
 בס"ד

 3עבודת הנפש בימי התשובה 

 רמב"ם יד החזקה הלכות תשובה פרק ב 

עוד שנאמר יעזוב  ויגמור בלבו שלא יעשהוהחוטא חטאו ויסירו ממחשבתו  שיעזוב)ב( ומה היא התשובה הוא 

על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה יתנחם רשע דרכו וגו' וכן 

בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר  להתודות החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו' וצריך

 בלבו:

תרחק הרבה ומ ועושה צדקה כפי כחולפני השם בבכי ובתחנונים  צועק תמיד)ד( מדרכי התשובה להיות השב 

כולן ומשנה מעשיו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים  ומשנה שמומן הדבר שחטא בו 

 שגלות מכפרת עון מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח: וגולה ממקומולטובה ולדרך ישרה 

 

 / הרב קוק 1אז סעיף אורות התשובה פרק ט

בתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אחד מהיסודות של התשובה, במחש

אמונת הבחירה החפשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצות התשובה שמודה האדם שאין 

 אם אותו בעצמו. -שום ענין אחד, שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי

על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך  ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכלתו

לשוב אל ד', לחדש את חייו בסדר הטוב. אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו כאשר ישאב ממקור הדעת, המתחבר 

 אל קדושת אור התורה, המשיבת נפש. 

לגבי שכלנו דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו, -ואחרי הידיעה הבהירה, שהשאלה על

המוגבל, ואינה שייכת כלל בחק בורא כל, אדון כל החקים, וסבת כל הסבות, מקור החכמה ובונה התבונה, ברוך 

חופשו, -בחירתו ואי-הוא, הננו נכונים להבין שיש מקום גם לההשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי

 והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהויה. 

דם מחטאו, לא סידר לו את ארחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו אך כל זמן שלא שב הא

 והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. 

אמנם אחרי הארת התשובה מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים, שלגבי ערכו של האדם 

בוה, וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים הם אינם טובים, ותוצאותיהן הן מרות לו, לרשות הג

 לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת. 

וכל זה הוא ביחש להצד הרע שבמעשיו, מה שאין כן הצד הטוב כולו הוא קשור עם חופשתו של האדם, וכפי 

ניתק מרשות הבחירה החפשית שלו, ונמסר אותה המדה שתוכן התשובה מתגבר, והצד הרע שבמעשיו הולך ו

לרשות העליון, ששם כולו הוא טוב, ולא יגורך רע, ככה מתקשר יותר הצד הטוב שבמעשיו וכל תוכן חייו לרשות 

בחירתו וחופשו, להגדיל אורו ועשרו לשעה ולנצח, והאדם וכל עולמו ובמדה ידועה כל העולמים מתעלים בזה, 

הטוב העליון, שהמדה הטובה היא היסודית הכוללת, והראשית וגם האחרית  ומתבהרים בההכרה העליונה של

 של כל ההויה, "טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. 

 

 / הרב קוק גסעיף פרק טז אורות התשובה 

אין לשער ואין להעריך את גדולת האושר, שצריך האדם לחוש בעצמו, ברב קורת רוח, מתוך אותו הצער העדין 

עת אשר רוח הקדושה והטהרה של התשובה חל עליו, בעת שהוא הולך ומשוטט ברעיון הבוער המצער אותו ב

באשר של חרטה גמורה על כל חטאיו ועונותיו ופשעיו, בעת שנשמתו מתרפקת באהבה על הוד הקדושה 

והשלמות, מתרפקת על דודה יוצרה ומחוללה מחולל כל ברוך הוא, בעת שבכל לב ובכל נפש רוצה האדם 

 ק של חפץ אדיר להיות הולך בתם וביושר, להיות צדיק פועל צדקות, להיות ישר הולך נכוחות. בעומ

אע"פ שהוא מתלבט מאד איך להוציא את רגליו מתוך הבוץ של החטאים, אע"פ שלא נתברר לו כלל וכלל איך 

הם מלאים, אבל  מתקנים את העבר כולו, אע"פ שהדרכים המעשיים אינם עדיין כלל סלולים לפניו, ואבני נגף

זהו רוח גן עדן אלהים, המנשב בנשמה וממלא אותה אושר אין קץ, עד אשר גם אש הגיהנם  -הרצון להיות טוב 

 של הצער העמוק מתהפך גם הוא לנחל עדנים. 


