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  : מספר תוספות בתפילת שמונה עשרה שבעשרת ימי תשובה נוספו

כתוב ", בברכת מחיה המתי�" לחיי�לחיי�לחיי�לחיי�זוכר יצוריו ברחמי� ... מי כמו�", בברכת אבות" לחיי�לחיי�לחיי�לחיי�זכרנו "
המשות� לכל אלו שאי� חוזרי� במקרה . ..."ברכה וטובה חיי�חיי�חיי�חיי�ובספר "ו, בברכת מודי� "לחיי�לחיי�לחיי�לחיי�

�  . התפילה לא חסרה דבר מהותי, ששוכחי� לומר אות

 ל הא"השינוי הוא מכש, "המל� המשפט"ו" המל� הקדוש: "יש שתי תוספות שה� בגו� הברכות
המל� "תוספת  לגבי". המשפטמל� ה"ל" מל� אוהב צדקה ומשפט"ומ, "מל� הקדוש"ל "הקדוש

הא� חוזר או לא במקרה ששכח  )במסכת ברכותל  סוגיה עהמבוססת (פוסקי� נחלקו ה "המשפט
כשחוזר , וא� נדייק יותר. לכולי עלמא חוזר –" המל� הקדוש"לגבי , אול�. ואמר את הנוסח הרגיל

  .מפני ששלוש הברכות הראשונות ה� חטיבה אחת, חוזר לראש התפילה –

', הקדוש ל-הא'כל השנה כולה אדם מתפלל : רבה בר חיננא סבא משמיה דרב ואמר

חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים שמתפלל ' מלך אוהב צדקה ומשפט'

  .'המלך המשפט'ו' המלך הקדוש'

  :)ברכות יב(

לכל רק בתוספת אחת יש לחזור , שמתו� שש התוספות של עשרת ימי תשובה לתפילה, יוצא
  .המל� הקדוש: והיא –במקרה ששכח ות הדע

א� אינו חלק מהותי , עני� החיי� בו עוסקות ארבע התוספות הראשונות הוא אמנ� חשוב, כלומר
 –א� עדיי� ,  אמנ� אנו מרגישי� את השוני מהנוסח הרגיל" המל� המשפט"בתוספת . מהתפילה
ג�  ות בהקשר של המשפטכי בכל זאת הוזכרה המלכ, יש צד לסבור שלא צרי� לחזור, א� טעה

. יש הבדל מספיק משמעותי שיצרי� חזרה" המל� הקדוש"בתוספת , לעומת זאת. בנוסח הרגיל
בעוד שבשאר התוספות אנו מרגישי� את השוני והתוספת , כלומר ?מה השוני הגדול, השאלה היא

וי הזה מה לשינ, ועוד? מה לקדושה ולמלכות  השינוי באל הקדוש לא ברור , מורגשת בבירור
  ?שהוא עד כדי כ� משמעותי שצרי� לחזור לראש התפילה בגללו

, אלא בעיקרה, של התפילה" מותרות"פתחתי בנושא הלכתי זה כדי שנבי� שאנחנו לא עוסקי� ב
  .שכ� השוני הלכאורה קט� הזה בתפילה מצרי� לחזור לראשיתה

ה זה הנוסח בכל השנה שלא יהי מדוע –הקדוש  ל האוא� המל� הקדוש שונה כל כ� משמעותי מ
  .)לכאורה( הלא המלכות בקדושה לא התחדשה בראש השנה דווקא? כולה

  

�  

 

  המלך הקדוש

  לראש השנה

  א"התשע אלול ו"כ, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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  :אומר את הדברי� הבאי� הלכות תשובהב� "הרמב

בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא , פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם"אע

 )ו, ה"ישעיהו נ" (בהמצאו' דרשו ה: "שנאמר, יפה ביותר ומתקבלת היא מיד

כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם , אבל צבור. ביחיד? במה דברים אמורים

  )ז, 'דברים ד" (אלהינו בכל קראנו אליו' כה: "שנאמר, נענין

  )ח', הלכות תשובה ב(

עצמו ליחיד ובעשרת ימי תשובה , תו מועילה בכל זמ� במש� השנהלציבור יש כח שתשוב, כלומר
  .כמו תשובת הציבור בשאר ימות השנה, ותשובתו מתקבלת מיד יש מעמד של ציבור

' ברו� כבוד ה", "קדוש, קדוש, קדוש: "של שאר ימות השנה אנו רגילי� לומר בקדושה בתפילה
היחיד ". ל הקדוש הא' ברו� אתה ה... אתה קדוש"ולבסו� להמשי� ב" לעול�' ה ימלו�ימלו�ימלו�ימלו�", "ממקומו

בעשרת ימי תשובה היחיד בעצמו חות� את הברכה  .בלבד" אתה קדוש"לעומת זאת יסתפק ב
   .דבר שנעשה בדר� כלל רק בציבור', ולמעשה ממלי� את ה" המל� הקדוש"ב

יש יותר עיסוק בהמלכת ויו� הכיפורי� של תפילות ראש השנה " המל� הקדוש"ת שבברכ, נראה
מכא� נית� להסיק כי . לכאורה" עיקרית"ברכת היו� הג� שהיא " מלכויות"מאשר בברכת ' ה

ברו�      אנו ממליכי� את הקדוש בברכה זו . החיבור בי� המלכות לקדושה כא� הוא חזק מתמיד
שכ� קדושה לא יכולה , רובפועל אנו עושי� זאת יו� יו� בציבו. את הקדוש שהוא ברו�, הוא

, )ומתו� הגמרא בברכות(� "כפי שלמדנו מתו� דברי הרמב, אבל בעשרת ימי תשובה. להאמר ביחיד
  .'ולכ� תפקידו של היחיד להמלי� את ה, הציבור מעלת היחיד היא כשל

  

, "ממקומו' ברו� כבוד ה"ו" וש קדושקד, קדוש"אומרי� ש, בעול� יש מאבק גדול בי� המלאכי�
 �  ". וקדושי� בכל יו� יהללו� סלהוקדושי� בכל יו� יהללו� סלהוקדושי� בכל יו� יהללו� סלהוקדושי� בכל יו� יהללו� סלה, ושמ� קדוש, אתה קדוש: "אומרי�ישראל שלבי

" מושיב"כביכול מי ". ישראלישראלישראלישראלואתה קדוש יושב תהילות : "נאמרש. ישראל? מי ה� אות� קדושי�
קדוש לא יושב כי קדוש הוא . המל�? ומי יכול לשבת. דווקא ישראל � שלתהילות? ה"את הקב

של " הקדושי�"אבל  –מקדשי� אמנ� המלאכי� , כלומר. עמידה לא שייכת בו ישיבה או, מובדל
. לקדושי� של מעלה אי� יו� ואי� לילה". יהללו� סלה" ה�ה�ה�ה�, אלה שנאבקי� כל יו� מחדש, כל יו�

   .שפל, נמו�, אביו�, בשר וד� –ואנחנו ". שש צנופי שש", "ברואי ברק"ה� 

בש� ישנו פיוט אדיר  .המלאכי� וישראל –מלאה במתח בי� שני כוחות " אתה קדוש"כל ברכת 
  :)בנוסח אשכנז(בו המתח הזה בא לידי ביטוי בשיא עוצמתו  "ואבית תהילה"

  . ומוראך עליהם... אשר אימתך בהמון מלאכים בהילוך מחנות

  !...והיא תהילתך... מחורשי רשע... ואבית תהילה

לך  ונותנים... מציץ נובל, מצל עובר, מחציר יבש, מהבל ותום, ואבית תהילה מבשר ודם

  .ותפארתך עליהם, פאר חי העולמים
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  ?מלכותלקדושה בי� מהי 

או לפחות מנסה ליצור קשר , ומל� הוא שיי�, קדוש הוא מובדל. קדושה ומלכות ה� תרתי דסתרי
היכולת את אי�  ליחידכי  "עולת ראיה"מסביר הרב ב. אד� לא יכול להגיד קדושה כיחיד. ע� נתינו
. הוא ג� מקדש את עצמו', ג� במה שהוא מבקש לקדש את ה. לגמרי הוא משוחרר מעצמולומר ש

האד� לא יכול  –בימי חול , לכ�. להתבטל אל מול הכלל ויכולת שלכרוכה בהיכולת להגיד קדושה 
  . לבדולומר קדושה 

והוא משיי� עצמו לדברי� הפשוטי� , עול� עליו�, מלכות מתארת את מי שנמצא בעול� אחר
ה בורא "הקב. יווע'לה, "מל�להִ "היא מאותו שורש של המילה  "מל�"המילה . לעול� הזה, יותרב

להמל� משמעה להווע' בדבר כיוו� שאני עומד . של מעלה ומטה האת העול� כשהוא נמל� בפמלי
 –" מלכנו ,אבינו"ביטוי בוכ� ג� . יצירת קשר מהחו', כלומר. למלו� על משהו שהוא איננו אני

יש בינה� קשר , אב קשור לבנו מצד זה שהוא אביו. מלכנו יותר לגו�, נשמהשיי� יותר לאבינו 
מפני שאי� בי� העבד , מל� הוא כזה מפני שלעבדו יש הפוטנציאל למרוד בו. פנימי נשמתי, גנטי

  . העבד איננו חלק מהמל� ,שכובל את העבד למל�פנימי אי� דבר , למל� קשר ד�

אבל הוא לא מופיע  –הוא נמצא בכל מקו� , ל� באופ� נעל� לחלוטי�הוא מל� שמו" עול�עול�עול�עול�מל� ה"
  . הוא חיצוני לו, בו באופ� שאתה רואה את זה

. אנו מתארי� מציאות שבה הקדושה נמשכת עד לעול� הזה" ל הקדוש  הא"וכשאנו אומרי� 
ל  יש לא': מכא� ג� המשמעות של כח בביטוי(אלי� , אלי, אל, המשכיותמתארת " אל"המילה 

. למציאות של עכשיו, ביטוי של המשכיות החסד להיו� –" ל כל היו� חסד א" :הפסוק אומר). 'ידי
שממשי� לי בחסדו , ל שמעביר הוא הא" ל הקדוש  הא" .המשכיות זו היא קיימת א� אינה נראית

  . את הקדושה

  . בעול� 'ו של המלכות מתארת את" ל הקדוש הא"שבלוהות הזו   הא, כלומר

  

�  

  

להמלי� את . לא יצא ידי חובה –וא� לא המלי� ', ימי תשובה יש ליחיד כח להמלי� את ה בעשרת
  . נרצה לבאר מושג זה. ה הכוונה לקבל על עצמ� עול מלכות שמי�"הקב

  :משנה במסכת אבותלש� כ� נפנה ל

מעבירין ממנו עול מלכות ועול , כל המקבל עליו עול תורה : נחוניא בן הקנה היה אומר' ר

  .נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה. ארץדרך 

  )ה', אבות ג(

סה ועול הפרנ –שהרי מצינו רבי� שקיבלו עליה� עול תורה , וקשה. דר� אר' כא� משמעה פרנסה
וכי אי� אד� שמצוי  –הקיצוניות בדברי התנא בולטת לעי� , ועוד .והמלכות עדיי� היה מצוי בה�

, הא� זו משנה לצדיקי� בלבד? "פורק ממנו עול תורה"ל" מקבל עליו עול תורה"בי� בחינת 
  ?"מיטבי לכת"ל

קינו למודי� אנחנו לפני� ששמת ח: "בברכת היציאה מבית המדרשקושי דומה אפשר למצוא 
עמלי� וה�  אנו... שאנו משכימי� וה� משכימי�. מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות

   . הקיצוניות בולטת, ג� כא�. ..."לבאר שחת אנו רצי� וה� רצי�... עמלי�
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  :רצה להעביר כא� מסר אדיר) ישמעאל' רבו של ר(נחוניא ' יש לי תחושה שר

אבל . ה שיושבי� ומשחקי� שש בש'חבר הוא שלהציור שלנו ? "יושבי קרנות"ה� אות� י מ
דבר ( זוית, מקצוע: וכ�, פינה: קר� בעברית פירושה .די� שמושג זה לקוח בכלל מביתהאמת היא 

כת בדיקה יער היאדרישה (היא הולכת וחוקרת , "'לדרוש את ה"כשרבקה הולכת  .)תחו� ומוגדר
להיות במציאות של דרישה הכוונה להיות ). "ודרשת וחקרת ושאלת היטב: "כמו, מעמיקה

 –משמעו שפגשתי את כל יושבי הקרנות ' לדרוש את ה. של חיפוש אינסופי, במציאות של בקשה
" סו�"רבקה מרגישה שיש לה את כל ה. ועדיי� חסר לי משהו, העול�ומגדירי את כל חוקרי 

ה� היהודי� " יושבי בית המדרש. "''''ההההואז היא הולכת לדרוש את ". אינסו�"חסר לה קצת , שבעול�
ה� מחפשי� את  –את הסו�  מחפשי�א� ה� לא , שנכנסי� לבית המדרש לזמ� מוגדר אמנ�

שאי� היא  ני�אבל מבי, רואה את הסו�, ה� רואי� את המציאות הגשמית, הקדוש שנמצא בברו�
  . יושבי הדרישה האינסופית הזו, "יושבי בית המדרש"מאות� יהודי� ה� . שהיא רק סופית, העיקר

דברי� "כני� אות� ולכ� מ כל דבר במציאות הגשמית הוא בטל –" וה� משכימי� לדברי� בטלי�"
זו ההארה במציאות למה , תורה זו אורה –" אנו משכימי� לדברי תורה" :ובניגוד לכ�, "בטלי�

בעל מקצוע  –" וה� עמלי� ואינ� מקבלי� שכר, עמלי� ומקבלי� שכר אנו. "קורה בעולמינוש
שכ�  ,היחידי� שמקבלי� שכר לפי העמל ה� לומדי התורה, מקבל שכר על התפוקה ולא על העמל

 –בהאי עלמא : "ולכ�, והשכר הזה הוא אינסופי ).כ� השכר, העמל, לפי הצער" (לפו� צערא אגרא"
אל  –" אנו רצי� לחיי העול� הבא. ")אי� שכר מצוה, המצומצ�, בעול� הזה( "שכר מצוה ליכא

כזה או ריגוש אל עוד , שמפכה באראל עוד  –" רצי� לבאר שחת וה�". עבר ההניה מזיו השכינה
  .כלעומת שבא לו מ� העול� עובראחר ש

או שאתה פורק , או שאתה מקבל עול תורה: נחוניא ב� הקנה אומר לנו כא� דבר פשוט מאוד' ר
 –אד� " :והיא, כיו� נוצרה תרבות שלמה שמגינה עלינו מהאמת הפשוטה של המשנה הזו. עול

 עליועליועליועליויהיה , ירצה או לא ירצהאבל . הוא מחפש קיצורי דר�, אד� בטבעו לא אוהב עול". לעמל יולד
, כ�הוא היחיד שיכול להגיע לבעצמו האד� ". עול קבלתקבלתקבלתקבלת"השאלה היא הא� האד� מגיע לידי . עול

את שבת לא רק  .לא בשבת חלילה, החסרו� הוא בו, כשאד� לא מקבל שבת. ולא א� גור� חיצוני
. עול היא פריקת עולטרנטיבה היחידה לקבלת האל, ובפשטות. מקבלי�מקבלי�מקבלי�מקבלי� אלא ג� ובעיקר ,שומרי�

   .לקבל או לפרוק: האד� צרי� לבחור

אד� . ואני מוכ� לקבל, אתה המל� –ריבונו של עול� : לומר בריש גלי משמעו" עול תורה"לקבל 
וכשהוא מקבל עליו . הוא אד� שלא קיבל עליו עול תורה, שמתו� טרדותיו לא מסוגל ללמוד תורה

המשמעות היא שברגע שהוא מקבל על עצמו  –" דר� אר' ממנו עול מלכות ועול מעבירי�מעבירי�מעבירי�מעבירי�", עול זה
כי העיקר , השאר קל בעיניו באופ� יחסי, העול האחר כבר עובר ממנו והלאה, את עול התורה

נותני� לו עול מלכות ועול "אזי , א� הוא פורק מעליו עול תורה, ומצד שני. מבחינתו הוא התורה
  .הוא מפספסאבל את העיקר , בכדי שלא ישב בטל" דר� אר'

בית המדרש היא הנקודה בה מצליחי� נוכל לומר כי , א� נחבר את תחילת דברינו ע� אחרית�
ומקדישי� אותו היא ' העובדה שהמלאכי� ממליכי� את ה. ג� יחד" הקדוש"ו" המל�"להגיע לידי 

 וא� לכל. על ידי ישראל דווקא' כל החידוש הוא בהמלכת ה. אי� כא� כל חידוש, ברורה מאליה
הוא עושה זאת על ידי שהוא , של ציבור והוא בעצמו יכול לקדשמיוחד יש די� בימי� אלו יחיד 

וקדושי� בכל יו� , אתה קדוש ושמ� קדוש" .מקבל עליו עול מלכות ופורק מעליו כל עול אחר
  ".יהללו� סלה
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