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 חטא ווידוי וכפרה
אומרת   מכפר. הגמרא  יום  של  עיצומו 

תשובה.   בהלכות  זה  את  מביא  הרמב"ם 
יום   של  עצמו  אומר  שהרמב"ם  אלא 
יום  של  עיצומו  אומרת  ההלכה  מכפר. 
מכפר. הכוח והתוקף של היום מטהר את 
האדם ומכפר לו על כל עוונותיו. העוצמה 
בו   שיש  יום  הוא  כיפור  יום  היום.  של 
כיפור   ביום  לאדם  שיש  הכפרה  כפרה. 

שו כפרה  היא  כמה  יום.  של  לעיצומו  וה 
דרגות  יש  כיפור?  ביום  לאדם  ניתנת 
סליחה   יש  ומחילה.  סליחה  של  שונות 
סליחה  ויש  גבוהה,  בדרגה  ומחילה 
של   דרגה  איזו  נמוכה.  בדרגה  ומחילה 
ביום   ליהודי  ניתנת  ומחילה  סליחה 
ביום   ליהודי  ניתנת  כפרה  כמה  כיפור? 
מתמטית.  משוואה  זה  על  יש  כיפור? 

לתוקף כפרה   שווה   כיפור  יום  של 
עוצמה  הרבה  יש  אם  היום.  ועוצמה של 
ליום אז הכפרה תהיה עוצמתית. אם היום  
 הוא חלש אז הכפרה לא תהיה עוצמתית. 

אבל איך מודדים את העוצמה של היום?  
איך מודדים אם העוצמה של היום הייתה  
הייתה  היום  של  העוצמה  או  בשיא 

ה של מוגבלת? זה תלוי בתוקף של החווי
חווה   האינדיבידואל  אם  האינדיבידואל. 
את   חווה  והוא  באינטנסיביות  היום  את 
באופן  כיפור  ביום  השם  של  נוכחותו 
שונה משאר ימים אז הכפרה תהיה חזקה. 
כל הכתמים של העוונות יכופרו. אבל אם  
עבורו  אחר  יום  כל  כמו  הוא  כיפור  יום 
של   הכוח  אז  עבורו  שגרתי  יום  שהוא 

וד מוגבל. עיצומו של יום  היום הוא  מא
אם   אינדיבידואל.  בכל  תלוי  זה  מכפר. 
אינטנסיבי   באופן  היום  את  יחווה  הוא 
שהיום הוא עבורו היום הכי אדיר בשנה 
אז גם הכפרה תהי אדירה. אבל אם היום  
אז   עבורו  בשנה  האדיר  יום  לא  הוא 

 הכפרה תהיה חלשה.  

יש שלוש רעיונות בסיסיות ביום כיפור. 
מתבטא  מונחים    וזה  שלושה  ידי  על 

בסיסיים. מונח אחד הוא חטא. מונח שני  
הוא תשובה. אפשר לקרוא לזה ווידוי. כל  
סדר התפילה ביום כיפור הוא מיוסד על  
אומרים   כיפור  ביום  בתפילות  ווידוי. 
סליחות. אנו אמנם אומרים סליחות קודם 
יום כיפור. ואנו אומרים סליחות גם קודם 

ר של יום כיפור  ראש השנה. אבל המחזו
אנו   ובסליחות  סליחות.  של  מחזור  הוא 
מתוודים על חטאים. אנו לא מדברים רק  
על הווידוי של אשמנו. אלא הכול נחשב  
כיפור.   יום  של  השני  הרעיון  זה  ווידוי. 
הוא  כיפור  יום  של  השלישי  והרעיון 
הן   כיפור  יום  של  התפילות  כל  כפרה. 
מסביב לשלושה מילים אלו. מהותה של  

העוצמה של    – ושת היום של יום כיפור  קד
כיפור   וכפרה    –יום  מחילה  של  כיום 

 מבוססת על שלוש רעיונות אלו.  

רעיונות   שלוש  ידי  על  מבינים  אנו  מה 
אלו   רעיונות  שטחית,  בהסתכלות  אלו? 
נראות פשוטות. כשאנו מדברים על חטא 
המובן הוא הריאליות של חטא. וכשאנו  

 בן הוא  מדברים על תשובה ווידוי המו
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וברור,   ריאליות.  הן  ווידוי  שתשובה 
של   פעולה  וזה  ריאליות.  היא  שכפרה 

 חסד מצד הקב"ה. 

הוא   שהאדם  מפני  ריאליות  הוא  חטא 
חוטא. כשהשאלה נשאלת מה זה האדם,  
היא   היהדות  של  מהתשובות  אחת  אז 
לא  כי תחטא.  נפש  חוטא.  הוא  שהאדם 
נפש אחת כי תחטא. אלא נפש כי תחטא.  

? כל אחד. האדם מפני שהוא מי זה נפש
אדם. למה האדם חוטא מפני שהוא אדם.  
אנשים   אין  היהדות  שלפי  הוא  המובן 
לא   לעולם  כזה  אדם  לגמרי.  מושלמים 
נברא. אין אדם קדוש וטהור שלעולם לא  
טימא את עצמו על ידי חטא. אז ווידוי לא  
נאמר על ידי חוטא אלא הוא נאמר על ידי  

וי הוא שהאדם האדם. והריאליות של וויד
שעשה  מה  ולתקן  תשובה  לעשות  יכול 
דרך   כל  את  לשנות  יכול  הוא  ועיוות. 
החיים שלו. וזה לא משנה כמה רע הוא 
היה קודם. שלפי היהדות לחטוא פירושו 
הנפילה   קשה  כמה  משנה  ולא  ליפול. 
כארי.   לקום  יכול  תמיד  האדם  הייתה, 
ריאליות   היא  שתשובה  אומרים  כשאנו 

שזה   הוא  האדם המובן  של  ידו  בהישג 
לעשות תשובה. ככה הרמב"ן מפרש את 
המצווה  כי  של  נצבים  בפרשת  הפסוק 
לא  היום  אנכי מצווה אתכם  הזאת אשר 
בשמים היא ולא מעבר לים היא כי קרוב 
אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.  
תרי"ג  קיום  לגבי  זה  פסוק  רש"י מפרש 
הפסוק  את  מפרש  הרמב"ן  אבל  מצוות. 

במצווה של תשובה. זה בהישג    שמדובר
שזה   יאמר  אחד  אם  אחד.  כל  של  יד 
לשנות   יכול  לא  כבר  והוא  מדי  מאוחר 
אף  אין  שקרן.  הוא  אז  שלו,  חיים  דרך 
אחד בעולם שאינו יכול לעשות תשובה  

ולתקן מה שהוא עשה. זה הריאליות של  
 תשובה ווידוי. 

יעשה  אשר  אשה  או  איש  אומר  הפסוק 
למעו האדם  חטאות  בה'  מכל  מעל  ל 

ואשמה הנפש ההיא והתוודו את חטאתם  
אשר עשו. מכל חטאת האדם. כל חטא.  
לא   חמור.  הוא  החטא  כמה  משנה  לא 
משנה כמה החטא הוא רע. הוא מעל בה'  
והוא אשם. שיתוודו. כל אדם. כל חטא.  
גם אם החטא הוא החטא הכי רע. החטא 
הכי מכוער. תמיד יש את הדרך המוביל 

הריא זה  תשובה.  לתשובה.  של  ליות 
שאפילו  לנו  אומר  חטא  של  הריאליות 
של  והריאליות  חוטא.  גדול  הכי  האדם 
שאפילו   ההיפוך.  לנו  אומרת  תשובה 
תשובה.  לעשות  יכול  רע  הכי  האדם 
יכול   מכוער  והכי  שפל  הכי  החוטא 
לעשות תשובה. יש קהילות שהחזן אומר 
ותחתור תחת  זה אחר העני ממעש.  את 

ת לתפילת מנשה  כסא כבודיך כמו שחתר
מנשה התפלל והמלאכים סגרו את כל    –

השערים בשמים שתפילותיו לא ייכנסו. 
ראוי   לא  שמנשה  שאמרו  והיינו 
היה   שמנשה  לפניך.  תתקבל  שתשובתו 
אדם רע מאוד שהוא שפך כל כך הרבה 
ידי   על  נסגרו  השערים  וכל  דמים. 
המלאכים. אבל הקב"ה חתר מתחת לכסא  

לח מיוחד  לתת שער  להיכנס  כבודו  וטא 
את  סגרו  שהמלאכים  העובדה  למרות 
השערים לפני החוטא. זו  הריאליות של  
לעשות   יכול  אחד  כל  ווידוי.  תשובה 
יד  נותן  אתה  ולהתוודות.  תשובה 

 לפושעים וימינך פשוטה  לקבל שבים.  

מה זה ווידוי? מה אחד צריך לעשות כדי  
ווידוי? האם  זה  ווידוי? מה  לומר  שיוכל 

מירה והצהרה? או ווידוי הוא  ווידוי הוא א
האם   הלכה.  פי  על  מדברים  אנו  חוויה. 
כולו   כל  האדם  שבה  חוויה  הוא  ווידוי 
שווידוי  לומר  נוטים  היינו  אנו  מעורב? 
לזה   הראיה  טוטלית.  חוויה  חוויה.  הוא 
בבניין  משתמשים  לווידוי  שביחס  היא 
לא   למה  אבל  מתוודה.  אחד  התפעל. 

ביטוי ויש  מודה.  שהוא  של    אומרים 
מודה. מודה במקצת הטענה. הגמרא לא  
 אומרת מתוודה במקצת הטענה. מעולם 
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לא שמענו ביטוי כזה של מתוודה במקצת 
הטענה. הגמרא אומרת רק מודה במקצת 
הטענה. מהו ההבדל בין מודה למתוודה? 
מודה פירושו שיש הודאה בפה. אבל אין  
רק   זה  בזה.  מעורב  שהוא  מבטא  זה 

א מכחיש  הוא  אם  מאשר.  שאלה  הוא  ו 
אבל המילה מתוודה מבטא שזה לא רק  
עליו.   משפיע  זה  אלא  והצהרה,  אמירה 
מעורב  כולו  כל  הוא  בזה.  מעורב  הוא 
בזה. הוא מעורב בזה בלבו ובנשמתו. זה  
לא רק אמירה והצהרה מכנית. הוא עושה  
דבר שמשנה כל החיים שלו. זה תהפוכה  
פעולה   רק  היה  ווידוי  אם  שלו.  בחיים 

אז   חיצונית מסוים  נוסח  אמירת  של 
לעולם לא היינו מבטאים את השם פועל  
בבניין התפעל. אבל זה לא נקרא הודאה  
אלא זה נקרא ווידוי. זה מגלה לנו שווידוי 
הוא   שבה  חוויה  זו  גדולה.  חוויה  הוא 
גם   הוא  זמן  ובאותו  עצמו  את  מאשים 

 מטהר את עצמו.  

תבוא.   כי  פרשת  מתוך  ה   נקרא  ְתַכלֶּ י  כִּ
ה  לַ  נָּ ַבשָּ ְתָך  ְתבּואָּ ַמְעַשר  ל  כָּ ת  אֶּ ר  ְעשֵׂ

ר  י ַלגֵׂ וִּ ה ַללֵׂ ַתתָּ ְונָּ ר  ת ְשַנת ַהַמֲעשֵׂ ישִּ ַהְשלִּ
עּו:  בֵׂ ְושָּ יָך  רֶּ ְשעָּ בִּ ְכלּו  ְואָּ ה  נָּ ַאְלמָּ ְולָּ תֹום  ַליָּ

ַמְרתָּ  }יג{ י  ְואָּ ְפנֵׂ י   לוקיך-א'           ה   לִּ ַעְרתִּ   בִּ
ש ן  ַהקֹּדֶּ ת  מִּ ר    ַהַביִּ ְוַלגֵׂ י  וִּ ַללֵׂ יו  ְנַתתִּ ְוַגם 

י   נִּ יתָּ ּוִּ ר צִּ ְתָך ֲאשֶּ ְצוָּ ל מִּ ה ְככָּ נָּ ַאְלמָּ תֹום ְולָּ ַליָּ
י:   ְחתִּ כָּ יָך ְוֹלא שָּ ְצוֹּתֶּ מִּ י מִּ ַבְרתִּ   ֹלא  }יד{ֹלא עָּ

י ַכְלתִּ י  אָּ ּנּו  ְבאֹּנִּ מֶּ י  ְוֹלא   מִּ ַעְרתִּ ּנּו  בִּ מֶּ   מִּ
א מֵׂ י  ְוֹלא  ְבטָּ ַתתִּ ּנּו  נָּ מֶּ ת  מִּ י  ְלמֵׂ ַמְעתִּ  בקול  שָּ

י  לוקי-א'  ה יתִּ שִּ ר  ְככֹּל  עָּ י  ֲאשֶּ נִּ יתָּ ּוִּ : צִּ
ה }טו{ יפָּ ְמעֹון  ַהְשקִּ ְדְשָך  מִּ ן  קָּ ם  מִּ ַמיִּ  ַהשָּ
ְך רֵׂ ת  ּובָּ ת  ַעְמָך  אֶּ ל  אֶּ אֵׂ ְשרָּ ת  יִּ ה   ְואֵׂ מָּ ֲאדָּ   הָּ
ר ה  ֲאשֶּ ַתתָּ נּו   נָּ ר  לָּ ְשַבְעתָּ   ַכֲאשֶּ ינּו   נִּ   ַלֲאבֹּתֵׂ
ץ רֶּ ַבת  אֶּ ב  זָּ לָּ ש  חָּ מצהיר   :ּוְדבָּ היהודי 

פעמי אלו  שנות  דברים  של  במחזור  ים 
שהתורה   הוא  שמעניין  מה  השמיטה. 

פה   הראשונים    –שבעל  וכל   –הגמרא 
קוראים להצהרה זו ווידוי. כל מי שלמד 
גמרא יודע שהצהרה זו נחשבת לפעולה  
שום   אין  ידיעתנו,  למיטב  ווידוי.  של 
אחר.   בשם  זו  להצהרה  שקוראים  מקום 
מעשרות.   ווידוי  ווידוי.  נקרא  תמיד  זה 

לכ רק  אבל  שייך  ווידוי  המונח  אורה 
כשאחד מצהיר אשמה. שהוא מאשים את  
כשם  ומתוודה  עצם  כשם  ווידוי  עצמו. 
אשמה.   על  מודה  שאחד  פירושו  פועל 
האשמה עצמית. אבל הרי בהצהרה זו על  
המעשרות הוא אינו מתוודה על חטאים.  
הוא אינו מתוודה על עבירות. אלא הוא  
בצורה  הכול  את  עשה  שהוא  אומר 

כל המו את  קיים  הוא  ביותר.  שלמת 
כל  עשה  הוא  למעשרות.  ביחס  המצוות 
מה שה' צווה אותו לעשות. הוא לא שכח  
ולא התרשל אפילו בדבר אחד. הוא לא  
עבר על שום איסור. עשיתי ככל אשר ה'  
כל   הרי  ווידוי?  זה  למה  אז  אותי.  צוות 
מקום שהתורה מדברת על ווידוי זה תמיד 

ל בוודאי  זה  לחטא.  קשור  קשור  א 
לעשיית מצוות. אחד מתוודה על חטאים. 
זה   אבל  מצוות!  על  מתוודה  אינו  אחד 
בדיוק מה שקורה פה בפרשה של ווידוי 
חטאים   על  לא  מתוודה  הוא  מעשרות. 
אלא על מצוות. הוא מצהיר שהוא שמר  
כל  את  קיים  והוא  ההלכות  כל  את 

 המצוות. אז זה לא ווידוי.  

וה אומר  כיפור  יום  לגבי  תודה הפסוק 
עליו אהרון את כל עוונות בני ישראל ואת  
התוודה   אז  חטאתם.  לכל  פשעיהם  כל 
חטא.   של  מהרעיון  נפרד  בלתי  הוא 
ם   ם ְבַמֲעלָּ ת ֲעוֹּן ֲאבֹּתָּ ם ְואֶּ ת ֲעוֹּנָּ ְתַוּדּו אֶּ ְוהִּ
י:   רִּ י ְבקֶּ מִּ ְלכּו עִּ ר הָּ י ְוַאף ֲאשֶּ ֲעלּו בִּ ר מָּ ֲאשֶּ
קשור  והתוודו  של  פועל  השם  פה,  גם 

אבל כשאחד מצהיר שהוא התנהג לעוון.  
בצורה המושלמת ביותר וקיים את כל מה  
היה  לא  זה  אז  לעשות  אותו  צווה  שה' 
צריך להיקרא ווידוי. אבל בתורה שבעל  
פה הצהרה זו נקראת ווידוי. היא נקראת  
ווידוי מעשרות. אבל מונח זה מפיץ אור  
על כל המושג של ווידוי. שאם אנו נבין  

ה במובנו  רק  מודה  ווידוי  שאחד  מילולי 
על אשמה אז זה לא היה יכול להיות שייך  

 כשאחד מצהיר שהוא שמר את כל  
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מאשים   לא  הוא  מעשרות.  של  ההלכות 
 את עצמו. אלא הוא משבח את עצמו.  

הספרי אומר על הפסוק ואמרת לפני ה' 
שתי  -א רק  מעשרות.  ווידוי  לוקיך: 

גירסא  עוד  יש  מעשרות.  ווידוי  מילים. 
וו זה  לא  בספרי:  זה  אבל  ידוי מעשרות. 

משנה. אנו לא מבינים מה הספרי רוצה  
לנו   לומר  לנו. האם הספרי  רוצה  לומר 
לגמרי  זה  הרי  לומר?  צריך  אחד  מה 
צריך  שאחד  שהטקסט  מפני  מיותר. 
בפרשה.   מפורש  במלואו  נמצא  לקרוא 

א ה'  לפני  ואמרת  ארמי -וענית  לוקיך 
אובד אבי. התורה עצמה אומרת לנו מה 

ו לגבי לומר  אין שום שאלה  מה לקרוא. 
למה   אז  לקרוא.  מחויב  שאחד  הטקסט 
מילים  שני  לנו  לומר  צריך  היה  הספרי 
מקשר   הספרי  מעשרות?  ווידוי  אלו, 

א ה'  לפני  ווידוי -ואמרת  עם  לוקיך 
הרי  אבל  מעשרות.  ווידוי  זה  מעשרות. 
התורה עצמה אומרת לנו מה אחד צריך 
  לומר. הוא מתחיל באמירת בערתי הקדש 
מן הבית ומסיים במילים ארץ זבת חלב  

י ודבש   ית ְפרִּ אשִּ ת רֵׂ י אֶּ אתִּ בֵׂ ה הֵׂ ּנֵׂ ה הִּ ְוַעתָּ
י ה לִּ ַתתָּ ר נָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ  ה'.  הָּ

אז הספרי אינו אומר לנו מה  אחד צריך  
את   לנו  מפרשת  עצמה  התורה  לומר. 

ש  הטקסט שאחד צריך לומר.   י ַהקֹּדֶּ ַעְרתִּ בִּ
ְנַתתִּ  ְוַגם  ת  ַהַביִּ ן  תֹום  מִּ ַליָּ ר  ְוַלגֵׂ י  וִּ ַללֵׂ יו 

ֹלא   י  נִּ יתָּ ּוִּ צִּ ר  ֲאשֶּ ְתָך  ְצוָּ מִּ ל  ְככָּ ה  נָּ ַאְלמָּ ְולָּ
י:   ְחתִּ כָּ שָּ ְוֹלא  יָך  ְצוֹּתֶּ מִּ מִּ י  ַבְרתִּ א  ֹל }יד{עָּ

ּנּו   מֶּ מִּ י  ַעְרתִּ בִּ ְוֹלא  ּנּו  מֶּ מִּ י  ְבאֹּנִּ י  ַכְלתִּ אָּ
י בקול  ַמְעתִּ ת שָּ ּנּו ְלמֵׂ מֶּ י מִּ ַתתִּ א ְוֹלא נָּ מֵׂ ְבטָּ

א י: -ה'  נִּ יתָּ ּוִּ צִּ ר  ֲאשֶּ ְככֹּל  י  יתִּ שִּ עָּ לוקי 
ה }טו{ יפָּ ְמעֹון  ַהְשקִּ ְדְשָך  מִּ ן  קָּ ם  מִּ ַמיִּ  ַהשָּ
ְך רֵׂ ת  ּובָּ ת  ַעְמָך  אֶּ ל  אֶּ אֵׂ ְשרָּ ת  יִּ ה   ְואֵׂ מָּ ֲאדָּ   הָּ
ר ה  ֲאשֶּ ַתתָּ נּו   נָּ ר  לָּ ְשַבְעתָּ   ַכֲאשֶּ ינּו   נִּ   ַלֲאבֹּתֵׂ
ץ רֶּ ַבת  אֶּ ב  זָּ לָּ ש  חָּ י     :ּוְדבָּ אתִּ בֵׂ ה הֵׂ ּנֵׂ ה הִּ ְוַעתָּ

ית   אשִּ ת רֵׂ י ה'. אֶּ ה לִּ ַתתָּ ר נָּ ה ֲאשֶּ מָּ ֲאדָּ י הָּ   ְפרִּ
אלא הספרי בא להסביר לנו למה הצהרה 

מה היא   זו היא זהה עם פעולה של ווידוי.  
 התשובה של הספרי? 

הספרי מסר לנו את הסוד למה הקריאה  
זו   פרשה  בערתי   –של  עם  שמתחילה 

ומסתיימת   הבית  מן  ה  הקדש  ּנֵׂ הִּ ה  ְוַעתָּ
ְפ  ית  אשִּ רֵׂ ת  אֶּ י  אתִּ בֵׂ ר  הֵׂ ֲאשֶּ ה  מָּ ֲאדָּ הָּ י  רִּ

ה'. י  לִּ ה  ַתתָּ של   –   נָּ כאמירה  מוגדרת 
ווידוי. מהו הצד השווה בין ווידוי לקריאה 
של פרשת זו של בערתי הקדש מן הבית? 
הספרי מדגיש את שלוש המילים ואמרת 

לוקיך. הספרי אומר על שלוש -לפני ה' א
היה  לא  מעשרות.  ווידוי  זה  אלו  מילים 

לנ לומר  לספרי  צריך  צורך  אחד  מה  ו 
לומר. אלא הספרי מפרש לנו בדיוק למה  
הקריאה של פרשה זו היא זהה עם פעולה  
של ווידוי. מכיוון שההלכה מזהה פרשה  
זו עם ווידוי מעשרות, אז כנראה שיש צד 
השווה בין קריאת פרשה זו לאמירה של 
אז   ביניהם  שווה  צד  היה  לא  אם  ווידוי. 

זו    ההלכה לעולם לא הייתה מזהה פרשה
עם ווידוי. מהו הצד השווה בין ווידוי על  
חטא לווידוי מעשרות. ממבט ראשון הם 
נראים שונים לגמרי. ממבט ראשון אחד  
נראה ההיפוך של השני. אחד בווידוי על  
אני אשם. אני חטאתי. אבל   אומר  חטא 
כשאחד קורא פרשה זו בעניין המעשרות 
בצורה   התנהג  שהוא  אומר  הוא 

ה כל מה שה' צווה לו.  אידיאלית. הוא עש
אספקט  בזה  שיש  מפני  ווידוי  זה  אבל 

א  ה'     לפני  שזה  והיינו  לוקיך.  -אחד, 
 לוקיך.  - ואמרת לפני ה' א

 

א ה'  לפני  תמיד  הוא  לוקיך.  -ווידוי 
ווידוי  על  מדבר  כשהוא  תמיד  הרמב"ם 

הא לפני  שיתוודה  אומר  ווידוי - הוא  ל. 
הא לפני  תמיד  הוא  הרמב"ם  ל.  -בדברי 

היא   העובדה  מה  ווידוי?  של  התכונה 
שהאדם נמצא בנוכחות של ה'. הוא עומד  

- לפני רבש"ע. והתורה אומרת לפני ה' א
לוקיך לגבי ווידוי מעשרות. ואמרת לפני  

א א-ה'  ה'  לפני  למה  לוקיך? -לוקיך. 
 התורה הייתה יכולה לומר ואמרת בערתי  
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לוקיך?  -הקדש מן הבית. למה לפני ה' א
ולכן ווידוי.  שזה  משווה   מפני  התורה 
זו   פרשה  של  שלה   –הקריאה  שהתוכן 

  – היא ההיפוך מהתוכן של ווידוי על חטא  
שהתורה  מפני  למה?  חטא.  על  לווידוי 
זו בנוכחות  מחייבת שאחד יקרא פרשה 
הפירוש  זה  מעשרות.  כווידוי  ה'  של 
האמיתי של הספרי. אז ניתן לומר שהוא  

 התוודה. 

 

זה  למה  נשארת  עדיין  השאלה  אבל 
דוי? הרי ממבט של התוכן, קריאה של  ווי

פרשה זו שונה מווידוי על חטא מהקצה  
 אל הקצה.  

 

ווידויים.   של  סוגים  שני  שיש  כנראה 
זהה   היא  ווידוי  המילה  הראשונה  ברמה 
עם הרעיון להודות.. להודות על אשמה.  
לחטא.   מוגבל  כהודאה  ווידוי  זו,  ברמה 
כשאחד עושה מעשה טוב, הוא לא צריך 

ע לא  להודות  אנשים  עשה.  שהוא  מה  ל 
מודים על מעשים טובים שהם עשו. הם  
אמנם מפרסמים את מעשים טובים שהם 
מעשים   על  מודים  לא  הם  אבל  עשו. 
טובים שהם עשו. אבל תורה שבעל פה  
כן מדברת על ווידוי מעשרות. סמנטית, 
אי אפשר לשייך הודאה למעשים טובים.  
אי אפשר לומר שאחד הודה על הצדקה 

עשה. אם אחד גנב ספר של פלוני,   שהוא
הגניבה.   על  הודה  שהוא  לומר  ניתן  אז 
הוא עשה פשע. אז ניתן לומר שהוא הודה  

 על הפשע שהוא עשה.

 

יותר   ברמה  ווידוי  שיש  כנראה  אבל 
גבוהה. שווידוי במובן של הודאה על מה 
לווידוי   בכלל  שייך  לא  עשה  שהוא 
מעשרות. ממבט של ווידוי כהודאה, לא  

ייך לדבר על ווידוי מעשרות. אבל  היה ש
ווידוי  על  דברה  כן  פה  שבעל  התורה 
מעשרות. אז אנו רואים שווידוי הוא לא 
שהוא   ווידוי  יש  לפעמים  הודאה.  תמיד 

 Toאז מהו המובן של ווידוי?    לא הודאה.  

confide לספר באופן סודי.יש שם פועל .

to confess  ויש שם פועל  .to confide  .
אלו?   פועל  בין שתי שמות  ההבדל  מהו 
מהו ההבדל בין השם פועל להודות לשם  
באופן   לספר  סודי?  באופן  לספר  פועל 
סודי פירושו לשתף מישהו אחר מה שיש 

להעביר למישהו אחר מידע לו על לבו.  
לו  יש  אחר.  מישהו  וחסוי. לשתף  אישי 
הרובץ   כבד  משא  מוריד  הוא  בו.  אימון 

לחברו מה שמעיק    עליו בזה שהוא מספר
לו. זה יותר חוויה מפעולה. יש לו אימון  
בחברו.  מפני שאין לאדם היכולת לשאת  
הוא   לבד.  החיים  של  הכבד  המשא  את 
בדברים   אחר  מישהו  לשתף  צריך 
שמכבידים על לבו ולא נותנים לו מנוחה.  
גם  אחרים  לשתף  צורך  לאדם  ויש 
צריך  האדם  אותו.  המשמחים  בדברים 

אימון בו והוא יכול לספר  מישהו שיש לו  
לו. יש צורך זה בשני מצבים. במצב של  
מגלה   הוא  כישלון.  של  ובמצב  הצלחה. 
שנמצא   במה  אותו  ומשתף  בו  אימון 
בלבו. בין אם זה דבר טוב בין אם זה דבר 
קשה. יש לו מתח, והוא רוצה לשחרר את 
עצמו מהמתח. הוא לא יכול לסבול יותר  

י נמצא.  הוא  שבה  הבדידות  אדם  את  ש 
שיש לו אימון בו. והוא משתף אותו בכל  
חווה.   ובכל מה שהוא  מה שהוא מרגיש 
בין אם   בין אם מדובר בבשורות טובות 
סתם   או  לו  שמעיקים  בדברים  מדובר 
למי   אלו  דברים  לספר  אותו.  מלחיצים 
שיש לו אימון בו יש בזה אפקט תרפויטי.  
מהיד  עליו  שיגן  למישהו  זקוק  האדם 

ות. הוא משתף מישהו הפוגע של  בדיד
 אחר בכל מה שיש לו.  
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ברמה זו ווידוי פירושו לשתף את רבש"ע  
בכול מה שעובר עליו. משהו חסוי. משהו  
סודי. אדם מספר לרבש"ע את התחושות 
ממעמקים   עליו.  שעוברות  כישלון  של 

קורא לה' מתוך תהום  קראתיך ה'. האדם 
ה'   לפני  בוכה  הוא  ואבדון.  כישלון  של 
וחוסר  בדידות  של  חשוך  לילה  מתוך 
אונים. או אחד בוכה לפני ה' מעל פסגות 
מתוך  אמתית.  אקסטזה  של  גבוהות 
זה,  וממבט  נשגבות.  וחוויות  שמחה 
לא   הוא  ווידוי  של  העיקרית  התכונה 
לא   זה  לרבש"ע.  מספר  הוא  מה  בתוכן 

התכ זו  התוכן.  פעולה  של  העיקרית  ונה 
היא לא מה הוא אומר. אם הוא מספר לה'  
על   לה'  מספר  הוא  או  שלו  חטאים  על 
לא   זו  עשה.  שהוא  טובים  המעשים 
התכונה העיקרית של ווידוי זה. מה היא  
כן התכונה העיקרית של ווידוי זה? האופן  
שבו הוא אומר את הדברים. באופן שהו  

בחוויו ה'  את  ומשתף  מספר  של  הוא  ת 
בינו  שיש  האינטימי  היחס  שלו.  החיים 
האימון,  לה'.  האדם  בין  הקרבה  לה'. 
בין   בה'.  לאדם  שיש  והאמונה  הביטחון 
הוא   בין אם האדם  אם האדם הוא שמח 
לא   זה  שלו.  כישלונות  מחמת  בודד 
מספר   הוא  שעליהן  העובדות  רלוונטי. 
לה' הן פחות חשובות. מה שחשוב הוא 

רים לה'. הוא  האופן שבו הוא מספר הדב
לא מדבר לה' באופן פורמלי.  אלא האדם  
משתף את ה' בסודות נפשו מפני שהוא  
 מרגיש את חיבוק של אהבה שה' נותן לו.  

 

בווידוי מעשרות הוא אינו מודה על שום 
חטאים. הוא מספר לה' איך שהוא ביער 
את הקדש מן הבית. אבל אין בדבריו שום  

מס הוא  עצמית.  התפארות  או  פר גאווה 
לשתף  רוצה  שהוא  מפני  ה'  אלו  דברים 

את ה' בשמחה ואקסטזה שיש לו. האדם 
חייב לשתף את ה' בחוויות נשגבות שיש 
לו.  שיש  כישלון  של  בחוויות  וגם  לו 
ה' היא רק כשאחד  לפני  זו של  ופעולה 
זו   ופעולה  אליו.  קרוב  הוא  שה'  מרגיש 
ווידוי.   נקראת על ידי התורה שבעל פה 

במו משתמשים  כשאחד  לכן  ווידוי  נח 
אונים   חוסר  של  בחוויות  ה'  את  משתף 
ה'   את  משתף  כשאחד  וגם  חטא  מחמת 
שהוא   מפני  שבא  אושר  של  בחוויות 

 מקיים את מצוות ה'.  

 

הסוג   ווידוי.  של  סוגים  שני  יש  אז 
הראשון הוא ווידוי במובן של הודאה. וזה  
מוגבל לפשעים כשאחד מודה על פשעים 

ע אז אין שום  שלו. אם אחד הוא לא פוש
צורך שיודה. כשאחד אומר לאנשים שיש 
לחיים משמעות ועל ידי המשמעות שיש  
לחיים משיגים אושר אז הוא לא מתוודה.  
אבל יש סוג שני של ווידוי. בסוג שני של  
שלו.   בחוויות  אחרים  משתף  הוא  ווידוי 
לא   וזה  לבו.  מקירות  אליו  מדבר  הוא 
הוא  אם  בין  לו.  הוא מספר  מה    רלוונטי 
מספר לו סיפור של כישלון וחוסר אונים  
לו סיפור של שמחה   הוא מספר  בין אם 
אחרים  של  השיתוף  עצם  וניצחון. 

 בחוויות שלו הוא חשוב.  

 

ממבט זה, ווידוי הוא רק כשאחד מרגיש 
להתוודות  קשה  אליו.  קרוב  הוא  שה' 
לפני ה' כשה' הוא רחוק ממנו. מרחוק ה'  

ני ה' רק נראה לי. אחד יכול להתוודות לפ
ווידוי   אליו. ממבט של  הוא קרוב  כשה' 
כשה'  גם  להתוודות  יכול  אחד  כהודאה 
הוא רחוק ממנו. וכשיש חטא ה' מתרחק  
הוא   ה'  לה',  ניגש  האדם. כשהחוטא  מן 
רחוק   הוא  ה'  אמנם  מה'.  רחוק  מאוד 
מהחוטא, אבל החוטא יכול להודות לפניו  
על חטאים שלו. לא צריכים יחס אינטימי 

להו יכול  כדי  אחד  פשעים.  על  דות 
שום   לו  אין  אם  גם  שופט  לפני  להודות 
יחס עם השופט. הוא מודה על פשע לפני 
לשפוט  כוח  לשופט  שיש  מפני  השופט 

 אותו ולא מפני שיש לו יחס טוב עם  
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השופט. אבל ממבט הווידוי שהוא פעולה  
חיים שלו   אחרים בחוויות    – של שיתוף 

עצב    בין חוויות של שמחה בין חוויות של
זה רק כשיש יחס אינטימי.    – ווידוי  יש 

ממבט ווידוי זה, אחד מתוודה לפני ה' רק  
בקרבה   ה'  של  נוכחות  מחיש  הוא  אם 
כשהוא  רק  ה'  לפני  מתוודה  אחד  אליו. 

 מחיש אהבתו של ה' אליו. 

 

שאף  ווידוי  של  סוג  חידשה  היהדות  אז 
תשאל   עליו.  חשב  לא  דת  של  פילוסוף 

ווי  מהו  דת  של  יאמר פילוסוף  והוא  דוי 
לא   הם  אבל  פשעים.  על  הודאה  שזה 
אחרים  שיתוף  של  שפעולה  מבינים 
בחוויות חיים שלו היא גם סוג של ווידוי.  
אבל ההלכה כן הבינה את זה. ווידוי הוא  
כל שיחה שיש לאדם עם ה' שבה האדם  
מחיש נוכחות של ה' קרובה אליו. ווידוי  

ווידוי הוא חוויה - הוא לפני ה' א לוקיך. 
א  ה'  לפני  ביום -של  להתוודות  לוקיך. 

וזה   לה'.  קרוב  להיות  פירושו  הכיפורים 
תלוי באדם ולא בה'. האדם יכול לרצות  
ולהחליט להיות קרוב לה'. או האדם יכול  
תלוי  זה  מה'.  רחוק  להיות  להחליט 

 באדם. יש לאדם בחירה חופשית. 

 

בשני  מתוודים  אנו  כיפור  ביום  האם 
ו אנו מתוודים רק סוגים אלו של ווידוי א

במובן של ווידוי כהודאה על חטאים? יש  
ווידוי הקצר ויש את ווידוי הארוך.  ווידוי 
וכו'   בגדנו  אשמנו  אמירת  הוא  הקצר 
כל   על  צדיק  אתה  כי  באמירה  ומסתיים 
ואנחנו   עשית  אמת  כי  עלינו  הבא 
הרשענו. ואחרי זה יש את הווידוי הארוך. 

יוד ע רזי ווידוי הארוך הוא אמירת אתה 

עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש  
כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר  
נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. ובכן  

א ה'  מלפניך  רצון  וא- יהי  לוקי - לוקינו 
חטאתנו   כל  על  לנו  שתכפר  אבותינו 
ותסלח לנו על כל עוונותנו ותמחל לנו על  
על   באמירת  ממשיכים  ואז  פשענו.  כל 

 זה ווידוי הארוך.  חטא. 

 

לווידוי?  עולם  רזי  יודע  איך קשור אתה 
ואיפה מסתיים ווידוי הארוך? מהו האורך  
כל  את  מקיף  זה  הארוך?  ווידוי  של 
המחזור. כי הנה כחומר ביד היוצר. אמנם  
כן יצר סוכן בנו בך הצדק רב צדק ועננו  
ויבוא   מערב  תחנוננו  ויעלה  סלחתי. 

אלו  פיוטים  כל  מבקר.  יכולים   שוועתנו 
אחת:  כותרת  תחת  מוגדרים  להיות 
פירושו  סליחה  סליחה?  מהו  סליחה. 
ווידוי. כל פיוט מדבר על חטא. אם פיוט 
אוטומטי  הוא  הפיוט  אז  חטא  על  מדבר 
באתה   הארוך שמתחיל  ווידוי  אז  ווידוי. 
אפשר  אי  אז  ממשיך.  עולם  רזי  יודע 
עולם  רזי  יודע  אתה  של  לווידוי  לקרוא 

הודאה. אלא הוא ווידוי   ווידוי במובן של
בחוויות   ה'  את  משתפים  שאנו  במובן 

 שלנו של כישלון מחמת חטא. למה?

 

של   הפיוטים  כל  כולל  הארוך  הווידוי 
עם  ביחד  התפילות  בתוך  סליחה 
הליקוטים של פסוקים שקשורים לסליחה 
וכפרה. לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו 
חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו 

לנו  כתול המצא  וכו'  יהיו.  כצמר  ע 
זקנה   וכו'. אל תשליכנו לעת  בבקשתנו 
ככלות כוחנו אל תעזבנו. וכו'. זה הכול 
חלק  הוא  כפרה  לבקש  מהווידוי.  חלק 
גדול היה מבקש כפרה   מהווידוי. הכוהן 
בכל הווידויים. אנא השם חטאו עוו פשעו  
כפר  בשם  אנא  ישראל  בית  עמך  לפניך 

נותן   באתה  זה  וככה  לפושעים  נא.  יד 
הכול   זה  שבים.  לקבל  פשוטה  וימינך 
לא   הוא  הזה  הווידוי  אבל  הארוך.  ווידוי 

 ווידוי במובן של הודאה.  
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למה זה לא הודאה? מפני שווידוי במובן  
האשמה  ההלכה  לפי  הוא  הודאה  של 
עצמית טוטלית. הודאה על חטא בלי שום 
ווידוי  זה  החוטא.  מצד  הצדקה  של  צד 

גזר   כל  ר"ל  זה שמצדיק  שיהיה.  דין 
הווידוי   זה  טוטלית.  עצמית  האשמה 
הקצר. אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר  
אנחנו   אלא  חטאנו  ולא  אנחנו  צדיקים 
ואבותינו חטאנו. וכו' אשמנו בגדנו גזלנו  
ואנחנו   עשית  אמת  כי  וכו'  דופי  דברנו 
שום  לבקש  זכות  לנו  אין  הרשענו. 
החטאים.  על  להודות  נקרא  זה  סליחה. 

אלא  להו להתנצל.  רק  פירושו  אין  דות 
פירושו להתנצל ולקחת אחריות. אם אחד  
מודה לפני שופט על פשעים שהוא עשה  
מהשופט  מבקש  הוא  נשימה  ובאותה 
למחול לו או לתת לו חנינה ולשחרר אותו  
זה לא הודאה על עשיית פשעים. זה לא 
ווידוי במובן של הודאה על חטאים. ווידוי 

א ועל אשמה בלי  פירושו להודות על חט
לבקש הפחתה של העונש. הוא מודה על 
שהוא   אומר  והוא  עשה  שהוא  הפשעים 
מוכן לקבל כל עונש ר"ל שמגיע לו עבור 
שהוא   אומר  הוא  עשה.  שהוא  הפשעים 
מוכן לקבל כל עונש ר"ל שהקב"ה יראה 

 ראוי לתת לו. זה ווידוי הקצר. 

 

לגמרי  הוא  הארוך  בווידוי  המצב  אבל 
ווידוי של   שונה.  רשימה  רק  הוא  הקצר 

מפרש   לא  החוטא  חטאים.  של  ריאליות 
אומר  הוא  חטאים.  של  הרשימה  את 
אשמנו ואין הוא מפרש למה אשמנו. הוא  
לא מסביר. אין איחוד במבנה של הווידוי.  
אין מעבר מעובדה אחת בווידוי לעובדה  
של  הצהרה  רק  זה  בווידוי.  אחרת 
עצמינו  את  מאשימים  רק  אנו  עובדות. 

של    בזה מחרוזת  על  מצהירים  שאנו 

משתדלים   לא  אנו  שעשינו.  חטאים 
להסביר או לחדור לאישיות של החוטא.  
אין שום הסבר למה חטאנו. אשמנו בגדנו  
גזלנו. מהו המעבר מאשמנו לבגדנו? אין  
שום מעבר. ומהו המעבר מבגדנו לגזלנו?  
לפי  הולך  שזה  מזה  חוץ  מעבר  אין 

מעבר   רק  יש  הא"ב.  של  לפי  האותיות 
לא  צריכים  אנו  הא"ב.  של  האותיות 
רק   הקצר  בווידוי  צריכים  אנו  להסביר. 
ובלי   להסביר  בלי  העובדות.  את  לומר 
הוא  הקצר  הווידוי  לפילוסופיה.  להיכנס 
של  דיווח  רק  הוא  כתב.  של  דיווח  רק 
רפורטר. הוא רק מצטט עובדות. הוא לא  
מפרש את העובדות. הוא לא מסביר את  

ע  לא  זה  הוא  בעובדות.  אם  שלו.  בודה 
יתחיל לפרש את העובדות אז הוא ישנה  
אחד   מערכת  במאמר  אבל  הסיפור.  את 
הוא   אלא  העובדות  את  רק  לא  כותב 
לא   הוא  העובדות.  את  להסביר  משתדל 
רק יספר את האירועים אלא הוא ישתדל  
אותם  ולשים  האירועים  את  להסביר 
אומרים   הקצר  בווידוי  הנכון.  בהקשרם 

לנו דברנו דופי וכו'. אנו  אשמנו בגדנו גז
זכות   אפילו  לנו  אין  למה.  יודעים  לא 
עצמית   האשמה  זה  למה.  להסביר 
העבירות  כל  את  עשינו  אנו  טוטלית. 
האלו ואנו אשמים. ור"ל כל עונש מגיע  

 לנו.   

 

אבל ווידוי הארוך הוא לגמרי שונה. איך  
רזי   יודע  אתה  הארוך?  הווידוי  מתחיל 

חי כל  סתרי  ותעלומות  לא  עולם  זה   .
מספיק רק לדווח על העבירות שעשינו. 
היבשות   מהעובדות  יותר  יודע  אתה  ה', 
של החטאים שעשינו. אתה ה' יודע את  
ה'  אתה  שעשינו.  אלו  לעבירות  המניע 
שעשינו.  לעבירת  הגורם  היה  מה  יודע 
לעבירות   הרקע  מה  יודע  ה'  אתה 
מודעות  רק  לא  יודע  ה'  אתה  שעשינו. 

התת מדע שלנו.    שלנו אלא אתה יודע גם 
כל  חופש  אתה  הכול.  את  יודע  ה'  אתה 
דבר   אין  ולב.  כליות  ובוחן  בטן  חדרי 
נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אז אנו  
כבר מתחילים להתחנן לפני רבש"ע. זה  
 ווידוי הארוך. כבר בהתחלה של הווידוי  
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זה לא הצהרה של אשמה. זה לא האשמה  
 עצמית אלא זה בקשה לעזרה. ובכן יהי

א ה'  מלפניך  וא-רצון  לוקי  -לוקינו 
חטאתנו   כל  על  לנו  שתכפר  אבותינו 
ותסלח לנו על כל עוונותינו ותמחל לנו  

 על כל פשענו. אנו כבר מתחננים.

 

אז השאלה נשאלת איזה סוג ווידוי הוא? 
הזכות  אפילו  לנו  אין  הקצר,  בווידוי 
ווידוי   אבל  סליחה.  ולבקש  להתחנן 

אש על  הודאה  לא  הוא  אלא  הארוך  מה. 
שרוחש  מה  בכל  ה'  את  משתפים  אנו 
בלבנו. אנו משתפים את ה' גם ברגשות  
שסותרות את עצם מהותו של הווידוי. הן 
ברגע   הווידוי.  של  ההקשר  כל  סותרות 
כבר   זה  החטא  את  להסביר  שמתחילים 
הגנה על החוטא. אין שום הסבר לחטא  

 שאין בו צד של הגנה על החוטא.  

 

א אנו  כיפור  יום  בתפילת בליל  ומרים 
דופי  דברנו  גזלנו  בגדנו  אשמנו  ערבית 
טפלנו  חמסנו  זדנו  והרשענו  העווינו 
הנה  כי  אומרים  מיד  אנו  אבל  שקר. 
מרחיב   ברצותו  היוצר  ביד  כחומר 
וברצותו מקצר כן אנחנו בידך חסד נוצר 
מכחיש  זה  ליצר.  תפן  ואל  הבט  לברית 
בגדנו   אשמנו  אמרנו  שבו  הווידוי  את 

בסליחה ביד   גזלנו.  כחומר  הנה  כי  של 
היוצר אנו אומרים שאנו לא אשמים. כל 
עבירות שעשינו נעשו תחת לחץ. לא היה 
בווידוי הקצר עבור טיעונים אלו.   מקום 
אבל בווידוי הארוך יש מקום לכל בקשה 
ותחינה. בווידוי הארוך אנו משחררים את 
עצמינו מהמשא הכבד שרובץ עלינו. אז  

ש מה  כל  לה'  לומר  לנו  צריכים  עולה 

במחשבה. אנו צריכים לומר לה' כל מה  
שרוחש בלבנו. אנו צריכים לשתף את ה'  
 בכל רגשות שלנו. זה סוג אחר של ווידוי. 

 

אנשים  זכה.  תפילה  שנקרא  וידוי  יש 
רגילים לומר תפילה זכה בליל יום כיפור  
קודם כל נדרי. ויש שאומרים תפילה זכה 
תפילה   היא  זכה  תפילה  נעילה.  קודם 

אלא  פ תפילה  לא  בעצם  היא  שוטה. 
ווידוי. היא ווידוי נפלא. אחד בתפילה זו 
משתף את ה' ברגשות שלו, בלחצים שלו  
את  כוללת  זכה  תפילה  שלו.  ובפחדים 
וויודוי   הקצר  ווידוי  הווידויים,  שני 
הארוך. ווידו של הודאה על חטאים וגם  
ווידוי שבו אחד מגלה לפני ה' מה שרוחש  

 בלבו.  

 

ווידוי הקצר.   -ועתה אבתפילה זכה יש 
ַבֲעַצת  י  ַלְכתִּ ְוהָּ ָך  ְלקֹולֶּ י  ַמְעתִּ שָּ ֹלא  לוקי 
ְבטֹוב   י  ַאְסתִּ ּומָּ י,  בִּ לִּ י  ּוְבַדְרכֵׂ ע  רָּ הָּ ר  צֶּ ַהיֵׂ
ת   י אֶּ ַּדְשתִּ ֹּלא קִּ י שֶּ ע. ְוֹלא ַדי לִּ י ְברָּ ַחְרתִּ ּובָּ

ם.   אֹותָּ י  אתִּ מֵׂ טִּ א  לָּ אֶּ ַרי  יבָּ זו האשמה    - אֵׂ
פשוט א  -ה.  עצמית  ֹלא  -ועתה  לוקי 

ע  רָּ ר הָּ צֶּ י ַבֲעַצת ַהיֵׂ ַלְכתִּ ָך ְוהָּ י ְלקֹולֶּ ַמְעתִּ שָּ
ע.   י ְברָּ ַחְרתִּ י ְבטֹוב ּובָּ ַאְסתִּ י, ּומָּ בִּ י לִּ ּוְבַדְרכֵׂ
א   לָּ אֶּ ַרי  יבָּ אֵׂ ת  אֶּ י  ַּדְשתִּ קִּ ֹּלא  שֶּ י  לִּ ַדי  ְוֹלא 

ם.   י אֹותָּ אתִּ מֵׂ  טִּ

 

אבל יש גם ווידוי הארוך בתפילה זכה. זה 
מפני שתפילה זכה היא ארוכה. אלא  לא  

זה מפני שתפילה זכה נכתבה בסגנון של  
הסיפור   זכה  בתפילה  יש  הארוך.  ווידוי 
של חטא. ווידוי הארוך הוא הסיפור של  
להודות   לא רק  חטא. המתוודה משתדל 
ַעל   ֲאַנְחנּו  ים  יהִּ ַמְתמִּ להסביר.  גם  אלא 

כִּ  ַהזֹּאת  ה  בָּ ַהתֹועֵׂ ה  שתָּ עֶּ נֶּ יְך  אֵׂ נּו  י ַנְפשֵׂ
דֹוש  ַהקָּ ם  עֹולָּ הָּ מֵׂ נּו  ְורּוחֵׂ נּו  ַנְפשֵׂ אנּו  הֹוצֵׂ
ְמקֹום  ת לִּ וֶּ ה ְוַצְלמָּ יָּ ר צִּ ְדבָּ ְמקֹום מִּ ַרְחנּו לִּ ּובָּ

פֹות ְוַהְקלִּ ה  ְמאָּ על    .ַהטֻּ תמהים  אנחנו 
עצמינו. למה חטאנו? איך הגענו לעשות  
כאלו דברים? הוצאנו את עצמינו ממקום  

   קדוש וברחנו למדבר. זה לא חלק
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מווידוי  חלק  לא  זה  הקצר.  מהווידוי 
במובן של הודאה על חטאים. תפילה כזה  
למה  חטא.  למה  להסביר  משתדלת  פה 
כל   לחטוא?  לו  גרם  מה  חוטא?  אדם 
תפילה זכה היא סיפור שבו אחד משתדל  
ומחילה  סליחה  ומבקש  חטא  להסביר 
עבור   הגנה  מציג  הוא  הקב"ה.  מאת 
  החוטא. החוטא מציג הגנה עבור עצמו. 
זה   עצמו.  את  מאשים  הוא  זמן  ובאותו 
האופי של הווידוי הארוך. זה המושג של  
ידי התורה שבעל   ווידוי שנמסר לנו על 

 פה. הוא משתף את ה' במחשבות לבו.  

 

יסודיות  רעיונות  שתי  רואים  ואנו 
כיפור.   יום  של  בשחרית  בפיוטים 
בתפילת  נמצאים  יפים  הכי  הפיוטים 

 שחרית של יום כיפור. 

 

ו אומרים את הסיפור של חטא אנו  כשאנ
אופנים.   בשני  חטא  להסביר  משתדלים 
 אנו בעצם מדברים על שני סוגי חטאים. 

 

חטא?  להגדיר  אפשר  איך  חטא?  זה  מה 
לסיבתיות  בהקשר  זה  את  שואלים  אנו 
מה  לחטוא?  לאדם  גורם  מה  חטא.  של 
וכל  הפיוטים  כל  חטא?  של  המניע 
של  כפול  למושג  מסביב  הם  הסליחות 

 א.  חט

 

נסתכל במשפט הראשון של תפילה זכה. 
יחֹות   ים ְוַהְסלִּ ַרֲחמִּ ים ַאב הָּ מִּ עֹולָּ ל הָּ בֹון כָּ רִּ
ים. רבון של   בִּ ל שָּ ה ְלַקבֵׂ יְנָך ְפשּוטָּ ר ְימִּ ֲאשֶּ

של הרחמים והסליחות.    כל העולמים ואב

וכאב  העולמים  כרבון  לה'  מדברים  אנו 
 של האנושות.  

 

ולכן   כפול.  ייצור  הוא  של  האדם  היחס 
לא  האדם  -האדם  כפול.  יחס  הוא  לוקים 

של  מהריאליות  חלק  בראשונה  הוא 
חלק   שהוא  כייצור  האדם  הטבע. 
אינטגרלי של הבריאה הוא ייצור טבעי. 
שכל  כמו  לה'  מדבר  האדם  זו,  ברמה 

אלו    –היצורים   או  ביער  הנמצאים  אלו 
מדברים לה'.     -הנמצאים בנווה המדבר  

האדם   רק  לא  היהדות  לא ולפי  - מדבר 
לוקים. כל ייצור מדבר לה'. מהבולפליות  
שנמצאים  קטנים  ליצורים  המעופפים 
ישברו.   אליך  עיני כל  בית שלנו.  בחצר 
אינו  הוא  מהאווירה.  חלק  הוא  האדם 
עומד מול האווירה. הוא חלק מהאווירה. 
חלק   הוא  מהקוסמוס.  חלק  הוא  האדם 

 זניח מהקוסמוס. 

 

ר  הוא  ה'  לפני  השנה  בראש  ק  האדם 
האחרים   היצורים  לכל  נוסף  ייצור 
לפניך   יעברון  עולם  באי  כל  בבריאה. 
בראש   נשפט  האוניברס  כל  מרון.  כבני 
מהאוניברס.  חלק  הוא  והאדם  השנה. 
המוטיב של ראש השנה הוא מלכות ה'.  
והיינו מלכות ה' באוניברס. חוקי הטבע  

לוקים.  -מבטאים את רצונו הקדמון של א 
מפ זה  את  רואים  לא  שהם  אנשים  ני 

עוורים. אמנם חוקי הטבע הוא חוק מכני  
אבל   מתמטית.  במשוואה  שמתנסח 
רצונו   את  מבטאת  המתמטית  המשוואה 

לוקים. האדם נקרא בראש  -הקדמון של א 
השנה כל יושבי תבל ושוכני ארץ. האדם  
לרצון   נתון  הוא  מהטבע.  חלק  הוא 

א של  ריבון -הקוסמי  הוא  ה'  לוקים. 
 רס כולו.   העולמים. ריבון של האוניב

 

אבל יש גם יחס מיוחד בין האדם לה'. יש 
בין   שהיחס  אישי.  יחס  לה'  האדם  בין 

לוקים ברמה של הקוסמוס - האדם       לא
 הוא יחס לא אישי. אבל ברמה השנייה יש 
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יחס   יש  לה'.  האדם  בין  מיוחד  יחס 
אינטימי בין האדם לה'.  האדם ביחס זה  
האדם  מהקוסמוס.  חלק  לא  כבר  הוא 

שייך עומד   שהאדם  מפני  הטבע.  מול 
כיצור   האדם  ייחודי.  לממד  אחר.  לממד 
מטרה   להגשים  שואף  ייחודי 
למגבלות   מחוץ  שנמצאת  טרנסנדנטית 
מיוחד  יחס  שיש  ומכיוון  הקוסמוס.  של 
בין האדם לה' אז יש גם יחס שלישי בין 
האדם לה'. היחס הראשון בין האדם לה'  
יש   לזה  ומעל  הוא ברמה של הקוסמוס. 

של    יחס לרמה  מעל  לה'  האדם  בין 
בין  ואינטימי  אישי  יחס  זה  הקוסמוס. 
האדם לה'. ואז יש יחס שלישי בין האדם 
לה'. יחס זה היה בלתי אפשרי אם היחס 
של   לרמה  מוגבל  היה  לה'  האדם  בין 
אפשרי   הוא  השלישי  היחס  הקוסמוס. 
לה'   האדם  בין  מיוחד  יחס  שיש  מפני 

ס בין  באופן כללי. היחס השלישי הוא היח
 ה' לעם ישראל שאתם ה' כרת ברית. 

 

האדם   בין  יחס  יש  משולש.  יחס  יש  אז 
כחלק  האדם  רמות.  בשלוש  לה' 

א  עם  יחס  לו  יש  לוקים.  -מהקוסמוס 
האדם כייצור מיוחד מעל לטבע ומשתדל  
להשתלט על האווירה שלו יש לו יחס עם  
ה'.  וברמה שלישית, יש יחס מיוחד בין 

כרת ברית עם  ה' לעם ישראל. מפני שה' 
עם ישראל. יש יחס מיוחד ואינטימי בין 

 ה' לעם ישראל.  

 

האם אנו רואים יחס משולש זה בתפילות  
ופיוטים של ראש השנה ויום כיפור? אנו 
את   נביא  פיוטים.  בהרבה  זה  את  רואים 

לא אמרו  של  על  -הפיוט  היושב  לוקים. 

ה'   בארץ.  אחד  לגוי  סולח  הארץ  חוג 
ח לעוונות של  היושב מעל לקוסמוס סול 

לא אמרו  של  הקטעים  כל  ייחודי.  - עם 
הריבון   הוא  ה'  זו.  בצורה  בנויים  לוקים 
של אוניברס כמעט אין סוף. אבל יש לו  
שיחס  ברור  ישראל.  עם  עם  מיוחד  יחס 
מיוחד זה בין ה' לעם ישראל הוא אפשרי 
לאדם  מיוחד  יחס  לה'  שיש  מפני  רק 
באופן כללי. אם לא היה יחס מיוחד בין  

ם לה' באופן כללי אז זה היה בלתי  האד
אפשרי שה' יכרות ברית עם עם ישראל. 
ורק  אך  היה  לה'  האדם  בין  היחס  שאז 
שיש   מכיוון  אבל  הקוסמוס.  של  ברמה 
מעל   מתעלה  האדם  שבו  מיוחד  יחס 
זה  באופן אישי  וה' מתייחס אליו  לטבע 
מסביב  מיוחד  יחס  גם  שיהיה  מאפשר 
וכל ישראל.  עם  עם  כרת  שה'   לברית 

- לוקינו ואמרו לא -הפיוטים של מעשה א
אם אחד ילמד   –לוקים ומלך עליון בנויים  

  - את פיוטים אלו טוב הוא יראה את זה  
אחד   מצד  הוא  ה'  ניגוד.  של  זו  בצורה 
הריבון של אוניברס אין סוף. ובאותו זמן,  
ה' אוהב לשכון בתוך עם ישראל. ה' אוהב  
לשכון בתוך עם קטן שאתו ה' כרת ברית  

 י אלפי שנים.לפנ

 

חוטא   הוא  הרמות.  בשתי  חוטא  האדם 
גם   חוטא  והוא  מהקוסמוס.  כחלק 
ייחודית. הוא חוטא גם כייצור   כאישיות 
מאווירה   אינטגרלי  חלק  שהוא  טבעי 
ייחודי   כייצור  גם  חוטא  והוא  שלו. 
אז   שנמצא מעל לסביבה הטבעית שלו. 
ביום כיפור אנו מספרים שני סיפורים של 

ח של  סיפור  של חטא.  במסגרת  טא 
במסגרת  חטא  של  וסיפור  הקוסמוס. 

 שהיא מעל לקוסמוס. 

 

של  במסגרת  חטא  של  הסיפור  מהו 
ביום   זה  את  מספרים  אנו  הקוסמוס? 
שהוא  כייצור  חוטא  האדם  איך  כיפור. 
חלק מהקוסמוס? מהו הגורם של חטא על  
ידי אדם שהוא חלק אינטגרלי מהטבע?  
על  מתמיהים  אנחנו  אומר:  אדם  החיי 

 מינו.  כשאחד עושה דבר לא טוב הוא  עצ



 

12 
 

 

 

 

 

 

תמה על עצמו למה הוא עשה את זה. אבל  
יש   לחטוא.  האדם  את  שמושך  דבר  יש 
משהו שדוחף את האדם לחטוא. מה דוחף  
הקוסמוס?   של  ברמה  לחטוא  האדם  את 
מה דוחף את האדם שהוא חלק אינטגרלי  
לו   גורם  מה  לחטוא?  סוף  אין  מהיקום 

 לחטוא? 

 

ה הוא  סיפור  הסיפור איזה  הוא  סיפור 
הסיפור   קוסמי?  חטא  של  הראשון 
בשם  אישה  של  הסיפור  הוא  הראשון 
חווה. הוא לא יכלה להתגבר על המשיכה 
נכנעה  וכשהיא  מסתורי.  עץ  של  ליופי 
האנושות   את  הפכה  היא  ליופי  למשיכה 
לאנשים שנמשכים למלא תאוות  שלהם.  
נמשך   שהוא  מפני  חוטא  הוא  האדם 

א רודף  הוא  אין  לתאווה.  תענוגים  חרי 
 סוף. 

 

חווה   של  זה  חטא  מתארת  התורה 
י טֹוב   במונחים פשוטים.   ה כִּ שָּ אִּ א הָּ רֶּ ַותֵׂ

ה הּוא   י ַתֲאוָּ ל ְוכִּ ץ ְלַמֲאכָּ עֵׂ ד הָּ ְחמָּ ם ְונֶּ יַניִּ עֵׂ לָּ
ן   תֵׂ ַותִּ ַותֹּאַכל  ְריֹו  פִּ מִּ ַקח  ַותִּ יל  ְלַהְשכִּ ץ  עֵׂ הָּ

ּה ַויֹּאַכל:  מָּ ּה עִּ ישָּ אבל זה לא סיפור   ַגם ְלאִּ
על   חווה חזר  חווה. הסיפור של  רק של 
של   בהיסטוריה  פעמים  הרבה  עצמו 
האנושות. דור שלם הושמד מפני שנכנעו  

ז סוף.  אין  לתענוגים  דור למשיכה  ה 
המבול. התורה אומרת לנו מה היה החטא  

המבול.   דור  ת  של  אֶּ ים  ֱאֹלהִּ הָּ י  ְבנֵׂ ְראּו  ַויִּ
ים   שִּ ם נָּ הֶּ ְקחּו לָּ ה ַויִּ ּנָּ י טֹּבֹּת הֵׂ ם כִּ דָּ אָּ ְבנֹות הָּ

רּו: חָּ בָּ ר  ֲאשֶּ כֹּל  הוא    מִּ האדם  של  החטא 
להיות   יכול  ויופי  ליופי.  נמשך  שהאדם 
המודרני  האדם  לדאבוננו,  גס.  מאוד 

שך לגסות של יופי. הוא נמשך לגסות  נמ

הרוח של יופי. זה התרבות של הטלוויזיה  
ולתענוגים  ליופי  זו  ומשיכה  והקולנוע. 
של  בפילוסופיה  ניסוח  לידי  באה 
אימץ  המערבי  ואדם  הפגאניים. 
ליופי   משיכה  של  זו  פילוסופיה 
ולתענוגים אין סוף. מי שאשם עבור זה  
עד הוא  המודרני  האדם  הרנסנס.    הוא 
היום רודף אחר תענוגים ושואף להצלחה  
האדם  של  המטרה  היא  מה  בחיים. 
ולהצליח  בחיים  להתענג  המודרני? 

 בחיים. 

 

האם האדם יכול להתגבר על משיכה שלו   
לא   לאדם  היכולת  את  יש  האם  ליופי? 
לאדם  יש  כן.  אומר  הרמב"ם  להיכנע? 
לאדם    יש  בוודאי  חופשית.  בחירה 

למשיכ להיכנע  לסרב  ליופי  היכולת  ה 
ותענוגים אין סוף. אבל החיי אדם חושב 
אחרת. החיי אדם חשב שהאדם שנשאר  
על   להתגבר  יכול  אינו  עצמו  בכוחות 
אם   ותענוגים.  ליופי  המגנטית  המשיכה 
האדם היה נשאר לעצמו הוא לא היה יכול  
למנוע את עצמו מלאכול את פרי הזהב 
שגדל בעץ של תענוגים. החיי אדם חושב  

לנתינת חסד מיוחד מאת ה' שהאדם זקוק  
לסייע לו לא להיכנע. אם האדם פועל רק  
בכוחות עצמו של אדם כייצור טבעי אין 
אומר:  אדם  החיי  להימנע.  היכולת  לו 
ְטא   חֵׂ ל  כָּ מִּ ם  עֹולָּ ַעד  י  נִּ ילֵׂ ְוַהצִּ ַלי  עָּ ם  ְוַרחֵׂ
י  אִּ ים  ַרבִּ הָּ יָך  דֶּ ַוֲחסָּ יָך  ַרֲחמֶּ א  לּולֵׂ י  כִּ וֹּן.  ְועָּ

נֶּ  ַלֲעמֹּד  ר  ְפשָּ הּוא  אֶּ ר  ֲאשֶּ ע  רָּ הָּ ר  צֶּ ַהיֵׂ ד  גֶּ
ן  ַלי ְותֶּ ם עָּ ן ַרחֵׂ כֵׂ י. ְולָּ ר ְבַעְצמֹותָּ ש בֹועֵׂ אֵׂ כָּ
ים   מִּ ְמרּו ַהֲחכָּ אָּ ְגּדֹו. ְכמֹו שֶּ י כַֹּח ַלֲעמֹּד ְכנֶּ בִּ
ר   הֵׂ טָּ לִּ א  ַהבָּ ם  ְדשָּ קָּ י  ְברֵׂ ְבדִּ ים  יקִּ ַהַצּדִּ

ין אֹותֹו הרמב"ם לא היה מסכים עם    :ְמַסְיעִּ
א מדבר על מצב הקיים  זה. החיי אדם ל

היום שהאווירה משפיעה דרך הטלוויזיה 
אלגנטיים.   לחיים  לשאוף  והקולנוע 
לחיים  מתנגדת  לא  אמנם  התורה 
אלגנטיים אם לאדם יש האמצעים להשיג 
את זה. )ברור רק כשהכסף שלו הוא כסף 
כשר. אנשים שואלים שאלות על עוף אם  
הוא כשר או לא. אבל הם לא שואלים  על  

חיים    דולר אבל  לא.(  או  כשר  הוא  אם 
 אלגנטיים צריך לא להיות המטרה 
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העליונה של החיים. אבל האווירה היום  
וחיים   יופי  של  האידיאה  משדרת 
של  העליונה  המטרה  הם  אלגנטיים 
חברה   על  אדם מדבר  החיי  אבל  החיים. 
אומר  אדם  החיי  זאת  ובכל  אחרת. 
בתוך   כאש  בוערת  לתאוות  שהדחיפה 

אד והחיי  זקוק האדם.  שאחד  אומר  ם 
לחסד מיוחד מאת ה' כדי להתגבר ולנצח  
שלא   עליו  להגן  כדי  היצר.  במלחמת 
הסיפור של   זה  לתאוות.  למשיכה  ייכנע 
וזה  הקוסמוס.  של  האדם  של  החטא 
המערב.  של  אדם  של  הסיפור  בעצם 
הם   מה  ועוד.  גרמניה  הברית,  ארצות 
חיים   גבוה.  מאוד  חיים  רמת  רוצים? 

 אלגנטיים. 

 

ה מעל  מהו  שהוא  האדם  של  חטא 
אדם   של  החטא  מהו  לקוסמוס? 
הטרנסנדנטי? האדם שיש לו יחס מיוחד 
ייחודיות  לו  העניק  שה'  האדם  ה'.  עם 
שה'   האדם  הבריאה.  שאר  לכל  מעל 

א צלם  לו  זה  -העניק  אדם  גם  לוקים. 
 חוטא. מהו הסיפור של החטא שלו?  

 

של   החטא  של  הסיפור  הפעם  עוד  זה 
להיו רצתה  היא  היא  חווה.  חופשית.  ת 

רצתה  היא  משוחררת.  להיות  רצתה 
לוקים. היא רצתה להיות לגמרי  -להיות א

ייצור  מכל  משוחררת  יותר  משוחררת. 
אחר. וזה מפני שרעיון של שחרור שלה  
חטאה.   היא  ולכן  ומעוות.  דמיוני  היה 

היה   הראשון  בחטא  חווה  של  י המוטו  כִּ
ה הּוא לָּ  י ַתֲאוָּ ל ְוכִּ ץ ְלַמֲאכָּ עֵׂ ם.טֹוב הָּ יַניִּ  עֵׂ

מה היה המוטו של חווה בחטא השני? כי  
א ממנו -יודע  אכלכם  ביום  כי  לוקים 

והייתם כא עיניכם  יודעי -ונפקחו  לוקים 
טוב ורע. זה היה הפיתוי לחווה לחטוא.  

אלוקים. איך האדם יכול להיות        -להיות כ
שזה -כא ברור  אפשרי?  זה  איך  לוקים? 

ב שגיאה נוראה. גם האדם המודרני חוש
 ככה.  

 

חווה לא הייתה מרוצה מהחופש שה' נתן 
לה. ה' נתן לחווה חופש. אבל איזה סוג  
חופש נתן ה' לחווה? חופש ענקי. האדם  
בזה   הייתה  אבל  הכול.  את  להשיג  יכול 
הגבלה אחת. וחווה דחתה את הגבלה זו.  
היא   שלה.  והחטא  השגיאה  הייתה  וזה 

כא להיות  לחווה  -רצתה  נתן  ה'  לוקים. 
להחליט לקיים את חוק המוסר או  החופש  

תלוי   זה  המוסר.  חוק  את  לקיים  לא 
באדם. אבל ה' הגביל את האדם שהאדם  
החוק   של  המחוקק  להיות  יוכל  לא 
של  המחוקק  שהוא  אמר  ה'  המוסרי. 
אם   להחליט  יכול  האדם  המוסרי.  החוק 
לקיים את החוק המוסרי או לא לקיים את 
החוק המוסרי. אבל ה' הוא המחוקק. ה' 
קובע מה טוב ומה רע. ה' קובע מה נחשב  
מוסרי ומה נחשב לא מוסרי. זה התפקיד 
איזה   קובע  ה'  האדם.  של  ולא  ה'  של 
דברים הם אסורים לעשות ואיזה דברים 
הם מותרים לעשות. ואז זה תלוי באדם  
אם לקיים את החוק המוסרי או לא לקיים 
את החוק המוסרי. אם תרצו אז תקיימו  

ואם לא תרצו, אז אתם    את החוק המוסרי.
לא תקיימו את החוק המוסרי. אבל ה' ורק 

 ה' הוא המחוקק של החוק המוסרי.  

 

יש את חוק הטבע ויש את חוק המוסר.  
את   לנסח  ההזדמנות  את  לאדם  נתן  ה' 
   חוק הטבע. מי ניסח את החוק של תנועה

אם לא נוטון? מי ניסח את החוק של שדה  
פלאנק.   מקס  לא  אם  חשמלי  מי  מגנטי 

ניסח חוקים שונים של אופטיקה אם לא  
האדם? מי ניסח משוואות של כימיקלים  
שונים? האדם. ה' לא גילה את חוק הטבע  
לאדם. ה' רצה שהאדם יחקור ויגלה את  
חוקי הטבע. ה' העניק לאדם את היכולת 

 לנסח את חוק הטבע במונחים של 
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משוואה מתמטית. אבל ה' לא נתן לאדם  
חוק המוסר. ה' לא את התפקיד לנסח את  

חוק   את  לנסח  היכולת  את  לאדם  נתן 
חוק   את  לאדם  גילה  עצמו  ה'  המוסר. 
המוסר. לא תרצח. לא תגנוב. לא תנאף.  
לא תחמוד. כבד את אביך ואת אמך. אנכי 

לוקיך. לא יהיה לך אלוהים אחרים -ה' א
לקדשו.  השבת  יום  את  זכור  פני.  על 
רוצה  הוא  אם  משוחרר.  כן  הוא  האדם 

את חוק המוסר הוא יכול לקיים את    לקיים
לקיים  רוצה  אינו  הוא  ואם  המוסר.  חוק 
את חוק המוסר אז הוא לא יקיים את חוק  
המחוקק  להיות  תנסה  אל  אבל  המוסר. 
של חוק המוסר. כשאדם לוקח לעצמו את  
זה   אז  המוסר  חוק  את  לחוקק  התפקיד 

 ר"ל הרה אסונות.  

 

רצתה  היא  חווה.   של  השני  החטא  זה 
זה של   לכתוב סיפור  מוסר משלה.  חוק 

חטא הוא סיפור אחר. זה שונה מהסיפור  
של חטא של רדיפות תענוגים. בחטא של 
ומעל לטבע,   לבריאה  האדם שהוא מעל 
המניע לחטא הוא הרצון להיות משוחרר  
לגמרי  להיות  רוצה  האדם  וחופשי. 
להיות  ישתדל  כשהוא  אבל  משוחרר. 

ד לגמרי חפשי אז הוא ימצא את עצמו עב
 מוחלט. 

ריקבון  נקודת  נהיה  חטא  של  זה  סיפור 
דור ההפלגה.  דור?  איזה  דור שלם.  של 
החטא של רדיפת תענוגים וסיפוק תאוות 
הדור  וכל  המבול  דור  של  החטא  היה 
לגמרי  להיות  הרצון  של  והחטא  נמחק. 

לוקי היה החטא  -משוחרר מחוק מוסר א
של דור המבול וכל הדור לא שרד. מהו  

דו  דור  הסיפור של  רצה  מה  ההפלגה?  ר 
ההפלגה? אנו יודעים את הסיפור של דור 

מרוב  שיכורים  היו  אנשים  המבול. 
שאיפת   שלהם.  תאוות  ומילוי  תענוגים 
התאוות   את  למלא  הייתה  שלהם  החיים 
תענוגים   אחר  הרדיפה  אבל  שלהם. 
לתאוות.  מילוי  לתת  יוכל  לא  לעולם 
לידי   לבוא  תוכל  לא  לעולם  התאווה 

 המבול מת מחמת זה.  סיפוק. ודור 

 

מה היה החטא של דור ההפלגה? רדיפה 
את  מפרשים  חז"ל  לא.  תענוגים?  אחר 
החטא של דור ההפלגה שהם פשוט כפרו 

א של  מגדל  - בסמכות  בנו  הם  לוקים. 
נגיע  שאנו  אמרו  הם  בבל.  של  גבוה 
ואנו   ה'.  את  ר"ל  נוריד  ואנו  לשמים 
לשבת   רוצה  האדם  העולם.  על  נשתלט 

. הוא רוצה לקחת מקומו  בכיסאו של ה'
של ה'. הם ר"ל הצהירו מלחמה על  ה'.  
זה סיפור של אדם שנהיה משוגע ורוצה 

לוקים. המניע לחטא זה הוא לא  -להיות א
אש הבוער בלבו לספק תאוות שלו. הוא  
אלא   שלו.  תאוות  על  להתגבר  מסוגל 
שיש לו רצון לנסח חוק מוסר משלו. הוא  

חקיקה   זרק  שהוא  בעובדה  -אמתפאר 
של  המחוקק  נהיה  בעצמו  והוא  לוקית 

 חוק המוסר.  

 

חטא זה היה החטא של דור ההפלגה, ולכן  
דור ההפלגה לא שרד. וגם אדם המודרני  

זו. אבל זה   בניגוד    –אימץ אידיאולוגיה 
לחטא של רדיפת תענוגים ומילוי תאוות 

מאוחרת   - יותר  בתקופה  הגיע 
בהיסטוריה. זה החטא של אדם המודרני 

ם המזרח. זה האדם שחי מאחורי של עול
 מסך הברזל. רוסיה. סין. 

 

אנשים עושים טעות וחושבים שאתאיזם 
במקרה נהיה חלק ממרקסיזם וקומוניזם. 
ממרקסיזם  חלק  בהכרח  לא  וזה 
גם חשבו   אנשים  וזה טעות.  וקומוניזם. 
אינטגרלי   חלק  לא  היא  שאנטישמיות 
נכנס  במקרה  רק  שזה  מנאציזם. 

 יזם. זה היה טעות. לדוקטרינה של נאצ
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עבור  מאוד  גבוה  מחיר  שילם  והעולם 
הייתה מהותו של  אנטישמיות  זו.  טעות 
של   מהותו  הוא  ואתאיזם  נאציזם. 
במאה  העשרים  בשנות  קומוניזם. 
דתיים  על  דברו  אנשים  העשרים 
סוציאליסטים. וזה היה מגוחך. אם אחד  
הוא דתי הוא לא יכול להיות סוציאליסט. 

אליסט אז הוא לא יכול  ואם אחד הוא סוצי
להיות דתי. מבחינה פילוסופית, זה דבר  

 והיפוכו. זה סתירה מיניה וביה. 

 

אמר  בעצם  מה  מרקס?  אמר  בעצם  מה 
יהודי. אבל הוא   לנין? אמנם מקרס היה 
היה רע מאוד. מה בעצם אמר מרקס? הוא 
אמר אנחנו נחוקק חוק מוסר משלנו. אנו  

אדם  לוקים. וה-לא צריכים חוק מוסר מא
האדם   משלו.  מוסר  חוק  לכתוב  התחיל 
של   שאלה  הייתה  לא  ה'.  נגד  מרד 
תענוגים ומילוי תאוות. הקומוניסטים לא 
חיפשו לספק תאוות שלהם. הסינים לא 
חפשו למלאות תאוות שלהם. לסינים יש 
פשע  של  הרמה  מאוד.  חזקה  משמעת 
חיפשו  הם  אלא  אפס.  כמעט  היא  בסין 

המוס חוק  של  המחוקקים  הם להיות  רי. 
חוק  לכתוב  רוצים  שהם  בזה  חוטאים 

 מוסר משלהם. 

 

הסיפור הראשון של חטא הוא סיפור של 
האדם של הטבע. הוא חוטא מפני שהוא  
נמשך לתענוגי עולם. הסיפור השני של 
חטא הוא הסיפור של האדם הטרנסנדנטי 
שיש לו ראש מעוות, ויש לו את הגאווה  

א במקום  יהיה  שהוא  לוקים.  -לחשוב 
דם של הטבע חוטא זה מפני שהוא כשא

חוטא   טרנסנדנטי  כשאדם  תאווה.  בעל 

רע שמרוכז  לאליל  עצמו  את  הופך  הוא 
 רק באגו שלו.  

 

ולכן  לגמרי,  משוחרר  להיות  רוצה  אדם 
א של  הסמכות  את  שולל  לוקים  -הוא 

לחוקק את חוק המוסר עבורו. אז האדם  
כותב חוק מוסר משלו כדי להגן על חופש  

תוך   נהיה עבד  שלו. אבל  זמן קצר הוא 
מוחלט. למי הוא נהיה משועבד? לאיזה  
סופרמן שכותב את חוק המוסר עבורו. זה 
קרה   וזה  ברוסיה  קרה  זה  מוזר.  מאוד 
בסין. מי כותב את חוק המוסר? כל אזרח 
כותב  הרודן  בסין?!  אזרח  כל  ברוסיה?! 

אם  אז  המוסר.  חוק  יכול    את  הרודן 
- שא לכתוב את חוק המוסר עבורו למה  

לוקים לא יכתוב את חוק המוסר עבורו? 
חוק  את  כותב  מי  האירוניה.  בדיוק  זה 
הקהילה   רוסי?!  כל  ברוסיה?  המוסר 
הרוסית?! לא. רק אחד שעושה את עצמו 

לנין. סטלין.  -כמו א לוקים. אליל גדול. 
 ברז'נב.  

 

אם אדם רודף אחר תענוגים אין סוף אז  
יכול  לא  כבר  שהוא  למצב  מגיע  הוא 

מכלום. ואם האדם מחפש להיות    ליהנות
מגיע  הוא  אז  מוחלט  באופן  משוחרר 
משתלט  ומי  מוחלט.  עבד  שהוא  למצב 

זה שהטיף לשלול את סמכות א  - עליו? 
 לוקים לחוקק חוק מוסר עבור האנושות.  

 

מלכויות. בראש   אומרים  אנו  השנה 
יכיר   סוף  סוף  שהאדם  פירושו  מלכות 

לוקים ושהאדם - בסמכות של         א
שזה  מפני  האלוקים  של  לסמכות  ייכנע 

לוקים זה  -התענוג הכי גדול. להיכנע לא
אחר   תענוג  אין שום  גדול.  הכי  התענוג 

לא להיכנע  זה  לתענוג  לוקים. - ששווה 
נכנע לא את    לוקים הוא מוצא- וכשאדם 

 החרות שלו. 
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וכל בני בשר יקראו בשמך להפנות אליך  
קטגוריות.   שתי  פה  יש  ארץ.  רשעי  כל 
בני בשר ורשעי ארץ. שני סוגי רשעים.  
אדם   לא  אם  בשר  בני  הם  מי  הם?  מי 
אחר  ברדפו  המערב  עולם  של  המודרני 
לו   אין  אלגנטיים.  וחיים  עולם  תענוגי 
שום דבר בחיים שלו חוץ מזה. בני בשר  

תענוגים יגל אחרי  שלהם  שברדיפות  ו 
למצב   יגיעו  הם  שלהם  תאוות  ומילוי 
הם   ואז  מהעולם,  כלום  נהנים  שאינם 

לוקים. כל רשעי ארץ.  -יגיעו להכיר בא
מי הם רשעי ארץ? זה שם מאוד מתאים  
אבל   משמעת.  הרבה  יש  וסטלין.  ללנין 
הם רעים מאוד. והאדם של עולם המזרח  

לכתוב    נהיה עבד מוחלט מפני שהוא רצה
עבור  מתפללים  ואנו  משלו.  מוסר  חוק 
הרשעי   ועבור  בשר  הבני  עבור  שניהם 
ארץ. היהדות לא התייאשה מהם. שערי 

 תשובה פתוחים לפני כל אחד ואחד. 

 

 *** 

מה זה כפרה? השאלה היא איך כפרה היא 
ואז   ופגע באחרים.  מוצדקת? אחד חטא 
ומבקש   ה'  לפני  כיפור  ביום  בא  הוא 

ה ומחילה.  מתחרט סליחה  אמנם  וא 
ועושה תשובה. אבל מה מצדיק שתהיה  
לו כפרה. יש לנו הבטחה של מי שעושה  
סליחה  ומבקש  ה'  לפני  ומופיע  תשובה 
מה   וכפרה.  סליחה  לו  ייתן  ה'  וכפרה 
הרעיון העומד מאחורי הכפרה שה' נותן 

 לבעל תשובה ביום כיפור. 

 

נדרי.  בכל  נמצאת  זו  לבעיה  התשובה 
נוזה וניצי לגלגו על  הפילוסופים כמו שפי

היא   התשובה  אבל  תשובה.  של  הרעיון 

אבל   לעולם.  נתן  שהיהודי  רעיון 
של  הרעיון  על  לגלגו  הפילוסופים 
העבר?   את  לשנות  אפשר  איך  תשובה. 
חטאיו  על  כפרה  יקבל  שהחוטא  למה 
הסוד  את  להבין  המפתח  אבל  ופשעיו? 
על  להתכפר  יכול  אדם  איך  כפרה  של 

 חטאיו נמצא בכל נדרי. 

 

אנו מכניסים את היום כיפור עם אמירת  
יום   מאחורי  ארוך  סיפור  ויש  נדרי.  כל 
עתיק.   מנהג מאוד  הוא  נדרי  כל  כיפור. 
במיוחד  נדרי,  כל  על  נכתב  הרבה 
בתשובות הגאונים. ואמנם זה באמת לא  
היא המפתח  נדרי  כל  אמירת  למה  מובן 
שעל ידו נפתח השער ליום הגדול של יום  

ה זה  ומנהג  כל  כיפור.  ידי  על  תקבל 
יום  של  והלילה  ישראל.  בעם  הקהילות 
כיפור נקרא ליל כל נדרי. אבל היהודים 
אם הם לא נביאים הם בני נביאים. והם 
ראו קשר בים כל נדרי ליום כיפור. ולנו  
של  הרעיון  את  מפרש  נדרי  שכל  נראה 

 כפרה. 

 

יש שני טקסטים בכל נדרי. טקסט אחד 
והתחי לנדרים  מתייחס  נדרי  יבויות בכל 

השנה  במשך  עצמו  על  קבל  שאחד 
יום  עד  שעבר  כיפורים  מיום  שעברה. 
בטקסט  שינוי  שעשו  ויש  זה.  כיפורים 
עתיד.   לזמן  עבר  מזמן  הפך  זה  ומשפט 
והשבועות  הנדרים  על  מדברים  אנו 
אבל   הבאה.  בשנה  עצמינו  על  שנקבל 
לנדרים   שמתייחס  הראשון  הטקסט 
שקבלנו על עצמינו במשך השנה שעברה  

נדרי. הו כל  של  האוטנטי  הטקסט  א 
הטקסטים   שני  את  לצרף  הוא  והמנהג 
שני  לגבי  נדרי  כל  אומרים  אנו  ביחד. 
על   שקבלנו  הנדרים  לגבי  הנדרים. 
הנדרים  ולגבי  שעברה  בשנה  עצמינו 

 שנקבל על עצמינו בשנה הבאה. 

 

מה היא ההלכה של התרת נדרים? אחד  
 קיבל על עצמו נדר מרצונו החופשי. אף 
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הכריח אותו. אף אחד לא הלחיץ  אחד לא  
אותו לקבל את הנדר. אף אחד לא שטף  
לו את המוח שלו. אף אחד לא השתדל  
לשכנע אותו לקבל את הנדר. והוא קיבל  
רואה  אח"כ  הוא  הנדר.  את  עצמו  על 
שקשה לו לקיים את הנדר. הוא היה צריך  
לחשוב על זה קודם שהוא לקח את הנדר.  

הוא מיהר   אבל הוא לא חשב על זה קודם.
עכשיו  אבל  הנדר.  את  עצמו  על  וקיבל 
הוא רואה שקשה לו לקיים את הנדר. אז  
שלושה   של  דין  בית  בפני  מופיע  הוא 
את   לו  להתיר  מהם  מבקש  והוא  אנשים 
והוא   הנדר  לו  מתירים  והם  הנדר. 

 משוחרר ואינו צריך לקיים את הנדר.  

 

השאלה נשאלת למה יש לו את היכולת 
למה   זה?  את  לבקש  לעשות  יכול  הוא 

מהבית דין ולהתיר ולבטל לו את הנדר? 
למה? כל אחד עושה את זה בערב ראש  
מבינים   בהכרח  לא  אנשים  אבל  השנה. 
מה שהם אומרים. אבל בערב ראש השנה  
התרת   של  התהליך  את  מפרשים  אנו 
נדרים. אחד מופיע לפני הבית דין והוא  
והוא  עצמו  על  נדר  קיבל  שהוא  אומר 

ן  שיתירו ויבטלו לו את  מבקש מהבית די
הוא    אם  אותו  שואלים  דין  הבית  הנדר. 
מתחרט על קבלת הנדר. והוא אומר כן. 
בשעת   אז  אם  אותו  שואלים  דין  הבית 
הנדר הוא היה יודע שהנסיבות יעשו לו 
היה   לא  הוא  הנדר  את  לקיים  קשיים 
היה   שאם  עונה  והוא  הנדר?  את  מקבל 
  יודע את זה בשעת הנדר אז הוא לא היה 
מקבל את הנדר. ואז הבית דין אומרים לו  
מותר לך מותר לך מותר לך. הנדר הוא  
בטל, בטל ובטל. אבל אף אחד לא הכריח 
אותו לקבל את הנדר. אז למה נותנים לו  

בלי   לעקוף את הנדר שהוא קיבל עצמו 
 שום לחץ? 

 

בתורה  מוזכרת  אינה  נדרים  התרת 
שבכתב. המשנה אומרת שהתרת נדרים  

 שנוסחה בתורה שבעל פה.  היא הלכה 

 

התשובה  הנדר?  את  לבטל  שיוכל  למה 
עכשיו  שהוא  מכיוון  היא  המקובלת 
והוא   בעבר  שעשה  מה  על  מתחרט 
משוכנע שאם הוא אז היה יודע נכון איך  
המצב תתפתח הוא לעולם לא היה מקבל  
על עצמו את הנדר ממילא מה שהוא עשה 
בעבר נחשב בטל ומבוטל. שני הגורמים 

בהתרת  העיקריי  בהם  שמשתמשים  ם 
מכיוון   והיינו  וחרטה.  פתח  הם  נדרים 
של   בסיס  על  הנדר  את  קיבל  שהוא 
קבלת   לכן  נכונות  לא  ותחזיות  ציפיות 
ברצון  שדבר שנעשה  נחשבת  לא  הנדר 
ידי מבט   על  מוטעה  היה  הנודר  חופשי. 
לחץ   תחת  נעשה  הנדר  מדויק.  לא 
הוא   הנדר.  את  לקבל  אותו  שהכריח 

ה  את  לקבל  איהוכרח  מתוך  ידיעה -נדר 
ההלכתי  ההסבר  זה  טיפשות.  מתוך  או 

 להתרת נדרים. 

 

כשהבית ידן אומרים מותר לך אז הנדר  
מצהירים   דין  הבית  טעות.  נדר  נהיה 
הנודר.  של  כורחו  בעל  נעשה  שהנדר 
איזה   לחץ.  תחת  הלחץ  את  קיבל  .הוא 
בתחזית   טעה  הוא  שלו.  טעויות  לחץ? 

ות.  שלו איך המצב יתפתח. הוא עשה טע
 ולכן יש תוקף להתרת נדרים.  

 

אז התרת נדרים מבטאת מושג חדש של  
חרות. וזה מעניין שהתרת נדרים מוזכרת  
בתורה   לא  פה.  שבעל  בתורה  רק 

 שבכתב. 
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של   רעיון  אותו  על  מבוססת  תשובה 
חרות. התחושה של חרות שהחוטא חווה  
לגמרי   הייתה  העבירה  את  עשה  כשהוא 

וזה מזויף  רצון  מוצדקת.  מזויפת  לא  ות 
האני   החטא.  את  לעשות  אותו  הכריחה 
לא  לעולם  האוטנטית  והזהות  האוטנטי 

הלא בהחלטה  מוסרית. -השתתפה 
זהות   ידי  על  נעשתה  חטא  של  הפעולה 
מזויפת. לא על ידי הזהות האוטנטית של  
האדם. האני האוטנטי היה מושתק על ידי  

 רודן מעוות. 

 

הרבה אנשים שמזדהים לא עם עצמם יש  
זהות מזויפת ששוכנת בתוכם.  אלא עם 
ככה זה ביהודי המתבולל. הוא הזדהה עם 
זו   נכונה.  לא  זהות  זו  יהודי.  האינו 
מתבוללים  יהודים  יש  מעוותת.  הזדהות 
זה  לפעמים  אבל  זו,  טעות  שמגלים 

 מאוחר מדי. 

 

האב היה גר בגרמניה קודם התקופה של  
וללות אז בגרמניה הייתה  היטלר. וההתב

מאוד חזקה. והיהודים בגרמניה היו מאוד  
מושרשים בתרבות הגרמנית. הרבה יותר 
מאיך שהיהודים באמריקה הם מושרשים 
פשוטה.  מסיבה  האמריקאית.  בתרבות 
כך   כל  בגרמניה  היו  בגרמניה  היהודים 
המתבוללים  והיהודים  דורות.  הרבה  
כגרמנים.   עצמם  את  ראו  בגרמניה 

היו  היה בגרמניה  האורתודוקסים  ודים 
מיעוט קטן מאוד. וההשפעה שלהם היה  
שאנשים  מה  משנה  לא  וזה  זעירה. 
מהיהודים   והרבה  היום.  אחרת  מספרים 
אח"כ שהם  הודו  גרמניה  ב  המתבוללים 
עם  הזדהו  מזויפת.  זהות  עם  הזדהו 

לעולם  שהם  אמרו  הם  מזויפת.  אישיות 
לא היו מה שהם חשבו פעם על עצמם.  

שהם   יש להכיר  שבאים  אנשים  הרבה 
אבל   אמתית.  לא  אישיות  עם  הזדהו 
בהרבה   השעה  לזה,  מתעוררים  כשהם 

 מקרים היא כבר מאוחרת. 

 

היהדות מסתכלת על החוטא כאדם שפעל  
הזדהות  אותו?  כפה  מי  כפייה.  מתוך 
הוא   שאתה  מוטעית  אישיות  מוטעית. 
הזדהה. זה בדיוק מה שקרה לו. והיהדות  

אמתי והאוטנטי הושתק אומרת שהאני ה
 על ידי רודן מעוות. 

 

זה.   את  אומר  זכה  בתפילה  אדם  החיי 
ֹּלא  לוקי  -ועתה ה' א  יָך שֶּ נֶּ ְלפָּ דּוַע  ְויָּ לּוי  גָּ

ֲעוֹונֹות  ְוהָּ ים  אִּ ַהֲחטָּ ל  ְבכָּ י  ְתַכַּוְנתִּ נִּ
י ַבֲעַצת   ַלְכתִּ ָך. ַאְך הָּ ְגּדֶּ ְמרֹּד ְכנֶּ יְסָך ְולִּ ְלַהְכעִּ

ר ע ֲאשֶּ רָּ י הָּ ְצרִּ ת   יִּ שֶּ שֹּ רֶּ ל יֹום פֹורֵׂ יד ְבכָּ מִּ תָּ
תֹוַלַעת   ְביֹון  ְואֶּ י  נִּ עָּ י  ַוֲאנִּ י.  נִּ ְכדֵׂ ְללָּ ְלַרְגַלי 
ַוֲעַמל  ְגּדֹו.  ְכנֶּ ַלֲעמֹּד  י  כֹּחִּ ַשל  כָּ יש  אִּ ְוֹלא 
ְרַּדת   ְוטִּ י  יתִּ בֵׂ י  ְבנֵׂ ת  אֶּ ס  ְלַפְרנֵׂ ה  סָּ ַהַפְרנָּ

י.   ְבעֹוְכרָּ יּו  ם הָּ יו הֵׂ ְקרָּ החיי אדם ַהְזַמן ּומִּ
ומר שהחוטא פעל מתוך כפייה. מי כפה  א

אותו? מישהו. זה לא היה אני. לדאבוני  
הפנימי   הרצון  אתו.  הזדהיתי  אני 
האוטנטי של האדם הוא תמיד טוב. רצון 
זה לעולם לא מחליט באופן חפשי לעשות 
חטא. רצון זה לעולם מחליט רק לעשות  

סוף של  -טוב. רצון זה משקף רצון האין
זה  -א רצון  נהיה  לוקים.  לא  לעולם 

הרצון  את  משקף  שהוא  מפני  מעוות. 
א -אין של  החלטה -סוף  כשיש  לוקים. 
מוסרית זה תמיד מתוך כפייה. הרצון -לא

זר  לרצון  להצטרף  הוכרח  האמתית 
 בעשיית ההחלטה. 

 

את  חושפת  נדרים,  התרת  כמו  תשובה, 
הזהות האמתית של האדם. היהודי ביום  
עם  מזדהה  והוא  עצמו  את  מגלה    כיפור 

 אישיותו האמתית. 
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בין  פיוס  יום של  פיוס.  הוא  כיפור  יום 
לוקים וגם בין אדם לאדם. ועוד  -אדם לא

 יותר, בין האדם 

לעצמו. חטא פירושו פיצול באישיות של  
האמתי   הרצון  הוא  הטוב  הרצון  האדם. 
של   מהותו  הוא  זה  רצון  והאוטנטי. 
האישיות האנושית, של הזהות האנושית.  

הו שלפעמים  מזויף  אלא  לרצון  נכנע  א 
הרצון  עם  מזדהה  והיהודי  רע.  שהוא 
שלו   האמתי  מהרצון  ומתעלם  המזויף 

לוקים. - שמשקף את רצון המוסרי של א
הפיוס   פיוס.  של  יום  הוא  כיפור  ויום 
לעצמו.   האדם  בין  פיוס  הוא  הראשון 
הפיוס השני הוא בין האדם לאדם. והפיוס 

 לוקים.  - הסופי הוא בין האדם לא 

             


