
פרק ג

אמצע הדרך

דרכו של החוזר בתשובה זרועה בהרבה מכשולים. על אף כל הכוונות הטובות, 

היצר הרע טומן לנו מחשבות של ייאוש וחוסר אמון בעצמנו או בדרך התשובה. 

ולכן, הכלים החשובים ביותר במסלול התשובה הן העצות שדוחפות ונותנות כוח 

להמשיך ולצעוד בחכמה בדרך התשובה.

פרק ג מתמקד בכמה תובנות ועצות של חיזוק והדרכה, שמכוונות את דרכו של 

החוזר בתשובה:

לוחמה	פסיכולוגית - הדרך להתמודד מול הנשק המסוכן ביותר של היצר  	.1

הרע: הייאוש

כל	מילימטר	קילומטר - החשיבות העצומה של כל מעשה טוב וצעד קדימה 	.2

ולא  בטוב  להוסיף  להיות  צריך  המיקוד   - במקלות  מגרשים	 לא	 חושך	 	.3

בהתעסקות עם הרע

	צעד	אחר	צעד - לתכנן את צעדינו ולא לצפות לשינוי מיידי  	.4
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הסביר  מרוז'ין  ישראל  רבי 

רק  זוכר  ברוך  הקדוש  פעם: 

כשאדם  הכיצד?  הנשכחות. 

אותה  ושוכח  מצווה  עושה 

לעצמו,  טובה  מזכיר  ואינו 

את אותה מצווה זוכר הקב"ה. 

את  זוכר  האדם  אם  אבל 

המצווה ומחזיק טובה לעצמו, 

אזי אין הקב"ה רוצה לזוכרה. 

אם  בעבירות.  גם  הדבר  וכן 

ושכח  עבירה  אדם  עשה 

עליה,  להצטער  מבלי  אותה 

זוכר לו אותה הקב"ה. אך אם 

האדם עבר עבירה והוא זוכר 

כך,  על  לו  מיצר  ולבו  אותה 

אין הקב"ה רוצה לזכרה.

1. לוחמה פסיכולוגית
צבאיים.  במהלכים  משמעותית  שותפה  הייתה  פסיכולוגית  לוחמה  הדורות,  בכל 

באמצעים שונים ומגוונים זרעו האויבים ייאוש וחרדה בקרב אזרחי המדינה שכנגד, ובכך 

השיגו את מטרתם. גם היצר הרע משתמש בלוחמה פסיכולוגית: הוא משנן באוזנינו 

שוב ושוב, שאין לנו סיכוי, שבאמת לא נצליח לחזור בתשובה ולא נפסיק לחטוא.

האמת היא, שתקופת אלול-ראש השנה-יום כיפור זו תקופת הפריחה שלנו. אנחנו סוף 

סוף מקבלים את הכוח להשתנות באמת. אין נפלא מזה! אך משום מה, לעיתים אנו 

ומתח שלילי. הסיבה  הנוראים בכבדות  ולימים  מוצאים את עצמנו מתייחסים לאלול 

לעצב הצובע את הנס הגדול בעולם )התשובה( בצבעים קודרים, נעוצה במעשה הבא: 

חסידים אמרו שכאשר גילה השטן שה' נתן אפשרות לחזור בתשובה הוא היה מודאג 

מאוד. הוא הרי כל כך מתאמץ להחטיא אנשים, ואם ה' ייתן להם אפשרות לתיקון אז 

יצא שכרו בהפסדו! ומה יעשה?... לאחר כמה זמן נראה שוב השטן מחייך, הוא מצא 

פתרון! הוא יעטוף את התשובה בכמות כל כך גדולה של ייאוש, עצבות ומרה שחורה, 

שאף אחד כבר לא יעיז להתקרב אליה...

על המכשול הגדול שטומן הייאוש לבעל התשובה, מדבר רבי נתן מברסלב במקור 

הבא:

ַהָּדבָר  לַעֲׂשֹות  ה'  ּבַעֲבֹוַדת  גָדֹול  עְַקׁשָן  לְִהיֹות  שֶצְִריכִין  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  "עִיָקר 
ׁשֶּבְִקדּוׁשָה ֲאפִילּו ֶדֶרך עְַקׁשָנּות ֲאפִילּו ֲאלָפִים ּפְעִָמים, וְלִבְלִי לְִהְסּתַּכֵל עַל ׁשּום 
ֲחלִיׁשּות ַהַּדעַת ׁשֶַהּבַעַל ָדבָר ]יצר הרע[ ַמֲחלִיׁש ַּדעְּתֹו, ַרק לַעֲׂשֹות וְלֲַחזֹור וְלַעֲׂשֹות 
ַהָּדבָר ׁשֶּבְִקדּושָה ֲאפִילּו ֶאלֶף ּפְעִָמים ... ּכִי ַהּכֹל ְמלִֵאים ֲחָרטֹות, ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו 
ַרּבֹותֵינּו ז"ל, ֲאבָל עַל ּפִי רֹוב עִיָקר עִיּכּובֹו ִמּתְׁשּובָה הּוא ֵמֲחָמת ֲחלִיׁשּות ַהָּדעַת, 
ׁשֶנְִדֶמה לֹו ׁשֵֶאין מֹועִיל לֹו עֹוד ּתְׁשּובָה לְִריּבּוי עֲוֹונֹותָיו ָהעֲצּוִמים ְמאֹוד, ּוּבִפְַרט 
וְעְָסקּו  יִתְּבַָרך  לַה'  לָׁשּוב  לְַהתְִחיל  ִמּׁשְנָתָם  לְִהתְעֹוֵרר  ּכְבָר  ׁשִֶהתְִחילּו  אֹותָן 
ּבְּתֹוָרה ּוִמצְוֹות ֵאיזֶה זְָמן זְָמנִים וְַאַחר ּכְָך נָפְלּו ִמּזֶה, וְַהעִיָקר הּוא ֵמֲחָמת ֲחלִיׁשּות 

ַהַּדעַת...". 
)רבי נתן מברסלב, 'ליקוטי הלכות', הלכות בשר בחלב הלכה ה(

כל מחשבה של רפיון או ייאוש מגיעה מהיצר הרע! הוא פשוט פוחד שנברח לו. עלינו 

להיות עקשנים כפרד, זאת אומרת: אפילו אם נשכח את כל הסיבות למלחמה, נמשיך 

להתעקש סתם כך, התעקשות לשמה...

יחד עם זאת, כדאי מאוד לזכור שיש לנו סיבות טובות מאוד להתעקש. עלינו לחסן את 

עצמנו מהלוחמה הפסיכולוגית על ידי מחשבות משלנו: אני ודאי אצליח! אני הרי רוצה 

לעשות את רצונו של ה', וזה שם אותי בצד החזק! ה' רוצה בטובתי ועומד לצידי כל 

הזמן. "ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו" )קידושין ל ע"ב( - זה נכון, ללא עזרה מלמעלה 

אין לנו שום סיכוי לנצח את היצר הרע. אבל ה' עוזר כל הזמן. וגם אם יהודי נפל בחטא 

והובס - ה' לא עוזב אותו לרגע. מחשבה של יאוש היא מחשבה של כפירה בנוכחותו של 

ה' ובאהבתו אלינו, וכפי שמבטא זאת בחריפות ה'נתיבות שלום' במקור הבא: 

"ַמה ּׁשֶָאַמר ָמָרן ַהָּקדֹוׁש ִמּקּובְִרין זי"ע ׁשֶּיְהּוִדי ֲאׁשֶר עָבַר עַל ָהעֲבֵָרה ַהֲחמּוָרה 
ּבְיֹותֵר ּבַּתֹוָרה וְאח"כ ֵאינו יָכֹול לֵעֵָמד ּבִתְפִּלָה וְלִׁשְּפְֹך ׂשִיחֹו לִפְנֵי ה' יִתְּבֵָרְך, ֹלא 

ָּדַרְך עַל ִמפְּתַן ַהֲחִסידּות, וְאח"כ הֹוִסיף: עַל ִמפְּתַן ַהּיֲַהדּות. 

ֻחצְּפָה  ּבְכָזֹו  לְִהתְיַּצֵב  ֲחמּורֹות  עֲבֵרֹות  ׁשֶעָבַר  לְַאַחר  יְהּוִדי  יָכֹול  ּבֱֶאֶמת  וְֵאיְך 
לִפְנֵי ַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך. ֶאּלָא ּכֲַאׁשֶר יְהּוִדי ַמֲאִמין ּבִבְִהירּות וְיֹוֵדעַ ׁשֶ"ּבָנִים ַאּתֶם לַה' 
ֱאֹלֵקיכֶם" )דברים יד,א( ּבְכָל ַמּצָב ׁשֶהּוא, ַּדֲהלָכָה ּכְר' ֵמִאיר ׁשֶּבֵין ּכְָך ּובֵין ּכְָך נְִקְראּו 
'ּבָנִים', ֲהֵרי ַאף ּבַַּמּצָב ַהּגָרּועַ ּבְיֹותֵר יֵׁש לֹו ּפָנִים לְִהתְיַּצֵב לִפְנֵי ָאבִיו ׁשֶּבַּׁשַָמיִם.
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וְכִלְׁשֹון ַהִּמְדָרׁש )דברים רבה ב,כד( ׁשֶַהקב"ה אֹוֵמר לְיִׂשְָרֵאל ֲחזֹר ּבְָך ּבְנִי, וְָהיָה ַהּבֵן 
ְמׁשַּלֵַח וְאֹוֵמר לְָאבִיו ּבְֵאּלּו ַהּפָנִים ֲאנִי חֹוזֵר ּבִי, וֲַאנִי ִמתְּבַּיֵׁש לְפָנֶיָך. וְָהיָה ָאבִיו 
ְמׁשַּלְחֹו וְאֹוֵמר לֹו, ּבְנִי יֵׁש ּבֵן ִמתְּבַּיֵׁש לֲַחזֹר ֵאצֶל ָאבִיו? וְִאם ַאּתָה חֹוזֵר, ֹלא ֵאצֶל 

ָאבִיָך ַאּתָה חֹוזֵר"?!
)רבי שלום נח ברזובסקי, 'נתיבות שלום', קובץ שיחות למשמרת ראשונה, עמ' מח(

לאן יש לנו לחזור אם לא לאבינו שבשמים? בושה בעקבות חטא צריכה להיות ברגש 

העמידה מול ה' אך לא להביא לניתוק ממנו. אם מרוב בושה אדם מתייאש ומתרחק, 

שיותר  בעולם,  מישהו  לנו  אין  החטא!  שיצא  מקום  מאותו  צמחה  שהבושה  הוא  סימן 

מבין אותנו ואוהב אותנו ומצפה לנו מה' יתברך. הוא אף פעם לא יתפטר מתפקיד אבינו 

שבשמיים, ולמרות הבושה והחולשה העצומה שאחרי החטא - בתוך הלב פנימה עלינו 

לדעת כי תמיד יש לנו מקום אצלו, ואין לנו מה להתבייש מלפנות אליו.

חשוב: אם יהודי שחטא אינו מרגיש בנוח לשפוך שיחו לפני ה', סימן שהוא מודע 

לחומרת מעשיו. מצבו טוב בהרבה ממישהו שמסוגל סתם כך לעמוד לאחר חטא, 

ולהתפלל. מדוע אמר הרבי מקוברין כי אדם כזה לא דרך על מפתן היהדות?

אין	מה	לבוא	אלי

הרב הקדוש ד"ר גורדון ז"ל, שהיה מתחילה בעל עבירה ואחר כך נעשה בעל 

תשובה גדול וממקורביו של הרב הקדוש המגיד זצ"ל, שאל פעם את המגיד 

עצה על מה שלפעמים מבלבל אותו מחשבות ממעשיו הרעים הקודמים.

ואמר לו הרב המגיד זצ"ל על דרך משל, לאחד שהיה לו בית מרזח, שהגויים 

יי"ש, וגם בלילות היו באים לשתות. אחר כך עזב  היו באים שם תמיד לשתות 

את הפרנסה הזאת ונעשה סוחר יערות ועשיר גדול, אך הגויים הרגילים כאן 

ביי"ש באים בכל לילה להעיר אותו שיתן להם יי"ש לשתות, אזי הוא עונה להם 

בכל פעם, שאין זה כבר פרנסתו ואינו שייך לזה, עד שהם מתרגלים שאין להם 

כבר מה לבא אליו. וכמו כן ישיב למחשבותיו ממעשיו הקודמים הבאים ודופקים 

על דלתי לבו, איני כבר אותו האיש, אני כבר בריה חדשה שאין לי שום שייכות 

למחשבות כאלו, ואז יפרשו כבר ממנו.

)בית אברהם עמ' רג(

אוכל  לי שלא  אומרים  היו  לו 

טוחן  הייתי  בתשובה,  לשוב 

רקיע ושמיים, ושב!

)רבי מענדל מקוצק(
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2. כל מילימטר קילומטר
לא רק שבעתיד נצליח, כבר עכשיו אנו מצליחים! מאוד! כל צעד שלנו הוא הצלחה, כל 

פנייה שלנו וכל תנועה שלנו מקדמת אותנו. כך כתוב בזוהר: "לית רעותא טבא דיתאביד 

מקמי מלכא קדישא" ]אין רצון טוב שאובד מלפני המלך הקדוש[ )זוהר חלק ב ק"נ ע"ב(. שום דבר 

לא הולך לאיבוד. כל תפילה, כל מעשה, כל מאמץ, ואפילו רצון קטן - שום דבר לא 

הולך לאיבוד. ה' רואה את זה ו'סופר' את זה, והקדושה המצטברת בנשמתנו מצטרפת 

ואלפי  נצליח, ההצלחה הסופית מורכבת ממאות  למלחמה הגדולה. לא רק שבסוף 

הצלחות ביניים. כל הצלחת ביניים שכזאת היא רכוש רוחני, המזין אותנו לנצח.

גם הנקודה הזו מתבארת היטב בדברי רבי נתן מברסלב: 

"עַל יְֵדי ּכָל ּבַָּקשָה ּובַָּקשָה, וְעַל יְֵדי ּכָל ְדִרישָה ּוְדִריׁשָה ׁשֶדֹוֵרׁש ּוְמבֵַּקש ּוְמַחּפֵׂש 
לְִמצֹוא ּכְבֹוד ְקדּושָתֹו יִתְּבַָרְך, וְעַל יְֵדי ּכָל תְנּועָה ּותְנּועָה ׁשֶּפֹונֶה לְִקדּוׁשָה, עַל 
יְֵדי ּכָל זֶה זֹוכֶה ּבְכָל ּפַעַם לְׁשַּבֵר חֹומֹות ּבְַרזֶל ּוְדלָתֹות נְחֹוׁשֶת. ַאף עַל ּפִי ׁשֶַאַחר 
ּכְָך ִמּתְּגַּבְִרים עָלָיו ּבְכָל ּפַעַם ַרַחָמנָא לִיצְלָן, ַאף עַל ּפִי כֵן ֵאין יְגִיעֹו לִָריק ח"ו, 
וְַאין ׁשּום תְנּועָה ׁשֶּפֹונֶה לְַהְקדּוׁשָה נֱֶאבֶֶדת. וְִאם הּוא ָחזָק וְַאִּמיץ לְבֵַקׁש ּולְַחּפֵׂש 

יֹותֵר ַאף ִאם יַעֲבֹור עָלָיו ָמה, ּבְוַַּדאי סֹוף ּכָל סֹוף יִזְּכֶה לְִמצֹוא אֹותֹו יִתְּבַָרְך...".
)רבי נתן מברסלב, 'ליקוטי הלכות', הלכות גביית חוב מיתומים ג,יז( 

את הכוח העצום שיש בכל מעשה טוב, אפילו בודד, אנו מוצאים כבר בדברי הרמב"ם 

בהלכות תשובה: 

וְֶחצְיֹו  זַּכַאי  ֶחצְיֹו  ַהּׁשָנָה ּכֻּלָּה, ּכְִאּלּו  עַצְמֹו ּכָל  ָאָדם ׁשֶּיְִרֶאה  צִָריְך ּכָל  "לְפִיכְָך 
ַחּיָב; וכֵן ּכָל ָהעֹולָם, ֶחצְיֹו זַּכַאי וְֶחצְיֹו ַחּיָב: ָחָטא ֵחְטא ֶאָחד - ֲהֵרי ִהכְִריעַ עַצְמֹו 
וְִהכְִריעַ ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּכֻּלֹו לְכַף חֹובָה, וְגַָרם לֶָהם ַהׁשְָחתָה; עָׂשָה ִמצְוָה ַאַחת 
- ֲהֵרי ִהכְִריעַ עַצְמֹו וְִהכְִריעַ ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּכֻּלֹו לְכַף זְכּות, וְגַָרם לֶָהן ּתְׁשּועָה 
וְַהּצָלָה. זֶה הּוא ׁשֶּנֱֶאַמר "וְצִַּדיק יְסֹוד עֹולָם" )משלי י,כה(, זֶה ׁשֶצִֵּדק עַצְמֹו ִהכְִריעַ 

ֶאת ּכָל ָהעֹולָם ּכֻּלֹו וְִהּצִילֹו".
)משנה תורה, הלכות תשובה, ג,ח(

לפני החטא, על האדם לזכור את החצי הראשון של דברי הרמב"ם, ולפחד מלהכריע 

את העולם כולו לכיוון שלילי. אך אחרי החטא, כשאדם מתחיל לשוב בתשובה, עליו 

לשנן את החצי השני, ולדעת כי כל צעד שלו מקדם את העולם כולו. לא משנה לאיפה 

האדם נפל, המצווה היא מצווה. וכל מצווה מצטרפת לחשבון הגדול - להצלת נשמתו 

הפרטית ולהצלת העולם כולו.

כל  מנצל  ה'  אלינו.  ה'  של  ורחמיו  מאהבתו  נובע  קטן  מעשה  לכל  שיש  הגדול  הכח 

הזדמנות והתעוררות מצידנו, כדי לקרב אותנו אליו. וכדברי חז"ל, שה' אומר 'פתחו לי 

פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות 

נכנסות בו' )מדרש שיר השירים רבה פרשה ה,ב(. ה' מבטיח לנו שהוא יקדם אותנו הרבה יותר 

וכך  ע"א(.  ק"ד  )שבת  אותו'  מסייעים  ליטהר  'בא   - עצמנו  את  נקדם  שאנחנו  ממה  מהר 

מבטא זאת ה'בית אברהם' מסלונים:

ׁשֶּנִתְַרֵחק  ֶמלְֶך  לְבֶן  ָמׁשָל  ֶדֶרך  עַל  ֵמלְכֹובִיץ':  ַהָקדֹוש  ָהַרב  ַמֲאַמר  ּפִי  "עַל 
ּבִפְִסיעֹותַי  ֵאלֶיָך  וְָאׁשּוב  ְקַטּנֹות  ּבִפְִסיעֹות  ֵאלַי  'ׁשּובָה  ַהֶּמלְֶך  לֹו  וְָאַמר  ְמאֹד, 

ַהּגְדֹולֹות'".
)רבי אברהם מסלונים, 'בית אברהם' עמוד קצו(

ה' יכול הכול, הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים לעשות ואפילו לשער. לאן הוא ייקח 

אותנו איננו יודעים, אבל מה שבטוח זה שאנחנו צריכים לצעוד לקראתו. כל צעד קטן 

שלנו מביא לצעד ענקי מצידו של ה', ולהתקדמות אדירה בדרך למפגש איתו.
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"שובה ישראל עד ה' אלוקיך" 

)הושע יד,ב(. כאשר היחיד שב 

בתשובה, תשובתו מגעת "עד 

- דבר המורה על מרחק  ה'" 

נאמר  בהמשך  אולם  מסוים. 

"שובו"  ה'",  אל  "ושובו  שם 

רבים  כאשר  כי  רבים,  בלשון 

תשובתם  בתשובה,  שבים 

מגיעה עד דרגת "אל ה'". 

)האריז"ל(

3. חושך לא מגרשים במקלות
היא  בתשובה,  ולשוב  עברו  את  לתקן  שרוצה  מי  כל  של  המסוכנות  הנטיות  אחת 

ההתעסקות הבלתי פוסקת עם הרע. מתוך כוונות טובות עלול הבעל תשובה להסתובב 

סחור סחור סביב כל הלא טוב שעשה: הוא מתחרט, משחזר את העבירה ושוב מתחרט, 

שואל את עצמו 'למה זה קרה לי?' ומבטיח לעצמו שלא יעשה זאת שוב, ועוד כהנה 

וכהנה מחשבות שונות, שבכולם יש את אותה סכנה - השקיעה בבוץ וברע. על הסכנה 

הזו מתריע ה'חידושי הרי"מ' במקור הבא:

"...ָמה עֹוד, ִאם ָאָדם ִקלְֵקל ַחס וְׁשָלֹום לְָדבָר ָחמּור וְעֹוֵסק ּבְ'סּור ֵמָרע' לִָראׁשֹונָה 
ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב, ֲהֵרי הּוא חֹוׁשֵב עַל ַהִּקלְקּול, ּוָמקֹום ׁשֶַהַּמֲחׁשָבָה נְִמצֵאת ׁשָם ָהָאָדם 
עִם ּכָל נַפְׁשו. ָאז הּוא ּבְתֹוְך ָהַרע! וְהּוא ּבֶַטח ֹלא יָׁשּוב ּבִתְׁשּובָה ּכִי מֹחֹו יִתְּגַּׁשֵם 
ָּדבָר  וֲַאפִּלּו ֹלא עָבַר  ָחלִילָה.  וְעָלּול לִּפֹול לְתֹוְך עַצְבּות  ַהּלֵב,  וְיִגְֹרם לְִטְמטּום 
ָחמּור ּומֹחֹו ֹלא יִתְּגַּׁשֵם וְלִּבֹו ֹלא יִַּטְמֵטם, ֲאבָל ּכְׁשֶּיֲַחׁשֹב עַל סּור ֵמָרע וְעַל ַהּבֹוץ, 
הּוא יִּׁשֵָאר ּבַּבֹוץ! ּכֵן ָחָטא ֹלא ָחָטא, ַמה ּיֵׁש לַקב"ה ִמּזֶה?! ּובִזְַמן ׁשֶהּוא חֹוׁשֵב עַל 
זֶה ֲהֵרי הּוא יָכֹול לְִהיֹות נֹוֵקב ַמְרּגָלִּיֹות וְׁשֶּיְִהיֶה ַמּׁשֶהּו ִמּזֶה לְַמלְכּות ׁשַָמיִם! לָכֵן: 
'סּור ֵמָרע' - ַהפְנֵה עַצְְמָך ֵמַרע, ַאל ּתְַהְרֵהר ּבַָרע, 'עֲׂשֵה טֹוב' - עָׂשִיתָ ֲחבִילֹות 

עֲבֵרֹות? עֲׂשֵה ִמצְוֹות ּכְנֶגְָּדן"!
 )רבי יצחק מאיר מגור, 'חידושי הרי"מ על התורה ומועדים' יום כיפור( 

אם אדם יחשוב יותר מדי על העבירות שלו, הוא יחטא שוב! הוא לא יימצא את העוז 

בנפשו לחולל את השינוי. הדרך הנכונה היא להוסיף ולהיות שקוע ב'עשה טוב'. לחזק 

צריך  אומרים שאדם  רבי מענדל מקוצק  וממילא לצאת מהבוץ. בשם  את הקדושה 

לא לבוא לידי חטא, רק בגלל שהוא יהיה כל כך עסוק במצוות עד שפשוט לא יהיה לו 

זמן לחטוא... במקום להשקיע אנרגיות ומאמץ ב'סור מרע', עדיף להיות שקוע בטוב, 

בעל  בדברי  גם  מוצאים  אנו  הזו  ההדרכה  את  בנפש.  מקום  יוותר  לא  לרע  וממילא 

התניא במקור הבא: 

ַמה  לַָּמקֹום,  ִמיתָה  וְנִתְַחּיֵב  עֲבֵָרה  עָבַר  'ָאָדם  ֵאלִּיָהּו:  ְּדבֵי  ּבְתַּנָא  "וְזֶהּו ׁשֶּכָתּוב 
ּיַעֲׂשֶה וְיְִחיֶה? ִאם ָהיָה ָרגִיל לְִקרֹות ַּדף ֶאָחד יְִקָרא ב' ַּדּפִים, לִׁשְנֹות ּפֶֶרק ֶאָחד 
יִׁשְנֶה ב' ּפְָרִקים וְכו''. וְַהיְנּו ּכְִמׁשַל ֶחבֶל ַהּנִפְָסק וְחֹוזֵר וְקֹוׁשְרֹו ׁשֶּבְִמקֹום ַהֶּקׁשֶר 

הּוא ּכָפּול ּוְמכֻּפָל".  
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה' פרק ט(

את המאמץ יש להשקיע 'במה כן' ולא 'במה לא'. ללמוד יותר, להתפלל יותר, לקשור 

מחדש את החבל בקשר כפול, ולא סתם להתבונן עד כמה נורא שהוא קרוע.

האם אתה מכיר תחומים בהם הדגשת הגרוע והשלילי רק החריפה את המצב במקום 

לשפר אותו?

האם חווית פעם שינוי 'בדרך ממילא'? זאת אומרת: שלא ראית איך אתה משתנה, 

אלא פתאום מצאת את עצמך שונה? אם כן: נסה לסמן באחוזים את הגורמים לשינוי. 

כמה מקום תפסו המירמור והמועקה מהמצב הקודם, ועד כמה תרמו לשינוי התכנים, 

התובנות והמעשים החדשים שמילאו אותך.
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4. צעד אחר צעד
המפתח הגדול להצלחה בכל תחום הוא ההתמדה והעקביות. להיות החלטי, להתרגל 

לדברים ולהיכנס לתוכם בעבודה יום יומית. חלק מהעקביות היא ללכת צעד אחר צעד 

ולא ללכת בגדולות ובנפלאות. 

ברור שמהרע צריך להתנתק ומיד, מה שאסור אסור ואין בזה מקום להתקדמות איטית, 

אבל בכל השאר מוכרחים ללכת צעד אחר צעד.

וכך כותב במכתב הרבי מליובאוויטש:

יִתְּבַָרְך  ֵמה'  לִתְּבֹועַ  ֵאין  ּובְֵמילָא  ּובִיגִיעָה,  לְַאט  לְַאט  ִהיא  ּבְִקדּושָה  "ָהעֲבֹוָדה 
ֲאׁשֶר יְִהיֶה נֵס ּולְפֶתַע ּפִתְאֹום ּבְֹלא יְגִיעָה ַמתְִאיָמה יֵָהפֵך ִמן ַהָּקצֶה ֶאל ַהָּקצֶה. 

לְִאיָדְך גִיָסא מּובְָטח עַל ּפִי ּפְַסק ִדין תֹוָרתֵינּו ַהְּקדֹוׁשָה יָגַעְּתָ ּוָמצָאתָ...".

ובמכתב נוסף מפרט יותר, ובסופו נותן גם נקודה חשובה למחשבה במהלך המלחמה 

עם היצר:    

"ּבְַמעֲנֶה לְִמכְּתֵָבֹו ּבֹו ׁשֹוֵאל עֵצָה לְֶהעְֵדר ַהֵסֶּדר ֶאצְלֹו, ׁשֶַמֲחלִיט לְִהתְנֵַהג ּבְאֹופֶן 
ְמסּוּיָם וְֵאינֹו נְִמׁשְָך זְַמן ַרב ּוְמׁשַּנֶה ַהנְַהגָתֹו, ּובְֵמילָא ְמבַלְּבֵל זֶה לְעַצְמֹו.

ּבִכְלָל ׁשִיּנּוייִם ּכְָהָאמּור ]כאלו[ ּבִָאים לְעִיתִים תְכּופֹות ִמּפְנֵי ׁשֶַמְחלִיִטים עִנְייָנִים 
ׁשֵֶהם ֹלא ּבְעֵֶרך לַַּמצָב ּבָהֹווֶה. זֹאת אֹוֶמֶרת ׁשֲֶחפֵצִים לְַדּלֵג, ּבָה ּבְׁשָעָה ׁשֶַהֵּסֶדר 
ַאַחר צַעַד  )שמות כג,ל(, לְַהעֲלֹות ּבַּקֹוֶדש צַעַד  ֲאגְָרׁשֶּנּו"  ְמעַט  ָהָרגִיל הּוא "ְמעַט 
)ִמלְבַד ּבְִמְקִרים יֹוצְִאים ִמן ַהּכְלָל, ׁשֶָאז ַהֵּסֶדר ְד"ְמַדּלֵג ּוְמַקּפֵץ" וְעַד לְַהּפֵך ִמן 
ַהָּקצֵה ֶאל ַהָּקצֶה "ּבִשְעָתָא ֲחָדא ּובְִרגְעָא ֲחָדא" ]בשעה אחת וברגע אחד[, ֲאבָל ֵאין זֶה 

ַהֵּסֶדר ִד"תְִמיִדים ּכְִסְדָרם"(...

מּובָן גַם ּכֵן ׁשֶַהּיֵצֶר ִמשְתֵַּדל לְבַלְּבֵל גַם ּבְעֲבֹוָדה ּובְַהנְָהגָה ָהֲאמּוָרה, ֲאבָל ֲאְדָרּבָא 
ִמּזֶה עַצְמוׁ צְִריכִים לְהֹוִסיף ּכֹוַח ּבְִמלְֶחֶמת ַהּיֵצֶר. וְכַיָדּועַ ַהִהתְּבֹונְנּות ּבִַהשְתְַּדלּות 
תַכְלִית  ׁשֶזֹוִהי  ּכֵיוָן  ָהָאָדם,  ֶאת  לְפַתֹות  ַהּיֵצֶר  ׁשֶל  ּוְמשּונָה  ׁשֹונָה  גְדֹולָה  ֲהכִי 
ּבְִריָאתֹו ]של היצר שנברא לפתות את האדם[ - ֲהֵרי צְִריכָה לְִהיֹות ַהִהשְתְַּדלּות ּפִי ּכַָּמה 
ִמּצַד ָהָאָדם לְַמלְאֹות תַכְלִית ּבְִריָאתֹו הּוא, ּכְִדבְֵרי חז"ל 'ֲאנִי נִבְֵראתִי לְׁשֵַּמׁש ֶאת 
קֹונִי' )קידושין פ"ב ע"ב(. וְהּובְַטְחנּו 'ָאָדם ְמַקֵדׁש ֶאת עַצְמֹו ְמעַט ִמלְַמָּטה, ְמַקְדׁשִין 

אֹותֹו ַהְרּבֵה ִמּלְַמעְלָה' )יומא ל"ט ע"א(.

ּבִבְָרכָה לִבְׂשֹורֹות טֹובֹות". 
 )מכתבים מהרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון, 
'אוצר אגרות קודש' עמוד קע"ח - קע"ט(

מה הוא הגורם לחוסר היציבות 

אצל השואל, לפי מבטו של 

הרבי מליובאוויטש? כיצד הוא 

מציע לתקן זאת?

 מהי יש ללמוד ממלאכתו 

של היצר הרע?
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