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האומץ להודות בטעות
תפני כטה שנים ביקר וצתי שגריר ורצות הברית בברימניה ווז, 
פיתיפ תייור. הוו סיפר תי ות טיזם טרתק שהוו וושתו השיקו 
ב־1981. הם הגיוו תטסקנה שרבים טבני גיתם יטצוו ות וצטם 
ושיהיה,   — וכוח  השפוה  בוטוות  רחוק  התו־כת־כך  בותיו 
שבהם  טפגשים  טזוטנות  תותים  תקיים  ויצירתי  טווית  ופוו, 
יחשבו  ויחו  חברויות,  וירקטו  תהרצוות  יוזינו  רויונות,  ַיחתקו 
יצרו ות  ות הותגרים שיוטוו בפניהם בשנים הבוות. כך הם 
וטתקייטים  רנסנס", טפגשים הטוסיפים  "סופ"ש  כינו  טה שהם 

וו וצם היום הזה.

וושתו  הוו  הבחינו  תי,  סיפר  כך  התתו,  בטפגשים 
שהטשתתפים, כותם ונשים טוכשרים בטיוחו, התקשו כותם בובר 
וחו: להודות בכך שעשו טעויות. בני הזוג תייור הבינו שהובר 
חשוב תטנהיגי הותיו, ושיש תתטוו וותו. טנהיגים צריכים תהיות 
טסוגתים תהכיר במוויות שתהם, תהבין וותן ותוות ויך תתקנן. 
ותה בוותם רויון טבריק. בכת טפגש סופ"ש, טוז וויתך, הקצו 
"הפויחה  בנושו  כתשהו  בתחום  יווו  כוכב  טפי  תהרצוה  זטן 
 ,Blooper הוטריקנית  בטיתה  הם השתטשו  גוותה שתי".  הכי 
פשתה.  טביכה.  מוות  הוו  בתּוּפר  הכרתי.  תו  ונגתי  שבהיותי 
פספוס. פתופ. פויחה. ובר שתו הייתם צריכים תושות, ושותם 

טתביישים תהווות שושיתם. 

הטשכן  ביטי  כיפור.  יום  לנו  שעושה  מה  בעצם,  זה, 
הכוהן  בישרות,  הקווש  הויש  שבו  היום  היה  הוו  והטקוש, 
שתו  חמויו  ות  התוווה  תחיתה  כתוטר,   — בווו  כיפר  הגוות, 
ישרות. טשחרב  בית  כת  ובוו  ביתו  בוו  ווז   — ותיהם  וכיפר 
הבית וין תנו טזבח ותו שויר הטשתתח ותו כוהן גוות, ובת יום 
הכיפורים ווטו בוינו ווטו היכותת שתנו תהתוווות ותהתפתת 
בכישתונות  בחמוים,  תהווות  יותר  הרבה  תנו  קת  תטחיתה. 
הכוהן  ום  הם.  וף  כך  וושים  וחרים  ונשים  כושר  ובמוויות 
הגוות, וו הטתפתתים תיונו בבית הכנסת, יכותים תהתוווות ות 

חמויהם — גם ונחנו יכותים.

כתבתי פום שהטובר טיום הכיפורים הרושון בהיסמוריה 
ביותר  הגוותים  הטוברים  טן  היו  השני  הכיפורים  יום  ות 
הטוצתח  שיוו  היה  הרושון  הכיפורים  יום  היהווית.  ברוחניות 
חמו  תוחר  ישרות  בני  תטון  טשה  שת  ההשתותות  טסו  שת 
בתשרי,  בי'  בתטוז.  בי"ז  תהתיך שהחת  תב–תו(,  )שטות  הוגת 
היום שותיו היה תהיקבו כיום כיפור, ירו טשה טהר סיני ום 
התוחות השִנִיים — סיטן טוחשי תכך שה' חיוש ות בריתו ום בני 
ישרות. כובור שנה כבר וטו הטשכן ות טכונו, ויום הכיפורים 
בפרשת  הוטורה  הכוהן,  והרן  שת  הקווש  ובוות  בסיטן  וטו 

השבוו שתנו )ויקרו מז(. 

פות  וצוטים. טשה  ותה  כיפורים  יטי  שני  בין  ההבותים 
הבנתו,  ווחר  תבו  וחר  התך  טשה  ככוהן.  תפקו  והרן  כנביו. 
בטוויק  טיתו  והרן  הקב"ה.  שת  תתשובותיו  בהתום  וִותתר 
ה'  ום  נווו  טשה  וופניו.  ות  ובור  ובר  המקס,  פרומוקות  ות 
תטפגש חו־פוטי, טפגש תצורך טיוחו, ורטה בין שטיים וורב. 
והרן — תהפך. הוו ביצו הנחיות שנקבוו טרוש ושתו תשתנינה 

תוותם, כת ווו יהיה טקוש. 

פרשת
אחרי מות

תויתוי נשטת: פינחס בן יוקב ושר וייז, וזריות בן וריה תייב שרמר
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יום כיפור, ות ובוותו בטקוש, וות תפיתותיו ביטינו, וות 
תפיתות  השנה,  יטות  ברוב  התפיתות  ות  הטגיוות  שתוחותיהן 
יוצר   — הסתיחות  ותפיתות  החות  יטי  שת  והוויווי  התחנון 
"כשתתי,  תוטר  נבוכים  ווינם  בושים  וינם  ונשים  תרבות שבה 
חמותי, מויתי". ות זות טטש ונחנו וושים ברשיטות הוויווי 
בגונו",  ב"ושטנו,  הטתחיתה  הקצרה  הרשיטה   — הותפביתיות 
הכיפורים  תיום  הורוך השטור  והוויווי  חות,  ביטי  גם  הנוטרת 

בתבו, הטתחית ב"ות חמו שחמונו". 

צוק פיתיפ תייור: היכותת תהווות במוויות היו סגותה יקרת 
ציווקים.  טוצוים  ונחנו  רציונתיזציה.  וושים  ונחנו  הטציוות. 
הוחרונות  בשנים  וחרים.  טושיטים  ונחנו  טתכחשים.  ונחנו 
ביניהם ספרו שת  הזה,  בנושו  ויון טרתקים  הופיוו כטה ספרי 
הונשים  רוב  טווו  השחורה:  הקופסה  שת  'החשיבה  זייו  טתיו 
וינם תוטוים תוותם טהמוויות שתהם, ובת טיוומם כן';1 ספרה 
שת קתרין שותב 'ִתְמוֹות: הרפתקוות בשותי השגיוה';2 וספרם 

שת קרות ֵמווריס וותיומ ורונסון 'נושו מוויות, תו ות יִוי'.3

רופוים:  גם  כך  במוויות.  תהווות  טתקשים  פותימיקוים 
שגיוות רפוויות ניתנות תטניוה גורטות בורצות הברית תיותר 
ט־400 ותף טקרי טוות בשנה. כך הוו גם וצת בנקוים וכתכתנים. 
ות ההתטוממות הפיננסית ב־2008 חזה וורן בופמ ווו ב־2002. 
טוטחים  וכטה  כטה  וזהרות שהשטיוו  תטרות  התחותתה  היו 
קייטו. מווריס  בני  וינם  וטינוף החובות  כי היקף הטשכנתוות 
ות  הטשמרה. טשהתבייתה  ות  ווטה  סיפור  טספרים  וורונסון 

חשוו, היו נומה שתו תהכיר ברויות תחפותו. וווו וווו.

ווטרים,  ונשים  סוף.  כטומ  וין  ההיטנוות  תוסמרמגיות 
"זו תו הייתה מוות". וו, "בהתחשב בנסיבות תו יכותתי תפוות 

תפיתתו שת טשה תטון הום נווזת, "חוצפה כתפי שטיו" 
ו  ׂ ָשּ ִתּ ִום  ה,  "ְוַוָתּ הטוהיטות  בטיתים  יוה  ׂשִ חז"ת.  כוברי 
תב,  )שטות   " ָתְבָתּ ָכּ ר  ֲוֶשׁ ְפְרָך  ִטִסּ ָנו  ְטֵחִני  ַוִין,  ְוִום   — וָתם  ַחָמּ
בצייתנות,  טצמיינת  זות,  תווטת  והרן,  שת  התנהגותו  תב(. 
שת  הימהרות,  שת  מקס  ות  ניצח  הוו  התב.  ובוויווי  בונווה 
 התחמוות ושת כיפורים, ות חמויו וות חמוי ביתו וות חמוי כת 

הום.

הטובר טיום הכיפורים הרושון תשני הוו ווגטה קתוסית 
ָגַרת  "ַהׁשְ כינה  ר  ֶוּבֶ טקס  הטוורנית  הסוציותוגיה  שטייסו  תטה 
הפיכת  תמקס,  ותרגוטו  ייחווי  רגו  נמיתת  כתוטר  הכריזטה", 
"חוויית שיו" תחתק קבוו טן החיים. טומים בתורה כותה הרגוים 
בין טשה תקב"ה וחרי  הטתחרים בווצטתם ום רגוי הוו־שיח 
חמו הוגת. ובת כשוך רגוים ותה ונו נותרים ום השותה — ויך 
נשיג טחיתה, ונו שכבר וין תנו טשה ווין תנו נביוים ווין תנו 
ההיסמוריה;  ות  טשנים  גוותים  רגוים  תותוהים?  ישירה  גישה 
ובת טה שטשנה וותנו, ות בני הוום, הוו ההרגת הופור שת 
ושיית טושים טסויטים שוב ושוב, וו שהם טחושים טוגתים 
וצביים בטוחנו וטשנים תנו ות הרגתי התב. ונחנו טווצבים ביוי 

מקסי השגרה שתנו.

בפני  השרתה  תו  ה'  ום  טשה  שת  התטקחותו  ובר.  וווו 
וצטה רוח תשובה ות הום. גם תו סורת הטושים הורטמיים 
ות  שבר  הוו  ושטתו.  ות  תום  והטחישו  ההר  תרגתי  שושה 
התוחות, הוו מחן ות הוגת, הוו השקה ות הום בטים ום ובקת 
הזהב. ובת וין תנו שום סיטן תכך שהום ִהפנים. טושיו שת והרן 
שונים. יש בהם ויווי, כפרה וחיפוש וחר הימהרות רוחנית. יש 
בהם הוווה כנה בחמוים שת הום ובכישתונותיו, ורושית כות 

בחמויו שת הכוהן הגוות וצטו.



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  הווטב תהווות במוות

MAGGID MAGGID

6

הטצתיחנים  וטיתיו  בקרב  תייור  פיתיפ  שגיתה  טה  ות 
וויונים. כשונו רווים ות המובים  הפניטה היהוות תפני ויון 
ביותר טווים שגם הם וושים מוויות, הובר טוצים ות כותנו. 
היהווי הרושון שהווה במוות הוו יהווה, שכטומ גרם תשריפת 
תטר כתתו בשת חשו שזנתה, וכשהבין טה קרה בוטת וטה ֶחתקו 

י" )ברושית תח, כו(. ּנִ בובר וטר "ָצְוָקה ִטּטֶ

וווי וין זה רק צירוף טקרים שהשם "יהווה" בו טוותו 
שורש שבוה טטנו הטיתה "הוווה". בתוך שֵטנו כותנו, היהווים, 
הום הנקרו כיום בשטו שת יהווה, כבר נרטז ופוו שונו הום 
היו  כנה  וצטית  ביקורת  בחמוים.  תהווות  הווטב  תו  שיש 

טסיטניה הטובהקים שת גותות רוח. 

 Matthew Syed, Black Box Thinking: why most people never learn from their mistakes,  1
 .but some do, Portfolio Books, 2015

 Kathryn Schulz, Being Wrong: Adventures in the Margins of Error, Ecco Books,  2
.2011

 Carol Tavris and Elliot Aronson, Mistakes were made, but not by me, Mariner  3
.Books, 2008

טשנה, נגוים ב, ה.  4

5

מוב יותר". וו, "זו הייתה רק מוות קמנה". וו, "זה היה בתתי 
נטנו בהתחשב בטה שיוותי בזטן וטת". וו, "טישהו וחר ושם". 
ונשים  וכך  רו".  ייווב  "קיבתנו  שגויות".  וובוות  תנו  "סיפקו 

טתקרבנים, טשקרים תוחרים, וו טרטים ות וצטם.

הוובוות  ות  תפרש  טוגבתת  בתתי  כטומ  יכותת  תנו  יש 
בוופן שיוציו וותנו זכוים בויני וצטנו. כטוטר חז"ת בוניין 
ויני מוטוה ומהרה, "כת הנגוים וום רווה חוב טנגוי וצטו".4 
בבית הטשפמ שת ההורכה הוצטית, ונחנו הסנגורים הטוצתחים 
ביותר שת וצטנו. נוירים הם הונשים שיש תהם ווטב תוטר, כטו 
הכוהן הגוות, כטו ווו הטתך תוחר תוכחת נתן הנביו ות טושהו 

בבת־שבו ובווריה, "ָחָמוִתי" )שטוות ב' יב, יג(. 

ורכים.  בשתוש  במוויותינו  תהווות  תנו  ווזרת  היהוות 
הוחת היו היויוה שה' סותח. הוו ויננו וורש טותנו שתו נחמו 
וף פום. הוו יווו טרוש שתו תטיו יושה הוום שיטוש נכון 
שתנו,  במוויות  שנכיר  טותנו?  וורש  הוו  טה  החופש.  בטתנת 

נתטו טהן, נווה בהן ונחתימ בכת תבנו שתו תחזור ותיהן.

החמו.  תבין  החומו  בין  בבירור  טבחינה  היהוות  שנית, 
ופשר תהוקיו טושה בתי תובו ות הוטון בטי שושה וותו.

יטות  כת  ות  טקרין  הכיפורים  שיום  ההיתה   — ושתישית 
כנות,  שת  תרבות  תיצור  כפי שוטרנו,  תנו,  ווזרת  היו  השנה. 
כי טבחינה  תהווות ברוֹות שושינו. וף  ויננו טתביישים  שבה 
מכנית יום הכיפורים טתטקו בחמוים שבין וום תטקום, קריוה 
פשומה בוויווֵיי "ושטנו" ו"ות חמו" טותה שרוב החמוים שונו 

טתוווים ותיהם הם חמוים שבין וום תחברו.


