
  / שלום רוזנברג יום כיפור

 חגי המצפון 

 

, של המוסר והאמונה בלבו של האדם ם, שגרירהימים הנוראים הם בעצם חגי המצפון

רגשות וייסורים אלה בביטויים . המקרא מתאר וחרטה רגשי אשמההמייסר אותו ב שגריר

במיוחד: אחר מופלא  ביטויבעיני, , אלא שכליות''מוסר ביותר הוא כמובן  הנפוץשונים. 

ִוד ֹאתֹו" )שמואל א כד, ה, שמואל ב כד, י(. ביטוי זה "ַויַ   מעניק -'הכאת הלב'  -ְך ֵלב דָּ

תמונת ראי. כשאנו  מעיןאנו יוצרים בפועלה זו . 'על חטא'למנהגנו להכות עמוקה משמעות 

ַגְדנּו...מתוודים ַשְמנּו. בָּ כך הוא  –לא אנו מכים את הלב, הלב מכה אותנו, על כל פנים  : אָּ

 . , ואנו מנסים "לעזור" לולעשות מורא

ַגְדנּו... מתוודההמצפון  ַשְמנּו. בָּ ממזרח נוראים עדים אנו לתופעה מתמיהה. הבימים : אָּ

ַגְדנּו..."בניגונים ערבים "ווידוי זה מניינים שרים  וממערב ַשְמנּו. בָּ ֶניָךאו  אָּ אנּו ְלפָּ טָּ  ,"חָּ

ֵלינּו".  ה חייבים אנו לשאול כדברי קהלת?! האומנם ַרֵחם עָּ ַמה ֹזה  ,את עצמנו "ּוְלִשְמחָּ

ה מבטאת התופעה מופלאה היא זאת שירה ואכן, רוצה אני להצדיק את השמחה. ". ?ֹעשָּ

 . , אליה חייבים אנו להיות מודעיםעובדה פרדוכסלית

כדי  האשמהעל הוגים ופסיכולוגים  הסתערובדורות האחרונים, וודאי מאז ניצ'שה, 

האשמה לרעב. אוכלוסיות  דומהבעיני,  , כן ולא.לדעתיהאומנם צדקו? . הלמגר אות

החברה המערבית נפגעת,  אולם, מדי.רבים חללים המפילה , רעבמקללת ה ותסובל שלמות

להישמע לקולו הבריא )על פי רוב( של לא כדי שובע. היא אוכלת עודף לא מרעב אלא מ

. אבדה בקלות רבה מדי עם, המתפתים, הריח והטהרעב, אלא כדי להשביע את העיניים

הרעב  אבדןאך  ,חברותהרעב להיות "פתולוגי", תופעה ההורסת יכול , כןא תחושת הרעב.

כרעב, מעודף שובע.  ,המוחבפוגעת ו הלבהורסת עורקיה,  הסותמתעל חברה  מעידה

קיימת אשמה פתולוגית, הפוגעת באדם, ועל כך עמדה בצדק אמנם כן, אשמה. כ

, היא תגובתם של ניצולים אשמה פתולוגיתיה. הדוגמה הטרגית ביותר של הפסיכולוג

החברה אך, אחרים לא. , בעוד שכך שהם ניצלועל מרגישים אשמה החפים מפשע, 

בלתי 'דיבוק' או שד  המצפון לא היה אלארגש האשמה, כאילו איבדה כל כבוד להמודרנית 

כבר שגריר המוסר שבתוכנו אבד. אין . והאדם, ועלינו לגרש לפנימיותו שלשהוברח חוקי, 

 ף בנו על מעשינו, על השגגות, הזדונות והפשעים. ומי שינז

ימי  השפעת.  זכראת כל זה מתרחש בתוך נפשנו, דבר שבצורה מוזרה אולי, מעלה בי 

ודיתי להקב"ה בוקר אחד קמתי רעב. ה, עד שתשוקה לאוכלכל  כמעטאיבדתי במשך ימים 

. באים הימים הנוראים, ואני מרגיש המתקרבת. כרעב, כאשמההבראה ייצוג העל רעב זה, 

לחלוטין טומטם לבי, לא נאטם אבל לבי שמח. לא  ,קשה האשמה. , קצת או הרבהאשם

ַגְדנּו...אז . רוצה אני רגשותיימוחי, לא כהו  ַשְמנּו. בָּ ֵלינּו! לשיר: אָּ ֶניָך, ַרֵחם עָּ אנּו ְלפָּ טָּ  חָּ



ן אלי מ , הפונהאת פנייתה המיואשת ביותר של התשובהמע שאני שונדמה לי או אז, 

ייתכן ולא תוכל היא אומרת לי, שלום שכנא! האחרון שלה. ההגנה אולי מקו  ,המעמקים

, אך אנא, אל תוסיף 'בגדנו' אבוי לילא יקוימו, עברות לא ימנעו. לשנות את מעשיך, חובות 

אל  ,אל תטהר שרציםמך היתרים. ל'אשמנו', אל תבגוד בי בגידה נוספת, אל תורה לעצ

הצטער על הטהרה עצמך, בינך לבין אנא, . על כל פנים, ותלאידיאולוגי ותתהפוך חולש

ומכל  !'אשמנו'תודה  .בקרבך שאולי עוד שרדהאל תרדים את הביקורת העצמית ושאיבדת 

מהם תקבל את שריד השכר שבאמתחתי. . ייסורי המצפוןועל  זו על אשמהמשמר שמור 

 הם ייסורים של אהבה שיורו לך את הדרך.  אלה

רשימת קראת את שלום שכנא! וכאן מוסיפה התשובה לדבר אלי בפנייתה האחרונה: 

הלוא אתה חייב אתה לפרש את המילים שברשימה. , ךלאור הביוגרפיה של'על חטא'. ה

אך אל תשמע לעצתו של השטן שבצעת.  מחדליםולשעשית,  ולשגגות רותימודע לעב

רשות להמשיך החטאים שחטאת לא נותנים לך  "!בחוצפתו "הכל או לא כלום יזהמכר

העקביות לפעמים -דווקא אי ?ולחטוא חטאים נוספים. מניין לך הזכות ליוהרת העקביות

אשר אותם היהודים העולם הישראלי, על ידי היא הברוכה. אי עקביות זאת בנתה את 

ימו להשקפתם הכללית. אי עקביות זאת לא התאהרגישו בתוכם ניצוצות קדושה למרות ש

, למרות מוסרית של אדם החושב ש'לית דין ולית דיין'תו הלעתים הבסיס לפעול היא

. אי עקביות זאת מתירה גם לך לעשות מצוות אף אם הן שוכנות אתך שקרא את ניצ'שה

 תשמור על כל גחלת שאתה מסוגל לשמור., וודאי בתוך סתירותיך. בתוך טומאתך

השלכת  ,בו תשתתף בראש השנה טקס התשליך הבן את משמעותשלום שכנא!  ,ועתה

ְוַתְשִליְך   - -אמר )ז, יט(: "יָּשּוב ְיַרֲחֵמנּו ִיְכבש ֲעֹוֹנֵתינּו  הנביאמיכה העוונות שעשית. 

ם".  ל ַחטֹאתָּ עלמו, לא אם תרכז אותם בביוב של רוע, אלא אם יהעוונות יִבְמֻצלֹות יָּם כָּ

תדלל אותם בים של מעשים תם, תוציא מהם את המארה ואת הממאירות ותטהר או

המוחלט, החסד  במצולות הים הטהור של חטאותיךהקב"ה את ידלל , או אזטובים. 

 האינסופי אשר לו.החסד 


