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  אות קלה -ספר אור תורה 
ואז , שבקבלת מלכות שמים שמיחד שמו יתברך בעולמו, עענין הקרבא דקריאת שמ) קלה(

, אפלו כשפים) לה, דברים ד(אין עוד מלבדו ) ב, סנהדרין סז(כמו שנאמר , מתבטל הרע לגמרי

שכאשר מקשר נפשו ומחשבתו ביחוד העצום , ח בספרו נפש החיים"וכמו שכתב הגאון מוהר

כמו ,  כל התורה נכללת בקריאת שמעוגם, ואין שום רע כלל, שמצדו יתברך הכל בטלים, הזה

, )ח, יהושע א(שאם קרא קריאת שמע שחרית וערבית קים מצות לא ימוש ) א, נדרים ח(שאמרו 

' והם ה, ד הדברות"ג מצות נכללים ביו"וכל תרי, ד הדברות הם נכללים בקריאת שמע"שכל יו

תיבות ברוך שם כבוד ' כן וו, חמשי תורה' נגד ה, )ד, דברים ו(' אלקינו ה' תיבות שמע ישראל ה

ג מדות שהתורה "הם י) שם(ותיבת אחד , סדרים של תורה שבעל פה' ו, מלכותו לעולם ועד

, וכן המלחמה בכל דור עם עמלק, שמתיחד בהם תורה שבעל פה עם תורה שבכתב, נדרשת בהם

 מדר בעמלק' ה מלחמה לה"כמו שנאמר כי יד על כס י, על ידי התורה שעוסקים ישראל בגלות

המתלבש בכל דור בתלמידי , והוא על ידי ניצוצו של משה רבנו עליו השלום, )טז, שמות יז(דר 



 

ב 

ויהי ידיו אמונה עד בא ', והוא מה שאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים וכו, חכמים שבדור

, להורות שאף כשבא השמש אחר מיתתו של משה, ולא נלחם בעצמו, )יב, ט, שם שם(השמש 

, כמו שכתוב, שהוא אור השמש המאיר בלבנה, המתלבש ביהושע, ל ידי ניצוצוהמלחמה היא ע

וכן בכל , )א, בבא בתרא עה(פני יהושע כפני לבנה , זקנים שבדור היו אומרים פני משה כפני חמה

, הוא יחודא דקריאת שמע, א"מכס' וכן א, ה"ה משם הוי"וזה ענין חלוק ו, תלמיד חכם שבדור

ועל ידי הקרבא דקריאת , הדברות וכל התורה כלה' שכולל כל י, )ב, כשמות (דאנכי ' והוא א

ה למושב לו "בציון או' כי בחר ה, וזה שנאמר, ה"א ושם הוי"נשלם הכס, שמע ועסק התורה

שערי ציון מכל משכנות ' כמו שנאמר אוהב ה, שהם שערים המצוינים בהלכה, )יג, תהלים קלב(

 ):א, ברכות ח(ל "ו זכמו שאמרו רבותינ, )ב, שם פז(יעקב 

 )ה"המשך בגליון הבא אי(
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