התשובה – ע"פ מרן הרב קוק

ר' משה גולדשטיין

פרשת נצבים

אנו נמצאים כעת ימים ספורים לפני ר"ה .פרשתנו ,שנקבעה על-ידי חז"ל בימים חשובים אלו ,מציבה
בפנינו את אחת המצוות החשובות והמופלאות ביותר  -מצוות התשובה" :ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת
בקולו ככל אשר אנכי מצווך היום אתה ובניך" -וכותב על כך הרמב"ן" :שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל
ה'תשע"ב
נפשך ותקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצווך היום".
גיליון מס' 222
אין ספק שהתשובה היא אחת המצוות הבסיסיות ביהדות אשר גורמת לאדם לתחושת תקוה וחוסר
ייאוש.
(שנה שישית)
אך על מה בעצם עושים תשובה? האם תשובה היא רק על חטא פרטי? איך עושים תשובה כראוי? זכינו
ובדורות האחרונים קיבלנו מענה לשאלות הללו באופן עמוק ביותר עפ"י רזי תורה מפי מרן הרב קוק
בספרו 'אורות התשובה' ,אשר בו נמצאים חידושים רבים ,ונעמוד על שלושה עיקריים:
" .1כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשרשן כדי לתקנן ולמתקן ,כן
צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות ,אע"פ שהן טובות אבל אינן במעלה גדולה
ומאירה ,למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה" ,כך פותח הרב קוק את פרק י"ד [שהוא,
19:21 18:06
כידוע ומפורסם ,פרק מומלץ לתלמיד ישיבה מצוי אשר מתרוצצות לו בראש מחשבות כמו:
19:23 62:81
'אני לא שווה כלום'' ,אני לא לומד כלום'' ,אני לא מתקדם בכלל' ,וכל מיני רעיונות
19:23 18:27
ומחשבות כאלה של ייאוש ודיכאון] .ומורכבים בפתיחה זו שני רעיונות :האחד ,שתשובה
אינה רק מן הרע אל הטוב ,אלא גם מן הקטנות אל הגדלות .יכול להיות אדם טוב שאינו
עושה עבירות והוא בעל מידות ישרות ,אבל זהו מצב נמוך ו"קטן" יחסית ,כי הוא מסוגל
להתרומם למדרגות עליונות הרבה יותר .ישלו כוחות וכישרונות גדולים אך הוא דורך
במקום .וזהו חידוש ,כי בגמ' דנים על אדם שעשה עבירה ,אך מידה רעה או מידה טובה
לעילוי נשמת
קטנה אינה עבירה .גם הרמב"ם בשמונה פרקים כותב על תיקון מידות ,אך לא כותב שמידה
מרת דבורה בת ר' אהרון ז"ל
נלב"ע ב' בסיון תשע"א
רעה היא עבירה ,וכ"ש שלא כותב שמידה טובה קטנה היא עבירה .וחידש הרב קוק חידוש
ת.נ.צ.ב.ה.
גדול מאוד  -שתשובה מתייחסת גם אל הטוב -להעלותו למדרגה עליונה יותר .ובהמשך שם
הוקדש ע"י משפחת יוסקוביץ
אף מוסיף הרב קוק שתשובה מן הקטנות אל הגדלות היא תשובה עליונה יותר מן התשובה
ולעילוי נשמת
שמן הרע אל הטוב ,כי זו התשובה האמיתית ,היסודית והעקרונית .בעתיד נגיע למצב של,
מאיר אברהם בן ר' שמעון ז"ל
'וכל הרשעה כולה כעשן תכלה' ,וכי אז לא יעשו תשובה?! ודאי שכן! תשובה של טוב
נלב"ע בכ"ט אב תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.
לעוד יותר טוב .שהרי תשובה מן הרע אל הטוב היא כיבוי שריפות ,ועיקר מצוות התשובה
שעליה נאמר שקדמה לעולם היא תשובה מהקטנות אל הגדלות.
 .2חידוש שני המובא בפסקה זו' :שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשרשן ,כדי
לתקנן ולמתקן' ,שגם זה חידוש גדול הבא מרזי תורה ,כי באופן פשוט היינו אומרים :יש לך
מידה רעה  -שבור אותה ורמוס אותה .אך כאן אומר הרב -אל תשבור ,אל תרמוס ,תתקן .כל מידה רעה באה משורש טוב וצריך
להעלות אותה לשורש זה.
 .3חידוש שלישי מופיע בהמשך הפסקה שם והוא" :כשאדם עושה תשובה ,הוא מיטיב לו ולעולם כולו" .רעיון רזי זה נרמז בגמ' ביומא
(פו" :).גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם" "ואפילו יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולם" .בחידוש זה עוסק ראש הישיבה
בשיעורו לספר אורות התשובה -שכשאדם עושה תשובה ,הוא מוביל את העולם כולו צעד קדימה לתיקון חטא אדם הראשון ,לעבר
המציאות האידיאלית .עוסק בזה גם הרמ"ק בספרו "תומר דבורה" בסוד 'כל ישראל ערבים זה לזה' .ואכמ"ל.

כ"ח באלול

המסקנה היוצאת מספר אורות התשובה היא שבעצם תשובה מתאימה גם לרשע הגדול וגם לצדיק הגדול ,גם באלול וגם כל השנה כולה .כך
שבעצם ,הימים בהם אנו נמצאים הם לא ימי סיכום השנה אלא בעיקר ימי היערכות לקראת השנה החדשה.
שנזכה להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום ,ובשנה הבאה עלינו לטובה נוכל לראות את בית המקדש בבניינו ,כהנים בעבודתם ,לויים
בשירה וזמרה וכל ישראל בעליית הרגל בירושלים.
העלון יוצא לאור ע"י ישיבת "כרם ביבנה" | העלון מופיע גם באתר הישיבה באינטרנטwww.kby.org.il :
נא לשמור על קדושת הגיליון!
תגובות ,הערות והארות ניתן לשלוח לכתובתeshckolot@gmail.com :
עורכים :תמיר רוצ'ס ואלמוג כהן.

דניאל בוחבוט (ה')

הקורא בתורה מגביה קולו ופותח" ,אתם נצבים היום כלכם לפני ה'
אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל ...כי את
אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה
עמנו היום ...הנסתרת לה' אלקינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות
את כל דברי התורה הזאת"...
" ,ואני במחשבותיי' :ב"ה פרשת הבר-מצוה שלי ולא רק שאני לא
קורא בתורה בנוסף לכך גם הקורא בתורה קורא בנוסח אש..אממ...
בטעמים שאינם ממסורת אבותיי ,ולא רק שאני מכיר את הפרשה
הזאת בע"פ גם קראתי שמו"ת פעמיים ,1ומה עוד שלא סיימתי בא"ח
(בן איש חי למי שלא מכיר) על הפרשה,

אז אולי בעצם אלמד במקום להקשיב לקריאה בתורה? האם זה
2
מותר'?

אומרת הגמ' בסוטה לט.
"אמר רבא בר רב הונא :כיון שנפתח ספר תורה  -אסור לספר אפילו
בדבר הלכה ,שנאמר" :וכפתחו עמדו כל העם ,ואין עמידה אלא
שתיקה" (נחמיה ח')  ,שנא'" :והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו
עוד" (איוב ל"ב).
ובברכות ח.
"רב ששת מהדר אפיה וגריס ,אמר :אנן בדידן ואינהו בדידהו".
ולכאורה סתירה ,שבסוטה נאמר שאסור ללמוד בזמן קריאה בתורה
ואילו בברכות מובא שרב ששת למד ,ובאמת הראשונים 3כבר עמדו
על הסתירה לכאורה מן הגמרות הנ"ל ותירצו כמה תירוצים:
4
 .1דווקא רב ששת שתורתו אומנותו וכן כל מי שתורתו אומנותו
מותר ללמוד בעת הקריאה בתורה אבל שאר כל אדם אסור.
 1וא"ת למה פעמיים? אתם ביינישים אני סומך עליכם שתצליחו למצוא אוקימתות כגון
עזרתי לחבר חירש או שסתם אני אוהב את הפרשה הזאת ורציתי ללומדה היטב וכו'.
 2נקדים ונאמר שכל הפלפולים וההתרים הללו לא נאמרו בפרשיות זכור ופרה שחיובם
מדאורייתא שבהם חייב להקשיב לקריאת התורה (ב"י ושו"ע קמ"ו).
 3תוס' בסוטה ורא"ש בברכות וטור בסימן קמ"ו ועוד.
 4הר"ם (מובא בסוף הב"י שם) כותב שבימינו אין מי שתורתו אומנותו ולכן אסור ללמוד
בעת קריאת התורה (אולי יש לזה גם נפק"מ לענין פטור בחורי ישיבות מצבא )..אבל
הב"י כותב שלהלכה אפשר לסמוך על כל גדולי הראשונים שהתירו ולא כהר"ם.

 .2דווקא רב ששת שפטור מקריאת התורה וכן כל מי שפטור (שהיה
עיוור ,ברכות ל + .רש"י -עוד קישור לדף היומי) אבל כל אדם שחייב
בקריאת התורה אסור ללמוד ואפילו שתורתו אומנותו.
 . 3כל שאסרו ללמוד בעת הקריאה בס"ת זה כשלומד בקול רם אולם
שלומד בלחש שרי.
 .4כל שאסרו ללמוד בעת הקריאה בס"ת זה כשאין עשרה שמקשיבים
לקריאה אבל אם יש עשרה בלעדיו מותר ללמוד.
 . 5מי שהחזיר פניו מן הס"ת עוד לפני שהתחילו בקריאתו מותר לו
ללמוד בעת הקריאה בס"ת.
שיש עשרה
בלעדיו

שקורא
בלחש

.1

תוס' בשם
הרי"ף
במגילה
מרדכי

רא"ש

.3

טור בשם
בה"ג

.2

.4

הכלי יקר מקשר בין הפסק של "ומל ה' את לבבך" לפסוק הבא" -ונתן ה'
אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך" -כאשר ה'
מתנקם באויבים והשונאים ואין ישראל מפחדים מהם -רק אז הם יכולים
להתרכז בעבודת ה' מאהבה.
ע"פ דברי המשגיח שליט"א ,בפס' "ומל ה'" מדובר על השלב השני
בתשובה ,לאחר עיקר החזרה ,בו כבר אין את הרצון לחטוא ,ניתן לומר
שכאשר אין יותר אויב ושונא -ואפשר לפרש שהכוונה כאן ליצר הרע -ה'
ימול את לבבך ,וישחרר אותך מהיראה.

י"מ בר' יונה

רבו של רבינו
יונה (הרמב"ן)

תוס'
בסוטה
בשם ר"ח
רי"ף

מרדכי

רמב"ם

טור
בשם
רש"י

תוס' +
רא"ש
בשם
הרי"ף
מרדכי

.5

ולסיכום

"ולענין הלכה כדאי הם הנך רבוותא דשרו לסמוך עליהם [בדק הבית]
ומכל מקום נכון לכוין אדם דעתו בכל הפרשיות ולשמעם מפי שליח
ציבור" (לשון הב"י בסימן קמ"ו) .וכן מביא מר"ן השו"ע (קמו,ב)
"והנכון שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוין דעתו ולשומעם
מפי הקורא."5
 5וחשוב להזכיר שמדובר בלימוד שאינו קשור לקריאה אבל אם לא הספיק לקרוא שנים
מקרא ואחד תרגום מובא בראשונים וכן פוסק מר"ן הן בב"י והן בשו"ע שמותר לקרות
שמו"ת בזמן קריאת התורה.

ומל ה' אלוקיך את לבבך...
"ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך
ובכל נפשך למען חייך" [דברים ל ,ו].
כידוע ,ישנם מס' מקורות בעניין היפוך הלב לטובה:
"והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" [יחזקאל לו ,כו]
מה יעזור לנו לב בשר ,והרי בשר הוא עודנו התגלמות החומריות
והתאווה?
"לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי" [תהילים נא ,יב].
מהי משמעות ההבדלים בין המקורות? האם התשובה מחדשת את ליבנו,
מחליפה אותו ,או משפרת ומשבחת אותו ע"י מילה?

תוס'

פטור מקריאה
בתורה
(כגון עיור)
תוס' בסוטה

מחזיר פניו
מלפני
שמוציאים ס"ת
תוס' בסוטה

תורתו
אומנותו

יצחק זיטר (א')

וכך אפשר אולי להבין את משמעות ההבדלים-
הפסוקים השונים ,הם ביטוי לשלבים השונים שאדם עובר בתהליך
התשובה.
בשלב הראשון ,כאשר נמצאים בתוך החטא ,השאיפה היא להיות מוכן
לקבל תוכחה ולהלחם ביצר ,ולכן אנו מבקשים שה' יסיר את לב האבן
הקשה והבלתי חדיר ,וייתן לנו לב בשר ,שאמנם הוא חומרי וגשמי ועדיין
מסוגל לחטוא אך גם מסוגל לספוג ולפעום -זהו שלב המלחמה ביצר.
השלב הבא הוא התחזקות התשובה מתשובה מיראה לתשובה מאהבה,
שהיא אמנם עדיין לא ברמת הנקיות הגמורה ,אבל היא בכל זאת מעל
השלב הראשוני ,ואז ה' ימול את לב הבשר -כלומר ישדרג את לב הבשר
החומרי למעין תת שלב של חיבור בין הרוחני לגשמי [כמו שאנו מוצאים
במצוות המילה עצמה].
לבסוף אנו מבקשים שיברא לנו לב חדש לחלוטין ,שהוא רוחני לחלוטין-
"לב טהור ברא לי ,ורוח נכון חדש בקרבי".
שנזכה כולנו בעזרתו יתברך לעבור את כל שלבי התשובה ולהגיע
לרוממות הלב והנשמה ,ואו אז נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.

היכונו...
ליציאת עלון מורחב בראש השנה...

