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 ערפלי טוהר
 ה קוק"מאת הראי

 מהדורה בלתי מוגהת

 
, למקור שרשן בקודש, הכיעור ניכר בהןושהרע , שם שצריכים להעלות את המחשבות והמידות הנפולותכ

, שרותככן צריך לרומם את המחשבות שהן , חשבות נשגבות ומידות ט ובותמשאז רואים שהן הינן באמת 

אל רום , ימן אף על פי שהן פונות לקדושהעוהתוהו מחובר שהרע , אלא שהן עומדות בתחתית  המדרגה

ע ד  , שהיא מכוונת ר ק אל הטוב  הגמור והישרנות המוחלטת, אידיאליתההמעלה של האצילות 

 . ו בגבורתובשהקודש הטהור מושל , ההתרוממות הולכת וגדילה עד העולם העליוןש

 
איך כל הפרטים , י לתבוע את ההבנהדכמפני שהעולם הוכשר כבר עד , חוצפה דעקבתא דמשיחא באהה

עולם הואם היה . רט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעתפואין , הם מקושרים עם הכלל

די הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם כשתתגדל הנשמה הרוחנית עד , עוסק באורה של תורה במידה זו

שאור , רמהגאבל כיון שההתרשלות .  אל הפועלתשובה ותיקון העולם יוצאהההיתה , הכללים הרוחניים

באה התביעה של סידור חיים , עולם כראויבלא הופיע , הטעון רוממות וקדושה עצמית, תורה פנימית

הבנה זו עדיין לבזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך , ובנים במובן הכללמכאלה שהפרטים יהיו 

שהיא הוספת כח  , השתמש בהתרופה העליונהל מוכרחים ואנו. ומזה באה ההריסה הנוראה, לא בא

המעשים התוריים ושר הדרך איך להבין ולשער את הקישור של כל עניני הדיעות אעד , בהכשרון הרוחני

ואז ישוב כח . דרך ישרה על פי הרגשת הנפשות השכיחותביהיה דבר המובן והמוצע , עם הכלל היותר עליון

 . ת פריהאותשובה כללית תחל ליתן , להופיע בעולם, הבמעשה ובדיע, רוחנייםההחיים 

 
איך , וההרגשה הבאה עימה, ל ההבנהשכי אם על ידי הכשר זה , יקר לימוד תורה לשמה אי אפשר לבואע

כל במתפלש הוא , המלא חיים ומביא חיים לעולם, ואיך האור הכללי, ודשקכל פרטי תורה חביבים חיבת 

 . הפרטים כולם

 
שהיא שמחה תדירית הראויה , צוהמועל כולן צריכים להתגבר  בשמחה של , נן לעיצבוןמה סיבות י שכ

שהנשמה , הסיבה האחת היא נטייה מעשית להנאה גסה. הם תמידבמצד אור הרוחני ששורה , לישראל

כי בעלייתה , גון עצום זה לששוןיוראוי להפוך . והיא מתעצבת על ירידתה, משכת על ידה למקום החושךנ

והתוכן האצילי , הרי זרם גדול של שמחה עולה מלמטה למעלה, ליהעמה מתוך עול הגלות שגבר של הנש

 . טהור נעשה יותר עשיר ברוחניותוה

 
הכל הוא , רטיים בין בלאומים ובכלליםפבין באישים , המקושרת עם היחס המוסרי, הנהגה האלהיתה

ומדת  עאמנם למעלה מזה . בשם אלהיםש, כללי הנמסך בעצמיותה של ההויהההמשך מן הטבע של המוסר 

לא  על פי האידיאל העליון שעל פי הצפייה א, שאיננה על פי התוכן המוסרי המתגלה, היא הבחירה הכמוסה

ורות הנשמה אההזרחות שבאות מתוכן  זה הם . התנאים שההויה נמצאת בהם כעתמלמעלה , העליונה

וכל זה כלול בשם  , ד למעלה מסדר זמנים וצורתםהעתיווהן כוללות את העבר ההווה , הפנימית של כל היש

 . בכל אופני צירופיווכסדרו , ההויה
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עמידה אותם על המעמד של הרצון מהיא , כשהיא מופיעה על היחיד ועל הציבור, קדושה העליונהה

שמחיה את אותו הרצון , ממילא זורח גם כן בם אותו האור המקוריו, המופיע בכל ההויה כולה, העליון

ל ההשגות והמאויים שעל פי שסגור במצרים , הרצון הפרטי אינו אז מצומצם ומאופל. ש והנשגבקדוה

ומתאחד הוא בפנימי , לאין חקר, הולך ומזהיר, וא בוקע ועולההכי אם , התנאים המצומצמים של ההויה

 התעלות  .ההויה כולה בשפע אורולהיורד , בכל מילואו וטובו, העדן האלהי, נימיות עם העונג העליוןפ

חוקות שמים   . חוקי החיים. חדשת את  כל ט פוס ההויה לצד מעלהמהיא , הרצון למרומים עליונים הללו

בצורה רחבה , יש בצורה עליונההבאור של הופעת חיים בכל , באור של  גדולה, מאירים באור עליון, ארץו

, הטבעיות, המוסרים, תהרעיונו, הדינים, כל התורות. יי החייםחומקור , באור חי העולמים, ומליאה

אחיזתה , התקדמותה, הויההתנועות , זעזועי החיים, הרצונות, השירים, החכמות, הנימוסים, סדריםה

, בגבורת עוזו ובהוד נצחו, בעדנו, שהרצון המתעלה מכל, ושראאינם אלא אוצרות מלאי , במהות הישות

 . הר מלאייגלה וייראה בהם בזו, פארתו וברום חשק תפארת מלכותותביסוד 

 
, הישוב המדיני. רומים העליוניםמעד , הולכים הדברים כסדרם בלא הפסק, התנועה היותר תחתונהמ

את האומה , החפץ לרומם את הכלל, רכי הקיום היותר ירודיםצ, הדאגות, המאויים, החיים הפרטיים

, ד את כל  העולמיםלאח, נטייותה, את  כל החושים, את  הנשמות כולן, את כ ל ההויה, ת כל  העולםא, כולה

, וכל מה שלמעלה מהם, ל החפצים ההםכחיים ממרומי מקוריותםהלהעשיר את חיי , לנצח את המוות

וכל מה שיש . יוקנו של יעקבדבדמות , בצורת כנסת ישראל, קבועים בנשמת הכלל, לא פירוד וקיצוץב

וחבירו העליון , ס לחבירוכל אחד נעשה בסי, ין פרטי לכלליב, לחלק באלו ההדרגות בין עליון לתחתון

וא לשלח קרני אורו האור הגנוז מוכרח . הכרח הוא לפתח את סגור  הגניזה. ואור, נשמה, וךתנעשה לו 

השאיפות , אמנם. ורא מצומצם כזה שהעולם עומד עליונאי אפשר להישאר במעמד . להחיות רוח שפלים

כשרוצים , כלהכשרוצים לתקן .  ומהןהכל צריך להתבסם על ידן, א ידלגו  שום דרגהלהיותר עליונות 

צריכים , ריכים לתקן את המידות האנושיות כולןצ, להכשיר את נשמת כל היש לעדן עליון שבעליונים

החיזיון , אלהיתהאור ההופעה , התורה, השכל הישר. פרט וחיי החברה בהכשר הראויהלהכשיר את חיי 

, הכל יעזור לשכלל ולתקן, ק משמי שמי קדםיונה, הדמיון הנאצל, הטוהר שבקדשי קדשים, שבקדושה

שחרר את הרוח מכל כבלי ל, להרחיב גבול הדיעה והשכל, למול ערלות כל לב ובשר, חשיכיםמלהפיץ עננים 

אל מרום העושר של הגודל , בהכרה ובנטייה, רעיון ובחפץב, לרומם את כ ל הקטן והנמוך, סכלות ורשע

יו וכל זוהר יעומם מול   זשכל , אל העליוניות המוחלטת, ארל המרומים הנעלים מכל שם ו תוא, והגובה

לזווגם , ולשלב את כל הדרכים יחד, השתמש בכל האמצעיםללכל מגמה עליונה שבעליונות צריכים . זהרה

תפילה , שירה ויופי, חילוגבורה , אמנות ומלאכה: אופן שכל דרך יוסיף לחבירו אומץ וחייםבזה עם זה 

בהירות דיעה וביקורת , ואומץ רוח מלא עוז, חסד מלאואהבה , ודה ועוז אמתכשרון מסחר ועב, ותורה

מקוריותו ועליוניות כל ובאוצר הטוב , באוצר החיל והחוסן, באמונה עליונה, תום לבבו, רחבה ועשירה

הכל בחיזיון , הכל בהבלטה והכל בהתאמה, הכל בסידורוהכל בחוברת , כל הניצוצות, כל התארים. היש

. כל יוכל וכוללם יחדה, הכל בכלל, במלוא מובן המציאות והישות, פועל ובשליטה ממשיתבכל וה, ובכח

הרי הם  , כשהם נטפלים לעסקי החיים הרגילים. נשמההזאת ויותר מז את היא תמי ד צפייתם של גדולי 

 קל וחומר בעדו, ומקדשים אותם בעד כל העולם כולו, יים עליונים בעסקי החול הללוחממשיכים אור 

אלה . גדולה ונשגבה, קטנים למעלה רוממההוכן הם מרימים א ת הערך של כל אותם הענינים , עצמם

שהם כ, הוא מ א יר להם בכל עת' ואור עונג קוד ש ד, עליונים הוא עמהם תמידהשצרור החיים , הישרים

פלש שמה  ור  החיים של הקודש הכללי מתאהרי הם יודעים ומכירים איך , יורדים לדבר דברי חול פשוטים
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אל מקום , שמותנובגבורת חיי , ומביאים אותו בדיעה והשכל, גלים משם את האורמוהם , בכל המחבואים

כשהם יורדים להסתכל . בזוהר בולט ונוצץ, לא בסתרובגלוי , אשר שם חיי הקודש מאירים בהרחבה, עליון

באמונות , בכשפים, ריםזגם בדברים , כשהם פונים להתעסק בחכמות חול, סתכלות חיצוניתהעל העולם 

, מהכל עושים עטרות חן, ורו וניצוצות חיי קודש המפוזריםאמהכל הם שואבים את קר ני , זרות וטמאות 

כמה , דולה היא עבודה זוגכמה . למלא את הוד קודש עליון מכל עבריו, הן את אור החיים כולובלמלאות 

ואור אש קודש  של חשק צמאון קרבת  , מת לכ ל הבריותאטוב לבב וא הבת , בינה נשגבה, דיעה עמוקה

מלאים את לבב שרי מהינם , ויותר מזה, כל אלה, בכל מלוא נשמה' טיית התענגות על דנ, אלהים אמת

באיים , בקצות ארץ' לבשר תהילות ד, לישא דיעם למרחקיםו, היודעים לעמוד בפרץ לגדור גדר, קודש אלה

 . למיםולפאר פאר חי העו, הקדיש קודש קדשיםל, רחוקים

 
בכל , מדויק ומפואר, ורצון חי כללי, ידיאליאמלא גילוי חפץ , יהיה הטבע כתואר הנס, שיתעלה העולםכ. ח

מחיה את ושגילוי אורו יהיה מזריח , וגם אז יופיע אור גנוז בתור נס עליון. ליונהעפאר העדינות היותר 

 . לי לאלהים' והיה ד. יזרח שמשוקר בוכאור . שיהיה אז כתוכן של הטבע כעת, האור של הנס הרגיל

 
וזה היה . וא באמת מצויההיות בציורלכל המצויר והמדומה והאפשר . קדושה אין גוזמא במציאותב. ט

ת אבאשר לא יכלה לברר , שדחתה אותה הפילוסופיה האסכולית, מדבריםההגרעין העליון של שיטת 

וכל החכמות היו ותהיינה באומתנו  , אמתבשאור אמת של גרעין עליון זה שרוי רק בכנסת ישראל . עצמה

 . נבון הגוי הגדול הזהוועם חכם , בהדר גאון גד לן

 
האמת היותר עליונה בהם ועל ידם ו, השערות האפשריות בתוכני הקודש הם השירים היותר נשגביםה. י

, הקודשל פי יסוד התגלות  חזיונות הגודל של כל האפשרות של אושר עוהוד המוסר ונצחו נמשך . מתגלה

 . הויה כולהב

 
, למטרה נכבדה ונעלה, ערוכותומסודרות , אין ספק  שאין תנועה בעולם שלא תסבב המון  תוצאות. אי

וקל וחומר , וקל וחומר התנועות החיות. דר זיוה הטהור והעליוןהשברוח אור ההויה היא מובלטת בכל 

ץ להתוצאות הכבירות והעליונות קאין , וכל דיבור לפי ערכ, הדיבור. יותר כוללות והיותר רוחניות שבהןה

ואין ערוך , כך אין קץ להסיבות הקודמות, תוצאות המסובבותלוכשם שאין קץ . היוצאות מהשפעתו

, ליופין. תוצאות שהן גורמותהאין קץ לעושר , המיניות, האכילה. תפארת סידורן ורוממות אידיאליהןל

יותר מתוקן  של כחות אלקטריים ותוצאותיהם  חיבור הה. להופעת החיים שלהן ועל ידן, להארתן

, יוצאות מכל הופעת חייםהוכלו להידמות להתוצאות המרעישות בשיא גדלן ובהדר סידורן ילא , הכבירות

עינו של בלעם הרשע . נטיית קודש אין סוף מתגלה בפנימיותםווקל וחומר מהופעת חיים שהתוכן האלהי 

לא הוכשר לקודש מלא ש, ין באפשרות שגלוי עינים כמוהוא. וכרחת להיסמא מזוהר עליון זהמהיתה 

, שלא יתעוור מהשפע העצום של האורות, חצחותצוחיות מוארה באור צח מלא , אורים טהורים

אבל  הגבורה . עלמאבגם בעברם נגד  עיניו בהעברה ,  ותר מזיו וזוהר כל שמשות מאירותיהמבהיקים הרבה 

יכולות , יש לה עינים חזקות, אלהים' מש ומגן לה דש.  בכלהיא יכולה לעמוד, הישראלית בהדר קדשה

אור המבהיק מש מ ש   בלהביט ישר , עין נשר לה, הרי חמה ואור שמש מופיעה בהדר גאונהזלהסתכל בעומק 

בעת אשר ענני כבוד כאלה עוד מוסיפים אורה  , ענות חןבלהסתיר פנים , וכרובי עינין לה, המליאה זיו שדי

 . שכללים את פאר האורה המזהרת בגודל עשרה ותפארתההצללים מו, על אורה
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הנושאים , אורה השכליים העליוניםהמתכנסים בסו פם של זרמי , אוצר גדול של בינה וציורים שכליים. בי

כפול הוא . והולכת למישרים, האידיאליות ההוייתית מתפשטת, חםכמעז . בתוכם את אור ההויה כולה

על , על עולמים רבים,  עשיות על כל הישמיוצאות ממנו  מידות  , ח כפילתוומגו דל כ, כח הרוחני במסקנתוה

 . יצורהועל כל , גוי ועל אדם יחד

 
שמפני רוב קדושתה , יותר עליונהההוא מכלל הופעת הקודש , ותיקון הגוף בפרט, תיקון המדינה בכלל. גי

בל האור נטוי בה  ועימה א, אור ת כוני שיש לו צורת קודש בולטתבאינה יכולה להיות מוארת  בגלוי 

, בתור מצוות, מדינה והבריאותהפרטים מעשיים לשם תיקון , וקצוות האצילים היוצאים מאלה. שלמהכ

הציצית מביאה לידי גילוי קודש את . תרבות בכללה היא כערך הטליתהבשעה שכל , הרי הם כערך הציצית

ל מצוה וקדושה המסומנות  שולות והפע, ל האור המסותר בכל הטלית כולה מרוב גילוייו והופעתוכ

הן מוציאות אל הפועל את האור הגנוז במעמקי כל , כלליים והפרטייםהבכללות מעשה האדם לתיקון חייו 

להראות את אור חיי עולם המחיה את ו, להביא אל המקום הראוי לו את גילוייו, דרי התרבות האנושיתס

 . הרגעואפילו את חיי השעה , הכל

 
וכל , ים הגדול של תהום התוהוהאיך כל נשמה ישראלית חוצה היא בעז חילה את , בעיןרואים אנו . די

ובארבות ידיה וכל , והיא שוחה בכל כח הפנימי שלה, וללת בהםצהגלים של המים הזידונים שהיא 

, מקום האושר הגדול וזיו שדי, שראליאל מקום או ר אל אלהי , מתאמצת לבוא אל החוף העליון, צוריהי

, המעשהומאירים גם בכל הליכות חיי הבשר , שמרוב אור נ גהה, שכינההמעמד  השירות העליון וזיו מקום 

וגם גנוז   , שאור קודש פרוש עליהם, ישראללמיוחדים , טיפוסיים, חיים אחרים, המדינה והממלכה

יותר  ושעי ישראל הפכל נשמות , נשמות הנראות כטבועות במעמקי תהום גלי ים זועףהגם כל . במעמקיהם

צדיקי  , צועקים ממעמקי  ים לגיבורי כח, וחים וזורמיםש, כולם באין נידח הינם שואפים והולכים, נפולים

עבדי , דיקים איתני עולםצומלאי רחמים הם . חבל לאחוז, לזרוק להם עיגולי הצלה, עזרתםללבוא , עולם

ומזון , ה אמצעי הצלה והגנההינם זורקים להם ברוב חמלו, עושי דברו באהבה וחסד ובגבורה גדולה', ד

ל ניצוץ חיים פזור כגם . כל זמן שהם עדיין מתאבקים עם הגלים במחשכים במצולות, חייםהכדי העמדת 

באיזה אופן  , שר מריח לבנון של מקור ישראל יפריחאוכל , מכל אשר אל  החיים יחובר באיזה אופן שהוא

ובתוך , ל הכל פרושע, אור חסד לאברהם, ור עליוןא, בפשע או במרי מלא מרורות, ו בזדוןאבשגגה , שנדחה

, מוכרח הוא להקיא את הקודש, רכוש קודש זה, ליוןעותהום אשר יחשוב לבלע רכוש . הכל נוקב ויורד

, עם שככה לוהאשרי . מבטנו יורישנו אל, חיל בלע ויקיאנו. גם ב אופן היותר רחוק, ולואת כל המתי יחס 

 . אשיב ממצולות ים, ב שן אשיבמ' אמר ד. אלהיו' דשברו על , אשרי שאל יעקב בעזרו

 
כי אם  , יננה רק עבודה הרגשית לבדהא, והעבודה של הסניגוריא על הכלל ועל הפרטים, אהבת ישראל. וט

ורת  תשכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור , רבת הענפים, מוקה ורחבהעוחכמה , מקצוע גדול בתורה

 . חסד

 
ישור כל העולמות כולם בכל האופנים קוהציור של , דות היא קרובה לרוחומי שמרגיש שמחשבת האח. זט

שעיקר עסקם הרוחני הוא הקישור , רי הוא משרשם של גדולי עולםה, הוא מעסיק את דמיונו והבנתו

.  ' ויגבה ליבו בדרכי ד, חשבה גדולהמואל יסוג אחור משום  . ושלום העולמים האמיתי, כללי של כל ההויהה
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' דליראה כמה דאפשר לזכך את מחשבתו בלתי , אילו רודף גדולה וכבודכפעמים נראה לו אף על פי של

לזיכוך , ממילא ייערה עליו רוח ממרוםו, לעשות רצונו בעבודתו לגלות אור יחודו בכל העולמים, לבדו

 . זיכוךההמעשים והתכונות בתכלית 

 
מעמקיהם ומחדשים הרבה ביסודותיהם בשאף על פי שצוללים , כך הוא הטבע של הענינים הגבוהים. זי

אל ו. ריכים כמה פעמים להתחיל מההקדמה היותר ראשונה והיותר פשוטהצמכל מקום , ותולדותיהם

וכל , טובו בכל יום תמיד מעשה בראשיתבהמחדש , בזה מאיר אור עליון, כי אדרבא, ייבהל אדם מזה כלל

ולכת הוכל מה שגדולת הנשמה . אלהי עולםאל ' בדבר ד , יש מאין, יסודםמהעולמים כולם מתחדשים 

שהיא , והארתה של הנשמה, התחלה המאירההיותר נעוצים הם כל הענינים הלימודיים על יסוד , ומתגלה

בנינים ההיא מקיימת ונותנת הבלטה לכל , ותאם להסתכלות של רוח הקודשמ, גבוה, ממקום עליון

, ונשאר האדם רי ק ונעור, בנינים נגוזו ועברוהל נראה כאילו  כ, כשההארה מתעלמת, ולפיכך. הרוחניים

עליונה ייגלו הוכל הבנינים אשר בנה ברוח חכמה , י עוד מעט יטהרו פני רקיעכאבל ידע . באין כח רוחני

 . באומץ מציאותם והדר זיום, וייראו

 
ת החיים וכל טהר, ידות הדרך ארץמכל , כפי מה שהם נראים בפשטותם, כל הענינים המוסריים כולם. חי

מצוחצח ונראים הם דרך ההסתכלות הסודית באופן יותר בהיר , ל תורהשוכל פשטה , ואומץ ויושר שלהם

, הירות הגילוי הרזי עם אותו הבירור והודאיותבא בל הרבה תלויה . באופן יותר יסודי ומקורי, באין ערוך

, בלימוד מסודרו, י בשרבחוש, כבר רכש לו האדם המשיג בפשטותן של הדבריםש, האומץ ורוח החיים

טהורה ועדינה , בריאה, ונטייה עיקרית, נושיותאוברגש בריא של , ובהשתתפות החיים, בריעות החברה

 . תברך לפי הערך של היסוד התחתיתי של החול שהוא מתייחש אליומהקודש השמימי . אליה

 
כל סדר  . מה  אופנים זה בזהם בכהתלויים , ועת רצון הנפשי שבאדם הפרטי, העת רצון הכללי בעולם. טי

הוא מ כין שבילים להופעת אורות עליונים , חוש האסתטי ב אדםהכל הכנה של הגברת , יפה של חיים

עולתו על כל מקום שהוא מוצא מוכן פומבקש להתפשט במילוי , הזורם בלי הרף, אוצר הרוחני העליוןמ

, ויותר מ הן המצוות המעשיות, תל ה קודש העליון המידות הטובואויותר מכל זה מכינים מקום . לו

אחר השלמת כל  , טהרתםבוהיחודים העליונים . והפנימיות שבתורה יותר מכולם, התורה יותר מהןו

, ל הקנינים המזגיים בבריאות הגוף והנפש השייכים להםכעם , המעשיות והרוחניות, ההכנות הקדומות

ל יחיד וליתן נשמה כלהחיות רוח , ר שפעוולם בפליאת ההכנה לגילוי האור הרוחני בעושכהם עולים על 

 . לגוי כולו

 
במובן היותר , מתפללת ועל העולם כולוהפועלת על הנפש , היא פעולה מעשית, והתפילה ביחוד, העבודה. כ

יש שתכיר את הערך הג דול , כשתבוא למרום חופשתה, ההשכלה האנושיתו. רחב ויותר כללי של ההויה

ורך באלה הדרכים שמביאים אותו לרום  דובהיותו , לה אל החשק האלהיבהיותו מתע, להרצון של האדם

ויותר מהתפילה . היא אחת מהם, ם חיים טהורים תוריים ושכלייםעהמחוברת , שהתפילה, מטרתו

מליאה חיים היא העבודה , אדםההמכשיר רק את הדמיון של , שיש להחליפה במוסר פרטי, מבוטאתה

אז ירומם רוח  . שייבנה במהרה בימינו, עבודת הקודש  והמקדשבה שמתגלה ברוב חיל גבורת, האלהית

שערך החיים שלהם , בהמההבהתעלות נפשו על ידי התעלות החלקים המאירים בנפש , רצונווהאדם 

דול כל כך עד כדי לגעל אמ הריסות החיים שלהם לשום מטרה גאינו , בהיותם קשורים עם גויית הבהמה

מטרה של גובה האמת בעיקר  ה וכאן הדמיון הנלהב של האדם קולע אל .בין גלויה בין סודית, שגבהנ
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הרי הוא טועה , דמיון בעצמו לבא לרום נקודת ההשכלה העליונההאלא שכל זמן שלא נתרומם , היסוד

יא עבודה מתקבלת אל הדמיון העבודת אלהים על ידי קרבנות . דרכו באופנים צדדיים המשגים אותוב

כמו , זה הדמיון אוצר בק רבו את ההא רה היותר עליונה. ובההג מ ונחת נקודת ודוקא בזה , ההמוני הגס

והביקורת באה , המוןההינם אמיצים בדמיון , וכיוצא ברתוקי החיים, קישור המשפחה, חייםהשאהבת 

מזוקק ומוצ דק בצד ק   , תשיב להדמיון ההמוני את רכושוועד שתבוא ההכרה העליונה , ומחלשת אותם

יותר עליונה מכל מה שכל  ונין המקדש ולעבודת הקרבנות היא השאיפה היותר אצילית צפייה לבה. נצחוני

התקשרות כל החיים  , עילוי העולמים, עילוי החיים בפועל. ציירלרוח עדין וכל נשמה שירית עליונה יכולה 

ד שולחים אורם מרום גובהם עה, המחיים כל חי, בחיים האלהיים ההולכים ושופעים, י העולמיםחבאור 

נפש . וכל האדם וכל החי אחוז הוא בחוברת. דם ועל בהמה יחדאהמתפשטים על , שפל תחתיות ארץ

, וייתה על ידי המחשבה האנושיתגכשמשתחררת נפש הבהמה מאסור . בהמה בנפש האדם היא קשורהה

כחות ממרוממת  עימה סכום עליון ועשיר מאד , וחניות מחשבה אציליתרמ תאחדת היא  עם ', בקרבן לד

.  ולהרגשת ההמון התמימה , ם לחוזי קודשאאין העילוי מורגש כי  . והעולם מתנועע למעלה למעלה, חייםה

שאיפת ש, צריכים להיות קשורים עם שלטון ממלכת עולם כזאת, יחודיים אלואעילויי חיים סגוליים 

היא מגמ ת   וזאת . היא מגמתה, אנושיתהובנטייות הנפש , בהלך חיים, בהכרה וברגש, אחדות כל היקום

. ליונהעבהיקף כללותו היותר , אלהות והרצון של אחדות ההויה בעולםהשורש התגלות , נשמת ישראל

, על ידי התאחדות באור האלהי במקורו, אלהותהעל ידי משך שטף או ר , נטיית אחדות  העולמים זה עם זה

ל ידי ע, יקלית הזאתדוקא על ידי התכנית הרד, הזמני והנצחי האידיאלי, טובהעם תשוקת שאיפת כל 

שירה , רוח קודש לבעלי הופעה, נביאיםלנבואה , הנותן עוז לגיבורים, הכשר החיים היותר עליון הלזה

, ומםדקיום ועמדה לכל , אור חיים לכל יצור ועדנה לכל ציץ, עצמה לגיבוריםוהוד מלכות למלכים , לשרים

שהיא קשורה  , הוא מנ ת חבלה'  אשר אור ד,אומההועירות רוח לכל רוח מוגלם ומופשט זאת  היא תשוקת 

, היחידייםובחיים העולמיים , אלהים אמת, אלהי עולם, רוחנית של דעת אלהיםהבעונג האהבה 

מה שכל זרמי האמונות אליו . כל העמיםלומקדשה בית תפילה מוכרח להיות , הלאומיים והאישיים

אל  , פיוט מגלהומה שכל שירה ,  דורשתמה שכל חפץ הרוממות הנפשית, מש שיםמכעיורים קיר , שוטפים

הוד החיים שבחיי , צחצוח הצחצחות, וך הזכותזאל , אל תוך התוכיות, מה שכל אהבה וגבורה מתפרצת

מבקשי  , ורשיודזה דור , ה אנו דורשיםזרם מכל רם ואמת מכל אמת, בעליוניםשבדיוקן העליון , החיים

 . פניך יעקב סלה

 
לארץ , לל ישראלכאותם שהם מתחברים באהבה אל עניני , עקבא דמשיחאהנפש של פושעי ישראל שב. אכ

שאין להם זה היתרון של , תוקנת מהנפש  של שלומי אמוני ישראלמ היא יותר , ישראל ולתחיית האומה

' תוקן הרבה יותר אצל יראי דמאבל הרוח הוא . ובנין האומה והארץ, הרגשה העצמית לטובת הכללה

ינם  אההרגשה העצמית וההתעוררות של כח פעולה בעניני כלל ישראל ש על פי אף, ושומרי תורה ומצוות

עד כדי להתקשר בדיעות , עכר את לבםמממה שהוא אצל אלו שרוח עיועים אשר בתוכם , אמיצים אצלם

. פגמיהםמוממילא ס ובלת גם הנפש , גוף  ומונעים את אור   הרוח מלהיתקןהזרות ובמעשים המטמאים  את 

בר ההתפשטות של תלמוד רזי תורה וגילויי דשיעזור לזה הרבה , ל ידי אורו של משיחוהתיקון שיבוא ע

נפש של הותתוקן  , הוא שייעשו ישראל אגודה  אחת, ורותיה הראויות להיגלותצבכל , אורות חכמת  אלהים

טובים ביחש לעניני הכלל והתקוות הגשמיות ההיראים שומרי תורה על ידי שלימות הנפש שבפושעים 

' ל יראי דשוהרוח של הפושעים יתוקן על ידי השפעתם , הכרה והרגשה האנושיתבניות המושגות והרוח

ואז  , והופעת תשובה שלימה תבוא לעולם, דולגוממילא יבוא לאלה ולאלה אור , שומרי תורה וגדולי אמנה

שעל ידם , םמאחדיההם יהיו הצינורות , מארי דנשמתא, והצדיקים העליונים. גאולהליהיו ישראל מוכנים 
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כהניך , ותהיה השמחה גדולה מאד. רוח מימין לשמאלהושפע אור , יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין

. הקים עולה של תשובהש, שהוא דוד בעצמו, וזה יהיה בכח אורו של משיח. חסידיך ירננווילבשו צדק 

 . בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך

 
פה על השקועים בכל כחם בעסקי יוכל מה שהוא מביט בעין , ותכל מה שהאדם אוהב יותר את הברי. בכ

הסתכלויות ל, לרוחניות עליונה, ואם הוא מוכשר לפנות אל על. תיישבת עליומכן דעתו , העולם הזה ובנינו

לא יפריעוהו כל כך עסקי העולם ההכרחיים ו, יהיה מוצא את עצמו יותר נתון לעולמו העליון, אלהיות

ענינים השאלה , שהרי יודע הוא, חיקוים סותרים את ההצטיירות העליונהב שהם ,המוטלים על האדם

ובן זומ א  . וח בעבודתם המעשית הזאתרהולכים הם ונעשים בעדו על ידי כל אלה שהם מוצאים קורת 

 . לה לשמשניאברוך שברא כל : אמר על זה

 
 הראויה לו על פי קישורו המידהמומוציאה אותו חוץ , כשהתשוקה הרוחנית מתגברת הרבה באדם. גכ

במחשבות  , ובתורה המעשית, בחכמות מ עשיות, ד ברים מוחשייםבטוב לו אז לעסוק , הראוי עם העולם

חרי שביעה הגונה מהטוב א, ואז. מראות את  החובה ואת התועלת של הקישור אל החיים המעשייםה

כי אי  , אבל יכיר ויד ע. רוחניותק להועיל לבסס את  נטייותיו הרתהיה לו הפגישה בעולם המעשה , הרוחני

שיהיה ערוך ומסודר בכל תיקון כאפילו , וכן לעולם המעשי כשהוא לעצמו, הסתכלות מעשית לבדהלאפשר 

נשמתו מתעלה הרבה מאד על כל אלה הגבולים שכל תוכני המעשים ש, להיות מקור חיים לאדם, וסידור

, עם רוממות הרוחניות, בהויהשם העליוניות והכרח הוא לקשר את האד ם בקישור תדירי ע, דורים בהםג

 . לכל עושר סעיפיה, אורה האלהיתהשיסוד יסודות הכל הוא כל התוכן של 

 
ובע הוא ממדרגה יותר עליונה נהאור הרוחני שבו , בין במעשה בין בלימוד, כל מה שעוסקין בו. דכ

 לפי ערך הרוחניות המתגלה והנשמה מתרוממת, ו בהענין הפרטיאמהמדרגה הגלויה המתגלמת בהעובדה 

,  מקורות היותר גבוהיםהעד שממקורי , ולפעמים מתרומם כל כך  אור החיים. ל אחד לפי דרכוכאצל 

 . זאת יש בה הארת פני עליוןכעת רצון . בא הרוח וחודר בהעובדה ובהלימוד, הרחוקים

 
. מתבלטת עליו יותראורג ניזם הותכונת , מתאחדים יותר חלקיו, כל מה שהעולם הולך ומשתלם. הכ

ההתאחדות עם . בכלליו ובפרטיו, כל האדם ורצונו עם כל היקוםשההתאחדות העליונה היא התאחדות 

, רצונם הוא פועל בהויה', דבקים בדהואין כל פלא שהצדיקים , ענין האלהי עושה פעולה זו במילואהה

סגולה ה ידי שתתגלה תחילה כמובן על, תידה להיות כל האנושיות כולהעוכן . ותפילתם עושה פירות

 . במעשיו' וישמח ד, ארץהאת  כל ' וימלא כבוד ד, ותתפשט על כל, הבכורית של ישראל

 
, שמוצאים בקרב הנשמה רוח עליוןכ. על הידיעות העליונות אין מקום לשאול מהיכן יודעים אותן. וכ

,   כל הידיעה הבאה מתוך מחקר . זהו היותר עליון שבבירורים, ו לז וזמ תאימות , ואוצר ידיעות מסודרות

האמצעי . ומק  עמקים שלהעשהנשמה מפכה מקרב , ינה כי אם אמצעי איך להגיע לידיעה עליונה זוא

 . והגיון רזי תורה, ב כל כח' ביקות בדדהוא , היותר מוכשר לבוא למידה עליונה זו

 
מחיות הן ומאשרות את  דוקא הן , ולוכאיך השאיפות שהן ממעל לכל העולם , אורן של ישראל מראה. זכ

היא אחת שוהשעה חשובה היא בשביל . כי אם  גם בש ביל השעה, נצח נדרשהלא רק בשביל הנצח . העולם



 ערפלי טוהר

 8

שאור ההויה האלהית , הצורות שאין להן סוףממפני שהוא צורה אחת , העולם חשוב הוא, מגילויי הנצח

 . מתגלה על ידן

 
אין להתפלא על אשר במ וח ובלב שכשם . ויה האנושיתכנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהה. חכ

כן אין להתפלא על גילוי החיים של , ין אנו מוצאים בכל הגוייה כולהאשדוגמתם , ישנם גילויי חיים כאלה

שהם , הניצחון על כל מפגע, נצחיתההתקוה , רוח הקודש במעלתו העליונה, הנבואה, הניסים, פליאותה

'  דכנסת ישראל היא גילוי זרוע . מפליאה את כל לב הו גה וכל מוח חושבה, מתגלים בישראל בצורה עליונה

קדוש , ל מה שהוא יותר נשגב ונערץכויש לה בודאי יחש גדול עם , בבנין הלאומים, בהויה' יד ד, בעולם

 . באופן אחר אי אפשר לחשוב. הגשמי והרוחני, יקפוהבכל , במצוי כולו, ומרומם

 
, וז רוח הקודשעתבוא על ידי השבת , לרומם את קרנם בג אולה שלימה, להתשובה הנועדה לישרא. טכ

מתוך שר וח עליון זה מתאמץ  ו. המתפשטת על כ ל האומה כולה, שהוא הסגולה הנבואית בהתחלתה

לא , תוכן המיוחד לישראל בתור עם לבדד ישכוןה. כל רוחות קטנים ממנו מתגרשים ונדחים, להופיע

כי אם על ידי הרמת חייהם בסגולתם , לא על ידי דברים לימודייםו, יםיתברר על ידי מעשים חיצוני

ליכות ההמכירים את , שיבררוהו גדולי הנשמה, וצאת הדבר תב וא על ידי רצון כביר פנימית. הפנימית

, בין שלהם, אשר יעלו את  כל הירידות, עליוניםהוהם הם בעלי הסוד . דופק החיים של כללות האומה כולה

נה נתפזרו ה, ין של כל הנפלים אשר עמדו להיות משיחים ונפלו ונוקשו ונשברוב, ישראלבין של כלל 

ורוחא דמשיחא הולך . 'רוח אפינו משיח ד, שראליביסוד דוד מלך , ומבקשים תיקון חי וקיים, ניצוציהם

ורה העליונה תוכל מה שיתאמצו גדולי טהורי לב ללחום נגד שכחתה של , פנימיתההוא באור תורה 

וילבש בגדי , יסיר מעליו הבגדים הצואים שלוו, יתעורר כח התחייה הלאומית יותר ויותר, העלמתהו

לכל , לעולם כולוולישראל , לכל העולם שפעמי דלים אלו עקבות גאולת עולם הםוויוכר לכל ישראל , קודש

הדברים . ציוןלאור חדש על , ם הם ליום גאולהגהמצפים , ולנשמות ישיני עפר, אשר יחובר אל החיים

 . רצונובוחיים , באין הפרש בנקודותיהם, שהוא באמת רצון, ם בשכל כזהההיותר גדולים נעוצים 

 
בא הענין על ידי , דרךהואין בדור מי שיוכל להראות את  , לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי תורה. ל

ובז ה מונח היסוד של מוטב   , זה על ידי שגגהכומכל מקום יות ר טוב הוא ל עולם שיבוא ענין . התפרצות

, ק כשהנבואה שרויה בישראל אפשר לתקן ענין כזה על ידי הוראת שעהר. שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין

שמדאבת  , רצהפנעשה תיקון זה על ידי , ועל ידי סתימת אור הנבואה. דרך היתר ומצוה בגלויבואז נעשה 

 . ומשמחת אותו מצד תכליתה, את הלב מצד עצמה

 
כי אין חכמה . ודם להקוהאין מ וכרח להיות , דוקא יש  מאין,  החכמה מוכרחת להיות האצילות השניה.אל

. כלומר המניעות, נצחים את כל הגדרים והגבוליםמובאה החכמה לסדר איך , בציור כי אם בהגבלת יכולת

ך ההגבלה גופא ובתו. להגביל, צריך להיות רצון קדום, תהיה חכמה במציאותשוכיון שמתנאי ההויה הוא 

ודאי גדול , חכמההשבא לבסס  את , שהוא רז ההגבלה, אבל האין,  והחכמה מתבלטת, עשה' שר חפץ דאכל 

 . לאין חקר ולאין דוגמא וערך, הוא במעלה מהחכמה עצמה

 
חות החיים כמתרוממים כל , לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה. בל

. על ידי זה מידות הרעות שולטות בוו, והגוף נעזב מן הנשמה, לם המחשבה העליונהבעו, הרוחניים למעלה



 ערפלי טוהר

 9

מוצאת הנשמה את הגוף שבור בקלקולי , וזר לרגילות שלוחוכח החיים , כשההסתכלות נגמרת, ואחר כך

ובשביל כך צריכה היא התשובה וחפץ זיכוך . לחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאדמומתחילה . תכונותיו

גוף אל הנ שמה גם  הואז מ כשירים איזה צד של מגע ב ין ,  להיות קודמת  להעלייה ההסתכלותיתמידותה

 . בהתעלותה העליונה

 
נפש יהיו אצלם  השכל תכונות הטבע של הגוף ושל , צדיקים באמת צריכים להיות אנשים טבעיים. גל

 . מו עימםעולם וכל יקוהואז הם יכולים בעילוים להעלות את . בתכונה של חיים ובריאות

 
, כרב יהודה, פרקיםלשאינם צריכים לא ללמוד ולא להתפלל לפי מדרגתם כי אם , ישנם צדיקים כאלה. דל

, צונותיהם וכל נטייותיהם להתרחב ולהתפשטראלא הם מניחים את , ואסור להם לשבר את מידותיהם

והם הם הנשמו ת  . זכותםוכל העולם כולו חי בכוחם וניזון ב, הםלויגזרו אומר ויקם , וכל חפצם נעשה

וכל חמדת הקודש שמתנוצץ עליהם מבחוץ אינו אלא , סגולי העליון מאיר בקרבןהשאור , המצוינות

 . בואה דבבואה מהאור הטוב הגנוז בתוכם פנימהב

 
כיר אמ  עצמו בטל ב פנימיותו משהאדם , קדושת ההויה, קדושה העליונה היא קדושת הד ומיהה. הל

של , של כל מדבר, חיי הכלל כולו, הצומח והחי, רגיש הוא חיי הדומםמ. חיי כל, םוחי חיים כלליי, הפרטית

, ההויה כולה מתעלה עימו למקורהו, כל משיג וכל מרגיש, וכל מכיר, חיי כל שכל, ל איש מאישי האדםכ

 לכ, כל הטוב והיושר, כל האושר. באמת ובנחת, בהוד קדושה, רוב הדרבוהמקור מתגלה תמיד עליה ועליו 

בזכותו , יסודו ואומץ המשכת חייו, ואהאורו של עולם . כל החיל והגבורה שופעים עליו, העוז והתפארת

וכל חייו קודש , חי הוא. ונפרש, נבדל, הוא אינו מתקדש. וא בעיניוהוכאין וכאפס , ניזון העולם כולו

חיי  , הכל חיי אמת, עיניוסתכלותו ומבט ה, שאיפות נפשו, מרוצת דמו, דופקי לבבו. חיי חיים הם, דשיםק

, תורהל, לתפילה, אם יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת. על ידםוגבורה אלהית שוטפים בהם 

, שמה מליאה כל היקום לוחצים בצבתיםניחוש כי , יסבול וידוכא, לצמצום מוסריות ודייקנות פרטיות

עה שכל הדרכים יחד הינם לפניו בש, של התויית דרך מיוחד, ל מידהשלהסגירה במועקה מצומצמת 

משיחא באה מתוך תשוקה פנימית דהחוצפא שבעקבא . כולם אוצרים חיים, כולם מלאים אור, תוחיםפ

לאכי מכי עתידין ישראל להיות עומדים לפנים ממחיצתן של , תגיע להשוסוף , לקדושת הדומיה העליונה

בני החצפנים פורצי הדרכים . ל מעלהשמה חידוש יש בישיבה , ואלו שואלין להם מה פעל אל, השרת

ממדרג תו של משה רבינו ומזיהרא עילאה , המדרגה היותר עליונהמעתידים להיות נביאים , והגדרים

, הביא אורה עליונה זו לעולםל. עץ החיים כולו בכל עומק טובו יתגל ה בהם ועל ידם. אדם הראשוןד

ן לבבם וחישת נשמתם את  אוצר הטוב הגנוז מגלים בהגיוה, צריכים עבודת צדיקים מ לאי חסד עליון

שואף  , מורשה קהילת יעקבב, והמון קשור בקדושת אבות, מעבר מזה, סגולה של חיי ישראלהבסגולת 

חוגר כחו לאשר , מתמקמ ק  מפריצת הגדרים, ל כל ההרסעמ תפחד ומצטער , לנקודת חייו בכל מאדו

סותרים זה , דרכ ים שוניםמדרכים , ידי חכמיםק טיגוריא בין ת למ. שפט כתוב בא מונת אומןמולקיים כל 

ואורו של  , ברוב קדשה, נשמת הגוי, ת שלו בחדרי הנשמהאומירוץ האור עושה , מתגלים בחיים, את זה

 . מתגלהומשיח הולך 

 
,  משתוקקת  ומדמה, מציירת, ושבתחהיא . ועלת היא נפש החיה של האדם תמיד ב כל כח הודה והדרהפ

אין , לא עמל ג ופני ולא עמל רוחני, אין להפריע מעשיה ברוב עמל. ישהף על כל רושמת רשימותיה בלא הר

ודרך זה  , היא מצואה, פנימייםהלהתעלס בעפיפות חייה , להתרחב. הלאות עדינת עולם בעבודת פרךל
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 . בזרוע עוזה תשברם, ברזל שיעכבו מהלכההכל קירות . ותמצא, מוכרחת היא למצוא

 
להם עד שהיא מתפשטת על כלל שמתנשא ת אהבת המ שפחה הטבעית , י אלגיבור, צדיקים העליוניםה

מתאחד ת   וההולכת , מאורה מתמלאים הם אהבה בהירה לכל היצור כולוו. כנסת ישראל, האומה, ישראל

 . מקור חיי כל, אלהיהברום החביון , עם האהבה המליאה תענוגי קודש וטוהר

 
ריכים להסיר ממנה כל  מכשולי צוהננו . התגברלהתלהב ול, נשמה הישראלית צריכה היא להתרחבה

והמזגים , ועוד לעזור לה שהתכנים הרוחניים יהיו מצויים לה, הלכהמשאינם נותנים לה ללכת את , דרכים

 . אמונה והקדושההוכל ארחות חיי , וזהו סוד התורה המעשית. ולם יהיו עוזרים לפריחתהכ

 
חשבה מוסרית כי אם בעת שהאדם  מת נקלטת בתור מחשבה על דבר חופש הדיעות אי אפשר לה להיוה

וקל , אבל בכל הזמנים שהאדם חי חיים של רגש. אז החופש דרוש לוש, הוא עסוק בהגיון הדיעות ובירורן

, סור באיזה חוג של דיעות קדומותאהוא מוכרח להיות , או שאר חישות חומריות, חומר חיים של דמיוןו

שכל חופש של דיעות בחיים , וממילא מובן.   דיעות מקובלותוא, הכל אחד אם הן דיעותיו שקדמו

והעוסק . י שעוסק בתלמוד תורהמואין לך בן חורין אלא , המוניים התדיריים הוא ענין שאין לו כל מובןה

וכל העוסק בתלמוד , הוא נר לרגלו ואור לנתיבתו' כי דבר ד, כשולמבתלמוד תורה אין לו להתיירא מכל 

ש אי אפשר , ש נם דברים חביבים מאדי. שנאמר וממתנה  נחליאל ומנחליאל במות, ורה הרי זה  מתעלהת

שהם מורים על הסיבה , והננו מכבדים את החסרונות ההם. ל חסרונותשלהם להתגלות כי אם בתו אר 

 . טובה שגורמתםה

 
להי הוא הגילוי הא, אמונה העליוןהוהגיון . אין חופש הדיעות נופל עליו, ה שהוא למעלה מן הדעתמ

א ין חופש מן החיים כי . ן אין  הפראזה של חופש הדיעות הולמת אותוכשעל , שבנשמה שלמעלה מכל דעת

 . וצדיק באמונתו יחיה, ם במוותא

 
וכל מעייניו , ולם בלא שום שיור כללכהוא אוהב את כל הבריות , י שאור האמונה מתגלה עליו בטהרתומ

. שים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבלבול תיקונם נעשוהדרכים . הם בעלייתם ותיקונם

שיעלה את , ומעלת האדם היא. אדםהאינסטינקט הוא יותר מהיר ויותר מדויק מההכרה השכלית של ה

ביחש . שמשם לקוחה היא הדייקנות והמהירות שלו, באינסטינקטשכל הכרותיו למרומי הצד העליון 

וכל בעלי התרבות עתידים  , יותר אמיץההם בעלי האינסטינקט בעלי אמונה אלהית באמ ת , הנשגב העליוןל

, הןבוכיוצא , הבנין הלאומי וכבודו, הדעת, כמו שאיפת המוסר, בינוניותהמצד המגמות . לשוב אליהם

ינסטינקט חזק רפוי הוא בדברים שהם צריכים אכל בעל . התרבותיים הינם בעלי האינסטינקט היותר חזק

יקבלו זה מזה  שכדי , כן צריכים הם פלגותיה של האומה להיות מאוגדים יחדעל ו. חשבון ושיקול דעת

 . דברים שהמניות הללו חלוקות אצלםהלפי ערכם של פרטי , ואומץ האינסטינקט, הארת הדעת

 
, מדעי מתחיל משיצא לאויר העולםהוהחינוך , חינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרהה

 . התקדשתם והייתם קדושיםו ,והאמוני מההתחלה היצירית

 
שהיראה העליונה מקושרת , אלהיתהדושת הכהונה היא האינסטינקט העמוק של האמונה והאהבה ק
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וכל המוסר . זה ספוג הוא במשפחת הכהונה מכל האומה כולההוהאינסטינקט , עימה בהדר גאונה

 אבל תנאי ההכשר להקריב  ,נימי זהפהלימוד איננו בא כי אם לגלות כמה דאפשר מעומק החיים שבחוש ו

מה שהוא באלא , לא למה שמתגלה על ידי המוסר והתלמוד הוא תלוי, כהונההוכל קדושת מצוות ', לחם ד

 . אינסטינקטיבית ליחסי הקדושה ושרשיה העליוניםהשהיא התכונה , גנוז בטבע הנפש משורש היצירה

 
שבעומק טבע הרוחני , ת הפנימית שלומהוהמתעלה , ועוסק בתורה וחכמה לשמה, ל המהלך בדרכי קודשכ

גודל ו, ומזה באה קבלת התפילה ופעולתה. לכל אחד לפי ערכו, תנוצצת בומוקדושת כהונה , שבנשמתו

, בכהונה. יהיב ביה עיניה והוי כך וכך, כךוחלש דעתיה והוי כך . ומבט העין, ורישום הרעיון, פעולת הדיבור

ל עבהיעתקה בנוגהה . לאור חיים וחסד, לרצון, לברכה, בהשמשת ר ק לטומהסגולה הזאת היא , במקורה

מפני שבקודש , טייתה היא כלפי חסדהומכל מקום . כבר משמשת היא לשני הצדדים, הנשמות הישראליות

 . יסודה

 
ועבודת , ראשונה היא מידת כל אד םה. והעלאת עולמות, בירור בירו רים: שנן שתי שאיפות אציליותי

וח רשאור , ואבות עולם, והשניה היא מידת יחירי עולם. רעיון יסודי זהבורה הצדיקים של הדורות קש

היא , שהיא מדושנת עונג, בודת השבתע. מחשבתם קשורה ביסוד עבודתה. זורח בהם' אפינו משיח ד

אף  . בררי הבירוריםמ. אור עולם זורח על ישראל מקדושת העלאת העולמיםו, למעלה מעבודה הראשונה

. ולם הוא התוכן של טוהר הכוונה התכליתית של כל פעולהכאבל כללות . ישנן מדרגותעל פי שגם בהם 

. בין בעניני רשות וטבע, מוסרובין בעניני מצוה , דיבור ומעשה. קיפים שאיפה פנימית ומחשבהמוהדברים 

. התכלית נעוצה אצלם בכל תנועה גשמית ורוחנית. המגמה והתכליתמאבל מעלי העולמים עומדים למעלה 

ולפעמים , פעמים הוא מב רר בירוריםל: ומשמש שתי  רשויות, פעמים צדיק אחד מורכב   משני הכחותל

ע יכול לפגוע רשאין שום . צד העלאת העולמות תוכל לבוא מדרגה עליונה כזאתמ. אחרות מעלה עולמות

אין עוד , ד שאפילו תותי כרעיה גם כן מאירע, מתגלה עליו, ועולם הבא עצמו, ומעין עולם הבא, כלל

 . נינאחוהיא מידת רבי , מלבדו

 
יה דבר אחד בכל המציאות יוצא מכלל האם . להבאת גאולה לכל, בודת מעלי העולמים היא עבודת משיחע

, משמדוקא כשחושקים להאיר את נועם הטוב בכל . כלל מבררי בירוריםלכבר היו יורדים , שאיפת טובם

עבודת עליית העולמים , מיד חיי כלתם שזורמים בהם וסוללים דרכי, ולהשביע צחצחות במקור הכל

, ש עומק רע כזהי. כי אם במנוחה ועונג, בלא עמל רוח ונפש, עולה מאליההכשלהבת , הולכת ומתגברת

וטוב עליון נופל לפעמים . ל ידי העלאת העולמות בכללעכי אם , שאינו עולה על ידי שום בירור שבעולם

חד מהטוב האלהי  אכי אפילו ניצוץ , הכרח דוחק להעלות את העולמותכדי שיהיה ה, אלהכבעמקי תהום 

שביל שנשמתו של משיח היתה מושרשת בקליפת עמון ב. מכריע את כל העולמות כולם לבוא לידי עלייה

שייך הוא דוקא , זההיחודבהרגשי והפסיבי הוהשורש. ניגוד לאור אלהים שבעממיות וגזעיותה, ומואב

נמתק משו ם כך הענף כולו ויצא , ז וקשה מהצד הזכרי שבהעשהוא היותר , בענף הנקבי שבקליפה זו

. הוא בכח נשמתו, מוניתעשעל ידו נתעוררה עוד פעם השאלה של עמוני ולא , נמצא שדוד עצמוו. מזוהמתו

שיצאה מדרשת עמוני ,  גרם להוראה זו של היתר, פנימיותובשאורו של משיח התגלה בה כבר בכל צבי ונו 

אלא , ק הניצוץ הפרטי עולהרכלומר לא , וזה בא כבר בתכונה של העלאה. ת מואבי ולא מואביתמוניעולא 

היה מהעוסקים , שהוא מאותם שמתו מעטיו של נחש, ישיו. והכל מתמתק, שבכחו כל העולם עולה

, תכוין ישי אבי להעמידנינוכלום , שאינם צריכים שום מגמה  חוץ מעצם נטייותיהם, עולמותהבהעלאת 

שאם , ובציור הנפש הפנימי ישנם צדיקים. נטיית הנשיכה לבדלשאינו מכוון כי  אם  , ונק רא נחש, ר דודאמ
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כדי שיחודש . את היקום כולוואת  כל החי , מתד מה בדעתם שהיו משמידים את הכל, הם חופש גמורליותן 

הסתגל לשפלותה של מפני שהם אינם יכולים ל, נתן עיניו מיד נשרףשובכל מקום , הכל בצורה יותר מעולה

שאינם סובלים כל דבר , קדושה שבהםהוכל זה הוא מפני עומק הגבורה של שלהבת , בריאה המוגבלתה

, משפט וצדקה, ומאש קודש זה יצא כל חום הזריזות של חסד. אלהיתהחוץ מהשלימות המוחלטת 

והיה , פתיו ימית רשעוברוח ש, יופוהיכה ארץ בשבט . מתגלה באור הנשמה החוש העליון של מורח ודאיןו

נחש , כשיופיע משיח, ונמר עם גדי ירבץ, וגר זאב עם כבש, לציוחוהאמונה אזור , צדק אזור מ תניו

 . קדושהד

 
ין דבר זז מן התורה אף על פי שעניני א, ם נצחיות התורה נעוצה במעמד העולם בעת מתן תורה"הרמבל

העלמתה מן   ש, כמו שהיא שאר נבואה, ל ההויהבינו אינה מהטבע הרוחני שרנבואת משה . העולם משתנים

כבריאת העולם יש , בואתו של אדון  הנביאים נס היאנאבל , והופעתה היא טבעית, הראוי לה היא פליאה

יסוד פרוצס זה לא יקבל ו, המומנט של חידוש ההויה הוא עובר בכל הזמנים השוטפים ובאיםשוכמו . מאין

ועבודה זרה הולכת , יו אז צריכים כדי לעקור עבודה זרההבנות הקר. כן לא תקבל שינוי התורה, שינוי

י עצה עליונה של פעל , העבודה שהיא עקרתה, יסוד קיום עקירתה יישאר, שתיעקר כולהכואף , ונעקרת

ליתן למצוות טעמים שערכם אפשר , שביל נימוק זהב, ם"לא חרד הרמב. היא תקום, הופעה אלהית עליונה

ומה , עצמו הוא תלויב במאורע ש ל מתן תורה , מפ ני שהנצח התורי, גם כן כבר עברלפעמים ו, להיות עובר

והיה , מנם עיקר הכל תלוי לדבריו בהכרת אלהיותה של התורהא. חוק הוא ולא יעבור, חויבמשהיה אז

ביא לחשוב שהתורה אינה יאב ל הדבר , פשר לשנות איזה דבר  א ם רואים שהזמן מרשה א ו מכריחא

הוראת , והשינוי הוא אפשרי רק על פי תנאים מיוחדים, יים לעדקעל כן הכל . ר יסוד הכלוזה עוק, אלהית

צויר על ידי ביטול חלקי ושינוי יאלה התנאים ערבים הם שלא . באה מנביא או בית דין וכיוצא בזהששעה 

 . מיד באור חייה על האומה והעולםתותשפיע , פרטי שאין התורה אלהית

 
אנו מרגישים מקרבה את  . בנשמתנושים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף ורה שבכתב אנו מקבלת

שים  ח, דואים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. כללית של כל היקוםההבהקת תפארת האורה החיה 

ומזרחת אותם . ני חיינו ממעל להםפטסה על , נוגעת ואינה נוגעת. אנו רוח אלהים עליון מרחפת עלינו

רוח , לא רוח האומה חוללה אור גדול זה. תחת כל השמים ישרהו, כלבנוצץ וחודר , האור מבהיק. באורה

 . ולםכסוד יצירת כל העולמים יתורת חיים זאת. להים יוצר כל יצרהא

 
קבלים את האורה העליונה בצינור השני מאנו חשים שהננו . תורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל  החייםב

ורת  תהקשורה כשלהבת בגחלת באור , אנו חשים שרוח האומה. חיי המעשהלרב בצינור המתק, שבנשמה

ודאי כלולה היא תורת   . צורתה המיוחדהבהיא גר מה באופיה המיוחד שתורה שבעל פה תהיה נוצרת , אמת

כל בהנאמן , העין הפקוחה של צופה באספקלריה המאירה. היא גם היא' דתורת ', האדם הזאת בתורת ד

גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש . יתוחיהפשר שמעינו תהיה נעלמת שפעת חיים זאת לכל לא  א פ', בית ד

ילדותי הייתי ב. ששמים וארץ ישקו  בתוכו, שני אורים הללו עושים עולם שלםו. הכל נאמר למשה מסיני

ך ועמדו בתו, אף על פי שהיו לכאורה נקיים מאד, גוייםהמרגיש סירחון של בית הכיסא מבתי התפלות של 

ששוטף את  , נשמההיום התורה צריך לבוא מתגבור ת הכח הרוחני שבעומק קד ושת ק. טועיםנגן של עצים 

בלא הדרגה איטית וחיבור , כשטף פתאומי, הציבור כולוושטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי 

, דב ר הקרובמו הכהדבר הרחוק יש לו יניקת חיים על פי מידתו , באופן זה. צו וקו לקולחלקים של צו 

האמונות הטובות  , מנהגים וההדרכות הישרותה, הסייגים והתיקונים, ויסודי התורה ביחד עם הפרטים
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הבאה מתוך  , אמונההמה שאין הדבר נוהג בקטנו ת . ועמים פעמות חייהם כאחד כולםפ, כולן וכל סעיפיהן

, לפי השגתו, תקבל אל הלבימצא לו יחש בין העיקר המששצריך השכל לעמול עד , צמצום הגיוני מדולדל

ולא יוכל השכל , חייםהותמיד הוא נכשל ונחשל בדרכי , רחוקה של התהלוכות הפרטיותהאל הסתעפות 

'   לשאוב על ידי כלי שבור זה ממעין הזורם והחי של אור ד ו, המוגבל וכל חשבונותיו להאיר את דרכו 

וקוראה בכח לשוב , עםלבה ומפנה דרך ועל כן הולכת היא אורה של תשו. בתורתו לא יעצור כחובעולמו 

והשכל הרגיל וכל , רק בכח איתן זה יחיה העם ויקום. ובללכת בדרכיו ולדבקה , לשמוע בקולו', אל ד

שביל הסגנון והתיאור של ב, לעזור עזר מעט את רוח החיים הפועם במלוא הנשמה, מש הגוןשכשרונו יהיה 

החי בתוכיותה של , הרי הוא רוח אלהים שבלב, ייםחהמבוע , אבל יסוד הכל, איזה סדרים פרטיים

 . הילה בארץתאשר לא יתן דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים , וז ותעצומותעהמלא , הנשמה

 
את , איך הם הולכים ומתהווים, ועליםפאת החיים הפנימיים איך הם , ואים אנו א ת ההויה ברוחניותהר

איך נשמת הבנים כלולים ומכונסים באבות , מדת בעילומהיך היא עואהנשמה המתגלה בחי ובמדבר 

, בשלל צבעיו הנהדרים, העתיד בכללוו, איך הנשמות העתידות עומדות בצביונן, עודם גם הם בקטנותםב

אמיתת  באין   עבר הווה ועתיד מחולקים . אלא צפיית אמת, ה מקסם כזבזואין חיזיון . כמו חי ניצב לעינינו

נעשה מכבר ומה שייעשה לעתיד הולך הוא שומה , ומה שנעשה הוא שייעשה, המה שהיה הוא שיהי. היש

, חטיב ה אחתבכשהכל מוכר , הכל רענן והכל מזהיר, והכל שלם, והכל חי.  תכוףותמיד , ונעשה בהווה

 . מקור הכל חי הכלמלידע ולהודיע איך , כשהאורה מזהרת ומפלשת את אורה

 
וכל , צריכה ארץ ישראל להיות בנויהו. ובגילוי מהארץ, מיםניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השי

שופטים ושוטרים וכ ל  , כהונה ונבואה, מקדש ומלכות, כל סדריהםבמסודרים , ישראל יושבים עליה

ומתחברת לתורה שבכתב , מעלה ניצהופורחת , אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, כסיסיהםת

בעל פה שוירדה תורה , נתעלתה תורה שבכתב למרומי קדשה, התאומיםפרדו נבגלות . בכל שיעור קומתה

המספיק , מספיח העבר, ורה שבכתבתומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור , בעומק תחתית

בוא יואור חיים , עד אשר מהרה יפוח היום, היא יורדת ו נופלת בכל יום ויוםו. להעמידה בחיים מצומצמים

אז תחל תורה שבעל . ישגשג בכל הדר סדריוו, יינטע על ארצו, שראל יעשה חילוי. מאוצר גאולת עולמים

חדשים , חדשמואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה , תעלה מעלה מעלה, רשיהשפה לצמוח מעומק 

המתגלה בתחיית ישראל וברום , ל חי העולמיםאואור נשמת . והדודים יתאחדו בנוה אפריונם, לבקרים

,  מושך מזה לזווחודר , והיה אורם ישר, בעת הימים על אור החמה ואור הלבנה גם יחדשאור יאיר ב, קרנו

ואור החמה יהיה שבעתים כאור , לבנה כאור החמההוהיה אור . ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים

 . את שבר עמו  ומחץ מכתו ירפא' יום חבוש הב, שבעת הימים

 
הרי , דשן נועם עליון של מקור החייםממחיה ומרוה אותם , כולםיו אור אלהים הממלא את העולמים ז

ולכים הונטפי עדנים . לחוש את פנימיות תחושת החיים, ובכל יצור, מלאכיםב, הוא נותן חיל בנשמות

המבהיק , שביל כך אותו האור והזוהרבוהמציאות כולה יש לה . ומשפרים את החיים כולם, ומטפטפים

, ליואועיני כל פונים , הזיו החי בעצמו מופיע הוא בהודו על כל. עולמיםה חי עליו מאוצר הטוב של מקור

, ברואי מעלה ומטה, התחתונים שביצירהוהיצורים העליונים . ומושבעים רצון מיד אל עליון זאת הפתוחה

אב ל  . ינהרוומביטים הם אל מקורם , עננה הולכת ומפעמת בנחת רוח בקרבםרושלות עולמים , מתענגים

,  להתעלות באהבת עדי עד למקור זיום, צמוע פתאום מתגברת התש וקה הנלהבה בחיי הזיו האלהי לפתע

תחתיתי של ההערך , הכרה והחיים מתעלים בתוך הזיו ממעל לכל ערך עולם ויצורהשפעת . לאור חייהם



 ערפלי טוהר

 14

ים החיים נבלע, ולמים הולכים ומיטשטשיםעכל רישומי שפעת עדני עולמי , הזיו המחיה הולך ומתעלם

ין דרך  א, אין צינור לזרמת חיי קודש וטוהר, אין פתח לשערי אורה, אה וצמאהלוהיצירה כולה . במקורם

ומלאכי , אריות שואגים בצמאון נפשםכ, צדיקי עולם, נשמות  עליונות, וגיבורי כח. ללשד טללי אורות

יחי צ, עולמים כולםוכל ה, שקיקה גדולה להתגלות אור אלהי עולם ונעמוב, שלום כהמות גלים יהמיון

להשביע . ביסוד מקור החיים מופיע, עליוןהממקורו . ומקור היצירה. בעטוף נפשם, שואגים הבו אור. צמא

שכינת , חייםהשב זיו . וברוב טוב ועושר. בשפעת חיים חדשים. אהבה העליונההממקור , ברוב צחצחות

בתוספת מרובה מרוב עונג   .  והוד למהלכםרוב פארבוהחיים שבים . להיות חוזרת ושורה על כל יצורים, אל

. יודע בעולם על ידי ישראלי. בעומק זיו חי העולמים, שהופעה מקרבת א להים עליון. ולמיםעדישון אהבת 

ורק אז ימצא רוח האדם את   , ח הפועל היותר גדול בההויה כולהכאיך האדם ברוחניותו העליונה הוא 

רבויותיו מספיקים לו לריווי תשאין כל מיני , תו ולדעתוגדול שהוא שוקק אליו תמיד לחוש אוההדבר 

והשפעת , על דבר השפעתן האצילית של הנפשות זו על זו, דיעה שניהייחד עם ידיעה זו באה . צמאונו הגדול

לא רק , האיר את מח שכי העולם כולול, כשהוא מתגלה יפה באיש אחד או בא נשים רבים, עיון ורצון גדולר

בסוד  שבס גולתה העצמית , אלא יותר ו יותר מזה, תפשטת בידיעה והכרהמ הגדולה כפי המידה שהמחשבה

 . עצם הוייתה

 
האחד מאלו הג ילויים הוא יסוד החסד ו, ל האידיאליות המוסרית  מוכרחת להיגלות בההנהגה האלהיתכ

ועל פי זה היתה הכפירה אחת מיסודות הגילוי  . ו גם ל הכרת טובהלשאין מקום , הפשוט האידיאלי

שהיא התמצית , ליונה שבגילוי זהעותוצאותיה החירוף והגידוף הם המדרגה היותר , אידיאלי באלהותה

ומעולה שבצדקות היא נותנה , ושביה בצדקה. ל משה היא ממולוששבשביל כך קבורתו , הגנוזה בפעור

ולא הביט , יכולבודה היא מלפניו כבאודרך רשעים . נוטלה ואינו יודע ממי נוטלה, אינו יודע למי נותנהו

,   דין הוא אגר  טב, והני דמקילין כשהן אוכלין ושותין, מי נ ותנולהיא כמו אינ ו יודע ,  אוון ביעקב

מפני שההכרה האידיאלית , הישאר כךלאלא שאין הדבר אפשר . מהתכונות העליונות שבשאיפת הצדקהו

, ה מקליפה חשוכה זועל כן די רק   בשערה דקיק, טוב העליון בעצמוהה וא , ועושר האמת, האלהית

 . ישראלית והעולמיתהוהיא תשלים את כלילות הישועה , מתגלה בעקבתא דמשיחאש

 
ומדת הקדושה היא למעלה  , טליםבשם שהצדיקים העליונים אין שייך אצלם דברי רשות ולא דברים כ

יא השזו , אוכל כדי שיוכל ללמוד ולהתפלל ולעסוק במצוות וכיוצא בזהששאין צורך לומר , מכל מגמה

קודש ואור הם  , תנועות ורגשות החייםהוכל , והוא הדין הדיבור, אלא שעצם האכילה, מידה בינונית

ידהו כולן דהן לגבי , הטהורות והטמאות, הפנימיות והחיצוניות, חכמות שבעולםהל וחומר שכל ק,מלאים

אמנם במעשה לא יגיע שום . וא מתעלה בעילויםהוכל מה שנכנס בחוג ידיעתם הרי , מכוונות כוונה עצמית

ין תחומין למעלה אם שאבל מה שנוגע למחשבה, התורה גדרה גדרו ת עולמים לכלש, אדם לידי מידה זו

 . סר לו דברמואף מלאך המות , ואין שטן ואין פגע רע, מעשרה

 
שאי אפשר  , על נשמה של צדיק עליוןבכל המתחבר בנטיית לבבו לתשועת ישראל הוא , עקבתא דמשיחאב

תורה הוא חיי הכי אף על פי שאור . למידי חכמים משתלמים על ידי עמי הארץת. ודדו במידה בינוניתלמ

והיא מגרעת את כחם הרבה יותר מאילו היו , משמאילים בהלמכל מקום הלא היא גם כן סמא דמותא , כל

נגד זאת   , מץ של כיעורשוכאשר בכל אדם יש . והטבע הפשוט פעל עליהם בארחות חייהם. ורהתחסרי 

ו הרפואה . לא שההפסד יוצא בכפלים אין קץ נגד השכרא, השמצה המועטת באמ ת מז יקה לו התורה

כמים עם עמי הארץ חבאה על ידי ההתחברות הכללית שיש לתלמידי , סמא דמותא המ עורבלהניגודית 
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י שום שלא ניטשטש כלל על יד, אחרונים את  היושר הטבעיהשעל ידי זה משפיעים הם , מכללות האומה

ומחיה גם כן . סמא דחיילוחוזרת גם הנקודה הקטנה של סמא דמותא להיות חוזרת , בעולםשהתחכמות 

 . בושוגם את עמי הארץ . על ידי זה את הכלל כולו

 
מן שאין האומה צריכה לתקן את דרכ י   זכל , וכל התלוי בהן, האמונה, היראה, סיגים שבהבנת האלהותה

אבל כיון שהגיע הזמן שהתחייה הלאומית מוכרחת   , היזק שלהם ניכרהאין , חייה המעשיים בכללותה

ואי אפשר לאומה שתתאגד   , עכביםממיד הסיגים  . וצמיחת קרן ישועה בפועל מוכרחת להיגלות, בואל

כי אם על פי דיעות מזוככות ומעשים היוצאים , בורתה וציורי סידוריהגותשיג בעומק חייה את סוד 

כח שלילי גדול מתעורר בעקבא  שוזאת היא הסי בה . הירות היותר עליונהאמת   בב' טהרתה של דעת דמ

את ת בער את כל  מ ה שהוא חלוש ומכוער בהמושגים האלהיים והתלוי זושלילה , דמשיחא בחוצפא סגיאה

, מידות  טובות ומצוות וחוקים, מתאשכמה עניני , ואף על פי שנורא הדבר לראות. הם בכללות האומהב

, מכל מקום סוף סוף שהכל יצמח בטהרה וגבורה, ל ידי זרם השלילהעעקרים לכאורה הולכים ונשטפים ונ

ואורו יזרח בתור אור חדש , גיע אליותשכל שלילה לא , מהגרעין האיתן הטהור והמרומם, קדושה עליונהב

רוחנית של ועייפות חמרית , מעלה מכל ציור שכחות דלים של נפשות עייפותל, בגדולה מופלאת, על ציון

 . יכולים לצייר, גלות ארוכה ודלולה

 
, ד קול של כל התורה וכל המוסר כולוהשומעים את , שמתחיל אור רוח הקודש להופיע אפילו רק בדמיוןכ

אחר ש, גלומה, בצורה כללית. וכל הבהירות והוודאות של החכמה כולה, יופיהוחשים את העדינות של כל 

לפי רוב הכשרון ולפי , ימודים והגיוניםל, משפטים וכללים, כך הולך החיזיון ומתפשט באותיות ותיבות

וא מפני ה, ובכל החכמה בכלל, תוכן המחלק את הנגלה מהנסתר ב תורהה. רוב המעשה ועמלה של תורה

איננו צריך  להשלמת אישיותו לכל , נגלותלהאיש שהוא מוכן . התכונות המחולקות של בעלי ההכרות

כל  מיותו משתלמות על פי אותן הקליטות של הרוחניות שהן נקלטות מוסרועדינות נפשו . חיזיון מיסטי

על ידי , בחוש פנימי, ישראלית משתלמת יפההנשמתו . ואם בישראל ובן תורה אנו עסוקים. הכרה גלויה

ביסוד הדבר ו. והיא עושה לה מהן תוכן רוחני עשיר, עשיות שמצטברות בקרבהמההצטברות של ידיעות 

שהיא גורמת להם שאינם , צל בעלי הנגלהאיש איזו עשירות מיסטית טבעית ש, מוכרחים אנו לומר

עיון רמפני שכבר יש בתוכיותם ענין המספיק מסוגו של , וחניים אצילייםרצריכים לעיבוד של תכנים 

ולהפך הם מוצאים בעצמם מחסור , נסתריםההשובע הזה מביא להם פעמים בחילה בכל הענינים . נאצל

זהו הדבר ו, ודרכי חייהם נעשים ממולאים מכשולים כפי חסרון ידיעתם, עשיותמיות גדול לידיעות פרט

הם מוצאים בעצמם . נסתר הם להפך מזההבעלי . הדוחף אותם להיות מרבים בהוויות ודקדוקי עשייה

בעת , הספקות נפתרים אצלם בלא ליאות, מעשית כמו ישרה לפניהםההדרך , סיפוק ביחס להגלוי

הם מרגישים מין רעבון . כלולושהוא אצלם מלא תביעות על , הרוח המסתורי,  הצנועוהתוכן, מאורעה

אינן , העולות ברום התעלומה, והשאלות רמות הערך, נעלמיםונורא וצימאון אדיר לציורים כמוסים 

חיזיון בלתי מצוי . יורןצולפחות בפרטיהן וארחות , כי אם שיתעסקו תמיד בפתרונן, הם מנוחהלנותנות 

רק . תמיד יש איזה ניגוד מזה לזה, חד תהיה בו במילואהי לראות אדם שהדרישה של הנגלה והנסתר הוא

באה אליו , עבודתםבורואה את הטוב והיקר שסיגלו להם שני הצדדים , משך אחר הסביבהנאם האדם 

צורים ועל פי רוב פוגש הוא מע, שביע עצמו בשתי המידותמוחפץ הוא להיות , כמו קנאת סופרים אבירה

מוס ים במשא גדו ל של דעת עהאנשים הללו הינם תמיד . מכל מקום מתא מ ץ הוא להתגבר עליהםו, על דרכו

, שסוף כל סוף מהווים הם בפרי רוחם עולם חדש. ובה לעולםטומכל מקום הם מביאים הרבה , מכאבת

אחרים כבר  , לן הכח א ל הפועמואחר שהם מוציאים חיזיון מורכב זה . השמים והארץ נושקים זה לזהש
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לתפוס את המקצועוח , צירה נפשית קבועה במשך הדורותיומתהווה כמו , יכולים לקבל מן המוכן

בכפלים , חוץ תרונהבוחכמות , ואז באמת מתגל ה כח יצירה כפול. ההפכיים הללו יחדיווהחלוקים 

 . לוחותהכתוב חזון ובאר על , בתעלומות חכמה, לתושיה

 
ומכל , מכליו ותנועותיו. מאכליו ומשקיומ,  המתייחש לאדם בכל אופן שהואשכל, ין רחוק הוא הרעיוןא

ש יבכל דבר . ההווה והעבר אינם מחולקים בזה, העתיד. מהותו האמיתיתלהכל יש לו יחש עצמי , רכושו

ברוממותנו  , וקפים מחיים מכל עבריםמהננו . ויש בו איזה צד הכרה, וכל יש חי הוא באיזה אופן, גילוי יש

כל במתעלים כל גילויי החיים שלנו , כשהיש העצמי שלנו מתעלה. שפלנובשפלותנו הכל ,  מתרומםהכל

. תרחבת על יחושים יותר רחוקיםמהיא יותר , וכל מה שההתרוממות היא יותר מקור ית, מקום שהם

 . בחרהיא מרוממת את כל מ ה שמתייחש לנו במובן היותר , דרגות גילויהמלפי , וההתרוממות אל האלהות

 
ועל . הכרח הוא בודאי יותר מוגבלהאבל . מפני שהוא תואר מוגבל, ין היזק לסלק את הרצון מהאלהיםא

שאין לנו , חת רצון והכרח מוכרח להימצא תואר יותר עליון משניהםתאם כן , כל פנים לא פחות מהרצון

ל המקרה הוא בודאי אב, מנומכמו כן אין היזק לסלק הכוונה . ו שום ציור כלל באיזה אופן לסמנוב

וממילא מוצאים אנו ענין נעלה משני המושגים של מקרה , הכוונהמשהוא יותר שפל ורפוי במהותו , מסולק

 . ופעת מהאלהיםמשהיא בהכרח , שהוא הגורם את הפעולה ההויית, של כוונה ביחדו

 
ם זיכוכן על דבר ם כן יחד עגאבל אנו צריכים לדבר . כמת המוסר דיברה על דבר זיכוך המידותח. גע

 . ימודים תיאוריים ומעשייםלולהמציא בזה , הגברתן והבלטת צורתן

 
ועל ידי . דרכת הציבור הדרושההצילות הרוח באה בזמן שאין אפשרות ללימוד שימלא המקום של א. דע

 שהוכנו על ידי זה להיות מנהיגים, חודרת וקדושה, וח דיעה ישרהראצילות הרוח נתמלאו הזקנים במדבר 

, שהיא כמו מלאכותית, האצילות הזאתו. מה שבסדר הרגיל בא תוכן כזה על ידי לימוד מרובה, מנהליםו

חיקוי שלה המכל מקום היא אחר הוייתה יותר טבעית בעומק , לא מכח עצמםומפני שבאה מכחו של משה 

 . ביסוד הנפש מכל לימוד ושינון שבעולם

 
רוחניות בא רק לי תן פתרונים ותיאורים הוכל אוצר .  מצווה,בורא, אחד: יקר ידיעתנו באלהות הואע. הע

, ושכלתמ, אצילית, ולהרימה בצורה היותר אידיאלית, ידיעה הזאת ולבררההמפורשים איך להבין את 

 . פשוטה ונשגבה ביחד, מעשית

 
לב  רוצה אני בכל מעמקי . עמיםהאת כל , איני יכול שלא לאהוב את כל הבריות. ני אוהב את הכלא. וע

אבל החפץ הפנימי מתפשט , יותר עמוקה. ישראל היא יותר נלהבהלאהבתי . בתקנת הכל, בתפארת הכל

הוא נובע ישר מעומק הקודש של , הזאין לי כל צורך לכוף את רגש אהבה . וא בעזוז אהבתו על הכל ממשה

 . החכמה של הנשמה האלהית

 
נחת רוח בעסק הנסתרות האלהיות ויש עונג מה שאני מרג, כי אם עצמות טבע נפשי, א מקרה הואל. זע

אינם כי  , המעשיים והשכליים, כ ל התפקידים של יתר הכשרונות. טרתימזאת היא  עיקר . בהרחבה וחופש

ולא בשום קריירה  , הסכמת הבריותבלא , אני צריך למצוא את אושרי בקר בי פנימה. ם טפלים למהותיא
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וכל מה  שיותר אתיר  לעצמי להיות מקורי ולעמוד על רגלי   , ת  עצמיותיאכל מה שאכיר יותר . איזו שתהיה

ויותר יפותחו כחותי ' , איר לי אור דייותר , הרגשה ושירה, הכרה, הממוזגת מדיעה, בהכרה פנימית, צמיע

 . להיות לברכה לי ולעולם

 
 כוללים הם יהיו זיכוכים. הרגשותיומידותי , רעיונותי, את   מחשבותי, זיכוכים שאני מזכך  א ת עצמיה. חע

 . שבילי נברא העולםבחייב אדם לומר . לכל העולם כולו

 
,  פליאות חכמה של התגלות אלהותבקור יצרא דעבודה זרה בקדושה הוא הצימאון לחידוש ידיעה מט ע

להים אומתוך סילוק אור הדעת מתהפך צימאון זה לבחירת . דשה ממשחשבכל עת ובכל רגע היא התגלות 

ומניעת שפעת אור חידוש פנימי זה תלוי . אמיתיה בחידושו להחידוש האלהי מה שלא ידומה כלל, חדשים

בשובו כגוריא  , ראויכשישוב לפני גילוי אור חדש דמשיח ויתהפך לקדושה , עבודה זרהדבהעלמת יצרא 

 . חדשים לבקרים רבה אמונתך. טהרה העליונהולהתאחד בקדושה . דנורא לבית קדשי קדשים

 
, ו אחר כך חוזר  ומתגלה, ו פיי מסתתראאנו מוצאים לפעמים דמיון , של  האישיותמו בהשפעת הדורות כ. פ

קדמו שן ישנם דורות שההשפעה הכללית שלהם מדלגת למפרע על דורות כ, מדור קדום רחוק לדור מאוחר

ור כזה להיות מהופך מסגנון הדורות דבהחיצוניות טבע . ומושפעים הם מדורות קדומים מאד, כסדר

זה לבעולם הצמחים יש רמז . פנימיותו כולו הוא ספוג מההשפעה הקדומהבא בל , ת יניקתושמקבל ממנו א

א הרעיון של אי אפשרות להמציא יש מאין  המוחלט ל. מאן דאכיל מחבריה בהית לאסת כולי ביה, בהברכה

מרוח אלהים , מתהווהו, היה, על פי השיטה המפרשת אותה שהכל הווה, הדעת של האצילותלגורם הוא 

כי אם כיון שיש אפשרות בלא   . אלהות באמונה העליונההוהישות האמיתית לג בי העולם היא גם  כן , יםחי

פשיטא שראוי לחשוב ו, אין אנו נזקקים עוד לאפנים אחרים, צייר את המציאות באופן ז הלשום מניעה 

אין רוח חכמים על כן . ואין צורך בשום דבר מבלעדיו, כלהשהאופן המוכן כבר תעשה האלהות על ידו את 

ההשפעה המוסרית  ו, ועומק הדביקות, אמנם גו דל הפלא. הויית יש מא ין גמור  כפשוטומהללו נוחה 

שנם כהנה וכהנה בשיטת האצילות לפי  יותם יש מאיןאשיש בכל הפלאות שהשטחיות קוראה , העליונה

מונה בעומק גדולת אהוחוש . מגדלת את הבינה של אין עוד מלבדו בחשיבותו היותר עליונהה. שיטה זו

אפילו כשיהיה אדם , מבטוח באדם ' כי טוב לחסות בד, הזהולך הוא ונוטה לצד נעימת חיזיון פלאי , קדשו

אבל . ריגת הקודשעוזהו פגם לגבי , ומתחילה חסיותו מהתהוותו', ודם היותו אינו חסוי בדקהאין , קדמון

ומעולם , בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל, דור ודורבמעון אתה הי ית לנו ' ד , הנשגבה שבדיעות אומרת

 . לאעד עולם אתה 

 
מובלעת , ת הצורה דומה ליוצרהאהדביקות עושה . עולת התפילה היא מצד הדביקות באלהים שלהפ

פועלת היא פעולתה . ב אותו התיאור שהדביקות האלהית נצטיירהש, בכחה העליון וסגולת הדביקות היא

והביטוי בא מול , כך וכך ייעשהששל התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ והביטוי , אופן יותר נרגשב

קדמו   שושל זיכוך המעשים והמידות , ידיעה המפותחת בעניני האלהותהכפי אותה המידה של . האלוהים

הגנה  , השליטה הרוחנית להרבות חסדו, והאחדות הכללית מתגלה, כח הדביקות יוצאה אל הפועל, לה

 . ועל דרכיך נגה אור, תגזר אומר ויקם לךו. צבעיהמוזרחת בשלל , וטובה

 
ת הצער הגופני והנפשי שטהרת רעיון אמרגיש האדם בכל עילוי של קדושה , לא ההתרחבות של חכמהב
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הרוממות ווגוף הקדושה , מדמה לפעמים האדם את הצער לעצם המטרהו, ונטייות רצון לקודש גורמים

הקדושה הן העונג המלא הרחבת הדעח היותר והטהרה . מה שהוא מקסם זר לגמרי, הטהורה לאמצעי

ועל  . ל עדן זהשריכים לעלות לטהרת מידות ומעשים עד כדי לגלות את מאו ר העליון צאשר אמנם , שלימה

, מת ברר כח העונג הטהור, עופה סודית ביסו ד נשמתםתבעלי , ידי התגלות כ ח הנשמה של צדיקים גדולים

 . י מנוחות ינהלנימעל . המתעלה מכל רגשנות רגילה, יקות האלהיתישוב הדעת של הדבו, מנוחת הלב

 
, מבולטים ומלאים, לחיים שלמים, החסריםוהמרוסקים , עת אלהים מיוסדת לברוח מהחיים הפגומיםד

. קרחמספיק כבר לגרש מחשכים רבים לאין , החי באיזה לב'  חד של אור דאוניצוץ . גם בעולם הזה

ועם יודע . מבחוץ הם עומדים. ביון החייםצשהיא ממע טת את  ' מרים על דעת דטיפשים באין בינה הם האו

שנם בעלי נפשות  י. באור אלהים חיים, עולם באותה הידיעה של השתלמות החייםבאלהיו צריכים להופיע 

לא בעמל  , וממידת קונ ם יש להם, ם דבקים באור העליוןה. אציליות שאין להם שייכות עם עבודה ויגיעה

. שירתם תמידית היאו, מעיינם מתגבר, הם מתענגים במעין יום שכולו שבת. ה את עולמו"קבהברא ויגיעה 

אבל הם יודעים , סתבכים בעבודה ובענינים מוגבליםמרק משפלות הסביבה הם . נובעת ממעמקי לבבם

הינן  , ל הדיעות הישרות ההמוניותכ. מנוחה לחי העולמים, ולשוב למנוחתם העליונה, הזלהתרומם על כל 

נטייותיו וולפי מידת יושרו של ההמון כך דיעותיו , פנימית של החכמה העליונההנובעות ממקור ההארה 

ההמון מרגיש את  קישורו הטבעי לדיעות . הןמויותר יש ללמוד , יותר מושרשות בשורש הדיעה המאירה

יחד עם , דיעההוגדולי . לפי מצבו, הוא נושאן מעוטפות בקליפות דקות או גסותו, הנשגבות בפנימיותן

, לפרשו, תוכן הטוב והבריא שיש במהלך רעיונותיוהצריכים לקבל מהיושר ההמוני את , דעתם העליונה

ואם . עמים מתברכים בהםש, ואלה הם המאושרים שבהוגי הדיעות. העמידו על עומדו המבוררל, להעלותו

קל וחומר להדיעות של , ה המטפיזיתקורן בעליוניותה של השדרמהדיעות ההמוניות בתמימותן יש לחפש 

שיש , מפתחיה בכשרון ועמל נפשועוסקי התורה המעשית , לב התמימים בעלי המעשה והתלמודהאנשי 

שר א, ולמצא את האור הגנוז בשביליהם, ללכת אחרי עקבותיהם, פנימיתהבעלי האמת , לגדולי הדיעה

 . טהרת לב עצומה מאדו, של מסירות נפש, דרכו בהם בגבורה תמימה של כשרון גדול

 
בהיעצרו בכלא של  , גדולות וכללות הכללרוח האדם השואף . העדר עבודה לאלהים אי אפשר להתקייםב

. אדםהוכל מהלך ההויה יסבול מכיווץ רוח כללי ואדיר כזה של , יהפך לרועץי, קטנות ושל שביתה רוחנית

, מגשם  האדם ומזה ם את  רוחו, ותר גרועוד יעוא הולהפנות את  העבודה האלהית מגודלה הנשגב לאלילים

 . מבורך שמווקדוש . אלהים חיים. אל עולם', אין דרך לאור כי אם בעבודת ד. תעכרמשטף החיים שבהויה 

 
הוא מכשיר את החומר של , רץ ישראלאבתחילת קץ המגולה של ישוב , דור הראשון של עקבא דמשיחאה

כח הוכשיתחזק . מוש של שמירת  החיים הפנימייםריכה לשמש בו רק שיצוהרוחניות , כנסת ישראל

. ותשוב התורה וכל מאורותיה לאיתנה, בהשאז ייגלו כל הסגולות הרוחניות הקדושות , החמרי של האומה

 . ולצניף מלוכה בכף אלהי ישראל' , פארת ביד דתלעטרת , להיות לאור עולם

 
מפני שהיא טרודה  , ן ולימוד מוגבליועושום , עמים קשה להנשמה הגדולה לעשות שום עבודה פרטיתפ

וגעגועים נעלמים , והם כוללים ענינים בלולים, וסק משפעם התדיריפתמיד בציורים שאין זרם שלהם 

 . עילוי שלהםושגם האדם ההוגה בהם קשה לו לתפסם מרוב עומק , שגבים מאדנ
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, המנהג, הרגש, השכל, הרך האמונד, על ידי כל הדרכים שהיא באה, בעולם' ני ענינים ישנם לדעת דש

וישוב הדעת של  , ענין האחד הוא מה שהוא מוכרח לתועלת החברהה. הנטייה הטבעית ועוד, ההסטוריה

על ידי איזו תכונה של , אופן רגילב, שעל פי טבע הרוחני של האדם היא באה בכללות, אישיות היחידיתה

ההויה אינה יכולה . ונה מצד עצמההרוממות האצילית העלי, זהמוהענין השני הוא למעלה . 'דעת ד

זהו הרבה יותר . יסודי של מקור הכלהשבמרכז הדעת שלה יאיר האור , אפשרה להיות כי אם באופן כזהו

, נמוךההעולם בהתעלותו יאבד את הצד . פילו אם תהיה רוחנית שברוחניתא, נעלה מכל מגמה תועלתית

 . על שמיםמ גדול שהוא, הגבוה, ועל משואות חורבנו ייבנה הצד העליון

 
החמרי  , כל העולם כולו. ליונהעהיוצאה מדחיפה חיצונית , תשובה העליונה באה מדחיפה פנימיתה

זה ההמרכז . המוסר הישר והטוב הוא המרכז הרצוני של היש. אחדותיתהמושג הוא בצורתו , והרוחני

בין בגילוייו . הפנימיתתכונתו בבין , עם כל ההויה, מוכרח להתאים עם כל המקיף. בפרטיות החיים

נודע חלק רשום מהמוסר המופע בכל  , מעמקי הלב מהיושר והטובבעל ידי הכרה פנימית . החיצוניים

לכל קיבוץ לפי , אור ק דושהבועל ידי התורה מתגלה , חיה במציאות, ממשית, הויה בצורה אידיאליתה

והאישיות המוצאה בארחות . ההתאמה המוסרית בכל התגלויותיה. ולישראל בצורה מאד מסוימה, ערכו

היא מצטערת צער אין  , המגולהוהפנימי , תכונות רוחה פגמים ודיסהרמוניה לגבי הכל המוחלטוחייה 

ובשמחת , ושבה בלב נוהם. מתחרטת היא על  תעייותיה. הישותוומשתדלת לשוב למקור החיים , גבול

 לכלול בזעיר אנפין ההבנה האישית פשרא. כי מצוותיך לא שכחתי, בקש עבדך, עיתי כשה אובדת. הצלה

אריך ו, אבל הבנה זו קטנה. והעולם וכל ההוויות מעשי ידיו כולם, וצר כליבתור אל אחד  , של האלהות

מעלה למעלה מהמחשבה האישית ל, שהוא כולל את הכל באחדות עליונה ונפלאה, אנפין גדול מזה מאד

מפני שהגודל , סרוןחגם מכל , וב מכל מעלהלא יש עיכ. ל המחשבות הן אמת באלהותכ. גצ. הנזכרת

או , דוגמת ה יפוך מידת הדין למידת הרחמים, עלה גמ ורהמהאלהי הוא כל כך נשגב  עד  שכל חסרון הוא בו  

באמת לית מחשבה תפיסא ו. ואל תהי מפליג לכל דבר. שבחיי המוסר, מידות הרעות לטובהבההשתמשות 

 .  כשם שכל ההויה מתקיימת בו, ל ידי אורווארות עמומכל מקום כל המחשבות , ביה כלל

 
והחיזיון מעמיד את  המהות , דעתהנכנסים לתוך ההארה החיה של , שלומדים את הענינים האלהייםכ

פשר להשיג כשחושבים לדון בענינים הנשגבים האלהיים בשכל אמה שאי , הרוחנית בחטיבות גמורה

 . מצד עצמו, אנושי, וגבלמ

 
עומדים כקיר ברזל  , המידות הרעותוופגמי העוונות , ות של הכלל ושל הפרטשלפעמים הצר, מת הדברא

תגבר  מ, הנאצל מהוד קודש העליון, אבל האדם באור שכלו. להים שעימואומפסיקים בין האדם ובין אור 

ואפילו אם עומדים על  . אירים ומסייעיםמומהפך את כל המפריעים הדמיוניים לענינים , בגבורה עליונה

ו לונדמה , שאפשר לו לתקנם, או להפך, נדמה לו שאי אפשר לו לתקנםש, ים וחטאים כאלהדרכו פגמ

ל יעכבהו רעיון זה מלשאוף אנחלששמקוצר היד של כח הרצון , שאינו יכול להוציא אל הפועל את תיקונם

 נטייה שלה. בין ב תכנים מעשיים בין בתכנים עיוניים, עלה שידו משגתמוכל . לכל קודש, לכל גודל

, מכל לימוד ומכל מעשה, וכל מה שיעסקו בו. אציליותההדביקות האלהית היא טבועה בתכונת הנשמות 

ל פי שלפעמים ימלא עואף . הממלא את כל מהותן, סיפוק של צמאונן הגדול להאור האלהיהלא ימלא את 

ח הבהיר של גם בז ה ייגלה הכ, דמיון ואת הרגשת הלב בלבדההענין של דרישת הדביקות האלהית רק את 

ורק לפרקים . לתי מוגבלהבכולם מוארים באורה אלהית עליונה , דמיונותיה, שיריה, חלומותיהש, הנשמה

, ועל רגשי לבב גדורים ומסוימים, חיים השכליים והמעשייםהיזרח האור המתנוצץ הזה בהפלאתו על 
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. נה וכל הרצוף להממהתפילה וכל הנמשך , הצדקה והמשפט, פועל עבודת התורה והחכמההותצא אל 

ואינן צריכות , פנ י מיעוט תכני ם מעשיים ותורנייםמנשמות רוממו ת כאלו אינן   רשאות להיות בדא גה 

ביונן ותפארת צובידיעת מעלת רוחן יגדל , ם בסוד שיח מלאכי עליון הן מתרוממותאכי . לקנאת סופרים

 . קדשן פנימה

 
ויש , והרע הוא רע בפני  עצמו, פני עצמובפרט עומד ואז כל פרט   ו, שעה שאדם חוטא הוא בעלמא דפירודאב

תארגן  משהכל , ב מאהבה מיד מתנוצץ עליו אור ההויה של עלמא דיחודאשוכשהוא . לו ערך רע ומזיק

ולהרים עוד יותר את  , צטרף אל הטוב לתבלומכי הרע . ובקישור הכללי אין שום רע כלל, לחטיבה אחת

 . ויות ממשזדונות לזכהובזה נעשים . יקרת ערכו

 
וחו עושה בו רושם של תועלת רוחנית רוכל העובר על , מקשיב לתנועותיהן, צדיק מוקיר את נטייותיוה

י בורית או  דלאיזו התגלות , של חובה או של רשות,  שוקה לאיזה דבר פרטיתלפעמים הוא מרגי ש . ומעשית

יבו ובהכרתו הפנימית שעולם הוא חש בכל לו, טהרה או פרישות. קדושה, מעשית של איזו מידת חסידות

שירה . בבולל חיים הולך ומתמלא על ידי הוצאתו מן הכח אל הפועל את כוסף שואוצר , מלא מדבר א ליו

, ואל מקור הכל, והיחש של החלק אל הכל, נימהפאלהית מנגנת היא תמיד בחוקים הרמוניים בבתי נפשו 

והם הם . דמיונייםוהרגשיים ,  קבועים ומקריים,מעשיים, שכליים, המון גילויים שוניםבמתנוצץ ומתגלה 

ומכשירים , ותעופת ההוד המקודש בעוז גבורתו, הקשבהההמעמידים בקרב הנשמה הטהורה את חוקי 

, עליון או תחתון, יהיהשיהיה מה , עליון לספוג אל תוכו כל הקושט וכל הטוב של כל עולםהאת הצדיק 

המפכה , תמיד עושים גלילי אור ברוחו, יושר והפארה, הצדק והאמת, והחסד והשלום. קרוב או רחוק

הכל תלוי לפי  , פועללאמנם להשלים את התוצאות של הנטייות ביחשן . ור ונועם קודשאתמיד ממקוריותו 

ההולך ומתמלא דעת קדושים ואור , תוך הרוח העדיןבשהיא ספוגה , התורנית והעולמית, רוב החכמה

ממרקים עוון כדי לזכות את   הנוטל מקום בלב לסבול לפעמים יסורים , רעיון של הצדקת הדורה. עולמים

וכשמצד אחד , ביסוד האחדות הרוחנית של הנפשות, עולם כולוההנטייה הנפשית הזכה מכרעת את . הדור

צחצח את רוחם לשאיפות למתגברים הצדיקים , תרבים עוונות שמורידים את הנשמות למחשכיםמ

גופניות מעכבות את הציור המלא ואת עוז החפץ של שאיפת האם הנטייות ו. בהפלגה גדולה, נשגבות מאד

אור ותימלא הנפש הגות העד כדי שיוחדר , מענים הם ישרי לב הללו את נפשם לפעמים, הקודשוהטוב 

ו כשאין היכולת הגופנית . טובה גם נפשות חוטאות וגסותלהמכרעת בתמציתה , קודש במידה מליאה

חסרונות של הדור בכוונת המצרפים הם זכי לבב את , יי גוף ונפש בשביל הדורדי לקבל עינוכמגיעה עד 

ולפעמים רוחם מתנדב עד שלא י חפצו להחזיק להשפעת . פועלההיתרונות המוסריים שהם מוציאים אל 

ובאור , בתפילתם יוכללו כל פושעיםשוחפצים הם בכל לב , ם את המוכרח להם מהפרנסה הרוחניתגעצמם 

קודש האשר הגות רוחם ובהמיותם החמרית הרחיקה אותם מגבול , חוקיםר יתבסמו גם  תורתם ומצותם

ומפרנס , פשות רבותנלא ידיעה מצד המקבליםבומעדן הוא , וחפץ זה פועל הוא ברוב חילו. ומאור המוסר

ממלטים אי נקי בבור  ה, כי אם בכוחם של צדיקים יסודי עולם, למעלה מהסדר הרגיל, ופלאמאותן בדרך 

אינם קובלים על , אלא מוסיפים צדק, ל הרשעהעעל כן הצדיקים הטהורים אינם קובלים . יהםכפ

מניות המתוספות הוכל . אלא מוסיפים חכמה, אינם קובלים על הבערות, וסיפים אמונהמאלא , הכפירה

 . כל ההתפעלויות המעשיות לא יוכלו להגיעהשפועלות את פעולתן לטובה במידה , אצלם בחשאי

 
. ההזרחות המקוריות שהן פועלות על רוחםמ, בצללים של צללי צללים, אדם חיים בהעתקות שכליותני ב

יותר  הכדי שיוכל ליתן כח לכל התולדות , גבוה שבגבו הים, הור שבטהוריםטומוכרח המקור להיות 
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שציורים , גם בין ה מונים רבים, מ תאוזהו רז ההכרח של החיים באור אל . מאוחרות שיוצאות ממנו

אבל חייהם מוכרחים להיות משומרים על פי המקוריות , הםמכלליים גבוהים ומופשטים רחוקים 

ההפריה הרוחנית , הצדק, יושרה, הטוב, ואז המוסר. בגובהה ואיתניותה הנצחית, באמיתה, מוחלטתה

ניחה ובז. בקשר ההולך ואור, מקושרים יחד, חיי העולם ובחיי השעהב, בקיבוץ וביחיד, והעמדה המסודרת

, הרשעות, הדלדולים, היגונות, תאוותה, ובני אדם נאנחים תחת משאן של הצרות, ל הטוב הכל מתדלדלש

ועל . באהלא בעולם הזה ולא לעולם , אינם מוצאים יד לצאת מתוך ההפיכהו, האיבות והדמיונות הכוזבים

 הענינים ואין יחידים ואם נסתבכו . עולמובאל  עולם ' לקרוא בשם ד, כן עומדים הכן בחירי האנושיות

, צמיותועוהעם צריך לקרוא מתוך . צריך עם לקרוא, ולו בכל דבר מחשבה ורגשכיכולים לקרוא אל העולם 

אינה מצויה בעולם כי אם , לעם כולו' שם דבוהקריאה העצמותית , כמו שיחיד ענקי קורא מתו ך עצמיותו

 . בישראל

 
שלעומת זה נשתחררה התיאולוגיה , דעתליך הוא צר, ם יתפאר המדע החדש שהשתחרר מהתיאולוגיהא

נשים אלא שם אש ר , אמנם ודאי שם  חדש ייקרא  להענין העליון. נושייםאשאסרה בכבלים , מהמדע

סגולתן של , משוחררת מכבלי המדע היא הנבואהההתיאולוגיה . יקבנו' כי אם שם חדש אשר פי ד, יצרוהו

 . לינו במהרהעשתיגלה , ישראל

 
ובכל ההויה , ובכל חי, באדם, כללות העולםבהמוסר הטהור בכל שאיפותיו : אירים בישראלני דברים מש

ד שיצא שם  עהבאים ברעיון , ובכל אורותיו היוצאים ממנו', ובע מהקריאה בשם דנוהידיעה שהכל ; כולה 

ה שהם כולם אותות של מציאות עליונ, הרגשותווהיוצאים בדרך תולדות של כינויים , הנכתב והנקרא

סופו . סביבה מקורית, שאין לו היקף, מרכזי, לא מקורו הוא אור פנימיבהמוסר . בעושר הוייתה

כשאין המוסר וערכיו  , קישור האלהילההופעה הנפשית . וערכו בעמידתו גם  כן ממוע ט הוא, התדלדלל

ומקורו ,המוסר, ישראל וישורון כוללים ההיקף והפנים. סר מ רכזיותחהוא תוכן מקיף , מאירים כראוי

, שביל שיווי המשקל של העולםב. ויזריח אורו של משיח, ויכריע את כל העולם כולו, שהוא ינצח. אלהיה

,  כי מפני הרשעים המקלקלים את המשקל לצד השמאל. דרך ישרהבהכרח הוא שרוב בני אדם ילכו 

רה של אל תהי הכרח על האזהבועוברים , וכרחים צדיקים להכריע לצד הימין יותר מהמידה הבינוניתמ

וכל , וכל מגמתנו להעמיד את ישראל  על הדרך הישרה. צדדיםהונמצא העולם סובל משני , צדיק הרבה

פנימית השהמחשבה , התגברות גדולה צריך להחזיק עצמו איש המעלהב. ורב שלום ב ניך' ימודי דלבניך 

המעשים הניכרים הטובים הפלפולים והמון ולבל ייבהל מהחידושים , וההרגשה הטהורה היא נקודת חייו

פעמים היא עולה לוידע שעבודה חשאית , הוא יחזיק בשלו. חרים גדולים וטוביםאשנעשים על ידי אנשים 

'   על ד', וישתדל תמיד להתענג על ד.  כירים את כחןמביתרונה על כל העבודות הגדולות והטובות שהכל 

 . להיו עליו תמידאכי נזר , מקדשו הפנימיואל יצא מ, אל ייבהל, דרכיו הינם סבוכיםשואם יראה , ממש

 
רי הוא מתעלה בעילוי הרצון של הוהעתיד , ל מחשבה של תשובה מאגדת א ת כל  העבר אל העתידכ

 . התשובה מאהבה

 
.  על ידי רזי תורה, מציאות כמה היא מכרעתבומדרגתו , וד יתגלה בעולם גודל ערך הכח של רצון האדםע

 . ויבוקש מכל העולם בישראל, מדע כולול הכוגילוי זה יהיה הכתר של 
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אינה דומה כלל למאורעות של ו, חוצפא של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור לשם תיקון העולםה

אמנם ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפא . דרך הריסה, מורותגשהם היו לקותות , עבריינות אחרים

די הארה גדולה של אור תורה  יכה זו תבוא על ודעי, ם כן זיקין שהם מוכרחים להיות דועכים לגמריג

 . אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך. דיקים גדולים מאדצעל ידי הופעת , מגבורה של מעלה

 
רק על ידי התעבות ההרגשות . גילוי גמורבלא היה אפשר לבאר רזי תורה , לא החוצפא דעקבתא דמשיחאב

 . תיקון גמורלוסוף סוף שהכל ישוב ,  עליונות מאדפשר לקבל הארות שכליותאיהיה , שעל ידי החוצפא

 
בין מצד , רבים הם העיכובים נגדהשאף על פי שנראה לו , סור להזניח שום מטרה  גבוהה מהרעיוןא

ומתמם   , מיישב את  דעתו בהשגתו, המשיג המצייר את האמיתו ת. לושבין מצד האישיות הפרטית , העולם

 . ת רצונו עם התוכן האידיאלי של מדעוא

 
ובאור  , עיפי הרעיון בצורות מפוזרותסשהן מת גלות בכל , רזי תורה מ ונחות המגמות היותר רומ מותב

 . חת מהמגמות מאירה  בביסום של האור הכלליאוכל , תורה הכל בא באגודה אחת

 
ההרגשיים , ו צרות החיים השכלייםאלהראות את כל , וש האהבה מוכרח הוא להתפתח בכל פרטיוח

חוש הכמו כן צריך . נקרא עליה, להתעלות להאהבה האצילית ששם ד', דואז יובא אוצר , לווהדמיוניים ש

באופן שתוכל , התאזר בציור התפארת האצילילעד כדי שתוכל הנשמה , האסתטי בדר ך כלל להתפתח יפה

ף על פי שהם א, ותאות ההתרחבות של היופי שאחזה אותו, והספרות שבדור. רגותיהדלעמוד במרומי 

י אם דרגות והכשרים אל הטוהר העליון של הוד כאינם , ולפעמים הנם נטמאים מאד, ים לעניני החולנוט

 . עולםבשל מעלה שיופיע 

 
,  יך מגלים את האור החפשי הפנימיאמוכרח שיימצא כח שיראה , עומת השקדנים מחמירי ההתמדהל

,  היא במגדל הפורח באוירפורחת, דעת שהנשמה מתרוממת על ידההבהרחבת , בטיול רוחני ובמנוחה

והדור הנחלש כל כך  . מתמצא  להודורשת , דורשת את  מושגיה העדינים, שמה היא שואלת את  כל מ אוייהו

מידה בשתשפיע , שרק  היא תביא את  השקידה הפנימית, השפעה של מרגועלצריך הוא , מעינוי גוף ונשמה

ולענין המפתח את כל  , חות הגוף והנפשכללהעמידה בתכונה מתאמת  , הגונה גם כן ע ל השקידה החיצונה

 . עד שיצא לברכה לאיש ולעולם, בטוחוכשרון חבוי בפיתוח הגון 

 
במה שהוא , הוא מרומם א ת פנימיותהש על ידי מה , את כל ההויה, צדיק חפץ לשמח את כל  העולם כולוה"

 . במעשיו' ישמח ד', מחת דשוזאת היא . מרומם את עצמו

 
כי הדמיון , ומדים בערכם בפני עצמםעמכל מקום הם , ם הציורים של הדמיוןם כשאין השכל מסכים עג

מקורם בויחד מתאחדים שניהם . וספות ברכה שלו הוא שיתאחד עם השכלתרק , בעצמו הוא עולם מלא

 . שהוא נעלה מן השכל ומן הדמיון במידה אחת, העליון

 
משיחי של משה זאת היא  מידת טובת  עי ן  ה הצד. ומצד טובת  עין שלו, מ צד עצמו: שה יש לו שתי בחינותמ

ל שגם , ומצידה מסתעפות ממנו כל הנשמות כולן, ערב רב אל תוך האומההשבשבילה הכניס את , שלו
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וכל תלמיד , וא רק לתלמידי חכמיםהמצד עצמו שורש . עם כל ירידותיהם, וכל הדורות כולם, פחותי ערך

ובת  טשל העצמיות ושל , שבהם ספוג הניצוץ הכפול, מנם חכמים כאלהאישנם . חכם הוא ניצוץ ממשה

ועם זה הם , חפץ לב בטובתם וכבודםו, והם קשורים הרבה אל תלמידי חכמים שבדור באהבה, העין

ואינם זורקים מתוך דאגתם גם את הרשעים היותר , רגותיה וכל פרטיהדלכל , קשורים אל כלליות האומה

ולפעמים אחד נעלם , בת אחתבי הניצוצות הללו מאירים לפעמים שנ. שהם מצפים לתיקונם, יצונייםק

וכשהניצוץ השני של , ז מת גברת ה יא האהבה לתלמידי חכמיםא, כשהניצוץ העצמיותי נגלה:  ואחד נגלה 

 . אהבת חסדומקור תורת חיים , מתגברת הא הבה הכללית של עזוז החסדים, ין נגלהעטובת 

 
ואי אפשר להמחשבה . פשית לגמריחם על ידי מחשבה י אפשר לבוא למדרגת הקדושה העליונה כי אא

מן  זכי כל . תיקון הגמור של המעשים והמידות בתשובה גמורה מאהבההשתהיה חפשית כי אם אח רי 

ולהגן על עצמו  , אמר נבל בלבו אין אלהיםו, הרי הוא משעבד את המחשבה להרע, ששמץ הרשעה מונח בלב

י אם יאמר כ, יזה קשר עבדותי של ציור אמונה שפל לפי ערכווא להיות קשור באהמוכרח , מעומק רשע זה

ולא , ל קישור העבדותי של הרשעה והכפירהשלהשתחרר מקישור עבדותי של קדושה יקפוץ עליו הרוגז 

תנהל בדרכי מעל כן צריך כל . ולהרשעה הכללית שבעולם, שועבד ליצרו הרעמכי אם , יהיה חפשי כלל

כדי שיוכל להיות בן חורין  , פשו מכל סיגנומזכך את , וסק בתשובהההשגות הבהירות להיות תמיד ע

 . קודש של אור החכמה העליונההויעלה במעלות , באמת

 
ולכן אין . פילו טבע רוחני מוחלטא, אין לומר טבע כלל, מה שהעצמות האלהית זורחת בקירוב גדולב

, יש גם עיגולים,  כמצח ועינים,רק בהשפעות שנתרחקו הרבה. בדלרק יושר , פ בחינות עיגולים"באח

 . מבוע של הרצון המוחלטה, לעומת החפץ החפשי העליון, שהוא מגביל, לומר הטבע הרוחניכ

 
פשר כי אם שיהיה מקור אור אין סוף מצוי אלומר אי כנו מדברים באלהות על דבר ההכרח של המציאותא

חופש של העל דבר ואין דומה להאפילו צורת האפס המחייבת בשלילתה ש, בצורה של מציאות עליונה

מצד המקוריות העליונה של  , ימני ההכרחסניכרים בה , בההויה עצמה לכל צורותיה. חידוש הויות

. הכרחמכלומר דבר שלול , צד שגופה של המציאות הרי הוא חידוש רצונימ, וסימני החופש, העצמות

שהרי היא אחת מצורות  ,   גמור היאחופשבודאי , גם הנחת ההכרה על המציאות מצד צורת ההכרח, אמנם

המתגלה , חופשהובתוכיותה חותם , עצמו מדריך להיות  חותם ההכרח ניכר בהויהבאבל החופש , החידוש

אבל  , נו פוגשים אותו בחוש באנושיות הפרטיתא, שהוא מתפשט הרבה מאד, ביסוד הרצוני שבמציאות

הכרח  בויש , שהוא יסוד העולם כולו,  עילוייש ברצון. מכלל ההויה וכל חלקיהו, אינו שלול מהכלליות

כי אם ענין נעלה  , ואין ההכרח הכרח. ואהכי לא אדם , למעלה ממראה אדם, עילוי שהינו חותם העליוניות

 . בכל מרצון

 
נחנו צריכים להיות אגודים ביחד א, הא כיצד. ריך לעורר את העולם לתשובה בשביל קיום האומהצ

כשמחזקים . פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדיעות, וא פרנסההצריך האגד הרוחני שלנו , לדורות

ויתר מיני סימני , אחדות  הגזעלוהיא מוסיפה כח ,  התיומת האחדותית קיימת, ותם הדרכים והמחשבותא

הפירוד הרוחני , אבל בחלישות הרוחניות. ברים עוברים ומשתניםדאף על פי שהם מצד עצמם , האחדות

, אגד את הפירודים הרביםלקרית של הגזע והענינים החיצוניים לא יעצרו כח והאחדות המ, תגברמ

 . פרידים משהחיים בתנאיהם החיצוניים והפנימיים 
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שתיהן אינן נותנות את , הכפירהלאין הבדל בין האמונה המצויירת , עומת האמת העליונה האלהיתל

תקרבת   מאלא שהאמונה . תת האלהותאופן חיובי הכל הוא שלול מאמיבכי כל מה שהאדם משיג , האמת

צדיקים ילכו בם , הרע מאלה ההפכיםווממילא נמשך הטוב , והכפירה אל השקר, לגבי דידן אל האמת

אמת הולגבי ערכנו , הכל הוא לערכנו, ולו עם כל ערכיו החמריים והרוחנייםכוהעולם . ופושעים ייכשלו בם

, אבל לגבי אור אין סוף  הכל שוה. רעהוהיא מקור , והשקר בהכפירה, והיא מקור הטוב, מתגלה באמונה

ומשום כך מקבלים ממנה  , שאור החיים היסודי מתלבש בתוכה, ייםחגם הכפירה היא התגלות כח 

 . ומהפכים מרירו למתיקו, יבורים רוחניים ניצוצות טובים מאדג

 
. ת ורה אלא לאב בית דיןין מוסרים סתרי אשהרי , היא מעלה גדולה להשגה, ה שהלב דואג מפני העוונותמ

שמחת , קדושהושל גבורה , ואין זו מניעה מהופעה גדולה של עונג ושמחה. קר בובוהוא שיהיה ליבו דואג 

 . שתחול עליו תמיד', צדיקים בד

 
 . כדי להצטער בצערה העליון, ין שום איסור מלצייר צער השכינהא

 
 . דברים למרומםהות את ובשכל ידע איך להעל. וישמח בשמחתה, בזה יעלה בעילויהו

 
הוא מתרחק ממה שהוא  מוכשר לו  שבא לאדם ממה  , ומניעת הנחת רוח הפנימי, יקר היגיעה הרוחניתע

 . מסגולות נפשו

 
ורק אז יחוורו לו כל מדעיו , ל ההויהשאת הסוד , עד שיגיע להשכיל את הפנימיות, סוב העולם בדיעותיוי

 . הגלויים

 
 . הלב שומע, הלב רואה. וודאותבוהוא עומד , גש יותר עמוק הואאבל הר, ספקנות מקומה בשכלה

 
וכיון  שהתוכן . וא גם  כן קטןהאז הציור שמציירים את האלהות , שההשכלה האלהית היא קטנהכ. כוק

אז אין לשער עד כמה האדם נעשה זוחל , ופית של האדם לפניוסהאלהי הוא מבאר את  ההקטנה האין 

באופן שצורתו , גודל האלהיהואיך יבוא האדם לידי השערה של . ין בה דיעהל ידי יראת שמים שאעובטלן 

על ידי שחרור דמיונו . ל ידי הרחבת כח המדע שלועלא תתרחבאהעצמית של הדר הנפש לא תיטשטש  

שצריך על זה באמ ת לעסוק , הויההעל ידי עושר ההרגשה בכל , על ידי דעת העולם והחיים, מעוף הגיונוו

ובכל דרכי התרבויות השונות ותוכני המוסר והדת של כל , חייםהובכל תורות , עולםבכל החכמות שב

יהיה בנוי על יסוד , תור ישראלבופשוט הוא שכל יסוד מדעו . ובגדולת נפש ידע לזכך את כולם, לשוןואומה 

ת ודיעותיו לא תהיינה דחוקו, ישתדל תמיד שדרכו לא תהיה מצומצמתו, התורה בהרחבתה היותר גמורה

שמונעים את השכל , חדים רביםפאל ישיא על עצמו . אלא הולכות בהרחבה ובדרך בטוחה, מרוסקותו

, את הטוב  ואת הרע, ידע את העוז, רק יהיה בן חיל, שפעת השפעתםמואת הכחות הרוחניים , מעבודתו

לפי , ואז. משתלמת עם השתלמותווההולכת , את המקוריות העליונה שהכל נובע ממנה בצורה מסודרתו

ל   כהמגדלת את , והענוה האלהית העליונה, ונפשו תהיה גדולה, אלהיתהתזרח עליו האורה , גדלו הנשמתי

ויעשה גדולות ונצורות לעצמו , מידתוגבורה שמימית תאמצהו , תמלא את כל קרביו, הכשרונות כולם
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 . ולעולם כולו

 
מיצור , מתגלה לי ההויה בכל היקפה. רגידהכי אם חילוק , יני יכול לחלק חילוק מוחלט בין מצוי למצויא

, דעתובינה , מעוטרת בכתר חכמה, גדולה ותפארת, המליאה גבורה, רוחניתההיותר קטן עד ההופעה 

, ובתפארתה, את ההוד ההוייתי, הפכיםההמאגדת את כל , ובגבורתה, מבלטת בגדולתה את נצח הנצחים

תנועות הכל , הרוחות והנפשות, כל הנשמות, כלמפרחת את פריחת ה, כלהמייסדת את יסוד , המלא דעת

סידור , ממציאתם בכל ערכיהם בקובץ אחדו, כל השאיפות וההתפעלויות, הרצונות וההסכמות, והחפצים

 . מ לך' ד. ממלכתי

 
כן יוכל להיות , ותר את דיעותיו ומעשיויוכל מה שיזקק . אוי להשתוקק להיות מחובר עם כל כלל ישראלר

ך כ, וכפי הקוטן והגברת הדינים. דולות ועם הדרגות היותר קטנות שבכללג היותר מתחבר עם הדרגות

לעומתו יחסר החיבור עם , רודהיוכל מה שיחסר חיבור עם הדרגה היותר , יהיה החיבור פחות כולל

 . בכל אופן ומידה שהוא, גמורה היא חיבור עם הכלל כולוהכי השלימות , הגדולה שבמדרגות

 
פשוט את רגליה עד סוף כל המדרגות ל, על כל הדרגות, מה הגדולה להתפשט על הכלשתוקקת היא הנשמ

גבה ת   מהרי היא , וכפי מה שהיא פושטת רגליה. לעלה את הכל, קרב את הכלל, כדי להחיות את הכל, כולן

חסדים גדולים ועזיזים מופיעים , ילאותעומשגת ברוממותה דרגות , והיא מתגדלת, את כל שיעור קומתה

ת אוממילא כופפים , ומעכבים אותה מפישוט רגליה, ובאים קטנים. יישרתמאת כל הדרכים היא , יהלפנ

מתקמטת  היא בחוג , פץ המעכביםחעושה לפעמים את , מתכווצת ומתמקמקת, והיא מצטערת, קומתה

מליאה היא , גם לכל השדרות שמלמעלה ומלמטה, אלה המעכביםלגם , ועיניה נשואות להאיר לכל, צר

 . לבמתי ארץ, לנחלת יעקב, לנחלה בלא מצרים, וה לרחבי עולםקת

 
מהמידות , משכים מהמעשיםנוהפגמים הינם , חללים נעשים בה, נשמה מתרוקנת על ידי פגמיהה

וכשכפירה מוצאת מקום בה הרי , פנימי של הנשמה כשהן פגומותההדיעות נוטלות את האור . ומהדיעות

ל המעשים הנאים וכל כ,  מאיר בה היא מליאה חושך וצלמותכשאין אור אלהים. ריבה ממשחהיא 

וסוף העולם להכיר את  . להים חיים חיי הנשמה מצוייםארק באור , המידות הטובות לא יוכלו להחיותה

, מ תפלש בהם'  אור דששהם החיים , ולשוב לקבוע כל האושר במערכת ה חיים השלמים. זההגודל התוכן 

 . יראתו ואהבתו, ייםחאמונת אלהים על ידי , על ידי דביקות אלהית

 
אמנם  , הטוב והתפארת, היופי, צד הגודלמ, יש בה הרבה שמחה. קבלה המעשית רואה את  הכל במציאותה

עוונותיו ב, הזוהמא והטומאה שהאדם מלופף בה, מצד הרע, נטייות סיגופיותו, יש בה גם כן  הרבה עצבות

הדמיון להתנשא ולבטל את כל . צונם המוגבלרבנטיית , עוונות העולם וחטאי העולמות, ועוונות אבותיו

יא ההקבלה העיונית . על כן היא מליאה כובד ראש. שנות את המציאותללא יוכל , הרע והחסרון

הטוב . היא מבארת  הכל באופן ציורי, סמוכיםהשביותר נתבארה בחסידות החדשה של דורות . האידיאלית

, כל לטובהאם כן די בבירור הדעת והגברת הרוח להפך .  דמיוניהרע איננו כי אםו, העומד, הוא המוחלט

 . ריך למלא את הכלצרק שמחה ורוממות נשמה , ואין מקום לסיגופים ועצבונות

 
שאין  , בסס את  המחשבה האידיאליתמהרי הוא , בלא קדימת חומר ושום ישות כל דהי, חידוש המוחלטה
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 . מצוי אמת כי אם הטוב הגמור

 
ובן שכשהרצון מרומם לא ייעשה מממילא . כי אם בהר מה מחשבית ורצונית. רך בגירוש הרעאם כן אין צוו

, הרי הכיעור, וכשהוא משתפל, י הרצון המעשי הרי הוא גילוי רוחניכ, ושום חטא ועוון, שום כיעור ודופי

, עה בהירהבל בהסכמ ה לרצון ודיא, מצוי בערכו של הבוחר בהוייתו הרעה, דופי והרע הנמשך ונמזג עי מוה

תכף הרי הוא , ומי שמתעלה, הכל בבהירות הרצון והשכל תלוי, עולמיהוכל הזיקוק . כבר חלף כל הרע

 . ומביא גאולה לעולם. והוא נגאל, ביא אורו של משיח בעולמומ

 
. אחרי תיקוניו בהופעת העולמות, וףסוהמקור מוכרח הוא להיות אור אין , מוסר לא יעמוד בלא מקורוה

כשם שבא המוסר לעולם על ידי . יפחת ויבול, וסר בלא מקורו האלהימנשגר בלב בני אדם וכשיהיה 

מחשבה האנושימ והרגשותיה עם הוכיון שהאופן המקשר את . כן תמיד יפרה ממנו, צינורות האלהייםה

רחות אבשביל כך שונות הן , מוכרח להיות בגוונים משונים, עליונה מכלוהאורה האלהית הבלתי גבולית 

מוכרחת לנצח ולעבור על , מאחדתה, אבל המחרוזה המסדרת. החיים הרוחניים בכל עם וקיבוץ רשום

 . אחד ושמו אחד' ד. הכל

 
, רוחניים מצטיירים בכח הדמיוןהאף על פי שהדברים , שמסתכלים ברזי טהרה של תורה בלב נאמןכ

אמנם לעולם יישארו  . הצלולומשתווים עם כל דרכי ההיגיון , שכלהמתפרשים הם אחר כך בכל  ארחות 

 . בכל הדרם וגדלם, הגיונייםהויהיו למעין שממנו יקירו כל הנחלים , ודפים וגדולים מכל הפירושיםע

 
שפעים רבים של : מתחברות ביחדשנשמתם פועלת תמיד שתי פעולות רוחניות , עלי הזריחה הרוחניתב

והרכבות שכליות של בינה הולכות , מטהצלם בלא הרף מלמעלה לאציורים עליונים הולכים ומצטיירים 

 . והכחות בוטשים זה בזה. מתרכבות מלמטה למעלהו

 
להסיר , כח גדול להביא גאולה לעולםושיהיה להן רצון אדיר , כולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולםי

ות  התעללבהחפץ , והכל תלוי ברצון שלנו. לנצח את כל החולשות שבהםו, את כל האפלוליות שבחיים

בהתדמות לאלהים על ידי , יתן של בשר ורוחאבקידוש , בדרישה קבועה ומקורית, למרומי קודש העליון

 . הליכה בדרכיו

 
וסקים במושגים הרוחניים מצד הופעתם עדוקא כשמציירים שאנו , אידיאליות והשירה מתפשטות הןה

וסקים במציאות  ערק כשאנו אמנם אין לשכוח שאיתניות ואומץ ישנם . סובייקטיביתהבנפשנו בצורתם 

לצייר שכל מה שאנו , שביל כך את שתי הדרישותבואנו צריכים להספיק . חזקה וקיימת מצד עצמיותה

דות נאמנה על עאבל כל צורה אידיאלית המתגלה בנפשנו מעידה היא לנו , יור אידיאליצתופסים הכל הוא 

,  יותר קיים ויותר אמיץ בהוייתו, ותר עשיראופן יב, בחביון העוז האלהי, עליונה, מציאות חיה וקיימת

עוז וההדר הואז . מכל מה שכל רעיון יוכל לצייר ולתפוס, וממות אצילות שלימותורויותר נעלה בהופעת 

 . לימות מתחברים יחדשוגבורת האמת וזיו השירה בצורותיהם היותר , מתהרמנים

 
זה בא מפני שאין הרצון וטבע הגוף  ש צריכים להבין, שרואים שמתפחדים בציור של סודות רבי ערךכ

, ומוכרחים להרהר בתשובה, באור החיים העליונים שבאותם הרזיםשמתאים אל הגדולה והקדושה 
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ויהיה ראוי , ותר הרצון עם הדעתייתא חד , וכל מה שתהיה התשובה יותר אמיתית. לשוב מעומקא דליבאו

בשלוה ובמנוחה , תפשטו עכשיו בתוכיותוי, שגבים ממנו בת חילהנשכל ציורי החכמה העליונה שהיו 

המלאים  , רחמים והחסדיםהממקור ',  הנתונה מאת ד, ויכיר אז שהמנוחה היא מתנה עליונה. לימהש

על ממש , ועל מנוחתם יקדישו את שמך, איתך היא  מנוחתםמיכירו בניך וידעו כי . גדולה וגבורה אין קץ

 . ידן דו האידיאלי דלגבי שלמעלה מהזי, גבורת האמת, מציאות העצמיתהסוד 

 
מה שיש בהכלל כולו על ידי ערך מש בהאישיות הפרטית של כל יחיד ענין איכותי יותר נשגב ונעלה י

ולפי רוממות הערך של . אישי הוא המאיר ומחיה את הכלל כולוהוהצד העליון הזה , הקיבוץ שלו

והעלייה הכללית , אד בערכו הכללימהכלל מתעלה מאד , ולפי ריבוים של האישים גדולי הערך, אישיותה

 . גודל האישי היותר שלםההיא שיהיה לגמרי מתאים א ל 

 
וגדולי , עשית תשות כ ח רוחני בעולםנ, שהיא ניתקת  מהערך האישי, שמתעוררת בעולם נטייה כלליתכ

לי בע, לושולפעמים מתגבר בהכלל דוקא הצד הנמוך . אישיותם על הכלל להרימובהעולם נקראים להשפיע 

שאין להם מושגים קדושים באורם , לא נזדככושוהנפשות , הרגשות הצרים והדיעות החשוכות והמוגבלות

 . ואז חוצפא יסגי, כללית מתכנסת ברגליה של האומה בכללההוהנשמה . הטהור

 
ותו ה רבה על ידי נטיית נפשם אוממתקים , היחידים מתחברים אז בא ורם הנשגב א ל הכלל גם ב שפלותוו

 . ל ידי אהבתם וקישורם עימוע, אליו

 
, וחיבור המכאיב הזה, ת פנימיותםאמכאיב הרבה , על ידי התחברותו אל היחירים, הצד הנמוך של הכללו

דולה גוישועה , רחיב את הדרך של השפעת הגדולים ממקוריותם העליונהמ, הדומה ממש לנשיכת דרקון

 . אה לעולםב, נויקב' הקרוי בשם חדש אשר פי ד, של אור חדש, וחדשה מאד

 
ואי אפשר להוציא אל הפועל את , נצחיםהוייתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההויה הנצחית של הוד נצח ה

נימית פוזאת היא הכרה . רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים, ל חיי הזמןשאוצר הטוב הגנוז בהתוכן 

רק לפנות ביותר את  הדרכים , מקומהמולא יועילו כל מלחמות רוחניות להזיזה , שרויה ברוח כל היקום

 . בעדה, בעומק האמת, ם כןגואפילו מה שכנגדה הוא . לפניה

 
 . נצח הוא היסוד האיתן לכל חיים תרבותיים במלוא מובנםה

 
אנשים הגדולים באים ג ם    ה0. ומוחה דמעה מעל כל פנים, מנצחת את המות, שאיפה אל הדר הנצחה

 . דלות ג להמבוקשים היותר קטנים בדרכים של

 
שהוציאו אל הפועל את , כללית ואורותיההמבקשים בכל מה שלומדים את הנשמה , שהנשמה מתנוצצתכ

 . אותם הענינים הנלמדים

 
. חיים המקוריים האלהיים הזההוהאדם דבק בגדולת נפשו באור , הזיו הרוחני מתגלה בשלל צבעיוו

שעושה שלום . לה במעלות עוסק בתורה  לשמהוהרי הוא עו, ולוכעל נשמתו ועל הכלל , והברכה מתגדלת
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 . פמליא של מעלה ובפמליא של מטהב

 
כשהוא מתגלה , הרצון שבלב. גוףהויש רצון מסותר בכללות , רצון הלב, ש רצון גלוי בתוכיות הנפשי

וכאן נעשית מזיגה , פועל את הרצון המסותר שבכללות החייםהבהארתו מוציא מן הכח אל , לטובה

שבכללות , חיים הקדושיםהאת . ואור זה הולך וממשיך עליו את האור ה טוב.  ויצירה גדולהפלאהנרוחנית 

הוד , נשמת העולמים, אור השכינה, בעולמו' עליון של אור דהשהינם מלאים שאיפת קודש לנועם , ההויה

 . ממקומ ו' ברוך כבוד ד. אידיאליות האלהית החיה בכלה

 
בין כל לימוד , בין מתורה שבעל פה, בכתבשבין מתורה , ה כולהל דבר ודבר מן התורה נובע מכל התורכ

עשיית באבל האהבה והשמחה . אלא שישנם חילוקים בין המדרגות. ובהטטוב וכל מצוה וכל מידה 

הקדושה והרוחניות , החיים. הבת כל האורא, צריכה להיות אהבת הכל. המצוות ותלמוד התורה לשמה

בכל , פרטיהוהמובלט על ידי התוכן , ז בתוך  זה הפרט שהאדם עסוק בואצור וגנוה, העליונה של הכל ממש

 . הודו וזיו קדשו, תועפות אורו

 
וכל חכמה , רץ הרי היא בכלל התורהאוכל מידה טובה ודרך , ה"ל התורה כולה היא שמותיו של הקבכ

ין היודע ב הבדל אלא שיש. ה מאיר בו"יש באדם או בקיבוץ כן שמו של הקבשובכל צד טוב , נעוצה בתורה

אבל ההבדל של חסרון הידיעה אינו כי אם  , הזלמי שאינו יודע , ה"שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקב

שרק בו , טובהער כמה הוא מאומת לצד , דבר תלויה בפנימיות הנקודה של הרצוןהועצמיות , הבדל דרגאי

לתמם את   החיזיון הרוחני והחיזיון כדי . בחסדובחכמה , המתלבש ביסוד כל, שורה אור צדיקו של עולם

,  ראשונההוהאחרונה היא המסקנא של , האידיאל שלה וממשותה הריאלית, לומרכ, החמרי של ההויה

 . ועולה עד ראשה

 
אין לו להנמיך עצמו , טהרתן העליונהבל מי שבטבעו הוא לחשוב דוקא מחש בות רחבות ואצילות כ

 .  פי שהן טובות ונכבדות בעצםאף על, ינוניותבולהגביל את רוחו במחשבות 

 
, ומתוך כך אין עניני עולם הזה, דםאכמו אצל רוב בני , אין הזמן מצויר באיחור, צל המשיגים הגדוליםא

ועל כן הם  מוכרחים בעיוניהם לפנות תמיד אל  . ופסים אצלם מקוםת, אפילו היותר חשובים שבהם

והם הם . הרוחניות העליונהו, ענינים האלהייםוהם ה, העומדים מעל לכל ענין זמן, ענינים הנצחייםה

 . ההולכים באור פניו תמיד', אוהבי ד

 
ל המציאות שיש בזמן ודאי כלולה היא כומכל מקום , כמו שאין שייך זמן לגבי הנצחיות, ריכים להשכילצ

מצאים  נ ומכל מקום כל קוי השינויים, כן אין שינוי לגבי השיווי העליון, דולהגבנצחיות בשלימות יותר 

אנו חשים שינוי בכל הויה אינו כי אם לגבי שולא עוד אלא שכל מה . בשוה ומשוה בשלימות יותר עליונה

שינויים האם כן כל  , באין ערוך, כל הוא ענין אלהי יותר ממה  שהוא דבר מופרדהאבל באמת הלא , דידן

וכל ההופעות שבאות ,  ועבודהסדר תפילהלוהננו באים . כי אם מציאויות שוות ומתמידות, אינם שינויים

 . והדביקות האלהית משעשעת את רוחנו, בתוכן שלם, הזרחותהלנו על ידי כל כל מיני 

 
ובזה , מחול ולסלוח לעצמו ולעולם כולולצריך הוא תמיד , אדם הכואב תמיד על עוונותיו ועוונות העולםה
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ריך צובתחילה . מח את הבריותומשמח את המקום ומש, סד על ההויה כולהחהוא ממשיך סליחה ואור 

מצד , על ענפי שרשיו, קרוב קרוב קודםהוכל , ואחר כך הוא ממשיך מחילה כללית על הכל, למחול לעצמו

, דרגא עילאהבובזה הוא יסוד עולם . וכל העולמים, עולמו, דורו. אומתו, והביוא, ועל משפחתו, הנשמה

, ומתגלה כל הטוב הגנוז בכל, ר גרם דביש מלברמוחולשון רכה תשבר גרם של , בדרגא של לשון הקודש

 . שאין דור שאין בו כמותו, ברהםא ובא לברכת 

 
 . מוסר בקולו האלהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולםה

 
אצל הכלל הכל מתאים   . פרטיםההחטא הוא מצוי רק בערך ,  הויה היא בכללותה בלא שום חטאה

משוללים ה, נצחית מתגלה על ידם הם הינם המעשים הטהוריםההרמוניה השוהמעשים , להרמוניה נצחית

והיא , זה הוא הדבר שהנשמה דורשת, פכיםמשמעשים כאלה מהם , וחיים כאלה. עוון ופשע, מכל חטא

שורה ק, שהיא אליו כל כך שקוקה, אור אין סוף, אור מקור יפעת, יי כל החייםחמשיגה אותם באור מקור 

מליאה . ובחרדת קודש קדשים, עליצות דרורב, בחופש עליון, שובה עילאהבת, באין קץ ותכלית, ועורגת

 . חכמת עולמי עולמים

 
, בציור, בדמיון, בפועל, דביקות העליונהההרי הוא עורג רק אל ,  שרון הקדושה האלהית כשמתגבר באדםכ

ניני עלכל אין כל העולם כולו משיג כמ ה הם זרים , אותם אנשי קודש. ייםחובכל רגש ופעימת , בשכל

 . והם מיושבים רק בהחשק האלהי ומעוף קדשו, העולם הפעוטים

 
מרומי הרוחניות העליונים הוא בוהקשר האצילי שלהם , שתתפותם עם כל בני אדם היא רק חיצוניתה

דיבוריהם , מחשבותיהם, וכל הגיגיהם, ל הקודש  והנשגבאפועל את הקישור הכללי של כל הדור 

שהיא אצל רו ב   , מצומצתו שלמעלה מכל מחשבה המוגבלת , ה אור והטוב האלהיינם כי אם אושאיפותיהם 

 . בני אדם גם בערכים הקדושים שלהם

 
, בהכרתם את  היקר העליון, נימהפהיא  מוצאה את בי טויה רק בקר בם ,  מחתם היא עמוקה ופנימית מאדש

אינם מגיעים , עדינותהתורות והדרישות היותר , הכשרונות, חכמותהכל . שהוא כל שאיפת החיים שלהם

מתחדשת באור שפעת בינה של ו, העורגת תמיד לאור אין סוף, אותו הגובה והעוז שבקרב עמקי נשמתםל

 . חדשים לבקרים, הכרה עליונה

 
מצד , אלמלא ירד הגוף  בנטייתו המוסרית. חשבהמוהרגש , גשרוהפעולה, כונת הגוף היא מעוררת פעולהת

היה עולה . גוףההנובע מתכונת , ופולחן הטבע, לות הללו הולכות ישרהיו ההפע, קדוםההסיבות של חטא 

ובחיי , הרגשותיו מטומטמ ות, עשו מעוקלותנתביעותיו , אבל הגוף ירד. קדו שה' ישר למכון עבודת ד

שר כל זה  א, ובחיי ההויה הינו הסיג המפריד את האחדות הסגולית, עומה מאדזהחברה פעולתו והשפעתו 

התגלות שמימית מוכרחת . משול ולהשפיעלוהנשמה מוכרחת , מרומים מיישר הכלשדוקא אור , גורם

הינם , ולםעוצדיקים חכמי יסודי . לברך את אשר  נ אררה האדמה, הארץ נלקתהשלהשלים את הליקוי 

לוקחים ממנו א מ הדברים , אמצע השפעתובוהם פוגעים בגוף והשפעותיו , מושפעים תמיד מזיו הנשמה

הוא ' אור דש, מכח בעלי רצון הללו. ואת הכל הם מעדנים ומטהרים, ת המעוותאניחים ומז, שלא נתעוותו

 . וצדיק יסוד עולם. הויה עליהם תלויההוכל , העולם כולו וכל הגות קדשו עומד, כל בסיס חייהם
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שאינה , סדר של ההסתכלות החיצונההמסתכלים הפנימיים אינם נפרעים כלל במהלך הגיונותיהם מפני ה

אינן תופסות  , שבאות מעולם אחר, והסתירות, עולמם עולם ודאי הואשהם יודעים . ת עם סדרםהולמ

, לא לפי תנאי השכל המצומצםאשכל הסתירות אינן , וברורה היא להם האמת לאמיתה. קום אצלם כללמ

 ההולכת לפניהם הלוך, ומתוך ידיעה בהירה זו. החלטתה העצמיתבשאין לו ערך כלל עם האמת הגדולה 

הם , אור תורת אלהים חייםוחיי קודש , המלא אור וחיים, כל מה שהם יותר מתכנסים בעולמם, אורו

 . נעשים יותר גיבורי אל

 
ה שהכרת התפילה מוארה יותר מוכל . באה הכרת התפילה,  תוך הידיעה הפנימית המתגברת בלבמ

והנטייה של אמונת חכמים  , ועלת בכל ערכיה הרוחניים והמעשייםפככה היא יותר , בההכרה השכלית

 . המונית הולכת היא ומתא מתת בחיים ובמציאותה

 
ומיד , ל אחדות הנשמות באופן פשוטשמביאה למחשבה , מחשבה על דבר האחדות של המציאות בכללה

, את האידיאל של השלום והאהבה הכללית, ת ההשפעה היותר טובהאהיא משפיעה על ידי תולדתה זו 

נשמות מ ביאה לידי הכרה את   האחדות . ישיות והחברותיות צומחות ממנוכל המידות הטובות האש

 . הרעיון של מציאות עובדים רוחניים

 
כי אם את השפעתם על , וקיר העולםמשלא את עבודתם האפשרית להיות מוחשת , תעלים בעילוי פנימימ

,  נמצא בקביעותובהם האושר העליון. על ידי הוייתם העצמית, ולםכוהארת החיים , הזיקוק הנשמתי

חי ' שאור ד, בקים באנשי קודש הללודגורל הטוב של כל אנשי המעשה מגיע להם לפי אותה המידה שהם ו

גודל תפקידם של תלמידי חכמים , מעולם ידענו רז זה. אד בנשמתםמופועל בבהירות גדולה ומליאה 

נם נשפל הדבר החי הזה אמ. ביםרל במקומות  "ידענו מהכתוב ומדברי חז. של צדיקים וערכם, עולםב

ומירידה , אותם ה ראויים לבוא לידי מידה זו על ידי המתדמים אליהםבמפגמים ש באו , מסיבות שונות

והשתדלה לתקן ענין , מאוחרתהבאה החסידות . מהתנוונות החיים על ידי הגלויות הרבות, ללית בעולםכ

שעוד צריך , ון מיסטי וחבר ותי ביחדשהוא רעי, פעולתו הסגוליתולהחזיר את הערך החי של הצדיק , זה

 . תשומת לב הצד החיובי והשלילי שבזהלהרבה 

 
,   ו באומה הישראלית ממשזובעולם הזה נשפעת תמצית , נסת ישראל היא תמצית ההויה כולהכ

 . בתולדתה ואמונתה, בחמריותה ורוחניותה

 
בכל העמים , לך תנועה בעולםאין ו, ההסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההסטוריה הכלליתו

 . שלא תמצא דוגמתה  בישראל. כולם

 
, טוב והאידיאליות לאמונות כולןהוהמקור המשפיע את , אמונתה היא התמצית המסולתת מכל האמונותו

. 'שם דבעד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם , מושגים האמונייםהוממילא הכח המברר את כל 

 . כל הארץ ייקראוגואלך קדוש ישראל אלהי 

 
בין בעת שדעתם , לימודים הרזייםהשאי אפשר להם לעזוב את , מסתכלים הפנימיים רואים הם בחושה
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והענינים , בין כשהם נתונים במצב של ירידה, מילואו וטובו עליהםבוהאור השכלי מתנוצץ . בהירה

ועם כל חובתם ,  במעוזםהחזיקלהם אין בידם לעשות אחרת כי א ם . רוחניים עומדים אצלם מעורפליםה

, אלהית העליונה מוכרחת ה יא למלא תמי ד את  תפקיד ה אצלםהההגות , לעסוק בצדדי התורה הגלויים

ורוחם יחיה בקרבם , תלהבתנשמתם , ויתעלו ויתרוממו על ידה, ם זה יבואו לעסוק בתורה לשמהעויחד 

 . עולם והחיים תוסיף עוזהוהשפעתם הסגולית על , בכל מלוא אורו

 
ונדמה לו אז שהוא צריך , מתחיל ללמודשואין רוחו מתיישבת בקרבו בכל  ענין , שהאדם חפץ ללמודכ

וצה רו אינה , שהיא חפיצה דוקא לכלול את הכל, חמת רוב ש פעת המחשבהמזה בא  , לאחוז בענין אחר

,  יתרוןשהוא בא מתוך, ת החסרון הזהאואף על פי שהכרח הוא לנצח גם . בהתיחדות של איזה דבר מוגבל

, פלותשכעם הדרכה לניצחון של חסרון הבא מתוך , ם ההדרכה לניצחון זהעמכל מקום אי אפשר להתנהג 

ת הנטייה של גדולה והרחבה רוחנית שכבר   אכי סוף כל סוף  צריכים לדעת שאי אפשר ל עקור מתוך הנשמה 

 . זכתה לה

 
 . רגישים הם בעלי ההסתכלות העליונה את החירות העליונהמ

 
גם קבלת עול מלכות  . ל בשר ודםששכל שעבוד הוא שעבוד , ם יכולים להיות משועבדים בשום שעבודאינו

, מפני שמלכות שמים עצמה ירדה מכבודה. ל בשר ודם היאששעבוד , שמים הרגילה בין בני א דם

חירות המוחלטה היא התשובה הושאיפת . נצטמצמה על ידי ההחשכה שהחשיך בשר ודם את אורהו

ומשיבה , יישבת ובונה את  כל העולמות הנמוכים ממנה בהוד עליוןמ ודוקא ממרום עו זה היא ,העליונה

עולים , הם הולכים ומתעליםש, של תורה ומצוה, מקומם את  כל המידות והתכונות של תום ויושרל

 . בינה של מעלהבשמתעטרת , במדרגת החירות העליונה

 
דולה היא מידת  האור  של הצדק גכמה ,  לנו לדברכמה יש, הוי. רגישים אנו את  האילמות הרוחניתמ

איך נבליט גם קצה  , איך נהגה, איך נבאר, אבל איך נגלה זה, שמתנונוהחכמה שאנו מוארים בה בתהום 

ברינה , בתחן אנו דופקים, קדימיםמבתפילה אנו . על זה סגורים השערים לפנינו, צהו של זיו עליון זהק

חט מאולי ייפתחו כמלוא סדק של , שוקדים אנו על הדלתות. של והיגיוןמונושאים , ושבח אנו נותנים קול

יעשו כנחלים זורמים נהרי נחלי דבש  יוכל לשונותינו , וכל פיותנו יימלאו שטפי דיבורים, סדקית לפנינו

 . וחמאה

 
והיא , היא מוכרחת להתקיים, פשר שתתבטלאי אכיון שהיא עולה על הרעיון, חשבה של גודל במציאותמ

מוכרחים , גדהנואם המון רעיונות עומדים . כל הפוגע בה את נפשו הוא חובל, יומהקיצת כח ללחום על אמ

הכל מתעלה ומתפתח ולא , הכל עולה ולא יורד, שובתהם ישובו אליה והיא אליהם לא , הם להשלים עימה

, וא יות ר מופלאהשכל מה שהחסד , ביחור ניכר תוכן הגודל ברעיונות של חסד. חורניתאמתדלדל והולך 

של גבורה של מע לה יותר  , וא גילוי של אמת יו תר גדולההכל היותר מבהיק ומ תמיה כל נשמה, יותר נשגב

ומי שנשמתו , כולהו יומיןביומא דאזיל , יומא דאברהם יומם, חסד מידת עולמים היא. נישאהורוממה 

, עולמי עד וכל אשר בהם,  הכלשהיא כוללת, עזוב את מידתוללא יוכל בשום אופן , מוארה מאור החסד

מיד מידתו מידת ימין אמת   ת, ותמיד יעמוד על עמדו, עולם חסד יבנה, תאחדים לעולם גדול אחדמשהם 

, היא היא המעמדת את הכל, ומדת חסדים עליונים זו. חייבםלולשנוא , לאהוב להצדיק את הבריות, היא
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שאור , אין להם תכליתש טובה ועצמת רחמיה להתבטל מפני גודל, ת הכל להיכנע מהדר גאונהאוהכופה 

 . פארת נצחתחיי כל החיים זורם בהם בכל עוז והדרת 

 
 . ממעמדם, ל הנפילות שצדיקים העליונים נופלים מכבודםכ

 
וקף  מידת החסד העליונה תבאות רק מפני שהם עוזבים במעט את . בריאותם ומרוחניותם העליונהמ

שהם יסודי , ת חת שעליהם. מלא גבורות קשות וקטיגוריותה העולם ומזדהמים על ידי זה בזוהמת, שלהם

 . ולהאיר את כל המחשכים, מיד למתק את כל ה מרירותת, עולם

 
. מברכת אברהם, ו מראש צוריםבשהם תמיד דבקים , אותן של ישראל היא אור החסד העליון שלהםג

, מסוגלים ישראל לאורה עליונה זו',  דובל יחזיון גיאות, ור גדול זהאותחת שרשעים אינם יכולים לקלוט 

 . מסגלים לה את כל העולם כולוו

 
עולם כי אם בטהרת המי דות היותר בואינם שורין , חירות העליונה קשורה בהארתה עם החסד העליוןה

. שרבשתתקיים ברכת ונתתי לכם לב , דוגמת לעתיד לבוא, נאה מן הלבקוטהרה זו מבערת כל . עליונה

ואינו זז ממידתו , רוצה הוא בעצמיותומ, ועל ידי זה שאינו נגוע במידת הקנאה. חבירובוסר בחלקו של 

ואין   , ומתוך כך  עצמיותו קיימת, חיצוניות של חבירו ולא את פנימיותוהואינו מקנא לא  את , הפנימית

 . כי מי שאין בו קנאה אין בו רקב עצמות, צמותיו מרקיבותע

 
, וכל ריקבון יש בו סרחון, ופה להירקבסכיון שבאה מתוך קנאה , חכמה שמתרבה מתוך קנאת סופריםה

יוחל ו, ועל ידי סרחון זה תתבטל צורתה הקודמת. תסרח בעקבתא דמשיחאשוזאת היא חכמת סופרים 

היא . שהיא למעלה מחכמת סו פרים. נאהקהעליונה מכל , להיות מאיר אור הנשמה של החכמה העליונה

 . וריח לו כלבנון, ויהי כזית הודו, יקבנו' ושם חדש אשר פי ד, דשיר חשהחכמה שתצא לאור על ידי 

 
אין , הדביקות של  הדברים הגדוליםומפני ההשגות , שאי אפשר  להשיג ולהתדבק בדברים  קטניםכ

עד שמתו ך   , כי אם להוסיף עלייה ובהירות, אמצעי של נפילה וירידההואין לאחוז את , להתבהל כלל

 . הגדולות עם הקטנות, ותיות כולןעלייה המזוככת יתבלטו האה

 
נשמה וגעגועיה לציורים רוחניים השבאות מחמת טהרת . מניעות מאיזה ציור של שקידת התורהה

כי אם דרגה עילאה לעלות על ידה לשקידתה של תורה , ל תורהשאין זה בכלל ביטול ומניעה , עליונים

אף על פי שהיה עסוק , ושב ושונהיאלא , ודומםשלא מצאו אדם יושב , כמידת רבן יוחנן בן זכאי. עליונהה

מכל מקום השקידה הנובעת מעומק  , הדומיה בה הוא דבר של הכרחש, שהוא מעשה מרכבה, בדבר גדול

 . ידיעה ובירורה היא מתגברת על כלה

 
הן הן , אין בהן הארה עליונהשוהעיתים הרבות , א בכל עת ראוי האדם להופעות רוחניות עליונותל

אבל כיון שאור הנשמה . ולעבודה מעשית, נגלים בגופי תורהה להיות מקודשות ללימודים הראויות

ישאף וישתוקק האדם . ישיגוישכיל , ידמה, יצייר, שילך ויתרחב, יד צריכים ליתן לו את חופשומ, מתפרץ

 . והדרולטובו , לאור אל עליון, לאור חיי נשמת כל העולמים, שמתונלחיי , למקור שרשו, לגבהי גבוהים
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 . המתעלה תמיד בהופעת האורה האלהית, ידיעה בעומק האמונהה

 
אמנם כדי שייולד . אין לה קץשהאדם מתבטל מפני השלימות העליונה . יא המביאה את הענוה לעולםה

לזיכוך , צריכים לחינוך של מוסר וטהר ה, ד כדי עדנת לב ב פנימיתעאיזה יחש בלב לחוש את ה ביטול הזה 

, הגאוה הטהורה, ודש מתנוס סתקועימה יחד גאות  , אז הענוה מתחילה להופיע. ן ההגוןידות ותיאורמ

, גונהמהריחוק מהאור האלהי הוא מביא  לגאו ה . שאין קץ לערכו, בתוכיותושהמתפארת בהניצוץ האלהי 

שאיננו , ינו מתבטל מפני כל הוד נוראא, האדם מגיס את רוחו בהסתכלותו על כל יתרון שמרגיש בקרבו

 . רגישו ורחוק הוא מכליותיומ

 
גדולות המוגבלות אינן תופסות מקו ם   הכל , מתוך שגדולה של שלימות אין סופית א ינה מוחשת בנשמהו

 . הולכת היא ועושה את דרכה, המתחברת לרוח הגסה, עצמיתהוהאהבה . להתבטל לעומתן

 
, הכל אין לו ערך, י הכל בטלרה, הולך ונכנס בלב, המביא תוצאות מחפירות, לעומתה מין ביטול עצמיו

הענוה והגאוה הבאות מיסוד , אמנם. ל הכשרונות והמעלותכעל , ואיזה ערך יש להעצמיות הפרטית

', נולדות משכחת דשואותן המידות עצמן , שתיהן מאירות את דרך החיים, אלהית בנשמההההתגלות 

 . דרך רשעים כאפילה, מגבירות את  החוושך

 
ויהיה סר , יהיה עסוק במושכלות קדושותש, ורר את הצד הרוחני העליון שבאדםש מגמה אחת לתורה לעי

ניני תורה שוים עומצד המגמה השלילית של הסרה מרע כל . מדלדל את כח עצמיותושמשיקוע בהמי גופני 

יש הבדל גדול בין דבר גדול  . מרוה את הנשמהשאמנם מצד ההתגלות העצמית של האורה האלהית . הם

 . לדבר קטן

 
, כי הכל חי בקרבם ומפכה מרוחם, התלמדותלאנשים הגדולים באמת הם מוצאים בקרבם ניגוד פנימי ה

והדבר , טפלווהצד הלימודי הוא אצלם  רק עוזר , מיד  מעמיקים בר וחם הפנימיתוהם מוכרחים להיות 

ופונה , רכולפעמים אין האדם מכיר את ע . לילהוובתורתו יהגה יומם , העיקרי בהשלמתם הוא תורה דידהו

אז . קבל שכרוכדרוש , מצד איזה הרגל או סברא מלומדת, חפץ להיות דוקא מלומדו, אחור לתורה דיליה

 . לשים הללוחמתחילה עקת הירידה להחשיך את עולמם של גדולים 

 
לשאוב , די עמידה על כחה הפנימיכהיא פיתוח כח הנשמה עד , גמתה של חכמת הרזים לכל מהלכהמ

והופעה זו מביאה את כל ה הויה כולה להכיר את   . תלמדות אמצעיתהום הצטרכות של בלי ש, ממקורה

באין הפסקה של , שכל והרצוןהבאיחוד , ומתוך ההכרה העצמית הפנימית נמשך שפע החיים. צמהע

 . גבולים ושל פרטים

 
 הוא  שסוף כל ס וף, ה הדבר מאיזה צ דלאף על פי שמועיל , ל מה שנכנס בנשמה אחת  מהשפעת חברתהכ

במ ה שהוא , הוא עם זה מזיק  לה גם כן, רגשה טובה ומועילה לפעמיםהאו א יזו , מקנה לה איזו ידיעה

ולא ילמדו עוד , השפעה הזרההואין העולם משתלם כי אם ב מעמד של שלילת . ערב יסוד זר  במהותהמ

המהלך השולל . כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם', עו את דדאיש את רעהו ואיש את אחיו לאמור 
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סתירה המביאה לידי הבנין ההוא , אף על פי שנראהו בצורה הורסת, השפעות הזרות לגבי כל פרטהאת 

ה עדן "שכל אחד ואחד עושה לו הקב, יחידי לחיי עולם הבאהוהוא המבוא , היותר קיים ויותר משוכלל

עות זרות היא יסוד  השפמההכרה הכללית באומה להישמר . עדנך לא נאמר אלא עדניך, צמועבפני 

, ובונה עולמות חדשים, עושה מהפכות, חוללת הריסותמ, והיא חודרת בתור תסיסה פרטית, התחייה

 . בהירים וקיימים 

 
וכל רושם של מחשבה שאינו , מעודדתווהרי היא מחיה אותו , ל מחשבה שהאדם קונה אותה בבירורכ

מיד  תמוכרח הוא לפי זה להיות , רך רוחניותולפי ע, כל השייך לאדם. רוחההרי הוא מדכא א ת  , מבורר

ולא יהיה צריך להיות מדוכא   , רוחניתהכדי שיהיה עומד בשלימות צורתו , הולך ומשתדל בהתבררותו

שהשאיפה , מובן מזה. שהוא המצב המחשבתי, יותר חשובה שלוהבדיכאון רוחני במצב העצמיות 

שהיא עריגת הדביקות , מלכאד בג ופא מרוממת א ת הכל אי אפשר להיות אחרת כי אם לאשתאבאה

 . באורך נראה אור, כי עימך מקור חיים. בר חוצץדשאינה משארת אחריה שום , העליונה

 
אל הקיבוצים , רכי החיים לכל פרטיהםדהוא מה שמקשיבים את כל התהלוכה של ' יקר השמיעה בקול דע

. הויהההחיה ומחיה את כל , ת העליונהמתוך החכמה הכללי, חיד לפי ערכויולכל , הכלליים לפי הבדליהם

, שהיא חכמת נשמת אל בעולם, כולליםהוכל מה שהפרטים נובעים מתוך החיים הרוחניים העליונים 

' אני ד. משממורהו ומצוהו , הדובר אליו' ומע ומאזין יותר בבירור את קול דשהאדם , בצורה יותר ברורה

 . מדריכך בדרך תלך, אלהיך מלמדך להועיל

 
ל העמים והמפלגות האנושיות את לשד כבזה שיתגלה החיזיון בעולם איך יונקים , ח יפרש תורת משהשימ

ומכל מקום יתאים התוכן לרוח כל אומה ואומה על פי , יסודי האחדהחייהם הרוחניים מהמקור 

ות שינויים האיקונומיים והתכונהוכל פרטי , המזגיים והאקלימיים, וכל עניניה המיוחדים, ולדותיהת

והכל יהיה מתאגד ויונק ממקו ר   . ל הפירוט לא יהיה חסר מאומהשעד שהעושר , הנפשיות לכל שינוייהן

ל  דיבור ודיבור שיצא מפי  כ, יתן  אומר המבשרות צבא רב' ד. ידידות עליונה וביטחון פנימי איתןב, אחד

 . הגבורה נחלק לשבעים לשונות

 
צורה המקיימת את כל הטוב של ב, העולם האנושיההתיישבות המוחלטה של האיחוד הרוחני של כל ו

 . האישי והקיבוצי, החופש הפרטי

 
גילוי האחדות העשירה של כל ההויה מלהרעיון הגדול הנובע , יא התחלה למה שהוא יותר נעלה ונשגבה

ת עליצוובשפעת חסדה , וכל הוד רעננותה ורעם גבורתה, בכל מתקה ועינוגהו, חינה ויופיה, בכל זיוה, כולה

 . שלותה העליונה

 
, כל הריחוק וכל ההפלגה, ריבוי וכל העושרהכל , כל הגודל המצויר לנו. ל ההויה כלולה היא בנקודה אחתכ

 . השרויה בציור הבוסרי שלנו, ידת הקוטן החלקית הקטנטנה שלנומהכל הוא ערכי לעומת 

 
מפני שאנו חושבים , ל דברכמאם נאמר שהאחדות של ההויה היא מענינת אותנו יותר , מופלג נחשובל

אין לנו דבר מקביל  . אבל זוהי טעות נוראה בערכנו. תאימים לנומשהענינים השבורים והקטנים הם יותר 
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, הזרמיות, הפוריות, התחדשותה, ההתנוצצות. העליונות, העומק, הגובה, הרוחב, הגודל, אחדותהכי אם 

וכל אלה בכל גדלם אינם ,  מתחדשים לרגעיםומאורות, דירייםתברקים , התעודדות חיי השירה וההכרה

אינם כלל , משוים שלנוהוהערכים . נטף של ניצוץ אלהי, נקודת ההויה, י אם נקודה זורחת אחתכבאמת 

 . עצמותיים, כי אם פנימיים, ערכים חיצוניים

 
רך ערכים ולגבי ע, דרי כמות וא יכותגלמעלה מכל , השיגוב הבלתי סופי, העצמיות הלא היא הגודל האלהיו

שאי אפשר כלל לצייר את אי   , הכל הוא רק נקודה זעירה אחת, אמתהשהיא מדידת , של אין ערוך זה

השערה היא המקרבת  אותנו יותר הוזאת . הכל הוא רק דוגמ ת אטום אחד  לעומת אור  אין סוף. יחודהא

, מנים מופלגיםז, ועולמות שונים, על דבר פירודים וריחוקיםשמכל מ יני ההזיות . אל בהירות האמת

משתוממ ת על מה שהוא כל כך  והמתפלאת , הוי על קטנות נשמה  כזאת. וסיבובי יצירות. דורותותקופות 

ל ששאלמלא הפעוטיות המלוה את הגאוה  הגסה , וכביכול טבעי,  סודרמעל מה שהוא כל כך , ראוי להיות

 . מילוי נשמהביותר , בבלהיה אפשר לומר ביטוי זה ביותר מנוחת , אמרת הטבע וחכמתה

 
ומד הוא כמו מסך מבדיל שמסתיר את   ע, בין מן העולם, בין מן התורה, ל חלק גלוי שאינו מוכר כראויכ

יא  הובחוק זה נעוצה . שאינו מושג כי אם בצפייה פנימית בהירה, הנסתרוהאור הנשגב של החלק החבוי 

 יש שאיזה סדק מתהווה בכתלי ,כללהבתור יוצא מן . החובה של השקידה התדירית להרבות תורה וחכמה

שלא על פי הדרך המודרג של , והאור החבוי מתנוצץ פתאום, עליונהההמערה הסותמת את האורה 

והסדר התדירי הוא לבוא  , ל הנסעאבל אין סומכין , ניסים כאלה צריכים לקבל בשמחה. ידיעות הגלויותה

 . כלל המהפרטים אל , מן הגלוי אל הנסתר

 
ל כך צרה היא כדי לבאר על ידה את כמחשבת האדם . א השפעת אמונה של קדושהי אפשר לחיות בלא

אני השל , עד שצריך עזר על היחש של החלק המצער, ליו בכל מהותיותואשכל כך הוא קשור , עומק היש

תנוצצים על ידי הופעת הקודש שעל מואלה הכחות . מכחות היותר עליונים, אל הכל ואל מקור הכל, שלו

,   במדע וברגש, של התגלות האלהות בעולם ובחיים, ל עליית השמיםש, ר הטהור של הקדושהידי הצינו

, מאוצר הכל, נפעלים מכל ההויהוהחוקים הולכים . והחיים טעונים חקיקת חוקים. יצירה ובתולדהב

פועלים בעמקם לפי הערך שיש לכל , עד להלאום, ד לידי הקיבוץעבאים , הולכים דרך כל שלבי היצירה

רבת   , שהיא יצירה מפליאה, שראלי עד שבא ה רושם להחטיביות המיוחדה של כנסת . בוץ בהכנתויק

,  מחייה ומקיימת , מקפת וחודרת, ממלאה את  כל הסביבה, ורת  חייםתולה , ההרכבה ואיתנית ההתאחדות

ד   ילופי הערכים אנו מוצאים תמיחאבל השוואה עם ניכיון של . שדוגמא ל ה אין למצוא, פירוט מיוחדב

אי אפשר לעקור , כל יחיד וכל עם לעקור מתוכיותו את כל אשיות חייולויותר ממה שאי אפשר . באין הרף

, ועולמים כולם, ל הופעת עולמהשאת זיו העליון , את ק ישורה האלהי, כנסת ישרא ל את נשמת נ שמתהמ

 . בריבויה הנאדרוהקשורים באחדותה המופלגה 

 
לתי מתעוותת על ידי ש ום נטייה  ב, וב והאמת  בבינה פנימיתהרגשת הט. שכל הישר הוא יסוד הכלה

ולאושר זמני המתאים לאושר , ת הכלל ואת הפרט לאושר עולמיםאהיא נתיב האורה המובילה , בעולם

 . נצחה

 
נעשה בדור האחרון , מקורן ברזי תורהש, הפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלותל
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  .הכרח גמור לקיום היהדות

 
 . יא היא העלייהה, שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב זה, ירידה זו בעצמהו

 
נשמה שאין פגם אחד מקושר ליתר העל ידי מה שמציירים בעמקי , ריכים להפריד את הגבורות זו מזוצ

על ידי זה אין חלק רע אחד מקושר  , וכמו שבנפש. וכל לגרור עבירהתבאופן שעבירה לא . חלקי החיים

, הצדיקים הגדולים. רע לגמריהומנצח את , ומתכנס החלק הטוב ביחד, פועל הדבר ככה בעולם, חבירול

שכינוס בא , העושה פיזור לרשעים, מוכרחים להחזיק במידה זו, א דמשהרגשת המוסר שלהם היא עמוקה 

 . ל ידי זה לצדיקיםע

 
כלומר שהציור ,  את העולםצורה שוללתבלפעמים הולכת היא המחשבה , שחושבים על דבר האלהותכ

 . מאפס את ההויה כולה, באין סופיותו, בגבורתו, ביופיו, קדושתוב, בעוזו, האלהי בגודלו

 
ויש עוד . והמתלבשת במידתה, גבורההזאת היא המחשבה הבאה מתוך . לאין דומין, כולא כלא חשיביןו

 לההויה כולה את ערכה היא נותנת, אלהית משלמת היא את העולםהשהמחשבה , ציור יותר מבוסם

ב כל המילוא , בריות ומתגברתההולכת אהבת העולם וכל , מצד מחשבה שממקור חסד כזאת. נכוןה

בזה החושב . מתמלאת ותופסת יותר מקום בעולם, ענין האלהיבוהמחשבה הצלולה , שהאהבה האלהית

 . להיתהרוממות האוהעדנה , אלא מעלה את העולם אל העדן העליון, פרש מן העולםנלא 

 
שהם , ל האלהות מצד הרוחניות שבואתבוננות פשוטה היא שיותר גלוי הוא ע רך היחש שיש להעולם ה

וכמו . שהם כחות הפועלים המיכניים, מה שהוא גלוי מצד  החמריותמ, כחות הרצון וההכרה שבהויה

 של האדם עם עליון שיש למחשבתוההיחש , ולפי זה. כך הוא עוד יותר גלוי באדם, הדבר גלוי בעולםש

ומתוך היחש הגלוי מתברר היחש , דין לרצונו ולכל נטייותיו הנפשיותהוהוא , האלהות הוא יותר גלוי

, הידיעה, הדביקות, אמונהה, הביטחון, היראה, וזהו היסוד להערכים הגדולים של האהבה. מסותרה

, ידות ובכל המעשיםוהתגלותם המעשית בכל המ, געגועים לאלהיםה, השמחה, העונג, התשוקה, הקנאה

בכל , בכל תפילה ושירה, הדמיוןוהרגש , בכל ארחות החיים וככל גילויי השכל, כל התורה ובכל המצוותב

 . סילות בלבבםמ, אשרי אדם עוז לו בך. חפץ ושאיפה

 
מפני שמתגבר הרצון , שום עסק עולמיו, ולא בשום פעולה ומצוה. ש לפעמים שאי אפשר לעסוק בתורהי

התשוקה משלא להיפרד , וצריכים אז ללכת בהדרגה. עימת אור אין סוףנ בציור העליון של להיות קשור

וכל גוני , מחיה את כל התרבות יות האנושיתה, וההשכלה היותר עליונה, שהיא יסוד הכל, הקדושה הזאת

ור המשכת רצונות בתו, אלא לתקן את האור הגדול על ידי תיקוני כלים, בהויה כולהשהעולמים השונים 

בכל ההליכות של , דרכי מצוות וארחות חיים בעולםושהם יהיו מתאימים להגיוני תורה . קוים ונקודות

 . יישבים את העולם ביישוב עליון של קודשמובזה , דרך ארץ

 
עד , שיווי שיש למצוא בהויה כולההאת הצד של , כמת האמת מלמדת אותנו את האחדות העולמיתח

ציור ה, הגשמיות והרוחניות. ואיך ללכת בדרך אורה זו בלי מכשול, יוצרהל לדימוי הצורה, למעלה למעלה

ועל כולם את הערך של הופעת החיים . מוקשיםומתאחדים , איך הם כולם תואמים, השפל והנישא, והשכל



 ערפלי טוהר

 37

, גמורועל ידי הכרה צלולה והתנשאות רצון מטוהר , רוח האדם בעילויו, ולהכביצירה , שלנו ביקום

זאת היא המגמה של  . חשיבותו של הראשוןומפני עוזו ,  עד לידי השלטת רצונו על ההויההמתנשא לבוא

ואה אך בהם רשרוח האדם המעורפל , העולה ממעל לכל המדעים המוגבלים, בהירהההדביקות האלהית 

 . את עולמו הרוחני

 
, תרי עליון בא בשפעכשגילוי האור של סו, העלות דברים בטלים אי  אפשר כי אם  על ידי גילוי רזי תורהל

משיחא  דועל כן בעקבתא . ומתראה בהם האור הצפון במעמקים, פליםשמתעלים כל הדברים היותר 

ועל ידי התגלות אורו   , של קיבוץ, פרותסומת רבים דברים בטלים רבים בצורה של , חכמת סופרים תסרח

 . והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה. קדושהלשל משיח יהפכו כולם 

 
שנשמתם היא גילוי , ילוי ש ל תורה ועבודהגמיתוק הק דושה שבנשמתם הוא למעלה מכל , עליוניםדיקים צ

בכל , כבודםב, בכח גופם, ועל כן לעולם צריך שיהיו בשלוה גדולה. יותר עליוןההתורה והעבודה בזוהר 

ור החיים וא, מיד יהיו מלאים חיל ושמחהתכי אם , ולא ייעצבו כלל, ולא יהיו תשים ולואים, צרכיהם

 . עולם ואת הנשמות כולןהשבעצמיותם הוא מבסם א ת 

 
להילחם נגד הרעות , עמדםמשכל מה שבני אדם מ זדרזים לחזק את  , תוך קטנות  אמונה נדמ המ

שכל אלה הינם דברים היוצאים מחוץ להתוכן , סדר, יופי, בורהג, לרכוש להם מדע, המתרגשות בעולם

, ומדים הם על הבסיס האלהיעשלפי דעתם , פה מתוך כמה  א נשיםומתוך כך  עין צרה צו. בעולםשהאלהי 

. בישראל ובעמים, את התחבולות המדיניות, את המדעים, תרבותהשונאים את , על כל התקדמות עולמית

הופעה האלהית בכל תיקון ההדיעה הטהורה רואה היא את . וחסרון אמונה, ל זה טעות גדולה היאכאבל 

או הקלקול  , ודדת את הענינים רק במיד ת התועלת שהם מביאיםמהיא . ני וגשמירוח, יחידי וציבורי, חיים

בין , וסקת לברוא איזה דברעכשהיא , ובמידה זו לעולם לא תהיה תנועה חייבת כולה, קלקליםמשהם 

הכל הוא מכלל היצירה האלהית ההולכת , אבל בכללותה, גרעותמיוכל הדבר שיהיו בה . גשמי בין רוחני

 .  תוהו בראה לשבת יצרהלא. פועלתו

 
י אם על ידי רשעים ואנשים פגומים כ, שאי אפשר להם שייעשו על ידי צדיקים, שנם תיקוני עולם כאלהי

בתפילת , והתאמצות גדולה להרבות קדושה בעולם, שובה מאהבהתאמנם על ידי . בדיעות ומעשים

י הסדר הנהוג אינם רגילים פעל ש, זוכים שגם צדיקים יוכלו להשתתף באלו התיקונים. דיקים ישרהצ

כמו , תיקונים הללו כוללים תיקונים חברותיים. הקדושהמלצאת כי אם מידי רשעים ואנשים רחוקים 

 . שישנן מהן שהן דרושות הרבה לעולם, מלחמות, בודת אדמהעמכשירי 

 
מעוטרת  שהנשמה ה, עשיות ושכליותמוישנם מהם תיקונים רוחניים של כמה חכמות , מצאות מעשיותה

מהלך הרק על ידי עלייה גדולה של . קדושה אינה יכולה לחדור לפרטים הללולבחסידות ובהתנשאות נפש 

 . ולם על ידי צדיקים ואנשי קודשעשל כיבוש כל תיקוני , הרוחני אפשר לזכות לברכה עליונה זו

 
וד ההרגשה הזאת ועל יס. נשמה ובעולםבמרגישים במציאות האור האלהי . שכח המדמה בריא בקדושתוכ

טובות הוהמעשים הטובים והמידות . ומאירה באור חיים גדול מאד, תוריתהבאה אחר כך ההשגה 

לרומם  , תחיל להופיע בעולם בהוד והדרמורוח הקודש . מוסיפים מציאות חיים באור הדמיון הנשגב הזה
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 . ולהחיות רוח שפלים, גוי

 
הם מוסיפים דביקות אלהית , עליונההת נשמתם בכוחם הגדול ובקדוש. שהצדיקים מאמינים בעצמםכ

, וסגולת רפואה. של עונג ונחת, די זה לעולם שפעת חיים של קודשיוממשיכים על , בציורים בהירים

 . עולם בואור תשובה ושמחת מצוה מתרבים , ברכות שדים ורחם, ריכות ימיםא

 
יד המלחמה לעקור את התכונה של מאין לאסור , שמרגישים איזו פחיתות של מידה רעה בפנימיות הלבכ

גם אין להחליט על פי הסקירה הראשונה שהמידה . מקום אחר לטובהבכי אולי תצטרך תכונה זו , המידה

, צריכים לכובשה, וכרת לרעהמאלא כיון שלפי הסקירה הישרה הרי התכונה . נדמית לרעה היא רעהה

, ובטהרי היא מתפתחת  באופן , העתיק הזהתחת המכסה . במעשים טוביםולכסות עליה בתורה , להעלימה

ובדרך הלימוד והחינוך . ידה עליונה טובהמובהמשך הזמן תופיע באור בהיר של , והיא מזדככת ומסתננת

כחות האיך להשאיר , יתבארו כמה דרכי עצות, בוהה במושגים הרוחנייםגהמצורף להשכלה , העצמי

 . מעלות הקודשבלותם ולהע, הנפשיים ודרכי התפעלויותיהם במצבם הבריא

 
בהירות הציור ועזוז הקודש  . השגות עליונותבוהארת  השכל , ורת רוח פנימיתקימן טוב לת שובה מעולהס

 . של טהרת כח המדמה

 
 . הכוללת כל ארחות החיים כולם, מלביש את ההבנה העליונהה

 
ים להיות מסוקרים צריכ, מעשיווההסטוריה האנושית וכל איש יחידי , טבע העולמי וכל יציר פרטיה

 . ואז ממהרת האורה של הדיעה המביאה לידי תשובה לבוא, וניםשכתוכן אחד בעל פרקים , בסקירה אחת

 
ולא , לא מהתפעלות הנפש. שכלהמשכילים הגדולים צריכים לשאוב את  אור הקודש  שלהם ממרומי ה

מקור   בהמואר , ורש שרשוכי אם מ כל האור של כל אלה בש, אמונה לבדההולא מפשטיות , מלהבת הדמיון

 . בזיו הנשמה, ההשכלה היותר טהורה

 
מזככת את  , הכנת הדביקות באור אין סוףלהדרושה , יטת המחשבה בציור המזוכך של השלילה הגדולהש

מחשבה ההחושב את  , ומעלה גם  כן את כל  השייכים להמייחד, ותם מכל שפלותאומעלה , כל כחות החיים

והתפילה המתייסדת על יס וד צימאון . הירהבבעלייה רוחנית ,  רוחו ונשמתוהגדולה הזאת בכל עומק  גו דל

בחרבי . יבורגוקולעת את מטרת ה כקשת וחיצים ביד , ולה ברוח הקודש בהירהכהיא ספוגה , עליון זה

 . בצלותי ובבעותי, ובקשתי

 
 שניה היא ומבחינה, בחינה אחתמהיא לבוש הטוב , אהבת הענוה מעומק לב. ענוה היא חותם הטובה

שכל בעל נפש מכובדת כל דהו , צלול שתכונת הג יאות היא מא וסהההחשבון . עטרת הטוב ו נזרו העליון

ומכשירו לאור  , וחנית פנימיתרהמרומם את האדם הרמה , זהו חשבונו של עולם, תרחק מהתגאל בהי

 . תורה וחכמת אלהים

 
לא יזיזו את , ורה וחכמה שבעולםתל וכל חמדות ש, כל קנאות סופרים שבעולם, ל תשוקות שבעולםכ
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 . ומקור חיי כל, ואור העולם כולו, שהיא הצלחת חייו, אלהית הקבועהההצדיק העליון מיסוד הדביקות 

 
 . ים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוהמ

 
דות החיים את כל חמ, ל אור העולמיםככוללים בקרבם את , ותענוג הקודש שבה', פשטיות של אהבת דה

עד . הטהרהועינוגים שבעולם הינם כלולים ביסוד עונג זה בתמצית הקדושה הוכל , הגשמיים והרוחניים

הממתקת   , ודוקא באהבה בתענוגים, ור מופלא זהאשהעונג העליון שבמסירות נפש הוא רק ניצוץ קטן של 

די העברה של יעל , ם ברוחניותויסורי גיהנ, כמסר קות של ברזל  בגופניות, שר נו ראיםבבעומק מתקה  יסורי 

שמהפך ברוב כחו את  כל המרירות , ור עונג   זהאהיא מ כילה קצת התגלות של עומק , צדיקים במעמקיו

 . למתיקות מוחלטת

 
די התערבות כח החיים בזרמי יועל , למרום החיים, החי בלב קדושי הדורות, ממילא מתעלה ציור זהו

, לזכויות ואורות נעימים, העוונות והפשעים וכל קטיגוריהם, חטאיםהמהפכים את כל , הנשמות הרבות

 . של תשובה עילאה' נועם דב

 
. וסיפה להם עוז ואומץ של קדושהמ, תרחקות ארעית של צדיקים מציור הדמיון הקדוש בעניני אלהותה

ומכל  . מתהפכת ידיעה זו לתוכן קודש מבריק, וספת ידיעה בעניני חולהואם ההתרחקות הזאת גר מה 

שחסיד מקריב עליה , צות שכחהמוהרי הדבר עומד במדרגה של , קום אי אפשר לעשות כן לכתחילהמ

 . קרבן הודאה

 
הלא יודעים אנו ברור שכל אלה . ורהתראה של שטות היא מה שמתייראים מהמשלים הגשמיים שברזי י

סיפים בנו אור   אלא הם מו, מאיר  של טהרת אמ ונת אל אחד  ברוך הואהאינם פוגמים מאומה את ה יסוד 

להכין את  התכונה , ללמוד, שנןלואנו אין לנו כי א ם . וכשרון הסתגלות לאורה האלהית, בהירות להבנהו

המפכה בכל עת ורגע מעיינות , הוספה קבועה של אור עליון זהלהגופנית והרוחנית באופן המתאים 

האהבה המליאה , האלהיתדביקות הועומק מסירות הנפש אל , וכפי רוב הבינה. הורים ממקור שרשוט

 . יי הרוח בצורה של בריה חדשה בכל יום תמידחלחדש את , משתפכת מגנז י היראה

 
ייכחד מן , מוות יאבד לגמרי את ערכוה, יסקור את החומר והרוח בסקירה גדולה אחת, גדל רוח האדםי

, טבע החמריהטבע הרוחני וה. החיים יתפשטו על הכל. ידיעה בטוחהומתוך הכרה בהירה , המציאות

בהיותו מבוטא   , החפץ האישי. חתאהכל ייעשה אגודה , הטבע ולמעלה מן הטבע, טבע ונשמת הטבעה

התוכן התופס מקום היותר חשוב , הו הגילוי האיתן של גודל הרוחז, התפילה, במהלך עילויו למקורו

ר בהכרה  של מדע יכבד הרבה יותי, מה שהיה נכבד כל כך מ תוך נטייה אינסטינקטיבית, עולם משוכללב

יחד עם כל הדרכים , בעולם הגדול הכללי ובעולם האישי, פועלבבכדי לבוא למרומי כל מגמה . צלול

.  תבוא התפילה, הגבורה הממשלתיתוהגאונות האמנותית , החוש והרגש, כשירי השכלול שחולל המדעמ

אש רזה יהיה ,  לסוד אלוהבנטותו בעוזו, וטוהר הרצון וחוסנו, יודע לכלימה שנודע רק ליחידי סגולה 

כי ביתי בית תפילה . שביל העולם כולוב, שתתנוסס בתפארה מידי עם עולם, מגדלי התרבות העתידה

 . ייקרא לכל העמים
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שברכה היא , הערך של דיבור פשוט. המחשבהוגולת הדיבור תתגלה בעולם אחרי התגלות סגולת הרצון ס

יצירה הזא ת  היא חטיבה של התגלות  כח ,  להיות קםושאומר הגזור צריך, ללהקוקללה היא , ברכה

ושפת אמת   , ברים בטלים יסחו מן העולםדמובן שהשקר המילולי וכל . העליונה שברוח האדם בכל מילואו

 . תיכון לעד

 
 . ייזהר מכל דיבור הנראה כגסות הרוח, רוצה לשמור מנוחת נפשוה

 
רק , נכנסה בו רוח טהרה של ענוהו, כבר פג ממנוכשיתברר לו בבירור גמור שטעם גסות הרוח ההדיוטית ו

שביל ב, להביע דבר המסמן את הצד הטוב שבעצמיותו. חרי זיכוך גדולא, אז לפעמים יוכל להתיר לעצמו

ותכף שירגיש מזה . נדרשת לפעמים לעצמוהאו בשביל התעוררות רוחנית , טובתם של מקבלי השפעתו

שבר ונדכה נולב , וישוב למידת הענוה מתוך לב טהור, זמן לכךעוד לא הגיע השיבין , מוסר כליות פנימי

 . אלהים לא תבזה

 
 . שבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדברכ

 
ואין . שוב עליהם שוב אינם מעכביםלתכף כשמבקשים , ד דברים המעכבים את התשובה"אפילו אותם הכו

ידתו מלומר שאין הרעיון הקטן ראוי  לפי , מפני שפלותהטנה  שבקטנות קלא , לבטל שום נטייה של תשובה

כי הכל עולה ומצטרף , הוא גבוה יותר מערכושלומר , ולא את הרעיון היותר גדול, שהאדם משער את עצמו

 . אחריםהוקדום מכל העולמות , גדול, שהוא יקר, עולם מלא של תשובהוביחד לקומה שלימה 

 
, מקום בין בענינים שבין אדם לחבירולבין בענינים שבין אדם , ה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולותמ

. בריה חדשהכוהאדם מתחדש , ביםש'וכיון שמבקשים לשוב אל ד, רוחניתהלא יעכב כלל את התשובה 

ויסגל לעצמו מידת השפלות , ליהם תמיד לתקנםעיצפה , שצריכים לזירוז גדול לתקנם, והציצים המעשיים

, שלםהוישתוקק לתיק ון , איזה דבר בפ ועל ממה שיש לו לתקן ב דרך מעשייקן   תביותר כל זמן  שלא 

 . ת לתקן הכל בפועל"וממילא יבוא הדבר לידי כך שיעזרהו השי

 
שעדיין אין , צד מניעות פנימיותמאו , בין מצד מניעות חיצוניות, בל גם כשלא נזדמן לו עדיין התיקוןא

מכל מקום , ים המעשיים עדיין לא באה לו בהשלמהדרכי התיקונלוההסכמה , הרצון שלו תקיף כל כך

שהיא ענין , חוז הוא בתשובהאשסוף כל סוף , ויהיה תקיף בדעתו. תשובה הרוחנית בכל עוז ואומץביאחז 

וישפוך . ב חכמה ובהנהגה ישרה בכל מה דאפשר לו, מידות טובותב, וירבה בתורה, יקר מכל מה  שבעולם

, בעבור עצמו, א יצאו אל הפועלל הפועל את חלקי התשובה שעדיין יחו בתפילה לפני קונו להוציא אלש

שיהיה בתכלית , בעולם' אור ד, ובעד תיקון הכללי של השכינה, ולוכובעד כל העולם , ובעבור כלל ישראל

 . והכל ישבעו טוב ושפעת חיים. שכינההוישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות ונהנות מזיו . שלימותה

 
ואף על פי שאינו מרגיש , צד התורהמ הא חד הוא בא  . נים של דביקות המתנוצצים באדםשנם שני אופי

מכל מקום הוא ב א מכח   , בלא אותיות של הלכה ושל מצוה, וחניתרבפנימיותו כי אם הארה נשמתית 

וישנם בכל פרטי . בעולם' ל אור דאביחוסה , והשני בא מצד עצמות הארת הנשמה. ארת התורה המעשיתה

, חילוקים לענין דרך השימוש שבהם, המתנוצ צים בנשמה' ביקות דד של אלה שני המינים של הבחינות
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 . לפעמים צריכים למזג דוקא מין אחד בשניו

 
מתגדלת  , פנימית של תוכני הנשמההוכל מה שמעמיקים בידיעה . ל העולמות מתגלים בתוך הנשמהכ

תרחב  מכל מה שהגילוי העולמי , מתגלה ביותר, אור המקורי של חיי כלו, ונשמת העולם. הידיעה על הכל

 . וב הסתכלותו בנשמתורמאיר על האדם לפי ' עד שאור ד, הוא בתוכיות הנשמה עצמה

 
ההצלחה הרוחנית גדולה היא . כלל כולוהמעלות את הנשמה הפרטית של האדם אל אוצר , מצוות שבזמןה

 . דבר בעיתו מה טובו. נשמה מאור הגנוז שבכל מצוה בזמנההכשחושבים להאיר את 

 
אבל היא עומדת . י אם דרך ארעיכ, עד שאינה יכולה להיות קבועה, סוכה היא שמחה עליונה מאדה

, החדש, ומיד בלא שום הפסק השני, ואחד מתעלה, שמחה שוטפיםהמפני שגלי האור של , במקום אחד

, ובאמת בכל רגע ורגע, כה אחתיא סוהעל כן נראה כאילו הכל . יורד ונשפע, הוא יותר מאיר ויותר משמחש

יא הוכאן ההתחדשות , ומפני שהשמחה היא מהתחדשות. וכה חדשה ממשסישנה , ובכל חלק מחלקי הרגע

 . על כן הוא זמן שמחתנו, תמידית

 
וישמח תמיד  , הוציא מן הכח א ל הפועללאדם צריך להכיר מנטייותיו הפנימיות את התוכן שהוא צריך ה

 . תוקףויחזיק בו בכל , בחלקו

 
שים אל ליבו מה שאצל רוב בני אדם יאל , אם מרגיש הוא שיש לו תכונה מעורבת מכמה נטייות הפכיותו

 . כי אז יאבד ב ידים חלק גדול מעצמיותו, חשוב שגם אצלו הדין כןל, נטייה אחת סותרת לחברתה

 
 רוב בני אדם הם  ענינים שאצלההינהו מוכשר לאחד בקרבו  את , שכיון שכך הוא  טבע נפשו, לא ידוןא

. וקא בהשלמתם של כל החלקים וכל הנטייות השונות והמנוגדותדוהשלמת חוקו תלויה היא , מפורדים

כי כלל הכל . תכונות המידותובין ברגשי הנפש , בין בהשגת תורה וחכמה, והג בין בעבודות מעשיותנוזה 

מן ה סביבה , שגם היא צריכה, אחר כך תבוא  ההכרה החיצונהו, שראש דבר תהיה הכרתו הפנימית, הוא

 . עולם בכללוהומן 

 
וממילא  , ל התורה והאמונה האלהיתשמעמד הרוחני של רוב בני אדם רחוק הוא כל כך מהת וכן הפנימי ה

עד שרק אחת משתי אלה יוכל , וממוצרים במצוות המעשיות, בתפילותומהרעיונות המובעים בתורה 

ל האדם ושל כנסת ישראל שת בעומק האמונה הנשמתית או הכרה פנימי: קשר אותם אל זה הגובה ל

עולה על כל עריגה עילאה בלתי פוסקת  , ל כך שפלה ומגושמהכעד שלמרות מה שהחיצוניות היא , לפרטיה

, ל תכונת עצמיותה המתגלהששאינה מכירה את  הריחוק , או  סמיות  המונית; הוא רם על כל רמים שלמה 

בעת אשר  תיפקחנה . קשר הא מונה והיהדות בכלל ובפרטבמהאורה העליונה המתבטאת ומתבקש ת 

,  תשובה כבר מוכנ ת היא אזהאבל . יחרד כל המחנה מנפילה חצופה ואיומה, ראות את הריחוקלהעינים 

אשריך ישראל מי . היינו ההכרה היחוסית מצד הסגולי הפנימיד, לבוא אל הצד העליון שבקישור הקדושה

 . ל במותימו תדרוךעואתה , וייכחשו אויביך לך, ר חרב גא ותךמגן עזרך  ואש', ם נושע בדעכמוך 

 
הוא כשמכוונים במילוי הרצון אל , יותרבוהדבר המפשט את כח הרצון . שמתפללים מתפשט כח הרצוןכ
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תגדלים מאז כל כחות הנפש . והרצון דבק בו אז בקשר מחשבתי פנימי, אלהיםבכשהמחשבה דביקה ', ד

ככל . התפילה היא פעולה ממש. ועל הוא את טובופ, בהתפשטו ביותר, והמעולהוהרצון הטוב , מעל כל גבול

ושל התוכן , מתפללהאמנם הכל תלוי בגודל קדשו של הרצון היחידי של , לה מורגששפעולה שהטבע 

מה עתר , ושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העולם כולועותפילתן של צדיקים . האלהי הממלא את נשמתו

ה ממידת  "ל הקבשאף תפילתן של צדיקים מהפכת דעתו , אה בגורן ממקום למ קוםתבוהזה מהפך את  

שהוא , יכולה לגעת בגובה זה', עדר השינוי ברצון דההמבינה את , אין הפילוסופיה. רגזנות למידת רחמנות

, בבירור טובו, אלהיםהבתנועות הרצון של האדם כלפי . ל השינויים בהשוואה נצחיתככולל בקרבו את 

כמו שכל ההוויות הטבעיות פועלות את גילויי , בעולם לטובהובאד ם '  עה בהשוואה זו התגלות אור דמופי

 . תוך ההשוואה האיתנה של המציאות כולהמשינוייהן 

 
, ינות יש בכל מדע ועולם של רגשפאבל , ל חוג של מדע יש לו תחומי ידיעותיו והרגשותיו המיוחדיםכ

החש שכל עולם עליון שופך אורו על העולם , ש שמתגלה כשרון גדוליולפעמים . שנוגעות בהן אלו באלו

תהום . מיוחד הרגיל של התחתוןההרבה יותר מערכו , וחיים נישאים, ועושה בו הארות גדולות, תחתוןה

 . אל תהום קורא

 
' נשמתו מזדככת לראות את  מעשי דשכל מה , ל מה שהופעת הכרת כח היוצר נגלה יותר בקרב האדםכ

הוא מתחיל , נעשה אצלו חביב וקדוש, דיבורו, ויצירתו שלו, קרב ובככה מתקד ש רוחו , היצירהבסוד 

עמד נפשו  המיוחד הוא מרגיש כבר  ממתוך . ותוכן של דברים בטלים מתבטל אצ לו לגמרי, הוקיר את ערכול

הרבות לובשום אופן לא יעיז מטבע רוחניותו , נוצרת בעת הבעת הדיבורואת היצירה הגדולה שהולכת 

. העמוקה השוכנת ברוחו' אוחדת עם דעת דמ, יראת הדיבור הריק מונחת כבר בקרבו פנימה. שיחות חולין

 . מגיד לאדם מ ה שיחווהנה יוצר הרים ובורא רוח 

 
תכף כש מתעוררים , ק הוא של הי תרר אם , של גופניות ובהמיות, שעושים איזה דבר בנטייה של חוליןכ

, ולבמצות עשה לא זז  משם עד שמוחלין . מתהפכים לאצילות ולקדושהות לשוב על זה מתעלים כל הכחו

 . ובעניני היתר תכף כשעולה ברעיונו לשוב הרי הוא מתקדש

 
ולישרי . תהפך מיד לשמחה של מצוהמוהעיצבון הבא מתוך תענוגי חול , הפעולה וכל כחה מתקדשים עמוו

 . לב שמחה

 
מוכרחים הענפים להיות אצלם , בעבודהובתורה , במידות, תבדיעו, משיגים הכוללים בקרבם כמה ענפיםה

והם מוכרחים להתרומם למקור , מוך ריבוי יניקתם במקום מצומצםמ, לפעמים מכחישים זה את זה

ומכל מקום . חיה את כולםמוהשגה כללית אחת , ששם כל הענפים הם בחטיבה אחת, אחדות תמידה

מפני שההמון ,  שעל פי רוב הם יותר מפורסמים בעולם,יוחדמצריכים הם סעד מגדולים בעלי מקצוע 

. גודל של עושר רוחני כלליההרבה יותר ממה שהוא תופס את , זיו של מקצוע פרטי שמתרבההתופס את 

 . ואלה הנשמות המיוחדות בחוגן

 
תעשרות הרבה על ידי חיבורן עם מוהנשמות הכלליות , שפיעות הרבה עוז וקדושה על הנשמות הכלליותמ

כי כל דבר פרטי . הרבה יותר ממה שקיבלו מהן, ליהן שפע גדול מאדעוהן חוזרות ומשפיעות , מקצועיותה
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הכל לפי ערך , דבר כללי ומקיף הכללנהפך אחר כך בכ ח עיכול רוחני , יון שהוא נשפע לתוך נשמה כלליתכ

 . נשמה הכוללתההכלליות ומדת ההקפה של 

 
, והתורה, עבודה הרוחנית של ההשגההאין ליפול כלל מסדרי , ושביל פגם שמרגיש אדם בעצמו במידותיב

 . ותתהפכנה לטוב עליון. וסוף כל סוף שכל המידות תתעלינה. עליונההוהדביקות האלהית , והמצוות

 
 . חימוץ ומכל פגם צדדימלשמור , המותר שלא יהיה מתוקן כל כך ישמש כדורדיא לחמראו

 
והשלימות . נשמתית היותר גמורההה שבחיים היא להשלימות נו מבינים איך העריגה היותר עליונא

ויודעת היא . והיא מרגשת את עצמת חילה, ובעלת חפץ אדיר, ליוןעהנשמתית הישראלית היא בעלת כח 

על כן אוהבת היא את  המצוות עד , המצוהועל ידי הגלמת כל חייה על פי התורה '  נשמה שתתאחד באור דה

 . ושמחתה הפנימית בהן מרוב כל,  להןה בתהאוהיא מרגשת , אין חקר

 
שמחת  , אין כל העולם כולו כדאי הוא להשריך צדיק להאמין בעצמו שהוא ראוי לשמוח במצוות שמחה צ

גמרי מן הלב את לשאין קץ לאושר המתגלה בעצם הזמן ובמצוותיו מגרשים , מחהשובפרט בזמני . עולמים

בקדושת גי לוי אורו ', שמחים בד, ת חייו הרוחנייםאדם שהאדם יכול להעיב על י, כל החשבונות הקודרים

התקשרות רוחנית ל, ועולה בהכרתה בשלהבת פנימית, מתאגדת עם תוך העולם כולוה, בתוכיות נשמתנו

 . צדיק כביר, מחולל ומוליד, מקיף הכלוממלא כל , בעוז קדשו המחיה כל, ועליצתו' באור ד

 
רכת ה על ידי הגילוי השמימי של תורה בשמצאה את , מהורה שבעל פה מונחת בעצם אופיה של האות

תיבתה  נכי הרי הגורם הראשי למצוא את , יא תורה שבעל פה מתורה שבכתבהנמוכה , בהתגלותה. שבכתב

עם הנצח , עם המגמה של המגמות, עליונהההיחש העליון של האומה עם האלהות , היא התורה שבכתב

ישראל בשביל להלא התורה ניתנה , אבל בצורה הפנימית. מלמעלה של כל כללותםווההוד שבעולמים 

ונמצאת  , נוזה זו להופעת תורה מן השמים עליהםגהרי גרמה סגולה אופיית , סגולתם הפנימית העליונה

 . ורה תחביבין דברי סופרים יותר מדברי , ה בשרשה משורש תורה שבכתבפעליונה תורה שבעל 

 
ולהחליט בשביל כך , ידה שאינה מהוגנתמאיוו תאוה או לאיזו ין להתפעל ממה שהלב מושך לפעמים לא

יים חהאדם נתון  תמיד בסבך  של . פתיות היא זו. כמת קודש אינ ה הולמת לוחשכל הופעה עליונה של 

 . וגם מגדלת א ותם, חכמת אלהים מקדשת את חייו, גופניים

 
המתגלה ', נים להתבטל מפני הדר דוכמשהם עומדים , וערים בלב לפעמים דמיונות ונטייות בלתי רצוייםס

 . בנשמה בהדרת קודש

 
בעצמה הרי היא המידה היותר גדולה מכל ש, עיקר נפילתם באה מתוך הענוה היתירה שלהם, צדיקיםה

עיניהם את בוהיא מגדילה , מתעטרים הם עוד יותר בענוה, כשהם באים לשוב. כולןמענוה גדולה , המידות

המוחה כעב וכענן אמ כ ל  . תשובה כבירהבוטסים בבת אחת , תהאורה הרוחנית שבנשמתם האלהי

 . לישרים נאוה תהילה', רננו צדיקים בד. 'לרנן לשם ד, ל במתי עולםעומעמידה אותם , הפשעים
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 . ישמעו ענוים וישמחו. תתהלל נפשי' דב

 
מכל מקום . אדירה של רזי תורההמנגדים הם את ההופעה , ף על פי שסדרי העולם ומנהגיו ונימוסיוא

והעולם כולו . לי ראיו בשלימות גמורה' ח חייהם על פי סוד דאוהם חיים , מתגברים הצדיקים על כל

הממלכה הרוחנית של צדיקים העומדים ווסוף הכבוד , שתעבד להם באמת שעבוד פנימי גם בעת ההעלםמ

ל  כשנראים ,  נימוסיושבאמת העולם וכל, והצדיקים עצמם מכירים. ילויהגלבוא בכל הדר , תמיד' לפני ד

סמוכים , אמת מסעדים ותומכים להבהם , כך מתנגדים לאורה העליונה האלהית ותביעותיה הנצחיות

ה עולה מן "וכשם שקילוסו של הקב. שלמעלה' לחי פוסקת לקודש דבוהכל אומר כבוד ושירה , עליה

וסוף הכל ,  עולה מגיהנםדן כך הואעה עולה מגן "וכשם ששבחו של הקב, צדיקים כך עולה מן הרשעיםה

 . להתמתק ולהתק דש, להתעלות

 
ומחיים , ת העתיד באור ההווהאורואים הם , בחדות רוח הקודש, חכמת צדיקים מקשקשת  לפניהם כזוגו

עולם  בומרבים על ידי זה . וממשיכים נועם עולם הבא בעולם הזה, עתידהבזה את ההווה של העולם לאור 

שקויי טל , מתעלים ומתקדשים, מתעדניםו הבריות וכל החיים מתברכים וכל. נחת ועדנים, שלום וברכה

 . חיים ומלאי ברכת עולמים

 
שבספרים מבוארת היא , מים הטבעיתשועל פי יראת , זי תורה מתבארים על פי כל החכמות שבעולםר

קדושה מהראוי לקבל את הצורות היותר עליונות , תחתיתי הזה הוא החומרהוהיסוד . בחובת הלבבות יפה

 . של מעלה

 
והלימודים והעיונים אינם , שמה אציליתנענין האלהי בכללותו הוא מאיר מעצמו בנשמתו של כל בעל ה

כדי  , היה האורה הכוללת את כל הצורות כולן מתפרטת לצורות רבותתשעל ידם , אלא מכינים כלים

 .  העושר הרוחני יהיה גדול ואדיר מאדש

 
הלא בכל אופן הדרך הישרה , דעתובוגומר , ונה הוא האדם מספקותמע. צדק התחתון מתגלה במיצרה

גבי  ל, וספק, שהיא נקראת בגדר אולי, באמונה פשוטה. בות ורגשי קודשאקבלת , היא שמירת תום ויושר

 . כולי האי ואולי, אובל אולי. שהיא ראשית דעת, האמונה העליונה

 
ששם , דנים של עצמות המובניםעא אדם  לנחל ב, שהוא רק  משמש  לעיקר המובן, ן זה"מתוך נחל איתו

 . העדן הודאי מזיל את בשמי עינוגיו

 
, ונעשה מבוטל בעצמו, אינה מידה שלושכששומע גדלות של בחינה אחרת , פעמים אדם נופל מדעתול

, גדלותהמפני שכל מעמדו הרוחני נעשה אז כהה לפני אותה מידת , והר נפשוזוהעיצבון מתחיל לעמם את 

ולהשתמש רק משפלות זו לפי , ל אחרששלא לקנאות בחלקו , צריך אז להתחזק בעצמו. לערכושאינה 

, אדמומכל מקום יהיה מרוצה ושמח בחלקו , שלא תזוח דעתו עליו, גאוהההמידה הראויה לבצר כח 

 . צמח תוארוכתו מהרה , ואז ייבקע כשחר אורו, ויוסיף להחזיק במעוזו

 
שובה לבד גם כן מתקנים הרבה את תולהיות בטוח שבהרהור , שובהריכים להעמיק מאד באמו נת התצ
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אחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומר וצה בנפשו ממה שהיה שומוכרח הדבר . עצמו ואת העולם

כשהוא מחובר בתורה וחכמה ויראת ו, וקל וחומר כשכבר בא ההרהור לידי הסכמה של תשובה. תחילהב

וינחם את נפשו , וירצה את עצמו. הבה האלהית פועמת בנפשואהומכל שכן כשהתכונה של , שמים

.  שר אימו תנחמנו כן אנכי אנחמכםאכאיש : הוא' כי דבר ד, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, נהלאהה

מכל מקום א ל יתייאש כלל מהתקנה  , וכחו חלש מלתקנם, דם לחבירואואם ימצא בעצמו חטאים שבין 

ואם כן יש לדון , רי הם נמחליםהעוונות שבין אדם למקום ששב עליהם כי הרי ה, גדולה של התשובהה

מאחר שכב ר נמחלו חלקים רבים מעוונותיו על , היו בטלים ברובישהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין 

ולתקן , טא שבין אדם לחבירוחומכל מקום אל יניח ידו מלהיזהר הרבה שלא להיכשל בשום . שובתותידי 

יבו לאבל אל יפול . הינצל כצבי מיד וכציפור מיד יקוש, אומץ רוח מאדור בדרך חכמה כל מה שיוכל מהעב

ביראה , בשמחה, בכל לב' תורה ועבודת דהכי אם יחזיק במעוז , עליו על החלקים שלא סיפקה ידו לתקנם

 . ובאהבה

 
ה  בניצוצים המתרא, ת גלות אחדותיתההכל אינו כי אם . מחשבות השונות אינן סות רות זו את  זו  בעצםה

צללים הכן , ומלקים על ידי זה את המאורות, ומעכבים את האור, טילים צלמאמנם כשם שהגופים . שונים

והצללים הם תולדות הדמיון . ליהםאהרוחניים מעכבים את ההבהקה האורית של חלקים המקבילים 

על , דע איך  לקשרםשלא י. התפעלות שהרגש מתפעל מיתר  הרעיונותהאו , שלא הואר לג מרי בקרני ה שכל

אותות השמים אל תחתו כי יחתו מוכל זה הוא בכלל . בלתי מורגלת, די השינוי הנמרץ של הופעה חדשהי

, במ קור הכל, באור אין סוף, הקשורים בחי העולמים, א יחתולוישראל , הגויים יחתו, הגוים מהמה

, יהמו יחמרו מימיו. מדםע על הם עומדים עדי עד. המרומם מכל ברכה ותהלה, שלם שלפני אחדהבאחדות 

משגב לנו , צבאות עימנו' ד. קדוש משכני עליון, יר אלהיםענהר פלגיו ישמחו , ירעשו הרים בגאותו סלה

 . להסאלהי יעקב 

 
מקשיבים לקול הזרם . עשים ומידותמוטהרת , על ידי זיכוך מחשבה, תרגלים להביט בההויה הרוחניתמ

. דושהקוכל מצוה ומעשה של , כל מחשבה מאירה,  ידי כל דיבור טובלעההולך ומתגבר , הרוחני המוחלט

ועם העילוי , ליונה היא בתורה וחכמה עליונהעההתגלות היותר , הרוחניות הפרטית מתעלה על ידי גילויה

ברכת החיים , תאחדיםמהעולמים הנפרדים , השכינה נגאלת מגלותה, כללית מתעלהההפרטי הרוחניות 

המתרומם בחשקו ובמחשבתו המטוהרה , המאחד, העובד, זהלוהגורם . שטת בעולםוהשלום הולכת ומתפ

על ידי , חשך הדמיוןמעל ידי , המכווצה על ידי יצר הרע, טנות הרגילה להיות למטבע בעולםקמעל כל 

, ואה עולמים מאושרים לפניו הולכים ומאיריםרהוא , מאסר ההיגיון הצר האחוז בנטיית לב בשר

ת   אמרוממים , מתקנים את כל הקלקולים, מחזירים את כל האב ידות, ל כלעוב ומשליטים את הט

 . וממלאים עדנה ונחת את כל חללו של עולם, הנשמות

 
צריך לטהרה יותר  , וסרית וקדושהמ, בהשפעה רוחנית, ל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיהכ

הדמיון  , הבשר, תית טהרת הדםואת תח, וממות אצילות ההשכלהרהמקדש וקדשיו כוללים את . גדולה

נדרשת היא הטהרה , איגוד חיבהמקושרים לכללות הכל , ובשביל אלה השלבים התחתיים. הרגשו

וממלאה בזה  את תפקידה ב תקוה שממעין הרוחני , מכוונת אל הדעתה, ההשפעה העליונה לבדה. המדויקת

מה אש   אינו מקבל ', אש נא ם דכ הלא כה דברי. היא אינה צריכה כל כך לפרטי טהרה מעשית, טהר הכלי

החסידות האחרונה פנתה אל הרגש והדמיון יותר מאל   . ומאהט אף ד ברי תורה אינם מקבלים , טומאה

היתה המגמה לקשר  , זראעבימי , לכתחילה. ובשביל כך העירה הרבה את  תביעת הטהרה, המעשהוהשכל 
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, החינוך הכלליים של האומהשהוא אחד מדרכי , תחתיתיהאת ישראל א ל הקודש והמקדש גם בצ ד 

חיים והמנוחה היחד עם גבורת , הגלות דלדלה את הכחות הרגשיים והציוריים. טהרההוהובלטה 

ונשאר בשביל כך פנוי המקום . צורפת אל המעשהמונשארה השפעת השכל בדליגתה הרוחנית , האסתטית

יצאה . זאתה רק התורה ואין לנו שיור, הרגש והנטייה הבשרית, רוחניים הממוצעיםהשל השלבים 

במושג של קדושה וחסידות , צפייה אידיאליתבונשארה קשורה , הדייקנות של הטהרה מכלל החובה

צריך הגבלה ש, כמובן יש כאן גרעין בריא. חסידות האחרונה וחפצה לשתלה בהמוןהעד שבאה . ליחידים

בחיבור ההגדלה של השיקוע , אומה בארץ ישראלהבייחוד ראוי הוא להתגדל ביחד עם תחיית . ופיתוח

בכל , שמתהנלהברות את כל האומה ואת שורש , ומדיעה קבועה ומסוימת, ריאבמצימאון , ברוחניות

כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר . גבור ותיהמשהטהרה הבשרית היא אחת , תכונת החיים שלה

והיה  , ל תוך המחנהאמחנה לא יבוא ויצא אל מחוץ ל, יש אשר לא יהיה טהור מקרה לילהארע כי יהיה בך 

אלהיך מתהלך בקרב ' כי ד, ועל כולם אמור. וך המחנהתוכבוא השמש יבוא אל , לפנות ערב ירחץ במים

ובכל מקום . אחריךמולא יראה בך  ערות דבר ושב , והיה מחנך קדוש, לתת אויביך לפניךומחנך להצילך 

עם כל , וא תגבורת הטהרה הבשרית והרגשיתוכרחת לבממיד , שהגבורה העממית הישראלית מתגברת

, ת התחייה כולהאהכולל , אורגני, וכל אלה הינם מכינים בסיס למעמד חי, הזדווג עמהל, תכונתה

 . ונתתי צבי בארץ חיים. רעם גבורתםומראשית ההפשטה העליונה עד אחרית עליזת החיים 

 
אבל הוודאות שלה היא , ב כל נבוןלבתוכל לחולל מחשבות השעריות , חכמה האלהית ברום טהרתהה

 . וזאת היא תהילתה, מסורת נקיה

 
וקל וחומר . מוק מכל  תהומותעהוא , אפילו באותה ידיעה עצמה, ההבדל שבין המשוער ובין הוודאיו

 . שאין להשערה העיונית שום חלק בה, התיילדות מציאותית כזאתו, שהוודאות יש לה תנאים אחרים

 
, עצם קישור הוייתו באמונת הקבלהבוחי , הוא שט בהשערותיו הנאדרות בקודשהמסתכל הטהור לעולם ו

וראשון , אבות העולם, ומשה, יהושע, נביאים, זקנים, סופרים, כמיםח, עד ראש צורים, מנאמן לנאמן

 . מפי אדון כל המעשים ברוך הוא, כולם ניתנו מרועה אחד, דםא

 
די מה שעולות החדשות ההשעריות יעל , שאינו פוסקעוסק בתורה לשמה נעשה כמעין המתגבר וכנהר ה

פורחות נשמות משופעות , ומחיבור שני יסודות הללו. אלהית העליונההבמלוא חייהן אל מרום המסורת 

המגיהה כל , ליונה ומוארהעהמרימים את   הערך של העולם כולו למדרגה , חיים קדושים ורענניםמ

 . מחשכים

 
אמנם היא אינה . וחו והנמכת אורורעל ידי השפלת , רו וברוחניותובקישו, פעמים שומרים את הכללל

 . רק לשעה נוהגת היא, מידה קבועה

 
 . כי ומעטי את עצמךל

 
דבר נפרך כלל מצד רגשי הלב החפצים הואין . לפי הפילוסופיה, תכלית האחרונה של היצירה היא הידיעהה

חיד מצד  ית של הידיעה מתפלשת היא בכל י התכליכהידיעה רחוקה היאולמצוא את התכלית בכל יחיד 
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ידיעת . מכשירים את החיים המדיניים והמוסרייםההם הם , וכל הדרכים המכשירים אל הידיעה, כללותו

. חיצונההכשם שהיא כוללת את המציאות , האידיאלי, מציאות מצידה הרוחניההנמצאות כוללת את 

וביסוס , העריגה של הקדושה העליונה, אלהיתהאה האהבה והיר, העבודה, המידות, ונמצא שזיכוך הרעיון

באה על ידיהם המצד ההתעלות , הם הם יסודי המגמה האחרונה, החברותיים שעליהםוהחיים היחידיים 

, ת הנשמה בעושר ושובע של ההויה האלהיתאהמיישבת , להרוממות השכלית של האצילות האלהית

 . מלא דשן,  כוס חייהם רויהועושה את, צמות כל דורשיהעהמדשנת בעינוגיה את 

 
, העולמים, העולם, האומה. לילכאז נשכחים עניני הכלל , שהדאגה הרוחנית הפרטית מתגברת ב לבכ

נדמים כשר בשירים על לב , ל השאיפות הללו החיות ונשגבות לעדכ, חיותם והשתלמותם, שעשועם, גורלם

, נימית זוכר הוא את ימי הגדולהפטמקות ובהצ. שחורה וחשוכה, נעשה כנקודה זעירה, האדם מתקטן. ער

' וד, עלמובגודל ואומץ עולה הוא ממעמקי שאול ת חתית למרומי , עליונותהאת חזיונות ק דשו ושיטותיו 

 . אור לי' כי  אשב בחושך ד, כי נפלתי קמתי. אור לו

 
ה של בלא השפעת, נגלות שבתורה לבדהשכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של , נו רואיםא

יאוש ו, שנאת הבריות, מתגדלת מ אד  מידת  הדין, השכלה האלהית הצפונההתורת חסד  הנובעת ממקור   

כי אם  ב הצטרפות , פרצות רבות מזדמנו ת בושואין דרך לעמוד במעמד נפשי מתובל בקדושה בדור . מכל צד

שאז , הצפונהעם חסדה ואור פניה של התורה , השפעתה של התורה הנגליתמשל הדייקנות העולה 

 . מתמזגים החסדים והגבורות ביחד ובאים לידי מיתוק

 
,  וא רק הזדרחות כהה מהנסתרהוהגלוי אצלו , חי הוא באמונת הנסתר, מוכשר להסתכלות הנסתרה

 . המאיר בברק השכלתו הגדולה

 
, אוגדת עם העצמיות המיוחדתמהיא , ההשכלה הנסתרת היא מיוחדת בכל אדם בצורה מיוחדת לוו

שלו , וצדיק באמונתו. יהיו לך לבדך. אינה נמסרת בשום  הגה והסברהו, שנית ונכפלת בשום אופןשאינה נ

שרשות ' וצא הוא לטייל בחצרות די, המכינה לו עדן בפני עצמו, ומתוך האמונה המאירה שלו. יחיה, וקאד

 . גי מיםברחובות פל, יפוצו מעינותיך חוצה. עורבת עם הבריותמונעשית דעתו , הרבים מעורבת שם

 
ולמקום , הגנוזה בעמקי הלב, גדולההמתוך הים הגדול של האמונה , הפלגים הללו מתרחבים כנהרותו

 . לכת לשם הם שבים , שהנחלים באים

 
, בבעלי המידה הגדולה,  רט מתוך פרטפ, עצות המעשיות בהדרכת הכלל והפרט אינן מופיעות בהדרגהה

 . ך צפייה עליונה כללית מופעת העצה בכל עת דרישתהאלא מתו. אמתבשהם הינם היועצים הכלליים 

 
 . שכל הרגיל בניתוחוהשלפעמים יתערב בזה גם , אחרי ההופעה הכללית מתבארים הם פרטיהו

 
ת מידותיו בהיותו במעמד רוחני אכי גם אם זיכך האדם . דרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת לעולםה

ואלה , שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, מעמקי התוהועלומות חיים מתוציא הוא מכשמתגדל, ממוצע

,  דיקים שאין הגידול פוסק מהםצומתוך  כך . וצריכים תמיד זיכוך  חדש, חלקים עדיין לא נתבררו  מ עולםה
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שאחד מחלקיה החשובים הוא זיכוך  , וסקים תמיד בתשובה בפועלע, שהרי הם הולכים מחיל אל חיל

 . מידות ובירורןה

 
השפעת , הרת הרצון לדלדול הרצוןט, שלא יביא זיכוך המידות לחולשת המידות, וןעולם צריכים לכול

 . האמונה לביטול הארת השכל

 
בלא , צורה יותר תמימה ובהירהב' ייגלה לו אור ד, כפי מה שיכוון האדם את דעתו לשם השלום והאמתו

 . דלם

 
הם אינם בעלי . חד והאופיי שלהםמיוהוהוא הסגנון , עלי העבודה קראו הראשונים להמסתכלים הרזייםב

, כי אם עובדות, לא סימבולים הם מצוותיהם. ייהם הם חיי עבודהח, בעלי עריגה לקבלת פרס, הנאה

, הכל הוא מצוה, גבלות אצלםנוהמצוות אינן . מטיבות לכל ומאשרות את  הכל, צחצחות ומעלות הכלמ

',  והם הם הגדוד של עבדי ד, על כל חיי החולמתנשאים הם מ. מיםשכל מעשיך יהיו לשם , בכל דרכיך דעהו

הם הם החיים . יותר מכל מרוםו, כצבא המרום במרום, הם הם העומדים ומשמשים. שמם נאה להםש

הם הם  שבמיתתן קרו יין חיים ואינם חפשיים מן המצוות , בעולם הבאווקיימים בחיי עבודתם בעולם הזה 

, הולכים מחיל אל חיל, עולם הבאבה לא בעולם הזה ולא תלמידי חכמים שאין להם מנוח, עולמי עולמיםל

 . ומד ומשמשעמה כאן עומד ומשמש אף שם 

 
ב מיד לאחר האכילה לרומם את שוהוא . שאוכל אדם במחשבה פסולה או נמוכה, ם מזדמן הדברא

כאילו היתה תחילת האכילה בכוונה , רי הוא מתקן את העברה, מחשבתו וכחותיו בתשובה מאהבה

אשר את  ', ראויה לכהני דה, מסוגל יותר להרמה עליונה זו, הראוי לברכת המזון, זמן העיכולו. טהורה

 . תכפריםמכהנים אוכלים ובעלים , הם אוכלים' לחם ד

 
התחלת תחיית האומה תתעורר  ששמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל בפרק , קובלים אנומ

תקטין את  , שר ידמו גם כן שכבר באו למטרתם כולהא, האומהמהשלוה הגשמית שתבוא לחלק . לבוא

, ישאים וקדושים כליל תחדלנהשאיפה לאידיאלים . ויבואו ימים אשר תאמר אין  בהם חפץ, נשמהה

וייראה אז בעליל כי חוסן ישר אל הוא , ויהפוך מהפכה, ערסעד אשר יבוא  . וממילא ירד  הרוח וישקע

גמ ורה המנצחת את כל  השהיא הגבורה , רה הרוחניתבחשק האו, בתורתו',  באור ד, ולמיםעבקודש 

יא הנטייה לצד החמריות שמוכרחה להיולד בכללות האומה ההצורך למרידה זו . העולמים וכל כחותיהם

צורך והאפשרות האחרי אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפס לגמרי מכלל האומה . קיפהתבצורה 

והם הם חבלי משיח אשר יבסמו  , זעם ותחולל סופותבתדרוך , וזאת הנטייה כשתיולד. להתעסקות חמרית

 . ל ידי מכאוביהםעאת העולם כולו 

 
תהי הדעת  . מציאות לטובה בכללותההאם תיערך . טוב והרע האידיאלי שייך הוא אל המצ יאות בכללהה

 . בשביל שהם נמצאים על כל פנים בעולם שיסודו טוב, תפייסיםמוגם הפרטים הסובלים , נוחה

 
עולמים כולם אינם אפילו כערך של הוכשנזכרים שכל , וב האלהי היא מוכרחת לביסום ההויההשגה בטה

חיים הומרירות , מופיע אז אור הטוב בנשמה, ולמיים לגבי אור שכינת אלעאיזה ניצוץ לפני גלגלי אורים 
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 .  מתמתקת

 
, ניות והעצמיותהרוח. המציאות, קיוםה, החיות שלהם, כלומר ההויה של העולמים, אלהות העולמיתה

אחרונה הא "ה, הכל הוא בכלל אור מלכות,מעלתם תמיד ממדרגה  למדרגהה, הממלאתם ישות, המעדנתם

האורה העליונה שבגללה , אידיאלית של הוית הכלהאמנם המטרה . המתגלה בשם האדנות, של שם הויה

היא  , ל העולמים כולםכשהיא הרבה יותר ויותר עליונה בקודש מגופם של . עולמים להימצאהראויים כל 

לוי רק כפי אותה המידה שהם מתעצמים עם האידיאל של תשכל זיום של כל העולמים , מידת התפארת

ק באותו הערך שהזיווג רהם , פדותם וגאולתם, ושמחתם ועינוגם, עד כמה שהם מתאחדים בוו, הוייתם

 אפשר שתהיה אחרת כי אם ליחדא גמתנו בכל פינותינו אימוכל . והייחוד העדין מצוי בין תפארת ומלכות

המקבל לשדו , שופע ממקור הכלהשבא על ידי הנועם , שהיא הכל, ושכינתיה, אידיאל הכל, ה"קובדשמא 

 . ולפני אחד מה אתה סופר, מעלה מכל עומק של שורש ועיקרלהמתעלה עד , משורש מקור הכל

 
הרי הוא מוסיף  אומץ גדול , צח קדשוהוד נבכשהוא מתעלה , ח החיים הקדוש האצור ברצון החפשי שלנוכ

העולמיו ת  ו, מתעלים הם, בתור חטיבה רצונית מלאה חיים, והעולמים כולם. ולהכלעושר הרצון שבהויה 

שופע אור חדש של , כללית של התפארת האלהיתהומאור האידיאליות . בזיוה האלהי היא מתעלה. כולה

לשום שפלים , דכאיםנושיע לכל כושלים ולעודד כל לה, הופיע נשמות חדשות מלאות אוניםל, חיים חדשים

 . למרום וקודרים שגבו ישע

 
, הסיר את הרע והחושך מן העולםלצריך לשים לב שכוונתנו היא , שמכוונים לאיזה מבוקש  בתפילהכ

, לבדבשבהופיעו איננו ממלא רק חסרון אחד , חיים האלהיים במילואםהולהגביר את הטוב ואת האור של 

בגודל נשמתנו הרינו חפצים דוקא   ו, ש לים את כל החסרונות וממלא את כל ה פגמים כולםאלא הוא מ

 . בשלימות הגמורה והמוחלטת

 
, הצטמצם בחוג צר של דיעות ומעשים קטניםלשהמוכשרים להצצות רוחניות רחבות דוחקים את עצמם כ

.   נשמתם מרגשת שום מתוך כאב עצ, מידת השימוש של הדברים היבשים המעשייםבמתדלדל כחם אפילו 

בתורה ובחיים רק על ידי ההגברה העצומה של שהם אין להם רפואה רוחנית גם לצדדים המעשיים 

 . בלא מעצור מצידם, לרוחב ולגובה, לעומק, מה ששאיפתם מגעתכעד , הדיעות העליונות

 
 . לה והצלחע

 
ותשוקה זו בעצמה .  בתפיליןמעוטריםוולהיות מלובשים , דיקים גדולים תמיד צמאים הם להניח תפיליןצ

והמידות  , היא מאירה באור חיים המתנוצץ על ידי תפילין דרבינו תםו, ה"היא בחינת תפילין דקוב

. יא דרגת  תפילין דשימושא רבאה, המעשים הטובים ואור התורה היוצא לפועל על ידי תשוקת קודש זוו

מתוך מעין , ורגש לבם החזיוני, יתהודיע שהשקפת עולמם השכלל. וכולם יחד עם עוז ופאר לישראל

 . קודש הם נובעיםה

 
היא מזכה את  העולם , מחשבות הגדוליםהשמתמדת בל ב הצדיקים חושבי , ה"דביקות העליונה להקבה

עמקי שאול גם מומעלה , ומקרבת את הגאולה, ומכרעת את ישראל לכף זכות, מעשיםהומגינה על כל , כולו
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שהם מתעלים באורם על כל הדינים , חסדים הנאמניםהם צינורות ופותחת בעול, את הנשמות הנידחות

מעשים היותר קדושים הד שאפילו אותם הרשעים שעל פי סדר עבודה המתגלה על דרך ע, המצומצמים

שהיא מבררת   . די הטוהר העליון של הדביקות האלהיתיזכים אותם על מוטובים אי אפשר לזכותם

 . ימלט אי נקי ונמלט בבור כפיך, פיםוהיא דרגת בור כ . מעשיםהומצחצחת את 

 
לפעמים מרגישים בה עונג , דמיוניתהאבל , אין בה עמל כי אם שמח ה ועונג, דביקות השכלית באלהיםה

בין וואף על פי שמיצר ומימר לי מכל מקום דודי לי . דה טעם של מרירותיולפעמים טועמים על , וחדות לב

יורה , דמיון, שכל, די מתגלה עליהםשושם , ך לנקודה אחתוהשכל והדמיון מתאחדים אחר כ. שדי ילין

 . דעה

 
ק ברגע המצומצם החדש של ר, ובכל משיג נברא, מחשבה האלהית בטהרתה עומדת היא באדםה

וההתמדה של האורה העליונה . ומתעכרת, בשר ועם הגבוליםהאחר כך היא מתערבת כבר עם , התגלותה

כי פתם הם נראים כאור  תשלפעמים מתוך , ושוב כמראה הבזקרצוא , ל ידי ברקים תד ירייםעבאה רק 

והשטחים , ומתרחבים הקוים ונהיים לשטחים. קויםלשהנקודות מתחברות יחד והווות , אחד נמשך

בחכמה  ' ד. מעשיתהלמהווי הישות , למגשימי ההויה, לממלאים את  כל המצוי, מעוקביםלמתעבים והיו 

 . יסד ארץ

 
מפני , ולזככם ולהעלותם אין בידו, נשמההצוצות דרים בתוך ארג החיים של שמכניס ני, שה הוא הגזלק

,  בנפש, והרי הם מעכבים את כל סדרי מעלות הקודש, חו שולט עליהםכואין , שאינם שייכים לשרשו

בייחוד , רכים לתקנת השביםדומכל מקום ישנם כמה . בחיי שעה ובחיי עולם, ובמדרגת הזמן, בעולםו

שהם מתקשרים באגד  . דיקים גמורי ם אינם יכולים לעמוד בוצשגם , הקשה,  הנאכלובגזל, בספק גזל

וגם במידה זו אין . מזבחהשהיא מכפרת מפני תיקון , יסוד חטאת הגזולה שלא נודעה לרביםמהחיים 

עד , הרצונית והשכלית, בלי להפסיק את הדב יקות הרגשיתל, צדיקים מטרידים את מחש בותיהם בתדירות

ואשמרה , עושק אדםמפדני . את חסידיו' אשר לא יעזוב ד, ליהם אור שחר של תיקון מלאעאשר ייבקע 

 . פיקודיך

 
היא במדרגה  , עשוקים ברוח וחומרהובעד כל , עבודה הטהורה והתפילה התדירית בעד הדורות כולםה

ל כל ש. מורים מתקנים בזה את  פג ם הגזל שאינו ידוע למי ג זלגשצדיקים , העליונה של צרכי רבים

 . ובכלל זה כל חטאת האדם שבין אדם לחבירו, מדרגותה

 
כבר מחייבת היא את המשיג , נימיתפכשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה , רעיון של העלאת הניצוצותה

 . ללכת תמיד בדרך עבודת קודש זו

 
עות של להצדיק את כל ה תנו. כללהומתוך עבודת הפרט בא הוא לעבודת . הוא יסוד של בכל דרכיך דעהוש

ברוב ו, עד שהוא מתדבק לאהבת ישוב ארץ ישראל שנתגלה בימינו, שבאומהוהטבת המצב החמרי שבאדם 

 . ומאירם באור החיים, אורה הוא מעלה את הרעיון ואת נושאיו

 
, ושתי ותיו נסכים, ן קרבנות ממשהעד שאכילותיו , ארחותיו כולם של אוהב ישראל בקדושה כזה מתעליםו
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ובכל תושיה יפריח , שפיעות אור וחיים לגדודי מעלה וצבאות מטהמ, מערכות קדושותוכל סדרי חייו 

, בריות אין קץ מקננת ת מיד בלבבוהואהבת . ולרגעים יפוצו מעינותיו פלגים יבלי מים, יצים ופרחיםצ

, תנשאיוכא רי , וכלביא יקום, נהנים ממנו עצה ותושיה בכל עת וב כל שעהו, וחדות עולמים חיה בנשמתו

 . ועל כל רוח ונפש מכל יצור, דעעל כל עולם מעולמי . להמתיק גבורות ולהרבות חסדים טובים

 
כן צריכים להעלות , די לתקנן ולמתקןכ, שם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשרשןכ

, רשןשלמקור , אף על פי שהן טובות אבל אינן במעלה גדולה ומאירה, קטנותהאת המידות והמחשבות 

כך יותר  , מידות והמחשבות הנפולותהוכשם שמועילים לעולם כולו בעליית . ולהאירן באור של גדולה

 . עלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולההמועילים ומטיבים לעולם על ידי 

 
רה והיא התשובה הגמו, עהשמידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל ו

 . ולים במעלות בעלי תשובהעשצדיקים גמורים באים על ידה להיות 

 
הוא הדין שכל מחשבה מורה יותר על ו, ממה שהמעשה מורה על העושה, רצון מורה יותר על הרוצהה

כל בומתוך כך הצדיקים משכילי האמת אינם מסת פקים . עולה על פועלהפמכל מה שתורה כל , החושב

ומשם הם שואבים א ת החיים , אציליתהעד שהם חודרים לתוך ההסתכלות . הסתכלות שבעולמים כולם

ל עהעליון '  קלוט על ידי תכונה זו את הדביקות  היותר רוממ ה של אור דל, העצמיים שלהם ושל כל היש

 . כל עדן שבעולמיםבבנחת רוח שאין לה דוגמא וערך , ולאשתאבא בגופא דמלכא, כל

 
ומכל מקום  . אותיות ומטשטשתןהדוחקת היא את , שביותהארה שהיא למעלה מן האותיות המחה

ת   א אלא שהקרבה המצרנית ביותר מביאה , שתתפות  עם ההארה העליונהממוכרחות הן האותיות להיות 

והאותיו ת  , גד הטבע המתרחב שלהנ, ההארה סובלת בהגבלתה על ידי האותיות, התוכן לידי התנגשות

,   וברוב תפארת וגו דל אמת, וברחמים רבים, ידי צער גדולועל .  בעןטסובלות דוחק של התפשטות נגד 

עם אותיות דורשות הגבלה  , בוליםגשל הארה רוחנית עליונה שאינה סובלת , תאחדים אלה שני היסודותמ

כחו בבונות שתיהן את בית ישרא ל , שהן אחיות צרות, ורחל ולאה. בועקלבנות בנין עולם , ובירור מצומצם

 . תתן אמת ליעקב. שראל ברחמים רביםיוהיה לתפארת , ברהם מצער גידול בניםאשר פדה את א, של יעקב

 
אז יוכל להיות מתקיפי  , מכריע בחייוהשהטוב שבעצמיותו הוא , שקדושתו של אדם מגעת למידה כזוכ

, ובטוסיף שפעת יכי כל אשר יאמץ, ם שיזרמו בדרכם בחיים במילואםהוכחות גופו ונפשו ראויים , עולם

, אז ראוי לו להשפיל דעתו, ל הטובעוהרע שבו מרובה , אבל בזמן שלא נזדכך עדנה.  וחייםאור, חסד

די  ע, רק לדבר מצוה ברורה יחזקהו ויאמצהו, רצונו יהיה רפה כמה דאפשרו, להיות רך כקנה, לשבור לבבו

 . גיבורי כח עושי דברומלהיות , ויבוא לו תור הגבורה, ויזדכך כראוי' יאיר עליו אור ד

 
לכאורה לפעמים הוא מדכא את גופם שאף על פי , גש היראה והחרדה המונח תמיד בלב הצדיקיםר

שיאכלו פרים הם , ומנחילם חיים מלאים וטהורים, ורה גדולהאהוא ממלאם , ומדכדך את רוחם

תביעת האורה האלהית מהנובעת תמיד , והדכדוך הגופני שעל ידי היראה. דורותיהם לאורך ימיםו

ומרבה את התר בות ואת  , מיישר את  המידות, את החייםוהוא  מעדן את העולם , בנשמתםהעליונה ש

ומציל את עצמם ואת , מהומהומכל מיני פחד , מדבר וחרב, ומציל את הבריות מהמון רעות, עולםבהשלום 
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 וצר אשהיא , וסוף כל סוף מביא עליהם רגש יראה זו. מכליונות רוחנייםוהמון נפשות רבות מעמקי שאול 

במלוא , השמחה שהם עלולים לקבלםואת כל העונג . את כל העוז והאומץ, טהורה ' החיים של יראת ד

 . ה נותן לכל צדיק וצדיק מלא עומסו ישועה ורחמים"הקבש, יום יום יעמס לנו. חפניהם

 
צריך , אה גבהות דקדושה בלב האדםבואם . פני גסות הרוח אין יכולים להנהיג את עניני הגוף כראוימ

ואז , עד מקום השויון הגמור של  אפסיות החילוק שבין רם ו שפל, עלהמלהגביה את  מחשבתו למעלה 

 . בחיי עולם וחיי שעה, חייםהומתקנת בסיס  לכל ארחות , וזרת תכונת ההדרכה הגופנית לאיתנהח

 
ת  וחשק אהב, עושר המציאות העליוןבמתוספת תמיד ידיעה , שמעלים הדברים למעלה בבהירות הכוונהכ

ובהיסח הדעת ועניותה . והביטו אליו ונהרו, תב סם בעדן החייםמעולם ואהבה רבה לאור אין סוף 

הדורש את תפקידו  , הזיקוק השמימיו, והוד  שלמעלה נהפך לדוה ולאפס מדולדל, תקדרים פני שמיםמ

וק הזיקשומתוך . ומכהה את אור השכל וכל תוכני החיים המלאים, אדםהמדכא את כל יתרון , בחזקה

תייבשים מעינות שפעת החיים מן העולם על מ, מוטבע ונמשך באין הרף, הוא דבר מוכ רח, לשורש כל יש

 . והכל חוזר לאורו ולחייו המבריקים על ידי תשובה עליונה. לעילאדידי רפיון ידים מתורה 

 
. מיםה מליאה אצילות עול, בותאהמוארה באור  תורה שבחכמת ישראל מור שת , ליאה דיעה ושכל טובמ

 . בכל דרגותיה ובכליל תפארתה, הפזו תורה שבעל , וחיי עולם נטע בתוכנו

 
האחד נובע מתוך . טוב ורע; קורות נפשייםמיש להם שני , בייחוד בשביל היזק ממון, עונשים החברותייםה

 . והעושה עוול צריך שייוסר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת, וולהעההכרה שאסור לעשות 

 
מפני שההרגשה של השלי , שליבאו לנגוע , שהאיש האחר אין לו ליהנות בשלי, תוך צרות עיןהשני בא מו

כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלהי יונקים ממקור   . יעורשושל האני היא חזקה ומגושמת באין 

מקור ה טוב של האמ ת והיושר מכי אם הכל נובע , וכל המשפטים האלהיים אין בהם כלום מהרע, רעה

ומשפטי הגויים ברובם . פעמים בגילוי ופעמים רק בהעלם. שורשהוהענפים יש בהם מן . וא לעצמוכשה

עד אשר לא  בא ה למידה . אנושיותהשעליה בנויה החברה הפוליטית של , ובעים מן האנוכיות הגסה הזאתנ

גברתה  השיסודה הוא רק  , של ישראל'   אחת היא מלחמת ד. חרבות לאיתיםההנבואית העליונה של כיתות 

 . הדורשת את יסוד ה משפט ממקורו הטוב, של האורה האלהית

 
שנאמר , אסור לדון בפניהם, שראליאף על פי שדינם כדיני , בכל מקום שאתה מוצא אגוריאות של גוייםו

 . כי המקור של החברה האנושית. לפניהם ולא לפני גויים, פניהםלואלה המשפטים אשר תשים 

 
והצורה המשפטית באה , רשעההיונק הוא עדיין ממק ור . זה בזה בלא רחמיםמפורדת ללאומים לוחמים ה

, הרשעה וצרות העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו הרכושמאלא , לא מהמלחמה נגד העוול בכלל

טהר את הזוהמא המקורית של  לאינה יכולה , ההזדמנות הארעית שנתדמו הדינים בצורתם החיצונהו

 . מנהמ יונק נטיית הנפש שיסוד המשפט

 
תור ניצוץ מבריק במרכז מהמון אורות בכי אם , סוד של מהות האדם אי א פשר שיובן גם במקצת ממנו ה
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בזה  ו, היחש התדירי של הופעות גילויי החיים והישות אינו פוסק לרגעש, אין קץ שבסביבה אין סופית

רודה על , א שליט על כלהרי הו, אצלתנובהיותו מתרומם לתכונתו היותר . האדם מקושר עם כל היש

 . והגילוי האלהי העליון הוא רק תוכן טבעי מתאים לרז מהותו, חייםלועל כל שמתחת וממ על , החיים

 
נמחים , ינם הולכים ואובדיםה, המנגד לתעודת אין סופיותו, כל המאוויים ההולכים אל מול הצמצוםו

, קמים על במת ההויה, באנפין חדתיןושבים ומתחדשים . הםבביחד עם צחצוחי החיים הדבקים , וכלים

מובטח ממעל לפסימיותה הבעתיד , וחוללים את מחול שמחת נצחם, וף כל סוף את כל  הצלליםסומנצחים 

ה "עתיד הקב. הבלים של תאוות מאו סות ודמיונות נכזביםבהאסורה , הכללית של כל התרבות המוגבלת

נה אלהינו זה קיוינו לו השנאמר , יו באצבעווכל אחד ואחד מראה על, חול לצדיקים בגן עדןמלעשות 

הכל צפוי והרשות . ואל יפול צרור ארץ, ואל ידח נידח. ישועתובקיוינו לו נגילה ונשמחה ', זה ד, ויושיענו

 . והכל מתוקן לסעודה, בטוב העולם נדוןו, נתונה

 
 על פי שהוא ראוי  אף, אלהית העליונההמהמחשבה של הדביקות , וכמין עיצבון, ש שמרגיש האדם צערי

לא דקדק להוציא את תמצית הטוב והקודש מכל המון מחשבות החול שרק מפני ',, להיות מתענג על ד

ומרגשת היא הנשמה , הינתק מהםלשרוי באותם הדברים שהוא רוצה ' ונמצא שאור ד, ושל סביבותיו, לוש

 כל המעשים והמחשבות ומפני זה ממצים הם הצדיקים את. ייהחאיך תינתק מבית , האלהית בצערה

הנותן כח לברר , ור גדול בנשמהאולפעמים נולד . ומה שמשליכים הוא רק פסולת, הדיבורים של החולו

עד שנשארים הסיג  . והולך הדבר בביר ור אחר בירו ר, נזרקת כברהתמציות יקרות מאד מהפסולת 

 . אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ. הפסולת בלא תערובות טובו

 
 . שרה נפהעהמנופה בשלש , הברור והמנוקה', ם ישמחו ויתענגו על טוב דצדיקיו

 
רבים כדברים חלוקים והפוכים הוא רק לכי כל הנראה , ין להיבהל מקיבוץ הפכים גדולים כפי המפורסםא

גם זה ו, שאינם רואים כי אם חלק קטן מאד של השלימות העליונה, שקפתםהמפני קטנות שכלם וצמצום 

חשבתם מתפשטת למ קומות שונים ומרחבים מ, אבל בעלי הדיעה המחוורת. מקולקלת מא דהחלק בצורה 

 . ומאחדים את הכל ביחד ביחודא שלים, וצרות הטוב שבכל מקוםאותופשים את , גדולים

 
, וחפץ תמיד שיהיה גופו טהור, הכרה ברורהבי שיש לו רוח קדושה מכיר הוא את הי תרון של טהרת הגוף מ

התגלות בפועל מ, את הפעולות השכליות העליונות. הקשור בגוף  הרבה מאד, מדמההח כדי שלא יעכב כ

אמנם הצער וההשתוקקות לטהרת הגוף . עולםלשממנה באה ישועה , בכל הוד תפארתן בנשמת  היחיד

יכוב להטהרה שבפועל עגם אם מזדמן   , על כל פנים באיזו מידה, הכשרה של הכח המדמההמכינים הם את 

 . מחמת אונס

 
הננו , ובארץ ישראל בפרט, כללבחרי המגרעות הרבות שאנו רואים בדרכי חיינו הכללים בדורנו א

 . מתחתית המדרגה הננו הולכים ונוצרים עוד פעם כימים מקדם. חדשממוכרחים להרגיש שהננו נולדים 

 
נות הרבה  מקוט. פנים חדשותבויוצא הוא , במקורו, לכאורה, ל הרכוש הרוחני של העבר הולך ונבלעכ

הננו קרואים לעתיד . באיכותן, מליאה חיים עזיזים, צמיחה גדולהלועלולות , אבל רעננות מאד, בכמותן
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מאמין . תקופות גדולות הערך שקדמו לההשתעלה בחוסנה על כל , לתקופה חדשה, מלא זוהר עליון, דשח

יא  הנתו העמוקה הזאת ואמו, וד אחרי הגאולה ההולכת ומותחלת  לפנינועהוא העם כולו שאין גלות  

המכרת , עתיקה מעידה על אור נשמתוהוהמסורת , נגלה במהלכו ההסטורי' סוד  ד. בעצמה רז קיומו היא

 . דור צופה לישועה קרובה, מאורעות שלה עד דור אחרוןהאת עצמה ואת כל היחוסים של 

 
מאוצר , של תחייה עליוןהרוותו בטל לתובע הוא את תפקידו , בין בהגדה בין בהלכה, ל דבר מן התורהכ

ובע נהמפכים מתוך הכלליות האדירה שזה הפרט הנלמד , יותר רוממיםהההרגשות העליונות והמדעים 

ומביאתם לידי  , מתגברת בהם תמידה, זאת היא תכונת הצימאון של העוסקים בתורה לשמה. ממנה

 . עבר מוהמ, והרחבת דעת בקדושה עליונה, ליית נשמהעולידי , מרירות נפש מעבר מזה

 
. הגיונותיו, שכל מחשבות לבבו. 'חלת דנשהיא , שרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולהא

התחסד ל, אינם כי אם חשק טמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, רעיוניוואמונותיו , חפציו ושאיפותיו

שכל מה , חיים רב דליות ושגיא פריריגים מעץ שההכרה הפנימית שהננו . דא כנסת ישראל, עם קן דיליה

היא תביא , בנצחוגופו של אילן הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה בשאנו יותר מעורים 

. ותתן לנו חוסן ישועות,  קץ שאליו אנו עורגיםהתקיץ א ת , ואך  היא, היא, את תחיית ה אומה למגמת ה

ד שלילי של צבשום , אין להם להסתכל בשום גירעון, וןקדושי עלי, חסידי הדור, וראק' והשרידים אשר ד

ם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה אכי , כל נפש מישראל הדביקה באיזה דבק בצור מחצבתה

ינה יכולה א, אם החיים שלנו, האהבה הבלי גבולית אל האומה. בעילוי קדושתהופרטית ברום גובהה 

אלהיו עימו ' ד, יעקב ולא ראה עמל בישראלבלא הביט אוון , להיות נפחתת משום סיבה וכישלון שבעולם

 . ותרועת מלך בו

 
במאמרים המעוררים כעס ושנאת  ומעל כל השטחיות שבמוסרים , תנשאים אנו מעל כל מחשבות השטנהמ

הננו שבים לחבק בזרועות אהבה את כל הנשמה לבית , סדים אדיריםחושקויי טל , ומלאי רצון, אחים

מתוך רחשי , אהבה הנאמנההודוקא מתוך . לראות בשמחת גוינו ולהתהלל עם נחלתנועקב החפיצה י

אל הקודש  , ננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצוהה, הכבוד היותר מסורים בכל חום רוח ונפש

 . אלהי ישראל' אל אור ד. אל מורשת אבות  ומסורת קדומ ים, האמונהו

 
נתעלה , תרומם מכל קטנות מוח ולבנ, נתרחק נא מכל טינא. גאון עוזומופיע על עמו ועל ארצו לעדי עד בה

, דיעההנרכיב את ענפי החסד על שרשי , ת האהבה הרעננה ממקור עדנהאנספוג נא , מכל שנאה וקנטוריה

.  אציל ואיתן, אשר לעם עתיק, מוריםושל האימון של כבוד הורים , את הוד החופש על הדרת השיבה

היא תכשירנו לעילוי , ארץ חיים לנו, ארץ אבות החמודה. אליה נבואו, ואים אנולתחייה איתנה זו קר

 . הוא ינהגנו על מות, זה אלהים אלהינו עולם ועד. ילויים זהע

 
אותה הצורה שהיא קבועה מעצם בבונים אותה בחלקיה , לימודים המעשיים הם מזונה של הנשמהה

השירה והתעלות , הגיון הדיעות, והעיונים העליונים. ונים את הגוייהבכדרך  שהמזונות הגשמיים , טבעה

יקבל יותר , כולכל במזון יותר מבריאמכל מה שיהיה האורגן . הם אוירה של הנשימה אשר לנשמה, רוחה

 . טהור משפיע עליוהויותר את השפע הטוב שהאויר 
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יאות שלו והתרחבותו ושכלול המצ, נעלההשמציאותו הוא הטוב הגמור והעונג , ננו מכירים טוב מוחלטה

חבות רומיעוט , ורע גמור ומוחלט הוא היעדרו של הטוב המוחלט, נשגבהשבילי הטוב והעדן ,הם הם

ומיעוט הוייתו , גמור הוא היעדרו ושלילותוהשהטוב , ולעומת זה הננו מכירים רע גמור ומוחלט. הוייתו

נטייה ההטוב שבו היא , רעהפסימיזם הוא הסתכלות בעומק ה. שבילי הטובלוצמצומו הוא הדרך 

מובן הדבר שעריגה זו מתגלה . ל כך עורג לוכשהרע בעומק היש שלו . שהיא גאולה מההויה של הרע,להעדר

באבוד רשעים ו, לשמוח בכליונו, ובא הוא לאושרו, הצד שהוא כנוגע בגבול הטובב, בצד העליון של הרע

והוא יותר רע מהצד , ע לא בא לידי שכלולרההצד התחתון של . שחדלו רוגז, רינה גם לרשעים עצמם

ש בו  מן  יהבודיזם . והוא משתוקק  א ל הישות וההויה, ד יין באושרו של כליונועהוא אינו מכיר , העליון

רוח זה עד כדי הדרכה כללית של תרבות  משביטא יפה את תשוקת הכיליון ונתמלא הרבה , הטוב שברע

. מטרתיהוכליונו העצמי , שהוא תשוקת כליונו,  העליוןשפל שברע עד צידוההמדריכה את הצד , מיוחדת

. ונשארת אחר כך בהויה נצחית, ל הטובאמובן הדבר שהנקודה היותר פנימית של הטוב שברע מצטרפת 

יא השמחת ישרים . בתחום הטוב חיה וקיימת לעולמים באושר אין קץ, רעהאותה תשוקת הכיליון של 

מקור  , המתעצמת במקור ה טוב, ל הוייתהשישותה ובדרגת הרוחב השמחה ב, העולה מכל רע, בטוב שבטוב

 . הוא שח ויהי, עולמיםהאור חי , היש והחיים

 
כדי ליתן מ קום לההשלטה העליונה , אדםהשאנו נתבעים למעט את   השלטון של השכל האנושי על רוח כ

צד  היפגום את לא , נו צריכים לדקדק שמיעוט הצביון של השכל האנושיא, של האורה האלהית עליו

, וגמים את האורה האלהית עצמהפהרי אנו , שאם תהיה חסירה לנו זהירות זו. האלהי העליון שבו

בהמיות השזוהמת , וונתנו אינה כי אם על הצד הסיגי של השכל האנושיככל . שמצידה אנו באים בתביעתנו

 .  גילוי שכינהנ יצוץ של, משמ' אבל נקודת הטוהר שלו הרי היא אור ד, שולטת עליו בארסה

 
, יראה פנימית מיוחדה. יוחדת לישראלמסגולה זו , וש מיוחד הוא להכיר את הקדושה האלהית בייחודהח

עצמיות בהוא הצדיק הטבעי , המייחד השלם. תוכיותה של הכרה פנימית זוביש , ועריגה של אהבה מגודלה

, המצוות, התפילה, התורה. היתשלימות האלהאינו חפץ שום דבר כי אם את היחש התדירי עם , נשמתו

, המכאובים שלווכמו כן כל הצער , הנטייות וההנאות שלו, השיחות, תנועותהוכל , המידות הטובות

ובכל הוא . השלימות של גילוי אור אלהי מתנוצץ בהםש, כולם הינם גילויים שלמים, הגשמיים והרוחניים

תשוקתו  . דיר כל מחשכיותואור אהבה יאיר , ידישגבהו תמ' ביטחון בד, ואהבת עולמים, ודשקמלא חרדת 

והוא מקבל את היסורין , כל מידה וכל הגבלה מצערת אותוו, הוא המרחב האלהי שאין לו קץ ותכלית

, ל לאין תכליתכהמרחיב את ', מפני שסוף סוף רואה הוא בכל את יד ד, צמצום באהבהההללו של 

 . ומצמצם את כל לאין ערוך

 
וכח העיכול אינו מספיק , משיחאד בין האומות שבות לכנסת ישראל בעקבתא רבה נשמות נידחותה

זה חלי , אבל היא רק מחלה עוברת. צמחה המחלה של חוצפאנומזה , בתחילה להפכם למזון מבריא

 . ובכבודם תתיימרו, וחיל גויים תאכלו, מהרה תעלה ארוכה להו, ואשאנו

 
ועל פי זה . ראשון לשכללו ולהרחיבו יותרהינו מתייחס עם בזמן שא, ל ציור דוחק באיזו מידה  את חבירוכ

מיוחד שיש המובן הדבר שדוחק זה הוא רק מצד הסגנון . דועה את רגלי חברתהיכל חכמה דוחקת במידה 

וכל הדיעה , נימיותה של ההכרה אין הבדל כללפאבל מצד , שמצידו הם דברים חלוקים, לכל חכמה

רוחנית מתגברת על  הוהשפעה , עה מעשרת היא את הכלל של כח המכירכל הכרה וידיו, היסודית אחת היא
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מקבלים הדבר תלוי עד כמה הירידה לעומק עצמיותה של האבל מצד . ידי כל פלג נוסף מאיזה מין שהוא

ועד , תגברת הדחיקה והסתירהמככה , שבאותה מידה שהשכל עסוק בצד הסגנוני החיצון, געתמההכרה 

כל . מתאחדים הענינים והעושר מתגדל, עומק העצמי של הידיעהה לתוך כמה שההארה השכלית חדרה

מתאחדים מצד , הקרוב והרחוק, טומאהוהטוהר , הקודש והחול, הפנימיות והחיצוניות, ידיעות שבעולםה

ל שהכל מתעכל אצלו לאור קודש וחיים , ותר באור זה הפנימי של הנשמהיוכל המתאחד , נשמת ההכרה

, צדיקים בני עלייה מועטים הם, פנימיתההוא הגבר שכבר הסיר את המחיצות מהכרתו אבל מי . נצח והוד

ענין משלא לצאת , וצריכים הם שמירה בדרך כלל, י אם בעלי סגנון הםכורובא דעלמא לא בעלי הכרה 

וקל וחומר לאין ערוך , מתלמוד לתלמודו, זה היוצא מישיבה לישיבה, וליוצא ולבא אין ש לום. לענין

, וסף הצדיקימידתו של . על זה נאמר כל המוסיף גורע. הסתכלות קודש וטהרהמלות חול וטומאה להסתכ

האמת במלא  , הכולל הכל. איש תם, ראשוןהבן זקונים דיעקב אבינו דשו פריה היא מעין שופריה דאדם 

,  שמרתיצוות מג "עם לבן גרתי ותרי, לעמוד על עמדתו, האח ברמאות עם הרמאיו, העובד הנאמן, תפארתו

אות , ה בשמו"די הוספת האות משמו של הקביושבעים לשון גמר על , איננו גורע בתוספתו, יוסף כשמו

ריתו  ופטפוט בנטירת ,  לפי מידת  צדקו, ומאן דאתי   מסיטריה. עולם הזה וכל אשר בו הא שבה נברא "הה

וקישורו , רץ ישראלואהבתו לא. ובה תהת  רעהטסבלנותו לשלם , אור חסדו להשביר לכל עם הארץ, יצרו

מו ודגלו שלפי זריחת אורו על מי שעל , יוסף שהודה בארצו, פקוד אלהים אתכםיפקוד , לצפיית ישועה

מפני שהם , ואין עין הרע שולטת בהם, יצוניותחאין בהם צמצום של הכרות , ייקראו צדיקים יסודי עולם

שטותא הם אצלם דדמילי , שייטין בימא רבאכנונין רברבין ד. למעלה מהסגנון החיצונימעומדים , עולי עין

, ו"ראשי תיבות של. ולישרי לב שמחה. ן החושךמביתרון האור , מאירי אור ומפני דרך למילי דחכמתא

 . שלוה בצדיקים אוכלים אותו 

 
לא . דם למעשה בראשיתקזכה. מתאהרי הוא , וכל מה שנאמר לקטנותו, ל הנאמר לגדלותו של האדםכ

ציורי צריך הגם הכח , ריך הוא להשתמש תמיד באלה ההשקפות השונות לטובתוצל כן ע. תוש קדמויזכה

לענין הערת רוחו לאידיאלים גבוהים , עליוןהלגבי המוסר האלהי : להיות חמוש בחילופי השקפות הללו

ראשית באיך הוא מרכז כל יצורי קדם וכל מעשה . שקפת עולמים על דבר גדלוהישאב מכחה של , ונישאים

 . ובשפלותו הכל נשפל, ובעילויו הכל מתעלה. כלוליםבו 

 
ראה דרכיה , ך אל נמלה עצללופעלים תרבותיים כלליים או פרטיים מחיי החול , לגבי חריצות מעשהו

 . ישתמש בהשקפת יתוש קדמך. וחכם

 
רק הנסירה היא שגרמה את , עשיתמאין בה יכולת להסתכלות , שנבראה בתואר דו פרצופים, נשמהה

והם  אינם מוכשרים כי אם   , שנסירתם לא נגמרה, ל צדיקים עליוניםשוישנן נשמות כאלה . ולת הזאתהיכ

ומצד חפצם לזכות את   , מוגבלת כולההולהשכלה גבוהה ונישאה מכל ערכי ההויה , הסתכלות עיוניתל

שית עמוחוזרים חמושים בתורה . השכלה המעשית הולך ומתרבה בהםהוכח , הרבים הולכים הם וננסרים

, באספקלריא המאירה' מתחברים בנועם דו, אל עליוניותם, ובהשכלה של עבודה רחבה ומליאה, גדולה

 .  משה שפיר קאמרת. פנים אל פנים' כמשה אשר ידעו ד, ולוכהמדרכת את  העולם המעשי 

 
,  ריצים נושאים דגל ההפקרות ביד רמהפשרבו , אם בזמן הזה, מחלוקת של הדיעות על דבר הדרכת הכללה

, פושעיםהלא יהיה להם שום יחש עם פורקי העול '   הכשרים נושאי דגל שם דש,  ראוי להפריד את האומה

שעדיין לא , לוגתא זו באה מפני השפלות הכלליתפל עיקרה של כאו שמא כח ה שלום הכללי מכריע את הכל
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אלה הכיתות   . תהולכווהיא מיטהרת , גמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשהלנגמרה הטהרה 

יסיון הוא מחכמת אלהים נהדיבור הביאו חרב. למהשיחדיו הינן מדרגת שתים נשים זונות שבאו אל 

ובהתמרמרה , טוענת גזורוההיא , המעלילה עלילות בשקר, ואותה הראויה להידחות, שראלישבמלכות 

 . גזורו, ם לך לא יהיהשכל ענינה הוא רק גם לי ג, היא חשה בעצמהשמבלטת היא את אמיתת הטי נא שבלב 

 
תנו , ורוח הקודש צווחת. מיתוהותאומרת תנו לה את הילוד החי והמת אל , אם האמת, האם הרחמניהו

אף על פי , רעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקיםלאין קץ . היא אמו, לה את הילוד החי

זאת היא ממש מחשבה של . היהתהיה לא ו, לא אפשר, כהעולה על לב המנתחים באכזריות, פירוד גמורש

אשר אתם אומרים נהיה כגויים כמשפחות , ליה שלא תתקייםעשהננו בטוחים , עבודה זרה כללית

בודה זרה היא מחריבה עוככל מחשבה של . א ם לא ביד חזקה אמלוך עליכם, שרת עץ ואבןלהארצות 

יקים בכל דור ודור נתמכת היא  יסוד צדקת הצד. עשהמומדאיבה אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי 

ועמך כולם , כללות האומהלשבאמת אינם רשעים כלל כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם , רשעיםהברשעת 

ועל ידי הפירוד . אמץ כחם של צדיקים כדורדיא לחמראלוחיצוניות הרשעות שלהם מועילה , צדיקים

שלח . פליטי הענן, נחשליםהנב את עושים מעשה עמלק שזי, ותרים תחת יסוד הקדושה כולהחהמדומה 

 . ידיו בשלומיו חילל בריתו

 
התנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר  ו, ברק חידושים, התמדת תורה, שמחת מצוה, ל חשק עבודהכ

הכל  , תמותןובכללותן , ותולדות הנשמות בשלימותן, כל אלה, אור שלהבתהוכוונ ת התפילה , קורא' ד

יראיו באמ ת   ', ואוהבי ד. חלילה, נסת ישר אלכהכנסת יסוד  פירוד בכללות מוכרח להיות נפגם על ידי 

גד כל כחות נולעמוד הכן , לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, עומדים בניסיוןההם הם , וחושבי שמו

והם . היחידה במלוא עולמים, אומה האחדיתהולהפריד את ', עליונים ותחתונים החפצים לבלע נחלת ד

אמיתיים  הת למידי חכמים . 'הבאים בסוד ד, מחצדי חקלא, האם רובצת עליהםשת ישראל הם בנים דכנס

בהוציאם מן הכח אל  , אביהם שבשמיםלומשימים ומטילים שלום בין ישראל , המרבים שלום בעולם

ת  דגל   אובפרט בכל אשר  ישא , בכל א שר בשם ישראל יכנה, כל אישי ה אומהבהפועל את או ר הקודש הגנוז 

, וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה, הב' את חותם אה בת ארץ אשר  עיני ד, מה  וחפץ תחייתהתקות האו

גאולת ולהכשרת גאולתה , ואחדות האומה. כל המעקשים ייושרו. תהיהשבאיזו צורה ואיזו הסברה 

את שם וייראו גויים , בניה ואת עפרה יחוננואכי רצו עבדיך את . תצא אל הפועל ביקר שגיא, העולם כולו

. ת ת פילתםאפנה אל תפילת הערער ולא בזה , ציון נראה בכבודו' כי בנה ד. בוד ךכוכל מלכי הארץ את ' ד

לשמוע , משמים אל ארץ הביט' ד, מרום קדשומכי השקיף . תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה

ממלכות ועמים יחדו בהיקבץ , ותהילתו בירושלים' לספר בציון שם ד, מותהתלפתח בני , אנקת אסיר

זרע אדם לחוד וזרע בהמה , דם וזרע בהמהאוזרעתי את ב ית ישראל ואת בית יהודה זרע . 'לעבוד את ד

ערומים האלו בני אדם  ', די אלה הנשמות שהן ממד רגת אדם  ובהמה תושיע דישמתאחדים יחד על , לחוד

, אחזת ביד ימיני, ואני תמי ד עימך, ייתי עימךהבהמות , ואני בער ולא אדע. בדעת ומשימים עצמם כבהמה

ור לבבי צ, כלה שארי ולבבי, ועימך לא חפצתי בארץ, מי לי בשמים. בוד תיקחניכואחר , בעצתך תנחני

' שתי בד, ואני קרבת אלהים לי טוב, מךמהצמת כל זונה , כי הנה רחקיך יאבדו. וחלקי אלהים לעולם

אוהב את ו, הלא אח עשו ליעקב, ביד מ לאכי' דבר דהיא  ' ומלאכות ד. לאכותיךמלספר כל . אלהים מחסי

, האומרים בכל דור ודור, תאוננים קטני אמנהמשהיא תשובה נצחית מספקת לכל תאנתם של , יעקב

, להינוא' ובאמת אהבת עו לם ואהבה רבה אהבתנו ד. במה אהבתנו, ור  ישועהאוביותר בדור התגלות 

ובעבור אבותינו שבטחו בך  ותלמדם ,  גדולהבעבור שמך , אבינו מלכנו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו
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. וממיות לארצנוקותוליכנו מהרה , והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, תלמדנווכן תחננו . חוקי חיים

להודות לך , ובנו בחרת מכל עם ולשון, שועות אתהיכי אל פועל , מהר והבא עלינו ברכה ושלום: ואומר

 . וליחדך באהבה

 
וברוך שם כבוד מלכותו , שראליבשמע ' להיות הקדמה לייחוד ד, וחר בעמו ישראל באהבהחותם הבו

כי האמת הברורה הוא  , ין בכך כלוםאהגלוי סותר זה לפעמיםשאף על פי , הנאמר בחשאי, לעולם ועד

דמקיש  , ויעקב אבינו לא  מת . חדאכשם שאין בליבך  אלא אחד כך   אין בליבנו אלא , אמר השבטי ם כולםמ

מה הוא כולו  , מקיש זרעו לו. והרי זה בא ללמד ונמצא למד, חייםבמה זרעו בחיים אף הוא .  לזרעוהוא

 . אף זרעו כולו בחיים, ויאסוף רגליו אל המטה, וישא יעקב רגליו, חייםב

 
יבוקש את  עוון ישראל ', אום דנ, בימים ההם ובעת ההיא. אלהיכם חיים כולכם היום' אתם הדבקים בדו

 . כי אסלח לאשר אשאיר, ימצאינהתאת חטאות יהודה ולא ו, ואיננו

 
תתלקח , שראל ועל ידי ארץ ישראליההולכת ומתגדלת בארץ , ש האהבה הטבעית לאומה ותחייתהא

פזורי האמונה . של כל טוהר האמונה בעוצם חסנה וגבורתה, קודשהאש ', בגאון עוזה יחד עם אש ד

, לשלום ולנחמת עולמים. לתקוהולגבורה , למוסר וליושרוכל תנחומותיה והערותיה הרבות , אלהיתה

נובעות העל ידי התפשטות האמונות , עצומים על ידי פיזורנו בין הגוייםושכבר נתפשטו בין גויים רבים 

.  מתלקטים עוד פעם בכנסת ישראל, אוצרנולמתכנסים , הולכים הם ושבים אלינו, ממקור כתבי הקודש

לא  . ור החייםאחלילה לנו לחסום את הדרך בפני . שמות חדשות של עם נבראמון נהושבים לתחייה על ידי 

הלאומיות החולינית . נוססה  בם' רוח ד, איר בהםמ' אור ד, ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם

הדוף אות ה מתוך  באבל לא , שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים, זוהמא של שנאת הבריותבמזדהמת היא  

לחברה עם הקודש המקורתי , הביאה אל מקורה  העליוןלכי אם  בהשתדלות נמרצה , נצליחנשמת הדור 

 . ובעת נשממנו היא 

 
, רך החיים כולם כשהחיים נמשכיםעאי אפשר לתשובה שלא תשנה את . תשובה היא חידוש החייםה

שר  אעד , ךוזכור את בורא. להם לטובה אפילו כשהיא נעשית ביום האחרוןשוממילא היא משנה את הערך 

אבל השיקוע בתוך . תשובה והסברת ערכההיתר התנחומין הם תבלין לחיזוק . לא תחשך השמש והאור

אומר  ועד כדי טמיעה ביוון מצולת החטא , ל הסדרת ערכי חיים מקודשיםשהתנחומין עד כדי רישול 

 לשלושת ימים  ,ביאו לבוקר זבחיכםה האומרת , זאת היא דרך המוות של עבודה זרה הוותרנית. ניצלתי

 . וקטר מחמץ תודה, מעשרותיכם

 
. גוררת אחריה כל רצח וכל זימהה, זו מינות, מיתודה העוזבת את  האמ ת והמשפט והולכת אחרי לבבהה

שאי אפשר , והיא מליאה תנחומין של הבל. אומרת ראו שאני טהורהולמרות שהיא תמיד פושטת טלפיה 

מתכסה בלבוש החרידות ה, היא  הרשעה של הנצרותזאת . שקר אין לו רגלים, הם לעמוד בעולםל

הפירות של הדיעות . ואחריתה מרה כלענה, שמן חיכהמנופת תיטופנה שפתי זרה וחלק , האמונית

חה כי אם בניצוצי כואין כל , מעידים על עצמיות פנימיותה, עמים המתחנכים בתרבותההוהמידות של 

,  עד אשר תער נפשה לגמרי, א פולטתם קמעה קמעההיש, הקדושה הגנובים שלה מתוך אוצר ישראל החי

, גויים ככלי אין חפץבואז ישמש הניצוץ הקדוש שנבלע כל כך . יקיאנו מבטנו יו רישנו אלוחיל בלע 
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רוח עצה ', ברוח ד, אלהי ישראל' פה ברורה לקרוא בשם דשלהפוך להם , להתעורר להעיר לב עמים רבים

התומך  , הפקרות מוסריתורוח סכלות , רוח טיפשות וחולשה, רלא רוח ז', וח דעת ויראת דר, וגבורה

שרק חסד לאומים כזה הוא , וז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדקבשהוא , אשיותיו השקריות על יסוד הויתור

יקרא אל , סביביו נשערה מאדואש לפניו תאכל , יבוא אלהינו ואל יחרש. פתח לכל אכזריות ונבלהנמקור 

אשרי כל חוכי ', כי אלהי משפט ד. כורתי בריתי עלי זבח, י חסידילאספו , לדין עמוהשמים מעל ואל הארץ 

 . לו

 
הן גוי לא תד ע   , גיד ומצוה לאומיםנ, הן עד לאומים נתתיו. חסדי דוד הנא מנים, אכרתה לכם ברית עולםו

 . ולקדוש ישראל כי פארך, אלהיך' מען דל, וגוי לא ידעוך אלך ירוצו, תקרא

 
שהוא , הצד היותר עליון שבאדםשמפני , מעוררת היא קצף ואכזריות, השכל מסכים להמונה שאין א

, נפלאים הם' ודרכי ד, אף על פי שהיא כמוסה מאד, אמונה העליונההאמנם . נעשה עלוב מחמתה, השכל

ונהפך בעצמו למתיקות גדולה , ידמשהקצף המתעורר מצד כפיית השכל מתבטל , ש בהם נועם גדול כל כךי

המתחברת עם השכל , ויורדת עד האמונה התחתונה, מתחברת עימוהמפני ההופעה האלהית , ור צחולא

בחן , ובונות יחד את בית ישראל, תאימותמועלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא נעשו . ישר שבעולם הגלויה

 . תשואות חן חן לה, ראשההוהוציא את האבן , כפול

 
היא ענין מיוחד  , יותר עליונות ועדינותההדיעות וההרגשות תביעה הפנימית שהמעשים יהיו מתאימים לה

חיים הוהם משערים בקרבם את האפשרות של השתוות , א להיהם' נים לדבשמידתם היא מידת , לישראל

הם . לק גויי הארץ ומשפחות האדמהחלא כאלה . המעשיים אל הציור של החיים האידיאליים הנאצלים

, שמקסים אותם ל פעמים, אבל רק את  היופי שבהם, ידיאלי החייםל אשמשערים את  הצללים החיצוניים 

כי קליפת עבודה . להתייהר בוולהתפאר , כי אם נשאר ברעיון קלוש, בל אין הקסם ההוא עושה פירותא

מהיכנס בעצמיות החיים , של היושר העליון' עכבת בעד אור  דמהיא , המלפפת את כל העמ ים, זרה

מגדרת את החיים המעשיים על פי ה' תורת ד, לל שתהיה תורה בגוייםומשום כך אי אפשר כ. מעשייםה

 . כי אם ליעקב ולישראל עם קרובו, שה כן לכל גויעולא , התביעה האלהית העליונה

 
ואישיותם העצמית עוד תוסיף , טובהואח ד במילואה '  ק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלהי אמת דר

גויים לא האבל . יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל' בד,  מצוינתתתגדל בפריחהוותרבותם תשתגשג  , אומץ

שלא בדרך ההתפתחות , מונה אלהית בסביבתםאומה שהוכנס מאורם של ישראל , באו עדיין לידי מידה זו

, היא זרהש, ומלקה את התר בות שלהם, נלחם עם האישיות הפרטית שלהם, בעםטהראויה להם לפי 

שעל כל פנים תרוכך מעט הקליפה הקשה , אתזעשתה ' אמנם יד ד. נתהנכרית ומגושמת ב עצם תכו, חיצונה

שתגעל , מינותלוהמלכות תיהפך , בל סוף כל סוף מ וכרחת הנכריות לנצח אצלםא, של הזוהמא האנושית

ואף על פי . ותגבר בזה ביותר שנאת ישראל, רוחםבשנמסך ' הבאים מאור ד, את הניצוצות של רוח ישראל

כפירה הוקטני נפש חושבים לחקות את , די זה הנגעים של עקבתא דמשיחאישבתחילה ייראו על 

, מקום שאינה כי אם תרבות זרה  ונכריתב, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, המתרחבת אצל הגויים

חפץ המכל מק ום סוף כל סו ף המחשבה הזאת בעצמה  של . מעלה ממנהלשישראל עומדים כבר למעלה 

היא מגדלת מעבר מ זה את שנאת  העמים ש הנקיה בלא עירוב השפעה חיצונה להיות עומד על העצמיות

מחשבתית העד שהאנרכיה , ת החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראלאומעבר השני . לישראל ביותר

, יש לעמוד על הנקודה התוכית המסוגלת להעצמיותש, הכרה זו, יא בעצמההמהרסת את כ ל קושט וקודש



 ערפלי טוהר

 60

, חרבם י רשו ארץכלא . ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה, לעשות חיל באלהים, התשובלתקרא א ת יש ראל 

והכרה . בשמך נבוס קמינו, בך צרינו ננגח. ציתםרכי ימינך וזרועך ואור פניך כי , וזרועם לא הושיעה למו

, עת המולדהד, תרבות גולמית, שפה, חיבת ארץ, המתחילה מקנאת עם, יטית מאדאהבאה בהתפתחות . זו

ולעורר את המחשבה , וכרחת היא לעלות עד הראשמבכח היד המגושמה , להבות עבודה גשמית אר ציתהת

מחשבה וחשק ב, ובלב אחד, הזקנים והצעירים יחדיו, יוחדה לישראל בלב כל האומהמוההרגשה היותר 

רית  באח, כעת, וא ל טובו' ופחדו אל ד, וד מלכםד א להיהם ואת ' ישובו בני ישראל וביקשו את ד , אחד

לעורר , עומדים הםווכל החיל אשר נגע אלהים בליבם קרואים . הראות את ניצניהםלשכבר החלו , הימים

, ולעדור בלא לב ולב ביסודות התחתיים, מקור ישראלמ, המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות

 מלא בשם  ולםעלבנות . והמחשבה והמעשה ייפגשו יחדיו. הרגשה לדפוק בהם בחזקההשהתחילה כבר 

 . אלהיך ציון לדור ודור הללויה, לעולם' ימלוך ד. מלא

 
ואיננו צריך , ל הבריות בחיבה פנימיתעמתאהב האדם , שמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחדכ

מכ סה ממנו בא מת את  כל   ,  י ההתענינות בצד הטוב שהוא פוגש תמידכ, להזדקק לשום אבק של ח נופה

 . ן ערוםוכוסה קלו. צדדים הרעיםה

 
תנאיה הם הדיעה היותר ברורה עד , פילוסופיתהשהיא הדביקות , מחשבה על דבר האלהים בשכל טובה

, דמיונותבכי אם עלופה , וכשבאה מחשבה על דרך זה בלתי מזוקקת. חו של אדםככמה דאפשר על פי 

דביקות האלהית אבל ה. כי אם הורדה, עלהמוהיא אינה , כי אם העולה על הרוח, אינה דביקות אלהית

מיתי ת   אהיא לעולם דביקות , או רגש טהור מוסמך מטבע הנפש, הכרה פנימיתוהבאה מתוך נטייה טבעית 

ומכל מקום גם דרך . י תומת ישרים תנחםכ, אף על פי שאינה מעוטרת בחכמה ודיעה עליונה בגלוי, אלהית

תורה  מילה לרפות ידים וחל, עלות בקודש כשהוא מעוטר בעטרת הדעתמתום זה מתעלה הוא בכמה 

אד לגב י כל אותם שהם מצד כשרון רוחם מאף על פי שהיא יקרה , ולסמוך על נטיית הנפש לבדה, דלעילא

אבי . פניולסולו לרוכב בערבות ביה שמו ועלזו . שאין בהם טעם וריח, חל הללונמוכרחים להסתפק בערבי 

 . אלהים במעון קדשו, יתומים ודיין אלמנות

 
והאור האלהי , והדיעות, טוביםהוהמעשים , דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומהמוך לעקבא ס

והסגולה ההיא טמונה היא במטמון של . כלל יותר מבשאר הזמניםהפועלים על קדושת , שנמצא בצדיקים

רגשה כללית לצפות לתשועת הגוי השמעוררת , אבל תו כו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, טיגוריא ומר יבותק

 . כולו

 
ובכח פנימי כביר צריך .  אלהית מתחשכתהוההארה , יורדת גם  כן החכמה, שהרצון יורד מפני איזה חטאכ

נחשכה בו שכדי להאיר את ההארה , לשוב אל מקומו בתוקף הרצון, ירידהההאדם לשוב לאיתנו אחר 

 . שייך לשרשי הוייתושהעומק והרוחב שבכל מה , בכל הגודל, ובעולם כולו

 
היא תחילתה , נשמתו של המשיג והמציירל את היחש של כל הנשמות מכל הדורות התנוצצות המראהה

 . של רוח קדושה

 
, האדם מתעלה במדרגתו, וביםטומחברים אותו לחכמה ומעשים , כשמטפלים ברגילות כשרון קודש זהו
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 . אבוא בם אודה יה, דקצפתחו לי שערי . וזוכה לכמה שערים

 
 . משגבו תמי ד' כי ד, ו ממה לפחודלכדי שיתברר לו שאין , פי ערכופעמים נופל צדיק נפילה גדולה לל

 
, רשעות, שקר, כמו חולשה. עורותכשנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן י

אמנם כמו שטובתן של  . וכיוצא בהן, אמונה, צניעות, טוב של בושההשלפעמים הן תומכות את י סוד 

מחוללת היא רעו ת  , הרע והטמאמככה היא הטובה שמקבל הטוב והקודש , קיםשעים רעה היא אצל צדיר

הם שאפילו אותם , פועל כי אם על ידי מה שייהרסו כל היסודות הרעיםהואין אור גאולה יוצא אל . רבות

ונראים , והם יורדים, קודש והאמונההואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב . מחזיקים את הטוב והקודש

, שאחר הריקבון של יסודות הרעים הללו, לייה והתעודדות הם באמתע דלדול זה וירידה זו ,כמתדלדלים

ובזה , נצח והוד, תפארת, גבורה, כמהח, חל מיד לצמוח אור הטוהר והקודש על יסודות בריאים של דיעהי

א שהם ברית עולם אשר ל, בחסרי דוד הנאמנים, טובו באחרית הימיםו' תוסד מלכות עולמים לאור ד

, ומלאך פניו הושיעם, רתם לו צרצבכל . ויהי להם למושיע, בנים לא ישקרו, אך עמי המה . כזבו עדי עדי

 . באהבתו ובחמלתו הוא גאלם

 
 . ינטלם וינשאם כל ימי עולםו

 
כן , החומר המורגש שהפעולות מתגלות על ידומהוא ודאי יותר נשגב . ובכל חומר, שם שהכח הפועל בגוףכ

יש בה כח פנימי ו, שעצם ההופעה המתגלה היא בערך של גוף חמרי, שדרות הרוחניותהבכל אנחנו הולכים 

דביקות , תוך רגילות הרמת מחשבה וקדושת רעיוןמומחדש את כח פעולותיה , מחיה אותה, שורה עליה

 . אלהית טהורה

 
נם בהכח פרטים הרבים שישהאת , באים להכיר מתוך ההופעה הגלויה. גבורה מטוהרת בטהרת  ק ודשו

ליונה עומתוך הופעה , שמת השכלנומתוך השכל, שמת הרג שנרגשהמתוך . המחיה הנסתר העומד ממעל לו

. ת הנשמה העליונה המליאה זיו המחיה אותהאהמתגלה בתור דבר יותר צח מהשכל והרגש הנהוג , רוחנית

 . 'יפק רצון מדוא חיים כי מוצאי מצ, שקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחילאשרי אדם שומע לי 

 
ולפי התאמתן אל  קדושת התורה  , הןבלפי הערך של עומק  הדעת שיש , הופעות הפתאומיות מתב חנותה

, לרוממות וקדושה, ועלות בשעתן על החפץ הפנימי של המרגיש אותןפועד כמה הן , והמוסר הטהור

 . במילוי של חסד ואהבה, שמחת חיים שלוים במלא טהרתםו

 
שמתגלה  , ליונה של נשמת הקודשעשההופעה היותר , דש מופיע מעורב בצחצוחי טומאהל רוח הקוכ

מין מצחצוחי הטומאה הם , וכל מה שההופעה יותר עליונה. טהרת אותומ, בטהרת התורה של שכל העליון

כמו , ניתנה בין שתי אותיות במילתהשוגדולה נקמה . והמלחמה יותר חזקה, יותר חזק בדרגה דילהון

וצחצוח הטומאה . אל נקמות הופיע', אל נקמות ד', אל דיעות ד, ותיותא דיעה שניתנה בין שתי שגדולה

, ולך ומזדכך על ידי או ר הענוההוהוא . שמיטפל עם ההופעות החזקות, יותר גדול הוא זה של גא והה

לה את המג', מהפכת אמ עצם רוח הגאוה לרוח קודש של גיאות דה, הסמוכה לרוח הקודש, הגדולה מכולן

שהיא . ארת אספקלריא המאירהההעולה מעל , ומק סוד הענוה מניצוץ של זיהרא עילאה ראדם הראשוןע



 ערפלי טוהר

 62

שהיא נובלות חכמה , מהר סיני, אד מכל האדם אשר על פני האדמהמהענו , יסוד אור התורה שקיבל משה

הנאמר ,  הלוםי"עת האוכל גשלהעולה על הראש , וגאותן של ישראל היא יסוד מלכות שמים. ל מעלהש

שתויי ו, ואף כי היין בוגד גבר  יהיר, חמרא אכתפא  דמאריה שוור, גאוההיסוד . וטבלת פיתך בחומץ. ברות

שפחדו הוא אל טו ב  , וביצחק. חותמין צרות בעדוווהמפיק מגן בשעת גאוה סוגרין , יין משום גאוה נגע בה

ל בושי עשו בהוארה ברכת יעקב ,  עליונה' ובביסום  עליון זה של גיאות ד, ישתונאמר ויב א לו יין ', ד

ושאור ורבש . עושה חיל'  ימין ד, רו ממה' מין די, תרוממ נה קרנות צדיק, וכל קרני רשעים אגדע. החמודות

סד לאומים חוהרגשת המתיקות  שלו בתור , רגשת העוצם להפך את השאר  אליוה, משום גאוה  שבהם

ד "כטעם לש, בדברי תורה שעל שלחנם, צדיקיםהילת ומתעלים הם על ידי אכ, אינם עולים לקרבן, חטאת

נעשים שכנים ה, שהם הם שוכני עפר', טל של תחיית המתים גם למלאים גיאות דהשמוצא אור , השמן

שנמשלה , המתהפך כעתר המהפך את  התבואה, דולג ו יצא אור "ומתוך הדמן החסר וי. לעפר ועפרם ננער

, ועצמי עששו, כעס עינימבמקום עששה ,  יימלאו שניהם לטובהוהעין והעצם, פילתו של יצחקתאליו דוקא 

, מלך גיאות לבש' וד. מקור הגאוה הטמאה, ציאות עמלקמיימלא השם בשתי אותיותיו החסירות על ידי 

 . אותוגעל ישראל 

 
צריכים , להתבונן יפה בדברים המעשייםמשההסתכלות העליונה שלהם מעכבת אותם , ותם הצדיקיםא

למטה  משם שרוב בני אדם צריכים להתאמץ להשכיל בדברים השכליים כ, למעלה למטההם להביט מ

שמסתכ לים מעלייתם העליונה , מועטיםהוהם הם בני עלייה . מהתוכן המעשי אל התוכן הרוחני, למעלה

 . רגיל של בית ישראל הגוי כולוההמדור , אל הבית הכללי

 
הממלא את החיים , פרוש בכל העולם כולוהלא חיים וח הקודש מגלה בבירור את האור האלהי הגדול המר

, נוחה ופעולהממקום , מוצא לו עמדתו בעולם, איך הוא הולך ומתרכז, כללו ביחודבואת כל האדם , כולם

' אנכי ד, מהליכות תולדתה, ראש צורים של גזעהמ, שבקרבה קדוש שורה בהדר גאונו, בכנסת ישראל

, ורבנה ושבותהח, בנין מקדשה, עמדת מלכותה, הארת נביאיהמ. מהופעת תורתה. צריםמאלהיך מארץ 

 . עד דור אחרון, נחמתה ותקותה, פיזורה וגלותה

 
עומק , פילותיה החמריות והרוחניותנ, התעוררותה לתחייה בזמננו, עולתה על המהלך הרוחני של העולםפ

אדם הלמין , לכללותה, כונניותם לטובה לאישיה הפרטיים, עוצם הירידותבהמחשבה האלהית המתגלה 

הלאומיים , חיים החברותיים והיחידייםה, שעימה בחיי שעה' דבר ד. להעלאת העולם בה ועל ידה. בכללו

כללית ההמשכת התרבות , התעלות הכשרונות, הגברת זיו החיים, נפשותהזיכוך , וחיי העולם, והעולמיים

הסדרת הסיעות , הנצחיים הרוחנייםחיים ההתבססות חיי העולם על ידי . שבעולם אל האושר האמיתי

ל ידי עכבוד החיים ועונג החיים , הגדלת יפי החיים, רכושם וכבודם, ניניהםעהשונות שבבני אדם ושמירת 

. חי בנשמתה של אומת ע ולמים זוה, ורוח אדיר, בשפה ברורה, אלהי ישראל' ד, הבעת דעת אלהים

 . התעוררות ספרות פרוזית ושירית

 
כרה בהירה שהכרח גמור הוא הבתור , בקישורה אל התורה, השבה אל אור הנבואה, תיקורתית ופומביב

ל אלה וסעיפיהן כעליון שהדיעות היותר נשגבות נשאבות  ממנוהלרוח האדם המסובך לשוב אל המקור  

 . קשקשות כעת לפנינו בארץ ישראל כזוגמ
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 שיוכל לקבל את השפעותיו  דםא, אחרי התפלגות הלאומים השונים, שאין בזמננו, בר מוסכם הואד

שלא רק ה תלבשות , כ נסת ישראל ה יא מיוחדה בזה. מיוחד של עמוההרוחניות בלא התלבשותו של הצינור 

וכרח להיות לחייה הרוחניים כולו מאלא עצמיות התוכן , צינור של האומה היא צריכה לחייה הרוחנייםה

ספוג לכדי שתוכל . אלהים חיים השורה עליהונודע לה שהוא מרוח , מורגומה שהוא שלה הוא אלהי . שלה

ולהיעשות על , ודש שלה מוכרחים להשתפלקהיו רבים מתוכני , אליה עוד פעם אויר כללי של העולם כולו

,  כלליתהועל ידי ירידה זו נגרמה עלייה להמון רב של האנושיות , מים רביםעידי מכאובים קנינם של 

לשמש לה על כל פנים בתור איזו , יהדותיתה אל העצמיות ומתוך כך הוכשרה האחרונה להיות מסתגלת

אלהי  ' דוידעו גויים רבים את שם , את כל הארץ' שיימלא כבוד ד', ימלא דבר דיובזה . הצטרפות סגנונית

, כדי למלאות העולם כולו אורה, ושבי חושךילהסביר אור תהילתו בין , שירד בגלות יחד עם עמו. ישראל

עינו בועם שיתופו עימם יישאר . אחרי שכבר הובדל מהם למדי, אי עולםבל ולשתף את ישראל עם כ

 . כל שבטי ישראלועין אדם ' כי לד. ולא תחסר סגולתו אפילו נקודה אחת. וצביונו

 
הם , מוסר והיופי היוצאים מהםהכללי , הבינות האלהיות, הדיעות האציליות, הסתכלות הרוחניתה

מוכשרת להרגיש  אותם ממקור ם מוכרחת היא לשאוב מיס ודם את  השכל נפש , התחלת כללי הלימודים

וצריכה היא . כלליות נגלה בהםהכי מצד סגולתה אי אפשר לה להתעסק בפרטים שאין אור , פרטיםה

ונפשם משתקטת  , שאינם בעלי התגלות מקורית, רוב בני אדםמואת התייחדותה , להכיר את עצמה

אבל מוכרחת  , המסקנא של הפרטיםבא תלך ע ם כל ההמון הנפש האצילית גם הי. הפרטים מצד עצמםב

והכללים הגדולים הרוחניים מופיעים בדרך ישרה על הכללים , כלליםההיא להוציא אותם מאורם של 

 . בין דם לדם בין דין לדין, מעשההומהם על הפרטים היותר מפורטים שבהלכות , קטנים המעשייםה

 
הטיפשות . יובל אולי, להיות נשמעוור ספק הראוי לדון בו מחילה מתקבלים הלימודים העליונים בתמ

והרי הוא נכנס בחדרי חדרים של גדולות ונצורות , רה מרוח האדםסהמפליגה כל דבר שלא הורגלה בו 

עד , ולכים הדברים ומוכרעים אצלוהככה , קדושה וטהרה, בינה, תלמוד, וכל מה שמוסיף שכל. לא ידעםש

 . אותשזוכה לזריחה של אור הווד

 
היא המידה המחזקת את  תוכן  ש, הרי הוא זקוק ליר אה, ולפי המידה שהספק משמש אצלו. היה ודאיא

הרי היראה התחתונה מתהפכת , הוא צועד לצד ההכרעה והוודאותשובכל צעד , הספק להכריעו לצד הטוב

וכשהוא . לןענוה הגדולה מכוו, ולהזרחה גדולה של אהבה, אידיאלית, עצמה לאור של יראה עליונהב

 . ושל ביראת אלהיםמהרי הוא צדיק , מתעלה מעל כל ספק

 
:  טהורים וגיבורים, בעלי שכל ומדע, בדורשואים אנו מ מש איך הנשמה הישראלית שורה היא  בצדיקים ר

קדושה ההחפצים בקיום האומה ובאור , בעלי נפש עדינה, כמים יראים ושלמיםחוהרוח שורה בתלמידי 

והתוכן של הקישור . אומה והאמונה הפשוטההרה בהמון הקשור בטבעו לכללות והנפש שו. שלה ביחד

רוחות , פשותנבמדרגות ש ל אילו : מתחלק למדרגות, הקדושה והאור האלהי שלהלוהקישור , להאומה

ובמדרגות א חרות מתגבר  הצד של , אומה בתכניההמתגבר הצד של הקישור לכללות מציאות , ונשמות

אמת בי ן העריגה באין הבדל , אבל המדרגות יונקות הן זו מזו. האמונה,  התורה,אלהותה, הקודש, האור

ולפעמים , העריגה האורית היא יותר רוחנית ואציליתשלפעמים יש . ובין האור האלהי שלה, להאומה

כל לפי זיכוכו ה, טהורה ואצילית, היא יותר רוחנית, ערכו ותקותו, ל הכלל ומעמדושההרגשה , להפך

,  ומתהוות להרגשות רוחניות, מוחשות הנפשיותהוכשם שבאדם היחידי עולות הן .  האדםהפנימי של
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, בעלי הנפשבמה שהוא זר ומגושם , ככה הוא בכלל כולו, ולות להופעות נשמתיותעוההרגשות הרוחניות 

 . בעלי הנשמהבוהולך ומתאצל ומתקדש , הולך ומתעדן בבעלי הרוח

 
, בברק החכמה, שמתמלא באש הגבורהכ, רצון האדם. של הרצוןכירים אנו את הגודל שיש בגרעין מ

מה נישא  כ, ובכל המילוי של אוצרות אלו. ביפעת החיים, באור הקדושה, יופיהבלהט , בשלהבת הקנאה

ובצינור של האורה  . ל טוהר ועוז ספונים בקרבושכמה תהומות עונג ועדן . כמה ישות מצויה בו, ונשגב הוא

לפי , רצוןהגדולתה של הויית . הלא הכל זורם, המשתפכת תמיד בנשמ תו, ורההטהוהגיבורה , האלהית

 . הברכה של הקודש היא

 
, הכל נתקטן, הכל נחשך, צונו ונזדהםרנתקטן , האדם נפל בתהום החטא. פלו העולמות בנפילת הרצוןנ

עולמות הת להאיר א, להחזיר העטרה ליושנה, את החטא הגדול, לב לתקןהמה הומה , הוי. אומלל וקדר

הולכים אנו בדרכי  . סילותיה אנו סולליםמ, ולתעודה אין קיצית זו קרואים אנו. כולם מתוך מחשכיהם

ואין , נחנויבדד ' ד. אור בלא מחשך, אור אלהי אמת, להופיע אור על הכל, ולםעהחיים בעצות מלכו של 

 . עימו אל נכר

 
, גוי הגדול אשר לו אלהים קרובים אליוה, עמו, כשיבוטא בחזקה ברצון עם, הרצון הנעכר אל אורו יושבו

 . יאגור אל תוכו את  כל נשמת האדם, יסגל לו את עצמיותו, אין מעצורביבטא את רצונו , ירומם בעוזו

 
בעולם , בחיים, ת רצון אלהיםא, יגלה את הרצון העזיז והקדוש, ישב רוחו, לביא יקום וכארי יתנשאכ

את המוות עצמו , את החרפה, את הפחדים, את הזוהמא, שקרהאת , יבער את הרשעה. ובעולמות כולם

ועוז אלהים זה . לאיתנם, קים וקדרושאשר לבשו , ישיב את אור השמים, יחדש את זיו המאורות. העולםמ

 . מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, ודי הנה זה באדקול . הנה הוא עומד אחר כתלנו

 
מגופניות , עומד למעלה מהטבעה, אור העולם, ודש עצמושהק, ז התנועות העכשויות מתברר בזהר

, הפשטות, את הדקיון של הטבע, ומישראל הפזור והשבור בפרט, כללבתובע הוא מהעולם , ומחברתיות

, נו אל כל תביעות הטבעאמתקרבים . בהתפעלות, בשכל, בהרגשה, שבחיים, הנורמליות, בריאותה

, על ידי הופעות נשמתיות אלהיות, ם על ידי הארות גדולותאי אין מוצא להגן כ, מתלכלכים אנו בזוהמתו

הצורר את  , קודש הרגילהבקירוב אל הטבע יש שנאת . מודיעות האגור בסתרי  חושך, ליוןעמגלות רזי 

 . הקודש הרגיל. המשדד את מערכתו , הטבע

 
לוחם הוא עם אבל , הילחם עם הטבעלאוגר הוא את  שארית כחו , מורגל מאז להתהלך עם הטבע בקריה

קודש השניעור על ידי תביעת , הטבע המתנשא לתבוע את דקיונו. מלחמתובכושל הוא ונופל , טבעו שלו

יפיו , גם את הודו. ם הטבע שלוג, שונא הוא את הקודש. מתנשא עם כל שלילותיו, הגנוזה בקרבו

ונעשה מבשרם  , חמתםלויתן ושור הבר שניהם נופלים במל. מלחמתובונכשל , פה נופל הטבע. ובריאותו

המשחיתות , ניגיאות של אומות העולםקלא זנו עיניו אחרי , מי שלא נשקע בהבלים. עודה יפה לצדיקיםס

, הזהרי הוא זוכה ומזכה לראות קניגיון מלבב , צילותה וטהרת מידותיהאאת הוד , את תפארת הנשמה

בהיגלות אורו וקודש , צור עולמים. מלחמההמעורר את , בכח אל עליון, גבריאל. עומד הוא ממעל לשניהם

כחות האת , רואה היא הנשמה הניזונה מלחמה הפנימי של תורה. גש חרבויהעושו . גומרה, עליוניותו
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. כל אחד חושב אני אכבוש הכל, ל זהעמת נפלים זה , לוחמים בקצף, הבהמיים שביבשה ובים מתאבקים

 . וימלט הכל, והוא יימלט. 'קורא בשם דכי אם ל, רים הניצחוןהאבל לא לדגי הים ולא לבהמות 

 
מגבהת את  ע רכו המהותי של האדם  ה, המעמקת כל כך  בספוני ההויה, כאורה נראה שהמחשבה הרזיתל

, ייוחנוטלת ממנו א ת ה חופש הטבעי של , כבדת את  העול המוסרי על האדםמהיא  , עד למעלה משמי רום

,  ו תחתיה שמים עליונים וגבוהים מאדלונותנת . עושקת ממנו את הארץ, מבטלת בגדלה את כל חמודותיו

אות בותוצאותיה , אבל רק מחשבה שטחית היא מחשבה זו. התאחד עימםלשלא יוכל אדם בשר ודם 

ועל דבר גודל האדם , הנשגב ההוייתי בכללומההברקה הראשונה של הידיעות הפתאומיות על דבר  הגודל 

פועל השכבר יצאה אל , החיים של הנשמה הישראליתחודרת עד בואה לעומק וההולכת , ונשמתו בפרט

אבל אחרי שהדיעה , דול ובאש מתלקחתגבענן , החזון הראשון מעולף הוא ברוח סערה. בכנסת ישראל

ל פי עוהתביעה הנשמתית הולכת ומשתלמת , דעת מתרגל להגדולות הללוהאחרי ששיקול , מתחוללת

העולם נעשה , ז המוסר מתבסס ברוח האדםא ורוממות לעילוי, לרוחב. עומק שאיפותיה הטבעיות לשיגוב

הויה הגשמית   הונים מאשר היה ערכו אצלו על פי המידה הבינונית שמודדים בה את מלו יקר וחביב עשרת 

כל דבר , החיים נעשים עטורים ברוב פאר. נגליותהעל פי התיאוריות , ואת האדם וכל מהותו, והרוחנית

 . האומנויות, הנטייות, כל ההרגשות.  משתגב ומתקדש,בהם מתעלהשגדול וכל דבר קטן 

 
, דולים רמי ערך של אור חי  העולמיםגנעשות גילויים . ההקשבות החיצוניות והפנימיות, התנועות. שיחותה

חי ו, מת הלך עם העולמים כולם בריעות של מנוחה ושלות השקט, ראשיתבוהאדם נעשה שותף למעשה 

 . עדני קודש ונהרה, ליוןעעדני , יהם ומשוקים עדניםממולאים בכל כוחות, חיים שלמים

 
ומגרעת  הרבה מלשד הבריאות  , חייםהשהיא מצמצמת את  מהות , השכלה האנושית יש לה חסרון עצוםה

, וסרמ, כל דבר קדושה. מנה מתגלה בטבע הבריאות הגופנית והנפשיתמשחלק הגון , שבהויה העשירה

וזה הוא משפט , יור של השכלה שלנוצ הרבה לבססו על איזה הננו מוכרחים אם מעט ואם, אמונה ושגב

ל שעד רומסות התרחבות המחשבה לחוגים גדולים , אמונה היותר פשוטההנוהג מתחתית המדרגה של 

הוא מעיק על , שהוא אנושי ומצומצם, זההוהבסיס השכלי . והפשטות מושכלות ברום מעלתן, חופש רעיון

האיר לשל אור אלהים חיים העומד אחר כתלנו ומוכן ,  הקודש החיהטהרתבהגילוי האלהי העליון שיש 

תגלות אורה של חיים יותר מלאים הולכים  הוהזמנים של , וכל מה שהדורות מתאחרים. את כל הוייתנו

י א באמ ת   האבל זאת . יותר כח הבסיס של ההשכלה האנושית מכל ערכי הקודשומתבטל יותר , ומתקרבים

והיא חפיצה להיות , ורשת את  תפקיד הדה טבעיות . יך ומצמצם את האורהסרת הנרתק והלבוש המחש

 . בלא ההסתרה של ההשכלה האנושית המליאה מחשכים, מלא חייםומתחברת לאור האלהי המרומם 

 
אורה העליונה הרחבה והעשירה ההולכת המצד מעלה : נגישה הזאת שההשכלה מתנגשת משני הצדדיםה

 . ומתגלה על הנשמות

 
וחוקים עשויים של , מיונות כוזביםדשהיא באמת מליאה ,  את אורה הכהה של השכלה זוחשכת היאמ

, ביעותיהתטבעיות הבריאה הולכת ועולה מלמטה למעלה במלוא השניהומצד . מחשבות אדם שהמה הבל

, מתוך דחק כפול זה. ת כל אידיאליהאומשימה לאל , וגם היא מטשטשת את זוהר ההשכלה הנהוגה

חוצפה , כפירה והפקרות, יאוש, שמתגלים בצורת בחילה בחיים, אדםהבים רבים ברוח מתהווים מכאו
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, ושאי גשמי נדבות לארץ ולדריםנ, אבל אלה הם רק עבים מחשיכים. קטיגוריא ומ שטמה. טירוף דעתו

 . ולהאיר אור הקודש העליון במילוי החיים העזיזים והטהורים, גוייםהלהפריח צדקה ותהילה נגד כל 

 
היא המעלילה את , השירית כשהיא מתחברתושהרוממות המוסיקלית , החוק הנפשי. ר בשירי זמרהבוחה

קצר . ולהכהוא חוק מ תגלה בנפש האדם בתור זי ק מהאור הגד ול של ההויה , נעלהוהעוז של כל חפץ נשגב 

ל ידי אבל מתוך התעלותנו ע. יחודו הנשגבבהוא ציורנו מלתאר את הערך השירי המוסיקלי של כל היש 

נו רואים א, קדושים ונשגבים, אל העולם העליון המלא חפצים רוממים, לה ייםאהחופש של שירי זמרה 

הממלאנו השתוממות   , את היחוד השלם, מצויהאת המש טר האלהי בכל , את הטוב של  אור חי העולמים

חיד אל חי ימלך . ברוך הבוחר בשירי זמרה: מברכים אנו מתוך שמחת עולמיםו, וגדולה בהוד משטריו

 . העולמים

 
מקפת היא חזיונות רבים , טבעהב היא הולכת ומתרחבת , האלהית, האידיאלית, מחשבה הרחבהה

לה הינה שונה מתכונת הציורים של דקדוקי הפרטיות שבתורת שותכונת הציורים , ואפקים גדולים

וע המושגר אצלנו מאז י סגנונה הקבפעל , והמצב הנפשי הדרוש לעמקה של הלכה. מעשה וניתוחי ההלכהה

תאי ם למצב הנפשי של ההתהלכות ברחבה במרומי ה אידיאלים מהוא בטבע ו אינו , חותם התלמוד

בהבדלה , הנגלה והנסתר, ההלכהולזה נפלגו ההגדה . שאיפותיהם והרחבת עידוניהם, אלהיים ורזיהםה

עשו ניסיון זה . יחדלשלב את ההלכה וההגדה , נימית במעמקי הנשמהפאמנם הונחה שאיפה . מקורתית

משוקה מטל החיים של חפץ , צירהישאנו רואים בהם רוח קדוש של נסיון , פלפלים בפלפולים שוניםמ

גמר   ואמנם לא יצא בצורה של גדלות . עלמין דאתגליין ובין העלמין דגניזיןההאחדות והשלום הגמור שבין 

יא האחדות  הרוחנית המוחלטה של ה ,ו תכלית נטייה נפשית זו, כי אם ב צורה קטנותית ובוסרית, פרי

 . הנראין כנפרדים, העולמות הללו

 
ולכת ההארה של רזי תורה ומתגלה ה,  ו שרשי הנשמות מתבס מים, כל מה שאורו של משיח הולך ומתקרבו

והם מתקרבים לצד , ילוי זה הולכים הענינים הגלויים ומתאצלים יותרגולפי המידה של , ומתבלטת יותר

דרכה של התורה הנגלית מדור בההסברות המתחדשות . חד ייגשו ורוח לא יבוא ביניהםואחד בא, רזיותה

 . תקרבות לההרחבה הרזית של רחובות הנהר אשר לבינה העליונההיש בתוכם נקודה פנימית של , לדור

 
, מתקרבי ם בזה לאור הגאולהו', תלמידי חכמים יקרי דיעה הם עובדים בזה את השדה אשר בירכו דו

שהוא האור של ישיבת מ חשכים , שהוא תלמוד הבבלי, תמורהה העומד לעומת , מוד  הירושלמישהוא תל

הלכות המאוששות עם ההגדות הויתקרב הסגנון של . 'ובאחרית הימים ייגלה אור ד. בארעא דמחשכאש

נפכם  ע, שהוא שיבת י שראל לארץ ישראל להחיותה בבנין מעשי, מגולההבמועד קץ , דחקל תפוחין קדישין

שתכונתו היא קיבוץ החתום וסתום , שראליהאמור להרי , נו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קירבו לבואתת

 . עם הגילוי של עבודה גשמית מורגשת  מכל המון עובד, וכן קץת, דליבא לפומא לא גלי

 
 מעצבך ומרגזך ומן העבודה, קשההלגאול את הגופים מכל שעבודם ' בגאולה כפולה זו יוחל כח זרוע דו

מכל השנאות , מכל המידות הרעות, מכאוביהן ומחשכיהןמוא ת הנשמות  , הקשה אשר  עובד בך

 . אלהי ישראל מושיע, סתתרמאכן אתה אל . על אדמת ישראל, והיו לגוי אחד בארץ, הצמצומיםו
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כל צדדי השלילה . צד   עצם מהותי וטבעימהיא אינה מתעוררת בקרבי . ונא אני את  הגאוה תכלית השנאהש

הכרח ה, ההתערבות עם הבריות, רק המעמדים החיצוניים. עומק גילוייםב הינם עומדים לפני תמיד שלי

הם מעירים את  הגועל של תכונת  . המוןהשל התקטנות הנשמה בשביל צרכי החיים החברותיים של 

, עליונההולהמעיט לפעמים על ידה את האורה . שהו ממנה לצורך ההנהגהמשצריכים לקחת חלק , הגאוה

, והכיעור והשקר שבה, אבל חרפתה בעצם. קבלהלכשהיא מתפלשת יותר מה שורה שיוכל הגוף בחולשתו 

 . הירותובמוכר לי בעצם 

 
אבל באמת אי אפשר שהיתרון , צמועבאור אין סוף אין שייך הוספה והתעלות מצד . קדושה, ברכה, חודי

הופעות אורות חיות  , הויהוזאת היא  תורת ה, השלימות המוחלטהמשל ההתעלות הנצחית תחסר 

שהיא בעצמותה . תוספת ועלייהלבמידה כזאת שלעולם תהיה אפשרות , על ידי רושם של ירידה, וייתיותה

וההתאחדות תוסיף , עולמים יתייחדו כאחד במקורם האחדותיבוהפירודים . סילוק מכל ירידה ושפלות

מכל , כל פחיתות ורשעהמת והבדלה ו תוכן הברכה היא התעלו, בר כה תמידית, יתרון ב לא הפסקואור 

 . חושך וצמצום קדושה

 
 . חמרנות הגופנית היא עושה את הפירוד בין הנושאים שבמציאותה

 
היא מכירה רק , מהות הפירוד כללמהאידיאליות הרוחנית אינה יודעת . ממילא גם את הניגודים שבהםו

ובשביל כך אינ ה יכולה . לק של כללרט  נסקר אצלה כי אם בתור  חפאין שום .  את הכללות ואת האחדות

והכלליות  , רע כללי לא נמצא כללשומתוך . ושום רע כי אם כשהוא רק כללי, הכיר שום טוב רק טוב כלליל

שאין האידיאליות חושבת ומתקש רת בנקודה , ההופעות שבצורת הזמןלהלא היא הולכת גם כן  בי חס 

כי אם כולה , ש כלל במציאות רעייא להכיר שלא מתוך כך באה ה, כי אם בכל שטפה הגדול, יוחדת שבהמ

אין , וכל זמן שישנה עדיין הכרה שיש טוב ורע. שה והנה טוב מאדעוירא אלהים את כל אשר . היא טובה

כי רק עץ החיים שכולו טוב מוכן , רעולא יאכל מעץ הדעת טוב , אדם צריך להתקשר במזגו עם תכונה זוה

,  א חר שיעמוד במסות הרבות  שהוא הולך ומתנסה, עץ הדעת טוב ורעמומוכן הוא לו גם  א כלו . הוא לו

, הכרה של עץ החיים להתקשר עמוהותשוב , ומידומיו מיתקנות, שכלו מזדכך,  זוהמתו הולכת ומיטהרתו

של התבררות , ואין דור שהעבודה הגדולה הזאת. לא חיים וטוב כולומלעץ , ואז יהפוך עץ הדעת טוב ורע

אמ רו צדיק כי   . סוד העולם וקיומויוהיא , תהיה נפסקת בו,  על ידה הרע ממציאותוהכרה והרצון לבערה

 . טוב

 
, שמתאים לקצרי דעת, שולל שלההשם שהאמונה בהתעלותה היא מיתקנת בהסירה ממנה את הצד כ

ואת כל החיים הרוחניים שבנשמת האדם בהתפשטות הוד , עצמיתהכאילו היא שונאה את ההכרה 

נפי האמונה האלהית היותר ע אין התפשטות ההכרה כי אם הסתעפויותיהם של כשבאמת. צילותהא

כה האצילות כההרגשה ובליטת ההצטיירות, ההכרה, דעתהוהיא נשלמת על ידי השלמת , נמוכים

מתגלה למצומצמי , הורה ועליונהטשהיא המוסריות העליונה המתגלה על ידי קדושה וחסידות , רצוניתה

כשבאמת אין  , המכהה את אור החיים על ידי שלילה זו, רצון שבטבעהעזוז הכרה בתור כח שולל את 

ם כשיהיה הרצון העצמי של האדם אכי . אצילות הרצונית והמוסר של הקדושה יכול להיות שלם בצביונוה

הוא , הזיכוך השרשי שהזמן החדש מזכך את הנ שמות בפנימיותן. פהימחוטב ומבולט יפה , חזק ושלם

הוא מתגלה גם כן בתור , ודר זהחאבל בראשית גילויו של כח , עוז הרצון הטבעי בחייםגורם להתגברות ה

הביסום של . מה שאינו כי אם חיזיון ארעי, קדושה והטוהר העליוןהיסוד , כח שולל את הרצון האצילי
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יגלה , שטח התחתון של החייםבואותו עוז הרצון המתראה כעת , רשי הנשמות עושה הוא את פעולתוש

וההוד והטוב האלהי העליון ייגלה על ידו בכל תעצומות , ומת החייםקבכל שיעור , ו מלמטה למעלהאור

ברצון עשה צל מחשיך על החלק שמה שלא היה אפשר לו להיגלות כל הימים שהצד המאיר העליון , וזוע

בכל כך  שמפני יקרת ערכו עולה הוא , ההולך ומתרקם בעולם, חייםהזהו סוד אחדות . התחתון שברצון

אל . והיה לעת ערב יהיה אור, ישועההאבל סוך הכל הוא הופעת אור . בכל כך מכאובים ויסורים, ניעותמ

 . אור לי' כי אשב בחושך ד, מתיקכי נפלתי . תשמחי אויבתי לי

 
, הצמצום שבעליות רוחניות, לושהרשלנות החיצונית , ההגבלה שבטבע, איטיות שבסדר המציאותה

שהוא היסוד הפנימי של , יסוד של ההתעלות הבלתי פוסקתה כל אלה מחזיקי ,הארעיות שבניסים

עד עמקה היותר , עולמיתהשתספיק הירידה של התגלות המציאות , יש לו גבול בתוך גבולוש, המציאות

מכינה כח לתקופה יותר , וכל ת קופה איטית. צחית בלא שום הפסקנלעלייה , ועד מחשכה היותר אפל, ירוד

רצוא ושוב כמראה , הדין עולמתאכ, בזריזות, ינהגנו עלמות. עד המהירות היותר עליונה, יתההירה בעלימ

מ תמלאים ו, ההולכים ומתבסמים, העדן והחיים, ותוספות האור, התעלותהולעד לא תכלה הופעת . הבזק

, תוצורת ההשתלמות הבלתי פוסק, השלמה הגמורההעד שישתוו יחד צורת , תמיד ערך יותר גדול ונשגב

השתלמות הולכת לליתן דחיפה תמידית , ויספיק הזכר של חסרון העבר. חסרון הקדוםההבאה מסיבת 

אשת חיל עטרת  , פסקת מתעלה על ההשלמה הגמורהנותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי , ונוספת

חר ע לייה א, מידתההולכת ומתגברת , ושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנין מזיו השכינהיוצדיקים , בעלה

כל , וכל ניצוצי החיים. ישתבח שמו לעד ולנצח נצחיםו, לעולם אמן ואמן' ברוך ד. לאין קץ ותכלית, עלייה

השתלמות הבלתי ההרי הם אחודים עם יסוד , וכל זיקי החיים שבכל היש, רוחות והנפשותה, הנשמות

כמו שהם יורדים , יתהוהם תמיד עולים בעלי, גלתהנאשר ' זרוע ד, המהווה הישות' שהיא אור ד, פוסקת

להארת זיו , ולמיםעוהנה הכל כוסף לעליית אור עולמי . היא ירידתם המבלטת ירידתהש, וירדו בירידתה

בכל התנועות השונות של , וצא מההעלם אל הגילויי, ההולך ומשתלם, הדר כבוד אל הכבוד, שכינת אל

עשות רצון קונו בלבב ל להיעשות אגודה ההולך, תסיסות שברוח האדם וכל היצור כולוהובכל מיני , ההויה

 . שלם

 
מתנוצץ תמיד האור של האין  , עליונההבעלי המחשבה האלהית , ל ידי העבודה הרוחנית של הצדיקיםע

, שראליעל ידי כחן של . ועמך כולם צדיקים. עולם כולו מתבסם על ידוהוכל , ומתגלה בתור יש. האלהי

המתגלה בתור יש , ור מן האין העליוןאמתגלה , ל צורה שהיאבכל אופן ובכ, התרבותם והתגלות חייהם

קודש הומידה זו באה מצד עומק . מקיים ומשפר ומעלה את כל, אור חייםבומאיר לכל העולם כולו , ומצוי

. ואינה משמנה בערכה, אינה זזה לעולםש, שהוא קבוע בנשמת ן של ישראל מצד העצמיות שלהם, העליון

 . עקב לא כליתםיבית ואתם , לא שניתי' אני ד

 
,  כולים לצאת בבירורם המגולהיאין הדברים , פני הגובה האלהי של המחשבה הישראלית העצמיתמ

כל היגיון . כלים שאור ישראל הסודי העליון מתראה על ידםהוהשירה והרמז מוכרחים להיות רק הם  

ם מתרוממים ממ על לערך אינשמפני , אפשר לו להתלבש בשפה ובלשון ברורה, נשגב של הגוייםואלהי 

רומם , בתור לשון, אפילו מלשון הקודש. ורוממנו מכל לשון, םעכי לא בהם כי אם בנו בחר מכל , הדיבור

חייה הוא את העולם המעשי מועצם הקודש מתוך גבהו , כי אנחנו בתוך עצם הקודש שרויים, ליועאותנו 

 . וקידשנו במצוותיו, שבחיים בעוז קדשו
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עיון רוחני אלהי בדברים יותר  ראם נראה חכמי הגויים מבטאים איזה , וחנו בקרבנובזה אל יפול רו

כי באמת  אף על פי שנראה לכאורה צד השוה בסגנון החיצוני , ליוןעברורים לכאורה מחכמי ישראל קדושי 

ואם היו , מחשבותינו ממחשבותיהםובכל זאת כ גב וה שמים מארץ גבהו דרכינו מדרכיהם , ל המחשבהש

ל אאז אהפוך , והננו מקווים ליום אשר יבוא. היו כאילמים ממש, פנימיתה להדגיש את נקודתנו באים

 . 'עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ד

 
וכשהאור והחיים מתרבה בכלל , הוא הכללש, פרטים מיטשטשים כשיש מיעוט אור בהמקור של הפרטיםה

ל משא שהחריפות החיה , פול והדיוק שבהלכההפל. מאירים ושמחים, בולטיםמיוצאים הפרטים , המקורי

. שבקדושת התורה, בעומק אמונת אומןשבא הוא ביסודו מתוך שפע חיים גדולים , ומתן שבהלכה

להם שבשפעת הגוונים , נשמה הישראלית היא מוציאה אותם הפרטים הרביםההבריאות השלימה של 

בניתוח הלכותיה , רטי התורה המעשיתפוכשרואה אדם בנפשו כבידות לעסוק בבהירות . ובעושר חייהם

המביאה לידי , הוסיף יותר באור המקורי של הבינה האלהית היסודיתלצריך הוא , וקיומי דקדוקיה

, פרטים והדיוקים החיצוניים שבמעשההעד שהכח המתאים להארת , והאור מתפשט ויורד. שובה עליונהת

לא מ, עד שמוציא את השפעותיו בכח אדיר, ברהולך הוא ומתג, לימודיהבין בצידם המעשי בין בצידם 

 . חיים ותעצומות

 
נחלים האדירים של החיים הרוחניים של המשתפכים , אשר לאדם, הציור והרגש, תוך הדיעה והאמונהב

הויה  האל , בשני מהלכיה, בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה, היא באהשעד . ההולכת ושופעת, ההויה

, את  אמונתו, ברוממו  את דעתו, האדם. פנימיותובהמגולם בחיצוניותו והמצויר , הנכבדה של אוצר החיים

הרי הוא  , טובםובעושר הרוחניות וכביריות החיים השלמים , רגשתו ת מיד אך למעלההאת ציורו ואת 

אלו יורדים ואלו , מעל ושפעים תחתיים מתחתמשופעים הם שפעים עליונים . מרחיב את א שד הנחלים

,  רגשוממולאות דעת , מלאות חיים, ושדרות רבות, הכל שש ושמח, י ורענןחוהכל , םמתגברים ועולי

והברכה נושאת את פריה לכל , דיבהנאהבה ורוח , הינן מתמלאות א ור ותפארת, מלאות חשק ושאיפה

, הרוממות העליונה היא הרוממות  המוחלטת אשר לדיעה. תבר כיםמשמים וארץ וכל מלואם , פלגותיה

קדושה וברכה  , דביקות, פילהת, מצוה, של תורה. באמצעים אלהיים, ציור בעוז האלהירגש ו, מונהא

, חפץ, על ידי כונניות של תלמוד, מכוונת מול הרוממות האלהיתה, כל ת נועה מאוצר חיים זה. תמימה

 . לישרי לב שמחהו, אור זרוע לצדיק. אור עולמים היא מחדשת, יבור ומעשה משלהד

 
מעוטר בעטרת הציור והדמיון , שלימההשהוא מחובר אל הדעת וההכרה , באמתרצון הקדוש והטוב ה

מעשית הלפי רוב עמל התורה והקדושה . ת הניצוצות כולם לעילוי הוייתםאהרי הוא מעלה , החזק והנשגב

הוספות האורה של . נשמה וטהרתה העצמיתהוהכח מתוסף על פי המידה של גדולת , מתגדל הרצון לטובה

ולהפך . כלליתהומוסיפות גדולה בעצמיות ההוייתית , עשירות את העצמיות הפרטיתמ, וליםהניצוצות הע

שחיי הניצוצות הקטנים , המטושטש והנמוך, שפלהנמשך אחרי הצד , הרי הוא נופל, בחלישות הרצון

ומתגברים , רצוןהמחזקים כח , וגבורת הדעת, באורה של תורה. והעולם מתחשך, םשוהבוסריים עומדים 

 . והמגביה עצמו עולה בעלייתם, ותם הגבה למעלהאוממילא מעלים ,  העצמיות הנמוכה שבניצוצותעל

 
, והה מה בצע בהשתפכות הנפשתשהמחשבה . אב לב בא על ידי ת פילה כשאין עימה אור תורהכ. כדש

ל ואף כשמאמין שלמרות כ. ואיזו תועלת יש בתפילה, צון למעלהרוכי יש שינוי , בצער הרוחני ההוא

חודרת , אבל  עם תורת אמ ת. כאבומלא מפני כך יחדל הלב . והתפילה מועלת, קושיות כך הוא הדברה
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ולפי . בהבלטתו והוצאתו מן הכח אל הפועל, ופעת הרצון ברום גדלוההבינה על דבר הערך הגדול של 

הוא רצונו ככה יותר קשור , אידיאליושרצון עצמו הוא יותר טהור , מידה שהאדם יותר מלא אור קודשה

וזאת היא פליאת יצירת תמים   . כן רצונו פועל באמת במערכות ההויהו, בעומק גדול ש ל הישות ההוייתית

כי אור עליון זה הוא למעלה , חוקובוכל קיום אינו שולל שום שינוי , שכל שינוי אינו שינוי בערכו, עיםד

 הם ערכים שאינם הולמים יחש שניהם יחד, כמו השינוי, הקיימותוואי השינוי , מכל שאלת השינוי

אי אפשר שיהיה נמנע  , שום איזה צדמוכל מה שיש בו טוב , וכל מה שהוא מתפשט בכל. עליונות האלהיתל

 . י אם כל טוב הווה וישנוכ, מצד איזה חוק עצמותי באלהים

 
 הרחבה במרחב ההתפשטות הנשמתיתבכמו שישנו , יש כל הטוב בצמצום, נקודה הקטנותית של הארםב

ומרכז , נקודתיתההרי הוא מתקרב יותר לעצמיותו , ומתמלא ענוה, קטין עצמומוכשהאדם . העליונה שלו

ספקלריתו יראה את כל ההוד העליון הנמצא בנשמתו  אומתוך , נשמתו מתגלה אליו בכל הוד תפארתו

מרכזית הנקודה המהגאוה מסיחה את הדעת . ומאן דאי הו זעיר איהו רב. גדולה לאין חקרהבעצמיותה 

הרי הוא בעל , קיבוץ של האוצר הרוחני בעושר שלימותווומתוך שאין לו מרכז , המצומצמה של הנשמה

והרי הוא . וכל לבואיולאורה העליונה של הנשמה לא , ברי שברים של רוח מתגלים בקרבושרק , מום

בעת  ,  ומעולההדמיון הפראי ילהטנו להיחשב לגדולו, משוקע בקטנות עצמית לאין מרפא, מחוסר ערך

רי הוא הכוכב ה, מקור הענוה, מרכזה של הנשמה. מאן דאיהו רב איהו זעיר. פחיתותושהוא מלא חסרון 

 . עליון של הנשמה העליונה בהתרחבותה המוחלטתהשהוא ההיקף . המזהיר למשכילים את זוהר הרקיע

 
 הכשרון להעמיד קדושה  ם ישראל הואעוהשכינה שירדה בגלות , קדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראלה

לועה  בהיא צריכה להיות , קדושה שהיא לוחמת נגד  הטבע קדושה שלימההאבל אין . בניגוד להטבע

שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו , צמועשהיא הקדושה שבטבע , בתמציתה העליונה בקדושה העליונה

ייקבעו בארץ  שבתי מדרשות שבבבל ועתידין בתי כנסיות ו, חובר אל קודש הארץיוהקודש שבגולה . הגמור

 . ישראל

 
כוללת בקרבה גם כן  את הקדושה שלמעלה ה, השלימה, של הקדושה שבטבע. שבאים להשכלה עליונה זוכ

כל . לפי חסדכוהכל נוטה , מידת הדין מתבסמת, מלחמה חודלת לגמריהטבעהמן הטבע המתנגדת אל 

והרי הם קדושים ומוכשרים  , ה שהם בטבעםמכפי , הכחות שבאדם הפרטי נראים בעדינותם המרוממה

 . לעילוי היותר עליון

 
וימוד , קרבו חופש של נועם קודשבוהאדם חש , האור שלמעלה מן הטבע עומד אצור בהם לעת הצורךו

 . שנאמר בקרבך קדו ש, עיומעצמו כאילו קדוש שרוי בתוך 

 
, באושר עצמי,  בתור עצםת הנפשאהיא מאשרת  . עבודה האלהית עומדת היא על הנקודה העצמיתה

ם אכי , וההצלחה העצמית אינה באה מתוך איזו השכלה חיצונה. עצמיותובומאשרת את  העולם גם כן 

 . שפעת החיים של היוצר, מתוך הטבע העצמי של היצירה

 
מה  , פנימית של האדם כל כך גודל ושיגובהמפני שיש בנשמה , ועל מה הוא מצטער, לא צער הוא העולםמ

מעבר  , אדממעולם רחוק וגבוה , גדולת נשמתו, מפני שהוא שואב את גדלו, עתכולם הולמו עדיין שאין הע
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מהיכן , והמשכיל המבחין את המקור. צער מקוםללולא זה הגודל לא היה . ומעתיד עשיר זוהר, מלא הדר

 . והנגע לענג, עדןלמיד מתהפך אצלו הצער עצמו , שוב ויקר הוא מקור  חיי הצער הללוחעד כמה , הצער בא

 
חפצים הם לדעת לא רק  א ת עצם , ומדיםלבכל ענין  שהם : משיגים הגדולים יש להם תמיד צער פנימיה

דיע ת  יעם . ולפעמים מתערבת א צלם הבנת הדבר בעצמו. היכן הדבר ידועמ,  כי אם את  המקור, הדבר

, ליישב כסליו בחכמה, ונוהרגיל את רעילוצריך כל הוגה דיעות . שהן באמת ידיעות שונות זו מזו, מקורו

 . ליגמר איניש והדר ליסבר. אחר כך להתענין במציאות מקורהו, בתחילה לקבל את הידיעה

 
פני כל צדדי החיים הרבים הנמצאים משהן באות , צדיקים הגדולים מוצאים בעצמם מגרעות גדולותה

וז  ע הרי הם מחלישים את וכל זמן שלא יצאו אל הפועל הגמור, ל הפועלאברוחם שהם מוכנים להוציאם 

וכן הדבר נוהג  . מיד בשגיאו ת חדשותתונכשל , ורצונו רפוי, ומרגיש האדם את  רוחו על ידי זה נשבר, הרצון

לא יכלו בעצמם לשער , יו רחוקים מהמטרה העליונה של כנסת ישראלהכל זמן שהדורות . ביחש הדורות

מפני שהוא מוכן כבר לצא ת  , פיוןרם מתמלאים הרי ה, ובקרבתם אל האור. ת גודל ערכו  של האור החדשא

 . ועדיין לא יצא, אל הפועל

 
רי הוא נתבע להעלות את פנימיותו ה, ואינו יכול לבאר לנפשו את תכונתה, שיראה מלפפת את האדםכ

 . כי אור חסד אל וטובו פרוש הוא על כל מעשיו, יראה כי אין להתייראו, שמשם ישוגב, למרומי הדעת

 
צריך . גשת אל הקודש בתורה ובתפילהלבעת שהאדם חפץ , אה המטמטמת את הלב מתגברתפעמים הירל

 . הוא להגביר את אור האמונה

 
 . וקרבת אלהים לו טוב בנועם התפילה, עימו באור תורה' י אור דכ

 
, ומתוך הכרה חיצונה פשוטה זו. עשימידין כל דבר באור שכל עיוני ושכל , עולם ירחיב אדם את דעתול

 . ורזי תורה ייגלו לו, מקור הקו דשמהנובעת , וא להכרה פנימיתיב

 
כי אם , ל הפועל עיונים גשמייםאיכולים להוציא , המוכנים להסתכלות רוחנית. ין האנשים הגדוליםא

וכל זמ ן   . עד שהאורה האצילית תוציא ענפים ושריגים מעשיים, הםלכשיתגברו בהסתכלותם המיוחדת 

כשהם באים להם , ילי דהדיוטאמשהם לגבי דידהו . ערבים בענינים מעשייםומת, הם יורדים ממעלתםש

ומרגישים , כושלים ומכשילים, הריהם משתוממים, השערות קטועותולא ממרום עוזם כי אם מהרגשות 

וישובו אל , קדושת שורש נשמת עצמםבעד שיאיר להם אור האמונה העליונה . ומללות נוראה בנשמתםא

הדר אשר וומשוש דרכם בחיים יחל להופיע ברוממות הוד , אלהי הנכון לפניהםהושר אז ימצאו את הא, על

 . להם יאתה

 
, יראה אצילית ורוממה היא, להותאיראה המתגברת על האדם בהיותו ניגש ללימודים קדושים ברזי ה

חוזר והוא , ודרך חיים תוכחות מוסר. קבלה בתור יסורים של אהבהלוצריך הוא . והאדם מתעלה על ידה

אינו יכול ליישב , וסיבוך דרכיו, צמועאם מרוב תביעותיו על , ומכל מקום. ל ידי זה בתשובה מכל עוונותיוע

מוצ א  שאו , או  ממניעות אחרות, מאין כח, עוונותיו בלתי אפשריים לתקנםמונראים לו חלק גדול  , דעתו
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, הוא יעשה את שלו. בו מושכו אליואשר  לי' אור דמל ישוב מפני זה אמידותיו מקולקלות ואין בידו לצרפם

 . בחסד אל כל היום. להכריעו לכף זכות, רכודיאיר  את ' ואור ד

 
על ידי , חיצוני שאין נהנים ממנו כל כךהעל הוד העולם , על ידי התעוררות חוש היופי, שמצטעריםכ

ה מ, התורההאמונה ו, את ההדרכה,  ומאשימים לפעמים את המוסר, חייםההקימוץ של הכחות וכיווצי 

כל  זאת יש מצער  זה מקום  בסל פת אותםמאשר איולתו , ובד רכי ליבו, שבאמת האש מה היא מונחת באדם

רוחנית  ההבין עד כמה כפולה ומכופלת היא מידת הצער על היופי של התפארת ל, של יניקה לטוב עליון

כי העולם במשגב  המאירות מחש, אלהיותהשל ההוד הנורא המרומם בזיו תפארה של הדיעות , העליונה

כל משתרומם אותו , וכן הוא לקליטה עליונה של שביעת עדן עולמים זהמוהאדם . ברק שלהבותיהן

ולעונג . ותראהו עולמו בחייו, נהגהו על מותת, ושתנצח אותו ניצחון עליון על כל מכשולות החיים, שפלות

הדרכה המוסרית השרה לזה היא וההכ, ותו תורת אמת ב שוד תנחומיה וזיז כבודהאמכשירה , עדני עד זה

 . והשקידה באור תורת אמת הבאה  עימה, הטובה

 
ועל ידי חוסר עונג . ק בפשיעתנורוהוא מנוע ממנו , כשטוב ועונג זה מוכן לפנינו, איך זה לא יהמה הלבו

קנאה ה, והאמונות מתחשכות, הדיעות מתעכבות, הנפשות מתמלאות קצףו, עליון זה הלבבות מיטמטמי ם

שהוא באמת גן   , והעולם, ל לב בני האדםעפורשות את שחת רשתן , ביחד עם הרשעה וגאות הזדון, הוהאיב

.  חשכיםמלגיא הריגה ולמערת פריצים מליאה , עמק עכור ולמשטח חרמיםלמתהפך , עדן ומלא חיים

י כל לעינ' לישא נס דעת ד, בידה' אומה שאור דה, ובחירי ישראל, לזאת קרואים הם הטובים שבבני אדם

 . דן החיים וששונו לכל אפסי ארץעלהשיג את . באי עולם

 
מקבלת , שמתם מתרפאת והולכתנשרואים הצדיקים שמיד שהם מתעסקים בגנזי המלך של רזי תורה כ

תגברת מרי הוודאות הרוממה הנחומות ועזוז קודש בגבורה עליונהתומליאה . עדינה, היא צורה תקיפה

ומכח קדושה טמירה ונפלאה , איר בהםמ, דאנא עתיד לאתגלאה, אהיהשל שם , ואור עולם הבא, בקרבם

סד חולמלא את העולם , למחול את כל חטאות דורם, ולפושעים יפגיעו, ולוכזו הם מזכים את כל העולם 

 . לך חייםמבאור פני . המאיר לעולם כולו בכבודו, ורחמים מאור פני מלך חיים

 
והקורבה  , תבררת ב ערכה המוסרי האידיאלימה העצמית היא האהב. שבאים לעומק הדעת וטהרת הרצוןכ

אז  . כזריאועוכר שארו . טלת על האדם העצמי חובה מוחלטת להקדמת עצמומשהאדם קרוב אצל עצמו 

בתור עטרה עליונה של תורת המוסר  , בירךחחייך קודמין לחיי , באה ההארה העליונה של וחי אחיך עימך

 . האידיאלית

 
. נערכים כמו אמצעים  ותכליות, מסו בביםואינה צריכה לשלשלת של סיבות , ין סופיתיכולת האלהית האה

לתי  בהכל עומד במצב של חירות . אינה מקושרת בקשרי סי בות ומסובביםש , בהופעה יצירית כמו זו

שהיא מתוך כך , הארה החפשית הגמורהההיא , ההארה הראשית של היצירה לביסוס הרצון. מוגבלת כלל

שלשלת הבאה , מהופעה אלוהית לעולם האלהות, בהמעטה של אורה. להאאלה בצד , קודותיצירה של נ

 . העולמות הפרצופיים המאורגנים,של הסיבות והמסובבים

 
נובע , בה האדם דומה ליוצרושהמהווה את המוסריות האידיאלית , בל מקור הרצון החופשי של האדםא
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שאין בה אות ו ההכרח , ר תחילת ההופעה האלהיתמעיק, אלהיהשלפני העולם , הוא מראשית הההופעה

 . ובד ההטבעה של ערכי הסיבות והמסובבים והתייחסותם אלו לאלוכשל 

 
 . זאת היא הארת החפץ האלהי הקשורה בגדולת רצון האדם בהתעלותוו

 
 . תגזר אומר וי קם לךו

 
וישנן , ל הירודים מהםדולי  ההשכלה כאצגשנן דרגות ש התוכן הפנימי של עבודה א להית שוה הוא אצל י

מחזק את  הבייחוד מתבלט הדבר בהכח . וכרחות להיות שונות בתכסיסן הפנימימגם כן דרגות כאלה שהן 

 . ואבנטו של כהן הדיוט, דולגאבנטו של כהן . אזירת הגבורה ומידתה, הצדדים המעשיים

 
, מ שות בקדושה לאחריםל פי שהן משעאף , וכרחים לפעמים להסיר ממנו לגמרי את  ההרגשות הנמוכותמ

והרבה פעמים צדיקים גדולים נופלים . יותר אציליים, מלאים זוהר, ותריוללבוש תחתיהן בגדים רוחניים 

, באה מתוך שפלות קיצוניתה, מפני קטנות אמונה בעצמם, ומונעים טובה מן העולם, עבודתם הרמהמ

 . לעילא דשהיא חוץ מאורח אמת של אור תורה 

 
אם כן  . מים קדרות וש ק אשים כסו תםששנאמר אלביש ,  לא נראה רקיע בט הרתושחרב בית  המקדשמ

וח המטהר ריבוא . ובעת קרבת הקץ. היא מעולפת בקדרות ובשק המכסה, בגלותשהארת תורה מן השמים 

, לה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלהאואז , המסיר את השק המכסה עליהם, את השמים מקדרותם

וסיפים מ, ועוזו' וצדיקים דורשי ד. חושבים שאין להם תורה מן השמים, השקוהבוקעת את הקדרות 

וידעו כל , ושמים בטהרתם ייראו, ור חדשאשדוקא כעת ייגלה , ומבשרים צרק בקהל רב, אורה ושמחה

 . הגוי כולו, לבית ישראל ולבית יעקב' יבר דדכי מן השמים , באי עולם

 
המרעיפות  . תימלא הארץ או רה ושמחהו, וב הגמור שבהויה בכללורו של משיח יברר את  הוודאות של הטא

ודה  אחידושה של לאה שאמרה הפעם ', ל בוריה ההכרה שטוב להודות לדעואז תב וא . משמי שמים תמיד

 . עריו בתודהשבואו , וכל הקרבנות בטלים חוץ מקרבן תודה. בלידת י הודה' את ד

 
מעשית מעוררת יותר א ת הצימאון ההעסק בתורה  כן , מו שהאכילה הגשמית מ עוררת את ה צימאוןכ

 . משען מים אלו אגדות, לו הלכותאמשען לחם . להענינים האציליים

 
ומפני יראת חטא הגדולה  , הדר גאונוויכאות הלב התדירית שהצדיקים מרגישים מפני פחד השם יתברך ד

. גדולהה היוצר שבנשמתם כי אם היא מוסיפה פיכחות לרוח, צירה עליונהיאינה מעכבת על כל , שלהם

המתאוננים על העולם ועל החיים קובלים עליו ש, העיצבון והנדנוד הרוחני עד לכדי קדרות נפשית, ולהפך

עומק הנשמה בשהיא טבועה , פני החפץ להינזר מעל הפחד האלהי ויראת החטאמהוא בא רק , כל כך

שסופו להתהפך להארה , צח מאדידי אור מצ וחלהמביא , והיא אשרה הא מיתי, האנושית בעצם טבעה

 . ונג מלא הוד עליון של קודש קדשיםערווית , עדינה, מתוקה

 
הדמיון משמש יפה . עצמיותם העליונהבמתבררי ם הציורים הרוחניים , שהמחשבה העליונה מתג ברתכ"
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, רעיוןההעבודה של בירור . והמושגים העליונים הולכים ומתברכים, מזוקקהלהיות נרתק לאור השכל 

, רק בשמות  הקודש. ושג של מוסריו תמהיא למעלה מכל , וקדושת הרצון העומד בהיכל קודש הקדשים

ובחר מבהם אצור כל אידיאל , בשילובי עולמות, בחיבורי נשמות, ידותמבזיווגי , בייחודי אורות עליונים

ובן היותר במ, תרבותית, חברותית, כליתשוכל מחשבה , וכל חכמה מפוארה, בתכלית תמציתו העליונה

עוזם ממוצאים אנו חלק , רגות של ירידות והתמזגות עם החיים הרגיליםדאשר רק על ידי כמה , עליון

, הצדק והמוסר, הנימוס והיופי, היושרוהטוב , המקודש בבהיקות הדרישות הטבעיות של החסד והאמת

 ברוחה ומגמותיה והיותר חסינה ותקיפה, אורה ומ טוהרת בשאיפותיהנובחברה היותר . הרגיל בחיים

 . טובותה

 
נשמות של דור האחרון של עקבא הפני שהציור של גדולת ה אור האלהי הוא גדול מא ד בפנימיות  מ

, זהכדיין הסתגלות איך מנ היגים את החיים המעשיים על פי גודל עליון עבמידה כזו שאין להן , דמשיחא

אבל דרך הרפואה היא ר ק   . דורנובתו שאנו רואים או, והדילדול הרוחני שדומה לחורבן, באה הכפירה

מועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי ההארות היותר  ה, הסברות ותכניות, להרבות כלים

וגוף  , כי רק  רוח חזק ואמ יץ, גוףהואימוץ , ומטעם זה באה  גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח. ליונותע

ולעמוד במעמד האיתניו ת  , יותר עליונות מבלי זעזועהארות ההיוכלו להכיל בתוכם את , בריא ואיתן

מתוך צירוף , רחות חייםאולהמשיך מתוכם המשכות של , חיים פועלים מלאים עוז של יצירהלהראוי 

 . שלימה העומדת אחר כתלנוהשכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה , פנימי

 
והחיים העומדים ממעל לכל , נשמותהבסודות , יחידים המסתכלים ברזים העליונים של העולם הרוחניה

רי הכשהם מתמזגים יפה עם הציבור , כל משאלותיו הגשמיות והרוחניותוערכי החיים המחוברים לחומר 

א ייקבע ערך הגון על קטע אחד של לכי לעולם . הם הקובעים את הבסיס היותר איתן לחיים החברותיים

, רכה הכללית מוכרחים כל תוכני החיים להיכנסבמע. עולם הזה לבדםהכמו שהוא התוכן של חיי , חיים

 . על פי כל המבטים העמוקים והרחבים מוכרחים ערכי החיים להתבססו

 
ברצינות אל ייחוסי החיים ומתוך כך מונחת היא נטייה גדולה בעומק נשמת האדם להתייחס בגודל ו

לא , ותיים שבחיי ההווהקישור שיש להם בחיים היותר תרבהואל . וההקשבה אל הנצח שבהם. הנשמתיים

 . ני ציור מוגבל ומצומצםב, אפילו אם בקצף גדול יילחמו על זה כל בעלי תחבולה, לבב בני אדםמתסוף 

 
יש ניצוץ של טוב וש ל  , כל דיעה כוזבתב, בכל הריסה, כי אם גם בכל חטא ועוון, א רק בכל דבר של רשותל

טוב הצדיקי הדורות יש להם מגע עם כל . להקיימו ומעודד את הרוח לפעומשהוא , קדושה אידיאלית

ואותו הטוב הם מרחיבים , נשמתוורוחו , כל אחד ואחד לפי רוחב נפשו, הפזור על פני מרחבים רבים

. כתיבהודיבור , שחלקים קלים ממנה מתגלים לפעמים במעשה. אציליתה, בעבודת קדשם המחשבית

 . בתשוקתם האלהית הפנימית, ויסוד הכל בחפצם הטוב

 
חיים , היעשות אגודה בצרור החייםללעודדם ולתמכם , על כל היצורים, הופיע חסד עליון וטובו על הכלל

 . לעשות רצונך בלבב שלם, ברצונו

 
כל העולם ממש ניזון ומתקיים , כותזהמטים את העולם כולו לכף , בשביל כך הם הם גיבורי אל בעולםו
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ואין כל דבר נדחה מידידותם  , אין כל דבר זר מהם, צמיות של הכלעומתוך שהם הם הינם , בזכותם

ואיך ייפלא . מיד במעמקי נשמתםתהמקננים , שהם מעין דוגמא של מ עלה, ומהרחמים הרבים, פנימיתה

אותו  להרי נטיית חפצם היא הרכנת אור עצמיותם . מצליחה ומחייה, מאירהומרפאת  , אם תפילתם עוזרת

על ידי הביטוי החי של , ליו את מסילתואה ששפעת הדיבור שם לאותו העבר והקצ, הצד ששם הרצון זורם

הגנוזה , והשלימות המשלימה את כל, ריכים לגלות את אוצר החייםצרק זעזוע קטן . תפילת ישרים

אשר חמלת יוצר כל וסליחת , ור חייואאשר חיי עולמים הוא , בלועה וטמונה בעמקי הרוח, שלהבת גדולהכ

רורה  בהרואה בגלוי ממש  ובבליטה , הבהירה בשחקים. חכמה העליונההר מרבה לסלוח שופעת בו ממקו

, ח מ צוות עשה"המתגלה בסוף ברמ, שמחיאור צדיקים . את הטוב והא ור המתנוצץ גם בתוך כל ה מחשכים

 . כנגד איבריו של אדם

 
תברר  ואז י. דולת  כח הפעולה של המחשבהגעד שיכיר יפה את , רבה חופש רוח צריך האדם לסגל לעצמוה

דיעות הבשביל שתבוא לידי מחשבה טהורה וקדושה בעניני , אנושיות לעבודהלו כמה צריכה היא 

, וא הערך של הוגי הדיעות האלהיותהוכמה רב ועצום , שערכי החיים כולם נובעים מהם. היסודיות

ם נשמתברוממותה על פי אותם המקורים האלהיים שהיא מפכה על ידם והנושאים את קדושת המחשבה 

, כללי של אומת המחשבה האצילית בעולםהוממילא יכיר כמה נשגב הוא הערך התולדתי . ובאורח חייהם

בהתפשטות  ו, בעצמת טהרתה במקורה, מורשה קהילת יעקב, כבד את האמו נהלויבוא , היא כנסת ישראל

טמירים מכל ה, הפנימיים, והעצמיים, ביחידי הסגולהשהשכליים וההופעיים , ההרגשיים, ענפיה המעשיים

, שכל יתר  הדברים, עצמיוהם הגרעין של היש היותר בריא , נצחיים וחזקים מן הכל, דוליםגוהם , עין חוזה

 . גבי דידהו כערך של לבושיםלנחשבים , אף על פי שהם רוחניים ואציליים

 
ש ד כמה טועה הוא המהלך של חופעשדי בו לברר , עם כל הגודל של פעולת המחשבה בעולם ובחייםו

בהויה ששהוא מהפך את  הצד היותר יקר ויותר טו ב . אנרכיה המחשבתיתההדיעות שבא בצורתה של 

, טירופן, שהוא באמת רק עבדות הדיעות, דריםסצלמות ולא , ובחיים למין אנדרולומוסיא של תוהו ובוהו

וזו בלבושה של עהבא להיגלות מחביון , אין ערוך כלל לגדולתו של הרצון, כל גדולה זובהריסתן וחליין 

 . המחשבה

 
במקום , רומי החופש של המרחב העליוןמהמגיע עד , ההולך במעלות קדשו למעלה למעלה, רצון הטובה

וקל . טמיריותהגם בהיותו במעמד , בכל עת, הוא הוא הכח היותר פועל. תעששתמשכל עין של תבונה 

, וסר טהור של הידמות הצורה ליוצרהומ, מצוהושל גילוי רצון לתורה . וחומר בהיגלותו בתכונה אלהית

התרבות האנושית שוכל מה , כל מה שיתבררו יותר הדברים. הטוב המוחלט והעדיןלשהיא המשכת האדם 

מלאי  , לגלות על ידה את הוד הגוונים העשירים, חומרלתהיה יותר ראויה לשמש , תתבסס יותר ויותר

זוז כחו של הרצון הטוב ע נחלי שפעת הברכה של פעולות העולמיות השופעות והולכות מפלגיהשל , החיים

מעדניו ומאיריו באור  , יסודי העולם, דיקים כבירי כח לבצשאוצריו מתגלים בנשמותיהם של , והקדוש

 . ההולך ואור עליהם תמיד על פי התפתחות עדינות רצונם, להים חייםא, אלהי עולם

 
, אשר בו עולם ייבנה, סד עליוןחל החיים של המתברך בט, המתייחד ומתאחד ברצון קונם, הולך ועולהה

אשר ממקו רו שמחות וגילות לאין חקר הולכות , דנים מתפשטיםעאשר מתוכו ,  אשר ממנו חיים מתגברים

 . והרנינו כל ישרי לב, וגילו צדיקים' שמחו בד. מתנשאותו
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מלא קדושה מעבד והרצון שהוא . רצוןהמצוירים בעומק , שפעת הנשמה העליונה ממשכת חיים עשיריםה

מתהפך ה, ביחוד מכל מאכל ומשקה, נשאבים אל תוכו מכל מעשה האדםהאת כל הניצוצות של החיים 

בשאיפה , בדיעה שלימה, למים ומפותחיםשלצורות של חיים , לכח חיים על ידי חיי הגוף והנפש החיונית

כל מכשהם עומדים חופשיים , והמון החיים הללו של פזורי הניצוצות. ודשקבשכל טוב ובחדות  , עליונה

, הסדר, ם בהכרעתם לצד הטובהגדולי המשקל , נשגבה היא פעולתם במרחבי העולמים, כבלי חומר

 . אחדות המאירה ממקור עליוןהוהשלוה של , והברכה של משך החיים

 
, המחשבה מוכרחת להתגדל ולהתפתחשבאים מחמת הגידול התדירי , יבוכי המחשבה בענינים הרוחנייםס

, ובר אורושמתיילד כח , היות איזו קליטה של תואר בעניני האצילות העליונהליד שנוצר רעיון שתוכל ומ

 . ליוןעומזה מתגלה אור יותר פנימי ויותר . ומראה אי סיפוקו

 
, וממילא מובן שיוצר ההכרח. בע הרצוןטולפחות הכרח של , ין שייך לומר רצון כי אם במה ששייך הכרחא

ין לנו  אאמנם אנו . כי אם הרבה למעלה מכל מהות של רצון, ייך לגביו  רצוןשלא , ל טבעובורא הטבע של כ

בתכונה זו שמכריחנו השכל הטהור להיות שוהעילויים , שום תפיסה ציורית כי אם באיזו מהות של רצון

כולים י ואין אנו, רעוא דרעוין, רצון הרצונות: הננו אומרים על זה, ל הרצוןשהולך ועולה ביחס להתוכן 

 . לתפוס איזו תיבה רוחנית יותר שלימה ממהות הרצון

 
שבכוחה אצורה כל הספרות , לימהשבעלת השקפת עולם , ל לשון בכללותה היא הארה אחת מיוחדתכ

וכל הלשונות כולן . ראשית התפתחותה עד אשר  תעבור מהעולםמ, אשר תישא ב כל משך זמן  קיומה

וכל . מרדכי בייל לישני ודריש להוו, ש בכל הלשונות וצירופיהןוראויה התורה להידר. תפעלות זו מזומ

וחכם ל ב  . בצורות שונות' שתוכו רצוף נועם ד, כל הוא אור מתפשטה, נימוסי העמים הקרובים והרחוקים

 . עצמות טהרתולעד אשר ישיבו , דע לזכך ולצרף את כל היגיון אשר נפתלו ארחותיוי

 
, דיעה הטבעית שלו הוא גרעין בריאהגרעין , כלומר. צלולה היא בינתוועם זה , לול הוא הרצון של הילדצ

. התפתחותוביותר ממה  שהיא רגילה  להיטפל , היטפל בשמירת בריאותולשכל ההשפעה הלימודית צריכה 

בראשית היסוד . ל אוצר האושר של האדםשכששמים המטרה של שמירת הניקיון של הכשרון הילדותי 

בירור של ה, אור הרעיון של הגודל האלהי, המחשבה האמונית. אופן מבורךבבאה ההתפתחות , החינוכי

שרק הבל . כל אלה הם סגולות ילדותיות, מעמקיהםבהתום והיושר . הוודאות האלהית, יחשנו לאלהים

:   ה שלא בצדק לשאנו קורים , מבלי צורך של ידיעה מפורטת, ולל את   תמציתם בטהרהכפה שאין בו חטא 

ומכון להצלת הנשמות , בסיס התרבות, עולם הואהיסוד , ם חיים בפי עוללים ויונקיםדבר אלהי. ברורה

, נתחברה בו התורהש, שנתברר הרבה בגלות, זהו רז  גלוי לישראל. חברותית היותר גדולההוההצלחה 

צריכים לשוב , כשהתחייה הלאומית מתחלת. מדרגה עליונהלועלה הערך של חיבת תינוקות של בית רבן 

 . יים זה בכל אומץ קדשוחליסוד 

 
תוכיותו בלא זיוף של צללים שקוצר דעת בכדי שייכנס יסוד העולם , חושים מתפתחים בילד לפני ההבנהה

, יסברלליגמר והדר . בלא ביאורים, במקורו, אוריגינלי מוכרח הוא לקבלהרק את  העולם . האדם גורמם

הבאה . תפיסה הכללית של הבקיאות העולמיתההבאה אחרי , ואז יש לו יסוד נקי על מה לבסס את ההבנה
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,  תבונתו אין מספרלמעשה ידי יוצר כביר כח א שר . העולם כמו שהוא. יאו ר והבנהבערומה מכל , בראשונה

ורק על ידי הגרעין הבריא הזה , ציאתו לראות באור החייםיניתן הוא בליבו של אדם מראשית , כמו שהוא

הרי , ידיאל מרומםאכל התמכרות טבעית לאיזה . ם אשר לאדםך כל זרע החיים הרוחנייכיימצא אחר 

הבאה ממקו רות שאין , רק מפני ד חיפה פנימית, כרההיש כאן תפישת מו שג מבלי . היא חזרה אל הילדות

. הזדווג להלוהילדות הזאת צריכה שמירה מפני פגעים העלולים . ותם כהכרהאיד האדם משיגה 

אבל ביאורים פסולים . ריכה להיות נערצתצ, הטהור של הנפשבעצם הטבע , התעוררות נפשית נקייה

 . מה לתבן את הבר. ריכים להיפסלצימהעמהבלי גויים שמתחברים 

 
אז הזמן הוא , מלאות את הריקניותלוהאדם נתבע לעסוק במחשבה כדי , זמן שמעמד הנפש הוא שומםב

 . בעיון או בגירסא, לעסוק בלימוד

 
, מתחדשים בזיו הודם, ברקיםכאינו כי אם בזמן שהרעיונות רצים , תהולקיטת פרי חמד, מן ההופעהז

 . כמעין המתגבר, ומתגברים בזרם גדול

 
התאחד באוצר החיים המנוחל ממורשת  לצריכה היא , נשמה ההולכת ומאירה בבעלי היצירה הרוחניתה

זמנים ה, ורותשל כל הד. וצדקת עולמי עד, שמת הנשמה של חכמת  עולמיםנששם מונחת היא , קדומים

היא העובדה של התאחדות  , כלל כולוהבת וך נשמת , התגלותה של הנשמה האישית. והתקופות גם יחד

ודם הלא תשבע עין לראות את . ורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקבתהכשרון הפרטי עם אורה של 

עוסקים בתורה לשמה עושר גווניה על הבאת האש הלוהטת , ויפעתם של זהרי אורה הללו הבוקעים ועולים

מעשה בראשית  לומהם , של החורזים מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, אציליתהבכל הופעת נשמתם 

אחרי אשר  , ל עמק הלכה של הוויות דאביי ורבאשומשם יורד הגבול עד עמקי עמקים  , ולמעשה מרכבה

,  ביריםכות וציורים ותהומות רבים של ידיע, ת המון האידיאלים החפצייםאכבר סחף זרם החיים 

ומכל . הטוב והרע, הקדוש והחול. הטמירוהגלוי , המדע האנושי לכל צדדיו, הלשונות כולם וספרויותיהם

להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם , לגדל עם אדיר של ענקי ענקים, גוהותנאלה יעמוד אור נהורים מלא 

 . מלא א

 

  


