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  אלישע בן אבויה ורבי מאיר \ הקדמה: האם תשובה אפשרית?

  אורות התשובה (הרב קוק), הקדמה  .א

זה כמה אני נלחם מלחמה פנימית, ורוח חזקה דוחפת אותי 
  לדבר על דבר התשובה, וכל רעיונותי רק בה הם מרוכזים.

התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים, 
עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות, היא מצות ה' 

שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא שהיא מצד אחד קלה 
כבר תשובה, ומצד אחר הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה 

  עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים.
הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על 

אודותה. הרבה כתוב בתורה, בנביאים ובדברי חכמים על 
רור. אודותה, ולדורנו עדיין הדברים סתומים וצריכים בי

הספרות, המשוטטת בכל הזויות שיש שם שירה וחיים, לא 
חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. 

באמת, לא התחילה כלל להתעניין בו, לדעת את תכונתו 
וערכו, אפלו מצידו הפיוטי, שהוא מלבב לאין חקר, וקל 

וחומר שלא נקפה אצבע עדיין על דבר צידו המעשי, ביחוד 
  שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו.במה 

אנכי הנני נדחף מעצמותי הפנימית לדבר על דבר התשובה, 
והנני נסלד בעצמי ממחשבתי: הראוי אנכי לדבר על דבר 
התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו, 

הנביאים והחכמים היותר טהורים, החסידים היותר גדולים, 
לם? אבל לא תוכל כל חולשה ואיך אוכל אנכי להתייצב בקה

בעולם לפטרני מתביעתי הפנימית: מוכרח אני לדבר על דבר 
התשובה, ודוקא בצדה הספרותי והמעשי, להבנת התוכן 
  .שלה בדורנו, ולהגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל

 ירושלמי מכות ב,ו  .ב

שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו אמרו להם [משלי יג כא] 
לו לנבואה חוטא מהו עונשו אמרה חטאים תרדף רעה שא

להן [יחזקאל יח ד] הנפש החוטאת היא תמות שאלו 
לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו אמר להן יעשו תשובה 

ויתכפר לו. היינו דכתיב על כן יורה חטאים בדרך יורה 
  לחטאים דרך לעשות תשובה

 ירושלמי חגיגה ב,א  .ג

עבר רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה 
אלישע רביה רכיב על סוסייא ביום שובתא אתון ואמרין ליה 

הא רבך לבר פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה א"ל מה הויתה 
דרש יומא דין א"ל [איוב מב יב] וה' ברך את אחרית וגו' א"ל 

ומה פתחת ביה א"ל [שם י] ויוסף ה' את כל אשר לאיוב 
לא משכחין למשנה שכפל לו את כל ממונו אמר ווי דמובדין ו

עקיבה רבך לא הוה דרש כן אלא [איוב מב יב] וה' ברך את 
אחרית איוב מראשיתו בזכות מצות ומעשים טובים שהיה 

בידו מראשיתו א"ל ומה הויתה דריש תובן א"ל [קהלת ז ח] 
טוב אחרית דבר מראשיתו א"ל ומה פתחת ביה א"ל לאדם 

טוב שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו נתקיימו הוי 
אחרית דבר מראשיתו לאדם שעשה סחורה בילדותו והפסיד 

ובזקנותו ונשתכר הוי טוב אחרית דבר מראשיתו לאדם 
שלמד תורה בנערותו ושכחה ובזקנותו וקיימה הוי טוב 

אחרית דבר מראשיתו אמר ווי דמובדין ולא משכחין עקיבה 
רבך לא הוה דרש כן אלא טוב אחרית דבר מראשיתו בזמן 

מראשיתו ובי היה המעשה אבויה אבא מגדולי  שהוא טוב
ירושלם היה ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם 

והושיבן בבית אחד ולרבי אליעזר ולר' יהושע בבית אחד מן 
דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין א"ר ליעזר לר' יהושע 
עד דאינון עסיקין בדידהון נעסוק אנן בדידן וישבו ונתעסקו 

תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים  בדברי
וירדה אש מן השמים והקיפה אותם אמר להן אבויה רבותיי 

מה באתם לשרוף את ביתי עלי אמרו לו חס ושלום אלא 
יושבין היינו וחוזרין בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן 
הנביאים לכתובים והיו הדברים שמיחים כנתינתן מסיני 

כת אותן כלחיכתן מסיני ועיקר נתינתן והיתה האש מלח
מסיני לא ניתנו אלא באש [דברים ד יא] וההר בוער באש עד 

לב השמים אמר להן אבויה אבא רבותיי אם כך היא כוחה 
של תורה אם נתקיים לי בן הזה לתורה אני מפרישו לפי 

שלא היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא נתקיימה באותו 
ש תובן א"ל [איוב כח יז] לא האיש א"ל ומה הייתה דור

יערכנה זהב וזכוכית א"ל ומה פתחת ביה א"ל דברי תורה 
קשין לקנות ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית ומה כלי זהב 
וכלי זכוכית אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו 

שהיו אף תלמיד חכם ששכח תלמודו יכול הוא לחזור וללמדו 
איר עד כאן תחום שבת א"ל מן הן את כתחילה א"ל דייך מ

ידע א"ל מן טלפי דסוסיי דהוינא מני והולך אלפיים אמה א"ל 
וכל הדא חכמתא אית ביך ולית את חזר בך א"ל לית אנא 

יכיל א"ל למה א"ל שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש 
הקדשים רכוב על סוסי ביה"כ שחל להיות בשבת ושמעתי 

ש הקדשים ואומרת שובו בנים חוץ בת קול יצאה מבית קוד
  מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי 

 חגיגה טו ע"א  .ד

אחר קיצץ בנטיעות, עליו הכתוב אומר אל תתן את פיך 
יצתה בת קול ואמרה שובו  ...לחטיא את בשרך. מאי היא? 

חוץ מאחר, אמר: הואיל ואיטריד ההוא גברא  -בנים שובבים 
י עלמא. נפק אחר לתרבות מההוא עלמא ליפוק ליתהני בהא

רעה. נפק אשכח זונה, תבעה. אמרה ליה: ולאו אלישע בן 
עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה. אמרה:  -אבויה את? 

  אחר הוא.

  ירושלמי שם  .ה

לאחר ימים חלה אלישע אתון ואמרון לר"מ הא רבך באיש 
אזל בעי מבקרתיה ואשכחיה באיש א"ל לית את חזר בך 

מתקבלין א"ל ולא כן כתיב [תהילים צ ג] תשב א"ל ואין חזרין 
אנוש עד דכא עד דיכדוכה של נפש מקבלין באותה שעה 

בכה אלישע ונפטר ומת והיה ר"מ שמח בלבו ואומר דומה 
שמתוך תשובה נפטר ר' מן דקברוניה ירדה האש מן השמים 
ושרפה את קברו אתון ואמרין לר"מ הא קבריה דרבך אייקד 

שכחין אייקד מה עבד נסב גולתיה נפק בעי מבקרתיה וא
ופרסיה עלוי אמר [רות ג יג] ליני הלילה וגו' ליני בעולם הזה 
שדומה ללילה והיה בבוקר זה העולם הבא שכולו בוקר אם 

יגאלך טוב יגאל זה הקדוש ברוך הוא שהוא טוב דכתיב ביה 
[תהילים קמה ט] טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו [רות ג יג] 

 .ואיטפיית ,וץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה'ואם לא יחפ


