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בס"ד

TWO OPINIONS? :גמ' ברכות לד
וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה
אלהים זולתך ופליגא דר' אבהו דא"ר אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין שנאמר (ישעיהו
 יט) שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב,נז
R. Hiyya b. Abba also said in the name of R. Johanan : Every prophet only prophesied for the penitent ;
but as for the perfectly righteous, "No eye hath seen what God, and nobody but Thee, will work for him
that waiteth for Him." This is at variance with the opinion of R. Abbahu who said : The place which the
penitent occupy, the perfectly righteous are unable to occupy ; as it is said, "Peace, peace to him that is
far off and to him that is near" — "to him that is far off [from God]" first, and then "to him that is near."
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:גמ' יומא פו

תפילת מוסף שלש רגלים
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A NEW LIGHT
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INTRODUCTION TO OROT HATESHUVA
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OROT HATESHUVA 15 :10
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כששוכחים את מהות הנשמה העצמית ,כשמסיחים דעה מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו ,הכל נעשה
מעורבב ומסופק .והתשובה הראשית ,שהיא מאירה את המחשכים מיד ,היא שישוב האדם אל עצמו ,אל שורש נשמתו,
ומיד ישוב אל  ,האלהים ,אל נשמת כל הנשמות ,וילך ויצעד הלאה מעלה מעלה בקדושה ובטהרה .ודבר זה נוהג בין באיש
יחידי ,בין בעם שלם ,בין בכל האנושיות ,בין בתקון כל ההויה כולה ,שקלקולה בא תמיד ממה שהיא שוכחת את עצמה.
ואם תאמר שהיא חפצה לשוב אל ד' ואת עצמה היא אינה מכוננת לקבץ את נדחיה ,הרי היא תשובה של רמיה ,שתשא
ע"י זה את שם ד' לשוא .על כן רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם והעם ,העולם וכל העולמים ,ההויה
כולה ,אל קונה ,לאור באור החיים .וזהו הרז של אורו של משיח ,הופעת נשמת העולם ,שבהאירו ישוב העולם לשורש
ההויה ,ואור ד' עליו יגלה .וממקור התשובה הגדולה הזאת ישאב האדם את חיי הקודש של התשובה באמתה.

THE SONG OF TESHUVA P.14
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מדרש תהלים ( שוחר טוב ; בובר ) מזמור צ
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תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם .אמר ר' אבהו בר זעירא גדולה
תשובה שקדמה לבריאת עולם ,ומה היתה התשובה ,היתה בת קול
שמכרזת ואומרת שובו בני אדם
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