שבת שובה
התשובה נמצאת בגוף השאלה
ישנו פתגם עממי שאומר "אורח לרגע רואה כל פגע" דהיינו דווקא האדם שמתבונן מהצד ולא נמצא
בתוך הסיפור עצמו מבין את הדברים בצורה הנכונה ,משום שאינו משוחד לצד זה או לצד אחר.
יתרה מזאת ,המילה תשובה טומנת במשמעותה את המושג סיום שלב ,אין ספקות קיבלתי תשובה
לשאלה שלי ,מצבי יציב .לעומתה המילה שאלה טומנת במשמעותה חוסר הבהירות ,לאן פונים
ימינה או שמאלה ? היא תלויה באוויר !!!
והראיה לכך היא שכאשר אדם נמצא במצבים קשים ,כאשר הוא מרגיש "תלוי באוויר"" ,בחוסר
ידיעה"" ,מה עושים ?" הוא מסוגל להשתגע רק מהמחשבות ,מכל האופציות התיאורטיות עד כדי
כך שלפעמים הוא מעדיף לקבל עליו את הדין לתוצאה הקשה ביותר בתסריט העיקר – "שאני אדע
איפה אני עומד".
והנה גם בעניין חזרה בתשובה " -חוזר בתשובה" ,אם נסתכל על הביטוי שלעצמו הוא משדר חזרה
למקום היציב ,חזרה למקום הבטוח .ואפילו הטועים ועוזבים את דרך התורה הם שקוראים לעצמם
"חוזר בשאלה" כלומר חזרת לנק' ההתחלה ?! למצב הלא ברור ,חזרת להיות "תלוי באוויר" ?
הלא אתה יודע את האמת כי היית פעם שם ..אלא שיצר הרע חזק ממך,
והאמת שהחומרויות ,התאוות ניצחו אותך ...ובוודאי ,שהרי איך תתיר
לעצמך את כל התאוות אם לא תכפור ותבטל את דברי התורה ח"ו ?! ואולי
המושג המתאים לך הוא " ...הולך בשאלה" כדי שתוכל לחזור לאבא...
ועל כך זועק הנביא הושע (פרק יד,ב)
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החייט השיכור שהפך להיות צדיק
בעיר העתיקה למברג (לבוב) חי חייט יהודי ,אומן במקצועו ,אצלו היו מזמינים כל חשובי העיר את
חליפותיהם .למרות העבודה הקשה והמפרכת שעבד החייט ,ועל אף המוניטין שיצאו לשמו ,בקושי
השתכר החייט כדי מחיית בני ביתו.
יום אחד שמע הפריץ המקומי על עבודתו ,ומאז לא חסרה לו עוד עבודה .הוא הפך מיד לאחד מבאי
ביתו של הפריץ והפרנסה היתה בשפע .הפריץ היה מכבדו במשקאות ומיני מתיקה ,ובין לגימה
ללגימה היה חוטף שיחה עליזה עם הפריץ על הא ועל דא.
אט אט ,התרגל החייט לבית הפריץ ,המשקאות הלהיטוהו באש זרה ,הוא הפך לשיכור ,ולא נזהר
בכשרות מאכל או תבשיל .ימים ולילות התגולל בבית הפריץ בשכחו כליל את אשתו וילדיו ואת
מוצאו היהודי .בשובו הביתה ,כשאך בקושי הוא משרך את רגליו ,היין נודף מפיו וכולו לוהט
משיכרות – היה מתנפל על אשתו ובניו ,ומובן כי בני ביתו הפכו לאומללים" .מה לך ולצרה זו,
מושקה"? – היה טוען כלפיו הפריץ – "למה לך לחזור לביתך? השאר כאן ,מה חסר לך פה"? החייט
נתפתה לדבריו ונשאר בבית הפריץ.
אחוזתו של הפריץ עמדה על גבעה ממנה היו יכולים להשקיף על פני כל הסביבה .למטה על אם הדרך
שכן פונדק ,אותו חכר יהודי בדמי חכירה קצובים מאת הפריץ .החייט היה נעצר פעמים רבות בדרכו
על יד פונדק זה בלילי שבתות לטעום מה"געפילטע פיש" של הפונדקאי וללגום קצת יי"ש.
ביום ששי אחד לעת ערב נכנס החייט לפונדק ,והנה נעצרה מרכבה ליד הפונדק ,ממנה ירד איש בעל
הדרת פנים קדושה :זקנו הלבן יורד על פי מדותיו וכולו אומר כבוד ,ועל ידו עמדו שני אנשים
ששמשוהו .האנשים הללו הכניסו אחר כך כמה צרורות וחבילות אל הפונדק.
"רב מכובד סר לפונדק לכבוד שבת" – מהרהר החייט בלבו – "לבטח יהיו הפעם מאכלים טעימים.
הדגים הממולאים יהיו הפעם טעימים מן הרגיל"
נתאוה החייט לשהות השבת במחיצתו של רב זה ,אולם הוא ידע היטב כי אין הוא אורח רצוי אצל
הפונדקאי המביט עליו בבוז כאל משומד .החייט לא התעצל ,פנה אל הפריץ והשיג ממנו הוראה
בכתב אל הפונדקאי כי יאכסן אצלו בשבת זו את החייט ,וישרתהו בצורה הנאותה ביותר כראוי
לידידו של הפריץ.
"יהיו לי הפעם בדיחות רבות לספר לפניך מיהודי-אורח זה ותהנה רבות" – הבטיח החייט לפריץ
לפני שירד לפונדק .לפונדקאי לא היתה כל אפשרות להתנגד לפריץ ,ובחרון אף סמוי הוכרח לארח
השבת גם את החייט.
מהכפר הסמוך הגיע מנין יהודים ובצוותא הם קיבלו את השבת .לאחר תפלת ערבית ערכו את
השולחנות לכבוד סעודת השבת .התפילה שהשתפכה בדביקות עילאית ,נרות השבת הזוהרים
שהפיצו אור וטוהר מסביבן ,שולחן השבת הערוך ,האוירה ,הקדושה והטהרה ששלטה בבית
הפונדקאי – כל אלו החלו להעלות זכרונות אצל החייט מימים עברו והחלו להעיק על לבו.
הוא ישב על יד השולחן נדכה ושבור ,כאבל בין חתנים .כמתוך חלום-בלהות הגיעו לאזניו דברי
התורה שנאמרו מפי הרב בעת הסעודה .הדברים נסבו ,כאילו במכוון ,אודות אדם שסר מדרך האמת
דרך התורה והיהדות ותועה בסבכי היער .פניה קלה אחת לא נכונה יכולה להוביל את האדם אל
עברי פי שחת ,ופניה אחת יכולה גם להצילו ולהחזירו שוב אל צור מחצבתו .כפי שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה" :יש קונה עולמו בשעה אחת" ,משמעות המילה "שעה" היא "פניה" ,כפי שנאמר
בבראשית (ד ,ה) "לא שעה" והכוונה בדבר "לא פנה" .ובכן ,ממשיך הרב ,בשעה אחת ,בפניה אחת,
אפשר ויכול האדם לקנות שוב את עולמו.
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אותו הלילה לא עצם החייט עין .מחשבותיו הקיצוהו ממטתו .הוא התהפך על יצועו אנה ואנה כאדם
המוכה ביסורים .אך חטף תנומה קלה ,והנה הוא בבית ...הוא רוצה לחזור לבית הפריץ ,ובניו
מושכים אותו בחזרה " :אבא! אל תעזבנו שוב! השאר אתנו" ..והנה מופיע הפריץ ,ובקולו התוקפני
הוא קורא לעומתו" :מושקה ,מה אתה מהסס? אתי בוא" ...כחות טמירים מושכים אותו הנה
ואילך ,כמעט שדעתו נטרפת עליו .הוא מתעורר מחלום-הבלהות והנה הוא רועד מקור וחום כאחד.
הוא אינו מוצא מקום לעצמו .מצפה ומיחל בכליון עינים לקריאת התרנגול המבשר על בוא היום.
לאחר ההבדלה ,מתפרץ החייט אל חדרו של הרב ,ומתוך יללה הקורעת לבבות ,הוא בוכה ומפציר:
"רבי ,הושיעני! רצוני לחזור בתשובה".
הוא פרט לפני הרב את כל העבירות שעבר מאז בואו אל בית הפריץ ,ונשבע כי לא ישוב אליהן עוד.
לא נשאר צל של ספק כי הוא אמנם התחרט מתוך עומק נקודת לבבו ,על כל פשעיו שעשה בעבר,
ומקבל על עצמו להפוך ל"בעל תשובה" אמיתי.
החייט לא חזר עוד לארמון הפריץ .הוא קיבל בלב שלם למלא אחרי כל הוראות הרב ,כיצד להתנהג
בתור אדם החוזר בתשובה .הרב ציוה עליו לחזור לעירו למברג ,להתגורר בבית הכנסת של החייטים,
ואיש מכל אנשי עירו לא ידע אודותיו ,מלבד שמש בית הכנסת .כל השבוע יהיה עליו להיות בבית
הכנסת ,להתפלל ,ללמוד ,לומר תהלים ולצום .בשבת יהיה עליו לחזור לביתו.
החייט מלא בקפדנות את כל אשר צוה עליו הרב .בליל שבת אחר התפלה שם את צעדיו לעבר ביתו.
הוא דפק על הדלת ,תחילה לא רצתה אשתו לפתוח ,היא לא היתה מסוגלת להאמין כי אכן חזר
אליה בעלה ,והוא גם מפוכח .הוא התחנן כשדמעות חונקות את גרונו ,כי תרשה לו להכנס הביתה.
החייט שר "שלום עליכם" ,קידש ונטל ידיו לסעודה .דמעות תודה לה' יתברך שעזר לו לחזור
בתשובה ,עמדו בעיניו .אף אשתו מחתה בחשאי את דמעות האושר שזלגו מעיניה.
עברה תקופה קצרה ,החייט עשה לילות כימים בתפלה ,אמירת התהלים ולימוד .תוך הסכמת אשתו,
ולפי הוראות הרב ,מכר את ביתו ועבר לגור בבית קטן על יד בית המרחץ ,בקצה העיר .הוא עבד כל
יום אך ורק כדי להוציא עבור מחייתו הוא ובני ביתו ,את יתר הזמן הקדיש לתשובה ותפלה .אף אחד
מכל אנשי העיר לא ידע כי החייט העלוב ההוא נהפך במרוצת הזמן לאיש קדוש.
פעם אחת ,באמצע הלילה ,ורבה של למברג הלך עם משמשו לטבול במקוה כדרכו בכל לילה ,וירא
והנה אור בוקע מתוך בית רעוע שליד בית המרחץ .הוא שלח את משמשו לראות מי ומה בבית...
בהכנסו לבית החייט ,לא חזו עיניו כל התרחשות מיוחדת .הבית היה חשוך .החייט הדליק נר,
ובהתפעלות מעושה פנה אל הרב" :לשם מה הטריח כבוד הרב את עצמו לבקרני בשעה מאוחרת ?"
הרב שהבין כי אין הדברים פשוטים ותמימים עד כדי כך ,גזר עליו כי הוא מחוייב לגלות לפניו את כל
האמת .בלית ברירה גולל החייט לפני הרב את כל פרשת חייו המכאיבה ,את חזרתו בתשובה וכיצד
זכה בלילות האחרונים לגילוי אליהו.
זמנים קבועים היו לרב שבהם היה בא אל החייט כדי ללמוד יחד עמו .לרב נתגלה אז כי כל עוד חי
החייט בעיר ,לא יארע כל מקרה-מוות בקהילה היהודית שבלמברג .לכשהגיעו לאזניו ידיעה על מעבר
לויה בחוצות העיר ,חקר ודרש ,ותמיד הוכח הדבר ,כי הנפטר הלז היה יהודי אחד מאחד הכפרים
הסמוכים לעיר.
יום אחד ,הרב יושב בביתו .ולפתע קלטו עיניו "לויה" עוברת בחוצות העיר .לשאלתו "לויה של מי
זו"? היה המענה" :של שמש בית הכנסת של החייטים" .הרב התרגש ביותר ,הוא כינס מיד את
חשובי העדה שבעיר ,והוביל אותם אל הבית הרעוע שליד בית המרחץ.
הרב יצא בראש הקהל שהלכו אחרי מטתו של החייט ,מובן כי כל מי שראה את הרב חולק כבוד כזה
לנפטר ,סגר את עסקיו ,התפנה והלך גם הוא ללוות את המת .אך כולם תמהו על ההתנהגות המוזרה
הזאת .מה ראה הרב לחלוק כבוד כה גדול לאיזה חייט יהודי עני ?
אולם לאחר סתימת הגולל ,כשהרב הספידו ,וגולל את כל פרשת חייו ,ירידתו ועלייתו ,התחוור אז
לעיני כל כי חייט זה – איש קדוש היה .וכנהוג בימים ההם ,נרשמה בספר הקהלה פרשת חייו
המופלאה של החייט ,כיצד נהפך לבעל תשובה ולאיש קדוש ,ואף זכה לגילוי "אליהו הנביא" .אז ראו
כולם מה גדול כוחה של תשובה אשר בפניה אחת – בשעה אחת ,אפשרי לו לאדם לקנות את עולמו .
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כוחה של התשובה
הרמב"ם (רבי משה בן מיימון) בהלכות תשובה (פרק שני הלכה א) אי זו היא תשובה גמורה ? זה שבא

לידו דבר שעבר בו ,ואפשר בידו לעשותו (כלומר יש לו את כל האמצעים לחזור על אותה עבירה)
ופירש ולא עשה (ולא חזר על אותה עבירה ,ולמה ?) מפני התשובה .לא מיראה ולא מכשלון כח.
כיצד? (לדוגמא )..הרי שבא על אשה בעבירה ,ולאחר זמן נתייחד עמה (יוצא להם להיות לבד),
והוא (עדיין) עומד באהבתו בה ובכח גופו ,ובמדינה (במקום הרגיל )...שעבר בה ופירש ולא עבר

זהו בעל תשובה גמורה.
ויש אדם שיבוא ויטען ,תראה יש לי שני שכנים ,האחד צדיק וישר ,חזר בתשובה וכולו מלא
בייסורים ,בפרנסה קשה ודלה ,לעומתו השכן השני ,עושה מה שבא לו " ,חוגג חופשי חופשי"
והנה הוא בריא בגופו ,מצבו הכלכלי מצויין – אז היכן כוחה של התשובה ?
תורת ישראל רואה את חיי הנצח לא רק כהמשך לחיי הגוף אלא תכלית חיי הגוף של האדם .לפני
לידת האדם הנפש (כוח החיות של האדם) ,הרוח והנשמה (הכוחות הרוחניים של האדם) נפרדים אחד
מהשני ואין ביכולתם להתחבר אלא רק כאשר האדם נמצא בגוף החומרי שלו ועל ידי מעשיו הטובים
הוא מחבר את החלקים הרוחניים שלו ויכול להגיע למעלות גבוהות ביותר .או שלחילופין שעל ידי
מעשיו המקולקלים יורד האדם ברוחניותו עד שיורד לרמת נפש בהמית ואז אין הבדל בינו לבין
מו ַתר ָה ָא ָדם ִמן ַה ְּׂב ֵה ָמה ָאיִ ן ִ ּכי ַה ּכֹל ָה ֶבל:
הבהמה ,וזהו שאומר שלמה המלך (קהלת ג,יט) ּו ֹ
כאשר חוטא האדם ,הוא יוצר פגם בשני מישורים:
האחד – בנפשו הטהורה אשר היא חלק אלוה ממעל,
והשני – בהפרדת העולמות העליונים והשפעתם בעולם הזה ,בחלק המכוון כנגד נשמתו.
יתרה מזאת הדברים קשורים לא רק באדם הנוכחי דהיינו בגלגול הזה שלו ,אלא אדם גם צריך
לתקן את כל אשר עיוות בגלגוליו השונים – ואיך יוכל אדם לתקן ?! הרי את עוונותינו כאן בגלגולינו
זה אנחנו כבר לא יכולים לזכור ,וכל שכן על עוונות מגלגולים קודמים ?! הכיצד ?! שהרי לא יהיה
לדבר סוף ...לכן אנחנו לא יכולים להבין חשבונות שמיים למה השכן הזה טוב לו וההוא רע לו ?
בסופו של דבר כולם יתנו את הדין על כל דבר ודבר ,הרי שאף אחד לא יכול לברוח מפני הקב"ה מה
גם שהקב"ה נותן לאדם צ'אנס גם במשך שנים רבות..
כאן אנו מבינים את החסד הגדול שעשה עמנו הקב"ה ,את כוחה של התשובה שהרי כאשר אדם
עושה תשובה שזה תהליך ניקוי הנפש על ידי ודוי וחרטה נתקנת נפשו ,והרי הוא בגדר צדיק גמור.
ואם אדם זוכה לעשות תשובה מאהבה שזו דרגה גבוהה ומיוחדת הרי שהוא מתקן גם את נפשו וגם
את פגם העולמות בכל הגלגולים הקודמים שלו.
(פירוט הדברים בעניין תיקון הנפש והן תיקון פגם העולמות ניתן לראות במאמר ליום הכיפורים)

בואו ונדמיין לרגע אדם שגרם נזק במזיד בסך של  ₪ 100,000מגיע לבית המשפט ,מודה באשמה
מתחרט באמת ומתפרץ בבכי קורע לב על שחטא ,והנה השופט בא אליו ומלטף אותו ואומר לו ,ידידי
החרטה שלך אמיתית ,ולא רק שלא תחוייב ב( ₪ 100,000 -שלא לדבר על הריביות ,הקנסות ,האגרות,
ושכ"ט עו"ד) אלא בית המשפט יפקיד לזכותך  "₪ 100,000הזוי לגמרי...
לא אצל הקב"ה .אבא שבשמיים רוצה את הרוחניות של הבן שלו ,את החזרה של הבן למקורות
האור הרוחניים ,כל השאר ניתן וצריך לתקן ,אבל את אבא שבשמיים לא ניתן לתכמן ...הוא יודע
מתי הדמעות הן דמעות של אמת ,החרטה היא חרטת אמת ,התשובה היא תשובה של אמת !!!
ולכן רק אבינו שבשמיים ,יכול לא רק למחול על העוונות אלא גם להפוך אותן לזכויות !!!
זוהי העוצמה הבלתי נתפסת של התשובה ,היכולת לתקן ואפילו להפוך בדיעבד את המעשה השלילי
לזכות חיובית (לא ח"ו למעשה חיובי).
ומהי תשובה מאהבה ? כאשר אוהבים באמת לא יכולים לפגוע בצד השני ,אדם שהגיע לדרגת אהבה
אמיתית אין ליצר הרע שליטה עליו ,הוא דבק בקב"ה בכל דבר ועניין ...יהי רצון שנזכה להגיע לכך,
כמאמר הנביא הושע בן בארי (פרק יד,ג)

ְׂקח ּו ִע ּ ָמ ֶכם ְׂ ּד ָב ִרים וְׂ ׁש ּוב ּו ֶאל ה'
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ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים
משפט זה הינו חלק מהפיוט של ראש השנה ' ה' שמעתי שמעך' ויש מיד לתמוה,
את עניין ספרי חיים לפניך נפתחים אנו מבינים ,שהרי ראש השנה הוא יום הדין וכל אחד מועמד
לדין על מה שעשה .אבל ,המתים שכבר אינם עמנו כאן בעולם העשיה ,כלומר כשם שאינם יכולים
לצבור מצוות כך אינם יכולים לעשות עוונות ,אז על מה יש לפתוח את ספרי המתים וגם אותם לדון
ביום ראש השנה ?
להבנת העניין אקדים בדוגמא .איש עסקים שיש לו כמה וכמה חנויות ,ממנה לכל חנות מנהל ומדריך
אותו כיצד יש לנהל את העסק .אותו איש עסקים יכול עכשיו לשבת במנוחה בבית ,רגל על רגל
והעסק עובד ...יכול להרוויח או להפסיד גם כאשר בעל הבית אינו בעסק.
כאשר אדם חי בעולם הזה ,עולם העשיה ידוע שרק כאן הוא יכול לצבור לעצמו זכויות או ח"ו חובות
והוא בכל שנה נותן את הדין על מה שעשה .אבל חוץ מהדין יש חשבון מסכם.
הדין עצמו מתייחס למעשה כזה או אחר האם היה מעשה טוב או לא ,זכות או חובה ולכן אדם יכול
להיתבע לדין רק כאשר הוא חי = ספרי חיים נפתחים.
לעומתו החשבון מתייחס לתוצאות המעשים וזה יכול להמשך גם כאשר האדם אינו כבר בין החיים
אלא המעשים שלו עדיין מניבים פירות ועל זה הוא נידון = ספרי מתים נפתחים.
ואת החשבון אפשר לקחת לשני כיוונים .אדם אשר גידל את בניו ובנותיו בדרך התורה והיו לאנשים
טובים ,הרי שהם בגדר "פירות טובים" .אדם אשר זיכה את הרבים והחזיר יהודים לעבודתו יתברך
הרי שגם לאחר מותו עדיין מעשיו מניבים "פירות טובים" וכן על זה הדרך...
ואדם שזה לכך בכל שנה כאשר דנים אותו גם לאחר מותו מתרבים זכויותיו ומעלים לו את השכר
הרוחני שלו בעולם הבא ,כי שכר זה ,העונג הרוחני הוא אינסופי...
אבל ,ישנם אנשים שמגדלים את ילדיהם בדרך של "פתיחות" מרשים לילד לראות תוכניות בעלות
תכנים לא צנועים וטובים ,מרשים לילד להתרחק מדרך סבא ולהתקרב לדרכי הגויים ..ואז מה
התוצאות ?!
תסתכלו מסביב הדור שלנו הוא תשובה קשה לכך ,הסבא היה מכתת רגליו לתפילות בביהכנ"ס
בגשם בברד ובחום – אין מעצור .הבן היה מגיע רק לערבית ,בשחרית אם לא היה עייף הגיע ...
והנכד ?! הוא בכלל לא יודע שביהכנ"ס פתוחה באמצע השבוע ...וכשהוא מגיע לחגים הוא מבקש
שיראו לו היכן התפילה בסידור ...ושמסתיימת התפילה הוא מוריד את הכיפה ועולה לרכב...
והנין ?! די חבר'ה עד כאן לא מספיק...

יהי רצון מלפניך אבינו שבשמיים שתיטע בנו את הכוח לעובדך בלבב
שלם ובנפש חפצה ,ותחזירנו בתשובה שלימה לפניך כי אתה יודע
שרצוננו לעשות רצונך אך שאור שבעיסה מעכב אותנו
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