
 יום ירושלים

במלחמת ששת הימים זכינו לניסים רבים, עליהם אנו מודים ביום ירושלים. גדולי ישראל 

. נראה היום שחיו באותו הדור קראו לקבוע יום הלל והודיה תוך שימת דגשים שונים

  שלש התייחסויות שונות לחיוב ההודיה ביום זה:

 אונטרמןאיסר יהודא הרב 

 (.תשכ״ח אדר ג׳", הצופה)"

 נגד זו במלחמה לנו הקב״ה שעשה, הגדול הנס את לפרסם, )=פרסום הנס( ניסא-פרסומי של החיוב"

 עושה גדול לאור ומאפילה לחיים ממות יצאנו, יתברך עזרתו ידי ועל, להשמידנו שאפו שכולם, אויבינו

 לומר שרואפ, גמור דאורייתא לדין ירושלים ולשחרור ישראל לניצחון הזיכרון ביום ההלל אמירת את

 ."בברכה כדין הלל

 שו"ת ציץ אליעזר –הרב אליעזר יהודא וולדינברג 

 נחלתו ארץ והחזרת ציון' ד בשוב בעין עין לאחרונה לחזות זכינו הגדולים וברחמיו עלינו' ד בחסד"

 בנו םי  קּו ספורים ימים שבמשך איך לראות התמורה ועל הגאולה על היינו כחולמים ממש. קדשו לעם

 ויצאנו עמו שועת קול וקיבל שמע תפלה שומע, בשונאיהם המה היהודים ישלטו אשר ואה ונהפוך

 עליון' ה כי בפיהם הודו כרחם ובעל כף תקעו העמים כל גם, גדול לאור ומאפילה לגאולה משיעבוד

 גאון את נחלתינו את לנו יבחר רגלינו תחת ולאומים תחתינו עמים ידבר הארץ כל על גדול מלך נורא

 . סלה אהב אשר יעקב

כל שערי הארץ נפתחו לפנינו, רוב רובם של השטחים בידנו המה וכל המקומות הקדושים תחת 

שלטונינו הם, ממש אילו פינו מלא שירה כים ולשונינו רינה כהמון גליו אין אנחנו מספיקים 

. ועם ההודאה על העבר תפלה ובקשה על העתיד שנזכה להודות לד' על כל הטוב אשר גמלנו

ראות במהרה בהופעת ד' בהדר גאון עוזו למלוך בהר ציון משכן כבודו ובירושלים עיר קדשו ונכון ל

 .יהיה בית אלקים על מכונו בהר ד' יראה ומלך אחד יהיה על כולנו"

 

 הרב שלמה גורן

ואכן במלחמת ששת הימים, כאשר ראינו עין בעין את נסי ה' ונפלאותיו, כאשר שחררנו את עיר "

, בהתקדש שם שמים החלה נבואתו של יחזקאל להתגשםקום מקדשנו ושריד תפארתנו, האלקים ומ

אתחלתא של תהליך ושם ישראל לעיני עמים רבים בעולם, ובהקבץ נדחי ישראל...היתה בזה משום 

 "., עד אשר נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינוהגאולה



 ערכה של ירושלים

חודיותה של ירושלים. הרב קוק מבאר בחלקי המאמר שלפנינו מבאר הרב קוק את יי

יחד עם עוצמה   ,('גאון הקודש')שירושלים היא העיר שמחברת בתוכה את שיא הקדושה 

. מתוך הבנת ייחודיותה של ירושלים מתבאר במאמר ('גבורת החיל') חומרית –לאומית 

ל גם תפקידנו המיוחד לחבר יחדיו קדושה ועוז ולעסוק בבנייתה החומרית והרוחנית ש

 ירושלים.

 מאמרי הראיה –הראי"ה קוק 

 .גאון הקודש וגבורת החילשתי מתנות טובות נשתלמו לנו במלואן מירושלים, עיר מקדש מלך: "

 מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונוטל כבוד מבית חיינו נחשכו לנו שני המאורות הללו. 

רוח הקודש פסק וחשכים הלכנו נודדים אור הנבואה האלהית הועם,  - גאון הקודש חדל תת את כחו

 נתדלדל כחנו והננו כצללים נהלכים בארצות נכר.  - בגויים. גבורת החיל חדלה גם היא לעומת זה

שתי המתנות האלהיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין קץ לזיוון ותפארתן בהיותן משולבות שתיהן 

אחר דלדול, עד אשר מחשכת הגלות יחדו, נתקו זו מזו וכל אחת בפני עצמה נתדלדלה דלדול 

המנוולת נדבקו בנו טומאת כפירת אלהים תחת גאון הקודש ורשלנות ומורך לבב תחת גבורת החיל 

 ושני הנגעים המאררים הללו הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. 

אור כהה אשר לא יכול וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נוה רבצם. ואור התחיה נגה עליהם ב

לגרש את הצללים. באו כרוכים יחד עם ערפלי טהר של תחית רוח והתעודדות לאומית טומאת 

ו בקרבנו מחלות שונות, אלה הכפירה והטמטום מעבר מזה והרשלנות ומורך הלב מעבר מזה ויפיצ

לאושרנו מעט ות הטומאה שהובאו לארץ ד' מטומאת ארץ הגויים. ויעותו את נתיבות חיינו. בשני א

  ..הוא שיתפשט המדוה על שתי המחלות ביחד באיזו סיעה מסיעותינו.

כקול שופר גדול וכנס הרים יפעל הד הקול ועזוז מחזה התנועה יחד הקוראים פה אחד בכל תפוצות 

ישראל אשר הודחו שם: בנו את ירושלים, שכללוה ופארוה,הציבו בה לכם יד ושם, יחידים וצבורים. 

ישים. "סבו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה. שיתו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה. למען תספרו צעירים ויש

 לדור אחרון כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות". 

והקול הקורא לבנין ירושלים, והמון רגשות הקודש היוצאים וזורמים לעומתו בקרבנו ממעמקי תהום 

מלאך מצרף ומטהר, כאש  ןכם ת עיר האלהים להבנות, יהיה געה עהנשמה, כשאנו אומרים: הגי

מצרף וכבורית מכבסים. הקדושה והעוז אשר ימלא לבנו יחד מכל הכרוך בשם עיר ד' שמה יהיה לנו 

כתריס בפני הפורעניות של שתי המחלות שסלוק אור גאון הקודש ואור גבורת החיל גרם להן לפגע 

 . "בנו



 עמל תורה

 נעסוק בעניינים הקשורים ללימוד תורה. לקראת חג השבועות

ַֹּתי "ִאם :התורה חילת סדר הברכות והקללות מבטיחהבת ֻחק כּו בְּ לֵּ ֹוַתי וְֶּאת תֵּ רּו ִמצְּ מְּ  ִתשְּ

ָֹּתם. וֲַעִשיֶתם יֶכם וְָּנַתִתי א מֵּ ִעָתם ִגשְּ ָנה בְּ ץ יְּבּוָלּה ָהָאֶרץ וְָּנתְּ ן ַהָשֶדה וְּעֵּ יֹו...". יִתֵּ בביאור  ִפרְּ

מושג "בחקותי תלכו" מבאר המדרש, שתהיו עמלים בתורה. ביטוי מיוחד זה של 'עמל ה

 תורה', קיבל פירושים רבים בדברי גדולי הדורות, והיום נראה כמה מהם.

  כו פרק בחקותי פרשת ויקרא אגדה מדרש

רוך הוא יא(, כי הקדוש ב ,)משלי ג "מוסר ה' בני אל תמאס וגו'". זה שאמר הכתוב "אם בחקתי תלכו"

עושה טובה עם מי שאוהבו ומייסרו בזה העולם, כדי שילך נקי לעולם הבא, כי לא יתכן האדם להיות 

והקב"ה אינו נקי מן העונות, ובעבור זה מביא עליו הייסורין כדי לצרפו, כמו הכסף המזוקק שבעתים, 

עמי שומע לי לו " :, וכן הוא אומרמתאוה מישראל, אלא שיהיו עמלים בתורה ובמעשים טובים

 טו(, ואומר לו -יד ,)תהלים פא "ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי

יח(, לכך נאמר אם בחקותי תלכו ואת מצותי  ,)ישעיה מח "הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וגו'"

לעשות  שיהא אדם לומד בתורה על מנת לשמור המצות לעשותם, שהלומד על מנת שלאתשמרו, 

 ".נוח לו שלא נברא בעולם

 מהר"ל 

  ג( פרק ישראל )תפארת

( "אדם לעמל יולד" :ולהורות כי האדם חסר, וצריך אליו השלמה, לכך אמרו בפרק חלק )סנהדרין צט"

)איוב ה, ז(, אמר רבי אליעזר, איני יודע אדם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. כשהוא אומר )משלי טז, 

כי אכף עליו פיהו" הוי אומר לעמל פה. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם  כו( "נפש עמלה עמלה לו

לעמל שיחה, כשהוא אומר )יהושע א, ח( "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", הוי 

 , עד כאן.לעמל תורהאומר 

ציא מן הכח אל הפעל ואמר עוד 'ועדיין איני יודע אם עמל שיחה או עמל תורה'. כי אולי לא צריך שיו

י, שאינו שכל גמור. אבל לא כח השכלי, שהוא דבור של תורה, וזהו שכל גמור. כשהוא בר  רק כח הד  

אומר )יהושע א, ח( "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", מזה נלמוד כי האדם על זה נברא, שיוציא אל 

התורה הזה מפיך", כי אחר הפעל כח הדברי השכלי, שהוא שכל התורה. ולפיכך אמר "לא ימוש ספר 

צריך שיהיה כל עמלו ופעלו בדבר שהוא שלמותו האחרון אשר נברא שהאדם שלמותו בכח, 

. כמו שאמר הכתוב "אדם לעמל יולד". שרוצה לומר כי תכלית מעלתו הוא אל העמל, שהוא בשבילו

 יציאה אל הפעל, וזהו "לא ימוש וגו'".



 עמל תורה

גדולי הדורות על הפסוק 'בחוקותי תלכו' והביאור נמשיך לראות פירושים מדברי 

 שתהיו עמלים בתורה. –שהמדרש נותן לפסוק זה 

  החיים אור

יכול אלו המצות, כשהוא אומר ואת מצותי וגו', " ה לשונם:"אם בחקתי תלכו וגו' בתורת כהנים אמרו וז

 עד כאן. "עמלים תורההרי המצות אמורות, מה אני מקיים אם בחקתי להיות 

וטעם שקרא הכתוב עמל התורה חוקה, לצד שיש בה מצוה אפילו ללמוד דברים שלמדם פעמיים וג' 

והם ידועים אצלו, כי חפץ ה' בעסק התורה חוקה חקק, ותמצא שאמרו ז"ל )קהלת רבה ג, י( כי לטעם 

 שילמוד האדם תורה בחשק תמיד גזרה חכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח".

  ליןמלוב הכהן צדוק' ר

  תרומה( צדיק פרשת )פרי

שעל שם זה נקרא  והעמל הוא שיוחקקו הדברי תורה בלב"אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה 

 חוקותי".

  אמת שפת

  בחקותי( )פרשת

 אליו להתבטל שיוכל כדי רק. ולהשיג לידע הלימוד כוונת להיות שלא בתורה עמלים "שתהיו

 שלמעלה אל הדעת להתבטל בתורה תמיד היגיעה וזה .משיג שאינו למה לבא תמיד ולרצות. כראוי

  ".עיללזכר כנ בתורה עמל זהו יותר להתבטל כדי יותר משיג הזדי יל וע. מהשגה

 הרב משה פיינשטיין 

  (עא סימן ג חלק דעה יורה משה אגרות )שו"ת

 לדמות יןוא ,ובמצות בתורה עמלים שנהיה רוצה ברךיתם דהש)רואים מהפסוק(  מהקרא וחזינן"

 וכדומה אתרוג להשיג שטרח למי טורח בלא וקנאו אתרוג לו שנזדמן כמי בקלות שבא מצוה קיום

 ואף )שלו( דיליה ומצוה חיוב הוא ביותר עמל אם התלמידים עם בלמוד גם ולכן .ומצוה מצוה בכל

 שקבל אחרי ברךיתם להש)שלו(  דידיה חיוב מצד אבל .כך כל לעמול לו היה לא התשלומין שמצד

 –)המעשה של ר' פרידא  פרידא' דר עובדא וידוע. באמת יכלתו כפי לעמול הוא מחוייב ,המשרה עליו

 ועל זמנו על חס ולא אחד לתלמיד)פעמים(  זימני מאות ארבע להסביר שעמלאחד האמוראים( 

 המור שכל הסבלנות במדת הרבה תלוי וזה .נתייאש שלא על גם שהוא גדול היותר שכר וקבל טרחתו

 ".ביותר זו במדה עצמו על להשתדל צריך



 תיקון המידות כהכנה לקנין תורה

לימוד התורה הקדושה איננו מעשה חיצוני סתמי, אלא לימוד פנימי עמוק. מתוך כך 

נגזרת חובה מיוחדת על האדם לטהר את עצמו ולתקן את מידותיו כהכנה ללימוד 

 התורה.

  מהר"ל
  א( פרק - הצניעות )נתיב

)מה  רא במועד קטן )ט"ז, ב'( פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. מאי דריש"וכן בגמ

מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר. והא כתיב )והרי כתוב(, חכמות בחוץ  -' חמוקי ירכיך'? דרש(

שאמר( כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו בשוק. והא כמו רבא תרונה? כדרבא, דאמר )

 –ההוא ביומא דכלה )הפסוק הזה מדבר ביומא דכלה  '?לא מראש בסתר דברתי' כתוב()והרי  כתיב

החכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת ואין יום שכולם היו מתאספים ללמוד תורה(. והטעם בכל זה כי 

שילמד בצניעות דהיינו  החכמה בנגלה, ולפיכך כמו שהיא החכמה בעצמה כך ינהג עם החכמה

גם כן ואת צנועים חכמה, דהיינו מי שכל מעשיו בצניעות ובנסתר נמשך וזה שאמר כאן בסתר. 

אחריו החכמה שהיא צנועה ונסתר, אבל מי שכל מעשיו בבלתי צניעות זה הוא גשמי ואין ראוי 

שכמו שיש אל החכמה מעלה עליונה נסתרת, כך יש אל החמרי מדריגה שפלה נגלית  אליו החכמה,

. ואם כך הוא שיהיה נוהג צניעות עם התורה, כל שכן וקל וחומר כמו שבארנו דבר זה בכמה מקומות

 בשאר דברים שכאשר לא יהיה נוהג יש גנות וחרפה ודאי צריך שיהיה נוהג בצניעות".

  קדושה שערי ספר
  ב( שער א )חלק

, בחינות מארבע הכלולה יסודית הנקראת השפלה בנפש באדם מוטבעות הן המדות ענין "והנה

 המדות תלויות הזה בנפש והנה, ורע מטוב מורכבות הן גם כי. והמדברת והבהמית והצומחת הדומם

 מצות ג"תרי תלויין בה אשר השכלית העליונה הנפש אל ושורש ויסוד כסא והן והרעות הטובות

 הכנות הן ואמנם, מצות ג"התרי מכלל המדות אין לפיכךו. ראשון בשער לעיל כנזכר התורה

 ידי על המצות לקיים השכלית בנפש כח אין כי יען ,בביטולם או קיומןב המצות ג"תרי אל עקריות

 כי( ד"י ז"י ויקרא) בסוד עצמו הגוף אל המחוברת היסודית נפש באמצעות אלא הגוף איברי ג"תרי

 ...מאד מאד עצמן העברות מן קשים הרעות המדות ענין ולפיכך, הוא בנפשו דמו בשר כל נפש

 רוח לידי מביאין ושפלות הענוה כי, המדות בענין ל"ז רבותינו שאמרו היןמתמי דברים כן גם תבין ובזה

 במי אלא מתפרשת התורה אין( ה"פ רבתי כלה) לטוב זכור אליהו ואמר שכינה עליו ושורה הקדש

 סנהדרין) מתם שלחו ל"ז רבותינו שאמרו וכמו, קפדן שאינו למי אלא נגלה איני אני אף, קפדן שאינו

 קיום בהן זכרו לא, רבות וכאלה' וכו וענותן ברך שפל שהוא כל הבא העולם בן ואיזה( ב"ע א"פ דף

 ספק". בלי דרכיך ותצליח אלו דברים בעיניך ושים. הטובות המדות אלא המצות

  אורות התורה
  , ב(פרק ו)

ִהירּות ַהֲהָבנָ " נֵּי ַהִלּמּוד ִתגְַּדל בְּ שּוָבה ֶשִלפְּ ִהירּות ַהתְּ ֶרְך בְּ ִפי עֵּ ם ַעל ה ֶשל ַהִלּמּודלְּ ְתרֹומֵּׂ ֶכל מ  . ַהשֵּׂ

צֹון ר  ירּות ה  ה ֶשל ְבה  ד  י ַהמ  ר ְלפ  ְתַבהֵּׂ צֹון, וְהּוא מ  ר  ְתרֹוְממּות ה  י יְסֹוד ה   . "פ 

 



 אהבת תורה

"תלמוד  :מצוות תלמוד תורה היא אחת מהמצוות הייחודיות ביותר, וכמו שלימדונו חז"ל

ות מצד ישנה ייחודיבמצווה זו . בדברי חז"ל אנו רואים כי תורה כנגד כולם" )פאה א, א(

הקשר המיוחד בין האדם הלומד לבין התורה הנלמדת, הן מצד ההנאה שהלימוד גורם 

לאדם, והן מצד החיבור העמוק והמשמעותי של הלומד לתוכן הקדוש העליון והנשגב 

 שבו הוא עוסק.

 פירוש רבנו אברהם מן ההר

 דף מח.( מסכת נדרים)

במשנה במסכת נדרים מבואר שאם אדם אוסר על חבירו ללמוד בספרי קודש, חבירו אכן נאסר. 

רבינו אברהם מן ההר )חי בתקופת הראשונים(, מקשה מדוע הוא נאסר, והרי זה סותר את הכלל 

שמצוות אינן להנאה, ולכן לא אמור להיות איסור ללמוד בספרי קודש. בתירוצו לקושיה זו הוא 

 משמעותי מאד בענין מצוות תלמוד תורה: מייסד יסוד

, ומצוות לאו והיאך נאסרים לקרות בספרים, והלא מצווה היא)ויש מי שמקשה(: ואיכא מאן דמקשה "

)שלא שייך  , דלא שייך טעמא)ואין זו קושיה( ולאו קושיא היא ?!)מצוות לא ניתנו להנאה( להנות ניתנו

תלויה במעשה שכשאדם עושה אותה אינו מתכוין  דמצוות לאו ליהנות אלא במצווה שהיא הטעם(

שאינו עושה אותה להנאת גופו אלא לעשות מה שנצטוה מאת השם... אבל מצות לימוד  ,לדבר הנאה

ציור הלב וידיעת האמת, עיקר הציווי הוא כדי לצייר האמת ולהתענג וליהנות במדע לשמח שהיא ענין 

... הילכך לא שייך למימר 'די ה' ישרים משמחי לבפקו' :)כמו שכתוב בפסוק(לבבו ושכלו כדכתיב 

במצות תלמוד דלא ניתן ליהנות, שעיקר מצותו היא ההנאה והתענוג במה שמשיג ומבין )לומר( 

  בלימודו...".

 לי טלגת האהקדמ

ואמרו כי הלומד ומחדש שמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה, 

כמו אם היה לומד בפשיטות  כך לשמה-חידושים ושמח ומתענג בלימודו, אין זה לימוד התורה כל

והוא רק לשם מצוה, אבל הלומד ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו  שאין לו מהלימוד שום תענוג

 .גם הנאת עצמו

עיקר מצוות לימוד התורה, להיות שש ושמח . ואדרבא, כי זה היא ובאמת זה טעות מפורסם

. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק ומתענג בלימודו, ואז דברי תורה נבלעין בדמו

 [.פירוש רש"י סנהדרין נח. ד"ה ודבק לתורה ]ועיין

יצר הטוב מתגדל צר הטוב ובין יצר הרע אינן מתגדלין אלא מתוך שמחה: "בין י ר הקדוש:ובזוה

י השמחה שיש לו מהלימוד נקרא שלא ל יד, יצר הרע...". ואם אמרת שעמתוך שמחה של תורה

פנים לשמה ושלא לשמה, הרי שמחה זו עוד מגרע כוח המצוה ומכהה אורה, ואיך -כל-לשמה, או על

 .טוב מתגדל מזה, בוודאי זהו עיקר המצוהיגדל מזה יצר הטוב? וכיוון שיצר ה

, שהלומד לא לשם מצוות הלימוד, רק מחמת שיש לו תענוג בלימודו, הרי זה נקרא )ומודים( ומודינא

מצה שלא לשם מצוה רק לשם תענוג אכילה; ובהא )כמו מי שאוכל( לימוד שלא לשמה, כהא דאוכל 

ודו, הרי זה אמרו "לעולם יעסוק... שלא לשמה, שמתוך...". אבל לומד לשם מצוה ומתענג בלימ)ובזה( 

 .מצוה -לימוד לשמה, וכולו קודש, כי גם התענוג 



 אהבת תורה

קשר המיוחד בין לומד התורה לתורה. נראה את דברי הרב צבי יהודה נמשיך לעסוק ב

 בין לימוד לשם ידיעה לבין לימוד שמטרתו קשר וחיבור לתורה.קוק על ההבדל 

  קוקהרצי"ה 

 ('אור לנתיבתי  ב)

ם מצות תלמוד, ישונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה ואחד, שהוא עובד אלהים. כדי לקיאינו דומה "

שנונה והגיונה, בשלמותה, לקנות לו את קביעות דברי התורה בקרבו בבירור העמקת ההבנה 

ון שמירת הזכירה, צריכה חזרה מרובה עליהם כמה וכמה פעמים לפי הכחות והתכונות ובבטח

השונים והמיוחדים של כל אחד ואחד. יש דתנא ארבעין זימני והוה ליה כמאן דמנח בכיסתיה ויש גם 

)יש ששונה ארבעים פעמים והלימוד זכור לו כאילו הוא מונח בכיסו, ויש גם  דתנא ארבע מאה זימני

. ויש לומר שבאופן כללי המדה הממוצעת ביניהם למלוא ערך החזרה ארבע מאות פעמים(ששונה 

היא מאה פעמים, אשר בכלל לכל מי ששונה פרקו מאה פעמים הוא בודאי כבר קנוי וקבוע לו בהחלט 

גמור, ובתכלית השלמות, עד שאין לו ואי אפשר להיות לו שום צורך וענין להוסיף עוד חזרה, וגם תוכל 

)כשמירה יתירה  ות כהכבדת מעמסה, הגורמת טשטוש צורה, וכנטירותא יתירתא דחשיבא משאוילהי

 . שנחשבת משאוי(

אכן ההוספה הזאת של החזרה והשנון, שאחרי מלוא הקנין והקביעות של דברי תורה במדה  

לא לשם השמוש של תועלת הלמוד של מצות תורה כשהיא לעצמה, אלא הכללית, באה היא כבר 

, שבאהבתה תשגה תמיד, החבה היתרה והקשור הנפשי הפנימי לתורה האלהית ולכל דבריהמצד 

וכל היום היא שיחתי, בלא מדה והגבלת שיעור. לפיכך מתרומם אז ערכה של התורה עצמה, בעסק 

למודה, למעלת עבודת אלהים, והעוסק בתורה במעלה כזו הריהו, בשנותו יותר על מאה פעמים 

התורה, עובד אלהים, שהוא עוסק בה לא להשלמתו הרוחנית במצות למוד  כראוי לשלמות למוד

התורה וקביעות קנינה, שכבר נשלמה ונתמלאה לו, אלא מתוך עצם תכונת טבעיותו ושאיפת רוחו 

התמידית להשלמת רצון עליון וצורך גבוה. ואפשר שהרגשה כזו ישנה במה שרגילים לאמר על הקבוע 

ענינים, שהוא יושב על התורה ועל העבודה. ולפי ערך מדה זו יגדל  בתורה בתמידות והסחה משאר

 . "כח החדוש בדברי תורה לכל אחד ואחד. ובתפילה: השיבנו לתורתך וקרבנו לעבודתך

  

 

 


