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  תשובה ויסורים
                   

. שאינו מן המפורסמים, נחשפים אנו לאחד המרכיבים הבעייתיים בתורת התשובה, פרשת וילך, בפרשתנו
  ): יח-טז:לא(המדובר הוא בקבוצת הפסוקים הבאה 

וחרה ). טז(והפר את בריתי אשר כרתי אתו ... התיך וקם העם הזה וזנכב עם אבֹאל משה הנך שֹ' ויאמר ה
 ואמר ביום ההוא -אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכֹל ומצֻאהו רעות רבות וצרות 

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה ). יז(להי בקרבי מצאוני הרעות האלה -הלא על כי אין א
  ).יח(אשר עשה 
כבר הפסוק ,  והנה1. מכיר בחטאו ומתוודה–ז מסופר על עם ישראל החוזר בתשובה "פסוק יבחלקו השני של 

  .לכאורה תוך התעלמות גמורה מהאמור לפניו', וכו" ואנכי הסתר אסתיר"חוזר לאיים על ישראל ) יח(הבא אחריו 
מתברר ) אמ(מסופר על ישראל החוזרים בתשובה ומיד בסמוך ) מ:כו(גם שם ; כיוצא בזה בספר ויקרא

  : שעובדה זו עברה ללא כל רושם
והתודו את עונם ואת עון ). לט(נם בארצֹת אֹיביכם ואף בעונֹת אבֹתם ִאתם ימקו והנשארים בכם ימקו בעֹו

אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אֹתם בארץ ). מ(אבֹתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי 
  ). מא(נם ֹוצו את ֲעְראֹיביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז י

הפנים ועל -שלכאורה אין למעשה התשובה השפעה כלשהי על הסתר, מפרשתנו ומספר ויקרא, נמצאנו למדים
  . מערכת הענישה

הסיק מתוך ) מפרשניו של ספר מורה הנבוכים, 15-המאה ה, ספרד(שם טוב בן יוסף אבן שם טוב ' ואכן ר
   :האמור בפסוקים אלה מסקנה רדיקלית ביותר

) יתברך' ה(י "איך אמר הש', וגו' להי-על כי אין א': ורבים הקשו ואמרו כי אחרי שהתוודו ישראל ואמרו
והתשובה האמיתית ...  לא להוסיף בהסתרת הפנים–כי היה ראוי לרחם עלינו '? וגו' ואנכי הסתר אסתיר'

אבל אחר ;  וירחמהו- ' אם יתפלל וישוב אל ה-להכעיסו קודם הגזירה ' בזה כי העושה הרע בעיני ה
אבל יוסיף ... עד שיפרע מה שעשה מעבירות... י צעקתו"לא ישמע הש, אף שישוב, הגזרה הגזורה

   2. כמו שעשה כן יעשו לו-בהסתרת הפנים 
אך עיקריה התאולוגיים והוראותיה הנורמטיביות , ויש להעיר שאמנם תורת התשובה תופסת מקום בספרי המקרא

  .  את המענה לשאלה שעוררנו עלינו לבקש אפוא במקורות אלה3.ל"בידי חז, קיםבתלמוד ובפוס, עוצבו
אם הם ראויים ,  התשובה מכפרת על שלושה סוגי חטאים ומאפשרת בכך לעוברים עליהם-במישור ההלכתי 

 או כרת) בידי אדם( העובר עליהם אינו חייב מיתה -שניים מתוך שלושת הסוגים . לזכות בחיי העולם הבא, לכך
). ולפעמים בליווי צום הכיפורים(ולפיכך ניתן לכפר עליהם במעשה התשובה כשהוא לעצמו , )בידי שמים(

שהרי כדי לכפר ; שלפי דין תורה העובר עליהם חייב מיתה או כרת, ואולם לא כן ביחס לחטאים מהסוג השלישי
 אלא יש הכרח בצירוף גורמים ,פעמי-אין די במעשה תשובה חד, שנעשו מדעת ומרצון, על חטאים חמורים אלה

  : מכפרים נוספים כמבואר להלן

                                                 
ולאמור אותם עם התשובה וזהו ... שציונו להתודות על העונות והחטאים : "מצות עשה עג ספר המצוותם "ראה רמב   1

 ".הודוי
  ).ד"צ ירושלים תשל.מ(סח ' עמ, פרשת וילך דרשות על התורהשם טוב בן יוסף אבן שם טוב ' ר   2
  . ואילך408' עמ, א"ירושלים תשל, אמונות ודעות –ל "חז ,אורבך. א.ראה א     3



 2

: שנאמר,  ויסורין ממרקין5 תשובה ויום הכיפורים תולין- ועשה תשובה 4עבר על כריתות ומיתות בית דין
 אין לו כח בתשובה -אבל מי שיש חילול השם בידו ; )לג:פט' תה" (ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם"

' ונגלה באזני ה: "שנאמר, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת, כפר ולא ביסורין למרקכ ל"לתלות ולא ביוה
   6).יד:כב' יש" (צבאות אם יֻכפר העון הזה לכם עד תֻמתון

פ שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו "אע, אבל המחלל את השם: "ם"ובלשון הרמב
   7".ה עד שימות אינו מתכפר לו כפרה גמור-עליו יסורין 

שאין , המכוונים אף הם כנגד חטאים מהסוג השלישי, לאורם של דברים אלו יתבארו פסוקי המקרא שהבאנו
שכדי להתרפא מסוג זה של חטאים יש , מסתבר. די במעשה תשובה ספורדי כדי לעקרם מהלב הנוטה אליהם

אמר תשב אנוש עד דכא ותֹ"בחינת , ריםלצד נכונות לשאת בחיים של ייסו, הכרח במעשי תשובה חוזרים ונשנים
 בעולם הזה על 8ולסבול כל עונש" להקריב"שמן הראוי , ההלכה מגלה: זאת ועוד). ג:צ' תה" (שובו בני אדם

וכל מי : "ם"שעליהם אמר הרמב, זו המגבירה את הסיכוי לזכות בחיי העולם הבא, מזבח התשובה האותנטית
 9".אלא נכרת ברשעו ואבד כבהמה וזהו כרת הכתובה בתורה,  לעולםחי שאינו זוכה לחיים אלו הוא המת שאינו

שחיי העולם הבא הם הערך היחיד שלמענו בכלל ראוי לחיות ומהם גם יש לגזור את שאר , נמצאנו למדים
   10.הערכים

הוא הואיל להאיר על תורת , כפי שנראה, אבל, ם לא התייחס במישרין לפסוקים שנזכרו לעיל"הרמב
 :  היבט נוסףהתשובה מ

ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים הרבה עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהיה הפרעון מזה 
שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב , החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו

' לותיהם מהובענין זה שואלים הצדיקים והנביאים בתפי... כדי שימות ויאבד בחטאו שעשה, מרשעו
    11.ואל יגרמו לי חטאי למנעני התשובה... אל ימנעוני חטאי דרך האמת, כלומר... לעזרם על דרך האמת
לעולם פתוחה ' שיד ה, משמע בבירור, "ואל יגרמו לי חטאי למנעני התשובה "-ם כאן "מדברי התפילה של הרמב

באה מצד הבורא כי אם מצד החטאים  וכי מניעת התשובה הנזכרת בראשיתה של המובאה לא 12,לקבל שבים
מצוה גוררת מצוה "בבחינת , "התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו) מהחוטא(שמונעין ממנו "עצמם 

 הותרה לו סלקא ; הותרה לו-כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה : " וכמאמר התלמוד13".ועבירה גוררת עבירה
לפיה רוב הרעות הבאות , ם"ד אחד להערתו הבאה של הרמב מכאן צע14".נעשית לו כהיתר: אלא אימא? דעתך

' מש" (ף לבויזַע' ִאֶולת אדם תסלף דרכו ועל ה"בבחינת , כי אם מידי האדם עצמו, על האדם לא מידי שמים הן
  16. נושא זה דורש דיון לעצמו15).ג:יט
  

  מיכאל צבי נהוראי' פרופ
  המחלקה לפילוסופיה יהודית

                                                 
 .ת שקר וחילול שבתכגון שבוע     4
 .בלתי מוכרע, כלומר הדין עדיין תלוי ועומד     5
 .ח,  שער התשובה טחובת הלבבותוראה ; יומא פו     6
 .ד, הלכות תשובה א     7
". להטיבך באחריתך... למען ענותך"ואומר . שאינה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, בדומה לכך בקניין התורה     8

  .יג-יב, הלכות תלמוד תורה  ג
  ).רח' פרנקל עמ' ש' מהד: 'ָחֶייה'(א , הלכות תשובה ח     9

אלא מזכה באריכות ימים כדי , ואכן פעמים רבות פוגשים אנו במקרא שהחזרה בתשובה לא בהכרח מבטלת את העונש   10
אֶמר ָנָתן וי: ")ב יב"ושמ(בחטא דוד ובת שבע ) 1: (לאפשר לאדם לשאת את הייסורים המזככים והמזכים לחיי העולם הבא

בחטא של דוד אשר ) 2(; )יד-יג(, ַּגם ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ְלָך מֹות ָימּות... ֶאֶפס ִּכי ִנֵאץ ִנַאְצָּת. ֶהֱעִביר ַחָּטאְתָך לֹא ָתמּות' הֶאל ָּדִוד ַּגם 
אל מהבֹקר ועד עת דבר בישר' ויתן ה"; )י" (חטאתי מאד אשר עשיתי...  ויאמר דוד): "ב כד"שמו(ציווה למנות את העם 

אלי רב לך אל ' ויאמר ה .אעברה נא ואראה את הארץ הטֹבה): "ג' דב(משה רבנו התחנן להיכנס לארץ ) 3(; )טו" (מועד
וישכמו בבֹקר ויעלו אל ראש . ויתאבלו העם מאד): " יד'במ(בחטא העגל ) 4(; )וכ-הכ(" ר אלי עוד בדבר הזהתוסף דֵּב

ויעפלו  .)מב-לט (בקרבכם' אל תעלו כי אין ה... ויאמר משה. כי חטאנו', ם אשר אמר הההר לאמר הננו ועלינו אל המקו
 . ועוד)מה-מד(" ויכום ויכתום עד החרמה... וירד העמלקי והכנעני. לעלות אל ראש ההר

  ).רו' פרנקל עמ' מהד(ד -ג, הלכות תשובה ו     11
 .ו, דברים פרשת ואתחנן, פסיקתא זוטרתא     12
  . קיב, במדברספרי     13
  .ב"יומא פו ע     14
  . ג יבמורה נבוכים ראה     15
, )שביד' א, הרוי' ז, אידל' מ: עורכים (לשלמה פינס ספר היובל, "מאמר בלתי ידוע על טעמי היסורים", גולדרייך' ראה ע     16

  .117 הערה 200' עמ, ח"ירושלים תשמ
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