
פרק ב

על הדרך

לאחר שעסקנו בפרק הקודם בהגדרות של חטא ותשובה, נתקדם בפרק זה אל 

אנחנו  ואיך  מאיתנו,  שנדרש  השינוי  בתכל'ס  מה  נברר  עצמו:  התשובה  תהליך 

צריכים להסתכל על עצמנו כדי להגיע לשינוי הזה. נלמד על מקומו המשמעותי 

של הרצון בתהליך התשובה ומתוך כך נדון האם התשובה היא עניין של רגע אחד 

או תהליך ארוך. לסיום, נתבונן ברגשות הכאב והשמחה המלווים את השיבה אל ה'.
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יבחן  בתשובה  ששב  אדם 

מתנהג  הוא  אם  עצמו  את 

הרחמים.  במידת  הזולת  עם 

תשובה אמיתית מביאה לידי 

הרחמים,  במידת  הנהגה 

ה'  "ושב  הכתוב:  כדברי 

אלוקיך את שבותך - וריחמך" 

)דברים ל,ג(. 

)רבי שמלקה מניקלשבורג(

1. לא בשמים
נפתח בהגדרתו של בעל התניא למצוות התשובה:

"וְִהּנֵה ִמצְוַת ַהּתְׁשּובָה ִמן ַהּתֹוָרה ִהיא עֲזִיבַת ַהֵחְטא ּבִלְבַד. ְּדַהיְנּו ׁשֶּיִגְמֹר ּבְלִּבֹו 
ּבְלֵב ׁשָלֵם לְבַל יָׁשּוב עֹוד לְכְִסלָה לְִמֹרד ּבְַמלְכּותֹו יִתְּבֵָרְך, וְֹלא יַעֲבֹר עֹוד ִמצְוַת 
ַהֶּמלְֶך ַחס וְׁשָלֹום, ֵהן ּבְִמצְוֹות עֲׂשֵה ֵהן ּבְִמצְוֹות ֹלא ּתַעֲׂשֶה. וְזֶהּו עִַּקר ּפֵרּוׁש לְׁשֹון 
ּתְׁשּובָה - לָׁשּוב ֶאל ה' ּבְכָל לִּבֹו ּובְכָל נַפְׁשו לְעָבְדֹו וְלִׁשְמֹר ּכָל ִמצְוֹותָיו... וְֹלא 

ּכְַדעַת ֶהָהמֹון ׁשֶַהּתְׁשּובָה ִהיא ַהּתַעֲנִית".  
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה', פרק א( 

אם בכל תחום חשוב להבחין בין עיקר וטפל, בנושא התשובה הדבר חשוב שבעתיים. 

התשובה קשורה לרגשות סותרים המתרוצצים בתוכנו - אשמה וייאוש, תקווה ושמחה, 

כאב ובושה - וקל מאוד להיסחף עם הרגשות ללא הבחנה נכונה בין עיקר וטפל. לכן, 

מלמד אותנו בעל התניא כי העיקר הוא התכל'ס - עזיבת החטא בלבד.

יותר מרשים  זה אפילו  אולי  )"כדעת ההמון"( מאשר לעזוב חטא,  יותר קל להתענות 

- אבל העיקר הוא לשנות את ההתנהגות. יותר משחשוב כמה תבכה, תתאנח ותגנח 

על מצבך - חשוב שתחיה אחרת. יש בזה משהו מרגיע: 'הצלחה' לא נמדדת בכמות 

ואיך  כמה  עד  העצמיות,  מהמדידות  עצמי  את  לשחרר  אפשר  בי.  שיסערו  הרגשות 

בדיוק הרגשתי, העיקר - בפועל להשתנות. ומצד שני, יש כאן רף גבוה; מתי לאחרונה 

הצלחתי באמת לשנות מעשים בעקבות החלטה? להתפלל מעומק הלב, להצטער או 

להתוודות - אפשרי בהחלט, אבל ממש להשתנות - מי יודע איך בכלל עושים את זה?

תן דוגמא לשינוי שהצליח בחיים שלך, ודוגמא נוספת למקרה של כישלון - כשרצית 

וניסית להשתנות, אך לא הצלחת. האם תוכל לאפיין מה גרם לך להצליח במקרה 

הראשון ולהיכשל במקרה השני? )אם לחשוב על עצמך זה קרוב מדי וקשה, נסה 

להתבונן בניסיון החיים של הסובבים אותך, ולמצוא דוגמאות פחות אישיות(.

חשוב לציין, שגם בעל התניא בעצמו תולה את עזיבת החטא בתנועה של הלב: "דהיינו, 

שיגמור	בלבו	בלב	שלם לבל ישוב עוד לכסלה". במילים אחרות: איך עוזבים חטא? 

על ידי תהליך רגשי עמוק. אם היינו תוכנות מחשב, די היה בכתיבת פקודה, והופ! היינו 

וחוויותינו  ומורכבים,  אנושיים  ה',  ברוך  אנחנו,  אך  וקל.  פשוט  כמה  אחרת.  מתנהגים 

בהווה נסמכות בהרבה על העבר. לא די בהחלטה נחושה: 'די! אני מפסיק להתנהג כך'! 

כי זה פשוט לא מחזיק מעמד. המתכון היחיד להצלחה הוא הבשלה נפשית. רק תהליך 

נפשי, יכול לגרום לשינוי התנהגותי לאורך זמן. עזיבת החטא לא מתבצעת בידיים, היא 

חייבת להתבצע קודם כל בלב. 

ה'נתיבות שלום' מגדיר זאת כך:

"וְזֶהּו יְסֹוד עִנְיַן ַהּתְׁשּובָה, לָצֵאת ֵמַהֲהוַי ׁשֶל ַהּפֶׁשַע, ֲהוַי ׁשֶל ִרחּוק ֵמה' ּוֵמַהְּקֻדּׁשָה, 
וְלִּצֹור ֲהוַי ַאֵחר ׁשֶל ְּדבֵקּות ּבַה'. וְזֶהּו ַמה ׁשֶּכָתַב ָהַרְמּבַ"ם )משנה תורה הלכות תשובה 
ב',ד'( ּכִי ִמַּדְרכֵי ַהּתְׁשּובָה ׁשֶ'ְמׁשַּנֶה ׁשְמֹו ַמעֲׂשָיו ּוְמקֹומֹו', ַהיְנּו ׁשְֶּמׁשַּנֶה ַהֲהוַי ּכֻּלֹו. 

ְמׁשַּנֶה ֶאת ְמצִיאּות ַהּנֶפֶׁש ַהחֹוֵטאת עַל יְֵדי ׁשִּנּוי ׁשְמֹו, ּכְלֹוַמר ֲאנִי ַאֵחר וְֵאינֹו זֶה 
ׁשֶָחָטא, ּוְמׁשַּנֶה ֶאת ַהְּמצִיאּות ׁשֶל ַמעֲׂשָיו ּכֻּלָם לְטֹובָה, ַהיְנּו ֹלא ַרק ׁשְֶּמתֵַּקן ֶאת 
עֶצֶם ַהַּמעֲׂשֶה ָהַרע ׁשֶעָׂשָה, ֶאּלָא ְמׁשַּנֶה ֶאת ַהֲהוַי ׁשֶל ּכָל ַמעֲׂשָיו ׁשֶּיְִהיֶה ֵמעַכְׁשָיו 
ּבְַדְרּגָה ֲחׁשּובָה יֹותֵר... לְאֹור ַהְּדבִָרים ַהּלָלּו יִתְּבֵַהר ָהעִנְיָן ׁשֵֶאינֹו נֹותֵן ָמנֹוַח לְכָל 
ִאיׁש לֵבָב, ַמה ּזֶה עָׂשָה ֱאלֹוִקים לֹו? ׁשֶּגַם ִאם עֹוׂשֶה ּתְׁשּובָה ּבְִמִרירּות עֲצּוָמה 
ּוְמַקּבֵל עַל עַצְמֹו ּכָל עִנְיְנֵי ַקּבָלֹות ׁשֶּיְַקּיְֵמם ּבְִמִסירּות נֶפֶׁש, וְהּוא ָסמּוְך ּובָטּוח 
ׁשֶֹּלא יָשּוב לְכְִסלָה, ַאֲחֵרי זְַמן ָמה ַהּכֹל חֹוזֵר לְַקְדמּותֹו, וְנִׁשְּכָח ּכָל ַהּׂשֹבַע וְֹלא 
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ַמֲאִמין  ֵאינֹו  ׁשֶּבְעַצְמֹו  ּתְׁשּובָה,  ּבַעֲלֵי  יְֵדי  ַמְרּפֶה  וְזֶה  ִקְרּבֶּנָה.  ֶאל  ּבָאּו  ּכִי  נֹוָדע 
ּבִתְׁשּובָתֹו ׁשֶַהּפַעַם ּכֵן ּתִתְַקּיֵם. ָאכֵן ּגֹוְרֵמי ַהָּדבָר יֵׁש לְנַּתֵַח אֹותָם עַל ּפִי ְּדבֵָרינּו 
הנ"ל, ּכִי ַהֵחְטא יֵׁש לֹו ֲהוַי ׁשָלֵם, וְַהּתְׁשּובָה צְִריכָה לִּצֹור ֲהוַי ׁשָלֵם ַאֵחר, ְמצִיאּות 
ֲחָדׁשָה, עַל יְֵדי ׁשִּנּוי ּבַּנֶפֶׁש ּבַַּמעֲׂשֶה ּובַָּמקֹום. ַהּתְׁשּובָה ָהעֲֻמָּקה ּבְיֹותֵר עַל עֶצֶם 
וְַהְּמצִיאּות  יֲַחזֹר לֵַחְטא, ֶאּלָא ִאם ּכֵן ְמׁשַּנֶה ֶאת ַהֲהוַי  ַהֵחְטא, ֵאינָה ּתְִריס ׁשֶֹּלא 
ּכִי ַאֵחר הּוא, וְכָל ׁשֵֶאינֹו עֹוׂשֶה ּתְׁשּובָה ֻמׁשְלֶֶמת, ַהיְנּו ׁשֶֹּלא עָׂשָה ַמְהּפֵכָה וְׁשִּנּוי 

ּבְִמצִיאּות ַחּיָיו, ֵאין ּתְׁשּובָתֹו ִמתְַקּיֶֶמת...". 
 )רבי שלום נוח ברזובסקי, 'נתיבות שלום' חלק א', פרק התשובה מאמר חמישי(

לעולם  להתמסר  זמן  יותר  ועוד  זה,  את  להבין  זמן  לוקח  שלם,  עולם  היא  התשובה 

שלם,  תהליך  אלא  התסבוכת,  את  שיפתור  חד-פעמי  מעשה  פה  אין  הזה.  המופלא 

נפשית  הבשלה  לאחר  איטיים.  מתהליכים  וגם  פתאומיים  מרגעי-שיא  גם  שמורכב 

יציב. כמובן  וייקבע בנפש כדבר  ראויה, השינוי המעשי ישתלב בטבעיות בחיי האדם, 

שאי אפשר להמתין לנפש, והאדם מצווה להילחם במסירות נפש נגד כל פיתוי, ולא 

לחטוא בשום אופן - אך במקביל, עליו לקדם את עצמו, כדי לחיות בתודעה רוחנית 

נכונה יותר.

נלמד  עליהם  שלבים  לשלושה  נחלק  התשובה  תהליך  של  הבסיסיים  השלבים  את 

בקטעים הבאים: הכרה עצמית; התפנית - הרצון; בבת אחת ולאט לאט )מפתאומיות 

לתהליך מתמשך(. מובן מאליו שהנפש גועשת ורועשת ולא עובדת לפי שלבים כל כך 

ולא בשביל  ומוגדרים. החלוקה לשלבים באה כדי לאפשר את הדיון בהם  מסודרים 

לקבוע מסמרות.
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2. קצת גמישות
אל תנסה להיות צדיק גמור! זה אולי מפתיע אותך, אבל זה לא מה שאתה אמור לעשות. 

להיפך, המחשבה על 'להיות צדיק' היא לעיתים זו שתוקעת אותך, ורק אם תבין את זה 

תוכל סוף סוף לצאת לדרך.

כך כותב הרב קוק:

עַל  ּתְׁשּובָה.  ּבַעַל  לְִהיֹות  לֹו  ָקׁשֶה  ּגָמּור,  צִַּדיק  ַּדוְָקא  לְִהיֹות  רֹוצֶה  "ּכְׁשֶָאָדם 
ּבַעַל ּתְׁשּובָה ׁשָקּועַ  לְִהיֹות  ַהּׁשְִאיפָה  ֶאל לִּבֹו  יָׂשִים  לָָאָדם ׁשֶּתִָמיד  ּכֵן ָראּוי לֹו 
ּבְַרעְיֹון ַהּתְׁשּובָה וְׁשֹוֵאף לְִהתְּגַּׁשְמּותָּה ַהַּמעֲׂשִית, וְָאז ּתּוכַל ּתְׁשּובָתֹו לְָהִרים אֹותֹו 

לְַמעְלָה, עַד ִמַּדת צִַּדיִקים ּגְמּוִרים ּולְַמעְלָה ִמּזֶה". 
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התשובה' יד, לו(

צדיק הוא למעלה, הוא כבר על הפסגה, ואתה - לא. ממש לא. אם אתה לא מסתדר 

עם זה שאתה נופל וקם, מחליט ושוכח, ושוב מחליט, אז עוד לא הסכמת לצאת לדרך. 

בעל תשובה חייב להיות גמיש, להבין שבין התקדמות להתקדמות עלולות להיות גם 

נפילות. אם צדיק חוטא - הוא נכנס להלם, כי הוא צדיק, והוא אף פעם לא חוטא. אך 

אם אנחנו נכנס להלם בכל פעם שניפול - לא נצליח להתקדם סנטימטר. מי שרוצה 

להיות דווקא צדיק גמור - לא יצליח בכלל להיות צדיק. כי על הפסגה הוא לא נמצא, 

ולמיומנויות ולסבלנות הנדרשות לטיפוס ולמכשולים שבדרך הוא לא מוכן להזדקק.  

האם הרב קוק התכוון שלא נשאף להיות בדרגות גבוהות? שלא נרצה להיות ממש 

צדיקים?

ההבנה שתוך כדי תהליך התשובה ישנן נפילות וצריך להתגבר ולהמשיך, היא האל"ף 

-בי"ת של התשובה. וכך כותב רבי נחמן מברסלב:

"ִּמי ׁשֶרֹוצֶה לֵילְֵך ּבְַדְרכֵי ַהּתְׁשּובָה צִָריְך לֲַחגׂר ָמתְנָיו, ׁשֶּיִתְַחּזֵק עַצְמֹו ּבְַדְרכֵי ה' 
ּתִָמיד ּבֵין ּבַעֲלִּיָה ּבֵין ּבִיִריָדה ׁשֵֶהם ּבְִחינַת: "ִאם ֶאַּסק ׁשַָמיִם . . וְַאּצִיעָה ׁשְאֹול". 
ַהיְנּו ּבֵין ׁשֶּיִזְּכֶה לְֵאיזֶה עֲלִּיָה לְֵאיזֶה ַמְדֵרגָה ּגְדֹולָה, ַאף עַל ּפִי כֵן ַאל יַעֲמׂד ׁשָם, 
ׁשֶהּוא  ּולְַהֲאִמין  לֵיַדע  ְמאׂד  ּבָזֶה  ּבִָקי  ׁשֶּיְִהיֶה  צִָריְך  ַרק  ּבָזֶה  עַצְמֹו  יְִסּתַּפֵק  וְֹלא 
צִָריְך לָלֶכֶת יֹותֵר וְיֹותֵר... וְכֵן לְֵהפְֶך ׁשֲֶאפִיּלּו ִאם יִּפׂל, ַחס וְׁשָלֹום, לְָמקֹום ׁשֶּיִּפׂל 
וִיבֵַּקׁש  יְַחּפֵׂש  וְתִָמיד  יִתְיֵָאׁש עַצְמֹו לְעֹולָם  ַאל  ּגַם ּכֵן  ֲאפִיּלּו ּבִׁשְאֹול ּתְַחּתִּיֹות, 
ֶאת ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך וִיַחּזֵק עַצְמֹו ּבְכָל ָמקֹום ׁשֶהּוא ּבְכָל ַמה ׁשֶּיּוכַל. ּכִי ּגַם ּבִׁשְאֹול 
ּתְַחּתִיֹות נְִמצָא ַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך, וְגַם ׁשָם יְכֹולִין לְַּדּבֵק ֶאת עַצְמֹו ֵאלָיו יִתְּבַָרְך, וְזֶה 

ּבְִחינַת: "וְַאּצִיעָה ׁשְאֹול ִהּנֶּךָ"".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן' ח"א תורה ו'(

החיים דינמיים, הכול כל הזמן משתנה. אפילו הגוף שלנו בתנועה תמידית - הלב דופק 

ופועם בקרבנו, הריאות שואפות ונושפות ללא הפסקה. ואם הגוף כך, הנפש על אחת 

כמה וכמה. גם לנפש יש שאיפות - לנסוק לשמים ולשאוף לעוד ועוד קרבת ה'. אחרי 

שהצלחנו ועלינו עלולה להיות ירידה. עבודת ה' צריכה להתעדכן תוך כדי תנועה, כי 

מה שהיה נכון למצב הנפש של אתמול יכול להיות לא רלוונטי להיום. ככל שאדם מודע 

יותר לטלטלה התמידית הזאת, הוא יודע להתמודד איתה נכון, ואף לנצל אותה.

קיבעון הוא תמיד שלילי: אם אתה 'על הגובה', אל תעצור בשום מקום, רוץ הלאה! ואם 

נחתת לקרקע - אל תהפוך את זה להתרסקות ואל תיכנס לדיכאון. קח נשימה עמוקה, 

בספר הזוהר פירש את הפסוק 

 – קומי"  מעפר  "התנערי 

"כהאי תרנגולתא דאתנערית 

תרנגולת  )כמו  מקיטמא" 

כלומר,  מעפר(.  המתנערת 

מתפלשת  התרנגולת  כאשר 

אותה  כל מה שינערו  בעפר, 

לנער  יצליחו  לא  אדם,  בני 

כאשר  אך  העפר.  מן  אותה 

יתנער  תתנער,  בעצמה  היא 

ממנה כל העפר בפעם אחת. 

נשמות  לגבי  גם  הוא  וכך 

מנערים  כשאחרים  ישראל: 

אותם תמיד נשאר עפר, אבל 

עצמם  את  מנערים  כשהם 

הכל  מעצמם  מנערים  הם   –

בפעם אחת.

)רמ"ח אותיות(
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ׁשּוָבה ָצִריְך ַלֲחׂגר ָמְתָניו,  ַדְרֵכי ַהתְּ רֹוֶצה ֵליֵלְך בְּ י שֶׁ מִּ תבין שזה חלק מהתהליך, וקום! "שֶׁ

יִריָדה". בדרכי התשובה צריך ללכת, אי  ין בִּ ֲעִליָּה בֵּ ין בַּ ִמיד בֵּ ַדְרֵכי ה' תָּ ק ַעְצמוֹ בְּ ְתַחזֵּ יִּ שֶׁ

אפשר לעמוד. ללכת זה לוותר על הנוחות שבשיווי משקל שבעמידה, ולהתקדם מתוך 

הניגודים. 

נשמה	שנפלה	וניצלה

ידע  לא  ואיש  לפריז,  לנסוע  צריך  שהוא  פעם  אמר  מלובביץ'  מהר"ש  הרבי 

רבי  הרבי,  מחסידי  גבירים,  ושני  שלו,  גבאים  שני  עימו  נסעו  נסיעתו.  מטרת 

שאל  לפריז,  כשהגיע  לפריז.  הם  אף  באו  ברלין,  ישעיה  ורבי  מוניסזון  מוניא 

מלון  אלכסנדר.  במלון  הרבי:  וענה  להתאכסן,  היכן  להרבי  ברלין  ישעיה  רבי 

וכיוצא  ובני מלכים  ובו היו מתאכסנים שרים  זה הוא מהגדולים ביותר בפריז, 

יותר ושכר  בהם. כשבאו למלון ביקש הרבי שיתנו לו חדר פנוי שעולה ביוקר 

מחלקה  של שלושה חדרים. שני הגבירים התאכסנו במלון אחר, מפני היוקר. 

לאחר איזו שעות הלך הרבי אל החדר שמשחקים בו בקלפים, ישב אצל אברך 

אחד ששיחק בקלפים ומזמן לזמן שתה יין מכוסו. הניח הרבי את ידו על כתף 

יין  ואחרי כמה רגעים הוסיף:  יין נסך אסור לשתות.  לו: אברך!  ואמר  האברך, 

נסך מטמטם את המוח והלב. היה יהודי! וסיים: שלום! והלך לחדרו בהתרגשות 

גדולה. רבי ישעיה ברלין אמר אשר מעולם עוד לא ראה את הרבי בהתרגשות 

גדולה כזו. כעבור שעות אחדות בא אותו אברך ושאל היכן נמצא האיש שדיבר 

בחזרה  הרבי  נסע  היום  ולמחרת  רב.  זמן  אצלו  ושהה  הרבי,  אל  ונכנס  עימו. 

לביתו. ואמר הרבי: זה כמה דורות שלא הייתה נשמה טהורה כזו, אלא שנפלה 

לעמקי הקליפות. ואותו אברך נעשה בעל תשובה גמור, והוא ראש למשפחה 

ידועה בצרפת, משפחת יראים וחרדים.

)סיפורי חסידים – מועדים, הרב זוין( 
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3. פשוט להסתובב 
בתוך כל יהודי, בכל מצב, מתחבא רצון טהור לה'. גם אם מתגלה ממנו רק ניצוץ אחד, 

הוא אמיתי לחלוטין! תנועה אחת, תזוזה קטנה - חושפת את האוצר האדיר הזה, ומשנה 

את כל התמונה. את העיקרון הזה למדה תורת החסידות מפסק הלכה בדיני גירושין! 

וכך כותב הרמב"ם:

"ִמי ׁשֶַהִּדין נֹותֵן ׁשֶּכֹופִין אֹותֹו לְגֵָרׁש ֶאת ִאׁשְּתֹו, וְֹלא ָרצָה לְגֵָרׁש - ּבֵית ִּדין ׁשֶל 
ַהּגֵט,  וְיִכְּתֹב  ֲאנִי.  רֹוצֶה  ׁשֶּיֹאַמר  עַד  אֹותֹו  ַמּכִין  זְַמן,  ּובְכָל  ָמקֹום  ּבְכָל  יִׂשְָרֵאל 
וְלָָּמה ֹלא ּבֵָטל ּגֵט זֶה - ׁשֲֶהֵרי הּוא ָאנּוס, ּבֵין ּבְיַד ּגֹויִים ּבֵין  וְהּוא ּגֵט ּכָׁשֵר... 
ּבְיַד יִׂשְָרֵאל: ׁשֵֶאין אֹוְמִרין ָאנּוס, ֶאּלָא לְִמי ׁשֶּנִלְָחץ וְנְִדָחק לַעֲׂשֹות ָּדבָר ׁשֵֶאינֹו 
ִמי ׁשֶּתְָקפֹו  ֲאבָל  נָתַן;  ִמי ׁשֶֻהּכָה עַד ׁשֶָּמכַר, אֹו  ִמן ַהּתֹוָרה לַעֲׂשֹותֹו, ּכְגֹון  ַחּיָב 
יִצְרֹו ָהַרע לְבֵַּטל ִמצְוָה, אֹו לַעֲׂשֹות עֲבֵָרה, וְֻהּכָה עַד ׁשֶעָׂשָה ָּדבָר ׁשֶַחּיָב לַעֲׂשֹותֹו, 
ָאנַס  ֶאּלָא הּוא  ִמֶּמּנּו,  ָאנּוס  זֶה  ֵאין   - לַעֲׂשֹותֹו  ׁשֶָאסּור  ִמָּדבָר  ׁשֶּנִתְַרֵחק  עַד  אֹו 
עַצְמֹו ּבְַדעְּתֹו ָהָרעָה. לְפִיכְָך ִמי ׁשֵֶאינֹו רֹוצֶה לְגֵָרׁש - ֵמַאַחר ׁשֶהּוא רֹוצֶה לְִהיֹות 
הּוא  וְיִצְרֹו  ָהעֲבֵרֹות;  ִמן  ּולְִהתְַרֵחק  ַהִּמצְוֹות  ּכָל  לַעֲׂשֹות  הּוא  רֹוצֶה  ִמּיִׂשְָרֵאל, 

ׁשֶּתְָקפֹו. וְכֵיוָן ׁשֶֻהּכָה עַד ׁשֶּתָׁשַׁש יִצְרֹו וְָאַמר רֹוצֶה ֲאנִי - ּכְבָר ּגֵַרׁש לְִרצֹונֹו".
 )משנה תורה הלכות גירושין, ב,טז-יח(

גט שניתן לאישה ללא רצונו של הבעל איננו גט. אישה שקבלה גט כזה נשארת נשואה 

לבעל, ואם תתחתן חלילה עם אחר נישואיה לא יחולו וילדיה יהיו ממזרים. למרות זאת, 

אם בית הדין הכריח בעל על ידי מלקות, בנסיבות מוצדקות, לתת גט לאשתו - למרות 

שלמראית עין הבעל הסכים לתת את הגט רק בשביל להפסיק לספוג מלקות, הגט 

כשר. היות ובית הדין פסק שעל הבעל לתת גט לאשתו, ודאי שגם הבעל חפץ בכך. 

את  לא   - הרע  היצר  את  מכניעים  המלקות  ידי  ועל  עליו,  מתגבר  שיצרו-הרע  אלא 

הבעל!

מדהים! בהלכות חמורות כמו גיטין, בית הדין יתיר לאישה להתחתן עם אדם אחר והכול 

בגלל עיקרון אחד: שכל יהודי, בפנימיותו, רוצה לעשות את רצון ה'. גם בתוך יהודי כזה, 

שמעגן את אשתו ומסרב לציית לפסק של בית דין, קיים רצון של קדושה. אנחנו יודעים 

את זה כל כך בוודאות, עד שאין כל סיבה לחשוש לכשרותו של הגט!

הרצון הפנימי הזה, הוא הדבר החשוב ביותר בתהליך התשובה. ועל כך במקור הבא:

ַהּׁשְלֵמּות,  ּכָל  נְֻקָּדה  ִמּכָל  לְַהְמׁשִיְך  ָהָאָדם  יּוכַל  טֹוב'  'עֲׂשֵה  ׁשֶּבִבְִחינַת  "ּכְמֹו 
וְלַעֲׂשֹות ָהֵראׁשִית, ּכְמֹו כֵן ּבִבְִחינַת 'סּור ֵמָרע' ּגַם ּכֵן נָתַן ה' יִתְּבַָרְך ּכֹח ּבִָאיׁש 
ַהּיִׂשְְרֵאלי, ׁשֶּבְכָל ֶרגַע ׁשֶּיְִרצֶה יּוכַל לְָהִסיר ּכָל ּכֹח ָהַרע ׁשֶּבֹו, וְלֹוַמר 'עַד ּפֹה ּתָבֹא 
ִמַּמעֲָרב  ִמזְָרח  ַהּפָסּוק "ּכְִרחֹק  ּפֵרּוׁש  וְַאל ּתֹוִסיף', ּכְמֹו ׁשֶָאַמר אאמו"ז זצוק"ל 
ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת ּפְׁשָעֵינּו" )תהילים קג,יב( - ַהיְנּו ּכְמֹו ָאָדם ׁשֶעֹוֵמד ּופָנָיו לִַּמזְָרח, 
יִתְּבַָרְך  ּובְֶרגַע ַאַחת יּוכַל לֲַהפְֹך עַצְמֹו ׁשֶּיְִהיֶה ּפָנָיו לַַּמעֲָרב. ּכְמֹו כֵן ִהְרִחיק ה' 
ּפְׁשָעֵינּו ֵמִאּתָנּו, ַהיְנּו ׁשֶּבְֶרגַע ַאַחת יּוכַל ָהָאָדם לֲַהפְֹך עַצְמֹו וְלְִהיֹות צִַּדיק ּגָמּור. 
ּכְמֹו ׁשֶָאְמרו ַרּבֹותֵינּו ז"ל ּבְַמֶּסכֶת ִקּדּוׁשִין )מ"ט ע"ב(: 'ַהְּמַקֵּדׁש ִאּׁשָה... עַל ְמנָת 
ׁשֲֶאנִי צִַּדיק, ֲאפִּלּו הּוא ָרׁשָע ּגָמּור - ְמֻקֶּדׁשֶת ִמָספֵק, ׁשֶָּמא ִהְרֵהר ּתְׁשּובָה ּבְַדעְּתֹו'. 
וְזֶה ּבִבְִחינַת ּכַּדּור עָגֹל, ׁשֶּבְכָל נְֻקָּדה ּונְֻקָּדה יְכֹולִים לַעֲׂשֹות סֹוף לִבְִחינַת ָהַרע 

וְֵראׁשִית לְַהּטֹוב ַהּגָמּור".
 )רבי יצחק יעקב מביאלא, 'דברי בינה' פרשת בהעלותך(

הרבי מביאלא מדבר על רגע המהפך: כאשר אדם נמצא בתוך חטא, הוא מפנה את 

הגב אל ה' ואת פניו אל כיוונים אחרים. התיקון הראשון והחשוב ביותר למצב הנפש הזה 

הוא - פשוט להסתובב! שוב 'להסתכל לה' בעיניים', ולהסכים שגם הוא יסתכל עלי. עוד 

לפני תיקונים ושינויים והחלטות וביצועים, פשוט להסתובב חזרה אל ה'. כשמסתובבים 

 מה פירוש המשפט: 

"ולומר עד פה תבוא ואל תוסיף''?

מה מיוחד בצורתו של כדור עגול? 

מהו הנמשל לכדור?

תשובה ן פרק ב ן על הדרך20



למען  הסליחה  עמך  "כי 

 – קל,ד(  )תהילים  תיורא" 

למען אשר ייראוך בני האדם, 

לחטאי  שתסלח  לך  ראוי 

תסלח,  לא  אם  כי  החוטאים. 

ותוסר  התשובה  מן  יתייאשו 

יראתך מעל פניהם. 

)עץ הדעת טוב(

- אפשר אולי לגלות שאנחנו לא רחוקים כמו שחשבנו, או שאנחנו רחוקים הרבה יותר 

משהעלנו על דעתנו. בין כך ובין כך - המצב עכשיו טוב לאין ערוך. ה' נמצא מולנו, ניצב 

בקצה הדרך, יש לאן ללכת! זהו השינוי המשמעותי ביותר, ומכאן ואילך ההמשך הוא 

רק שאלה של זמן. יכולות עוד להיות מהמורות בדרך, אבל לפחות יש דרך, יש כיוון, 

אדם חש שהוא שוב שייך לה'.

לא תאמינו, אך יש לכך השלכות הלכתיות מרחיקות לכת. הרבי מביאלא ציין בדבריו את 

דברי הגמרא המופלאים במסכת קידושין: הגמרא אומרת כי אם אדם רשע נתן טבעת 

לאישה ואמר לה שהיא מקודשת לו בתנאי שהוא צדיק גמור - היא מקודשת מספק, 

שמא הרהר בתשובה באותו רגע. שימו לב! הספק הוא האם הוא הרהר בתשובה או לא, 

אך אם היינו יכולים לדעת בוודאות כי הוא הרהר בתשובה, היא הייתה אשתו בוודאות! 

הרהור תשובה אחד הופך אדם רשע לצדיק גמור - וזאת הגדרה הלכתית לכל דבר! 

את אותו עיקרון כותב בעל התניא:

"ַאְך ָהעִנְיָן הּוא ּכִי עִנְיַן ַהּתְׁשּובָה הּוא לְָהׁשִיב ּפָנִים ּבְפָנִים ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך, ּכִי ֲהֹלא 
ַהּתְׁשּובָה הּוא לָׁשּוב ּולְִהתְָקֵרב ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך. וְלִכְאֹוָרה ֹלא ׁשַּיְָך לָׁשֹון זֶה לְגַּבֵי 
ַהקב"ה, ִּדכְתִיב ּבֵיּה ]שכתוב בו[: "ֶאת ַהּׁשַָמיִם וְֶאת ָהָאֶרץ ֲאנִי ָמלֵא" )ירמיהו כג,כד(, 

וְלָָּמה צִָריְך לָׁשּוב ּולְִהתְָקֵרב ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך? ּובֶַּמה נִתְַרֵחק? 

ֶאּלָא ָהעִנְיָן הּוא ּכְִמׁשַל ׁשְנֵי ּבְנֵי ָאָדם ׁשֶעֹוְמִדים זֶה ֵאצֶל זֶה, ַרק ׁשֶחֹוזְִרים עֶֹרף 
ּפָנִים.  ֶאל  ּפָנִים  ּבְַהְחזַָרת  ֶאּלָא  ֵקרּוב  וְֵאין  ִמּזֶה,  ּגָדֹול  ִרחּוק  לְָך  ֵאין  ִמּזֶה.  זֶה 
וְכְָך ִהּנֵה ּכְתִיב "וְָרִאיתָ ֶאת ֲאחָֹרי ּופָנַי ֹלא יֵָראּו" )שמות לג,כג(, ׁשֶּיֵש ּבְִחינַת ּפָנִים 
וֲַאחֹוַריִם לְַמעְלָה... וְעַל ֶּדֶרְך זֶה יּובַן ּגַם ּכֵן עִנְיַן ַהּתְׁשּובָה, ּכִי ִהּנֵה ּכְתִיב "ּכִי 
פָנּו ֵאלַי עֶֹרף" )ירמיהו ב,כז(, ּפֵרּוׁש 'ּכִי פָנּו ֵאלַי' ׁשֶּפֹונִים ֵאלָיו יִתְּבַָרְך ּבְִקּיּום ּתֹוָרתֹו 
ּוִמצְוֹותָיו. ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ֵאין זֶה ֶאּלָא ּבִבְִחינַת 'עֶֹרף' ׁשֵֶאינֹו ִמּבְִחינַת ּפְנִיִמית 
ָהָרצֹון ֵמַאֲהבָה ּותְׁשּוָקה, ֶאּלָא ִמצְוַת ֲאנָׁשִים ְמלָֻּמָדה וְהֹולְֵך ּבְִקִרירּות. וְַהּתְׁשּובָה 
ּוִמצְוֹותָיו  ה'  ּבְתֹוַרת  וְֶחפְצֹו  ְרצֹונֹו  ּפְנִיִמּיּות  לְִהיֹות  ּבְפָנִים  ּפָנִים  ַהְחזַָרת  ִהיא 

ּבְׂשְִמָחה ּובְטּוב לֵבָב ֵמֹרב ּכֹל".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' פרשת אחרי מות, דיבור המתחיל "כי ביום הזה"(

בהפניית  הוא  שלנו  הריחוק  מקום.  בכל  נמצא  שהוא  מכיוון  מה'  להתרחק  אפשר  אי 

מסתובבים?  איך  בפנים.  פנים  ולהיות  חזרה  להסתובב  פשוט  היא  והתשובה  העורף, 

קוראים הרהור  רוצים. לחשיפה הזאת  אנחנו באמת  זעיר, מה  חושפים, אפילו לרגע 

ה'. הרהור תשובה אחד מחולל  רוצה את  תשובה, להרגיש לרגע שאני בעצם מאוד 

לוקח  זמן  נקרא בעל תשובה! תוך שנייה! כמה  והוא מיד  מהפך שלם בנפש האדם, 

לחזור בתשובה? שנייה וחצי! בדיוק הזמן שלוקח להפנות את הפנים חזרה...

'הרהור תשובה'? מאיפה פתאום, לאחר הפניית העורף, מגיע הרצון  מניין מגיע אותו 

לשוב? ה'תולדות יעקב יוסף', תלמידו של הבעל שם טוב, מדבר על כך במקור הבא: 

בָנִים  'ׁשּובּו  ּוַמכְִריז  קֹול  ּבַת  יֹוצֵא  יֹום  "ּבְכָל  ז"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ּׁשֶָאְמרּו  ַמה  "עַל 
ָאָדם  ׁשּום  נְִמצָא  ׁשֶֹּלא  ֵמַאַחר  נַפְׁשְָך!  ִמַּמה  ]הבעש"ט[  מֹוִרי  וְִהְקׁשָה  ׁשֹובָבִים'". 
וְעַל ּכְָרֲחָך  ]לנו[ ּכְלָל ַהּבַת קֹול?  ׁשֶּיִׁשְַמע ַהּבַת קֹול ֵאיְך ַמכְִריז, ִאם ּכֵן לָָּמה לָן 
לְַמעֵט  ַהַּמלְכּות  נִּמּוס  ּכִי  וְָהעִנְיָן  ָאָדם...  לְֵאיזֶה  נִׁשְָמע  ׁשֶּבֱֶאֶמת  לֹוַמר  צְִריכִין 
ְּדבִָרים ּבְלִי  וְֵאין  אֶֹמר  "ֵאין  לְַמעְלָה  הּוא  וְכֵן  ּבְֶרֶמז,  ָהעִנְיָן  לְָהבִין  ַרק  ּבְִדּבּור, 
וְֵהן ִהְרהּוֵרי  ּבְַמֲחׁשָבָה, ּבְֶרֶמז,  ַהּכָרֹוז הּוא  וְִאם ּכֵן,  )תהילים י"ט,ד(.  נִׁשְָמע קֹולָם" 
וְלִׁשְּפְֹך  יָבִין לְִהתְּבֹוֵדד  וְַהַּמׂשְּכִיל  ַהּכָרֹוז.  ִמּצַד  יֹום  ּבְכָל  ּתְׁשּובָה ׁשֶּבִָאין לָָאָדם 
ׂשִיחֹו לְפָנָיו יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו לָׁשּוב עָָדיו. וְַהֵחֵרׁש ׁשֵֶאינֹו ׁשֹוֵמע לְָהבִין, ּפֹונֶה לִפְקַֹח 

עַצְבּות לִּבֹו ּבְִדבִָרים ַהְּמׁשַּכְִרים".
 )רבי יעקב יוסף מפולנאה, 'תולדות יעקב יוסף' פרשת קדושים( 
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לנו  קורא  ה'  לא-מודעים.  תהליכים  קודמים  התשובה  רגע  של  המדהימה  לתפנית 

קולה של  אותנו לשוב.  הזו מהדהדת בבת-קול המעוררת  והקריאה  ומתגעגע אלינו, 

ה'  אותנו  מעורר  בעדינות,  בשקט,  הלב.  ברחשי  אלא  באוזניים  נשמע  אינו  קול  הבת 

לשוב אליו. לתהליך התשובה הגלוי קודם תהליך סמוי. עוד לפני שאדם מחליט לזוז, 

ה' מנענע ומעורר אותו, ופתאום... הבן-אדם מתעורר ומשתוקק לה'. המבחן שלנו הוא 

ביכולת ההקשבה. עד כמה אנו מוכנים לשמוע את ההכרזה של בת הקול, את הרהורי 

התשובה שעולים בתוכנו בצורה ספונטנית - ועד כמה אנו מוכנים ללכת בעקבותיהם. 

לעיתים, הרצון של התשובה מתבשל לאיטו. קולה של הבת קול מתנגן באוזנינו, אבל 

אנחנו עדיין לא ממש מקשיבים לו. יש בנו געגועים לקדושה, אך עדיין לא מתעוררת 

בנו החלטה של ממש. גם לגעגועים הללו יש ערך, ערך רב. ישנה אמרה שעברה בין 

חסידים, שאפילו אם אדם מרגיש שאין לו כוח לרצות, אלא שהוא רק 'רוצה לרצות', או 

שרק 'רוצה לרצות לרצות' - גם זהו רצון! גם רצון קלוש - רצון של קדושה הוא, והוא 

מחלץ את הנפש מריחוקה ומקרב אותה לה'. 

לדיון בכיתה:

לאור הנלמד, כמה זמן לוקח לחזור בתשובה? אם זה לוקח הרבה פחות מדקה, האם 

לחזור בתשובה זה קל או קשה?

אם לחזור בתשובה זה קל, האם זה אומר שזהו תהליך שטחי? דברים עמוקים חייבים 

להיות קשים או לקחת הרבה זמן? )השוו לדברים עמוקים אחרים: ברית מילה, 'הרי 

את מקודשת', הנחת תפילין...(

אם אפשר לחזור בתשובה בעמקות, במהירות ובקלות, למה תמיד לוקחים את זה כל 

כך קשה?

תרגיל רצון: סבב כיתתי - כל אחד מספר או כותב מה הוא רוצה לעשות עם עצמו. 

מסקנה: כולם רוצים דברים חיוביים. כל אחד מגדיר אחרת מה חיובי, אבל כולם 

רוצים חיובי.

האם חווית פעם סיטואציה, בה משפט אחד או זיק אחד בעיניים שינה הכול? משפט 

במקום / לא במקום שהפך את האווירה?
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4. בבת-אחת ולאט לאט
ובכן, הרהור תשובה מחולל מהפך אדיר. אך האם בכך הסתיים תהליך התשובה? או 

שמא רק התחיל?! 

ולהותיר אותנו בחשיכה. אין בכך כל ערעור על האמת  יכול להיעלם  הרהור תשובה 

והקדושה שהוא חשף ועל כך שהוא הפך את האדם לצדיק גמור, אך כדי שהצדקות 

הזאת תתבסס במהלך החיים, עלינו לרתום את המהפך הפתאומי לעבודה מתמשכת. 

ולעבודה המתמשכת אין קץ, כי תמיד יש לאן להתקדם. 

שתי הרמות של התשובה אינן סותרות זו את זו, מכיוון שהן אינן מתייחסות לאותו מישור. 

הרהור תשובה פועל במעמקים על העמדה הנפשית, ומשנה את הכיוון בו האדם צועד. 

והעבודה המתמשכת מתייחסת להתנהלות היומיומית ולתיקון המעשים. שתי הרמות 

משלימות זו את זו: השינוי הנפשי הפנימי מניע את תהליך השינוי המעשי. 

במקורות הבאים נראה את התשובה כתהליך מתמשך והדרגתי:

ּבְַמְדֵרגָה  הֹולְֵך  ׁשֶָהָאָדם  עֵת  ּבְכָל  ּכִי  ַהּנְכֹונָה.  ַהּתְׁשּובָה  ֶּדֶרְך  לָנּו  לְהֹורֹות  "ּבָא 
ַהּיֹותֵר ּגָבֹוַּה, צִָריְך לְהֹוִסיף ּבִתְׁשּובָה עַל יֹום ֶאתְמֹול ׁשֶֹּלא ִהּגִיעַ לְַמעְלָה זֹו. וְזֶהּו 
ּפֵרּוׁש ַהּפָסּוק "ֲהׁשִיבֵנּו ה' ֵאלֶיָך וְנָׁשּובָה" )איכה ה,כא(, ּפֵרּוׁש - ּכֲַאׁשֶר נַתְִחיל לָׁשּוב 
ּבִתְׁשּובָה וְנָׁשּובָה עֹוד ּבְכָל ּפַעַם יֹותֵר. וְזֶהּו ׁשֶּכָתּוב "ׁשּובִי ׁשּובִי ַהּׁשּולִַּמית" )שיר 
השירים ז,א(, ּבְכָל ּפַעַם ּתָׁשּוב ּבִתְׁשּובָה. עַל ַהּתְׁשּובָה ׁשֶל יֹום ֶאתְמֹול, ּתָׁשּוב ַהּיֹום 

ּבְַמְדֵרגָה יְתֵָרה כנ"ל". 
)רבי שלמה מרדומסק, 'תפארת שלמה - מועדים', שבת תשובה, ד"ה "והיה כי יבואו אליך"( 

רבי שלמה מרדומסק מדבר על 'דרך התשובה הנכונה' בתור דרך שבה האדם צועד. 

במהלך הצעידה ישנה התקדמות מתמדת. לא מייחלים ל'קפיצת הדרך' ולא עומדים 

במקום. גם אם הגענו רחוק והתקדמנו הרבה, תמיד נוכל להגיע לתשובה ברמה גבוהה 

יותר. התשובה וההתקדמות של אתמול, גם היא צריכה תשובה ותיקון - בהתקדמות 

חדשה!

אסור לנו להסתפק ב'הרהור תשובה' ואפילו לא בהתקדמות של יום אתמול, אך יחד 

עם זאת, ה' יתברך לא מצפה מאיתנו שנצעד את כל הדרך ביום אחד. רבי יוסף יצחק 

אדם  בין  חוב  לפריעת  התשובה  שבתהליך  ההדרגתיות  את  ממשיל  מליובאוויטש 

לחברו: 

"יֵׁש לְבֵָאר עַל ּפִי ַהָּמׁשָל ׁשֶָאַמר ַרּבֵנּו ַהּגָדֹול זצוק"ל ]בעל התניא[. ּכְמֹו ָאָדם ׁשֶהּוא 
ַחּיָב ָסְך ּגָדֹול עָצּום ּוְמֻסּיָם, וְֵאין יָדֹו ַמּׂשֶגֶת לְׁשַּלֵם ּכָל חֹובֹו ֶאּלָא ַמֲחצִית ַהחֹוב. 
וְהּוא ָאָדם יָׁשָר, ֲאׁשֶר יֹׁשֶר לְבָבֹו ְמעֹוְררֹו לְׁשַּלֵם ּכָל חֹובֹו, ֲאבָל ֵאין יָדֹו ַמּׂשֶגֶת 
לְׁשַּלֵם ַרק ַמֲחצִית ַהחֹוב. ּוַמֲחצִית זֶה ּגַם ּכֵן ֵאינֹו ּבֶָאפְׁשִָרי לְׁשַּלֵם לֹו ּבְפַעַם ַאַחת, 

ּכִי ִאם ִקְמעָא ִקְמעָא ּבְִרּבּוי ׁשָנִים. 

וְָהיָה ִאם לְִמי ׁשֶַחּיָב לֹו הּוא טֹוב, ּוַמְסּכִים עַל ָהָאָדם ַהַחּיָב ֲאׁשֶר יְׁשַּלֵם לֹו ּכְפִי 
ֲהׂשָגַת יָדֹו ַרק ַמֲחצִית ַהחֹוב, וְגַם ַמֲחצִית זֶה יְׁשַּלֵם ּבְאֹפֶן ׁשֶּיָכֹול, ִקְמעָא ִקְמעָא 
ּבְֶמשְֶך ִרּבּוי ׁשָנִים. ִהּנֵה ָאז ָהָאָדם ַהַחּיָב ִמׁשְּתֵַּדל ּבְכָל ּכֹחֹו לְׁשַּלֵם ּכָל חֹובֹו, וְהּוא 
ָאָדם יָׁשָר, ׁשֶּבֱֶאֶמת ִמּצַד יֹׁשֶר לְבָבֹו ָחפֵץ הּוא לְׁשַּלֵם ּכָל ַהחֹוב ֶאּלָא ׁשֵֶאין יָדֹו 
ַמּׂשֶגֶת. ִהּנֵה ֵקרּוב ָהָאָדם ׁשֶהּוא ַחּיָב לֹו ּפֹועֵל ּבֹו עֹוד יֹותֵר ִרּבּוי ַהִהׁשְּתְַּדלּות, עַד 

ׁשֶּיָכֹול לְִהיֹות ּכִי יְׁשַּלֵם לֹו ּכָל ַהחֹוב, אֹו ּבְכָל אֹפֶן יֹותֵר ִמַּמה ּׁשֶָחׁשַב ּתְִחּלָה. 

ֲאבָל ִאם ָהָאָדם ׁשֶהּוא ַחּיָב לֹו הּוא ָקׁשֶה וְָחפֵץ ּכִי יְׁשַּלֵם ָהָאָדם ַהַחּיָב ּכָל חֹובֹו 
ּובְפַעַם ַאַחת ַדוְָקא, ֲהֵרי ִמתְַרּׁשֵל ָהָאָדם ַהַחּיָב ּוִמתְּבַלְּבֵל וְֵאינֹו ְמׁשַּלֵם ּכְלּום. 

וְכֵן הּוא ּבְעִנְיַן ַהּתְׁשּובָה, ׁשֶָאנּו אֹוְמִרים "וַּתְלְַּמֵדנּו ה' ֱאֹלֵקינּו לְִהתְוַּדֹות לְפָנֶיָך... 
לְַמעַן נְֶחַּדל ֵמעֹׁשֶק יֵָדינּו" )תפילת יום הכפורים(, וְִהּנֵה ָהָאָדם ַהַחּיָב וְֵאינֹו ּפֹוֵרעַ ּכְלָל 
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נְִקָרא 'עַׁשְָקן', ָאְמנָם עַל יְֵדי "וַּתְלְַּמֵדנּו לְִהתְוַּדֹות לְפָנֶיָך" וְַאּתָה סֹולֵַח לָנּו, וְלִפְֹרע 
ַהחֹוב ּכְפִי ֲהׂשָגַת יֵָדינּו, וְּגַם זֶה ִקְמעָא ִקְמעָא, ִהּנֵה עַל יְֵדי זֶה נְֶחַּדל ֵמעֹׁשֶק יֵָדינּו, 

ׁשְֶּסלִיָחה זֹו נֹותֶנֶת ּכַֹח וָעֹז לְִהׁשְּתֵַּדל ּבְכָל ִמינֵי ִהׁשְּתְַּדלּות לְׁשַּלֵם ַהחֹוב".
)רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, מאמר "כי עמך הסליחה" תש"ט(

מאתנו  תובע  לא  ה'  להצליח.  האדם  את  מעודדת  איטית,  להתקדמות  הלגיטימציה 

להתקדם בקצב שאיננו מסוגלים אליו, ולא נכון שאנחנו נדרוש זאת מעצמנו.

וידוי	שמח

הבעל שם טוב ז"ל בא פעם לעיר אחת קודם ראש השנה, ושאל מאנשי העיר מי 

הוא בעל-התפילה אצלם בימים הנוראים, והשיבו לו כי הרב דמתא הוא הבעל-

תפילה. שאל אותם הבעל שם טוב: איך הוא מתנהג בתפילותיו? והשיבו לו, כי 

ביום הכיפורים הוא אומר את כל הווידויים בניגונים שמחים מאוד. וישלח הבעל 

שם טוב לקרוא אליו את הרב, וישאל אותו על פשר הדבר, והשיב לו הרב: הנה 

ולנקות את החצר ממי- והנבזה של המלך, שמלאכתו לגרוף  העבד הפחות 

השופכין ומלכלוך וטינופת, למען תהיה חצר המלך נקייה ויפה, כשהוא אוהב 

את המלך, אזי בעת גורפו את הצינורות ובעת עבודתו במלאכת הניקיון, הוא 

שמח מאוד על שמנקה את חצר המלך, ומזמר אז ניגוניו בשמחה, שעושה נחת 

רוח למלך... אמר לו הבעל שם טוב: אם כבודו מתפלל בכוונה זאת, יהי חלקי 

עימו.   

)סיפורי חסידים – מועדים, הרב זוין(
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5. שמח או עצוב? 
לאחר שלמדנו שלושה מרכיבים של תהליך התשובה, נדון כעת ברגשי הלב המלווים 

אותנו בכל השלבים. 

התשובה, יש לזכור, היא מצווה מדאורייתא. יש משהו במצווה הזאת, שהוא נעלה על 

כל המצוות. התשובה מתקנת עיוותים ומשלימה חללים שנוצרו על ידי חטאים במצוות 

עשה ולא-תעשה. ולכן, אם את כל המצוות יש לקיים בשמחה, אז את מצוות התשובה 

על אחת כמה וכמה. וכך כותב רבי אלימלך מליז'נסק:

"ַהּתֹוָרה נִיתְנָה ּבְִסינַי לְַמעַן יִלְַמד ָאָדם לְִהיֹות ּתִָמיד מּוכְנַע ּגָדֹול וְנִבְזֶה ּבְעֵינָיו, 
ִסינַי  ּבְַהר  ּובַָחר  ַהּגְבֹוִהים  ּבֶָהִרים  ׁשֶָּמַאס  הּוא,  ּבָרּוְך  יִתְּבַָרך  ה'  ׁשֶעָׂשָה  ּכְֶדֶרך 
וְזֶה  ַהכְנָעָה,  ֵמֲחָמת גֹוֶדל  יִתְעַּצֵב  ָהָאָדם ׁשֶֹּלא  ... ַרק לָזֶה צִָריְך  ַהּנָמּוְך ִמּכּולָם 
ׁשֶיְִרֶאה  עָלָיו  ּתֹוָרה  ִהזְִהיָרה  לָכֵן  יִתְּבַָרְך,  ַהּבֹוֵרא  ֵמעַבֹוָדת  גְדֹולָה  ְמנִיעָה  הּוא 
לְִהיֹות ּתִָמיד ּבְׂשְִמָחה, ּכִי ֵאין ַהּׁשְכִינָה ׁשֹוָרה ִמּתֹוְך עַצְבּות ... וְִאם יֹאַמר ַהָאָדם 
וְֵאיְך אּוכַל לִׂשְמֹוַח ּכֵיוָן ׁשִֶהְרּבֵתִי לִפְׁשֹועַ? וְלָזֶה ָאְמָרה ּתֹוָרה: ַאף עַל ּפִי כֵן יְִרֶאה 
לַעֲׂשֹות ּתְׁשּובָה ּבְׂשְִמָחה, וְיִתְַחּזֵק עַצְמֹו לֵאמֹר ַהֵרי ֲאנִי ּכְִאלּו נֹולְָדּתִי ַהּיֹום ַהּזֶה, 

וְֹלא ָאׁשּוב עֹוד לְכְִסלָה! וְזֶה נְִקָרא ִחיּדּוׁש ׁשֶּנִתְַחֵּדש ּכִבְִריָה ֲחָדׁשָה"!  
 )רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך' פרשת במדבר( 

חדשים,  אנשים  להיות  הופכים  אנחנו   - ביותר  המשמח  הדבר  היא  התשובה  עצם 

ומתראים מחדש עם ה'. אך יחד עם זאת, ברור שיש בתהליך התשובה גם מימד של 

צער וחרטה עמוקים על העבר, המלווים בכאב גדול. הן הכאב והן השמחה מוכרחים 

בתהליך התשובה ומעידים על העומק שבתשובה. מעבר לכך, הכאב והצער כרוכים 

זה בזה ותלויים אחד בשני. וכך מבאר זאת ה'אדמו"ר האמצעי' מליובאוויטש:

"יֵׁש ּכָאן ׁשְנֵי ְּדבִָרים: ָהֶאָחד ׁשֶּנִּתָק וְנִבְָּדל וְנִתְַרֵחק ִמְּמקֹום ֻטְמָאה... ּכָל ׁשֶּיִתְַמְרֵמר 
ּבְלִּבֹו עַל ַהֵחְטא, יֹותֵר נִּתָק וְנִתְַרֵחק ִמּׁשָם. ּובָזֶה עַצְמֹו יֵׁש ּבְִחינַת ֵקרּוב ֶאל ה' 
יֹותֵר, וְהּוא ַמה ּׁשֶּכָתּוב: "וְׁשּובּו ֶאל ה'" )הושע יד,ג(, ּכְמֹו ָהרּוַח ׁשֶּתָׁשּוב ֶאל ה'. 
וְָהַרע, ּכְָך עֵֶרְך  וְֵאין לְַחּלֵק ּבָזֶה ּכְלָל ּוכְלָל. ׁשֶּוַַּדאי לְפִי עֵֶרך ַהִרחּוק ִמן ַהָּמוֶת 
ֵקרּובֹו ֶאל ַהַחּיִים וְַהּטֹוב ׁשֶהּוא ַהּתְׁשּובָה ֶאל ה'. וְַאף עַל ּפִי ׁשֵֶהן ׁשְּתֵי ּתְׁשּובֹות: 
ַאַחת - ּתְׁשּובָה ִמן ָהַרע ׁשֶּנְִקָרא ִרחּוק וְַהבְָּדלָה, וְַהּׁשְנִּיָה - ּתְׁשּובָה ֶאל ה' ׁשִֶהיא 
ַהֵּקרּוב וְַהִּדּבּוק, ַהּכֹל ֶאָחד ַמָּמׁש ּבְִמׁשְָקל ֶאָחד ּכִי ָהא ּבְָהא ּתָלְיָא ]זה בזה תלוי[ ַמָּמׁש. 

ּכְמֹו ַהּׁשָב ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ּכָל ׁשֶּיִתְַרֵחק יֹותֵר ִמּׁשָם יִתְָקֵרב יֹותֵר לְֶאֶרץ ֲאֻחּזָתֹו. 

ּוִמּכָל ָמקֹום ּבְַמהּות אֹפֶן ַהּתְׁשּובָה ׁשְנֵי ֲהפָכִים ֵהן. ׁשֶּזֶה ּבָא ּבְתַכְלִית ָהעֹצֶב ּוָמַרת 
ַהּנֶפֶׁש, וְזֶה ּבָא ּבְתַכְלִית ַהּׂשְִמָחה וְֶחְדוַת ַהּנֶפֶׁש. ּכִי ִהּנֵה עַל עֶצֶם ִרחּוקו ֵמֱאלֹוִקים 
ַחּיִים יִתְַמְרֵמר ּבִנְֻקַּדת ַהּלֵב, וְתֵכֶף ּוִמּיָד ּבָכֹה יִבְּכֶה עַל ַחּטֹאת נְעּוִרים. וְִאם לָאו, 
לַיְלָה  בְכָל  "ַאׂשְֶחה  ָדוִד:  ׁשֶָאַמר  ּוכְמֹו  ּכַּיָדּועַ,  ּכְלָל  ֲאִמּתִית  ּתְׁשּובָה  נְִקָרא  ֹלא 
ִמָּטתִי ּבְִדְמעָתִי עְַרׂשִי וְכו'" )תהילים ו,ז(, וְהּוא ּבְִקִריַאת ׁשְַמע עַל ַהִּמָּטה וְָהרֹוֵחץ 
ּפָנָיו ּבְִדָמעֹות ְמתֵַּקן לְצֶלֶם ֱאלֹוִקים ׁשֶּפָגַם. ּוִמּיָד ּבְזָכְרֹו ׁשֶּכְבָר ֻהְחלַט ּבְלִּבֹו וְׁשָב 
ּבֱֶאֶמת וְֹלא יָסּור עֹוד לְִקלְקּולֹו וְיְִדּבַק נַפְׁשֹו ַאֲחֵרי ה' וְתֹוָרתֹו, זֶהּו ַהּנְִקָרא ּתְׁשּובָה 
ֶאל ה', ּובָא לִכְלַל ׂשְִמַחת ַהּנֶפֶׁש ְמאֹד ְמאֹד. ּכִי ּבְַמה ּׁשֶּנִפְָטר ִמן ָהַרע ּוָמוֶת רּוָחנִי 
מֹות  עֹנֶׁש  ּכִי  ַהּגַׁשְִמי,  ַהָּמוֶת  ִמן  יֹוצֵא  ׁשֶָהיָה  ּכְמֹו  לִּבֹו  יִׂשְַמח  ַהחֹׁשֶך,  ִמן  וְיָצָא 

ַהּנְׁשָָמה ּגָדֹול ַהְרּבֵה ֵמעֹנֶש ָמוֶת ַהּגּופָנִי ּכַּיָדּועַ".
 )רבי דב בער מליובאוויטש, 'האדמו"ר האמצעי', 'דרך חיים' שער התשובה פרק א'(

והדביקות  מהרע,  ההתרחקות   - התשובה  חלקי  שני  בין  מבחין  האמצעי  האדמו"ר 

לשמחה  גורמת  והשנייה  עצומה,  ומרירות  בכאב  מלווה  הראשונה  בה'.  המחודשת 

ותקווה. על אף ששני החלקים הם הפוכים לחלוטין, הם פועלים בנפש בו-זמנית. ככל 

שהאדם מתנתק מהרע הוא מתקרב יותר אל הטוב. אי אפשר להתנתק מהרע ולהישאר 

הקב"ה  של  שמו  נקרא  למה 

)שמות  אהיה"  אשר  "אהיה 

אדם  שכאשר  מפני  ג,ד(? 

טוב  "אהיה  ואומר  מתחרט 

מעתה והלאה", מיד משיב לו 

איתך  אהיה  אני  "גם  הקב"ה: 

ואשרה שכינתי עליך". 

)היהודי הקדוש מפשיסחא(
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סתם כך תלוי באוויר. כשאדם נוסע ממקום למקום, כל קילומטר שמרחיק אותו מתחנת 

המוצא מקרב אותו בדיוק בקילומטר אל היעד. משום כך, כשאנחנו מתקדמים בכביש 

שמרחיק אותנו מהנפילות שלנו ומחזיר אותנו הביתה, אל ה', רגשות סותרים ממלאים 

מאידך.  ואושר  ותקווה-רעננות-שמחה  מחד,  וחרטה  אשמה-בושה-צער  הלב.  את 

ככל שהחרטה על החטא עמוקה יותר, כך גם שמחת התשובה. כל דמעה של חרטה, 

הופכת להיות דמעה של התרגשות.

מצא דוגמא מהחיים למצב בו רגשות הפוכים לחלוטין ממלאים את הלב. האם 

הסתירה הרגשית היא טבעית או מבלבלת?

האם אתה מכיר אווירה של תשובה במרירות או בשמחה בלבד? מה יאמר על כך 

האדמו"ר האמצעי?

בנפש  לשכון  יכולים  אליו,  הקירוב  על  והשמחה  מה'  הריחוק  על  הכאב  כיצד  ראינו 

יכולה  ונראה, שהקירבה עצמה  זמנית. במקור הבא נלמד מדברי הבעל שם טוב  בו 

מתוך  סליחה  בקשת  של  הוא  ווידוי  של  הרגיל  הדימוי  אם  תשובה.  של  כאב  להוליד 

עמדה של ריחוק וניכור, מחדש הבעש"ט שאפשר אחרת - להצטער מתוך עומק של 

קרבה ואהבה:

)תהילים  הֹופִיעַ"  נְָקמֹות  ֵאל  ה'  נְָקמֹות  "ֵאל  ּפָסּוק  עַל  טֹוב  ׁשֵם  ַהּבַעַל  "ּפֵרּוׁש 
צד,א(, עַל ּפִי ָמׁשָל לְִאיׁש ּכַפְִרי ֶאָחד ׁשֶָּמַרד ּבֶַּמלְֶך, ׁשִֶהּכָה וְָרגַם ִאיקֹונִין ׁשֶל ֶמלְֶך 

עַד  לְַמְדֵרגָה  ִמַּמְדֵרגָה  וְֶהעֱלָהּו  לְֹראׁש  ַהֶּמלְֶך אֹותֹו  עָׂשָה  ּוִמּיָד  ּבָזֶה.  ּכַּיֹוצֵא  אֹו 
ׁשֶּנַעֲׂשָה ִמׁשְנֶה לֶַּמלְֶך, וְכָל ַמה ּׁשֵֶהיִטיב ַהֶּמלְֶך עִּמֹו יֹותֵר וְֵהבִיאֹו לְיֹותֵר ַמְדֵרגָה 
וְָרָאה יֹותֵר ּכְבֹוד ַהֶּמלְֶך ּוְמׁשְָרתָיו וְַהנְֲהגֹותָיו, ָהיָה יֹותֵר צַעַר לְזֶה ׁשֶָהיָה ּבֶן ּכְפָר 
ּבְזָכְרֹו ׁשֶָּמַרד נֶגֶד ַהֶּמלְֶך ַהּגָדֹול ָהַרֲחָמן ַהּזֶה, ּוַמה ּׁשֶָהיָה ָראּוי לְעֹנֶש הּוא ֵמיִטיב 

עִּמֹו יֹותֵר. 

וְַהֶּמלְֶך עָׂשָה ּבְכַּוָנָה ְמכֻּוֶנֶת, ׁשִֶאם ָהיָה ְמִמיתֹו ָהיָה צַעַר לְפִי ׁשָעָה וְתּו ֹלא, ַמה 
ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבֶַּדֶרְך ַהנ"ל ִמצְַטעֵר ּכָל יָָמיו ּומֹוִסיף ּתִָמיד ּתִָמיד ּכְׁשֶעֹולֶה לְיֹותֵר ּגְֻדּלָה 

מֹוִסיף יֹותֵר צַעַר עַל צַעֲרֹו, ֵאיְך ְמלָאֹו לִּבֹו לְִמֹרד עֵינֵי ּכְבֹודֹו. 

וְזֶהּו ׁשֶּכָתּוב "ֵאל נְָקמֹות הוי'", רֹוצֶה לֹוַמר ׁשֶּנְִקמֹות ה' יִתְּבֵָרְך הּוא ע"י ִמַּדת 
ָהַרֲחִמים ]שם הוי"ה מציין למידת הרחמים[ ׁשֶֹּלא ּכְֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם, וְהּוא ּכִי "ֵאל נְָקמֹות 
הֹופִיעַ", רֹוצֶה לֹוַמר ׁשֶַהּנְָקָמה הּוא ּבְַמה ּׁשֶהֹופִיעַ לֹו ִמּגְֻדּלָתֹו, ּובְִראֹותֹו ּגְֻדּלַת 

ַהֶּמלְֶך ּובְזָכְרֹו ׁשֶָּמַרד נֶגֶד ֶמלְֶך זֶה ֵאין לְָך צַעַר ּגָדֹול ִמּזֶה". 
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב' אות ק"ח(

אם אנו נכשלים, 'נקמתו' המתוקה מאוד של ה' היא לקרב אותנו אליו. ככל שהקירבה 

גדילה, כך גם הכאב על הצער שגרמנו כביכול לה', הולך ונהיה עמוק יותר. הדביקות 

גורמת לחוש את כאב החטא, וכך נוצר וידוי כואב-צורב ומתוק.
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