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ביאורים
רבנו בחיי בוחר לחתום את שער התשובה בפניה אל הלומד. בהרבה מהנושאים הקשורים 
שער  זאת  לעומת  וההפנמה.  הלימוד  הוא  האדם  של  תפקידו  עיקר  הלבבות',  ל'חובות 
התשובה דורש בעיקר עבודה. דורש רצון להתקדם ולפעול, לרצות לשוב ולחזור בתשובה 
בפועל. העולם הזה מבלבל לפעמים את האדם וגורם לו להמשיך את חייו כמו שהם ולשכוח 

את מה שיוכל באמת לעשות לו הרבה טוב. 

לפעמים קורה שהאדם יודע שאם חברו יעשה צעד מסוים ולא יתן לחייו להמשיך להתנהל 
כמו שהם - הוא יהיה מאושר, ולכן הוא מבקש ממנו לטובתו שיתאמץ ויעשה את הצעד. 
זוהי בקשתו של רבנו בחיי. לאחר לימוד הפרק, האדם כבר מודע לדרכי התשובה וליכולתה 
לעשות אצלו שינוי אמיתי, ומה שחסר עוד הוא הדחיפה הפנימית 'לקפוץ למים' ולעשות 

את השינוי. 

מסוים  חותם  להותיר  זוכה  הוא  בנוכחותו,  העולם  את  'לכבד'  זוכה  חייו  במהלך  האדם 
על העולם וליצור בו תהליכים שונים. אולם לטווח הארוך, חותם זה עלול להיוותר חסר 
משמעות ואף להעלם כליל. מי שזוכה לשוב בתשובה ולהתקרב אל הבורא, זוכה להיות 
חלק ממשהו נצחי וקבוע, שאינו כלה לעולם. אולם בשביל כך צריך להתאמץ ולהזדרז כל 

עוד חייו הקצרים של האדם ממשיכים. כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן!

הרחבות
• הדרך להיות עובד ה'

ֱהֵוי ַעז ַּכָּנֵמר ְוַקל ַּכֶּנֶׁשר ָרץ ַּכְּצִבי ְוִגּבֹור ָּכֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ֶׁשַּבָּׁשַמִים. במשפט זה מתווה 
רבי יהודה בן תימא, דרך עבור עובד ה'. את משמעותה של אמרה זו ביאר רבי אריה לוין: 
"הודיענו התנא, שאל יתעצל האדם מלתקן מעשיו אשר לא טובים, ולסגל מצוות ומעשים 
טובים בטרם יחשך )טרם המוות( כי לא יידע האדם את עיתו, לכן צריך לאזור כגבור חלציו 
יום יום... הנה המשיל עבודתו יתברך לארבעה מיני בעלי חיים שונים, כי יש ארבע מידות 
אשר יוחסו לארבעה בעלי חיים הללו, ונחלק לשני חלקים: הְׁשַנִים הראשונים על מצוות 
עשה, והְׁשַנִים על מצוות לא תעשה..." והמשיך רבי אריה לבאר, והדריכנו התנא: אל תמנע 
מעשיית מצוות בחסידות בגלל אנשים שמתלוצצים עליך, אלא "הוי עז כנמר" ואל תיתן 
לדבריהם להשפיע עליך. אל תסתפק במדרגה הבינונית בעבודת ה' בטענה שדי לך בכך 
שאתה טוב יותר מכמה בני אדם, אלא ֱהֵיה "קל כנשר" שעף גבוה מכל העופות. ֱהֵיה "רץ 
כצבי" ותתרחק במהירות ולמרחק רב מכל חטא. במלחמה עם היצר, תהיה "גיבור כארי" 

ותגבור עליו כאילו היצר הרע הוא כחיה חלשה לפני הארי.

"ומה שאמר: "לעשות רצון אביך שבשמים" – הכוונה להזהיר שלא יתערב בזה שום פניה 
שהיא  שבשמים,  אבינו  רצון  לעשות  רק  אלא  הכבוד,  מפני  או  היראה  מפני  או  חיצונית 

עבודה מאהבה" ]רבי אריה היה אומר אבות ה, כ[.
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ַטֲעָנה  ּבֹו  ׁש  ּיֶ ֶ ּשׁ ַמה  ַהֲחָזָרה  ֵמָאְפֵני  ְלָך  יִתי  ְוִגּלִ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ֵמחֹובֹות  ָאִחי,  ְלָך,  י  ַאְרּתִ ּבֵ ּוְכָבר 
! אֹו ּתֹאַמר:  י, ְולֹא ָסָכְלּתָ ָעֶליָך ְוִנְפְסקּו ּבֹו ֲאַמְתָלאֹוֶתיָך�, ּוַמה ּתֹאַמר ָמָחר ֵלאלֶֹהיָך: ָסָכְלּתִ
ִלי ָסֵפק ִנְהֶיה  ֵאָלה ַהּזֹאת? ּוִמּבְ ְ ְהֶיה ְתׁשּוָבְתָך ַעל ַהּשׁ יִתי ְוֵאיִני יֹוֵדַע. ּוַמה ּתִ ָעׂשִ ֶ יִתי ַמה ּשׁ ָעׂשִ
י  ה יֹוֵצאת� ּכִ ׁשּוָבה ַעל ֶזה ֵאיֶנּנָ י ַהּתְ ֲאִריִכין ְלָך. ְוַדע, ָאִחי, ּכִ ּמַ עֹוד ׁשֶ ׁשּוָבה ּבְ ָאִלים. ָהֵכן ַהּתְ ִנׁשְ
יג ַהּטֹוב ַהּיֹום  י לֹא ַיּשִׂ יַע ִלְרצֹון ּבֹוְרֶאָך, ּכִ ּגִ ָך, ּתַ ב ִעם ַנְפׁשְ ֵ ָבֵרינּו, ְוַחּשׁ ינּו, לֹא ִמּדְ ֲעׂשֵ ִאם ִמּמַ

ּצּור ַהֲחָרָטה.  א ַהְמַמֵהר ֵאָליו, ּוְפִרי ַהּקִ ֶאּלָ

ִפְקדֹונֹות ַהּבֹוֵרא ֶאְצְלָך.  ּבְ ֶדת� ׁשֶ ְכּבֶ ִהיא ַהּנִ ָך ׁשֶ ַתּיּוְתָך, ַוֲחמֹל ַעל ַנְפׁשְ ַנת ּפְ ְ ָהִקיָצה ָאִחי ִמּשׁ
ה ָהֶעֶבד ָהָרע. ֲהלֹא  ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ ֲאָוֶתָך, ּכַ ְרצֹון ּתַ יָת ָיֶמיָך ּבִ ּלִ ה, ּוְכָבר ּכִ ה ְוַעד ָמַתי ָהִעּכּוב ַהּזֶ ְוַכּמָ
ִלי  ּבְ ָאר�  ְ ְוַהּשׁ ְקָצִרים,  ָהָאָדם  ְיֵמי  י  ּכִ  , ָיַדְעּתָ ּוְכָבר  ּבֹוְרֶאָך.  ְרצֹון  ּבִ ָיֶמיָך  ָאר  ׁשְ ְלַכּלֹות  ָתׁשּוב 
ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקָצר  "ַהּיֹום  טו(:  ב,  )ָאבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָקָצר,  יֹוֵתר  ָסֵפק 

ה". ְמֻרּבָ

� ַאֲחִריְתָך  ְחּתָ ֶלה, ְוִהּנַ ְבֶזה ְוַהּכָ ה ַהּנִ ְדּתָ ָבּה ָהעֹוָלם ַהּזֶ ּבַ ֶדת, ּכִ ָהְיָתה ְלָך, ָאִחי, רּוַח ְיָקָרה ְוִנְכּבֶ
ְלָנה�  ּפַ ר לֹא ִתׁשְ עֹון ָהָרם, ְמקֹום ֲאׁשֶ ד ְוַהּמָ ְכּבָ קֹום ַהּנִ א� רּוֲחָך ֶאל ַהּמָ ּשֵׂ ֶאֶרת ְלָך. ֲהלֹא ִתּנַ ׁשְ ַהּנִ
ָרה ְמצּוָיה.  ּפָ ָלה ְוַהּכַ ּבָ ׁשּוָבה ָפתּוַח, ְוַהּקַ ַער ַהּתְ עֹוד ׁשַ ָהרּוחֹות ָהעֹולֹות ֵאָליו ָלַעד. ּוְתַמֵהר ּבְ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב". ְצאֹו ְקָרֻאהּו ּבִ ִהּמָ ְרׁשּו ְיָי ּבְ ְעָיה נה, ו(: "ּדִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

אֹות  ּיֵ ָך ִעּיּון ׁשֶ ן ְלַנְפׁשְ י יֹום ֶאָחד, ְוַעּיֵ ַחּיֵ י ֵאיְנָך ָבטּוַח ּבְ ָך, ּכִ ְחּדֶ ַמֵהר, ָאִחי, ּוַמֵהר קֶֹדם ּבֹוא ּפַ
ר  ַהּצַ ַתח  ַהּפֶ ִמן  ֵנס  ִיּכָ ּבֹוְראֹו,  ִלְרצֹון  יַע  ְלַהּגִ רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ְכֶלָך.  ׂשִ ִעם  קּול  ׁשָ ְוִיְהֶיה  ְלָכמֹוָך 
ֵאָליו,  ַהְמַמֲהִרים  א  ֶאּלָ יעּוהּו  ַיּגִ ְולֹא  ַהּטֹוב,  ה  ְנַקּוֶ נּו  ְוֻכּלָ ַהּסֹוְבִלים.  ַהֲחִסיִדים  נּו  ִמּמֶ ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ
ר ָרץ  ׁשֶ ּנֶ ֵמר ְוַקל ּכַ ּנָ ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ָאבֹות ה, כ(: "ֱהֵוי ַעז ּכַ מֹו ׁשֶ ָהָרִצים ָעָדיו�, ּכְ
ְולֹא  י  ּתִ "ַחׁשְ ס(:  קיט,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִוד  ּדָ ְוָאַמר  ַמִים"•,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ֲאִרי  ּכָ ְוִגּבֹור  ִבי  ּצְ ּכַ

י". ִהְתַמְהָמְהּתִ

ַהִּנְכֶּבֶדת – החשובה  יֹוֵצאת – מתקבלת.  התשובה.  עשיית  מניעת  על  ֲאַמְתָלאֹוֶתיָך – תירוצים 
ִתַּנֵּׂשא – תתרומם.  על.  חשבת  לא  ְוִהַּנְחָּת – עזבת,  לו.  נותרו  שעוד  החיים  ְוַהְּׁשָאר – שאר  ביותר. 

ִתְׁשַּפְלָנה – ירדו. ָעָדיו – אליו.

עידוד לתשובה


