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 עבודת הנפש של ימי התשובה 

 

 / הרב קוק  זסעיף אורות התשובה פרק ט 

יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, ופוגמת בזה 

 את אישיותו. 

 

וחסרון זה מתמלא הוא, כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בשולה, שהרי היא מתאחדת אז  

עם התשובה העליונה, שכל עיקר כונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של 

האדם כ"א דוקא באמוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו, ומתוך כך הזדונות מתהפכות לזכיות,  

 .  " עליהם הוא יחיה -משפט וצדקה  "ובשוב רשע מרשעתו ועשה

  

 

 / הרב קוק סעיף ט'אורות התשובה פרק ט 

כל חטא נובע מפגם ביכולת בנפש האדם. נחלשה הנפש, ואינה יכולה לעמוד נגד נטית הרע  

יכולת זה בצאתו אל הפועל מחליש הוא את כח הרצון של הטוב, וחלישות הרצון  -שבה. חסרון

 מחוללת חלישות הידיעה והכרת הטוב מתטשטשת. 

תה גם עם הכרת הרע. התשובה באה אחר בינה. כשמגבירים את הכרת הטוב, הבאה בשלימו

 הרע מבחין את הטוב, כשעומק הרע נעשה ידוע ברעתו, מבהיק יותר עומק הטוב בטובו.  

וכל מה שידיעת הטוב מתבררת, והפגם שגרם החטא להחשיך את הידיעה, הולך לו ע"י השבת  

הטוב ולהציל   ןסס את רצובהרצון ונטית הנפש אל הטוב, מתעוררת ע"י ההכרה ג"כ הנטיה ל

זה להעמיד את נפילתה בותו מפגמו של החטא, והנפש אשר נחלשה מקבלת את טובה  גם א

ולתקן את יכלתה שתהיה במלואה בתור יכולת לטוב, וע"י זה נעשית הבחירה חפשית באמת,  

המושך הרוחני, שיש בכל נפש להמשך אל -ושקול הטוב נשקל הוא באין מפריע, וממילא כח

הטוב ולהעמיד את סדרי החיים של היחיד והצבור כולם  הטוב, פועל הוא להגביר את הכרעת  

 על המרכז של הטוב הגמור, שמלתו האחרונה היא אור ד'.  

התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים  

המעשים   את  ולטהר  הרוח  את  לעדן  הנפשות,  את  לזכך  שלה  התועלת  גודל  עם  לתשובה 

הי סופמכעורם,  להיות  מוכרחת  הגבור  נא  אפילו  ממנה  נמלט  שלא  חולשה,  איזו  עמה  ת 

 שבגבורים.  

כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עז החיים ע"י הסלידה הפנימית, והנטיה לשוב מכל חטא, 

 מתקמץ ג"כ הרצון של הטוב, ועז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. 

ש כזאת,  חולשה  המוסרית  מטהרתו  סובל  האדם  הזרמה  נמצא  ע"י  שהתרפא  חולה  סובל 

אלקטרית חזקה, שאמנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכח החי והבריא  

 שבו. 

שבים, ע"כ, ימים של שמחת קדש, של חדות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועז החיים הטהור.  

 אז תהיה התשובה שלמה.  

  

 

 



   


