
פרק ד

סוף הדרך!

בתהליך  האדם,  בני  שלנו,  החלק  על  למדנו  הראשונים  הפרקים  בשלושת 

התשובה. 

'חלקו' של ה', שהוא משמעותי ורב  בחלקו הראשון של הפרק שלפנינו נדון על 

לאין-ערוך: ה' אוהב, ה' מרחם עלינו ומבין אותנו, והוא באמת סולח. לולא 'חלקו' 

של ה', אי אפשר היה להעלות על הדעת את האפשרות לשוב אל העבר ולשנות 

אותו. הכוח הפלאי של התשובה, להפוך רע לטוב ומר למתוק, הוא כוחו וחסדו 

של ה' בלבד. ה' לא "מוכרח" לסלוח לנו, ואם הוא לא ירצה לסלוח - הצדק איתו. 

אין פה תהליך אוטומטי של בקשת 'הנחה' מה' וקבלתה... אלא מפגש חי ואמיתי 

הבלתי  אהבתו  את  מחדש  פעם  בכל  מגלה  מצדו  ה'  ה'.  לבין  שחטא  יהודי  בין 

מוגבלת לכל יהודי ויהודי, ובאמת סולח. 

בחלקו השני של הפרק ננסה להבין את מעלתו ותודעתו של הבעל-תשובה. כיצד 

ניתן, לא רק לצאת מהמשבר, אלא גם להגיע למעלה גדולה יותר. ובנוסף - כיצד 

עלינו, לאחר התשובה, להסתכל על העבר? האם עלינו להתעלם ממנו, או דווקא 

לזכור?
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1. זה קורה באמת
"ּבִיסֹוד ַהּכֹל צְִריכָה לָבֹוא ַהַהְסּבָָרה ַהּכְלָלִית ׁשֶל ּבְִטחֹון ַהּתְׁשּובָה, וְעֹצֶם ַהּׁשַלְוָה, 
ַהּתְׁשּובָה  ִאיׁש ֲאׁשֶר אֹור  ַהּנֶפֶׁש ׁשֶל ּכָל  ִמתְלַּבֶׁשֶת  ׂשְִמַחת-עֹז, ׁשֶּצְִריכָה לְִהיֹות 
ֵמִאיר ּבְנִׁשְָמתֹו... עַד ׁשֶּבִגְבּוָרה נֱֶאָמנָה ּובְכָל ְמֹלא-ַהּנְׁשָָמה יֹוצֵאת ׁשִיַרת-קֶֹדׁש 
ְמקֹוִרית, ָהאֹוֶמֶרת ּבְָהָדר וְַחּיִים ְמלִֵאים: "ַהּסֹלֵַח לְכָל עֲו ֹנֵכִי, ָהֹרפֵא לְכָל ּתֲַחלּוָאיְכִי, 
וְַרֲחִמים, ַהַּמׂשְּבִיעַ ּבַּטֹוב עְֶדיְֵך, ּתִתְַחֵּדׁש  ַהְמעְַּטֵרכִי ֶחֶסד  ַחּיָיְכִי,  ַהּגֹוֵאל ִמּׁשַַחת 
ּכַּנֶׁשֶר נְעּוָריְכִי" )תהילים קג,ג-ה(, וְַהּבִָּטחֹון הֹולְֵך ּוִמתְּגַּבֵר, וְַהּׂשְִמָחה וְַהּצֳָהלָה וְזִיו-

עֲָדנִים הֹולְֵך ּוִמתְַרּבֶה...".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אגרות הראי"ה' אגרת שעח(

לא קרוב לודאי ולא כנראה - בטוח! מאה אחוז! התשובה אכן תצליח! ה' יסלח ואנחנו 

נתנקה מחטאינו, באמת, בוודאות. כל פקפוק בעניין מרפה ידיים וגורם לאדם השרוי 

מהנביאים,  מהתורה,  הוודאות?  ומאין  בה'.  ובטחונו  העצמי  בטחונו  לערעור  בנפילה, 

ומכל חלקי התורה בהם מופיעה מצוות התשובה, לא רק  מהגמרא, מהשולחן ערוך 

בתור משאת-נפש, אלא בתור דבר אמיתי 'שעובד'. האמת הזאת צריכה לעמוד לנגד 

עינינו בבהירות רבה, ורק כך נאזור אומץ למהפך הגדול.

את הוודאות הזאת מוכיח בעל התניא מתוך תפילת 'שמונה עשרה':

"... ָהֱאמּונָה וְַהּבִָּטחֹון לְִהיֹות נָכֹון לִּבֹו ּבָטּוַח ּבַה' ּכִי ָחפֵץ ֶחֶסד הּוא וְַחּנּון וְַרחּום 
וְַרב לְִסֹלַח, תֵכֶף ּוִמּיָד ׁשְֶּמבֵַּקׁש ְמִחילָה ּוְסלִיָחה ֵמִאּתֹו יִתְּבֵָרְך, ּבְלִי ׁשּום ָספֵק ּוְספֵק 
ְספֵָקא ּבָעֹולָם. ּוכְמֹו ׁשֶָאנּו ְמבְָרכִין ּבְכָל ּתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ּתֵכֶף ׁשְֶּמבְַּקׁשִים 
ְסלַח לָנּו כו' 'ּבָרּוְך ַאּתָה ה' ַחּנּון ַהַּמְרּבֶה לְִסֹלַח', וֲַהֵרי ְספֵק ּבְָרכֹות לְָהֵקל ִמּׁשּום 
ֲחׁשַׁש ּבְָרכָה לְבַָּטלָה?! ֶאּלָא ֵאין ּכָאן ׁשּום ָספֵק ּכְלָל! ֵמַאַחר ׁשֶּבִַּקׁשְנּו 'ְסלַח לָנּו 
ְמַחל לָנּו'. וְִאּלו ֹלא ָהיִנּו חֹוזְִרים וְחֹוְטִאים ָהיִנּו נִגְָאלִין ִמּיָד, ּכְמֹו ׁשֶָאנּו ְמבְָרכִין 

'ּבָרּוְך ַאּתָה ה' ּגֹוֵאל יִׂשְָרֵאל'".
 )רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה' פרק יא( 

אין שום ספק כלל! קורא באוזנינו בעל התניא. באותו רגע שאדם מבקש את סליחתו 

של ה', הוא נענה. עלינו להיות בטוחים באהבתו של ה' אלינו ובהיותו טוב ורב חסד. לכן, 

מיד לאחר שאנו מבקשים 'סלח לנו' אנו מכריזים בברכה: 'חנון המרבה לסלוח' - כי ה' 

כבר סלח.

באיזה הקשר מזכיר בעל 

התניא את ההלכה 'ספק 

ברכות להקל'?

מהו הסבר סדר הברכות 

בתפילת 'שמונה עשרה'?

התשובה	מוחקת

אח שלישי היה להם להאחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא, והוא היה בעל 

בית מזיגה בכפר אחד. נמלכו פעם תלמידי הצדיק רבי אלימלך לנסוע לאח 

השלישי ולתהות על קנקנו, כי הבינו שבודאי אף הוא אינו איש פשוט. באו אליו, 

וראו שעמד כל היום ומכר יי"ש לערלים. לא ראו אצלו שום מדרגות, אבל ראו 

שבכל פעם הוא אוחז איזה פנקס וכותב שם משהו. בקשוהו, שיתן להם רשות 

ללון בביתו, ונענה להם. בלילה, כשבית המזיגה נסגר, ובני הבית הלכו לישון, 

יכלו  לא  ומכה את עצמו.  ומתמרמר בבכיה,  קורא באיזה פנקס  שמעו שהוא 

האיש  השיבם  עצמו?  את  יכה  שאיש  היתכן,  ושאלוהו:  אליו  ונכנסו  להתאפק 

בתמימות, שכך דרכו תמיד: בכל יום כשנדמה לו שעשה איזה חטא או הרהר 

איזה הרהור עבירה, הוא רושם על הפנקס, ובלילה אינו הולך לישון עד שהוא 

שב בתשובה מעומק הלב, וזה לו האות שתשובתו נתקבלה, כשרואה שהכתב 

נמחק מהפנקס, ואז הוא יודע כי גם בשמיים נמחק החטא.

)סיפורי חסידים – מועדים, הרב זוין(
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2. איך זה יכול להיות?
לא חטא מעולם

עלינו להיות בטוחים בדבר שאין כמותו בכל העולם. ראיתם פעם מישהו שמהר כל כך, 

ופעמים רבות כל כך מוכן לסלוח? איך זה יכול להיות?

היכולת לחזור אל העבר ולשנות אותו מופיעה בהלכות נדרים, ורבי צדוק הכהן מלובלין 

מוצא לכך השלכה ישירה לתיקון החטא והתשובה:

"ַאף ׁשֶעִַּקר ׁשֵם צִַּדיק ַהיְנּו צִַּדיק ֵמעִָּקרו, ִמּכָל ָמקֹום ּגַם ּבַעַל ּתְׁשּובָה נְִקָרא צִַּדיק 
יְֵדי  נֶֶדר עַל  ֻּדגְַמת ַהּתַָרת  ַהֵחְטא לְַמפְֵרעַ  ּגָמּור ּכַּנִזְּכָר. לְפִי ׁשֶַהּתְׁשּובָה עֹוֶקֶרת 

ָחכָם, וְהּוא ּכְִאּלו ֹלא ָחָטא ֵמעֹולָם".
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'רסיסי לילה' אות נג(

חכם המתיר נדר, לא רק מבטל אותו מכאן ולהבא, אלא עוקר אותו מתחילתו. אדם 

שעובר על נדרו הוא חוטא, אך אם לאחר מכן חכם מתיר את הנדר, מתברר למפרע 

כי לא היה נדר והאדם לא חטא מעולם. כלומר: התרת נדרים משנה גם את הנדר וגם 

רק  אותו הכוח. לא  יש את  רבי צדוק,  אותנו  החטאים שנגזרו ממנו. לתשובה, מלמד 

שהיא מעניקה לחוטא את היכולת להיות נקי מכאן ולהבא, אלא היא מטהרת אותו מכל 

עוון בעבר. לכן אפשר לקרוא לבעל תשובה צדיק, מכיוון שלאחר התשובה 'כאילו לא 

חטא מעולם'.

מה מלמדת אותנו השוואת התשובה להתרת נדרים?

חישבו: מדוע נהגו לערוך התרת נדרים דווקא בערב הימים הנוראים? מדוע 'כל נדרי' 

פותח את תפילות יום הכיפורים?

אין לזה סוף
הסליחה של ה' היא אינסופית - "מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה". ה' מוכן לסלוח לנו 

ולתקן אותנו בכל פעם מחדש. בעל התניא מסביר ב'אגרת התשובה' את ההיגיון )או 

ליתר דיוק: חוסר ההיגיון( שבסליחתו של ה':

"... וֲַהֵרי ֲאפִּלּו ּבְִמַּדת ּבָׂשָר וָָדם ּכֵן, ׁשֶּצִָריְך ָהָאָדם לְִמחֹל תֵכֶף ּוִמּיָד ׁשְֶּמבְַּקׁשִים 
ִמֶּמּנּו ְמִחילָה וְֹלא יְֵהא ַאכְזִָרי ִמּלְִמחֹל... וְִאם ּבִֵּקׁש ִמֶּמּנּו ׁשָֹלׁש ּפְעִָמים וְֹלא ָמַחל 
לֹו, ׁשּוב ֵאין צִָריְך לְבֵַּקׁש ִמֶּמּנּו... ּובְִמַּדת ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא עַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה 

לְֵאין ֵקץ".

ההלכה אומרת, כי אדם צריך למחול לאדם שפגע בו ומבקש את סליחתו. ואם בשר 

ודם, בעל כעסים ויצרים, מסוגל ונדרש למחול, ה' שהוא אין-סוף, ודאי שמוחל. סוף כל 

סוף, הוא זה שאמר שנמחל זה לזה.

וממשיך בעל התניא:

"... ּוַמה ּׁשְֶּמׁשַּבְִחים ּוְמבְָרכִים ֶאת ה' 'ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה לְִסֹלַח', ַהַּמְרּבֶה ַּדיְָקא, ּוכְמֹו 
ִאיׁש לְִאיׁש  יֱֶחָטא  ִאם  וָָדם  ְּדַהיְנּו: ׁשֶּבְִמַּדת ּבָׂשָר  "וְַרב לְִסֹלַח".  ּבְעֶזְָרא  ׁשֶּכָתּוב 
ּובִֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחילָה ּוָמַחל לֹו וְַאַחר ּכְָך ָחזַר לְסּורֹו, ָקׁשֶה ְמאֹד ׁשֶּיְִמחֹל לֹו ׁשֵנִית, 
ֵאין ֶהפְֵרׁש ּבֵין ּפַעַם ַאַחת  ֲאבָל ּבְִמַּדת ַהקב"ה  ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן ּבִׁשְלִיׁשִית ּוְרבִיעִית. 
לְֶאלֶף ּפְעִָמים, ּכִי ַהְּמִחילָה ִהיא ִמִּמַּדת ָהַרֲחִמים ּוִמּדֹותָיו ַהְּקדֹוׁשות ֵאינָן ּבִבְִחינַת 
ּגְבּול וְתַכְלִית ֶאּלָא ּבִבְִחינַת ֵאין סֹוף, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב "ּכִי ֹלא כָלּו ַרֲחָמיו" )איכה ג,כב(. 
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ּולְגַּבֵי ּבְִחינַת ֵאין סֹוף ֵאין ֶהפְֵרׁש ּכְלָל ּבֵין ִמְסּפָר ָקָטן לְגָדֹול, ְּדכֹּלָא ָקֵמיּה ּכְלָא 
ַמָּמׁש ָחׁשִיב ]כולם לפניו כלא ממש חשובים[ ּוַמׁשְוֶה ָקָטן וְגָדֹול".

 )רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, 'אגרת התשובה' פרק יא( 

איך הרגשת כשחבר פגע בך, פייס אותך, ופגע בך שוב? האם קרה לך שפגעת במישהו, 

ופייסת אותו, פגעת בו שוב, בדיוק באותו הדבר? האם  ולאחר שביקשת את סליחתו 

העזת לגשת לדבר אתו?

לא יאומן! אנחנו חוטאים, מבקשים סליחה, שוב חוטאים, מתוודים, שוב... חוטאים, עושים 

תשובה, ושוב... וה', יש לו סבלנות אלינו, לא נמאס לו מאתנו - הוא סולח! באמת! כל 

פעם מחדש. שנה אחרי שנה, יום אחרי יום, תפילה אחרי תפילה. איך זה יכול להיות? 

יכול להיות, קורה כל  יכול להיות, אבל אצל האין-סוף, מה שלא  ובכן, זה באמת לא 

יום. 

ה' הוא אין סוף. חטא אחד נגדו הוא הדבר הרע ביותר שיכול להיות, נורא ואיום עד אין 

קץ. אבל מנגד: מחילה אחת שלו היא אוצר אין סופי של אהבה ורחמים. למספר אין 

תפקיד מול אין סוף. אם הוא מוכן לסלוח פעם אחת, הוא מוכן גם מאה. וכך, אין סוף 

פעמים, ה', בשיא הרצינות, מקבל את בקשותינו למחילה. הוא מנקה אותנו שוב ושוב, 

כאילו זאת הפעם הראשונה.

די, נתמלא  ומרחם עלינו עד בלי  אותנו  אוהב  הוא  זה קצת, עד כמה  נחשוב על  אם 

באהבה כל כך גדולה לקדוש ברוך הוא, עד שלא נוכל אף פעם לחטוא...

להתעלף	מ"אשמנו"

אחד,  בעל-תשובה  ז"ל  מליז'נסק  אלימלך  רבי  הקדוש  להרב  בא  אחת  פעם 

ובידו פתקא מאחד הגדולים, שפסק עליו כמה וכמה ענויים ותעניות וסיגופים, 

וכבר נעשה האיש חלש ורפה-כוח ממקצת הסיגופים שהתחיל לקיים, ויאמר 

הרב הקדוש לאיש: אל תעשה דבר מכל אותם הסיגופים, ויהי ליבך בטוח שלא 

תיסע מכאן עד כי תעשה תשובה שלמה. וקרא הרב לבנו הצדיק רבי אלעזר, 

ומשתה,  בידך את האיש הזה להשגיח עליו במאכל  נותן  הנני  לו: ראה  ואמר 

עד שיהיה בריא וחזק כמו כל אדם, וכאשר ירגיש עצמו חזק בגופו אז תביאהו 

ויהי כאשר שב  ציוה עליו אביו הקדוש.  כן הרב רבי אלעזר, כאשר  ויעש  אלי. 

החטאים,  בגנות  לפניו  לדבר  הרב  התחיל  אביו,  לפני  והביאו  לאיתנו,  האיש 

ובערך הפגם שפגם בנפשו בעברו על גזרת המלך ובהיותו ממרה את אדון כל 

וכו', עד כי התמרמר האיש מאוד, ויבך בכי גדול עד שהגיע לכלות הנפש. ואז 

ויאמר האיש  וידוי-דברים: "אשמנו".  אמר הרב אליו: בני! אמור נא עתה בפיך 

החטא.  עוצם  והרגשתו  מרירותו  מגודל  לארץ  ונפל  נתעלף  וכרגע  "אשמנו", 

וימהרו העומדים שם לעוררו לתחיה, עד כי הקיצוהו מהתעלפותו. ויאמר אליו 

הרב: עתה לך נא לנוח, וכאשר תשוב נפשך אליך תבוא עוד הפעם אלי, רק אל 

תתענה ואל תסגף את עצמך חלילה. ולאחר ימים אחדים בא עוד הפעם אל 

הרב, והתחיל הרב לדבר עימו שוב בגנות החטא, וציוה עליו לאמור: "בגדנו". 

כמה  עימו  עשה  וכן  ליבו.  מרירות  מגודל  שוב  ונתעלף  "בגדנו",  האיש  ויאמר 

וכמה פעמים, ובכל פעם אמר עימו רק מילה אחת מהוידוי, עד כי סיים את כל 

הוידוי. ואז ציוהו שיסע לביתו לשלום, והאיש נעשה לבעל תשובה גמור.

)סיפורי חסידים - מועדים, הרב זוין(
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מגור  מאיר  יצחק  רבי 

את  פירש  הרי"מ'(  )ה'חידושי 

אתה  גליו  "בשוא  הפסוק: 

פט,י(:  )תהילים  תשבחם" 

את  לשטוף  רוצים  הים  גלי 

שהם  פי  על  ואף  העולם, 

מתקיים,  לא  שרצונם  רואים 

שוב  זאת  לעשות  מנסים  הם 

האדם  ילמד  ומהם  ושוב. 

שאף  ה',  את  לעבוד  שרוצה 

עליו  מתגבר  שיצרו  פי  על 

ומונע אותו בכל יום, לא יוותר, 

ועליו יאמר "ואתה תשבחם". 

3. יותר צדיק מצדיק!
נסתרים  כוחות  בבני-אדם,  הטמונים  אדירים  כוחות  לפעמים  חושפים  משבר  רגעי 

וככל  גרועים,  במצבים  רק  מתגלים  אלו  פנימיים  כוחות  מצוקה.  לזמני  השמורים 

שהנפילה יותר גדולה, כך הכוחות לצאת ממנה הם יותר עמוקים וחזקים.

חושף  מהמשבר,  והיציאה  ההתמודדות   - התשובה  וזמן  משבר,  של  זמן  הוא  חטא 

עומקים של קשר עם ה'. עומקים אלו מתגלים רק לבעלי-תשובה ולא לצדיקים.

בזמן  דווקא  מה',  אלינו  המתגלה  והאהבה  הקשר  עומק  את  לנו  יבאר  הבא  המקור 

הסליחה:

"ּובָזֶה יּובַן ּפֵרּוׁש ּבְִרּכַת 'ְסלַח לָנו ָאבִינּו - ּכִי ָחָטאנּו', ׁשֶּלִכְאֹוָרה 'ּכִי' זֶה ֵאינֹו 
מּובָן. ׁשֶַּמׁשְָמע ּכְִאּלו הּוא נְתִינַת ַטעַם לָָּמה יְִסלַח לֹו - ִמּפְנֵי ׁשֶָחָטא, וְזֶה ּפִלְִאי! 

וֲַהוָה לֵיּה לְֵמיָמר ]היה לו לומר[ ֲאׁשֶר ָחָטאנּו. 

'ַהֲחזִיֵרנּו  ְּדָקֵאי ]שמתייחס[ עַל ַמה ּׁשֶּכָתּוב ּבַּבְָרכָה ַהְּסמּוכָה לָּה לְפָנֶיָה  ַאְך ָהעִנְיָן 
ּבִתְׁשּובָה ׁשְלֵָמה לְפָנֶיָך', וֲַאזַי ְמבֵַּקׁש עֹוד 'ְסלַח לָנּו', הּוא עִנְיָן ַהְּמִחילָה, וְעִנְיָנָּה 

הּוא ַהְחזַָרת ָהָרצֹון ׁשֶּנְִסּתַּלֵק עַל יְֵדי ָהעֲוֹונֹות. 

וְזֶהּו  ִמֶּמּנּו  ָהָרצֹון  ִמְסּתַּלֵק  ֲאזַי  ּוכְׁשֶחֹוֵטא  ָהעֶלְיֹון,  ָרצֹון  ֵהם  ַהִּמצְוֹות  ִהּנֵה  ּכִי 
ַהּנְִקָרא 'ּתְַרעֹומֹות', ׁשֶּפֵרּוׁשֹו ִסּלּוק ָהָרצֹון, ׁשֵֶאינֹו ְמֻרּצֶה עֹוד לְפָנָיו, ֲהגַם ׁשֵֶאינֹו 
עֹוׂשֶה לֹו ַמעֲׂשֶה ּכְלָל ַרק ׁשִֶּמְסּתַּלֵק ְרצֹונֹו ִמֶּמּנּו, וְַאַחר ּכְָך ַהְּמִחילָה ִהיא ַהְחזַָרת 

ָהָרצֹון. 

נְִסּתַּלֵק  ׁשֶהּוא  ֵמַאַחר  ּתְִחּלָה,  ׁשֶָהיָה  ָהָרצֹון  אֹותֹו  ֵאינֹו  זֶה  ָרצֹון  ּבְִחינַת  וְָאְמנָם 
לָָּמה עַּתָה יֲַחזֹר? ֶאּלָא ִמּבְִחינַת 'ַרעֲוָא ְּדַרעֲוִין' - ְמקֹור ָהְרצֹונֹות, ׁשִֶּמֶּמּנּו נְִמׁשְָך 

ַהׁשְָרַאת ָהָרצֹון ֵמָחָדׁש, וְִאם ּכֵן הּוא יֹותֵר נַעֲלֶה ִמן ָהָרצֹון ׁשֶּנְִסּתַּלֵק. 

וְַהיְנּו  ֵמָחָדׁש,  לָנּו ְרצֹונְָך  ּגַּלֵה  'ְמחֹל' ּכְלֹוַמר  ּפֵרּוׁש  ָאבִינּו'  לָנּו  'ְסלַח  וְזֶהּו סֹוד 
יֵׁש ָרצֹון ַאֵחר ׁשֶּלְַמָּטה ִמּזֶה  ִמּבְִחינַת 'ַרעֲוָא ְּדַרעֲוִין' ַהּנְִקָרא 'ָרצֹון ָהעֶלְיון'. ּכִי 
וְהּוא ׁשֶּבִַּמצְוֹות. וְכָל ּכְָך לָָּמה? 'ּכִי ָחָטאנּו' וְנְִסּתַּלֵק ִמֶּמּנּו ָרצֹון ׁשֶָהיָה נְִמׁשְָך עַל 
יְֵדי ַהִּמצְוֹות. ּוֵמַאַחר ׁשֶעָׂשִינּו ּתְׁשּובָה ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב 'וְַהֲחזִיֵרנּו ּבִתְׁשּובָה' ִאם ּכֵן 

צִָריְך לְגַּלֹות לָנּו ָרצֹון ָהעֶלְיון ּבָרּוְך הּוא ׁשֶּזֶה סֹוד ַהְּסלִיָחה. 

)יומא פ"ו ע"ב(. וְִאם ּכֵן  וְזֶה סֹוד ׁשֶָאְמרו ַרּבֹותֵינּו ז"ל "זְדֹונֹות נַעֲׂשּו לֹו ּכִזְכֻּיֹות" 
ּכָל ׁשֶּיֵש לֹו זְדֹונֹות יֹותֵר, ֲהֵרי זְכֻּיֹותָיו ְמֻרּבִים. ֵמַאַחר ׁשֶעַל ּכָל זָדֹון צִָריְך לְִהיֹות 
ּכְׁשֶל  ׁשֶֹּלא  ֲאֵחִרים  זְכֻּיֹות  ּבְִחינַת  וְהּוא  ְמִחילָה.  לְִהיֹות  ָהעֶלְיון  ָרצֹון  ַהְמׁשָכַת 
ַהּצִַּדיִקים ׁשֶּזְכֻּיֹותֵיֶהם ֵהם ַרק ַהְמׁשָכַת ָהָרצֹון ׁשֶּבִַּמצְוֹות. וְלָכֵן 'ּבְָמקֹום ׁשֶּבַעֲלֵי 

ּתְׁשּובָה עֹוְמִדים, צִַּדיִקים ּגְמּוִרים ֵאינָם יְכֹולִים לַעֲמֹד' )ברכות ל"ד ע"ב(".
)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ה'צמח צדק', 'דרך מצוותיך' מצוות וידוי ותשובה(

כולנו מכירים את תחושת הקדושה והניקיון של יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה. 

במבט ראשון זה מבלבל, היום בו 'מנקים את הביוב' צריך להיות אולי היום המלוכלך 

ביותר ולא הנקי והמרומם ביותר! אבל צריך לבחון את הדברים אחרת: הכפרה והטהרה 

בתנאים  להיעשות  צריך  כזה  טיפול  באיבר.  גידול  או  בזיהום  לטיפול  דומה  יו"כ  של 

סטריליים ובניקיון מירבי. אם בכל השנה עבודת המקדש מתבצעת בקודש - בהיכל, 

דווקא ביום הכיפורים, בו אנו עוסקים בחטאים ופשעים, הכהן הגדול עובד בתוך קודש 

הקודשים. החטאים פועלים נגד הקדושה, ולכן התיקון צריך לבוא ממקום עמוק יותר 

מהקדושה הרגילה - קודש הקדשים.

כך מבאר ה'צמח צדק': כאשר אדם פועל נגד רצונו של ה', יש כלפיו תרעומת. ה' מסלק 

את רצונו מהאדם. הרצון שהוסר לא ישוב עוד, מכיוון שהאדם קלקל אותו, אך רצון עמוק 

יש לחשוף קשר במימד  יוכל להתגלות כעת. על מנת לתקן קשר שעורער,  בהרבה 

מהי השאלה הפותחת את 

הקטע?

כיצד היא מתורצת?

מה ההבדל בין זכויות של 

צדיקים, לבין הזדונות שהפכו 

לזכויות אצל בעלי-תשובה?
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עמוק יותר שבו הקשר תמיד קיים. העומק הזה נקרא 'רעווא דרעווין' - רצון הרצונות. 

ניזונים מהרצון  והישיר של ה' מתגלה אלינו בתורה ובמצוות, והצדיקים  'הרגיל'  רצונו 

הנפלא הזה. אך הפושעים המפירים את הרצון הזה, כאשר הם חוזרים בתשובה הרי 

הם נעשים קשורים למקום עמוק עוד יותר - רצון הרצונות. הפושע שחזר בתשובה זוכה 

להתקשרות עמוקה יותר עם ה', ולקדושה גבוהה יותר: "במקום שבעלי תשובה עומדין, 

צדיקים גמורים אינם עומדין".

האם חווית פעם תיקון לנפילה, שגרם לך להיות יותר טוב ממה שהיית בהתחלה?

זדונות	נעשות	כזכויות

הרב הקדוש רבי לוי-יצחק מברדיטשב ז"ל אמר פעם לאדם רשע וגבר אלים: 

אפשר הדבר שאני אקנא בך. תמה האיש: במה יוכל הרבי לקנא בי? אמר לו 

הצדיק: הלוא רבותינו אמרו: "העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכויות" 

)יומא פו ע"ב(; שער נא אפוא בנפשך, אם בעל-עבירה גדול כמוך יעשה תשובה 

בלב שלם, ויתהפכו לך העבירות לזכויות, כמה מצוות תהיינה לך? בלי ספק 

שמספר מצוותיך וזכויותיך יהיה הרבה יותר גדול משלי. ותפסו הצדיק בבגדו, 

והפציר בו כל כך, עד שגמר בליבו לעשות תשובה שלמה.

)סיפורי חסידים – מועדים, הרב זוין(
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4. לשכוח או לזכור
לאחר התשובה, אדם מוצא את עצמו במקום אחר. הוא חי אחרת ומסתכל בצורה שונה 

על העולם. הקירבה לה' היא מצבו הטבעי, ואילו הריחוק והניכור שייכים לעבר הרחוק. 

מאין  'דע  בבחינת  הנפילה,  את  לזכור  להשתדל  האם  לזיכרונות?  להתייחס  איך  אך 

באת', או דווקא לשכוח אותה?

המקורות הבאים יבארו האם וכיצד לזכור את החטא:

"ִסיָמן לִתְׁשּובָה ּגְמּוָרה ּכְׁשֵֶאינֹו זֹוכֵר ּכְלָל ַהֵחְטא, ּכְמֹו ׁשֶָאְמרו ּבְּבָבָא ְמצִיעָא )נ"ח 
ע"ב( ׁשֶֹּלא יֹאַמר לְבַעַל ּתְׁשּובָה זְכֹר ַמעֲׂשֶיָך ָהִראׁשֹונִים. וְכֵן ה' יִתְּבֵָרְך ֵאין ַמזְּכִיר 

לְבַעַל ּתְׁשּובָה ַהּגָמּור, ּוִמֵּמילָא ֵאינֹו זֹוכֵר. ּכִי ּכָל ּכֹחֹות ָהָאָדם ֵמה' יִתְּבֵָרְך, "ִמי 
וְַהּזְכִיָרה, וְִאם ֵאין ה' יִתְּבֵָרְך  ׂשָם ּפֶה לָָאָדם"? )ׁשְמֹות ד,יא(, וְכֵן ּכֹחֹות ַהַּמֲחׁשָבָה 
ׁשֹופֵעַ לֹו ּוַמזְּכִיר לֹו ֵאינֹו זֹוכֵר. ּובְתַּנָא ְּדבֵי ֵאלִּיָהּו ַרּבָה ּפֶֶרק א': 'ׁשֶעָתִיד ַהקב"ה 
לֹוַמר ֵאינִי זֹוכֵר עֲוֹונֹותָיו וְֵאין עֹולִין עַל לִּבִי', ּוכְבָר ָאְמרּו ז"ל )מדרש שיר השירים 
ע"ג,כ"ו(,  )תהילים  לְבָבִי"  "צּור  ׁשֶּנֱֶאַמר  יִׂשְָרֵאל',  ׁשֶל  לִּבָן  'ַהקב"ה  ה,ב(  פרשה  רבה 

ִמֵּמילָא ּגַם עַל לִּבֹו ׁשֶל ָאָדם ֵאינֹו עֹולֶה, וְזֶהּו ֵמעֵין עֹולָם ַהּבָא. 

וְכָל זְַמן ׁשֶֹּלא ִהּגִיע ָאָדם לְעֶֹמק ַהּתְׁשּובָה ּכָזֶה ׁשֶהּוא ּתַכְלִית ׁשְלֵמּות ַהּכַּפָָרה ֵאינֹו 
ּבְנַיְָחא, וְעַל זֶה ָאַמר ָּדוִד ַהֶּמלְֶך ע"ה "ֶהֶרב ּכַּבְֵסנִי ֵמעֲו ֹנִי ּוֵמַחָּטאתִי ַטֲהֵרנִי. ּכִי 
לְִהיֹות  צִָריְך  ִמּצִּדֹו  וְָהָאָדם  נא,ד-ה(,  )שם  תִָמיד"  נֶגְִּדי  וְַחָּטאתִי  ֵאָדע  ֲאנִי  פְׁשָעַי 

ַחָּטאתֹו נֶגְדֹו ּתִָמיד". 
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'צדקת הצדיק' אות צט(

זה שני מצבים: בסוף הקטע הוא מדבר על הצד של האדם,  רבי צדוק מציג בקטע 

נגדי תמיד" מלמד את האדם לשים  "וחטאתי  שעליו תמיד לזכור את חטאיו. הפסוק 

לנגד עיניו את כישלונותיו, על מנת לתקנם ולא לשוב אליהם. אך בתחילת הקטע הוא 

מדבר על מצב נעלה יותר שבו האדם התרחק כל כך מהוויית החטא, עד שאין לחטא 

שום מקום בחייו. במצב זה ה' כבר לא יזכיר לאדם את חטאיו. שלב מתקדם כזה הוא 

סימן ל'תכלית שלימות הכפרה' והוא 'מעין עולם הבא'. כאשר הכפרה היא מושלמת, ה' 

'שוכח' את החטא, וממילא גם האדם.

נחמן  רבי  מלמד  החטא,  את  לזכור  צריך  מצדו  האדם  כי  האומר  צדוק,  רבי  לעומת 

להעדיף את השכחה:

"ֵאצֶל ָהעֹולָם ַהּׁשִכְָחה ִהיא ִחָּסרֹון ּגָדֹול ּבְעֵינֵיֶהם ֲאבָל ּבְעֵינַי יֵׁש ּבְַהּׁשִכְָחה ַמעֲלָה 
ּגְדֹולָה. ּכִי ִאם לׂא ָהיְתָה ׁשִכְָחה, לׂא ָהיָה ֶאפְׁשָר לַעֲׂשֹות ׁשּום ָּדבָר ּבַעֲבֹוַדת ה'. 
ִאם ָהיָה זֹוכֵר ּכָל ַמה ּׁשֶעָבַר, לא ָהיָה ֶאפְׁשָר לֹו לְָהִרים ֶאת עַצְמֹו לַעֲבֹוָדתֹו יִתְּבַָרְך 
ּבְׁשּום אׂפֶן. ּגַם ָהיּו ְמבַלְּבְלִים ֶאת ָהָאָדם ְמאׂד ּכָל ַהְּדבִָרים ׁשֶעֹובְִרים עָלָיו. ֲאבָל 
וְָהלְַך,  ּׁשֶעָבַר  ַמה  ׁשֶּכָל  ַהֶּדֶרְך  וְֶאצְלֹו  ּׁשֶעָבַר  ַמה  נִׁשְּכָח  ַהּׁשִכְָחה  יְֵדי  עַל  עַכְׁשָו 
נִפְָסק וְהֹולְֵך לֲַחלּוִטין וְֵאינֹו חֹוזֵר ּבְַדעְּתֹו עֹוד ּכְלָל וְֵאינֹו ְמבַלְּבֵל ּכְלָל עַצְמֹו עֹוד 

ּבֶַּמה ּׁשֶּכְבָר עָבַר וְָהלְַך. 

וְעִנְיָן זֶה הּוא ֶּדֶרְך עֵצָה טֹובָה ּגְדֹולָה ְמאׂד ּבַעֲבֹוַדת ה' ּכִי עַל ּפִי רׂב יֵׁש לְָהָאָדם 
ּבִלְּבּולִים ַרּבִים וְעְִרּבּוב ַהַּדעַת ְמאׂד ִמַּמה ּׁשֶָחלַף וְעָבַר ... יֵׁש ׁשְֶּמבַלְּבְלִים אֹותֹו 
ּבְעֵת עֲבֹוָדתֹו ּבְתֹוָרה אֹו ּבִתְפִיּלָה וְכַּיֹוצֵא, ּבְַהּפְגִָמים ׁשֶּפָגַם ִמּקֶׂדם ּבֲַאׁשֶר ׁשֶּבְעִנְיָן 
זֶה לא עָׂשָה ּכַהׂגֶן נֶגְּדֹו יִתְּבַָרְך, וְכַּיֹוצֵא ּבָזֶה ַהְרּבֵה ְמאׂד ּכֲַאׁשֶר יָדּועַ לְכָל ָאָדם 
ּבְעַצְמֹו. עַל ּכֵן ַהּׁשִכְָחה ִהיא עֵצָה טֹובָה גְדֹולָה ְמאׂד לָזֶה, ׁשֶּתֵכֶף ּוִמּיָד ׁשֶחֹולֵף 
וְלא  ִמּזֶה לְגְַמֵרי  ַּדעְּתֹו  וְיִַּסיַח  ִמַּדעְּתֹו לְגְַמֵרי,  וִיַסּלֵק אֹותֹו  יַעֲבִיר  ַהָּדבָר  וְעֹובֵר 
ֵהיֵטב ַהָּדבָר  וְָהבֵן  ּכְלָל,  זֶה  ּבְעִנְיָן  ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו  עֹוד  לֲַחׁשׂב  יַתְִחיל 

ּכִי הּוא ָּדבָר ּגָדֹול ְמאׂד".
)רבי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן' אות כ"ו(

מה גורם לאדם לשכוח את 

חטאיו?

האם שכחת החטא היא דבר 

הנתון בידיו של אדם, לפי רבי 

צדוק?

למה כולם חושבים ששכחה 

היא דבר שלילי?

למה רבי נחמן משבח את 

השכחה?

האם השכחה, אותה מתאר רבי 

נחמן, היא דבר שקורה מאליו 

או תהליך שעובדים עליו? אם 

צריך לעבוד - איך אפשר ליזום 

שכחה?
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רבי נחמן מברסלב אומר שעדיף לשכוח. זיכרון הנפילה עלול להטביע אותנו בצרות 

ולמנוע מאיתנו את היכולת להתקדם. עלינו לשכוח מהנפילה, למחוק אותה,  העבר, 

ולחיות את ההווה ואת העתיד.

האם דבריהם של רבי צדוק ורבי נחמן בהכרח סותרים? 

בעל התניא גם הוא מדריך להציב את החטא הרחק מדעתנו, אך מלמד אותנו מה בכל 

זאת ניתן להרוויח מזיכרון החטא.

"ּוַמה ּׁשֶּכָתּוב "וְַחָּטאתִי נֶגְִּדי תִָמיד" )תהילים נ"א,ה( ֵאין ַהְּמכֻּוָן לְִהיֹות ּתִָמיד עָצֵב 
וְׂשְִמָחה  ]שהרי כתוב אחריו[ "ּתַׁשְִמיעֵנִי ׂשָׂשֹון  ּבַתְֵריּה  ּכְתִיב  ְּדָהא  וְׁשָלֹום,  ַחס  נִבְזֶה 
וכו' וְרּוַח נְִדיבָה תְִסְמכֵנִי וכו'" )שם י-יד(. ּוִמּׁשּום ׁשֶּצִָריְך לְִהיֹות ּכָל יָָמיו ּבִתְׁשּובָה 
עִילָָאה ׁשִֶהיא ּבְׂשְִמָחה ַרּבָה ּכַּנִזְּכָר לְעֵיל. ֶאּלָא 'נֶגְִּדי' ַּדיְָקא, ּכְמֹו "וְַאּתָה ּתִתְיַּצֵב 
)במדבר ב,ב( ּופֵֵרׁש רש"י:  יֲַחנּו"  לְאֶֹהל מֹועֵד  ָסבִיב  יח,יג(, "ִמּנֶגֶד  )שמואל ב'  ִמּנֶגֶד" 

"ֵמָרחֹוק". 

וְַהְּמכֻּוָן, ַרק לְבִלְּתִי רּום לְבָבֹו וְלְִהיֹות ׁשְפַל רּוַח ּבִפְנֵי ּכָל ָהָאָדם ּכְׁשֶּיְִהיֶה לְזִּכָרֹון 
ּבֵין עֵינָיו ׁשֶָחָטא נֶגֶד ה'. וְַאְּדַרּבָה לְעִנְיַן ַהּׂשְִמָחה יֹועִיל זִכְרֹון ַהֵחְטא ּבְיֶתֶר ׂשְֵאת, 
ּבִכְֵדי לְַקּבֵל ּבְׂשְִמָחה ּכָל ַהְּמאָֹרעֹות ַהִּמתְַרּגְׁשֹות ּובָאֹות ּבֵין ִמן ַהּׁשַָמיִם ּבֵין עַל יְֵדי 
ַהּבְִרּיֹות ּבְִדּבּור אֹו ּבְַמעֲׂשֶה )וְזֹו עֵצָה טֹובָה לְִהּנָצֵל ִמּכַעַס וְכָל ִמינֵי ְקפֵָדא וְכו'( 
ּוכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו ז"ל: 'ַהּנֶעֱלָבִים וְֵאינָן עֹולְבִין, ׁשֹוְמעִין ֶחְרּפָתָם וְֵאין ְמׁשִיבִין, 
עֹוׂשִין ֵמַאֲהבָה ּוׂשְֵמִחין ּבְיִּסּוִרים וְכו'' )שבת פ"ח ע"ב(, 'וְכָל ַהַּמעֲבִיר עַל ִמּדֹותָיו 

ַמעֲבִיִרים לֹו עַל ּכָל ּפְׁשָעָיו' )ראש השנה י"ז ע"א(".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'ספר התניא', אגרת התשובה פרק יא(

לאחר התשובה, אין למרירות על החטא מקום בחיי היום-יום. המצב הנפשי הבריא הוא 

עבודת ה' מתוך שמחה תמידית. להיות שקוע, ולהדבק מתוך כך בה'. 

למרות זאת, אפשר לרתום את זיכרון החטא לטובת הענווה והשמחה. אדם שזוכר את 

נפילותיו, איננו מתנפח מחשיבות עצמית, ומקבל בשמחה את כל מה שעובר עליו. אדם 

שמרד בריבונו של עולם ומודע לחומרת הדבר, חי בענווה ויודע שלא מגיע לו כלום, 

ושכל מה שיש לו הוא רק מחסדיו ורחמיו של ה'. חיים שכאלה הם מלאים שמחה. כל 

דבר שגורם לאנשים רגילים כעס ומרירות, מתקבל אצל איש שכזה באורך-רוח. זיכרון 

הנפילה גורם לו להתנהל בענווה ובשמחה אמיתית.

מה פירוש הפסוק "וחטאתי 

נגדי תמיד" לפי הסבר בעל 

התניא?

האם בעל התניא ממליץ לנו 

לשכוח את החטא לחלוטין?

איזה רווח אנו יכולים להפיק 

מזיכרון הנפילות שלנו?
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