
איך 'זדונות הופכים לזכויות'?
למה החטא גורם לצער?

מה הקשר בין הציונות לתשובה?
לאן צריך לחזור בתשובה?

נועדה רק כדי לשקם את האדם לאחר נפילה רוחנית, אלא קודם כל כדי  התשובה לא 
לעודד אותו להתקדם, לפרוץ דרך ולהציב יעדים חדשים בכל עת. התשובה היא הסוד 
שמניע את כל האנושות לא להסתפק בהווה, אלא לחתור באומץ לעתיד טוב יותר. היא 
לא נרתעת מהחטא, אלא משתמשת בו כדי להכיר טוב יותר את עוצמות החיים שבאדם. 
היא לומדת מייסורי המצפון על הטבע האנושי הטהור, ומחזקת את הביטחון העצמי. 
וגואלת אותו משעבודים.  התשובה מעניקה לאדם חירות, משחררת אותו ממקובעות 

היא מחברת את האדם לעצמו, את העם לאדמתו ואת החיים למקורם האלוהי.

***
בלימוד  באמונה'.  יומי  ‘לימוד  של  החוברות  בסדרת  החמישית  החוברת  היא  זו  חוברת 
נעשיר את עולמנו הרוחני ונקיף באופן קבוע, שיטתי ומגוון, את ספרי היסוד של אמונת 

ישראל.

 ללמוד - להעמיק - להתחבר 

הפיגוע  לאחר  הרב  מרכז  מישיבת  תלמידים  ע"י  הוקמה  הנשמה'  'בשביל  עמותת 
בישיבה. העמותה שמה לה למטרה לעודד ולהרבות לימוד בנושא האמונה. בשנים 

האחרונות הוציאה העמותה מאות אלפי חוברות לימוד יומי לבני נוער.

בשיתוף:

אורות 
התשובה

תמוז-אלול שנה ראשונה

מהדורה 
מורחבת!

בשביל
הנשמה

בשביל
הנשמה

תלמידי ישיבת מרכז הרב

הלימוד היומי באמונה
מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות,
שבסופו אתה תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל!

פרטים על התכנית בגוף החוברת
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תלמידי ישיבת מרכז הרב

אורות התשובה • הלכות תשובה לרמב"ם • נתיב התשובה למהר"ל



לימוד יומי באמונה
אורות התשובה

הלכות תשובה לרמב"ם
פרק א מנתיב התשובה למהר"ל 

תמוז-אלול שנה ראשונה

תלמידי ישיבת מרכז הרב

יוצא לאור על ידי ארגון בשביל הנשמה
ללמוד-להעמיק-להתחבר

בשיתוף:

בשביל
הנשמה

בשביל
הנשמה



לעילוי נשמת
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה 

לע"נ אמנו וסבתנו

הצדקת הצנועה אוהבת המקום והבריות

רודפת צדקה וחסד

מרת מסודי בת מרי עמאר ע"ה

אשת הרב שלום עמאר זצוק"ל

נלב"ע ו' תשרי תשע"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

משיבים את האמונה אל הלב 

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת 
לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו 
עולם אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון יימשך עד לסוף שנת תשע"ה -  שנת השמיטה.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום. 

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?   

< ביחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

< באינטרנט: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

תוכנית השנה הראשונה 
חשון: שמונה פרקים לרמב"ם 

כסלו–שבט: מסילת ישרים 

אדר–סיון: כוזרי 

תמוז -אלול: הרב קוק 

בהמשך
חובות  אגרות(,  )הקדמות,  הרמב"ם  משנת 

הר"ן,  דרשות  העיקרים,  ספר  הלבבות, 

מהר"ל, חסידות, הרב קוק 

ועוד מספרי רבותינו הראשונים והאחרונים

לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל היכנסו 
עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:

www.yeshiva.org.il www.meirtv.co.il



מבוא
בשנת  תרע"א, פונה הרב קוק לרב חרל"פ, תלמידו המובהק, ומשתף אותו בהתלבטות בנוגע לכתיבת 
ספר העוסק בתשובה. הרב קוק מתאר בפניו את השקפת עולמו על מושג ה'תשובה', ומנסח את 
רעיונות היסוד שצריכים לבוא לידי ביטוי בספר. אלו הנקודות העיקריות שמציין הרב קוק, בתוספת 

ביאור קצר )מתוך אגרת שע"ח, אגרות הראי"ה חלק ב(.
א. "ביסוד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה, ועוצם השלוה, ושמחת-עז, שצריכה 
להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו" - קודם כל, צריך להסביר את 
ההשלכות החיוביות של התשובה על נפש האדם: היא מעניקה לו ביטחון שאפשר לתקן, מחזקת 
העצבות  בפני  חיים  בשמחת  האדם  את  וממלאת  בה,  לכרסם  שעלול  הייאוש  בפני  האישיות  את 

שעלולה להשתלט עליו. 
איננו מפר יראה, חלילה, ואיננו  זיו קודש זה  ונועם  "ולכוין עם זה לבאר, איך שמחת-אמת זאת,  ב. 
מגרע כחוט השערה מכל ההתעוררות הנפשית, הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראה תתאה. 
אדרבא, עוד הוא מרבה את הכח התמציתי של הזהירות והזריזות הנשמתית" - אין סתירה בין שמחה 
ונעימות לבין יראת שמים. השמחה איננה קשורה בהכרח לפריקת עול, ויראת שמים איננה קשורה 
מסוגלת  חיים,  ומלאת  חזקה  אישיות  דווקא   - מזאת  יתירה  עצמי.  בטחון  וחוסר  לעצבות  בהכרח 
להגיע לרמה גבוהה יותר של דקדוק במצוות, מאשר נפש חלושה ומפוחדת שעובדת את ה' מתוך 

יראת העונש.
מתחילה  שהנשמה  עד  ומתרבה,  הולך  וזיו-עדנים  והצהלה  והשמחה  ומתגבר,  הולך  "הבטחון  ג. 
להרגיש בהרגשה זכה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות, לכל מדרגותיהם, וק"ו השגגות לכל מיניהן, 
התשובה  כאשר   - חושך"  אוצרות  מחוך  מתגלה  רב  ועושר  גדול  ורכוש  גמורות,  לזכויות  מתהפכים 
מחזקת את האמון של האדם בעצמו, ואת הביטחון ברצון הטוב שלו - היא יכולה בדיעבד, להפיק 
רווחים מהחטא שכבר נעשה, במקום להתעלם ממנו. היא מבררת את התהליך הנפשי שסלל את 
הדרך לחטא, ומוצאת בתוכו כוחות חיים חיוביים, ששימשו להשגת הנאה מגונה וסיפוק מידי. גם 
התאווה שסחפה את האדם, חשפה בפניו את עוצמות החיים הטמונים בו. את כל אלו מגייס האדם 

כעת לעבודת ה', והופך אותה לאמיצה ואיתנה יותר.
ד. "מהלך הסיבוב של כל דבר חטא ועון מתחיל - ע"י התעלות הרצון לטוב ולקודש ד' - ללכת באורח 
חיים, המסבב ברכה ושמחת עולמים, בכל היצור כולו" - החטא פוגע לא רק באדם עצמו, אלא גם 
בעולם כולו, ובכוחה של התשובה לתקן את כל הפגמים הללו. התשובה מטפלת בכוח הרצון של 
האדם, ומסיטה אותו בחזרה לדרך הישר. השינוי שמתחולל במעגל המצומצם של האדם באמצעות 
התשובה, מכה גלים גם במעגל הרחב של העולם. הרצון המתוקן של האדם מפסיק את הקלקול 
כלל בשל  בדרך  חיובית, המתרחשת  גורם להשפעה  הוא  ובמקומו  בעולם עד עתה,  שגרם החטא 

קיום מצווה.
ואור  המגולה  קץ  דברת  ואל  הזה,  בזמן  בעסקי התשובה  עליונים  דברים  לחדש  אדם  יבא  ה."ואם 
הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוין שום דבר לאמתתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו... 
וכל חולשת נפש, פחדנות, רפיון-רוח ומוגת-לבב, כליל יחלוף. ורוח מעודד, ממלא חיי ישע וענג ד', בגודל 
לבב ורוחב דעה והגיון עז, יקח את מקומו" - בכל תקופה היסטורית, ישנן נפשות מזן מיוחד. כדי לתת 
הדרכה נכונה בעבודת ה', חייבת להיות התאמה לאופי הרוחני של הדור. תקופת הגלות התאפיינה 
ואז היה מקום לעבודת ה' שנובעת בעיקר מיראה, שמכניעה את הנפש  וחולשה,  בכפיפות קומה 
ומדכאת את האישיות. לעומתה, תקופת הגאולה מתאפיינת בגבורה וחירות שמרחיבים את כוחות 
הנפש,  את  שמעצימה  מאהבה,  בעיקר  שנובעת  ה'  לעבודת  זקוקה  הזה,  הדור  של  הנפש  החיים. 

ומאפשרת לאישיות להתבטא במלוא כוחה. 
הספר 'אורות התשובה' הוא מורה הדרך הרוחני של האדם החי בדור הגאולה. התפיסה שניסח הרב 
קוק בתמצית עוד לפני כתיבת הספר, באה לידי ביטוי בשלל הנושאים המופיעים בו. הוא מקנה לנו 
את הכלים ואת היכולת לעבוד את ה' מתוך הזדהות וחפץ לב, ומעניק טיפול יסודי לעולם הנפש, 

ביחד עם התנודות והטלטלות שמלוות אותו במשך החיים.

אֹורֹות ַהְּתׁשּוָבה

ַעל  ְלַדֵּבר  אֹוִתי  ּדֹוֶחֶפת  ֲחָזָקה  ְורּוַח  ְּפִניִמית  ִמְלָחָמה  ִנְלָחם  ֲאִני  ַכָּמה  ֶזה 

ּתֹוֶפֶסת  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ְמֻרָּכִזים.  ֵהם  ָּבּה  ַרק  ַרְעיֹונֹוַתי  ְוָכל  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּדַבר 

ֶאת ַהֵחֶלק ַהּיֹוֵתר ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה ּוַבַחִּיים, ָעֶליָה ְּבנּויֹות ָּכל ַהִּתְקוֹות ָהִאיִׁשּיֹות 

ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּור  ֶׁשֲהֵרי  ַקָּלה,  ֶאָחד  ִמַּצד  ֶׁשִהיא  ד'  ִמְצַות  ִהיא  ְוַהִּצּבּוִרּיֹות, 

ָיְצָאה ֲעַדִין ֶאל ַהֹּפַעל  הּוא ְּכָבר ְּתׁשּוָבה, ּוִמַּצד ֶאָחד ֲהֵרי ִהיא ָקָׁשה, ֶׁשֹּלא 

ִּבְמלֹוָאּה ָּבעֹוָלם ּוַבַחִּיים.

ִהְנִני מֹוֵצא ֶאת ַעְצִמי נֹוֶטה ַלְחֹׁשב ּוְלַדֵּבר ָּתִמיד ַרק ַעל אֹודֹוָתּה. ַהְרֵּבה ָּכתּוב 

ַּבּתֹוָרה, ַּבְּנִביִאים ּוְבִדְבֵרי ֲחָכִמים ַעל אֹודֹוָתּה, ּוְלדֹוֵרנּו ֲעַדִין ַהְּדָבִרים ְסתּוִמים 

ְוַחִּיים,  ִׁשיָרה  ָׁשם  ֶׁשֵּיׁש  ַהָּזִוּיֹות  ְּבָכל  ַהְמׁשֹוֶטֶטת  ַהִּסְפרּות,  ֵּברּור.  ּוְצִריִכים 

ֹלא ָחְדָרה ְּכָלל ְלתֹוְך אֹוַצר ַהַחִּיים ַהִּנְפָלא ַהֶּזה, אֹוַצר ַהְּתׁשּוָבה. ֶּבֱאֶמת, ֹלא 

ִהְתִחיָלה ְּכָלל ְלִהְתַעְנֵין ּבֹו, ָלַדַעת ֶאת ְּתכּוָנתֹו ְוֶעְרּכֹו, ֲאִפּלּו ִמִּצּדֹו ַהִּפּיּוִטי, 

ִצּדֹו  ְּדַבר  ַעל  ֲעַדִין  ֶאְצַּבע  ָנְקָפה  ָוֹחֶמר ֶׁשֹּלא  ְוַקל  ֵחֶקר,  ְלֵאין  ְמַלֵּבב  ֶׁשהּוא 

ַהַּמֲעִׂשי, ְּבִיחּוד ַּבֶּמה ֶׁשּנֹוֵגַע ְלַמְּצֵבי ַהַחִּיים ַהֲחָדִׁשים ֶׁשָּלנּו.

ִנְסָלד  ְוִהְנִני  ְּדַבר ַהְּתׁשּוָבה.  ְלַדֵּבר ַעל  ַהְּפִניִמית  ִנְדָחף ֵמַעְצמּוִתי  ִהְנִני  ָאֹנִכי 

ְּדַבר  ַעל  ָּכְתבּו  ַהְּתׁשּוָבה?  ְּדַבר  ַעל  ְלַדֵּבר  ָאֹנִכי  ֲהָראּוי  ִמַּמֲחַׁשְבִּתי,  ְּבַעְצִמי 

ְטהֹוִרים,  ַהּיֹוֵתר  ְוַהֲחָכִמים  ַהְּנִביִאים  ֶׁשָעְברּו,  ַהּדֹורֹות  ְּגדֹוֵלי  ַהְּתׁשּוָבה 

ַהֲחִסיִדים ַהּיֹוֵתר ְּגדֹוִלים, ְוֵאיְך אּוַכל ָאֹנִכי ְלִהְתַיֵּצב ִּבְקָהָלם? ֲאָבל ֹלא ּתּוַכל 

ְּדַבר  ַעל  ְלַדֵּבר  ֲאִני  ֻמְכָרח  ַהְּפִניִמית,  ִמְּתִביָעִתי  ְלָפְטֵרִני  ָּבעֹוָלם  ֻחְלָׁשה  ָּכל 

ְּבדֹוֵרנּו,  ֶׁשָּלּה  ַהֹּתֶכן  ַלֲהָבַנת  ְוַהַּמֲעִׂשי,  ַהִּסְפרּוִתי  ְּבִצָּדּה  ְוַדְוָקא  ַהְּתׁשּוָבה, 

ּוְלַהְגָׁשָמָתּה ַּבַחִּיים, ְּבַחֵּיי ַהְּפָרט ּוְבַחֵּיי ַהְּכָלל.
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ביאורים
'התשובה הטבעית', מתחילה מוודאות פנימית ש'משהו לא בסדר', בלי שאף אחד גילה לנו. התחושה 
הזו מוכרת לנו בעוצמות שונות, משני תחומים: א. בריאות: כשהגוף מזהה בעיה, הוא מאותת לנו 
גורמים לנו  ב. מצפון: מחשבה או מעשה לא ראויים,  נוחות ממשית.  דרך כאב חד או תחושת אי 
צביטה בחדרי הלב. התשובה הטבעית מתייחסת לשני התחומים הללו, ובכך מתגלה לנו חידוש בכל 

אחד מהם. 

א( 'תשובה טבעית גופנית': בניגוד למלאכים שעובדים את ה' בעולם נבדל, המטרה שלנו היא לעבוד 
את ה' בעולם גשמי. הנשמה ממלאת את התפקיד שלה בשיתוף פעולה מלא עם כוחות הגוף. מחלות 
וחולשה גופנית פוגמים באיכות החיים הרוחנית של האדם, ולכן גם פגיעה בגוף היא חטא, ולא רק 
או סבל מתמשך, מסמן את  בריא', שמתחזק בעקבות כאב  'להיות  בנשמה. הרצון הטבעי  פגיעה 

הקומה הבסיסית ביותר של התשובה שדורשת מהגוף לחזור לאיזון.

ב( 'תשובה טבעית נפשית': לפני שה' מדבר איתנו דרך התורה, הוא מדבר איתנו דרך החיים. הוא יצר 
לנו נפש כזו, שהיא לא רק מקור אנרגיה עבור הגוף, אלא גם מצפן רוחני. הנפש מקפלת בתוכה עולם 
ערכים שלם ומסודר, בהתאמה מופלאה לרוח התורה ומצוותיה, והיא לא עוברת בשתיקה על סטיה 
מן הדרך. ייסורי המצפון מטלטלים את האדם, וקוראים לו לעצב מחדש את דפוסי ההתנהגות שלו.

בין שתי התחושות, הגופנית והנפשית, יש גם כמה הבדלים: הרגישות הגופנית היא חדה וברורה, 
וגם משותפת לכל בני האדם. לעומתה, הרגישות הנפשית היא עמומה ולא יציבה, וגם שונה מאדם 
לאדם בהתאם לרמתו המוסרית. להבדלים הללו יש השלכות גם לענין התשובה: הרגישות הנפשית 
היא אמנם עמוקה ומייסרת יותר מאשר הגופנית, אבל גם קשה יותר לסמוך עליה. כאב גופני מאשר 
לאדם שהוא חולה גם אם הרופא יטען בלהט שהוא בריא; ואילו ייסורי מצפון משקפים את עולם 

המושגים של האדם, שהוא חלקי, יחסי ולא מדויק.

הרחבות
ױ שמירת הגוף

גם בדברי  ּגּוָפִנית. הרב קוק פותח את מושג התשובה בהתייחסות לשמירת הגוף.  ִטְבִעית  ְּתׁשּוָבה 
– "הואיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי  הרמב"ם מצאנו את חשיבות השמירה על בריאות הגוף 
השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם 
עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין המאבדים את הגוף והמחלימים״ 
גם את  קוק מדגיש  כלי לשכל, הרב  הגוף בתור  א[. הרמב"ם מדבר על חשיבות  ד,  ]הלכות דעות 

המעלה המיוחדת לגוף בפני עצמו בעבודת ה'.

ױ גבורה גופנית – כלי לעבודת ה'
גוף  הגופנית,  תביעתנו  היא  “גדולה   – הגופנית  התשובה  על  דבריו  את  קוק  הרב  מרחיב  באורות 
בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה 
לג[.  ]אורות התחיה  רוח הקודש"  לנו  לא פחות ממה שיש  לנו בשר קודש,  הגופנית, שכחנו שיש 
ומרחיב עוד ואומר שהגבורה הגופנית שהצעירים מסגלים לעצמם נותנת כוח ומחיה את הצדיקים 

העוסקים בתורה ]שם לד[.

ױ החטא ממית
עושה  אלא  לרופא,  הולך  אינו  חולה  אדם  מתוקן  שבמצב  אומר  הרמב"ן  ָּבֶזה.  עֹוֶסֶקת  ַהֶּמִדיִציָנה 
תשובה. החולי מגיע בעקבות עֵברה, ולכן על האדם לתקן את השורש הרקוב ולשוב מחטאו. הרופא 
יודע לרפא רק את התסמינים ]רמב"ן ויקרא כו, יא[. אולם בעל התורה תמימה אומר שהרמב"ן הוא 
דעת יחיד בזה, וודאי שצריך ללכת לרופא בשעת חולי ]דברים כב, ב[. מכל מקום, הרמב"ן דיבר רק 
בדור שכל ישראל שלמים )מפורש בדבריו( ובאדם צדיק ]אבני נזר חושן משפט קצג[. החיד"א מכריע 
שחולה חייב ללכת לרופא, וכמובן ירבה בתפילה ובתחנונים לקב"ה ]ברכי יוסף, יורה דעה שלו, ב[.

שאלות לדיון
א. מדוע בחר הרב קוק תחילה, לדבר דווקא על תשובה גופנית?

ב. הרב קוק כותב שהאדם בהנהגתו הרעה אשם בכל דלדול החיים שבא לו. מה המשמעות שיש 
ללמוד מכך?

לעילוי נשמת נפתלי בן ר' מרדכי ז"ל

ֶּפֶרק א 

ְּתׁשּוָבה ִטְבִעית, ֱאמּוִנית, ִׂשְכִליתױ

ג(  ֱאמּוִנית,  ְּתׁשּוָבה  ב(  ִטְבִעית,  ְּתׁשּוָבה  א(  ַמֲעָרכֹות:  ְּבָׁשֹלׁש  מֹוְצִאים  ָאנּו  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת 
ְּתׁשּוָבה ִׂשְכִלית. 

ַּבְּתׁשּוָבה ַהִּטְבִעית ֵיׁש ְׁשֵני ֲחָלִקים: ְּתׁשּוָבה ִטְבִעית ּגּוָפִניתױ• ּוְתׁשּוָבה ִטְבִעית ַנְפִׁשית.

ֻחֵּקי  ִעם  ַהְמֻקָּׁשִריםױ  ְוַהּתֹוָרה,  ַהּמּוָסר  ַהֶּטַבע,  ֻחֵּקי  ֶנֶגד  ָהֲעֵברֹות  ָּכל  ֶאת  סֹוֶבֶבת  ַהּגּוָפִנית 
ָהָאָדם  ִמֶּזה  סֹוֵבל  ְוַהְרֵּבה  ּוַמְכאֹוִבים,  ַמֲחלֹות  ְלָהִביא  הּוא  ָרָעה  ַהְנָהָגה  ָּכל  ֶׁשּסֹוף  ַהֶּטַבע, 
ַהְּפָרִטי ְוַהְּכָלִליױ. ְוַאֲחֵרי ַהֵּברּור ֶׁשִּמְתָּבֵרר ֶאְצלֹו ַהָּדָבר, ֶׁשהּוא ְּבַעְצמֹו ְּבַהְנָהָגתֹו ָהָרָעה ָאֵׁשם 
ְלֻחֵּקי  ָלׁשּוב  ַהַּמָּצב.  ֶאת  ְלַתֵּקן  ֵלב  ָׂשם  הּוא  ֲהֵרי  לֹו,  ֶׁשָּבא  ַהַחִּיים  ִּדְלּדּול  אֹותֹו  ְּבָכל  הּוא 
ַהַחִּיים, ִלְׁשֹמר ֶאת ֻחֵּקי ַהֶּטַבע, ַהּמּוָסר ְוַהּתֹוָרה, ְלַמַען ָיׁשּוב ְוִיְחֶיה ְוָיׁשּובּו ֵאָליו ַהַחִּיים ְּבָכל 
ֲעַדִין  ַהִּנְרֶאה  ְּכִפי  ִנְׁשַּתְכְלָלה  ֹלא  ֲאָבל  ַהְרֵּבה,  ָאְמָנם  ָּבֶזה•  עֹוֶסֶקת  ַהֶּמִדיִציָנהױ  ַרֲעַנּנּוָתם. 
ְלַגְמֵרי ֲעבֹוָדה ְּגדֹוָלה זֹו, ְוֹלא ִנְמָצא ֲעַדִין ַהִּפְתרֹון ַהָּנכֹון ְלָכל ְׁשֵאלֹות ַהְּתׁשּוָבה ַהּגּוָפִנית. ַעד 
ַּכָּמה ֶׁשֵּיׁש ִּבְגבּולֹות ַהַחִּיים ְלַהֲחִזיר ָלָאָדם ֶאת ָּכל ָהָאבּוד ִמֶּמּנּו ִמַּצד ַהֲחָטִאים ְמָהְרֵסי ַהּגּוף 
ְוֹכחֹוָתיו. ּוְכִפי ַהִּנְרֶאה ִמְקצֹוַע ֶׁשל ְּתׁשּוָבה זֹו ָּתלּוי הּוא, ְּבֶקֶׁשר ָחָזק, ְּבֶיֶתר ֶחְלֵקי ַהְּתׁשּוָבה 

ָהרּוָחִניתױ - ַהִּטְבִעית, ָהֱאמּוִנית ְוַהִּׂשְכִלית. 

"מּוַסר  ֶּׁשּקֹוְרִאים  ַמה  הּוא  ְוָהרּוָחִנית.  ַהַּנְפִׁשית  ַהִּטְבִעית  ַהְּתׁשּוָבה  ִהיא  ְּפִניִמית  יֹוֵתר 
ְּכָליֹות"ױ. ֶטַבע ַהֶּנֶפׁש ָהֱאנֹוִׁשית הּוא ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה, ּוְכֶׁשָּסר ִמן ַהֶּדֶרְך, ְּכֶׁשָּנַפל ְּבֵחְטא, 
ִאם ַנְפׁשֹו ֲעַדִין ֹלא ִנְׁשֲחָתה ְלַגְמֵרי, ֲהֵרי ַהחּוׁש ַהֶּזה ֶׁשל ַהַּיְׁשרּות ַמְדִאיבױ ֶאת ְלָבבֹו ְוהּוא 
ִנְמָחה ֶחְטאֹו.  ִּכי  ַיְרִּגיׁש  ְלַתֵּקן ֶאת ַהְמֻעָּות, ַעד ֲאֶׁשר  ִמְזָּדֵרז ָלׁשּוב  ִמְתמֹוֵגג ִמְּכֵאבױ, ְוהּוא 
ֵחֶלק ֶזה ֶׁשל ַהְּתׁשּוָבה הּוא ְמֻסָּבְך ַהְרֵּבה ְמֹאד, ָּתלּוי הּוא ִּבְתָנִאים ַרִּבים, ְּפִניִמִּיים ְוִחיצֹוִנִּייםױ, 
ְוֵיׁש ּבֹו ַּכָּמה ַּדְרֵכי ֲהָטָעהױ, ֶׁשחֹוָבה ִהיא ְלִהָּׁשֵמר ֵמֶהם, ֲאָבל ִמָּכל ָמקֹום הּוא ַאַחד ַהְיסֹודֹות, 

ֶׁשֹּתֶכן ַהְּתׁשּוָבה ִנְׁשָען ֲעֵליֶהם. 

יכולה  וברוחו(,  בנפשו  )בגופו,  יותר  מתוקן  למצב  האדם  ִׂשְכִלית – שיבת  ֱאמּוִנית,  ִטְבִעית,  ְּתׁשּוָבה 
שכלו.  או  אמונתו,  טבעו,  לתשובה:  האדם  של  לבו  תשומת  את  המעוררים  גורמים  ממספר  לנבוע 
לתשובה.  הלב  תשומת  את  מעורר  נוחות(  חוסר  כאב,  )חולי,  הגוף  ּגּוָפִנית – טבע  ִטְבִעית  ְּתׁשּוָבה 
ְוַהְּכָלִלי – האדם עצמו או הציבור. ַהֶּמִדיִציָנה – הרפואה. ִמְקצֹוַע  ְמֻקָּׁשִרים – קשורים. ָהָאָדם ַהְּפָרִטי 
ֶׁשל ְּתׁשּוָבה זֹו ָּתלּוי הּוא... ְּבֶיֶתר ֶחְלֵקי ַהְּתׁשּוָבה ָהרּוָחִנית – הבראת הגוף תלויה בבריאות הרוח. מּוַסר 
ְוִחיצֹוִנִּיים – בפנימיות הנפש,  )רוחני(. ְּפִניִמִּיים  ְּכָליֹות – ייסורי מצפון. ַמְדִאיב – מצֵער. ִמְּכֵאב – מצער 
ובצדדים חיצוניים יותר באדם עצמו או בגורמים אחרים. ַּדְרֵכי ֲהָטָעה – מצבים שבהם הרגש המוסרי 

עלול להטעות.

מערכות 

התשובה

התשובה 

הגופנית

התשובה 

הטבעית נפשית
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ביאורים
הסוג השני של התשובה, 'הדתית', מתחיל מבחוץ ולא מבפנים. התורה מצווה עלינו לחזור בתשובה, 
משקעי העבר. מתוך  למרות  ונקי  דף חדש  לפתוח  וניתן  אכן אפשרית  לנו שהתשובה  ומבטיחה 
לימוד התורה, מתחזק בנו הביטחון בכוחה של התשובה, ומתעורר בנו הרצון לממש אותה בפועל. 

שני הסוגים הראשונים של התשובה מציינים שתי קטבים, שלפעמים אף מנוגדים זה לזה. התשובה 
לעומתה,  והבנה.  משמעות  חסרת  היא  אבל  עזה,  ותשוקה  פנימית  חויה  מתוך  נובעת  הטבעית 
התשובה האמונית נובעת מתוך עיון במקורות, ובאה לידי ביטוי בקיום מצות ה', אבל היא עלולה 

להיות מנוכרת לרגש ולרצון הפשוט של האדם.

מתארת  הזו  התשובה  יחד.  גם  הצדדים  שני  את  ממזג  'השכלית',  התשובה,  של  השלישי  הסוג 
השקפת עולם מסודרת שהאדם רוכש לעצמו במהלך החיים. הוא מעמיק בלימוד התורה, עד שהוא 
תופס את הרעיון הכללי שגנוז בה, ולא מסתפק ברשימת מטלות ודרישות מפורטות. הוא מבין את 
התכלית של העולם והאדם, את המבנה של כוחות החיים וההרמוניה ביניהם, עד שהתורה פוגשת 
את עולם הנפש ולא מדלגת מעליו. הוא חש איך התורה משרטטת את מפת הנפש שלו בדיוק נמרץ, 

והספר והלב מתאחדים.

נועדה  הטבעית  התשובה  עצמו:  התשובה  תהליך  על  גם  משפיעים  לתשובה,  השונים  המניעים 
או  עליון  צו  מילוי  מתוך  נעשית  האמונית  נפשית. התשובה  לשלוה  ולהגיע  מצפון  ייסורי  לנקות 
פחד מעונש. שתיהן מתארות אדם שלא מעוניין לערוך טיפול שורש, אלא רק 'להסתדר' ולהמשיך 
הלאה. המצב הזה נקרא תשובה מיראה, המעידה על ריחוק בין האדם לבורא, כאשר האדם מרגיש 

מאוים, ומוכן לוותר על רצונו מפני רצון ה'.

התשובה השכלית עולה מתוך הזדהות עמוקה עם דבר ה', ותחושה של התאמה מובנית בין הנפש 
והתורה. היא מתארת אדם שעושה את רצונו כרצון ה', ולא חש כל סתירה ביניהם. הוא בוחר בחיים 
של שליחות, ומסדר על פיה את המידות, המחשבות והשאיפות. המצב הזה נקרא תשובה מאהבה, 
המעידה על קירוב וחיבור בין האדם לבורא, שבכוחה 'להפוך זדונות לזכויות': אישיות שמאמינה 
בקדושה הטבעית של הנפש, מסוגלת לזהות גם בתוך מעשה העבירה את כוחות החיים הטובים 
שאיבדו את דרכם. במקום להתנער מהחטא, היא רותמת את עוצמות החיים הגנוזות בו - לעבודת 

ה', ומתקנת אותו.

הרחבות
ױ תשובה ודאית

בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  "וכבר  ְסִליָחה.  ֶפַׁשע  ְלָׁשֵבי  ַמְבִטיָחה  ַהּתֹוָרה 
גלותן, ומיד הן נגאלין" ]רמב"ם הלכות תשובה ז, ה[.

ױ אהבת ה' יסוד לתשובה
ַהְּתׁשּוָבה ַהִּׂשְכִלית. הרמב"ם מדגיש שיסוד התשובה השכלית הוא אהבת ה', וזוהי המדרגה העליונה 
של התשובה. "ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם 
י, ד[. ועל  אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה" ]הלכות תשובה 
אברהם כותב הרמב"ם שהגיע לעבודת ה' מתוך עיון שכלי – "כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט 
בדעתו... עד שהשיג דרך האמת" ]הלכות עבודת כוכבים א, ג[. לאהבת ה' אפשר להגיע רק על ידי 
לימוד וריבוי הדעת, כמאמר חז"ל "והיו הדברים למה נאמר? לפי שהוא אומר 'ואהבת את ה' אלהיך' 
איני יודע כיצד לאהוב? תלמוד לומר – 'והיו הדברים האלה' תן הדברים האלה על לבך שמתוך כך 

אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם וִמַּדֵּבק בדרכיו" ]ילקוט שמעוני דברים ו, תתלט[. 

עוד אומר הרמב"ם שעל האדם להשתדל להתבונן בדרכי ההשגחה של הקב"ה, ולנסות להבין כיצד 
הוא מנהיג את בריותיו. על ידי כך ילך בדרכיו של הקב"ה, ומטרתו תהיה ללכת בדרכי חסד, צדקה 

ומשפט ]מורה נבוכים ג, נד[.

שאלות לדיון
א. מה ניתן ללמוד מכך שלתשובה יש מדרגות רבות?

ב. מניין הביטחון הגמור שהרב נתמך בו, באומרו שהתשובה העליונה מוכרחת לבוא?

לעילוי נשמת ר' מרדכי בן יהודה צבי הי"ד

ַאֲחֵרי ַהְּתׁשּוָבה ַהִּטְבִעית ָּבָאה ָהֱאמּוִנית, ִהיא ַהַחָּיה ָּבעֹוָלם ִמְּמקֹור ַהָּמֹסֶרת ְוַהָּדת, ֶׁשִהיא 
ְוַהִּצּבּור  ַהָּיִחיד  ַחְּטאֹות  ְסִליָחה•.  ֶפַׁשע  ְלָׁשֵבי  ַמְבִטיָחה  ַהּתֹוָרה  ִּבְתׁשּוָבה.  ַהְרֵּבה  עֹוֶסֶקת 
ִנְמִחים ַעל ְיֵדי ְּתׁשּוָבה. ַהְּנִביִאים ְמֵלִאים ֵהם ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ַעל ְּדַבר ַהְּתׁשּוָבה. ִּבְכָלל, ָּכל 
ְלֵאין  ְּפָרִטים  ֶיְׁשָנם  ְּבַמֲעַמֶּקיָה  ָהֱאמּוִנית.  ַהְּתׁשּוָבה  ַעל  ָּבנּוי הּוא  ֵעֶרְך ַהּתֹוֵכָחה ַהּתֹוִריתױ, 

ֵחֶקר, ֲאֶׁשר ַאְך ְּכָלֵליֶהם ַהְיסֹוִדִּיים ּדֹוְרִׁשים ַהְרָחַבת ִּדּבּוִרים ּוֵבאּוִרים ַרִּבים. 

ָּבָאה  ֶׁשְּכָבר  ְוָהֱאמּוִנית,  ַהִּטְבִעית  ֶאת  ָלּה  ָרְכָׁשה  ֶׁשְּכָבר  אֹוָתּה  ִהיא  ַהִּׂשְכִלית•  ַהְּתׁשּוָבה 
ַהָּמסֶֹרת  ַהְׁשָּפַעת  ַרק  ְוֹלא  ְורּוָחִני,  ַנְפִׁשי  אֹו  ּגּוָפִני  ַצַער  ַרק  ֹלא  ֲאֶׁשר  ָהֶעְליֹוָנה,  ַלַּמְדֵרָגה 
ְוַהַּקָּבָלה, ִאם ִמַּפַחד ֹעֶנׁש אֹו ֹרֶׁשם ָּכל ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט ַהָּבא ֵמֶהן ֶאל ְּפִנים ַהֶּנֶפׁשױ, ּגֹוְרִמים 
ְוַהַחִּיים ַהְּׁשֵלָמה, ֲאֶׁשר  ֵהם ֶאת ַהְּתׁשּוָבה, ִּכי–ִאם ַהָּכָרה ְּברּוָרה, ַהָּבָאה ֵמַהְׁשָקַפת ָהעֹוָלם 
ָעְלָתה ְלַמֲעָלָתּה ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ַהַּתְפִקיד ַהִּטְבִעי ְוָהֱאמּוִני ְּכָבר ָרְׁשמּו ָּבּהױ ָיֶפה ֶאת ִרּׁשּוֵמיֶהם.

ְּתׁשּוָבה זֹו, ַהְּכלּוָלה ֵמַהּקֹוְדמֹות, ִהיא ְמֵלָאה ְּכָבר ֹאֶשׁר ֵאין ֵקץ, ִהיא ְמַהֶּפֶכת ֶאת ַהֲחָטִאים 
ֲעִלּיֹות   - ַהַהְׁשָּפלֹות  ּוִמָּכל  ִנְׂשָּגִבים,  ִלּמּוִדים  מֹוִציָאה  ִהיא  ַהְּׁשִגיאֹות  ִמָּכל  ִלְזֻכּיֹותױ,  ֻּכָּלם 
ֶנְהָּדרֹות. ֹזאת ִהיא ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשֵעיֵני כֹּל ֵאֶליָה ְנׂשּואֹות. ֶׁשִהיא ֻמְכַרַחת ָלֹבא ְוֶׁשּסֹוָפּה ָלֹבא. 

ַהּתֹוֵכָחה ַהּתֹוִרית – האזהרות שבתורה. ֹרֶׁשם ָּכל ְּדַבר ֹחק ּוִמְׁשָּפט ַהָּבא ֵמֶהן ֶאל ְּפִנים ַהֶּנֶפׁש – רושם 
בנפש הבא מכל דבר חוק ומשפט. ַהַּתְפִקיד ַהִּטְבִעי ְוָהֱאמּוִני ְּכָבר ָרְׁשמּו ָּבּה – התשובה הבאה מכוח 
וכו' – התשובה  ַהֲחָטִאים  ֶאת  ְמַהֶּפֶכת  ִהיא  בנפש.  פעולתה  את  פעלה  כבר  האמונה  ומכוח  הטבע 
השכלית היא תשובה מאהבה, תשובה מאהבה שונה מתשובה מיראה, בכך שהיא הופכת את הזדונות 

לזכויות ]יומא פו:[.

התשובה 

האמונית

התשובה 

השכלית

האושר בתשובה 

השכלית
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ביאורים
התפקיד של התשובה הוא לחבר את הנפש של האדם עם רצון ה'. היא אמורה לטפל במגוון רחב 
של כוחות שמרכיבים את החיים שלנו: מחשבות, מידות, דיבורים, מעשים, רגשות, שאיפות. את כל 
אלו היא מנסה לרומם לגובה רוחני, אצילי וטהור. התשובה לוקחת שאיפות שחולמות להגיע כמה 
שיותר רחוק, ומכניסה את כל אלו למרחב של זמן ומגבלות אנושיות. היא מחברת בין עולמות שונים 

וסותרים, היא מדברת אל הגוף בשפה של נשמה.

לגוף ולנשמה דפוסי התנהגות שונים לחלוטין. כשהם מחליטים לשתף פעולה ביניהם, מישהו יצטרך 
לוותר. או שהנשמה תוותר על היכולות העל טבעיות שלה, תנמיך קומה, ותעבוד עם הגוף לפי הכלים 
שלו. היא תציב יעדים קרובים להשגה, ובהדרגה היא תוביל את הגוף לזיכוך האישיות צעד אחר צעד. 
או שהנשמה תמשוך אליה את הגוף, ותכבוש אותו. היא תרומם אותו בבת אחת, ותהפוך אותו לכלי 

שרת מקודש בעבודת ה'. 

את שתי הדרכים הללו מתאר כאן הרב קוק. ב'תשובה פתאומית' הנשמה סוחפת את הגוף בעקבותיה, 
וב'תשובה הדרגית' הנשמה נותנת לגוף להכתיב את הקצב. האופי של התשובה נקבע על פי נקודת 
פיתוח  של  מתמשך  תהליך  מתוך  שנובעת  ה'הדרגית',  היא  יותר  המצויה  התשובה  שלה.  הפתיחה 
דרך  ולסלול  הרגלים  לשנות  הזמן  שהגיע  מפנים  האדם  הזמן  עם  לב.  ותשומת  עצמית,  מודעות 
חדשה. ההכרה הזו מחלחלת לאיטה, ויחד איתה הוא עמל על תיקון מדוקדק ומפורט של הנפש, לפי 
כוחותיו. התשובה העליונה היא ה'פתאומית' שהופכת את האישיות מקצה לקצה. התשובה הזו לא 
תלויה בתובנות שהאדם רכש, אלא יונקת את כוחה ממקור נסתר ופנימי בעומק הנשמה, שמעניק 

לאדם אנרגיות רוחניות בעוצמה גבוהה, הרבה מעבר ליכולת הקיבול הטבעית שלו.

זוהי השייכות של האדם הפרטי אל הכלל. תחושה עמוקה שהאדם לא חי  מהו אותו מקור נסתר? 
'עושים  נפרד מכל הבריאה שממלאת את תפקידה. מאורות השמים  הוא חלק בלתי  לעצמו, אלא 
משכללים  המקצוע  ובעלי  האומנים  ופירות,  עצים  ומצמיחה  מגדלת  האדמה  קונם',  רצון  באימה 
את העולם - וכל אלו תובעים גם ממנו למלא את ייעודו. הרצון המובנה באדם להתאים את עצמו 

לסביבה, מחבר אותו לה'.

הרחבות
ױ סוגי תשובה

ְתּׁשּוָבה ִּפְתאֹוִמית, ּוְתׁשּוָבה ַהְדָרִגית. שני סוגים אלה של תשובה יכולים להופיע באותו אדם בזמנים 
שונים. בנוסף לכך אנו מוצאים שלושה אפיונים נוספים לסוגי התשובות: א. לפי סוגי הנשמות. יש מי 
שנפשו נוטה לסוג אחד של תשובה. עליו להכיר זאת ועל פי זה למצוא את דרך התשובה המתאימה 
ב. שיטות שונות בעבודת ה'. הרב קוק מחלק, למשל, בין היהדות הליטאית  יז[.  יד,  לו ]עיין לקמן 
של  השנייה  בשיטה  שהולכת  החסידית  היהדות  לעומת  ומובנית,  הדרגתית  בהתפתחות  הדוגלת 
הדילוג הפתאומי ]שמונה קבצים ה, סב[. ג. הנהגות שונות בגאולה. יש הבדלים בין הדורות השונים 

כמו בין דור יציאת מצרים לדור הגאולה העתידה )עיין אגרות ראי"ה ג, תשנג(.

ױ קונה עולמו בשעה

ַהִּפְתאֹוִמית. למשל, רבי אלעזר בן דורדיא היה שטוף ביותר בעֵברה, והתעורר לתשובה בפעם אחת. 
יצאה בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא, ועל כך אמר רבי "יש הקונה עולמו בשעה אחת" 

]עבודה זרה יז, א[.

ױ שלבים בתשובה

ַהְדָרִגית. הרמב"ם מפרט ארבעה שלבים עיקריים בתהליך התשובה – הכרת החטא,  וְֶיְׁשָנּה ְּתׁשּוָבה 
חרטה, עזיבת החטא וקבלה לעתיד שלא לעשותו ]הלכות תשובה ב, ב[. אך בכל שלב משלבים אלה 
קיימים שלבים נוספים: רבנו יונה מונה עשרים וארבעה דברים המעכבים את התשובה ]שערי תשובה 
שער ראשון, נב[. רבנו בחיי מונה מספר דברים שעל האדם לדעת כדי לשוב בתשובה שלמה ]חובות 

הלבבות שער התשובה, ג[, ומוסיף גם תנאים שהתשובה תלויה בקיומם ]שם, ה[.

שאלות לדיון
א. מהו היתרון ומהו החיסרון שבשני הדרכים של התשובה, הפתאומית וההדרגית?

ב. בתשובה הפתאומית הרב קוק מדבר על ברק רוחני שנכנס בנשמה, האם יש משהו שעשוי להפעיל 
את אותו הברק?

לעילוי נשמת פערל מרגלית בת ר' יצחק 

 ֶּפֶרק ב

ְּתׁשּוָבה ִּפְתאֹוִמית ּוְתׁשּוָבה ַהְדָרִגית

ְלַגֵּבי ֶמֶׁשְך ְזַמָּנּה, ַהְּתׁשּוָבה ִמְתַחֶּלֶקת ִלְׁשֵני ֲחָלִקים: ְּתׁשּוָבה ִּפְתאֹוִמית, ּוְתׁשּוָבה ַהְדָרִגיתױ•. 

ַהִּפְתאֹוִמית• ָּבָאה ִמּתֹוְך ֵאיֶזה ָּבָרק רּוָחִני ַהִּנְכָנס ַּבְּנָׁשָמה, ְּבַפַעם ַאַחת ַמִּכיר הּוא ֶאת ָהַרע 
ְּגמּוָרה  ִהְׁשַּתּנּות  ְּבִקְרּבֹו  הּוא  ַמְרִּגיׁש  ּוְכָבר  ַאֵחר,  ְלִאיׁש  ְוֶנְהָּפְך  ַהֵחְטא  ֶׁשל  ַהִּכעּור  ְוֶאת 
ַהְׁשָּפָעה  ֵאיזֹו  ְיֵדי  ַעל  ְּפִניִמית,  ְסֻגָּלהױ  ֶׁשל  הֹוָפָעה  ֵאיזֹו  ְיֵדי  ַעל  ָּבָאה  זֹו  ְּתׁשּוָבה  ְלטֹוָבה. 

ִנְׁשָמִתית ְּגדֹוָלה, ֶׁשָראּוי ְלַחֵּפׂש ֶאת ְנִתיבֹוֶתיָה ְּבִעְמֵקי ַּתֲעלּוָמהױ. 

ֶאל  ָהַרע  ֶׁשל  ָהֹעֶמק  ִמן  ְלִהְתַהֵּפְך  ְּבִקְרּבֹו  ִהְבִריָקהױ  ְּבִריָקה  ֹלא  ַהְדָרִגית•.  ְּתׁשּוָבה  ְוֶיְׁשָנּה 
ֲהָלְך– ְרצֹונֹו,  ַחָּייו,  ְוָאְרחֹות  ְּדָרָכיו  ּוֵמִטיב  הֹוֵלְך  ִלְהיֹות  ֶׁשָּצִריְך  הּוא  ַמְרִּגיׁש  ֶאָּלא  ַהּטֹוב, 
ַמְחְׁשבֹוָתיו, ּוְבַמֲהָלכֹו ֶזה הֹוֵלְך הּוא ְוכֹוֵבׁש ְלַאט ְלַאט ֶאת ַּדְרֵכי ַהֹּיֶׁשר, ְמַתֵּקן ֶאת ַהִּמּדֹות, 
ְלַמֲעָלה  ָּבא  ַעד ֶׁשהּוא  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ְלִהְתַּכֵׁשר  ֵאיְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ְמַלֵּמד  ַהַּמֲעִׂשים,  ֶאת  ֵמִטיב 

ָרָמה ֶׁשל ִזּכּוְך ְוִתּקּון. 

ַהְּתׁשּוָבה ָהֶעְליֹוָנה ָּבָאה ֵמַהְבָרָקה ֶׁשל ַהּטֹוב ַהְּכָלִליױ, ֶׁשל ַהּטֹוב ָהֱאֹלִהי ַהּׁשֹוֶרה ָּבעֹוָלמֹות 
ַּכָּמה  ּוְקֻדָּׁשָתּה,  ְּבהֹוָדּה  ְלָפֵנינּוױ  ִמְצַטֶּיֶרת  ָהֲאִציִלית  ִנְׁשַמת–ֹּכל  ָהעֹוָלִמים.  ֵחי  אֹור  ֻּכָּלם, 
ֶׁשַהֵּלב ָיכֹול ִלְסֹּפג. ַוֲהֹלא ֶּבֱאֶמת ַהֹּכל הּוא טֹוב ְוָיָׁשר ָּכל ָּכְך, ְוַהֹּיֶׁשר ְוַהּטֹוב ֶׁשָּבנּו ֲהֹלא הּוא 
ָּבא ֵמַהְתָאָמֵתנּו ֶאל ַהֹּכל, ְוֵאיְך ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ָקרּוַע ִמן ַהֹּכל, ֵּפרּור ְמֻׁשֶּנה, ֻמְפָרד ְּכָאָבק ַּדק 
ַהְּפָרט  ְּבַחֵּיי  ְּתׁשּוָבה  ָּבָאה  ֶּבֱאֶמתױ,  ֱאֹלִהית  ַהָּכָרה  ֶׁשִהיא  זֹו,  ַהָּכָרה  ּוִמּתֹוְך  ֶנְחָׁשב.  ֶׁשְּכֹלא 

ּוְבַחֵּיי ַהְּכָלל.

יהודה  צבי  הרב  ]הערת  אופייני  נפשי  ְסֻגָּלה – כוח  בהדרגה.  מתבצעת  ַהְדָרִגית – איטית,  ּוְתׁשּוָבה 
קוק[. ְלַחֵּפׂש ֶאת ְנִתיבֹוֶתיָה ְּבִעְמֵקי ַּתֲעלּוָמה – לזיהוי מקור השפעה זו, יש להעמיק בחכמה הפנימית. 
ֹלא ְּבִריָקה ִהְבִריָקה – לא הארה פתאומית. ֵמַהְבָרָקה ֶׁשל ַהּטֹוב ַהְּכָלִלי – הברקה מהטוב המצוי בכל 
כזו.  הברקה  מקבל  כאשר  הרוחנית,  בהשגתו  לאדם  ְלָפֵנינּו – מצטיירת  ִמְצַטֶּיֶרת  כולה.  המציאות 

ֶׁשִהיא ַהָּכָרה ֱאֹלִהית ֶּבֱאֶמת – הכרה אמונית עמוקה שמקורה מניצוץ אלוהי שמאיר בנשמה.
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