
        אין הדבר תלוי אלא ביאין הדבר תלוי אלא ביאין הדבר תלוי אלא ביאין הדבר תלוי אלא בי
  

 זונה שיש שמע אחת פעם. עליה בא שלא בעולם אחת זונה הניח שלא, דורדיא בן ' אלעזרר על עליו אמרו

 בשעת. נהרות שבעה עליה ועבר והלך דינרין כיס נטל .בשכרה דינרין כיס נוטלת תהיוהי הים בכרכי אחת

 אותו מקבלין אין דורדיא בן אלעזר כך, מהלמקו חוזרת אינה זו שהפיחה כשם: אמרה, הפיחה דבר הרגל

  . בתשובה

 עליך מבקשים שאנו עד: לו אמרו, רחמים עלי בקשו וגבעות הרים: אמר, וגבעותוגבעותוגבעותוגבעות    הריםהריםהריםהרים    שנישנישנישני בין וישב הלך

  ... עצמנו על נבקש

   ...עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: אמרו, רחמים עלי בקשו וארץוארץוארץוארץ    שמיםשמיםשמיםשמים: אמר

   ...עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: לו אמרו, רחמים עלי בקשו ולבנהולבנהולבנהולבנה    חמהחמהחמהחמה: אמר

  ... עצמנו על נבקש עליך מבקשים שאנו עד: לו אמרו, רחמים עלי בקשו ומזלותומזלותומזלותומזלות    כוכביםכוכביםכוכביםכוכבים: אמר

  . נשמתו שיצתה עד בבכיה וגעה ברכיו בין ראשו הניח, ביביביבי    אלאאלאאלאאלא    תלויתלויתלויתלוי    הדברהדברהדברהדבר    איןאיןאיןאין: אמר

 בכמה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. הבא העולם לחיי מזומן דורדיא בן ' אלעזרר: ואמרה קול בת יצתה

  . אחת בשעה עולמו קונה ויש, שנים

   )א ,יז דף ,זרה עבודה(גמרא 

        

        יגיגיגיג----בראשית ג, טבראשית ג, טבראשית ג, טבראשית ג, ט

ויאמר: את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנוכי   איּכה?!איּכה?!איּכה?!איּכה?!ויקרא ה' אלוקים אל האדם ויאמר לו: 

  .ואחבא

  ן העץ אשר ציויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת?!ויאמר: מי הגיד לך כי עירום אתה? ַהמִ 

  מן העץ וֹאכל!  היא נתנה ליהיא נתנה ליהיא נתנה ליהיא נתנה ליויאמר האדם: האשה אשר נתת עימדי 

  ואוכל. הנחש הׁשיאניהנחש הׁשיאניהנחש הׁשיאניהנחש הׁשיאניויאמר ה' אלוקים לאשה: מה זאת עשית?  ותאמר האישה: 

  

  : 1111אורות התשובה טז אאורות התשובה טז אאורות התשובה טז אאורות התשובה טז א

, שבא מתוך על מעשיועל מעשיועל מעשיועל מעשיו    הכרת האחריות של האדםהכרת האחריות של האדםהכרת האחריות של האדםהכרת האחריות של האדםאחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא 

ידוי המחובר עם מצות התשובה שמודה האדם ופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוואמונת הבחירה הח

אם אותו בעצמו. ובזה הוא מברר לעצמו - שאין שום ענין אחד, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי

מפנה לפניו את הדרך לשוב אל ד', לתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא ואת חופש רצונו ועוצם יכ

  לחדש את חייו בסדר הטוב.
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