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Accept the Present or Embrace the Future? The Vidui of Rebbe Akiva1

הכנה ליום הכפורים ,שנת תש"פ
 )1מסכת מכות דף כד-.כד:
וכבר היה ר"ג ,ורבי אלעזר בן עזריה ,ורבי יהושע ,ורבי עקיבא מהלכין בדרך ,ושמעו קול
המונה של רומי מפלטה [ברחוק] מאה ועשרים מיל והתחילו בוכין ורבי עקיבא משחק
אמרו לו מפני מה אתה משחק אמר להם ואתם מפני מה אתם בוכים אמרו לו הללו
כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט ואנו בית
הדום רגלי אלהינו שרוף
באש ולא נבכה .אמר להן לכך אני מצחק ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אתת
כמה וכמה.
שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם כיון שהגיעו
להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים התחילו הן בוכין ור"ע מצחק אמרו לו
מפני מה אתה מצחק אמר להם מפני מה אתם בוכים אמרו לו מקום שכתוב בו "וְ הַ זָּר
הַ ָּק ֵרב יּומָּ ת" (במדבר א ,נא) ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה אמר להן לכך אני מצחק
אּוריָּה הַ כֹּהֵ ן וְ ֶאת זְ כ ְַריָּהּו בֶ ן יְבֶ ֶרכְ יָּהּו" (ישעיהו ח,
דכתיב " וְ ָּאעִ ידָּ ה לִי עֵ ִדים נֶאֱ מָּ נִים ֵאת ִ
ב) וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה
הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה באוריה כתיב " ָּלכֵן בִ גְ ַל ְלכֶם צִ יֹון שָּ דֶ ה
ֵתחָּ ֵרׁש וגו' (מיכה ג ,יב) ,בזכריה כתיב "עֹּד י ְֵׁשבּו זְ ֵקנִים ּוזְ ֵקנֹות בִ ְרחֹּבֹות יְרּוׁשָּ ָּל ִם " (זכריה
ח ,ד) ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של
זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת .בלשון
הזה אמרו לו :עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו.
 )2תלמוד ירושלמי – מסכת פאה ,פרק ב ,הלכה ד
ר"ז בשם שמואל אין למידין לא מן ההלכות ולא מן ההגדות ולא מן התוספות אלא מן
התלמוד.
 )3רמב"ם – הלכות תשובה ,פרק א ,הלכה א
ּתֹורה בֵ ין עֲשֵ ה בֵ ין ל ֹּא ַּתעֲשֶ ה ִאם עָּ בַ ר ָּאדָּ ם עַ ל ַאחַ ת מֵ הֶ ן בֵ ין בְ זָּדֹון בֵ ין
כָּל ִמצְ ֹות ׁשֶ בַ ָּ
"איׁש
בִ ְׁש ָּגגָּה כְ ׁשֶ ַיעֲשֶ ה ְּתׁשּובָּ ה וְ יָּׁשּוב מֵ חֶ ְטאֹו חַ יָּב ל ְִה ְתוַּדֹות לִפְ נֵי הָּ ֵא-ל בָּ רּוְך הּוא ׁשֶ נֶאֱ מַ ר ִ
אתם אֲ ׁשֶ ר עָּ שּו" (במדבר ה ו) זֶה וִ ּדּוי
אֹו ִאשָּ ה כִ י ַיעֲשּו" וְ גֹו' (במדבר ה ז) "וְ ִה ְתוַּדּו ֶאת חַ טָּ ָּ
ְּדבָּ ִרים .וִ ּדּוי זֶה ִמצְ וַת עֲשֵׂ ה.
 )4רמב"ם – הלכות תשובה ,פרק ב ,הלכה ב
יסירֹו ִממַ חֲ ׁשַ בְ ּתֹו וְ יִגְ מֹּר בְ לִבֹו ׁשֶ ל ֹּא ַיעֲשֵ הּו
ּומַ ה ִהיא הַ ְּתׁשּובָּ ה? הּוא ׁשֶ ַי ֲעזֹּב הַ חֹוטֵ א חֶ ְטאֹו וִ ִ
עֹוד ׁשֶ נֶאֱ מַ ר (ישעיה נה ז) " ַי ֲעזֹּב ָּרׁשָּ ע ּדַ ְרכֹו" וְ גֹו' .וְ כֵן י ְִתנַחֵ ם עַ ל ׁשֶ עָּ בַ ר ׁשֶ נֶאֱ מַ ר (ירמיה לא
יח) "כִ י ַאחֲ ֵרי ׁשּובִ י נִחַ ְמ ִּתי" .וְ יָּעִ יד עָּ לָּיו יֹודֵ עַ ַּתעֲלּומֹות ׁשֶ ל ֹּא יָּׁשּוב ְלזֶה הַ חֵ ְטא לְעֹולָּם
ׁשֶ נֶאֱ מַ ר (הושע יד ד) "וְ ל ֹּא נ ֹּאמַ ר עֹוד אֱ ֹלהֵ ינּו לְמַ עֲשֵ ה יָּדֵ ינּו" וְ גֹו' .וְ צָּ ִריְך ל ְִה ְתוַּדֹות בִ ְשפ ָָּּתיו
וְ לֹומַ ר עִ ְניָּנֹות ֵׂאּלּו שֶ גָּמַ ר בְ לִבֹו:
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 )5רמב"ם – הלכות תשובה ,פרק ב ,הלכה ז
ּוסלִיחָּ ה ְלי ְִש ָּר ֵאל.
ּפּורים הּוא זְ מַ ן ְּתׁשּובָּ ה לַכל ַלי ִָּחיד וְ ל ַָּרבִ ים וְ הּוא ֵקץ ְמ ִחילָּה ְ
יֹום הַ כִ ִ
ּפּורים
ּומצְ וַת וִ ּדּוי יֹום הַ ּכִ ִ
ּפּוריםִ .
לְפִ יכְָּך חַ יָּבִ ים הַ ּכל ַלעֲשֹות ְתשּובָּ ה ּול ְִה ְתוַּדֹות בְ יֹום הַ ּכִ ִ
שֶ י ְַת ִחיל מֵׂ עֶ ֶרב הַ יֹום קֹדֶ ם שֶ י ֹאכַל שֶ מָּ א יֵׂחָּ נֵׂק בַ ְסעֻּדָּ ה קֹדֶ ם שֶ י ְִתוַּדֶ ה .וְ ַאף עַ ל ּפִ י שֶ ִה ְתוַּדָּ ה
ּומ ְתוַּדֶ ה בְ שַ חֲ ִרית ּובְ מּוסָּ ף
ּפּורים עַ ְרבִ ית וְ חֹוזֵׂר ִ
ּומ ְתוַּדֶ ה בְ לֵׂילֵׂי יֹום הַ ּכִ ִ
קֹדֶ ם שֶ י ֹאכַל חֹוזֵׂר ִ
ּוׁשלִיחַ צִ בּור בְ ֶא ְמצַ ע ְּתפִ לָּתֹו בִ בְ ָּרכָּה
ּובְ ִמנְחָּ ה ּובִ נְעִ ילָּה .וְ הֵ יכָּן ִמ ְתוַּדֶ ה? י ִָּחיד ַאחַ ר ְּתפִ לָּתֹו ְ
ְרבִ יעִ ית:
 )6תלמוד ירושלמי – מסכת יומא ,פרק ח ,הלכה ז
תני צריך לפרוט את מעשיו דברי ר' יהודה בן בתירה ,ר' עקיבה אומר א"צ לפרוט את
"אנָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶה חֲ טָּ ָּאה גְ ֹּדלָּה ַו ַיעֲשּו לָּהֶ ם אֱ ֹלהֵ י זָּהָּ ב"
מעשיו .מ"ט דרבי יהודה? ָּ
(שמות לב ,לא).
מה עבד לה ר' עקיבה? מי גרם להם  -אני ,שהרביתי להם כסף וזהב ,למה? שאין חמור
נוהק אלא מתוך כפיפה של חרובי.
 )7מסכת יומא דף פו:
"אנָּא חָּ טָּ א הָּ עָּ ם הַ זֶה חֲ טָּ ָּאה גְ ֹּדלָּה ַו ַיעֲשּו לָּהֶ ם אֱ ֹלהֵ י
וצריך לפרוט את החטא שנאמר ָּ
זָּהָּ ב" (שמות לב ,לא) דברי ר' יהודה בן בבא .רבי עקיבא אומר " ַא ְש ֵׂרי נְשּוי ּפֶשַ ע ּכְ סּוי
חֲ טָּ ָּאה" (תהלים לב ,א).
 )8תלמוד ירושלמי – מסכת נדרים ,פרק ה ,הלכה ד
הנודר הנייה מחבירו בפניו ,לא ישאל לו אלא בפניו .שלא בפניו  -נשאלין לו בין בפניו בין
שלא בפניו .רבי יוחנן אמר מפני הבושה .ר' יהושע בן לוי אמר מפני החשד .ואתיין
אילין פלוגוותא כאילין פלוגוותא דתני יום הכיפורים צריך לפרוט את מעשיו דברי רבי
יודה בן בתירה .רבי עקיבה אומר אינו צריך לפרוט את החטא.
 )9מסכת יומא דף פו:
אמר ריש לקיש גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות ...והאמר ריש לקיש גדולה
תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות? ...לא קשיא כאן מאהבה ,כאן מיראה.
 )10אבות דרבי נתן – פרק ו
מה היה תחלתו של ר' עקיבא? אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום .פעם אחת היה
עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו? אמרו לו :המים שתדיר נופלים עליה בכל יום.
אמרו לו :עקיבא ,אי אתה קורא "אֲ בָּ נִים ׁשָּ חֲ קּו מַ יִם" (איוב יד ,יט) .מיד היה רבי עקיבא
דן ק"ו בעצמו מה רך פסל את הקשה דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה
שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם ,מיד חזר ללמוד תורה.
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