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 ערפלי טוהר עמוד סב  .1
אל הקיבוצים , דרכי החיים לכל פרטיהם הוא מה שמקשיבים את כל התהלוכה של ' עיקר השמיעה בקול ד

וכל . ההויה החיה ומחיה את כל   , מתוך החכמה הכללית העליונה, יחיד לפי ערכו ולכל , הכלליים לפי הבדליהם
בצורה יותר , שהיא חכמת נשמת אל בעולם, הכוללים מה שהפרטים נובעים מתוך החיים הרוחניים העליונים    

אלהיך ' אני ד. ממש מורהו ומצוהו   , הדובר אליו' שומע ומאזין יותר בבירור את קול ד האדם     , ברורה
 .מדריכך בדרך תלך, מלמדך להועיל

 . עשה גם שניהם ' שמעת ועין ראה ד
 אורות הקדש ג עמוד סו .  2

ששכלול העולם , וממילא מובן, הם תלויים זה בזה איך קיום העולם והמוסר האנושי  , תורת ישראל מבארת
חטא האדם קלקל   . זאת היא עיקר דעת אלהים הישראלית, גם הוא קשור קשר של קיימא בשכלול המוסר    

, העולם מתקומם עליו. הרע את יצר מחשבות לבו, השחית את דרכו ,ארץ חמסבכללו את מוסרו עד שמלאה ה
, היושר מתאמץ בקישורו עם אלהים ,שורש האדם הנשאר מתחזק בישרו. יורד מבול ומוחה את היקום כולו

 . עוד כל ימי הארץ. והברית נכרתת על קיומו, העולם מתבסס .  'עומד ומעלה עולות לד
  פנקס יג טו.  3

וכל מקריהם היותר שונים ויותר דקים הכל הם  םמיני המצבים שעוברים על האדם לכל פרטי פרטיה כל
והכל תלוי ... כ אין לך כל רושם עובר על האדם שאינו נועד לתעודה"ע...מילואים למלא בהם את צביון הנפש

ן העלאת הניצוצות והן ה, שמתחלפות לפי מעלת האדם והכנותיו הקודמות, ובהירות ציורה באיכות ההשגה
 "...בכל דרכך דעהו"בתור , שראוי לכוין  עליהם בכל ענין

אוֹן  .4   <א קיט אורות>ַחי ְלֵאל ִצמָּ
ר-ִאי ד ִלְמצא ֶאְפשָׁ ס ַמֲעמָׁ ֲאִויר ִאם-ִכי לָׁרּוחַ  ְמֻבסָׁ ֱאלִהי בָׁ חֹות ְמַעט םִא ...הָׁ ש זוֹ  ִמְגֻדלָׁה פָׁ ם לוֹ  ְיַבקֵּ ָאדָׁ י הָׁ  ִמיָׁד הּוא ֲהרֵּ

רּוף ֶזה ֶזה ִמְתַנְגִדים סֹוֲעִרים ַגִלים. ַביָׁם ַהְמטֶרֶפת ִכְסִפינָׁה טָׁ ִמיד ַיְדִריכּוהּו לָׁ ה תָׁ  יַָׁדע ְוֹלא יַֻטל ַגל ֶאל ִמַגל, ְמנּוחָׁ
ו לֵּ רּוף ...שָׁ ל ַהַקְלִעי ְוַהטֵּ ֳעלוֹ  ֶאת יָׁחֵּ ל פָׁ נּו ְמקֹום. תֶקף ְבכָׁ תֵּ אֹלִהים ַרק הּוא ְמנּוחָׁ  . בֵּ

 
 חגי   א . 5 
ה ֹכה ָאַמר ( ה) יֶכם 'דְוַעתָׁ אֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַדְרכֵּ  :ְצבָׁ
ט( ו) א ְמעָׁ בֵּ ה ְוהָׁ ה  ְזַרְעֶתם ַהְרבֵּ ְבעָׁ ין ְלשָׁ ה    ָאכֹול ְואֵּ ְכרָׁ ין ְלשָׁ תֹו ְואֵּ ין ְלֹחם לֹו   שָׁ בֹוש ְואֵּ ר ֶאל  לָׁ ר ִמְשַתכֵּ ְוַהִמְשַתכֵּ

יֶכם ' דֹכה ָאַמר ( ז) :נָׁקּובְצרֹור  אֹות ִשימּו ְלַבְבֶכם ַעל ַדְרכֵּ  :ְצבָׁ
 ג/   ומחשבתה ציורה, תשובה הרהורי של ערכם - ז פרק/   התשובה אורות.  6
 ומלואו העולם מתוך, הלב רגשי כל ומתוך, התורה מתוך אליו הקורא' ד קול האדם שומע תשובה הרהורי י"ע 

 שאור עד, ומתעדן הולך החטא את הגורם בעצמו והבשר, בקרבו ומתגבר הולך הטוב וחשק, בם אשר וכל
 . בו חודר התשובה

 


