בס"ד

תשובה בשמחה ובנחת ,אורות התשובה טו'

לא מצליח להשתפר ,להתקדם ולהתעלות! איך משתחררים
מהתקיעה ?
 .1הידיעה מחוללת ומחזקת את הרצון שמחזק את היכולת  -הידיעה הברורה מחוללת
את הרצון ,כשהיא עומדת על הבסיס הטוב (זה נכון וכדאי)  .חמדת הטוב כל שהיא מתבררת
יותר כך היא מתחזקת ,כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת ,כן הרצון מתגבר.
גבורת הרצון מחוללת את היכולת .למדנו מזה ,שהידיעה הרצון והיכולת הנם תמיד אחוזים
יחד( ,אורות הקודש ג ,מוסר הקודש ,פסקה נח' :הידיעה הרצון והיכולת)

 .2תלמוד מביא לידי מעשה (קידושין מ - ):וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית
נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר
מעשה גדול נענה ר''ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי
מעשה

 .3יקבל עול מלכות שמים תחילה ואחר כך עול מצוות  -אמר רבי יהושע בן קרחה :למה
קדמה "שמע"ב ל"והיה אם שמוע"? אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה ,ואחר כך
יקבל עליו עול מצות( .ברכות פרק ב משנה ב)

 .4אורות התשובה טו ,ו'  -התשובה העליונה ,שיסודה היא ההשכלה הקדושה
והתאדרות (התפתחות) ההשגה בנועם ד' ,היא המקור והבסיס לתשובה
התחתונה של הישרת המעשה ושל התעלות עדינות המזג (הרגש והמידות).
ויסוד התשובה העליונה הלא היא יסוד התורה בכל התפשטות שרשיה וענפיה.
ואם ישער האדם ,שהתשובה התחתונה היא מנועה ממנו לשעה ,מלהשיגה בכל
שלמותה ,ירוץ אל התשובה העליונה ,וסוף הכבוד לבא כיון שבחפצו הפנימי הוא
נוטה ורוצה לתמם בידו את שתי התשובות .ובמשך הזמן תביאהו התשובה
העליונה גם לידי תשובה תחתונה ,שהיא קדושת המעשים הפרטיים וקדושת
הטבע הגופני ,טהרת המזג והתעלות התכונות הטבעיות ,ולבו ובשרו ירננו אל
אל חי.

 .3הרצון להיות טוב ולסור מרוע הלב מוליד דרכים ,שבילים ומגלה מדריכים והדרכות -
"...וסור מרע בינה"( ,איוב כח כח) שלא אמר "שלא לעשות רע" כי-אם "וסור מרע" ,והלא ישנם
דברים ידועים שהם רע ,כל מה שאסרה התורה בכלל ובפרט ,ואם כן נייתי ספר ונחזי,
כשנלמוד נדע איך שלא לעשות! אבל ההסרה אינה העדר העשיה לבד ,כי אם שיהיה בדרכיו
מרוחק מהרע ,וזה ייתכן כשיבין לפי שכלו כונת התורה לשמרנו מהרע ,ולראות באמת אנה
רצונו ית' נוטה לפנות לטוב ,אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמתית .וזה מתחלף הרבה
בין איש לאיש ,אף על פי שההעדר מעשות הרע כולל את כל הכלל כולו ,אבל הדרכים איך
לסור ממנו מיוחדים בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו......אבל להסרה מהרע ,כל אחד לפי
ענינו דורש בזה דרך אחר מיוחד ומצוין ,ולזה ודאי דרושה בינה יתירה ,שיבין מדברים
אחדים ,כפי הבנתו בעניני התורה ודרכיה ,איך הם פועלים עליו לטובה ולקדושה ,ללכת בדרך
זה בענינים הפרטיים אשר לו( .מוסר אביך א ,ג' סור מרע)

