דו-שיח
 .1ערפלי טוהר עמוד סב
עיקר השמיעה בקול ד' הוא מה שמקשיבים את כל התהלוכה של דרכי החיים לכל פרטיהם ,אל הקיבוצים
הכלליים לפי הבדליהם ,ולכל יחיד לפי ערכו ,מתוך החכמה הכללית העליונה ,החיה ומחיה את כל ההויה .וכל
מה שהפרטים נובעים מתוך החיים הרוחניים העליונים הכוללים ,שהיא חכמת נשמת אל בעולם ,בצורה יותר
ברורה ,האדם שומע ומאזין יותר בבירור את קול ד' הדובר אליו ,מורהו ומצוהו ממש .אני ד' אלהיך
מלמדך להועיל ,מדריכך בדרך תלך.
שמעת ועין ראה ד' עשה גם שניהם.
 .2אורות הקדש ג עמוד סו
תורת ישראל מבארת ,איך קיום העולם והמוסר האנושי הם תלויים זה בזה ,וממילא מובן ,ששכלול העולם
בשכלול המוסר גם הוא קשור קשר של קיימא ,זאת היא עיקר דעת אלהים הישראלית .חטא האדם קלקל
בכללו את מוסרו עד שמלאה הארץ חמס ,השחית את דרכו ,הרע את יצר מחשבות לבו .העולם מתקומם עליו,
יורד מבול ומוחה את היקום כולו .שורש האדם הנשאר מתחזק בישרו ,היושר מתאמץ בקישורו עם אלהים,
עומד ומעלה עולות לד' .העולם מתבסס ,והברית נכרתת על קיומו .עוד כל ימי הארץ.
 .3פנקס יג טו
כל מיני המצבים שעוברים על האדם לכל פרטי פרטיהם וכל מקריהם היותר שונים ויותר דקים הכל הם
מילואים למלא בהם את צביון הנפש...ע"כ אין לך כל רושם עובר על האדם שאינו נועד לתעודה ...והכל תלוי
באיכות ההשגה ובהירות ציורה ,שמתחלפות לפי מעלת האדם והכנותיו הקודמות ,והן הן העלאת הניצוצות
שראוי לכוין עליהם בכל ענין ,בתור "בכל דרכך דעהו"...
 .4צִ מָּ אוֹן לְ אֵ ל חַ י<אורות קיט א>
ָאדם הֲ ֵּרי הּוא ִמיָׁד
להיִ ...אם ְמעַ ט פָׁ חוֹת ִמגְ דֻ לָׁה ז ֹו יְ בַ ֵּקש ל ֹו הָׁ ָׁ
ִאי-אֶ פְ ָׁשר לִ ְמצא מַ עֲמָׁ ד ְמבֻסָׁ ס לָׁרּוחַ כִ יִ -אם בָׁ אֲ וִ יר הָׁ אֱ ִ
טרפֶ ת בַ יָׁם .גַלִ ים ס ֹוע ֲִרים ִמ ְתנַגְ ִדים זֶ ה לָׁזֶ ה י ְַד ִריכּוהּו ָׁת ִמיד ְמנּוחָׁ הִ ,מגַל אֶ ל גַל יֻטַ ל וְ ֹלא י ַָׁדע
טָׁ רּוף כִ ְספִ ינָׁה הַ ְמ ֶ
אֹלהים.
תקףְ .מקוֹם ְמנּוחָׁ תֵּ נּו הּוא ַרק בֵּ ִ
ָׁשלֵּו ...וְ הַ טֵּ רּוף הַ ַקלְ עִ י יָׁחֵּ ל אֶ ת פָׁ עֳל ֹו בְ כָׁל ֶ
 .5חגי א
(ה) וְ עַ ָׁתה כֹה ָאמַ ר ד' ְצבָׁ אוֹת ִשימּו לְ בַ בְ כֶם עַ ל ַד ְרכֵּ יכֶם:
(ו) זְ ַרעְ ֶתם הַ ְרבֵּ ה וְ הָׁ בֵּ א ְמעָׁ ט ָאכוֹל וְ אֵּ ין לְ ָׁשבְ עָׁ ה ָׁשת ֹו וְ אֵּ ין לְ ָׁשכְ ָׁרה לָׁבוֹש וְ אֵּ ין לְ חֹם ל ֹו וְ הַ ִמ ְש ַתכֵּ ר ִמ ְש ַתכֵּ ר אֶ ל
ְצרוֹר נָׁקּוב( :ז) כֹה ָאמַ ר ד' ְצבָׁ אוֹת ִשימּו לְ בַ בְ כֶם עַ ל ַד ְרכֵּיכֶם:
 .6אורות התשובה  /פרק ז  -ערכם של הרהורי תשובה ,ציורה ומחשבתה  /ג
ע"י הרהורי תשובה שומע האדם קול ד' הקורא אליו מתוך התורה ,ומתוך כל רגשי הלב ,מתוך העולם ומלואו
וכל אשר בם ,וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו ,והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן ,עד שאור
התשובה חודר בו.

