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יום הכיפורים: זמן  
תשובה לכול ליחיד 

 ולרבים
פרק ב' הלכות תשובה הלכה הרמב"ם ב

אומר ים  יֹום :ז'  ּפּורִּ   ְתׁשּוָבה   ְזַמן   הּוא  ַהכִּ
יד  ַלכל ים  ַלָיחִּ יָלה   ֵקץ  ְוהּוא  ְוָלַרבִּ   ְמחִּ

יָחה ְשָרֵאל  ּוְסלִּ יָכְך.  ְליִּ ים  ְלפִּ   ַהכל  ַחָיבִּ
ְתַוּדֹות  ְתׁשּוָבה  ַלֲעשֹות ים  ְביֹום  ּוְלהִּ ּפּורִּ  .  ַהכִּ

בחומש.  מוזכר  הכיפורים  יום  המונח 
הכיפורים  יום  השביעי  לחדש  ובעשור 
אם  הכיפורים  יום  של  המובן  מהו  הוא. 
היינו מתרגמים את המונח באופן מילולי? 
אז   אבל  כפרה.  של  היום  הוא  המובן 
המונח היה צריך להיות יום כפרה. למה  
כיפורים   המונח  את  העדיפה  התורה 

כ רגיל,  באופן  כפרה?  שמדברים למונח 
על מחילת עוונות המונח הוא כפרה. אבל 
יום כיפור לא נקרא על ידי התורה כיום  
כפרה. זה היה המונח הכי מתאים לציין 
אבל   היום.  של  מהותו  את  לנו  ולשדר 
השם של יום זה בתורה הוא לא יום כפרה  

 אלא יום הכיפורים. 

מהו ההבדל בין כפרה לכיפור? ממבט של 
ה  כנראה  יש  שני  סמנטיקה,  בין  בדל 

אבל   –המונחים   לכיפור.  כפרה  בין 
התורה הדגישה את האספקט של כיפור. 

ולכן התורה העדיפה את הסמנטיקה של 
המונח  של  לסמנטיקה  כיפורים  המונח 

 של כפרה.  

כפרה פירושו לסלוח את החטא או לנקות  
על   חנינה  לתת  או  מהחטא.  האדם  את 
סולח  רבש"ע  רבש"ע.  מצד  זה  החטא. 

עוונות. רבש"ע מעניק חנינה על  ומוחל ל
האשמה   את  מעביר  רבש"ע  חטא. 
האדם  את  מטהר  רבש"ע  מהחוטא. 
מהאשמה שלו. אבל יום כיפור מתחיל לא  
מצד  הטרנסנדנטית  הפעולה  עם  רק 
האדם   של  המאמץ  עם  גם  אלא  רבש"ע 
להשיג כפרה. האדם מחויב להשיג כפרה.  
מוכן  שהוא  לומר  לאדם  קל  מאוד  זה 

ל מחילה וסליחה. הוא  לקבל כפרה, לקב
שמח שה' ישטוף לו את כל חטאים וכל  
עוונות שלו. הוא שמח שכל חטאים וכל  
צריך  האדם  אבל  יישכחו.  שלו  עוונות 
יום  כפרה.  להשיג  כדי  מאמץ  לעשות 
כיפורים פירושו היום שבו כל יהודי צריך  
לעשות את המאמץ להשיג כפרה, סליחה 
הייתה  התורה  אם  רבש"ע.  מאת  וכפרה 

 מרת יום כפרה אז המובן היה שהאדם או
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ולחכות  פסיבי  להישאר  יכול  היה 
על   חנינה  לו  יעניק  שרבש"ע  לרבש"ע 
אותו   יטהר  שרבש"ע  שלו.  חטאים 
מחטאים שלו. שרבש"ע ישטוף לו את כל  
יום   זה לא המובן של  עוונות שלו. אבל 
הוא   פירושו שהאתגר  כיפור  יום  כיפור. 
מעניק  לא  רבש"ע  האדם.  של  בידיים 
להשיג   יעשה מאמץ  בלי שהאדם  חנינה 
של   יום  אמנם  הוא  כיפור  יום  חנינה. 
אם   רק  זה  אבל  וכפרה.  סליחה  מחילה, 
לתקן   ומשתדל  תשובה  עושה  האדם 
לו  יעניק  רבש"ע  אז  עצמו.  את  ולטהר 
סליחה ומחילה. אבל האתגר הוא בידיים 

 של האדם. הוא יום הכיפורים.  

מונחים   שלושה  כיפור  ליום  יש 
רבש"ע.   שמשדרים מצד  חנינה  הענקת 

אומרים  אנו  ומחילה.  סליחה  כפרה, 
הזה  הכיפורים  יום  את  עשרה:  בשמונה 
אנו   וככה   וכפרה.  סליחה  למחילה, 
החטאים   את  מפרטים  כשאנו  אומרים 
כולם  ועל  אומרים  אנו  הארוך.  בווידוי 

כפר -אלו לנו  מחל  לנו  סלח  סליחות  ה 
לנו. סדר הדברים הוא בעיה אחרת. האם  

אומרים סלח לנו מחל לנו כפרה לנו  אנו  
או אנו אומרים בסדר הפוך, כפר לנו מחל 
לסליחה  אומרים  האם  לנו?  סלח  לנו 
לכפרה   אומרים  אנו  או  וכפרה  מחילה 
יש   אחרת.  בעיה  זה  וסליחה?  מחילה 
שאלה על סדר הדברים. ויש על זה דעות  

ככה זה    –שונות. אבל אנו תמיד מזכירים  
שלושה    -סטים  בכל המחזורים ובכל הטק

 מונחים אלו, סליחה מחילה וכפרה.  

ואנו אומרים בשמונה עשרה: ותתן לנו ה'  
לוקינו באהבה את יום הכיפורים הזה -א

אנו   ואז  ולכפרה.  לסליחה  למחילה 
חוזרים על זה ואומרים ולמחול בו את כל  
עוונותינו. אבל הרי אנו רק עכשיו אמרנו 

אנו   למה  אז  ולכפרה.  לסליחה  למחילה 
ריכים לחזור על הדברים ולומר ולמחול  צ

שלושה  הרי  עוונותינו?  כל  את  בו 
וכפרה כבר  המנוחים של מחילה סליחה 
של  המונחים  שלושה  לזה.  ביטוי  נתנו 
את   לנו  הגדירו  כבר  ומחילה  סליחה 
מהותו של יום הכיפורים. שיום הכיפורים 
למה   וכפרה.  סליחה  למחילה  מוקדש 

ולהו הדברים  את  לכפול  סיף צריכים 
ולמחול בו את כל עוונותינו? זה כפילות 
שנראית  הדברים  כפילות  וזה  הדברים. 

 לעין כול. 

לסליחה  למחילה  לפרש  צריכים  איך 
עוונותינו?  כול  את  בו  ולמחול  ולכפרה 

לנו ה' א  ותתן  - אנו היינו צריכים לומר 
לוקינו את יום הכיפורים הזה למחול בו  
רק   להשתמש  או  עוונותינו.  כול  את 

פט הראשון ולומר את יום הכיפורים  במש
מקרא  ולכפרה  לסליחה  למחילה  הזה 
היה  המשפט  מצרים.  ליציאת  זכר  קדש 
שלם בלי לחזור ולומר ולמחול בו את כול  
עוונותינו. אז איך אנו צריכים לפרש את  
זה. ברור שזה לא סתם כפילות הדברים.  
דברים  כפילות  סתם  שאין  ברור 

כנראה אז  תפילה.  של  שאנו    בטקסטים 
אנו   נפרדות.  רעיונות  שתי  מדגישים 
למחילה   הזה  הכיפורים  יום  אומרים 
יום  של  שהמטרה  לומר  וכפרה  סליחה 
רבש"ע   מאת  נשיג  שאנו  הוא  כיפור 
אנו   שאנו  כדי  וכפרה.  סליחה  מחילה 

מתחילים עם  האתגר שנמצא בידי האדם   
ראויים  להיות  הגדול  המאמץ  את  נעשה 

סלי מחילה  לנו  יעניק  חה שרבש"ע 
המחילה   על  מדברים  לא  אנו  וכפרה. 
שניתנת  הטרנסנדנטית  וכפרה  סליחה 
עם   מתחילים  אנו  רבש"ע.  מאת  לנו 
עם  מתחילים  אנו  האדם.  מצד  החובה 
צריך   שהוא  האדם  בידי  שנמצא  האתגר 
להביא את המחילה סליחה וכפרה. ותתן  

א ה'  הזה - לנו  הכיפורים  יום  את  לוקינו 
שיג  למטרה שאנו נעשה את  המאמץ לה

סליחה מחילה וכפרה. וגם למחול בו את  
גם   והיינו  רבש"ע.  מצד  עוונותינו  כל 
שרבש"ע יעניק לנו את המחילה על כול 
מחילה  לנו  יעניק  שרבש"ע  עוונותינו. 
 גמורה על כול עוונותינו. כשאנו אומרים 
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למחילה לסליחה ולכפרה אנו חושבים על  
עצמינו. שיום כיפור הוא היום שבו אנו 

המאמץ    מחויבים את  ולעשות  להשתדל 
להשתדל  וכפרה.  מחילה  סליחה  להשיג 
ראויים  נהיה  את המאמץ שאנו  ולעשות 
ה'  וכפרה.  מחילה  סליחה  לקבל  וזכאים 
לא מעניק מחילה סליחה וכפרה בחינם.  
מחילה סליחה וכפרה ניתנת עבור מחיר 
גבוה   מחיר  לשלם  צריך  האדם  מסוים. 
ואנו   וכפרה.  סליחה  מחילה  עבור 

כול  מוסי את  בו  למחול  וגם  פים 
עוונותינו. והיינו שרבש"ע ימחל לנו את  
את  נוכיח  אנו  שאם  עוונותינו.  כול 
עצמינו ראויים וזכאים שאז רבש"ע ימחל 
שתי   בעצם  זה  עוונותינו.  כל  את  לנו 
וכפרה  מחילה  סליחה  נפרדות.  רעיונות 
המאמץ   את  יעשה  שהאדם  האדם  מצד 

את   בו  ולמחול  לזה.  ראויים  כל  להיות 
הפעולה  זה  רבש"ע.  מצד  עוונותינו 
לנו   למחול  רבש"ע  מצד  הטרנסנדנטית 
צריכים   קודם  אנו  עוונותינו.  כול  את 
צריכים  קודם  אנו  עצמינו.  את  לטהר 
לסליחה  עצמינו.  את  לגאול  להשתדל 

 מחילה וכפרה.  

ב'  בפרק  הרמב"ם  בדברי  הפירוש  זה 
תשובה ים  יֹום .הלכות  ּפּורִּ   ְזַמן  הּוא  ַהכִּ

ֵקץ ְתׁש ְוהּוא  ים  ְוָלַרבִּ יד  ַלָיחִּ ַלכל  ּוָבה 
חייבים   לפיכך  ְשָרֵאל.  ְליִּ יָחה  ּוְסלִּ יָלה  ְמחִּ
ביום   ולהתוודות  תשובה  לעשות  הכול 
הכיפורים. למה זה לפיכך? לכן. למה זה 
קץ   הוא  הכיפורים  שיום  מכיוון  לכן? 
שכפרה   והיינו  לישראל  ומחילה  סליחה 

ת לא  היא  כפרה  ידינו.  בהישג  מיד  היא 
בהישג ידינו. אבל ביום הכיפורים כפרה  
ביום   מוכן  שה'  ידינו.  בהישג  היא 
מחילה  סליחה  לנו  להעניק  הכיפורים 
וכפרה   מחילה  סליחה  להעניק  וכפרה. 

לציבור  וגם  עצמו  בפני  ואחד  אחד  לכל 
וכשהציבור   אחד  כשכל  אבל  בכללו. 
את  ומוכיחים  עצמם  את  מכינים  בכללו 

להשיג   ראויים  להיות  סליחה עצמם 
הכול   חייבים  לפיכך  וכפרה.  מחילה 
ביום  ולהתוודות  תשובה  לעשות 
הוא   שהאתגר  הוא  הפירוש  הכיפורים. 
לפני  לגשת  צריכים  אנו  שלנו.  בידיים 
רק   לא  זה  אבל  כפרה.  ולבקש  רבש"ע 
עניין של בקשת כפרה. זה לא רק עניין  
חשובה  אמנם  היא  תפילה  תפילה.  של 

בוא רק  ביום כיפור. אבל תפילה צריכה ל
אחרי  רק  תשובה.  עשה  שאחד  אחרי 
את   ושינה  פנימית  תהפוכה  עבר  שאחד 
כשהאישיות  רק  לחיים.  שלו  הגישה  כל 
אפשרית  זו  והתחדשות  התחדשה.  שלו 
רק על ידי המאמץ של האדם. זה הפירוש 
וכפרה. המטרה של   של לסליחה מחילה 
סליחה  ישיג  היא שהאדם  הכיפורים  יום 

יות הישג שלו. מחילה וכפרה. זה צריך לה 
וגם למחול בו את כול עוונותינו. ה' מוכן  
על   לו  ימחל  שה'  האדם  לבקשת  להגיב 
כול עוונותיו. ה' מוכן להגיב למאמץ שלך  

 האדם להשיג סליחה מחילה וכפרה. 

האדם  כיפורים.  יום  נקרא  היום  לכן 
ובדרכים להשיג את  משתמש באמצעים 
הכפרה. הוא יום כיפור. כפרה ניתנת על 

ה'. כיפור הוא האתגר והמאמץ מצד ידי  
ידי  על  מאמץ  עושה  שהאדם  האדם. 
מתקן  שהוא  זה  ידי  על  בניית משמעת, 
את המעוות ועל ידי זה שהוא מתחרט על  

באנגלית יש   atonementמעשיו. במילה  
את שני האספקטים. לכן היום נקרא יום  

 הכיפורים.  

אנו עכשיו צריכים להבין את ההבדל בין  
מונחים מחילה    שלושה  סליחה  אלו, 

וכפרה. אנו לא מדברים עכשיו על סדר 
הדברים. אלא מעניין אותנו מהו סליחה, 

 מהו מחילה ומהו כפרה.  

נתחיל עם המונח מחילה. מחילה היא לא  
בפרשת   התורה  בתורה.  שמופיע  מונח 

א ותשכח  אומרת:  מחולליך.  -האזינו  ל 
שה'   הוא  מחולליך  של  הפשוט  הפירוש 

 ל  -בל הספרי אומר איצר את אתכם. א
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א שלך.  -מחולליך,  לעוונות  שמוחל  ל 
בתורה.  מופיע  לא  מחילה  המונח  אבל 
מאוד   מונח  הוא  תלמודי.  מונח  הוא 
מונח  בעצם  הוא  בתלמוד.  פופולרי 
משפטי. הוא לא מונח מטפיסי. הוא לא 
מונח   לא  גם  הוא  תפילה.  של  מונח 
הוא מונח משפטי. אם ראובן  תיאולוגי. 

ן אז שמעון יכול לגבות  חייב כסף לשמעו
החוב.   את  לראובן  למחול  או  החוב  את 
הבעל חוב תמיד יכול למחול את החוב.  
של   סוג  לכל  ששייך  מונח  היא  מחילה 
חוב. חוב של חושן משפט. חוב במסגרת 
החוב   את  מוחל  אחד  אזרחי.  חוק  של 
שפלוני חייב לו. זה מונח משפטי. זה לא 

קין מונח תיאולוגי. כשאחד לומד סדר נזי
או חושן משפט המונח מחילה מופיע לו 

 מאות פעמים. 

אז מה היא המשמעות של המונח מחילה  
לוקים במסגרת  - לגבי היחס בין האדם לא

של  המשמעות  היא  מה  כיפור?  יום  של 
חייב  שהאדם  היא  המשמעות  מחילה? 

האדם  - לא מצד  משפטי  חוב  יש  לוקים. 
הא  את  עם  -לעבוד  שלנו  לברית  לוקים. 
תוקף   יש  מפני שזה הסכם. ה'  משפטי. 

ראש  של  והמוטיב  הסכם.  הוא  ברית 
השנה ויום כיפור הוא הברית. זכור ברית 
אבות. זוכר הברית. זה הסכם. זה הסכם 
שני   בין  אפילו  או  לעבד.  האדון  בין 

צדדי. הסכם -חברים. והסכם הוא לא חד
צדדי. יש התחייבויות מצד שני  -הוא דו

ד אותו.  הצדדים. אז אנו חייבים לה' לעבו
את   חייבים  אנו  ה'.  את  לעבוד  רק  לא 
זה   שלנו.  האדון  הוא  ה'  לה'.  עצמינו 
ויום  השנה  ראש  של  העיקרי  המוטיב 
כיפור. ה' הוא אדון שלנו לא רק במובן  
יכול  אחד  זה.  רק  לא  אותנו.  יצר  שה' 
להיות היוצר ובכל זאת לא להיות האדון  

יצר  אמנם  הוא  יצר.  שהוא  הייצור  של 
מ אבל  בהכרח אותו,  אינו  יצר  שהוא  ה 

שלו. הוא יצר את הדבר, אבל הוא מכר 
אותו. או הוא נתן אותו למישהו אחר. אז  

 המישהו אחר הוא הבעלים. 

תפילה   שומע  היא  לסליחות  ההקדמה 
עדיך כל בשר יבואו. זה אוסף יפה מאוד  
של פסוקים מתהלים. יש כזה המשכיות  
רושם  עושה  שזה  הפסוקים  בין  נפלאה 

שלם מתהלים. זה עושה רושם  שזה פרק  
של איחוד אורגני בין כל הפסוקים. ומהו  
המוטיב העיקרי של שומע תפילה עדיך 
כל   עדיך  תפילה  שומע  יבואו?  בשר  כל 
של  היסודי  הטקסט  הוא  יבואו  בשר 

 סליחות. 

ָמאֹור  ינֹוָת  ֲהכִּ ַאָתה  ָלְיָלה  ְלָך  ַאף  יֹום  ְלָך 
 :ָוָׁשֶמש

ים לֹו  :ֲאֶׁשר ְבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהרִּ
הסליחות מדבר פה על הדינמיקה של    -

העולם  על  שולט  ה'  הקוסמוס. 
  - שהדינמיקה של העולם נקבעת על ידו.  

ָאֶרץ ֵתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָתה   ם ַאף ְלָך  ְלָך ָׁשַמיִּ
אנו פה אומרים שכל העולם    -   :ְיַסְדָתם

ַצְבָת ך ה' הממלכה.  ל  -שייך לה'.   ַאָתה הִּ
ץ ָוחֶֹרף ַאָתה ְיַצְרָתם  ) :ָכל ְגבּולֹות ָאֶרץ ַקיִּ

ַמֲאָכל   ְתֶנּנּו  תִּ ְוָיָתן  לִּ ָראֵׁשי  ַצְצָת  רִּ ַאָתה 
ים   ְלָעם יִּ  ְלצִּ

הֹוַבְׁשָת   ַאָתה  ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָת  ַאָתה 
ֵאיָתן    ַנֲהרֹות 

ים  ַאָתה פֹוַרְרָת ְבָעזְ  ינִּ ַבְרָת ָראֵׁשי ַתּנִּ ָך ָים ׁשִּ
ם  ַהָמיִּ  ַעל 
ַאָתה   ַגָליו  ַהָים ְבשֹוא  ְבֵגאּות  ַאָתה מֹוֵׁשל 

תהליך   -  :ְתַׁשְבֵחם על  פה  מדברים  אנו 
של בריאת העולם. ואז אנו אומרים אשר 
ה'   של  הוא  הים  עשהו.  הוא  כי  הים  לו 
ידיו   ויבשת  הים.  את  עשה  שה'  מפני 

מכיו אז  יצרו.  היבשת  את  יצר  שה'  ון 
אשר בידך נפש כל    - היבשת הוא שלו.  

והגוף פעלך.   לך  הנשמה  אנו    -חי.  ואז 
הנשמה לך והגוף שלך. ה' הוא   -אומרים  

זה   ממנו.  שוכרים  רק  ואנו  האדון. 
רק  אנו  סליחות.  של  העיקרי  המוטיב 
עבדים של ה'. הכול שייך לה'. גם עצמינו  

 ן ה' שייך לה'. אז יש יחס משפטי בי
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לאדם. זה באופן כללי. ויש יחס משפטי 
 בין ה' ליהודי באופן מיוחד. זה הברית.  

ההסכם.   של  ביטול  הוא  חטא  כל  אז 
עכשיו   מדברים  אנו  החוזה.  של  ביטול 
שאנו   מה  אזרחי.  חוק  של  במונחים 
קוראים חושן משפט. ביטול חוזה. אז אנו  
חייבים לה'. אנו חייבים נזיקין לה'. מפני 

פג חושן  שאנו  של  חוק  מבחינת  ענו 
משפט. אז הדבר הראשון שאנו צריכים  
פירושו שה'  הוא מחילה. מחילה  לבקש 
יוותר לנו על תביעות משפטיות שיש לו 
עלינו. זה תביעה משפטית פשוטה מחוק 
אזרחי, מדיני ממונות. והאפליקציה היא 

א בין  היהודי -ליחס  בין  לאדם.  לוקים 
ז לה'.  מחויבים  פשוט  אנו  ה  לה'. 

 המשמעות של מחילה. 

דווקא   מוגבל  לא  מחילה  של  זה  ומושג 
גם   שייך  הוא  אלא  לאדם.  ה'  בין  ליחס 
ליחס בין אדם לחברו. המקניט את חברו  
יום כיפור לבקש ממנו  הוא צריך בערב 
מחילה. זה לא ממש מחילה. בר אנוש לא  
יכול למחול ממש במובן של סליחה. אלא  

יעות  מחילה פירושו שהוא מוותר על תב
תביעות   על  לוותר  מזה.  יותר  לא  שלו. 
שלו. זה לא חשוב אם הוא ממש מוחל לו  
עליו   טינא  בלבו  לו  יש  עדיין  או 
מההפגיעה בו.  מה שחשוב הוא שהנפגע 
מוותר לפוגע על תביעות שיש לו עליו.  
או לוותר על הזכות שיש לו לגבות ממנו  

 מחמת הפגיעה בו. 

ה'.  זו הבקשה הראשונה שאנו מבקשים מ
מחילה. שה' יוותר לנו על התביעות שיש  
לה' עלינו. שה' לא יגבה מאתנו מה שאנו  
חייבים  יבטל מה שאנו  לו. שה'  חייבים 
לא   לו.  חייבים  שאנו  מה  ביטול  זה  לו. 
אלא   המטפיסי.  במובן  חטא  על  מדובר 

במובן   התחייבות  על  יותר  מדובר 
 משפטי. זה מחילה. 

בעבר אנו  סליחה.  מבקשים  אנו  ית  ואז 
סליחה.  לשני  אחד  אומרים  המדוברת 
סלח נא לי. אבל ממבט פילוסופי, סליחה 
יכול   ה'  רק  אנוש.  לבר  שייך  לא  בעצם 
לסלוח  מטפיסי.  פעולה  זה  לסלוח. 
לחטא.  מתייחסת  וסליחה  לחטאים. 
כשאחד מזיק לשני הוא חוטא לה'. הוא  
עניין   בזה  אין  אבל  בשני.  פגע  אמנם 

החטא   על  לפוגע  יסלח  שהוא  שהנפגע 
עשה. בר אנוש לא יכול לסלוח על חטא.  
הוא רק יכול לוותר על תביעות שיש לו 
שלו   הזכות  על  לו  יוותר  שהוא  עליו. 
מה   לבטל  יכול  הוא  ממנו.  להתנקם 
לתבוע   יכול  היה  הוא  לו.  חייב  שהפוגע 
אותו לבית דין ולתבוע ממנו פיצויים על 
הנזק שהוא עשה לו. אז הנפגע מבטל את  

ש חייב  ההתחייבות  שהפוגע  פיצויים  ל 
את   לשלם  חייב  לא  הפוגע  אז  לו. 
מונח  היא  מחילה  לנפגע.  הפיצויים 
משפטי. אבל סליחה היא מונח מטפיסי.  
את   למחוק  חטא.  לסלוח  הוא  הפירוש 
חטא  טעות.  רק  לא  הוא  שחטא  החטא. 
הוא יותר מטעות. סליחה פירושו לסלוח 
לחטא. מחילה פירושו לבטל מה שהאדם 

וסליחה פירושו לסלוח לו-חייב לא קים. 
 את החטא.  

לשטוף.  פירושו  כפרה  כפרה?  זה  ומה 
על  כתם  משאיר  חטא  שכל  והיינו 
האישיות של האדם. זה לא רק חטא. יש 
שינוי באישיות של האדם. חטא משחית 
השלכות  יש  האדם.  של  האישיות  את 
פסיכולוגיות שנגרמות על ידי חטא. יש 

יש גם שינוי באישיות רוחנית של האדםש
טומאת החטא. החטא טימא אותו. החטא  
חילל את האישיות שלו. חטא משחית את  
של   האישיות  החוטא.  של  האישיות 
זה   שלה.  הרגישות  את  מאבדת  החוטא 
האדם.   של  באישיות  שלימה  תהפוכה 

הטהרה   את  להחזיר  פירושו    – וכפרה 
של האישיות של האדם   –היופי הטהור  

פירוש שהייתה לו קודם שהוא חטא. זה ה
 של כפרה. 
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מחילה סליחה וכפרה הם בעצם לא שמות 
של   מחילה  פירושו  מחילה  נרדפות. 
את   לבטל  התחייבות מבחינה משפטית. 
סליחה   משפטית.  מבחינה  ההתחייבות 
פירושו לסלוח את החטא. וכפרה פירושו 
לשטוף   החוט.  של  האישיות  את  לגאול 
זה   האדם.  של  האישיות  את  ולנקות 

לנק לשטוף,  את  כפרה.  ולטהר  ות 
האישיות של האדם. לגאול את האישיות  
של האדם. להחזיר את הטהרה של הנפש  
חטא.   שהוא  קודם  לחוטא  שהייתה 
טהרת   של  היופי  את  לחוטא  להחזיר 

 הנפש      

 : וזמן תשובה לכול.  הרמב"ם אומר

הסדר היה צריך להיות מחל לנו סלח לנו  
שאנו   כמו  הוא  הנכון  הסדר  לנו.  כפרה 

לוקינו  -בתפילה ותתן לנו ה' א אומרים   
יום הכיפורים הזה למחילה לסליחה  את 

א כולם  ועל  אומרים  אנו  לוה  -ולכפרה. 
סליחות סלח לנו מחל לנו כפר לנו. וזה  
חטא   על  של  השלימה  הסדרה  נכון.  לא 
הוכנסה   הארוך  בווידוי  אומרים  שאנו 
מאוחרת.   יותר  הרבה  בתקופה  לתפילה 

- לנו ה' אזה הוספה מאוד מאוחרת. ותתן  
למחילה  הזה  הכיפורים  יום  את  לוקינו 
לסליחה ולכפרה הוא הרבה יותר עתיק. 
אין להשוות ביניהם. יש ביניהם פער של 
אתה   של  הטקסט  שנים.  מאות  כמה 
בוודאי   הוא  עתיק.  מאוד  הוא  בחרתנו 
אבל   התלמוד.  חכמי  של  לזמן  חוזר 
הוכנסה   חטא  על  של  השלימה  הסדרה 

הגאונ בתקופת  רק  ובעל  לתפילה  ים. 
לוה  - חטא הארוך אנו אומרים ועל כולם א

סליחות סלח לנו מחל לנו כפר לנו. אבל  
הסדר בטקסט העתיק של ותתן לנו הוא  
הסדר  וזה  ולכפרה.  לסליחה  למחילה 
הנכון. הדבר הראשון שאנו מבקשים הוא  

לה'   שיש  התביעות  את  לנו  יבטל  שה' 
שלנו   בחובות  נישאר  לא  שאנו  עלינו. 

כשא חייב  להקב"ה.  נשאר  רק   –דם  לא 
אז התובע יכול    – לה'. אלא גם לאדם אחר  

לגבות ממנו. עונש הוא תוצאה מהעובדה  
שאחד נשאר חייב לה'. ה' גובה מהאדם  
הדבר   אז  לו.  חייב  נשאר  שהאדם  מה 
הוא  ה'  מאת  מבקשים  שאנו  הראשון 
לבטל את מה שאנו חייבים לו. שה' יבטל  
הפירוש עלינו.  לה'  שיש  התביעות   את 
ר"ל.   העונש  את  ולבטל  להוריד  הוא 
גובה   הפלוני  אז  לפלוני  חייב  כשאחד 
גובה   ה'  לה',  חייב  כשאחד  אז  ממננו. 
ממנו. בחוק אזרחי זה לא נקרא עונש או  
נקרא   זה  גובה  כשהקב"ה  אבל  קנס. 
אנו   לנו  מחל  אומרים  כשאנו  אז  עונש. 
שאנו   מה  את  לנו  יבטל  שה'  מבקשים 

נש שר"ל חייבים לו ובכן לבטל את העו
לא   כבר  שהאדם  לנו.  להגיע  אמור  היה 
יהיה נחשב אשם.  אנו כבר לא אשמים. 
האשמה מתבטלת. שגם אשמה היא מושג 
משפטי. אשמה היא לא רק מושג מטפיסי  

 אלא היא גם מושג משפטי. 

גם   לחטא  יש  עוד ממד.  לחטא  יש  אבל 
ה'  אנו מבקשים מאת  אז  ממד מטפיסי. 

וש בעצם  לסלוח לחטאים. סליחה. בר אנ
כותבים  אמנם  אנו  לסלוח.  יכול  אינו 
במכתבים שלנו סלח נא לי עוון שתיקתי. 
למכתב   עניתי  שלא  העוון  על  לי  סלח 
משתמשים   אמנם  אנו  מוקדם.  יותר 
את   מנתחים  כשאנו  אבל  סלח.  במילה 
הסמנטיקה של המילה סלח אנו מבינים  
ביחס לעצמו   יכול לדבר  לא  אנוש  שבר 

שסליחה מפני  סליחה.  מונח   על  היא 
ייחודי ששייך רק לרבש"ע. רבש"ע יכול 
בר   לסלוח.  יכול  לא  אנוש  בר  לסלוח. 
יכול לבטל   בר אנוש  לוותר.  יכול  אנוש 
שזה  מפני  פלוני.  על  לו  שיש  תביעות 
אדם  מחילה.  זה  אבל  משפטית.  פעולה 
יכול למחול לפלוני. אבל סליחה היא מעל  
פעולה   היא  אנושית.  ליכול  ומעבר 

שרבש"ע טרנסנדנטית   רבש"ע.  מצד 
 סולח לחטאים.   

הוא   מבקשים  שאנו  האחרון  והדבר 
 כפרה. זה אחרי שה' כבר סלח לחטא.  
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צריכה   עדיין  האדם  של  האישיות  אבל 
להישטף, להיגאל ולהיטהר. יכול להיות 
שה' סלח לחוטא על החטא שהוא עשה.  
על   כתם  יש  מהחטא  כתוצאה  הרי  אבל 
 האישיות של החוטא. כשאחד עושה דבר
רע יש לזה אפקט על האישיות שלו. זה  
מה  זה  שלו.  האישיות  על  כתם  משאיר 
שאנו קוראים טומאת החטא. חטא מטמא  
את האדם. זה לא רק הפעולה של החטא  
מצד עצמה. אלא כל האישיות של החוטא  

 עוברת תהפוכה. 

כפר לנו פירושו לשטוף ולטהר. כפר לנו. 
תטהר   אותנו.  תגאל  אותנו.  תשטוף 

הנפש  אותנו.   לטהרת  אותנו  תחזיר 
שהייתה לנו קודם שחטאנו. אז יש עליית  
דרגה ממחילה לסליחה ומסליחה לכפרה. 
וויתור  שהיא  ממחילה  דרגה  עליית  יש 
וביטול מבחינה משפטית לסליחה שהיא 
דרגה   עליית  ויש  מטפיסית.  חנינה 
מסליחה לכפרה שהיא לגאול ולטהר את  
  האישיות שלו. זה גאולה של הנפש. אנו 
מבחינה   וביטול  בוויתור  מתחילים 
משפטית. ואז יש סליחה מטפיסית. ואז 
האישיות שלו.  גאולה מטפיסית של  יש 
פושע   לא  הוא  תשובה  בעל  שעבורנו 
לנו המושג של   אין  שהשתחרר מהכלא. 
פושע שהשתחרר מהכלא. אין לנו פושע  

 בעבר. זה אישיות חדשה. וזה כפרה. 

יקה מעביר אשמותינו הוא כפרה. הסמנט
 של מעביר היא כפרה. 

 *** 

מוחל   מלך  הברכה:  את  חותמים  אנו 
בית   עמו  ולעוונות  לעוונותינו  וסולח 
שנה   בכל  אשמותינו  ומעביר  ישראל 

 ושנה. גם זה נראה כסתם כפילות דברים.  

על   מבדר  לעוונותינו  וסולח  מוחל  מלך 
האינדיבידואל.   ידי  על  הנעשים  חטאים 
שיש טהרה של היחיד מחטא ויש טהרה 
וסולח   מוחל  מלך  מחטא.  הציבור  של 
ההמון.  על  מדברים  אנו  לעוונותינו. 
ומחילה  סליחה  יחידים.  של  ההמון 
וסולח  מוחל  גם  ה'  אבל  לאינדיבידואל. 

שים על  לציבור. יש חטאים ופשעים הנע
ופשעים   חטאים  ויש  האינדיבידואל  ידי 
חטאים   יש  הציבור.  ידי  על  הנעשים 
ידי  על  להיעשות  יכולים  שלא  ופשעים 
האינדיבידואל אבל הם יכולים להיעשות 
ויום כיפור הוא יום של   על ידי הציבור. 
החטאים  עבור  רק  לא  וסליחה  מחילה 
ופשעים של האינדיבידואל אלא גם עבור  

 של הציבור.  החטאים ופשעים

לא   ושנה  שנה  בכל  אשמותינו  ומעביר 
מדבר על מחילה וסליחה. אלא מדובר על  
כפרה. מעביר פירושו להעביר את הכתם. 
מעביר   המילה  ולטהר.  לנקות  לשטוף, 

 היא תחליף למילה מכפר. 

)הרב אומר שהסדר בווידוי הארוך צריך 
כמו  לנו.  כפר  לנו  סלח  לנו  מחל  להיות 

לוקינו את  - לנו ה' א  שאנו אומרים ותתן
לסליחה  למחילה  הזה  הכיפורים  יום 
ולכפרה. אבל הרי בשמונה עשרה של כל  
יום אנו אומרים סלח לנו כי חטאנו מחל  
הוא  הפשט  אלא  פשענו.  כי  מלכנו  לנו 
ולחטאים   מחילה  צריכים  שלפשעים 
צריכים סליחה. לכן אנו מזכירים  סליחה  
לגבי חטאים ומחילה לגבי פשעים. אבל 

ום כיפור אין לנו פשעים. יש לנו רק  בי
חטאים. אנו מדברים ביום כיפור רק על 
סיפור  זה  אבל  פשעים.  על  ולא  חטאים 
על   גם  מדבר  בווידוי  גדול  הכוהן  אחר. 
פשעים. שחטאו ושעוו ופשעו עמך בית 
ישראל. הכוהן גדול מדבר רק על כפרה.  
כפר לעמך בית ישראל. וזה מפני שכפרה  

יך של מחילה סליחה  היא השיא של התהל
גדול   ואמנם הכוהן  ביום כיפור.   וכפרה 
מזכיר פשעים. אבל בווידוי שלנו אנו לא  

 מזכירים פשעים. 

חטא   לפשע.  חטא  בין  מחלקת  הגמרא 
 ידיעה  -הוא בשגגה. זה נעשה בטעות. אי
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של   העבירה  הוא  ופשע  התירוץ.  הוא 
מרד. ועוון פירושו שהוא יודע שזה אסור,  

תוי של ההנאה. חטא  אבל הוא נכנע לפי
אי מתוך  בטעות  שנעשית  עבירה  - הוא 

ידיעה. עוון הוא עבירה שנעשית במזיד  
העבירה.  של  ההנאה  של  פיתוי  מתוך 
את   עושה  הוא  מרד.  פירושו  ופשע 
העבירה לא מפני שהוא נכנע לפיתוי של  
את   עושה  הוא  העבירה.  של  ההנאה 
לא מפני שההנאה של העבירה  העבירה 

וא עושה את העבירה מגרה אותו. אלא ה
בזה   שיש  לו  אכפת  שלא  להפגין  כדי 
עבירה.  זה מרד. ככה חז"ל מפרשים את  
הרבה  ופשע.  עוון  חטא,  של  המונחים 
תחושה  מחמת  עבירות  עושים  אנשים 
עצמית.  והתפארות  גאווה  של  דמיונית 
העבירה עצמה לא מגרה אותם. אלא הם  
רוצים להפגין אכפת להם מהציוויים של 

 התורה.( 

 *** 

אומר זמן הרמב"ם  הוא  הכיפורים  יום   :
קץ   והוא  ולרבים  ליחיד  לכול  תשובה 
חייבין   לפיכך  לישראל.  וסליחה  מחילה 
ביום   ולהתוודות  תשובה  לעשות  הכול 

לפיכך    הכיפורים. הדברים  פירוש  מה 
ולהתוודות   תשובה  לעשות  הכול  חייבין 
ביום הכיפורים? הרי הרמב"ם כבר קודם  

ה הכיפורים  שיום  תשובה  אמר  זמן  וא 
הרמב"ם  למה  אז  ולרבים.  ליחיד  לכול 
לעשות  הכול  חייבין  לפיכך  לומר  צריך 
תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים? הוא 
רק עכשיו אמר שיום הכיפורים הוא זמן  
תשובה לכול. ואולי נפרש שזמן תשובה  
לכול פירושו שהתשובה ביום הכיפורים  
מתקבלת יותר. אבל אי אפרש לפרש ככה  

ב"ם כבר אמר זה בהלכה הקודמת שהרמ
ָעָקה   : )הלכה ו'( ַהצְּ שּוָבה וְּ ַהתְּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ

רֹאש  ין  בֵּ שֶׁ ים  ַהָימִּ ַבֲעָשָרה  ָלעֹוָלם.  ָיָפה 
ר   יֹותֵּ בְּ ָיָפה  יא  הִּ ים  פּורִּ ַהכִּ יֹום  וְּ ַהָשָנה 

ֱאַמר   נֶׁ ָיד שֶׁ יא מִּ ת הִּ לֶׁ ַקבֶׁ תְּ   ו( -)ישעיה נהּומִּ
ים   ֲאמּורִּ ים  ָברִּ דְּ ה  ַבמֶׁ אֹו'.  ָמצְּ הִּ בְּ ה'  שּו  רְּ 'דִּ
שּוָבה  ים תְּ עֹושִּ ַמן שֶׁ בּור ָכל זְּ יד ֲאָבל צִּ ָיחִּ בְּ

הֵּ  ם  ָשלֵּ ב  לֵּ בְּ ין  צֹוֲעקִּ ֱאַמר וְּ נֶׁ שֶׁ ין  ַנֲענִּ ם 
ד א  ז(-)דברים  קראנו -'ַכה'  בכל  לקנו 

אז למה הרמב"ם צריך לחוזר ולומר אליו.  
לכול? תשובה  זמן  הוא  הכיפורים    יום 

הרמב"ם לא אומר דבר פעמיים. הרמב"ם  
לא אומר דבר מיותר. כנראה כשהרמב"ם 
תושבה   זמן  הוא  הכיפורים  שיום  אומר 
לכול הפירוש הוא שביום הכיפורים כולם 
חייבים לעשות תשובה. אז למה הרמב"ם  
אומר לפיכך חייבין הכול לעשות תשובה  
ולהתוודות ביום הכיפורים? הרי הוא רק  

שיו אמר  זמן עכשיו  הוא  הכיפורים  ם 
 תשובה לכול ליחיד ולרבים.

)הרמב"ם אומר מתקבלת היא מיד. והינו 
אמנם   שהתשובה  לומר  אפשר  שהיה 
תתקבל, אבל זה ייקח זמן. לכן הרמב"ם  
אומר ומתקבלת היא מיד. וזה כמו שאנו  
מיד   ישוב  אם  נעילה  בתפילת  אומרים 

 תקבלו.(   

כשהרמב"ם אומר יום הכיפורים הואר זמן  
לעשיית  ת הכוונה  אין  לכול  שובה 

לעשיית   הייתה  הכוונה  אם  תשובה. 
יום   אומר  היה  הרמב"ם  אז  תשובה 
הכיפורים הוא זמן עשיית תשובה לכול.  
והיינו שיום הכיפורים הוא זמן שבו כולם  
הרמב"ם   אבל  תשובה.  לעשות  צריכים 
אומר   אינו  הרמב"ם  זה.  את  אומר  אינו 

בה?  שיום הכיפורים הוא זמן עשיית תשו
זמן   הוא  הכיפורים  שיום  אומר  הרמב"ם 
אומר  הרמב"ם  זה,  אחרי  ורק  תשובה. 
ולומר  לעשות  חייבים  הכול  לפיכך 
הרמב"ם   אבל  הכיפורים.  ביום  תשובה 
קודם לכן אמר דבר אחר. הרמב"ם קודם  
הכול  הכיפורים  שביום  אמר  לא  לכן 
הרמב"ם   שהרי  תשובה.  לעשות  חייבים 

הכול   אומר את זה במשפט הבא. לפיכך
ביום   ולהתוודות  חייבים לעשות תשובה 
שיום   אומר  כשרמב"ם  אז  הכיפורים. 
זמן תשובה לכול הכוונה   הכיפורים הוא 

 היא שיום הכיפורים הוא זמן של 

file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_7.htm%23bm:0000771-%23ישעיה%20פרק-נה-%7bו%7d!
file:///C:/Users/User/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_7.htm%23bm:0000764-%23דברים%20פרק-ד-%7bז%7d!
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התפייסות בין היחיד והציבור עם הקב"ה.  
הקב"ה הוא קרוב לאדם ביום הכיפורים.  
יום הכיפורים הוא זמן שבו הקב"ה הוא  

. זה המובן של תשובה.  מאוד קרוב לאדם
עשיית  רק  איננה  תשובה  התפייסות. 
יותר  הרבה  מושג  היא  תשובה  תשובה. 
תשובה  עשיית  תשובה.  מעשיית  רחב 
להבא.   על  וקבלה  העבר  על  חרטה  היא 
עשיית תושבה היא אספקט של תשובה.  
עשיית   עם  תשובה  להשוות  אין  אבל 
יותר  הרבה  מושג  היא  תשובה  תשובה. 

ה לשוב. זה זמן של  רחב. תשובה פירוש
מאוד   הוא  הקב"ה  שבו  זמן  התפייסות. 
ליחיד   לכול  תשובה  זמן  לאדם.  קרוב 
קראוהו  בהמצאו  ה'  דרשו  ולרבים. 
זמן   אומר  כשהרמב"ם  קרוב.  בהיותו 
מילה   להחליף  יכולים  היינו  אנו  תשובה 
התקרבות   של  זמן  שהוא  ולומר  אחת 
נמצא  הקב"ה  שבו  זמן  הוא  לרבש"ע. 

האדם הוא מאוד קרוב  מאוד קרוב לאדם ו
לעשות   הכול  חייבין  לפיכך  לרבש"ע. 
של   היום  הוא  כיפור  שיום  תשובה. 

א בין  האדם  -התפייסות  לאדם.   לוקים 
מתקרב לה' והוא דבוק בה'. הוא זמן שבו  
האדם מעמיד קווי תקשורת עם רבש"ע.  

 זה הפירוש של זמן תשובה. 

 *** 

לכל   ולרבים.  ליחיד  אומר  הרמב"ם 
עושים אינדיבידואל.   אנשים  ולציבור. 

אנשים   ציבור.  המילה  לגבי  טעות 
עשרה   כשיש  הוא  שציבור  חושבים 
וקדושה  קדיש  לומר  מותר  שאז  אנשים 
לזה   קוראים  אנשים  אז  בתורה.  ולקרוא 
ציבור  על  מדברים  כשאנו  אבל  ציבור. 
הכוונה   ציבור  קרבן  כמו  הלכתי  ממבט 
כיחידה  היהודים  כל  ישראל.  כנסת  היא 

ציבור של  הוא  אחת  ישראל  כנסת   .

הקהילה שכוללת את כל היהודים. כשאנו 
מדברים על ציבור של עשרה אנשים זה  
רק חלק מהקהילה הגדולה שכוללת את  
אנשים  עשרה  של  הציבור  היהודים.  כל 
הם רק חלק מההילה הגדולה. הם נציגים 
של הקהילה הגדולה. אז כשאנו מדברים 
הכוונה   אין  איש  עשרה  של  ציבור  על 

אנו    דווקא איש.  עשרה  של  זו  לקהילה 
בעצם מתכוונים לקהילה הגדולה של כול 
העם היהודי. זה מה שאנו קוראים כנסת 
מאוד   מונח  הוא  ישראל  כנסת  ישראל. 
יפה. הוא כולל את כל היהודים. אין שום  

 יהודי שאינו נכלל בזה.  

נביא הוכחה לזה. הגמרא אומרת שאחד  
את   שאינו בקי בתפילות ואינו יודע לומר

יכול לשמוע לתפילה של  הוא  התפילות 
את   לקיים  זה  ידי   ועל  הש"ץ  חזרת 
הסיבה  בדיוק  וזה  תפילה.  של  המצווה 
עבור   היה  זה  הש"ץ.  חזרת  תיקנו  למה 
אלו שלא ידעו להתפלל. הם היו שומעים 
מקיימים   הין  הם  ובזה  הש"ץ  חזרת  את 
מלהגיע  שנמנעו  ואלו  תפילה.  מצוות 

א חולי  מחמת  הכנסת  כל לבית  מחמת  ו 
סיבה אחרת שלא הייתה בשליטה שלהם  
נקראים בגמרא עם שבשדות. הם אפילו  

הכנסת   לבית  הגיעו  סיבות    – לא  מחמת 
שונות. זה לא שהם לא רצו להגיע לבית 
לבית   להגיע  יכלו  לא  הם  אלא  הכנסת, 

ציבור מוציא את    – הכנסת   אבל השליח 
ציבור  השליח  אז  חובתם.  ידי  הרבים 

את   מתפלל  של  כשהוא  עשרה  השמונה 
חזרת הש"ץ בראש השנה או ביום כיפור,  
תפילתו מתייחסת לא רק לאלו שנמצאים  
את  ושומעים  הכנסת  בית  בתוך  בקהל 
תפילתו, אלא תפלתו מתייחסת גם לעם  
את  מקיימים  שבשדות  העם  שבשדות. 
מצוות תפילה על ידי התפילה של הש"ץ  
לא   עצמם  שהם   אף  הכנסת.  בבית 

בית   בתוך  רואים  נמצאים  אנו  הכנסת. 
מהקהל  רחב  יותר  הוא  ציבור  שהמושג 
הוא  הציבור  הכנסת.  בית  בתוך  שנמצא 
מחויבים   שהם  אלו  של  הקהל  בעצם 
יהודים  של  קהל  ולתפילה.  לתורה 
מחויבים   הם  אחת.  לאידיאה  שמחויבים 
מפוזרים   אמנם  הם  אחד.  לאידיאל 
 במקומות שונים על פני כדור הארץ. אנו  
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י נפוצות  על  נדחי  מדברים  על  שראל. 
כולם  הם  נטושים.  יהודים  על  ישראל. 
בבית   קהל  וכל  אחד.  לציבור  שייכים 
כנסת רק מסמל הקהל הגדול והאוטנטי  

 שזה העם היהודי בכללו.  

יסוד זה מתבטא גם בהלכה אחרת. אם כל 
הקהל בבית הכנסת הם כוהנים אז כולם 
כוהנים.   ברכת  ואומרים  לדוכן  עולים 

הם מברכים? אין והגמרא שואלת את מי  
הברכות  את  לקבל  הכנסת  בבית  קהל 
מכיוון שהאנשים בקהל הם כולם כוהנים.  
שבצפון  לאחיהם  מתרצת  והגמרא 
שבמזרח  ולאחיהם  שבדרום  ולאחיהם 
ולאחיהם שבמערב. פירוש הדברים השם 
בבית   נמצא  שלא  הקהל  את  מברכים 

 הכנסת.  

אז כשאנו אומרים ציבור לפעמים הכוונה  
לק היא  אחד.  אמנם  במקום  שנמצא  הל 

אבל כשההלכה מדברת על ציבור הכוונה  
עשרה איש    – היא לא רק לאלו שנמצאים  

במקום אחד,   -או מאה איש או אלף איש  
המחויבים  אלו  לכל  היא  הכוונה  אלא 
לאידיאל אחד ויש להם עבר משותף ויש  
לעתיד  משותפות  וציפיות  חזון  להם 

 גדול.  זה המושג ההלכתי של ציבור.

אין אז   ולרבים  ליחיד  אומר  כשהרמב"ם 
אלא   אנשים.  של  להמון  רק  הכוונה 
הכוונה  אין  ישראל.  לכנסת  היא  הכוונה 
רק למאה איש או לחמש מאות איש אלא  

 הכוונה היא לעם היהודי בכללו.  

ביום כיפור כל יהודי נפגש עם ריבונו של  
עולם. יום כיפור הוא יום הפגישה בין ה' 

ה שזה  אמרנו  אנו  של  לאדם.  מובן 
תשובה. כשה' הוא קרוב לאדם וה' פוגש 
את האדם. האדם פוגש את ה'. זה מפגש 

בין ה' לאדם. מפגש פנים אל פנים. אז  
יש מפגש כפול בין ה' לאדם ביום כיפור. 
זה   לה'.  האינדיבידואל  בין  מפגש  יש 

א  בצל  שנברא  לוקים.  -האינדיבידואל 
של  הכבוד  את  מעריכה  מאוד  התורה 

הדת האינדיבידואל היא  היהדות   .
של  המושג  את  לאנושות  שהעניקה 
של   הכבוד  האינדיבידואל.  של  הכבוד 
עצמו.  בפני  עולם  הוא  שהיחיד  היחיד. 
וביום כיפור האינדיבידואל נפגש עם ה' 
וגם   ביניהם.  מפגש  יש  לפניו.  ועומד 
יש   כיפור.  ביום  ה'  את  פוגש  הציבור 
מפגש גם בין הציבור לה'. יש מפגש בין 

 ראל לה'.  כנסת יש

קץ  והוא  ולרבים  ליחיד  תשובה  זמן 
מחילה וסליחה לישראל. סליחה ומחילה 
ניתנת ביום כיפור לכל יחיד ויחיד שרוצה  
והוא מוכן להתכפר על חטאים שלו. הוא  
עושה את המאמץ לקבל סליחה ומחילה 
חטאיו   על  ומחילה  סליחה  אז  ה'.  מאת 
ניתנת לו ביום כיפור. וסליחה ומחילה גם  

 לציבור בכללו.   ניתנת

יש הרבה חטאים שלא יכולים להיעשות 
כן  הציבור  אבל  האינדיבידואל.  ידי  על 
יש חטאים שנעשים  אלו.  עושה חטאים 
דווקא על ידי המדינה. האזרח היחיד אינו 
יכול לעשות חטאים אלו. לא קשה למצוא  
המלחמה   אם  כאלו.  לחטאים  דוגמאות 
את  עושה  מי  אז  פשע  הוא  בווייטנאם 

ידי    הפשע על  נעשה  לא  הפשע  הזה? 
להאשים  אפשר  אי  אינדיבידואלים. 
אפשר   אי  אפילו  מסוים.  אינדיבידואל 
הברית   ארצות  של  הנשיא  את  להאשים 
עבור עשיית פשע. אלא זה האזרחים של  
ארצות הברית בכללם שהם אשמים עבור  
האמריקאי.  העם  וייטנאם.  הפשעים של 
פשעים  לעשות  יכול  בכללו  העם 

ולא  שהאינדיבי יכול  לא  אפילו  דואל 
מסוגל לעשות. וזה מפני שהאינדיבידואל  
לאינדיבידואל   קשה  רגיש.  יותר  הוא 
להתעלם מנקיפות מצפון שלו. אבל עם  
מעורב  להיות  לפעמים  יכול  בכללו 
ממצפון  לגמרי  ולהתעלם  בפשעים 
הקולקטיבי. לא כל גרמני היה רוצח. ח"ו  
 לומר שכל גרמני היה רוצח. הגרמנים היו 
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אבל   אחרים.  אנשים  כל  כמו  אנשים 
וחמישה   שבעים  של  כעם  כקולקטיב 
מיליון איש הם עשו את הפשע הכי נורא 
רצחו   הם  האנושות.  של  בהיסטוריה 
עשרים מיליון איש. אינדיבידואל לא היה  
לא   אינדיבידואל  זה.  דבר  לעשות  יכול 
גזע   מחמת  רצח  להעלות  יכול  היה 

פני  כאידיאל.  הגרמנים רצחו כיהודים מ
שחשבו שהרצח של יהודים נדרש על פי  
חוק המוסר. הם חשבו שרצח של יהודים  
העולם.  מן  הרע  את  לבער  למטרה  הוא 
כמו   מושחת  להיות  יכול  הקהל 
מושחת.  להיות  יכול  שאינדיבידואל 
יותר   הרבה  עוד  להיות  יכול  הקהל 
מושחת. מפני שהמצפון הקולקטיבי הוא  
האינדיבידואל  של  המצפון  חלש.    מאוד 
אבל   מאוד.  חזק  להיות  לפעמים  יכול 

הקולקטיבי   כשעם   –המצפון  במיוחד 
והשתוללות   טירוף  של  לטרנס  נכנס 
שליטה   חוסר  של  נפשי  במצב  ונמצא 

לפעמים אינו מכיר בשום חוק    -עצמית  
 ובשום מוסר.

וביום כיפור הציבור צריך סליחה ומחילה 
על חטאים קולקטיביים. אלו הם חטאים  

אופייניים   הציבור. שהם  של  כחטאים 
אפשר   אי  מיעוטים.  של  והצקה  רדיפה 
חטאים  עבור  אינדיבידואלים  להאשים 
כאלו. זה לא חטא של האינדיבידואל. זה  
חטא של הקולקטיב. זה  חטא קולקטיבי.  
בתוך  אכזריות  הקהל.  של  חטא  זה 
מלחמה. חקיקה אפלייתי. חקיקה מפלה.   
אחת   לשכבה  עדיפות  שמעניקה  חקיקה 

מע הם בחברה  אלו  אחרת.  לשכבה  ל 
חטאים של הקהל. חטאים קולקטיביים.  
פשעים.   לעשות  יכולה  כולה  האנושות 
האנושות בכללה. ויש גם גם חטאים של  
 אינדיבידואלים. חטאים אינדיבידואליים. 

כשאנו מדברים על חטאים של הקהל אנו  
מדברים על הקהל שלנו. אנו לא יכולים  

שנעשו  ולא צריכים להתוודות על פשעים  
על ידי הגרמנים או על ידי הצרפתיים. זה 
שלהם   עבודה  וזה  עליהם  מוטלת  חובה 
יש  אז  שלהם.  פשעים  על  להתוודות 
יהודי  כל  ידי  על  הנעשים  חטאים 
עבירות   הונאה.  גניבה.  כאינדיבידואל. 
אדם  שבין  עבירות  למקום.  אדם  שבין 
לחברו. גאווה. התפארות עצמית. שקר.  

ידי הקהל   ואז יש שחטאים הנעשים על 
עושה  היהודי  הקהל  אפילו  היהודי. 
חטאים. הקהל היהודי בכללו. כעם. ויום 
סליחה  מבקשים  שאנו  היום  הוא  כיפור 
של   החטאים  עבור  וכפרה  מחילה 
של   החטאים  ועבור  האינדיבידואל 
לעשות   צריך  בכללו  והציבור  הציבור. 

 מאמץ כדי להישג כפרה.  

וסולח מוחל  מלך  אומרים  שאנו  מה    זה 
לעוונותינו. אלו הם העוונות הנעשות על 
שלי   חטא  כאינדיבידואל.  אחד  כל  ידי 
נוסחה  תמיד  שהתפילה  שלו.  וחטא 
יחיד.  בלשון  לא  פעם  אף  רבים.  בלשון 

 לעוונותינו.  

רצח  של  החשוכות  בשנים  שתיקתנו 
היא  היטלר  ידי  על  יהודים  מיליון  ששה 
חטא נורא של הקולקטיב. כאשר מיליוני  

חו אנו לא הרמנו שום קול של  יהודים נרצ
כמו  בוושינגטון  צעדנו  לא  אנו  מחאה. 
אנו   שתקנו.  אנו  צועדים.  שהשחורים 
אפילו   אמרנו  לא  אנו  פסיביים.  היינו 
מילה אחת של מחאה. וזה לא נכון שלא  
במחנות  קורה  מה  ידענו  אנו  ידענו. 
ידענו   לא  אולי  ריכוז.  ובמחנות  השמדה 

א אבל  אלו.  מחנות  של  השמות  נו  את 
ידענו מה קורה במחנות אלו. ואנו שתקנו  
מפני שפשוט זה לא היה אכפת לנו. אנו  
לנו   שיש  והחרות  מהבטיחות  נהנינו 
של   חטא  לא  זה  הברית.  בארצות 
האינדיבידואל. אלא זה חטא של הקהילה 
יכולים  לא  אנו  באמריקה.  יהודית 
על   ישראל  בארץ  היהודים  את  להאשים 

. אפילו אם זה מפני שהם היו חסרי אונים
היו מפגינים ומוחים הם לא היו משיגים  

 שום דבר על ידי זה. אבל אם הקהילה 
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והייתה  קמה  הייתה  באמריקה  היהודית 
היה   רוזבלט  אז  ברוגז  ומפגינה  מוחה 
יכולנו   לא  אמנם  יהודים.  להצלת  פועל 
להציל את כל השש מיליוני יהודים, אבל  

 יכולנו אז להציל מאות אלפי יהודים.  

טא הכי נורא שעשינו. ויהודי צריך זה הח
נפש   בשיווי  שחטאנו  חטא  על  לומר 
ובאדישות וחוסר מוחלט של התעניינות  
במחנות  שנרצחו  באירופה  אחינו  לגורל 
השמדה באירופה. זה חטא של הקהילה.  
עבור  גם  אחראי  האינדיבידואל  אבל 

 החטאים של הקהילה. 

עבור  כפרה  של  יום  הוא  כיפור  יום  אז 
מה האינדיביד זה  הקהילה.  ועבור  ואל 

אין   ולרבים.  ליחיד  אומר  שהרמב"ם 
הכוונה להמון. אלא הכוונה היא לקהילה  

 בכללה. 

 *** 

ליחיד  כפולה  כפרה  של  זה  מוטיב 
ולרבים    –ולקהילה   ליחיד  בא    –מחילה 

 לידי ביטוי מפורש במחזור שלנו.  

ם אומר והיכן מתוודה היחיד אחר  הרמב"
אחר  הווידוי  את  מתחילים  אנו  תפלתו. 
ישראל   עמו  את  המברך  אומרים  שאנו 
תפלתו.  באמצע  ציבור  ושליח  בשלום. 
שהוא  קודם  הווידוי  את  אומר  הש"ץ 
מחל   או"א  של  הברכה  את  מתחיל 
והיינו  הזה.  הכיפורים  ביום  לעוונותנו 

-כשהש"ץ גומר אמירת יעלה ויבוא. כי א
ל מלך חנון ורחום אתה. אנו אז מתחילים 
לא  היום  אמנם  אנו  סליחות.  לומר 
לסליחות.   זמן  לנו  אין  אומרים סליחות. 
אז יש  לנו נוסחה מקוצרת של סליחות.  
וכו'.   וחסדיך  רחמיך  זכור  אנו מתחילים 
זה   אמרת.  ברית אבות כאשר  לנו  וזכור 

אבל   סליחות.  של  מקוצרת  נוסחה 
את התפילה בשש בגרמניה היו מתחילים  

בוקר והיו מתפללים במשך כל היום בלי  
שבעים  גומרים  היו  והם  הפסקה.  שום 
ושתים דקות אחרי שקיעה. אז היה להם  
הרבה זמן. והם אמרו כל שורה במחזור. 
אומרים  היו  אפילו  הם  השנה  בראש 
הייתה   לא  אש.  כגחלי  והחיות  בקדושה 

 להם שום הפסקה. 

להזכיר   אם  תנאים  מחלוקת  קודם )יש 
עוונות  קודם  או  עוונות  ואח"כ  חטאים 
ואח"כ חטאים. מסדרי התפילה קבלו את  

 הדעה של רבי מאיר.( 

אז בגרמניה הם היו אומרים סליחות. ואז  
זכור   אומרים  היו  הם  הסליחות  אחרי 
ישועה  ובדבר  במחזור.  נסתכל  רחמיך. 
ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו  

תה. החזן פה ל חנון ורחום א-כי      א
נכון   לא  זה  סליחות.  לומר  פה  מתחיל 
לדלג על הסליחות. אבל אם מדלגים על  
הסליחות אז הש"ץ פה מתחיל לומר את  
זכור  סליחות.  של  המקוצרת  הנוסחה 
מעולם   כי  וחסדיך  ה'  וחסדיך  רחמיך 
המה. אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר  
יקדמונו רחמיך כי דלונו מאוד. זכרנו ה'  

זכור ברצון   בישועתיך.  ופקדנו  עמיך 
עדתך קנית קדם. אל תשת עלינו חטאת.  
זכור לנו ברית אבות כאשר אמרת. ואח"כ 
אל   או"א  ואח"כ  קולנו.  לשמע  מגיעים 
וכו'   תכלימנו  ואל  תטשנו  ואל  תעזבנו 
או"א סלח לנו מחל לנו כפר לנו. כי אנו  

לוקינו. כי אנו בניך ואתה  -עמך ואתה א 
ואתה אדוננו. וסוף    אבינו. כי אנו עבדיך

אחרי שאמרנו כל כך הרבה תחינות   –סוף  
ומחילה   סליחה  עבור  אנו    –ותפילות 

שמים לב שאנו עוד לא אמרנו ווידוי על  
אומרים  פתאום  אנו  ואז  שלנו.  חטאים 
תתעלם   ואל  תפילתנו  לפניך  תבוא  אנא 
מתחנתנו שאין אנו עזי פנים וקשי עורף  

חטא ולא  אנחנו  צדיקים  לפניך  נו  לומר 
אלא אנו ואבותינו חטאנו. אשמנו בגדנו  
גזלנו דברנו דופי. זה הווידוי הקצר. ואנו 
ווידוי זה כי אתה צדיק על כל  מסיימים 
ואנחנו   עשית  אמת  כי  עלינו  הבא 
 הרשענו. והיחיד בתפילה בלחש ממשיך 
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עולם   רזי  יודע  אתה  הארוך.  בווידוי 
ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש חדרי  

ליות ולב. על חטא שחטאנו.  בטן ובוחן כ
ושמונה  הארבעים  כל  את  מזכירים  ואנו 
חטאים. הרשענו ופשענו וכו' ותן בלבנו  
אבל  היחיד.  זה  וכו'.  רשע  דרך  לעזוב 
עוד   מתחיל  הקצר  הווידוי  אחרי  החזן 
ומחל   סלח  או"א  כפרה.  בבקשת  הפעם 
והעתר   הזה  הכיפורים  ביום  לעוונותינו 

אותינו  לנו בתפילתנו והעבר פשענו וחט
עבור  ארוכה  תפילה  זו  עיניך.  מנגד 
מחילה וסליחה. ובקצת קהילות אומרים  
אתה מבין תעלומות לב. זה ווידוי מאוד  
עתיק מהזמן של חכמי התלמוד. ואז החזן  
פשע  על  עובר  מעולם  שמך  אומר 
בתפלה.   לפניך  בעמדנו  תאזין  שוועתנו 
ולבסוף הש"ץ מגיע לאתה יודע רזי עולם  

סתרי   הווידוי  ותעלומות  שזב  חי  כל 
 הארוך. 

הציבור?  של  הווידוי  מתחיל  איך  אז 
בדברי ריצוי. דברי פיוס. זה קודם שאנו  
שאנו   קודם  שלנו.  בחטאים  מכירים 
הכרת   קודם  עצמינו.  את  מאשימים 
החטא. הכרת החטא היא כשאנו אומרים 
לומר   עורף  וקשי  פנים  עזי  אנו  שאין 

א  ה'  וא -לפניך  אבותינו  -לוקינו  לוקי 
אנחנו  צד אבל  חטאנו  ולא  אנחנו  יקים 

וזה   החטא.  הכרת  זה  חטאנו.  ואבותינו 
לכן   קודם  אנו  אבל  ווידוי.  של  המהות 
שאנו   קודם  וסליחה.  מחילה  מבקשים 
שפירטנו  קודם  שלנו.  בחטאים  מכירים 
את   שהאשמנו  קודם  שלנו.  חטאים  את 
עצמינו. קודם שהודינו על אשמה. ואתה  

אמת כי  עלינו  הבא  כל  על  עשית   צדיק 
זה   הדין.  צידוק  זה  הרשענו.  ואנחנו 
אנו   זה,  לכל  קודם  אז  העונש.  קבלת 
אומרים זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם 

המה. אל תזכור לנו עוונות ראשונים מהר  
יקדמונו רחמיך. אנו אומרים דברי פיוס  
את   מאשימים  שאנו  קודם  אהבה  ודברי 
גאלת   קדם  קנית  עדתך  זכור  עצמינו. 

ר ציון זה שכנת בו. זכור שבט נחלתך ה
ה' אהבת ציון חיבת ירושלים אל תשכח 
לנצח. זכור ה' לבני אדם. זכור לאברהם  
פה?   מדגישים  אנו  מה  וליעקב.  ליצחק 
שה' פשוט לא יכול ר"ל להעניש אותנו.  
זה בלתי אפשרי. מפני שזה יהיה נגד כל  
בנו.   בחר  שה'  אתנו.  כרת  שה'  הברית 

ע זכור  לה'.  התחייבנו  קנית  ואנו  דתך 
זכור  בחרת.  שבה  העדה  אנו  קדם. 
זה   וליעקב.  ליצחק  לאברהם  לעבדיך 
מזכיר לנו את התפילה של משה רבינו. 
הקהילה.  את  להשמיד  ר"ל  יכול  לא  ה' 
שאם ה' ר"ל ישמיד את הקהילה אז מה 
יאמרו מצרים.   מה  אויבים שלנו.  יאמרו 
ברית אבות כאשר אמרת.  לנו  זכור  ואז 

סגנון   עם  תפילה  אנו  זה  וויכוח.  של 
כביכול מתווכחים עם רבש"ע. ה' פשוט 
לא יכול להעניש אותנו. ה' צריך למחול 
לנו. ה' צריך לסלוח לנו. מפני שיש ברית 
או   לשכוח  אפשר  ואי  לה'.  בינינו 
את  להפר  אפשר  אי  מהברית.  להתעלם 
הברית. הברית הוא נצחי. אז אנו צריכים 
אבות כאשר   ברית  לנו  זכור  זה  לשרוד. 

מרת. כל בקשה נתמכת על ידי וויכוח א
הבטחה   שיש  הוא  שלנו  הטיעון  וטיעון. 
לנו מאת רבש"ע. זה זכור לנו ברית אבות  

א ה'  קולנו  שמע  אמרת.  לוקינו  -כאשר 
חוס ורחם עלינו. ואז או"א אל תעזבנו אל  
בריתך  תפר  אל  תכלימנו  ואל  תטשנו 
מצוותיך   למדנו  לתורתך  קרבנו  אתנו. 

ו מחל לנו כפר לנו. כי  וכו'. או"א סלח לנ
לוקינו. זה  -אנו עמיך ואתה             א

כבר יותר מתפילה. זה דברי שיר ושבח  
לה'. כי אנו עבדיך ואתה אדוננו. והניגון  
ושבח  שיר  של  ניגון  הוא  אלו  לדברים 
אנו  שירה.  קוראים  שאנו  מה  זה  לה'. 
לעם   ה'  בין  אהבה  של  היחס  על  שרים 

שירים. אנו ישראל. זה כמעט כמו שיר ה
שיר  בעצם  זה  דודנו.  ואתה  רעיתך 
השירים.  שיר  של  מוטיב  זה  השירים. 
שאנו   קודם  זה  כל  ושרים  אומרים  ואנו 
 מתוודים על חטאים שלנו. ולבסוף אחרי  
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שאנו הבטחנו לעצמנו שלא משנה כמה 
גדול החטאים שלנו, כמה חמור עבירות   
וכמה  עצמינו  את  טמאנו  כמה  שלנו, 

לא ידחה תחנוננו מפני התרחקנו מה', ה'  
שהשופט  תחנוננו  לדחות  יכול  לא  שה' 
הבטיח לנידון שאם הוא יודה לאשמה אז  
הוא לא יעניש אותו אלא הוא יטיל עליו  

תקופת מבחן ויעניק לו חנינה על עבירות  
אנא   אומרים  פתאום  אנו  אז  ורק  שלו. 
תתעלם   ואל  תפלתנו  לפניך  תבוא 

עורף  מתחינתנו שאין אנו עזי פנים וקשי  
חטאנו   ולא  אנחנו  צדיקים  לפניך  לומר 
אנו   ואז  חטאנו.  ואבותינו  אנחנו  אבל 
בגדנו   אשמנו  נוראות.  עבירות  מפרטים 
לא   אז  אנו  אבל  דופי.  דברנו  גזלנו 
אנו   אלא  הארוך.  הווידוי  עם  ממשיכים 
והאשמה  החטא  הכרת  את  מפסיקים 
עצמית, ואנו מתחילים עוד הפעם בדברי  

ח ומחל לעוונותינו  פיוס וריצוי. או"א סל
ביום הכיפורים הזה מחה והעבר פשענו 
יצרנו  את  וכוף  עיניך  מנגד  וחטאותינו 
להשתעבד לך והכנע ערפנו. אנו עצמינו 
להתגבר   נוכל  לא  לעצמינו  ואנו  חלשים 
אנו   לעבירות.  והמשיכה  הפיתוי  על 
צריכים את עזרתך ה'. אמנם יש בחירה  
נוכל   לא  לעצמינו  אנו  אבל  חופשית. 

הרע  להת יצר  של  הפיתוי  על  גבר 
זה   לנו.  עזור  ה'  אנא  והאינסטינקטים. 
משדר ביטחון עצמי ואמונה בה'. אין לנו  
ממה לפחד. ורק אחרי כל זה אנו אומרים 
אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל 
ושמונה  הארבעים  כל  ואנו מפרטים  חי. 

 חטאים. זה הווידוי של הציבור. 

של   הווידוי  של  המבנה  הציבור? מהו 
אנו  והתפייסות.  ריצוי  דברי  קודם 
מתחננים. אבל אנו לא מתחננים כמו עני 
לו   שיש  אחד  כמו  אלא  בפחח  העומד 

טיעון משפטי. אנו מגישים טיעון לזכות 
משפטי. וזה מפני שיש ברית. זה תפילה 
היא   התפילה  וטיעון.  וויכוח  של  בסגנון 
כמו טיעון בבית המשפט. כמו עורך דין  

טיע יותר  שמגיש  זה  המשפט.  בבית  ון 
וויכוח ולא תחינה ובקשה לרחמים. זכור 
אמרת.  כאשר  למה?  אבות.  ברית  לנו 
בבקשתנו.   לנו  המצא  הבטחת.  ה'  אתה 
כאשר  למה?  אלינו.  קרוב  תהיה  ה', 
אמרת. זרוק עלינו מים טהורים וטהרנו. 
תביעה   יותר  בעצם  זה  אמרת.  כאשר 
מתחינה ובקשה. אנו כל כך בטוחים שה' 

חטאים  יע לכל  ומחילה  סליחה  לנו  ניק 
שלנו מפני שה' הוא מחויב לברית. ולכן  
אהבה.   לשיר שיר של  אז מתחילים  אנו 
שיר של אהבה בין הקב"ה לישראל. אנו  

א ואתה  ואתה  -עמיך  בניך  אנו  לוקינו. 
אנו   אדוננו.  ואתה  עבדיך  אנו  אבינו. 
קהליך ואתה חלקנו. זה מוטיב של שיר  

ודי לי. אנו נחלתך  השירים. אני לדודי וד
ואתה גורלנו. אנו צאנך ואתה רוענו. אנו  
ואתה  פעולתך  אנו  נוטרנו.  ואתה  כרמך 
אנו   דודנו.  ואתה  רעייתך  אנו  יוצרנו. 

א ואתה  ושבח -סגולתך  שיר  זה  לוקינו. 
בין   לה'.  ביננו  והאינטימיות  על הקרבה 
שאנו   ואחרי  השיא.  זה  לישראל.  ה' 

אז אנו מוכנים להתו ודות   מגיעים לשיא 
ווידוי  אכזרית על עצמינו. אשמנו,  וזה 

 בגדנו, גזלנו דברנו דופי וכו'.

אומר  שהיחיד  הווידוי  של  המבנה  ומה 
חותמים   אנו  עשרה?  השמונה  אחר 
המברך את עמו ישראל בשלום. ואז אנו  
כפר  לנו  מחל  לנו  סלח  או"א  מתחילים 
לנו. האם אנו אומרים כי אתה עמך ואתה  

א -א אנו  האם  דברי לוקינו?  אומרים  ז 
ריצוי והתפייסות? לא. אנו מיד מתחילים 
עצמית   האשמה  עצמינו.  את  להאשים 

או" נוראה.  עצמית  הפללה  א  נוראה. 
ָלֵתנּו ְתפִּ ְלָפֶניָך  ְתַעֵלם   ,ָתבוא  תִּ ְוַאל 

ים ּוְקֵׁשי עֶרף  ָּנֵתנּו, ֶׁשֵאין ָאנּו ַעֵזי ָפנִּ ְתחִּ מִּ
א ה'  ְלָפֶניָך  וא-לוַמר  לוקי  -לוקינו 

ים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו, ֲאָבל   יקִּ ֲאבוֵתינּו ַצּדִּ
ָחָטאנּו ַוֲאבוֵתינּו  לא    :ֲאַנְחנּו  אפילו  אנו 

אנו   תפילותנו.  את  שתשמע  ראויים 
אנחנו  אלא  בעצמינו.  גאים  לא    עכשיו 

 ואבותינו חטאנו. חטאנו, פירושו כמו  
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שום   בלי  שזה  אומר  הלבבות  שחובת 
נסיבות מקלות. בלי שום התנצלות. בלי  
שום תירוצים. ככה זה מסתיים. בלי שום  
הכי  עצמית  האשמה  זו  מקלות.  נסיבות 
בגדנו   אשמנו  אכזרית.  והכי  מדויקת 
גזלנו דברנו דופי. העווינו והרשענו. זדנו  

שקר טפלנו  אנו  חמסנו  הארוך  בווידוי   .
אנו  ספציפיים.  חטאים  את  מפרטים 
מזהים את החטא הספציפי. אנו מפרטים  
את האופי של החטא הספציפי. על חטא  
על   ובמשתה.  במאכל  לפניך  שחטאנו 
על   לפניך בשבועת שוא.  חטא שחטאנו 
חטא שחטאנו לפניך בשנאת חנם. אבל  
לא   אנו  אשמנו  של  הקצר  בווידוי 

של החטא. באשמנו  מפרשים את האופי  
אנו   ספציפיים.  חטאים  מפרטים  לא  אנו 
לא   כאנשים  עצמינו  את  מאשימים 
צריכים   היינו  בגדנו.  אשמנו  מוסריים. 
טעות   הוא  שגזלנו  ונראה  גואלנו.  לומר 
מפרטים   לא  אנו  זה  שבווידוי  הדפוס. 
גואלנו.   לומר  צריכים  ספציפי.  חטא 
דברנו דופי. העווינו. זה האשמה עצמית  

ווידוי זה מסתיים? אכזרית   ביותר. ואיך 
ולא   הטובים  ומשפטיך  ממצוותיך  סרנו 
שווה לנו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו.  
כל עונש ששמת עלינו הוא מוצדק. אין 
לנו שום תלונות. כי אמת עשית  ואנחנו  
אנו   ואז  האשמים.  אנחנו  הרשענו. 
ותעלומות   עולם  רזי  יודע  אתה  אומרים 

לל צורך שאנו סתרי כל חי. בעצם אין בכ
נתוודה. אתה ה' בין כה יודע כל חטאים  
הכול.  את  יודע  ה'  שאתה  מפני  שלנו. 
סודות   וכל  מחשבות  כל  יודע  ה'  אתה 
שלנו. אבל אנו בכל זאת מתוודים לפניך. 

 על חטא שחטאנו לפניך. 

אפילו  מבקשים  לא  אנו  הקצר  בווידוי 
לפניך   תבוא  אנא  לכפרה.  אחת  בקשה 

נתנו. שאין אנו  תפלתנו ואל תתעלם מתח 
עזי פנים וקשה עורף לומר לפניך צדיקים  
ואבותינו   אנחנו  אבל  חטאנו  ולא  אנחנו 
פעם  אפילו  כפרה  בקשת  אין  חטאנו. 
אחת. אין אפילו רמז לבקשת כפרה. אנו 
אפילו לא אומרים שאנו בוטחים בה' שה' 
אתה  כי  הפוך.  אומרים  אנו  לנו.  יכפר 

א  צדיק. על כל מה שקרה לנו. על כל הב 
שלנו.  בחיים  הרבה  עובר  ואדם  עלינו. 
עבר  הוא  שעברה  שבשנה  להיות  יכול 
שבעה מדורי גיהינום. יכול להיות שהוא  
סבל נורא בשנה שעברה. ואנו בכל זאת  
אומרים כי אתה צדיק על כל הבא עלינו.  
משנה   לא  לנו.  עשית  ה'  מה שאתה  כל 
כמה חמור וכמה קשה זה היה לנו וכמה 

היינו. תקווה  ואנו    חסרי  צודק  ה'  אתה 
אשמים. כי אתה צדיק על כל הבא עלינו.  
על כל מה שקרה. זה בדיוק מה שהווידוי 
של אשמנו אומר. כי אמת עשית. כל מה  
הרשענו.   ואנחנו  אמיתי.  הוא  שעשית 
אנחנו האשמים. אין אפילו  רמז דק שאנו 
מבקשים כפרה מאת ה'. זה גובל על עינוי 

עצמית והלקאה  ענישה  זה  עצמי.     .
האשמה עצמית אכזרית. זה נראה כמעט 
מזוכיסטי.  טיעון  עצמי.  מסבל  כהנאה 
עצמית   מהאשמה  נהנים  אנו  כאילו 
את  מורידים  אנו  עצמית.  ומהענשה 
עצמינו ואנו ממעטים בערך שלנו כל כך  
שלנו.   עצמי  כבוד  מאבדים  שאנו  הרבה 
זה אמנם ווידוי קצר. אבל אם אנו מבינים 

ואנו   מבינים את המובן טוב את הווידוי 
המדויק של כל מילה ומילה באשמנו אנו  
נהיינו   שאנו  אומר  שהווידוי  מבינים 
הפסדנו   ואנו  ומעוותים  מושחתים 
ואיבדנו את כבוד עצמי שלנו. אנו גנבים.  
אנו פושעים. אנו מלאי שקר. אין אפילו  
ניצוץ של אמת באישיות שלנו. זה בדיוק  
וכל מה    מה שהווידוי של אשמנו אומר. 

לנו   על    –שקרה  להתלונן  יכול  והיהודי 
עליו   שעוברים  דברים  הוא    – הרבה 

 מוצדק. אתה ה' צודק. 

אבל בווידוי הארוך זה שונה. פה אנו כן  
זה   אבל  וסליחה.  מחילה  על  מדברים 
מאוד קצר. ואנחנו לא בטוחים בעצמינו.  
לשליח   שיש  עצמי  הביטחון  כמו  לא  זה 

 ה ציבור כשהוא אומר כי אנו עמיך ואת



 

16 
 

 

 

 

 

 

ומחל -א סלח  אומר  כשהוא  או  לוקינו. 
בווידוי  הזה.  הכיפורים  ביום  לעוונותינו 
של היחיד יש תחושה של חוסר ביטחון 
ותעלומות  עולם  רזי  יודע  אתה  עצמי. 
בטן   חדרי  כל  חופש  אתה  חי.  כל  סתרי 
ממך  נעלם  דבר  אין  ולב.   כליות  ובוחן 
ואין נסתר מנגד עיניך. כל הווידוי שלנו  

ותר שאתה ה' בין כה יודע  הוא בכלל מי
את הכול. ובכן יהי רצון מלפניך ה' או"א  
שתסלח לנו על כל חטאנו ותמחל לנו על  
כל עוונותינו ותכפר לנו על כל פשעינו. 
ואחרי זה מתחילים פירוט החטא של על  
לא   הארוך  בווידוי  העתיק  בנוסח  חטא. 
הפסיקו ברשימה של על חטא לומר ועל  

לח לנו מחל לנו  לוה סליחות ס -כולם   א 
כפר לנו. אמרו כל הרשימה של על חטא  
כן   אמנם  אנו  אחת.  בנשימה  כאילו 

א כולם  ועל  סלח  - אומרים  סליחות  לוה 
לנו   אין  אבל  לנו.  כפר  לנו  מחל  לנו 
התחושה של ביטחון עצמי שה' כן יכפר  
לנו. אין ליחיד התחושה של ביטחון עצמי 
את   אומר  כשהוא  ציבור  לשליח  שיש 

 רוך. הווידוי הא

אז יש שני וידויים. יש ווידוי של השליח  
ציבור באמצע העמידה של חזרת הש"ץ.  
ויש את הווידוי של היחיד בסוף העמידה 
של התפילה בלחש. והם לגמרי שונים זה  
אינו   ציבור  השליח  של  הווידוי  מזה. 

החטא בהכרת  בגדנו    - מתחיל  אשמנו 
גזלנו דברנו דופי. הווידוי של השליח צי  

מתח עוד בור  וזה  כפרה.  בקשת  עם  יל 
בסגנון   בקשה  זה  כפרה.  מבקשת  יותר 
וויכוח. כמו עורך ידן שמגיש טיעון   של 
עצמי   ביטחון  לש"ץ  יש  המשפט.  בבית 
סליחה,   יעניק  הקב"ה  כפרה.  שתושג 
שלו   בווידוי  היחיד  אבל  וכפרה.  מחילה 
בווידוי  בכלל  וסליחה  מחילה  מזכיר  לא 

יש רק הקצר. ובווידוי הארוך של היחיד  
אז   ומחילה.  לסליחה  רמיזה  או  אלוזיה 
הכרת  כולו  כל  הוא  היחיד  של  הווידוי 
החטא. רק הכרת החטא. בלי דברי ריצוי. 

 בלי מילים של עידוד. 

למה? מפני שהשליח ציבור הוא נציג של  
הקהילה. כשאנו אומרים קהילה אנו לא  
בית   בתוך  שנאספו  לאנשים  מתכוונים 

ציבור כל שליח  אלא  נציג   הכנסת.  הוא 
שהתאסף   הציבור  ישראל.  כנסת  של 
של   חלק  רק  הוא  הכנסת  בית  בתוך 
ישראל.  כנסת  של  הגדולה  הקהילה 
כמעט  היא  ישראל  כנסת  של  הקהילה 
מטפיסית   קהילה  היא  מיסטית.  קהילה 
היא   שלנו  ואמונה  ישראל.  כנסת  של 
כנסת   לנצח.  תשרוד  ישראל  שכנסת 
שה'  מפני  נצחית.  קהילה  היא  ישראל 

רית עם כנסת ישראל. וה' מחויב  כרת ב
לא   שלעולם  נצחית  ברית  זו  זו.  לברית 
יהיה מופר. לשליח ציבור שמופיע לפני 
עוז   יש  ישראל  כנסת  של  כנציג  ה' 
וגבורה. והוא יודע שה' לא יסרב למלאות  
בקשה שלו. התפילה לגבי כנסת ישראל 

 צריכה להתקבל.  

אומר ח'  בהלכה  דברים  הרמב"ם  במה   :
ביח זמן אמורים  כל  בציבור  אבל  יד 

הם   שלם  בלב  וצועקים  תשובה  שעושים 
א כה'  שנאמר  קראינו  -נענין  לוקינו בכל 

בכללה  אליו.   כנסת ישראל  הבקשה של 
צריכה  היא  נדחית.  תהיה  לא  לעולם 

 להיות מתקבלת.  

בעצמו.  בטוח  אינו  לעולם  היחיד  אבל 
הוא אינו יודע אם התפילה שלו תתקבל  

ר סלחתי. ונסלח  וה' יתפייס אתו וה' יאמ
לכל עדת בני ישראל. יש לנו הבטחה רק  
אין   ליחיד  ישראל.  בני  עדת  כל  לגבי 
לו   אין  וממילא  הבטחה  אין  הבטחה. 
להשתדל  צריך  שהיחיד  ברור  בטיחות. 
ליחיד   אין  אבל  ומחילה.  סליחה  לקבל 
היחיד  הדבר  דבר.  שום  לבקש  הזכות 
על   להודות  הוא  לעשות  צריך  שהוא 

שראל שהיא קשורה אשמה. אבל כנסת י
לרבש"ע על ידי הברית היא תמיד בטוחה  
 שהתפילה שלה והתשובה שלה תתקבל.  
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כל  קודם  כיפור  ביום  למה  הסיבה  וזה 
להתפלל  מתירים  אנו  אומרים  אנו  נדרי 
אלו  הם  העבריינים  העבריינים.  עם 
תקנות   היו  הקהל.  תקנת  על  שעברו 
על   להגן  הייתה  שלהן  שהמטרה  הקהל 

תק היו  תקנות הציבור.  היו  שונות.  נות 
העושר   את  יבליטו  לא  שאנשים 
והמותרות שלהם בפני הגויים. הם אפילו  
וכמה   בברית  להגיש  מנות  כמה  הגדירו 
מנות להגיש בחתונה. וכמה מנות להגיש  
בפדיון הבן. וכמה תכשיטים אישה תוכל  
להתלבש. היו הרבה תקנות כדי להגן על  
תקנות  על  אנשים שעברו  והיו  הציבור. 

החרימו ה דין  והבית  הציבור  ואז  קהל. 
יכול   היה  לא  שהוחרם  ואחד  אותם. 
להצטרף למניין. זה היה העונש העיקרי 
ביום  אבל  הקהל.  תקנת  על  שעבר  למי 
אלו   ולמנודים  למוחרמים  נתנו  כיפור 
הראשונים   בזמן  הכנסת.  לבית  להיכנס 
השליח ציבור היה מגדולי הדור. הפיוטים  

ור. ר' שמעון  נכתבו על ידי השליחי ציב
הגדול. ר' גרשום מאור הגולה. ר' מאיר 
היה השליח ציבור. הוא היה החזן. והוא  
לשבועות.   אקדמות  אמירת  את  הכניס 
הוא היה מגדולי הדור. אז השליח ציבור 
והשליח  הציבור.  את  לייצג  ראוי  היה 
ציבור היה עומד לפני הארון קודש והיה  
הקהל.   דעת  ועל  המקום  דעת  על  אומר 

ל הוא הבית דין. שאם רוצים להתיר  הקה
שלושה   של  דין  בית  צריכים  החרם  את 
יד  והיו שני אנשים עומדים על  אנשים. 
אנו   אומר  היה  והש"ץ  ציבור  השליח 

 מתירים להתפלל עם העבריינים.   

ולתת  החרם  את  להתיר  צורך  היה  למה 
מפני  לתפילה?  להצטרף  למוחרמים 
  שביום כיפור צריכים שעדת ישראל כולה 
תהיה נוכח בתפילה. עדת ישראל כולה.  

לא להחרים אף אינדיבידואל. לא משנה  
כמה רע הוא היה. לא משנה כמה מושחת 
זאת   בכל  הוא  היה.  הוא  מעוות  וכמה 
רק  אפילו  מחרימים  אם  יהודי.  נשאר 
לא   היא  ישראל  עדת  אז  אחד  יהודי 
הקב"ה   בין  נכרתה  והברית  בשלימות. 

"ה לעדת  לעדת ישראל כולה. לא בין הקב
 ישראל שאינה שלימה.  

כל   לומר  למנהג  המקור  יודעים  לא  אנו 
זה  לספרד.  חוזר  לא  בוודאי  זה  נדרי. 
הרבה יותר עתיק מרדיפות הדת בספרד.  
הגאונים בבבל כבר הזכירו את כל נדרי. 
יש גאונים שאמרו לומר את כל נדרי. ויש 
נדרי.  כל  את  לומר  לא  שאמרו  גאונים 

מר כל נדרי? מה  אבל למה באמת נהגו לו
נדרי?   כל  אמירת  של  המטרה  הייתה 
ממבט של התוכן של כל נדרי, לא נראה  
שיש קשר בין כל נדרי ליום כיפור. אלא  
ביטוי  לידי  באה  נדרי  כל  של  המטרה 
כל   לבטל  רצו  וחרמי.  אחת.  במילה 
חרם  להתיר  רצו  החרמה.  של  פעולות 
דברים   גם  הכניסו  אגב  ודרך  ונידוי. 

וש נדרים  הרעיון אחרים.  אבל  בועות. 
הקנסות   וקינוסי.  וחרמי.  הוא  המרכזי 
על  שעברו  אלו  על  הטילה  שהקהילה 
נדרי   כל  של  המטרה  אז  הקהל.  תקנות 
מדובר  ההחרמות.  את  להשהות  הייתה 
שהקהילה החרימה אינדיבידואלים שהיה 
לפעמים,   מוחרמים.  להיות  להם  מגיע 
לקהילה  סכנה  היוו  אלו  אינדיבידואלים 

ים. אבל המטרה של כל נדרי בימי הביני
הייתה להשהות את הפעולות של החרמה  
אלו  למוחרמים  ולתת  קנסות  והטלות 

 להצטרף לעדת ישראל.  

ונסלח  אומרים  אנו  נדרי  כל  אחר  ולכן 
לכל עדת בני ישראל. קודם כל נדרי היה  
שהיה  מפני  זה.  פסוק  לומר  אפשר  אי 
תקנות  על  שעבר  אחד  אינדיבידואל 

. ולפעמים אנשים אלו  הקהל והוא הוחרם
שהם   מפני  מוחרמים  היו  מסוכנים.  היו 
היו מוסרים. זה היה שאלה שהקהל היה  
משרירות   הקהל  על  להגן  לשרוד.  צריך 
רצו  שלא  אינדיבידואלים  של  לבם 
הקהל.   של  לתקנות  עצמם  את  להכניע 

 הבטיחות של הקהל הייתה תלויה 
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כיפור   יום  בליל  אבל  הקהל.  בתקנות 
את   וביטלו  של השהו  הפעולות  כל 

  לכל עדת החרמה. ואחרי זה אמרו ונסלח 
  לכל העם בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי  

בשגגה. לכל העם. לעם בכללו. ואז באה  
 התשובה: ויאמר ה' סלחתי כדבריך.  

מפני   זה  נדרי.  כל  אמירת  בעצם  זה 
שהגישה שלנו לרבש"ע כאינדיבידואלים  
היא גישה רעועה. קודם כול, השאלה היא  

אנו באמת עושים תשובה בלב שלם  אם  
או לא. האם אנו באמת מוכנים לתקן את 
מוכנים  באמת  אנו  האם  לא.  או  עצמינו 
על  להתכפר  כדי  שנצטרך  מה  לעשות 
יש   בכלל  ואיך  שלנו?  חטאים 
לאינדיבידואל הזכות לגשת לרבש"ע? מי  
הזכות   לו  שתהיה  האינדיבידואל  הוא 
לגשת לרבש"ע ולדפוק על שערי שמים? 

ה' הקה עצמי.  ביטחון  עם  נכנסת  ילה 
הקהילה  של  לבקשה  יקשיב  בוודאי 
בוודאי   ה'  שלה.  חטאים  על  להתכפר 
מפני  הקהילה  של  התפילות  את  יקבל 
הבקשות   את  ידחה  ה'  אם  ברית.  שיש 
היסטוריה  אז  הקהילה  של  והתפילות 
וחסרה משמעות.  מגוחכת  יהודית תהיה 
של  הנציגים  היא  קהילה  שכל  מפני 

ויעקב והנביאים. זכור לנו  אברהם יצחק  
של  החלוצים  של  הברית  אבות.  ברית 
לתפילות  יקשיב  וה'  שלנו.  ההיסטוריה 
של הקהילה עבור חלוצים אלו.  ה' יקבל  
את התפילות של הקהילה עבור אברהם  
יצחק ויעקב. התפילות שלנו הן כוויכוח 
כיחידים.  ולא  כקהילה  רק  רבש"ע  לפני 

מ ראשנו  את  כופים  כיחידים  תוך אנו 
לפני   באים  כקהילה  אנו  אבל  בושה. 
רבש"ע ומציגים את הטיעונים שלנו. עם  
הם   אלו  אמונה.  ועם  עצמי  ביטחון 

 הווידויים. וזה נקרא סליחות. 

וזו הסיבה למה אם יש פחות מעשרה איש 
שלא יגידו סליחות. אנשים עושים טעות.  
בלי  סליחות  אומרים  שלא  חושבים  הם 

מדות   הי"ג  מפני  רק  רחמים. מניין  של 
של  מעמד  יש  רחמים  של  מדות  שלי"ג 
אבל   נכון.  אמנם  זה  שבקדושה.  דבר 
לומר   לא  בכלל  צריכים  מניין  כשאין 
סליחות   הגישה של  סליחות. מפני שכל 
היא לא נכונה עבור האינדיבידואל. מתי 
אומרים ווידוי בסליחות? ברור שאומרים  
כיפור.   ביום  שעושים  כמו  בסוף.  ווידוי 

שאנו מאשימים את עצמינו מפני שקודם  
שה'  רבש"ע  מאת  הבטחה  רוצים  אנו 
כל   על  לנו  ויכפר  חטאינו  כל  את  ימחק 
פשענו. הגישה שלנו כקהילה היא כמעט 
בבית  שמופיע  האסיר  כמו  גאוותנית. 
שקודם   לשופט  אומר  והוא  המשפט 
השופט יבטיח לו שהוא ישחרר אותו ואז  
חטאיו   על  להודות  מוכן  יהיה  הוא 

את  שהציבור    ולהאשים  מה  זה  עצמו. 
עושה ביום כיפור. סלח לנו מחל לנו כפר 

לוקינו. אנו לא  - לנו. כי אנו עמיך ואתה א
מוכנים להודות על כלום עד שנשמע את  

יש?   אלטרנטיבה  איזו  סלחתי.  המילה 
לא.   בוודאי  הקהילה.  את  להעניש  ר"ל 
הקהילה צריכה לשרוד. כנסת ישראל לא  

כל הגישה    יכולה ח"ו להיעלם. זה בעצם
אבל   כיפור.  ביום  לרבש"ע  שלנו 
באינדיבידואל זה שונה. ולכן אין סליחות 
רק   האינדיבידואל  האינדיבידואל.  עבור 
עצמו.   את  ומאשים  חטאיו  על  מתוודה 
הוא מחכה  לרבש"ע שייתן את הגזר דין. 
ומחילה  סליחה  מבקש  לא  כמעט  הוא 

 בכלל.   

אומר ולרבים. זה מה שהרמב"ם  ליחיד   :  
וי של הקהילה נאמר על ידי החזן. הוויד

על ידי השליח ציבור. הווידוי של היחיד 
בסוף   אינדיבידואל  כל  ידי  על  נאמר 

 התפילה בלחש.  

וזו הסיבה למה השליח ציבור אומר את 
בסוף   ולא  העמידה  באמצע  הווידוי 

ובגדנו     – העמידה. מפני שאחרי אשמנו 
העצמית   ההאשמה  רוצה   –אחרי  הוא 

שמ בברכה  סליחה לסיים  לנו  בטיחה 
 לוקי אבותינו סלח  -לוקינו וא - ומחילה. א
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הזה.  הכיפורים  ביום  לעוונותינו  מחל 
אבל לא רק מחילה על חטאים במובן שה'  
מוותר על התביעות שיש לה' עלינו. זה  
גדול.  כוח דמיון  יש  ליהודי  לא מספיק. 
מחה והעבר פשענו . למחוק ולשטוף את  

שעיך  חטאים שלנו. שנאמר מחיתי כעב פ
וכענן חטאתך. כמו הענן שנעלם. ונאמר  
אתכם  לטהר  עליכם  יכפר  הזה  ביום  כל 
זה  תטהרו.  ה'  לפני  חטאתיכם  מכל 
יקיים הבטחה   הבטחה מהקב"ה. הקב"ה 

 זו.  

אבל מה היחיד אומר כשהוא מסיים את 
א איני -הווידוי?  נוצרתי  שלא  עד  לוקי 

כדאי ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. 
י קל וחומר במיתתי. הרי אני עפר אני בחי

לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. זה הסיום  
זה  היחיד.  של  הווידוי  של  והאפילוג 
אחרית דבר של הווידוי של היחיד. ומהו  
אחרית דבר של הווידוי של הציבור? סלח 
ומחל לעוונותינו ביום הכיפורים זה. מחה 

 והעבר פשענו וחטאתנו מנגד עיניך. 

היה מפרש קוק  א  הרב  לוקי  -יפה מאוד 
ועכשיו  כדאי  איני  נוצרתי  שלא  עד 
אומר  הרב  נוצרתי.  לא  כאילו  שנוצרתי 
העובדה שהוא נולד בבית מסוימת, בזמן 
מסוים, בדור מסוים ובארץ מסוימת ולא  
לפני מאה שנה וגם לא בעוד מאה שנה  
את  יוצר  ה'  מקרה.  סתם  לא  היא 
רוצה  שה'  מפני  האינדיבידואל 

ית שלו  שהאינדיבידואל  החלק  את  רום 
את   יתרום  שהאינדיבידואל  לחברה. 
יודע   וה'  ישראל.  לכנסת  שלו  החלק 
יש   מסוים  ובמקום  מסוימת  שבתקופה 
לאינדיבידואל היכולת לתרום את החלק 
שלו. הרב אומר שאם הוא היה נולד לפני  
מאה שנה אז גם הדברים הקטנים שהוא 
לעשות   יכול  היה  לא  הוא  עכשיו  עושה 

לפני אז  אומר   אותם  הרב  שנה.  מאה 
למדן.  שהוא  חושבים  אנשים  שעכשיו 
היו   אנשים  שנה,  מאתים  לפני  אבל 
אם   ואפילו  הארץ.  כעם  אותו  מחשיבים 
דרשה  ייתן  שהוא  מודיע  היה  הרב 
במוצ"ש בערב יום כיפור אף אחד לא היה  
של   לידתו  ואם  הרב.  את  לשמוע  מגיע 
לעוד   או  מאה  לעוד  נדחית  הייתה  הרב 

אז   שנה  היה  מאתים  לא  תפקיד  שום 
מזדמן לו. כל אחד נולד או נדחף לתוך  
שליחות   יש  אחד  שלכל  מפני  העולם 
על   שכיר  כימי  מסוים.  ותפקיד  מסוימת 
את  להשלים  צריך  האדם  האדמה. 
מטלה.   יש  אחד  לכל  שלו.  העבודה 
יש   ואחד.  אחד  כל  על  הוטלה  המשימה 
סוף   אין  וה' בחכמה  לכל אחד.  שליחות 

האי ואיפה  מתי  יכול  יודע  נדיבידואל 
 לממש ולמלאות את שליחות שלו.  

- זה מה שרב המנונא סבא היה אומר. א
לוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי. במאות  
הייתי  שנוצרתי  קודם  ובמילניום  שנים 
להיות   ראוי  עוד  הייתי  לא  כדאי.  איני 
זה מפני שאיני   נוצרתי.  עד שלא  נוצר. 
כדאי. ה' אתה יודע שאם הייתי נוצר לפני 

יכול לתרום את א לף שנה לא הייתי אז 
החלק הקטן שאתה ה' עכשיו מצפה ממני  
שעכשיו  היא  הצרה  אבל  שאתרום. 
עכשיו   נוצרתי.  לא  כאילו  שנוצרתי 
שנוצרתי. אתה ה' יודע שאני עכשיו כן 
ישראל.  לכנסת  דבר חשוב  לתרום  יכול 
כל אינדיבידואל יכול לתרום דבר חשוב  

יות לכל  לכנסת ישראל. מפני שיש ייחוד
אינדיבידואל   לכל  יש  אינדיבידואל. 
משהו  שלו.  לשכן  שאין  ייחודי  משהו 
יפה. אין לאינדיבידואל תחליף. כל אחד 
יכול לתרום חלק שלו לכנסת ישראל. לא  
לו   אין  או  השכלה  לו  יש  אם  משנה 
השכלה. בין אם הוא עשיר בין אם הוא  
הוא   אם  בין  מפורסם  הוא  אם  בין  עני. 

ל הכלים. בין אם הוא  שפל רוח ונחבא א
באופן   חי  הוא  אם  בין  לאנשים  מוכר 
החלק  לתרום  יכול  אחד  כל  אנונימי. 
וה'   ישראל.  ולכנסת  לחברה  שלו  הקטן 
פה  נמצא  עכשיו  ואני  עכשיו  אותי  יצר 
עבורי   בשל  הוא  עכשיו  שהזמן  מפני 

 לממש את השליחות שלי. הזמן עכשיו 
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הוא הזמן הנכון והמקום פה הוא המקום  
בורי לממש את  השליחות שלי. הנכון ע

אבל   המאמץ.  את  לעשות  צריך  רק  אני 
יכול עכשיו   עכשיו שנוצרתי. אני הייתי 
ולכנסת   לחברה  שלי  החלק  את  לתרום 
אני   נוצרתי.  לא  כאילו  זה  אבל  ישראל. 
עפר   ולכן  שלי.  החיים  את  ר"ל  בזבזתי 
אני בחיי. קל וחומר במיתתי. ככה הרב 

א נוצרתי  לוקי עד של-קוק היה מפרש אט
 איני כדאי. 

 *** 

י' אומר : הווידוי שנהגו הרמב"ם בהלכה 
המילה   בו כל ישראל אבל אנחנו חטאנו.

אבל הוא הגירסא הנכונה. המשמעות של 
מה   משנה  לא  אמנם.  היא  אבל  המילה 
כמה  משנה  לא  שלנו.  אילוזיה  תהיה 
התפארות עצמית יש לנו. לא משנה כמה 

אנו צריכים ע הגאווה שלנו.  כשיו  עמוק 
מופיע   בדפוס  חטאנו.  כן  שאנו  להודות 
המילה כולנו. וזה טעות מפני שאין לזה  
שום משמעות. הגירסא הנכונה היא וכו'. 
חטאנו   אנחנו  אבל  הוא  שהווידוי  והיינו 
דופי העווינו  גזלנו דברנו  בנדנו  אשמנו 
אומר  הרמב"ם  שאין  וכו'.  והרשענו 
אלא   ווידוי.  הוא  לבד  חטאנו  שאנחנו 

לווידוי הקצר. הכוונה ש ל הרמב"ם היא 
תתעלם   ואל  תפילתנו  לפניך  תבוא  אנא 
ואנחנו   עשית  אמת  כי  וכו'  מתחינתנו 

 הרשענו. 

איך אנו יודעים את זה? אולי אשמנו שייך  
היא   הראיה  הארוך?  מתפילת לווידוי 

נעילה. שבנעילה יש רק ווידוי הקצר. אין 
בנעילה ווידוי הארוך. ואנו אומרים אבל  
אנחנו חטאנו אשמנו בגדנו גזלנו דברנו  
ומשפטיך   ממצוותיך  סרנו  וכ'  דופי 
עשית  אמת  כי  לנו  שווה  ולא  הטובים 

וזה   הקצר.  ווידוי  זה  הרשענו.  ואנחנו 
ואבותינו   אנחנו  אבל  ברמב"ם.  הפשט 

וכ ואנחנו  חטאנו  עשית  אמת  כי  ו' 
כתוב  הרשענו.   אוקספורד  של  בטקסט 

 . וגמ. אבל הכוונה היא וגו' 

כתוב   שבהם  הרמב"ם  של  טקסטים  יש 
אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. וזה הנוסח  
במחזורים שלנו. אנו תמיד אומרים אבל  
עזי   אנו  שאין  חטאנו.  ואבותינו  אנחנו 

א ה'     לפניך  לומר  עורף  וקשי  - פנים 
אנחנו  -וא   לוקינו צדיקים  אבותינו  לוקי 

ולא חטאנו אבל אנחנו ואבותינו חטאנו.  
המונח אבותינו פה הוא לכאורה לא מובן.  
איזו זכות יש לנו לדבר על החטאים של  
הכרת  לומר  לנו  מותר  למה  אבותינו? 
אנו   אבותינו.  של  החטאים  על  החטא 
אבל למה   עצמינו.  את  להאשים  צריכים 

את אבותינו?  שיהיה מותר לנו להאשים  
זו שאלה טובה. אבל התורה אומרת את 
אומרת  בחוקותי  בפרשת  התורה  זה. 
אבותם   עוון  ואת  עוונם  את  והתוודו 
במעלם אשר מעלו בי. אז התורה אומרת  
שיתוודו על עוון אבותם ביחד עם הווידוי  
חייב  שיהודי  פעם  כל  ולכן  עוונם.  על 
צריך   הוא  עוונותיו  על  ווידוי  לומר 

ג פעם  להתוודות  כל  אבותיו.  עוון  על  ם 
שיהודי חייב להתוודות הוא צריך להזכיר 

 גם את אבותיו בתוך הווידוי. 

הרבה  הוא  כיפור  ביום  נשמות  הזכרות 
בשלוש  נשמות  מהזכרות  עתיק  יותר 
כשאומרים   עתיק.  יותר  הרבה  רגלים. 

א לזכור -יזכור  רק  הפירוש  אין  לוקים 
-במובן הרגיל של המילה לזכור. יזכור א

לוקים. המובן של  -וקים פירושו יכפר אל
ראשי   כפרה.  הוא  פעמים  הרבה  זיכרון 
שראש  אומרת  והגמרא  לכפרה.  חדשים 
חדש הוא יום הזיכרון. זיכרון אחד עולה 
וכפרה   זיכרון  לפעמים  אז  ולכאן.  לכאן 

לוקים פירושו יכפר  - הם זהים. אז יזכור א
מזכירים  -א אומר  ערוך  השולחן  לוקים. 

ב המתים  והגאון נמשות  הכיפורים.  יום 
בפרשת   הספרי  הוא  שהמקור  אומר 
שופטים לגבי עגלה ערופה. הפסוק אומר  
הפירוש   פדית.  אשר  ישראל  לעמך  כפר 

 הוא אשר פדית ממצרים. והספרי אומר  
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אשר   החיים.  אלו  ישראל  לעמך  כפר 
אותם  שהוצאת  הם  אלו  והיינו  פדית, 
אלו המתים.  אלפי שנים.  לפני  ממצרים 

ש פעם  כל  מאת אז  כפרה  מבקש  אחד 
לשכוח   לא  לעולם  צריך  הוא  הקב"ה 
לבקש כפרה גם עבור המתים. הוא צריך 
לבקש כפרה לא רק עבור עצמו אלא גם  

 עבור אבותיו.  

אז יום כיפור זה ככה. יום כיפור הוא יום  
של מחילה, סליחה וכפרה. ואנו הסברנו  
כפרה   של  יום  רק  לא  הוא  כיפור  שיום 

. אחד ביום כיפור אלא הוא יום של כיפור
לא יכול להיות פסיבי. הוא צריך לעשות 
צריך  האדם  כפרה.  להשיג  המאמץ  את 
לאדם.   קורא  לא  ה'  האתגר.  את  לנקוט 
של  חיוב  יש  לה'.  לקרוא  צריך  האדם 
על   מתוודה  וכשהוא  ווידוי.  תשובה 
חטאיו הוא צריך להתוודות גם על חטאים  
של אבותיו. הוא צריך להתוודות גם עבור  

 תיו.  אבו

כדבר   חטא  את  החשיבה  תמיד  הנצרות 
שהאדם יכול להתרחק ממנו. לכל סיפורי 
רק  יש  הנצרות  של  הקדושים  של  חיים 
שלהם  שקדושים  להראות  אחת.  מטרה 
וטהורים   קדושים  הם  חטאו.  לא  לעולם 

 ואין שום כתם על האישיות שלהם. 

אבל אנו לא סוברים ככה. אין צדיק בארץ 
יחטא ולא  טוב  יעשה  צדיק אשר  אין   .

אברהם   –בארץ   או  רבינו  משה  אפילו 
או    –אבינו   חטא.  עשה  לא  שלעולם 

שלעולם לא עשה טעות. ברור שזה תלוי  
באופי של החטא. אפילו משה רבינו עשה 
טעות. אף שאנו לא יודעים מה בדיוק היה 
הטעות והחטא של משה רבינו. אבל בכל  
זאת, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא  

 יחטא. 

מבקשים כפרה עבור אבותינו    אז כשאנו
זה לא פגיעה בכבוד  אנו לא פוגעים בהם.  

של אבותינו. אבל כשאנו מדברים לגשת 
של   החטאים  על  ולהתוודות  ה'  לפני 

שה'  –אבותינו ולבקש מה' כפרה עבורם 
יעניק כפרה לא רק לנו אלא גם לאבותינו  

זה לא נכנס תחת הכותרת של כפרה    -
יבידואל. אלא זה נכנס  שה' מעניק לאינד

מעניק  שה'  כפרה  של  הכותרת  תחת 
 לציבור בכללו.  

אין   ישראל  כנסת  על  מדברים  כשאנו 
הכוונה רק לארבעה עשר מיליון יהודים 
כנסת   לא  זה  כיפור.  ביום  היום  שחיים 
כל  גם  כוללת  ישראל  כנסת  ישראל. 
היהודים שחיו פעם וכבר מתו. הם שיחקו  

היס של  הבמה  על  שלהם  טוריה  תפקיד 
בשקט   נעלמו  וכבר  האנושות  של 
מכנסת   חלק  הם  לנשיה.  ובאנונימיות 
ישראל. אלו שחיו פעם הם חלק מכנסת  
ישראל. וגם אלו שלא נולדו עדיין גם הם  
ישראל  כנסת  ישראל.  מכנסת  חלק 
את  ומותחת  ומשתרעת  מתארכת 
עולם.  ועד  מעולם  וחובקת  זרועותיה 
מאברהם אבינו עד שיבוא היום שבו יהיה  

     ה' אחד ושמו אחד.  


