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א

ָּבעֹוָלם,  ַהִּנְמָצאֹות  ְפֻלּיֹות  ַהּׁשִ ִמָּכל  ְלַמְעָלה  ָהָאָדם  ֶאת  ְמִריָמה  התשובה 
ַהַחִּיים.  ְוֶאת  ָהעֹוָלם  ֶאת  ִעּמֹו  ְמרֹוֵמם  הּוא  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם,  ֶאל  ָזר  ַנֲעֶׂשה  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  ְוִעם 
אֹוָתן ַהְּנִטּיֹות ֶׁשל ַהֵחְטא ֵהן ִמְזַּדְּככֹות ּבֹו. ָהָרצֹון ָהַעז, ַהּפֹוֵרץ ָּכל ְּגבּול, ֶׁשָּגַרם ַלֵחְטא, 
הּוא ְבַעְצמֹו ַנֲעֶׂשה ֹכַח ַחי ּופֹוֵעל ְּגדֹולֹות ְוִנְׂשָּגבֹות ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה. ּוְגֻדָּלה ֶׁשל ַחִּיים 
ֵהם  ֶׁשֵהם  ִדְגָלּה,  נֹוְׂשֵאי  ָּכל  ְוַעל  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  ָּתִמיד  חֹוֶפֶפת  ָהֶעְליֹון  ַהֹּקֶדׁש  ִמְּמקֹור 
ַהֹּסֶלת ֶׁשל ָּכל ַהַחִּיים, ַהּקֹוְרִאים ְלִתּקּוָנם, ַלֲהָסַרת ִמְכׁשֹוִלים ּוְלִׁשיָבה ֶאל ֶטַבע ַהּטֹוב 
ָהעֹוֶלה  ָלָאָדם  ָהְראּוָיה  ֶּבֱאֶמת,  ַהָחְפִׁשית  ַהִּנְׂשָּגָבה  ָהֶעְליֹוִנּיּות  ֶאל  ָהֲאִמִּתי,  ְוָהאֶׁשר 

ְלַמְעָלה ַעל ִּפי ְמקֹורֹו ָהרּוָחִני ִויסֹודֹו ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים. 

ככל שאנחנו מתקדמים בלימוד הספר, אנחנו עוברים מהעקרונות הרוחניים העליונים   
של התשובה, ממחשבת התשובה ורצונותיה, אל עולם המעשה, אל התשובה כפי שהיא 
מתגלה בחיים ובמציאות. פרק י"ב כבר עוסק ב“השפעת התשובה על מהלכי הרוח, החיים 

והמעשה בכלל“.

“התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות הנמצאות בעולם, ועם זה איננו   
נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו את העולם ואת החיים“. “התשובה“ היא שינוי 
מאוד  קשה  המציאות.  של  הטבעית  הזרימה  כנגד  הליכה  לכאורה  בה  ויש  החיים  מהלך 
שזורם  מה  במציאות,  ומקובל  שרגיל  מה  נורמלי‘.  ‘לא  להיות  קשה  העולם,  נגד  ללכת 
ופשוט, נתפס בדרך כלל כהפוך מדרכה של התשובה. בעל תשובה נתפס כמי שהולך הפוך 

מסדר החיים. 

חשוב לרב לברר לנו, שהתשובה איננה הליכה כנגד הטבע והחיים, התשובה היא לחיות   
את אותם החיים, את אותה מציאות, אבל מתוך גישה אחרת, מתוך השקפת עולם שונה 
ועם רצונות אחרים. זאת עבודה מאוד עדינה: אנחנו כבני אדם לא רוצים ללכת כנגד הטבע, 
אבל אנחנו כן רוצים לחיות אותו בצורה אנושית יותר. דוגמא לדבר: מבחינתם של כל בעלי-

החיים אנחנו יצורים מוזרים מאוד. במקום לבוא אל החיטה והשעורה ולכרסם אותן בהנאה, 
– קוצרים, מנפים,  נגדן מלחמה שלמה  ומנהלים  כפי שכולם עושים, אנחנו לוקחים אותן 
טוחנים, בוררים ובסוף גם אופים. אנחנו כבני אדם לא מסוגלים להיפגש עם הטבע ולהשאיר 
אותו בגולמיותו. אנחנו חייבים להעביר את הצומח תהליכים מאוד מלאכותיים ולא טבעיים. 
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מהלך החיים של בני-האדם לעולם לא נשאר במפגש גולמי עם הטבע. זו לא הליכה   
כנגד הטבע, אנחנו משתמשים באותה חיטה, אלא שאנחנו רוצים לעדן אותה, להפוך אותה 
לרכה יותר ומתאימה יותר אל האנושיות שבנו. האנושיות שבנו רוצה לרומם את הטבע, 
לטעות  יכול  מהצד  המתבונן  ועדין.  איכותי  יותר  לקצת  איתו  שלנו  המפגש  את  להפוך 
ולחשוב שיש כאן מלחמה, שאנחנו נגד, אבל באמת יש כאן רק רצון להרים את המציאות 

ולהעביר אותה תהליך של עיבוד.

נגד  נלחם  אתה  ‘מה  עקיבא:1  רבי  כלפי  הרשע  טורנוסרופוס  שטוען  מה  בדיוק  זה   
המציאות, תהיה קצת יותר טבעי – אתם, אנשי התשובה, אנשים לא טבעיים...‘. כשרבי 
עקיבא שומע את הטיעון הזה, הוא מיד מביא לו דוגמא מהצורה בה בני-אדם מזינים את 
עצמם, בשונה מבעלי-החיים. אדם שנפגש עם חיטה הוא לא בעל-חיים שנפגש עם חיטה. 

בני-האדם יכולים להוציא מהחיטה, איכויות שבעלי-החיים לעולם לא יגיעו אליהן. 

“התשובה מרימה“, זהו עניינה, להרים. “התשובה“ היא רוממות. בעל תשובה בא אל   
אותם חיים, אל אותו הטבע, רק ממקום עליון. זה נראה כאילו אתה לא זורם עם החיים 
כפי שהם, כאילו אתה “זר אל העולם“, זה נראה שאתה רוצה לנהל מלחמה עם המציאות. 
אולי יש בזה מן האמת, אבל המלחמה שבעל התשובה רוצה לנהל, היא לא מלחמה לשם 
מלחמה, היא מלחמה שנועדה להוציא ‘לחם‘. כדי שיהיה ‘לחם‘, צריכה להיות ‘מלחמה‘. 
במציאות כפי שהיא, לעולם לא יהיה לחם, הלחם הוא תוצר של תהליך אנושי שמעדן את 
הטבע ומרים אותו מארציותו. “התשובה מרימה את האדם למעלה מכל השפלויות“, הוא 
נפגש עם העולם ממקום אחר וכך חושף בתוך הטבע את הפן האנושי, את הרוממות אליה 

בני-האדם יכולים להביא את המציאות.

האנושיות שבנו לא מאפשרת לנו להיפגש עם הטבע כפי שהוא וזה נכון לכל התחומים.   
בני-האדם ינסו לרומם כל מפגש שלהם עם המציאות. מי שיפתח את הברז בבית, יתכופף 
וישתה, יקבל מיד גערה מאמא שלו: ‘תמלא קנקן, תוציא כוס נקיה, שים קרח ותשתה כמו 
בן-אדם‘. האנושיות שבנו דוחפת אותנו לעבד את הטבע, שבכל מפגש אתו תתחדד הזווית 

האנושית. זאת בדיוק התשובה. “אותן הנטיות של החטא הן מזדככות בו“.

“הרצון העז, הפורץ כל גבול, שגרם לחטא“. “החטא“ הוא נטייה טבעית לא מעובדת,   
“הוא  בתשובה,  נפגש  כשהוא  הזה,  ו“הרצון“  אנושיות.  של  צבע  וחסרת  מרוממת  לא 
בעצמו נעשה כוח חי ופועל גדולות ונשגבות לטובה ולברכה“, מפני שעכשיו הוא מעובד 
ואנושי. “וגדולה של חיים ממקור הקודש העליון חופפת תמיד על התשובה ועל כל נושאי 

תנחומא תזריע, ה.  1
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דגלה, שהם הם הסולת של כל החיים“. בעלי התשובה הם “הסולת“, שהיא הקמח המנופה 
והמשובח. הקמח הוא לא תוצאה של מלחמה במציאות, אלא הוא מדרגת האיכות אליה 

היא יכולה לטפס. “סולת למנחה“, סולת שמעלים לבית המקדש.

לתיקונם“,  הקוראים  החיים,  כל  של  הסולת  הם  “שהם  של התשובה,  דגלה“  “נושאי   
והאושר  הטוב  טבע  אל  ולשיבה  מכשולים  “להסרת  משובחת,  ל“סולת“  חיטה  להפוך 
הטבע  את  מתקנים  מהמוץ,  החיטה  את  ומנקים  הקליפות  את  כשזורקים  האמתי“. 
“עליוניות  וחושפים את העדינות הקיימת בו. במציאות עצמה יש משהו עדין יותר, יש 
נשגבה החופשית באמת“. דווקא המפגש עם הטבע בגסותו, מצמצם את חופש הבחירה 
של האדם. רק כשהאדם מתחיל לעבד את הטבע ולהפוך אותו לאנושי יותר, פתאום נפתח 

מרחב של יצירתיות ויש מקום לרעיונות רבים להופיע. 

נכון בעולם הטכנולוגי, שבו עיבוד גרעיני  זה  החירות היא תוצאה של עיבוד הטבע.   
ככל  המוסרי.  בעולם  נכון  יותר  עוד  וזה  לחמים,  של  שונים  סוגים  לנו  מאפשר  החיטה 
מגוון, עשיר  יותר  גם  להיות  הופך  הוא  אנושי,  יותר  הוא  המציאות  עם  שהמפגש שלנו 
ויצירתי, וזוהי החירות “הראויה לאדם העולה למעלה על פי מקורו הרוחני ויסודו בצלם 
אלוהים“. תפקידו של האדם הנברא “בצלם אלוהים“, הוא להוציא לחם מן הארץ – לקחת 
את המציאות, ובצורה חופשית לגמרי, לרומם אותה ולהופיע בה גוונים, צורות ותבניות 

שלא היו בה קודם.

ככל שמתעסקים יותר במוסר, זוכים ליותר חופש יצירה. אדם מוסרי שאוחז במטבע   
של כסף, הוא אדם עם בחירה חופשית גדולה מאוד. אדם לא מוסרי שאוחז במטבע כסף, 
אין לו כל כך הרבה אפשרויות בחירה – אפשר לקנות אוכל כזה או אוכל אחר, אך בסוף 
הכל אותו דבר. פעם שמעתי מתלמיד חכם גדול, שאדם שנמצא בעמדת נתינה הוא אדם 
הרבה יותר חופשי מאדם שרק צורך. ככל שאדם בעמדה יותר מוסרית, הוא זוכה לחופש 

גדול יותר בעולם, יש לו אינספור אפשרויות עיבוד במציאות. 

את  בו  לגלות  רצון  מתוך  המעשה,  עולם  עם  מפגש  של  מהלך  הוא  התשובה  מהלך   
האנושיות שמסתתרת. זוהי תכונת האדם וזוהי תכונת התשובה.
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ב

ַּיֲעִמיק ָהָאָדם יֹוֵתר ְּבַמהּוָתּה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה ִיְמָצא ָבּה ֶאת ְמקֹור ַהְּגבּוָרה,  כל ַמה ּׁשֶ
ְוֶאת ַהֹּתֶכן ַהּיֹוֵתר ְיסֹוִדי ַלַחִּיים ַהַּמֲעִׂשִּיים ְוָהִאיֵדיָאִלִּיים.

ההתעמקות “במהותה של התשובה“, מביאה את האדם לפעול במציאות, היא “מקור   
שלא  ודרך  כיוון  להם  לתת  בחיים,  ולשלוט  להנהיג  היכולת  היא  “הגבורה“,  הגבורה“. 
יהיו נפעלים מזרמי המציאות הטבעית. “ומושל ברוחו מלוכד עיר“,2 הגיבור הוא מושל, 
הוא יורד לכל פרטי המציאות ומטביע בהם חותם. “איזהו גיבור? הכובש...“,3 זה שרודה 

במציאות ומנהל אותה.

כשאדם הופך להיות בעל תשובה, “כל מה שיעמיק האדם יותר במהותה“, הוא מבין   
שאין דבר במציאות שאי אפשר לפעול בו ולתת לו חותם אנושי. התשובה הופכת להיות 
עבורו “מקור הגבורה“, והיא “התוכן היותר יסודי“, בסיסי, לחיבור בין ה“חיים המעשיים 
והאידיאליים“. היכולת לחבר בין האידיאלים למעשים נעוצה בעקרון התשובה, בזה שיש 

יכולת לתקן.

ג

ֻּכָּלם.  ַהַחִּיים  ֹאֶפק  ֶאת  ְלָהִאיר  ִהיא  ְוִנְכָּבָדה  ְנחּוָצה  ַּכָּמה   - התשובה  
ֶׁשֵהם  ֻּכָּלם,  ְוֵכָליו  ָהֱאֹלִהי,  ַהִּצָּמאֹון  ָהָאָדם.  ַחַּטאת  ִמְּפֵני  ִנְסָּתִמים  ָהרּוָחִנים  ַהִּצּנֹורֹות 
ֶהָארֹות ַהּמּוָסר ַהַּמֲעִׂשי ְוַהְּתכּוִני ְּבַמהּות ַהֶּנֶפׁש, ְמַפְרֵּפר הּוא, ַמְתִחיל ְלַפְרֵּכס ּוְלִהְתנֹוֵעַע 
ְּתנּוַעת ַחִיים ְוחֹוֵזר ְונֹוֵפל, ִמְּפֵני ֶׁשָהַעְבִטיט ֶׁשל ֻזֲהַמת ַהְּפָׁשִעים ַמְכִּביד ָעָליו. ְוֹלא ַרק 
ד‘,  ְלאֹור  ַהְמַקִּוים  ַהְּסֻגָּלה  ְיִחיֵדי  ַהִּצּבּור.  ַחַּטאת  ְּביֹוֵתר  ִאם  ִּכי  ַהָּיִחיד  ָהָאָדם  ַחַּטאת 
סֹוְבִלים ֵמַחַּטאת ַהִּצּבּור ֻּכּלֹו. ַאֲהָבָתם ֶאל ַהְּכָלל ֲעִזיָזה ִהיא ְלֵאין ֵחֶקר. ַעְצמּות ַהּטֹוב 
ֶׁשְּבִנְׁשָמָתם עֹוֶרֶגת ַּדְוָקא ֶאל ַהּטֹוב ַהְּכָלִלי, ְוַהְּכָלל - ְּכֶׁשֵהם ִנְמָׁשִכים ֵאָליו, ֲהֵרי הּוא 
ָעלּול ְלַטֵּמא אֹוָתם ְּבַמָּגעֹו ִמְּפֵני ַהֲחָטִאים ַהִּנְדָּבִקים ּבֹו. ָאְמָנם ַצִּדיֵקי ֱאֶמת סֹוְבִלים ֵהם 
ְּבָרצֹון ֶאת ָּכל ַהִּסּתּוִמים, ָּכל ַהִּיּסּוִרים ַהָחְמִרִּיים ְוָהרּוָחִנים, ּוִבְלַבד ֶׁשָּיבֹואּו ְלַמְּטָרָתם 

2  משלי טז, לב.
3  אבות ד, א.


