בס"ד

אורות התורה פרק ז

למוד תורה פגישה עם עצמינו

מדוע יש מצבים שאדם לומד ,ולא מרגיש את מתיקות ונעימות הלמוד ??
 .1ד .מעוט מתיקות נעימת התורה* בא מחסרון בטבע הישראלי של הנשמה **,שצריכין
לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה .וכיון שנותנים את הדעת לתקן את החסרון מיד חוזר

האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח***,

וחוזרת מתיקות התורה להתחיל

להגלות.

* תהילים יט
ּתֹורת יְהוָה ְּת ִמימָ הְ ,מ ִשיבַ ת נָפֶ ש;
ַ
ח

ימת פֶ ִתי.
עֵ דּות יְהוָה נֶאֱ מָ נָהַ ,מ ְחכִ ַ

ְש ִריםְ ,מ ַש ְמחֵ י-לֵ ב;
ּקּודי יְהוָה י ָ
ט ִפ ֵ

ִמצְ וַת יְהוָה בָ ָרהְ ,מ ִא ַירת עֵ י ָניִם.

עֹומ ֶדת לָ עַ ד:
הֹורהֶ --
י י ְִראַ ת יְהוָהְ ,ט ָ

ִמ ְש ְפטֵ י-יְהוָה אֱ מֶ ת; צָ ְדקּו י ְַח ָדו.

ּומפַ ז ָרב;
יא הַ נֶחֱ מָ ִדיםִ --מזָ הָ בִ ,
יב גַם-עַ ְב ְדָך ,נִ זְ הָ ר בָ הֶ ם;

צּופים.
תּוקים ִמ ְדבַ שְ ,ונֹפֶ ת ִ
ּומ ִ
ְ

ְב ָש ְמ ָרם ,עֵ ֶקב ָרב.

* אורות התורה ו - ,כְ ֵשם ֶשהָ אָ ָדם הַ בָ ִריא הּוא חָ פֵ ץ חַ יִ ים ,וְאֵ ינֹו ֵמחַ פֵ ש עַ ל זֶה ְטעָ ִמים וְהֹוכָחֹות,
אֲ בָ ל הַ חֹולֶ ה ְבמַ חֲ לַ ת הַ נֶפֶ שֶ ,שהּוא ָקרֹוב ְלאַ בֵ ד אֶ ת עַ צְ מֹו לָ ַדעַ ת ,הּוא מּוטָ ל ִב ְספֵ קֹות עַ ל ַּתכְ ִלית
ּתֹורה,
ּתֹורה ּומֶ ְח ָק ֶריהָ ִמלֵ ב ָונֶפֶ ש ו ְָדבָ ר אֶ חָ ד ִמן הַ ָ
הַ חַ יִ ים ,כֵן בַ עַ ל נֶפֶ ש ְב ִריאָ ה הּוא אֹוהֵ ב אֶ ת הַ ָ
לֹומר ְשמּועָ ה זֹו נָאָ ה
ַ
סֹופ ִרים ,י ָָקר לֹו ִמ ָכל הֹון  ,ו ְַרק כְ ֶשנֶחֱ לֶ ה הַ יְסֹוד הַ נ ְַפ ִשי יַגִ יעַ
דּוקי ְ
אֲ ִפלּו ִמ ִד ְק ֵ
וְזֹו אֵ ינָּה נָאָ ה.

** אורות התשובה ו ,ג'  -יראת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר
הכללי ,והיא הטבע הישראלי המיוחד ביחש לכל חטא ועון מצד התורה והמצוה ....הוא זה
הטבע של יראת החטא ,הסלוד ממנו ,ותביעת התשובה הקבועה אם נזדמן חלילה לידו
איזה דבר עבירה ועון .ובהתגברות כח החיים שבאומה ,בהקיפו את כל צדדיו ,תפסק
התסיסה המעכירה את הדעת ,והמכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק ג"כ בדבר
הקביעות של ההחזרה אל הטבעיות המוסרית העמוקה והמיוחדת לישראל ,שהיא מדקדקת
כחוט השערה בין אסור למותר ,וכל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים יוכרו למהלכי חיים עצמיים,
שאי אפשר כלל לחיים לאומיים רעננים מבלעדם.

*** אורות התשובה פרק ז
א .טבעה של התשובה היא ,שהיא נותנת לאדם מנוחה ....היא מנחמת אותו גם בהרהור
תשובה .בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח אושר רם ונשא של עולם מלא( ,נקודה
קטנה של דבר גדול) ...ונותנות עליו אור מתוק ,הנותן ערך גדול וקבוע לחייו .הציור של התשובה
מהפך את כל העונות ובהלותיהם ,יסוריהם הרוחנים וכעוריהם ,למושגים של עדן וקורת רוח,
מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע ,ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה
אדירה ,ולמעלה מכל חשבון ודעת הרי הוא מתענג על אושר הנוחם... ,
ג .ע"י הרהורי תשובה ....חשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו,
ד .הרהורי תשובה הם הם מגלים את עומק הרצון ,והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל
מלוי הודה ,ולפי גדלה של התשובה כך היא מדת החרות שלה.
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