
 

  –שבסוכות שמחת התשובה 

  החיים אל מלוא שמחתם וכוחםהחזרת 
 מתוך ספר אורות התשובה עם פירושו של 

 תשע"ההרב קשתיאל שיצא באלול 

 יפרק ט' פס' 

ת ְבִעָקָרּה ַבָּיִמים ַהְמיָֻחִדים  ָלּה, ִעם ָהרּוַח ַהְכָלִלית ַהּׁשוֹלֶׁטֶׁ ִלְתשּוָבה,  התשובה, ְוָכל ַהֲהִליכוֹת ַהַמֲעִשּיוֹת שֶׁ
ת ַהַמֲעִשים  ר אֶׁ ת ָהרּוַח ּוְלַטהֵּ ן אֶׁ ת ַהְנָפשוֹת, ְלַעדֵּ ְך אֶׁ ָלּה ְלַזכֵּ לֶׁת שֶׁ ל ַהתוֹעֶׁ ִמִכעּוָרם, ִהיא ֻמְכַרַחת ִלְהיוֹת ִעם ֹגדֶׁ

ַבִגבוִֹרים.  ָנה ֲאִפלּו ַהִגבוֹר שֶׁ ֹּלא ִנְמָלט ִממֶׁ יזוֹ ֻחְלָשה, שֶׁ נֶׁת ִעָמּה אֵּ  סוֹפֶׁ

ת ֹעז  כוְֹפִפים אֶׁ ת ָהָרצוֹן, ְכשֶׁ ְמַקְמִצים אֶׁ י ַהְסִליָדה ַהְפִניִמית ְוַהְנִטָּיה לָ -ְכשֶׁ ְטא, ַהַחִּיים ַעל ְידֵּ שּוב ִמָכל חֵּ
ל ִמּטָ  ל ַהּטוֹב, ְוֹעז ַהַחִּיים ַהְּטהוִֹרים ִמְתַחלֵּש ַגם הּוא. ִנְמָצא, ָהָאָדם סוֹבֵּ ן ָהָרצוֹן שֶׁ ץ ַגם כֵּ ֳהָרתוֹ ִמְתַקמֵּ

ְקְטִרית ֲחָזָק  לֶׁ י ַהְזָרָמה אֶׁ א ַעל ְידֵּ ִהְתַרפֵּ ל חוֹלֶׁה שֶׁ סוֹבֵּ ס ַהמּוָסִרית ֻחְלָשה ָכֹזאת, שֶׁ רֶׁ ת ָהאֶׁ ְרָשה אֶׁ ָאְמָנם גֵּ ה, שֶׁ
ש, שֶׁ  ל ִשְמַחת ֹקדֶׁ ן, ָיִמים שֶׁ בוֹ. ָשִבים, ַעל כֵּ ת ַהֹכַח ַהַחי ְוַהָבִריא שֶׁ ֱחִליָשה אֶׁ ְבַמֲחָלתוֹ, ֲאָבל הֶׁ ְדַות שֶׁ ל חֶׁ

ת ָהָרצוֹן ַהּטוֹב ְוֹעז ַהַחִּיים ַהָּטהוֹר. ָאז ִתְהיֶׁה ַהְת  ם אֶׁ ש, ְלקוֹמֵּ  שּוָבה ְשלֵָּמה.ַהנֶׁפֶׁ

 

אנחנו די רגילים לזרום, להלך בעולם בלי יותר מידי מחשבה צמודה ומעיקה, ונראה לא פעם 

, התשובה העמוקה "התשובה, וכל ההליכות המעשיות שלה"שתשובה היא סוג של מעצור בחיים. 

חדים "עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוהופכת להיות גורם משפיע בחיי המעשה, 

, בפרט באווירת ימי אלול ועשרת ימי תשובה, ימים של כובד ראש ורצון לשינוי. מצד אחד, לתשובה"

גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, יש בהשפעה המעשית של חדירת התשובה לחיים ברכה ו"

"היא מוכרחת להיות סופנת עמה . אך עם כל זה, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם"

. יש משהו בעצירת החיים הזו, רגע לפני תחילת השנה החדשה, שקצת מעיק. בשאיפה חולשה"איזו 

לתיקון, בחיטוט בעבר ובייסורי חשבון הנפש, ישנה החלשה של זרימת החיים הפשוטה והשוטפת, 

 . "שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים"

דה הפנימית והנטייה לשוב מכל "כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלי

, כשרוצים לשנות את הרצון הרע, גם אם הכוונה היא להעלות אותו למקומו הטוב, אין ברירה חטא"

. "מתקמץ גם כן הרצון של הטוב"אלא ליצור עצירה של זרימת החיים הרגילה, והמחיר הוא ש

י לאדם בראש השנה להיות הגמרא אומרת שתוקעים דווקא בשופר של איל כיוון שהוא כפוף, כי ראו

להיות מוכן להכניע אפילו הרגלים טובים כדי להתעלות להרגלים טובים יותר. כל רצון  1קצת כפוף,

. הסלידה הפנימית מהרע, והרצון "עוז החיים"לתשובה והתעלות מביא איתו בהכרח עצירה של 

תוח כירורגי העוצר את להתקדם, מביאים איתם פגיעה בעוצמת החיים ובשמחה. קשה מאוד לערוך ני

 הרצון הרע, בלי לפגוע באיזשהו אופן ברצון הטוב. 

, בדומה לחולשה "סובל מטהרתו המוסרית חולשה", שתהליך של טהרה גורם סבל, "נמצא"

. שכולנו נהיה בריאים, אך חלילה חולה "שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה"

רפאים את מחלתו, הוא גם נחלש מאוד ונפגעת עוצמת החיים שעובר הקרנות או טיפולים אחרים המ

אדם המקבל תרופה שאמורה לטפל בחיידק שתקף אותו, באותו  –שלו. גם ברפואה וגם בתשובה 

"אמנם גרשה את הארס שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי זמן היא יוצרת חולשה נוראית. 

 .והבריא שבו"

י יום הכיפורים נגיע לחג הסוכות. עם כל השלמות וההתעלות סידר לנו ריבונו של עולם שמיד אחר

"שבים, על כן, ימים של שמביאים ימי התשובה הם גורמים לאיזשהו כיפוף ועצירה בזרימת החיים. 

. מיד אחרי עשרת ימי שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור"
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 ראש השנה כו ע"ב. 



אל החג שיש בו הכי הרבה שמחה, אל ימי 'שמחת בית  2תשובה, אנחנו זוכים ל"ושמחת בחגך",

, שמחה "שמחת קודש" כמובן שאלו ימים של 3השואבה' שמי שלא ראה אותה לא ראה שמחה מימיו.

"אז תהיה התשובה של מצווה, שעל ידם הרצונות הטובים וכוחות החיים הטהורים, שבים ומופיעים. 

 .שלמה"

חג הסוכות הוא חיוני מאוד אם כן במהלך הכולל של ימי תשרי, הוא זה שלוקח את כל הרהורי 

התשובה והחשבונות המוסריים המקיפים שערכנו, ודואג שהם לא יפגעו בשמחת החיים, ברצון 

לעשייה, בהתקדמות ובזרימה הטבעית. השמחה שבחג הסוכות מתאפיינת בטבעיות, אנחנו נוטלים 

 נים מהצומח, מסככים בגידולי הארץ, ומתפללים על המים. שמחת התשובה.את ארבעת המי
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 דברים, טז, יד. 
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 סוכה ה, א. 


