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חרטה , וידוי, עזיבת החטא: התשובה בהלכה מחולקת מבחינה פרקטית לשלושה שלבים שיש החלקים אותם לארבעה והם

שאצל כל אחד מקבל גוון , נפשי הם תיאור חיצוני למהלך פנימי' כוו" קבלה לעתיד", "חרטה"לו המילים הל. וקבלה לעתיד

הכאב והצער . אפילו על גבול הקודר; כואב ומצער, ישנו רושם כי מעשה התשובה הוא עניין קשה, יחד עם זאת. שונה

ימת האדם אפילו במידה מסו. ובהמהחרטה על המעשים והשגגות עליהם מבקשים לעשות תש, כמובן, הגדולים נובעים

ושבתהליך הזה חוץ ממעשים , מאחר ויש בו סוג של אישור לכך שתשובתו היא תשובת אמת ,צער הזהמייחל לחוש את ה

  . הרגשת הלב) ואולי בעיקר(יש גם 

, ל מהמקריםבחלק גדו, פירושו 'להרגיש'בעולם המושגים המערבי . הלב איננו מרגיש, ואולי אצל רובנו, אבל אצל חלקנו

את עצמנו לציפיות של אחרים " להתאים"ב, תדמיות" תפירת"כולנו עסוקים במשך השנה ב. להיות חלש או להקרין חולשה

וכמו כל דבר , שבו מוציאים את הלב מן המשחק" משחקים את המשחק"כולנו . תנואו למה שאנו חושבים שהם מצפים מא

שים על מקי. באלול אנחנו נזכרים. הולך ומתנוון, הלא ממומש, משומש גם הלב הלא, שמזניחים אותו, שלא משתמשים בו

  . מנסים להרגיש. חדרי הלב

נחמן בציור ' עוסק ר, "תורת התשובה"או " תורת אלול"תורה שבברסלב נהגו לכנות , )א"ח(ן "בליקוטי מוהר' ורה ובת

למעט : "החלק הראשון של התשובה הוא: יםחלקת לשני חלקננחמן התשובה ' אצל ר. ובהגדרה מחודשת של מושג התשובה

  ".ישמע בזיונו ידום וישתוק: "חלקה השני של התשובה הוא". בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום

מה הקשר בין תשובה ? הקבלה לעתיד, הוידוי, החרטה היכן. לכאורה לא ברור מה הקשר בין המושגים הללו לתשובה

  ? "מו ולהרבות בכבוד המקוםלהמעיט בכבוד עצ"לדרישה הטריוויאלית 

        " " " " כבוד המקוםכבוד המקוםכבוד המקוםכבוד המקום""""וווו" " " " כבוד עצמוכבוד עצמוכבוד עצמוכבוד עצמו""""

 ,מערכת אחת מכונה כבוד עצמו והאחרת כבוד המקום. נחמן קובע כי קיים מתח מתמיד אצל כל אדם בין שתי מערכות' ר

בשאיפה הכוללת ). חץ המחטיא את המטרהכ(הותו של החטא היא ההחטאה מ, כידוע. כשבתווך עומד האדם שנדרש לבחור

כניעה לא מכוונת או ; בפועל החטא נוצר בגלל בלבול רגעי. הוא לא רוצה להחטיא את המטרה. כשלינו רוצה לההאדם אי

, נעים, האדם רוצה שיהיה לו נוח". כבוד עצמו"לשוחד הזה קוראים . שהאדם לוקח מצטער שניה אחרי שהתפתה לו" שוחד"

אין שום דבר נוח ... בלשון המעטה, ם התנאים הסביבתיים הללוהמצוות אינן מתיישבות בהכרח ע. מרווח, מואר, ברור

בין האופציה נוחה לזו , כבוד עצמו או כבוד המקום: אז האדם צריך לבחור... או מענג בליטול ארבעת המינים, בלשמור שבת

  . כשהוא בוחר לא נכון ונכנע לכבוד עצמו נוצר חטא. הנכונה

זוהי בתשובת המשקל למהלך . א להמעיט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקוםמכאן מובן מדוע השלב הראשון בתשובה הו

המצב שבו האדם הוא המלך  -" כבוד עצמו" ביןזוהי חזרה תדירה לנקודת הבחירה . הנפשי שמלכתחילה אפשר את החטא

  .זוהי תשובה. ה"כלפי האינסוף ב המצב שבו האגו נשבר ונכנע - " כבוד המקום"ל, ף ראשו בפני אף אחדואיננו מוכל לכּו

: והראה כיצד מתקיימים בחיינו אינסוף מערכות של תשובה, יותרפיתח את הדברים " אורות התשובה"הרב קוק ב

בכל אחת מהמערכות הללו מתקיים . דרך תשובת הנפש של היחיד וכלה בתשובת האומה, מהתשובה הטבעית של הגוף

אדם מול , אדם מול רבותיו, אדם מול משפחתו, אדם מול הוריו, אדם מול סביבתו": כבוד המקום"ל" כבוד עצמו"מאבק בין 

  .אומתו וארצו

        

 



        ישמע בזיונו ידום וישתוקישמע בזיונו ידום וישתוקישמע בזיונו ידום וישתוקישמע בזיונו ידום וישתוק

באותה תורה הוא אף קובע כי דווקא הביזיון הוא ". ישמע בזיונו ידום וישתוק: "כי קיים גם שלב שני בתשובה קובענחמן ' ר

כי אם בקש האדם להוציא מכיסו מטבע קטנה ועלתה לו  ,א מביאה דוגמא ואומרתהגמר? מהו בעצם בזיון. עיקר התשובה

יאות מתנגשת אולם דוגמא זו ממחישה כי בזיון נוצר בכל פעם שהמצ, לכאורה מדובר בדבר של מה בכך. הרי זה בזיון גדולה

הביזיון נוצר בנקודת  :במילים אחרות .שלא כמתוכנןבכל פעם שהביצוע של הדברים מסתבך  ,עם רצונותיו של האדם

  . בין כבוד עצמו לכבוד המקום, בין האגו האנושי לציווי האלוקי. המפגש שבין הרצון הפרטי לזה האלוקי

כבוד "אגב ראוי להדגיש כי בזיון נוצר רק אצל מי שבוחר ב. (ישנן שתי דרכים להתמודד עם הבזיון שנוצר בנקודת הבחירה

  ...).זיון לא קיים כל עוד הכל מתנהל לפי התוכנית באופציות הקלותשהרי הב - "כבוד עצמו"ולא ב" המקום

אל " למה"לטאטא את השאלה הפנימית ששואלת , להדחיק אותו, לכבוש אותו, הדרך הראשונה היא להתעלם מהבזיון

הבעיה עם השיטה הזאת היא שגם לשטיח הגדול ביותר יש סף קיבולת לכמות האשפה שיכולה להצטבר . מתחת לשטיח

. אנשים שהאמונה וקיום המצוות מביאים אותם למרמור פנימי עמוקיש . התופעה הזאת נמצאת סביבנו כל העת. תחתיו

מבחוץ הם אות ומופת של יראת . מתייגים ומקטלגים את כל מי ששונה מהם או עושה אחרת מהם, הם קפדנים בהלכה

  . כעס קמאי. לעצמם מהו ומהיכן הוא נובע ילו הם לא יודעים להסבירפשא ,מבפנים הם אכולי כעסאך , שמיים

, ישמע בזיונו ידום וישתוק פירושו. אלא רק מעצימים אותו, כך לא מוחלים על הבזיון. נחמן' כך לא בוחרים באמת קובע ר

זהו תהליך . ה על מה שהוא דורש מאיתנו"לקב" מוחלים"שהדרך לתשובה עוברת כביכול קודם כל במחילה ובסליחה שאנו 

השתיקה . לכן נכתב ישמע בזיונו ידום וישתוק. קל מאוד לעשות אותו בפה אבל קשה מאוד מאוד לתת לו לעבור בלב שאולי

, ביטול מוחלט של רצונות. 'של זביחה והקרבה מצד האדם כלפי ה מלא הודיש כאן תהליך . הדמימה היא בלב. היא בפה

כי מי שזוכה להרגיש את התהליך הפנימי הזה הופך , נחמן' רזהו עיקר התשובה אומר . ה"מעשים והכל כלפי הקב, הרגשות

  .הלב מתעורר ורק אז תשובתו שלמה. ואת העצבות לצער, את הכעס לכאב

לדבר בו . ראוי לחוש את הצער על כך שאנחנו לא מרגישים, גם אם לא נזכה לכך באלול הקרוב ואפילו לא בראש השנה

 .ישמע בזיונו ידום וישתוק: שכן זהו עיקר התשובה. ה"שא ומתן עם הקבלנהל עליו מ. להעלות אותו ממש, בצער הזה

 !ורחמנא ליבא בעי

  

 

  


