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 עבודת הנפש בימי התשובה

 אורות התשובה פרק ה סעיף א / הרב קוק

התשובה היא ההרגשה היותר בריאה של הנפש. נשמה בריאה בגוף בריא מוכרחת היא לבוא לידי האושר הגדול של תשובה, 

 והיא מרגשת בה את העונג הטבעי היותר גדול. 

בגויה כשהיא שלמה בתכונתה, והרקה רוחנית של כל מעשה רע  פליטת החמרים המזיקים, פועלת פעולתה הטובה והמבריאה

וכל רשומים רעים ומקולקלים הבאים ממנו, של כל מחשבה רעה ושל כל ריחוק מהתוכן האצילי האלהי בכלל, שהוא יסוד לכל 

 רע, לכל גסות וכעור, מוכרחת היא לבוא, כשהאורגן בריא מצדו הרוחני והגשמי יחדיו.

 

 / הרב קוק שעח אגרות הראיה כרך ב

ע"ד אגרת התשובה, גדולה מאד היא תשוקתי לזכות להכינה ולסדרה כראוי, אבל לפי ערך גדולת הענין כן רבו 

המניעות. ביחוד קשתה עלי מאד ההסברה והכיוון אל השערה, עד כמה להנמיך רזי עולם והיכן הוא הגבול של 

 "למכסה עתיק". אל ד' ויאר לנו בדרכו דרך הקודש. 

עז, שצריכה להיות מתלבשת -וד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה, ועוצם השלוה, ושמחתביס

 הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו, 

אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה, חלילה, ואיננו מגרע כחוט השערה מכל -ולכוין עם זה לבאר איך שמחת

הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראה תתאה, אדרבא עוד הוא מרבה את הכח התמציתי ההתעוררות הנפשית, 

 של הזהירות והזריזות הנשמתית. 

בטחה עצומה, עד שבגבורה  ר קדמון ממלאת את כל חדרי הנשמהועם זאת, הגדולה העליונה של בהיקות חסד או

ר וחיים מלאים: "הסולח לכל עוניכי, הרופא לכל קודש מקורית, האומרת בהד -הנשמה יוצאת שירת-נאמנה ובכל מלא

 תתחדש כנשר נעוריכי",  -תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדיך, 

עדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זכה  -והבטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו

ות, לכל מדרגותיהם, וק"ו השגגות לכל מיניהן, מתהפכים לזכיות גמורות, ורכוש גדול פנימית ועדינה, איך כל הזדונ

ועושר רב מתגלה מחוך אוצרות חושך, "ונפשי תגל בד' תשיש בישועתו, וכל עצמותי תאמרנה: ד', מי כמוך מציל עני 

 מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו".

 סעיף א' / הרב קוקפרק ז אורות התשובה 

 ראש כאחד. -טבעה של התשובה היא, שהיא נותנת לאדם מנוחה וכבד

 

היא מנחמת אותו גם בהרהור תשובה, בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח אושר רם ונשא של עולם מלא, 

 ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזחיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק, הנותן

 ערך גדול וקבוע לחייו. 

 

הציור של התשובה מהפך את כל העונות ובהלותיהם, יסוריהם הרוחנים וכעוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח, 

מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה, ולמעלה מכל 

רגיש כו אותו הנועם האלהי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר חשבון ודעת הרי הוא מתענג על אושר הנוחם, שמ

 עם הטעם המעדן של שבירת הלב ודכאות הנפש, המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים. 

  

 סעיף ו / הרב קוקפרק ה אורות התשובה 

מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה ובטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח 

 בעולם. 

והשלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם  -החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב, את השלמות, 

! ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכלתו רו אל הטוהר של אידיאל הצדק הגמולהגשימה בפועל, וכמה כחו חלש לכון מעשי

 כלל? 

והיא משלימתו. אם האדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, אין  -לזאת התשובה היא טבעית לאדם, 

 זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו היא העריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. 

 יד על דרכו בחיים ומשלימתו באמת.תמוהחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת 


