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מה היום נקרא יום ל
                                                                                   הכיפורים

 סליחה וכפרה מחילה
הכיפורים  יום  נקרא  היום                                                                                     למה 

 מחילה, סליחה וכפרה 

יום   נקרא  היום  לא  למה  אנו  הכיפורים? 
ב עכשיו  יחיד  מוטרדים  לשון  בין  הבדל 

ללשון רבים. זה אמנם שאלה טובה. אבל  
של  בסמנטיקה  מעוניינים  עכשיו  אנו 
יום  כתוב  פעמים  הרבה  כיפור.  המילה 
השם   אבל  הכיפורים.  יום  במקום  כיפור 
מסדרי  הכיפורים.  יום  הוא  הקלאסי 
יום   של  בלשון  השתמשו  התפלה 

באהבה  לוקינו -א הכיפורים. ותתן לנו ה' 
הכ יום  השם  את  זה  הזה.  יפורים 

השם   וזה  בו.  משתמש  שהרמב"ם 
בו.   משתמשת  הכיפורים  שהמשנה  יום 

שלנו   הבעיה  ושתייה.  באכילה  אסור 
למה יום הכיפורים ולא יום   לא  עכשיו היא

יום  למה  היא  שלנו  הבעיה  אלא  כיפור. 
הכפרה.   יום  ולא  היינו הכיפורים  אם 

רוצים להשתמש בלשון יחיד אז למה אנו  
יום הכפרה? ואם היינו רוצים    לא אומרים

לא   אנו  למה  אז  רבים  בלשון  להשתמש 
 אומרים יום הכפרות?  

אם יום כיפור היה נקרא יום הכפרה מה 
של   לייחודיות  ביחס  לנו  משדר  היה  זה 
למילה  כפולה  משמעות  יש  זה?  יום 
כפרה. המשמעות של כפרה היא הקרבן 

על המזבח. יש  שקרב  וא קרבן  עצמו שה
ש היחיד  היחיד קרבן  על  כפרה  הוא 

על   כפרה  שהוא  קרבן  גם  ויש  שחטא. 
לה'.   לחטאת  אחד  עזים  שעיר  הצבור. 

עצמו.   הקרבן  היא  עצמם כפרה  הבהמה 
שהקדשה למזבח נקראת כפרה. הגמרא 
מדברת על אחד שהביא כפרתו. הפירוש  
הוא שאחד הביא את הקרבן. הקרבן הוא  

לא  כפרה שלו.   או  כפרתו  הביא  הביטוי 
כפרתו   וגמרא.  הביא  במשנה  נפוץ  הוא 

הביא   לא  או  קרבנו  הביא  לומר  במקום 
קרבנו אומרים הביא כפרתו או לא הביא  

המילה כפרה היא תחליף למילה  כפרתו.  
בהקשר זה, המילה כפרה היא זהה  קרבן.  

של   אחת  זו משמעות  קרבן.  המילה  עם 
 המילה כפרה. 

כפרה.  למילה  משמעות  עוד  יש 
יותר   היא  השנייה  נפוצה המשמעות 

  תמהמשמעות הראשונה. המשמעו
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לאלו   רק  וניכרת  ידועה  הראשונה 
אבל המשמעות השנייה שלומדים גמרא.  

לשון  שיודע  אחד  לכל  וידועה  מוכרת 
הקדש. כל אחד שיודע לשון הקדש יאמר  

הוא סליחה כפרה    ושטיפת   שהמובן של 
של   עוונותיהם  מכפר  הקב"ה  עוון. 

המונח  ישראל.   לעוונות.  סולח  הקב"ה 
של    הפרכ קשור  שטיפתבמובן   ה עוון 

א א - לפעולה  כולם  ועל  לוה  -לוקית. 
אנו  סליחות סלח לנו מחל לנו כפר לנו.  

בין   ההבדלים  על  עכשיו  מדברים  לא 
סלח, מחל וכפר.    שלשה מונחים אלו של

נר מילים  שלש  קשורות    תדפואבל  אלו 
לוקית. הקב"ה סולח, הקב"ה  -לפעולה א 

המילה שאת העוון.    שוטףמוחל והקב"ה  
לשטוף. אם יש לאחד  כפרה בתנ"ך מובנו  

לכלוך על היד שלו והוא שוטף את היד 
כפרה. נקרא  וכפרה   זה  וסליחה, מחילה 

 לוקית. -קשורים לפעולה א

כפרה.   למילה  משמעותיות  שתי  יש  אז 
עם   זהה  היא  כפרה  של  אחת  משמעות 
קרבן פיסי. קרבן חטאת או קרבן עולה. 

של   רתאחאו קרבן אשם. אבל משמעות  
כפרה היא הפעולה של סליחת עוונות על  

 ידי הקב"ה. 

אנו שאלנו למה יום כיפור אינו נקרא יום  
כפרה? אבל אם היום היה נקרא יום כפרה  

יינו יכולים להגיע למסקנה מוטעית אנו ה
למובן   היום. הביחס  קדושת  של  הלכתי 

השם של היום תמיד מבטא את הייחודיות 
הכריזמה הפנימית של היום. זה  של היום.  

הכפרה  מה שחז"ל קוראים קדושת היום. 
של יום כיפור הוא על ידי עיצומו של יום. 
עצם   ידי  על  היום.  של  מהותו  ידי  על 

צם עהתוקף של היום. מהותו של היום ו
היו של  ליתוקפו  מביאים  כפרה. ם  די 
ה ולשטיפה של עוונות.  לסליחה, למחיל

אז אם יום קדוש זה היה נקרא יום כפרה  
אז לפי המשמעות הראשונה של המילה 
אומר   הייתי  הפיסי  הקרבן  שהיא  כפרה 
היום   של  וייחודיות  היום  שקדושת 
מתבטאת או בהקרבה של הרבה קרבנות.  

ה הביאו  ביום    רבהשהרי  קרבנות 
המשמעו  ולפי  השניהכיפורים.  של  ת  יה 

ושת היום  המילה כפרה הייתי אומר שקד
בפעו  וייחודיותו אמתבטאת  לוקית  -לה 

עוונות.   ושטיפת  סליחת  את  של  לתאר 
יום כיפור כיום של הקרבת קרבנות לא  
זה   היום.  של  ייחודיותו  את  מתאר  היה 
אמנם היה נכון שיום כיפור הוא יום של 
משנית   תכונה  זו  אבל  קרבנות.  הקרבת 

כ יום  שקרבים  של  קרבנות  ריבוי  יפור. 
הו כיפור  יום  ביום  של  משנית  תכונה  א 

את    כיפור. מבטא  ולא  מיצג  לא  הוא 
של היום. זה היה לא    וייחודיותו ונוראות

היא   אחת  סיבה  סיבות.  משתי  נכון 
מקריבים  אנו  בשבועות  או  שבסוכות 
ביום   שמקריבים  ממה  קרבנות  יותר 
שבעים  בסוכות  מקריבים  אנו  כיפור. 

שבועות    –של החג. אבל ימים אלו    פרים
לעולם לא נקראו ימי כפרה.    -או סוכות  

אז למה שיום כיפור יהיה נקרא יום כפרה 
מחמת ריבוי הקרבנות? סיבה שנייה היא  
שאם יום כיפור היה נקרא יום כפרה אז 
המילה   של  הראשונה  המשמעות  לפי 
המובן היה שיום כיפור הוא יום הקרבן. 

וא מוטעה. שאז היינו  אבל לומר דבר זה ה
מפספסים את המסר הגדול שיום כיפור  

לנו. את    משדר  מאבדים  היינו  אז  אנו 
המובן והמשמעות הנכונה של היום. של  

יום.   של  היום.  עיצומו  של  תוקפו  עצם 
לתאר  מקום  משאיר  היה  לא  זה  תיאור 

כ יום  שמרו  ישראל  שכנסת  יפור  איך 
אחרי  אחרונים  שנה  מאות  תשע  באלף 

בי העבודה. חורבן  והפסקת  המקדש  ת 
אנו לא מדברים איך קיימו את יום כיפור 
בזמן בית שני או בזמן בית ראשון. בזמן  
שבית המקדש היה קיים יום כיפור באמת  
היה יום של ריבוי קרבנות. אמנם בסוכות 

קרבנות.   יותר  כבר  הקריבו  אנו  אבל 
קיימנו יום כיפור אלף תשע מאות פעמים 

ב קרבנות.  הקרבת  לא  בלי  שאנו  רור 
 שכחנו את הקטסטרופה של חורבן הבית.  
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אנו מתאבלים על אובדן של סדר העבודה 
בבית המקדש לא רק בתשעה באב אלא  

אנו נזכרים מהפיוט    גם ביום כיפור עצמו.
כיפור לאחר העבודה. יש    במוסף של יום

פיוטים   של  ארוכה  חורבן מחרוזת  על 
מראה   של  הפיוט  עם  מתחיל  זה  הבית. 
כוהן. אנו מתארים את העבודה במונחים  

הרבה כך  כל  עם   חשק  נוסטלגיים 
עבודה. אפילו הניגון  ל  longing  וגעגועים

של  הניגון  כמו  בנוסטלגיה.  ספוג 
והכוהנים והעם. כל כך הרבה נוסטלגיה 

כל זה היה כשבית המקדש    ואהבה לעבר.
עמד על ההר. כשעמד ההיכל על מכונו.  

אלו  הקרבנות.  כשהכוהן גדול הקריב את  
התרוממות. חוו  זה  את  .  exalted  שראו 

Enraptured  יש כל כך הרבה נוסטלגיה .
ביום כיפור. הפיוטים האחרונים מבטאים 
יותר יגון וחוסר תקווה מהקינות בתשעה 

בסדר באב ומתארים  מספרים  אנו   .
יה חי בתוך  ההן גדול שהעבודה איך הכו

ביום   העבודה  את  עושה  היה  הקהילה 
העבודה כיפור.   שסדר  איך  למרות  אבל 
כי אנו  ביום  נשכח,  בלתי  דבר  הוא  פור 

זוכרים שגדולתו וקדושתו של יום   עדיין
נפחת   לא  כיפור  יום  של  זה  נורא 
לא   הוא  העבודה.  סדר  של  בהיעלמות 

ה' מעניק לנו  נפחת אפילו באיותה אחת. 
לאבותינו   מעניק  היה  שה'  כפרה  אותה 

או  כשבית המקדש היה קיים ואבותינו ר
את הכוהן גדול עושה את העבודה. כולנו  
רבי  של  המפורסם  המאמר  את  יודעים 
אתם   מי  לפני  ישראל  אשריכם  עקיבא: 
אבינו   אתכם  מטהר  ומי  מטהרים 

אתם  שבשמים.   מי  של  בנוכחות 
את  לטהר  לכם  מסייע  ומי  מיטהרים? 
אביכם   עוונותיכם?  את  לשטוף  עצמכם, 
שבשמים. הדרשנים שאלו מה בעצם רבי 

אשריכם  זו של   אמירהא אומר לנו?  עקיב

ומי   מטהרים  אתם  את  מי  לפני  ישראל 
נאמרה   שבשמים  אבינו  אתכם  מטהר 

החורבן. את  ששרדו  את    לאלו  זיהו  הם 
כיפו  המקדש. יום  בבית  העבודה  עם  ר 

להם להבין איך ההבטחה של   היה  קשה
שביום  הבטיח  שהקב"ה  וכפרה  סליחה 
 כיפור כל עוונות יכופרו תוכל להתקיים 

עכשיו שנחרב בית המקדש. הם לא היו 
להבין   תוכל   איךמסוגלים  זו  הבטחה 

החדשה  היסטורית  בריאליות  להתקיים 
המקדש   שבית  אחר  קיימת  שהייתה 
 נחרב. אנשים אלו לא היו יכולים לדמיין

וכלעצמם   הכיפורים סליחה  ביום  פרה 
יום כיפור    דה מתקיים.כשאין סדר העבו

ב עם  זהה  היה  יום עבורם  המקדש.  ית 
עם   זהה  היה  שהיה כיפור  העבודה  סדר 

נעשה על ידי הכוהן גדול. יום כיפור היה 
שהיו   הווידויים  וכל  השם  אנא  עם  זהה 
נאמרים על ידי הכוהן גדול ביום כיפור. 
שהכוהנים  זה  עם  זהה  היה   כיפור  יום 

בעזרה העומדים  שומעים    והעם  כשהיו 
השם ומשתחווים    את  כורעים  היו  

השעיר םומודי עם  זהה  היה  כיפור  יום   .
הם   איך  לעצמם  חשבו  הם  המשתלח. 
יכולים לצפות לכפרה בלי שכל סדר זה 

על בסיס מה הקב"ה  של עבודה יתקיים.  
כפרה? להם  רבי   יעניק  פנה  ואליהם 

עקיבא ואמר להם אמנם איבדנו את בית  
המקדש. איבדנו את הכוהן גדול. איבדנו  

העבו סדר  של  והתפארת  היופי  דה.  את 
שבשמים.  אבינו  מאתנו  נעלם  לא  אבל 
את   איבדנו  הכול.  את  איבדנו  אמנם 
שלנו.  פוליטית  עצמאות  איבדנו  הארץ. 
איבדנו   בעולם.  שלנו  כבוד  את  איבדנו 
את עושר והצלחה שלנו. אנו רעבים. אנו  

את   איבדנו  ואיבדנו  עבדים.  הכול. 
ה בית  את  לא    מקדש.במיוחד  לנו  אין 

בפיוט שאנו    חטאת, לא עולה ולא אשם.
של   רשימה  יש  העבודה  אחרי  אומרים 
הדברים שאיבדנו כשנחרב בית המקדש. 

הכול.   את  עצמי איבדנו  כבוד  איבדנו 
את   איבדנו  שלנו.  חירות  איבדנו  שלנו. 
של   רבבות  איבדנו  שלנו.  רוחני  עושר 
שחיו  אצילים  אנשים  חכמים.  אנשים. 
בהשראה של השכינה. איבדנו את הכול.  

 הקב"ה  נעלם מאתנו. אבל הקב"ה לא  
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הוא עדיין אתנו. ומי שמטהר אותנו הוא  
גדול.   הכוהן  כפרה לא  לנו  שמעניק  מי 

סולח  הקב"ה  והעם.  הכוהנים  לא  הוא 
את  מכפר  הקב"ה  שלנו.  לעוונות 

כפרה. עוונותינו.   לנו  מעניק  הקב"ה 
הקב"ה מוחל עוונותינו. רק הקב"ה ולא  

הקב"ה  שום דבר אחר. אך ורק הקב"ה.  
וונותינו. כל זמן שהיהודי מוצא  מכפר לע

את עצמו לפני ה'. התנאי להענקת כפרה 
הוא החוויה של לפני ה'. אם ליהודי יש  
את החוויה של לפני ה' אז הקב"ה יכפר 

עוונותיו.   מתקיימת  לו  העבודה  אם  בין 
אם   מתקיימת.  אינה  העבודה  אם  בין 

לעשו מוכן  ולהתוודות    תהיהודי  תשובה 
   יתכפרו. על חטאיו אז כל חטאיו

הי זה  הכריזמה    הלכן  את  לזהות  טעות 
הפנימית של יום הכיפורים עם הקרבנות.  
שהיה   כיפור  יום  אותו  לנו  שיש  מפני 
כשבית  שנה  אלפיים  לפי  לאבותינו 

קיים. היה   מבחינה   המקדש  נכון  זה 
שבית  הלכתית.   בזמן  אומר  הרמב"ם 

מכפר.   היה  העבודה  קיים  היה  המקדש 
דש היה  קיים היה אי  ברור כשבית המק

שום חלק מהטקס של יום    אפשר לדלג על
המקדש.   בבית  מסדר כיפור  חלק  כל 

  – העבודה היה חיוני ומעכב. אבל עכשיו  
הרמב"ם   אומר  מזבח    –ככה  לנו  שאין 

יש   ותשובה מכפר.  הכיפורים  יום  כפרה 
רה על ידי יום כיפור ביחד עם תשובה. כפ

אותה כפרה שאבותינו היו משיגים בזמן 
 שבית המקדש היה קיים.  

יום  להיקרא  יכול  לא  הכיפורים  יום  אז 
בלי   גם  כיפור  יום  יש  שהרי  הקרבנות 

אנו   יותר   קיימנוקרבנות.  זה  יום כיפור 
שנה.   מאות  תשע  זאת  מאלף  בכל  אנו 

והכפ הקב"ה  מאת  החסד  את  רה  קבלנו 
מהכפרה  פחות  היה  לא  שהשגנו 

המקדש  שבית  בזמן  השיגו  שאבותינו 
היה קיים. אז אם יום הכיפורים היה נקרא 
היה מטעה. שהמשמעות   זה  יום הכפרה 
תלויה   לגמרי  הייתה  שהכפרה  הייתה 

 בהקרבת הקרבנות.  

כפרה.   למילה  שנייה  משמעות  יש  אבל 
סליחה  הוא  המובן  זו  משמעות  לפי 

א עוונות.  זה ושטיפת  משמעות  לפי  ז 
לכאורה יום כיפור היה יכול להיקרא יום 
הכפרה. למה זה לא מתאים? אבל זה לא  
יום   נקרא  יהיה  כיפור  שיום  גם  מתאים. 
של   השנייה  המשמעות  לפי  הכפרה 
מבחינה  נכון  לא  הוא  כפרה  המילה 

מה  הלכתית.   בדיוק  זה  לכאורה  למה? 
 להשיג על ידי יום כיפור.  שאנו רוצים

זהים חג בקריאה של שם מסוים איך אנו מ
לחג? איזה סוג של שם אנו מעניקים לחג  
כדי לתת זהות מסוימת לחג? כשנותנים 
שם לאחד אנו מזהים את אינדיבידואליות 

נקרא פסח  שלו על ידי השם שנותנים לו.  
מעניקים   חג אנו  איך  המצות. 

האינדיבידואליות לחג על ידי שם זה של  
הפסח?   מעניקים  חג  אנו  לחג  איך  זהות 

החג   האם  המצות?  חג  של  שם  ידי  על 
כשה'  עשה  שה'  פעולה  ידי  על  מזוהה 
עשה את החג? או אולי החג מזוהה על ידי 

אם החג אמור להיות מזוהה על  דבר אחר.  
ידי אירוע שקרה באותו יום אז פסח היה  
צריך להיקרא חג יציאת מצרים. מה אירע  

אז באותו יום? בני ישראל יצאו ממצרים.  
פסח היה צריך להיקרא חג יציאת מצרים. 
לחג  זהות  מעניקים  אנו  איך  או 

שהוביל השבועות?   האירוע  ידי  על  לא 
לעשיית החג. אם החג היה אמור להיות 

לוקית שעומדת  -מזוהה על ידי פעולה א
מאחורי החג אז חג השבועות היה צריך 

תורתנו.   מתן  חג  אמנם  להיקרא  אנו 
אבל השם של  אומרים זמן מתן תורתנו.  

דבר   אותו  וזה  השבועות.  חג  הוא  החג 
רואים שהמסורת   אנו  הסוכות.  חג  לגבי 
היא   לחג  וזהות  שם  בהענקת  שלנו 
להבליט את החג איך שהוא מחייב אותנו  

אם היינו קוראים לפסח חג בדבר מסוים.  
יציאת מצרים אז  היינו מזהים את החג  

 לוקית שאירעה - על בסיס פעולה א
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יום.   שם   אבלבאותו  מעניקה  התורה 
מחייב  שהחג  זה  בסיס  על  לחג  וזהות 
מטיל  שהחג  מסוימים.  בדברים  אותנו 
שמעניק   מה  זה  מסוימות.  חובות  עלינו 
שלו.   ואינדיבידואליות  הזהות  את  לחג 
פסח אמנם מחייבים בכמה דברים. אבל  
המצווה   היא  פסח  של  המרכזית  החובה 
ואיסור  של מצות. כלול בזה איסור לאו 

 כרת. 

כה זה גם לגבי חג השבועות. אם החג  כ
ואינדיבידואליות  זהות  לקבל  אמור  היה 
שלו על בסיס האירוע שעומד מחורי החג 
אז החג היה צריך להיקרא חג מתן תורתו.   
לחג  הגורם  שהוא  האירוע  לא  זה  אז 
והאינדיבידואליות  הזהות  את  שנותן 
לחג. אבל המצווה שהיא המטרה של החג 

והאינדיבידואליות   היא נותנת את הזהות
לחג. לכן החג נקרא חג השבועות. זהותו  
והאינדיבידואליות של החג הוא המצווה 
של ספירת העומר. חג השבועות פירושו 
החג של ספירת העומר. זה עוד הפעם על  

 בסיס של מצווה. 

.  ראש השנהוזה אותו דבר לגבי החג של 
אי ידי  ראש  על  את  מזהים  אנו  שם  זה 

ם של יום הזיכרון. יום  על ידי השהשנה?  
אנו   תרועה.  זכרון  פירושו  הזיכרון 

יום תרועה . אנו    הזה  אומרים יום הזיכרון
לא   אנו  תרועה.  יום  אומרים  ומיד  תיכף 
הזהות   אם  המשפט.  יום  אומרים 
והאינדיבידואליות של היום הוא על בסיס  
הגורם של החג אז ראש השנה היה צריך 

לוקינו  - להיקרא יום הדין. ותתן לנו ה' א
באהבה את יום הדין או את יום המפשט  
או את יום הכסה. ראש השנה בתהילים  
אבל   חגנו.  ליום  בכסה  כסה.  נקרא 
שהזהות   אומרת  שלנו  המסורת 
לא   נקבעת  החג  של  והאינדיבידואליות 

על בסיס הגורם של החג אלא על בסיס  
תוצאה של החג. והיינו על בסיס החובה  

מחמ עלינו  המוטלת  החג הספציפית  ת 
החג.   את  מאפיינת  היא  פסח  ולכן  לכן 

נקרא חג המצות ולא חג יציאת מצרים.  
השבועות   חג  נקרא  השבועות  חג  ולכן 
ולא חג מתן תורה. ולכן חג הסוכות לא 
נקרא חג שאוספים בו מן הגורן ומן היקב   

הוא החג נ  אלא  והיינו  הסוכות,  חג  קרא 
 בים בו בסוכה.שיוש

ם יום כיפור נחזור עכשיו ליום כיפור. א
לפי  ואפילו  הכפרה  יום  נקרא  היה 

כפרה   המילה  של  השנייה   –המשמעות 
אלא   הקרבן  יום  לא  תהיה  שהמשמעות 

אבל זה    – יום של סליחה ושטיפת עוונות  
לא היה תואם למסורת איך צריכים לזהות 
שיום   החג.  של  האינדיבידואלית  את 

ן את הגורם ליום כיפור הכפרה היה מציי
' מעניק לנו כפרה לכן אנו הוא מכיוון שה

ומרים את יום זה. כפרה הוא הגורם של  ש
יום קדוש זה. זה  כמו לקרוא לחג הפסח 

מצרים.   יציאת  לחג  חג  לקרוא  כמו  או 
היקב.   ומן  הגורן  מן  האסיף  חג  הסוכות 
הזהות   את  מציינים  כשאנו 
לא   אנו  חג  של  והאינדיבידואליות 
מציינים את הגורם של החג. מה אנו כן 
של   האפקט  את  מציינים  אנו  מציינים? 
מהו  אלינו?  החג  של  המסר  מהו  החג. 
המסר ההלכתי של החג אלינו? מה היא  
מה   זה?  חג  עם  ביחד  המצווה שמופיעה 

עלינו מחמת החג  היא המצווה שהוטלה  
זה  הזה? פסח  מצה.   לגבי  של  המצווה 

ספירה.   של  המצווה  זה  שבועות,  לגבי 
ישיבה  של  המצווה   זה  סוכות,  לגבי 
בסוכה. לגבי ראש השנה, זה המצווה של  
לא   אנו  כיפור?  יום  לגבי  מה  שופר. 
שם   כפרה.  כיום  היום  את  לציין  יכולים 
של יום כפרה היה כולל את הגורם, אבל  

נכון לציין   לא את האפקט. לכן זה היה לא
את הכריזמה הפנימית של יום הכיפורים  

זה היה לא נכון לציין את  כיום של כפרה.  
כיום   כיפור  יום  של  הפנימית  הכריזמה 
איך   אז  לישראל.  כפרה  מעניק  ה'  שבו 
צריכים לציין את הכריזמה הפנימית של  

תשובה.   יום  כיפור?  היום  לאז  יום  מה 
 מה זה בעצם כיפור?  נקרא יום כיפור? 
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שתי א יש  כפרה?  זה  מה  יודעים  נו 
המשמעות  כפרה.  למילה  משמעותיות 
העיקרית של כפרה היא סליחה ושטיפת 
עוונות. אבל מכיוון שעל ידי הקרבן יש 
סליחה ושטיפת עוונות לכן הקרבן עצמו  
של  המשמעות  עיקר  אבל  כפרה.  נקרא 
ומה   עוונות.  ושטיפת  סליחה  היא  כפרה 

 זה כיפור? זה מאותו שורש. 

בזמן    מה לכיפור?  כפרה  בין  ההבדל 
מזבח   היה  קיים  היה  המקדש  שבית 

המקדש מכפר.   בית  לנו  שאין  עכשיו 
ברור  אבל  מכפר.  אדם  של  השולחן 
כפרה.   להעניק  יכול  אינו  שהשולחן 
שכפרה  הוא  המובן  מכפרים.  ייסורין 

סליחה ושטיפת עוונות. אלא  בעצם אינו  
כדי   עושה  שאחד  המאמץ  היא  כפרה 

סליחה למשל,    להשיג  עוונות.  ושטיפת 
הפשט  אין  מכפר  מזבח  אומרים  כשאנו 

כפרה.   מעניק  רק שמזבח  הוא  המזבח 
וסיד.   אבנים  של  מבנה  רק  הוא  מבנה. 
המזבח אינו יכול להעניק כפרה. המזבח 
הוא האמצעי שעל ידו אחד משיג כפרה. 
נא  כפר  כיפור  ביום  אומרים  כשאנו 
תעניק   אנא  ישירה.  כפרה  הוא  הפירוש 

כ ותשטוף לנו  תסלח  אנא  ישירה.  פרה 
ל זה כבר מובן משני של  אבעוונות שלנו.  

הו בעצם  כפר  כפר.  המאמץ.  המילה  א 
פניו  אכפרה  אמרתי  לעשו  אמר  יעקב 
במנחה. מהו הפירוש? עשו יעניק כפרה?  
מאמץ  יעשה  שיעקב  הוא  הפירוש 
התפייסות.   אתך.  ולהתפייס  להסתדר 
לפעמים  אז  בינינו.  את ההבדלים  לסדר 

ולפעמים    כפר כפרה.  להעניק  פירושו 
להשיג כפרה. כפר פירושו לעשות משהו 

או לעשות מאמץ לזרז את ההענקה של  
כפרה. זה הפירוש של כפר. אז יש שתי 
משמעותיות למילה כפר. אנו משתמשים 

המשמעותיות.   לשתי  פועל  שם  באותו 
למילה  כפרה  המילה  בין  הבדל  יש  אבל 

עושה שהקב"ה  מה  היא  כפרה  . כיפור. 
כיפור הוא מה שהחוטא עושה. הוא עושה 
קבלה   חרטה,  כפרה.  להשיג  כדי  מאמץ 
על להבא, בכייה, תפילה. כל מה שהוא  

כדי להשיג סליחה ושטיפת עוונות   עושה
זה לא דרוש. אלא זה נכון  נקרא כיפור.  

שולחנו  כשאומרים  פילולוגית.  מבחינה 
של אדם מכפר הפירוש הוא ששולחנו של  

השורש  האדם הוא אמצעי להשיג כפרה.  
מישהו  להביא  הוא  והפירוש  כפר.  הוא 
לעשות משהו עבורו. כפר פירושו להביא  
גם   יש  אבל  כפרה.  לי  להעניק  מישהו 

גם  משמעות אחרת לכפר בתנ"ך. יש לזה  
לחו סליחה  מעניק  שאחד  א.  טמשמעות 

להבחין בין    עצמו אי אפשרובשם פועל  
המשמעותיות. רוצה   שתי  אחד  אם 

שתי  בין  ההבדל  את  להבחין 
להבחין   צריך  תמיד  הוא  המשמעותיות 
כשאנו   הדברים.  הקשר  מתוך  זה  את 
ישראל  לעמך  כפר  להקב"ה  אומרים 
אבל   כפרה.  להעניק  הוא  המובן 

  כפרים אין הפירוש כשאומרים ייסורים מ 
אלא הפירוש שייסורים מעניקים כפרה.  

הוא שייסורים הם אמצעי שעל ידם אחד  
. זה לגבי השם פועל.  יכול להשיג כפרה
השם לגבי  הפועל  אבל  של  יש   עצם 

שמה  המובנים.  שני  בין  ברורה  הבחנה 
אנו יכולים להבחין בין שני המובנים לא  
אפשר  אלא  הדברים  הקשר  מתוך  רק 

ת ההבדל מתוך השם עצם של  להבחין א
אפשר להבחין את ההבדל    הפועל עצמו.

הפועל   של  עצם  השם  של  הצורה  מתוך 
 תעצמו. כפרה פירושו פעולה טרנסנדנטי

מצד הקב"ה להעניק סליחה והתפייסות. 
אבל למילה כיפור יש מובן אחר. המובן  
לה   אנושית שיש  הוא פעולה  של כיפור 
על   סליחה  להשיג  אחד:  אובייקטיב 

להשיג כפרה. זה כמו ההבדל בין טאים.  ח
קל להפעיל. אחד יכול לומר כתבתי את 
הדברים האלה. ואחד יכול לומר הכתבתי 
הוא  והפירוש  האלה.  הדברים  את 
את   לכתוב  אחר  למישהו  שגרמתי 

האלה.   הכתיב.  הדברים  כמו  הוא  כיפור 
 אמנם הכתיב הוא הפעיל וכיפור הוא 
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שווה   היא  זו  משמעות  אבל  פיעל. 
אדם  לש של  שולחנו  כשאומרים  ניהם. 

למישהו   גורם  שהשולחן  פירושו  מכפר 
הוא   השולחן  חטאים.  על  לכפר  אחר 
אמצעי של כפרה. זו הדרך הנכונה להשיג 

 כפרה.  

אז יום כיפור אין פירושו היום של כפרה.  
עושים   אנו  שבו  היום  פירושו  אלא 
זה   לנו.  יכפר  שהקב"ה  לגרום  מאמצים 

פעול שהקב"ה היום שבו האדם מחויב ל
כפרה.   לו  חייב  יעניק  שהאדם  היום  זה 

להשיג  אפשרי  שהוא  דבר  כל  לעשות 
כפרה מהקב"ה. זאת אומרת, סליחה ביום  
כיפור הוא לא תהליך פסיבי. זה לא חסד  
במובן שאנו מבינים את המושג של חסד. 
להטיב   פעולה  שהוא  חסד  מבינים  אנו 
כשזה לא מגיע לאדם בכלל שיטיבו לו.  

ה חסד לאדם פירושו שהאדם  כשה' עוש
אינו עושה כלום כדי שיהיה ראוי לקבל 

א פעולה     זה  אלא  החסד.  לוקית  -את 
פרה ביום לוקי. אבל כ-שכל כולה חסד א

כ איננה  אחד  ככיפור  מ"ד  לפי  אולי  ה. 
מ"ד אחד זה ככה. שיש  שאומר   בגמרא 

שיום הכיפורים מכפר גם בלי תשובה. זו  
א פוסקים היא השיטה של רבי. אבל אנו ל

זקוקכרבי.   הכיפורים  ביום   הכפרה 
לתשובה. אם אין תשובה אז אין כפרה. 
אם אין תגובה מצד האדם ליום כיפור אז  
את   חווה  אינו  האדם  אם  כפרה.  אין 
התפארת וההוד של קדושת היום של יום  
הכיפורים והוא אינו מוכן לעשות תשובה  
על החטאים שהוא עשה שהוא אינו מוכן 
אנו   אז  שלו  החיים  סגנון  את  לשנות 

ה. אין שום אפקט פוסקים שאין לו כפר
 ליום כיפור עבורו.  

מכפר   הכיפורים  שיום  אומר  הרמב"ם 
לעשות   שמוכנים  לאלו  רק  לשבים. 

לשוב  שמוכנים  לאלו  רק  תשובה. 
לשוב להקב"ה.   מוכן  אינו  כשאחד 

להקב"ה אז אין הוא משיג שום כפרה על  
 ידי יום הכיפורים.  

 ר' מענדל מקוצקעיצומו של יום מכפר.  
כ שיום  אומר  הכי היה  היום  הוא  יפור 

מתוק. הוא הסוקר עצמו. וזה באמת ככה. 
שצריכים  כמו  היום  את  חווה  כשאחד 
לחוות את היום. כשאחד מבין את קדושת 
את  משקפים  במיוחד  והפיוטים  היום. 

וההוד קדושת    והגדולה  התפארת  של 
אז מה זה עיצומו של יום. תוקפו היום.  

של היום מכפר. יש שטיפה של כל עוונות  
ו על ידי תוקפו של היום. עיצומו של  של

 יום. 

מה פירוש הדברים? איך אנו מודדים את  
של  החוויה  ידי  על  היום?  של  תוקפו 

הוא  האדם.   יום כיפור  מה שהחוויה של 
יותר עמוק, מה שהתפילות של יום כיפור  

דם יותר יותר עוצמתיות ומה שיש לאהן  
עוונות שלו  ה  שמחה ביום כיפור אז כפרת

יות גדולה.  תהיה  בתחילת  ר  אחד  אם 
התפילה כבר מסתכל איפה סוף הפיוטים 
כדי שיוכל כבר ללכת הביתה אז אין ליום 

וכשהיום הוא  כיפור הרבה עוצמה עבורו.  
בלי עוצמה אז גם הכפרה שלו תהיה בלי 
פירושו  יום  של  עיצומו  ר"ל.  עוצמה 

אבל  התוקף של היום. מהותו של היום.  
על ידי איך    איך מודדים מהותו של היום?

 שהאדם חווה את קדושתו של היום.

לכן יום כיפור לא היה יכול להיקרא יום 
של כפרה. אם יום כיפור היה נקרא יום  
של כפרה אז היינו מבינים את יום כיפור 
שהוא יום שהאינדיבידואל מקבל סליחה  
האינדיבידואל   מה  אבל  הקב"ה.  מאת 

כיפור?   ביום  כדי  עושה  עושה  הוא  מה 
כלום.   הכפרה?  את  פסיבי, להשיג  הוא 

אלא שהקב"ה מעניק לו סליחה ומחילה. 
יום הכיפורים מכפר   וזה פירוש מוטעה. 

שאלו שמכינים את עצמם ליום לשבים.  
הגדולה   את  לחוות  מוכנים  כיפור. שהם 
יום   אז  תשובה.  זה  היום.  קדושת  של 

 כיפור הוא יום  התשובה. 
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בין  בסמנטיקה  הבדל  שיש  נוכיח  אנו 
ר. אנו אומרים  המילה כפרה למילה כיפו

- בתפילה של יום כיפור: ותתן לנו ה' א 
הזה  הכיפורים  יום  את  באהבה  לוקינו 

ל בו את  ולסליחה למחילה ולכפרה ולמח
אם כיפור זהה עם כפרה אז  כל עוונותינו.  

זה   הכפרה  יום  את  אומרים  שאנו  נמצא 
ולכפרה. אבל אין לזה   למחילה לסליחה 
שיש  היא  שלנו  התיאוריה  מובן.  שום 

כפרה הבד המילה  בין  בסמנטיקה  ל 
מבחינה   וכיפור  שכפרה  כיפור.  למילה 
סמנטית הם שתי רעיונות שונות. כפרה 
כל   היא  סליחה.  הפעולה שמעניקה  היא 

א פעולה  אינו  לוקית.  -כולה  האדם 
פסיבי.   הוא  האדם  בכלל.  בזה  משתתף 
מכופר.  להיות  לעצמו  נותן  רק  האדם 

האדם לא עושה  הקב"ה עושה את הכול.  
אבל    שום כפרה.  של  המובן  זה  דבר. 

אקטיבי.   הוא  כשהאדם  פירושו  כיפור 
הקדוש.   ליום  עצמו  את  מכין  שהאדם 
האדם משתתף בתהליך של כפרה. האדם 

ע ביחד  זה  משתתף  בתהליך  הקב"ה  ם 
לטהר את עצמו ולהשיג טובו של הקב"ה 
לסלוח למחול לו על עוונות שלו. אבל אם  

ת כפרה וכיפור הם זהים מבחינה סמנטי
ההצהרה על  אז התפילה היא לא מובנת.  

היום בתוך התפילה היא לא תהיה מובנת.  
א ה'  לנו  יום  ל- ותתן  את  באהבה  וקינו 

אז אפשר להוריד   A=Bהכיפורים הזה. אם  

A  ולהישאר רק עםB .יפורים  יום הכ ואם
הזה, הכפרה  יום  פירושו  הכלל    הזה  אז 

אז אפשר להישאר רק    A=Bבלוגיקה אם   

שייך גם לסדר    Aולא צריכים בכלל    Bעם  
כשאנו  מוסיפים  אנו  מה  אז  התפילה. 

למחיל לסליחה  הרי    ה אומרים  ולכפרה? 
כפרה.   של  יום  שהוא  אמרנו  אלא כבר 

כנראה שיש הבדל בין כיפורים לכפרה.  
כיפור   בין  שמפריד  סמנטי  פער  יש 

שבו לכפרה.   היום  פירושו  כיפור  שיום 
לכפרה עצמו  את  להכין  צריך  .  האדם 

לסליחה,  עצמו  את  להכין  צריך  האדם 
ולכפרה.   יום למחילה  לפי פירוש שלנו, 

להיות   צריך  שהאדם  יום  הוא  הכיפורים 
בכוננות. האדם צריך להיות מוכן. האדם  

עצמו.   את  להכין  עצמו צריך  את  להכין 
למה? להכין את עצמו למשהו גדול ויפה. 
לו  יעניק  להכין את עצמו לזה שהקב"ה 

דם מכין את עצמו לזה?  סליחה. איך הא
לוקינו את  - על ידי תשובה. ותתן לנו ה' א

להוביל   שאמור  הזה  התשובה  יום 
 לסליחה, למחילה ולכפרה. 

לאור זה אנו מבינים את התקופה הארוכה 
עד שמגיעים ליום   כנסת ישראל שומרתש

והיינו עשרת ימי תשובה. אם   הכיפורים.
הקב"ה היה מעניק כפרה ביום כיפור בלי 

וכל  שהא כוחותיו  כל  את  יגייס  דם 
אז   לכפרה  עצמו  את  להכין  כישרונותיו 

היה תשובה.    לא  ימי  לעשרת  יום צורך 
כיפור היה יכול להופיע בלי שהאדם יכין 
בכוננות.  יהיה  שהאדם  בלי  עצמו.  את 
השנה.  ראש  עם  התחילה  התורה  אבל 
הנפש.  חשבון  של  יום  הוא  השנה    ראש 

ימים   שמונה  עוד  נתנה  התורה  של ואז 
מוכיחה  זו  עובדה  כיפור.  ליום  הכנה 
כפרה   מקבל  אינו  כיפור  ביום  שהאדם 
לבקש  צריך  האדם  אלא  פסיבי.  באופן 

ולשלם מחיר גבוה עבור ולהכין את עצמו  
לעשות  כפרה.   צריך  שהאדם  והיינו 
 זה יום הכיפורים הזה.  תשובה. 

מר שכל השנה צריך ר' ישראל סלנטר א
להיות כמו ריך  להיות כמו אלול. ואלול צ

וע תשובה.  ימי  ימיעשרת  תשובה    שרת 
כיפור   ויום  כיפור.  יום  כמו  להיות  צריך 

 צריך להיות מעין עולם הבא.  

השנ לזה שראש  לב  כבר שם  ה הרמב"ן 
לגמרי נפרד הוא לא יום טוב בפני עצמו ו

כיפור.   הוא  מיום  השנה  ראש  אלא 
הוא לא  ראש השנה  ההקדמה ליום כיפור.  

וא יום של חשבון  יום של תשובה אלא ה
שאחד לא יכול לדבר על תשובה הנפש.  

אם אחד הוא לא מוכן לחקור את מעשיו. 
 הוא צריך לבחון את עצמו. הוא צריך 
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ביקורת עצמי. זה מפני לפשפש במעשיו.  
שיום כיפור אינו יום הכפרה אלא הוא יום  

לקיים כיפור.   צריך  האינדיבידואל 
 חובותיו כדי שיהיה ראוי לכפרה. 

 *** 

נשאלת למה משתמשים   אלא שהשאלה 
בלשון רבים ולא בלשון יחיד? למה אנו 
כיפור?   יום  ולא  הכיפורים  יום  אומרים 
ולא  כיפור  יום  אומרים  לפעמים  בגמרא 
אנו  המדוברת  בשפה  הכיפורים.  יום 

כיפור.   יום  במקורות אומרים  אבל 
הקלאסיות תמיד אומרים יום הכיפורים.  

 הזה.  את יום הכיפוריםבלשון רבים. 

 אנו נסביר את זה קודם מבחינה הלכתית.

 ואח"כ נסביר את זה גם מבחינה נפשית.
פעי שלוש  יש  הלכתית,  ת יולומבחינה 

עושעיקריות   כיפור  אנו  ביום  שים 
וכפרה.   לסליחה  חיוניים  הם  ושלשתם 

וכפרה.  יהבלעד סליחה  אין  שלש ם  יש 
פעילויות עיקריות. יש שביתה ממלאכה.  
צריך  אחד  שבהן  מהפעילויות  אחת  זו 

כפרה.   להשיג  כדי  ולעשות  יש ולקיים 
יש  פעילויות.  תשובה. שלש  ויש  עינוי. 
הבסיסיות  הפעילויות  אבל  יותר.  הרבה 
שלושה.   הן  להתעסק  צריך  אחד  שבהן 
ממאכל  שביתה  ממלאכה.  שביתה 

ות וידוי  ותשובה.  זה ומשתה.  שובה. 
בעצם תפילה. יש בעצם שלוש פעילויות. 

ממלאכה ומשתה  לשבות    וממאכל 
ולהתפלל. תפילה כוללת בתוכה תשובה  
זהים. הם  ווידוי  תפילה  ווידוי.   וחרטה 
ומכיוון שיש שלוש פעילויות שבהן אדם  
להשיג   כדי  כיפור  ביום  להתעסק  צריך 
בלשון   משתמשים  לכן  וכפרה  סליחה 

 גם  זהו  ום הכיפורים.רבים וקוראים ליום י
נכון שמשתמשים בלשון רבים מפני שיש  

מצווה נפרדת של תשובה עבור הציבור 
עבור  תשובה  של  נפרדת  מצווה  ויש 

עבור  היחיד.   תשובה  של  והמטודה 
עם המטודה  זהה  תמיד  לא  היא  הציבור 
ולכן  האינדיבידואל.  עבור  תשובה  של 
רבים,   בלשון  כיפורים,  אומרים  אנו 

 יפור בלשון יחיד. במקום לומר כ

אבל הלשון רבים של כיפורים הוא לא רק  
מחמת שיש שלוש פעילויות שבהן אדם  
להשיג   כדי  כיפור  ביום  להתעסק  צריך 
מפני   גם  זה  אלא  ומחילה.  סליחה 
שהפעולה של תשובה היא לא תמיד זהה  
ביחס לאנשים. יש הרבה  דרכים לעשות 
ידן   שעל  מטודות  הרבה  יש  תשובה. 

להשיג   עוונות אפשר  עבור  כפרה 
וחטאים. הקב"ה מקבל כל מיני תשובה.  
אקסטזה   מלאה  ורמה  נשגבה  תשובה 
זמן  כמה  יודע  לא  אחד  אף  ודבקות. 
התשובה תמשיך. אבל הקב"ה יודע כמה  
זמן התשובה תמשיך. והקב"ה מקבל את  
התשובה. הקב"ה הוא מאוד סבלני לגבי  
שובבים.  בנים  שובה  תשובה.  בעלי 

כל   ישראל.  מתוך  שובה  שבאה  תשובה 
התלהבות ומשיכה לה' מתקבלת על ידי 
הקב"ה. הקב"ה אינו דוחה שום תשובה.  
לא משנה כמה התשובה לא משכנעת. לא  
משנה כמה התשובה היא זמנית. הקב"ה  
מקבל את התשובה. זה לא כיפור אחד.  
על  מתקבלים  כולם  כיפורים.  הרבה  זה 

הקב"ה מקבל תשובה שבאה  ידי הקב"ה.  
בה אחת.  פתאום  ובבת  גדולה  תלהבות 

של   איטית  תשובה  מקבל  גם  והקב"ה 
לאט מתקרב לה'. הקב"ה    האדם שלאט 

אליו   שמתלווה  מיראה  תשובה  מקבל 
מאהבה   תשובה  מקבל  והקב"ה  פחדים. 
שנותן לאדם תחושה של שמחה. הקב"ה 
מקבל את נחישות של אחד שהוא נחוש  
שלו.  חיים  סגנון  את  לשנות  בדעתו 

ה את  מקבל  אנשים   גזיגזוהקב"ה  של 
הרהורי   את  גם  מקבל  הקב"ה  חלשים. 
תשובה של אנשים חלשים. אתה נותן יד  

וימ שבים.  ילפושעים  לקבל  פשוטה  נך 
הקב"ה אפילו מושיט יד לאחד שקשה לו 
לא   עצמם  הם  תשובה.  לעשות  להחליט 

 יכולים לעשות את הקפיצה לעשות  
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שמובילים   דרכים  הרבה  יש  תשובה. 
   לתשובה.

הלכה. הס  קודם  אנו פי  על  זה  את  ברנו 
שביתה  תשובה.  פעילויות.  שלוש  שיש 

מאכילה ממלאכה שביתה  תפילה.   .
לוש פעילויות בסיסיות שאחד  ושתייה. ש

כדי  כיפור  ביום  בהן  להתעסק  צריך 
להסביר אפשר  אבל  כפרה.  את    להשיג 

ובה היא  הלשון רבים מבחינה נפשית. תש
נפשי.   מגוונים  פנומן  דרכים  יש 

מגוונים   דרכים  יש  לתשובה.  שמובילים 
מגוונים.  תשובה  דרכי  יש  תשובה.  של 

תשובה.    והקב"ה של  הגוונים  כל  מקבל 
אקסטזה.   מתוך  גבוהה  תשובה  תשובה 

מלנכולי של    המתוך  תחושה  ומתוך 
שמושרשת  תשובה  התאכזבות. 

בט חדש על  במדיטציה והאדם מגיע להי
בתשוב אחד  לפעמים  שלו  החיים.  ה 

ם אינטלקטואליים.  יחישוב  לגמרי מאבד
שהוא  מפני  תשובה  עושה  הוא  אלא 

תוצאה  -אנטי לא  היא  אינטלקטואלי. 
אינטלקטואלי.   ומחישוב  אנו  ממדיטציה 

יכולים למצוא גוונים שונים של תשובה 
בפסיכולוגיה של תשובה. הקב"ה מקבל  
תשובה   מקבל  הקב"ה  כולם.  את 
מושלמת. והקב"ה גם מקבל תשובה של  

סתפק אם לעשות תשובה  אחד שעדיין מ
יד   נותן  אתה  תשובה.  לעשות  לא  או 
שבים.   לקבל  פשוטה  וימינך  לפושעים 
היום הקדוש הוא יום הכיפורים. יש הרבה  

 דרכים שמובילים לתשובה. 

היו גדולי ישראל שאמרו על חטא ברעדה  
בליבם ודמעות נוטפות מעיניהם. הם היו  

. הם היו לגמרי  shaken  מזועזעים  לגמרי
שלהם. מטולט האישיות  עצם  עד  לים 

אבל היו גדולים אחרים שהיו שרים את  
זההווידוי.   יפה  כך  כל  הייתה   המוסיקה 

היה כמו מוסיקה של מצעד. ובבוא הרב  
דרום  במערב  שגם  לו  סיפרו  לגרמניה 

בעלי    –גרמניה   של  המקום  היה  זה 
התוספות של אשכנז. מרכזי התורה של 
לגמרי  נשמדו  באשכנז  התוספות  בעלי 

הצלב.   מסעי  ידי  את     -על  שרים  היו 
אומרים  כשאנו  שרים  אנו  הווידוי. 
אשמנו. אבל בגרמניה היו שרים כשהיו  
אומרים את הווידוי הארוך של על חטא. 
ממש  שמחה  של  ניגון  שרים  היו  והם 
כשהיו אומרים על חטא שחטאנו לפניך.  
איך אפשר לצרף ניגון של שמחה ביחד  

פשית זה  עם אמירת על חטא? מבחינה נ
לא מתאים. אבל מבחינה הלכתית זה כן 
מתאים. היו גדולי ישראל שהיו שרים ועל 
של  במצעד  משתתפים  היו  כאילו  כולם 

סגנון  ניצחון.   היה  גדול  לכל 
שהדגיש   גדול  היה  שלו.  אינדיבידואלי 
ביום  שיש  טוב  יום  של  האספקט  את 
הולכים  שהיו  ישראל  גדולי  היו  כיפור. 

שמח מלאי  כיפור  ביום  ביום  היו  הם  ה. 
אקסטזה.   של  רוח  במצב  היו  כיפור  הם 

שזה   ברור  שמחה.  מתוך  רוקדים  כמעט 
הם   אבל  לריקודים.  הטוב  הזמן  היה  לא 
עצמו   כיפור  שביום  לרקוד.  מוכנים  היו 
הוא   עצמו  כיפור  יום  והיפוכו.  דבר  יש 

תזה של שני הפכים בנושא אחד.  -אנטי
יש   והיפוכו.  הוא דבר  יום כיפור  המילה 

 סתירה פנימית.  בו 

טוב.  יום  הוא  כיפור  יום  אחד,  מצד 
הגאונים אומרים שיש ביום כיפור מצווה 
ביום  לשמוח  צריך  היהודי  שמחה.  של 
בסוכות  שמח  שהיהודי  כמו  כיפור. 
ובשמחת תורה. מצד שני, יום כיפור הוא 
תענית ציבור. הוא יום של צרה. יום של  
אנו   מלכנו.  אבינו  של  יום  תחנונים. 

בי מלכנו  אבינו  אבל אומרים  כיפור.  ום 
ביום   שיר  עוד  שרים  אנו  זמן  באותו 
כיפור. האדרת והאמונה לחי עולמים. אנו  
עצרת  בשמיני  והאמונה  האדרת  שרים 
האדרת  שרים  ואנו  תורה.  ובשמחת 
שני   יש  אז  כיפור.  ביום  גם  והאמונה 
מוטיבים ליום כיפור שהם סותרים זה את  
זה. היו גדולי ישראל שנטו לתת עדיפות 

ל יום טוב. ושמחת בחגיך ביום למוטיב ש
 והיו גדולי ישראל שנטו לתת  כיפור. 
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ביום   ציבור  תענית  של  למוטיב  עדיפות 
זו השפיעה חזק כיפור.   וסתירה פנימית 

ביום   ל גדולי ישראלעל כל התנהגות ש
של   רוח  במצב  שהיו  גדולים  יש  כיפור. 
שמחה כשאמרו את הווידוי. והיו גדולים  

כשדמע הווידוי  את  נטפו שאמרו  ות 
 מעיניהם.  

 אז זה לא כיפור, אלא זה כיפורים.  

מוביל לחוויה  שבעצם אמירה    הוא  הווידוי
ה'.  לפני  של  החוויה  זו  אחרת. 
ווידוי הוא לעולם   כשהרמב"ם מדבר על 
לא משמיט את המילים לפני ה'. יתוודה  

הא הא-לפני  לפני  שב  זו  -ל.  סתירה  ל. 
נטועה בתוך הכריזמה של יום כיפור. זה 

ונורא.  ע גדול  ליום  כיפור  יום  את  ושה  
הרבה  מוצאים  אנו  עמוק.  מאוד  יום 
אריסטו  פנימית.  סתירה  שיש  בהלכה 

כשיש שני דברים סתורים זה את זה  אמר  
הם שוללים זה את זה. זה לא יכול להיות  

A=B  A &  אינו שווה לB.  שני דברים אלו
זה.   את  זה  אומרת שוללים  אבל התורה 

פ סתירה  יש  ושני שלפעמים  נימית, 
הדברים הם נכונים. ביום כיפור עצמו יש  

. ואנו מוצאים דבר זה הפכיםשני דברים  
בגאונים. יש גאונים שאמרו שביום כיפור  
ויש   היום.  בקדושת  לשמוח  צריך  אחד 

יום כיפור הוא יום של    גאונים שאמרו לא.
והם כיפור    תשובה,  שיום  יותר  המליצו 

חד פחד ובמיויהיה יום של דיכאון ובכי.  
ומורא. על פי קבלת חב"ד, ראש השנה  
הוא יום של פחד ומורא. ויום כיפור הוא 
יום של שמחה. מה שגורם, מזרז ומאיץ  
את השמחה ביום כיפור הוא החוויה של  

יש הבטחה לכל יהודי שאם הוא  לפני ה'.  
נוכחותו של   את  יכול להחיש  הוא  רוצה 
יכול פשוט לחבק את השכינה.   ה'. הוא 

ל להחיש את הנשימה של הקב"ה  הוא יכו

על פנים הקרים שלו. מה זה צריך לגרום? 
שזה  אומרים  אנו  לעצבות?  או  לשמחה 
במובן  שמחה  זה  אבל  שמחה.  גורם 
אנשים שעבורם החוויה   יש  נשגב. אבל 
של נוכחות של השכינה מביאה לידי פחד 

 ומורא. 

 אומרים יום הכיפורים בלשון רבים.   לכן

 *** 

של  המובן  את  לנתח  רוצים  אנו  עכשיו 
המילים סליחה, מחילה וכפרה. ותתן לנו 

א הכיפורים  -ה'  יום  את  באהבה  לוקינו 
הזה למחילה ולסליחה ולכפרה. לכאורה  
ממשיכים  אנו  אבל  מספיק.  היה  זה 
ולמחול בו את כל עוונותינו מקרא קדש  

מצרים ליציאת  של   .  זכר  הפירוש  מה 
מה זה מוסיף  ולמחל בו את כל עוונותינו?  

לסליחה  למחילה  אמרנו  כבר  הרי  לנו? 
ולכפרה. אבל כנראה זה לא מספיק. ואנו 
לא מבינים למה? זה נראה שההמשך של 
רק  הוא  עוונותינו  כל  את  בו  ולמחל 
כפילות דברים. לכאורה הוא סתם מיותר. 

לוח שאנו לא אומרים ולס  וזה גם מעניין
כל את  אומרים עוונותינו.    בו  לא  אנו 

עוונותינו.   כל  את  בו  אנו  ולכפר  אלא 
כל  מאו את  בו  ולמחל  דווקא  רים 

ולמה    עוונותינו. הדברים?  כפילות  למה 
 דווקא למחל בו את כל עוונותינו? 

להבין את ההבדל בין    אנו רוצים להתעמק
ו מילים    – מחילה  סליחה  הם אמנם שתי 

שונות. אבל כרגע נתייחס אליהם כשתי 
  לכפרה.   –מילים שמבטאות רעיון אחת.  

בין סליחה ומחילה מצד אחד לכפרה מצד  
שני. כפרה כנראה מבטאת רעיון נפרד. 

 רעיון שונה. 

מחילה היא המונח הכי קל לתרגם לשפה 
של יום יום. סליחה וכפרה הם אידיאות  

שו הקב"ה  העוונות מטפיסיות.  את  טף 
ומוריד ממנו כל אשמה.   רק של החוטא 

ז  את  לעשות  יכול  הקב"ה.  אחד  רק  ה. 
לעוון וגם לא יכול   האדם לא יכול לסלוח

של   האב  הוא  הקב"ה  רק  עוון.  לשטוף 
סליחה וכפרה. אבל המונח מחילה בניגוד 
 לסליחה וכפרה הוא מונח אנושי. הוא לא  
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הוא שייך מונח ששייך אך ורק להקב"ה.  
אדם.   לבני  גם  מתארת הרבה  מחילה 

פעילות אנושית. היא פעולה שבר אנוש  
לעשות.   נפוצה יכול  מחילה  המילה 

 א. בגמר

למחילה  יש  מחילה?  של  המובן  מהו 
משמעות כפולה. מצד אחד, מחילה הוא  
יודע   גמרא  מי שלמד  כל  מונח משפטי. 
מה זה מחילה. ברמה המשפטית, מחילה  

אחד מוותר על   המתארת פעולה שעל ידי
זכויות שלו. הוא מסרב לעמוד על זכות  

מלווה מוותר על הזכות  תביעה שיש לו.  
החוב.   את  לגבות  על שלו  מוותר  ניזק 

הנזקים.   על  תשלום  לגבות  שלו  הזכות 
מחילה במובן זה הוא מונח משפטי ולא 

 זה ברמה המשפטית. יותר מזה. 

אבל ברמה הרגשית מחילה לא מתייחסת 
ממוני   מתייחסת  להפסד  היא  אלא 

למודעות של כאב. מה יהודי עושה בערב 
יום כיפור? הוא מבקש מחילה. הרב אומר 

הטלפון תפוס כל הזמן    שבערב יום כיפור
עם אנשים שמבקשים ממנו מחילה. הרב 
שהם   לזה  בכלל  מודע  לא  שהוא  אומר 

גלה  בערב יום כיפור הרב מ  פגעו בו. אבל
בעצם על מה אדם  שאנשים אלו פגעו בו.  

שבגללו   עשו  הם  מה  מחילה?  מבקש 
המצפון שלהם גורם להם להתקשר לרב 
ולבקש מחילה ממנו? נאמר שהם סיפרו 

זה דברי   בהקשר  מחילה  הרב.  על  גנאי 
אלא   ממוני  להפסד  מתייחסת  אינה 
בייש  ראובן  למשל,  כאב.  של  למודעות 
את שמעון. הוא בייש אותו ברבים. אחרי 
כמה ימים, ראובן התחרט על זה וביקש  
מדברי  שנפגע  שמעון  משמעון.  מחילה 
ראובן   של  ההתנצלות  את  מקבל  ראובן 

מוחל  אז מהו המובן שהוא  והוא מוחל לו.  
ברמה  מחילה  על  מדברים  כשאנו  לו? 

מוותר  אחד  ברור.  הוא  המובן  משפטית 
לתבוע  זכות  לאחד  יש  שלו.  זכויות  על 
מאה אלף דולר מפלוני. ואם הוא מוחל לו  
אלף   מאה  לתבוע  יכול  לא  כבר  הוא  אז 
מחילה  של  הפירוש  זה  מפלוני.  דולר 
כמונח משפטי. אבל כשמדובר על פגיעה 

ברבים ואז הוא בא    שאחד בייש את השני
המובן   מהו  אז  לו  שימחל  ממנו  ומבקש 
המובן  ממונית  במחילה  זו?  מחילה  של 

לוני  הוא ברור. אחד חייב מאה דולר לפ
ל לו את  והוא מבקש מהפלוני שהוא ימח

שלא   ממנו  מבקש  שהוא  והיינו  החוב. 
לתבוע ממנו מאה   תביעה  זכות  לו  יהיה 
זה. יש   זה ברור. אנו מבינים את  דולר. 

מחילה אפקט משפטי. כשמלווה מוחל ל
 כבר אין למלווה  אז  מאה דולר  של  על חוב

לתבוע  ה דולר    תשלוםהזכות  מאה  של 
במניעה  הממהלווה.   מתבטאת  חילה 

תביעה תביעה   מלהגיש  קודם  שהייתה 
משפטית.   מבחינה  כשלא  צודקת  אבל 

מודבר בעניין ממוני אלא מדובר שאחד  
בשני.   מילולית  מתקשר פגע  והוא 

ממנו   ומבקש  כיפור  יום  בערב  בטלפון 
שימחל לו. מה הוא בעצם מבקש ממנו? 

מהו  מהו ההבדל בין למחול ללא למחול.  
בזה? מתכוון  מהו  ממנו?  הוא    מבקש 

לראובן   מודיע  הוא  לך.  מחול  אומר 
כשרא הפסיק.  כבר  פגע שהכאב  ובן 

מילולית בשמעון הוא גרם לו כאב. הוא  
כאב.   החיש  הנפגע  לו.  וכשהוא  הכאיב 

הפסיק.  זה  שכאב  הוא  המובן  לו  מוחל 
הכאב   מחילה.  יש  אז  מפסיק  כשהכאב 
נעצר. הוא כבר לא מרגיש מבויש ונפגע.  
אומר  בעצם שכח מהעניין. כשהוא  הוא 
מחול לך פירושו שעכשיו הוא ישכח את  

מחילה היא בעצם פעולה    העניין לגמרי.
לצורך  שגורם  מה  לשכוח.  שכחה.  של 
אלא   משפטי.  זכות  לא  הוא  למחילה 
מילולית   ופגע  בייש  שאחד  העובדה 

ידי   בשני. על  הרבה  להזיק  יכול  אחד 
רעה. אחת  יותר   מילה  להכאיב  יכול  זה 

דולר.   אלף  מאה  של  לא  מגניבה  אחד 
לחוטא.   להיחשב  כדי  כסף  לגנוב  צריך 

מ שאחד  ופוגע מספיק  השני  את  בייש 
שלו.   עצמי  כבוד  של  לפגוע בתחושה 

 בשני ולהוריד ממנו את התחושה של  
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כבוד עצמי הוא יותר גרוע מלקחת ממנו  
את הכסף שלו. לבייש את השני מערער  

אז את עצם היסודות של מודעות עצמי.  
מבקש  כשאחד  מבקש  בעצם  אחד  מה 
בתחושה  ופגע  אותו  בייש  הוא  מחילה? 

כבוד עצמי אז כשהוא מבקש   של  שלו. 
שישכח  ממנו  מבקש  בעצם  הוא  מחילה 
את כל האירוע. מחילה היא בעצם בקשה  
לשכחה. יש אנשים שקשה להם לשכוח. 
הם לא יכולים למחול. אנו אומרים עליהם  
שיש להם זיכרון טוב. אנו לא יודעים אם  
הם יודעים את הש"ס בעל פה. אבל הם  
שאירעו  הפגיעות  כל  את  טוב  זוכרים 
אפילו   למחול.  מסוגלים  לא  הם  להם. 
שיאמרו חמש מאות פעמים מחול לך, הם  
לא   שלהם  הזיכרון  למחול.  יכולים  לא 

   מאפשר להם למחול.

וד עצמי זה אופייני ליהדות. לפגוע בכב
כסף   מלגנוב  גרוע  יותר  הוא  האדם  של 
לא  מילה  ידי  על  לאדם  להכאיב  שלו. 
טובה. או להסתכל על השני במבט גאה 

או לחייך או לצחוק על השני.  ומשפיל.  
אחת. מילה  אפילו  לומר  לא    בלי  אפילו 

פגע בו אלא בדברים. הוא מחויב בערב  
ובוודאי   מחילה.  ממנו  לבקש  כיפור  יום 

הנפגע אם לתת לו מחילה    זה תלוי באדם
מן   למחוק  פירושו  ומחילה  לא.  או 
לגמרי  נמחק  כשזה  מחילה  יש  הזיכרון. 

 מהזיכרון שלו. 

זה מובן כשמדובר ביחס בין אדם לאדם.  
אחד   אנשים.  שני  בין  ביחס  כשמדובר 

את השני במילה לא טובה. אז השני  עקץ  
לכן הראשון חייב  גיש מדוכא ומיואש.  מר

מחילה. ממנו  את   לבקש  מבינים  אנו 
החשיבות של מחילה כשמדובר בפגיעה 
בין בני אדם. אבל ביום כיפור לא מדובר  

אנו אומרים ביום  בפגיעה בין בני אדם.  

ה סלח לנו מחל לנו.  -כיפור ועל כולם אלו
מאת  מחילה  בקשת  על  מדברים  אנו 
ריבונו של עולם. מהו המובן של זה שאנו  
 מבקשים מחילה מאת ריבונו של עולם?

או ישראל  שאנו האוהב  מה  לפרש  מר 
כי בתפילה  הנשכחות    אומרים  כל  זוכר 

כיסא  תא לפני  שכחה  ואין  מעולם  ה 
, שהפירוש הוא שהקב"ה אינו יכול  ךכבוד

שוכחים.  כן  שאנשים  דברים  לשכוח 
דברים שאנשים   שוכחומצד שני, הקב"ה  

מצווה    שוכחים.לא   עשה  אחד  למשל, 
א זוכר והוא אינו יכול לשכוח דבר זה. הו

את המצווה שהוא עשה. אבל הקב"ה כן  
שוכח את זה. ואם אחד עשה מצווה והוא  
שכח שהוא עשה את המצווה אז את זה  
הקב"ה זוכר. ואם אחד עשה עבירה והוא  
שכח שהוא עשה את העבירה אז הקב"ה  
זוכר את זה. אבל אם אחד עשה עבירה 
אז  העבירה  את  לשכוח  יכול  אינו  והוא 

 ה.  הקב"ה שוכח את ז

מצד  מחילה  על  לדבר  יכולים  אנו  איך 
כדי להבין את זה אנו  ריבונו של עולם?  

צריכים לדעת שהיחס בין האדם לריבונו  
של עולם הוא יחס כפול. מצד אחד, היחס  
בין אדם לריבונו של עולם הוא יחס של  
כלום.  אין  לסובייקט  לריבון.  סובייקט 
על   בנוי  זה  יחס  הכול.  את  יש  לריבון 

ריבונו של עולם.    סופית של-יןסמכות הא
ומודעות האדם שהוא בעצם רק יצור. יש  
לו איך   יצור שמזכיר  לאדם מודעות של 
שאין לו שום כוח. ריבונו של עולם הוא  
הכול יכול והאדם הוא כלום. והיחס של 
האדם לריבונו של עולם הוא כמו היחס 
של עבד לאדונו. העבד אין לו שום כוח,  

בלתי כוח  יש  אין    ולאדון  לעבד  מוגבל. 
מיליארדר.   הוא  והאדון  נכסים  שום 
העבד הוא פיסית חלש ועייף והאדון הוא 

 העבד הוא תמיד לא  .פיסית חזק ועוצמתי
צודק והאדון הוא תמיד צודק. זה היחס 

כעבדים.   אם  זה של  את  אומרים  אנו 
בקטע של היום הרת עולם. אם כעבדים 

שתחננו   עד  תלויות  לך  ותוציא  עינינו 
פד הקב"ה  נניולאור  אתה  קדוש.  איום  ו 

גישה אחת   זו  ואנו העבדים.  הוא האדון 
 להקב"ה.  
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ובזה   אבל יש גם גישה אחרת להקב"ה. 
הבדל בין ראש השנה ליום כיפור.  המונח  

של   לריבונו  שלנו  הגישה  השנה  בראש 
ה לאדון. לריבונו של עולם  עולם היא גיש

ה את  סמכות. יש  שום  אין  ולנו    סמכות, 
להקב"ה יש את כול הכוח וכול העוצמה, 
עוצמה.  שום  ואין  כוח  שום  אין  ולנו 
כלום.   אין  ולנו  הכול,  את  יש  להקב"ה 
ריבונו של עולם הוא הריבון והאדון של  

זה הפירוש של   העולם, ואנו רק קבצנים.
דך. אבל ליום  המלך הקדוש. ובכן תן פח

כיפור יש ממד נוסף שמשקף יחס שלנו  
עו  ראש  לריבונו של  בין  זה המעבר  לם. 

השנה ליום כיפור. ה' בראש השנה הוא  
מלך כל הארץ. מלך על כל הארץ מקדש  
ויום הזיכרון. היחס הוא אך ורק  ישראל 
יחס של ובכן תן פחדך. אבל ביום כיפור 
אך   עולם  של  לריבונו  בינינו  היחס  אין 
ורק יחס של ובכן תן פחדך. ביום כיפור  

על כוח אלא    יש ממד נוסף. לא יחס שבנוי
יחס שבנוי על רעות. ה' הוא האדון של  

האדון של האדם. אבל  העולם וספציפית  
ור ידיד  גם  הוא  הוא    עה'  ה'  של האדם. 

האדם.   של  האהאבא  הוא  של  ה'  בא 
של האדם    העולם. וה' הוא במיוחד האבא 

ובמיוחד האבא של היהודי. אנו אומרים  
את זה בתפילה: אם כבנים אם כעבדים.  

  ם. זה לא משנה כמה פרדוקסלי אם כבני
נשמע.   את  זה   פוגש  עולם  של  ריבונו 

- האדם כחבר וכרע. הגישה של האדם לא
שני  בין  הגישה  כמו  היא  לוקים 

-האדם לא רק מפחד מאאינדיבידואלים.  
הא  את  אוהב  גם  האדם  אלא  - לוקים, 

לוקים לא רק מרחם על האדם, -אלוקים.  
א  כל  -אלא  האדם.  את  אוהב  גם  לוקים 

זה  מגיל זה.  על  מדבר  השירים  שיר  ת 
אהבה ורומנטיות בין ה' לעולם. ה' הוא  
הוא   ה'  אלא  היהודי.  לא רק הריבון של 

החבר ידידגם  ה'   ,  היהודי.  של  ורע 
 של ברית.   לחברה אחתוהיהודי שייכים 

חטא הורס את שני יחסים אלו. היחס של  
חבר   ושל  שוויון  של  היחס  וגם  סמכות. 

כמרד. ואהבה.   לחטא  מתייחסת  התורה 
גם   לחטא  מתייחסת  התורה  אבל 
כהתנכרות. החטא הורס את הרעות של 

אדם.   עם  כישות  ה'  ה'  את  עובדים  אנו 
אונעלה.   שלנו  ואנו  כחבר  ה'  את  הבים 

ס את שני  וכאילו אנו שווים לו. וחטא הור
אלו.   של  יחסים  היחס  את  הורס  חטא 

והאדון.  הריבון  עם  והסובייקט    העבד 
רעות  של  היחס  את  הורס  גם  והוא 
צריכים   ולכן  והיהודי.  ה'  בין  הקיימת 
בשתי   חטא  של  המשמעות  את  להבין 
רמות. ברמה מטפיסית וברמה חברתית.  
את  מטמא  מטפיסית  ממבט  חטא 

. האישיות האנושית. חטא גורם לטומאה
על   עונש  לקבל  אמור  החוטא  והאדם 
החטא. אבל חטא גם פוגע חברתית. אנו  
מדברים על חברה שכוללת את הקב"ה.  

אלא היא   בני אדםחברה שכוללת לא רק 
חטא פוגע ביחס    כוללת גם את הקב"ה.

המפואר בין האדם לריבונו של עולם. אז  
כשאחד חוטא הוא מבייש את ריבונו של  

להיות מבויש.    עולם. שלא רק אדם יכול
להתבייש.   יכול  ה'  עולם  גם  של  ריבונו 

של   ריבונו  חוטא.  כשאדם  נפגע  מרגיש 
אז  עולם מרגיש כאב וצער כשאדם חוטא.  

ה' עוזב את האדם החוטא והולך ממנו. ה' 
אל האדם החוטא. האדם   לא מדבר  הוא 
כול,  קודם  חטא,  אז   טוב.  חבר  איבד 
הורס ומחלל את האישיות של האדם. זה  

גם  טומ הוא  חטא  אבל  החטא.  את 
התנכרות. זה לא מספיק שהחוטא יבקש  
סליחה וכפרה מאת ריבונו של עולם אלא  
הוא צריך לבקש גם מחילה מאת ריבונו  

שהחוטא לא רק טימא וחילל  של עולם.  
את האישיות שלו. לתקן את זה צריכים  
יש   להבא.  על  וקבלה  העבר  על  חרטה 
שהאדם   פעילויות  של  שלימה  רשימה 

סליחה צר יקבל  שהוא  כדי  לעשות  יך 
כדי להחזיר לעצמו אישיות נקיה  וכפרה.  

וטהורה. מפני שחטא מתבטא בטומאה.  
אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כי 

 אבל חטא  מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו.  
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גם מכאיב לריבונו של עולם. וכמו שאחד 
שפגע בחברו צריך לבקש מחילה מחברו 

זה  ש ועל  לו  לו לילות הוא הכאיב  גרם 
נ באופן  של  צריך  החוטא  גם  דודי שינה 

של   ריבונו  מאת  מחילה  לבקש  דומה 
סליחה   בין  ההבדל  בדיוק  וזה  עולם. 
וכפרה   סליחה  למחילה.  וכפרה 
מתמודדים עם החטא כיחידה מטפיסית.  
כפנומן מטפיסי. החטא מטמא את האדם.  
האדם.   של  הרמה  את  משפיל  החטא 

האדם.   החטא מוריד את כבוד עצמי של
והאדם צריך לשטוף ולטהר את עצמו. זה 
משהו  היא  מחילה  אבל  וכפרה.  סליחה 
מתחיל   כשהאדם  היא  מחילה  אחר. 
הרעות   של  ממבט  חטא  על  לחשוב 
המפוארת שהייתה בינו לבין ריבונו של 

ם מלך אלא  לא היה סתעולם. החבר שלו 
בעצמו.  הקב"ה  היה  רעות    הוא  היה  זה 

ה יחס של מפוארת בינו להקב"ה. זה הי
וכיוון   משמעות  לאדם  שנתן  רעות 
וקדושה בחיים ונתן ערך לחיים. הרעות  

כביכ פגע  שהחוטא  מפני  נהרסה  ול  הזו 
בהקב"ה. אולי זה נשמע אנתרופומורפי.  
לגמרי  לא  אנו  לנו.  מפריע  לא  זה  אבל 

שהתנגד מסכ הרמב"ם  עם  ימים 
 אנתרופומורפיות. לקטגוריות 

יופי מיוחד כשאומרים שביום כיפור   יש 
אנו נמצאים תחת כנפי השכינה. למרות  
הוא  השכינה  כנפי  שהמונח  זה 

שההלכה   אזאנתרופומורפי.   מה  זה 
שהאדם, קודם כול, יתחרט דורשת ממני.  

על כל חטאיו. על חטא כפנומן מטפיסי. 
על חטא שמטמא ומחלל את האישיות של 

סדרה    האדם. והתורה מלמדת אותנו שיש
של פעילויות שהחוטא צריך לעשות כדי 
של  והקדושה  הטהרה  את  להחזיר 
האישיות שלו. אבל חטא כולל גם משהו  

התנכ גם  הוא  חטא  מהקב"ה.  אחר.  רות 
יתפייס עם  לא    כדי שהחוטא  זה  הקב"ה 

זה   חטאיו.  על  יתחרט  שהחוטא  מספיק 
מוטלת   אלא  מחטאיו.  לשוב  מספיק  לא 

לפני   להופיע  החוטא  של  הקב"ה חובה 
היקר,   אבי  היקר,  חברי  הרעות  ולומר 

יכול   לא  ואני  אמתית,  רעות  היא  שלך 
לחיות בלי הרעות אתך. אנא מחל לי. אם  
להתקשר   כיפור  יום  בערב  יכול  אחד 
לחברו ולבקש ממנו מחילה אז אין שום  

לא יתקשר להקב"ה ויבקש    אסיבה שחוט
ממנו מחילה. אמנם אני חטאתי ופגעתי  

אנא לשכוח מה שאני בך. אנא מחל לי.  
עשיתי. אני איבדתי רעות מפוארת ואני 

 לא יכול להמשיך ככה. 

ימינו  חדש  ונשובה  אליך  ה'  השיבנו 
כקדם. זה לא בקשה עבור סליחה וכפרה. 

ע תפילה  לא  מטפיסית  זה  כפרה  בור 
השפה הייתה צריכה להיות ותיאולוגית.  

להיות  צריכה  הייתה  השפה  אז  אחרת. 
ש בווידוי  השפה  ועל  כמו  חטא.  על  ל 

א לנו  -כולם  מחל  לנו  סלח  סליחות  לוה 
לנו. הוא    כפר  ונשובה  אליך  ה'  השיבנו 

יותר בקשה למחילה. אנו לא שמים לב 
עכשיו לחטא. אנו עוד נשטוף את עצמינו  

אנו עוד נחזיר לאישות שלנו  מהחטאים.  
בה  היו  שפעם  וטהרה  הקדושה  את 
כשהחיים שלנו היו הגונים וישרים. אבל  

ל אתנו.  חסר  נצא  לא  כבר  שהקב"ה  נו 
ימינו  חדש  אלינו.  תחזור  הקב"ה,  אנא 
שאיבדנו  קודם  היה  שזה  כמו  כקדם. 

 אותך.  

ולכן הבקשה של שמע קולנו הוא מאוד  
של   שהבקשה  אומרים  אנשים  פופולרי. 
לא   אנו  יפה.  תפילה  היא  קולנו  שמע 
בדיוק   לא  אנו  זה.  את  מבינים  בדיוק 

תפילה בין  להבחין  איך  יפה   מבינים 
לתפילה לא יפה. אבל כנראה שהבקשה  
מאוד  תפילה  היא  קולנו  שמע  של 
מרשימה. למה היא כל כך מרשימה? יש  
אנשים לא רגישים, אבל כשבאים לשמע 
קולנו הם מורידים כמה דמעות. למה זה  
ככה? למה הבקשה של שמע קולנו כל כך 

נוהגים לפתוח את הארון  מרגשת אותם?  
 . אין צורך  קדש כשאומרים שמע קולנו
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לעשות את זה. אבל ככה נוהגים. למה זה 
ככה? קודם שמע קולנו, אנו אומרים זכור 
לנו ברית אבות כאשר אמרת. זו תפילה  
קולנו   לשמע  כשבאים  אבל  יפה.  יותר 
מצב רוח חדש מופיע. למה? למה פתאום  

רגישים?   כך  כל  נהיים  מפני  אנשים 
עבור  מתפללים  אנו  התפילות  שבשאר 

אובייקטיבי. לשטוף ולטהר כפרה לחטא  
את עצמינו מחטאינו. לפדות את עצמינו  
מחטאינו. אבל מוטיב אישי אינו מעורב 
חוס   קולנו  לשמע  כשבאים  אבל  בזה. 
זה   חדש.  מוטיב  מופיע  עלינו  ורחם 
עם   אינטימי  להיות  רעות.  של  המוטיב 
הקב"ה. אנו אומרים לא נשים לב עכשיו  

ה  אתלכל הפסוקים. הרי אתה אבא שלי.  
חבר שלי. אתה אהוב שלי. אני לא יכול  

שמע קולנו חוס ורחם להמשיך בלעדיך.  
עלינו וקבל ברחמים וברצון את תפלתנו.  
ימינו  חדש  ונשובה  אליך  ה'  השיבנו 
שהיו  הימים  את  זוכר  ה'  אתה  כקדם. 
יפה  רעות  איזו  חטאתי.  שאני  קודם 
הייתה בינינו. אני רוצה לחדש את הרעות  

דם. והקב"ה מקשיב. הזו. חדש ימינו כק
כמו שבן אדם מוחל ואומר מחול לך מחול  

 לך מחול לך.  

של   יום  רק  לא  הוא  כיפור  שיום  מפי 
של   יום  הוא  כיפור  יום  וכפרה.  סליחה 
התפייסות וחידוש של הרעות בין היהודי 

  ו הרעות הזו חוזרת ליום הולדתלהקב"ה.  
קרוב   מאוד  הוא  הקב"ה  האדם.  של 
אז   קטן  יותר  הוא  שהאדם  מה  לתינוק. 

אבל  הרעות עם הקב"ה היא יותר גדולה.  
זו.  רעות  מאבדים  אנו  חוטאים  כשאנו 
גרמו  החטאים  אמנם  שחטאנו.  מפני 
לאישיות שלנו להתפרק. אבל זה סיפור 
להקב"ה.   הכאיבו  החטאים  אבל  אחר. 

ה רק והקב"ה לא אמר כלום על זה. הקב"

מהחוטא.   הלך  הקב"ה  החוטא.  את  עזב 
עבור   טוב  הכי  רבים  אדם  בני  כששני 
אלא   לו  לענות  לא  הוא  הנפגע  האדם 
הקב"ה  ככה  ממנו.  וללכת  לעזוב  פשוט 
לא   הקב"ה  חוטא.  כשהאדם  עושה 

אתו. פגע    מתווכח  כביכול  האדם 
בהקב"ה, האדם כביכול הכאיב להקב"ה  

 אז הקב"ה עוזב אותו והולך ממנו. 

עוזב  מ  וזה כשהקב"ה  לאדם  קשה  אוד 
ו שכל אותו  ממנו.  את    הולך  ינתח  אחד 

החוויות שלו בחיים לראות את הערך של 
ויום  שלו.  בחיים  הקב"ה  של  נוכחותו 

רק מצפה   לא  היום שהיהודי  הוא  כיפור 
שה' יסלח ויכפר לו על חטאיו. זה אמנם  
אספקט אחד של יום כיפור. אבל יש עוד  

ב כמו האספקט  אספקט ליום כיפור. חשו 
חשוב  יותר  אפילו  ואולי  הראשון. 
הוא   שבו  היום  זה  הראשון.  מהאספקט 

 מתפייס עם הקב"ה.  

א ה'  לנו  יום  - ותתן  באהבה  לוקינו 
הזה   חייבים    –הכיפורים  שאנו  יום 

להתעסק בתשובה כדי להשיג כפרה על 
ל כדי  כדי  החטאינו.  מחטאים.  יטהר 

יוביל   שזה  להיגאל.  כדי   -להתקדש. 
אבל העיקר   -.  למחילה ולכפרה  לסליחה

למחל בו את כל עוונותינו. מחילה.    – הוא  
אנו   לחטאים.  עכשיו  לב  שמים  לא  אנו 
צריכים  אנו  אתך.  הרעות  עכשיו  רוצים 
את נוכחותך בזמנים של משבר. בזמנים  

ר אנו  בלבול.  אלינו  ושל  שתקשיב  צים 
יום כיפור הוא לא רק יום ותדריך אותנו. 

ושל כפרה.   יום  של טהרה  גם  הוא  אלא 
יום של מחילה. הוא יום של התפייסות.  

שהתחילה   עתיקה  רעות  של  חידוש  של 
ידעתי  שאפילו  קודם  תינוק.  כשהייתי 
איבדתי  כשהתבגרתי  ואמא.  אבא  לומר 

הייתי טיפש שגרמתי לזה את הרעות הזו.  
לקרות. טעיתי. הקב"ה נפגע ממנני ועזב  

 אותי. הקב"ה לא התווכח אתי. 

וגע בו הוא אינו עונה  פשאחד  הרב אומר כ
יכול   לא  הוא  קול.  לו  שאין  אלא  לו. 
להגביה את הקול שלו. הקול שלו נעלם.  

 הקול שלו נעלם פיסית.  
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החוטא.   את  עוזב  כביכול  הקב"ה  הקול 
מה'   מבקש  והחוטא  נעלם.  הקב"ה  של 
שה' ימחל לו. שה' יחזיר את היחס שהיה 
רב   הוא  וה'  טוב  הוא  וה'  ביניהם.  פעם 
חסד. וה' חוזר לאדם. אלא שהאדם צריך 
להיזהר לא לאבד עוד הפעם את הרעות  

 שלו עם הקב"ה. י

בין  התפייסות  של  היום  הוא  כיפור  יום 
היהודי להקב"ה. איך אנו יודעים את זה?  
יודעים את   איך אנו  יפה. אבל  זה רעיון 
זה. אנו מאוד זהירים למצוא יסוד הלכתי  

אומרים.   שאנו  רעיון  אומרים אנו  לכל 
את   להוכיח  יכולים  אנו  אם  רק  רעיון 
יכולים  אנו  איך  הלכתי.  ממבט  הרעיון 
של  יום  הוא  כיפור  שיום  להוכיח 
טהרה   של  יום  רק  לא  הוא  התפייסות? 
וכפרה. הוא לא רק יום שבו היהודי נגאל  
התפייסות  של  יום  הוא  אלא  מחטאיו. 
יום  הוא  עתיקה.  אהבה  של  והתחדשות 

להקב ניגש  היהודי  אנא  שבו  ומבקש  "ה 
והקב"ה עונה לו מחול לך מחול  מחל לי.  

 לך מחול לך. איך אנו יודעים את זה?  

מה הן החובות המוטלות על היהודי ביום 
מאכילה   להימנע  צריך  הוא  כיפור? 
להיזהר בכל חמישה  הוא צריך  ושתייה. 

ממלאכה. העינויים.   לשבות  צריך  הוא 
ה' לנו  יום  - א  ותתן  את  באהבה  לוקינו 

למחילה לסליחה ולכפרה  הכיפורים הזה  
ל בו את כל עוונותינו. הדגש הוא וולמח

ע כל  את  בו  ולמחל  על  על  וונותינו. 
ל. יום כיפור הוא יום של התפייסות וולמח

בין   התפייסות  רק  לא  לחברו.  אדם  בין 
בין  התפייסות  גם  אלא  להקב"ה.  אדם 

 אדם לחברו. האם יש כזו הלכה? 

אנו קוראים מהפיוט שאנו אומרים אחרי  
העבודה.   ֲאבוֵתינּו  סדר  ֲעונות  ֲאָבל 

כּו ִקּצו. ֲאָבל  ֶהֱחִריבּו ָנֶוה. ְוַחּטאֵתינּו ֶהֱאִרי
ִזְכרון ְדָבִרים ְתֵהא ְסִליָחֵתנּו. ְוִעּנּוי ַנְפֵשנּו  
ְתֵהא ַכָפָרֵתנּו. ַעל ֵכן ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָנַתָת 
יום  ְוֶאת  ַהֶזה.  ִרים  ַהִכפֻּ צום  יום  ֶאת  ָלנּו 
ּוְלַכָפַרת   ָעון  ִלְסִליַחת  ַהֶזה.  ֶהָעון  ְמִחיַלת 

אָ  יום  ָאסּור ָפַשע.  יום  ַבֲאִכיָלה.  סּור 
ָאסּור   יום  ִבְרִחיָצה.  ָאסּור  יום  ִבְשִתָיה. 
יום  ַהִמָּטה.  ְבַתְשִמיש  ָאסּור  יום  ְבִסיָכה. 

ַהַסְנָדל.   ִבְנִעיַלת  ַאֲהָבה  ָאסּור  יַמת  שִׂ יום 
יום   ְוַתֲחרּות.  ְנָאה  קִׂ יַבת  ֲעזִׂ יום  ְוֵרעּות. 

ֲעונוֵתינּו ְלָכל  ְמחל  תִׂ מדגיש     . שֶׁ הפיוט 
אומר  והפיוט  מחילה  דווקא  זה  בהקשר 
רק   לא  יש  שבו  יום  הוא  כיפור  שיום 
התפייסות בין הקב"ה לאדם אלא יש בו  
גם התפייסות בין אדם לחברו. יום כיפור 
הוא היום שבו מתחדשת הרעות בין אדם  

 לחברו וגם הרעות בין הקב"ה לאדם.  

ימות  השיטה של הרמב"ם היא שבשאר 
ל  אדם  אם השנה  מחילה  לבקש  צריך  א 

הוא הזיק לממונו של האדם. אבל בערב  
יום כיפור אחד מחויב לבקש מחילה גם  
על זה שהוא הזיק לממון חברו. וזה מפני  
של  יום  הלכה  פי  על  הוא  כיפור  שיום 
שימת  לחברו.  אדם  בין  שלום  שימת 
אהבה   השלום.  את  להגביר  יום  שלום. 
ואחווה. לבטל את התחרות והקנאה. למה  
דבר  אותו  עושים  שאנו  מפני  ככה?  זה 
משתמשים   שאנו  מפני  הקב"ה?  לגבי 
לא   אנו  הקב"ה.  לגבי  מטודה  באותה 
מעוניינים רק לשטוף את החטא על ידי  

וכפרה,   גם סליחה  מבקשים  אנו  אלא 
שימת   של  יום  הוא  כיפור  יום  מחילה. 
אדם  בין  וגם  למקום  אדם  בין  שלום 

 לחברו.  

ל ותתן  אומרים.  שאנו  מה  אזה  ה'  - נו 
יום הכיפורים הזה    –לוקינו באהבה את 

יום שאנו צריכים להתחנן שה' יכפר לנו. 
עצ את  להכין  צריכים  שנהיה מאנו  ינו 

לעשות   בכוננות  להיות  לכפרה.  ראויים 
פעילות  כפרה.  להשיג  כדי  מאמץ  כל 

שתוביל   לסליחה   –אנושית  למחילה 
זה  –ולכפרה   אחרי  אנו  מדגישים   אבל 

ים אלו האספקט הכי שמתוך שלושה דבר
עמוקה   הכי  הבקשה  מחילה.  הוא  חשוב 

 ל. התחינה הכי חשובה ולמחמצדנו היא 
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ולמחל בו את כל עוונותינו. מקרא   –היא  
קדש זכר ליציאת מצרים. אנו רוצים את  

, אם אתה  ארעות שלך הקב"ה. לגבי החט
גם   נצליח  אנו  שלנו  חבר  תהיה  הקב"ה 

 לשטוף את האישיות שלנו מהחטא. 

 *** 

אנו יודעים שיש מצווה של תשובה בכל  
ומחילה  סליחה  יש  וכן  השנה.  ימות 

ור  וכפרה בכל ימות השנה. אבל יום כיפ
פרה כה  הוא ייחודי. יש שני הבדלים בין

לכפרה  כיפור  ביום  נותן  שהקב"ה 
 שהקב"ה נותן בשאר ימות השנה.  

הכפרה של יום כיפור היא כפרה טוטלית.  
נטהר כולו היא כפרה כוללת. או שהאדם  

עצמו  את  מטהר  שהטמא  כמו  מחטאים 
במקווה.   טובל  לא  כשהוא  שהאדם  או 

מתוודה  כשאדם  קורה  מה  בכלל.  נטהר 
גזלנו   בגדנו  אשמנו  ואומר  כיפור  ביום 
והוא   והרשענו.  והעווינו  דופי  דברנו 
גזלנו.  בגדנו  אשמנו  על  תשובה    עושה 
דברנו   על  בתשובה  חוזר  אינו  הוא  אבל 

אם אחד בשאר  דופי והעווינו והרשענו.  
הוא   אז  כזה  ווידוי  יאמר  השנה  ימות 
מכפר על החטאים שעליהם הוא מתחרט 
שעליהם  חטאים  על  מתכפר  אינו  והוא 
הוא אינו מתחרט. אבל ביום כיפור זה לא  
להיות  צריכה  הכפרה  כיפור  ביום  ככה. 

צ החטאים  כל  להיות טוטלית.  ריכים 
כלולים בכפרה. הוא צריך לכלול את כל  
לקבל   שלו  ובבקשה  בווידוי  החטאים 

לבוא כפרה.   כיפור  ביום  יכול  לא  אחד 
לפני הקב"ה ולומר על חטאים ספציפיים  
אלו אני מבקש כפרה שאני עושה תשובה  
עליהם ולעולם איני חוור לעשות חטאים  
ועל חטאים אחרים אין אני מבקש   אלו, 

ביום כיפור מגוחך לומר דבר כזה. כפרה.  

נטהר מכף רגל עד   או אדם  ביום כיפור 
בכלל.   נטהר  לא  הוא  או  אחד  ראש  אם 

יום   לא  זה  טמא  וחצי  טהור  חצי  הוא 
 כיפור.  

וזה בדיוק הסיבה למה רבי עקיבא מדמה  
יום כיפור למקווה. מה מקווה מטהר את 
הטמאים אף הקב"ה מטהר את הטמאים.  

למקווה קשור  זה  למקווה ?  מה  הדמיון 
ופו  א מפני שבמקווה או הוא טובל כל גהו

הוא  ואז  נטהר נטהר.    במקווה  הוא 
מטומאתו. הוא עכשיו טהור. או הוא לא  
טהור בכלל. אם הוא ישאיר אצבע אחד  

וזה אותו  מעל למים אז אין טהרת מקווה.  
יום הכיפורים הוא דבר לגבי יום כיפור.  

במקווה.   טבילה  שוטף  כמו  שהוא  או 
ליום   שאין  או  חטאיו.  כל  את  מעצמו 

ר שום אפקט עבורו. התורה אומרת כיפו
ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם.    כי

אם תטהרו את    בתנאי: לפני ה' תטהרו.
 עצמכם באופן טוטלי. לא טהרה חלקית. 

כשהרמב"ם מדבר על יום כיפור הרמב"ם  
עם  מכפר  הכיפורים  שיום  אומר  אינו 

הרמב"ם  התשובה.   יום אלא  אומר 
הוא   ההבדל  לשבים.  מכפר  הכיפורים 
יום   אומר  היה   הרמב"ם  אם  ככה. 
הייתי  אז  התשובה  עם  מכפר  הכיפורים 
מבין שיש ביום הכיפורים תשובה נפרדת 

אבל הרמב"ם אומר לכל חטא בפני עצמו.  
יום הכיפורים מכפר לשבים. הכוונה היא  
לא לחטא אלא לאנשים. והיינו האנשים 

תשובה לא רק על חטא ספציפי.  שעשו  
ו תשובה על כל חטאים  אלא אנשים שעש
מוכ הם  עצמם שלהם.  את  לשטוף  נים 

לשטוף  מוכנים  הם  מכל חטאים שלהם. 
הם  טוטלי.  באופן  מחטאים  עצמם  את 
יום   ביום כיפור.  וכפרה  מקבלים סליחה 

 הכיפורים מכפר לשבים. 

רגילה  וכפרה  סליחה  בין  הבדל  עוד  יש 
וכפרה כפרה ביום ביום כיפור.    לסליחה 

לא   כפרה  שיש  בזה  ייחודית  היא  כיפור 
יש   אלא  לנו  שידועים  חטאים  על  רק 
כפרה גם על חטאים שאינם ידועים לנו.  
אלא השאלה היא פשוטה. איך אנו יכולים  

 לבקש כפרה על חטאים שאינם ידועים 
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ולעשות   להתחרט  יכול  אחד  איך  לנו? 
רי התשובה על חטא שהוא אינו מודע לו?  

וקבלה   עבר  על  חרטה  צריכים  לתשובה 
על להבא. אם הוא לא מודע לחטא איך  
על   ולקבל  עבר  על  להתחרט  יכול  הוא 

על להבא?   חרטה  על  לדבר  אפשר  איך 
הוא לא  חטא אם החטא הוא נסתר ממנו?  

מה   על  לעשות יודע  צריך  בכלל  הוא 
 תשובה. 

על  גם  מכפר  כיפור  יום  ככה.  זה  אבל 
מכל חטאתיכם לו.    עבירות שאינן ידועות

לפני ה' תטהרו. אבל צריך להיות מחילה 
ביום כיפור על חטאים שאינם ידועים לו. 
להבא   על  וקבלה  עבר  על  חרטה  אמנם 
אינו שייך לגבי חטאים שאינם ידועים לו. 
שאינו   דבר  על  להתחרט  יכול  אחד  איך 

לו?   שתהיידוע  שייך  לא  סליחה אז  ה 
אבל  עים לו.  וכפרה על חטאים שאינם ידו

מחילה שייכת גם לנסתרות. היהודי אומר  
ביום כיפור להקב"ה: תמחל לי על כל מה  
הגלויים  בווידוי:  אומרים  אנו  שעשיתי. 
לנו ושאינם גלויים לנו. את הגלויים לנו 
עליהם.  לך  והודינו  לפניך  אמרנו  כבר 
הם   לפניך  לפנינו  גלויים  שאינם  ואת 
גלויים וידועים. כדבר שנאמר הנסתרות 

עד  - אלה'   ולבנינו  לנו  והנגלות  לוקינו 
עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת.  

פעולה מיוחדת של חסד מצד הקב"ה   זה
 ביום הכיפורים.  

לכן המילים ולמחל בו את כל עוונותינו  
מדברים  אנו  קודם  לשון.  כפילות  אינם 

שביום זה אנו עושים  על יום הכיפורים.  
תשובה כדי להשיג סליחה מחילה וכפרה.  
אחד יכול להשיג סליחה מחלילה וכפרה 

אנו    רק על ידי תשובה. אלא שבאותו זמן
וחד יש ביום יטים את החסד המילא משמ

עלפוהכי גם  מחילה  שיש  עוונות    רים 

אף שלגבי חטאים אלו    ידועות לו.  שאינן
האדם לא יכול לעשות כלום כדי לגרום 

אלו.   חטאים  על  כפרה  לו  כמו  שתהיה 
 שאחד עושה לגבי חטאים הידועים לו.

אז יש ביום הכיפורים שני ממדים. מצד  
אחד יש סליחה ומחילה על ידי כיפורים. 

מחילה גם  שהאדם    ויש  אף  עוונות  על 
על  להשיג מחילה  דבר  עושה שום  אינו 

להתעסק עו יכול  האדם  אלו.  ונות 
בכיפורים לגבי חטאים הידועים לו. לבי  
חטאים שאינם ידועים לו, הוא אינו יכול  

מחילה   אז  בכיפורים.  היא  להתעסק 
הקב"ה  מצד  חסד  של  זכה  פעולה 
וזה  ידועים.  שאינם  חטאים  ששוטפת 

הקב"ה אומר לו  ספציפית על ידי מחילה.  
 מחול לך, מחול לך.  

או שאנו  מה  אזה  ה'  לנו  ותתן  - מרים: 
לוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה. וזה 
זה   וכפרה.  מחילה  סליחה  להשיג  כדי 

עבור חטאים  עבור חטאים שידועים לנו.  
אלו יש לנו זכות לבקש סליחה. אבל יש  
קבוצה אחרת של חטאים שאנו משיגים 
להתעסק   בלי  גם  מחילה  עליהם 
בפעילויות של כיפורים. וזה מפני שזה אי  
של  בפעילויות  להתעסק  לנו  אפשר 
חטאים.   של  זו  קבוצה  לגבי  כיפורים 
פעולה זו של מחילה היא פעולה זכה של  

חסד זך. אהבה זכה. אם יש אהבה  חסד.  
עבור  רק  לא  כפרה  מעניק  הקב"ה  אז 
עוונות   עבור  גם  אלא  הנגלות  עוונות 

נגלות.   שאינן שאינן  עבירות  שעל  אף 
אפ ואי  להתוודות  אפשר  אי  שר נגלות 

אפשר  אי  עליהן.  תשובה  לעשות 
אפשר  ואי  אלו.  עוונות  על  להתחרט 

אלו.   עוונות  לגבי  להבא  על  זה  לקבל 
בכלל לא מודע   בלתי אפשרי מפני שהוא

א לא יכול להתחרט  לחטאים אלו. אז הו
את    עליהם והוא לא יכול להתחייב לשנות

ולא לעשות חטאים אלו עוד הפעם.    עצמו
חטאים אלו.  שהרי הוא לא יודע מה הם  

מצד  וזך  טהור  חסד  של  פעולה  זו  אז 
זו רעות זכה בין הקב"ה ליהודי.   הקב"ה.

על   מחילה  לבקש  יכול  יהודי  איך  אבל 
חטאים אלו אם המחילה על חטאים שלו  
 היא תוצאה מחסד טהור וזך מצד הקב"ה? 
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ה ָנֶוה.  הרי  ֶהֱחִריבּו  ֲאבוֵתינּו  ֲעונות  ֲאָבל 
 ֶהֱאִריכּו ִקּצו. ֲאָבל ִזְכרון ְדָבִרים  ְוַחּטאֵתינּו

ְתֵהא   ַנְפֵשנּו  ְוִעּנּוי  ְסִליָחֵתנּו.  ְתֵהא 
ַכָפָרֵתנּו. ַעל ֵכן ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבים ָנַתָת ָלנּו  
ִרים ַהֶזה. ְוֶאת יום ְמִחיַלת  ֶאת יום צום ַהִכפֻּ

ע. יום  ֶהָעון ַהֶזה. ִלְסִליַחת ָעון ּוְלַכָפַרת ָפַש 
יום   ִבְשִתָיה.  ָאסּור  יום  ַבֲאִכיָלה.  ָאסּור 
יום   ְבִסיָכה.  ָאסּור  יום  ִבְרִחיָצה.  ָאסּור 
ָאסּור ְבַתְשִמיש ַהִמָּטה. יום ָאסּור ִבְנִעיַלת  
יום  ְוֵרעּות.  ַאֲהָבה  ִשיַמת  יום  ַהַסְנָדל. 
ְלָכל  ֶשִתְמחל  יום  ְוַתֲחרּות.  ִקְנָאה  ֲעִזיַבת 

עם ה .ונוֵתינּוֲע  הרעות  את  איבד  וא 
הקב"ה מחמת החטאים שהוא עשה. הוא  
בינו   רעות  של  והיחס  מהקב"ה  התנכר 
להקב"ה כבר נעלם. התשובה היא שאנו  
מבקשים מהקב"ה שהוא ימחל לנו על כל  

בינינו החטאים.   התפייסות  תהיה 
להקב"ה. ה' ימחל לנו על הכאב שגרמנו 

רעות  אז הלהקב"ה על ידי זה שחטאנו.  
וברגע  ותחזור.  תתחדש  להקב"ה  בינינו 
שהרעות תחזור ותתחדש אז הקב"ה לא  
ווידוי   ולומר  תשובה  לעשות  לנו  יחכה 
אלא   וכפרה.  סליחה  לנו  להעניק  כדי 

  – היינו חסד זך וטהור    –המחילה עצמה  
  לסליחה וכפרה.תוביל 

אומרים. שאנו  מה  א  זה  ה'  לנו  - ותתן 
זה  זה.  לוקינו באהבה את יום הכיפורים ה

את  לטהר  צריכים  שאנו  חטאים  לגבי 
מעלינו.  החטאים  את  ולשטוף  עצמינו 
להכין את עצמו לכפרה על  האדם צריך 
ידי תשובה. זה יום הכיפורים. וזה מוביל  

וכפרה.   מחילה  כיפולסליחה  יום  ר  אבל 
שאינם  חטאים  על  גם  לכפר  יעיל  הוא 

לו.   אינו ידועים  כיפור  יום  של  זה  ממד 
הכי ביום  שלגבי פורים.  כלול  מפני 

יורד   האדם  של  התפקיד  אלו  חטאים 
אז חטאים אלו אינם כלולים ביום לאפס. 

הכיפורים. אבל לגבי חטאים אלו, הקב"ה  
וטהור.   זך  בחסד  אתנו  הקב"ה מתנהג 

ומוריד  מוגבל  לא  בחסד  אתנו  מתנהג 
אבל  מעלינו חטאים שאינם ידועים לנו.  

התנאי בלתי מותנה עבור זה הוא החזרת  
בינינו  וה רכות  של  היחס  תחדשות 

להקב"ה  להקב"ה.   בינינו  רעות  אין  אם 
מפני שהקב"ה התנכר מאתנו אז כפרה זו  

 של נסתרות לא הייתה מתגשמת. 

יש וויכוח בין פילוסופים על מיעילות של 
בחוש תשובה מושרשת  תשובה  האם   ?

בחסד?   מושרשת  תשובה  או   צדק  של 
אמרו  פילוסופים  של  אחת  קבוצה 
שתשובה מושרשת בחוש של צדק. שהרי  

וממיל שלו  החיים  את  שינה  אין  א  הוא 
אותו.   להעניש  סיבה  היא  שום  תשובה 

בהוראות  נשתמש  אם  אפילו  יעילה 
שלחוטא יש לו זכות   מחמירות של צדק.

להשיג כפרה. אבל יש קבוצה אחרת שבה 
להיות  יכולה  לא  שתשובה  אומרים 

צדק מחמיר.   על  צדק  מבוססת  מבחינת 
ממבט של    יעילה  הא שייך שתשובה תהיל

אחד חטא, אז הוא צריך לשלם את ר.  העב
עכשיו  המחיר.   שהוא  אמנם  מבין  הוא 

זה.   על  תשובה  עושה  והוא  טעות  עשה 
לשלם אבל כשאחד עושה פשע הוא צריך  

את המחיר על זה. הוא צריך לשלם חוב  
 שלו לחברה .  

נכונות.   הן  הגישות  שתי  דעתנו  לפי 
לפעמים ניזונה    תשובה  להיות  יכולה 

זה נקרא מדת הדין. אבל  מצדק מחמיר.  
לא    תשובה לפעמים צריכה סיוע מחסד.  

צדק מוחלט אלא חסד זך וטהור. למשל,  
כפרה ביום כיפור כוללת לא רק עוונות  
הנגלות אלא היא כוללת גם עוונות שאינן  
גלויות. עוונות הגלויות לנו נמחקות על  

אבל הקב"ה מוחק גם העוונות  ידי צדק.  
בין  הבדל  יש  אבל  לנו.  גלויות  שאינן 
עוונות גלויות לנו לעוונות לעונות שאינן  

לנו.   לנו  גלויות  הידועים  העוונות  לגבי 
ושהוזכרו בווידוי שלנו ואנו התחייבנו לא  
יכול   אחד  אלו,  עוונות  לעשות  לחזור 
לצפות לסליחה ולכפרה לא רק על בסיס 

גם   אלא  חסד  צדק  של  של  בסיס  על 
 ומשפט. אנו אומרים באוחז יד מידת 
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ה'   בהצדקו.  וחפץ  לרשע  הצופה  משפט 
מחכה לרשע שיעשה תשובה ואז ה' יקבל  
תשובה שלו. והיינו במונחים של משפט.  
מה   אבל  לנו.  הנגלות  עוונות  לגבי  זה 
מאתנו?  הנסתרות  העוונות  לגבי 
היותר  העוונות  הן  הנסתרות  ולפעמים 

מכיוו חמורות  חמורות.  הן  שהעוונות  ן 
אותם.   לזכור  לא  מעדיף  החוטא  לכן 
המצפון של האדם נרדם דווקא כשמדובר 
אלו   עוונות  גם  אבל  חמורות.  בעוונות 
מתכפרות ביום כיפור. יש על זה הבטחה.  
עוונות   מיני  כל  חטאתיכם.  מכל 

גם עוונות שאינן  מתכפרות ביום כיפור.  
י  אנו אומרים בסוף הווידוידועות לחוטא.  

א לה'  לנו  -הנסתרות  והנגלות  לוקינו 
כל   על  לנו  סולח  ה'  עולם.  עד  ולבנינו 
אלו   נסתרות.  ועל  נגלות  על  העוונות. 
עליהם.  ווידוי  אמרנו  כבר  לנו  שגלויים 
על   להתכפר  יכולות  לא  נסתרות  אבל 

החוטא אינו מודע  בסיס של דין ומשפט.  
התחייב   לא  הוא  וממילא  אלו  לחטאים 

טאים אלו. הוא לא  שום דבר לה' לגבי ח
לגבי   לה'  דבר  שום  להתחייב  יכול  היה 

אז נסתרות אינן מתכפרות חטאים אלו.  
ומ הדין  מידת  של  בסיס  משפט על  ידת 
בסיס על  מתכפרות  הן  מידת    אלא  של 
יה ביחס של  החסד. מידת הדין אינה תלו

ל ה'  בין  הקיימת  האדם  רעות  אם  אדם. 
גרם לה' להתנכר ממנו וה' הוא כבר לא 

ש האדם  חבר  מידת ל  ישנה  לא  זה 
מגיע לו שה' יסלח      ואם החוטא המשפט.  

אף   לו  יסלח  ה'  אז  עוונותיו  על  לו 
אבל   נפסקה.  לה'  בינו  שהרעות 
כשמדובר בנסתרות, הכפרה לעוונות אלו  
אלו   עוונות  וחסד.  מאהבה  ניזונת 
האדם  בין  שהרעות  מפני  רק  מתכפרות 

 לה' מתחדשת.  

ה לנו  ותתן  אומרים.  שאנו  מה  אזה   ' -
הזה  הכיפורים  יום  את  באהבה  לוקינו 
ידי  על  זה  ולכפרה.  ולסליחה  למחילה 
המאמץ של האדם בעשיית תשובה, ולכן 
ה' מעניק לו סליחה, מחילה וכפרה. אבל  
של   קבוצה  שיש  מפני  מספיק.  לא  זה 
אלו   חטאים  לנו.  ידועים  שאינם  חטאים 
מתכפרות רק מפני שה' מוחל לאדם. זה  

 בין ה' לאדם.   מחמת התחדשות הרעות

הרב אומר שהוא מעורב לא רק בהגדרות  
מופשטים   ובמושגים  בלמדות  הלכתיות, 
פילוסופיים   במושגים  גם  אלא 

יות  ומטפיסיים. ואחת מהיסודות של החוו
של יום כיפור.    הדת של הרב הוא היו"ט

וגם ליל הסדר. הזיכרונות הראשונות של  
ומליל  כיפור  מיום  הן  ילדותו  מימי  הרב 
הסדר. הרב נזכר לא רק מהיום עצמו של 
שלו   מסבא  נזכר  הרב  אלא  כיפור  יום 
זיכרונות   לרב  יש  כיפור.  ביום  מתפלל 
את   ראה  הרב  שנים.  ארבע  של  מהגיל 
עשית  אמת  כי  ווידוי.  אומר  שלו  סבא 

נו הרשענו. אשמנו בגדנו וכו'. הרב  ואנח
ה דראה את סבא שלו אומר את סדר העבו

והכוהנים והעם במוסף של יום הכיפורים.  
יתה לר' חיים כל כך  יההעומדים בעזרה.  

הרב ראה הרבה נוסטלגיה לבית המקדש.  
זה כל  את זה כשר' חיים אמר אנא השם. 

כך השפיע על הרב. מחשבת ישראל של  
ינקה   לא הרב  כיפור.  יום  של  מהחוויה 

מהלימוד. הרב למד על יום כיפור שנים  
אחרי זה. אלא מחשבת ישראל של הרב  
ינקה מהחוויה של יום כיפור. יום כיפור  
מוטיבים  בו  שיש  מפני  גדול.  יום  הוא 
יום של  גם  הוא  כפרה.  יום  הוא  שונים. 
תענית ציבור. הוא גם יום של שמחה. יש  

והסת שונים.  מוטיבים  הבו  קיימות  ירות 
אלו מוטיבים  החוויה    בין  את  מעשירים 

החוויה   את  מעלים  הם  כיפור.  יום  של 
שכדי   הוא  שחשוב  מה  אבל  רם.  לגובה 
צריך  הוא  כיפור  יום  את  יחווה  שיהודי 
יום   כיפורים.  יום  של  מהותו  על  ללמוד 
כיפור הוא יום של תפילה. לפי הרמב"ם 
בכל יום יש חובה של תפילה. אבל ביום  

תפילה. כיפו של  מיוחדת  חובה  יש  ר 
איך להתפלל. אבל   לדעת  צריך  והיהודי 

 ך ללמוד את השמונה עשרה היהודי צרי
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להתפלל.   איך  לדעת  כדי  הוא  והווידוי 
צריך  הוא  הפיוטים.  את  ללמוד  צריך 
הזה.  בשיעור  עשינו  שאנו  כמו  ללמוד 
סליחה  זה  ומה  כפרה  זה  מה  לנתח 
בו את   ולמחל  הפירוש של  מה  ומחילה. 

ידו. אחד כ הישג  איש כפי  עוונותינו?  ל 
יכול   אינו  התפילה  את  יודע  שאינו 
להתפלל טוב ביום כיפור. לכל חג יש את 
הטעם שלו. קשה לתאר את זה, אבל לכל  
יכול לחוות את   חג יש טעם שלו. ואחד 
זה אם הוא מבין את המחזור. במחזור יש 
מאות של מדרשים שמתארים את קדושת  

מ גם  והמחזור  את  היום.  ומבטא  שקף 
לה'.   שמתגעגע  היהודי  של  יום הזעקה 

כיפור הוא היום שהאדם והקב"ה מדברים  
            אחד אל השני באופן ישיר. 

  


