בס"ד

למוד תורה פגישה עם עצמינו

אורות התורה פרק ו

בְ .ל ִפי עֵ ֶרְך ְב ִהירּות הַ ְתׁשּובָ ה ֶׁש ִל ְפנֵי הַ ִלּמּוד ִתגְ ַדל ְב ִהירּות הַ הֲ בָ נָה ֶׁשל הַ ִלּמּוד .הַ ֵשכֶל
רֹוממּות הָ ָרצֹון ,וְהּוא ִמ ְתבַ הֵ ר ְל ִפי הַ ִּמ ָדה ֶׁשל ְב ִהירּות הָ ָרצֹון.
ִמ ְתרֹומֵ ם עַ ל ִפי יְסֹוד ִה ְת ְ

ּמּודי
תכֶן הַ ִל ִ
רּורהַ ,מעֲלָ ה אֶ ת כָל הַ ֹּ
ּומתֹוְך הַ כ ָָרה ְב ָ
גְ .תׁשּובָ ה ִעלָ אָ הֶׁ ,שבָ אָ ה מֵ אַ הֲ בָ ה גְ דֹולָ ה ִ
ּמּודי ִמצַ ד עַ צְ מֹו.
תכֶן ִל ִ
ְלמַ ְד ֵרגָה ֶׁשל הַ ְפ ָריָה ּונְ ִביעָ ה כָז ֹּאתֶׁ ,שאֵ ין דֻּ גְ מָ ָתּה ְבׁשּום ֹּ

ד .כְ ֶׁשהָ אָ ָדם ִמ ְתרֹומֵ ם ְל ַר ְעיֹונֹות עֶ ְליֹונִ יםּ ,ומַ ְת ִאים אֶ ת ְד ָרכָיו עַ ל ִפיהֶ םְ ,ב ַמע ֲַמ ֵקי רּוחֹו ,הּוא
ֻּת ֶדת
צּור ָתּה הָ עֶ ְליֹונָהֶׁ ,ש ְּמגַּמָ ָתּה ִהיא ְלהָ ִרים אֶ ת הָ עֹולָ ם ְלעֶ ְליֹונִ ּיּותֹו הַ ְמע ֶ
תֹורהְ ,ב ָ
בָ א ְלׁש ֶֹּרׁש הַ ָ
תֹורה אֵ ינֶּנּו ְדבַ ר ִחדּוׁש אֶ צְ לֹו כִ י ִאם כְ מֹו הַ זְ כ ָָרה ְל ַמה
ּומּמֵ ילָ א כָל מַ ה ֶשהּוא לֹומֵ ד ִמ ְפ ָרטֵ י ָ
לֹוִ ,

תֹור ָתם ִמ ְׁש ַת ֶּמ ֶרת" ** .
ֶשּיֵׁש כְ בָ ר ְבכֹּחֹו*ְ ,וזֶהּו סֹוד " ִמתֹוְך ֶׁשחֲ ִס ִידים הֵ ם ָ
*

** ברכות לב - :תנו רבנן חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת
וחוזרין ושוהין שעה אחת וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלה תורתן היאך משתמרת
ומלאכתן היאך נעשית אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת:

עין איה ברכות פרק ה פסקה פח -השכחה באה אל הפרטים מפני שאין הכלל
שמור יפה וההשקפה העמוקה איך הפרטים מתילדים ממנו אינה טבעית .אבל מי שקנה
כללים מדעיים בקנין גמור בנפשו והעמיק בהם הרבה ,עד שיודע ג"כ עי"ז כי הפרטים
מתחייבים להשלים את הכלל הניכר לו בטבעו מצד הכרתו הפנימית ,הוא נזכר ולא ישכח.
ע"כ כאשר תוה"ק ,אפי' המצות המעשיות וכל פרטיהן ,אינם נראים למחויבים לאלו ששכלם
נמשך אחר טבע המורגש .אבל החסידים קדושי עליון שהתעלה שכלם לעומק המוסר הכלול
בתורת ד' נעשה להם סדר השמעיות כשכליות ,ואחר שכבר למדו משתמרת יפה תורתן
בקרבן ,מפני שהיא שוה מאד לתכונתם הישרה והקדושה.

