
 טובים ומעשים תשובה
 
 

 ת לו תוספת:צמדכשאינו עומד לבדו אלא מו 'תשובה'המושג מופיע בדברי חכמים פעמים רבות 

ׁשּוָבה ים 'תְּ ים' ּוַמֲעשִׂ  למשל: .טֹובִׂ

ׁשּוָבהא.  ים תְּ ים ּוַמֲעשִׂ יס, טֹובִׂ רִׂ תְּ ֵני כִׂ פְּ ָענּות בִׂ רְּ  . (ד' י"א אבות) ַהפֻּ

י)הּוא ב.  ׁשּוָבה ַאַחת ָׁשָעה ָיָפה, אֹוֵמר ָהָיה ַיֲעֹקב( ַרבִׂ תְּ ים בִׂ ים ּוַמֲעשִׂ ה ָבעֹוָלם טֹובִׂ ָכל, ַהזֶּ  ַחֵיי מִׂ

 .(ד' י"ז)אבות  ַהָבא ַהעֹוָלם

  .(י"ז א ברכות) טובים ומעשים תשובה חכמה, תכלית דרבא: בפומיה מרגלא. ג

  (.ב ז"צ סנהדרין) טובים ומעשים בתשובה אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל כלו :רב אמרד. 

 אלא תלוי הדבר אין באמרו ודי, טובים מעשים למימר ליה למה" :נשאלת שאלה גדולה

 .(השנה בראש ז"י ח"הצל דרושי) "בתשובה?

מדוע הוסיפו את ה'מעשים הטובים', מדוע קשרו אותם האם תשובה אין פירושה מעשים טובים? 

האם האם אינם כלולים זה בזה? , האם הכפל אינו מגמד כל אחד ממרכיביו?  עם התשובה יחד

  ה מספקת?אינכשלעצמה היא אמירה שהתומכות לתשובה, אין הצמדת 

 

 שני עניינים שונים

הפריד בין הדברים ופירש שמדובר בשתי )אבות ד' י"א( ם "אכן בפירוש המשנה לרמב

 אחר "התשובה לצדיק הגמור, ותשובה לחוטא:הם תריס אלטרנטיבות שונות. מעשים טובים 

אם כן מדוע פתחו בחריג, בבעל התשובה,  .הענין" בתחלת טובים המעשים או הרעים, המעשים

שמואל הובא  כי בקשו לתת עדיפות לבעל התשובה )כן הוא במדרש ולא במקרה הרגיל?

 צדיקים אין מדיםעו תשובה שבעלי במקום[ ד"ל ברכות] ל"רז ש"למ תשובה והקדים בתוי"ט(:

 . לעמוד יכולים גמורים

גם הרשב"ם לא מצא משמעות לצמד זה, ולכן החליף 'תשובה' בתורה. אלא שגם זה טעון הסבר, 

וכוונתו בוודאי שתורה היא הלימוד, והקיום הוא המעשים מה ההבדל בין תורה למעשים טובים? 

שאינם תורה אלא דרך ארץ, הטבע הטובים. או שתורה היא המצוות, והמעשים הטובים הם אלה 

 הבסיסי.

 ,וא מעשה טכניה)תשובה( וידוי וה .התשובה של בין שני חלקיםהבדיל עצמו  מדרש שמואל

 בתורה: כתוב הרי חטאו, על יתודה אם :ועיקר התשובה היא החרטה וההכנעה )מעשים טובים(

 היא התשובה כי ל"ונ. תשובה יש הנוסחאות ובכל. ילקה אם וכן הגזילה השיב וכן אם והתודו.

[ עונם את] והתודו וזהו. כלום אינה הכנעה בלי והוידוי. התשובה עיקרי הם כי וההכנעה החרטה

 עונם את ירצו ואז[ הערל] לבבם יכנע[ אז] עד' וגו והבאתי' וגו במעלם אומרו והוא חרטה בלי

 .שלימה התשובה ותהיה



 

 

 

 אין תשובה בלי מעשים טובים

אין ש בהבנתו, ולומר קיעמהרחבת המושג 'תשובה' ב'מעשים טובים' באה להפשר לפרש שא

חריה נשאר ולם אטא, אמכפרת על החהיא 'סור מרע', היא  תשובההתשובה בלי מעשים טובים. 

 .'עשה טוב' צריך שיבואו מעשים טובים וימלאו את האדם בתוכן חיובידף חלק,  ונוצר וואקום

 האדם בתוכן אחר.אין התשובה נגמרת עד שיתמלא 

 הכוונה. הפורענות בפני כתריס טובים ומעשים תשובה"י"ג:  ד' אבות שמואל במדרשפירש וכן 

 כי טובים. ומעשים תשובה אמר שתיהן , על(טו ד"ל תהלים)' טוב ועשה מרע סור' שצריך לפי

 ומעשים התשובה והמשיל ודימה טוב. ועשה כנגד טובים ומעשים, מרע הסור על יאמר תשובה

 נחושה קשת ותחלפהו האדם את יציל לא לפעמים והמגן שהתריס כמו כי ולמגן לתריס טובים

 מה ויתקן במעשיו שיפשפש התשובה כן הבאה החץ כנגד המגן לשום לכוין ידע שלא לסבת

 והמגן התריס יהיה אז כי ברגליו ברגליו ואם בידיו טובים מעשים יתקן בידיו חטא ואם שעוות

 ."החץ כנגד מכוון

של ר' אלעזר בן תהליך תשובתו בקיימת  ,ללא מעשים טובים בדהשנותרה לדוגמא לתשובה 

 עצמת .ולא זכה למעשים טובים אחר התשובה ,ה עד שיצאה נשמתויגעה בבכיהוא  .דורדיא

זכה ם ש )מנחות מ"ד א(. במצוות ציציתזהיר עשה בלמ השוואהבמתבררת  זו התשובשל  הייחוד

מצעות שהציעה לו באיסור חזרה והציעה ' ,בית מתוקןאחריה בנות התשובה ול השלים את מהלךל

 מתלונןכך ו לעמול אחרי התשובה כדי לבסס מצב חדש.צריך אדם זו דרך המלך, ה .'לו בהיתר

ם י. צריך הרבה עמל ויגיעה חיובי"יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים": רבי

שקנה עולמו על ידי ה'סור מרע' הנגטיבי  אלעזר הוא חריגבמשך שנים  כדי לבנות עולם מתוקן, 

את מקום המעשים הטובים שום שאלעזר הצליח מ ובלי הבניין החיובי.בשעה אחת, לבדו 

  .יה, ויצאה נפשו בבכייתומסר את נפשו עלהרי , שקהועומתשובתו השלימה איכות 

 

 

 תשובהאין מעשים טובים בלא 

יש שהפכו את הדברים, הנושא אינו התשובה אלא המעשים הטובים, והחידוש הוא שאין  מנגד

תשובה למעשים אפוא שובה. הקדימו יקון חטאי העבר על ידי תמעשים טובים בלי תטעם ב

  :שהם אינם נחשבים בלעדיה ,טובים, לומר

, יתברך מלפניו מעללינו רוע הסיר טרם, מעשיות מצות אל לבי שמתי כי לומר', כו מור נטפו וידי"

 עונותינו כותל והרוס, השמים שער הסוגרת הדלת סגור וקרוע, הרעים מעשינו ותיקון בתשובה

 רק, הדרך זו ולא. טובים במעשים יתברך לפניו אלהינו, להתבסם לבין בינינו מבדילים המה אשר



 יוסרו היה מהראוי כי, המנעול כפות על והוא יסכון כי מה, טובים מעשים כך ואחר תשובה תחלה

 בפומייהו . וכן מרגלא'כו לי פתחי לי דודי כשאלת בנקלה השער יפתח ואז, המנעול ויפול הכפות

 כך ואחר מרע סור וכן. יתהפך ולא הסדר הוא כי ,(א פז יומא) טובים ומעשים תשובה תמיד דרבנן

 ה' השירים שיר על העמקים שושנת אלשיך,מתוך דברי ה)" בידו ושרץ כטובל ולא, טוב ועשה

 . ה(

 כ"ואח מקודם תשובה צריך ז"בעוה עושים שאנו טובים מעשים לכלאמרו גם חסידים: "וכן 

 וילך' בפ התשובה' בפ בתורה מפורשים האלו שהדברים ואמרנו פרשנו ובזה. טובים מעשים

 תשוב כי הזה בספר הכתובה וחוקותיו מצותיו לשמור' וגו' ה בקול ושמעת תשוב ואתה( ל דברים)

 לא ומבלעדה המצות לכל קודמת שהתשובה אומרת שהתורה הדברים מבוארים' וגו אלקיך' ה אל

 זמן שכל' וגו תשוב כי' וגו מצותיו לשמור הכתוב אמר שהרי מצוה. שום לעשות ידו את איש ירים

 . (וישלח שלמה תפארת) "א"לס הולך הכל תשובה עשה שלא

בעלי המוסר שבכל הדורות כיוונו את עיקר מאמציהם לנקודה זו. הם עסקו בבחינת החטא ופגמי 

המידות, לא רק אלה הברורים אלא חיפשו את הסדקים הדקים ביותר, כי בלי לתקן את קלקולי 

 האדם וחטאיו, עלולה כל עשייה חיובית להיפגם ולהתקלקל. 

 

 התשובה היא לעשות מעשים טובים

 פוסקת הבלתי התעסקות ה.כנעיסוק זה ביצר ובחטא סראתה ב, היא פוךכיוון הנתה לפהחסידות 

 ,טובות כוונות מתוךהחטא, הגם שבאה  סביב סחור סחור ותוסתובב, הרעב תשובה בעלשל 

לחטט ו ,העבירה את שחזרעליו ל, תחרטשה הלא די בז ה לדרדר אותו ולהביאו לייאוש.עלול

של  הביוון המצול קעושא הולך ו וה, שוב זאת יעשה שלא לעצמו מבטיחבסיבותיה, וגם אם הוא 

 התורה על מ"הרי חידושי'שיח שרפי קודש ח"ב קצ"ב, מגור ) מ"ריה סכנה זו עלהתריע . החטא

  :(כיפור יום' ומועדים

 על חושב הריהו שכתוב, כמו לראשונה, מרע בסור ועוסק חמור לדבר ו"ח קלקל אדם אם"

 לא בטח והוא הרע בתוך אז הוא נפשו, כל עם שם האדם נמצאת שהמחשבה ומקום הקלקול,

 ואפילו חלילה. עצבות לתוך ליפול ועלול הלב לטמטום ויגרום יתגשם מוחו כי ,בתשובה ישוב

 הפוך הבוץ ועל מרע סור על כשיחשוב אבל יטמטם לא ולבו יתגשם לא ומוחו חמור דבר עבר לא

 הריהו זה על חושב שהוא ובזמן מזה? ה"להקב יש מה חטא, לא חטא כן בוץ. תשאר והיא בבוץ

 אל מרע עצמך הפנה מרע' 'סור לכן שמים, למלכות מזה משהו' ושיהי מרגליות, נוקב להיות יכול

 צריכים כפורים יום לפני היום כנגדן. מצות עשה עבירות, חבילות עשית טוב, עשה ברע, תהרהר

 על בלב קבלה רק התפעלות, י"ע לא דליבא מעומקא הדעת ישוב עם החטא עזיבת את להרגיש

 ."'לבדך' ה אתה ב'ותמלוך רק בהם לשקוע ולא במהירות חטא' 'על לומר בשמחה, ולהיות העתיד

אורה וטובה. כאשר  להוסיף היא הנכונה דרךיננו להתעסק ברע אלא לברוח ממנו, הא'סור מרע' 

חר, רחוק מן החטא ופיתויו, בעולם של האדם יעשה חבילות של מצוות ימצא את עצמו במקום א



 שלא במצוותכל כך  עסוק להיותצריך  שאדם מקוצק נדלמ רבי שםכן אמרו בוקודש שכולו טוב. 

 .לחטוא זמןכלל  לו יהיה

 

 בעבירה אדם נכשל אם אמר: הונא רב": (א' כ"ה רבה ויקרא) מדרשמפורשת כבר ב זו הדרכה

 היה ואם דפים שני קורא אחד דף לקרות למוד היה אם ויחיה יעשה מה שמים בידי מיתה חייב

 פרנס ויעשה ילך ויחיה יעשה מה ולשנות לקרות למוד אינו ואם שנים ישנה אחד פרק לשנות למוד

 .(ט' פרק' התשובה אגרת, 'ראה תניא" )והוא חי צדקה של וגבאי הצבור על

 את לקשור מחדש, יותר להתפלל, יותר ללמודעליו '. לא במה' ולא' ןכ'ב להשקיע יש המאמץ את

 .קרוע שהוא נורא כמה עד ןקונל ולא, כפול בקשרשנקרע  החבל

 

 

 ההתכוונות במעשים הטובים

 קודם תשובה או קודם מעשים טובים? כות? האםדרהי התאיך מיישבים את ש

. תשובה מיראה היא 'סור מרע', תשובה של תשובה לשני סוגיםשתי ההדרכות ים את אהתפשר לא

היא מכפרת אבל מותירה את  מיראה מרוכזת בבירור החטא, הכרתו, החרטה והקבלה לעתיד.

האדם כדף חלק, שעליו למלאו תוכן חיובי. אבל כאשר האדם שב מאהבה ומתקן את שורש 

 :החטא, תשובתו גואלת אותו ואת מעשיו וזדונות נעשים לו לזכויות. אם כן הוא כבר מלא בזכויות

 נעשו שזדונות מאהבה תשובה י"ע אם כי, נגאלים אין מיראה תשובה י"ע' שאפי ל"רז כוונת"

ח ")דרושי צל "מעשים טובים נעשו זדונות התשובה י"שע, טובים ומעשים תשובה וזהו, זכיות

 .(השנה בראש ז"י

 אמת:  שפתוכן הוא גם ב

 ומתחרט החטאים ידי על שנעשה קלקולים מעוצם היראה י"ע בתשובה האדם מתעורר לפעמים"

 שהחטא עון' 'נושא וזה מהחטא שנעשה הפגם למעלה נחלש כן וכמו. החטא מעשה על מאוד

 במעשים אדם בכח איך שמתפעל אהבה י"ע בתשובה האדם מתעורר ולפעמים. כשגגות קל נעשה

' ה בתורת להתדבק בכחו אין ז"שעי החטא, על מתחרט ז"ועי נחת רוח למעלה לעשות טובים

 כך בהם ומתפעל בעיניו חשובים שהם כמו עתה עד שעשה טובים והמעשים הזכיות ואז. ומצותיו

 מתעלה הזכיות שכף כובש וזה. למטה האדם ברצון תלוי שלמעלה הנהגה כל כי למעלה. מתעלין

 והוסיף' ה למצות אהבה התעורר ז"ועי לתשובה בא החטאים י"שע כיון וממילא. ומכריע ומתגדל

 תשובה שבת" )בהזכיות ועוז כח הוסיף ז"שעי זכיות כמו נעשין זדונות ממש נמצא. בהזכיות כח

 .(ד"תרמ

בבסיס התשובה מאהבה עומדת שאיפת האדם להידבק בקונו. תנועה נפשית זו מרוממת אותו, 

האדם וכבר עכשיו הוא נמצא מבחינה רוחנית במקום היעד עם ה'. כדברי הבעש"ט )דגל מחנה 



וכך הוא שבמקום שמחשבתו של האדם נמצאת, שם הוא נמצא כולו.  אפרים שמות ד"ה ותעל(,

 משתחרר מנטל העוון והחטא.

 : המהר"ל את המשנה( י"ח ד' חיים דרך)כך מבאר 

 וזה .עמוק דבר והוא ?הבא העולם חיי מכל יפים הם טובים ומעשים התשובה איך לדעת לך יש"

 להיות הגשמי הזה עולם מן מתעלה האדם הזה בעולם הם אשר טובים ומעשים התשובה מצד כי

 אל מתנועע הוא ואשר תשובה בעל הוא האדם כאשר י"הש אל האדם מתנועע והנה, י"הש אל

 מתנועע הוא שאליו הדבר מצד הוא הדבר אל המתנועע כי, ביותר לגמרי עמו נחשב הוא דבר

 ."התנועה שאליו מי עם אחד דבר הוא כאלו

 

 סדר התפתחותי של תיקון והתקדמות

המאמר בא לומר שלא די בחכמה . א( ז"תכלית חכמה, תשובה ומעשים טובים )ברכות י

  :אלא תכלית החכמה היא ההגשמה המוסרית ,אינטלקטואלית

ית ָמה ֵראׁשִׂ ַאת ָחכְּ רְּ ֹהָוה יִׂ ל יְּ ָכל טֹוב ֵשכֶּ ם לְּ ָלתוֹ  ֹעֵשיהֶּ הִׂ ת תְּ דֶּ ואכן במקרא  .(י א"קי תהילים)עד לָ  ֹעמֶּ

ים :נחשבתהחכמה לבדה אינה  ָהַרע ֵהָמה ֲחָכמִׂ יב לְּ ֵהיטִׂ ' כב(. בולטת לרע ד ירמיה) ָיָדעּו ֹלא ּולְּ

יׁש( ג ג"י ב-שמואלחכמתו של יונדב רע אמנון, שהכתוב מכנהו ) ֹאד ָחָכם אִׂ , והוא הגורם מְּ

 לאבדנו.

אך גם אם באופן כללי זו כוונת הדברים, מדוע הזכירו דווקא 'תשובה ומעשים טובים', מדוע לא 

 די ב'מעשים טובים', מדוע לא אמרו 'לב טוב' וכיוצא בזה? 

 םעולה ם.שלעניקה מסר הרב קוק מפרש את המאמר באופן אחר. טעות היא לחשוב שהחכמה מ

 .ם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם"אינו שלם וחכמת האדם חלקית וחסרה: "אין אד

נה יכולה להציע את האמת כולה ופתרון שלם, אלא רק תיאוריה חלקית. היא יה אהותחכמה במה

עד שכלולה של התיאוריה  ולהתקדם , לשפרלתקןחכמה מופלאה משום שהיא יכולה להמשיך 

מתוכננות לדבר מסוים, ואם הייתה סטייה קטנה כל המערכת . מכונות פרימיטיביות הראשונה

מתקדמים בזכות (. המדע והטכנולוגיה V1 V2 אינה עובדת )ההבדל בין הטילים הנאציים 

 האת יעדלבסוף ולהשיג  ,מאפשרים למערכת לתקן את עצמהבקרה, ההשליטה והחוזר, ההיזון ה

  תשובה ומעשים טובים. –)אהרון קציר, בכור המהפכה המדעית(. במילים אחרות 

מה שמוביל את האדם אל שלימותו הוא אמונה וגם חכמה. אמנם ההבדל שביניהן, שהשלימות "

שאפשר לה להאמונה להגיעו אליה מבלי חכמה, ]היא ש[ אפשר להיות צדיק גמור, דהיינו שלא 

ותהיינה ישגה בזה כלל, שהרי תיכף משהתחילה בו קצת דעת הוא ראוי לקבל שלימות האמונה, 

ג"כ תוצאות האמונה עומדות להועיל, גם טרם התחזקו כוחותיו לפעול מעשים טובים, יוכל עם 

כ"ז לחשוב מחשבות טהורות, המביאות לו יראת ד' וטוב לב, יוכל מקטנותו מעת הריחו באמונה 

 ע"פ חינוך הורים יראי ד'. אמנם השלימות שאלי' צריך חכמה, והכרת האמונה מבלי הכרה עצמית

פנימית מצד החכמה לא תביא אלי', הלא החכמה תבא לאדם רק אחר לימוד, גם אחרי שגיאה, כי 



ג א( . נמצא שלעולם תבא החכמה לתקן איזה "אין אדם עומד על ד"ת אלא א"כ נכשל בה )גיטין מ

מעוות הקודם. ועוד שהחכמה תבא באדם בהיותו כבר איש מעשה, מוכן למעשים טובים ולא 

ת טובות לבד. א"כ תכלית האמונה תהי' ג"כ להיות צדיק מעקרו לפי הערך יסתפק במחשבו

שתזקיקהו אמונתו לזה, ושיחזיק במחשבות טובות ואמתיות בהנצלו מדעות כוזבות ורעות. אבל 

תכלית חכמה, היא תשובה של תיקון עיוות שקדם לו קודם שעמד על החכמה, ומעשים טובים, 

 . (  174)עין איה ח"ג עמ'  כמה עצמיתשלברר המעשים הטובים צריך ג"כ ח


