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רמב"ם פרק א' הלכות 
 תשובה הלכה א'

הלכות   חילק  שהרמב"ם  אומרים  יש 
תשובה לעשרה פרקים כדי שיהודי ילמד 
פרק אחד בכל יום מעשרת ימי תשובה. 
לעשרה  מקבילים  הם  פרקים  העשרה 

השנה עד יום הכיפורים. אנו ימים מראש  
הרבה  להתקדם  מספיקים  לא  פעם  אף 
בהלכות תשובה מפני   הרמב"ם  בהלכות 
שהרמב"ם   קשה  מאד  הוא  שהרמב"ם 
מאד קיצר בדבריו. כדי להבין את דברי 
צריך  אחד  תשובה  בהלכות  הרמב"ם 
תשובה  על  החומר  את  רק  לא  להכיר 
שנמצא מפוזר בגמרא אלא הוא צריך גם 

ובת הלבבות ורב סעדיה להכיר מה שהח
הרבה  הרמב"ם  תשובה.  על  כתבו  גאון 
הושפע  הרמב"ם  ובמיוחד  מהם  הושפע 
מהחובת הלבבות. הרמב"ם קרא לחובת  
הלבבות החסיד מקורדובה. במכתב אחד  
לחסיד  התייחס  אחד  להרמב"ם 
מקורדובה שהוא הדיין הרב בחייה כאילו 
הזה.   השם  את  הכיר  לא  הרמב"ם 

הדבר שכתבת על והרמב"ם ענה לו: על  
האיש   את  אני  יודע  מקורדובה  החסיד 
ואת שיחו. היינו המבט שלו והפילוסופיה 
מצוי   מקורדובה  הדיין  של  וספרו  שלו. 
ובמיוחד   אבא.  של  שולחנו  על  היה 
ה'   בהלכות תשובה, בהגדרה של אהבת 
על ידי הרמב"ם הרמב"ם הולך בעקבות  
החובת הלבבות. והנה הרמב"ם בהלכות 

אינו   לעשות  תשובה  לאנשים  מטיף 
דרשות   נותן  אינו  הרמב"ם  תשובה. 
עושה   לא  והרמב"ם  תשובה.  בהלכות 
הקורא.   של  הלב  את  להניע  מאמץ 
מאוד   בצורה  קצר,  מאד  כותב  הרמב"ם 
זה  פורמלית.  ומאוד  אובייקטיבית 
רגשותיו.  על  להשתלט  שידע  הרמב"ם 
כותב   שטאואיזם  של  מסווה  ותחת 

 ומסביר נושאים רבים ושונים. 

רמב"ם בתחילת הלכות תשובה כותב: ה
ה   ֲעשֶׁ ין ֹלא ּתַּ ה בֵּ ין ֲעשֵּ ה בֵּ ּתֹורָּ בַּ ל ִמְצוֹת שֶׁ כָּ

לא לחלל את השבת ולא לאכול נבילה    –
הלאה וכן  ל     -  וטריפה  עַּ ם  דָּ אָּ ר  בַּ עָּ ִאם 

ן   הֶׁ מֵּ ת  חַּ ידי    –אַּ על  עשה   מצות  על  או 
את   מלעשות  שנמנע  המצווה  ביטול 

י עשיית המצווה או על לא תעשה על יד
ה    -  העבירה גָּ ִבְשגָּ ין  בֵּ דֹון  ְבזָּ ין  אין    - בֵּ

תרגום  להיות  שיכול  שפה  בשום  מילה 
מדויק למונחים אלו של זדון ושגגה. הכי  
בלא   או  בכוונה  לומר  יכולים  אנו  טוב 

ְטאֹו    -  מתכוון חֶׁ שּוב מֵּ ה ְויָּ ה ְּתשּובָּ ֲעשֶׁ יַּ ְכשֶׁ
רּו ל בָּ אֵּ י הָּ ּדֹות ִלְפנֵּ ב ְלִהְתוַּ יָּ ר חַּ ֱאמַּ נֶׁ ְך הּוא שֶׁ

ֲעשּו' ְוגֹו'   ו(-)במדבר ה ה ִכי יַּ 'ִאיש אֹו ִאשָּ
ה ר    ז(- )במדבר  ֲאשֶׁ ם  אתָּ טָּ חַּ ת  אֶׁ ּדּו  'ְוִהְתוַּ

ִרים.    ְּדבָּ ִוּדּוי  ה  זֶׁ שּו'  מספיק   –עָּ לא  זה 
לעשות תשובה, אלא הוא צריך לבטא את  

 התשובה בשפתיו. הוא צריך לבטא  
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בשפתיו את רגשותיו. תשובה הוא דבר 
יכול   שאדם  דבר  לא  הוא  מורכב.  מאד 
הוא   אחת.  בפעם  התשובה  את  להשיג 
מתחיל  התהליך  ארוך.  מאד  תהליך 
הוא   שאולי  לחשוב  מתחיל  כשהחוטא 

בחכמה  טעה בדרכו. הוא מתחיל לפקפק  
של מעשיו ובדרך חיים שלו. ההסתכלות  
החיים  של  הפילוסופיה  החיים.  על  שלו 
בלבו.  זה ספק קטן שמתעורר  לו.  שיש 
שנים   השקיע  והוא  מבוגר  שהוא  ואדם 
זמן  הקריב  והוא  שונות  מטרות  להשגת 
לפתע   ואז  אלו.  מטרות  להשיג  ואנרגיה 
פתאום הוא מתחיל להסתפק אם מטרות 

לל. האם הם בכלל  אלו הם היו כדאי בכ
שווים כל המאמצים שלו. האדם מנסה כל 
הזמן לדחוס ספקות אלו. האדם לא מוכן  
שהוא   או  טועה  שהוא  להודות  בקלות 
טעה כל השנים. או שהוא הפסיד ובזבז  
כל כך הרבה שנים בחייו על מטרות לא  
על   להודות  לאדם  קשה  מאוד  ראויות. 
עיוותים שהוא עשה בחייו. החיסרון של 

יכול הנשי היה  לא  שהוא  היה  גונסון  א 
להודות שהוא עשה טעות. ולכן הוא גרם  
נזק גדול למפלגה שלו, וגם פספס להשיג 
מקום הראוי לו בהיסטוריה. הוא לא היה  
התורה  חטאתי.  המילה  את  לומר  יכול 
זה  את  לומר  גדול  הכהן  את  לימדה 
ברבים. חטאתי עוויתי פשעתי לפניך אני 

ה המודרני  האדם  וגאה וביתי.  עקשן  וא 
מדי להודות שהוא טעה. אז אדם בתחילת  
התהליך של תשובה הוא אינו מודה מיד 
לפקפק   מתחיל  הוא  אלא  טעה.  שהוא 
באורח   בלילה  מסתפק  הוא  ולהסתפק. 
אינו   כשהוא  בלילה  מסתפק  הוא  חייו. 
להתפתח.  מתחיל  והספק  להירדם.  יכול 
שלא   למסקנה  מגיע  הוא  סוף  שסוף  עד 

להמשיך   לו  לא  שווה  עצמו.  את  לרמות 
אין  עצמו.  את  להונות  להמשיך  כדאי 

את   לחיות  להמשיך  תכלית  ואין  תועלת 
לחיות   להמשיך  תכלית  אין  טעויותיו. 
בדמיונותיו. הוא פשוט טעה בכל מהלך  
מגיע   שהוא  אחרי  אפילו  אבל  חייו. 
למסקנה זו, הוא עדיין רחוק מלשנות את  
לומר שהוא טעה,   מוכן  הוא  חייו.  אורח 

לו לשנות את אורח חייו. אבל   זה קשה 
להתחיל  מדי  מבוגר  שהוא  אומר  הוא 
את   הנהיג  הוא  חייו.  אורח  את  לשנות 
כל  מסוים  חיים  באורח  שלו  משפחה 
את   לשנות  עכשיו  בא  הוא  אם  השנים. 
אורח חייו אז הוא יתנכר ממשפחה שלו.  
והנכדות   והנכדים  שלו  והבנות  הבנים 

וסניל י. שלו יסתכלו עליו שהוא משוגע 
אורח   את  לשנות  בהתחלה  לו  קשה  אז 
בשבילו   רחוקה  דרך  עדיין  זה  חייו. 
לשנות את אורח חייו. אז קודם כול, זה 
עד  ראשוני  מספק  ללכת  גדול  מרחק 
שהוא מוכן להודות שהוא טעה. בהתחלה  
עד  שלו.  מדע  בתת  רק  ספק  יותר  זה 
טעה  אמנם  שהוא  למסקנה  מגיע  שהוא 

פשוט   הוא  שלו.  החיים  דרך  טעה בכל 
ובזבז ימי חייו עד עכשיו. הוא כשל בימי 
חייו עד עכשיו. החיים שלו עד עכשיו הם 
לא   הוא  מוחץ.  כישלון  מוחלט.  כישלון 
השיג מה שהוא רצה להשיג. ומה שהוא  
או  שמחה  שום  לו  העניק  לא  השיג  כן 
מנוחת הנפש או שום תחושה של סיפוק 
בחיים. זה לא נתן לו שום מרגוע בחיים.  

. הוא נכשל. זה העניק לו רק אלא הפוך
זה   רגל.  פשיטת  כישלון.  של  תחושה 
איטי.  תהליך  זה  גם  אבל  ראשון.  שלב 
עדיין   הוא  המרחק  זה  אחרי  אפילו  אבל 
גדול. הוא אמנם עקבי במסקנה שלו על 
כישלון שלו בחיים. אבל זה רק מבחינה  
תיאורטית. אבל לתרגם תיאוריה למעשה 

סוף סוף הוא עדיין דרך ארוכה. וכשהוא  
כשיעשה  זה  אז  חייו  אורח  את  משנה 
תשובה. יש שני שלבים בתשובה. השלב  
שהרמב"ן   מה  הוא  בתשובה  הראשון 
קורא הרהור תשובה. ואנו צריכים לחלק 
בין מחשבה להרהור. מחשבה הוא ברור,  
בהיר ומוגדר טוב. הרהור הוא לא ברור,  
זאת   בכל  הוא  אבל  מעורפל.  בהיר.  לא 

גישה אינטואיטיבית.   חש את זה. זה יותר
 זה לא מוגדר. קשה לבטא את זה במילים.  
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זה עוד לא ביכר. זה עוד לא הגיע לרמה  
ומחשבה  היגיון  לרמה של  של מחשבה. 
הרהור  הוא  הראשון  הצעד  אז  לוגיקתי. 
תשובה.   מחשבת  גם  יש  אבל  תשובה. 
על  פעם  אף  מדברת  לא  הגמרא  למה 
מדברת   תמיד  הגמרא  תשובה.  מחשבת 

תשובה. מפני שאם התשובה  על הרהור  
לוגיקתי  כמחשבה  שלו  הראש  מנוסחת 
זו  אז  וברורים  מאורגים  במשפטים 
תשובה.   עם  זהה  זה  עצמה.  תשובה 
הרהור תשובה פירושו השלב שבא קודם  
כמו  הוא  תשובה  הרהור  התשובה. 
הוא   להסתפק.  מתחיל  כשהוא  שאמרנו 
מסתפק. ספק מנקר בראשו. ספק מתמיד  

ול למצוא את עצמו  מנקר בראשו. אדם יכ
הוא   בוודאי, אם  זה הרבה שנים.  במצב 
יותר עקבי ויש לו יותר עוז אז הוא מיד 
משפטים   תשובה.  של  למחשבה  יעבור 
של עשיית תשובה מוגדרים היטב. והוא 
יגיע למסקנות ברורות ובהירות. אבל אין 
לנו כל כך הרבה עוז. אנו בעצם פחדנים 
שלנו עצמי  הכבוד  שלנו.  לעבר   ביחס 
של   למחשבה  מלהגיע  מאתנו  מונע 
תשובה. גאווה עצמית. אז יש דרך ארוכה 
מהרהור תשובה למחשבת תשובה. אבל  
מספיק.  לא  היא  תשובה  מחשבת  גם 
למעשה.  להיתרגם  צריכה  מחשבה 
לעשייה. אנו יודעים שתשובה היא לא רק 
אידיאה   היא  אלא  פילוסופית  אידיאה 
הגמרא  הלכה.  היא  תשובה  הלכתית. 

שאם אדם קידש אישה ואמר על  אומרת  
גמור  רשע  אפילו  אז  צדיק  שאני  מנת 
תשובה  הרהר  שמא  לקידושין  חוששין 
בלבו. אפילו אם היא תגלה אח"כ שהוא  
מספק.   לו  מקודשת  עדיין  היא  רשע 
אומרת   הגמרא  לקידושיו.  חוששין 
מקודשת   אומר  והרמב"ם  מקודשת. 
מספק. ולמה? הרי התנאי לא מקוים. אז 

נאה בקידושין אלו. הסיבה  יש צד של הו
ככה   בלבו.  תשובה  הרהר  שמא  היא 
אינה  הגמרא  בקידושין.  הגמרא  אומרת 
מפני  וזה  תשובה.  עשה  שמא  אומרת 
היו   כולם  אז  תשובה  עשה  הוא  שאם 

יודעים על זה. אם הוא עשה תשובה זה   
סוף כף סוף היה בולט במעשיו וכולם היו  
דרך  כל  משנה  היה  הוא  זה.  על  יודעים 

ם שלו, וזה היה ניכר לאחרים וכולם החיי
כל  מתקן  היה  הוא  זה.  על  יודעים  היו 
אז   לכול.  גלוי  היה  וזה  שלו  טעויות 
כנראה לשנות מעמד שלו מרשע לצדיק 
את   לעשות  מספיק  לבד  תשובה  הרהור 
התחיל  הוא  תשובה?  הרהור  זה  מה  זה. 
ובחכמה  ובתכלית  בתועלת  להסתפק 

הרה זה  חייו.  אורח  של  ור ובפרגמטיות 
 תשובה.

ה ִהְנָך התורה אומרת:   ל מֹשֶׁ ה אֶׁ ר ְיהוָּ יֹאמֶׁ וַּ
י  ֲחרֵּ ה אַּ נָּ ה ְוזָּ זֶׁ ם הַּ עָּ ם הָּ יָך ְוקָּ ב ִעם ֲאבֹתֶׁ שֹכֵּ
ה ְבִקְרבֹו   מָּ א שָּ ר הּוא בָּ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָּ ר הָּ כַּ י נֵּ ֱאֹלהֵּ
ִאּתֹו:  ִּתי  רַּ כָּ ר  ֲאשֶׁ ְבִריִתי  ת  אֶׁ ר  פֵּ ְוהֵּ ִני  בַּ ֲעזָּ וַּ

ה }יז{ רָּ ִפי  ְוחָּ יֹום  בֹו  אַּ הּוא  בַּ ְבִּתים   הַּ ֲעזַּ   וַּ
ְרִּתי י  ְוִהְסּתַּ נַּ ם  פָּ הֶׁ ה   מֵּ יָּ ֱאכֹל   ְוהָּ ֻאהּו  לֶׁ  ּוְמצָּ

עֹות בֹות  רָּ רֹות   רַּ ר  ְוצָּ מַּ יֹום  ְואָּ הּוא  בַּ  ֲהֹלא  הַּ
ל ֱא   עַּ ין  אֵּ עֹות  -ִכי  רָּ הָּ אּוִני  ְמצָּ ְבִקְרִבי  י  ֹלקַּ

ה:   לֶׁ אֵּ ֹנִכי }יח{הָּ ר  ְואָּ ְסּתֵּ ְסִּתיר הַּ י  אַּ נַּ יֹום  פָּ  בַּ
הּוא ל  הַּ ל  עַּ ה  כָּ עָּ רָּ ר  הָּ ל   ֲאשֶׁ ה אֶׁ נָּ ה ִכי פָּ שָּ עָּ

ִרים: ֲאחֵּ שאם    ֱאֹלִהים  אומרת  התורה 
יהיה  ר"ל  אז  ה'  את  עוזבים  היהודים 
הסתר פנים ויהיו ר"ל רעות רבות וצרות.  

ין ֱא ובני ישראל אז יאמר:   ל ִכי אֵּ - ֲהֹלא עַּ
ה: לֶׁ אֵּ הָּ עֹות  רָּ הָּ אּוִני  ְמצָּ ְבִקְרִבי  י  ככה    ֹלקַּ

אז   והצרות.  המשבר  באמצע  יאמרו 
אומרת:  התור י  ה  נַּ פָּ ְסִּתיר  אַּ ר  ְסּתֵּ הַּ ֹנִכי  ְואָּ

ה   נָּ ה ִכי פָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל הָּ ל כָּ הּוא עַּ יֹום הַּ בַּ
ִרים:   ל ֱאֹלִהים ֲאחֵּ והכול שואלים אם בני  אֶׁ
ין ֱא   ישראל כבר מודים ל ִכי אֵּ י -ֲהֹלא עַּ ֹלקַּ

ה: לֶׁ אֵּ הָּ עֹות  רָּ הָּ אּוִני  ְמצָּ למה    ְבִקְרִבי  אז 
לזה   מגיבה  בהסתר התורה  הפעם  עוד 

הּוא פנים?   יֹום הַּ י בַּ נַּ ְסִּתיר פָּ ר אַּ ְסּתֵּ ֹנִכי הַּ ְואָּ
ל ֱאֹלִהים   ה אֶׁ נָּ ה ִכי פָּ שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ל הָּ ל כָּ עַּ

ִרים:   שההסתר  ֲאחֵּ אומרת  התורה  למה 
פנים עוד ימשיך? הרמב"ן מפרש שהוא  
תשובה.  כהרהור  אלא  זה  את  אמר  לא 
הבזיק  תשובה  שהרהור  הוא  הפירוש 

 ראשו. הוא מהרהר אולי הצרות הן מפני ב
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שהוא בגד בה'. שהוא עזב את מסורת של 
לו   אין  אבל  ה'.  דרכי  את  ונטש  תורה 
לא   הוא  חייו.  אורח  את  לשנות  החלטה 
הגיע למסקנה ברורה. ואמר ביום ההוא. 
ברור   לא  זה  לו.  שיש  תחושה  יותר  זה 
התורה   אז  לו.  מוגדר  לא  זה  לו.  ובהיר 

יהיה שעדיין  אבל    אומרת  פנים.  הסתר 
התורה אינה אומר ומצאוהו רעות רבות.  
ל  ל כָּ הּוא עַּ יֹום הַּ י בַּ נַּ ְסִּתיר פָּ ר אַּ ְסּתֵּ ֹנִכי הַּ ְואָּ
ֱאֹלִהים   ל  אֶׁ ה  נָּ פָּ ִכי  ה  שָּ עָּ ר  ֲאשֶׁ ה  עָּ רָּ הָּ

ִרים:   רק ואנכי הסתר אסתיר פני ביום  ֲאחֵּ
על  להסתפק  מתחיל  כשהיהודי  ההוא. 

זה מאוד  דרך חיים שלו שהוא עזב את ה'  
אומרת   כשהתורה  ר חשוב.  ְסּתֵּ הַּ ֹנִכי  ְואָּ

הּוא   יֹום הַּ י בַּ נַּ ְסִּתיר פָּ זה ביחס לישועה.  אַּ
הישועה עוד לא תבוא. גם הישועה תבוא  
באופן איטי ובאופן סודי. צעד אחרי צעד. 
הישועה תהיה במקביל להרהורי תשובה 
של העם. במקביל להתפתחות והתגלות  

ישראל. עם  של  התשובה  מה    של  זה 
של   ארוך  תהליך  זה  אומר.  שהרמב"ן 
תשובה. ברגע שהיהודי מתחיל להסתפק 
מתחיל  שהוא  חייו  אורח  של  בנכונות 
בחיים   דרכו  את  ולחקור  לנתח  לחשוב, 
והוא עושה חשבון נפש זה מספיק לרומם 
אותו מיד ולשנות אותו ממעמד של רשע 
גמור,   צדיק  לא  הוא  צדיק.  של  למעמד 

. מפני שהוא כבר אבל הוא כבר לא רשע
חשוב.  בעצמו  זה  תשובה.  של  בדרך 
הרהורי תשובה הם עצמם מאוד חשובים.  
ולכן אנו תמיד אומרים לא לגרש ולדחות  
את   לקבל  מוכן  לא  עוד  שהוא  יהודי 
מצוות התורה באופן שלם. הוא ברגע זה  
שרגשית   חשים  אנו  אבל  מוכן.  לא 
ורוחנית הוא בדרך לעשות תשובה. הוא  

א לקבל  התורה בדרך  מצוות  עשיית  ת 
מחויבות   לקבל  בדרך  הוא  מלא.  באופן 
הוא   התורה.  מצוות  לשמירת  גמורה 

חשבון   עושה  והוא  שלו  בעבר  מתעמק 
נפש. הוא שוקל את הדברים בראש שלו.  
עדיין חסר לו העוז והגבורה לשנות את  
ברורות  למסקנות  ולהגיע  חייו  אורח 
ובהירות. אבל הוא כבר מעורב בתהליך 

סו שלימה. שסוף  לתשובה  אותו  יביא  ף 
יש  לדאבונינו  אותו.  לדחות  לא  אז 
בקהילה שלנו אנשים שבכלל לא מבינים  
שבתשובה   חושבים  הם  תשובה.  זה  מה 
אדם משתנה בין לילה. שהוא הולך לישון  
כרשע והוא מתעורר כצדיק גמור. אפילו 
אדם   לשנות  השיג  לא  הנביא  ישעיהו 
על וכשכתוב  עלינו.  ק"ו  כזו.   בצורה 
אברהם אבינו על הנפש שעשו בחרן זה  
לא נעשה בלילה אחד. אברהם אבינו היה  
עבודה   עם  רבות  שנים  להשקיע  צריך 
כבידה של עמל ושכנוע. זה תהליך מאוד 
ארוך וזה מכביד על מידת סבלנות שלנו.  
זה אתגר ותפקיד שלנו להביא את   אבל 
אנו   לה'.  וקרוב  קרוב  יותק  האנשים 

יד   נותן  אתה  מהו אומרים:  לפושעים. 
מליצה  יש  זה?  משפט  של  הפירוש 
הפוך.  באופן  זה  את  שמפרש  ביידיש 
בעבריינות   להמשיך  לפושע  שעוזרים 
הפושעים.  עם  פעולה  שיתוף  זה  שלו. 
להמשיך   הפושעים  את  מעודד  אחד 
בפשעים שלו. אבל מהו הפירוש האמיתי  
יש   נאמר  לפושעים?  יד  נותן  אתה  של 

מעל לבור. בור. ואחד הולך ורוצה לקפוץ  
אז אחד מושיט לו יד ועוזר לו לקפוץ מעל  
לבור. יש אנשים שרוצים להתקרב לה'.  
אבל יש הרבה בורות בדרך. הוא עצמו לא  
יכול להצליח לקפוץ מעל לבור. הוא יהיה 
נפחד וזה יעצור אותו. אז ה' מושיט לו יד   

 ועוזר לו לקפוץ.  

תשובה.   כשיעשה  אומר  הרמב"ם  אז 
שהתהליך   נגמר.  פירושו  תשובה  של 

ואז   תשובה.  מחשבת  תשובה.  הרהורי 
שלו   שהמחשבה  תשובה.  מעשה 
מספיק  לא  זה  אבל  למעשה.  מיתרגמת 
שהוא הגיע לשיא של תשובה. אלא הוא  

בשפתיו.   להתוודות  גם  חייב  צריך 
אֵּ  הָּ י  ִלְפנֵּ ר  -להתוודות  ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ הּוא  רּוְך  בָּ ל 

ֲעשּו' ְוגֹו'   ו(-)במדבר ה ה ִכי יַּ 'ִאיש אֹו ִאשָּ
ה ר    ז(- )במדבר  ֲאשֶׁ ם  אתָּ טָּ חַּ ת  אֶׁ ּדּו  'ְוִהְתוַּ

ִרים. ה ִוּדּוי ְּדבָּ שּו' זֶׁ  והרמב"ם מאוד   עָּ
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הרמב"ם  ווידוי.  של  זו  בהלכה  מחמיר 
מושלמת   הכי  בתשובה  שאפילו  אומר 
באורח   ומוחלט  לשינוי מהותי  שהובילה 

האדם של  אם    חייו  גמורה  מחויבות  עם 
ין  האדם לא התוודה בשפתיו על חטאיו א

חסר   משהו  יש  שלימה.  התשובה 
לא   היא  שלו  התשובה  שלו.  בתשובה 
לגמרי שלימה. אין כפרה על ידי תשובה  
לבד. יש כפרה רק על ידי תשובה פלוס 

ר  ווידוי.   ֱאמַּ נֶׁ השֶׁ אֹו   ו(-)במדבר  'ִאיש 
ֲעשּו' ְוגֹו'   ה ִכי יַּ ּדּו    ז(-)במדבר הִאשָּ 'ְוִהְתוַּ

ה ִוּד שּו' זֶׁ ר עָּ ם ֲאשֶׁ אתָּ טָּ ת חַּ ִרים. אֶׁ  ּוי ְּדבָּ

צריך   הרמב"ם  למה  פה שאלה.  לנו  ויש 
וודוי דברים? כתוב בפסוק  זה  לומר פה 
והתודו. דבר כזה מובן ביחס לפסוק של  
וכפר בעדו ובעד ביתו. שבפסוק וכפר יש  
גדול  שהכהן  לפרש  יש  אפשריות.  שתי 
יקריב את הפר. אבל כבר כתוב והקריב 
לו. לכן יש לפרש  את פר החטאת אשר 

בעדו שפירושו שהכהן גדול יאמר    וכפר
ווידוי   זה  אומרת  הגמרא  לכן  ווידוי. 
מפני   זה  את  לומר  צורך  יש  דברים. 
אפשריות   לשתי  ניתנת  כפרה  שהמילה 
של פירוש. אבל פה הפסוק אומר: והתודו  
אין בפסוק הזה  את חטאתם אשר עשו. 
מקום לשני פירושים. זה ברור שהפסוק  

ו אומר  הפסוק  ווידוי.  על  התוודו. מדבר 
וודוי  זה  להוסיף  אז למה הרמב"ם צריך 
בווידוי  שמדובר  ברור  הרי  דברים? 
דברים. אלא הרמב"ם בא לומר לנו שזה  
לא מספיק אם הווידוי יהיה בלב. שהיה 
אפשר לחשוב שאין צורך שהווידוי יהיה 
והתוודו,  אומרת  בשפתיו. התורה אמנם 
יכול  שהווידוי  הוא  הפירוש  אולי  אבל 

בלב. להודות.    להיות  פירושו  להתוודות 
אז הוא יכול להודות גם בלב. ככה הייתי 
יכול לומר. אז הרמב"ם אומר לא. ווידוי 

הווידוי צריך   ווידוי.  אינו  ולא בפה  בלב 
רק  שהוא  ווידוי  בפה.  דווקא  להיות 
במחשבה ולא בדיבור אינו ווידוי. ווידוי  
פירושו שמילים הם האמצעי לווידוי. לא  

לים. ולמה הרמב"ם כל מחשבות אלא מי
כך מעוניין במילים? מה זה משנה אם הוא  
את  חושב  רק  הוא  או  הווידוי  את  אומר 
הווידוי   את  חושב  הוא  אם  הווידוי? 
ומגדרות  בהירות  ברורות,  במחשבות 
היטב אז למה שיהיה צורך דווקא שיבטא  
את זה בשפתיו במילים. אלא אם כן נאמר 

צמו שביטוי בשפתיו עוזר לו להבהיר לע
את   מבטא  שהוא  עד  המחשבה.  את 
הווידוי בשפתיו האדם הוא עדיין מבולבל 
לו  עוזר  בשפתיו  הביטוי  במחשבותיו. 
לנסח את מחשבתיו היטב. אבל הרמב"ם  
שהוא  שעד  כזה  במצב  רק  מדבר  אינו 
מבטא את זה בשפתיו הוא עדיין מבולבל  
דווקא   צורך  יש  למה  אז  במחשבותיו. 

התירוץ הוא    שיבטא את הווידוי בשפתיו?
שהם  יודע  שהאדם  דברים  הרבה  שיש 
במחשבתו   שהאדם  להיות  יכול  נכון. 
שום   לו  ואין  שונות  בעובדות  מכיר 
ספקות בהן. אבל אין לו את העוז לומר 
בהן בביטוי  ולהכיר  אלו  לעצמו עובדות 
שפתיו. יש הרבה דברים שאנו יודעים על 
עצמינו, על חסרונות שלנו, שהאדם יודע  

חס על  טעות  היטב  זו  שלו.  רונות 
מכיר  אדם  שאין  אומרים  כשאנשים 
בחסרונות עצמו. זה לא נכון. האדם יודע 
שאחרים  ממה  יותר  שלו  חסרונות  כל 
מכירים בחסרונות שלו. אבל האדם בכל  
בביטוי   לעצמו  להודות  יעיז  לא  זאת 
שפתיו על חסרונות שלו. הוא אמנם יודע  
יעיז   לא  הוא  אבל  עצמו,  חסרונות  את 

הם ביטוי. כשאדם מאבד אבא שלו  לתת ל
זה לוקח לאדם   שהיה מאוד קרוב אליו, 
את  בפיו  לומר  שיוכל  עד  זמן  הרבה 
העובדה שאבא שלו כבר נפטר. זה לוקח  
הרבה הרבה זמן. הרב עצמו אמר שהוא 
בחיים  שונות  בעובדות  מכיר  לא  עדיין 
הוא   אבל  העובדות,  את  יודע  הוא  שלו. 

שום ספק לא מסוגל לבטא אותן. אין לו  
לא   הוא  אבל  העובדות,  של  באמיתות 
נקודה  שום  אין  בפיו.  אותן  לבטא  יכול 

 של שאלה על אמיתות העובדות האלו.  
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הוודאות שלהן היא מעבר לכל ספק. לא 
ניתן לפקפק באמיתות של עובדות אלו.  
אבל הרב אינו מסוגל לבטא אותן בפיו. 
שסבתא   אמרה  הרב  של  הקטנה  הנכדה 

גר וזה  נפטרה.  מתח שלה  כזה  לרב  ם 
הכיר  לא  הרב  כאילו  היום  כל  ועצבות 
הרבה   יודע  האדם  קודם.  זו  בעובדה 
דברים על עצמו. אבל הוא בכל זאת אינו  
לא   הוא  אלו.  לדברים  ביטוי  לתת  מוכן 
אף   האלו,  העובדות  עם  להתעמת  יכול 
שלו   במחשבות  יודע  כבר  בעצם  שהוא 
להן  יכול לתת  לא  הוא  נכון.  שזה הכול 

במיל דורש ביטוי  הרמב"ם  ולכן  ים. 
בלתי   שהוא  דבר  שיעשה  מהחוטא 

 אפשרי. 

על   הודאה  היא  זה תשובה? תשובה  מה 
מודה   שהוא  פירושו  תשובה  כישלון. 
בזבז   שהוא  והיינו  רגל.  פשט  שהוא 
הוא   שלו.  בחיים  שנים  הרבה  הרבה, 
דמיונות.  רק  הם  שבעצם  דברים  חיפש 
ואנרגיה   זמן  הרבה  כך  כל  השקיע  והוא 

הדברים האלו, אבל הם התגלו  להשיג את  
כדמיונות בעלמא. הוא בזבז כל כך הרבה 
כסף ותשומת לב לדברים אלו, וכתוצאה  
יכול   שלו.  משפחה  את  הזניח  הוא  מזה 
הרבה  לאסוף  הצליח  כן  שהוא  להיות 
ההתמדה   שלמרות  להיות  יכול  או  כסף. 
לא   הוא  מסוימות  מטרות  להשיג  שלו 
כבר  והאדם  אלו.  מטרות  להשיג    הצליח 

הזדקן. והוא צריך להודות לעצמו שהוא 
הגיע  הוא  אם  אפילו  אז  בחייו.  נכשל 
למסקנה זו במחשבות שלו, אבל זה מאוד  
ווידוי על זה. מהו המובן   לו לומר  קשה 
נכשל.   שהוא  הוא  הפירוש  חטאתי?  של 
פירושו  חטא  בחיים.  מוחץ  כישלון 
המטרה.  את  מחטיא  שהוא  כישלון. 

ואי מפספס  והוא  יורה  קולע כשאחד  נו 

במטרה אז הוא מחטיא את המטרה. הוא 
נכשל. זה חטאתי. עויתי. התנהגתי כאדם 
מושחת. פשעתי. מרדתי נגד התורה ונגד 
ה' ר"ל. מרד הוא בלי שום סיבה. זה קשה 
שזה  ומכיוון  בפיו.  זה  את  לבטא  לאדם 
קשה לאדם לומר את זה לעצמו בפיו שזה  
מאוד קשה לאדם להודות לעצמו על כל 

ווידוי דברים הוא חשוב  זה במ ילים לכן 
וחיוני. כל זמן שהאדם אינו אומר בקול  
רם חטאתי התשובה שלו היא לא שלימה. 
את   לקבל  מוכן  לא  עדיין  שהוא  מפני 
עדיין   הוא  נכשל.  אכן  שהוא  העובדה 
כדי   חטאיו.  על  ספק  בראשו  מחזיק 
שתשובה שלו תהיה תשובה שלימה הוא  
את  לקבל  מוכן  כך  כל  להיות    צריך 
של   העובדה  ואת  נכשל  שהוא  העובדה 
חטא עוון ופשע שהוא יהיה יכול לומר את  
הפחות  לכל  או  ברבים  האלו  העובדות 
חטאתי  במילים.  לעצמו  עליהן  להודות 
חיוני   הוא  ווידוי  לכן  פשעתי.  עוויתי 
מאד   הוא  שהווידוי  מפני  זה  לתשובה. 
את  כך  כל  הדגיש  הרמב"ם  לכן  קשה. 

 הווידוי. 

 *** 

וו זה  אומר:  ומה  הרמב"ם  ה ידוי?  זֶׁ ִוּדּוי 
א  נָּ אָּ ר  אֹומֵּ ִּדין.  ִמְתוַּ ד  יצַּ כֵּ ה.  ֲעשֵּ ת  ִמְצוַּ
יָך  נֶׁ ְלפָּ ְעִּתי  שַּ פָּ ִויִתי  עָּ אִתי  טָּ חָּ ם  שֵּ הַּ
ּובְֹשִּתי  ְמִּתי  ִנחַּ י  ֲהרֵּ וַּ ְך  ְוכָּ ְך  כָּ ִשיִתי  ְועָּ
הּו  ְוזֶׁ ה.  זֶׁ ר  בָּ ְלדָּ ר  יִני חֹוזֵּ ם אֵּ י ּוְלעֹולָּ ֲעשַּ ְבמַּ

רֹו שֶׁ  קודם כול, צריכים הכרת    ל ִוּדּוי.ִעקָּ
הוא   הפירוש  פשוטה  באנגלית  החטא. 
שהוא מודה שהוא אשם. אני אשם. הכרת 
החטא, אין פירושו ידיעת החטא. זה לא  
הוא  ידיעה.  מספיק  לא  החטא.  הכרת 
את   מאשים  הוא  בחטא.  להכיר  צריך 
עצמו.  נגד  אישום  מגיש  הוא  עצמו. 

אשמה.   של  טיעון  עצמי.  ֲה אישום  י  וַּ רֵּ
י ֲעשַּ ְבמַּ ּובְֹשִּתי  ְמִּתי  על ִנחַּ חרטה  זה   .

ה.  העבר.   זֶׁ ר  בָּ ְלדָּ ר  חֹוזֵּ יִני  אֵּ ם  זה    ּוְלעֹולָּ
לעשות  יחזור  לא  הוא  להבא.  על  קבלה 

 את החטא.  

ויצירתי.   עצמאי  היה  בוודאי  הרמב"ם 
אבל איפה שהרמב"ם היה יכול להעתיק  
 מחז"ל הרמב"ם לא ראה צורך לבטא את  
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אי. איזה ווידוי הרמב"ם עצמו באופן עצמ
ביום  גדול  כהן  ווידוי  פה?  העתיק 
הכיפורים. אנא ה' חטאו עוו פשעו לפניך 
עמך ישראל וכו'. אנו מדגישים פה החלק 
מה   שזה  גדול  כהן  ווידוי  של  הראשון 
שהרמב"ם מעתיק פה. בווידוי כהן גדול 
וידוי.   כלל  הוא  הווידוי  הכיפורים  ביום 

עבור   הוא  הראשון  החטאים הווידוי  כל 
עבור  הוא  השני  הווידוי  וביתי.  אני  של 
והווידוי   הכוהנים.  ואחיו  ביתי  ובית  אני 
השלישי הוא עבור כלל ישראל. חטאו עוו  
פשעו לפניך עמך ישראל. אז הווידוי היה 
תמיד ווידוי כולל. זה לא היה ווידוי עבור 
חטא ספציפי אחד. זה לא היה ווידוי עבור 

חת. הווידוי של  פשע אחד, עבור עבירה א 
כהן גדול כלל כל מיני חטאים וכל מיני  
מכפר  כיפור  שיום  מפני  וזה  עבירות. 
עבור כל עבירות שבתורה, בין עשה ובין 
הוא   הפירוש של חטאתי  אז  לא תעשה. 
הוא   בשוגג.  אותן  עשה  שהוא  עבירות 
עשה אותן בטעות. ככה אומרת הגמרא.  
פירושו   ועוויתי  השגגות.  אלו  חטאים 

שנעשו במזיד. בכוונה. ופשעתי   עבירות
בה'   מרד  מתוך  שנעשו  עבירות  פירושו 
העבירות  את  עשה  ר"ל  שהוא  ר"ל, 
ביום  גדול  כהן  ובווידוי  להכעיס. 
הכיפורים אנו מבינים את זה. הכהן גדול  
מבקש כפרה עבור כל כלל ישראל עבור  
העוונות  כל  החטאים,  כל  העבירות,  כל 

ן  וכל הפשעים שנעשו במשך השנה. לכ
לדבר על כל העבירות  גדול צריך  הכהן 
השונות. ולכן הכוהן גדול צריך לומר את 
שחטאו  והפשעים  והעוונות  החטאים, 
יש   ישראל.  עמך  לפניך  ושפשעו  ושעוו 
שעשו עבירות שלא בכוונה. ויש שעשו 
בזדון.   מלאה,  ובידיעה  בכוונה  עבירות 
יכלו   שלא  מפני  לא  עבירות  שעשו  ויש 

אל יצרם,  על  את  להתגבר  עשו  א 

העבירות להכעיס מתוך מרידה בה'. הם 
מרדו נגד ה', נגד התורה, נגד יהדות ונגד  
נדיר   לא  זה  היום  בכלל.  בה'  אמונה 
שאדם עושה העבירות להכעיס. להכעיס  
פה אין פירושו שהוא עושה את העבירה 
לא   שזה  פירושו  אלא  להכעיס.  בדווקא 
באחד  כמו  עבירה.  שזו  בכלל  לו  משנה 

אתאי זה  שהוא  עבירות.  עושה  והוא  סט 
להכעיס. אם אחד אומר שהוא אגנוסטי,  
ולכן לא איכפת לו משבת ויום כיפור זה 
נקרא להכעיס. זה להכעיס מפני שהמניע 
מתוך   זה  אלא  תאווה  איננה  לעבירה 

אי מזויפת. מתוך  בה'  -פילוסופיה  הכרה 
ובתורתו. מכיווו שהמניע של החטא הוא  

ע  נקרא  זה  מזויפת  בירה פילוסופיה 
להכעיס. זה נקרא מרד בה'. ואם העבירה 
היא תוצאה מאישיות חלשה זה זדון. ואם  
העבירה היא תוצאה מטעות זה שוגג. אז  
בווידוי של כהן גדול ביום הכיפורים אנו 
גדול  הכהן  מאוד.  טוב  זה  את  מבינים 
צריך להגדיר את העבירות השונות. הכהן 
גדול מתוודה על עבירות רבות ושונות,  

את ול להגדיר  צריך  גדול  הכהן  כן 
מבקש   גדול  הכהן  השונות.  העבירות 
אז   ושונות.  רבות  עבירות  עבור  כפרה 
הכהן גדול צריך להגדיר את כל עבירות 
נר  כפר  מתפלל:  גדול  והכהן  אלו. 
ולעבירות   בשוגג  שנעשו  לעבירות 
שנעשו במזיד ולעבירות שנעשו להכעיס 
מתוך מרד בה'. אנו מבינים את זה טוב  

נעשו  מ עבירות  של  שונים  שסוגים  פני 
במשך השנה. אבל הרמב"ם פה מדבר על  

אחד   יחיד  –אדם  עבירה   -על  שעשה 
וכך.   כך  ועשיתי  אומר:  הוא  ספציפית. 
ספציפית  אחת  עבירה  על  מדבר  הוא 
עבירה  להגדיר  אפשר  ואי  עשה.  שהוא 
אחת זו ספציפית תחת כל שלש החלוקות  

עצמ האדם  ולהכעיס.  מזיד  שוגג,  ו  של 
יודע אם הוא עשה את העבירה בטעות או 
הוא עשה את העבירה במזיד או הוא עשה  
את העבירה להכעיס. הוא יודע אם הוא  
הוא   או  טעות  מתוך  העבירה  את  עשה 
עשה את העבירה מפני שהאישיות שלו 
הכוח   לו  היה  ולא  חלשה  אישיות  היא 
אותו  שמושכת  התאווה  על  להתגבר 

 לו הכוח  לעשות את העבירה.  שלא היה 
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בחיים.  משמעת  לעצמו  לבנות  והגבורה 
זה זדון. או שהוא עשה את העבירה מפני 
מודרני  מאוד  אדם  שהוא  חשב  שהוא 
עצמו  את  שרואה  וכאחד  ואגנוסטי. 
כפילוסוף אגנוסטי גדול זה לא לפי כבודו 
תפילין.  להניח  או  השבת  את  לשמור 
העבירה  איך  יודע  בוודאי  שחטא  האדם 

צריך לומר חטאתי   נעשתה. אז למה הוא
עוויתי פשעתי. הרמב"ם היה צריך לומר  
שהחוטא אומר אנא השם עשיתי כך וכך.  
אם הוא עשה העבירה מתוך טעות ובלי  
חטאתי   חטאתי.  יאמר  הוא  אז  כוונה 
את   עשה  הוא  ואם  וכך.  כך  ועשיתי 
ובמזיד   מלאה  ובידיעה  בכוונה  העבירה 
אז הוא יאמר עוויתי ועשיתי כך וכך. ואם 

פילוסופיה  העבי מתוך  נעשתה  רה 
מוטעית או אידיאולוגיה מזויפת אז הוא  
יאמר פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. אז 
למה הרמב"ם אומר שהוא אומר חטאתי  
אחד   באדם  מדובר  פשעתי?  עוויתי 
שעשה עבירה ספציפית אחת. הוא עצמו 
יודע בדיוק איך העבירה נעשתה. אין לו  
שיאמר   אז  נעשתה.  העבירה  איך  ספק 
עשיתי כך וכך. מהו הפשט שהוא אומר 
ופשעתי   בזדון  עוויתי  בשוגג,  חטאתי 
להכעיס? מהו הפשט בזה? מדובר שהוא 
חם  שהיה  מפני  בשבת  במכונית  נסע 
זה   אם  יודע  הוא  לבריכה.  להגיע  ורצה 
היה  בשוגג שהוא שכח שזה שבת.  היה 
מאוד חם והוא באותו רגע מתוך הבהלה  

זה שבת.  שנגרמה לו על ידי החום שכח ש
במכונית  לנסוע  שאסור  שכח  הוא  או 
בשבת. או מפני שהיה כל כך חם וזה היה  
שלו  הרע  ליצר  נכנע  הוא  לו  קשה  כ"כ 
לו  חשוב  יותר  היה  וזה  לשחות  ללכת 
נכנע   הוא  בשבת.  מלאכה  של  מהאיסור 
ללחץ של יצר הרע שלו. הוא לא היה יכול  

האי את  יש  -לסבול  החום.  של  נוחיות 

הרוס כל ערך רוחני רק אנשים שמוכנים ל
כדי שיהיה יותר נוח להם. או מפני שהוא  
לו   אין  השבת  שכל  וחשב  אגנוסטי  היה 
מתוודה  כשהוא  אז  בכלל.  ערך  שום 
שיגיד את האמת. למה הוא מזכיר שלש 
מזכיר   הוא  למה  עבירות?  של  חלוקות 
כהן   בווידוי  עבירות?  של  סוגים  שלשה 
להזכיר  צריך  היה  גדול  הכוהן  גדול 

סוגים של עבירות. מפני שהווידוי   שלשה
עבור   היה  לא  גדול  הכוהן  של 
ווידוי  היה  זה  אלא  אחד  אינדיבידואל 
כולל. ואפילו הווידוי של הכהן גדול עבור  
עצמו היה ווידוי עבור כל העבירות שהוא 
שהכהן  בעבירות  אז  השנה.  בכל  עשה 
יש עבירות  גדול עשה במשך כל השנה 

ות שנעשו שנעשות מתוך טעות ויש עביר
יכול  היה  שלא  חלשה  אישיות  מתוך 
להתגבר על יצרו הרע. ויש אפילו עבירות  
היה  גדול  הכהן  לכן  להכעיס.  שנעשו 
צריך לומר חטאתי עוויתי פשעתי לפניך.  
אחד   על  מדבר  אינו  פה  הרמב"ם  אבל 
שמתוודה עבור כל העבירות שלו שנעשו  
ואין   כולל.  ווידוי  לא  זה  שנה.  במשך 

א כולל  מיום ווידוי  חוץ  אחד.  אדם  צל 
לאדם   יש  אם  כיפור,  ביום  וגם  כיפור. 
הוא   אז  ידיעה על עבירה ספציפית שלו 
צריך לפרט את החטא הזה. אבל הרמב"ם  
כולל   ווידוי  על  פה  מדבר  לא  בוודאי 
ידו.   על  שנעשו  רבות  עבירות  שכולל 
על   שנאמר  ווידוי  על  מדבר  הרמב"ם 
ידי  על  שנעשתה  ספציפית  אחת  עבירה 

בידואל אחד. אז כמו שהוא מפרטו אינדי
נעשה  איך החטא  גם  את החטא שיפרט 

 אם זה היה בשוגג, במזיד או להכעיס. 

יש לקושיה זו שני תירוצים. תירוץ אחד 
הוא שאין הכי נמי ביחס לחטא הספציפי  
שעליו הוא מתוודה זה בלתי משמעותי לו 
לומר כל שלשתם חטאתי עוויתי פשעתי 

חטאתי או עוויתי   אלא הוא צריך לומר או
או פשעתי. ביחס לחטא הספציפי שעליו  
להגדיר  משמעות  חסר  זה  מתוודה  הוא 
את החטא תחת כל שלש כותרות אלו של  
חטא, עוון ופשע. מגוחך לומר שהעבירה 
גם  הוא  מתוודה  הוא  הספציפית שעליה 
חטא והוא גם עוון והוא גם פשע. החטא 
 הספציפי נעשה רק באופן אחד ולא בכל  
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ה אופנים אלו. אלא שיש בזה הלכה  שלש
אחת   עבירה  עושה  אחד  אם  נפרדת. 
ספציפית ועבירה זו מוגדרת היטב באיזה  

המודליות של החטא    –אופן החטא נעשה  
איך הוא נעשה, בשוגג במזיד או להכעיס 

הוא    – וכך  כך  ועשיתי  אומר  אז כשהוא 
את   עשה  שהוא  לומר  צריך  אמנם  

או   בזדון  או  בשוגג  או  בפשע.  העבירה 
חטא   על  ווידוי  אומר  שהוא  מכיוון  אבל 
אחד אז הוא חייב להתוודות לא רק על 
חטא זה אלא הוא חייב להתוודות על כל  
על  ווידוי  אומר  כשאחד  שלו.  חטאים 
עבירה אחת ויש לו ידיעת החטא והכרת  
העבירה  אז  עבירה  אותה  על  רק  החטא 
בווידוי   ווידוי,  בעוד  אותו  מערבת  הזו 

כו יותר  הרבה הרבה  כולל  שיהיה  לל 
 חטאים והרבה עוונות והרבה פשעים. 

יש הלכה כזו כשאחד מחויב להודות לה'.  
כשה' מביא ישועה לאדם שה' שופע עליו  
צריך   הוא  אז  נסית  כמעט  בצורה  חסד 
לומר ברוך שעשה לי נס. ואז הוא חייב 
לזכור להודות לה' לא רק על ישועה זאת  

דאה  ספציפית אלא הוא צריך לכולל בהו
לו.   עשה  שה'  ישועות  הרבה  עוד  שלו 
על   לנו  מספרת  ברכות  במסכת  הגמרא 
בשתי  ממוות  שניצל  אחד  אמורא 
מקומות. וכשהוא עבר על כל אחת משתי  
מקומות אלו הוא היה אומר ברוך שעשה  
לי נס במקום הזה וגם במקום האחר. וזה  
לשבח   נהיה מחויב  מפני שברגע שאחד 

להגביל את    ולהודות לה' אז הוא לא יכול
השבח וההודאה שלו ביחס לאותה ישועה 
ספציפית. הוא אז מחויב לשבח ולהודות  
אינו   שהוא  אחרות  ישועות  על  גם  לה' 
הרבה   אותו  הציל  ה'  עכשיו.  להם  מודע 
לכל  מודע  שהוא  אלא  פעמים.  הרבה 
הרבה   אותו  הציל  ה'  האלו.  הישועות 

פעמים בלי להודיע לו. והוא מחויב לומר 
 כוללת.   שבח והודאה

ואנו רואים הלכה זו בברכת המזון. מה הן  
יסודות   היסודות של ברכת המזון? כמה 
המוטיבים  הם  מה  המזון?  בברכת  יש 
בברכת   להזכיר  צריך  שאחד  היסודיים 
ברכת  של  החובה  לקיים  כדי  המזון 
המזון? יש הודאה על מזון. זה ברכת הזן. 
את   מזין  שה'  זה  על  לה'  והודאה  שבח 
ארץ   על  והודאה  שבח  ויש  העולם. 
ישראל. זה ברכת הארץ. ובתוך ברכה זו  
הוא צריך להזכיר תורה וברית. והוא גם  

ובית המקדש. צריך להזכיר את ירושלים 
זה ברכת ירושלים. הגמרא אומרת ואכלת  
ושבעת וברכת זה ברכת הזן. והיינו שבח  
נהיה  והוא  אותו  זן  שה'  זה  על  והודאה 
ארץ   זה  הארץ.  על  באכילתו.  שבע 
היא   הארץ  הטובה.  הארץ  על  ישראל. 
בית המקדש.  אז כלול בזה שיש  טובה, 
מפני שארץ בלי מקדש לא יכולה להיות  

ט אין  הן  טובה.  ואלו  ירושלים.  אלא  וב 
שבח   שהיא  הזן  ברכת  הברכות.  שלש 
שהיא   הארץ  ברכת  המזון.  על  והודאה 
וברכת  ישראל.  ארץ  על  והודאה  שבח 
ירושלים  על  ברכה  שהיא  ירושלים 

 ומקדש. 

אז איך נכנסת הברכה של הטוב ומטיב?  
לא מזכירים שום  והמטיב  בברכת הטוב 
דבר ממוטיבים אלו של ברכת המזון. לא  
ירושלים   ולא  ישראל  ארץ  מזכירים 
ומקדש. גם מזון לא מוזכר בברכת הטוב 
ברכה  היא  והמטיב  הטוב  ברכת  ומטיב. 
כללים   במונחים  נאמרת  היא  כללית. 
אוניברסליים. הוא הטיב הוא מטיב הוא  
הוא   גומלינו  הוא  גמלנו  הוא  לנו.  ייטיב 
יגמלנו לעד. לחן לחסד ולרחמים ולרווח 

נח וישועה  ברכה  פרנסה  הצלה  מה 
טוב   וכל  ושלום  וחיים  ורחמים  וכלכלה. 
הגמרא   יחסרנו.  אל  לעולם  טוב  ומכל 

ה'    את  וברכת  מפסוק.  זו  ברכה  לומדת 
שה' נתן לך    –לוקיך על הארץ הטובה  -א
אשר נתן לך. אשר נתן לך לא מתייחס   -

לארץ הטובה אלא זה מתייחס לכול אשר 
המזון.   על  ה'  את  תשבח  אתה  לך.  נתן 

 את ה' על המתנה של ארץ  אתה תשבח 
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ישראל. אתה תשבח את ה' על העובדה  
איפה  רוחני  מרכז  הוא  שירושלים 
שהשכינה שורה. ואתה גם תשבח את ה'  
אותו   זה  לך.  ונותן  נתן  שה'  מה  כל  על 
רעיון. אתה מחויב לשבח את ה'. המקור 
אכלת   שאתה  הסעודה  הוא  החיוב  של 
עכשיו. אתה היית רעב ועכשיו אתה שבע 

מחויב מפני   אתה  לכן  סעודה.  שאכלת 
לשבח את ה' על זה. ויש שלשה מוטיבים 
מכיוון  אבל  המזון.  בברכת  יסודיים 
עבור   מזון,  עבור  ה'  את  משבח  שאתה 
ארץ ישראל ועבור ירושלים ובית המקדש  
אז אתה גם מחויב לא להגביל את השבח  
מוטיבים  לשלשה  ה'  את  משבח  שאתה 

בח  אלו אלא אתה מחויב לכלול בתוך הש
כל הטובה אשר ה' עושה לך. כל החסד. 
כל הברכות. החסד האין סוף שה' שפע  
ושופע עליך. זה חסד בלתי מוגבל. זו היא  

 ההלכה של ברכת הטוב והמטיב. 

הסדר  בליל  גם  זו  הלכה  רואים  אנו  וכן 
בפסח. אנו מתחילים בסיפור מוגבל של  
יציאת מצרים. החצי הראשון של ההגדה  

יציאת   על  רק  זה מדבר  וככה  מצרים. 
הלל.   לומר  באים  כשאנו  ְך אפילו  ְלִפיכָּ

 , חַּ בֵּ ְלשַּ ל,  לֵּ ְלהַּ ְלהֹודֹות,  ִבים  יָּ חַּ ְחנּו  ֲאנַּ
ה   לֵּ ְלעַּ ְך,  רֵּ ְלבָּ ר,  ּדֵּ ְלהַּ ם,  ְלרֹומֵּ ר,  אֵּ ְלפָּ
ל  ת כָּ נּו אֶׁ ינּו ְולָּ ֲאבֹותֵּ ה לַּ שָּ עָּ ס ְלִמי שֶׁ לֵּ ּוְלקַּ

ְלחֵּ  ְבדּות  עַּ מֵּ נּו  הֹוִציאָּ לּו:  אֵּ הָּ ִנִסים  רּות  הַּ
ה   לָּ ֲאפֵּ ל ְליֹום טֹוב, ּומֵּ בֶׁ אֵּ ה, ּומֵּ גֹון ְלִשְמחָּ ִמיָּ
ר  ְוֹנאמַּ ה.  ִלְגֻאלָּ ּוִמִשְעבּוד  דֹול,  גָּ ְלאֹור 

ּה. ְללּויָּ ה: הַּ שָּ ה ֲחדָּ יו ִשירָּ נָּ אבל כשאנו    ְלפָּ
שני   רק  אומרים  אנו  ההלל  את  אומרים 
פרקים בהלל וזה מפני שהפרק השני הוא 
ישראל   בצאת  מצרים.  יציאת  על 
ההגדה.  הראשון של  בחצי  זה  ממצרים. 
בחצי הראשון של הסדר. אנו לא מדברים 
יודעים על שום דבר מעבר לסיפור  ולא 

יציאת מצרים. אבל החצי השני של    של 
שונ כבר  הוא  מצרים  הסדר  יציאת  ה. 

כמעט לא מוזכרת בחצי השני של הסדר.  
נותן   חסדו.  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  הודו 
לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. לעושה 
השמים בתבונה כי לעולם חסדו. לרוקע  

ת   הארץ על המים כי לעולם חסדו. ִנְשמַּ
ל  ינּו, ְורּוחַּ כָּ ת ִשְמָך ְייָּ ֱאֹלהֵּ ְך אֶׁ רֵּ י ְּתבָּ ל חַּ כָּ

שָּ  ִמיד.  בָּ ּתָּ נּו  ְלכֵּ מַּ ִזְכְרָך  ם  ּוְתרֹומֵּ ר  אֵּ ְּתפָּ ר 
יָך  דֶׁ ְלעָּ ל, ּוִמבַּ ה אֵּ ּתָּ ם אַּ עֹולָּ ד הָּ ם ְועַּ עֹולָּ ִמן הָּ
ִציל   ּומַּ ה  פֹודֶׁ  , ּומֹוִשיעַּ ל  גֹואֵּ ְך  לֶׁ מֶׁ נּו  לָּ ין  אֵּ
ין  אֵּ ה.  ְוצּוקָּ ה  רָּ צָּ ת  ל עֵּ ְבכָּ ם  חֵּ ּוְמרַּ ס  ְרנֵּ ּוְמפַּ

ה. ּתָּ אָּ א  לָּ אֶׁ ְך  לֶׁ מֶׁ נּו  עלי  לָּ הגן  נו  ה' 
זה   כל  איך  ומרעבון.  מעוני  ממחלות, 
קשור ליציאת מצרים? ואפילו בחצי השני 

מצרים.   יציאת  מוזכר  לא  הלל  ִמן  של 
ּה. ב יָּ ְרחָּ מֶׁ ִני בַּ נָּ ּה, עָּ אִתי יָּ רָּ ר קָּ צַּ מֵּ זה לא   הַּ

זה   מצרים.  יציאת  על  ספציפית  מדבר 
כל   עבור  כולל.  וכול  אוניברסלי  שבח 

חמים  הניסים שה' עשה לנו. עבור כל הר
האנושות.   וכל  עלינו  והחסד שה' שופע 
העולם   כל  את  מקיימים  ה'  חסדי 
למסגרת   נכנס  זה  איך  כולה.  והאנושות 
של יציאת מצרים? איך אנו מכניסים את  
כול זה בנקודת יחוס של יציאת מצרים?  
התירוץ הוא ברגע שאתה מתחיל לשבח 
לעצור  יכול  לא  אתה  אחד  אירע  על  ה' 

ך לשבח את ה'.  בזה. אתה מחויב להמשי
לך   מוגבלים  לא  ה'  שחסדי  מפני 
מעולם  כעם.  לך  לא  וגם  כאינדיבידואל 
כל  את  חובק  ה'  חסד  עולם.  ועד 
זה   את  להזכיר  חייבים  אנו  האוניברס. 

 ולשבח את ה' על זה.  

וההיפוך נכון לגבי חטא. אתה חטאת. אז  
תגביל   אל  אבל  ווידוי.  לומר  חייב  אתה 

יפי. אתה את הווידוי רק לאותו חטא ספצ
עוד  גם  בטוח שאתה עשית  להיות  יכול 
לעבירות  מודע  אתה  אם  בין  עבירות. 
נוספות בין אם אתה לא מודע לעבירות 
כך   עשיתי  אומר  שאתה  ברגע  נוספות. 
נכשלת   לומר שאתה  גם  חייב  אתה  וכך 
אכלת   אתה  כללי.  באופן  בעבירות 
במסעדה ולא בדקת אם זה כשר או טריף.  

ה אוכל בכיפה אתה אמרת לעצמך אם את
שאכלת  גילית  ואז  כשר.  כבר  זה  אז 

 טריף. אז עשית חטא. אז אתה אומר  
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ובלי  למסעדה  שנכנסתי  וכך  כך  עשיתי 
כוונה של מזיד אכלתי אוכל טריף. אתה 
כן   אתה  אבל  טריף,  לאכול  רצית  לא 
אכלת טריף שלא בכוונה. אז אל תגביל  
רק  הוא  טריף  אכילת  לזה.  הווידוי  את 

אז  פרט אחד. ברגע   ווידוי  שאתה אומר 
תרחיב את הווידוי. אתה עשית עוד הרבה  
יותר   עוד  עבירות  עשית  עבירות.  יותר 
מגעילות.  ויותר  חמורות  יותר  חמורות. 
זה  פשעתי.  עוויתי  חטאתי  תאמר:  אז 

 תירוץ אחד. 

יש גם עוד תירוץ. לפי התירוץ הראשון  
פשעתי   עוויתי  חטאתי  אומר  כשהחוטא 

אז אמירת ועשיתי לפניך ועשיתי כך וכך,  
חטאתי  אמירת  את  מתאר  אינו  וכך  כך 
עוויתי פשעתי לפניך. אין ועשיתי כך וכך  
מסביר מהו החטאתי עוויתי פשעתי. אלא 
עוויתי  חטאתי  נפרדים.  דברים  שני  זה 
באופן   אחד.  מספר  זה  לפניך.  פשעתי 
ועוונות   חטאים  הרבה  עשיתי  כללי 
באופן  עבירות  הרבה  עשיתי  ופשעים. 

ני אשם בעשיית הרבה עבירות. כללי. א
בין   ובעבירות  בעבירות בין אדם לחברו 
אדם למקום. אני אשם. אני אשם בחיים 
נקודה.   אשם.  אני  שלי.  הפרטיים 
כוונה   בלי  עבירות  עשיתי  לפעמים 
ובטעות. ולפעמים עשיתי עבירות בכוונה  
לפעמים   עבירה.  שזו  מלאה  ובידיעה 
תמיד   שאני  מפני  אלו  עבירות  עשיתי 

עשיתי מח לפעמים  עצמי.  כבוד  פש 
עבירות אלו מפני שאני חושב שאני מבין 
יהיו מובנים   ורציתי שהמצוות  את הכול 
היתה   שלא  ומצוה  רציונלי.  באופן  לי 
אני לא ראיתי  לי באופן רציונלי  מובנת 
אותה  ולקיים  לשמור  מחויב  עצמי  את 
זה   להכעיס.  נקרא  זה  פשע.  זה  מצווה. 

נ עבירה  גם  אבל  אחד.  וספת  דבר 

ספציפית עשיתי ועל זה אני אומר ועשתי  
את   אינו מפרש  וכך  כך  וכך. עשיתי  כך 
האמירה של חטאתי עוויתי פשעתי אלא 

 היא אמירה נפרדת בפני עצמה. 

קשה   בעצם  זה  אחר.  תירוץ  יש  אבל 
לאדם לבחון להפריד במעשה מסוים בין  
שוגג למזיד ובין מזיד לפשע. יש הרבה 

מכבידים עלינו  עבירות שאנו עשינו והם
אבל   כשוגג.  אלו  עבירות  מגדירים  ואנו 
יודע  החוטא  בזדון.  חטאים  באמת  הם 
אוטו  נוהג  אדם  עצמו.  את  לרמות  טוב 
במהירות מופרזת וכתוצאה מזה הוא ר"ל 
או מזיד?   הורג בן אדם. האם הוא שוגג 
הוא רוצה לומר שהוא שוגג. הוא לא הרג  
רצה   לא  הוא  בכוונה.  ח"ו  האדם  את 

לו  להרו היתה  לא  אבל  אחד.  אף  ג 
סבלנות. היה לו תור, והוא מיהר. הוא לא  
נהג   הוא  אז  התור.  את  לפספס  רצה 
ריבונו  איך  יודע  מי  מופרזת.  במהירות 
או  כשוגג  זו?  עבירה  מגדיר  עולם  של 
שזה  יאמרו  המשפט  בית  אפילו  מזיד? 

. an act of manslaughterשוגג. זה רק  
אב כרצח.  זה  את  יגדירו  לא  יכול  הם  ל 

גישה   יש  עולם  של  שלריבונו  להיות 
שה'  שהמשקל  אומר  הרמב"ם  אחרת. 
עבירות  מול  מצוות  לשקול  בו  משתמש 
שאנו   ממשקל  שונה  מאוד  משקל  הוא 
מכירים. ורק ה' יכול לשקול את המצוות 
של אדם מול עבירות של האדם. בן אדם  
שוקל  ה'  איך  להבין  אפילו  מסוגל  אינו 

הרמב עבירות.  מול  ג'  מצוות  בפרק  "ם 
יו  הלכות תשובה הלכה ב':   ֲעוֹנֹותָּ ם שֶׁ דָּ אָּ

ְבִרְשעֹו   ת  מֵּ הּוא  ד  ִמיָּ יו  ְזֻכיֹותָּ ל  עַּ ְמֻרִבין 
יהָּ   ֲעוֹנֹותֶׁ ה שֶׁ ן ְמִדינָּ ְך. ְוכֵּ ל רֹב ֲעוֹנֵּ ר עַּ ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ

ר   ֱאמַּ נֶׁ ת שֶׁ דֶׁ ד ִהיא אֹובֶׁ )בראשית  ְמֻרִבין ִמיָּ
ן    כ(-יח ה' ְוגֹו'. ְוכֵּ בָּ ה ִכי רָּ ֲעֹמרָּ ת ְסדֹם וַּ ֲעקַּ 'זַּ

ְמֻרִבין   ם  יהֶׁ ֲעוֹנֹותֵּ יּו  הָּ ִאם  ֻכלֹו  ם  עֹולָּ הָּ ל  כָּ
ר  ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ ִתין  ִנְשחָּ ן  הֵּ ד  ִמיָּ ן  יהֶׁ   ִמְזֻכיֹותֵּ

ו ת   ה(-)בראשית  עַּ רָּ ה  בָּ רַּ ִכי  ה'  ְרא  יַּ 'וַּ
ְזֻכיֹות   הַּ ן  ִמְניַּ ְלִפי  ינֹו  אֵּ ה  זֶׁ ְוִשקּול  ם'.  דָּ אָּ הָּ

גָּ  ְלִפי  א  לָּ אֶׁ ֲעוֹנֹות  ם.  ְוהָּ אינו    –ְדלָּ השיקול 
לפי מספרים אלא לפי חומר וגודל הזכיות  

ה    -  והעוונות. מָּ כַּ ד  גֶׁ ְכנֶׁ ִהיא  שֶׁ ְזכּות  ש  יֵּ
ר   ֱאמַּ נֶׁ א   יג(-)מלכים א ידֲעוֹנֹות שֶׁ ן ִנְמצָּ עַּ 'יַּ

ה  מָּ כַּ ד  גֶׁ ְכנֶׁ הּוא  שֶׁ וֹן  עָּ ש  ְויֵּ טֹוב'.  ר  בָּ ּדָּ בֹו 
ר  ֱאמַּ נֶׁ א יח(-)קהלת ט ְזֻכיֹות שֶׁ ד  'ְוחֹוטֶׁ חָּ  אֶׁ
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ה'.   ְרבֵּ הַּ ה  טֹובָּ ד  בֵּ ששוקל     –ְיאַּ זכות  יש 
מכמה עוונות. ויש עוון   outweighsיותר  

יותר   מכמה   counterbalancesששוקל 
ל    -  זכויות. ל אֵּ ְעּתֹו שֶׁ א ְבדַּ לָּ ין שֹוְקִלין אֶׁ ְואֵּ

ְזֻכיֹות   הַּ עֹוְרִכין  ְך  יאַּ הֵּ עַּ  יֹודֵּ הַּ ְוהּוא  עֹות  ּדֵּ
ֲעוֹנֹות: הָּ ד  גֶׁ  this weighing is  ְכנֶׁ

according to the knowledge of the 

Omniscient God and He alone knows 

how to set up merit against iniquitiy.  
שוגג   בין  ההבחנה  שונה.  סטנדרט  זה   .
החוטא   עבור  לא  הוא  לפשע  למזיד 
כך  עשיתי  לומר  צריך  החוטא  להחליט. 
החטא.  את  להגדיר  איך  יודע  ואיני  וכך 

אני אומר שזה היה שוגג? ככה זה   האם
אני   בטעות.  נעשתה  שהעבירה  נראה 
עם  יהודים  וראיתי  למסעדה  נכנסתי 
כיפות. האם הייתי צריך לחשוב ולחשוד.  
אם   אבל  בכשרים.  חושד  להיות  אסור 
ושואל   הייתי חוקר  זהיר בכשרות  הייתי 
הייתי   ואז  לא.  או  כשירה  המסעדה  אם 

הא כשירה.  לא  היא  שהמסעדה  ם  מגלה 
או במזיד?  נעשתה בשוגג  העבירה שלי 
שחטאתי   יודע  רק  אני  יודע.  אינני 
להיות   צריך  זה  האם  וכך.  כך  ועשיתי 
זה  יודע.  לא  אני  או מזיד  מוגדר כשוגג 
ריבונו של עולם מחליט. זה תלוי בריבונו  
של עולם שיודע הכול. אז המתוודה אומר 
אנא ה'. אני לא יודע. האם זה חטא? האם  

ו האם זה פשע? אני רק יכול זה עוון? א
לומר בוודאות עשיתי כך וכך. אני אכלתי 
אני   השבת.  את  חיללתי  אני  טריפה. 
אני  במישהו.  פגעתי  אני  כסף.  גנבתי 
שמועות   הפצתי  אני  משיהו.  ביישתי 
את   קלקלתי  אני  מישהו.  נגד  שקריות 
הרבה   יש  הלאה.  וכן  שלו.  טוב  השם 

ג  עבירות. אני לא יודע אם זה נעשה בשוג
נעשה   זה  אם  יודע  לא  אני  במזיד.  או 
מתוך רוע לב או לא. אני חושב שזה לא  

נעשה מתוך רוע לב. אין לי שום דבר נגד  
אבל   שלו.  טוב  בשם  שפגעתי  זה  אדם 
אולי זה כן נעשה מתוך רוע לב. מי יודע 

ב ִמכֹל ְוָאֻנׁש הּוא  לומר כן או לא?   ָעקֹב ַהלֵּ
ָדֶעּנּו רכב. רק ה' . הלב הוא כל כך מוִמי יֵּ

ומניע   אדם  בני  מחשבות  לנתח  יכול 
עוויתי  חטאתי  אומר  הוא  ולכן  שלהם. 
אז  וכך.  כך  ועשיתי  לפניך  פשעתי 
עוויתי  חטאתי  הוא  ברמב"ם  הפירוש 

  - לא נקודה אלא פסיק    –פשעתי ופסיק.  
אני לא יודע אם זה חטא או זה עוון או זה  
יודע  רק  אני  וכך.  כך  ועשתי  פשע. 

הגדרה היא רק על ידי  שעשיתי עבירה. ה
ריבונו של עולם. ההערכה וההגדרה של  

 החטא היא רק על ידי ריבונו של עולם.  

 *** 

רק  לא  הם  ווידוי?  של  היסודות  הם  מה 
של  יסודות  הם  אלא  ווידוי  של  יסודות 
ידי  לידי ביטוי בפיו על  תשובה שבאים 
ווידוי. היסודות הם חרטה לשעבר. קבלה  

חרט מבינים  אנו  להבא.  לשעבר  על  ה 
על  מתחרט  אני  ופשע.  לעוון  ביחס 
נחוש  ואני  בעבר.  שעשיתי  העבירה 
ונחרץ לא לעשות את זה עוד הפעם. אנו 
מבינים את זה. הוא עשה עבירה בזדון.  
הוא גנב כסף בזדון. אז עכשיו הוא אומר  
שום   בלי  בדעתו  ונחוש  נחרץ  שהוא 
הגבלה לא לעשות עבירה זו עוד הפעם. 

מחמיר מאוד  הרמב"ם   הרמב"ם  בזה. 
יודע   עליו  ויעיד  ב':  בפרק  אומר 
תעלומות. שה' יהיה עד עליו על חוטא זה  
לעשות   לא  שלו  במחויבות  רציני  שהוא 
מוכן  שהוא  הפעם.  עוד  העבירה  את 
ליישם את מחויבות שלו. ביום כיפור יש  
להרבה אנשים שינוי בלבם לתקן דברים 
הם  המחרת  ביום  אבל  שלהם.  בחיים 

עוד הפעם. זה סיפור ישן. חוזרים לחטוא  
הרמב"ם בפרק ב' הלכות תשובה הלכה 

ֲעזֹב  ב' אומר:   יַּ ה. הּוא שֶׁ ְּתשּובָּ ה ִהיא הַּ ּומַּ
ְוִיְגֹמר  ְבּתֹו  ֲחשַּ ִממַּ ִויִסירֹו  ְטאֹו  חֶׁ א  חֹוטֵּ הַּ

ר   ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ עֹוד  הּו  ֲעשֵּ יַּ ֹּלא  שֶׁ )ישעיה  ְבִלבֹו 
ם    ז(-נה חֵּ ִיְתנַּ ן  ְוכֵּ ְוגֹו'.  ְרכֹו'  ּדַּ ע  שָּ רָּ ֲעזֹב  'יַּ

ר   ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ ר  בַּ עָּ שֶׁ ל  לאעַּ 'ִכי    יח(-)ירמיה 
עַּ   יֹודֵּ יו  לָּ עָּ ִעיד  ְויָּ ְמִּתי'.  ִנחַּ שּוִבי  י  ֲחרֵּ אַּ

ם   ְטא ְלעֹולָּ חֵּ ה הַּ שּוב ְלזֶׁ ֹּלא יָּ ֲעלּומֹות שֶׁ  ּתַּ
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נֶׁ  ר  שֶׁ ר עֹוד א  ד(-)הושע יד ֱאמַּ - 'ְוֹלא ֹנאמַּ
ְוגֹו'. ינּו'  דֵּ יָּ ה  ֲעשֵּ ְלמַּ כל    לקנו  שיודע  ה' 

סודות יעיד עליו שהוא לא יחזור לחטוא  
ל הזה  מהו בחטא  עליו.  יעיד  ה'  עולם. 

פירוש הדברים? מחויבות רצינית שהוא  
באמת נחוש ונחרץ לא לחזור על הטעות  
שלו. ואנו מבינים את זה טוב בזדון. זה  
בוודאי מובן בעבירה של פשע. אבל זה  
לא כל כך מובן ביחס לעבירה שנעשתה  
על   לומר  המשמעות  היא  מה  בשוגג. 

ר? עבירה בשוגג שיש לו חרטה על העב
על  מדברים  אנו  מתחרט?  הוא  מה  על 
לו  שיש  הפירוש  מהו  ממש.  שוגג 
הוא   להבא?  קבלה  של  עכשיו  מחויבות 
לא   נשבע  כמעט  והוא  עצמו  את  מחייב 
שלא   לומר  שייך  איך  החטא.  על  לחזור 
יעשה עבירה זו בטעות עוד הפעם? איך  
טעות?  ויעשה  יחזור  שלא  לומר  אפשר 

נסיבו ידי  על  נגרמה  הטעות  ת לפעמים 
היה   זה  בכלל.  שלו  בשליטה  היו  שלא 
מצב שלא ניתן לשליטה של בני אדם. זה  

 לא היה בשליטה שלו בכלל.  

פוסקים  ואנו  בגמרא,  מחלוקת  יש 
שתינוק שנשבה בין העכו"ם מביא קרבן.  
בוודאי יש לתרץ שיש שני מיני שוגג. יש 
שוגג קרוב למזיד. זה מאוד קרוב למזיד.  

ות מופרזת  כמו באחד שנוהג רכב במהיר
כביש.  חוצים  ספר  בית  שילדי  איפה 
מבחינה טכנית זה שוגג. אבל זה בעצם 
קרוב למזיד. העובדה היא שלא היתה לו  
אכפתיות. אם היתה לו אכפתיות אז הוא  
לא היה נוהג רכב במהירות מופרזת. אם 
היה אכפת לו מחיי אדם והוא היה רגיש 
לחיי אדם אז הוא לא היה נוהג רכב בכזה  

ות. ברור שלא אכפת לו מחיי אדם.  מהיר
הוא אדיש לערך של חיי אדם ולחומר של  
שוגג   זה  אז  רצח.  ושל  דמים  שפיכות 

בלי   לבית  או אדם שנכנס  למזיד.  קרוב 
לא   הם  או  מצוות  שומרי  הם  אם  לדעת 
לשבת   אותו  הזמינו  והם  מצוות.  שומרי 
ולאכול אתם. והוא כן אכל אתם. ואח"כ  

אינה זו  שמשפחה  גילה  שומרת    הוא 
כשרות. טכנית זה שוגג. מפני שהוא דן 
אותם לכף זכות שהם כן שומרי כשרות. 
אנו   אז  למזיד.  קרוב  עדיין  זה  אבל 
על  חרטה  לחוטא  יש  שבזה  מבינים 
העבר. הוא מתחרט שהוא לא היה זהיר. 
היה חוסר זהירות, ועל זה הוא מתחרט. 
הוא מתחרט על זה שהוא לא היה כל כך 

שהוא לא היה מספיק  זהיר. הוא מתחרט  
זהיר. וכן יש לו קבלה על להבא. יש לו  
יותר   יהיה  שהוא  להבא  ביחס  מחויבות 
טעות  של  לאפשרות  ערני  ויותר  זהיר 
בעבירה זו. הוא מתחייב על להבא שהוא  
תמיד  ויזכור  הדעת  קל  כך  כל  יהיה  לא 
לחקור אם האוכל הוא כשר או טריף. אבל  
הוא קרוב איפה שהשוגג  עובדה  גם   יש 
ילד שגדל בבית של   יש  לאונס. למשל, 
גויים. אחרי השואה התגלו הרבה ילדים 
לילד   היה  ולא  גוים  של  בבתים  שגדלו 
שום ידיעה על זה שהוא יהודי. וכשילד  
זה עושה חטא אחרי גיל שלש עשרה הוא  
חייב להביא קרבן. יש מחלוקת בזה בין  
כחכמים   פוסקים  אנו  לחכמים.  מונבז 

בתינוק   מותר  בין  שאומר  שנשבה 
אפשר  אי  פה  קרבן.  חייב  הוא  העכו"ם 
החוטא.   של  המפתן  על  אשמה  להטיל 
החוטא לא היה צריך לדעת. לא היה בכלל  
יהודי. החוטא   ידע שהוא  צפוי שהחוטא 
יותר   יהודי.  שהוא  מאוחר  יותר  גילה 
מאוחר הוא גילה את זהותו היהודית וגם 
גילה אז את חוק התורה. וההלכה אומרת 

א עשה היה לא טוב. אנו קודם  לו שמה הו
כול, רוצים להבין איך בעובדה זו בכלל  
שייך לדבר על תשובה? על מה הוא צריך  
צריך   הוא  מה  על  תשובה?  לעשות 
להתחרט? האם הוא חייב להתחרט על זה 
ימח  היטלר  הרשע  הולידה  שהאנושות 
הגדולה  הטרגדיה  ושאירעה  וזכרו.  שמו 

לעזוב  הזו של השואה והורים היו צריכים  
את ילדים שלהם אצל משפחות של גוים, 
אצל איכרים פולניים. על מה הוא צריך 
 להתחרט? וביחס לקבלה להבא, מה הוא  
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התחייבות   איזו  עצמו?  על  לקבל  צריך 
הוא   בוודאי  עצמו.  על  לקבל  הוא  צריך 
אבל   התורה.  מצוות  את  ישמור  עכשיו 
לא  מצדו  מחויבות  על  לדבר  שייך  איך 

של טעות  על  היתה  לחזור  לא  הרי  ו? 
טעות. זה היה אונס גמור. כל מה שהוא  
על   גובל  זה  ובכפייה.  באונס  היה  עשה 
אבל   ממש.  כפייה  ועל  ממש  אנוס 

אומר:   זאת  בכל  ִמְצוֹת הרמב"ם  ל  כָּ
ר  בַּ ה ִאם עָּ ֲעשֶׁ ין ֹלא ּתַּ ה בֵּ ין ֲעשֵּ ה בֵּ ּתֹורָּ בַּ שֶׁ

גָּ  ִבְשגָּ ין  בֵּ דֹון  ְבזָּ ין  בֵּ ן  הֶׁ מֵּ ת  חַּ אַּ ל  עַּ ם  דָּ ה  אָּ
ב   יָּ חַּ ְטאֹו  חֶׁ מֵּ שּוב  ְויָּ ה  ְּתשּובָּ ה  ֲעשֶׁ יַּ ְכשֶׁ
ר   ֱאמַּ נֶׁ שֶׁ הּוא  רּוְך  בָּ ל  אֵּ הָּ י  ִלְפנֵּ ּדֹות  ְלִהְתוַּ

ֲעשּו' ְוגֹו' 'ִאיש אֹו  ו(-)במדבר ה ה ִכי יַּ  ִאשָּ
ה ר    ז(- )במדבר  ֲאשֶׁ ם  אתָּ טָּ חַּ ת  אֶׁ ּדּו  'ְוִהְתוַּ

ת ֲע  ה ִמְצוַּ ִרים. ִוּדּוי זֶׁ ה ִוּדּוי ְּדבָּ שּו' זֶׁ ה. עָּ שֵּ
אִתי   טָּ חָּ ם  שֵּ הַּ א  נָּ אָּ ר  אֹומֵּ ִּדין.  ִמְתוַּ ד  יצַּ כֵּ
י   ֲהרֵּ ְך וַּ ְך ְוכָּ ִשיִתי כָּ יָך ְועָּ נֶׁ ְעִּתי ְלפָּ שַּ ִויִתי פָּ עָּ
ר   יִני חֹוזֵּ אֵּ ם  ּוְלעֹולָּ י  ֲעשַּ ְבמַּ ְמִּתי ּובְֹשִּתי  ִנחַּ

ה.  זֶׁ ר  בָּ במונחים    ְלדָּ מדבר  הרמב"ם 
בשגגה.   ובין  בזדון  בין  אוניברסליים, 

"ם כותב שהוא אומר: והרי נחמתי  והרמב
ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר  
זה   מתחרט.  שהוא  אומרת  החוטא  זה. 
פירוש של ונחמתי. ובושתי במעשי. הוא 
עשה.  שהוא  מהדברים  מתבייש 
איני  ולעולם  ממעשיו.  שלו.  מהתנהגות 
לעולם   הוא אומר שהוא  זה.  לדבר  חוזר 

 לא יעשה את הטעות הזו לעולם.  

המניע  יש   את  יש  בחטא.  יסודות  שתי 
הסובייקטיבי של החטא. ויש את הפעולה  
ההבדל  מהו  עצמו.  מצד  האובייקטיבית 
יש   בזדון  לשוגג?  זדון  בין  כללי  באופן 
אשמה במניע של החוטא. המניע היה לא 
טוב. הוא נמשך על ידי תאוות שלו וזה  
שוגג  הוא  כשאחד  לחטוא.  אותו  הניע 

ש המניע  אז  רציני  טוב. באופן  היה  לו 

הפעולה   אבל  בסדר.  היה  שלו  המניע 
להיות  יכול  חטא  מושחתת.  היא  עצמה 
הלכתיים.   מונחים  משני  באחד  מוגדר 
להיות מוגדר כרשעה. רשעה   יכול  חטא 
היא רע. עוול. רשעות של החטא. וחטא  
החטא.   כטומאת  מוגדר  להיות  יכול  גם 
חטא מטמא את האדם. חטא משחית את  

המני מחמת  לא  אלא  האדם.  לפעולה.  ע 
משחית את    -מצד עצמו    -החטא עצמו  

לנזיפה   וראוי  מגונה  משהו  יש  האדם. 
בחטא. יש משהו מכוער בחטא בלי קשר 
החטא.   טומאת  יש  החוטא.  של  למניע 
התורה מדברת על טומאות שונות, כמו 
טומאת מת? האם זה משנה אם אחד נכנס  
אותו   דחף  מישהו  או  ברצון  מת  לאהל 

או   המת  לאוהל המת?  לאוהל  נכנס  הוא 
בכל   הוא  באוהל.  מת  שיש  לדעת  בלי 
הטומאה  בהתפשטות  טמא.  יהיה  מקרה 
זה לא משנה אם האדם יודע על הטומאה 
זה   הטומאה.  על  יודע  אינו  האדם  או 
לגמרי לא משמעותי אם האדם הוא מודע  
לטומאה.   מודע  אינו  האדם  או  לטומאה 
הוא   והאדם  מדביקה,  היא  וטומאה 

אף שאין להטיל עליו   מושפע מהטומאה
ת שום אשמה. התורה אומרת:   מּות מֵּ ְוִכי יָּ

ח   ְוִגלַּ ִנְזרֹו  א רֹאש  ְוִטמֵּ ִפְתֹאם  ע  תַּ ְבפֶׁ יו  לָּ עָּ
נּו:  ְלחֶׁ ְשִביִעי ְיגַּ יֹום הַּ תֹו בַּ ֳהרָּ  רֹאשֹו ְביֹום טָּ

לנזיר  שהייתה  קודם  מת  אחד  פתאום 
הזדמנות לצאת מהאוהל אז הנזיר נטמא  

את מחלל  טהרה   וזה  הנזירות  אז  נזרו. 
בטילה והוא צריך להתחיל מנין חדש של  

י ֹתִרים אֹו נזירות.   ִבא ְשּתֵּ ְשִמיִני יָּ יֹום הַּ ּובַּ
ד:   ל מֹועֵּ ח אֹהֶׁ תַּ ל פֶׁ ן אֶׁ כֹהֵּ ל הַּ ה אֶׁ י יֹונָּ י ְבנֵּ ְשנֵּ

ה }יא{ שָּ ן  ְועָּ כֹהֵּ ד  הַּ חָּ את  אֶׁ טָּ ד   ְלחַּ חָּ   ְואֶׁ
ה ר  ְלעֹלָּ יו  ְוִכפֶׁ לָּ ר  עָּ ֲאשֶׁ א  מֵּ טָּ ל  חָּ ש   עַּ פֶׁ נָּ   הַּ
ש ת   ְוִקּדַּ יֹום  רֹאשֹו  אֶׁ הּוא  בַּ   ְוִהִזיר  }יב{:  הַּ
ה יהוָּ ת  לַּ י  אֶׁ ִביא  ִנְזרֹו  ְימֵּ ש  ְוהֵּ בֶׁ ן  כֶׁ תֹו   בֶׁ   ְשנָּ
ם שָּ ִמים  ְלאָּ יָּ ִראשִֹנים  ְוהַּ א   ִכי  ִיְפלּו  הָּ מֵּ   טָּ

טומאת    :ִנְזרֹו יש  בחטא.  דבר  אותו  וזה 
גם   האדם.  את  משחית  החטא  החטא. 
נקרא   זה  משמעותי.  הוא  לחטא  המניע 

רשעות של החטא. זה זדון לבו.  רשעה.  
זה המניע של החטא. אבל החטא הוא רע  
מצד  רע  הוא  החטא  עצמו.  מצד  גם 
מצד  החטא  בו.  שיש  רע  של  הפנימיות 

 הפנימיות שיש בו הוא מושחת. 
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אז   עד.  להיות  פסול  רשע  דוגמא.  ניתן 
רשע  רק  להעיד?  יכול  אינו  רשע  איזה 
שעשה במזיד את העבירה שפוסלת אותו 

. אחד שעושה עבירה בשוגג בלי  לעדות
הלכות  ויש  לעדות.  כשר  הוא  כוונה 
אחד   רק  הוא  מומר  אבל  במומר.  שונות 
שעושה עבירות בזדון. עבירות במודעות 
ובכוונה. מפני שמומרות ורשעות והרבה 
הלכות בתורה אינן תלויות בצד הפנימי 
החטא   של  הפנימית  ובמהות  החטא  של 

במ תלויות  הן  אלא  מושחתת  ניע שהיא 
של החטא. הן תלויות בצד הסובייקטיבי 
של   הצד  לב.  זדון  של  הצד  החטא.  של 
רשעות שיש בעשיית החטא. ברגע שצד  
זה חסר אז אין רשעה. אבל שוגג כן צריך  
השוגג   למה  קרבן.  מביא  השוגג  כפרה. 
לו   לתת  בא  אינו  הקרבן  קרבן?  מביא 
הקרבן   החטא.  של  למניע  ביחס  כפרה 

ביחס לאישיות של  אינו בא לתת לו כפרה  
רשעות   על  לכפר  בא  לא  שזה  האדם 
רשעות  לאדם  אין  שבשוגג  האדם. 
בעשיית החטא. אלא הקרבן בא לכפר על  
עצם החטא שמשחית את האדם. החטא 
מטפיסית.   מבחינה  מושחת  הוא  עצמו 
מבחינה   מכוער  הוא  עצמו  החטא 
כיעור  יש  בחטא.  כיעור  יש  מטפיסית. 

ושג זה במעשה חטא. וזה דורש כפרה. ומ
הוא מושג נכון. וזה לא משנה כמה מעט 
האדם שעושה את החטא הוא מעורב. זה  
לאדם   יש  אשמה  מעט  כמה  משנה  לא 
שעשה את החטא. בעובדות מסוימות אין 
החטא.  את  שעשה  לאדם  בכלל  אשמה 
אין להטיל עליו שום אשמה. זה לא משנה  
עבור   בכלל  אחריות  עליו  להטיל  שאין 

ו העשייה  החטא.  של  עשיית  הפעולה 
החטא מצד עצמה צריכה כפרה. כשמחלה 
נכנס   כשאחד  האם  מדביקה,  היא  ר"ל 
המדביקה  במחלה  חולה  אדם  של  לחדר 

שיש  במודעות  נכנס  הוא  אם  משנה  זה 
בחדר אדם חולה במחלה מדביקה או הוא  
נכנס בלי מודעות זו. אם המחלה היא ר"ל  
מחלה מדביקה אז המחלה תדביקה אותו  

ל האדם שנכנס לחדר. בלי קשר למניע ש
אז אותו דבר הוא נכון לגבי טומאת חטא. 
מבחינה   מכוער  שהוא  בחטא  משהו  יש 
של   האישיות  את  שמשחית  מטפיסית 

 האדם. 

בחטא?  טומאה  שיש  יודעים  אנו  ואיך 
את   מטמא  והוא  מכוער  הוא  שהחטא 
מוצאים   אנו  החטא.  את  שעושה  האדם 
לשלשה   ביחס  החטא  טומאת  בתורה 

גילוי   דמים  חטאים.  שפיכות  עריות, 
ועבודה זרה. אנו מוצאים בחומש הביטוי 
טומאה לגבי שלשה חטאים. עבודה זרה,  
הארץ.   ונטמאת  עריות.  וגילוי  רציחה 
הוא.   חסד  היא.  תועבה  בה.  ונטמאתם 
במנחה   זה  את  נקרא  אנו  עריות.  לגבי 
טומאה  המונח  בעצם  אבל  כיפור.  ביום 
שייך לכל סוג של חטא. איך אנו יודעים 
נקרא   חטא  של  שמחילה  מפני  זה?  את 
שמי   והיינו  תטהרו.  ה'  לפני  טהרה. 
טמא.   נחשב  הוא  עליו  מכביד  שחטא 
מחלה   ר"ל  כמו  היא  החטא  וטומאת 
אם   קשר  בלי  פושטת,  היא  מדביקה. 
החטא נעשה בכוונה ובזדון לב או החטא  
נעשה בלי כוונה. בווידוי ביום כיפור אנו 

בזד לפניך  שחטאנו  חטא  על  ון אומרים 
על חטאים שאנו   אומרים  ואנו  ובשגגה. 
חייבים עליהם חטאת. ועל חטאים שאנו  
זה   ויורד.  עולה  קרבן  עליהם  חייבים 
חטאים שנעשו בשגגה. ואנו אומרים על  
ובלא   ביודעים  לפניך  שחטאנו  חטא 
יש   אבל  שגגה.  הפעם  עוד  זה  יודעים. 
פירושו  בשגגה  שנעשו  חטאים  הבדל. 

מודעות   שבשעת עשיית החטא לא היתה
יש   הווידוי  בשעת  עכשיו  אבל  לחטא. 
אבל   בשגגה.  שנעשה  לחטא  מודעות 

שעכשיו   פירושו  יודעים  בלא    –חטאים 
הווידוי   לחטא.  -בשעת  מודעות  אין 

מודעים  לא  עדיין  הם  האלו  החטאים 
לחוטא. בכל השנה כולה, אין אדם מחויב  
אינו   שהוא  חטא  עבור  מחילה  לבקש 

במו תלויה  תשובה  אליו.  דעות  מודע 
 לחטא. ידיעת החטא מחייבת את החוטא  
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תשובה.   ולבקש  ולשאוף  תשובה  לחפש 
כפרה   לבקש  צריכים  כיפור  ביום  אבל 
לכל חטאים. את הגלויים לנו ואת שאינם  
לנו   לנו. את הגלויים  ידועים  לנו  גלויים 
ואת   עליהם.  לך  והודינו  אמרנו  כבר 
גלויים   הם  לפניך  לנו  גלויים  שאינם 

- מר הנסתרות לה' אוידועים כדבר שנא
 לוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם.  

שחטאנו   חטא  על  אומרים  גם  אנו  אבל 
הוא   מזיד  המונח  וברצון.  באונס  לפניך 
בניגוד לשתי חלוקות של חטאים. מזיד 

הוא בניגוד לשוגג. שוגג הוא על פי דין   
אי-אי או  ההלכה  של  של  -ידיעה  ידיעה 

אי למ-עובדות,  נתונים.  של  של, ידיעה 
אחד אינו יודע שהיום הוא יום השבת. או  
שמלאכה  ההלכה  את  יודע  אינו  הוא 
שוגג.   זה  בשבת.  אסורה  היא  מסוימת 
אונס   לאונס.  בניגוד  גם  הוא  זדון  אבל 
פירושו בנסיבות של כפייה. מישהו נכנס  
והכריח אותו וכפה אותו לעשות עבירה. 
הוא קשר את ידיו ופתח את פיו והכניס  

אוכ פיו  העובדה  לתוך  או  כשר.  לא  ל 
המפורסמת של אונס בתוספות שמישהו 
לקח אחד, קשר אותו וזרק אותו על גבי  
האדם  מכובד  התינוק  את  והרג  תינוק 
שנזרק על גבי התינוק. הוא צריך לומר  
ווידוי על זה. למה הוא צריך לומר ווידוי  
הדבר   אשמה.  שום  בו  אין  הרי  זה?  על 

י מכל נעשה באונס גמור. הוא בוודאי נק
לחשוב   אפילו  זמן  לו  היה  לא  אשמה. 
למנוע את זה. זה בכלל לא היתה החלטה  
שלו. החטא עצמו דורש כפרה. הוא עשה 
אשמה  שום  להטיל  אין  רצח.  של  חטא 
במניע שלו. הוא התנגד ולחם נגד האדם  
נגד   לחם  הוא  זה.  את  לו  לעשות  שבא 
האונס, אבל האונס התגבר עליו. הוא היה  

ור את נפשו למנוע אותו  מוכן אפילו למס

מלעשות לו את זה. אבל הם התגברו עליו  
וקשרו אותו בחבלים שהוא בכלל לא היה  
גבי   על  אותו  זרקו  הם  ואז  לזוז.  יכול 
גוף  מכובד  נתמעך  והתינוק  התינוק, 
האדם שנזרק עליו ומת ר"ל. בוודאי אין  
גבי  על  שנזרק  האדם  את  להאשים 
  התינוק. אבל נעשה פה רצח. נעשה פה 

שרצח   שכהן  היא  ההלכה  ידו.  על  רצח 
וההלכה  כוהנים.  ברכת  לברך  יכול  אינו 
היא שאפילו אם הכוהן רצח באונס הוא  
גם לא יכול לברך ברכת כוהנים. אז אם 
האדם שנזרק על גבי תינוק היה כוהן הוא  
כבר לא היה יכול לעלות לדוכן. לא היתה 
שום בעיה או שום דופי במניע שלו. הוא 

ד והשתדל להגן על התינוק.  לחם והתנג
זאת יש   אבל הם התגברו עליו. אז בכל 
פוסק   וכך  ההלכה.  היא  זו  כתם.  עליו 

 הרמב"ם.  

יש גם הלכה של לא יעלו כוהני הבמות, 
יכול   לא  זרה  עבודה  שעבד  כוהן  שגם 
לעלות לדוכן. והיה וויכוח מפורסם במאה 
רב   בי  המהר"י  בין  עשרה  השש 

נוסי ספרד והמהרלב"ח אם הילדים של א 
עברו   הם  לא.  או  לדוכן  לעלות  יכולים 
הנוצרית.  וגדלו בכנסיה  לנצרות  טבילה 
את   סיכנו  שלהם  ההורים  אח"כ  אבל 
נפשם ויצאו ביחד עם ילדים שלהם קודם  
לטורקיה ואח"כ לארץ ישראל. והשאלה  
גדלות   לגיל  הגיעו  אלו  כשילדים  היתה 
אם הם יכולים לעלות לדוכן או לא. שגם 

שעבר   יכול כהן  לא  לנצרות  טבילה 
אפשר   אי  היה  בוודאי  לדוכן.  לעלות 
טבילה  עברו  הם  הילדים.  את  להאשים 
לפי   אבל  תינוקות.  היו  כשהם  לנצרות 
הרמב"ם הם לא יכולים לעלות לדוכן. יש 

ולפעמים זה    – מושג זה ביהדות ובהלכה  
שלא משנה    –מאוד מחמיר ומאוד מפחיד  

אם   אבל  אשמה,  נטול  הוא  האדם  כמה 
א נעשה על ידו, אף שזה נעשה מצדו חט
מודעות גמורה או שנעשה בנסיבות  -באי

של כפייה גמורה, זה משפיע עליו והוא 
כפרה.   צריך  הוא  תשובה.  לעשות  צריך 

 עצם מהותו של חטא הוא השחתה. 

אז ביחס לחטא יש מצד אחד מושג של 
 רשעות. רשעות החטא. החטא משקף 
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של  האישיות  של  והרשעות  השחיתות 
וטא. ואז יש גם טומאת החטא מבחינה  הח

קשור  לא  לגמרי  שהוא  אובייקטיבית 
שהחטא   ולאופן  החוטא  של  לאישיות 
מושחת   הוא  עצמו  מצד  החטא  נעשה. 
והוא דורש תשובה מצד האדם שעשה את  

 החטא. 

לעשות  צריך  הוא  מה  היא  הבעיה  אבל 
בתשובה שלו? איזה סוג של תשובה הוא  

א הוא  החוטא  אם  לעשות?  שם  צריך 
זה   מה  מבינים  אנו  אז  החטא  בעשיית 
תשובה. הוא פשוט אומר שהוא לא יעשה  
הוא   הלאה.  וכן  הפעם  עוד  החטא  את 
בזדון   עשה  שהוא  העבירה  על  מתחרט 

באי  שנעשה  בחטא  אבל  מודעות -לב. 
אז   וכפייה  אונס  הנסיבות של  או  גמורה 

שיי היא    ךאיך  מה  תשובה.  לעשות 
 התשובה בחטא שנעשה באופן כזה? 

ביר את זה. לפעמים בעסקים או בחיים נס
חברתיים אדם נהיה מעורב בלי כוונה או  
אנשים מושחתים  אפילו בעל כורחו עם 
ורעים. הם רימו אותו. אנשים שהוא סמך 
אלו.   אדם  בני  שיכיר  לו  הציעו  עליהם 
והוא נהיה מעורב אתם וכתוצאה מזה הוא  
הפסיד הרבה כסף. או הוא נהיה מעורב  

אל אדם  בני  ואז  עם  חברתיים.  בחיים  ו 
חברתית   אתם  מעורב  שהוא  העובדה 
את   קלקל  זה  טוב.  לא  שם  לו  עשתה 
המוניטין שלו. זה קורה הרבה. או אם בן  
מסוימת,  בחורה  עם  התחתן  מישהו  של 
ואביו   נפלא.  נראה  היה  הכול  ובהתחלה 
של החתן היה מרוצה ושמח. אבל אח"כ  
הנישואין כשלו. שאח"כ התגלה שהכלה 

לא התגלתה    היתה  הכלה  ישרה. 
כמושחתת וגסה ביותר. אז איזו תחושה  
חווה   אחד  כל  כמעט  מתגלה?  כשזה  יש 
יש  יש?  תחושה  איזו  אז  כזו.  חוויה 

תחושה של חרטה. אבל זו לא חרטה עם 
חרטה   זו  אלא  אשמה.  של  תחושה 
שמתבטאת בתחושה של סלידה. סלידה  
מדבר מכוער. הוא אינו יכול להאשים את  

לא הוא  עצמו   עצמו.  את  להאשים  יכול 
לא צדק במה שהוא עשה.   ולומר שהוא 
אבל יש לו תחושה שזה מכוער וזה מאוד  
את   להאשים  מחפש  והוא  לו.  נעים  לא 
משתדל  אפילו  לפעמים  הוא  עצמו. 
דומה   באופן  עצמו  את  להאשים 
למזוכיסט. הוא משתדל לענות את עצמו 
שמבחינה   אף  לו.  שקרה  מה  על 

ול למצוא בעצמו אובייקטיבית הוא לא יכ
שום צד של אשמה. אין לו שום אחריות  

 על מה שקרה לו.  

ובושתי.  נחמתי  והרי  אומר:  הרמב"ם 
להשתדל  צריך  שהחוטא  אומר  הרמב"ם 
למצוא צד של בושה. חרטה לבד הוא לא  
מספיק לתשובה. חרטה ותשובה צריכים  
יכול  אדם  בושה.  של  צד  גם  להכיל 
העסק   על  ואח"כ להתחרט  לעשות עסק 
לפעמים  אבל  בושה.  שום  להרגיש  בלי 
עשה.   שהוא  מהעסק  מתבייש  גם  הוא 
גם  תכלול  שהחרטה  דורש  הרמב"ם 
זה?   את  לקח  הרמב"ם  מאיפה  בושה. 
בסליחות   אומרים  אנו  בעזרא.  מפסוק 

לוקי בושתי -עזרא הסופר אמר לפניך א
עזרא   אליך.   פני  להרים  ונכלמתי 
השתמש בשני מונחים. בושתי ונכלמתי. 

י   לוקי-א נַּ י פָּ ֱאלהַּ ִרים  ְלהָּ ְמִּתי  ְוִנְכלַּ בְשִּתי 
ראש   ה  ְעלָּ ְלמַּ בּו  רָּ ינּו  ֲעונותֵּ ִכי  יָך,  לֶׁ אֵּ

ִים: מָּ שָּ לַּ ד  עַּ ה  ְדלָּ גָּ נּו  תֵּ ְשמָּ עזרא    ְואַּ אז 
בושתי  מונחים.  בשני  השתמש  הסופר 

 וגם נכלמתי. 

מהו   אלו?  מונחים  שני  בין  ההבדל  מהו 
למונח  בושתי  המונח  בין  ההבדל 

? מה היא בושה ומה היא כלימה? נכלמתי
כלימה תכסה פני. ולפעמים בושה תכסה  
כלימה   ביניהם?  ההבדל  מהו  פניך. 

 humiliation, in which one isפירושו  

humiliated because he feels guilty  .
הוא מרגיש בושה מפני שיש לו תחושה 
והרגשה של אשמה. זו כלימה. אם אחד  

לא ירגיש   יאמר לרב שהוא עם הארץ הרב
 שום כלימה. כלימה לא היתה שייכת  
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בושה,  ירגיש  כן  הרב  אבל  כזה.  למצב 
embarrassed, not humiliated but 

embarrassed  בושה בין  הבדל  יש   .

 There is a differenceלכלימה.  

between being embarrassed and 

being humiliated  כלימה היא כשיש צד .
ואשמה במה שמתגלה. אמת  כשיש   של 

שאחד -אי כשמה  כלימה  יש  שלימות. 
אמר לו הוא במידה מסוימת נכון. הוא לא  
רצה להודות על זה. והוא לא רצה שאף  
אחד יאמר לו את זה. אבל יש לו תחושה 
שהשני אמר לו את האמת. אז יש כלימה.  
כלימה היא בושה שכוללת אשמה. אבל  
שום  לו  ואין  אשמה  שום  עליו  כשאין 

נהי הוא  לדעת  אחריות.  בלי  מעורב  ה 
הקורבן.   יודעים שהוא  וכולם  ההשלכות 
זה לא עשייתו שגרם את המצב הזה. אבל  
עדיין יש לו בושה. לכן הרמב"ם השתמש  
במונח בושתי. מפני שלפעמים יש בושה 
ולפעמים   אשמה.  של  תחושה  שום  בלי 
בושה היא כמו כלימה. בושה תכסה פניך. 
ולכן  כפול.  מובן  עם  מונח  היא  בושה 

ולא  ה בושה  במונח  השתמש  רמב"ם 
פעמים   שהרבה  מפני  כלימה  במונח 
בתשובה האדם מתחרט אף שאין לו שום  
תחושה של אחריות. הרבה פעמים האדם 
של   תחושה  שום  לו  שאין  אף  מתבייש 
אשמה מפני שהוא באמת לא אשם בכלל.  
הוא לגמרי נטול אשמה. הוא עשה חטא  
שלו  מרשלנות  תוצאה  אינו  שבעצם 

עת שלו. החטא הוא לא תוצאה  ומקלות ד
מתוך   אלא  אחריות.  של  רגש  מחוסר 
הוא   שלו  לשליטה  מעבר  שהיו  נסיבות 
נהיה מעורב במצב  שממנו הוא לא היה  

 יכול להשתחרר. 

היא   החרטה  אחרת.  הא  התשובה  אז 
אחרת. זה לא חרטה במובן של הודאה על  

אשמה. אלא זה פשוט הודאה על העובדה  
לכן הוא לא    שהוא הסתבך במצב שקודם

האם   הזה.  הסבך  את  חזה  ולא  הבין 
חיילים   אלף  מאה  לערב  התכוון  ג'ונסון 
לא   לעולם  הוא  במלחמה?  אמריקאים 
התכוון לעשות את זה. אלא בטח הצבא  
את  קצת  שנפוצץ  לו  אמרו  בהתחלה 
למלחמה.   הסוף  יהיה  כבר  וזה  האויב 
האויב יברח וזה כבר יהיה סוף המלחמה.  

ב לא ברח. האויב  אבל זה לא קרה. האוי
עמד איתן נגד הפצצות. אז הצבא אמר לו  
זה לא מספיק לשלוח עשרה מטוסי קרב 
לשלוח   צריכים  אלא  האויב.  את  לפוצץ 
לפוצץ  כדי  קרב  מטוסי  וחמשה  עשרים 
את האויב. אז האויב ייבהל וזה יהיה סוף  
עשרים  שלח  ג'ונסול  אז  המלחמה. 
האויב,   את  לפוצץ  קרב  מטוסי  וחמשה 

עדיין לא ברח. ג'ונסון עדיין לא  והאויב  
לאט   ולאט  שלו.  המטרות  את  השיג 
במצב   ויותר  יותר  מעורב  נהיה  ג'ונסון 
גם   אז  עליו.  שליטה  שום  לו  היה  שלא 
לא   אבל  תשובה.  לעשות  צריך  ג'ונסון 
נהיה   הוא  אשמה.  עליו  מטילים  היינו 
מעורב לאט לאט. והוא פתאום התעורר 

מליון  בוקר אחד לריאליות שיש לו חצי  
אינו  עדיין  והאויב  נאם.  בויאט  חיילים 
אומר  הייתי  לא  בושתי.  זה  בורח. 

 נכלמתי. 

באמריקה   שהאוכלוסייה  חושבים  אנו 
נגד   שלהם  בהפגנות  צודקים  אינם 
של   קבוצה  של  ידיו  פרי  זה  ג'ונסון. 
הבנה   שום  להם  שאין  אינטלקטואלים 
אף   הם  כאילו  לטעויות.  סבלנות  ושום 

לא עשו טעויות. ועכשיו הביקורת   פעם 
והשנאה נגד ג'ונסון הוא כבר תופעה של 
המפגינים  האם  המונית.  פסיכוזה 
מוויאט   להם  איכפת  באמת  המרעישים 
ולהפריע   להרעיש  כדי  רק  זה  נאם? 
מה   וזה  השחתה.  של  למטרה  ולהשחית 
שהרמב"ם וחז"ל אומרים לנו על תשובה.  
יש עבירות שיש לאדם אחריות על אותן  

ה. גם השוגג אחראי על  עבירות שהוא עש
העבירה שהוא עשה מפני שהוא לא היה 
נכשל  הוא  ולכן  רשלן,  היה  הוא  זהיר. 

 בעשיית העבירה. 
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באוניברסיטה  לפנימייה  בתו  שלח  אבא 
משוכללת, ולבסוף היא התחתנה עם גוי. 
לא לעשות את   אותו מראש  הזהיר  הרב 
לה כל הכלים  הוא אמר שיהיו  זה, אבל 

כשרות. הרב שאל  שצריכים כדי לשמור  
אותו האם אתה היית מחזיק בן או הבת  
שלך בבית של גויים לארבע שנים. הרב 
אמר לו: תשלח אותה לאוניברסיטה, אבל  
האבא   אבל  לפנימייה.  אותה  תשלח  אל 
אמר שיהיו לה כל כלי מטבח כשרים והיא  
רק   תאכל  והיא  בנפרד.  אותם  תחזיק 
ביצים ודגים וירקות. והיא תדע להימנע  

כול כשיש צורך לכך. והרב ענה לו מלא
בשלילה. הרב אומר לו שזו לא הנקודה.  
אווירה  זו  טמאה.  היא  שמה  האווירה 
זו   ר"ל.  הנצרות  של  החגים  בה  שיחגגו 
לא   זה  טוב.  יום  ובלי  שבת  בלי  אווירה 
קיום  של  שונים  לפרטים  שבנוגע  יעזור 
להמשיך   נחושה  תהיה  היא  המצוות 

מ לא  זה  ומצוות.  תורה  ספיק לשמור 
לקיים את הפרטים של חוקי התורה. אדם  
מסוימת.   אווירה  של  האוויר  את  נושם 
אוסמוזה.  ידי  על  דברים  קולט  אדם 
עצה,  ביקש  שהוא  אף   , האבא  וכמובן, 
זמן  ואחרי  לעצה.  הקשיב  לא  הוא  אבל 
מסוים האבא הזה התקשר לרב ואמר לו  
שהבת שלו הולכת להתחתן עם גוי. הרב  

הקול   מתוך  הכיר  קרה מיד  שלו שאסון 
לו. ואח"כ האבא דיווח לו על האסון הזה.  
האם זה שוגג או מזיד? אנו לא יודעים. 
שקרה.  מה  על  אחריות  לאבא  יש  אבל 
תקרא לו שוגג. או תקרא לו מזיד. אבל  
בוודאי הוא צריך לישא באחריות על מה  
והרב   אלו.  תערובת  נישואי  על  שקרה. 
לא   שהוא  אלא  מראש,  אותו  הזהיר 

. לפעמים יש לאדם מזל, וזה לא  הקשיב
מזל,   לאדם  אין  לפעמים  אבל  לו.  קורה 
ור"ל קורה לו אסון. אז היהודי ביום כיפור 

עבירות  עבור  תשובה  לעשות  חייב 
שעליהן הוא חייב לשאת באחריות. אלו  
זדון   רשעות.  בעשייתן  שיש  עבירות  הן 
לב. רוע לב. מניע של גסות לב. זה יכול 

זהירות.   חוסר  להיות להיות  יכול  זה 
אפילו רשלנות. זה יכול להיות גישה של  
של   חולשה  להיות  יכול  זה  דעת.  קלות 
אישיות שלו שלא התגבר על תאוות לבו.  
כשהגמרא   וגם  שעברו  בדורות  תאווה 
הכוונה  תאווה  של  הניסיון  על  מדברת 
היום  התאווה  אבל  מינית.  לתאווה  היא 
וכבוד  חשיבות  חברתי.  כבוד  יותר  היא 

ה שלו בתוך  העיקרי  הניסיון  זה  חברה. 
מוכנים  אנשים  נכנעים.  היום  אנשים 
להקריב מסורת של דורות אין סוף עבור  
רוצים   הם  החברה.  תוך  וכבוד  חשיבות 
האווירה  יטעמו  שלהם  שהילדים 
החברה  בתוך  האינטלקטואלית 
העכשווית. כן. השאלה היא רק אם לאחר 
כמה שנים היא תטעום את הכזית מצה.  

ם לזה נבואה או רוח הקודש או  לא צריכי
חושית. אלא איזהו חכם  -שום תפיסה על

הרואה את הנולד. למה חז"ל לא אומרים 
הרואה את אשר ייולד. התירוץ הוא שאם  
אחד רואה טוב זה לא רק חזון. אלא זה  
כבר ריאליות. הרואה את הנולד. זה כבר  
שאף  עבירות  הרבה  יש  ולכן  נולד. 

מוגדר הן  הלכתית  כשוגג, שמבחינה  ות 
זה   וזדון.  מזיד  ידי  על  ניזונות  הן  אבל 
נגרם על ידי חולשה ועל ידי מצפון בלתי 

 רגיש ועל ידי גסות לב.  

חטאים   על  יודעת  גם  ההלכה  אבל 
בעשיית   אחריות.  לחוטא  אין  שעבורן 
החוטא   את  להאשים  אין  אלו  עבירות 
בכוונה פלילית או במניע של רוע לב או  

בכל החוטא  אבל  לב.  צריך   זדון  זאת 
עצמו  מצד  שהחטא  מפני  כפרה.  לבקש 
זה   וככה  האדם.  את  ומטמא  משחית 
אפילו בחטאים שנעשו על ידו ממש בעל  
עליו   התגברו  אחרים  שכוחות  כורחו. 
בנסיבות שהיו לגמרי לא בשליטה שלו. 
לבקש  צריך  הוא  אלו  חטאים  על  גם 
החרטה   אלו  בחטאים  בוודאי  כפרה. 

לחוט כשיש  שונה.  היא  א והבושה 
בושה   רק  לא  זה  אז  החטא  על  אחריות 
 אלא זה כלימה. אבל כשאין לו אחריות,  
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והחוויה   ידו  על  שנעשה  שהחטא  אלא 
מכוערת   היא  חווה  מצד   -שהוא  כיעור 

עצמו אינו כולל אחריות מצדו על עשייה 
ווידוי. -זו   לומר  חייב  זאת  הוא בכל  אז 

ואז זה בושתי. יש לו תחושה של בושה.  
כול חרטה  כלימה  לפעמים  כלימה.  לת 

תכסה פני. בושה תכסה פניך. ולפעמים  
יש  בושה בלי כלימה.  כוללת רק  חרטה 
בעיקר  היא  כפרה  נוחה.  לא  תחושה  לו 
אין   אז  רשעות  כשאין  רשעות.  כשיש 
טהרה.   צריך  החוטא  אז  אבל  כפרה. 
החטא נדבק לגוף שלו, ללב שלו ולנשמה  

 שלו. צריכים לשטוף את החטא. 

אנו   דוגמא.  על ניתן  הרבה  מדברים 
תורה   האדם.  את  גואלת  תורה  התורה. 
היא חוויה גואלת. יש אנשים שיש להם  
תורה  ללמוד  והיכולת  והמוח  הזמן  את 
לומדים  לא  הם  תורה.  לומדים  לא  והם 
תורה מפני שלא אכפת להם. וזה מעניין  
חטא  על  כיפור  ביום  אומרים  אנו  שאין 
אנו   תורה.  ביטול  על  לפניך  שחטאנו 

ל חטא על הרבה חטאים. אהל  אומרים ע
אין אנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך 
מיני   כל  מזכירים  אנו  תורה.  ביטול  על 
חטאים   אקטואליים.  חטאים  חטאים. 
אות   לכל  חטאים  שני  יש  פוטנציאליים. 
ושמונה  ארבעים  יש  בית.  מהאלף 
חטאים. אבל ביטול תורה אינו מוזכר. זה 

ה אין  נראה מוזר. אנו לא יודעים למה. למ
לפניך  שחטאנו  חטא  על  אומרים  אנו 
על   תשובה  לנו  יש  אבל  תורה?  בביטול 
שחטאנו   חטא  על  אומרים  כשאנו  זה. 
ועל  רכילות  ועל  הרע,  לשון  על  לפניך 
ביטול   של  החטא  את  כולל  זה  ליצנות 
תורה. שאם אחד לומד תורה אז הוא לא  
מתעסק   הוא  ואין  ברכילות.  מתעסק 

מת הוא  ואין  גסות.  עסק  בבדיחות 

בליצנות ובלשון הרע. ואין הוא מתעסק 
וגם   איש.  על  שקריות  שמועות  בהפצת 
אין הוא מתעסק בביקורת על אנשים. זה  
ויש אנשים   העל חטא של ביטול תורה. 
שיש להם היכולת ללמוד תורה ואין הם  
ענין   להם  אין  בוודאי  תורה.  לומדים 
על   אשמים  בוודאי  הם  תורה.  בלימוד 

ביטול   של  זו  להטיל עבירה  יש  תורה. 
ווידוי   לומר  צריכים  והם  עליהם אשמה. 
על זה. חרטה על עבירה זו פירושו כלימה  
הכרת  באשמה.  הכרה  באשמה.  והכרה 

 החטא. 

אבל יש אנשים שלא לומדים תורה מפני 
יש   תורה.  ללמוד  האפשרות  להם  שאין 
להם קשיי פרנסה ואין להן הפנאי לשבת  

קש לעמול  צריכים  הם  תורה.  ה  וללמוד 
הביתה  חוזרים  וכשהם  פרנסתם,  עבור 
לעניינו   הסיבה  אבל  עייפים.  לגמרי  הם 
חולפות  השנים  משמעותי.  לא  היא  פה 
ולא   גמרא  פתח  לא  פעם  אף  ופלוני 
בפרשת  עיין  ולא  ברמב"ם  הסתכל 
השבוע. זה מפני שהוא או עסוק או עייף.  
ללכת  ממנו  דורשת  שאשתו  מפני  או 

שים  לקולנוע. זה לא משנה למה. יש אנ
הפנאי  להם  ויש  תורה  ללמוד  שיכולים 
ללמוד תורה והם בכל זאת אינם לומדים 
זה   על  באחריות  נוטלים  הם  אז  תורה. 
מובן מאליו   זה  תורה.  לומדים  לא  שהם 
שהם צריכים לעשות תשובה ביום כיפור 
מחויבות   עצמם  על  לקבל  צריכים  והם 
הפחות  לכל  ילמדו  הם  ולהבא  שמכאן 

הפחות לכל  בשבוע.  שעתיים    פעם 
בשבוע. החיי אדם מדבר על עול הפרנסה 
לעשות  מחויב  הוא  האם  הזמן.  ועול 
תשובה על זה ביום כיפור או לא? בנוגע  
מתלמוד  רב  במרחק  שניהם  לתוצאות 
מאות  של  במרחק  הוא  אחד  כל  תורה. 
וכשיהודי   תורה.  מתלמוד  קילומטרים 
הוא במרחק רב מתלמוד תורה אז זה לא  

מקיים   אינו  שהוא  של רק  המצווה  את 
תלמוד תורה. אלא כל האישיות שלו היא  
אישיות שונה. היהודי שלומד תורה ויש 

קביעות   פעמיים   –לו  או  בשבוע  פעם 
חושב    –בשבוע   הוא  אחרת.  מתנהג 

אחרת. יש לו מושגים אחרים. הוא מתנהג  
 ומגיב אחרת. יש לו אוצר מילים אחר. יש  
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של  הפילוסופיה  אחרות.  קטגוריות  לו 
פילוסופיה  חינוך   היא  באמריקה 

השכלה  לרכוש  צריך  אדם  פרגמטית. 
הוא   אז  השכלה  רוכש  הוא  שאם  מפני 
יוכל להביא פרנסה יותר טובה. ויהיו לו  
יותר   והוקרה  מכובד  יותר  מוניטין 
בעצם   אבל  החברה.  בתוך  מכובדת 
לא   הוא  אינטלקטואלי  וחינוך  השכלה 
חינוך  להתפרנס.  כדי  למטרה 

את   משנה  של  אינטלקטואלי  האישיות 
עבור   חדשים  עולמות  פותח  זה  האדם. 
עבור  חדשים  אופקים  פותח  זה  האדם. 
קל  לא  צעיר  הוא  כשהאדם  האדם. 
לו   שיש  אחד  בין  ההבדל  את  להבחין 
חינוך אינטלקטואלי לאחד שאין לו חינוך  
בולט   כך  כל  לא  זה  אינטלקטואלי. 
כשהאדם הוא צעיר. זה בולט הרבה יותר 

מ לזקנה.  מגיע  לאדם  כשהאדם  קורה  ה 
כשהוא   אינטלקטואלי  חינוך  לו  שאין 
מגיע לזקנה? אין לו היכולת לקרוא ספר. 
חוץ   בעיתון  לקרוא  מה  לו  אין  גם 
צריך  הבורסה. מה שהוא  על  מהחדשות 
הוא   או  בטלוויזיה  יראה  או  הוא  לדעת 
ישמע ברדיו. אין לו אפילו נושאים לדבר  
עליהם. זקני עם הארץ כל זמן שמזקינים 

טורפת עליהם. אבל אדם שיש לו דעתן מ
רעיונות   לו  יש  אינטלקטואלי  חינוך 
על   לשוחח  לו  אפשר  שלו.  בראש 
אידיאות ועל בעיות שונות. אפשר לדבר 
ושל  פילוסופיה  של  מערכות  על  אתו 
ואותו   מדע.  ועל  תיאוריות  ועל  לוגיקה. 
לומד   שלא  יהודי  תורה.  לגבי  נכון  דבר 

לו   תורה, על מה יש לו לדבר? על מה יש
שלא   יהודים  הרבה  רואה  הרב  לשוחח? 
למדו ואין להם חינוך טוב בלימוד הלכה 
על   שלהם.  שיחות  קולט  לפעמים  והרב 
הוא   הזה  המוצר  האם  מדברים?  הם  מה 
כשר או המוצר הזה איננו כשר? האם יש 

? האם השעועית ouאו אין לזה    ouלזה  
צריך  אינו  השעועית  או  הכשר  צריך 
הכשר? זה הסך הכול של שיחות שלהם. 
תורה  שומרי  יהודים  על  מדברים  ואנו 
ומצוות. אנו לא מדברים על גויים. הגויים  

. הגויים מסתדרים טוב גם  ouלא צריכים  

ה על  ouבלי  מתפלא  לפעמים  והרב   .
של  הכול  הסך  זה  האם  אלו:  יהודים 

הם?! האם זו יהדות שחובקת היהדות של
שאנו   יהדות  זו  האם  האוניברס?  את 
זה   עולם?  זרועות  חובקת  לה  קוראים 
מפני שיש בהם בורות. וכשיש בורות אז 
למשוואה   להיתרגם  יכולה  לא  היהדות 
לרב   אין  עולם.  להשקפת  או  עולמית 
מושג מה היא המשמעות של יהדות להם. 
תורה  שומרי  יהודים  על  מדברים  ואנו 

וות. תלמוד תורה הוא העיקר. אז מה  ומצ
ללמוד   היכולת  להם  היה  אם  משנה  זה 
אפילו   להם  היה  לא  או  למדו  ולא  תורה 
תורה?  וללמוד  לשבת  והזמן  היכולת 

 התוצאות הן זהות.  

להתוודות.  מחויב  הוא  כיפור  ביום  אז 
אמנם לא היה לו הזמן ללמוד תורה. אבל  
של   הלימוד  חיסר  שהוא  מזה  כתוצאה 

אז שלו   תורה  האינטואיציה  איבד  הוא 
הרבה   הפסיד  הוא  שלו.  העדינה  וגישה 
אופקים. אז גם הוא צריך לעשות תשובה.  
לפני  עצמו  את  לחייב  יכול  הוא  איך  אז 
תורה.   ללמוד  כן  עולם  של  ריבונו 
גם   יש  אז  רצון  יש  שאם  היא  התשובה 
זמן   של  כמות  יהיה  לא  זה  אולי  דרך. 

ה. שהוא היה רוצה להקדיש ללימוד תור
בשיעור  האדם  השתתפות  עצם  אבל 
גואלת את האדם. כשאחד עושה מצווה  
המצווה.  חובת  מקיים  רק  לא  הוא 
שהוא   רק  לא  זה  מצוה  מבטל  וכשאחד 
זה   אלא  המצווה.  חובת  בביטול  חוטא 
את   גואלת  מצוות  עשיית  יותר.  הרבה 
האדם. עשיית מצוות מטהרת וגואלת את  
שמניח  היהודי  האדם.  של  האישיות 

את  תפילי מקיים  שהוא  רק  לא  זה  ן 
גם   זה  אלא  תפילין.  הנחת  של  המצווה 
תפילין  שמניח  היד  שלו.  היד  את  גואל 
שעליו  היד  ולגנוב.  לגזול  מסוגל  אינו 

 מניחים הפרשיות של שמע, והיה אם 
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מסוגל   לא  יביאך  כי  והיה  קדש  שמוע, 
מסוגל   אינו  תפילין  שמניח  היד  לרצוח. 
את  ולנפץ  חולף  רכב  על  אבן    לזרוק 

להשחית  מסוגל  אינו  הזה  היד  החלון. 
תפילין   מניח  היד שלא  אבל  אדם.  נכסי 
מסוגל לעשות את הכול. אז מה זה משנה 
תפילין  להניח  האפשרות  לו  היתה  אם 
הניח   לא  הוא  או  תפילין  הניח  לא  והוא 
האפשרות  לו  היה  שלא  מפני  תפילין 
להניח תפילין? מה זה משנה אם המניע  

שלו לא היה טוב?  שלו היה טוב או המניע  
מה זה משנה אם הוא אשם או הוא אינו  
אשם? אבל היד שלו הוא הידיים ידי עשו.  
אמנם אתה בחרתנו. אבל זה רק אם אנו  
אנשים   אם  התורה.  מצוות  את  שומרים 
ואינם  התורה  מצוות  את  שומרים  אינם 
לומדים תורה אז אין עליונות גזעית. אנו  

ן אם  לא מאמינים שיש עליונות גזעית. וכ
יהודי שומר שבת אז הוא בהכרח סוג אחר 
של  יופי  עבור  חוש  לו  יש  יהודי.  של 
ורוממות.  נשגבות  ושל  רוחניות 
לו   יש  מוגברת.  היא  שלו  האינטואיציה 
לערכים   מחויב  הוא  רוחניות.  תפיסות 
רוחניים. זה משתקף בהרבה אופנים. אז  
הוא מחלל את השבת   זה משנה אם  מה 

את   מחלל  הוא  או  מחמת בזדון  השבת 
נסיבות של כפייה שאנשים התגברו עליו  
של   החוסר  שבת.  לחלל  אותו  וכופים 
שכלית   עבדות  הוא  שבת  שמירת 
ורוחנית. מפני שהשבת גואלת את האדם  
חז"ל   חדשים.  לגבהים  אותו  ומרוממת 
את  בהן  לצרף  הן  שמצוות  אומרים 
ולגאול את   הוא לטהר  הבריות. הפירוש 

ת בהלכות  הרמב"ם  לכן  שובה  האדם. 
אונס  ואפילו  גמור  שוגג  שאפילו  אומר 
צריך תשובה. זו תשובה קשה מאד. יש 
משהו חסר באישיות של האדם. ותשובה 
פירושו לטהר את עצמו ולגאול את עצמו. 

זה יום כיפור. לפני ה' תטהרו. כפרה היא 
על   מוטל  חטא  של  כבד  עומס  כשיש 
כתפיים של האדם.   טהרה אינה כשיש 

החוטא. אלא טהרה    עומס של החטא על 
גאולה.   לא  היא  שלו  כשהאישיות  היא 
מפני שהוא חטא אז הוא גס. מפני שהוא 
חטא הוא מכוער. וביום כיפור הוא צריך 
ולגאול   עצמו  את  לטהר  לעשות תשובה 
את עצמו. אלא שאז כמובן הבושה איננה  
היא   אלא  עצמית  האשמה  ולא  כלימה 

נוחיות של בושה וכיעור  -תחושה של אי
צריך שהוא   הוא  אבל  אתו.  התעמת 

 תשובה. 

)אנו אמרנו שהעל חטא של לשון הרע, 
רכילות וליצנות כולל גם את החטא של 
ביטול תורה. שהעבירה של ביטול תורה  
היא עבירה של דברים בטלים. ודברת בם  
מדבר   אדם  שאם  בטלים.  בדברים  ולא 
שיחה בטילה ובדיחות גסות ושיחה בלי 

גופא עבירה משמעות ובלי שום ערך זו  
 של ביטול תורה.( .                              

 

 

 

 

 


