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השיבני ואשובה
שלוש עמדות מוצא אפשריות לתהליך התשובה

◆

אביה סנדק )מבוע י"ז( ונדב כהן

רעיון התשובה השלמה הוא כמעט בלתי אפשרי. העולם שלנו בנוי על כך שכל צעד ופעולה 
שאנו עושים גוררים השלכות ומשאירים חותם במציאות. את הנעשה אין להשיב, בטח אם 

ר נִכְּתָב  הנעשה הוא בחשבון שלנו מול בוחן-כליות-ולב שרואה, זוכר וכותב הכל, "ּכִי כְָתב ֲאׁשֶ
יב". השמועה מספרת שבווטסאפים המשפחתיים רץ כבר שנים סיפור  ם ַהּמֶלֶךְ... ֵאין לְָהׁשִ ּבְׁשֵ

על סבא ביקש ללמד את נכדו את משמעות הפגיעה וסליחה. כדי לעשות זאת הוא ביקש מהנכד 
לקחת לוח שעם ולתקוע בו סיכה אחת קטנה על כל פעם שהוא פגע באחר, ולהוציא סיכה על 
כל חבר שהצליח לפייס. את מוסר ההשכל של התרגיל החינוכי המדומיין הזה קל לנו להבין - 
רושם החטא גדול מרושם הסליחה. ר' משה אבן-עזרא, מגדולי ההוגים, הפייטנים והמשוררים 

של ימי תור הזהב בספרד, משרטט את הקושי הזה במילותיו: 

ב ְלמּול ָאִבי ֶחה ְוִנְכּתַ 1 ֵאיְך ִיּמָ

ִבי ַמְחׁשָ ב ּכְ ִלּבֹו ַמְחׁשָ י ֵאין ּבְ 2 ּכִ

ַתב ְליֹום ִריִבי ר ּכָ 3 ִלְמחֹות ֵמֲאׁשֶ

ב ֱאלִֹהים הּוא ב ִמְכּתַ ְכּתָ י ַהּמִ 4 ּכִ

)רבי משה אבן-עזרא, מתוך: פיוט הסליחות "אנא כעב זדוני"(

אז איך עושים תשובה? נצלול לכמה מקורות הנוגעים כולם במלאכת הסליחה והכפרה, וננסה 
לדלות מהם תשובות לשאלה זו. במפגש עם כל קטע נסו להבין את פשט הכתוב, ואז שאלו את 
עצמכם: איך נראית התשובה בעולמו של הכותב? מה היא דורשת מהאדם? איזו תודעה נפשית 

היא מבקשת לעורר?

גם אמרו שהחדש ההוא )אלול( הוא מסוגל לכך )לתשובה( מתחלת ענינו, 

כדתניא בפרקי ר' אליעזר )פ' מ"ו(: בראש חדש אלול אמר לו הקדוש ברוך 

הוא למשה 'עלה אלי ההרה', שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר 

בית פרת
מדרשה ישראלית
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בכל המחנה ]...[ והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר "עלה אלהים 

בתרועה ה' בקול שופר" )תהילים מ״ז:ו׳(. גם אמרו "אני לדודי ודודי לי" )שיר 

השירים ו׳:ג׳( - ראשי תיבות 'אלול' וסופי תיבות ארבעים יום עד יום הכפורים 

שירד משה מן ההר ]ארבע פעמים י' בסופי המילים=ארבעים[. 

כי הנה כאשר עלה אז ]משה[ לתקן שבירת הלוחות הראשונות בקבלת הלוחות 

השניות, כן יש לכל בעל שכל לעלות למרום בטוב שכלו לתקון שבירת הלוחות 

הראשונות, והוא מה שהפסידו מטהרת הנפשות, שכן תיארום החכמים 

הפילוסופים 'לוח מוכן לקבל הכתיבה', וחכמים ז"ל שמוה כתיבה, כתיבה 

טהורה וזכה, כמו שאמר "אלהי נשמה שנתת בי טהורה"... והאמת כי הנפשות 

לו הנה והלוחות מעשה האלהים הוא והמכתב מכתב אלהים חרות עליהם, ואם 

העוונות טימאום והעבירו כתיבתם ושברום, יש להשתדל לפסול לוחות שניות 

ולכתוב עליהם כדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. והוא המחוייב בכל 

ימות השנה ויותר מהמה בימים הנועדים שהם נזכרים ונעשים לזה. 

עקידת יצחק צז, א:ו )ר' יצחק עראמה, "בעל העקידה", מחכמי דור הגירוש במאה ה-15 

בספרד(

◆  ◆  ◆

מה אירע בחודש אלול לפי פרקי דרבי אליעזר? וכיצד זה מתקשר למנהגי אלול שבידינו? ◆

ר"י עראמה אינו מסתפק בפשט הכתוב ומפרש את סיפור שבירת הלוחות גם באופן פילוסופי  ◆
בפסקה השניה. מה הפרשנות שהוא מציע לסיפור שבירת הלוחות?

הפילוסופים מתארים את הנפש כ"לוח מוכן לקבל הכתיבה", מה שמכונה בלעז "טאבולה  ◆
ראסה", האם ר"י עראמה מסכים עם תיאור זה? איך הוא מתאר את הנפש?

ר"י עראמה ממשיל את לוחות הברית לנפש האדם. הלוחות הראשונים נכתבו ביד הקב"ה, וכך 
גם נפש האדם נולדת כש"מכתב אלוהים" חרות עליה, זכה וטהורה. לאחר חטא העגל נשברים 

הלוחות ומשה נדרש לפסול לוחות חדשים ולכתוב בהם בעצמו את אותם הדברים שהיו כתובים 
על הלוחות הראשונים? זהו תהליך של שחזור, חזרה אל המקור האלוהי הטוב. כך גם האדם יכול 

"לתקון שבירת הלוחות הראשונות" שבנפשו ולשוב בתשובה, ע"י חזרה אל המקור הזך שכתב 
הקב"ה בנפש. כמאמר המשורר: "במקור שלי אני טוב גמור". החטא אינו אלא לכלוך שיש לנקות 
כדי לחשוף את הנפש הצחה שנמצאת ביסוד. עמדה זו ממש מוכרת לנו גם מהאמרה המיוחסת 
לבן איש-חי, שרואה כל אדם כיהלום שהתלכלך וזקוק למירוק ולציחצוח )ותודה לרבינו חזי כהן 

שממנו שמענו שמועה זו(. 

לפני שנתקדם לתפיסה אחרת של התשובה נרצה לשאול: איזה עמדה נפשית מתעוררת כאשר 
הנחת המוצא היא זו?
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ִנינּו,  ים ְקָראִתיְך ה'". ׁשָ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ַתח, )תהלים קל( "ׁשִ י ְיהּוָדה ּפָ ַרּבִ

רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָרָצה ִלְברֹא ָאָדם. ִנְמַלְך ]התייעץ[  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ה?! ָעִתיד הּוא ַלֲחטֹא ְלָפֶניְך ְוָעִתיד  ְרֶצה ִלְברֹא ָהָאָדם ַהּזֶ ּתֹוָרה. ָאְמָרה ְלָפָניו: ּתִ ּבַ

ל  יו, ֲהֵרי ָהעֹוָלם לֹא יּוַכל ַלֲעֹמד ְלָפֶניְך, ּכָ ה לֹו ְכַמֲעׂשָ ֲעׂשֶ יז ְלָפֶניְך. ִאם ּתַ הּוא ְלַהְרּגִ

ם ִנְקֵראִתי )שמות לד( "ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך  ן אֹותֹו ָהִאיׁש. ָאַמר ָלּה: ְוִכי ְלִחּנָ ּכֵ ׁשֶ

ִים"? ַאּפַ

ׁשּוָבה:  ָרא ְתׁשּוָבה. ָאַמר ָלּה ַלּתְ רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ְוֶטֶרם ׁשֶ

ְהִיי ֲעִתיָדה  ּתִ ׁשּובּו ָלְך ֵמֲחָטֵאיֶהם, ׁשֶ ּיָ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם, ַעל ְמָנת ׁשֶ ֲאִני רֹוֶצה ִלְברֹא ָאָדם ּבָ

ים,  ׁשּוָבה ְזִמיָנה ָלֲאָנׁשִ ָעה ַהּתְ ָעה ְוׁשָ ר ֲעֵליֶהם. ּוְבָכל ׁשָ ַלֲעּזֹב ֶאת ֲחָטֵאיֶהם ּוְלַכּפֵ

ר  רּוְך הּוא, ְוהּוא ְמַכּפֵ דֹוׁש ּבָ ָבה ַלּקָ ׁשּוָבה ַהּזֹו ׁשָ ִבים ֵמֲחָטֵאיֶהם, ַהּתְ ים ׁשָ ֲאָנׁשִ ּוְכׁשֶ

ִמים, ְוָאָדם ִנְטָהר ֵמֶחְטאֹו. ָמַתי ִנְטָהר ָאָדם  ּשְׂ ם ִמְתּבַ יִנים ִנְכָנִעים, ְוֻכּלָ ַעל ַהּכֹל, ְוַהּדִ

ֶלְך  ב ִלְפֵני ַהּמֶ ָ ּשׁ י ִיְצָחק ָאַמר, ׁשֶ ָראּוי. ַרּבִ ׁשּוָבה ַהּזֹו ּכָ ְכָנס ַלּתְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵמֶחְטאֹו? ּבְ

ים ְקָראִתיְך ה'". ֲעַמּקִ תּוב "ִמּמַ ּכָ ב. ֶזהּו ׁשֶ ה ֵמֹעֶמק ַהּלֵ ִפּלָ ל ּתְ ּלֵ ָהֶעְליֹון ּוִמְתּפַ

הזוהר הקדוש, ויקרא, סט, ב - ע, א )תרגום עטרת חכמים(

◆  ◆  ◆

כיצד מגיבה התורה לרצון של הקב"ה לברוא אדם? מדוע? ◆

מה תפקידה של התשובה? מדוע הקב"ה בורא אותה לפני שהוא בורא את האדם? ◆

מהי תפיסת התשובה שמציג הזוהר? ומה מקומו של האדם בה? ◆

הקטע הנפלא הזה מהזוהר משרטט דמות אדם מעט שונה מזו של ר"י עראמה. הקב"ה רוצה 
לברוא אדם )לא מספרים לנו למה...( אבל התורה יוצאת קטגור כנגדנו עוד לפני שנוצר אדם 

ראשון וממליצה שלא לעשות זאת. מדוע? כיוון ש"עתיד הוא לחטוא לפניך ועתיד הוא להרגיז 
לפניך". היצור הזה שנקרא אדם אחריתו רעה. אין לו יכולת להכיל את משפט ה' בעולם, וכך או 

אחרת - הוא יחטא. למעשה, בסיפור המבול בספר בראשית הקב"ה מסכים עם עמדת התורה 
ואומר בעצמו כי "יצר לב האדם רע מנעוריו". נשאלת השאלה - אם נולדנו מתוך ידיעה ברורה 
שנחטא, ואם בבסיס שלנו טבוע יצר של עשיית החטא, איזה סיכוי יש לתשובה? ולמה בכלל 

לטרוח? 
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רשות לכל אדם נתונה: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - 

הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו. הוא 

שכתוב בתורה )בראשית ג, כב(: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע", 

כלומר: הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין, 

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא 

חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע…

ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה, שנאמר )דברים לט, ו(: 

"ראה נתתי לפניך היום את החיים", וכתיב )דברים יא, כו(: "ראה אנכי נותן 

לפניכם היום ]ברכה וקללה[", כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם 

לעשות ממעשה בני האדם עושה - בין טובים בין רעים. ומפני זה הענין נאמר 

)דברים ה, כה(: "מי יתן והיה לבבם זה להם", כלומר שאין הבורא כופה בני 

האדם ולא גוזר עליהן לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור להם.

רמב"ם, משנה תורה, הלכות תשובה פרק ה, א-ג

◆  ◆  ◆

מהו הדבר המאפיין את האדם מכל הברואים לפי הרמב"ם? ◆

מדוע לדעתכם בחר הרמב"ם לעסוק בנושא זה בהלכות תשובה?  ◆

איזה תחושה מתעוררת בכם מקריאת הדברים הללו? ◆

הרמב"ם מציג את העמדה העממית הרווחת, זו שגדלנו עליה בגן הילדים: האדם צריך לראות 
את עצמו כאילו הוא עומד על לשון המאזניים, יעשה מעשה טוב - יטה את הכף לכיוון דין טוב, 

יעשה מעשה רע - יטה את הכף לכיוון דין רע ל"ע. זה גם הסיפור על שלושת הספרים שנפתחים 
- צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים. ואנחנו? בינוניים כמובן! לכן צריך לשאוף ולהרבות 

במעשים טובים כדי להיכתב בספר הצדיקים. ברצותו מרחיב וברצותו מקצר.

אז ראינו שלוש עמדות ביחס ליכולת האדם לעשות תשובה וזה זמן טוב לשאול - האם אחת 
מהעמדות "מפעילה" אותנו יותר מהאחרות? האם בזמנים שונים נעדיף לאמץ תפיסה אחרת? 

מה התועלת שכל עמדה כזו מספקת במהלך התשובה, ומה היא מפספסת? 

כדי לא ללכת לעיצומו של יום בלב כבד ממשקלה הרב של הכפרה, מצורף קטע מעניין ומאיר 
עיניים מפי מניטו, רב, מחנך, הוגה דעות ומנהיגה הרוחני של יהדות צרפת לאחר מלחמת העולם 

השניה. נולד והתחנך באלג'יריה.
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אנחנו יודעים מהמדרש דווקא כי משה ואהרון הם שווים בתורה: תורת משה 

ותורת אהרון. שניהם קיבלו את אותה תורה, והמדרש מוכיח זאת מתוך 

הפסוקים. השכינה מדברת מתוך הלימוד המשותף של משה ואהרון ]מצטט 

מדרש[: הדיבור היה יוצא מביניהם. אבל אנחנו רגילים למושג של "תורת 

משה", למה אנחנו לא רגילים למושג של "תורת אהרון"? מה ההבדל? תורת 

אהרון זה תורת הכפרה, ותורת משה זה תורת התיקון. ולכן תורת ישראל, הדגש 

זה בצד התיקון של התורה. בנצרות זה דווקא ההיפך - הדגש זה בכפרה, ולכן 

יש הבדל תהומי בין שתי הדתות האלה. אז כשביהדות מתגלית הנטיה לכפרה 

עיקר ותיקון תפל - זה מסוכן מאוד. זה כבר התבוללות. ולדאבוננו אנחנו רואים 

שיש את הפרופיל הזה ש"עבד התורה" זה אדם שהוא באבל - זה נוצרי, זה לא 

יהודי! איפה שמחת התורה?! ]...[

אם יש חטאים - צריך לכפר, אבל זה לא כדי שיהיו חטאים, כדי שיהיו כפרות, 

שנברא העולם. )אלא( נברא העולם כדי שהאדם יזכה בו, בעולמו, דרך התיקון 

של העולם. "אשר ברא אלוקים לעשות". באותו תפקיד של מתקן העולם, שהוא 

התפקיד של עבד ה', יש לפעמים פאנצ'רים, חטאים. אז צריך לכפר. אבל 

זה משני. כיוון שיש כל-כך )הרבה( חטאים אנחנו רואים שיש כל-כך )הרבה( 

ה ָאַמר ְיהָוה  ֹּ כפרות, אבל זה לא היעד. ]קורא מירמיהו פרק ז' פס' כ"א-כ"ג[: כ

י  ְרִתּ י לֹא ִדַבּ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיְשָׂרֵאל עֹלֹוֵתיֶכם ְספוּ ַעל ִזְבֵחיֶכם ְוִאְכלוּ ָבָשׂר. ִכּ

ְבֵרי  יֹום הוציא ]הֹוִציִאי[ אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִדּ ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְולֹא ִצִוּיִתים ְבּ

ְמעוּ ְבקֹוִלי ְוָהִייִתי ָלֶכם  י ִאם ֶאת ַהָדָּבר ַהֶזּה ִצִוּיִתי אֹוָתם ֵלאמֹר ִשׁ עֹוָלה ָוָזַבח. ִכּ

ר ֲאַצֶוּה ֶאְתֶכם ְלַמַען ִייַטב  ֶרְך ֲאֶשׁ ָכל ַהֶדּ ם ְבּ ְהיוּ ִלי ְלָעם ַוֲהַלְכֶתּ ם ִתּ ֵלאלִֹהים ְוַאֶתּ

ָלֶכם.

וזה הנושא שלנו: תיקון. מי שמתקן ייטב לו בעבור התיקון. ]...[ זה סלע 

המחלוקת בין התיאולוגים הנוצרים ליהדות. "אתם רואים?" אומר ירמיהו, 

"הקב"ה ביציאת מצרים לא ביקש קורבנות!" ואתם זוכרים שירמיהו היה כהן, 

מקריב קרבנות. לא יודעים לקרוא את הפשט, והוא ברור מאוד! מה שהקב"ה 

ביקש זה לא כפרות מעיקרא, כי כפרות באים לכפר את החטאים, ו)הרי הוא( 

לא ביקש חטאים. אלא - "תהיו בסדר!" ואם יש אי סדר - צריך לכפר את 

האי-סדר. אבל היעד זה לא הכפרות, )היעד( זה התיקון. לכן העיקר זה תורת 

משה, ולכן המדרש מסביר: כל המצוות שהיו שייכות לבית המקדש ככפרה - 
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משה היה לומד ושוכח. זה לא שייך לו. )הוא( לא בא לשם כך. ]...[ זה בדיעבד 

שהעבודה של הקורבנות מתגלית כעבודת כפרה, אבל מלכתחילה זו הייתה 

עבודת הודיה. ולכן לכל הדעות, לעתיד לבוא, כל הקורבנות מתבטלים, חוץ 

מקורבן הודיה.

אני חוזר בקצרה: התהליך בעולם הזה זה לתקן את העולם הזה. בתהליך של 

התיקון - יש קלקול. אז צריך לכפר על הקלקול ]..[ אבל העיקר זה התיקון, ולא 

הכפרה. ]..[ העולם נברא ומיד נמצא במצב של תוהו ובוהו ]..[ הקב"ה, שהוא 

המאציל, הבורא והיוצר - תיקן את התוהו ובוהו עד שלב היום השישי, ומסר את 

העולם לאדם שישלים את התיקון: "אשר ברא אלוקים לעשות". מי הנושא של 

"לעשות"? ברור שזה ה', אבל דרך האדם ]..[ ולכן אנחנו מתחילים בהיסטוריה 

של האדם לא עם עולם שלם )אלא( עם עולם בתוהו ובוהו, שלב שצריך לסיים 

בתיקון של תוהו ובוהו. 

הרב יהודה ליאון אשכנזי )מניטו(, תורת משה ותורת אהרן - תמלול הרצאה


