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   ימי אלול בישיבת הגולן

 שיחות הנמסרות בביהמ"ד של ישיבת הגולן מחזור שני של 

 במשך כחמש דקות  

 מנסות להדריך לנחם ולעודד ולגעת בקצרה בנקודות עומק נפשיות

  בעניינו של האדם הזמן והמקום

  

  הימים המאחדיםאחדות 

  / יום חמישי, ד בתשרימחזור, מלמד מתמטיקה ביש"ת חספין  ,ר' בני מרוואני

    "צביעות"? זו - ימים נוראים 

 מסוים שלבב אני רוצה להתבונן בקצרה במהלך הימים הנוראים עד סוכות ועל עבודת ה' שבימים האלה.
הסתכלות קצת חיצונית מהתפיסה הזאת נובעת  .מנותקים אחד מהשניכלתפוס את הימים הנוראים  ניתןבחיים 

לפני ראש  לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא כדי יש ימים של סליחותיכול לחשוב ש בחור .על הימים האלה
בו אנו מקווים ש אז מגיעים לראש השנה, יום הדין, מחילה?הרי איך נעמוד ביום הדין בלי לבקש ש, השנה

ביום כיפור מגיעים כביכול לאיזה  ים;כיפורהעד יום יים ועומדים לויות תלהשנוכל  ,םינונייבין הבלפחות שנהיה 
ננסה ללכת בדרך  כבר השנה הבאה, ואנחנועד תן לנו לחיות את החיים שלנו ישידוש ברוך הוא, הסדר עם הק

שבאה לפתוח  מצווה וסתם איז - קשור ךכל כשלא  הוא בכלל חגסכות שה ר כך בא חגאח ;התורה והמצוות
  ...השנה החדשהאת 

אותו מתרחש איזה תהליך אמתי יש כאן? הרי כל שנה ושנה  ,תחושה קשה, כי תכל'סמן  משאיר מבט כזה
כל על עצמינו , באים מעצמנו לבקש סליחה, מקבלים שלפני יום כיפור מגיעים לימים של דיןאנחנו  ...דברה

ל שנשאר למשך כממשי  משתנה משהוי בקשות, ומרגישים על עצמנו שלא תמיד נמיני קבלות, מבקשים כל מי
שוני גדול חל איזה לא ברור חשבון נפש, שוב עושים וכשאנו  הבא, מגיע ראש השנהרבות פעמים  .השנה

  . באישיות שלנו

  הכל מתחיל מה'

דוש ברוך באים לפני הקנו לא א .הוא אחר כאןהרב קוק מלמד אותנו שהמהלך לאורך כל "אורות התשובה" 
תוכנו ומקרב אותנו מ המהלך הוא הפוך, הקדוש ברוך הוא בא אלינו אש השנה.לבקש סליחה לפני ר הוא

נו אליו. "התשובה העליונה באה מדחיפה פנימית, היוצאת מדחיפה חיצונית עליונה" (אורות התשובה ומפנימיות
 בכלל ובפרט. עם ישראל -  גרושתומחזיר את  ,ה' - החתן ובהםתהליך של נישואים שניים,  כאןיש  ח). יב,

תיים שלנו, את רחקים, ההתעסקות בחומר משכיחה מאתנו את הרצונות האמבמהלך השנה אנחנו לפעמים מת
כל שנה מחדש בהקדוש ברוך הוא בא אלינו  למרות שאנחנו כבר מתייאשים מעצמנו,אבל  .הקרבה שלנו לה'

גם  .חזרה גמורה אל ה'עוד אין רמזים,  יםומושך אותנו אליו. באלול מתחילבאותה הטריות, באותה האהבה, 
  ., ה' קורא לנו אליו" (שהש"ר ו, ג)ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי"מז, והשם של אלול רק ר

כבר התפתחות זו  (ויקרא כג, כד). , "ִזְכרֹון ְּתרּוָעה""כרוןז"בתורה  מכונהשמגיעים לראש השנה,  מתוך כך
אנחנו יכולים להיות כמו האבות  כיזוכר את אבותינו, זוכר  ,הקדוש ברוך הוא זוכר אותנו .בות שלנו לה'בהתקר

 הואש, גם דרך שמיעת קול השופר כרון שלנו את ה' עובריהז זיכרון הדדי. זהו .ואנחנו זוכרים אותו -  שלנו
זה אנו שומעים במצוות ה' והוא הקול הבנו המשווע לשוב אל ה'. את לשל  ו, קולקול הפנימי שלנוהבעצם 

ר ושיקההזה אנחנו מגיעים לעוד שלב בתהליך ההדדי מתוך הזיכרון בתוכנו. ש להרגיש את הקולותמסייע לנו 
למרות שלעתים אנחנו מסתכלים לכל מיני כיוונים, אנחנו מצהירים ש .הצהרת נאמנות. זו המלכת ה' - המחודש
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הרי , והחיזור רמזיםבאמת. אם עניינו של אלול הוא ה אנחנו רוצים , ורק אותויחידהאחד וההוא המלך שלנו, 
  של אירוסין. מעין טקס כבר שראש השנה הוא

ריך צ, אך היום תפילותהוא  ימרכזהמעשי ה ועיקרבימינו , שיםכיפורהיום לאחר ראש השנה אנחנו מגיעים ל
 ., לקודש הקודשיםם ישראלשל הכהן גדול, שמייצג את ע תוכניסוא ה נולזכור שבבית המקדש עיקר עניי

. המשנה "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים: "אומרת(ד, ח) המשנה בתענית 
הקדוש ברוך החתונה שמתרחשת בו.  , השמחה שביום היא מתוךקורה ביום כיפור באמת חושפת מה בעצם

 ,אנחנו מתייחדים בקודש הקודשיםעמו בענן הקטורת, ו יורד אלינו יכולכב ה,כחתן שמחכה לכלה בחופ, הוא
  .לשלב של נישואיןזהו מעבר  .אהבה גדולהב

 אלא היאאחרי יום כיפור,  מנותקת שמגיעהעוד מצווה שאיננה  אפשר להבין את מצוות הסוכה,מתוך כך 
 "שבע ברכות"של כעין שבעת ימי המשתה שבעה ימים, אלו  .בביתיחד עוברים לגור  . אנחנוהתהליך תהשלמ

מה אל ישל. זו החזרה הה' נשאר איתנוומגיע שמיני עצרת,  מתפזרים, אורחיםכל ה מכן, אחרל .בביתו של ה'
  ה'. 

ננות משודרגת בעבודת ה'   התבו

נו. מהלך התשובה כלל לא מים הנוראים עניין של צביעות מצדלפי הנאמר עד כה, באמת אין במהלך הי
יש כאן תהליך פנימי אמתי שבו ה' בחסדו העצום למעשה,  רצון שלנו לעבור את ימי הדין.מאיתנו, וממתחיל 

  .אליומושך אותנו מקרבנו, ומעורר אותנו 

עבודתנו בימים הללו היא כפולה. ראשית עלינו להיות מודעים לתהליך הזה שמתרחש בתוכנו. המציאות 
זו מודעות שנית,  מושך אותנו אליו וגם מסייע לנו להתעורר אליו.בימים אלה  הקדוש ברוך הואהפנימית היא ש
לעורר  ,להתקרב לה' אלא לנסותזה, העניין העל ר ובידלא להסתפק בלא להישאר אדישים,  דורשת מאיתנו

  . ללובדיוק הנקודה של הימים ה ו, כי זהשמים בוודאי יסייעו לנו בכךומן  .את עצמנו לאהבה הזאת

נו א .על עבודת ה' שלנו שדרג את מבטנו, לה' תאהבל ותשניקח את הימים האלה להתעורראני מאחל לכולנו 
מה שאנחנו באמת  היאאמת שבתוכנו, השהיא הפנימיות שלנו, הטבע ו ,תורה שלנוהמלימוד צריכים ליהנות 

התהליך שמתרחש  ת, מתוך הבנדוש ברוך הואראות אחרת, מתוך כיסופים לקיהתפילה שלנו צריכה לה .רוצים
לתפילה, לעשיית מצוות בשמחה, לקבלת  לולקחת את התובנות הלעלינו  אליו. ה' אותנול קירוב , שבזמן הזה

  והן של המצוות היומיומיות בכלל. והסוכה, השופר, וביניהן החגים מצוות של הן השפע של המצוות, 

  

  

  הניחום נחמת

  תשרי ז, ראשון יום/  פסיכולוג ויועץ חינוכי', י מחזור, הישיבה בוגר, היימן דן' ר

  החרטה שיעבוד

  : התשובה של היסודות ארבעת את מונה) ב, ב( תשובה בהלכות ם"הרמב

, נה ישעיה( שנאמר, עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור, ממחשבתו ויסירו, חטאו החוטא שיעזוב הוא? התשובה היא מה
", ִנַחְמִּתי ׁשּוִבי ַאֲחֵרי ִּכי): "יח, לא ירמיה( שנאמר, שעבר על יתנחם וכן". ַמְחְׁשבָֹתיו ָאֶון ְוִאיׁש ַּדְרּכֹו ָרָׁשע ַיֲעזֹב): "ז

 ְלַמֲעֵׂשה לֵֹהינּו-אֱ  עֹוד נֹאַמר ְולֹא): "ד, יד הושע( שנאמר, לעולם החטא לזה ישוב שלא תעלומות יודע עליו ויעיד
  .בלבו שגמר ואל עניינות ולומר בשפתיו להתודות וצריך" ָיֵדינּו

 אנו לה החרטה בעניין קצת נתבונן הבה. ווידוי חרטה, לעתיד קבלה, החטא עזיבת הם התשובה עיקרי ארבעת
 שתשובה אותנו מלמד קוק הרב", התשובה אורות" ספרו מתוך. ימיו כל בתשובה להיות צריך אדם .נדרשים

, כך אם. ותמידי קיומי עניין היא תשובה. בתשובה חוזרים ואז חוטאים שאנחנו רק לא זה, סתמי דבר לא היא
 מדובר? הזמן כל החרטה תחושת עם לחיות צריך אדם האם? יום כל להתחרט צריך אדם באמת האם

 אדם. אשמה לתחושת גם קשורה שחרטה לומר רחוק לא. החיים על מאוד שמכבידה, ומרירה קשה בהרגשה
 לא תחושה היא, אשמה. אשמה תחושת זו - בסדר לא מרגיש והוא, עשה שהוא טוב לא דבר על מתחרט
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 ולפעמים, האדם את לדכא עשויה היא?! יום כל?! הזמן כל אבל, במציאות מחויבת אמנם היא, בכלל נעימה
 כן שאותה האשמה - אחד פתרון לו יש, יותר זאת לשאת יכול ולא אשם מרגיש כשאדם. תוקפן אותו עושה
  ...האחר אשמת היא לשאת ניתן

ואי   !היה לא הלו

 ועדיין, האשמה של לכיוון ולא האחריות של לכיוון יותר ללכת רוצים היינו, חרטה על מדברים שכשאנחנו ברור
  ): ב, נב( בסוכה בגמרא שמופיע ל"חז מאמר יש. עלינו כבד זה. קשה הדבר

 וישמעאלים, כשדים, גלות: הן ואלו, שבראם ה"הקב עליהן מתחרט ארבעה: רב בי אמרי אחא בר חנא רב אמר
 ֵהן: "דכתיב, כשדים). ה, נב ישעיהו'" (וגו ִחָּנם ַעִּמי ֻלַּקח ִּכי' ה ְנֻאם פֹה ִּלי ַמה ְוַעָּתה: "דכתיב, גלות. הרע ויצר
 ל-אֵ  ְלַמְרִּגיֵזי ּוַבֻּטחֹות ְלׁשְֹדִדים אָֹהִלים ִיְׁשָליּו: "דכתיב, ישמעאלים). יג, כג ישעיהו" (ָהָיה לֹא ָהָעם ֶזה ַּכְׂשִּדים ֶאֶרץ

  ).ו, ד מיכה" (ֲהֵרעִֹתי ַוֲאֶׁשר: "דכתיב, הרע יצר). ו, יב איוב" (ְּבָידֹו ֱאלֹוּהַ  ֵהִביא ַלֲאֶׁשר

, כשדים. "שכן מסתבר, ובכן?! מתחרט ה"הקב? מה. כאלה דברים להגיד האומץ את יש ל"לחז שרק כמובן
, כלומר". היה לא הלוואי" אומר כמו ה"שהקב מסבירים ל"חז'", ָהָיה לֹא ָהָעם ֶזה ַּכְׂשִּדים ֶאֶרץ ֵהן: 'דכתיב

 אם, בעצם". זה את עושה הייתי ולא הלוואי" אומר אדם בו מצב היא שחרטה לומדים אנחנו הוא ברוך מהקדוש
 ולא הלוואי" להגיד צריכים היינו מעשים כמה על תחשבו, הזמן כל ולהתחרט בתשובה לחיות צריכים אנחנו
 של כזו ערימה לסחוב אפשר איך? ככה לחיות אפשר איך"! זה את עושה הייתי לא והלוואי, זה את עושה הייתי

  ! להרגיש עלינו שמוטל מה זה ולכאורה"? עושה הייתי ולא הלוואי"ש מעשים

  שעבר על יתנחם

 הוא? התשובה היא מה" - כותב ם"הרמב, כאמור. להתחרט מאתנו ביקש לא ם"שהרמב היא האמת אבל
 איננו ם"הרמב...". שעבר על יתנחם וכן... עוד יעשהו שלא בלבו ויגמור, ממחשבתו ויסירו, חטאו החוטא שיעזוב

 על יתנחם" שאדם שצריך אומר הוא אלא, בך ונחרט אותך שחורט דבר שהיא", חרטה" הפעולה בשם משתמש
  ". שעבר

 את יש. שונות משמעויות שתי לנו משמיע" יתנחם" הפועל. הזה בפועל בחר סתם לא ם"שהרמב כנראה
 מצליח כשאדם, נחמה של מובן גם וישנו), ז, ו בראשית" (ֲעִׂשיִתם ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי, "החרטה של המשמעות

" ִלּבֹו ֶאל ַוִּיְתַעֵּצב ָּבָאֶרץ ָהָאָדם ֶאת ָעָׂשה ִּכי' ה ַוִּיָּנֶחם" הפסוק את. הלאה וממשיך לו שהיה צער על להתגבר
 שהקדוש או - " ַוִּיָּנֶחם" הפועל משמעויות לשתי בהתאם, אופנים בשני) א, קח סנהדרין( ל"חז מפרשים) ו, שם(

 האדם את שעשה שטוב, בסדר שזה אמר, התנחם אלא, התחרט לא דווקא שהוא או, שעשה על התחרט ברוך
  . שנעשה מעשה על ההתנחמות מושג בתוך כלולות הללו המשמעויות שתי. בארץ

  

  ?!תורה בדברי נכשלת

 של אחד פן באמת שזהו",  אותם עשינו שלא הלוואי"ש מעשים המון עם רק לא לחיות כיצד כיוון לנו נותן זה
 משלימים אנחנו. אותם שעשינו העובדה עם משלימים שאנחנו מעשים המון עם גם אלא", שעבר על יתנחם"

 הנועז כמאמרם אלא, שוב אותם שנעשה מצפים אנחנו כי לא, אותם שעשינו שמחים אנחנו כי לא עשייתם עם
 נראה במילים נתבונן אם). א, מג גיטין" (בהן נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם אין" ל"חז של

?", משנה". "בוודאי: "ויענה?", תורה למדת" - בישיבה לימוד שנות עשר לאחר אדם שישאלו ייתכן שכביכול
?", תורה בדברי נכשלת". "שימשתי?", "חכמים תלמידי שימשת". "הלכה?", "הלכה". "גם?", "תלמוד". "למדתי"
 כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם אין: 'אומרים חכמים הרי! תורה דברי על עמדת לא אז -!" וחלילה חס"

  . ..'!בהן נכשל

 הזה שהדבר אלא. כישלון איננו בכוונה שנעשה דבר שהרי!", תיכשל לך" לאדם להמליץ אפשר שאי כמובן
 אחורנית לחזור יכול לא אני, קרה שקרה מה" ולהגיד להתנחם יכול שאדם, ניחומים של כיוון איזשהו לנו פותח
 על משהו, עצמי על משהו מזה למדתי אולי. משהו מזה למדתי אולי, קרה שזה זה עם משלים אני אבל, בזמן

 לאדם לגרום עלולות עמה מביאה שהחרטה הקשות התחושות דווקא לעתים". שלי הגבולות ועל, שלי היכולות
 לתשובה פתח לו פותח, בחייו הלאה להמשיך לאדם שמאפשר הניחום ואילו, התשובה בעשיית להתקשות

  .שלימה
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 למשמעותו של הוידוי

  תשרי '/ יום שני, ח , אברך מלווה לשיעור א' בישיבהכט , מחזורהרב עוז מסוורי

  אני צריך להשתנות

השאלה המתבקשת לכל אורך התקופה האחרונה, ובמיוחד היום בערב יום הכיפורים, היא מהי התשובה? את 
  השאלה הזו שואל הרמב"ם בהלכות תשובה (ב, ב), ואלו הם דבריו: 

מה היא התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד, שנאמר (ישעיה נה, 
ַחְמִּתי", זֹב ָרָׁשע ַּדְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחְׁשבָֹתיו". וכן יתנחם על שעבר, שנאמר (ירמיה לא, יח): "ִּכי ַאֲחֵרי ׁשּוִבי נִ ז): "ַיעֲ 

לֵֹהינּו ְלַמֲעֵׂשה -ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר (הושע יד, ד): "ְולֹא נֹאַמר עֹוד אֱ 
  .תודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבוָיֵדינּו" וצריך לה

הרמב"ם בדבריו אלו שוטח בפנינו את גישת התשובה שלו. ניתן לשים לב לשני דברים משמעותיים שאינם 
ברורים בדברי הרמב"ם. לכאורה, אחד המרכיבים החשובים העיקריים בתשובה הוא בקשת הסליחה, כפי 

משמיט את הדבר הזה. שנית, הוא עורך שינוי גם בסדר הצגת  שנמצא אצל ראשונים אחרים, ואילו הרמב"ם
התשובה. לכאורה, כאשר התשובה מתרחשת בחייו של האדם, אזי החרטה קודמת לקבלה לעתיד, אולם 
כשהרמב"ם מציג בפנינו את תשובתו לשאלת התשובה, הוא מקדים את הקבלה לעתיד לפני החרטה. את 

הקבלה לעתיד והתיקון, קודמים  - י ַאֲחֵרי ׁשּוִבי ִנַחְמִּתי". "ׁשּוִבי" הדברים הללו הוא סומך על הפסוק "ּכִ 
  לחרטה, העוסקת בעבר.   -ל"ִנַחְמִּתי" 

אם אני נדרש לנסח מהי התשובה לפי הרמב"ם, אומר שזו בעצם קריאה להשתנות. האדם נפל, הסתבך בחטא, 
ו. הרמב"ם מקדים את הקבלה לעתיד לפני וכעת הוא נדרש להיחלץ ממנו, להשתנות ולשנות את אורחות חיי

החרטה על העבר כי הוא רוצה ללמדנו שעיקרו של תהליך התשובה הוא שפניו של בעל התשובה פונות 
קדימה, אל העתיד. אני חושב שהרמב"ם פונה אל ה"אני" של כל אחד מאיתנו. אליי, אליך. אני צריך 

  באמת, אתה יכול להשתנות.  -להשתנות. אתה צריך להשתנות. והוא כמו אומר לנו 

הרמב"ם מאמין ביכולתו של האדם להשתנות, השאלה היא האם אנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים להשתנות. 
ובעצם, האם אנחנו מסוגלים לקחת אחריות על החיים שלנו. אפשר לראות את הקריאה הזו היטב ב"אורות 

ותעצב אותם כמו שצריך! אחריות לא מקבלים,  קח את החיים שלך בידיים - התשובה", אם אתה אדם אחראי 
אחריות לוקחים. הרמב"ם אומר לכל אחד ואחד מאיתנו: אתה אדם בחירי וחירותי, ממש את חירותך ואת 

להיך. הובל את חייך אל המקום שאליו אתה מבקש, אל המקום שאליו הקדוש -יכולת הבחירה שנטע בך א
בהמשך (ב, ד) ממשיך הרמב"ם במילים שמאד מייצגות את שיטתו כפי  ברוך הוא מצווה אותך להגיע.

שהסברנו: "אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים". השתניתי. כך הייתי מסכם את שיטת הרמב"ם 
  במילים שלו עצמו. 

י - מעשה התשובה  ידו   אמירת הו

דברים כלליים. הוא מבאר שהוידוי בפתיחה להלכות תשובה (א, א) אומר הרמב"ם דברים מאד מעשיים, ולא 
  הוא מצוות עשה, והוא מלמד אותנו כיצד לעשותה: 

כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא... כיצד מתוודה? אומר אנא ה' חטאתי עויתי 
עיקרו של וידוי,  פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה הוא

  וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח. 

אל תנועת הלב הפנימית, אל עזיבת החטא מתלווה הדיבור. כשאדם "יעשה תשובה וישוב מחטאו", עליו לממש 
הוידוי הוא חלק משמעותי מאד במהלך  אותה ולגלם אותה באמירת דברים. הוידוי הינו "מעשה התשובה".

יום הכיפורים. בהלכה ז מפרק ב מונה הרמב"ם את הפעמים שיש להגיד וידוי במהלך היום הקדוש, תפילות 
  :חזרת הש"ץ, שהרי הוידוי נאמר גם בתפילת לחש וגם בפעמים עשרה אחתשהן בעצם 

יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות 
בה ולהתודות ביום הכפורים. ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל, שמא יחנק בסעודה תשו

קודם שיתודה. ואף על פי שהתודה קודם שאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית וחוזר ומתודה בשחרית 
  ובמוסף ובמנחה ובנעילה...
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נצרך? אם עיקר מגמתה של התשובה היא בתיקון הלב אלא שכאן נבקש לשאול: מדוע הוידוי הוא כה 
והמעשים ובשינוי שעל האדם לעבור, מדוע כה נצרך לממש את התשובה באמירת דברים? לכאורה הוידוי 

  מחזיר את האדם לאחור ומעלה מהאוב את החטאים שהוא כבר הותיר מאחור.

  דבר עם החטא

בעי של החוטא המבקש לחזור בתשובה הוא להתעלם לא בכדי "מעשה התשובה" הוא אמירת הוידוי. הדחף הט
מהעבר, ולהישיר את פניו קדימה אל עבר התיקון. אולם, הוידוי מלמדנו תפיסה אחרת לגמרי. אל לך לברוח 
מהחטא, אל תניח לו ותמשיך קדימה. דבר איתו. תתייחס אליו. תתמודד איתו באמצעות כוח הדיבור שמצוות 

בעשרה מאמרות,  -דיבור יש כוח, כוח של בריאה. כשם שהעולם נברא בדיבור הוידוי מכריחה להשתמש בו. ל
כך גם עולמו של האדם נברא בדיבורים פנימיים וחיצוניים; במחשבות שהוא מחזק בתוכו, בתודעות שהוא 
מעצב בקרבו, באמצעות דיבורים שהוא מדבר עם עצמו שמתממשים לאחר מכן בעולם המעשים. הוידוי 

בצורה מתוקנת בדיבור. את כוח הדיבור תנצל עכשיו לתיקון. הוידוי מעמת אותך מול  מלמדנו להשתמש
חטאיך. החטאים שלך יכולים ללמד אותך הרבה על עצמך. בערב יום הכיפורים האדם נקרא להתבונן בהם, 

  לסקור אותם בסקירה אחת, כך הוא ילמד מה הן נקודות החוזק שלו ומה הן נקודות החולשה שלו. 

ננות בחטא מלמדת את האדם רבות על נטיותיו ועל כישרונותיו. דוגמא לדבר: יש אדם שנוטה לכעוס; ההתבו
הוא יכול להילחם בכך כל חייו, אבל הוא גם יכול ללמוד באמצעות ההתבוננות כי יש בו "חמימות הלב", ולכן 

מה אתה אומר לעצמך?  - עליו לתת לה מקום ולבטא אותה בחייו, אבל בצורה מתוקנת. השאלה הגדולה היא 
הוידוי מלמד אותנו תורה גדולה, במקום להשתמש בכוח של הדיבור כדי להעצים את הרע ולחזקו, על האדם 

  ליטול אותו ולהתוודות מתוך חרטה ושיברון לב, וכך להתקדם לעבר התיקון. 

ב. - ודר על פי סדר האהוידוי נוקבות וחודרות. הוידוי כולל את כל עולמנו המוסרי, לא בכדי הוא מס מילות
הוידוי מקיף את כל עולמו של האדם, וחושף אותו במערומיו. אבל נדמה לי שמעוצמתו אנו עלולים דווקא 

או  -להיתקף בהלה וייאוש. כשאומרים את הוידוי מתוך גישה לא נכונה עלולים ליפול לאחד משני סוגי ייאוש 
  מנוסח הוידוי שיתבטא במלמול מכאני של מילותיו. ייאוש מעצמנו בשל ריבוי החטאים שעשיתי, או ייאוש 

כך לדוגמא, המילה "אשמנו" עלולה להפיל עלינו רגשי אשמה ולגרום לנו להתייאש. אבל את המילה "אשמנו" 
לקיחת אחריות. אני לוקח אחריות על החיים שלי, על ההצלחות  -ניתן לומר מתוך תנועה נפשית שונה לחלוטין 

ו הודאה שמלאה בעז ובענווה. אני אשם, אך אני אחראי על חיי ולכן בכוחי גם לשנות את וגם על הכישלונות. ז
התנועה של חיי. כדאי לנצל את השעות שנותרו עד בואו של היום הגדול להתבוננות אישית. כדאי לכל אחד 

ו ולהוסיף לשבת ולהתבונן היכן הוא נופל, מה הם קלקוליו. לרשום את החטאים על נייר, לנסח אותם בלשונ
אותם אל הוידוי של יום הכיפורים. זו לא סתם נבירה בעבר, אלא לקיחת אחריות, בהתאם לקריאתו הגדולה 

  של הרמב"ם.
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