
 

 הכיפורים-האשכבות ביוםאמירת מנהג 
 ימאיר עפארמאת 

 הלא מעטים המנהגיםמוזהו אחד  ,פולחן הקברים והמתים ידוע ומקובל בכל הדתות
י ַעם ָקדֹוׁש " כעם קדוש לה' אלהינו. הםמ זכינו להשתחרר טרםש ּוְבָך  ,ֱאֹלֶהיָך ה'ַאָתה לַ כִּ

ים ֲאֶׁשר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ה'ָבַחר  ל ָהַעמִּ כֹּ ְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה מִּ  " )דברים יד, ב(.לִּ

-א לידת ופטירת אנשים ובעליוואחד מהם ה ,ה טבע חוקיות בעולמו היפה והפורח"הקב
ל הגדירו זאת יפה "חז .ואיךחיים, רמיסת חרקים וזוחלים למיניהם ואין זה משנה מתי 

 אחרת נהיה בצער כל הזמן. ,(ע"ב מאוד "גזירה על המת שישתכח מן הלב" )פסחים נד

, האם כל "אשכבות"וקדישים  מקפידים לומראת הקברים,  פוקדים אם כן, מדוע רבים
את  באובססיביות עדן? ומדוע ממשיכים הם לטפח-בגןכדי שהמת יזכה לדיור מוגן זאת 

המתים, גם לאחר שעברו שנים רבות מסיום תפקידם בעולם הזה, ורוחם כבר הקשר עם 
ים ֲאֶׁשר ְנָתָנּהשבה "  "? )קהלת יב, ז(.ֶאל ָהֱאֹלהִּ

ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ "ראל נצטווה לזכור יש-זיכרון" הפכו לימי אבל? עםהמדוע "ימי 
ל ְיֵמי ַחֶייָך ם כֹּ ְצַריִּ האם אנו באמת זוכרים? האם אנו זוכרים את מעשה  – ג( " )דברים טז,מִּ

 עמלק? )דברים כה( האם אנו זוכרים את השבת? ועוד...

תר ועל המת י לבכותוחכמים קבעו שאין  ,א( את פולחן המתים )דברים יד,וסרת התורה א
פוסק רבנו בהלכות אבל  ןוכ משבעת ימי האבל. תרוי להספיד אותושה ימים ואין ושלמ
]...[  תר על שבעה.ושלושה ימים, ואין מספידין יעל תר ובוכין על המת י אין: "יב(–, יג)י

שזה הוא מנהגו של עולם; והמצער עצמו על  ]...[ יאתר מדואל יתקשה אדם על מתו י
 .", הרי זה טיפש]=החוקיות שה' טבע בבריאה[ העולםמנהג 

לקרובים  לפורקן רגשי בעיקר שנועדו ,בתורה אנו מוצאים ימי אבל לאחר פטירת המת
"בכו לאבלים ולא לאבדה  )מועד קטן כה ע"ב(: כדברי התלמודולחברים שנשארו בחיים, 

)כב,  כדברי הנביא ירמיהולא מוזכר שבכו יותר מדי  ,אולם". שהיא למנוחה ואנו לאנחה
ְבכּו ְלֵמת ְוַאל ָתנֻדּו לֹו" י(: כפי שמנידים המנחמים את ראשם  ,אל תנידו בראשכם –" ַאל תִּ

"תהיו  :כגוןבהפטרת מלים ומגדילים לעשות  ,לאות צער כשהם באים לבית האבלים
כאילו אם היה ניתן  ,טחון עצמי מופרזיועוד כל מיני משפטי ב ,אין מה לעשות..." ...חזקים

 , היו עושים.הבריאה לעשות משהו נגד חוקיות

ו פנוחכמים  ,רב שמואל בר יהודה שבתו נפטרה מסופר עלבבא קמא )לח ע"א( בתלמוד 
 סירב לבוא עמם, והסביר:שיבוא עמם לנחם את רב שמואל, רב עולא לחכם בשם עולא 

מה ניתן , מפני שהם אומרים: ה"ני מנחם את רבני בבל כי הם מגדפים את הקביא
הטבע שהוא גזירת  ,הם חושבים שניתן לעשות משהו ולבטל את המוותוכי לעשות? 

 שטבע האל??? זוהי דעתו החכמה של החכם עולא. [חוקיות=ה]

והמתפללים  ,הכיפורים לכל המרבה במחיר-ואצלנו חדר מנהג האשכבות בליל יום
 מייגע ך, בתלמוד ואפילו אצל הגאונים לא נזכר מנהג"נאלצים להתענות פעמיים. בתנ

המרדכי א את סברת )או"ח סימן תרכא, ו(, שם הוא מביא "על דברי הרמהוא מושתת ו ,זה
 ]מפני[ ומזכירין נשמותיהם[, ...] הכיפורים בעד המתים-"נהגו לידור צדקות ביוםש



 

י"והרי אנו מקובלים כי  .הכיפורים"-המתים גם כן יש להם כפרה ביוםש ים ָחְפׁשִּ  "?!ַבֵמתִּ
, ואין יכולת לאחר המוות את מה שקלקל כאן מאומה לתקןלמת יכולת  ו( ואין )תהילים פח,

לקרוביו לתקן את מעשי אחרים, וכל אדם נושא באחריות היחידה והבלעדית על מעשיו. 
ְרֵדי דּוָמה" כי אפוא עלינו לזכור ֹּא ָכל יֹּ ים ְיַהְללּו ָיּה ְול ֹּא ַהֵמתִּ  ." )תהילים קטז, יז(ל

ובדומה , הכנסת-נראה שמנהג זה אומץ על ידי קהילות אשכנז כדי למשוך מתפללים לבית
הכנסת התימני ונאמר בדמעות שליש ואין זה המקום -שחדר לבית ,"כל נדרי" לנוסח

 אל הטוב נבקש סליחה על כל מעללינו.ומן ה .ולעסוק ב


