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ודע, כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאד רבינו יונה בהתחלת ספרו שערי תשובה: כותב 
יום, כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והוא עומד במרדו ענשו בכל 

והנו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחמה, על כן רעתו רבה. ואמרו רבותינו זכרונם 
ת האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו : משל לכת של לסטים שחבשם המלך בבי(קהלת רבה ז, לב)לברכה על הענין הזה 

ונשאר אחד מהם. בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש ההוא עודנו עצור, ויך אותו  (ברחו) ויעבורו
  עד כאן לשונו.במטהו. אמר לו: קשה יום! הלא המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מהרת המלט על נפשך? 

  

את הדברים מאות  אוה בלי שום בעיה. אפשר לקראלמשיך האותו ולה אוקל מאוד לקר ה.זכולנו מכירים משל 
ל הקדושים מקורו מחז"ובונן, הרי המשל הוא אמת לאמיתו, פעמים בלי לשייך אותם לעצמנו כלל! נעצור ונת

 במשל?! אנימי אדם צריך לשאול את עצמו, אם כן עלינו לשייך את הדברים אלינו באופן אישי. במדרש קהלת. 
על מי  לו יושבו, ומחתרת חתורה לפניאשר אני אותו גנב,  , או אולירהומבית הס ושברחאני מהגנבים האם 

עבר חודש אלול, עבר ראש השנה, אוחזים בעיצומם  !?אנימי כרגיל? את החיים ו, וממשיך ושלי אדיש מנוחות,
תשובה ? בעבר אני אחרת מאשר הייתי? האם השתניתי עשיתי תשובה? האם באמתשל עשרת ימי תשובה. האם 

אם לא למדתי מספיק תורה . ולהמשיך לחיות כרגיל ,א לבית הכנסת, לאמר סליחות, להתפללובזה לא רק ל
אם ראיתי מראות ? האם היום אני זהיר יותר ,לשון הרע ? אם דברתילומד יותר ובטלתי זמני, האם היום אני

האם הברכת המזון וברכות הנהנין  ?תיקהפס התפילה, האםבשעת  אם דברתי ?אסורות, האם היום אני זהיר יותר
לא עשיתי תשובה! אז , במעשי שינוישום אין אכן אם ו ?ייש שיפור במידות? האם מאשר היו נראות אחרת

 האם ראש השנה ויום הכיפורים !תשובה לא עשיתי , אבל למעשה,תיללתי, אמרתי סליחות, התוודתי, צמהתפ
  ומה? הם ענין של טקס וצרמוניה מבלי שישפיעו מא

  

ומה היא תשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור : (הלכות תשובה פרק ב, ב)כותב הרמב"ם 
 תו גנב,אוכו חנאנ חטאים, תשובה אמיתית אין כאן.ה , ע"כ. לכן, אם עדיין לא עזבנו אתשלא יעשהו עוד בלבו
ומי שבאמת השתנה, אפילו בדבר  ום!לא קרה כלרה לפנינו, וממשיכים את החיים כאילו מחתרת חתועם 
  , אשריו וטוב לו!קטן

  

מפרשים מקשים העצם הסיבה שלא עושים תשובה. שחמור יותר מאי חזרה בתשובה, והוא אבל באמת, יש דבר 
ה, יש לתת לו פרס שלא היכן מצינו ששר בית הסוהר יכה אסיר מפני שלא ברח? אדרב ל:קושיא על המשל הנ"

 (מחשבת מוסר ח"ג עמ' סג)תופסים ומענישים! עונה על כך הרב שך  יםהחוק, ואילו את הבורח נהג לפיברח, שהרי הת
הרגת בני אדם ועשית עוולה וכדומה, ואתה עומד ברוח! סיבה ללו אין  ן על מה לברוח.רח מראה שאימי שלא ב
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 שקועאומלל ו תה כהש ואינך בורח, מדוע? כי איש לך אפשרות לברוח מהעונ ודנים אותך למיתה. לפני המשפט
ו חטא גדול, ועל זה יש להכות סיבה לברוח! זה עצמלך יש שו ,בחטא עד שאינך מבין שמגיע לך עונש על כך

  ! אבל הבורח מבין שחטא ומגיע לו עונש במשפט, ולכן הוא מפחד ובורח! ע"כ דברי הרב שך.אותך
  

עליו עונשו בכל יום! ולמה?  כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבדלת דבריו: יתחכתב רבינו יונה ב
ובידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחמה, על כן רעתו וכו'  כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו

ואילו אנחנו, אפילו לא מרגישים שיצא עלינו קצף, אף, וחימה, ולכן לא מפחדים ולא שבים בתשובה. , ע"ש. רבה
, אנו מרגישים וולהרגיש שאנו כאותו גנב החבוש בבית האסורים, עם משפט מוות לפני מקום להתבונןב

 ?! לכן חוסר הרצוןולהמלט על נפשו לברוח ! וממקום כזה מי ימהר"מלון בעל חמשה כוכבים בית"שנמצאים ב
 ו תקווה לתשובה לעולם!ם אבוד, אין לדבמצב כזה, האכי לברוח, הוא בעצם חטא גדול יותר מהעבירות עצמם! 

, עד בקשרי ידידות ואהבה כה עזה הוא והקב"ה קשורים .ממה יברח? הרי טוב לו, הכל בסדרו על מה ישוב
מרגיש כך? אכן ! קצף? אף? חימה? על מה ולמה?! ומה ההוכחה ששלה' לא איכפת מעוונותיו שחושב האדם

  !"?והמלט על נפשל הריואיך לא מ והמחתרת חתורה לפנישהרי "
  

 אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים – (ישעיה נה, ו) "דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב"
זוג צעיר  –: נמחיש לעצמינו את הדברים. נביא דוגמא (מחשבת מוסר ח"ג עמ' ע). כותב על זה הרב שך (ראש השנה יח.)

ם ראשון שרהולכים לעמוד בתור, ומי שנ שרד.ל דירות פנויות, ויש להרשם במצריך דירה, ויש מספר קצוב ש
 ימי תשובה, הוא מצב של "בהמצאו". זוכה תחילה. האם לא ירוצו כולם להיות ראשונים? כמו כן הזמן של עשרת

זהו  !מלך מלכי המלכים קרוב אלינו ונמצא עמנו, והוא אומר לנו "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב"
לא כפי שצריך לנסוע למשרד וגם להמתין עד  –ר נבין מה שכתוב "בהמצאו" הביאור הפשוט בפסוק. וביות

הוא כמציאה שנמצא לידי. כי אם יאמרו לי על מציאה שנמצאת במרחק,  "בהמצאו"אלא  תחו אותו.שיבאו ויפ
בודאי שלא אלך לקחתה, כי עד שאבא יקחו אותה. מציאה היא כשנמצאת לידי ואני לוקח אותה. ואם כן כשכתוב 

  ש אותו! האם אנו מבינים כך? ע"ש.רו, פירושו שה' נמצא לידי ודדרשו ה' בהמצאו""
  

הבעיה שלנו היום כרגיל? למה זה לא מרגש אותנו?  סדר אלו ובכל זאת ממשיכים אתך אנו קוראים דברים אי
ך לא העבירה שמרחקת אותנו מה', כשלא מרגישים שיש בעיה עם כשם  שאנחנו לא מרגישים צורך בקרבת ה'!

סופת הוריקן . אדם שבחיים "! לא מרגישים שחסר כלוםבהמצאו" –קרבת ה' מרגישים את המתנה הגדולה של 
)hurricane,לאחר מכן שמע רוכל מכריז על  כל מצרכיו לעת חרום.את  והוא כבר הכין ) מתקרבת לעירו

חסרון, ולכן לא  םרגיש שוודאי שלא! הרי הוא מסודר, אינו מ מצרכים לעת חרום. האם ירוץ אחרי הרוכל?
איך  טוב לנוכאילו , זו הוכחה ש"בהמצאו"רודף! אם אנו לא רודפים אחר ה' בעשרת ימי תשובה, בזמן שהוא 

 מה התקווה במצב כזה להגיע לתשובה אנחנו מסודרים! אוי כמה קשה מכה זו!! .כלום לא חסר לנוו שאנחנו
לברוח ממצבנו, ואז ממילא נזכה לנוס אליו יתברך מתוך  ו שנרגיש את הצורךה' יעזרנ ?!ולקרבת ה' אמיתית

   תשובה אמיתית ממעמקי הלב!

  

  מאמר החכם
  

  אם אדם אינו טוב מחר ממה שהוא היום, למה לו המחר?
  נחמן מברסלברבי 
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