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השאלה החמישית
להטריד  שאהב  יהודי  היה  אשר  שאלה".  לי  יש  "רבינו, 
את רב השכונה בשאלות משאלות שונות. באחד הבקרים 
הוא ביקש לדעת: "האם נכונה השמועה שמי שהורג חתול 

נידון לשבע שנות עוני?" 
הרב, שמיהר לדרכו, משך בכתפיו: "כך אומרים". 

"ומה קורה אחרי שבע שנים?" לא הרפה אשר, "הוא נהיה 
עשיר?" 

"לא", השיב הרב. "הוא פשוט מתרגל"...
***

בפרשת  שקראנו  התוכחות  כל  לאחר 
בפרשתנו  התורה  ממשיכה  תבוא,  כי 
באזהרות חמורות על מי שיפרוש מקיום 
הברית שכרת הקב"ה עם ישראל. לאחר 
האזהרות אומרת התורה שכאשר ישובו 
יקבץ  השם,  בקול  לשמוע  ישראל  בני 

הבורא את נדחיהם וישיבם למקומם. 
מה זה נקרא לשוב בתשובה? "ושבת עד 
לבבך  בכל  בקולו...  ושמעת  אלוקיך  ה' 

ובכל נפשך". 
"בכל  לשוב  ההדגשה  מהי  ולכאורה, 

בחלק  או  לב",  ב"חצי  לשוב  אפשרות  יש  כלום  הלב". 
ממנו?!

"מישהו רוצה להגיד משהו?" הציע מרצה באחד הארגונים 
המפורסמים לקירוב רחוקים, בסיום סמינר ענק שנערך 
סמינר  נערך  מהבית,  רחוק  שם,  בלונדון.  לישראלים 
לישראלים יורדים. הפרסומת על אוכל בחינם עשתה את 
שלה, ומאות צעירים - כולם בעלי תעודת זהות כחולה - 

הגיעו לסמינר. 

קושיות  ללא  השומעים  את  שהותיר  הסמינר  בסיום 
משהו,  להגיד  שרוצה  למי  המרצה  הציע  פתורות,  בלתי 
אחד  במחשבותיו.  הקהל  את  לשתף  האפשרות  את 
לא  כנראה  אתם  "חברים,  ממקומו.  קם  הסטודנטים 
כמעט  בלונדון,  גר  שנים  שמונה  כבר  אני  אותי,  מכירים 
שכחתי את העברית... הגעתי לכאן בשביל להכיר חברים, 
לי  הכנתי  אז  דת,  על  הרצאות  גם  שיהיה  הבנתי  אבל 

מחברת עם מאות שאלות באמונה.
שחצי  הבנתי  הראשון  הערב  "בסיום 
ועכשיו,  כאן  לפח  ללכת  יכולה  מחברת 
בסיום יממה נוספת החצי השני גם הוא 
לא היה שווה מאומה. המרצים השיבו לי 

על הכל!"
ממקומו,  רווחה  אנחת  נאנח  המרצה 
אתם  "אם  באדישות:  ממשיך  והבחור 
חושבים שזה הולך לשנות לי את החיים 
- אתם טועים. היו שאלות, יש תשובות, 
משתנים.  ולא  נעצרים  לא  החיים  אבל 
הבחור  סיים  לשגרה",  יחזור  הכל 

והתיישב.
המרצה שהציע לו לדבר היה בהלם. הוא 
אנשים  מצויים  שבאוניברסיטה  חשב 
תשובה,  בעל  ובעצמו  ד"ר  שהיה  השני  המרצה  חכמים... 

סימן לו בשקט שהוא יענה לבחור תשובה הולמת. 
וביקש לשאול את הבחור חמש שאלות:  הוא פנה לקהל 
אותנו  שומע  הוא  האם  ב.  )"כן"(.  אלוקים?  יש  האם  א. 
ג. האם  )"נראה לי שכן"(.  ויודע כל מה שאנחנו עושים? 
הבורא נתן את התורה? )"הוכחתם לי שכן. אני מאמין"(. 
רוצה שנקיים את התורה שהוא  נראה לך שהוא  ד. האם 

תשובה עם "חצי 
לב" - אפשר?

ארבע שאלות 
במקום חמש



נתן? )"מן הסתם שכן"(.
המרצה הודה לו על דבריו ופנה לקהל כדי לשאול למי יש 

עוד שאלה. 
רק  ושאלת  שאלות  חמש  אמרת  "רגע,  הזדעק:  הבחור 
בטוח  לא  "אני  ואמר  לאישור  הנהן  המרצה  ארבע". 

שתרצה לשמוע את השאלה החמישית..." 
"למה, כבוד הרב", הזדעקו אנשים בקהל, 

"תשאל, תשאל אותו". 
עצמו:  לקהל  מיועדת  הייתה  השאלה 
טוב  כי  מצוות,  לשמור  רוצה  לא  "הבחור 
לו. מה לדעתכם צריך הבורא לעשות כדי 

שהוא ירצה לשמור מצוות?" 
וכולם צעקו במקהלה: "לעשות לו רע"... 

את  להטות  הבורא  ביד  חובלים  כמקל  הם  הייסורים 
לכך  אזהרה  כתמרור  משמשים  הם  טוב.  לדרך  האדם 
המילים:  ביאור  שזהו  אפשר  המצוות.  את  לקיים  שעליו 
שכן  נפשך",  ובכל  לבבך  בכל  אלוקיך...  השם  עד  "ושבת 
לשוב בתשובה רק מחלק מן הדברים, לא יוביל לתכלית 

הנרצית, שכן עדיין יזדקקו לייסורים על מנת להשיב את 
האדם אל הבורא בשלמות. 

לכן ההדגשה היא שרק לאחר שישוב האדם בכל לבו אל 
התורה ונותנה, אז יזכו לגאולה מן הייסורים והגלויות. 

 ***
ערב הימים הנוראים, כשהכל מבקשים 
כוחו,  לפי  אחד  כל  הבורא,  אל  לשוב 
רק  לשוב  שרוצה  מי  שאין  בוודאי 
חלקית. בני אברהם יצחק ויעקב רוצים 
להיות טהורים וקדושים, ככל האפשר. 

כאשר האדם יודע שמעשה מסוים הוא 
לו שישוב עליו  והבורא ממתין  לא טוב 
עדיין  תשובתו  אם  גם  ואחרית,  תקווה  לו  יש  בתשובה, 

איננה שלמה, שכן הוא רוצה וחפץ בה. 
לעצמנו  להניח  לא  הזמן,  כל  להקפיד  יש  אחד  דבר  על 

"אחרי שבע שנים" - להתרגל. 
שנה  תחל  וייסוריה,  וקללותיה  שנה  שתכלה  רצון  יהי 

וברכותיה. בקיבוץ נדחי ישראל במהרה בימינו.    

"אתם ניצבים היום כולכם" )כט, ט(

עמידתנו  לכאורה  העיר:  מסערט  ברוך"  "מקור  בעל  הרה"ק 
בה  אין  טובה,  לשנה  להיכתב  ומייחלים  חרדים  השנה  בראש 
תועלת. שכן ממה נפשך: אם לא חזרנו בתשובה כיאות, מדוע 
יש  ממה   - מעשינו  את  תיקננו  כן  ואם  עלינו.  ירחם  שהקב"ה 

לנו לפחד?

דינו  המלחמה,  משדה  שערק  לחייל  משל,  פי  על  מבאר  והוא 
הוא עונש בין מאסר למוות. לאחר זמן קצר פרצה מלחמה וכל 
העריק  החייל  זאת  שמע  כללי.  לגיוס  נקראו  המדינה  אזרחי 
והתייצב להילחם יחד עם כולם. כאשר הובא דינו לפני המפקד 
העליון, פסק המפקד שאמנם מגיע לו עונש על כך שערק, אולם 
הרי  אחיו,  לצד  להילחם  מרצונו  התייצב  צרה  שבעת  משום 

שמגיעה לו על כך חנינה. 

נחשבים  השנה  כל  משך  ברוך":  ה"מקור  מבאר  אנחנו,  גם  וכך 
ולא  כיאות  הבורא  רצון  את  מבצעים  לא  "עריקים",  אנו 
ממלאים את חובותינו כחיילים. אולם כאשר מגיע ראש השנה 
כולם מתייצבים בשדה המערכה לעמוד ולהתחנן על נפשם. זהו 
שאומר הפסוק: "אתם ניצבים היום", כאשר מתייצבים בחזרה 

לתפקיד, זוהי כבר סיבה טובה לבקש חנינה. 

"והותירך ה"א בכל מעשה ידך... לטובה. כי ישוב ה' לשוש 
עליך לטוב כאשר שש על אבותיך" )ל, ט(

בעצם  א.  בשתיים:  חוטא  הוא  הרי  חוטא  יהודי  כאשר 
תמיד  רוצה  הקב"ה  להיטיב",  הטוב  "מדרך  ב.  החטא. 
להיטיב לבריותיו, אולם כאשר אדם חוטא, נמנע מהקב"ה 

להשפיע לו טוב והוא מצטער על כך. 

מעתה, אומר ה"תפארת שלמה", רעיון נפלא: כאשר אדם 
רוח  נחת  גורם  הוא  הרי  מעשיו,  את  ומתקן  בתשובה  שב 
בכך  ב.  לקב"ה.  שוב  התקרבותו  בעצם  א.  לבורא:  כפליים 

שהקב"ה יכול שוב להשפיע לו חסדים וטובות. 

בכך מבאר הרה"ק מראדומסק את ההדגשה בלשון הפסוק 
והוספה  שכר  יתרון  תקבל  לטובה",  אלוקיך  ה'  "והותירך 
על מעשה המצוה מאת הבורא, שכן בעשותך תשובה גרמת 

לו נחת רוח שיכול הוא לשוב ולהשפיע לך טוב. 

שיוכל  בכך  לטוב",  עליך  לשוש  ה'  ישוב  "כי  שנאמר  וזהו 
להיטיב לך שוב, "כאשר שש על אבותיך".

  

הרוצה 
בתשובה



ממרים  היום  עמכם  חי  בעודני  "הן 
מותי"  אחרי  כי  ואף  ה'  עם  הייתם 

)לא, כז(
וחומר'  מה'קל  אחד  הינו  זה  פסוק 
משה  בו  התורה,  בפסוקי  המצויים 
שעליהם  ישראל  את  מוכיח  רבינו 
להתחזק בתשובה, שכן אם בעודו חי 
על  ועברו  ה'  פי  עמהם הם המרו את 
שכאשר  וכמה  כמה  אחת  על  רצונו, 
הנאמן,  הרועה  משה,  מהם  יסתלק 

לבית עולמו, יסורו מדרך הישר.
בספר "דברי יואל" )סאטמר(, דקדק 
"ממרים  נאמר  מדוע  הפסוק:  בלשון 
הייתם עם ה'", הרי לשון 'עם' פירושה 
לו  היה  רצון.  ובאותו  כוונה  באותה 
או  ה'",  נגד  הייתם  "ממרים  לכתוב 

"ממרים הייתם את פי ה'".
 ***

ריש  דרש  לז.(  )סנהדרין  בגמרא 
לקיש: "'כפלח הרמון רקתך' - אפילו 
ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון..." 
נביאו  מעשה,  הגמרא  ומביאה 

בלשוננו: 
בשכנות  התגוררה  בריונים  חבורת 
מקרב  היה  זירא  ורבי  זירא,  לרבי 
בתשובה.  שישובו  במטרה  אותם 
את  ראו  לא  הדור  שבאותו  חכמים 
מעשיו בעין יפה, הם סברו שצריכים 
מעשיהם  על  ולהוכיחם  בהם  לגעור 

הרעים. 
נדברו  זירא,  רבי  נפטר  כאשר 
הבריונים ביניהם ואמרו 'עד עתה היה 
הוה,  ]"גוצא  שקיה"  קטין  "חריכא 
דבדיק  מעשה  ידי  על  שוקיו  ונחרכו 
את  בהשוכר  שגירא,  בתנורא  נפשיה 
וקרו  פה.(,  מציעא  )בבא  הפועלים 
שהיה  רש"י[  שקי",  קטן  חריכא  ליה 

מבקש עלינו רחמים, מעתה מי יבקש 
ועשו  בלבם  הרהרו  רחמים?'  עלינו 

תשובה.
ממעשה  אתר:  על  המהרש"א  מקשה 
הקל  על  פרכה  יש  הגמרא  של  זה 
בפרשתנו,  בפסוק  שראינו  וחומר 
זירא עשו  שכן אם אחרי פטירת רבי 
אמר  מי  תשובה,  בריונים  אותם 

יחטאו  רבינו  משה  של  מותו  שאחרי 
בחייו  אף  שהרי  וחומר  בקל  ישראל 
כך  בשל  תשובה  יהרהרו  שמא  הרעו. 

שמנהיג הדור נסתלק.
הביאה  הגמרא  המוסגר:  ]במאמר 
לאחר  הבריונים  עם  המעשה  את 
ש"אפילו  לקיש  ריש  של  דרשתו 
כרימון",  מצוות  מלאים  שבך  ריקנין 
הסתירה  על  עמדו  הדורות  וגדולי 
ניתן  כיצד  כאן:  שישנה  הלשונית 
כאשר  'ריקן'  בתואר  מישהו  להגדיר 
'מלא  מוגדר  הוא  נשימה  באותה 

מצוות כרימון'?!
חיים  יוסף  רבי  הגה"ק  כך  על  משיב 
מבבל, ה"בן איש חי", ומבאר שמצד 
מעשיהם אכן לא אספו הללו זכויות, 
לכן הם זכאים לתואר 'ריקנין'. אולם 
מאחר שבמחשבתם ורצונם - ישראל 
אף על פי שחטא ישראל הוא, ובוערת 
מלאים  הם   - טהרה  רוח  בקרבו 
ולהיטיב  מצוות  לעשות  תמידי  רצון 

מעשיהם. 
הקב"ה  טובה  שמחשבה  מאחר 
שיעשו  ברגע  הרי  למעשה,  מצרפה 
אליו  יצטרפו  טוב  אחד  מעשה 
מצוות  וימלאום  הטובות  המחשבות 

כרימון.
הקשר  את  לבאר  דבריו  לפי  ונראה 
בדרשת חז"ל זו לעובדא דהני בריוני: 
ועשו  )מחשבה(  בלבם  הרהרו  כאשר 
להיות  נהפכו  )מעשה(,  תשובה 

מלאים מצוות כרימון.[
 ***

נשוב לקושיית ה"דברי יואל" בלשון 
"ממרים  נאמר  טעם  מה  הפסוק: 
שכאן  מבאר  והוא  ה'",  עם  הייתם 
באצטלא  שנעטפו  בעבירות  מדובר 
צירפו  אסור  מעשה  לכל  דקדושה, 
מהתורה  וראיות  הוכחות  ישראל 
עצמה מדוע עבירה זו מצוה היא ויש 
אלא  ה',  נגד  הלכו  לא  הם  לעשותה. 
"ממרים  לצידם.  אותו  גייסו  פשוט 

הייתם עם ה'"...

חבורת בריונים 
התגוררה בשכנות 

לרבי זירא, ורבי זירא 
היה מקרב אותם 
במטרה שישובו 
בתשובה. חכמים 

שבאותו הדור לא ראו 
את מעשיו בעין יפה

תשובה מקל וחומר
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com {}סוף מעשה


