
 חברים יקרים,
 

 השבת ש"בין כסה לעשור" (בין ראש השנה, שבו הירח מכוסה, לבין יום כיפור, העשרה בתשרי) נקראת "שבת
.answer שובה" - השבת של עשרת ימי תשובה. "תשובה", מלשון "לשוב", לא במובן של  

 
 השבת אמנם נקראת "שובה", אבל פרשה השבוע דווקא נקראת "וילך" - הפכים מוחלטים. כאלה הם חיינו

  כנראה - הלוך ושוב, הלוך ושוב.
 

 הפילוסוף היהודי פרנץ רוזנצווייג אומר שהמילה "תשובה" קיימת אך ורק בשפה העברית, היא לא מתרגמת
 לאף שפה אחרת, ומכאן שמסע השיבה הוא רעיון עברי מקורי, קדום ועמוק, שאין לו אח ורע בדתות העולם.

 
  וכרגיל, השאלה שחוזרת על עצמה כל שנה בשבת שובה, היא: לאן שבים???

 
 מן הסתם, אם בלשוב עסקינו, הרי שמדובר במקום שכבר היינו בו.

 
 אם כן, מאין באנו ולאן אנו שבים?

 
  מהרחם? כן, אבל אפשר לשוב אליו?

 מהילדות? אולי, אבל מי רוצה לשוב אל הילדות?
  מבית הורינו? זאת אפשרות, אבל האם זו התכנית הגדולה, לשוב אל בית הורינו?

 
 ההפטרה השבוע נותנת לנו את "תשובת בית הספר" - התשובה שהמורה רוצה לשמוע, ושאותו כדאי לכתוב

ׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל  בבחינת הבגרות. אבל ראו הוזהרתם, התשובה הזאת לא תעזור לכם לפענח את סוד השיבה: 
 ַעד ה' ֱאלֶֹהיךָ  (הושע י"ד, ב).

 
  אז עכשיו הכל ברור? בוודאי שלא. הרי, מה זה לשוב אל ה'? ובכלל, איפה ה' נמצא?

 
 השיח המודרני מניב תשובות חדשות ועכשויות לשאלת השיבה,  הנפוץ מכולם הוא "לשוב אל עצמנו".

 
  אבל מה זה "לשוב אל עצמנו"? היכן העצמנו הזה נמצא?

 
 במאמר נפלא על הגותו של רבי נחמן, בשם "ואמונתך בלילות", כותב ר' אלישע צור (וכדאי לקרוא לאט, זה

  קצת קשה, אבל מאוד שווה. הדברים שבסוגריים הם שלי):
 "האדם… מחפש את דרכו, רוצה למצוא משמעות לחיים, פשר לכל העובר עליו, מזור לכאביו. הוא

 רוצה לדעת איך יוכל לחיות טוב יותר, ליישב את הסתירות, למצוא פתחים למשמעות, להבנה
  ולהרגשה של שלמות…

 "אך במעמקי הטבע - הראשוניות של הדברים, עצם ההיות שלהם, עוד לפני הצורה שלהם [עוד לפני
  שקיבלו את צורתם הפיזית]… שם [עוד] לא נגעה יד אדם.

 "[לכן] השאלה העמוקה ביותר היא שאלת עצם הקיום…. כל זמן שעצם הקיום אינו מובן… כל כיוון
 שיתפתח צפוי מראש לכישלון… כל פתרונות האנושות לשאלת החיים [כלומר, משמעות החיים ופשר

  לכל הסתירות והמכאובים] לא יועילו. ומכיוון שהיא מתעלמת מהשורש, היא אבודה מראש…
 "השורש, החומר היסודי של החיים, עצם החיים - נעלם מהשגת אנוש, ולכן לעולם חוסר בהירות

 עוטף את כל החיים ואת כל הרוח האנושית… וייאוש ופחד מכישלון אורב לכל מעשי האדם. כל דבר
 עלול להיכשל, ללכת לאיבוד, למות... [אפילו זה] המעמיק, החותר להכיר ולהקשיב... יפגוש [רק] את

  החידלון... ואת המוות שעוטף את החיים"



 (מתוך קובץ מאמרים אקלקטי ונועז על הגותו של רבי נחמן, "העולם יש לו לב", בהוצאת ידיעות אחרונות,
.(2011  

 
 המאמר מבקש למצוא את התשתית הרוחנית שאותה חיפש רבי נחמן כל חייו - את אותו בסיס איתן ונצחי,

 המעיין שממנו נובע כל היש בעולם, השורש שמזין ומרווה את הקיום כלו, שממנו המציאות כלה נובעת, ואליו
  הכל שב.

 
 העולם, האמין רבי נחמן, יש לו לב.

 
 השפה הדתית קוראת ללב העולם, לשורש הזה, "אלוהים", או "ה.ו.י.ה". פיזיקת החלקיקים קוראת לזה "בוזון

 היגס" - על שם המדען שהגה את התיאוריה - או "החלקיק האלוהי", שהוא השם היותר עממי שנתנו לו
 המדענים במאיץ החלקיקים בשוויץ. ראו סרטון מעניין מאוניברסיטת בר אילן,

https://www.youtube.com/watch?v=QJ9RGfF2-nI 
 

 המדע עוד יגלה שהחלקיק האלוהי, שהתגלה ב - 2012, וזיכה את פרופסור היגס בפרס נובל לפיזיקה, איננו
 שורש הקיום, כי לב העולם נסתר מן העין האנושית והשכל האנושי לעולם לא יוכל באמת לתפוס אותו. היוונים

 חשבו שהאטום הוא יסוד הקיום, אחר כך המדענים גילו את הפרוטון ואת האלקטרון, ובהמשך את הקווארק,
  וכעת "החלקיק האלוהי".

 
  אבל כמו רבי נחמן, גם המדע לעולם לא יחדל מלחפש את לב העולם.

 
 כי אל השורש הקיומי הזה בני האדם עורגים. משהו בנו יודע וזוכר שמהמהות הזאת באנו ("וילך") -

 ממנה נבראנו והיא מהווה כל תא וכל מולקולה בגופנו - ואליה נשוב בסוף חיינו. ולא רק האדם בא משם
  ושב לשם. כל דבר - כל חי וכל צומח וכל דומם - בא מאותו שורש קיומי, ואליו הוא שב.

 
 אבל האמת היא, שאין צורך להמתין לסוף חיינו כדי לשוב אל השורש שממנו באנו. "החלקיק האלוהי"

 הזה - שורש הקיום - לא מחכה לנו בסוף המסע. הוא נמצא כאן כל הזמן! הוא תשתית הקיום. הוא מהווה
 ומקיים כל תא וכל מולקולה - "כי קרוב אליך הדבר מאוד" (דברים ל', י"ד), אמר משה לבני ישראל

 בפרשה הקודמת. בלעדיו אין קיום.
 

 הבעיה היא - ובגללה רוב בני האדם כל כך אומללים - של"חלקיק האלוהי" האמיתי - או "שורש הקיום" שאליו
 אנחנו עורגים וכמהים ומתגעגעים - "אין לו דמות הגוף ואינו גוף", כלשון הרמב"ם. הוא אמנם מהווה את כל

 היש - את כל החומר - אבל הוא עצמו איננו "יש", כלומר, איננו קיים במובן הפיזי הפשוט, ולכן הוא גם לא
 יתגלה במאיץ החלקיקים בשווייץ. אם הוא היה "יש" פיזי, הוא לא יכול היה להיות שורש הקיום, או לב העולם.

 
 והנה, בפרשה שלנו השבוע, משה בן 120 שנה בדיוק. יום הולדתו - היום בו הגיע מתוך האינסוף - הוא גם יום

 פטירתו - היום בו ישוב מהעולם הסופי והסופני בחזרה אל האינסוף. אל דאגה, הפרידה של משה מהעם
  מתפרשת על פני כמה פרשות, ונותרו לנו ולו עוד שלוש…

 
 השבת הזו - שבת שובה - היא הזמנה אדירה עבורנו לזכור שבכל רגע בחיינו אנו יכולים לשוב אל מקור

  החיים, לטבול לרגע ב"מעיין הנעורים" הנצחי, להיטען באנרגיית חיים, ולצאת שוב אל עמל חיינו.
 

 כי העולם, כמו שאמר רבי נחמן, יש לו לב.
 

 זו, לדעתי, העבודה הדתית/רוחנית האמיתית: הלוך ושוב, הלוך ושוב, מלב ליבו של העולם, החוצה אל העולם,
 וחזרה, וחוזר חלילה.



 
 עד 120.

 
 שנה טובה, חתימה טובה, לב טוב, ושבת שלום.

 
 אלישע


