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 חרטה

  מצות תשובה עיקר

  ה היא התשובה, מהיכן צריך לשוב, ולהיכן צריך לשוב.א) מצות היום היא עבודת התשובה. מ

פירש בזה המבי''ט (בית אלוקים שער התשובה פ''א) כי גדר התשובה היא, 'קריבה להשם 
מריחוק החטא'. והרצון במלת קריבה הוא היות כוונת השב בתשובה להתקרב אל בוראו שנתרחק 

ר. כי אם הכוונה היה לכך אינו מתקרב ממנו בעברו על דבריו, ולא להנצל מן העונש על מה שעב
  לה'. דהיינו החטא הוא 'ריחוק', והתשובה היא לחזור ולהתקרב מהרחקה זו.

ואיך עושים את התשובה, פירש שם המבי'ט (בפרק ב') מהות התשובה זה החרטה על מה 
שעבר, ועזיבת החטא לעחיד. ולא תושלם התשובה כ״א בשתיהן, שאם יתחרט ולא יעזוב החטא 

עתיד, נראה שלא נתחרט. ואם יעזוב החטא ולא נתחרט על מה שעבר, נראה כי מה שעזב החטא ל
לא היה לסיבת היותו מוזהר ממט, כ״א לסיבה בלתי היותו מתאוה לעשות מה שהיה עושה וכו'. 
וגם כי יש לתשובה עקרים רבים וכמו שמנה רבינו יונה ז׳׳ל עשרים עיקרים לתשובה, עכ״ז באלו 

  ם נתכפרו חטאיו, ושאר העיקרים הם להשלים ולקיים בידו סדר תשובה.שני העקרי

  עזיבת החטא המתחדשת מחמת 'מצות תשובה' נוסף על עיקר האיסור לחטא

ומה היא 'עזיבת החטא', והרי עיקר החיוב 'לא לחטוא' הוא מחוייב מעצם אזהרת התורה על כל 
  תרי"ג מצות, ואין זה חיוב הנולד ממצות התשובה.

המבי"ט (שם) כי עזיבת החטא המתחדשת במצות התשובה היא עזיבת 'מחשבת' החטא,  ביאר
שעיקר עבודת התשובה היא במחשבה, על כן עיקר הציווי העולה ממנה על עזיבת החטא הוא 
'שיחליט במחשבתו' לא לחטוא, ועל כך אכן אין חיוב אלא ממצות תשובה ולא מחמת עצם 

  הציווי על כל מצוה ועבירה.

  המביאה לידי יאוש מעבודת התשובה טעות

ב) ובאמת כל אדם מצטער על כל מעשה שעשה שלא כהוגן, אך מ''מ רבים הם המתיאשים 
מעבודת התשובה מכמה וכמה סיבות. ועתה נעמוד על טעות אחת הגורמת יאוש לרבים וטובים, 

  וזאת מחמת טעות גדולה בדברי רבינו יונה בסדר התשובה.

החרטה. יבין לבבו כי רע ומר עזבו את ה'.  -  העיקר הראשוןי תשובה: כתב רבינו יונה בשער
  וישיב אל לבו כי יש עונש ונקם ושלם על העון.

עזיבת החטא. כי יעזוב דרכיו הרעים ויגמור בכל לבבו כי לא יוסיף לשוב בדרך  -  העיקר השני
לא יוסיף. כענין שנאמר שובו שובו מדרכיכם הרעים. ונאמר יעזוב רשע הזה עוד. ואם און פעל 

  דרכו.

ועל כך הוסיף רבינו יונה כי סדר זה המתחיל בחרטה, ורק אחר כך עזיבת החטא, הוא בכל 
האיש המתיצב על דרך לא טובה תמיד וגבר על חטאיו דורך בכל יום ושונה באולתו אדם. אך 

ל עת אוהב הרע ומכשול עונו ישים נוכח פניו רוצה לומר ושב במרוצתו גם פעמים רבות וכ
התאוה והיצר וחפצו ומגמתו אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות, ראשית תשובת האיש 
הזה לעזוב דרכו ומחשבתו הרעה ולהסכים לקיים ולקבל עליו לבל יוסיף לחטוא, אחרי כן יתחרט 

אמר יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו על עלילותיו הנשחתות ויתודה לשוב אל ה' כמו שנ
  וישוב אל ה' וירחמהו.

והמשל בזה למי שאוחז השרץ ובא לטבול ולהטהר כי יניח השרץ תחלה ואחרי כן יטבול ויטהר 
וכל זמן שהשרץ בידו עוד טומאתו בו ואין הטבילה מועילה, והנה עזיבת מחשבת החטא היא 

  .לה במקום הטבילההשלכת השרץ והחרטה מאשר חטא והודוי והתפ

ומדברי רבינו יונה אל דוו רבים מדווה גדול, שכיון ששקועים הם בחטאים רבים כחטאי הלשון 
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והבטלה ועוד הרבה, ננעלו בפניהם דלתי תשובה עד כי לא יפרשו במוחלט מכל פשעיהם, וממילא 
  פורשים הם מכל עבודת התשובה.

  ונבא להרחיק זאת מכמה טעמים.

ובמעלה הוא, שכל המדקדק מעט בדברי רבינו יונה יזכה לראות שלא הטעם הראשון בזמן 
נאמרו דבריו אלא 'במומר לתאבון' ולא באיש המתנהג בדרכי הדת. שהזכיר שדבריו אמורים במי 
"שכל עת אוהב הרע" ובמי "שהתאוה והיצר זה חפצו ומגמתו אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם 

יו", רק כלפיו הדברים אמורים שחרטתו קודם עזיבת לעשות" "ותמיד כל זממיו להתהלך באשמ
  החטא היא 'טובל ושרץ בידו'.

וממילא נמצא שכל מי שעדיין לא ירד עד לדיוטא רחוקה זו ר"ל, ודאי עדיין דרך תשובתו היא 
בראשונה להשתדל הרבה לקנות בנפשו את עומק החרטה, והיא דרך ראויה בהשג יד גם 

  במידתנו.

❖  

לוק עדיין צריכה תלמוד, מדוע באמת כל אדם שומר תורה ומצות יקדים את ג) אמנם סברת החי
החרטה בראשונה, והרי רבינו יונה מילתא בטעמא אמר שהמתמיד בחטא הרי הוא כטובל ושרץ 
בידו, וסברא היא, שאחרי שהחטא הוא ריחוק א"כ האדם רחוק בחטאו, והתשובה היא 

אין אצלו מציאות של התקרבות כיון שבאשר  ההתקרבות חזרה, ואם האדם אינו מתנתק מהחטא
הוא הולך הולך חטאו עמו והקב"ה רחוק ממנו, ומדוע באמת תועיל החרטה לפני עזיבת החטא 

  המתמיד בידו.

והמשכיל יבין כי מי ששומר תורה ומצות, בו או שמתחילה הוא לא נעשה חפצא אחת עם 
  החטא, או שאצלו עצם החרטה מפרידה בינו ובין החטא.

ח ַחד - כעין מה שאמרו על דברי חז"ל (איכה רבתיו ּכַ ַלִים, ַאׁשְ יַנס ֲאָתא ִלירּוׁשָ פרשה א) ַחד ֵמַאּתֵ
ֲאָתא ֲאַמר ֵליּה ַאֲחֵמי ִלי ִאידָ  ִעין ְוחּוְבִצין, ִמן ּדַ ִריִטין, ֲאַמר ֵליּה ִזיל ְוַאְייֵתי ּבֵ א ֵמינּוָקא ְיַהב ֵליּה ּפְ

ַבר ַסב ְוַאֲחֵמי ִלי ַאּתְ ִהיא חּוְבָצא ְדִעיָזא ִחיַוְרתֵּ  י. ֲאַמר ֵליּה ִאיהּו ַאּתְ ּגְ ְמּתֵ י ְוִאיָדא ִהיא ְדִעיָזא אּוּכַ
י. (והוא הפוך מהאמור בבכורות ח'). ְמּתֵ י ְוִאיָדא ִהיא ְדאּוּכַ א ִחיַווְרּתֵ יָעָתא ְדַתְרְנגֹוְלּתָ   ִאיָדא ִהיא ּבֵ

בדל בין הגבינות על אף שיש הבדל בין ופירשו את הדו"ד ביניהם, שהגוי טען דכשם שאין ה
  על אף שהיה הבדל בין יעקב לעשיו. - העיזים, כך היום אין הבדל בין ישראל לעמים 

וע"ז השיבו הינוקא שהדוגמא הנכונה היא הדמיון שבין הביצים, שעל אף שבחיצוניות הם דומים, 
ולכך תולדות יעקב הם מ"מ בפנימיות הביצה שמשחור תוליד שחור והביצה שמלבן תוליד לבן, 

  כיעקב, וגם אם הם מתלכלכים בחטא, אין זה אלא דבר חיצוני.

ונבין במשל שהחטא הוא 'ענן פיח', והוא יכול לעמוד כענן בפני עצמו, והוא יכול להיות ספוג 
באדם ולהעשות חלק מעצמותו, כך הוא החטא, הוא יכול לעמוד כהפסד עצמי, והוא יכול לעמוד 

שר האדם עושה אותו הוא נעשה חלק מהנפש, והחרטה מפרידה אותו להיות כדבר נפרד, וכא
  דבר עצמי.

ונמחיש את הדבר מדוגמה הפוכה במצוה, אדם העומד בפני נסיון האם לעשות מצוה או לא, 
כול להפסיד את המצוה גם בתמורה לדבר פעוט ללא כל ערך, כגון אדם יכול להתעכב בשביל 

כך אמירת ברכו או איש"ר, ואילו כאשר הוא כבר אמר ברכו או  קריאת עיתון ולהפסיד על ידי
איש"ר הרי הוא לא ימכור לאחרים את המצוה אפילו בעד הון רב, וכאן הבן שואל כמה באמת 

  המצוה שווה, קריאת עיתון או הון רב.

ופירוש הדבר, אמר הפסוק אם יתן איש כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו, ופירש רש"י אם אדם 
מיר אהבה תמורת כסף, שיקבל כסף בשביל שיפסיק לאהוב, בוז יבוזו לו, שאין לך אדם מפסיק מ
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  לאהוב תמורת ממון, אמנם יש לך אדם הנמנע מלפתח קשרי אהבה מתחילתם תמורת ערך כסף.

ועומק הדבר שאהבה זה האדם בעצמו, שכאשר האריכו בספרים אהבה יסודה היא באהבת 
את הכח והיכולת להרגיש מחובר לדברים מסוימים ואז הוא אוהב האדם לעצמו, אלא שיש בו 

אותם כי הם חלק ממנו. וא"כ אין לך אדם המוכר את עצמו תמורת כסף, שאין לאדם ערך, על 
כן אין אפשרות למחיר ותמורה לשלם תמורת ביטול אהבה. אבל כל עוד שאדם לא אוהב 

רת פעולה חיצונית שאינה הוא עצמו, והתשלום הוא בשביל שלא תווצר אהבה, זה תשלום תמו
  ולזה יש מחיר.

וזה הוא הביאור במצוה, שכל עוד שהאדם לא עשה את המצוה המצוה היא דבר חיצוני, ויכול 
לראות בדברים מסוימים תמורה למצוה, אבל מצוה או כל מעשה טוב שהוא כבר עשה, זה כבר 

  ן לו מחיר ולא ניתן לתימחור.נהיה הוא עצמו, שזה אור נשמתו, והוא עצמו זה דבר שאי

ומכאן נבין לאידך גיסא שזהו ענין העבירה של שומר תורה סתם, שבו הפסד העבירה וחורבנה 
אך לא זה חפצו  - זה דבר נפרד, ונשמתו כדבר נפרד, וממילא אצלו גם כאשר עובר עבירה 

ידו', ושפיר בר  ומגמתו לחיות ללא מורא שכינה ותחומי התורה, הוא אין השרץ 'בידו' אלא 'על
  עבודת תשובה הוא לפתוח בחרטה.

  

ד) הטעם השני להרחיק את היאוש הוא מדברי רבינו יונה בהקדמה שכל הסדר של המדרגות 
הנזכר בדבריו, זה הסדר הנכון 'לתשובה שלמה ומוחלטת', אבל על תשובה לחצאין לא דיבר כלל, 

האדם אל הקדוש ברוך הוא, ואמנם  והוא מש"כ "מדרגות רבות לתשובה ולפי המדרגות יתקרב
'לכל תשובה תמצא סליחה' אך לא תטהר הנפש טוהר שלם להיות העונות כלא היו זולתי כאשר 
יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו כאשר יתבאר וכו', וכענין הבגד הצריך כיבוס כי המעט מן 

  .הכיבוס יועיל בו להעביר הגעל ממנו אך לפי רוב הכיבוס יתלבן" וכו'

שזה  - והדברים יותר מפורשים בבית אלוקים להמבי"ט בענין התשובה (י"ב). שענין התשובה 
החרטה ועזיבת החטא אינם כשאר מצות, שהעושה את חלק המצוה דוגמת העושה ציצית על 
שלש כנפות, אין לו שכר חלק מהמצוה ולא עשה ולא כלום. אלא התשובה גם כי אינה שלמה עד 

ועזיבת החטא לעתיד, עם כל זה החרטה לבד בלא עזיבת החטא מועיל שתהיה בחרטה לשעבר 
  קצת, וכמו שמצינו אצל אחאב שנכנע והיה כמתחרט ולא עזב חטאיו, ועם כל זה הועיל לו.

ודבר זה כבר נראה פסוק מפורש בתהילים, שאמר (תהילים ע"ח) 'בכל זאת חטאו עוד ולא 
ם ואל עליון גאלם ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו האמינו בנפלאותיו וכו' ויזכרו כי אלהים צור

ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא 
  יעיר כל חמתו' וכו'. הרי לך שאף שלא שבו אלא בפיהם, מ"מ והוא רחום יכפר עוון.

מרו חז"ל (מדרש רבה בראשית פרשה וכבר הרחיבו בזה בספרים בביאור דברי חז"ל במדרש. דא
כב פסקה יג) ויצא קין מלפני ה' מהיכן יצא רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו 
ויצא כגונב דעת העליונה. רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס וכמרמה 

תשובה ונתפשרתי התחיל בבוראו וכו'. פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך א"ל עשיתי 
  אדה"ר מטפח על פניו אמר כך היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע וכו'.

והאריך ברצה"כ לתמוה והרי אמרו חז"ל שתשובה קדמה לבריאת העולם (מדרש רבה בראשית 
פרשה א פסקה ד), ואם כן אדם הראשון היה צופה בכל, וכיצד לא ידע מהחידוש דתשובה, והרי 

ה ה' מי - א דבר מוכרח לעולם, וכמו שאנו אומרים בתהילים 'אם עוונות תשמור יתשובה הי
  יעמוד. כי עמך הסליחה למען תיוורא'.

וביאר דהנה אדם הראשון השיב להקב"ה 'היא נתנה לי מן העץ ואוכל', ואמרו חז"ל במדרש 
כל אכלתי רבה בראשית פרשה יט פסקה יב "א"ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב כאן אלא ואו
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ואוכל", והוא תמוה וכי להכעיס בתשובתו התכווין. וכבר פירשו המפרשים שמכוון דבריו היה 
לומר שיודע הוא שנפל ממדרגתו ואינו יכול לשוב עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא יחזור לזה 
החטא לעולם (רמב"ם פ"ב מתשובה ה"ב), וזהו שאמר שיודע הוא שיחזור ויאכל, דמה"ט אי 

  שר לו לשוב בתשובה.אפ

ומעתה הדו"ד שלו עם קין והחידוש שהתחדש לו בדברו עמו זה שיש תשובה לחצאין, שהרי קין 
יצא כגונב דעת העליונה. וכמפריס וכמרמה בבוראו. ואעפ"כ הועילה לו תשובתו 'שהתפשרו עמו' 

ה שנסלח לו לחצאין. הוא החידוש שהתחדש לאדם הראשון, שיש משמעות לתשובה שאין ב
חרטה אמיתית אלא מן השפה ולחוץ לחוד, וגם לה יש תועלת, וגם מי שאי אפשר לו לעמוד 

  יש תוכן ותועלת גדולה לתשובתו, וכדאי לו להשתדל בה. - אלא בה 

ומעתה כבר ברור כי תשובת החרטה במקומה קיימת גם למי שיודע הוא בנפשו שלא יפרד מן 
וממילא פשוט שאי אפשר לו ליבטל ממנה, שחוסר היכולת להגיע לתשובה המביאה טוהר החטא, 

  גמור אינה פוטרת מההשתדלות המחוייבת לתשובה לחצאין לכל הפחות.


