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  -לקוראים מן הכתב 

 .ברגע שתשומת לבכם המלאה היא לקריאה") קריאת מסך"ולא (אנא הדפיסו וקיראו , כמחווה למחבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אך לא תיאמר ,  במשך היום שנאמרה"על חטא "את הכותרת שאלתי מתפילת. גם אם אתייחס לתפילות שנאמרו ביום זה ובימים אלה, "עיון תפילה"דברי אינם 
בלבד שלי " על חטא", ואם לאו. יבורכו שולחי,  בכם"לגעת"אך אם אצליח .  לא קלים לשמיעהגם ואולי , ורק על דעתי הם נאמרים,קשים לי הדברים. יותר הערב

 .הוא
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 ...על חטא
 .ז"יום הכיפורים תשס, "נעילה"דברים לתפילת 

נה ְקשוב תדַח, שוב יתמלאו הרחובות בהמולה, ת התפילותתמֹו, ובר הנה הצום ע..השמש יבוא ויפנה, היום יפנה -ובלשון התפילה , הערב יורד
 .לבעיות החיים, לטרדות השעה, למהומה, שוב נחזור לרעש, המכוניות את האופנים מן הכבישים

בין מה , ין מה שאכן היה בין מה שרצינו שיהיה לבשהולעשות מאזן כל. לעצמנו, לנו, בראש וראשונה, דין וחשבון יום אחד שיכולנו לתת? אז מה היה לנו
 .נויהיאכן בין מה שהתכוונו להיות לבין מה ש, כננו לבין מה שעשינוישת

היום הרת "כנאמר בתפילת , אם כבנים ואם כעבדים –הרי בכולן אנחנו עומדים כחייבים , אם ניתן את הדעת על התפילות של יום זה
ה נ התפילה אי-, נעשינועל מה ש,  בשמנונעשהעל מה ש, עשינועל מה ש, ה האחרונהואם נחזור במחשבותינו על השנ.  שנאמרה בראש השנה" עולם
 . עוול כשהיא מעמידה אותנו בצד החייביםלנו גורמת

אנו , וכשהאגרוף מכה על החזה, תית מייגעת-ב"א,  רשימה קטלוגית,"..על חטא"-את כל ה, פעם אחר פעם, אנו עומדים ביום הזה ומונים, וכך
 הכמוסות יולו במחשבותי, אלא שאף לא רציתי לחטוא בהם,  לא רק שלא חטאתי בהם–שלפחות על עצמי אני יכול לומר , בחטאים, ר זהזה אח, מודים
 נושחטא -  הננו אלה אנו. התפילה היא לשון רביםלשון , לגמרי פרטי שלי- בעוד האגרוף מכה על הלב ה–אך ניתן את ליבנו ללשון התפילה . ביותר

 .לפניך

הביטוי העילאי לאחריות היא  )ט א"ל, שבועות, נזיקין, בבלי (זהם זה בכל ישראל ערבי-הגשמת האמירה שלפנינו נאמר שהנה , ט מיטיבבמב
איך אמר זאת ?  ההתחמקות מאחריות,דווקא ו,אלאשמא אין זו . בכךשבי דוחף אותי לפקפק " שד הביקורתי"אך ה. הקולקטיבית שלנו כעם וכציבור

 . והיה לצדיק בעיני עצמו-"כולם עשו כך "-רות על ימין ועל ימין ְשִמשוחד אך חילק , יה גם שר ממונה על שמירת החוקאותו איש שה

חס לאכילת תרנגולת י לא נמצא אפילו אחד ויחיד שיתי-אות וזוג חטאיה , אלא אות, לכל אות מוצמד לא חטא בודד ו,תי של התפילה-ב"ר האדבכל הס
כל , כל הרשימה. שהביא פירור חמץ מים כנרת לשולחן הפסח ואף לא של העוון של שמיעת שלישיה של שוברט בשבת מנוחה לאכילת דג, בחלב אמה

 .) לא מעוללים חטאים כאלהחברשהרי ל ( בין אדם לזולתו-  ומוטב נאמר–" בין אדם לחברו"הקטלוג הוא מן התחום של 

אבל  -עדיפה עלי הגרסה המצויה בתלמוד שאינה מערבת את אלה שכבר אינם כאן ו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו -אומר " סדר הוידוי"

 אהרן לבנשוס

 קהילת מבקשי דרך

2.10.2006 
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את , ובראש את האם האוקראינית שגוועה כשתינוקה הרעב בחיקהנאלצו לשבות  את חולי הסרטן ש-? את חטאינו  וכי אעמוד ואמנה.אנחנו חטאנו
את , כדי לחמוק מאחריות" מבצע"את הציניות של קריאת המלחמה בשם , את מאות האלפים שהופקרו במלחמה, העוני בו חי ילד אחד משלושה

לא היו סימני , י דומה שגם לו הייתי סיִנ?נו נעשופשעים שבשמ, "רבהיהפצצות הק"ודאי את פצצות המצרר ואת בו, היהירות והפזיזות של ההחלטות
 . שלםןמאדאוהצום של יום  אחד היה הופך לַר, השפה מספיקים

אם חטאו ( אבותינו ואבות אבותינו -ונפלו ומתו , נו בראש חץ הזמן לאורכו עמדו וחיוכך שאב, נכיר באחריותנו - כה על החזהנבמקום שנחזור ו, ואולי
, שגורשו מספרד, שפרעו בהם במסעות הצלב,  שהרומאים הרגו וצלבוואל, נהרות בבל על שבויאלה שתגשמות החלום והתקוה של אנו ה). ואם לא חטאו

האם ראויים . מעונים ונרצחים, הוגים וחוזים,  אנו התגשמות חלומותיהם וחזונם של נביאים.שהקוזקים רצחו ואנסו ושהנאצים ועוזריהם השמידו
 ..שחטאנועל חטא ? ואנ

, באותה שבת קשה? כלפיהם עליו נכה על החטא שאנו חוטאים ,איפה לוח הלב, איפה האגרוף. אבות ואמהות אנו ובנים ובנות לנו. אך לא רק בנים אנו
. שליי נתונים לשלומו של הבן הפרטי ַנָיֲעַמעיקר להתפלל כש, לקהילה שלי, באתי לכאן לבית הכנסת שלי, לאחר לילה של חרדה, האחרונה במלחמה

 :ה שאקרא ממנו כאןֶאמתאים וָי. אך לא קראתי כי פניתי ועזבתי בסערת רוח, אוְרבכיסי היו המלים של שיר שביקשתי לָק
 הילדים של חורף שבעים ושלוש

.. 

 הבטחתם יונה

 עלה של זית

 הבטחתם שלום בבית

 הבטחתם אביב ופריחות
 הבטחתם לקיים הבטחות

 ..הבטחתם יונה

  :2006 הבה אומר לילדי קיץ וסתיו שנת '73ף ואם חטאנו לילדי חור

 םֶתילחו אותה ַא ִש-אם יונה תרצו 
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 תלו אתם את העץי ִש-קשו אם עלה של זית תַב
 .. עשו אותו במו ידיכם -אם לשלום תשאפו 

נו לא שבועות והבטחותינו לא שבועותי, נדרינו לא נדרים -והוי כמה התכוונו  -הרי אך אתמול אמרנו . בנו אל תבטחו -שהבאנו אתכם לכאן ,בנו
 .הבטחות

אפנה   .."אבינו מלכנו" תפילת ראתבהש. )16 'א', שמואל א, ש"הפטרת רה(י וכעסי דיברתי עד הנה יִחִש בֹרֵמ. אך לא במר לבי אסיים

 -הישל חברה שלנו שחי זו כמו,  של רביםהנפלאהובזכות ההתנדבות , בזכות אנשים צעירים כמו האיש שדיבר כאן אתמול .ספר הזכויות -  לעתה
ס הגלבוע שימשיך לפרוח למרות בגידתה של הרשות הממונה על בזכות אירו, ביתה לפליטי הצפון את תוחמוכנה הייתה לפ אך , אינם קלים-איך אומר

, הי ילדות שנ,בארץ הזאת, צא כאןאך שמ, עהַשדים ומלכות ְרשילדותו נגזלה בידי ֵז, רחוק, חורף אחרשנוצר ב ילד ,אני, ובעיקר בזכות היותי, שלומו
בזכות חיוך של נכד וחיבוק של  -יכול אני ו,  לשפת אם הייתה לי- שפההוהארץ ארצי ו, והחורף כבר בפתח, ואביב נעורים וקיץ של חיים וגם הסתיו הגיע

 -להתפלל , וגם בגרון נשנק) 5', דברים ו (דיוובכל מא בכל נפשי, בכל לבי, להם זכיתי כאן - נכדה

 םֹה יוָנָי פִּכ, הֶנְפִיא ְוֹבוש יֶָמֶשַה
 רַעַת שַילִעְת נֵעְּב, רַעַ ׁשּנוָח לַתְּפ

 ..ָ יךֶרָעְה ׁשָאֹבוָנ
 


