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 לימוד לחגי תשרי - תשובה לוטה בערפל

 

  

ִמי ַגשְׁ הּוא הֹוֵלך בְׁ מֹות כ( ִכי ִמי שֶׁ ר ָשם ָהֱאֹלִקים )שְׁ ל ֲאשֶׁ ל ָהֲעָרפֶׁ ה ִנַגש אֶׁ ַלֵהב ַוַיֲעמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּומשֶׁ ַאַחר ָכך ִנתְׁ ּות ָכל ָיָמיו וְׁ

ֵאי ֵרג ָעָליו, וְׁ ַקטְׁ ָבַרך ֲאַזי ִמַדת ַהִדין מְׁ ֵכי ַהֵשם ִיתְׁ ַדרְׁ ה ֵליֵלך בְׁ רֹוצֶׁ ִניָעה וְׁ ִמין לֹו מְׁ ָבַרך ּוַמזְׁ ֵכי ַהֵשם ִיתְׁ ַדרְׁ נֹו ַמִניַח אֹותֹו ֵליֵלך בְׁ

ִניָעה, ּומֹוצֵ  ַהמְׁ ַתֵכל בְׁ הּוא ַבר ַדַעת, הּוא ִמסְׁ ִניָעה ַהּזאת ּוִמי שֶׁ ַהמְׁ ָיכֹול בְׁ מֹו ִכבְׁ ת ַעצְׁ ִתיר אֶׁ מֹו ּוַמסְׁ א ָשם ַהבֹוֵרא ָברּוך הּוא כְׁ

ִאיָתא בִ  ִמי )ַתֲעִנית פ"א(דְׁ נֱֶׁאַמר: "ֵאַלי קֵרא ִמֵשִעיר"  ירּוַשלְׁ ַבֲאָרם, שֶׁ ָרך ָגדֹול שֶׁ יך תאַמר לֹו ִבכְׁ ך ָאָדם ֵהיָכן ֱאלקֶׁ : ִאם יאַמר לְׁ

ִחיַנת ָעָנן  ִניָעה הּוא בְׁ ף ַלֲאחֹוָריו ּומְׁ ִניָעה חֹוֵזר ֵתכֶׁ ה ַהמְׁ רֹואֶׁ שֶׁ ֵאינֹו ַבר ַדַעת, כְׁ שֹון ּוִמי שֶׁ ך הּוא לְׁ ך ֹחשֶׁ נּו ֹחשֶׁ ל ַהיְׁ ל ִכי ָעָנן ַוֲעָרפֶׁ ַוֲעָרפֶׁ

ֵראִשית כ"ב( ָכתּוב )בְׁ מֹו שֶׁ ִניָעה, כְׁ ָת" מְׁ לא ָחַשכְׁ ִדין ֵמָרֹחק  .: "וְׁ ִניָעה ַכַנ"ל, עֹומְׁ נּו ַהמְׁ ל, ַהיְׁ רֹוִאין ָהֲעָרפֶׁ שֶׁ ַוַיֲעמד ָהָעם ֵמָרֹחק ִכי כְׁ

ִח  הּוא בְׁ ה, שֶׁ ָמּה ִנסְׁ ּומשֶׁ ַעצְׁ ָבּה בְׁ ִניָעה, שֶׁ ל ַהמְׁ נּו אֶׁ ר ָשם ָהֱאֹלִקים ַהיְׁ ל, ֲאשֶׁ ל ָהֲעָרפֶׁ ָרֵאל ִנַגש אֶׁ ָבַרךינֹות ַדַעת ָכל ִישְׁ  .ָתר ַהֵשם ִיתְׁ

ָבַר  ַהֵשם ִיתְׁ ָין ַהַנ"ל ַמה שֶׁ ָבֵאר ָהִענְׁ הֹוִסיף לְׁ ה ִמִפיו ַהָקדֹוש, שֶׁ נּו ָבזֶׁ ִניָעה ַכַנ"ל עֹוד ָשַמעְׁ תֹוך ַהמְׁ מֹו בְׁ ת ַעצְׁ ִתיר אֶׁ מֹו ַמסְׁ ַעצְׁ ך בְׁ

ָרֵאל ִהי ת ִישְׁ הּוא אֹוֵהב אֶׁ ָרֵאל ַאך ַאֲהָבתֹו שֶׁ ַגם הּוא אֹוֵהב ִישְׁ א ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט )ישעי סא, תהלים לז( וְׁ

ָפט )עיי ת ַהִמשְׁ הּוא אֹוֵהב אֶׁ דֹוָלה יֹוֵתר ֵמָהַאֲהָבה שֶׁ ֵאינֹו ָראּוי גְׁ ן זוהר אמור צט:( ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שֶׁ

ך ָהֱאמֶׁ  רֶׁ דֶׁ ת ּולְׁ ַצִדיק ָהֱאמֶׁ ָקֵרב לְׁ ִהתְׁ ך ַהַחִיים, לְׁ רֶׁ דֶׁ נס לְׁ ַהִניחֹו ִלכְׁ ִלי לְׁ ָבַרך ִלבְׁ ַהֵשם ִיתְׁ ָקֵרב לְׁ ִהתְׁ ָפט לְׁ ָבַרך הּוא אֹוֵהב ִמשְׁ ַהֵשם ִיתְׁ ת וְׁ

בָ  ִפי ַמֲעָשיַעל ֵכן הּוא ִיתְׁ ִפי ָהָראּוי לֹו לְׁ ך ַהַחִיים כְׁ רֶׁ עֹו ִמדֶׁ מֹונְׁ ִניעֹות לְׁ ִמין לֹו מְׁ ַהזְׁ ִכים לְׁ ַהסְׁ ָיכֹול לְׁ ָרח ִכבְׁ ו ָהָרִעים, ַעל ִפי ַהִדין ַרך ֻמכְׁ

ָבַרך אֹוֵהב ִמ  ת ַהִדין ִכי הּוא ִיתְׁ חֹות אֶׁ ָבַרך ֵאינֹו ָיכֹול ִלדְׁ ָפט ִכי הּוא ִיתְׁ ַהִמשְׁ ָבַרך אֹוֵהב וְׁ ת הּוא ִיתְׁ ֱאמֶׁ בֶׁ ָפט ַכַנ"ל ַאך ֵמַאַחר שֶׁ שְׁ

ה ַהשֵ  ָפט ַכַנ"ל ָמה עֹושֶׁ ל ַהִמשְׁ דֹוָלה יֹוֵתר ֵמָהַאֲהָבה שֶׁ ָרֵאל ִהיא גְׁ ל ִישְׁ אֹוָתּה ָהַאֲהָבה שֶׁ ָרֵאל וְׁ ָיכֹול ִישְׁ ָרח ִכבְׁ ָבַרך ִכי הּוא ֻמכְׁ ם ִיתְׁ

נִ  ִכים ַעל ַהמְׁ ַהסְׁ ָפט ַכַנ"ל ֲאָבל ַאף ַעל ִפי לְׁ ָעָליו, ִכי הּוא אֹוֵהב ִמשְׁ ָפט שֶׁ ַהִמשְׁ ת ֵמֲחַמת ַהִדין וְׁ עֹו ִמן ָהֱאמֶׁ ָמנְׁ ת יעֹות לְׁ ֵכן ָבֱאמֶׁ

ָבַרך ִכי הּוא אֹוֵהב ִישְׁ  ָקֵרב ָהָאָדם ֵאָליו ִיתְׁ ַאף ַעל ִפי ֵכן ִיתְׁ ָבַרך, שֶׁ צֹו ִיתְׁ פְׁ חֶׁ צֹונֹו וְׁ ָפט ַכַנ"ל ַעל ֵכן, ַהֵשם ַלֲאִמתֹו רְׁ ָרֵאל יֹוֵתר ֵמַהִמשְׁ

תֹוך ָיכֹול בְׁ מֹו ִכבְׁ ת ַעצְׁ ִתיר אֶׁ מֹו ַמסְׁ ַעצְׁ ָבַרך בְׁ ִניעֹות ֲאָבל הּוא ִיתְׁ ִמין לֹו מְׁ ַהזְׁ שּות לְׁ ָבַרך נֹוֵתן רְׁ הּוא ַבר ַדַעת ָיכֹול  ִיתְׁ ִניעֹות ּוִמי שֶׁ ַהמְׁ

ָבַר  ת ַהֵשם ִיתְׁ צא אֶׁ ָמן נִ ִלמְׁ ַעצְׁ ִניעֹות בְׁ ף ַהמְׁ ֹתקֶׁ ָלל ִכי בְׁ ִניָעה ָבעֹוָלם כְׁ ת ֵאין שּום מְׁ ֱאמֶׁ ָמן ִכי בֶׁ ַעצְׁ ִניעֹות בְׁ תֹוך ַהמְׁ ָתר ַהֵשם ך בְׁ סְׁ

ָת  ָבַרך ִכי ָשם ִנסְׁ ַהֵשם ִיתְׁ ָקֵרב לְׁ ִהתְׁ כֹוִלין לְׁ ָקא יְׁ ָמן ַדיְׁ ַעצְׁ ִניעֹות בְׁ ֵדי ַהמְׁ ָבַרך וְׁ ַעל יְׁ ל, ִיתְׁ ל ָהֲעָרפֶׁ ה ִנַגש אֶׁ ָבַרך ַכַנ"ל ּומשֶׁ ר הּוא ִיתְׁ

ִניָעה ִכי ָשם ָהֱאלִקים ַכַנ"ל הּוא ַהמְׁ   שֶׁ

 ליקוטי מוהר"ן, קט"ו

 

הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, --ומה היא התשובה

וכן יתנחם על שעבר, שנאמר "כי אחרי שובי, ניחמתי, , שנאמר "יעזוב רשע דרכו, ואיש אוון מחשבותיו

ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר "ולא  היוודעי, ספקתי על ירך",רי ואח

וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו אשר בך, ירוחם יתום". --למעשה ידינו נאמר עוד אלוהינו,

 ... )רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ב(שגמר בליבו
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