אורחות תשובה פרטיים אורות התשובה יד ,יד'

בס"ד

כל פרור של התעוררות יכול להחזיר אותנו להויה טובה של חיים

.1

זוכרים

 -התנעת הרצון הטוב  -אבות ד ,ב

גֹור ֶּרת
ּגֹור ֶּרת ִמצְ וָהַ ,ועֲבֵ ָרה ֶּ
ּובֹורחַ ִמן הָ עֲבֵ ָרהֶּ .ש ִמצְ וָה ֶּ
ֵ
מּורה),
אֹומר :הֱ וֵי ָרץ ְל ִמצְ וָה ַקלָ ה (כְ בַ חֲ ָ
בֶּ ן עַ זַאי ֵ
ּושכַר עֲבֵ ָרה ,עֲבֵ ָרה:
עֲבֵ ָרהֶּ .ש ְשכַר ִמצְ וָהִ ,מצְ וָהְ .

 .2גם בדברים שאי אפשר לתקן אותם במחשבה כ"א במעשה ,כמו בין אדם
לחבירו ,מ"מ אין לשער את הגודל שיש בכל הרהור של תשובה ,אפילו כשהוא
בא מצד יראה פשוטה יראת העונש ,מפני שכל מדה קטנה שבקטנות גורמת
לעורר בנפש ובעולם את המדות הקדושות והגדולות ,ואור קודש מאור פני
עליון מופיע בכל זיו בהדר אהבה ובנועם ד' ע"י כל מחשבה הנוטה לטובה; ,
ואפילו אם יש בה סיגים רבים ,החן הפנימי שלה (של מחשבת תשובה  -רצון טוב),
הקודש היסודי שבתוכה זהו שוה כל עושר ,וכל חפצים לא ישוו בה.

.3

איך נתחזק את המתנה הנפשית

הנ"ל  -טור סימן רסב

ויסדר שלחנו ויציע המטות ויתקן כל עניני הבית כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית
הכנסת ,דא"ר יוסי בר יהודה שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע"ש מבה"כ לביתו אחד טוב
ואחד רע ,כשבא לביתו מצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטה מוצעת מלאך טוב אומר יהי רצון
שיהא כן לשבת הבאה ומלאך רע עונה אמן בעל כרחו ,ואם לאו מלאך רע אומר יהי רצון
שיהא כן לשבת הבאה ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו.

.4

חזוק הצד הטוב של

האדם  -פרישה על או"ח סימן רסב

בעקידת יצחק ...כתב  ..כי במלאכי עליון אין בהם רע בשום פנים אבל המה השני כחות
הנמצאות לאדם תמיד אחד טוב והוא הכח השכלי ואחד רע והוא הכח התאוני אשר מצד
חומרו(..של האדם) והם נקראים בלשון חז"ל יצר הטוב ויצר הרע וכשאדם מכוין לעבוד יוצרו
ויזכור את יום השבת ששקולה כנגד כל המצות לקדשו ולכבדו הנה כבר התחיל לענות
היצה"ר להרגילו אל רצון טוב ומעתה כל אשר יאמר לעשות כמוהו יש לו כח עליו לעשותו
ומוסיף עליו יום יום ויצה"ר כאשר החל לנפול לפניו לא יוכל לקום אבל יענה אמן בעל כרחו
ויסייעהו ואם בהיפך להיפך ..

בס"ד

 .5מצוה גוררת
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