
 תשס"א יום הכיפורים

 3מתוך  1עמ' 

 

 תשובה, תפילה וצדקה

 1.)מתוך מחזור התפילה לימים נוראים, תפילת מוסף( ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה

 הלכה אתלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ב 

בפסוק  שתןושה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואילו הן: תפילה וצדקה ותשובה. ושלואמר רבי לעזר: של

זו צדקה, כמה דאת אמר:  -זו תפילה, "ויבקשו פני"  -אחד: "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו" 

זו תשובה. אם עשו כן מה כתיב תמן? "ואני אשמע  -"אני בצדק אחזה פניך", "וישובו מדרכיהם הרעים" 

 2השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם" )דברי הימים ב ז יד(.

 סימן יב פרשה מד ,בה פרשת לך לךבראשית ר

 םושלשת .לה וצדקה ותשובהיתפ :ואלו הם ,שה דברים מבטלים גזירות רעותושל :מר' אלעזר אר' יודן בשם ר

רָּ : "נאמרו בפסוק אחד ם הָּ בּו ִמַדְרֵכיהֶׁ ַני ְויָּשֻׁ ם ְוִיְתַפְללּו ִויַבְקשּו פָּ א ְשִמי ֲעֵליהֶׁ ר ִנְקרָּ ְנעּו ַעִמי ֲאשֶׁ ִעים ַוֲאִני ְוִיכָּ

ם ת ַאְרצָּ א אֶׁ ְרפָּ ם ְואֶׁ אתָּ ְסַלח ְלַחטָּ ַמִים ְואֶׁ ְשַמע ִמן ַהשָּ ויבקשו " .להיזו תפ -" ויתפללו. "(יד )דברי הימים ב ז" אֶׁ

 3".ואסלח לחטאם וארפא את ארצם: "ואח"כ .זו תשובה -" וישובו מדרכם הרעה... " הרי צדקה -" פני

מאנשי  - מעשה טוב 4שרה.מאברהם ו - שנוי השם .י שם ומעשה טובנויאף ש :רב יוסף אמרבשם ר' הונא 

ר ִדבֶׁ " :נינוה שנאמר ה ֲאשֶׁ עָּ רָּ ֱאֹלִהים ַעל הָּ ם הָּ חֶׁ ה ַוִינָּ עָּ רָּ ם הָּ בּו ִמַדְרכָּ ם ִכי שָּ ת ַמֲעֵשיהֶׁ ֱאֹלִהים אֶׁ ר ַלֲעשֹות ַוַיְרא הָּ

ה שָּ ם ְולֹא עָּ הֶׁ  5.(י )יונה ג "לָּ

 ראש השנה טז ע"בגמרא 

 ר רבי יצחק: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשהאמ

וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות " :, וכתיב"וירא האלהים את מעשיהם" :דכתיב –שינוי מעשה  ...

 6.. ויש אומרים: אף שינוי מקום"להם ולא עשה
                                                      

אם נתנה תוקף הוא הפיוט המרכזי בתפילת מוסף של ראש השנה ויום הכפורים, קטע זה, הנאמר בצעקה של הציבור, הוא אולי  1
צדקה, שמקורותיו הם -תפילה-כבר זכינו לכתוב, והפעם נתמקד במשולש זה: תשובה מקורות נתנה תוקף. על פיוטהפסגה של ה

במדרשים רבים כפי שנראה. בראש דברינו, נציב שאלה: האם העברת רוע הגזרה או קריעתו מותנים בקיום שלושה אלה גם 
חד מהם יכול להעביר או לקרוע את רוע הגזרה. האם צדקה בלבד, בלא תשובה ותפילה יכולה? בפשטות נראה יחד, או שכל א

ואלה שכל השלושה זקוקים זה לזה ומשלימים זה את זה. אבל מחלק מהמדרשים להלן, כגון אלה שמשווים בין תפילה לתשובה, 
אמיתות של לשאלתנו מורכבת יותר ותלויה בכוונת הלב ובנראה שאולי התשובה שמוסיפים עוד דברים שמעבירים על הדין, 

 כל אחד מהשלושה. נשאיר לדולי המים לשפוט בעצמם בהתאם למקורות שנביא להלן.
מענה  לשלמה אחרי תפילתו בעת חנוכת בית המקדש.המענה של הקב"ה הפסוק מדברי הימים ב' עליו מתבסס מדרש זה הוא  2

ר ָהַלְך ָדִויד ָאִביָך  ִאםשהוא הבטחה/אזהרה מה יקרה: " ְך ְלָפַני ַכֲאשֶׁ לֵּ ם ֻחּקֹוַתי וכו'", או חס וחלילה: "תֵּ ם ַוֲעַזְבתֶׁ ְוִאם ְתשּובּון ַאתֶׁ
ם  ר ָנַתִתי ִלְפנֵּיכֶׁ בסיפור על  הלכה בבירושלמי סנהדרין פרק י צדקה -תפילה-המשולש תשובה". עוד מצאנו את  וכו'ּוִמְצֹוַתי ֲאשֶׁ

ובא ישעיהו לומר לו שהוא עתיד למות: "אמר ליה )חזקיהו לישעיהו(: לא לך אנא שמע, איני קופץ אלא למה חזקיהו שחלה 
לתפילה ולצדקה  :ואילו הן ,אם ראית חלומות קשים או חזיונות קשים קפוץ לשלשה דברים ואת ניצול :שאמר לי זקיני שאמר לי

תשובה שלא כסדר שאנו אומרים במחזור -צדקה-ון הוא תפילהולתשובה". משני מקורות אלה שבירושלמי יוצא שהסדר הנכ
 צדקה. )ועוד לעניין חזקיהו וישעיהו ראה ברכות י ע"א(.-תפילה-שהוא: תשובה

 אלא שמדרש בראשית רבה מוסיף עליו דברים כפי שנראה. שראינו לעיל. ירושלמי ת הדרשעד כאן  3
ת ִשְמָך ַאְברָ ככתוב: " 4 א עֹוד אֶׁ ת ְשָמּה ָשָרי ִכי ָשָרה ְשָמּהוכו', וכן: " ם ְוָהָיה ִשְמָך ַאְבָרָהםְוֹלא ִיָּקרֵּ ", שניהם ָשַרי ִאְשְתָך ֹלא ִתְקָרא אֶׁ

 בסמיכות זה לזה, בבראשית פרק יז, כחלק מההבטחה על הזרע, על יצחק, כחלק מביטול גזירת העקרות. ובנים הם חיים.
", ענך ה' ביום צרה)הציווי "לך לך" לאברהם( ותענית )"ינוי מקום ישוהמדרש מוסיף שם עוד דברים שמבטלים את רוע הגזירה:  5

שה דברים ואמר ר' יהודה בר שלום בשם ר' אליעזר: של: "תנחומא )בובר( פרשת נח סימן יגתהלים כ ב(. ראה תמצית מדרש זה ב
הרי לנו דברים  ."שובה וצדקה, אמר ר' הונא בר' יוסי: אף שינוי השם, ומעשים טוביםלה תימבטלין גזירה קשה, אלו הן, תפ

ומעשים נוספים הקורעים את רוע הגזרה. ומכולם אולי מעניין במיוחד הם אנשי נינוה שנכנסו אחר כבוד לתפילת יום הכיפורים 
דרכיהם הרעים", ובאנשי נינוה כתוב: "כי שבו דרך ההפטרה בספר יונה בתפילת מנחה. בפסוק בדברי הימים כתוב: "וישובו מ

מדרכם הרעה", והרי אלה ממש אותם מילים! אע"פ כן, מהפסוק בדברי הימים לומדים על התשובה ואילו מהפסוק בספר יונה 
 ביום הכיפורים.  אנשי נינוהלומדים על מעשים טובים. ראה דברינו 

שוב נזכרים אנשי נינוה, אם כי לא בכינוים, אלא שהביטוי המתאר את מעשיהם בדרשה זו איננו "מעשה טוב", אלא "שינוי  6
בדרך חדשה ולשנות מעשה". אפשר ששינוי לשון זה מרמז על כך שיותר משעשו מעשים טובים, שינוי את דרכם. בחרו ללכת 

מעשיהם מכאן ולהבא. עכ"פ, עם ה"יש אומרים", יש לנו חמישה דברים שקורעים את גזר הדין, התואמים את התוספות של 
צדקה, אלא רשימה מלאה. ומי חסר לנו? -תפילה-מדרש בראשית רבה לעיל. אלא שכאן אין אלה תוספות למשולש תשובה

-חולק רבי יצחק על דרשת ר' אלעזר לעיל? בדקנו ולא מצאנו את המשולש תשובה תשובה! צדקה יש וצעקה היא תפילה. האם
צדקה בתלמוד הבבלי ונראה שמקור הביטוי הוא אכן התלמוד הירושלמי ומשם התגלגל לבראשית רבה, קהלת רבה )שלא -תפילה

 הבאנו( ומדרשים אחרים, ומשם למחזור תפילותינו.

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%94
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 תקלו ד"ה )א'( אמר ר"עאוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד 

שתן בתורה ובנביאים ובכתובים. ווהצדקה והתשובה, ושל תפילהשה דברים מבטלין את הגזירה: הושל

לה יזו תפ -היך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך". "בכל לבבך" אלשנאמר: "ואהבת את ה'  ?בתורה מנין

אמר: "והתפללו אל המקום הזה והודו את שנ ,זו צדקה. בנביאים -זו תשובה "ובכל מאדך"  -"ובכל נפשך" 

זו צדקה,  -לה, "והודו את שמך" יזו תפ -שמך ומחטאתם ישובון כי תענם" )מלכים א ח לה(. "והתפללו" 

שנאמר: "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם  ?זו תשובה. בכתובים מנין -"ומחטאתם ישובון כי תענם" 

 7זו תשובה. -צדקה, "וישובו מדרכיהם" זו  -לה, "ויבקשו פני" יזו תפ -ויתפללו" 

 ספר מהרי"ל )מנהגים( סדר מוסף של ראש השנה 

לה ילה וצדקה ודלא כסדר קראי. ואומר ותשובה ותפילה, רוצה לומר ע"י תשובה הקדומה לתפיותשובה ותפ

 8)ירמיה ד, ג(. "נירו לכם ניר"וצדקה על דרך 

 מות פסיקתא רבתי )איש שלום( פרשה מז, תוספתא אחרי 

ילמדנו רבינו, אי זו גדולה מזו התפילה או התשובה? למדונו רבותינו, רבי יהודה בן רבי חייא אומר: התשובה 

לה מבטלת כל הגזירה. ורבי יהושע בן לוי אומר: התפילה מבטלת חצי הגזירה ימבטלת חצי הגזירה והתפ

 9והתשובה מבטלת כל הגזירה.

 בר אחרמדרש תהלים )בובר( מזמור יז ד"ה ]ה[ ד

ומה השוחד שנוטל מן הרשעים  10ומנין שהקב"ה לוקח שוחד? שנאמר: "ושוחד מחיק רשע יקח" )משלי יז כג(.

לה וצדקה. לפיכך כתיב: "מלפניך משפטי יצא" )תהלים יז ב(. אמר הקב"ה: בניי, יבעולם הזה? תשובה ותפ

א, ומשאני יושב בדין לעתיד לבלה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה. אבל יעד ששערי תפ

איני לוקח שוחד, שנאמר: "לא ישא פני כל כופר ולא יאבה כי תרבה שוחד" )משלי ו לה(. לפיכך אמר דוד: 

אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום  -"תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך" )תהלים טז יא( 

 11הכיפורים.

                                                      
צדקה. ראשית מהתורה עצמה, אח"כ מהנביאים ורק אח"כ -תפילה-יותר למשולש תשובהמדרש מאוחר זה מביא מקורות קדומים  7

תשובה )חוץ מהמקור הראשון שמביא המדרש, מהפסוק של -צדקה-הכתובים. גם כאן הסדר הוא תפילה -הפסוק מדברי הימים 
 צדקה(. -תשובה-קריאת שמע, ממנו עולה לכאורה סדר שלישי: תפילה

כם ניר ואל תזרעו אל קוצים" שפירושו שיש תחילה לחרוש היטב את השדה ורק אח"כ לזרוע, אחרת תהיה ירמיהו ד ג: "נירו ל 8
התבואה מעורבבת עם קוצים. אלגוריה זו לצורך בתשובה קודם לתפילה היא כנראה של המהרי"ל עצמו. וראה גם המפרשים: 

לענייננו, המהרי"ל מצדיק את הסדר שבמחזור שלנו, הגם רש"י, רד"ק, אבן עזרא, מצודות ועוד על פסוק זה ועל הושע י יב. ו
שהוא נוגד את הסדר במקורות, אולי משום הטעם הבא. תפילה היא בין אדם למקום, צדקה היא בין אדם לחברו ותשובה היא 

ואחרי כל  בין אדם לעצמו. האדם צריך קודם כל לקבל על עצמו ולשוב בלבו פנימה ורק אח"כ הוא יכול לפנות לקב"ה ולזולת.
זאת לא זזו פסוק ומדרש ממקומם והתפילה היא בכל זאת הראשונה, שהרי המשפט עצמו "ותשובה ותפילה וצדקה" הוא חלק 

 מהתפילה ... האדם צריך סייעתא דשמיא גם בעשיית התשובה. צריך להתפלל על כך שנזכה לעשות תשובה ... 
)ורבים אחרים כמותו( שנותן עדיפות  שובהכה תא דרב כהנא פיסקא פסיקלעומתו, ראה מקור המדרש הוא ויקרא רבה י ה.  9

 ונמשלה. פתוחים לעולם תשובה שערי כך ,פתוח םלעול הזה הים מה - בים תשובה נמשלהברורה לתשובה על פני התפילה: "
 הזה המקוה המ. נעולים פעמים פתוחים פעמים תפילה שערי כך, נעול פעמים פתוח פעמים הזה המקוה מה - במקוה תפילה

אפשר לפרק את ". וטובל ויורד קימאה מפליג, הזה הים אבל, לו והולך ונתבייש שם רבו או אביו ומצא לטבול מבקש אדם
צדקה ראה -תשובההזוג צדקה ולדון ביניהם. לגבי -צדקה, תפילה-תפילה, תשובה-צדקה לזוגות: תשובה-תפילה-המשולש תשובה

אלו תלמידיו את ר' עקיבה אי זו היא גדולה, תשובה או צדקה? אמר להם: תשובה, למשל מדרש משלי )בובר( פרשה ו: "ש
שהצדקה פעמים נותנה למי שאינו כדאי, אבל התשובה מעצמו הוא עושה אותה. אמרו לו: רבי, והלא כבר מצינו שהצדקה גדולה 

מר: וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות מן התשובה, באברהם הוא אומר: ויחשבה לו צדקה )בראשית טו ו(, ובמקום אחר הוא או
תפילה, ראה בבא בתרא י ע"א: "רבי אלעזר יהיב -)דברים ו כה(, ולא עוד אלא שבא דוד ופירש צדקתך כהררי אל". ולגבי צדקה

צדקה ולא -תשובה-נחנו מבקשים להתמקד במשולש תפילהאאך פרוטה לעני והדר מצלי, אמר, דכתיב: אני בצדק אחזה פניך". 
ת. בשילוב ובהשלמה של השלושה ולא ב'תחרות' מי עדיף. ותמיד נזכור שאת האמירה: "ותשובה ותפילה וצדקה", אומרים בזוגו

 בשעת התפילה!
ָמה ַעָזהראה גם הפסוק במשלי כא יד: " 10 ק חֵּ ה ָאף ְוֹשַחד ַבחֵּ ר ִיְכפֶׁ תֶׁ  צדקה: -מתן בסתר ". ראה רש"י על הפסוק שם: "ַמָתן ַבסֵּ

 ".אף זו צדקה יכפה אף, חמה עזה -ק יושוחד בח
הרעיון שנכונות הקב"ה לסלוח ולקבל את תשובתנו, תפילותינו וצדקותינו הוא מעין שוחד, הוא רעיון מיוחד במינו שעליו יש  11

 ישא"העימות, שמופיע במדרשים רבים, כולל ביקורת המינים, בין בפסוק בברכת כהנים: גם ראה בהקשר זה לדון בפעם אחרת. 
ל ַהָגֹדל ַהִגֹבר ְוַהּנֹוָרא : ", ובין הפסוק בפרשת עקב(כו ו במדבר) "אליך פניו' ה י ָהֱאֹלִהים ַוֲאֹדנֵּי ָהֲאֹדִנים ָהאֵּ ם הּוא ֱאֹלהֵּ יכֶׁ ִכי ה' ֱאֹלהֵּ

ר ֹלא ִיָשא ָפִנים ְוֹלא ִיַּקח ֹשַחד "ב, ספרי במדבר פיסקא ע זיראש השנה ראה , שיש לו מספר תשובות במדרשים )(יז י דברים) "ֲאשֶׁ
ל מדרש תהלים זה הוא המקור העיקרי שמצאנו למוטיב השוחד והוא מייחס את זה לכעכ"פ,  .(מב, במדבר רבה יא ז ועוד

 לגבי צדקה, ראה גם בבא בתרא ט ע"א. , לפנים משורת הדין.. תשובה, תפילה וצדקה הם שוחד, היינויחדגם השלושה 



 תשס"א יום הכיפורים

 3מתוך  3עמ' 

 

 תפו  אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד

ידוי ראשונה וג' ו: ג' פעמים בום הכיפוריםתנו רבנן: עשר פעמים היה כהן הגדול מזכיר את השם בו ביו

פעמים בשניה וג' פעמים בשעיר המשתלח ואחד בגורלות. המצנפת של כהן גדול היתה מכפרת על גסי הרוח, 

שן היה מכפר על הדינים ... אפוד א דבר שבגבוה ויכפר על דבר גבוה. אבנט היה מכפר על הרהור הלב. חוויב

היה מכפר על עבודה זרה ... מעיל היה מכפר על לשון הרע ... ציץ היה מכפר על עזי פנים... כתונת היתה 

לה וצדקה מכפרין, שנאמר: "עשה משפט י, תשובה תפת המקדשמכפרת על שפיכת דמים ... ועכשיו שאין בי

 12.)הושע יד ג( " "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'וצדקה נבחר לה' מזבח" )משלי כ"א(. ואומר: 

 גמר חתימה טובה
 מחלקי המים

                                                      
ר הושע, פרק יד, שנבחר להפטרת שבת שובה וממנו לומדים על התפילה: "קחו עמכם דברים" פסוק אחרון זה הוא מסוף ספ 12

)ראה בהמשך שם גם "ונשלמה פרים שפתינו"( ועל התשובה: "ושובו אל ה' ". ומהפסוק במשלי כא לומדים על "צדקה". ומה עם 
טוי שחוזר מספר פעמים במקרא, שטרם "משפט" שבפסוק? האם הוא גם מכפר? שאלה זו קשורה לנושא "משפט וצדקה", בי

זכינו לדרוש בו )בפרשת שופטים בע"ה(. נעיר רק שצדקה ביחד עם משפט קשורה יותר למשפט צדק, לעשיית צדק, ולא לצדקה 
במובן של נדבה ועזרה לדל. )לצדקה יש גם מובן שלישי של ישועה וזה עניין אחר(. אם נאמר שהדרשן לא מתעלם מהמילה 

-תפילה-"צדקה" שבמשולש תשובה-וק ומהצירוף "משפט וצדקה", אפשר שלפנינו משמעות שונה לגמרי של ה"משפט" שבפס
צדקה. לא צדקה של נדבה ועזרה לעניים, אלא צדקה של משפט צדק, של חברה מתוקנת. זה פירוש נאה, אבל קשה להולמו 

 לתשובת היחיד.


