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  הגישה ללימוד תורה

  

  ".אלמדכם'  יראת ה,לכו בנים שמעו לי"   :תהלים לד יב. 1

  

  :חלק ב עמוד סה, ה"עולת ראי,  הרב קוק.2

  . )תהילים לד יב" (אלמדכם' יראת ד, לכו בנים שמעו לי"

 היא מכשירה את הדור הצעיר להקשבה ,הרצון הקבוע להליכה מתמידה בדרך הקדושה והטהרה..

  . .פנימית

והדברים הנשמעים מפיו של ,  להיות מתחלשכח השמיעה מוכרח גם ,אם חסר הרצון להתעלות

אלא , ואם כן לא להאב הגדול הם שומעים, פי האופי של ציורם של הבנים-הם נשמעים רק על..מדריך

  . לעצמם ולרגשי לבם

שמיעה ה, י ההליכה התמידית חוש ההקשבה הפנימית מתפתח ואז באה השמיעה האמתית"אבל ע

  .אלמדכם' יראת ד, לכו בנים שמעו לי. לקול הרועה הנאמן, למוסר האב

  

   :ו' ב סע"ה ברכות פ"עין אי, הרב קוק. 3

  . }"למעלה שוכב על גביו ופניו ": י"רש' פי  . "ש"פרקדן לא יקרא ק: "גמרא ברכות דף ו{

תעודדהו להתעורר  -שו התבוננות צחה שתבא לנפ כי כל לימוד נשגב וכל, האדם ראוי שירגיל עצמו

   .ולפעול טוב

ז לא " ועם כ- שמשכיל ויתבונןדהיינו , בתלמודו אבל רע מאד הוא מי שמרגיל עצמו להיות מגיס לבו

   ...והצדק המושג  אף שהם הפכיות אל החכמה,מחומריותו ומנטיותיו העפריות יזוז

 לא תתעורר לזוז יותווחומר , למעלה מביט השמימה אל עלעיניו שבהיות - הפרקדן הוא צבמ

  .ממקומו

  

  :ב-בראשית פרק יב פסוקים א. 4

, ב ְוֶאֶעְׂשךָ .  ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ , ָהָאֶרץ-ֶאל, ֵּבית ָאִביךָ ִמ ּמֹוַלְדְּתָך ּוִמ ַאְרְצָך ּוֵמ  ְלךָ -ֶלְך , ַאְבָרם-א ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

  .ְּבָרָכה, ֶוְהֵיה; ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ , ַוֲאָבֶרְכךָ , ְלגֹוי ָּגדֹול

  

  :ו-ג א"שמות פ. 5

ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים 

ַוּיֹאֶמר . ֶׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאלִֹהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר מֹ'ַוַּיְרא ה ... חֵֹרָבה

  .  ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּואַאל ִּתְקַרב ֲהלֹם ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליךָ 

ֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל  ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ַוַּיְסֵּתר מַֹוּיֹאֶמר

  .ָהֱאלִֹהים
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  . ֵׂשֶכל טֹוב ְלָכל עֵֹׂשיֶהם ְּתִהָּלתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד,'הִיְרַאת  - ֵראִׁשית ָחְכָמה      :תהלים קיא י. 6

  .  ְוסּור ֵמָרע ִּביָנהה ִהיא ָחְכָמ 'הִיְרַאת ֵהן  ָלָאָדם, ַוּיֹאֶמר       :כחאיוב כח . 7

  

  :מסכת אבות פרק ג משנה ט. 8

  . ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת- ָּכל ֶׁשִּיְרַאת ֶחְטאֹו קֹוֶדֶמת ְלָחְכָמתֹו, ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא אֹוֵמר

  . ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקֶּיֶמת-   ְוָכל ֶׁשָחְכָמתֹו קֹוֶדֶמת ְלִיְרַאת ֶחְטאֹו 

  

  :ירמיה לא לב. 9

ָנַתִּתי ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ְוַעל ר ֶאְכרֹת ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם ְנֻאם ְיהָוה ִּכי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁש 

  . ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעםִלָּבם ֶאְכֲּתֶבָּנה

  

  .ִיְרַאת ְיהָוה ִהיא אֹוָצרֹו ,ת ָוָדַעתְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמ      :ישעיהו לג ו. 10

  :ב"ע-א"שבת לא ע. 11

   ?' וגו"והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת" )ו, ישעיהו לג(ל מאי דכתיב "אמר ר

 - חכמת ,זה סדר נזיקין -ישועות , זה סדר נשים - חוסן ,זה סדר מועד - עתיך , זה סדר זרעים- אמונת

  ..".היא אוצרו' יראת ה" - ה "ואפ.  ה סדר טהרות ז-  ודעת,זה סדר קדשים

 עירבת לי בהן קב ,ל" א. הלך והעלה לו,משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה

  .  ל מוטב אם לא העליתה" א.ל לאו" א) ארץ מלחה ומשמרת את הפירות מלהתליע–חומטין : י"רש(? ןיחומט

  

  :נפש החיים שער ד פרק ה. 12

כן יוכל ליכנס ולהשתמר בתוכו תבואות התורה כפי , ך גודל אוצר היראה אשר הכין לו האדםולפי ער

הוא מחלק ונותן לכל אחד מידת תבואה כפי אשר , כי האב המחלק תבואה לבניו. אשר יחזיק אוצרו

  ... אשר הכין על זה מקודם, יחזיק אוצרו של הבן

, ד לכל איש מעם סגולתו רוב חכמה ובינה יתירהידו פתוחה כביכול להשפיע תמי, כן הוא יתברך שמו

, אמנם הדבר תלוי לפי אוצר היראה שתקדם אצל האדם.. ויקשרם על לוח ליבם, ושתתקיים אצלם

יתן לו חכמה ותבונה ברוב שפע כפי '  כן ה–טהורה ' שאם הכין לו האדם אוצר גדול של יראת ה

  ...שתחזיק אוצרו

פ זמן "עכ, ראוי לו להתישב  קודם שיתחיל, ין האדם עצמו ללמודשבכל עת שיכ..זו היא הדרך האמיתי

ויכווין להדבק , כדי שתהיה תורתו קדושה וטהורה.. להתוודות על חטאו.. טהורה' ביראת ה, מועט

  .ה"בו בקב, בו בתורה, בלימודו

  

  :שיד' ב עמ"אורות הקודש ח, הרב קוק. 13

איננו סובל , ת אור האמת והטוב בכל לבבומי שאינו דורש א, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים

כמו , ינים הטבעייםיהוא חוסה בצלם של הבנ. אבל אין לו גם כן בנינים עצמיים, ריסות רוחניותה

  . הסלעים הם מחסה להםשהשפנים 

נים שהוא בונה בעמלו ינשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבני, מי שנשמת אדם בקרבו, אבל האדם

  .מיד מעבודתו הזריזהשאיננו פוסק ת, הרוחני


