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ביאורים
אנו  רבנו בחיי ממשיך למנות עוד שני דברים המעוררים לתשובה. הרבה פעמים בחיינו 
בשרנו  על  חווים  או  שונות,  צרות  שסובלים  אנשים  פוגשים  קשות.  תופעות  עם  נפגשים 
אותנו,  הקורות  כל  על  המשגיח  שהבורא  מאמינים  שאנו  מכיוון  קשות.  חוויות  מיני  כל 
ייקח אותם כמנוף  הוא זה שמביא על האדם את הסבל והייסורים, טוב יעשה האדם אם 
להתקדמות ולא יעסוק רק בצער ובאבלות על הקושי שבהם. אחד הגורמים המשפיעים 
'להתעורר' ולדאוג להתקדמותו הרוחנית, הוא ההתבוננות על הייסורים. אדם  על האדם 
שרואה מצבים קשים, מבין עד כמה גדול העונש שניתן למי שעוזב את דרך ה', וזה מעיר 
אותו לבדוק במה הוא יכול להשתפר ואת מה הוא יכול לנקות. נכון הדבר, שאין ביכולת 
האדם לשפוט על פי ראות עיניו בכל מצב של ייסורים, מהי הסיבה שבגללה הבורא הביא 

אותם, אולם עדיין אין זה פוטר אותו מלהתבונן מתוכם על כך שמי שחוטא נענש.

טלטול זה נהיה משמעותי יותר כאשר האדם חווה בעצמו סבל וייסורים. בזמן של סבל, 
היסודות הבריאים שעליהם האדם עומד בדרך כלל מתערערים. אם הוא היה רגיל קודם 
לכן שהכול פועל כשורה וניתן להמשיך בִשגרה כרגיל, לפתע מחלחלת לתודעתו העובדה 
לעיתים  בנוסף,  כמו שהיו.  לעניינים להמשיך  צריך להשתנות, שאי אפשר לתת  שמשהו 
חייו  על  להביט  פנימה,  להקשיב  ונכונות  פתיחות  האדם  אצל  מייצרים  הייסורים  רבות 
במבט אמיתי ועמוק יותר, ואז הוא יכול להתעורר הרבה יותר לתשובה. מעבר לכך, בזמן 
זה האדם מבין שהגורם לייסורים הוא כנראה, התנהגות שלו שאינה כשורה, וממילא הוא 

מחפש דרכים לתקן את דרכיו ולהיות ראוי לסליחה ולָמעבר למצב טוב יותר.

רבנו בחיי מסיים שהטוב ביותר הוא לשוב בדרך שאותה הוא מנה בתחילת הפרק, מתוך 
לעיתים  אולם  חיצוניים,  צורך באמצעים  בדרכו, מבלי  ללכת  והחיוב שלנו  הבורא  הכרת 
נזקקים גם לדרכים הנמוכות יותר - תוכחה חיצונית, או התבוננות בסבלם של הסובבים 
ובמצב נמוך עוד יותר – חזרה בתשובה מתוך ייסורים שהגיעו לאדם עצמו. אך גם התשובה 
שבאה בעקבות הייסורים, כל עוד היא נעשית בהכנעה ומתוך הלב - היא ראויה להתקבל.

הרחבות
• ללמוד לקח

ְוֹחֶזק ָעְנׁשֹו. בשעה שה' מעניש את החוטא, יש בכך כפרה על  ִנְסיֹון ַהּבֹוֵרא  ְּכֶׁשהּוא רֹוֶאה 
חטאו. נוסף על כך, עונשו של חוטא אחד מרתיע את האחרים. על פי רעיון זה פירש רש"י 
בשם חז"ל את הפסוקים בתחילת פרשת אחרי מות: הקב"ה אומר למשה שיאמר לאהרון 
הדרכות מדויקות בעניין הכניסה אל הקודש: "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן 
יבא בכל עת אל  ואל  ה' אל משה דבר אל אהרון אחיך  ויאמר  וימותו.  ה'  לפני  בקרבתם 
הֹקדש" ]ויקרא טז, א-ב[. כתב על זה רש"י: "היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, משל לחולה 
שנכנס אצלו רופא, אמר לו: אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב, בא אחר ואמר לו: אל תאכל 
צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני, זה זרזו יותר מן הראשון, לכך נאמר 

'אחרי מות שני בני אהרן'" ]רש"י שם[.

• כוחה של תשובה
על  נאמר  זה  פסוק  יב[  לג,  ב  הימים  ]דברי  ְמֹאד.  ַוִּיָּכַנע  ֱאֹלָהיו  ְיָי  ְּפֵני  ֶאת  ִחָּלה  לֹו  ּוְכָהֵצר 
בעיני  "הרבה לעשות הרע  כן מתוארים חטאיו הרבים:  לפני  המלך מנשה. כמה פסוקים 
זו תשובה מעולה שהרי באה מתוך  לא היתה  גם כשחזר בתשובה  ו[.  ]שם  ה' להכעיסו" 
צרות, וכפי שכתב רבנו בחיי שזו הדרגה הנמוכה בחזרה בתשובה. למרות האמור, התשובה 
האלוהית לתשובה שעשה מנשה היא: "ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו" 

]שם יג[. מכאן למדנו מה גדול כוחה של תשובה. 
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ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ָלֵצאת  ַדְרּכֹו�  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ְלִמי  ָעְנׁשֹו•  ְוחֶֹזק  ַהּבֹוֵרא  ִנְסיֹון  רֹוֶאה  הּוא  ׁשֶ ּכְ י,  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ
ַמע  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶעֶבד ַהּבֹוֵרַח ֵמֲאדֹוָניו, ּכְ ְרָאתֹו ָעְנׁשֹו ְוִנְקָמתֹו ַהֲחָזָקה. ְוהּוא ּכְ ֶסר� ּבֹו ְוָיׁשּוב ֶאל ְיָי ִמּיִ ִיּוָ
ן ֶאל ֲאדֹוָניו ִלְמחֹל לֹו  ִמְתַחּנֵ ְוָיׁשּוב  ּבֹו,  ֶסר  ְוִיּוָ ּנּו ָכמֹוהּו,  ִמּמֶ ַרח  ּבָ ׁשֶ ְלִמי  ֵמָעְנׁשֹו  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה 
ְקָרא יח, כח(: "ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם  תּוב )ַוּיִ ן ָאַמר ַהּכָ בֶֹאּנּו ָהעֶֹנׁש. ְוַעל ּכֵ ּיְ ְוִלְסלַֹח ֲעֹונֹו קֶֹדם ׁשֶ

ר ִלְפֵניֶכם".  ר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ֲאֶכם ֹאָתּה ּכַ ַטּמַ ּבְ

ְוֵהִקיץ  ֵנעֹור  ּבֹו  יׁש  ִהְרּגִ ׁשֶ ְוֵכיָון  רֹות,  ַהּצָ יֵני  ִמּמִ ִמין  ּבְ ָעָליו  ַהּבֹוֵרא  עֶֹנׁש  בֹוא  ּבְ ְוָהְרִביִעי, 
ֶרּנּו  ַיּסְ ּיְ ַלח ֵאָליו ִמי ׁשֶ ר ׁשָ ֶעֶבד ַהּבֹוֵרַח ֵמַרּבֹו, ֲאׁשֶ ב ֶאל ֱאלִֹהים ֵמֶחְטאֹו. ְוהּוא ּכְ ָנתֹו�, ְוׁשָ ְ ִמּשׁ
ׁש  ּוְמַבּקֵ ֵמֲחָטָאיו  ה  ִמְתַוּדֶ ֲאדֹוָניו  ֶאל  ַרח  ּבָ ֵאָליו,  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ֵמֲעבֹוָדתֹו,  ְרחֹו  ּבָ ַעל  ּנּו  ִויַעּנֶ
סּוָפה ֶיֱאֶתה  ֶכם ְוֵאיְדֶכם ּכְ ְחּדְ בֹא ְכׁשָֹאה ּפַ ֵלי א, כז(: "ּבְ ְמִחיָלתֹו ּוְסִליָחתֹו. ּוְבָכמֹוהּו ֶנֱאַמר )ִמׁשְ
ה  ִמים־ב לג, יב(: "ּוְכָהֵצר לֹו ִחּלָ ְבֵרי ַהּיָ בֹא ֲעֵליֶכם ָצָרה ְוצּוָקה, ָאז ִיְקָרֻאְנִני ְולֹא ֶאֱעֶנה", ְוָאַמר )ּדִ ּבְ

ַנע ְמֹאד"•. ּכָ ֵני ְיָי ֱאלָֹהיו ַוּיִ ֶאת ּפְ

ב  ּלֹא ׁשָ ַהְצָלָחה ּוְבִקּבּול, ִמי ׁשֶ יו� ּבְ ִנים ָהִראׁשֹוִנים�. ְוַתְחּתָ ּפָ ב ֶאל ָהֱאלִֹהים ּבַ ָ ְצִליַח, ַהּשׁ ְוַהּמַ
ּלֹא  ַהְצָלָחה ּוְבִקּבּול, ִמי ׁשֶ יֶהם ּבְ ים. ְוַתְחּתֵ ִנּיִ ִנים ַהׁשְ ַאְתהּו תֹוַכַחת ַהּבֹוֵרא, ְוֵהם ַהּפָ ּבָ ַעד ׁשֶ
ָחל ָעָליו ָהעֶֹנׁש  ב ַעד ׁשֶ ּלֹא ׁשָ ּבּול ְוַהֲחָזָרה, ִמי ׁשֶ ּקִ יו ּבַ ָחָלה ָהָרָעה ַעל ְסִביָביו. ְוַתְחּתָ ב ַעד ׁשֶ ׁשָ
ׁשּוב ֶאל ְיָי  ּיָ ׁשּוָבתֹו ְוִלְמחֹל ֶחְטאֹו, ַעד ׁשֶ ל ָהֱאלִֹהים ּתְ ִבים ְלַקּבֵ ָ ּשׁ ּבַ ר ּבֹו. ְוהּוא ָהָרחֹוק ׁשֶ ְוִנְתַיּסֶ
ב ִלְמחֹל לֹו  ַחּיֵ ּיְ ִלּבֹו ּוִבְלׁשֹונֹו ּוִבְתנּועֹוָתיו�, ַמה ׁשֶ ִחיָלה ּבְ ת ַהּמְ ׁשַ ְוַיְרֶאה ֲחָרָטה ְוָהֲעִזיָבה ּוַבּקָ

ָעיו. ׁשָ ׁשּוָבתֹו ְוַלֲעבֹר ַעל ּפְ ל ּתְ ּוְלַקּבֵ

ְּבַדְרּכֹו – בדרך שהוא הולך בה לצאת מעבודת ה'. ִיָּוֶסר – יקבל מוסר מכך. ִמְּׁשָנתֹו – חוסר תשומת ליבו 
ְוַתְחָּתיו – פחות  ָהִראׁשֹוִנים – בדרכים הראשונות שהוזכרו.  ַּבָּפִנים  נחשבת.  דרכו הרעה, כשינה  אל 
ממנו ברמת השכר ובאופן קבלת תשובתו בידי ה'. ִבְתנּועֹוָתיו – תנועות גופו גם הן מורות על רצונו 

במחילה.

כשרואה עונש 

אחרים

 בבוא העונש
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ביאורים
מי שבא 'למדוד' ולהגדיר את עצמו, אחד הדברים שהוא חייב לעסוק בהם הוא ההרגלים 
שלו, מכיוון שדברים שהאדם מאד רגיל אליהם הופכים להיות חלק ממנו. מסיבה זו, דברים 
שליליים שהפכו להיות הרגל של האדם, הוא בדרך כלל אינו מודע מספיק לצורך לשנותם, 
והם נותרים כאילו הם חלק ממנו ומאישיותו. דברים אלו נכונים במיוחד כאשר אנו עוסקים 

בחטאים קטנים, שאליהם קל יותר להתרגל, ולא לשים לב לבעייתיות שבהם.

בפרק זה עוסק רבנו בחיי בדברים הגורמים לאדם שלא לשוב בתשובה. בגלל הקושי לשים 
כל באותם חטאים קטנים שהאדם  בוחר לעסוק קודם  הוא  לב להרגלים הצריכים שינוי, 
התרגל אליהם ולא שם לב לצורך לתקנם. הוא אומר שכאשר האדם לא שב מחטאים קטנים 
אלו, מצבו חמור יותר מאשר מצבו של מי שחטא בחטא גדול ושב ממנו, מכיוון שאפילו אם 
החטא קטן, אם ממשיכים לדבוק בו, כל אותן הפעמים הרבות שהאדם חטא מצטברות עם 
הזמן ונאספות לחשבון גדול. סיבה נוספת שאותה הוא מונה היא שעצם העובדה שאדם 
ממשיך לחטוא ללא הפסקה, ואפילו בחטא קטן, מבטאת זלזול בבורא, שהרי הבורא ציווה 

אותו להימנע מחטא, ובהתמדתו בחטא, הוא מפגין אדישות לציוויו.

החומרה שבחטאים אלו מתבטאת גם בזה שכל חטא הוא כלפי הבורא, שלגדולתו אין חקר, 
ולכן כל חטא כלפיו נחשב לדבר נורא, אפילו אם הוא קטן.

רבנו בחיי מוסיף להזכיר עוד עניין שגורם לאדם שלא לשוב בתשובה, והיא חזרה אל החטא 
אחרי עזיבתו. בימי ירמיהו רבים מעם ישראל נכשלו בשעבוד העבדים העבריים יותר משש 
שנים שהוא הזמן שהתורה מצווה שלא לחרוג ממנו, אולם לאחר מכן הם החליטו לשוב 
בתשובה, וכרתו ברית על שחרורם, אלא שלאחר מכן העם לא עמד בזה ושב לשעבד את 
העבדים, הקב"ה מוכיחם על תופעה זו בחומרה רבה, ואומר שהם יענשו בעונשים קשים 
מאוד. אדם השב על חטאיו, צריך להתאמץ להתנתק מהם ניתוק מוחלט ולא לשוב אליהם 

כלל.

הרחבות
• כיצד לצאת ממעגל החטא?

הרא"ש  ַהַהְתָמָדה ַעל ֲעׂשֹוָתּה. עשיית החטא בקביעות מקשה על האדם לשוב בתשובה. 
"כבר הסכימו כל חכמי  ציווה הקב"ה על החוטא להביא קרבן:  זו  כתב שכפתרון לבעיה 
לא  לפניו  אין  שהרי  הוא,  ברוך  לצורך הקדוש  באים  אינם  כי הקרבנות  התורניים  ישראל 
אכילה ולא שתיה. אלא ברוך המקדים רפואה למכותינו שציווה להקריב הקרבנות לזכות 
הוא  מחטאו,  נקי  שהוא  ויודע  לו  ומתכפר  קרבן  ומקריב  חוטא  כשאדם  כי  ישראל.  בהם 
נזהר מלחטוא ומלהיות בעבירות מלוכלך. אבל אם לא היה מתכפר היה מוסיף לחטוא כמו 
שאמרו חז"ל: "כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה - נעשית לו כהיתר". משל לאדם שיש לו 
בגדים צואים )מלוכלכים( אינו משמרן מן הטיט, אבל אדם שבגדיו נקיים משמרן מן הטיט 

ומן הטינוף" ]רא"ש, ויקרא א, ג[. 

הרמב"ם:  בזמנינו בית המקדש חרב לצערנו, ואין אפשרות להקריב קורבנות. אולם כתב 
ואין לנו מזבח כפרה אין שם אלא תשובה, התשובה  "בזמן הזה שאין בית המקדש קיים 
מכפרת על כל העבירות" ]הלכות תשובה א, ג[. אם כן, אדם שעשה תשובה שלימה צריך 

להאמין שהקב"ה טיהר את נפשו, ומתוך כך יישמר שלא יחטא ויטנף שוב את נפשו.
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ֶּפֶרק ְׁשִביִעי

ה.  ַער ַהּזֶ ַ ַדם ִמן ַהּשׁ ּקָ ֶ ַמה ּשׁ ם ּבְ י ֻרּבָ ים ְמֹאד, ּוְכָבר ָזַכְרּתִ ׁשּוָבה� ַרּבִ ֲאָבל ַמְפִסיֵדי ַהּתְ

יַח אֹוָתּה,  ם ַעל ָהֲעֵבָרה�, ְוהּוא ַהַהְתָמָדה ַעל ֲעׂשֹוָתּה• ְוָהִאחּור ֵמַהּנִ ְפִסיֶדיָה עֹוד, ַהֶהְסּכֵ ּוִמּמַ
ׁשּוָבה ַעל ֶזה�.  ֵכן ּתְ ְולֹא ִתּתָ

ִחיָלה. ְוהּוא,  ת ַהּמְ ׁשַ ּקָ ֲעֵברֹות ִעם ַהַהְתָמָדה, ְולֹא ְגדֹוָלה ָבֶהן ִעם ּבַ ה� ּבָ ּוְכָבר ֶנֱאַמר: ֵאין ְקַטּנָ
ַעְצמֹו  ן  ּוְמַזּמֵ ְוַהְזָהָרתֹו,  ִמְצָותֹו  ּבְ ֵמֵקל  הּוא  ְוׁשֶ ָהֱאלִֹהים,  ְדַבר  זֹותֹו  ּבְ ַעל  ַהַהְתָמָדה מֹוָרה  ׁשֶ
ֶפׁש ַהִהוא  ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ָיד ָרָמה...  ּבְ ה  ֲעׂשֶ ר ּתַ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר טו, ל-לא(: "ְוַהּנֶ ִמְדּבַ )ּבְ ְלָעְנׁשֹו, ּובֹו ֶנֱאַמר 

ָזה". י ְדַבר ְיָי ּבָ ּה, ּכִ ֶרב ַעּמָ ִמּקֶ

דֹוָלה,  ַהְתָמָדתֹו ָעֶליָה. ְוַהּגְ ה, הֹוֶלֶכת ּוְגֵדָלה ּבְ י ַהַהְתָמָדה ַעל ָהֲעֵבָרה, ְוִאם ִהיא ְקַטּנָ ְועֹוד, ּכִ
ְוָחסֹר  ָהלְֹך  הֹוֶלֶכת  ָהֱאלִֹהים,  ְלִיְרַאת�  אֹוָתּה  ְוָעַזב  ָעֶליָה,  ְמִחיָלה  ָעֶליָה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ

ְתׁשּוָבה. ָעֶליָה ּבִ ה ּבְ ּנָ ֶקה ִמּמֶ ֶפר ֲעֹונֹוָתיו, ְוִיּנָ ֶחה ִמּסֵ ּמָ ּתִ ּוִמְתַמֶעֶטת, ַעד ׁשֶ

רֹו  ִעּקָ י  ּכִ ָיַדְעּתָ  ּוְכָבר  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ֵפל  ּכָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָחָזק  ה הּוא  ּמָ ּכַ י  ֶמׁשִ ל  ׁשֶ ַהחּוט  ִתְרֶאה  ֲהלֹא 
ים ּבֹו  ׁשִ ּמְ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ל ְסִפיָנה, ּכְ דֹול ׁשֶ ָבִרים, ְוהּוא ִריר ַהּתֹוַלַעת. ְוִנְרֶאה ַהֶחֶבל ַהּגָ ּדְ ּבַ ֵמָחלּוׁש ׁשֶ

ל ָחלּוׁש. ֵסק ְוָיׁשּוב ָחלּוׁש ִמּכָ ר ִיּפָ ְזַמן ָארְֹך, הֹוֵלְך ָהלְֹך ְוָחֹסר, ַעד ֲאׁשֶ

ה אֹוָתם  ּמָ ן ּדִ ִחיָלה. ְוַעל ּכֵ ת ַהּמְ ׁשַ ֲעֵברֹות ִעם ַהַהְתָמָדה ּוַבּקָ ְדלּות ּבָ ְטנּות ְוַהּגַ ּוְכמֹו ֵכן ִעְנַין ַהּקַ
ְוא". ָ ַחְבֵלי ַהּשׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ ְעָיה ה, יח(: "הֹוי מׁשְ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ תּוב ּבֹו, ּכְ ַהּכָ

ַמח  ׂשְ ָחָטאָת לֹו. ְוַאל ּתִ ת ִמי ׁשֶ יט ִלְגֻדּלַ ּבִ יָת, ַאְך ּתַ ָעׂשִ ֶ ט ְלַקְטנּות ַמה ּשׁ ּבֵ ּוְכָבר ֶנֱאַמר: ַאל ּתַ
צֹוֵפן,  ה  ַאּתָ ָ ּשׁ ַמה  ּבְ ַהּבֹוֵרא  ִליִדיַעת  ֱאַבל  ּתֶ ׁשֶ ְוָראּוי  ַמְצּפּוֶנָך,  רַֹע  ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלִסְכלּות� 
ֵני  ה זֹוֵכר, ִמּפְ ַאּתָ ָ ּשׁ ה  ְלָך יֹוֵתר ִמּמַ הּוא זֹוֵכר אֹוָתם  ְוׁשֶ ְוִנְגלֹוֶתיָך,  רֹוֶתיָך  ִנְסּתְ ָקָפתֹו ַעל  ְוַהׁשְ
ה ְכתּוָבה  ְעָיה סה, ו(: "ִהּנֵ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ם, ּכְ ם ְולֹא ִיְתַעּלָ ח, ְוִתְתַעּלֵ ּכַ ח ְוהּוא לֹא ִיׁשְ ּכַ ה ִתׁשְ ַאּתָ ָ ּשׁ

תּוָבה". את ְיהּוָדה ּכְ ְלָפָני", ְוָאַמר )ִיְרְמָיה יז, א(: "ַחּטַ

ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה,  ּנָ ִמּמֶ ׁשּוָבה  ַהּתְ ָנֵאי  ּתְ ָלַמת  ַהׁשְ ַאַחר  ָהֲעֵבָרה  ֶאל  ַהֲחָזָרה  עֹוד,  ְפִסיֶדיָה  ּוִמּמַ
ח ִאיׁש ֶאת ַעְבּדֹו  ּלַ רֹור, ְלׁשַ ר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ִלְקרֹא ָלֶהם ּדְ ָבר ֲאׁשֶ ת )ִיְרְמָיה לד, א(: "ַהּדָ ָפָרׁשַ ּבְ

ָאר ָהִעְנָין ַההּוא. ְפָחתֹו", ּוׁשְ ְוִאיׁש ֶאת ׁשִ

וכו' – אדם  ָהֲעֵבָרה  ַעל  ַהֶהְסֵּכם  התשובה.  את  ומונעים  המפריעים  ַהְּתׁשּוָבה – דברים  ַמְפִסיֵדי 
המתרגל אל העבירה ומסכים עימה. דבר זה נוצר כתוצאה מההתמדה בחטא ומהעיכוב בעזיבתו. 
ַעל ֶזה – במצב שכזה אי אפשר לשוב בתשובה. ֵאין ְקַטָּנה וכו' – ההתמדה בעבירות, אפילו הקטנה 
שבהן, הופכת אותה לגדולה. אולם, בפני התשובה אין גודל העבירה מהווה גורם מעכב. ְוָעַזב אֹוָתּה 

ְלִיְרַאת – עזב את העבירה למען יראת ה'. ְלִסְכלּות – חוסר ידע בני האדם על מחשבות רוע ליבו.

מפסידי התשובה

התמדת העבירה

החזרה אל 
העבירה אחר 

התשובה
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ביאורים
רבנו בחיי מסיים את הפרק בעוד שני עניינים העלולים לגרום לאדם שלא לשוב בתשובה.

נראה  הרי  החטא  לחטוא.  לאדם  עוזרת  תשובה  של  אפשרות  שיש  הידיעה  דווקא  לפעמים 
לחוטא מושך מאוד, הנטייה השלילית שבו מראה לו עד כמה החטא נחמד ונעים, ומאידך, 
מצפונו מייסר אותו ומזכיר לו שחטא הוא דבר מגונה ופסול. הידיעה שתהיה אפשרות בעתיד 
לשוב, משקיטה לאדם את המצפון ועוזרת לו כביכול 'לרמות', את הבורא. הוא נזכר ביכולת 
לתקן אפילו את העבר, וכך הוא יכול לחטוא ללא ייסורי מצפון קשים. דבר זה מצוי במיוחד 
בגיל צעיר, שהאדם נוטה לדחות את חזרתו בתשובה לגילאים מאוחרים יותר, בהם הוא מעריך 

שיהיה מיושב ורגוע יותר, ויתפנה יותר לחזרה בתשובה והשקעה רוחנית. 

חשוב לזכור שמחשבות מסוכנות אלו עלולות להיות בעוכריו של האדם. בעוד לאדם רגיל 
לחטוא,  כדי  התשובה  יכולת  על  סמך  שמראש  אדם  הבורא,  אל  לשוב  השמים  מן  סיוע  יש 
מעשיו  את  ולתקן  רבות  שנים  לחיות  מספיק  האדם  תמיד  לא  בנוסף,  זה.  לסיוע  זוכה  אינו 
השליליים, ולמרות שהנטייה הטבעית של האדם היא לתכנן חיים ארוכים, המציאות מוכיחה 
מבלי  הבא  לעולם  מגיע  חלילה,  עצמו  את  למצוא  עלול  והאדם  תמיד,  קורה  איננו  שהדבר 
שהספיק לנקות את עצמו מחטאיו. מעבר לזה, חשוב לאדם לזכור שהזמן שניתן לכל אחד 
לחיות בעולם הזה, אמור להיות מנוצל לטובה עד תום, וכאשר זמן מסוים עובר עליו כשהוא 
בתוך חטא, באותו הזמן הוא מחמיץ החמצה גדולה ומבזבז זמן יקר, שבו הוא שבוי בלכלוך, 

דבר שלא ניתן לבטלו אפילו אם בסוף הוא מצליח לשוב. 

בנוסף, עוסק רבנו בחיי בעניין השני שמרחיק את האדם מתשובה, והוא התשובה החלקית. 
לפעמים האדם מכיר בחשיבות התשובה ומקפיד לשוב, אולם הוא עושה זאת רק באופן חלקי 
על חלק מחטאיו, כמו לדוגמה אדם שמקפיד מאוד לקיים את המצוות שבין אדם למקום, אך 
לא שם ליבו שצריך לתקן גם עבירות שבין אדם לחבירו שגם הן חמורות מאוד. גם מדבר זה יש 

להיזהר, ולהקפיד על כך שהתשובה תקיף את הכול. 

הרחבות
• האומר אחטא ואשוב, האם יכול לעושת תשובה?

ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. מימרא זאת לכאורה לא ברורה. 
עבירה  אדם  שעבר  ש"כיוון  מבארת:  הגמרא  לשוב?!  שרוצה  מאדם  התשובה  ִתָמַנע  מדוע 
ושנה בה... נעשית לו כהיתר" ]יומא פז.[ היינו, שכאשר אדם עושה עבירה מספר פעמים, הוא 
מתרגל לעשותה ואין הוא מרגיש עוד בחומרתה. במצב כזה קשה לו לשוב בתשובה. והוסיף 
"ונראה שזה דרכו של היצר לומר לאדם: עשה עתה למלאות תאוותך,  הנודע ביהודה:  עוד 
והיצר הרע מבטיחו שיסתלק ממנו אחר העבירה,  ואחר שתמלא תאוותך תחזור בתשובה, 
ובאמת אדרבה על ידי העבירה נכנס בו כוח הטומאה יותר" ]צל"ח, חגיגה טז.[. על פי פירושים 

אלו נראה שיש לאדם עצמו קושי לעשות תשובה.

אולם המהר"ל הסביר כי הבעיה בתשובתו של האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, היא שאין 
תשובתו שלימה. שכן תשובה אמיתית היא כזו שמוציאה את האדם ממעגל החטא, אולם אצל 

אדם זה התשובה היא זו שגורמת לו לחטוא ]נתיב התשובה פרק ח[.

בעל התולדות יצחק ביאר מימרא זאת באופן שונה, על פיו, מניעת התשובה היא על ידי ה': 
לרוב בני האדם האפשרות לעשות תשובה היא חסד גמור שנתן ה'. אולם אדם 'האומר אחטא 
ואשוב' חוטא בגלל הידיעה שיוכל אח"כ לחזור בתשובה. לכן הקב"ה מונע ממנו את התשובה 
שכן "לא יתכן שהחסד שעשה השם יתברך )התשובה( יהיה הוא עצמו סיבה לחטוא" ]תולדות 

יצחק, דברים טו[.

הרמב"ם: "כל אלו הדברים וכיוצא בהן, אף על  זו קשה, כבר כתב  אולם אף שתשובת אדם 
פי שמעכבין את התשובה - אין מונעין אותה, אלא אם עשה אדם תשובה מהן - הרי זה בעל 

תשובה ויש לו חלק לעולם הבא" ]הלכות תשובה ד, ו[.

להצלחת בני ואורה שמאי וכל יוצאי חלציהם הי"ו
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ְתַרֵחק ִמן ָהֲעֵברֹות  ּיִ ב ׁשֶ ַאֲחִרית ָיָמיו, ְוחֹוׁשֵ ְבִטיַח ֶאת ַנְפׁשֹו ָלׁשּוב ּבְ ּיַ ן, ִמי ׁשֶ ְפִסיֶדיָה ַגם ּכֵ ּוִמּמַ
ה ֶאת ֱאלָֹהיו, ּובֹו ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו  ֲאָותֹו ֵמֶהן, ְוהּוא ִכְמַרּמֶ ִלים� ּתַ יַע ֶאל ְרצֹונֹו ְוַיׁשְ ּגִ ּיַ ְלַאַחר ׁשֶ
ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין  ְוָאׁשּוב  ֶאֱחָטא  ְוָאׁשּוב  "ֶאֱחָטא  ב(:  פה,  )יֹוָמא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 

ׁשּוָבה"•.  ּתְ

ים  ַחּיִ עֹוד ּבַ ְמִעיִטי, ּבְ י, ָהִכיִני ֵציָדה ָלֹרב, ַאל ּתַ ֶפר: ַנְפׁשִ סֹוף ֶזה ַהּסֵ י ּבְ ַתְבּתִ ר ּכָ ּוַבּתֹוָכָחה ֲאׁשֶ
י ָפָנה ַהּיֹום, ְולֹא  ח ֵציָדה, ּכִ ֶרְך, ְוַאל ּתֹאְמִרי ְלָמָחר ֶאּקַ ְך ַהּדֶ י ַרב ִמּמֵ ֵתְך ְוֵיׁש ְלֵאל� ָיֵדְך, ּכִ ַחּיָ
קּול ְוָספּור ְוָחׁשּוב.  ַעְלּתְ ּבֹו ׁשָ ר ּפָ י ְתמֹול ָלַעד לֹא ָיׁשּוב�, ְוָכל ֲאׁשֶ ֶלד יֹום, ּוְדִעי ּכִ ֵתְדִעי ַמה ּיֵ
ֶות  י ַהּמָ ָכל יֹום ֻחּקֹו, ּכִ ה. ַמֲהִרי ֲעׂשֹות ּבְ ל ַחי ְמֻכּסֶ ֶות ִמּכָ י יֹום ַהּמָ ה, ּכִ ְוַאל ּתֹאְמִרי ָמָחר ֶאֱעׂשֶ
ִצּפֹור נֹוֶדֶדת ִמן  י ּכְ יֹומֹו, ּכִ ַבר יֹום ּבְ ְתַמְהְמִהי ֵמֲעׂשֹות חֹק ּדְ ַלח ִחּצֹו ּוִבְרקֹו. ְוַאל ּתִ ָכל ֵעת ִיׁשְ ּבְ

קֹומֹו. ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ּה, ּכֵ ִקּנָ

מֹו,  ּכְ ְקָצָתם,  ַעל  ּוַמְתִמיד  ֲעֹונֹוָתיו  ָצת  ִמּקְ ב  ׁשָ ב  ָ ַהּשׁ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן,  ּכֵ ַגם  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְפִסיֵדי  ּוִמּמַ
ֵני ָאָדם  ינֹו ּוֵבין ּבְ ׁש ּבֵ ּיֵ ה ׁשֶ קֹום, ְוָיׁשּוב ֵמֶהן, ְולֹא ָיָצא ִמּמַ ינֹו ּוֵבין ַהּמָ ּבֵ ָצא� ִמן ָהֲעֵברֹות ׁשֶ ּיָ ׁשֶ
ָיְדָך ַהְרִחיֵקהּו", ְוָאְמרּו  ֵזל ְואֹוָנָאה ּוְגֵנָבה ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה, ּוָבֶזה ֶנֱאַמר )ִאּיֹוב יא, יד(: "ִאם ָאֶון ּבְ ִמּגָ
ה ְוֵאינֹו חֹוֵזר  ָידֹו ֲעֵבָרה ּוִמְתַוּדֶ ׁש ּבְ ּיֵ ֲעִנית טז, א(: "ָאָדם ׁשֶ ה )ּתַ ִעְנָין ַהּזֶ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ּבָ
עֹוָלם לֹא ָעְלָתה  ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ ָידֹו, ֲאִפּלּו טֹוֵבל ּבְ ֶרץ ּבְ ּתֹוֵפס ׁשֶ ּבֹו, ְלָמה הּוא דֹוֶמה? ְלִמי ׁשֶ

ֵלי כח, יג(: "ּומֹוֶדה ְועֵֹזב ְיֻרָחם".  ֱאַמר )ִמׁשְ ּנֶ דֹו... ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה, ׁשֶ לֹו ְטִביָלה. ְזָרקֹו ִמּיָ

ׁשּוָבה,  ן ַמְפִסיִדים ַהּתְ ם ּכֵ ם ּגַ ּלָ ה, ּכֻ ֶפר ַהּזֶ ר ָקְדמּו ַבּסֵ ָעִרים ֲאׁשֶ ְ ְפִסיֵדי ַהּשׁ ְמנּו ִמּמַ ִהְקּדַ ֶ ּוַמה ּשׁ
ה. ַער ַהּזֶ ַ ּשׁ נֹוָתם ּבַ י ָצִריְך ִלׁשְ ְוֵאיֶנּנִ

ְוַיְׁשִלים – וימלא. ְלֵאל ָיֵדְך – בכוחך, באפשרותך. ְתמֹול ָלַעד ֹלא ָיׁשּוב – יום האתמול לעולם לא ישוב 
עוד. ֶׁשָּיָצא – שעזב.

הדחייה לאחרית 
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ביאורים
חז"ל,  בדברי  התייחסויות  כמה  לה  שמצינו  המרתקת  בשאלה  לעיסוק  מתייחד  זה,  פרק 
שחטא  מי   - תשובה'  ה'בעל  לבין  כלל,  חטא  שלא  האדם   - ה'צדיק'  בין  היחס  שאלת  והיא 
תשובה  שבעלי  "מקום  ש:  הסוברים  של  בדבריהם  ביטוי  לידי  בא  זה  יחס  בתשובה.   ושב 
הראשונים.  לכך  שנתנו  ובהסברים  לד:[,  ]ברכות  עומדין"  אינם  גמורים  צדיקים   - עומדין 
ה'  בבית  לשבת  תמיד  זכה  הצדיק  אחד  שמצד  מכך  נובעת  זו  בשאלה  הגדולה  ההתלבטות 
מי שזכה  שני,  והריחוק מהבורא. מצד  בלכלוך החטא  היה מלוכלך  ולא  רצונו,  ולעשות את 
חטא  שלא  למי  שאין  יתרונות  למספר  זוכה  ממנו  ולהיטהר  ולשוב  החטא  בתוך  להיות 

)המאמצים שעשה, הענווה ועוד(.

רבנו בחיי, מחלק בין כמה סוגי עבירות שביחס אליהם יש הבדל בין ה'צדיק' ל'בעל התשובה'. 
)על פי דברי הגמרא שדנה בעניין קבלת תשובתו של החוטא( שבחטאים קטנים  הוא אומר 
יותר, 'בעל התשובה' יכול להגיע למדרגתו של הצדיק מתוך התיקון שעושה כששב בתשובה. 
בחטאים הקטנים הללו, כאשר ֶחטאֹו כולל אי עשיית מעשה מצוה והוא שב ומתחרט על ביטול 
מעשה  בעשיית  גם  לזה,  בדומה  הצדיק.  של  למדרגתו  משתווה  הוא   - לקיימו  וחוזר  קיומו, 
- הוא משתווה לצדיק, אלא שבתשובה ממעשה  איסור, אם האדם שב ומתחרט על מעשיו 
בעל  אותו  אם  הצדיק:  על  מסוים  יתרון  לו  להקנות  שתוכל  אחרת  נקודה  נוספת  איסור, 
 תשובה, מתוך הידיעה שעשה מעשה שלילי יהיה יותר בעל הכנעה ולא יתגאה במצוות שהוא 
עושה - הוא יוכל לזכות להינצל מגאווה, שהריחוק ממנה הוא אחד מהיסודות הגדולים בעבודת 

ה'. זהו ההסבר לפי רבנו בחיי למאמר חז"ל על גדלותם של בעלי תשובה יותר מהצדיקים.

אולם דבר זה אינו נכון ביחס לעבירות חמורות שעליהם נאמר שעונשם כרת או מיתת בית 
דין. בעבירות כאלה תשובה בלבד אינה מספקת, ועליהם אמרו חז"ל שהחוטא ייענש ויתייסר 
לפי יכולתו לסבול, ויכופר לו רק במיתתו, ובהם לדברי רבנו בחיי הצדיק גדול מבעל התשובה.

הרחבות
• מיהו בעל תשובה?

'בעל תשובה' הוא כמו הביטוי   " הרב צבי יהודה קוק:  ֶׁשַּבֲעֵלי ְתׁשּוָבה עֹוְמִדים. כתב  ְּבָמקֹום 
'בעל לשון הרע' הקבוע ועסוק בכך, וכן 'בעלי תשובה' הם העסוקים תמיד בתשובה, דהיינו 
זו נמצא במדרגה עליונה שצדיקים  'בעל תשובה' על פי הגדרה  שתשובתם שלמה וגמורה". 
גמורים אינם עומדים בה. "אמנם גם מי שתשובתו אינה שלמה כל כך - מועלת היא לו למחילת 

העוונות, וצדיק גמור הוא" ]אור לנתיבתי נג[.

• צדיק ובעל תשובה – מי גדול ממי?
קשה  חז"ל  של  זו  ִאמרה  ַלֲעֹמד.  ְיכֹוִלים  ְּגמּוִרים  ַצִּדיִקים  ֵאין  עֹוְמִדים  ְתׁשּוָבה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ְּבָמקֹום 

מאוד, שכן כיצד יתכן שבעל תשובה גדול יותר ממי שלא חטא? 

רבנו בחיי ביאר שמעלת בעל התשובה )מחטא שאין בו כרת( גדולה, מכיוון שהוא נכלם בפני 
הבורא בעקבות חטאיו, ולכן אין חשש שיבוא לידי גאווה ומעשי חנופה. 

יצרם  "כובשים  התשובה  שבעלי  מכך  נובעת  התשובה  בעל  של  מעלתו  כי  הסביר  הרמב"ם 
יותר" מהצדיקים ]הלכות תשובה ז, ד[. הרמב"ם לא ביאר מדוע בעל התשובה כובש את יצרו 

יותר מהצדיק, וניתן לבאר זאת בשני אופנים: 

א. בעל ספר חרדים ביאר שבעל התשובה נאלץ לגבור על יצר חזק יותר, שכן החטאים שעשה 
חיזקו את כוחו של יצר הרע. אנו לומדים זאת מדברי חז"ל: "בתחילה יצר הרע כעני בפתח, 
ואחר כך נעשה בעל הבית".]חרדים מצוות התלויות  לו פנים נעשה אורח  ואם אדם מסביר 

בארץ, ד[. 

ב. בעל התשובה כובש את יצרו יותר, מכיוון שמכיר את טעם החטא, ובכל זאת חזר בתשובה 
]של"ה נשא, כא[. 

לעומתם, המהרש"א ביאר שמדובר על בעל תשובה שרק הרהר בעבירה ולא חטא ]מהרש"א 
ברכות, לד:[.
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ֶּפֶרק ְׁשִמיִני

ׁשּוָבה ִעם  ה ַאַחר ַהּתְ ּוֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ִבים ׁשֶ ָ י ֵיׁש ִמן ַהּשׁ ּכִ יק, אַֹמר,  ּדִ ב ִעם ַהּצַ ָ ה� ַהּשׁ ּוֶ ּתַ ִיׁשְ ֲאָבל ִאם 
יק ִיְתרֹון  ּדִ ׁש ַלּצַ ּיֵ יק, ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ּדִ ׁש לֹו ִיְתרֹון ַעל ַהּצַ ּיֶ ר לֹא ָחָטא, ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ יק ֲאׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ב.  ָ ּשׁ י ׁשֶ ָעָליו ַאף ַעל ּפִ

יִצית  ּצִ ּכַ ֵרת,  ּכָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ּבְ ִקּצּורֹו  ּבְ ַהֵחְטא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון הּוא,  ַהֵחֶלק  ּוֵבאּור 
ַלֲעׂשֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְוִיׁשְ ּוִבְלׁשֹונֹו  ִלּבֹו  ּבְ ֶהם  ּבָ ר  ַהְמַקּצֵ ָיׁשּוב  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָלֶזה.  ְוַהּדֹוֶמה  ה  ּכָ ְוַכּסֻ ְוַכּלּוָלב 
ֶהם,  ּבָ ר  ר לֹא ִקּצֵ יק ֲאׁשֶ ּדִ ה ִעם ַהּצַ ּוֶ ּתַ ְוִיׁשְ ֶהם, ִיְמַחל לֹו ַהּבֹוֵרא,  ּבָ ֶנה ִקּצּורֹו  ִיׁשְ אֹוָתם, ְולֹא 
ּלֹא ָחָטא, ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא פו,  ִמי ׁשֶ ב ִמן ַהֵחְטא ּכְ ָ ּוִבְכמֹו ֶזה ֶנֱאַמר: ַהּשׁ
ּמֹוֲחִלין לֹו,  קֹומֹו ַעד ׁשֶ ׁשּוָבה, ֵאינֹו ָזז ִמּמְ ה ּתְ ֵרת ְוָעׂשָ ּה ּכָ ֵאין ּבָ ה ׁשֶ א(: "ָעַבר ַעל ִמְצַות ֲעׂשֵ

ֱאַמר )ַמְלָאִכי ג, ז(: "ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם".  ּנֶ ׁשֶ

ב ָחָטא ֵחְטא  ָ ְהֶיה ַהּשׁ ּיִ אּור ֶזה, ׁשֶ יק. ּבֵ ּדִ ב ַעל ַהּצַ ָ ׁש לֹו בֹו ִיְתרֹון ַהּשׁ ּיֶ ִני, ְוהּוא ׁשֶ ֵ ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ
ָנֶאיָה,  ָכל ּתְ ֵלָמה ּבְ ׁשּוָבה ׁשְ ה ּתְ ּנָ ב ִמּמֶ ְך ׁשָ ּכָ ֵרת, ְוַאַחר  ּה ּכָ ֵאין ּבָ ה ׁשֶ ִמְצֹות לֹא ַתֲעׂשֶ ָקטֹן ּבְ
ּתֹו ֵמַהּבֹוֵרא, ְוִנְכַנס  ׁשְ ִחיָלה ָעָליו, ְוִנְכָלם ִמּבָ ִמיד ַהּמְ ׁש ּתָ ָניו, ּוְמַבּקֵ תֹו ְונַֹכח ּפָ ם ֲעֹונֹו ְלֻעּמָ ְוׂשָ
ְוָהָיה ֶחְטאֹו  ִמיד,  ּתָ ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים  ָפל  ְוׁשָ ִנְכָנע  ַנְפׁשֹו, ְוהּוא  ָרה  ּבְ ְוִנׁשְ ַהּמֹוָרא ֵמָעְנׁשֹו,  ִלּבֹו  ּבְ
ַהּטֹוב,  הּו  ֲעׂשֵ ִמּמַ ְמאּוָמה  ּבִ ֶאה  ִיְתּגָ לֹא  ַהּבֹוֵרא,  ִלְפרַֹע חֹובֹות  לּותֹו  ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ ִלְכִניָעתֹו  ה�  ִסּבָ

ְכׁשֹול.  ֵאִרית ָיָמיו ִמן ַהּמִ ׁשְ ֵמר ּבִ ָ ֶאר ּבֹו, ְוִיּשׁ ֵעיָניו, ְולֹא ִיְתּפָ ה ּבְ ְולֹא ִיְרּבֶ

יק ֵאין  ּדִ י ַהּצַ ּלֹא ָחָטא ַהֵחְטא ַההּוא ְוַהּדֹוֶמה לֹו, ּכִ יק ׁשֶ ּדִ ׁש לֹו ִיְתרֹון ַעל ַהּצַ ּיֶ חֹוֵטא ֶזה הּוא ׁשֶ
ב  ָ ּמֹוִעיל ַלּשׁ י ֵיׁש ֵחְטא ׁשֶ הּו. ּוְכָבר ֶנֱאַמר ּכִ ַמֲעׂשֵ ּה ִלּבֹו ְוָירֹם ּבְ ֶאה ְוִיְגּבַ ּלֹא ִיְתּגָ טּוִחים ּבֹו ׁשֶ ּבְ
ה ִלּבֹו  ַפּנֶ ּיְ ׁשֶ ב, ּכְ ָ ל ַחּטֹאת ַהּשׁ יק יֹוֵתר ִמּכָ ּדִ ֶקת ַלּצַ ּזֶ ּמַ יק, ְוֵיׁש ְצָדָקה� ׁשֶ ּדִ ל ִצְדקֹות ַהּצַ יֹוֵתר ִמּכָ
יִקים ְלַתְלִמיָדיו:  ּדִ ָאַמר ֶאָחד ִמן ַהּצַ מֹו ׁשֶ ַבח, ּכְ ֶ אּות ּוַבחֶֹנף ְוַאֲהַבת ַהּשׁ ּגֵ ִניָעה ְוָדֵבק ּבַ ִמן ַהּכְ
הּוא ָגדֹול ִמן ֶהָעֹון. ָאְמרּו לֹו: ּוַמהּו ָגדֹול  ֶ ה ּשׁ ִאּלּו לֹא ָהָיה ָלֶכם ָעֹון, ָהִייִתי ְמַפֵחד ֲעֵליֶכם ִמּמַ

אּות ְוַהחֶֹנף. ִמן ֶהָעֹון? ָאַמר ָלֶהם: ַהּגֵ

ֲעֵלי ְתׁשּוָבה עֹוְמִדים ֵאין  ּבַ ָמקֹום ׁשֶ ָרכֹות לד, ב(: "ּבְ ֶזה ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ּבְ ב ּכָ ּוְבׁשָ
מּוִרים ְיכֹוִלים ַלֲעֹמד"•. יִקים ּגְ ַצּדִ

יֵדי  ּה ִמיָתה ּבִ ׁש ּבָ ּיֶ ה ׁשֶ ְצֹות לֹא ַתֲעׂשֶ דֹולֹות ִמּמִ ב עֹוֵבר ֲעֵברֹות ּגְ ָ ְהֶיה ַהּשׁ ּיִ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ְוַהֵחֶלק ַהּשׁ
ְך  דֹולֹות, ְוַאַחר ּכָ ֶקר, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם ִמן ַהּגְ בּוַעת ׁשֶ ם ּוׁשְ ֵ ִחּלּול ַהּשׁ ָמִים, ּכְ יֵדי ׁשָ ָאָדם ְוָכֵרת ּבִ

ׁשּוָבה ּוְגָדֶריָה.  ָנֵאי ַהּתְ ִלים ּתְ עּותֹו ָבֶהם, ְוִהׁשְ ב ִמּטָ ׁשָ

ֶקה ֵמֲעֹונֹוָתיו. ּובֹו  ּיּוַכל ְלָסְבלֹו ְוִיּנָ ה ׁשֶ ה ִמּמַ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ ֻנּסֶ ּיְ ֵכן לֹו ַעד ׁשֶ ִחיָלה לֹא ִתּתָ י ַהּמְ ּכִ
ֵרת ּוִמיַתת  ּה ּכָ ׁש ּבָ ּיֶ ה ׁשֶ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )יֹוָמא פו, א(: "ָעַבר ַעל ִמְצַות לֹא ַתֲעׂשֶ
י  ים פט, לג(: "ּוָפַקְדּתִ ִהּלִ )ּתְ ֱאַמר  ּנֶ ֶרת, ׁשֶ ִיּסּוִרין ְמָמְרִקין� ּוִמיָתה ְמַכּפֶ ה ְתׁשּוָבה,  ין ְוָעׂשָ ּדִ ית  ּבֵ
ֻמתּון".  ה ָלֶכם ַעד ּתְ ר ֶהָעֹון ַהּזֶ ְעָיה כב, יד(: "ִאם ְיֻכּפַ ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם", ּוְכִתיב )ְיׁשַ ׁשְ ֶבט ּפִ ְבׁשֵ

ִלי ָסֵפק. ב ֵמֶהם ּבְ ָ ּלֹא ָעַבר ֵאּלּו ָהֲעֵברֹות, ֶיׁש לֹו ִיְתרֹון ַעל ַהּשׁ יק ׁשֶ ּדִ ְוַהּצַ

ִיְׁשַּתֶּוה – יהיו שווים. ִסָּבה – גורם. ְצָדָקה – מעשה טוב. ְמָמְרִקין – מנקים אבל לא לגמרי.

השתוות השב 

עם הצדיק

במצוות עשה

במצוות לא 

תעשה שאין בה 

כרת

במצוות לא 

תעשה שיש בה 

כרת
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ביאורים
לאחר העיסוק הארוך בתהליכי התשובה ובחלקיה, פונה רבנו בחיי לחתום בשני פרקים 
אחרונים את שער התשובה. הוא עוסק בהם בשאלה יסודית שנותרה: האם מכל חטא ניתן 
לשוב בתשובה, וממילא כיצד צריך לשוב מי שחטא בחטאים שתשובתם קלה יותר, ומה 

יעשה מי שנכשל באלה שתשובתם קשה ומסובכת.

כדי להשיב על שאלות אלו הוא מבחין קודם כל בין שני סוגים של חטאים: בין כאלה שהם 
בינו לבין הבורא בלבד, ואין בהם כל יחס לזולתו, ובין חטאים המשפיעים גם על הזולת 
השפעה מזיקה או מצערת. בקבוצה הראשונה שבה הוא עוסק כאן נכללים אפילו חטאים 
נוגעים בפועל לָאֶחר,  כאלה שקשורים ליחס הנפשי של האדם לזולתו, כל עוד הם אינם 
כדוגמת שנאה ונטירת איבה שנותרו בלב בלבד. חטאים אלו אמנם קשורים לזולת אך אינם 
נוגעים אליו. על קבוצת חטאים זו הוא אומר שכדי לכפר על החטאים די בעשיית תשובה. 
הוא מוסיף שאם הדבר אפשרי, יש למצוא דרכים איך לשוב דווקא באותם המקומות שבהם 
הוא נכשל, שהרי עניינה של התשובה היא לתקן את אותה הנפילה שבה הוא נפל קודם לכן, 

והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא דווקא דרך הטבת אותו הדבר ותיקונו.

אלו  בדברים  לזולתו.  גם  אלא  לאדם  רק  לא  הנוגעים  בדברים  בחיי  רבנו  יעסוק  בהמשך 
עלולים אנו לחשוב שדי בתיקון העוול שנעשה כלפי הזולת ובבקשת הסליחה ממנו, אולם 
רבנו בחיי אומר כאן שלא די בתיקון המעוות כלפי זולתו, אלא חובה להקפיד לבקש גם 
סליחה מהבורא על החטא שעשה כלפיו, ולכן, אם לדוגמה אדם בייש את חבירו, לא די בכך 
שיפייס את החבר אלא צריך גם להתוודות ולשוב כלפי הבורא על שעבר עבירה של ביוש 

אדם מישראל.

הרחבות
• השיבה לדרך הישר

ֶׁשִאם ִיְהֶיה ַהֵחְטא ְּבחֹובֹות ַהְּלָבבֹות, ַּכֵּלב ָהָרע... ַהְּתׁשּוָבה ִמֶּמּנּו ְראּוָיה ִלְהיֹות ַּבֲהָטַבת ַהֵּלב. 
את  לתקן  כדי  אולם  הרעים.  ממעשיו  פוסק  התשובה  בעל  התשובה,  של  הראשון  בחלק 
נשמתו מהחטאים והמידות הרעות לא די בכך. על בעל התשובה לעשות מעשים הפוכים 

מאותם חטאים שעשה על מנת להגיע לדרך הישר. 

הרמב"ם שכתב שהדרך הישרה היא דרך האמצע – "שביל הזהב". אולם  בדרך זו הלך גם 
"וכמו  השנייה:  לקיצוניות  מה  לזמן  לנטות  היא  רפואתו  הקיצוניות,  לאחד  שנטה  אדם 
שהגוף, כאשר יצא משיוויו, נראה אל איזה צד נטה ויצא, ונעמוד כנגדו בהפכו, עד שישוב 
על  שישאירהו  מה  לו  לעשות  ונשוב  ההפך,  מאותו  ידינו  נסלק  וכשישתווה,  השיווי.  אל 

שיוויו - כן נעשה במידות בשווה" ]שמונה פרקים ד[. 

לו להנהיג  )כעס(? אומרים  ֵחָמה  "וכיצד היא רפואתם מי שהוא בעל  זאת:  והוסיף לבאר 
עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל, וילך בדרך זו זמן מרובה עד שיתעקר הֵחָמה מליבו. 
סחבות  בלויי  וילבש  הכל  מן  למטה  וישב  הרבה  בביזיון  עצמו  ינהיג   - לב  גבה  היה  ואם 
לדרך  ויחזור  ממנו  הלב  גובה  שיעקור  עד  אלו  בדברים  וכיוצא  לובשיהם  את  המבזות 
האמצעית שהוא דרך הטובה, ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו, ועל קו זה יעשה 
בשאר כל הדעות: אם היה רחוק לקצה האחד - ירחיק עצמו לקצה השני. וינהוג בו זמן רב 

עד שיחזור בו לדרך הטובה - והיא מידה בינונית שבכל דעה ודעה" ]הלכות דעות ב, ב[.

לעילוי נשמת מרן רה"י הרה"ג אברהם אלקנה בן הרב שלמה זלמן כהנא 
שפירא זצ"ל
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ֶּפֶרק ְּתִׁשיִעי

ֵני  י ָהֲעֹונֹות ׁשְ ֵאָלה ַהּזֹאת, ּכִ ְ ְתׁשּוַבת ַהּשׁ ל ֵחְטא ִאם לֹא, אַֹמר ּבִ ׁשּוָבה ִמּכָ ֵכן ַהּתְ ּתָ ֲאָבל ִאם ּתִ
בֹות ָהָרעֹות,  ֲחׁשָ אלִֹהים, ְוַהּמַ ַכֵחׁש ּבֵ ְלָבד, ּכְ קֹום ּבִ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ִמיִנים: ֶאָחד ֵמֶהם, ֲעֹונֹות ׁשֶ
ר לֹא ַיְחמֹס�  ה ֵמחֹובֹות ָהֵאָבִרים, ֲאׁשֶ ָבבֹות, ְוַהְרּבֵ חֹובֹות ַהּלְ ּבְ ְצּפּוִנים ָהָרִעים, ְוָלאִוין ׁשֶ ְוַהּמַ
ין  ְוַהּמִ ִמְצַות ֱאלָֹהיו.  ְלַהְמרֹותֹו�  א  ֶאּלָ ָעָליו  ָמה  ַאׁשְ ְוֵאין  ְלַבד,  ּבִ ַנְפׁשֹו  י ִאם  ּכִ ֶהם  ּבָ ַהחֹוֵטא 
ֶהם ִעְנָין ֵמִעְנְיֵני ָהָרָעה ְוֶהָחָמס ִלְבֵני ָאָדם, ִאם  ׁש ּבָ ּיֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוֵהם ׁשֶ ּבֵ ִני, ֲעֹונֹות ׁשֶ ֵ ַהּשׁ
ַהְמרֹותֹו ֶאת ֱאלָֹהיו ִעם  ּבְ ַנְפׁשֹו  ּבְ ץ� ַהחֹוֵטא ֲחָמסֹו  ּוְמַקּבֵ ָממֹוָנם אֹו ְבִזְכָרם�,  ּבְ גּוָפם ִאם  ּבְ

ֲחָמסֹו ְבֵני ָאָדם. 

עֹוֶדּנּו  ׁשּוָבה ֵמֶהם ּבְ ֵכן לֹו ַהּתְ ּתָ ְלָבד, ּתִ ין ָהָאָדם ֵלאלָֹהיו ּבִ ְהֶיה ִמן ָהֲעֹונֹות ְוַהֲחָטִאים ּבֵ ּיִ ּוַמה ׁשֶ
ל ָלׁשּוב ֵמֲעֹונֹו ֵאֶצל ּבֹוְראֹו.  ּדֵ ּתַ ְתעֹוֵרר ְלִקּצּורֹו ְוִיׁשְ ּיִ ׁשֶ ים, ּכְ ַבַחּיִ

ַהֵחְטא  ִיְהֶיה  ִאם  ׁשֶ יּוַכל.  ִאם  ּבֹו,  ָחָטא  ׁשֶ ין  ּמִ ּבַ ֶהָעֹון  ִמן  ׁשּוָבה  ַהּתְ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ָעָליו  ין  ַהּדִ ּוִמן 
ְנָאה, ְוַהּדֹוֶמה ָלֶזה,  ְנָאה, ְוַהּשִׂ ִטיָרה, ְוַהּקִ ָבה ָהָרָעה, ְוַהּנְ ֲחׁשָ ב ָהָרע, ְוַהּמַ ּלֵ ָבבֹות, ּכַ חֹובֹות ַהּלְ ּבְ
ִחיָלה  ָבה, ְוַאֲהַבת ַהּטֹוב ִלְבֵני ָאָדם, ְוַהּמְ ֲחׁשָ ב• ְוַהּמַ ֲהָטַבת ַהּלֵ ּנּו ְראּוָיה ִלְהיֹות ּבַ ׁשּוָבה ִמּמֶ ַהּתְ
ִעילֹות  ָאַסר ַהּבֹוֵרא ֲאִכיָלתֹו, ְוַהּבְ ֶ ֲאִכיַלת ַמה ּשׁ ֵאֶבר ִמֵאְבֵרי ַהּגּוף, ּכַ ָלֶהם. ְוִאם ִיְהֶיה ַהֵחְטא ּבְ
אֹותֹו  ּנּו ּבְ ְהֶיה ְתׁשּוָבתֹו ִמּמֶ ּתִ ֶקר, ָראּוי ׁשֶ בּוַעת ׁשֶ תֹות ּומֹוֲעִדים, ּוׁשְ ּבָ ִהְזִהיר ֵמֶהן, ְוִחּלּול ׁשַ ׁשֶ

ָנה ֵלאלִֹהים. ַכּוָ ב ּבְ ּתּוף ַהּלֵ ָהָיה חֹוֵטא בֹו, ִעם ׁשִ ִעְנָין ּוְבאֹותֹו ִמין ׁשֶ

ן  הּוא ְמַכּוֵ ׁשֶ ָרתֹו, ּכְ רּור ַהּכָ הּוא ַמֲאִריְך ָיִמים, ִעם ּבֵ עֹוד ׁשֶ יו, ּבְ ַחּיָ ֵכן ָלָאָדם ּבְ ה ִיּתָ ְוָכל ָהִעְנָין ַהּזֶ
ָחַכְמּתָ  "ִאם  יב(:  ט,  ֵלי  )ִמׁשְ ֶהָחָכם  ָאַמר  ּוְבָכמֹוהּו  ּבֹוְראֹו,  ֵאֶצל  ֵמֲעֹונֹו  ַנְפׁשֹו  ּוְלַטֵהר  ִלְתׁשּוָבה 

ָחַכְמּתָ ָלְך".

בשמם.  ְבִזְכָרם – בכבודם,  המרותו.  ְלַהְמרֹותֹו – על  בעצמו.  אלא  ויפגע  יגזול  ַיְחֹמס – לא  ֹלא 
ּוְמַקֵּבץ – מחבר.

בין אדם למקום 

ובין אדם לחבירו

היתכנות 

התשובה בחיים 

בין אדם למקום
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ביאורים
רבנו בחיי ממשיך לעסוק בשאלה האם התשובה על כל חטא אפשרית. 

ורק  אך  מצטמצמת  הנדרשת  התשובה  לבוראו,  האדם  בין  שכולו  שבחטא  שהסברנו  לאחר 
בתשובה בינו לבין הבורא, אנו עוברים לעסוק כאן בחטאים שגורמים גם נזק לחברו. רבנו בחיי 
מדגים כאן עד כמה התשובה בעניינים אלו קשה, דבר המחייב את האדם להיזהר בעניינים אלו 

זהירות יתירה שלא לחטוא. 

אדם שחוטא בחטא שבין אדם למקום, הבורא מצוי לו תמיד, וקרוב אליו: "בכל קראנו אליו" 
]דברים ד, ז[, ולכן תמיד אפשר לחזור בתשובה על חטא כלפיו. בנוסף, החוטא אינו יכול לגרום 
לו חיסרון כלשהו. לעומת זאת, בני האדם אינם מצויים לנו תמיד, וגם מי שמצוי אין לנו תמיד 
את היכולת להשיב לו את מה שהחסרנו ממנו או פגענו בו. בנוסף, גם אם נצליח להשיב ולמלא 
את החסר, לא תמיד האדם יסלח על החטא. לכן התשובה מחטא שבין אדם לחברו קשה יותר.

מסיבה זאת, על האדם להישמר מאוד מפגיעה בזולתו. הן מפגיעה ממונית שעלולה להביא 
למצב שה'עשוק' לא יהיה מצוי, או לא יהיה מּוָּכר ולא ניתן יהיה להשיב לו, או שהממון לא 

יהיה ביד ה'עושק' או שלא ידע כמה צריך להשיב. וכמובן מפגיעה בנפש חברו.

פגיעות אלו שיש להיזהר ולהתרחק מהן, עלולות להיות הן פגיעות פיזיות, והן על ידי דיבור 
של רכילות הגורם לחבירו פגיעה ממונית או אפילו עלולה להורגו.

בנוסף, מונה רבנו בחיי עוד נקודה אחת שקשה לשוב ממנה, אף על פי שלפעמים אינה נוגעת 
לזולתו, והיא עבירות שאליהן האדם התרגל מאוד, עד שהן הפכו לחלק ממנו ומאישיותו. גם 
מעבירות אלו יש להישמר מאוד, כדי שלא יקשה על האדם אחר כך לשוב מהן. כפי שנראה 
מי שכבר עבר על עבירות אלה, אלא להשפיע על  לייאש את  באו  לא  בפרק הבא, הדברים 
מי שלא עבר עליהן שלא יעבור. מי שעבר עליהן וירצה בכל ליבו לחזור בתשובה, יסייעו לו 

מהשמיים.

הרחבות
• כיצד ניתן להשיב את גזל הרבים?

הגמרא אומרת שאדם שגזל את הרבים ורוצה לתקן את  ֶׁשָעַׁשק ַאְנֵׁשי ִקְרָיה אֹו ַאְנֵׁשי ְמִדיָנה. 
יעשה   - גזל  יודע למי  ואינו  "גזל  מעשיו, צריך להשקיע את סכום הגניבה לתועלת הציבור: 
בהם )בכספים שגנב( צרכי רבים. מאי נינהו )מה הם צרכי רבים(? אמר רב חסדא: בורות, שיחין 
ומערות )יחפור מקורות מים לצורך הרבים(" ]ביצה כט.[. ופירש רש"י שדוגמה לגזל מסוג זה 

הוא אדם הגונב מאנשים רבים, ואין הגנב זוכר את כל האנשים שגנב מהם. 

שואל על כך האלשיך: כיצד מועילה תקנה זו למחוק את חטא הגניבה, הרי לא בהכרח שהכסף 
יושב לכל הנגזלים, וממילא יישאר החטא? ועונה על כך האלשיך: "כי הנה דעו איפוא כי עוון 
עצמו גם הוא ימחק... כי הנה ידענו כי כל עוון אשמה אשר יעשה האדם יברא משחית ְלָחֵּבל, 
והוא ַהְמָׁשֵּבר ומדכא אותו בכל מיני ייסורין... והנה בשוב החוטא מאשר חטא על הנפש, הכוח 
הטמא ההוא אשר ברא כלה ונמחק עד תומו" ]אלשיך ישעיהו א, כז[. כלומר, החטא יצר כוח 
יכולתו  בכל  ומשתדל  תשובה  עושה  כשאדם  אולם  משחית.  חז"ל  בפי  הקרוי  בעולם  שלילי 
לתקן את הנזקים שעשה, הוא מתקן את הכוח השלילי שיצר החטא. תשובה זו היא שלימה אף 

אם לא הצליח לתקן את כל הפשעים שעשה. 

החידוש של האלשיך הוא שהתשובה אינה נמדדת לפי מבחן התוצאה – 'האם הצליח להחזיר 
את הכסף לכל הנגנבים', אלא על פי הדרך – 'התשובה וההשתדלות לתקן את הפגיעה בבני 

האדם'.

לעומת זאת מדברי רבנו בחיי בהמשך הפרק )ראה יום י"ח תשרי( נראה, שכדי לשוב בתשובה 
שלימה על פגמים מוחשיים בעולם - יש ערך גם "למבחן התוצאה". אלא שהקב"ה יעזור לגנב 

הרבים להשיב את הגניבה לכל הנגזלים. 

לעילוי נשמת עליזה בת לונה ע"ה
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ה  ׁשּוָבה ֵמֶהם ְלַכּמָ ה ַעל ָהָאָדם ַהּתְ ִיְקׁשֶ ְוִלְבֵני ָאָדם,  ְהֶיה ִמן ָהֲעֹונֹות ֵלאלִֹהים  ּיִ ֶ ּשׁ ֲאָבל ַמה 
ָפִנים. 

ד  ִמּיַ מֹון  ַהּמָ ּיֹאַבד  ׁשֶ ּוֵמֶהם,  ָרחֹוק.  קֹומֹו  ּמְ ׁשֶ אֹו  מּות,  ּיָ ׁשֶ אֹו  ֶהָעׁשּוק,  ִיְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ֵמֶהם, 
ק  א לֹא ִיְמַחל ָלעֹוׁשֵ ּמָ ֶהָעׁשּוק ׁשֶ ק ִלְבָעָליו. ּוֵמֶהם, ׁשֶ יב ָהעׁשֶ ק, ְוֵאין ְלֵאל ָידֹו� ְלָהׁשִ ָהעֹוׁשֵ
ּלֹא  ק ֶאת ֶהָעׁשּוק, אֹו ׁשֶ יר ָהעֹוׁשֵ ּלֹא ַיּכִ ְגנּותֹו. ּוֵמֶהם, ׁשֶ רֹו ּבִ גּופֹו ְוַסּפְ יקֹו ּבְ קֹו ֵמַהּזִ ֲעׁשָ ֶ ַמה ּשׁ
יר אֹוָתם, ְולֹא  י ְמִדיָנה•, ְולֹא ִהּכִ י ִקְרָיה אֹו ַאְנׁשֵ ק ַאְנׁשֵ ָעׁשַ מֹו ׁשֶ ק, ּכְ ר ָעׁשַ מֹון ֲאׁשֶ ֵיַדע ַסְך ַהּמָ
ָהָאסּור  מֹון  ַהּמָ ע�  ְטּבַ ּנִ ׁשֶ ּוֵמֶהם,  ּוְבָחָמס.  ָעֶול  ּבְ ֵמֶהם  ַקח  ּלָ ׁשֶ מֹון  ַהּמָ ר�  ִמְסּפַ ֶאְצלֹו  ֵרר  ִנְתּבָ
ר,  ּתָ ה ֲחָלִקים ִמן ַהּמֻ ֶהְפֵסד ַהְרּבֵ ּבְ א  ּנּו ֶאּלָ ְוֵאינֹו ַקל ְלהֹוִציא אֹותֹו ִמּמֶ ר�,  ּתָ ְכָפָליו ִמן ַהּמֻ ּבִ
אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ִביָרה�,  ּבְ ּוְבָנאֹו  ָמֵריׁש�  ַזל  "ּגָ נה, א(:  יִטין  )ּגִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ
א  ל אֹוְמִרים ֵאין לֹו ֶאּלָ ּה ּוַמֲחִזיר ָמֵריׁש ִלְבָעָליו, ּוֵבית ִהּלֵ יָרה ֻכּלָ ל ַהּבִ אֹוְמִרים ְמַקְעֵקַע� ּכָ

ִבים"�. ָ ַנת ַהּשׁ ֵני ַתּקָ ְלָבד ִמּפְ ְדֵמי ָמֵריׁש ּבִ

ֵבק�  ה ָהַרע ּדָ ֲעׂשֶ ב לֹו� ַהּמַ ָ ּשׁ ַהג ּבֹו ָהָאָדם ַעד ׁשֶ ּנָ ֶ ּנּו: ַמה ּשׁ ׁשּוָבה ִמּמֶ ה עֹוד ַהּתְ ְקׁשֶ ּתִ ֶ ה ּשׁ ּוִמּמַ
דּו ְלׁשֹוָנם  תּוב )ִיְרְמָיה ט, ד(: "ִלּמְ ּכָ מֹו ׁשֶ יָחם, ּכְ ר לֹא ֵיַקל ְלַהּנִ ים ֲאׁשֶ ְבִעּיִ ים ַהּטִ ֲעׂשִ ֵבק ַהּמַ ִהּדָ ּכְ

ֹרָתיו". י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ֶקר ַהֲעֵוה ִנְלאּו", ְוָאַמר )ִיְרְמָיה יג, כג(: "ֲהַיֲהפְֹך ּכּוׁשִ ר ׁשֶ ּבֵ ּדַ

ַדְעּתָ ֵמִעְנַין  ּיָ ֶ מֹו ּשׁ ֲעִליַלת ְרִכילּות, ּכְ ין ּבַ ְפִגיָעה, ּבֵ ין ּבִ ים, ּבֵ ִקּיִ ִמים ַוֲהִריַגת ַהּנְ ִפיכּות ּדָ ּוֵמֶהם, ׁשְ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ְך, ּכְ ֶהם ַאַחר ּכָ ה, ּוָפַגע ּבָ ִחּלָ ְרִכילּות ּתְ ַרם ְלָהְרָגם ּבִ ר ּגָ ִעיר ַהּכֲֹהִנים, ֲאׁשֶ ּדֹוֵאג ּבְ

ּכֲֹהִנים".  ע הּוא ּבַ ְפּגַ ּסֹב ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוּיִ מּוֵאל־א כב, יח(: "ַוּיִ )ׁשְ

ה ֶאת  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ְרִכילּותֹו, ֵאין עֹוָלה לֹו ְתׁשּוָבה ַעד  ּבִ ד ָממֹון ֲחֵברֹו  ְלַאּבֵ ּגֹוֵרם  ׁשֶ עֹוד, ִמי  ּוֵמֶהם 
ר  תּוב )ִמיָכה ג, ג(: "ַוֲאׁשֶ ּכָ מֹו ׁשֶ ִפּיּוס ּוִבְכִניָעה, ִלְמחֹל לֹו ְוִלְנׂשא ֶחְטאֹו, ּכְ ָממֹון ִאם ּבְ ֲחֵברֹו, ִאם ּבְ

יטּו". י ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפׁשִ ֵאר ַעּמִ ָאְכלּו ׁשְ

ְוֵאין ְלֵאל ָידֹו – אין בכוחו. ִמְסַּפר – כמות. ֶׁשִּנְטַּבע – נשקע. ִּבְכָפָליו ִמן ַהֻּמָּתר – בממון רב של ממון 
כשר. ָמֵריׁש – קורה. ְּבִביָרה – דירה גדולה. ְמַקְעֵקַע – מפרק. ַתָּקַנת ַהָּׁשִבים – תקנה שתיקנו חז"ל ע"מ 

להקל את החזרה בתשובה. ֶׁשָּׁשב לֹו – נהפך לו. ָּדֵבק – הפך לטבע ולרגילות.

הקושי לשוב 

מעבירות שבין 

אדם לחבירו

דוגמאות 

לעבירות בין 

אדם לחבירו
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ביאורים
רבנו בחיי ממשיך לעסוק בשאלה, האם ניתן לשוב על כל עוון, ובמסגרת העיסוק בכך הוא 
ממשיך למנות כאן עוד סוגים של חטאים הנוגעים גם לבני אדם אחרים, ולכן הקושי לשוב 
מהם הוא גדול. כמו שהזכרנו, וכפי שנראה בפרק הבא מטרתו של רבנו בחיי אינה לייאש 
את האדם שנכשל בחטאים אלו ולומר לו עד כמה דרכי התשובה והכפרה שלו סבוכים. 
מטרתו בעיקר לגרום לאדם להימנע מראש מנפילה ברשת החטאים הללו, וכן להדגיש את 
העובדה שבחטאים אלו לא די בתשובה בין אדם לבוראו, אלא יש לעמול ולתקן את הנזקים 

שנעשו לזולת.

נקודה זו בולטת מאוד בחטא של דיבור בגנות חבריו. חטא זה הוא חטא שקל מאוד לאדם 
להיכשל בו, בגלל שהאדם עסוק הרבה בדיבור, והדיבור אינו דורש ממנו מאמץ רב, ולעומת 
זאת הנזק שיכול להיגרם ממנו גדול מאוד, וגם דרכי התשובה מחטא זה קשים ומסובכים. 
דרכו של דיבור להתפשט ולעבור מאדם לאדם ולהזיק מאד למי שדיברו עליו, והתשובה על 
כך קשה, במיוחד בגלל הקלות שבו הוא נעשה ומפני שריבוי הדיבורים שאדם מדבר בכל 
יום עלולים להשכיח ממנו את עצם העובדה שהוא דיבר או מיהם האנשים שעליהם הוא 
דיבר. רבנו בחיי מזכיר לאדם שבניגוד לבני האדם, הקב"ה אינו שוכח שום דיבור ולו הקטן 

ביותר, ותובע ממנו לשוב ולתקן כל נזק שנעשה על ידו.

רוחנית לאחרים. קורה לפעמים  נושא נוסף שבו אנו עוסקים כאן, הוא גרימה של נפילה 
שאדם ממציא שיטה מסוימת, שגם אם יש לה נגיעה ביהדות או דומה לעבודת ה', כמעשהו 
של ירבעם בשעתו, היא בכלל חטא וגורמת להם לטעות ולסור מדרכו של הבורא. חטא כזה 
שעניינו החטאת הרבים הוא חמור ביותר, והוא אחד מהדברים שעליהם נאמר שהחוטא בו 
לא מספקין בידו לשוב. תביעה דומה לזו הנוגעת לעולמם הרוחני של אחרים היא התביעה 
ממי שאמנם לא נכשל בחטא הנורא של החטאת הרבים, אך לא דאג לגרום להם לעשות 

דברים טובים או להימנע מעשיית הרע, שגם הוא נתבע על כך.

הרחבות
• החוטא ומחטיא את הרבים 

ְוָכל ַהַּמֲחִטיא ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. מקור דין זה הוא במסכת אבות 
]ה, יח[. ופירש רש"י שהטעם שלא מסייעים לו לשוב בתשובה הוא כדי "שלא יהא הוא בגן 
עדן, ותלמידיו בגיהנום" ]רש"י על המשנה[. אולם בספר העיקרים ביאר שהסיבה לכך היא, 
מפני "שהמחטיא את הרבים אי אפשר לשוב בתשובה שלמה" שכן, כיצד יוכל לתקן את 

מעשי האנשים הרבים שהחטיא?! ]מאמר ד, כו[. 

מדברים אלו עולה קושי: האם אין הקב"ה רוצה בתשובתם של רשעים? התשובה היא שאף 
שאין מסייעים לרשע זה לשוב בתשובה, אם ישוב בתשובה שלמה הקב"ה יקבל אותו. וכן 
כתב הרמב"ם שאף שישנם חטאים המעכבים את התשובה כגון המחטיא את הרבים, "אין 
מונעין אותה. אלא אם עשה אדם תשובה מהן - הרי זה בעל תשובה, ויש לו חלק לעולם 

הבא". ]רמב"ם הלכות תשובה ד, ו, תוספות יום טוב אבות ה, יח[ 

)יש להעיר שעל פי הסברו של ספר העיקרים שהעיכוב בתשובתו של מחטיא הרבים הוא 
מפני הקושי לתקן את מעשי האנשים הרבים שהחטיא, אם באמת לא תיקן את כל מעשי 

הרבים, יש ראשונים הסוברים שאין לו תשובה כמו שנבאר לקמן בהרחבות – י"ח תשרי(.
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ת  ַבת ַהְמֻעּוָ ה לֹא ָתמּוׁש� ַוֲהׁשָ י ַהֶחְרּפָ ה ַמְמֵזר, ּכִ ּנָ א ֶאל ָהֶעְרָוה� ְוהֹוִליד ִמּמֶ ּבָ ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ
י ֵאׁש ִהיא ַעד ֲאַבּדֹון  ִליִלים, ּכִ ה ְוהּוא ָעֹון ּפְ י ִהיא ִזּמָ ָאַמר )ִאּיֹוב לא, יא(: "ּכִ מֹו ׁשֶ ר לֹו, ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

י ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו".  ָגדּו ּכִ יָי ּבָ ַע ה, ז(: "ּבַ תּוב )הֹוׁשֵ ּתֹאֵכל", ְוָאַמר ַהּכָ

ֶהם, ְוֵאיֶנּנּו ָיכֹול ַלֲעמֹד ַעל  ר ּבָ ֵני ָאָדם ּוְלַדּבֵ ְגנּות ּבְ ר ּבִ ב ּוְלַסּפֵ יל ְלׁשֹונֹו ְלַכּזֵ ִהְרּגִ ּוֵמֶהם, ִמי ׁשֶ
מּור  ם, ְוַהּכֹל ׁשָ ר ּבָ ּבֶ ר ּדִ ים ֲאׁשֶ ַכח ָהֲאָנׁשִ ֵאין לֹו ַתְכִלית� ֶאְצלֹו, ּוְכָבר ׁשָ ֵני ׁשֶ ֶזה ֵמֻרּבֹו�, ִמּפְ
ץ ָאֶון  ר ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ ים מא, ז(: "ְוִאם ּבָ ִהּלִ ֵסֶפר ֲעֹונֹוָתיו, ּובֹו ֶנֱאַמר )ּתְ ָעָליו ְוָכתּוב ּבְ
ׁשֹון ָהָרע ִעם  ָוה ַהּלָ ה ִהׁשְ ָאר ָהִעְנָין. ְוִהּנֵ ֶרץ ִעּמֹו", ּוׁשְ ב ַוּתִ ים נ, יח(: "ִאם ָרִאיָת ַגּנָ ִהּלִ לֹו", ְוָאַמר )ּתְ

ֵרֵעהּו ְיָהֵתּלּו". אּוף, ְוָאַמר )ִיְרְמָיה ט, ד(: "ִאיׁש ּבְ ֵנָבה ְוַהּנִ ַהּגְ

ָדה ָלֶהם, ְוִהְכִריָחם ְלַהֲאִמין  ּבָ ָדת ׁשֶ ֵני ָאָדם ּבְ יַח� ּבְ ִהּדִ ּנּו, ִמי ׁשֶ ׁשּוָבה ִמּמֶ ה ַהּתְ ְקׁשֶ ּתִ ה ׁשֶ ּוִמּמַ
ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵפל,  ְוִיּכָ ֲעֹונֹו  יֹוִסיף  ּה  ּבָ ֲאִמיִנים  ַהּמַ ָהָעם  יֹוִסיף  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְוִהְתָעה,  ְוָתָעה  ּה,  ּבָ
ְוָכל  ָידֹו,  ַעל  א  ּבָ ֵחְטא  ֵאין  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ה  ַהְמַזּכֶ ל  "ּכָ יח(:  ה,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו 
ָחָטא  "ָיָרְבָעם  ם(:  )ׁשָ ְוָאְמרּו  ׁשּוָבה"•,  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ ֵאין  ים  ָהַרּבִ ֶאת  ֲחִטיא  ַהּמַ
ר  ֱאַמר )ְמָלִכים־א טו, ל(: "ַעל ַחּטֹאת ָיָרְבָעם ֲאׁשֶ ּנֶ לּוי בֹו, ׁשֶ ים ּתָ ים ֵחְטא ָהַרּבִ ְוֶהֱחִטיא ֶאת ָהַרּבִ

ָרֵאל".  ר ֶהֱחִטיא ֶאת ִיׂשְ ָחָטא ַוֲאׁשֶ

ה  בֹו ִמּזֶ ים ּתֹוִעים, ְוִעּכְ ּטֹוב ּוְלַהְזִהיר ִמן ָהָרע ַלֲאָנׁשִ ר לֹו ְלַצּוֹות ּבַ ֶאְפׁשָ ה ִמי ׁשֶ ין ַהּזֶ ּמִ יג� ּבַ ּוַמּשִׂ
ָרה,  ֶרְך ַהְיׁשָ ּתֹו ֵמהֹוִכיַח אֹוָתם, ְוָתעּו, ְולֹא הֹוָרה אֹוָתם ַהּדֶ ִיחּול ָממֹוָנם� אֹו ִיְרָאָתם, אֹו ָבׁשְ

ׁש". ְדָך ֲאַבּקֵ ֲעֹונֹו ָימּות ְוָדמֹו ִמּיָ ע ּבַ ֱאַמר )ְיֶחְזֵקאל לג, ח(: "הּוא ָרׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

ָהֶעְרָוה – אישה האסורה עליו מאיסורי עריות. ֹלא ָתמּוׁש – לא תעזוב אותו הואיל וחטאו קיים )הממזר 
ּוַמִּׂשיג – ונכלל  ִהִּדיַח – הסית.  וגבול.  ַתְכִלית – סוף  בזה.  ֵמֻרּבֹו – מרוב חטאים שחטא  מורה על חטאו(. 

בסוג זה. ִיחּול ָממֹוָנם – לפי שחפץ לקבל מהם כסף לא הוכיחם.
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