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כי גדול יום ה' ונורא   
 מאוד ומי יכילנו

 כי גדול יום ה' ונורא מאוד ומי יכילנו

 אומרשבת תשובה  הפסוק בהפטרה של  
. מי מי יכילנווכי גדול יום ה' ונורא מאוד  

יכול להבין ולהשיג גדולתו ונוראות של  
אנו   נורא.  והוא  גדול  הוא  היום  היום. 
מוצאים את הצירוף של שתי תכונות אלו  
כיפור   יום  וגם  והנורא.  הגדול  ה'.  לגבי 
מתואר על ידי הצירוף של שתי תכונות 

יום  אלו.   נורא.  והוא  גדול.  הוא  היום 
כיפור הוא יום של גדולה והוא גם יום של  

 וראות. מהו המובן של זה? נ

ו גדול.  הוא  תגובה  ה'  להיות  צריכה  מה 
כשהתורה  גדול?  הוא  שה'  לזה  שלנו 

מגלה    זה לאאומרת לנו שה' הוא גדול ה'  
לנו שום דבר לגבי מהותו של ה'. מהותו 
והוא  ולפירוש  לביטוי  ניתן  לא  ה'  של 
להבין   האנושי  שכל  של  לכוח  מעבר 

לנוולהשיג.   אומרת  כשהתורה  שה'    אז 
הוא גדול ונורא זה כדי לעורר בנו תגובה 

   רגשית מסוימת. 

הנביא מתאר את יום כיפור כיום גדול. כי  
גדול יום ה'. יום כיפור נקרא יום ה'. למה 
יום כיפור נקרא יום ה'? אנו קראנו את זה  

  מאד   ה. כי גדול יום ה' ונורא היום בהפטר
יכילנוו למילים  מי  שונים  פירושים  יש   .
יכול ילנויכ מי  ו מי  הוא  אחד  פירוש   .

לעמוד מול יום גדול ונורא זה. הנביא לא  
מעוניין לומר לנו שום דבר לגבי מהותו  
מאתנו  מצפה  הנביא  אלא  היום.  של 
שנגיב ליום כיפור. תגובה רגשית. הנביא 
היכולת  שלנו.  רגישות  לעורר  משתדל 
מפני   כיפור.  ליום  להגיב  לחוות.  שלנו 

'. הוא היום שבו ה'  שיום כיפור הוא יום ה
פוגש את העם שלו. והתגובה ליום כיפור 
ה'.   של  לנוכחותו  התגובה  עם  זהה  היא 
לכן ה' נקרא הגדול והנורא וגם יום כיפור  

  ונורא   נקרא גדול ונורא. כי גדול יום ה' 
 . יכילנומי ו מאד

איזו תגובה אמורה גדולה לעורר באדם? 
וא אמור כשאחד עומד מול גדולה איך ה

אחד   על  נדבר  גדולה  להגיב?  בו  שיש 
בו  שיש  אחד  על  או  אינטלקטואלית 
שכל   לו  שיש  אחד  אומנותית.  גדולה 
גדול. מה היא התגובה? הערצה. הערצה  
גדולה.   של  לאהבה  מובילה  גדולה  של 
ולכן אנו מצווים לאהוב את ה'. למה אנו  
הוא   שה'  מפני  ה'?  את  לאהוב  מצווים 

ש הסמל  הוא  ה'  גדולה   גדול.  גדולה.  ל 
בהערצה  מגיבים  אנו  אז  מוחלטת. 

כי ובאהבה.   גדול.  יום  הוא  כיפור  ויום 
גדול יום ה'. הפירוש הוא שיהודי כשהוא 

 והוא עומד לפגוש  עומד מול יום כיפור
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זה   גדול  בהערצה  יום  להגיב  צריך  הוא 
 להעריך את יום כיפור.  ובאהבה.  

אבל   יראה.  לנוראות?  התגובה  היא  מה 
יא לא מצב של חסר אונים. פחד יראה ה

היא    מסמל חוסר אונים אנושי. אבל יראה 
הבדל   יש  בעברית  אחרת.  בין  אמוציה 

נרד מילים  אמנם  הם  לפחד.  .  תפויראה 
אבל הם מבטאים מצבי רוח שונים. הם  
פירושו   פחד  שונות.  רגשיות  תגובות 

horror,     זה משתק את האדם. כשפחד
מתנהג והוא  משותק  הוא  אותו   אוחז 

בצורה לא רציונלית. כשיש שריפה ויש  
המון בני אדם במקום יותר אנשים ימותו 
מאלו   האנשים  את  שאוחז  הפחד  מחמת 

ת האש. כשפחד תוקף את  שימותו מחמ
מהאדם את יכולת שיפוט   האדם זה מוריד

שלו.   אינסטינקטיבי. לוגי  מתנהג  הוא 
כמו עדר צאן שרועה בשדות. כמו בהמה.  

חיה לפניהם  יופיע  פחד    אם  אז  טורפת 
יאחז את הצאן. וברוב המקרים הם יגיבו 
יותר חשופים   יהיו עוד  בצורה כזו שהם 
לחיה הטורפת. ולא יצליחו להגיב בצורה 

עליהם.   שתגן  וזה  כזו  ביחד  יאספו  הם 
יקל על החיה הטורפת שהיא לא תצטרך  

ואחד.   אחד  כל  אחרי  החיה לרדוף 
כשאנשים הטורפת תטרוף את הקבוצה.  

הגן על עצמם הם ייצמדו וידבקו רוצים ל
 זה פחד. אחד לשני, וזה רק יוסיף לסכנה.  

התורה  מתארת  יראה היא אמוציה אחרת.  
פחד בכאלו מונחים מדויקים ששום ספר 
של פסיכולוגיה לא הייתה יכולה לעשות 

 בפרשת כי תבוא   את זה יותר טוב. התורה
ן ֶעֶרב ּוָבֶעֶרב אומרת:   ר ִמי ִיתֵּ בֶֹּקר תֹּאמַּ בַּ

ֲאֶשר   ְלָבְבָך  ד  חַּ ִמפַּ בֶֹּקר  ן  ִיתֵּ ִמי  ר  תֹּאמַּ
יֶניָך ֲאֶשר ִתְרֶאה ה עֵּ ְראֵּ התורה .ִתְפָחד ּוִממַּ

קול  בפרשת בחוקתי אומרת: ורדף אותם  
ולפ נדף.  להיאחז עלה  יכול  אדם  עמים 

ד מחמת  מאיים בפחד  אינו  שבעצם  בר 
לפעמים זה לגמרי דמיוני. אבל    עליו כלל.

לא   התנהגות  היא  פחד  של  התוצאה 
 רציונלית. 

אבל   ירא,  אמנם  שאחד  פירושו  יראה 
התגובה שלו היא תגובה רציונלית. הוא  
היא   והתגובה  שלו  התגובה  את  מתכנן 

והמטרה של התגובה היא אך ורק  לוגית.  
עצמו  את  לחשוף  לא  עצמו.  על  להגן 

ר"ל. כשאחד אסון  נאחז בפחד   ולהזמין 
הוא לפעמים מזמין אסון במקום להגן על  
עצמו מקטסטרופה. אז נוראות היא אמנם  

 יראה. אבל היראה היא רציונלית. 

יום כיפור הוא גדול. אנו אוהבים את יום 
כיפור.   ביום  ושמחים  נהנים  אנו  כיפור. 
יום כיפור הוא יום נפלא. הוא יום מתוק. 
עצמו   את  מרגיש  האדם  שבו  יום  זה 

מתרומם  מ כיפור  ביום  האדם  רומם. 
נהי הוא  ונפשי.  רוחני  רם  אדם    הלגובה 

שלו.   לחיים  משמעות  יש  פתאום  אחר. 
הוא  כיפור  שיום  גדולה.  של  המובן  וזה 

מפני שיום כיפור הוא הבטחה יום גדול.  
גדולה. מה היא ההבטחה של יום כיפור? 
הבטחה של לפני ה'. להיות בנוכחותו של  

אה'.   ה'.  את  על  לפגוש  מדברים  נשים 
היהדות   אבל  לחברו.  אחד  בין  מפגש 

לה'.   האדם  בין  מפגש  על  ש  ימדברת 
יא ביום כיפור. לפני פגישה. פגישה זו ה

ז תטהרו.  עקיבא  ה'  שרבי  מה  בדיוק  ה 
אומר. אשריכם ישראל מי מטהר אתכם  
ולפני מי את מיטהרים אביכם שבשמים. 
כפרה היא התוצאה. אם האדם פוגש את 
ה' וה' הוא רע של האדם וה' הוא מקור  
של חסד וסליחה אז החטאים של האדם  
מתכפרים. זה ישטוף את האדם מחטאיו.  
שזה  ברור  האדם.  את  וירומם  יגאל  זה 

הוא כ היום  של  העיקרי  המסר  אבל  כה. 
של   יום  אהבה.  של  יום  הוא  ה'.  לפני 
שמחה. היהודי בעצם שמח ביום כיפור. 
שייכת  אבלות  מבטל  שחג  ההלכה  ר"ל, 

חג מבטל שבעה או  גם לגבי יום כיפור.  
כיפור.   יום  לגבי  גם  שייך  וזה  שלושים. 
כשאחד ר"ל מת לו קרובו קודם יום כיפור  

מבטל כיפור  יום  של    אז  האבלות  את 
 וכן אם אחד גמר ניהוג אבלות של  שבעה.  
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כיפור  יום  אז  כיפור  יום  קודם  שבעה 
הרי   אבל  שלושים.  של  אבלות  מבטל 
הסיבה למה חג מבטל אבלות היא מפני 
בשמחה.  להיות  חייב  היהודי  שבחג 
והמצווה של אבלות והמצווה של שמחה  
סותרות זו את זו. אבל ביום כיפור שמחה  

עושה? אז כנראה שזה לא נכון זו מה היא  
לומר שאין ביום כיפור מצווה של שמחה. 
גדולה   של  יום  הוא  כיפור  יום  אלא 

מסעי  ושמחה.   שקודם  אומר  הרא"ש 
שזה  שינה את כל המצב רוח של    – הצלב  

היו באשכנז אומרים ביום    -יהודי אשכנז  
א  ה'  לנו  ותתן  באהבה  - כיפור  לוקינו 

ון את  מועדים לשמחה חגים וזמנים לשש
ם את יום הכיפורים הזה. והם היו מתחילי

א לא  הרביעית  וא-ברכה  לוקי  -לוקינו 
עוונ מחל  הכיפורים  אבותינו  ביום  ותינו 

ם. אבל באשכנז קודם ו עושיהזה. ככה אנ
הברכ את  מתחילים  היו  הצלב  ה מסעי 

הרביעית אחרת. הם היו אומרים והשיאנו 
א לחיים -ה'  מועדיך  ברכת  את    לוקינו 

ולשל  ולשלום רצית    שון שמחה  כאשר 
ממשיכים  היו  ואז  לברכנו.  ואמרת 
ואומרים מחל לעוונותינו ביום הכיפורים  

יום כיפור הוא בעצם יום של שמחה.  הזה.  
חז"ל אומרים לא היו ימים טובים לישראל  

הכיפורים.   מפורסמת  כיום  משנה  זו 
בתענית. מפני שיום כיפור הוא יום גדול.  

היא   לגדולה  שלנו  הערצה והתגובה 
ומזרזתואהבה.   מאיצה  תמיד    ואהבה 
ככה זה באהבה לבן אדם. וככה שמחה.  

סוף.   לאין  באהבה  גם  יש ולכן  זה 
תכליתלחיים  משמעות יש  יש .  לחיים  . 

  בלי אהבה הוא עגוםם  כיוון בחיים. חיי
הוא  וקודר.   האתאיסט  של  החיים  ולכן 

ואם  מפני שאין אהבה בחייו.  עגום וקודר.  
שיסתכל  זה  את  להבין  רוצה  אחד 

 ברוסיה. 

הבטחה  הוא  כיפור  יום  כיפור.  יום  זה 
ה'.   לפני  של  גדולה  הבטחה  ה' גדולה. 

רוצה שיהיה מפגש בינו לאדם. מפגש של 
אבל  עשרים וארבע שעות בין ה' לאדם.  

יום כיפור הוא גם יום של אתגר. הוא לא  
את  גם  הוא  הבטחה.  כיפור  רק  יום  גר. 

מסוים  במובן  כיפור  יום  אותנו.  מאתגר 
אותנו. יום   מאשים  של  האתגר  מהו 

מהו  טוב  מאוד  מבינים  אנו  כיפור? 
כיפור.   יום  של  ה'.  ההבטחה  לפני 

של   רגשות  מעוררת  תמיד  ההבטחה 
שמחה ואהבה. אבל מהו האתגר של יום  
כיפור? מהו האתגר המונח במסר של יום 

נורא. זה לא פחד.    כיפור. יום כיפור הוא
יראה   זה  יראה.  זה  פחד?  לא  זה  למה 
מאתגר  שזה  מפני  אינטלקטואלית. 

י הוא  האתגר  הוא  אותנו.  האדם  שיר. 
זה המצב כשהא נוראות.  נבוך.  חווה  דם 

זה. האתגר   יודע מה  נבוך. הוא לא  הוא 
בהתחלה   אותו.  שוטף  זה  עוצמתי.  הוא 
הוא   האתגר  להגיב.  איך  יודע  לא  הוא 

יש אם  להתרומם   ככה.  היכולת  לאדם 
יש   אם  הכיפורים,  ביום  ה'  את  ולפגוש 
לאדם היכולת לשטוף את עצמו מחטאים  
עצמו  את  ולהאציל  עצמו  את  ולטהר 
וארבע שעות   ולעזוב למשך של עשרים 

קטנטנות שלו אז השאלה    תכל אמביציו
מתעוררת למה הוא לא יכול לעשות את  

אם יש לאדם  זה גם בשאר ימות השנה?  
גדולה היכולת   של  לשיא  ולהגיע  לטפס 

אז למה זה רק ביום כיפור? למה לא גם  
הבטחה.   הוא  ה'.  יום  גדול  כי  בפורים? 
אבל יש אתגר מונח בתוך ההבטחה. יש  

אם לא היה לאדם  כתב אישום על האדם.  
היכולת להגיע לגדולה אז לא היה אפשר  
להתלונן   אפשר  היה  לא  אותו.  להאשים 

היכולת   לאדם  יש  אבל  להגיע נגדו. 
לגדולה. יש לאדם היכולת להגיע לגדולה  
אנשים  היו  גדולים.  אנשים  שיש  מפני 

משה    גדולים. את  הולידה  האנושות 
את הנביא.  ישעיהו  את  רבי    רבינו. 

תוליד   שהאנושות  למה  אז  עקיבא. 
אנשים   ומצומצמים?  קטנים  אנשים 
וקטנטנים.  אנוכיים  אנשים  מטומטמים. 

למחש להגיע  היכולת  לאדם  יש  בות  אם 
 אציליות ולהשראה ביום כיפור אז למה  
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השנה?   ימות  בכל  שרוי  לא  האדם  למה 
באנוכיות   בקטנטנות,  השנה  ימות  בכל 
עגומים  חיים  לחיות  למה  ובמגוחכות? 

בלי מטרה   וקודרים ומגוחכים מיום ליום
קדימה לצעוד  ובלי  בלי    ?ותכלית 

.  כילנומי יוא מאד.  אובייקטיב גדול. ונור 
את   יש  היכולת להתעמת עם אתגר  למי 

 זה? יום כיפור הוא יום גדול.

ם ביום כיפור אנו משתדלים להצדיק אה
את עצמינו או לא? בוודאי לא. מה היא  
עבודה שלנו ביום כיפור? להודות אשמה.  
לא להשתדל לחפש נסיבות מקלות. לא  
להשתדל   לא  מקלים.  גורמים  לחפש 
את  להצדיק  לא  שעשינו.  מה  להסביר 

א פשוט להודות אשמה באופן  עצמנו. אל 
בלתי מוגבל. זה הווידוי של אשמנו. זה  
בוודאי הודאה שהוא חטא. אבל אחד יכול  
לחטוא, ובכל זאת הוא לא לגמרי אשם. 

הרבה   בווידוי יש  אבל  מקלות.  נסיבות 
אש אשמים  של  שאנו  אומרים  אנו  מנו 

האחרונות:   במילים  מפורש  וזה  לגמרי. 
הטוב ומשפטיך  ממצוותיך  ולא  סרנו  ים 

ואתה צדיק על כל הבא עלינו  שווה לנו  
פה  יש  הרשענו.  ואנחנו  עשית  אמת  כי 
אנחנו   מוחלטת.  אשמה  על  הודאה 
אשמים. אנחנו הרשענו. אם אחד מנסה  
להצדיק את עצמו ולמצוא נסיבות מקלות 
מניע  להצדיק  כדי  את מעשיו  לפרש  או 

תשובה    שלו לא  היא  שלו  התשובה  אז 
 שלימה. 

ם על זה בחומש. בסיפור  יש שני סיפורי
ולא   עצמו  את  לפרש  ניסה  החוטא  אחד 
החוטא  אחר  בסיפור  אשמה.  על  הודה 
הודה על אשמה מיד ולכן נמחל לו. אף  
שממבט של חומר העבירה, העבירה שלו  
אכזרית  ויותר  מכוערת  יותר  הייתה 
ההבדל   זה  הראשון.  בסיפור  מהעבירה 

בין הסיפור של אדם לסיפור של קין. מה  
זה  שה? הוא אכל פרי מעץ הדעת. אדם ע

היה אוכל אסור. כמו אחד שאוכל עכשיו 
הגן אכל תאכל   לא כשר. מכל עץ  בשר 
ממנו.   תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת  ומעץ 
קין  ומה  אסורה.  אכילה  הייתה  האכילה 
עשה? קין רצח. רצח של אח. הוא רצח  
לו. קין הרג רבע של   האח היחיד שהיה 

אז   ההאוכלוסיי היו  העולם.  רק    של 
אדם  אבל  ארבעה אנשים על כדור הארץ.  

לו  להראות  בלי  עדן  מגן  גורש    הראשון 
רחמים.   וה' שום  סותם.  עדן  לגן  הפתח 

העניש את אדם הראשון. ארורה האדמה. 
ולא רק אדם הראשון קולל. אלא הקללה  
התפשטה לכל צאצאיו. העול של הקללה  
מוטל על כל צאצאיו של אדם הראשון. 

נם אי אפשר לומר שה' אבל לגבי קין, אמ
ח לו. אבל ה' לכל הפחות שחרר ממש סל

תנאי.   על  קין  היה  את  קין  של  הפשע 
הרבה יותר חמור. אבל אדם לא הודה מיד  

לאדם   אמר  כשה'  חטאו.  ץ,  -ֲהִמןעל  ָהעֵּ
,  .ָאָכְלָת --ִמֶמּנּו- ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל 

אם אדם היה אומר באותו רגע חטאתי וזה  
היה עוולה מצדי והייתי צריך לא לעשות  
את זה אז ה' היה סולח לאדם הראשון. אז  
ואז   עדן.  בגן  נשאר  היה  הראשון  אדם 
הגורל של האנושות כולה היה שונה. אנו  
כנראה לא נמצאים בגן עדן. אבל מה אמר 
עמדי  נתת  אשר  האשה  הראשון?  אדם 

כל. הוא אמר שהוא אכל את  נתנה לי וא
אדם  לו.  שם  שה'  המשגיח  תחת  הפרי 
אמר שהוא לא ביקש את זה. היא אמרה  
לו שהפרי הוא כשר. אדם הראשון ניסה 
ניסה  הראשון  אדם  עצמו.  את  להצדיק 
יש   שר"ל  בחטא.  הקב"ה  את  לערב 
אדם   ולכן  זה.  על  להקב"ה  אחריות 
ומחילה.  סליחה  שום  השיג  לא  הראשון 

הראשון   שה' אדם  בלי  עדן  מגן  גורש 
יגלה לו שום רחמים. אבל כאשר ה' אמר 
מן   אלי  צועקים  אחיך  דמי  קול  לקין 
האדמה קין מיד הגיב גדול עווני מנשוא.  
העוון שלי הוא כל כך גדול אני לא מבין  
על   הודאה  זו  לי.  שתמחל  שייך  איך 

אבל כשאדם הראשון ניסה להגן  אשמה.  
מקום  ב  לעונש   על עצמו זה רק חשף אותו 

 .  מעונש להגן עליו
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אחד מהיסודות של תשובה היא שהאדם  
שום נסיבות מקלות.    בלייודה על אשמה  

הוא אשם ומגיע לו העונש החמור ביותר  
זה מה שאנו אומרים: שאין אנו עזי  ר"ל.  

לוקינו  -לפניך ה' א  פנים וקשי עורף לומר
אבותינו-וא ולא  צדי  לוקי  אנחנו  קים 

אין  ו חטאנו.  אנחנו ואבותינ  חטאנו אבל
הפירוש אין אנו עזי פנים לומר שבכלל 
אלא   מגוחך.  סתם  זה  הרי  חטאנו.  לא 
וקשי  פנים  עזי  אנו  שאין  הוא  הפירוש 
את  לפרש  עצמינו  את  להצדיק  עורף 
על  להגן  פנים  עזי  אנו  אין  מעשינו. 
עצמינו לפרש למה עשינו את החטאים. 
אלא אנחנו ואבותינו חטאנו. אנו מודים  

 על אשמה.  

אבל האם זה נכון לומר לגבי יום כיפור 
מקלות   נסיבות  לנסח  טיעון  שום  שאין 
לחטאים? יש בתפילות שלנו מאמץ להגן  
מקלות  נסיבות  ולהציג  עצמינו  על 

כי הנה כחומר ביד היוצר  לחטאים שלנו. 
אנחנו   חיב וברצותו מקצר כןברצותו מר

בידך לברית הבט ואל תפן ליצר. הגמרא 
נביאים שהתווכחו בברכות מספרת על ה

זאת אומרת, הם הגנו כביכול עם הקב"ה.  
התחננו  שהם  בזה  רק  לא  ישראל  על 

ולחסד.   דברי  לרחמים  טענו  הם  אלא 
עבורם.   לשופט הגנה  לומר  יכול  שאחד 

עליו,   להגן  דרך  ואין  אשם  באמת  הוא 
מהשופט.   רחמים  מבקשים  אנו  אלא 
החליטו  כבר  מושבעים  כשחבר 

מת אשם, אז הסנגור  אשהמואשם הוא ב
מהשופט.   רחמים  אומרים יבקש  וחז"ל 

שהרבה נביאים בקשו רחמים. הם באמת 
מה  כל  עונש.  ר"ל  להם  ומגיע  אשמים 
שום   לנו  ואין  חמור.  פשע  הוא  שעשו 
דברי הגנה עבורם. אלא שאתה ה' אתה   

אין  -א הוא  שלך  והחסד  רחמים  מלא  ל 

סוף. טובך הוא בלתי מוגבל. אנא תרחם 
א ברכות עליהם.  במסכת  הגמרא  בל 

בפרק אין עומדין אומרת שהרבה נביאים 
התווכחו עם הקב"ה. הוכיחו דברים כלפי  

כאילו זה היה חצוף כלפי הקב"ה.  מעלה. 
הם התווכחו. הם טענו שאין אשמה. יש 
נסיבות מקלות. ואחד מנביאים אלו היה  
ביד  החומר  הנה  כי  אמר  הוא  ירמיהו. 

כן בירמיהו.  פסוק  זה  בית    היוצר.  אתם 
ה'.   אמר  שאחריות ישראל  אמר  ירמיהו 

שלימה לא מוטלת עליהם. אתה הקב"ה  
 סובבת את זה.  

מאמינים  אנו  הרי  הדברים?  פירוש  מהו 
חופשית.   בחירה  חופשית  שיש  ובחירה 

מאמינה   היהדות  מוגבלת.  בלתי  היא 
מאוד  שמעט  באופן  חופשית  בבחירה 

או מערכות מוסריות יכולות    פילוסופיות
. זה כמעט בלתי מוגבל. האדם הוא  לקבל

להחליט  היכולת  לגבי  יכול  כול  כמעט 
וליישם. אבל האדם לכוד בגורל שלו. יש 
יכול   תמיד  לא  האדם  לאדם.  גורל 
להחליט. הוא לא תמיד יכול לבחור בטוב  

הרע.   את  לא  ולשלול  במארג  לכוד  הוא 
ואדיש.   באמת  ידידותי  האדם  לפעמים 

של ההחלטות  טוב.  לעשות  הן  רוצה  ו 
אצילות. אבל כשזה מגיע ליישום החברה  

צינית.   אכזרי היא  לפעמים  הוא  הטבע 
לפעמים  האדם.  של  לשאיפות  ואדיש 
האדם רוצה להיות הכי טוב, אבל אז הוא  
נהיה חולה. או קרה משהו במשפחה שלו. 
מישהו ר"ל נפטר. אז האדם נשבר בגופו  

הוא  וברוחו. הוא במצב של חוסר תקווה.  
ל  הוא  עצמו בודד.  את  להקדיש  יכול  א 

יכול   לא  הוא  אצילית.  למטרה  עכשיו 
שלו.   אציליות  שאיפות  להגשים  עכשיו 
הוא היה מוכן להגשים. אבל ר"ל מחלה  

זה הנה כחומר התערבה. יש גורל לאדם. 
היוצר.   היה  ביד  הייתה התועלת אם  מה 

שכל לחומר להחליט לעשות טוב? אבל  
הכלי   את  מעצב  היוצר  מתערב.  היוצר 

החומר.  מת כוונות  וך  לנו  יש  באמת  אז 
אנו   אבל  אציליות.  שאיפות  טובות. 

לנסיבות.   אנו  משועבדים  טפלים.  אנו 
גורל  המילה  שלנו.  בגורל  לכודים 
אנו   בתנ"ך.  חשוב  תפקיד  משחקת 
 לכודים בגורל. והגורל לפעמים הוא לא  
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לא   הוא  הגורל  ולפעמים  לשינוי.  ניתן 
מסוגלי לא  אנו  הפחות,  לכל  ם  רציונלי. 

הכוונות  ולמרות  הגורל.  את  להבין 
הטובות שלנו והשאיפות האציליות שלנו  
וההחלטות המרוממות שלנו, אבל הגורל  
ומלגלג   צוחק  הגורל  אותנו.  מסנוור 

 עלינו.  

התורה עצמה מציעה הגנה זו. ברור, כמו 
הדין.  עומק  תמצה  אם  אומר,  שהפייטן 
בעומק   שלנו  החיים  ותבחן  תחקור  אם 

מדויק ובאופן פדנטי אז מי יצדק ובאופן  
לפניך בדין. אין לנו תשובה. למה? מפני 
שאנו מאמינים שהאדם יכול לנצח גורל 
משנה   לא  יהדות.  של  האמונה  זו  שלו. 
כמה הגורל הוא עוצמתי. לא משנה כמה 
לא משנה כמה  ידידותי.  לא  הוא  הגורל 
משנה  לא  וציניים.  אדישים  הם  אנשים 

עויינו הן  הנסיבות  אבל  כמה  לאדם.  ת 
האדם הוא מצד אחד   מתי.צהאדם הוא עו

הוא  האדם  אחר  ומצד  חלש.  הכי  היצור 
זו   עוצמתי.  הכי  הפילוסופיה  היצור 

מורכב  האדם  היהדות.  של  הדיאלקטית 
יצור   הוא  אחד  מצד  סתירות.  מהרבה 
הכי  היצור  הוא  אחר  מצד  אבל  מרושע. 
עוצמתי. הוא במובן מסוים כול יכול. הוא 
הגורל.   את  לנצח  דרך  יש  חכם.  מאוד 
הוא   האדם  אם  הנסיבות.  על  להתגבר 

גדול,   יכול  באמת  הוא  אז  ואציל  נחוש 
ההתנגד את  של  לנצח  האמונה  זו  ות. 

הוא   הגורל  כמה  משנה  לא  יהדות. 
לא   הוא  הגורל  לא משנה כמה  עוצמתי. 
הם   האנשים  כמה  משנה  לא  ידידותי. 
לגלגניים  סרקסטיים,  ציניים,  אדישים, 

עוצמתי.  ועוקצניים.   הוא  רבי האדם 
עקיבא ניצח על הגורל שהתנגד לו. רבי  
עקיבא היה לכוד במארג של נסיבות. רבי  

י חנינא בן תרדיון. לרבי מאיר מאיר. רב

היו שני בנים, והם ר"ל מתו. הם ר"ל מתו  
בשבת   מדרש  בבית  היה  מאיר  כשרבי 
אחר הצהרים. וכשרבי מאיר הגיע הביתה  
לו   וסיפרה  לחדר  אותו  הכניסה  אשתו 
בא   מישהו  שנים  הרבה  שלפני  סיפור. 
לה   אמר  והוא  יוקרתי  יהלום  לה  ונתן 

לע יכולה להשתמש ביהלום  צמה. שהיא 
את   לקחת  בא  לא  שנים  הרבה  והוא 

אז היא חשבה  שהיהלום שייך  היהלום.  
את  ודרש  חזר  הוא  זו  בשבת  אלא  לה. 
היהלום. והיא שאלה את רבי מאיר האם 
היא צריכה להחזיר לו את היהלום או לא?  
ורבי מאיר בוודאי תחזירי לו את היהלום.  

לו.   שייך  אותו  היהלום  לקחה  היא  אז 
הילדים של  שני    לחדר  את  לו  והראתה 

ו של  ואז אשת  ניקחו מהם. הבנים שר"ל  
זו האשה ברוריה המפורסמת   -רבי מאיר

איבדה את עצמה. חמיו של רבי מאיר,   –
קידוש  על  נהרג  תרדיון,  בן  חנינא  רבי 
השם. הוא נשרף וספר תורה עמו. בן אחד  
של רבי חנינא בן תרדיון הצטרף לחבורה 

ושל   המלכונליסטים  ידי  על  .  תהרג 
ברוריהאחותו   ושמו    של  לרומי  נילקחה 

ניצח   אותה זונות. אבל רבי מאיר  בבית 
לעיצוב   רבי מאיר תרם  הוגרל שלו.  על 

היום  של ההיסטוריה שלנו.   קיימים  אנו 
קיימים  אנו  אלו.  גיבורים  של  בזכות 
רוחנית.  גם  לא רק פיסית אלא  בזכותם 
ובבתי   כנסת  בבתי  מתאספים  אנשים 

מאיר ומספרים  בי  רמדרש ודנים בדברי  
מאיר.   רבי  של  חייו  אם  על  ברור,  אז 

עוז   היה  באמת  אם  הדין.  עומק  תמצה 
הוא   שלו  לאתגר  מוכן  היה  והוא  לאדם 
יכול להתריס נגד הגורל שלו. אז מי יצדק 

אבל מי באמת כל כך גדול? לפניך בדין.  
עוצמתי כך  כל  באמת  נגד  חלל  מי  ום 

למסור את נפשו לשכוח מילדים ?  הגורל
כוח מהטרגדיות שלו. מי יצדק לפניך ולש

שביום   מהקב"ה  מבקשים  אנו  אז  בדין. 
הדין הקב"ה יסתכל רק באופן שטחי על  
באופן   האדם  על  כשמסתכלים  המצב. 

חלש.   מאוד  הוא  האדם  והוא  שטחי 
 מתעמת עם גורל עוינותי. 

כשטרגדיה   שלו.  חוויות  על  דיבר  הרב 
תוקפת את האדם זה תוקף אותו לגמרי. 

 מאבד את האמונה והעוז שלו. הוא  הוא 



 

7 
 

 

 

 

 

 

נהיה לגמרי מדוכדך. הוא מרגיש כאילו  
למרחקים  אותו  עוצמתית השיאה  סערה 

אין לו שום כיוון. אין  ועגום.   בלילה חשוך
לו שום יעד. הוא לא יודע לאן הוא יגיע. 

 ככה זה כשאדם ר"ל עובר טרגדיה. 

זה כחומר ביד היוצר כן אנחנו בידך. זה  
שאנו מעיזים לומר דברי הפעם הראשונה  

הגנה עבור האדם ביום כיפור. שהקב"ה 
על   יודה  כיפור  ביום  שהאדם  רוצה 
האגו   האנוכיות,  את  להכניע  אשמה. 
אבל   אשמה.  על  ולהודות  שלו  והגאווה 
כך   כל  לא  רוצה  הקב"ה  אחר,  מצד 

שכל התפלות של  שהאדם יגן על עצמו.  
יום כיפור הן בלשון רבים כמו בתפילות  

ימו השנה.  בשאר  הנה ת  אומר  כשאחד 
כחומר ביד היוצר הוא לא אומר מגן על 
עצמו. הוא מגן על חברו ועל שכנו. ביום 
כיפור זה מאוד חשוב שאחד יגן על חברו  

 אנו נדבר על זה להלן. ועל שכנו. 

הגנה  של  זה  סוג  הציעה  התורה  איפה 
ביום כיפור? הפייטנים מתארים לנו את  

כיפור. יום  של  היום  קדושת  בלי   כל 
המחזור לא היה לנו יום כיפור. איזה סוג 
את   לנו  היה  לא  אם  היה  זה  כיפור  יום 

הי אמנם  כלום.  היה  זה  ו ינהמחזור? 
יום  של  חוויה  הייתה  לא  אבל  צמים. 

המחזור הוא הפילוסופיה של יום  כיפור.  
לפייטנים  זה  רעיון  הציע  מי  אז  כיפור. 

לא   רק להודות  שביום כיפור אחד צריך 
מעוות    טומאה, חילול ושהואעל אשמה,  

ומלא חטאים. אלא הוא צריך גם להתווכח  
אינו   הקב"ה  יזיק.  לא  זה  הקב"ה.  עם 
מתמרמר כשאחד מתווכח אתו אם עומדת  
מאחורי זה אהבת ישראל. הקב"ה  רוצה  
שהיהודי בהתחלה לא יגן על עצמו אלא  

רחמים.   רק  מבקש  שהוא  למרות יאמר 
היהודי שלא מגיע לי רחמים. וברגע הבא,  

דברי   לומר  רוצה  אני  להקב"ה  אומר 
יותר   אלא  עצמי  עבור  כך  כל  לא  הגנה. 

ברור, כשהוא מגן על  עבור חברי ושכני.  
פקטו   אפסו  זה  ושכנו  מעצם    –חברו 

הגנה גם על עצמו. זה גם הגנה    –העובדה  
עצמית. אבל הוא בעיקר מגן על הזולת.  
הקב"ה אוהב את זה. הקב"ה רוצה את זה.  

ר הציע  לפייטנים?  מי  זה  נמצא עיון  זה 
אנו אומרים בסדר העבודה ביום כיפור.  

זה  כיפור.  יום  במוסף של  העבודה  סדר 
סדר  סדר עבודה מאוד משוכלל ומפורט.  

סדר   רוחניים.  ערכים  מסמל  העבודה 
המקדש  בזמן  רעיונות.  מבטא  העבודה 
רעיונות אלו היו מתבטאות על ידי סדר  
הווידויים   המקדש.  בבית  העבודה 
רעיונות   בעצם  הם  אבל  והקרבנות. 

חלק   איזה  ואציליות.  מסדר גדולות 
כיפור?   ביום  מרכזי  הוא  איזה העבודה 
י והכי  חלק מסדר העבודה הוא הכי אופיינ

יום   של  מהותו  את  מגלה  והכי  מבטא 
לה'  שעיר  השעירים.  שני  הכיפורים? 

זה מאוד סמלי. זה מגלה  ושעיר לעזאזל. 
 לנו רעיון גדול. 

מאוד   הם  לעזאזל  והשעיר  לה'  השעיר 
בקרבנות   שמונח  המסר  מהו  מיסטיים. 
אלו? גם הקטורת הוא מרכזי ליום כיפור.  
  אנו מציינים את הקטורת מפני שהתורה 
אראה   בענן  כי  אומרת  בתחילת הפרשה 

הכפורת.   להיכנס על  רוצה  אהרון  אם 
לקדש הקדשים הוא יכול להיכנס רק אם 
הוא יקטיר את הקטורת בקדש הקדשים.  
כי בענן אראה על הכפורת. קרבנות אלו,  

אופייניי הם  השעירים,  ושני   םהקטורת 
והם   המרכזי.  החלק  הם  העבודה.  לסדר 

 נות גדולות.  סמלים שמגלים לנו רעיו

אומרת ס"ב.  דף  יומא  במסכת   :המשנה 
שיהיו   מצותן  הכפורים  יום  שעירי  שני 
ובדמים  ובקומה  במראה  שוין  שניהן 

כאחד תאומים   .ובלקיחתן  שני  כמו  הם 
זהים. שיהיה אי אפשר להבחין בין שעיר 
ובקומה.  במראה  שווים  הם  לשני.  אחד 
ובכל זאת, יש לכל אחד יעד שלו. שעיר 

נהיה   נכנס אחד  שדמו  הגדול  הקרבן 
הארון   בדי  בין  ונזרק  קדשים  לקדשי 

 איפה שהשכינה הייתה שורה. השעיר  
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נדחה   היא  ואז  למדבר  נגרר  היה  השני 
מעל צוק לעמק והיה מתפרק קודם שהיה 

העמק.   של  לקרקעית  גרם מגיע  מה 
אציל   יותר  היה  אחד  האם  זה?  להבדל 
יוקרתי   יותר  היה  אחד  האם  מהשני? 

המהשני?   שווים לא.  אומרת  משנה 
זהים.  היו  הם  ובדמים.  ובקומה  במראה 
לא הייתה שום עדיפות לאף אחד מהם.  
היו   הם  מהם.  אחד  באף  מום  היה  לא 
באותו צבע. הם היו באותה קומה. ואותו  
ובלקיחתן   אחד.  כל  עבור  שולם  מחיר 
כאחד. צריכים לקנות את שניהם באותו  

אבל היעד שלהם  הם זוג בלתי נפרד.  זמן.  
הוא לא זהה אחד עם השני. יש לכל אחד 
שעיר  הוא  מהם  אחד  שונה.  יעד 
המשתלח. הוא קרבן לשטן. ככה הרמב"ן 
להקב"ה  קרב  והשני  לעזאזל.  מפרש. 
והדם שלו נזרק על הכפורת. מה גורם את  
אנושית?   החלטה  שלהם?  ביעד  ההבדל 
לא? מה גורם? מה קובע את היעד של כל 

אנ בחירה  לא  אחד?  גדול  הכהון  ושית? 
יכול לבחור. ואין לו בסיס שעליו הוא היה 

שניהם זהים. אז איך הוא  יכול להחליט.  
יכול לבחור מבין שניהם? איך הוא יכול 
לומר שהוא אוהב את שעיר זה להקריב  
להקריב   מעדיף  והוא  לה'  כקרבן  אותו 

הכוהן גדול לא יכול לומר אותו לעזאזל?  
אז מה  מר דבר זה.  דבר זה. אין לו זכות לו

קבע היעד של כל שעיר? היה קלפי ובו  
היו שתי גורלות. ועל גורל אחד היה כתוב  

שניהם  ועל השני היה כתוב לעזאזל.      לה'
בתוך   היו  הגורלות  ושתי  חקוקים.  היו 
הקלפי. והכוהן גדול היה מכניס ידו והוא 
היה מהר מגביה את הגורלות. מצד אחד  

ראש בית אב.  הסגן ומצד השני היה ההיה  
והם היו קוראים את הגורלות. ואם הגורל 

אישי    הסגן היה אומרלה' היה ביד ימין אז  
לה'   הגורל  ואם  ימינך.  הגבה  גדול  כוהן 

היה  אב  בית  הראש  אז  שמאל  ביד  היה 
שמאלך.   הגבה  גדול  כוהן  אישי  אומר 
והכוהן גדול בלי להסתכל היה שם גורל  
על   האחר  והגורל  אחד  שעיר  על  אחד 

 עיר האחר. הש

האין זו תמונה יפה איך האדם הוא לכוד? 
שעה   באותה  שנולדו  ילדים  באותו  שני 

ירודה  בשכונה  נולד  אחד  ילד  עיר. 
בעוני. והילד השני  שחיים  להורים בורים  

אינטלקטואלי לבית  גדל    נולד  והוא 
ערכים   להעריך  ולומד  נוחה  באווירה 
מוסריים. שני הילדים דומים אחד לשני.  

ששניה כישרונייאו  ששניהם    ם ם  או 
מאוד  ששניהם  נאמר  טיפשים. 

ק מה  ומה  כישרוניים.  אחד  לילד  ורה 
ילד אחד גודל בצורה   קורה לילד השני?

טובה ולומד בבתי ספר הכי טובים. הוא 
נהיה איש מפורסם. והוא תורם לחברה.  
הוא מכובד והוא פופולרי. הילד השני לא  
נולד   שהוא  אלא  כישרוני.  פחות  היה 

האובייקטיב להור כל  ועניים.  בורים  ים 
שלהם בחיים היה לחם יומי. והיה קשה  
על   חשב  בכלל  מי  זה.  את  להשיג  להם 
חשב   מי  שלהם?  הילד  עבור  השכלה 
היה  הילד  ספר?  לבית  הילד  לשלוח את 
צריך לצאת לעבוד. הוא יצא בגיל שבעה  
לעבוד למכור עיתונות ולצחצח נעליים. 

שעירים שני  גורל?  זה  כל  אותם   .האין 
הם דומים הם נולדו באותו יום.  ים.שעיר

אחד   שעיר  אבל  בחזותם.  לשני  אחד 
האחר  והשעיר  לעזאזל.  למדבר  נשלח 
מתקדש לה' ונזרק דמו בקדש הקדשים 
בין בדי הארון. זה הקרבן הגדול של יום  
חטאת   נקרא  הוא  לה'.  השעיר  כיפור, 

פורים. האין הגורל גורם את זה? אז  יהכ
. אבל מה גרם את זה? אנו אמנם חטאנו

 הנסיבות.

הרב מביא דוגמא מחוויות שלו. הוא לא  
מדבר על חוויות של אנשים אחרים מפני  

של אנשים    שהוא לא מכיר את החוויות
ולד  שהוא נ  על עצמו  ב אומראחרים. הר

למשפחה דתית. אבל זה לא היה משפחה  
היה   לא  זה  מכנית.  בצורה  רק  דתית 
משפחה דתית רק במובן טכני. זה לא היה  

 משפחה דתית בצורה יבשה ובצורה 
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פורמלית. אם זה היה ככה אז הרב לא היה 
אומר  שהוא  הדברים  את  לומר  מסוגל 

אבל המשפחה עכשיו על יום הכיפורים.  
שו רק  לא  הייתה  הרב  מצוות של  מרת 

אלא היא הייתה גם משפחה מאוד רגישה. 
מצוות לשמור  רגיש.   אפשר  להיות  ולא 

הפעולה אלא גם החוויה    היה חשוב לא רק
חשובה.   האמוציה הייתה  של  הגישה 

ההורים  חשובה.  מאוד  הייתה  הפנימית 
אמוציה   ברב  לטפח  השתדלו  הרב  של 
דתית. להסתכל מאחורי השטח החיצוני. 

עומק. זה היה המזל של  לחקור חוקי דת ב
הרב. היו הרבה ילדים שנולדו באותו זמן  
בבית אחר והם התפתחו אחרת. לכל אחד  
התפתח.   הוא  שבהם  הדברים  את  יש 
נולד   שהרב  מפני  לא  היא  לזה  והסיבה 
בעצם מהותו שונה מילדים אחרים. אלא  
הסיבה היא ונתן אהרן את שני הגורלות  

 גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל.  

ארץ ישראל היום יש פיצול בין הדתיים  ב
לחילונים. אם הפיצול הזה לא ייעצר זה 
יכול לפצל את הציבור לשני עמים, לשתי 
לכעוס   למה  אומר  תמיד  והרב  קהילות. 
על   כועס  לא  לעולם  הרב  החילונים.  על 
אדם אגנוסטי. מפני שהוא לא אשם. הוא  
לתוך   נולד  הוא  אגנוסטי.  כאדם  גדל 

. לתוך בית שמתחייבת אווירה אגנוסטית
תמיד    . אתאיסטיתלפילוסופיה   הרב 

סימפטיה   הרבה  לרב  יש  עליהם.  מרחם 
לו   שחסר  מפני  האגנוסטי.  האדם  עבור 
משהו מלהיב ומשהו צבעוני בחיים שלו. 
בחיים.   אחר  ממד  אור.  ששופך  משהו 
לאופקים  האדם  את  שמכוון  משהו 

עבור חדשים.   יותר  הרבה  נשיג  אנו 
שה זו. זה הרבה יותר  התורה אם נאמץ גי

האיש  אנשים.  על  אבנים  מלזרוק  יעיל 
החילוני שנוהג רכב בשבת לא מבין מה  

אותו.   להאשים  אפשר  איך  שבת.  זה 
הגורל לעזאזל הושם על גב שלו כשהוא  

בטיטולים.   תינוק  עדיין  או היה 
אמו.   מרחם  אותו  קבלה  כשהמיילדת 

עליו.   הושם  אז  לעזאזל  על  הגורל  אבל 
הגורל לה'. אין זה הישג   הגב שלך הושם

 מצדך שאתה שומר תורה ומצוות. 

שהיהודי   השעירים.  שני  של  הסמל  זה 
חסד   עבור  מתחנן  רק  לא  כיפור  ביום 
ומסביר   מתווכח  גם  הוא  אלא  ורחמים, 
למה יהודים לא אשמים. כי הנה כחומר  

היוצר.   אנו  ביד  אמנם  בידך.  אנחנו  כן 
אשמים. אבל בכל זאת, זה מחמת הגורל. 

והייתה  אמ מאוד  גדולים  היינו  אם  נם 
יכולים   היינו  אנו  שלנו  באישיות  גבורה 
גיבורים.  לא  אנו  הגורל. אבל  לנצח את 
אנו לא גאונים. אנו לא כמו משה רבינו. 
אנו  מאיר.  רבי  ולא  עקיבא  רבי  לא  אנו 

 ים ממוצעים. אנשים פשוטים. ועבוריהוד
זו   הגורל  נגד  להילחם  האינדיבידואל 

 עבודה נוראה.  

כן   אנו אמנם  כיפור.  יום  בליל  אומרים 
ועננו   צר סוכן בנוי בך להצדק רב צדק 

צר זה יצר הרע. סוכן בנו. הוא  סלחתי. י
אותנו.   אתה  ילהצד  בךמנהל  לכן  ק. 

אותנו.  להצדיק  צריך  עולם  של  ריבונו 
ולומר סלחתי. אנו אומרים את זה בליל  
כיפור   יום  שליל  מעניין,  זה  כיפור.  יום 
מוקדש להגנה של היהודי. ביום אנו לא  
אומרים דברי הגנה. אנו אומרים אשמנו 
בגדנו וכו'. זה טיעון והודאה של האשמה  

אבל ליל  מוחלטת. אשמה בלתי מוגבלת.  
עבור   הגנה  של  לילה  הוא  כיפור  יום 

 מאוד מעניין. זה היהודי. 

א היה מקום לאדם הראשון  הרב אומר של
נתת  אשר  האשה  של  הגנה  דברי  לומר 
עמדי. חז"ל אומרים שאדם הראשון היה 
כפוי טובה. אדם הראשון היה כפוי טובה 
כשאמר האשה אשר נתת עמדי. הוא היה 
צריך להודות לה' על זה שה' נתן לו חווה 

 כאשה.

עבור  יש עוד צד של הגנה שאנו אומרים  
יום כיפור.   בליל  אומרים היהודי  כשאנו 

 זה כבר בקשה    בליל יום כיפור י"ג מדות



 

10 
 

 

 

 

 

 

הוא רב חסד ואמת. אלא    לרחמים. שה'
יום  שנכנס   בליל  לומר  הקדום  מנהג 

נאמרו   פירושים  הרבה  נדרי.  כל  כיפור 
כיפור.   יום  בליל  נדרי  כל  אומרים  למה 
יום   של  יום  קדושת  את  מכניסים  אנו 

ם הכי קדוש בשנה והוא  שהוא היו  כיפור
זה היום על ידי אמירת כל נדרי.    יום נורא

של ההבטחה הגדולה ושל האתגר הגדול.  
ואנו מכניסים את היום הזה על ידי אמירה  
הרבה.  משמעותי  לא  וכנראה  פורמלית 
אנו מתירים ומבטלים כל נדרים ושבועות  
נדרי.  לא  נדרנא  ועוד.  קונמות  וכל 

ההיסט שבועי.  לא  וריוניים ושבועתנא 
להסביר   לנסות  זה  מנהג  את  חקרו  כבר 
יום  בכניסת  נדרי  כל  אומרים  אונו  למה 

הצליח  כיפור.   לא  מהם  אחד  אף  אבל 
להסביר את זה טוב. הם ידעו כל כך מעט  
על התרת נדרים שהם לא יכלו לפרש את 

 זה נכון.  

קם   מהזוהר של  אומרים קטע  הספרדים 
 רבי שמעון שמפיץ אור על מנהג זה.  

פשוטה.    אבל היא  צורך  הסיבה  אין 
הקשר  אלא  מיסטיות.  רעיונות  להכניס 
ולתשובה  כיפור  ליום  נדרים  התרת  בין 
הוא מאוד ברור. זה כל כך ברור שאנו לא  
לאר שמו   אחרים  מפרשים  למה  מבינים 

   לב לזה ולא הציעו פירוש זה.  

אמר   מהו שפינוזה  תשובה.  של  הרעיון 
אמר   הוא  מגוחכת.  היא  שתשובה  ר"ל 
שזה רצון של אדם המשוגע לשנות את  
העבר. הוא אמר שאי אפשר לשנות את  
לשנות   ניתן  בלתי  הוא  העבר  העבר. 
אותו. ניצה לעג על התשובה. כולם ידעו  

 השתשובה היא רעיון יהודי. ובפסיכולוגי
יה  פסיכולוג  –  מודרנית  תרפויטית

משחקת   -  מודרנית  טיפולית תשובה 

מדברים  אמנם  הם  קטן.  מאוד  תפקיד 
לשנות את ההתנהגות של האדם. לשקם  

אבל  את העבריין. להחזיר אותו למוטב.  
זה לא הרעיון של תשובה שעליו יהדות 

מילוני כבר  רעיון  .  הדברה  היא  תשובה 
 גדול ונשגב. זה הרבה יותר משיקום.  

אדם חוטא  כש  על מה תשובה מבוססת?  
לערכים  שלו  החוש  את  מאבד  הוא 
את   מאבד  היה  לא  הוא  שאם  מוסריים. 
החוש שלו לערכים מוסריים אז הוא לא  
היה חוטא. הוא אדיש לרעיונות רוחניות. 
עצמי.   משמעת  של  היכולת  את  לו  אין 
למשמעת  סיבה  שום  רואה  אינו  והוא 
עצמי. ופתאום אנו אומרים לו לשנות את  

ליצור לתקן.  מחדש.    עצמו.  עצמו  את 
את  להפוך  עצמו.  את  ולהמיר  לשנות 

תשובה.   לבעל  יודעים  עצמו  ואנו 
שתשובה היא לא רק רצויה. אלא שהיא  

לשנות  .  תאלייור  תאמתי יכול  האדם 
ולהמיר את עצמו. איך האדם יכול להמיר  
את עצמו? הקב"ה נתן לנו את ההבטחה  

תשובה.   תיזכר.    תורשעושל  לא  הרשע 
תיז לא  אפילו  את  היא  הללו  וחז"ל  כר. 

התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים 
אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. גדולה  
הכבוד.  כיסא  עד  שמגיעה  תשובה 

 לוקיך. -שנאמר שובה ישראל עד ה' א

האם   מבוסס?  זה  כל  הנחה  איזו  על 
עניישובה  ת רק  האם  היא  דוגמה?  של  ן 

היא שאנו    תשובה  והנחה  אמונה  סתם 
ברור   מוחלטת?  כאמת  אותה  מקבלים 
שאפילו אם היא רק דוגמה אנו מקבלים  
אותה. אבל תשובה היא לא סתם דוגמה. 
אם תשובה הייתה רק עניין של דוגמה אז  
הרמב"ם היה מכניס את זה לעיקרי הדת.  
בכלל השלשה עשרה עיקרים של אמונה. 
מעיקרי  כאחד  מוזכרת  לא  תשובה 

נה. אם תשובה הייתה אחד מעיקרי  האמו
עיקרי   לנו ארבע עשרה  היו  אז  האמונה 

כאחד אמונה.   מוזכרת  לא  תשובה 
ה לגבי תשובה אין  מעיקרי אמונה. כנרא

כניעה   של  האדם צורך  מצד  דוגמתית 
היא   תשובה  אלא  בתשובה.  להאמין 
של   בהופעה  כשנתקלים  ריאליות. 

 תשובה אי אפשר להכחיש אותה מפני 
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ריאלי שפינוזה, שהיא  הפילוסופים  ות. 
ניצה וקנט כן הכחישו את התשובה. אז  
העתיד  את  גם  הכחישו  פקטו  אפסו  הם 
באדם.   אמונה  לנו  יש  האדם.  של 
משפחה  בדיוק  לא  היא  היום  והאנושות 
אמונה   לנו  יש  זאת  בכל  אבל  אצילית. 

יות היא לא רק חזון מצדנו.  ובאדם. מלכ
אלא היא חלק מהמבט שלנו על החיים.  

היא    היא שלנו.  מהפילוסופיה  חלק 
אף שזה בא מאוד    –מצהירה שיבוא יום  

יודעים לא  ואנו  ואיך     איטי.  לנבא מתי 
שהאנושות תזרוק מעליה כל  –הוא יבוא 

להקב"ה.  עצמה  את  ותחייב  האלילים 
מוגבל   אינו  תשובה  של  שהרעיון 
הוא  תשובה  של  הרעיון  לישראל. 
הוא   האנושות.  כל  כולל  זה  אוניברסלי. 

יהודי. כו האינו  את  וגם  היהודי  את  לל 
יום כיפור אנו אומרים ותתן   בבוקר של 

א  ה'  יום -לנו  את  באהבה  לוקינו 
ולסליחה   למחילה  הזה  הכיפורים 
ולכפרה. אבל זה חלק מאתה בחרתנו. ה'  
נתן לנו את יום כיפור למחילה ולסליחה 
ולכפרה. ואנו אומרים בחתימה של ברכה 

לעוונותינ מוחל  מלך  ולעוונות  רביעית  ו 
מדברים   עדיין  אנו  ישראל.  בית  עמו 

גבל לעם  באווירה קהילתית. זה עדיין מו
ון המוטל עלינו  היהודי. שברור, דבר ראש

עצמינו.   על  להשגיח  כשרוב  הוא  אבל 
התורה   את  קוראים  ואנו  עובר  היום 
יונה  ספר  את  קוראים  אנו  אז  במנחה 

על  כמפטיר.   סיפור  הוא  יונה  ספר  גם 
א מדובר בתשובה על ידי  תשובה. אבל ל

יהודים. מדובר בנינווה שהוא הבירה של 
אז זה סיפור חדש של תשובה. זה  בבל.  

סיפור מפתיע של תשובה. תשובה אינה  
שייכת   היא  אלא  ליהודים  מוגבלת 
לאנושות כולה. כל בר אנוש הוא הכתר  

הבריאה לעשות תשובה.   והוא  של  יכול 

יש   לשנות את עצמו. להמיר את עצמו. 
מצפה לכ והקב"ה  זו.  יכולת  אחד  ל 

בר   מכל  אלא  מהיהודי  רק  לא  לתשובה 
ושמו  אנוש.   אחד  ה'  יהיה  ההוא  ביום 

כל   תשבע  ברך  כל  תכרע  לך  כי  אחד. 
לא   אליך כל רשעי ארץ.  לשון. להפנות 

 משנה כמה הם היו רעים ומושחתים.  

אומרים  חז"ל  מבוססת?  תשובה  מה  על 
  אין אדם רואה מומי עצמו. אדם שנסתכל 

לו   שיש  המומים  את  יראה   לא  במראה 
מישהו אחר צריך לומר לו.  בפנים שלו.  

ופה אנו מצפים מהאדם שיסתכל במראה 
לא משנה מה הוא המראה. יום כיפור    –

  נתן לאדם מצב שבו   ההוא מראה. הקב"
משתקף דמותו של האדם שנהיה מחולל  

ויראה את      -ונטמא על ידי חטא    ומעוות
זה טוב בדייקנות  דמות עצמו ויראה את  

ויוכל לומר אבל אנחנו ואבותינו חטאנו.  
יכול לעשות את   ג'ונסון לא היה  הנשיא 
זה. אם הוא היה עושה את זה הוא עדיין  
הפעם  עוד  נבחר  היה  הוא  נשיא.  היה  
לומר  יכול  היה  לא  הוא  אבל  כנשיא. 
בעצמו.   לחזור  יודע  כן  ניקסון  חטאתי. 
  אבל קשה לומר שהוא בעל תשובה. אבל 

לומר  יכול  הוא  מסוימת.  יכולת  לו  יש 
 בעצמו בין לילה.    חטאתי. הוא יכול לחזור 

יהדות היא  ההתיאוריה והפילוסופיה של  
האמתית לעולם    והאוטנטית  שהאישיות 

שתי   יש  אדם  שבכל  חוטאת.  לא 
אישיות .  תאישיותיו היא  אחת  אישיות 

אישיות  היא  האחרת  והאישיות  אמתית. 
נעשה  מזויפת.   תמיד  ידי וחטא  על 

האישיות   האדם.  של  המזויפת  האישיות 
א בצלם  שנברא  האדם  של  - האמתית 

לוקים לעולם לא חוטא. כשהאדם חוטא,  
דם מחלל ומטמא אכשהאדם טועה וכשה

את עצמו זה נעשה רק על ידי האישיות  
באדם.    והבדיונית  המזויפת שיש 

האישיות המדומיינת. היא מחוללת. והיא  
מוסרית.    מתנהגת לא  יא הבצורה 
הר  תמושחת האישיות  אלית יומעוותת. 

ה והנשמה  האדם  האדם  של  של  אמתית 
מתחללת.  לא  לא    לעולם  לעולם  היא 

האדם   של  הבעיה  בחטא.  משתתפת 
 המודרני היא שהוא נוטה להזדהות לא  
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הר האישיות  עם  יעם  אלא  שלו  אלית 
האישיות   זה  שלו.  המזויפת  האישיות 
חיקוי  עושה  כשהוא  לשכנו  שנראית 
להתנהגות של שכנו. את מי שכנו רואה. 
כל   עם  לו  דומה  להיות  שמשתדל  אחד 
 הוולגריות וההומניות של הזרם החברתי. 

היהודי   אולי  בספק  היה  פעם  והרב 
האמתית  האישיות  את  איבד  באמריקה 

נהיית שלו.   האמתית  האישיות   אולי 
של   וכל הגסות  עם כל הוולגריות  תמעורב

עם  הזדהה  היהודי  האמריקאית.  החברה 
החברה   של  וולגרי  חיים  אורח 
לאמריקה  הגיע  כשהרב  האמריקאית. 

האישיות   אולי  חשב  מסתורית  ההרב 
האנונימית    – אמתית  הו של    –האישיות 

זה   ואלי  לאיבוד.  הלך  באמריקה  היהודי 
הסתפק  והרב  אפשרי.  הכול  לו.  נאבד 
בזה הרבה שנים. אבל הרב עכשיו יודע 
שהיהודי באמריקה לא איבד את אישיות 
פעמים  הרבה  הוא  אמנם  שלו.  אמתית 

יודע   להזדהות.  אינו  הוא מזדהה עם מי 
שלו. ומדומיינת  מזויפת  אישיות    עם 
הוא   דיבוק  דיבוק.  רק  היא  זו  אישיות 

די עם רוח רפאי. ברגע  יהוהזדהות של ה
דיבוק  עם  הזדהה  שהוא  מכיר    שהיהודי 
הדיבוק   אז  נכונה  הלא  האישיות  שהיא 

הרב עכשיו רואה שהוא טעה. אז  נעלם.  
היהודי  של  ביחס  זה  את  רואה  והרב 
שביחס  ישראל.  לארץ  באמריקה 

עכשיו ו  –והתחייבות שלנו לארץ ישראל  
טוטלית   התחייבות  נהיית  זו  התחייבות 

היהודי מסכן את מעמדו    –ובלתי מותנית  
את   מאשים  כשגוי  באמריקה.  הפוליטי 
היהודי בנאמנות כפולה אנו אומרים עליו 
גויים   הרבה  אבל  אנטישמי.  שהוא 
אומרים   גויים  הרבה  זה.  את  אומרים 
האמריקאית  היהודית    שהקהילה 

ש בכוח  תשתמש  לא  לה העוצמתית 
בוושיגנתון.  לק החוץ  מדינות  את  בוע 

את  מסכנים  הם  זה  את  עושים  כשהם 
מעמדם הפוליטית בארצות הברית. ואנו  
הפוליטית  מעמדנו  את  מסכנים  באמת 
על   משפיעים  כשאנו  הברית  בארצות 
כלפי   הברית  ארצות  של  החוץ  מדיניות 
 מדינת ישראל. זה מסירות נפש מצדנו. 

את   מבינים  לא  לא  הישראלים  הם  זה. 
מלאים  הישראלים  זה.  את  רואים 

היה נגד  הברית. ובתלונות  בארצות  דים 
הרבה   יש  נכון.  לא  שזה  אומר  הרב 
מצד  ישראל  מדינת  עבור  נפש  מסירות 

הברית.    היהודים נפש בארצות  מסירות 
ליטיים. שעד עכשיו לא היה במונחים פו

ין היהודי בארה"ב לגוי בארצות  הבדל ב
בסיסית של ארה"ב.  הברית לגבי מדיניות  

ולגוי  היו   לגבי ליהודי  אינטרסים  אותם 
אם .  אמריקאיהמדיניות חוץ של הממשל 

עם   הזדהה  הוא  אז  ליברלי  היה  יהודי 
ות הליברלית של ארצות הברית.  יהמדינ

ואם הוא היה קונסרבטיבי אז הוא הזדהה  
ארצות  של  קונסרבטיבית  מדיניות  עם 

היהודי  הברית.   בין  הבדל  היה  לא  אבל 
אנו   הממשל.  של  המדיניות  לגבי  לגוי 
מדברים על היהודי כיהודי ולא על יהודי  
כאחד ששייך למחנה הליברלי או למחנה  

היהודי הקונסרבטיבי.    אנו מדברים על 
הבדכ היה  לא  כגוי.  הגוי  ועל  ל  יהודי 

הבדל  ביניהם  פוליטית יש  עכשיו  אבל   .
רוצים  אנו  לגוי.  היהודי  בין  פוליטית 

ארצות את  שהוא    לשכנע  שמה  הברית 
לישר ארצות  טוב  עבור  טוב  הוא  אל 

אב כך  הברית.  כל  לא  הם  הגויים  ל 
מטומטמים. לפעמים זה אמנם טוב עבור  
עבור   טוב  לא  זה  לפעמים  אבל  ארה"ב, 

בהיס חדש  דבר  זה  של  ארה"ב.  טוריה 
הבד יש  באמריקה.  בין  היהודי  יסודי  ל 

וי לגבי מדיניות חוץ של ארה"ב.  יהודי לג
עמים מתערבים בעיצוב של אנו הרבה פ

מדיניות חוץ של ארה"ב. מה זה מגלה?  
היהודי יודע את זה, אבל הוא משתדל לא  
בלתי  התחייבות  איזו  שיש  בזה.  להכיר 
מוגבלת לכלל ישראל ולארץ ישראל. אז  
את   איבד  לא  בארה"ב  שהיהודי  כנראה 

 איבד את עצמו האותנטי.   א  עצמו. הוא ל
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הוא באמריקה  תורה  של  גם   הרנסנאס 
 אופייני לדבר זה.  

שכל  על התיאוריה  מבוססת  תשובה  אז 
עבירה נגרמת על ידי פיצול באישיות של  
אישיות  עם  מזדהה  האדם  האדם. 
ובוגד   נוטש  הוא  והמדומיינת.  המזויפת 

 את האישיות האותנטית שלו.  

על  מצפון.  על  הרבה   מדברים  אנשים 
  נקיפות מצפון. מי זה שאומר לאדם שח"ו 
רצח בן אדם שהוא פושע? למה הוא לא  

לילות?   לישון  ישנה יכול  בעיה  זו 
לישון  יכול  לא  הוא  למה  בתיאולוגיה. 

למה יש לו  לילות? למה הוא חסר מנוחה?  
אשמה?   של  שהוא  רגשות  לו  אומר  מי 

אשם? הוא אומר את זה לעצמו. אבל הרי 
אין   והרי  אדם.  הבן  את  רצח  עצמו  הוא 

ה עצמו.  מומי  רואה  היא אדם  תשובה 
מעורב   הוא  מהאדם  אחד  חלק  שרק 
של   המרכזי  החלק  לא  זה  אבל  ברצח. 
האדם. יש אישיות בתוך החוטא שבכלל  
אינו מעורב ברצח. האישיות הזו נשארה  
נשארה   הזו  האישיות  שלה.  בטהרה 
בנקי  נשאר  הזו  האישיות  בקדושתה. 
כפים שלה. בחפות ובתמימות שלה. מה 

וא בעצם שאנו קוראים נקיפות מצפון ה
שבתוך   תשיח בין שתי האישיותיו-רק דו

הבן אדם. בין האישיות שהוא רוצח, גנב  
אנונימית   שהיא  לאישיות  ופושע 
ומסתורית והיא האישיות האותנטית של  

צריך האדם.   תשובה  שהבעל  מה  כל 
לעשות הוא לשנות את זהות עצמו. ברגע 

ע את  מזהה  האישיות  צשהוא  עם  מו 
תשובה. הוא    הנסתרת שלו הוא כבר בעל

 כבר לא  חוטא.  

ז לא  פיצול  הוא  האדם  של  באישיות  ה 
מחלה  היא  סכיזופרניה  סכיזופרניה. 

א מתנת  הוא  זה  פיצול  אבל  - נפשית. 
לוקים. פיצול זה שהוא תוצאה וגרמה על 
ידי חטא הוא על פי הלכה אופייני להרבה  
מצבים בחיי אנוש. גם איפה שחטא הוא 

כ ניתן  מהתמונה.  חלק  לא  מה  בכלל 
 דוגמאות.

אולי   אסמכתא.  שנקראת  הלכה  יש 
משפטניים היו אומרים ממבט של החוק  
לא   בכלל  זה  אבל  מגוחך.  זה  המקובל 
של   ההלכה  על  מדברים  אמו  מגוחך. 
אסמכתא. יש התחייבויות שונות שאחד  
מקבל על עצמו שאין להן תוקף. למה אין  

בקוביי משחק  תוקף?  דוגמה   הלהן  הוא 
מלזה.   כשאחד  בקובייה הימור.  שחק 

ממנו   לתבוע  אפשר  אי  אז  מפסיד  והוא 
את הכסף שהוא הפסיד. זה לא רק שאי  
אפשר לתבוע את החוב של ההימור. אלא 
מי שכן גובה את החוב של ההימור הוא 

כגזלן.   מפני נחשב  לעדות  פסול  הוא 
גזלן.   להתחייבות  שהוא  תוקף  אין  למה 

אומר שהוא טעה.   אז  שלו? מפני שהוא 
י לא  מפני כוהשני  הכסף  את  לגבות  ל 
פסיד את הכסף עשה טעות.  שהאדם שה

הי מוטעית.  הייתה  שלו  לו  התחייבות  ה 
לו בטחון    יותר מדי . היה  ביטחון עצמי 

יתר.   ינצח עצמי  שהוא  חשב  הוא 
במשחק. ברור שככה. אחרת הוא לא היה 
שהוא   מפני  רולטה  אחד משחק  משחק. 

לנצח.   שהוא  מקווה  יודע  היה  הוא  אם 
א לעולם לא היה משחק רולטה. יפסיד הו

זה פשוט מאוד. אבל היה לו ביטחון עצמי 
אולי   או  לנצח.  שלו  היכולת  לגבי  יתר 
איך  ומזימה  סכמה  לו  שיש  לו  נדמה 
לרמות את השני. אבל הסכמה לא פעלה  

ומר אבל משפטן היה אוהוא הפסיד כסף.  
א מה  אבל  טעות.  עשה  אמנם  כפת  הוא 

לשלם   התחייב  הוא  הרי  במקרה לנו? 
אמנם   הוא  המשחק.  את  יפסיד  שהוא 

  הייתה  שלו  עשה טעות. אבל ההתחייבות
ורצונית.   לשחק וולונטרית  הסכים  הוא 

אז   השולחן.  על  כסף  שם  והוא  רולטה 
הכסף   את  לגבות  יכול  לא  השני  למה 
שההחלטה  מפני  היא  התשובה  ממנו? 
ההחלטה  שטחית.  החלטה  הייתה  שלו 
היא  בעומק.  החלטה  הייתה  לא    שלו 
 הייתה החלטת פני שטח. ומושג זה של  
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פני ליהדות.    החלטת  רק  ידועה  שטח 
יכול האם   שאחד  חוזה:  כל  על  לשאול 

ההחלטה הייתה אחרי שחקרו את העניין 
אחרי   בעומק? נעשית  ההתחייבות  האם 

היה   והוא  העניין  של  מדויקת  חקירה 
מאוד ישר והוגן עם עצמו? האם הוא חתר  

לא   והוא  מסוים  עירב לאובייקטיב 
לוגי? אבל  התלהבות רגשית עם שיפוט 
אף אחד לא חייב לרדת לתוך דעתו לבחון  
את הבטחה שלו. הוא מכר לו משהו והוא  
אמנם  ההתחייבות  למכירה.  התחייב 
הייתה מותנית, אבל הוא הפסיד. אז הוא 
צריך לשלם. אבל יהדות אומרת אסמכתא 
לא קניא. אסמכתא פירושו ביטחון עצמי 

התחיתר.   על  הוא  סמך  שהוא  מפני  ייב 
 דבר מסוים. אז לא קניא.  

אף אחד  למה? למה אסמכתא לא קניא?  
לא הכריח אותו. השני לא הכריח אותו.  
הוא אמנם חשב שהוא יצליח לנצח אותו. 
רימה   לא  השני  אבל  קרה.  ההיפוך  אבל 

הראשון היה לו ביטחון עצמי יתר  אותו.  
והוא חשב שהוא יותר מקצוען במשחק. 

התב מקצוען  אבל  יותר  היה  שהשני  רר 
את   לגבות  יכול  לא  הוא  אבל  ממנו. 
המשחק  קניא.  לא  אסמכתא  הכסף. 
שואלים   לא  אנו  לעדות.  פסול  בקובייה 
אבל   מותר.  הימור  או  אסור  הימור  אם 
למה לא נאמר שאין לבחון אותו מבחינה  
אם  התחייב.  הוא  למה  פסיכולוגית 
ההחלטה של ההתחייבות הייתה החלטה  

או שטחית.   בעומק  החלטה  הייתה  היא 
או אם   מהירה  החלטה  הייתה  ההחלטה 

ההחלטה הייתה אחרי בירור מעמיק. זה 
הייתה  ההחלטה  אותנו.  מעניין  לא 
שום  בלי  נעשתה  ההחלטה  וולונטרית. 
אומרת  היהדות  אבל  שישלם.  אז  לחץ. 
משקל.   שום  שטחית  להחלטה  אין  לא. 

תו לחייב את עצמו.  עהאדם יכול על ידי ד
ה רק אם ההחלטה שלו היא החלטה  אבל ז

אבל אם החלטה שלו היא החלטה  בעומק.  
שטחית אז הוא לא יכול לחייב את עצמו. 
החלטה   של  בסיס  על  שנכתב  חוזה  וכל 

 שטחית היא בטל ומבוטל. 

למה? מפני שהחלטה שטחית לא נעשית 
האדם.   של  האותנטית  האישיות  ידי  על 
המזויפת   האישיות  ידי  על  נעשית  היא 

האישיות והשק ידי  על  האדם.  של  רית 
מזדהה.   האדם  שאתה  מפני המדומיינת 

ומטומטם.   טיפש  נעשית  שהוא  לא  היא 
והאמתית.  האותנטית  האישיות  ידי  על 
רק החלטה בעומק שמבוססת על שיפוט  
נכון נעשית על ידי האישיות האותנטית.  
ידי   על  שנגרמה  מהירה  החלטה  אבל 
התלהבות רגשית או על ידי ביטחון עצמי 
החלטה   היא  וגאווה  מיהרה  שנובע  יתר 

 שניתן לבטל אותה.  

מהו הרעיון של התרת נדרים? אחד נדר 
בשבועה.   התחייב  הוא  משהו.  לעשות 
הוא הזכיר את שם ה'. אז הוא בא לחכם. 
והחכם מחפש פתח. ניתן דוגמא. אחד רב  

עם  עם   וכעס  התעצבנות  ומתוך  פלוני. 
  הפלוני הוא נשבע שפלוני זה לעולם לא 

לא    יעבור את מפתן ביתו. שהוא לעולם
או שהוא לעולם  יזמין את פלוני לביתו.  

עברו,   שנים  אבל  פלוני.  עם  ידבר  לא 
והוא ופלוני זה נהיה מושל של המדינה.  

מסוים.  לדבר  המושל  של  העזרה  צריך 
סופר העיר. הפירוש נודרני מפלוני ונהיה  

צריך   והוא  העיר.  נהיה ראש  הוא שהוא 
ראש   נהיה  שעכשיו  זה  מפלוני  טובה 

אם ראש העיר ייתן לו חוזה אז הוא  העיר.  
יוכל להרוויח מיליון דולר. אבל הרי הוא  
נשבע לא לדבר עם פלוני זה. לא לנהל  
ולא להזמין אותו לבית. אז   עסקים אתו 

ת. והם  הוא בא לחכם או לשלושה הדיוטו
שפל יודע  היית  אתה  אם  לו  וני אומרים 

היית אתה  האם  העיר  ראש  נשבע    יהיה 
והוא עונה ח"ו. בוודאי לא. אז  שבועה זו?  

הם אומרים לו מותר לך מותר לך מותר  
זה   אבל  זה?  הוא  משחק  סוג  איזה  לך. 
מותר  לך  מותר  לך  מותר  נדרים.  התרת 
 לך. למה אנו בוחנים מה הוא היה עושה 
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הי הוא  בלי  אם  נשבע  הוא  הרי  יודע?  ה 
לגמרי   הייתה  השבועה  כפייה.  שום 

לא   אף אחד  ורצונית.  הכריח וולונטרית 
היו לא  אותו.  הלחיץ  או  נסיבות   אותו 

מרצונו. אז שיקיים   הוא נשבעמלחיצות.  
יפסיד   בכך  אמנם  הוא  השבועה.  את 

חוזה    מיליון דולר. הוא עכשיו יכול לקבל 
עם ראש שמן מהעירייה. אבל אם הוא רב  

החוזה.   את  לקבל  יוכל  לא  הוא  העיר 
התשובה היא שהמניע שלו לא היה מניע  
צריך  הוא  נשבע  כשאחד  מפני  נכון. 

ושלא יעשה  לחשוב במונחים של העתיד.  
שיחשוב על העתיד.  את זה באופן מהיר. 

שלו. חבר  היה  לכן  קודם  הפלוני   והרי 
כישרוני הוא  שפלוני  טוב  ידע  , והוא 

בי עם הרבה קור רוח.  ואגרסי  יאמוציונל
להישבע   רשות  לך  היה  לא  בעצם  אז 
להפסיק כל יחס וכל ידידות אתו. לא היה 
להישבע  מעשיים  במונחים  רשות  לך 

להישבע ככה.   מצדך  טיפשות  היה  זה 
וולונטרית. ככה.   הייתה  אמנם  השבועה 

איך אבל שבועה זו הייתה מחוסרת הגיון.  
הבית דין יכולים לומר מותר לך מותר לך 
מותר לך? ומעניין שהתרת חכם מתירה  
רק משעת התרה   לא  למפרע.  הנדר  את 
השבועה.  משעת  למפרע  אלא  ואילך. 
ההתרה עושה את השבועה להיות בטילה 

 ומבוטלת.  

מוטעית.   הייתה  שההחלטה  מפני  למה? 
ההחלטה  מהירה.  הייתה  ההחלטה 

פנימ לחץ  מחמת  למה  נעשתה  אבל  י. 
לא  א שההחלטה  מפני  מזה?  לנו  כפת 

נעשתה על ידי האישיות האותנטית של  
ההחלטה נעשתה על ידי האישיות  האדם.  

האישיות האותנטית היא תמיד  המזויפת.  
ו סוג  זהירה.  פקחית  הוא  איזה  עסק 

ורשלנית?   מהירה  כזו  שבועה  להישבע 

לאדם יש רק התחייבות אחת. להקב"ה.  
שה היא מוטעית מצד ליצור התחייבות חד

השבועה.  של  לתוכן  קשר  בלי  עצמה. 
הוא   שבועה  ידי  על  מתחייב  שכן  ואחד 
הגלגל של   יקרה למחרת.  יודע מה  אינו 
המזל מסובב מהר. אף אחד לא יודע מה 
טעות.   הייתה  שלו  השבועה  אז  יקרה. 
מוטעית. לא מבחינת דת. אלא מבחינת  
האדם  מוסרית.  מבחינה  מעשית.  חכמה 

וחרר לקחת על עצמו כל מיני  הוא לא מש
אז  התחייבויות.   טעה  שהוא  ומכיוון 

לא   שלו  האותנטית  שהאישיות  מתברר 
הייתה מעורבת בהחלטה זו. אידיוט עשה  

ההחלטה נעשתה על  ההחלטה להישבע.  
שהאדם   אלא  והפכפך.  רגשני  אחד  ידי 
הזדהה עם אחד זה שהוא רגשני והפכפך.  
רגשני  שהוא  זה  אחד  של  והשבועה 

ך היא לא משמעותית. ולכן הבית והפכפ
 דין אומרים מותר לך מותר לך מותר לך.  

נדרים  להתרת  אחד  שורש  יש  אז 
שיש  גדולה  הכי  ההגנה  וזה  ולתשובה. 
והיינו  הכיפורים.  ביום  להציג  לנו 
והאותנטית   האמתית  שהאישיות 

בנדר  ירהו מעורבת  הייתה  לא  אלית 
ובשבועה. מפני שהנדר או השבועה היה  

יפשי. לא נכון מבחינה מוסרית. מגוחך. ט
וכן האישיות מבחינה מעשית אידיוטית.  

האמתית והאותנטית והראלית לעולם לא  
את   עשה  מי  בחטא.  מעורבת  הייתה 
הזדהה.   הוא  שאתו  אחר  מישהו  החטא. 
משיהו אחר זה דומה לו. הוא עצמו איבד  
לחטוא   היהדות,  לפי  שלו.  זהות  את 
הזהות.  את  אחד  לרגע  לאבד    פירושו 

רגע  בבאותו רגע, הוא אינו יודע מי הוא. 
עם   מזדהה  הוא  שלו  זהות  מאבד  שהוא 

 אחר. מישהו 

איך אחד יכול לאבד את זהות שלו? יש 
הרבה אנשים שמאבדים את זהות שלהם.  
של  הסיסמות  את  שמאמץ  נוער  יש 
השמאל החדש. והם פועלים עם סיסמות  
של  האינסטינקט  רק  הכול  וזה  אלו. 

להיצמד לעדר. אז זה לא רק שהם  העדר.  
מזדהים עם הקבוצה הלא נכונה. אלא הם  

נכו הלא  האישיות  עם  הם  מזדהים  נה. 
 ד מאבד  איבדו את זהות שלהם. וכשאח
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מתירנות  חטא.  גורם  זה  שלו  זהות  את 
שהאדם  תשובה?  היא  ומה  והפקרות. 
מגלה את עצמו מחדש. הוא יהודי. זה לא  

ת שלו. כל כך קל עבור אדם לברוח מיהדו
תורשת.   חוקי  על  מדברים  הביולוגיים 
ביולוגיה.   על  פה  מדברים  לא  אנו  אבל 
תורשת  חוקי  על  מדברים  אנו 
גם   תורשת  חוקי  יש  בהיסטוריה. 
לגבי   תורשת  חוקי  יש  בהיסטוריה. 

מאות של דורות במשך של התחייבויות.  
מחויבים    מילוניה היו  שנים  אלפי  של 

התחייבותם  את  קיימו  והם  ליהדות 
מסירת  לי ידי  על  ובדמעות  בדם  הדות 

בגדו   לא  לעולם  והם  עצומה  נפש 
להיות   יכול  לא  אז  שלהם.  בהתחייבות 

איפה הם    – שצאצאים שלהם   לא משנה 
הם  יבשת  באיזו  משנה  לא  נמצאים. 
נמצאים. לא משנה שנמצאים בקמפוסים  

יבגדו בהתחייבות    –של אוניברסיטאות.  
שלהם. אולי הם ירצו לבגוד. אבל זה רק 
האישיות המזויפת שתרמה לבגוד. זה לא  
בתוכם   משהו  יש  האותנטית.  האישיות 
את   יאבדו  הרבה   חזור.  אותם  שידחוף 

מפני שיש חוק    עצמם. אבל יש שיחזרו.
הוא  תורשת  של  זה  וחוק  תורשת.  של 

תורש של  זה  חוק  כפיתי הכרחי.  הוא  ת 
הוא רוצה בין אם    וקומפולסיבי. בין אם

 הוא אינו רוצה.  

מה   ברוסיה.  זה  הרבה  שקרה  לפני  הרב 
והרב  ברוסיה.  מהיהודים  התייאש  זמן 
חישב את זה במונחים מעשיים פשוטים. 
הרב היה בחור צעיר כשפרצה המהפכה  

ב מה  1918הבולשביקית.  יודע  והרב   .
.  1918הבתי ספר ברוסיה היו עושים מאז  

מיד  הם  לגן,  נכנס  הצעיר  כשהילד 
לם לוקים. שהעו-אומרים לו ר"ל שאין א
ומנגנו שפועל מעצמו.   ןהוא רק מכניזם 

כל החוקים הם מכניים. אין רצון עליון. 
אין דת. אין גילוי. והם מלגלגים על כל  

.  1918הדתות. על כל דת. ככה עשו מאז  
ה עד  וזה  שנים  לעשרות  ככה  עשו  ם 

בשנות  נפל.     שהקומוניזם ופתאום 
התחילו  ברוסיה  יהודים  השבעים 

שני דורות של   להתעורר ליהדותם. עברו
אתאיסטים.   בבתי  גדלו  חינוך  כולם 

שהיה  רק  לא  זה  אתאיסטי.  ברחוב 
של   הממשלה  אלא  ברוסיה.  אתיאיזם 

אתיאיזם.   מעודדת  הממשלה רוסיה 
ם  העריצו את המדע ממש כעבודה זרה. ה

כור    היה  רצו שהמדע יהיה תחליף לדת.
מבשל בחום גבוה.    היתוך ברוסיה שהיה

כזה.   דבר  היה  לא  לעולם  באמריקה 
בלי רבנים היו  בית ספר.    היהודים  ובלי 

היה דת  של  סימן  היו   כל  הם  אז  אסור. 
לפני   שלהם  הזהות  את  לאבד  צריכים 

זמן. ובמשך הרבה  שנים היהודי   הרבה 
  הזדהה עם האישיות הלא נכונה.   ברוסיה

עם עם הקומוניסט או עם הסוציאליסט.  
מרקס היה התורה שלו.  .  טברסליסהאוני

 נביאים שלו.  לנין ואנגל היו

הפס לא אבל  להיות  התברר  הזה  ימיזם 
יהודים ברוסיה כן חזרו לשורש של נכון.  

וזה נס גדול מאוד. זה נראה כזה  יהדותם.  
התבוללו   ברוסיה  היהודים  טבעי.  לא 
החברה  ותוך  דורות  שתי  של  במשך 

הי אמנם  אנטישמיות יהרוסית.  תה 
שהכריע.  בר מה  לא  זה  אבל  וסיה. 

להכחיש   והיהודים ברוסיה פתאום התחיל
לרוסיה.   שייכותם  אמרואת  שהם   והם 

שייכים לעם היהודי.  האין זה שהיהודים  
התחילו   הם  זהותם?  את  גילו  ברוסיה 
פתאום להזדהות עם האישיות האותנטית  

 אלית שלהם. זה תשובה.  יוהר

של    אז צד  עוד  כיפור  ביום  ליהודי  יש 
הגנה. הצד הראשון של הגנה היה הגורל.  
כי הנה כחומר ביד היוצר. ברצותו מרחיב 
וברצותו מקצר. הגורל מעצב את רעיונות  
שלנו. זה צד אחד שה' הציע לנו על ידי 
ירמיהו הנביא. ועל ידי העבודה של שני 
השעירים בבית המקדש ביום הכיפורים.  

ה של  להתווכח  הטקס  יכול  יהודי  גורל. 
 ביום כיפור ולומר אנו אמנם אשמים. 
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אנו   לגמרי אחראים. אבל מצד שני,  לא 
לאמריקה נהיו    המהגרים  הם  איך  סיפרו 

שבת. יום   מחללי  בליל  אומר  וכשהרב 
הוא   היוצר  ביד  כחומר  הנה  כי  כיפור 
חושב על מהגרים אלו. יהודי אחד שהיגר 

ל סיפר  עשיר  אדם  ונהיה  רב לאמריקה 
הוא הגיע איך הוא נהיה מחלל שבת. כש

  ה פיקישה קו מלאמריקה היו לו עשרים וח
זמן שווה לשתים  זה היה באותו  בכיסו. 
לנו   וחצי אגורות. ככה הוא הגיע  עשרה 

עבודה  מצא  והוא  מלאכה  יורק.   בבית 
המאה  shopב בתחילת  זמן  ובאותו   ,

היה  עבודה  של  אלו  במקומות  העשרים 
. והוא היה צריך  להם במרתף מקום לישון

לשלם חמישה דולרים לשבוע כדי לקבל  
זה   סכום  מנקים  והיו  עליה.  לישון  מטה 

ואף פעם לא החליפו מהמשכורת שלהם.  
זה   להם יהודי  עבור  אבל  הסדינים.  את 

זה של עבודה ושינה היה מתנה מן  מקום 
ביום   שמה  עבודה  התחיל  הוא  השמים. 
  שני. וביום ששי הוא קיבל את המשכורת 

מששלו הייתה  במובן  המשכורת  כורת  . 
אני לבעלים  אמר  והוא  אראה    זעירה. 

לו  אמר  הבעלים  אבל  שני.  ביום  אותך 
מחר  תבוא  לא  למה  שני?  יום  למה 

והיהודי ענה לו שמחר זה שבת  לעבוד?  
ואסור לו לעבוד בשבת. והבעלים אמר לו  
אם אתה לא תבוא מחר לעבוד אז גם לא  

ב הגיע  לא  והוא  שני.  ביום  שבת  תבוא 
והבעלים   שני,  ביום  הגיע  הוא  לעבוד. 
מלאכה  בבית  ניסה  הוא  אז  אותו.  זרק  
אז   דבר.  אותו  לו  קרה  ושמה  אחרת. 
לבסוף הוא לא הצליח לפרנס את עצמו. 
ושוטר  ברחוב.  ספסל  על  ישן  היה  הוא 
והוא סבל רעבון.   היה בא ומגרש אותו. 
לו   היה  שלא  מפני  מלוכלך  היה  והוא 

עצמו. את  לרחוץ  הוא    מקום  בסוף  אז 
זה   האין  השבת.  את  חילל  ור"ל  נכנע 

גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל.  גורל? 
לא   אנו  היהודי.  עבור  גדולה  הגנה  זו 

עצמינו.   עבור  הגנה  דברי  אנו מציגים 
אומרים דברי הגנה עבור חברנו היהודים. 

 עבור הזולת.  

היהודי.   הגנה עבור  זה  ויש צד שני של 
וז נדרי.  כל  של  הכי הרעיון  ההגנה  ה 

אמנם חטאנו. אבל החוטאים הם  גדולה.  
בנו.   שנדבקה  אחרת  אישיות אישיות 

אלא שאנו הזדהינו  שטנית שנדבקה בנו.  
האישיות   אבל  זו.  שטנית  אישיות  עם 

והר והאמתית  לעולם יהאותנטית  אלית 
התורה   ואם  בחטא.  מעורבת  הייתה  לא 
יעילה  היא  נדרים  שהתרת  הצהירה 
גם   אז  החלטה  איננה  שטחית  שהחלטה 
פשע שטחי הוא לא פשע. גם חטא שטחי 
בעומק  שהיהודי  מפני  חטא.  לא  הוא 
האישיות  לא חטא.  לעולם  שלו  אישיות 
ומעבר   מעל  היא  ואמתית  האותנטית 
טהורה נשארת  תמיד  היא   לחטא. 

לעשות ואצילית.   צריכים  שאנו  מה  וכל 
לזרוק מעלינו את הזהות המוטעית  הוא 
האותנטית  האישיות  עם  ולהזדהות 
נסתרת,  הייתה  עכשיו  שעד  ואמתית 

 מסתורית ולא ידועה לנו.  

לא   הוא  לעצמו.  מסתורי  הוא  שהאדם 
אם יש מישהו שאנו לא  יודע את עצמו.  

מכירים אותו זה לא השכן שלי. אלא אנו  
מכירים את עצמינו. זה המסתור הכי  לא  

גדול. וביום כיפור אנו מזהים את עצמינו. 
נו  אנו מזדהים עם עצמינו. וזה תשובה. א

נדר כל  וחרמי אומרים  ושבועי  ואסרי  י 
וקינו התחייבויות וקונמי  כל  וכינויי.  סי 

נכונה.   הלא  מהאישיות  שנובעים  אלו 
לא   התחייבות  שטחית.  התחייבות 

התחייבו טיפשית.  הגיונית.  ת 
מהמעמקים    זורמותהתחייבויות אלו לא  

שהאישיות  איפה  האדם  לב  של 
נסתרת. אלו  האותנטית   התחייבויות 

האישיות  השטחית.  מהאישיות  זורמות 
השטחית מושפעת מהאווירה של הרחוב.  
אבל ביום כיפור כל התחייבויות אלו הם 
בטלים   הם  למה  ומבוטלים.  בטלים 

הא שהאישיות  מפני  ותנטית  ומבוטלים? 
 ואנו באותו אופן  לא אישרה אותן. 
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מבקשים ביום כיפור סליחה ומחילה מאת  
האמתית  הקב"ה.   שהאישיות  מפני 

הנסתרת בתוכנו לעולם לא חטאה. זה צד  
שני של הגנה שאנו מציגים ביום כיפור  

     בפני שופט עליון. 

ברור שכל זה לא מפריע להודאה גדולה  
נראה   אמנם  זה  מצדנו.  אשמה  של 

כביכול  פר אנו  אחד,  מצד  דוקסלי. 
על   להגן  משתדלים  ואנו  מתווכחים 
עצמינו. אבל מצד שני, אנו אומרים סרנו  
ממצוותיך וממשפטיך הטובים ולא שווה 
לנו כי אתה צדיק על כל הבא עלינו כי  

הרשענו.   ואנחנו  עשית  זה אמת 
מוטיב  היא  דיאלקטיות  אבל  דיאלקטי. 

שי מפני  סתירות.  יש  ביהדות.  ש מרכזי 
   סתירות בחיי אנוש. 

מיד אנו  נדרי  ולכן  כל  אומרים   אחרי 
הגר   ולגר  ישראל  בני  עדת  לכל  ונסלח 

הפירוש    ובתוכם כי לכל העם בשגגה. מה
של בשגגה? למה זה בשגגה? אחד חילל  
הוא   בשגגה?  זה  למה  אז  במזיד.  שבת 
נוהג   והוא  הרכב שלו בשבת  את  מוציא 

ב. והוא יודע שנהיגת רכב בשבת את הרכ
בעזות האסור  היא משקר  הוא  איך  אז   .

פנים להקב"ה ואומר לכל העם בשגגה? 
זה   למה  בזדון.  זה  אלא  בשגגה,  לא  זה 

שהאי מפני  האותנטית  שגגה?  שיות 
הנסתרת עמוק בתוך לב האדם לעולם לא  
של   האותנטית  האישיות  לגבי  חטאה. 
עם   הזדהה  הוא  בשגגה.  זה  האדם 
בשגגה.   זה  נכונה.  הלא  האישיות 
אמנם   עבירה  מוטעית.  הייתה  ההזדהות 
נעשתה בכוונה תחילה. העבירה תוכננה  

הייתמראש.   ההזדהות  מוטעית.  אבל  ה 
ה מוטעית אז זה  ומכיוון שההזדהות היית

כי לכל העם בשגגה. ונסלח לכל  שגגה.  
רק   חטא  הוא  אם  בין  ישראל.  בני  עדת 

פעם אחת בחיים. בין אם הוא חוטא סדיר  
מפני  בשגגה  זה  למטה.  עד  שהתדרדר 
כיפור  ביום  מוטעית.  הייתה  שההזדהות 

 אנו משנים את ההזדהות.  

ולכן כל נדרי פותח ומביא עמו את היום  
הגדול. כי גדול יום ה' ונורא מאד. מפני 
עבור  הגדולה  ההגנה  הוא  נדרי  שכל 
היהודי. בכל נדרי מתגלה המסתורין של  

מוטעית. תשובה.   הזדהות  פירושו  חטא 
 ותשובה פירושה לגלות את עצמו. 

 *** 

מכפר.  יום  של  עיצומו  אומרת  הגמרא 
יים אז הכוהן גדול  כשבית המקדש היה ק 

הקרבת   של  הטקס  כל  את  עושה  היה 
הכיפורים.   יום  של  וקרבנות הקרבנות 

אלו היו מכפרים את עוונות עם ישראל. 
אחרי שבית המקדש נחרב אין כוהן גדול  
שעיר  ואין  קטורת  ואין  קרבנות  ואין 
הזה   בזמן  אז  לה'.  ואין שעיר  המשתלח 
כיפור?   ביום  עוונותינו  את  מכפר  מה 

יום.    עיצומו של של  הפירוש  מהו  אבל 
עיצומו של יום מכפר? המקור של סליחה  
עליון   חסד  של  והמקור  וכפרה  ומחילה 
הכיפורים   ביום  ישראל  עם  על  ששופע 
עיצומו של   זה  יום. מה  עיצומו של  הוא 
יום.   של  עצמו  שזה  מפרשים  יש  יום? 

מפרשים   יש  אבל  עצמו.  ואנו   –היום 
שלהם   פירוש  עם  ו שעיצומ  – מסכימים 

הוא מלשון עוצמה. יש שרש אחד למילים  
פירושו   עוצמה  ועוצמה.  התוקף  עצם 

יום  .  the powerהכוח  ו של  עיצומו 
עוצמה  יש  היום.  של  העוצמה  פירושו 

.  intrinsic powerמונחת בתוך יום כיפור  

 inherentיש כוח מונח בתוך יום כיפור. 

strength  הכיפורים יום  זו של  ועוצמה   .
ישראל.   עם  עוונות  את  אנו  מכפרת 
 צריכים להבין את המשמעות של זה. 

יום   של  העוצמה  את  מודדים  איך 
הכיפורים? אי אפשר לשקול את העוצמה 
העוצמה?  את  מודדים  איך  משקל.  על 

היום הוא  וגם, איזה סוג עוצמה יש ליום?  
וארבע  של עשרים  זמן  יחידת  הלוח  על 

 ת. אז מה זה העוצמה שמונחת ביום שעו
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כיפור? ואיך אנו מודדים את זה? על ידי  
לא  כפרה  האינדיבידואל.  של  החוויה 
ניתנת לכל אחד כמתנת חינם. כפרה היא  

למשהו.   משלם  פרופורציונלית  היהודי 
כיפור.   ביום  הכפרה  עבור  לא מחיר 

לא   ר"ל.  ייסורים  לא  קרבנות.  הקרבת 
כאב פיסי   סבל ר"ל. לא מחלה ר"ל. לא 

עבור   מחיר  משלמים  כן  אנו  אבל  ר"ל. 
כפרה ביום כיפור. מהו המחיר? החוויה.  
כיפור.   יום  את  לחוות  חייב  היהודי 
של  האינטנסיביות  כפי  היא  והכפרה 
של  הרגשות  של  האצילות  כפי  החוויה. 

כיפור.   ביום  גוהיהודי  השמחה.  כפי  דל 
מעורר שהיום  האהבה  של   כפי  בלב 

החוייההיהודי.   היא    אם  כיפור  יום  של 
ק. אבל אם  בעומק אז הכפרה תהיה בעומ

החוויה היא רק רגש שטחי מפני שאחד 
נשאר קר רוח ומנותק מקדושת היום אז  

    הכפרה תהיה שטחית. 

אומר   היה  הוא  אם  שאפילו  אומר  הרב 
יכול   היה  לא  הוא  מהר  מוספים  תפילת 
שבע  תוך  עשרה  השמונה  כל  את  לומר 

והר דקות.  ר שקודם שהוא  אומ  בעשרה 
גומר לומר המלך הקדוש הם כבר חוזרים 
במרומיו.  שלום  עושה  ואומרים  אחורה 
והרב לא היה יכול להבין את זה. ומדובר  
קרה   מה  אז  וישרים.  הגונים  באנשים 
הדרך.   קפיצת  להם  שאין  ברור  להם? 
כל  את  קוראים  לא  שהם  הוא  התירוץ 
על  מסתכלים  רק  הם  אלא  המילים. 

. הרב אומר  They only glanceהמילים.  
הוא רק מסתכל בכתבות של    שלפעמים 

כתוב שם.  העיתון. והוא אמנם יודע מה ש
אומר   זה  אין  את  אבל  קרא  שהוא 

  הוא לא   להסתכל במה שכתובהכתבות.  
לקרוא מה שכתוב. ברור שכל יהודי שבא  
לבית הכנסת ביום כיפור יש לו רגש והוא  

חווה את יום כיפור. אחרת הוא לא היה  
מגיע. מה דוחף אותו להגיע לבית הכנסת  
צורך   מרגיש  שהוא  כנראה  כיפור.  ביום 
להגיע לבית הכנסת ביום כיפור. ואם הוא 
מרגיש צורך להגיע לבית הכנסת כנראה 

לו   זו  שיש  אבל  כיפור.  יום  של  חוויה 
חוויה שטחית. אז גם הכפרה תהיה כפרה  

 שטחית. 

יום כיפור טוב   כי   -אבל אם אחד מבין 
מאד   ונורא  ה'  יום    -   יכילנומי  וגדול 

חוויה  היא  כיפור  ביום  שלו  והחוויה 
בעומק. היא חוויה כוללת. אז יום כיפור 
עבורו הוא יום מתוק. אנשים שואלים את 

סף של יום כיפור איך הרב הרב אחר מו
הוא  כיפור  שביום  אומר  והרב  מרגיש. 
תמיד מרגיש טוב ומצוין. לא יכול להיות 

ל מקוצק מענד  רגש אחר ביום כיפור. ר'
היה אומר שתשעה באב הוא יום מר ואיך 

ויום כיפור הוא יום מתוק,  אפשר לאכול?  
יום כיפור הוא    ?אז מי בכלל צריך לאכול

לחוות את המתיקות יום מתוק. אבל כדי  
אבל זה צריך של היום אחד זקוק לידע.  

רק לא  פורמלי   להיות  ידע 
להיות    אלאואינטלקטואלי.   צריך  הידע 

רגשית.   לחוויה  לחוויה.  מתורגם  אח"כ 
אותו  שוטפת  הרגשית  החוויה  אם 

overwhelming   אצילית חוויה  והיא 
היא  הכפרה  אז  בחוויה  שמח  ואחד 

אז   לחוויה.  היא  פרופורציונלית  הכפרה 
לגובה האדם  את  ומגביה     עוצמתית 

מכפר. מסחרר.   יום  של  עיצומו  זה 
העוצמה של היום מכפרת. אבל העוצמה  
שלנו  רגשות  ידי  על  נמדדת  היום  של 

 ביום כיפור.  

 *** 

סליחות  לומר  מתחילים  לא  אנו  והנה 
בליל יום כיפור. ליל יום כיפור הוא אמנם 
הלילה   הוא  אבל  סליחות.  של  לילה 

ר אנו מתחילים לומהאחרון של סליחות.  
לפי הרמב"ם    סליחות קודם ראש השנה.

סלי לומר  ימי  מתחילים  בעשרת  חות 
והחזן   מתעטף    תמיד  בסליחותתשובה. 

לית. אבל  הקהל אינו מתעטף בטבטלית.  
 אבל בליל יום  החזן מתעטף בטלית. 
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בטלית.   מתעטף  ואחד  אחד  כל  כיפור 
הרי לילה  למה? זה לא מחמת יום כיפור.  

ציצית.   זמן  הוא  לאו  לסליחות  המקור 
הגמרא בראש השנה. ויעבור ה' על פניו  
ויקרא אמר ר' יוחנן אלמלא מקרא זו לא  
היינו יכולים לומר את זה. זה  היה נחשב  

ו ויקרא  חירוף  פניו  על  ה'  ויעבר  גידוף. 
פירושו שה' עטף את פניו בטלית. ויקרא. 
לפני   ויבואו  לפני  חוטאים  כשבני  ואמר 
לבקש סליחה ומחילה אז יעשו כסדר הזה 
ואני מוחל להם. מלמד שנתעטף הקב"ה 
בני   אם  למשה  ואמר  ציבור  כשליח 
חוטאים לפני ויבואו לבקש מחילה. יעשו 

יח ציבור יעטוף כסדר הזה. והיינו שהשל
את עצמו בטלית. לכן רק השליח ציבור 
אומר   ככה   לסליחות.  בטלית  מתעטף 
מתעטף  אינו  הקהל  ושאר  הלבוש. 
זה   כיפור  יום  בליל  למה  אז  בטלית. 

המגן אברהם אומר אבל בליל יום  שונה?  
הכיפורים כולם מתעטפים בטלית. למה?  
אנשים חושבים שבליל יום כיפור הקהל  

מחמת יום כיפור. אבל  מתעטפים בטלית
אין  ציצית.  זמן  לאו  לילה  נכון.  לא  זה 
צורך לטלית גם בליל יום כיפור. אלא זה  
אומרים  אנו  כיפור  יום  שבליל  מפני 

 סליחות. 

כיפור אנו אומרים סליחות  ביום של יום  
יש מעט  ובזמנינו, במחזורים  וגם פיוט. 

כיפור.   יום  של  ביום  סליחות  יש  מאוד 
קודם סליחות  קצת    קצת  ויש  הווידוי. 

סליחות לאחר הווידוי. אנו ביום של יום 
לא  אמרו  פיוט.  בעיקר  אומרים  - כיפור 

לוקינו. אבל  -לוקים. מלך עליון. מעשה א
אפילו  אומרים  לא  אנו  כיפור  יום  בליל 
הן   התפילות  כל  פיוט.  של  אחת  מילה 
כל   שאחרי  הוכחה.  לזה  ויש  סליחות. 

ים. תפילה אנו אומרים י"ג מדות של רחמ

ר אומרים  אנו  כיפור  יום  בליל  ק אז 
וכל אחד עטוף בטלית. בלילה   סליחות. 
רגיל של סליחות רק השליח ציבור צריך  
להתעטף בטלית. לכסות את הפנים שלו.  
יום כיפור כל אחד צריך להתעטף   בליל 

 בטלית.  

והנה למה השליח ציבור בסליחות צריך 
אינו   הקהל  שאר  וכל  בטלית  להתעטף 

ף בטלית? זה מפני שהאיש צריך להתעט
החזן מתפלל  המרכזי בסליחות הוא החזן.  

עבור הציבור. החזן מתחנן עבור הציבור.  
החזן ביום החזן הוא הסניגור של הציבור.  

גדול.  הכוהן  במקום  בעצם  הוא  כיפור 
הכוהן גדול בזמן בית המקדש היה הדובר  

הכוהן גדול היה הסנגור של  של הקהילה.  
ז היה  הוא  לפני  הקהילה.  שהתחנן  ה 

ציבור  והשליח  הקהילה.  עבור  הקב"ה 
כל ביום כיפור הוא במקום הכוהן גדול.  

וה העבודה.   שתחוואותההכריעות  וסדר 
וזה נכון לא רק ביום של יום כיפור, אלא  

יש    זה נכון בכל פעם שאומרים סליחות.
זה  של הוא  ציבור  והשליח  ציבור.  יח 

הקהילה  הקהילה.  עבור  שמתפלל 
אנו   אבל  ציבור.  השליח  עם  מתפללת 
מדגישים את המילה עם. זה לא רק בבת  
אחת עם השליח ציבור. אלא אנו עונים  

ה של  חוזרים  להזמנה  אנו  ציבור.  שליח 
זה  על התפילה של השליח ציבור.   אבל 

רק חזרה על התפילה של השליח ציבור. 
השליח   הוא  הבמה  על  המרכזי  השחקן 

זה ביום של יום כיפור. מפני שכל  ציבור.  
סליחות,   -מה שאנו אומרים ביום כיפור

מחזור   לנו  יש  ושירה.  תפילות  פיוטים, 
הרבה ביום    . אנו אומריםגדול ליום כיפור

אנו אומרים במסגרת של חזרת   -כיפור.  
מאבינו   חוץ  תפילה  שום  אין  הש"ץ. 
סליחה  שום  אין  פיוט,  שום  אין  מלכנו, 
ואין שום ווידוי שנאמר חוץ למסגרת של  

הש"ץ.   יפה  חזרת  משתלב  הכול  ואם 
כל   אז  הש"ץ  חזרת  של  המסגרת  לתוך 
התפילות הן תפילות של השליח ציבור.  

שיי הש"ץ  אנו  חזרת  ציבור.  לשליח  כת 
אמנם אומרים את הכול. אבל אנו אומרים  
את   אומרים  אנו  אתו.  ביחד  הכול  את 

אחריו.   המרכזי. הכול  האיש  הוא  אבל 
 מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור. 
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ציבור   השליח  סליחות  כשאומרים  ולכן 
הציבור.   של  הסנגור  המליץ  הוא  הוא 

מתחנן   הוא  עבורנו.  מתערב  הוא  יושר. 
עטוף  ו.  עבורנ להיות  עליו  מוטל  זה  אז 

את  אחריו  עונים  רק  אנו  בטלית. 
יום  של  היום  לגבי  נכון  וזה  הסליחות. 

 כיפור.  

אבל בליל יום כיפור אין חזרת הש"ץ. אז  
כנראה שהתפקיד של השליח ציבור בליל  
עשרה.  השמונה  עם  נגמר  כיפור  יום 
שליח  אין  הסוף  עד  תחנוננו  מיעלה 

עומד   אמנם  הוא  העמוד.  ציבור.  לפני 
אבל הוא רק מדריך אותנו בתפילה. אבל  
הסליחות נאמרות על ידי כל הציבור. על 
כל  ידי  על  ואחד.  אחד  כל  ידי 

אם תרצה תאמר שכל יחיד  אינדיבידואל.  
משנה.   לא  זה  ציבור.  שליח  עדיף הוא 

לומר שאין שום שליח ציבור. לא צריכים 
גם בבית  סנגור. המואשם יגן על עצמו.  

ה ככה. יש סנגור. הוא מתווכח המשפט ז
נגד האשמה. הוא מגן על המואשם. אבל  

ד  קודם שהחבר מושבעים מחליטים תמי
לפני  לדבר  ההזדמנות  למואשם    נותנים 

חבר המושבעים להגן על עצמו. והקב"ה 
נותן אותה הזדמנות לכל אחד ואחד. אבל  
ביום של יום כיפור הקב"ה רוצה סנגור. 
בית  עמך  פיפיות  עם  היה  אומרים  אנו 
ישראל העומדים לבקש תפלה ותחנונים  

ישראל.   בית  עמך  על  ביום מלפניך 
השליח ציבור מתחנן עבור הציבור. אבל  

על תפילה  אין  אין    בלילה  נציגות.  ידי 
נציג. אין דובר. הקב"ה רוצה שכל יהודי, 

לפני עצמו  על  להגן  מואשם,  וכל וכל   .
יהודי בא לפני הקב"ה. הם אמנם ביחד.  
אלף אנשים כנוסים ביחד בבית הכנסת.  
אבל כל אחד מופיע לפני הקב"ה בנפרד. 
כל יחיד בפני עצמו מופיע בפני הקב"ה.  

כאחד מתוך  אז ביום כיפור היהודי מופיע  
קבוצה גדולה כציבור וכחלק מקהילה. זה  
היה   גדול  הכוהן  כיפור.  יום  של  ביום 

כעם וכבית.  אומר על עמך בית ישראל.  
שהיהודי   רוצה  הקב"ה  כיפור  יום  ובליל 
כאדם   בודד.  כאינדיבידואל  לפניו  יופיע 
בודד. כל יהודי שמתפלל בליל יום כיפור 
צריך לשכוח מהאחרים שמתפללים ביחד 

תו. כאילו אין אף אחד אחר שם. כאילו א
בודד  בי חוטא  הוא  ריק.  הוא  הכנסת  ת 

לפניו.   ומתחנן  הקב"ה  לפני  שמופיע 
ותחנונים.   יום  בתפילה  של  ביום  אבל 

כיפור היהודי בא כאחד מקהילה. כחלק  
 מקהילה גדולה ונפלאה.  

משיגים תשובה על ידי שתי מדיה. מדיה  
ים.  אחת היא סבל. אין תשובה בלי ייסור

אבל חז"ל מפרשים ייסורים לא במונחים  
של ר"ל כאב פיסי. לא במונחים של ר"ל  

ומוות.   עוני. מחלה  של  במונחים  לא 
ולא  מהיהודי,  זה  את  דורש  לא  הקב"ה 
מאף אחד. אבל יש סוג אחד של ייסורים 
ולהימלט  לברוח  יכול  לא  אחד  שאף 

עצמו ממנו.   על  להגן  יכול  לא  אחד  אף 
לב אופייני  זה  אנוש.  מזה.  אופייני ר  זה 

לאדם מפני שהוא אדם. אם אדם לא היה  
חווה ייסורים אלו אז הוא לא היה אדם. 
אנשים   בדידות.  של  הייסורים  הם  אלו 
חוויה.  של  זה  סוג  מבינים  לא  צעירים 
דוחים  שבו  מצב  חווה  הוא  כן  אם    אלא 

אחרת, אנשים צעירים לא ושוללים אותו.  
אבל  בדידות.  של  החוויה  את    מבינים 

זו   חוויה  חווים  הם  מתבגרים  כשאנשים 
בדידות.   לה והדבר הכי מפחיד במחשל 

לא משנה   בדידות.  הרגש של  כמה הוא 
מש לא  לו.  יש  נפלאה חברים  כמה  נה 
כמה ילדים שלו   משפחה שלו. לא משנה

כשאחד חולה הוא יודע שהוא מסורים לו.  
לבד. אף אחד לא יכול לעזור לו למרות  
משפחתו   של  טובות  כך  כל  הכוונות 

 ומכריו. והבדידות היא המכפר הגדול. 

בבואו   מועד  באהל  יהיה  לא  אדם  וכל 
גדול  כשהכוהן  צאתו.  עד  בקדש  לכפר 
נכנס לקדש הקדשים ביום כיפור זה היה 

והתור היום.  בעבודת  נעלה  הכי  ה הרגע 
 אומרת וכל אדם לא יהיה באהל מועד  
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בבואו לכפר בקדש עד צאתו. אף אחד לא  
לאיהי אחד  אף  נוכח.  אליו    ה   יתלווה 

כשהוא נכנס לקדש הקדשים להקטיר את 
הקטורת או להזות את הדם לפני ולפנים.  

והן אחר לא  מבואו עד צאתו. למה? למה כ
היה   זה  גדול?  הכוהן  אל  להתלוות  יכול 

קל. יותר  עבור   הרבה  קל  היה  לא  זה 
הכוהן גדול לשאת את הקטורת וגם את  

מפני שכפרה צריכה המחתה עם הגחלים.  
בדידות.   של  הרגש  שאינו בדידות.  מי 

יכול  אינו  בדידות  של  זה  רגש  חווה 
 להשיג כפרה שלימה.  

כנסת  בבתי  המצב  שפעם  אמר  הרב 
שאנשים ונשים יושבים ביחד היה כל כך 

מיואש קצת  היה  שהרב  אלא  גרוע   .
יותר  יש  מאוד.  השתפר  המצב  שעכשיו 
מחיצה  יש  שבהן  כנסת  בתי  ויתר 
לנשים.  אנשים  בין  המפרידה 
שהדתיים   אמרו  הקונסרבטיביים 
מפרידים בין אנשים לנשים בבתי כנסת  

מ שהם  כבריה מפני  הנשים  את  חזיקים 
הנשים בכלוב. זה  שמים את    פחותה. לכן

ה הפירוש הרשמי של הקונסרבטיביים  הי
הדתיים מפרידים בין אנשים לנשים    למה

כנסת.   קונסרבטיבי בבתי  ראביי  יש 
ב כנסת  ליל  שהגיע  לבית  כיפור  יום 

עשה   -  אורתודוקס   כבר  שהוא  נקווה 
תשובה. הוא עכשיו כבר זקן. שאם הוא  
חם  יהיה  הגיהינום  אז  תשובה  עשה  לא 

והוא היה אמור לדבר על    –מאוד עבורו.  
היה לא  זה  כסף.  גיוס  של  עבור   מבצע 

של  העניין  היה  לא  שעוד  הבונדס 
הוא    –הבונדס.   דבריו  בהתחלת  אבל 

ואמר   נשיםעזרת  הרים את עיניים שלו ל
לצאת   אצילות  יהודיות  נשים  אתן  להן: 
לבעליכן  והצטרפו  שלכם  מהכלוב 
שמחכים לכן. והייתה שם מהפיכה בליל 

והנשים   המחיצה  את  הורידו  כיפור.  יום 
בטיח להם הצטרפו לאנשים. וזה מה שה
 כפרה גמורה על עוונותיהם. 

מהאנשים   הנשים  את  מפרידים  למה 
תמיד  שהוא  אומר  הרב  הכנסת?  בבית 
חושב שיהדות מחשיבה את הנשים יותר 

חז"ל  ממה שיהדות מחשיבה את הגברים.  
כוח   לאשה.  ניתנה  יתירה  בינה  אומרים 

הא של  מכוח ישיפוט  חד  יותר  הוא  שה 
הא גברים.  של  היא  י שיפוט  יותר  שה 

יותר   נמשך  שהאיש  אובייקטיבית. 
המזויפת  האישיות  עם  להזדהות 

הא יותר  יוהמדומיינת.  היא  שה 
ובתנ"ך אנו  תר מעשית.  ואובייקטיבית וי

שרה   לולי  הנשים.  חשובות  כמה  רואים 
הייעוד שלו.  כל  את  היה מאבד  אברהם 

עשו היה מקבל את הברכות.  י רבקה  לולו
ת  ת שבע שלמה לא היה יורש אולולי ב

מדוד.   להבין המלוכה  צריכים  גם  ואנו 
הנשים למה   את  להפריד  אומרים  תמיד 

להפריד  גם  אומרים  לא  למה  מהגברים? 
- את הגברים מהנשים? הרי היחס הוא דו 

 סטרי.  

על  מבוססת  תפילה  שגם  הוא  הפירוש 
בדידות.   של  שהאדם הרגש  זמן  כל 

מרגיש שהוא יכול לעזור לעצמו ושחבריו 
ול בו  לתמוך  והוא  יכולים  אותו  הציל 

מבקש מהקב"ה שהקב"ה יצטרף לחבורה 
ס הוא  תפילה.  לא  יכול  זה  שהוא  בור 
וחבריו לעצמו  של   לעזור  מגדל    הם 

הקב"ה  מאת  מבקש  והוא  תמיכה 
זה לא תפילה.  שהקב"ה יצטרף אליהם.  

שלא  משוכנע  כשאדם  פירושה  תפילה 
אנושית. כשאדם  לו שום תמיכה  תעזור 

כול  ונטוש.  בודד  נטמרגיש  אותו. ם  שו 
לו אף אחד. אז יש לו  כולם בגדו בו. אין  

אז יש לו את הזכות הזכות להתפלל לה'.  
לבוא לפני הקב"ה ולומר רק אתה הקב"ה 

ל לעזור  אבליכול  צופה  אם  י.  רק   הוא 
ברה ולפירמה שלו אז  חשהקב"ה יצטרף ל

למזה   הסיבה  זו  תפילה.  ה מפרידים  לא 
 את הנשים מהגברים בבית הכנסת.

חד צריך  שהוא יום תפילה א  וביום כיפור
 והלילה של   לחוות חוויה זו של בדידות.
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יום כיפור מוקדש לחוויה זו. הלילה של  
יום כיפור הוא הלילה של האינדיבידואל  

חברים.  הבודד.   בלי  משפחה.  יש בלי 
אנשים מסביב. אבל הוא לא מודע להם. 
יהיה  והוא  הביתה  יבוא  הוא  בודד.  הוא 

שה וכאילו ר"ל יר"ל אין לו א  בודד. כאילו
השולחן ערוך אומר שאחד  אין לו ילדים. 

בידו כשהוא   או  ילד על ברכו  יחזיק  לא 
מתפלל. מפני שאם יש לו ילד והוא אוהב  
ואם בשעת   בודד.  לא  הוא  אז  הילד  את 
לא   זה  אז  בודד  לא  הוא  האדם  תפילה 
תפילה. וליל יום כיפור מוקדש לתפילה 

מר סליחות, אז  של האדם הבודד. אחד או 
יש שליח ציבור? הוא צריך ללבוש טלית.  

נשכח ממנו. יש לו קול    הוא לא נוכח פה.
שאתה   רוצה  הלילה  הקב"ה  אבל  נעים. 
שיהיה  רוצה  לא  הקב"ה  לפניו.  תתפלל 
לך   שיהיה  רוצה  לא  הקב"ה  נציג.  לך 

א רוצה  הקב"ה  שגריר.  או  תך.  וסנגור 
תתעטף  עצמך.  של  ציבור  השליח  אתה 

א אחבטלית.  אף  בחין  אחר  הבית  ד  דר. 
אף אחד לא    זה רק אילוזיה.מדרש עמוס.  

יכול לעזור לך. אם אתה ח"ו תחלה מה  
יאמרו  אמנם  הם  לך?  לעזור  יכולים  הם 

התורה.   בקריאת  שברך  מי  ועוד  עבורך 
יאמרו שני דולר כשיגיע לבעבור שנדר.  

נס   וצפוי שהקב"ה רפואה ו  יעשה  ישלח 
עשה שחברו  מפני  לחולה  מי   שלימה 

האדם  שברך ונדר שני דולרים לרפואתו. 
יותר   זה  חברים.  לו  שיש  באילוזיה  חי 

דלוזיה.   זה  אין  מאילוזיה.  שגעון.  זה 
לאדם חברים. הרב אמר שהוא חווה את  
היה  הניתוח  ניתוח.  עבר  כשהוא  זה 
יצא   הוא  איך  ידע  לא  הוא  מסוכן. 

היו    מהניתוח.   וילדיו  הרב  של  אשתו 
והייתה   מסביב הניתוח.  לפני  בלילה  לו 

הרב   אבל  לאשתו.  בינו  גדולה  אהבה 
הרגיש שאף אחד לא יכול לעזור לו. גם  

אשתו לא יכולה לעזור. רק הקב"ה יכול  
   לעזור לו. 

וזה הלילה של יום כיפור. הוא הלילה של  
 בדידות. 

בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין  
ה לה מנחם מכל אויביה כל רעיה בגדו ב

המדרש אומר זו ליל יום היו לה לאויבים.  
בכה הכיפורים.   הכיפורים.  יום  ליל  זו 
בליל הבוכה תבכה  כל  אומרים  חז"ל  ה. 

ק של בלילה  הרגש  שמתי  נשמע.  ולו 
בדידות נהיה רגש מוחץ? מתי הרגש של 
אותו   ומכניע  האדם  את  מציף  בדידות 
ביום   בלילה.  תקווה?  חוסר  של  למצב 

שונ  ברים  בד  טרוד  הרגש אדם  ולכן  ים 
דידות לא כל כך מציף אותו. ביום,  של ב

 הרגש של בדידות הוא לא כל כך הרסני
זה מצב של כל רעיה בגדו בה  .   בלילה 

יום   בליל  צריך  האדם  לאויבים.  לה  היו 
רק   יש  חברים.  לו  שאין  להרגיש  כיפור 
לא   אחד  ואף  הקב"ה.  לו,  שיעזור  אחד 

אף אחד לא יהיה   יתחנן להקב"ה עבורו.
גור שלו. השליח ציבור חושב על עצמו  סנ

ולא עליך. כל אחד חושב על עצמו. רק  
בלילה   תבכה  בכה  לו.  יעזור  הקב"ה 
יום  של  הלילה  זה  לחיה.  על  ודמעתה 

 הכיפורים.  

אבל גם פה יש דיאלקטיקה. ביום השליח 
ביום   ציבור מתחנן עבור כל אחד ואחד.

השליח ציבור הוא    א לא בודד.היהודי הו
הסנגור של כל אחד ואחד. השליח ציבור  
המקדש  בבית  גדול  הכוהן  כמו  הוא 

ואנו  מו הקהילה.  כל  עבור  כפרה  בקש 
אומרים היה עם פיפיות עמך בית ישראל 
העומדים לבקש תפלה ותחנונים מלפניך  

   על עמך בית ישראל.


