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שמחת הסליחה
תניא	אגרת	התשובה	|	פרק	יא

שמחה וכאב
אנחנו רגילים לכך שכובד ראש, מרירות והכנעה אינם מגיעים יחד עם שמחה. אלו רגשות סותרים. אם 

כן, איך אפשר לעבוד את ה' מתוך שמחה, גם לאחר ההכנעה שאנחנו מרגישים בתשובה התתאה?

אדמו"ר הזקן מסביר בלקוטי אמרים פרק לד, שבניגוד למה שחשבנו, אין סתירה אמיתית בין צער 

לשמחה. כאשר רבי שמעון בר יוחאי גילה את סודות החורבן לבנו, רבי אלעזר, הוא שמח על הסודות 

הנפלאים שאביו גילה לו, ובכה על צער החורבן. "חדוה תקיעא בליבאי מסטרא דא ובכיה מסטרא 

דא" )שמחה אחוזה בליבי מצד זה ובכי מצד אחר(.

סודות החורבן מגלים את עומק אהבת ה' לעם ישראל. הגילוי הזה מרגש, משמח ומעורר אהבה לה', 

ויחד עם זאת הוא מחזק את הזעזוע ושברון הלב מן החורבן והגלות. השמחה היא על הקרבה והצער 

הוא על הריחוק, ולכן לא רק שהם אינם סותרים זה את זה, הם אפילו מעצימים זה את זה: כאשר יש 

שמחה עצומה על כל קרבה, מתעורר יחד איתה כאב על כל ריחוק, קטן ככל שיהיה.

וכמו בחורבן הבית ובגלות השכינה, כך גם בחורבן הפרטי של האדם, בחטא. כאשר האדם מתבונן 

בנפשו האלוקית, שהיא חלק מה' ומחוברת אליו כל העת, ובכך שבחטאו הוא יצר נתק בחיבור התמידי 

הזה, יש בו שמחה עצומה על קרבת האלוקים הגדולה שהוא זוכה לה, יחד עם כאב עצום על הנתק 

והריחוק, והרגשות הללו פועלים בתוכו יחד ומעצימים זה את זה. 

ואמנם להיות בליבו ההכנעה, היא בחינת תשובה תתאה כנ"ל, 

וגם השמחה בה', שתיהן ביחד, 

כבר מילתא אמורה בלקוטי אמרים סוף פרק ל"ד, 
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כמו שכתוב בזוהר הקדוש: "חדווה תקיעא בליבאי מסטרא דא" וכו' ]שמחה 
אחוזה בליבי מצד אחד... )וההמשך: ובכי מן הצד האחר([.

ה' סולח מיד
הקיום של הכאב והשמחה יחד מתאפשר גם בזכות האמונה בכך שה' סולח לנו מיד. עלינו לדעת 

בוודאות שבכל פעם שאנחנו מבקשים סליחה מה', בכנות ומתוך חרטה אמיתית, הוא סולח לנו. ולכן, 

בברכת "סלח לנו" בתפילת העמידה אנחנו מבקשים מה' סליחה ומחילה, ומיד מברכים אותו על כך 

שסלח לנו: "ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח". אם היה איזה ספק בסליחתו של ה', היינו אמורים שלא 

לסיים בברכה, כי "ספק ברכות להקל". אבל חז"ל תיקנו את הברכה כך משום שאין כל ספק בסליחתו 

של ה', ומיד כאשר אנחנו מבקשים ממנו סליחה הוא סולח!

לפי  חייב,  גם אדם  הרי  וחומר מבני האדם:  קל  עלינו ללמוד  לנו,  סולח  לנו להאמין שה'  אם קשה 

ההלכה, למחול מיד למי שביקש ממנו מחילה בחרטה אמיתית, גם אם חברו פגע בו פגיעה קשה 

מאוד. כאשר הגבעונים סירבו לסלוח על מה שעשה להם שאול, גזר דוד שהם לא יבואו בקהל ה', 

בגלל אכזריותם. אם כך, איך אפשר להעלות על הדעת שה' לא יסלח לנו כאשר תשובתנו כנה? 

ובצירוף עוד האמונה והבטחון להיות נכון לבו בטוח בה', 

מחילה  שמבקש  ומיד  תיכף  לסלוח  ורב  ורחום  וחנון  הוא  חסד  חפץ  כי 
וסליחה מאתו יתברך 

)"כרוב רחמיך מחה פשעי", "כבסני טהרני", "וכל עוונותי מחה" וכו'(, 

בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם. 

וכמו שאנו מברכין בכל תפלת שמונה עשרה תיכף שמבקשים "סלח לנו" 
כו', 

"ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח". 

והרי ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה! 

אלא אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו "סלח לנו מחל לנו"...

והרי אפילו במידת בשר ודם כן, 

שצריך האדם למחול תיכף ומיד שמבקשים ממנו מחילה ולא יהא אכזרי 
מלמחול, 

ואפילו בקוטע יד חבירו, כדאיתא ]כמו שכתוב[ בגמרא בסוף פרק ח' דבבא 
קמא. 
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ואם ביקש ממנו שלוש פעמים ולא מחל לו, שוב אין צריך לבקש ממנו. 

והגבעונים, שביקש דוד המלך עליו השלום מהם מחילה בעד שאול שהמית 
את הגבעונים ולא רצו למחול, גזר דוד עליהם שלא יבאו בקהל ה' שהם 

רחמנים וכו', כדאיתא ]כמו שכתוב[ בפרק ח' דיבמות. 

ובמידת הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה לאין קץ.

אין סוף לסליחות
ושוב  מדוע אנחנו חוששים שה' אינו סולח לנו? אחת הסיבות לכך היא שביקשנו ממנו סליחה שוב 

ושוב. הנטייה האנושית הטבעית היא שכאשר מבקשים מאדם סליחה בפעם הראשונה קל לו יותר 

לסלוח, אך כאשר המעשה חוזר ונשנה ובקשת הסליחה, כנה ככל שתהיה, חוזרת שוב ושוב, כבר 

מוגבל  אינו  ה'  האלף.  בפעם  גם  סולח  הוא  לסלוח",  המרבה  "חנון  הוא  ה'  אבל  לסלוח.  יותר  קשה 

מאה  ובין  למאה  אחד  בין  הבדל  אין  למספר,  ערך  אין  אינסוף  ומול  אינסופי.  הוא  כמונו,  ומצומצם 

לים, ולכן הוא סולח לנו בכל פעם מחדש. בכל שנה,  למיליון. ה' אינו מתעייף מלסלוח, רחמיו אינם כַּ

כשאנחנו חוזרים על אותו וידוי ומבקשים סליחה על אותם החטאים שביקשנו עליהם בשנה שעברה, 

ה' סולח לנו בדיוק כמו בפעם הראשונה. 

הסליחה האינסופית של ה' מתגלה לא רק ביום הכיפורים, אלא בכל יום. קרבן התמיד בא לכפר על 

עוונות עם ישראל בכל יום, פעמיים ביום: תמיד של שחר - על העבירות שנעשו בלילה, ותמיד של 

בין הערביים - על העבירות שנעשו ביום. ומשחרב המקדש ובטל התמיד נתקנו התפילות לכפר על 

התמיד  החטא.  בחומרת  הוא  הכיפורים  יום  לכפרת  התמיד  כפרת  בין  ההבדל  יום.  שבכל  העוונות 

בזמנו, ובימינו התפילה, מכפרים על ביטול מצוות עשה, ואילו יום הכיפורים מכפר על חטאים חמורים 

יותר.

ומה שמשבחים ומברכים את ה': "חנון המרבה לסלוח", 

"המרבה" דייקא, 

וכמו שכתוב בעזרא: "ורב לסלוח", 

דהיינו שבמידת בשר ודם, אם יחטא איש לאיש וביקש ממנו מחילה ומחל 
לו ואחר כך חזר לסורו, קשה מאד שימחול לו שנית, ומכל שכן בשלישית 

ורביעית. 

אבל במידת הקב"ה אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים, 

כי המחילה היא ממידת הרחמים, ומידותיו הקדושות אינן בבחינת גבול 
ותכלית אלא בבחינת אין סוף, 
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כמו שכתוב: "כי לא כלו רחמיו", 

ולגבי בחינת אין סוף אין הפרש כלל בין מספר קטן לגדול, 

דכולא קמיה כלא ממש חשיב, ומשווה קטן וגדול וכו'. 

ולכן מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, 

וכל החטאים שמתוודים ב"על חטא" מידי שנה, אף שחזר ועבר עליהם - 
חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים בשנה הבאה, וכן לעולם. 

פעמים  שלוש  ויום  יום  בכל  כן  כמו  אלא  דווקא,  לאו  ושנה  שנה  ובכל 
מברכים: "ברוך אתה ה' חנון המרבה לסלוח", 

וכמאמר רז"ל: תפילה כנגד תמידין תקנוה, 

ותמיד של שחר היה מכפר על עבירות הלילה, ותמיד של בין הערביים 
על של יום, 

וכן מידי יום ביום לעולם. 

אלא שיום הכיפורים מכפר על עבירות חמורות, והתמיד שהוא קרבן עולה 
- מכפר על מצוות עשה בלבד, 

וכן התפילה בזמן הזה עם התשובה, כנ"ל.

שלא אחטא עוד
לגיטימציה  כנותן  להישמע  יכול  יום  בכל  חטאינו  על  מוחל  שה'  ובכך  לנו  יסלח  שה'  בכך  הביטחון 

לחטא, כמו האמירה "אחטא ואשוב". אך האמת היא שתהום פעורה בין שתי האמירות הללו.

ולכן  מהעונש,  ירא  אבל  לחטוא  רוצה  אדם  לחטוא.  הרצון  הוא  ואשוב"  "אחטא  אמירת  של  המוקד 

מעוניין  אינו  כזה  אדם  מהעונש.  לסבול  ולא  מהחטא  ליהנות  יוכל  כך  ואשוב",  "אחטא  מחליט:  הוא 

בקשר עם ה', אלא ברצון הפרטי שלו ובהנאה שלו, והוא הופך את התשובה לכלי המשרת את החטא 

עצמו. בלעדיה לא היה עובר על דבר ה', ובגללה הוא מרשה לעצמו לעשות זאת. לכן "אין מספיקין 

בידו לעשות תשובה". הוא אינו מקבל סיוע מה' לחזור בתשובה, כי תשובתו היא חלק מהחטא עצמו. 

אך אפילו מי שנפל ב"אחטא ואשוב", אם ייזום את תשובה, יתחרט באמת על המעשה, וירצה לחזור 

ולקיים את רצון ה', תשובתו תתקבל.

לעומת זאת, המוקד של האמונה שה' סולח לנו מיד, "חנון המרבה לסלוח", הוא הקשר שלנו עם ה'. 

אנחנו רוצים לשוב אל ה', להיות מחוברים וקשורים אליו, ולהסיר את המחיצות שיצרנו בחטאינו. אנחנו 

איננו מעוניינים בחטאים, ולכן עוד לפני בקשת המחילה אנחנו מבקשים "והחזירנו בתשובה שלמה 
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לפניך". לפיכך גם ה' מסייע לנו בתשובה, ומיד כשאנחנו באים להיטהר מן החטאים שלנו, הוא מוחל 

וסולח לנו עליהם.

ה' מחליפה את הכאב על הריחוק מה' בשמחה גדולה על החיבור  ההכרה במיידיות הסליחה של 

המחודש ועל רחמיו העצומים של ה', שמסכים ברגע אחד לסלוח לנו ולקרב אותנו אליו.

ואין זה "אחטא ואשוב", 

כי היינו דווקא שבשעת החטא היה יכול לכבוש יצרו, אלא שסומך בליבו 
על התשובה; 

ולכן, הואיל והתשובה גורמת לו לחטוא, אין מספיקין וכו'. 

ואף גם זאת "אין מספיקין" דייקא; אבל אם דחק ונתחזק ונתגבר על יצרו 
ועשה תשובה, מקבלין תשובתו. 

יום "סלח לנו", אנו מקדימין לבקש: "והחזירנו  אבל אנו שמבקשים בכל 
בתשובה שלימה לפניך", דהיינו שלא נשוב עוד לכסלה, 

וכן ביום הכיפורים מבקשים: "יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד", מספיקין 
ומספיקין, 

כמאמר רז"ל: "הבא ליטהר מסייעין אותו", 

"הבא" דייקא, מיד שבא. 

ואי לזאת גם הסליחה והמחילה היא מיד

לא שוכחים את החטא
למדנו שה' סולח מיד כשאנו שבים, ומטהר אותנו מן החטא. מדוע, אם כן, כתוב בתהילים "וחטאתי 

נגדי תמיד"? לשם מה יש צורך להמשיך ולזכור את החטא גם אחרי שה' סלח עליו? מדוע אי אפשר 

יישאר לנצח "בעל תשובה". פירוש  להשתחרר ממנו לחלוטין? משום שאדם שחטא וחזר בתשובה 

הפסוק "וחטאתי נגדי תמיד" הוא: החטא שלי נשאר תמיד מול עיניי, אך הוא אינו קרוב אליי אלא "נגדי" 

- כלומר, במרחק מה ממני. לאחר ההיטהרות מן החטא אנחנו עובדים את ה' מתוך שמחה, בתשובה 

עילאה, אך איננו מוחקים את החטא מזיכרוננו. זכרון החטא נותן לנו כנות וזהירות בקשר שלנו עם ה', 

מזכיר לנו לאן אנחנו עלולים ליפול ועוזר לנו לדעת את מקומנו ולא להתגאות. 

כאשר באים עלינו קשיים וצרות, זכרון החטאים שלנו עוזר לנו לקבל אותם מתוך שמחה. איננו מצפים 

שמציאות החיים שלנו תהיה מושלמת משום שאנחנו בעצמנו איננו מושלמים. חטאנו, פגמנו בקשר 

שלנו עם מקור החיים, ולכן אנחנו מקבלים את הייסורים שבאים עלינו באהבה ובשמחה. איננו כועסים 
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על אי השלמות שאנחנו פוגשים באנשים ובמציאות, משום שאנחנו בעצמנו איננו שלמים אלא חסרים. 

זכירת החיסרון שלנו מאפשרת לנו לפתוח את הלב, ולקבל את החיים מתוך ענווה ושמחה. 

הסובלנות כלפי החיסרון שבזולת, כלפי החיסרון שבעולם, מעוררת מחילה נוספת של ה' על החטאים 

שלנו: "כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו".

ומה שכתוב: "וחטאתי נגדי תמיד", אין המכוון להיות תמיד עצב נבזה חס 
ושלום, 

נדיבה תסמכני"  "ורוח  וכו'  ושמחה"  "תשמיעני ששון  דהא כתיב בתריה: 
וכו', 

ומשום שצריך להיות כל ימיו בתשובה עילאה שהיא בשמחה רבה כנ"ל. 

]דווקא[, כמו "ואתה תתיצב מנגד", "מנגד סביב לאהל  אלא "נגדי" דייקא 
מועד יחנו", ופירש רש"י: מרחוק. 

והמכוון רק לבלתי רום לבבו ולהיות שפל רוח בפני כל האדם, כשיהיה 
לזכרון בין עיניו שחטא נגד ה'. 

ואדרבה לעניין השמחה יועיל זכרון החטא ביתר שאת, 

בכדי לקבל בשמחה כל המאורעות המתרגשות ובאות, בין מן השמים בין 
על ידי הבריות בדיבור או במעשה 

)וזו עצה טובה להינצל מכעס וכל מיני קפידא וכו'(, 

משיבים,  ואין  חרפתם  שומעים  עולבין,  ואינן  "הנעלבים  רז"ל:  וכמאמר 
עושים מאהבה ושמחים ביסורים" וכו', 

וכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
איך אפשר לעבוד את ה' מתוך שמחה גם בשעה שמכניעים את הלב בעבודת התשובה?  .1

איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שה' סולח לנו?  .2

מדוע הביטחון שה' סולח אינו דומה לאמירה "אחטא ואשוב"?  .3

מה נותן לנו זיכרון החטא?  .4
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