
 ק איהעין
-א

 כיו רזמלין מביה '2הקב"ה מגין יצהק ר' אמי אדא רג גר אבין ו'"אמר

 א"ל בהי, כהיב מח עלמא דמיי ת?לין אביןהני בי ליגהייא רבב"יא""

 ו( )גרב.ה ינוו י,מראל כ;מךימי

 במוה שהם והרצון השבל שהנהנה "מפני הוא אצלנו ההפליןפעדלרז
 השלמוה את רק הפועל אל להוציא בטב;ם ונוטים טבעיים"ולב,הם

 שההיה הוא האמועי ההכלירג אבל בהומר4והר" לגדם ; הנצרךהפדטי,
 עבודה ימוד המומרי,שהוא התבליה אל מבוונה כולה האישיתההנהנה

 לחטביע המורנש, לפי והרצדן המהשבה במקום ההפלין נהנו עיכ יה',ד'
: המומרי. ההנלית אה - הטבעים בכלים שיפעלו-

 הולכוה המבוה רואים אנו  -  הדין, הוא נ"כ הבללית בההנהנהדהנה
 היא הטבעית, ההנהנה של ומהמבוה עליון* חפץ ע"פדמהבהנות

 כולה הבריאה כל ואה האדם" רוה לרומם המוסריה, ההנהגהשתצא
 דקוב"ה, הפלין בהנהה מכוון ו,הו מאד. ונשנבה רמה מומריה4סדרנה
 לא בעולם המוסריה שהשלמוה עמנו ד' ובריה הורה של יסודה זהואמנם
 "ואצרר גה( )יסעיה ע"ה הנבוא וכבאור ישראל. ע"י כ"א לפעיההצא
 כרגיב עלמא דמרי בהפלין ע"ב גוים", לאור עס לבריהואתנך

 אבל בך,- השוב הוא ההכליה שרק_ האמר וש'א דישראל","שבהייהו
 השלמות אל ההבאה של ההכונה המיד נמצא אינו ה2;ולוהבכה

 על שמורה באדר;יה' כועיבי ,;וכולהו ע"נ( )סם אמר ע"נ_המוסיית,
 יה' להי.ה. ההשנהה וישד הפ.יה. קנלה :קים כי 1;דוהפשל.ה,

 אל שמביאים והארהות הדברים כל עלשכן המדמריה השהלמוה היאהבריאה כי שתכליה מפני הוא הכ4 רש;ים, ושונא לב, וישרי צדיקיםארהב
 ן יהברך מהנהנתר שההמר א"א אדם" בני בין שישהלם המומריהמצב

 .ף
4

 אר"ח לג( )שמות יראז8 לא י?גי אהזרי אה ירא,ת ב?י את*.הסרותי

 - ו( )שמן קי2"ה" ימשה הקב"רה - שהראה מלמד הסיד~ן אר"ש ב.זנא בר-

 האהרג, עיון, דרכי ב' ישנם באלהות, ביהדך המדפשטות2בההשנות
 שכל אל ערכה נפי האמה והשני-ה, עצמה, מצד האמתיה ..
 המשי3 שבל ערך כפי אצלנו -נערכת בולה הרגורה באמו: דהבההמשינ,

 הזאת, האמה מרנשה רק נובע המוסרי הטוב. בל המקבי"ב5 בפי-
 השגה. -בגדר זה אין השנל, השנוע ערך ל2י שלא קמופשטהדהאמה
 התפלין בזה מכוונים וע,'כ והי", האדם יראני לא .בר )סי( נאמרועל=זה
 אן ברך צ"י, על איה" "צין הגדזל מס"רו ,טלימ"א רב.ן עצל סי"ק מתיך ::תקזי(

 למשולט



פאר איהעייהבש
 האדם, אל יהש להם אין עצמם שסצד דברי*אלהים*היים, בהםלמשול

 ההש:ה הקשר-שי-הפלין. - עליו שי?ע5ו האדם אל סן(שרם מימיי
 לשכל, הסגעה וההש3ה הפלין-:טוטפה-עדי, בשם נקראההמופשטת
 יש ודאי המופשטות, ההשנוה כי להעמיק, יש וידתר קש"ה*נקראה
 ומע4ה המקבל, ביהש אמההן עם עצמן מצד לאמר:תן ידדעערה
 והקשור ה*הש אוהו גם השי"ה שהדדיעהו היהה; ע"ה הבנו משההשנת
 ההשנה עצם אבל זה, מול זה _נערנים הם ואיך ההשגוה, באלושיש

 : יראו" 'א "ופני וזהו לה2:גה, נהנה . לאהמופשטת

-3 . 

 התפלין מן הוץ הפצוה בב4 חי.ב אב4 וב אמו זבדא בו אבא . ר. ;-.,אמר,
 יא,( )שם- ;ליך";' הבויצ "פארך כד( ה,קא4 ). ש,נ*ומר פאר,- בהם=.ן4ב~עמר

 מצ:ה הד.ר .הכלית נם ;ולהו, על לפעול הטיד ה.א והההר "שארמכליח
.. 

. 

 ,נ"כ בזח שיש הרגש, על יפעול שהשכל כדי ר' היא.,.עצה
 ע*נ הזאה. ההכליה מתבטא .ובהפלין הזולה, על לפעולה הסרובענין
 עמי כל "וראו_ גי( )דכריס , הפמון על הגדול ה"א, 1( י' )5עי4,5אטר

 שבראש _ר:פלין וגו'"-אלוהאר"ו
 אז והדוה, עוז במעמד הנפש_ .שתהיה צריר הזולה על ,25ען5:ודשנה

-~.
 אורה. לדרך זולהו אה נ"כ להמשיר יוכל עליו, אשר ד' בחדות .
 הצאנה-הולדות מהעוצב גם 2י, אף מעוצב, מתמוגנה וטנפשו_ בעתאבל..
 לפעול בכה]ן,עוצב .שישהדל נכון -אינו וגם הוא לנפשו,אבל.נמנעמובוה
 כי ולברכה, ~לטובה ע5ו;ו,.ע5.:

-- 
 לו א"א לזו5הו, אז בההפשטו

 ההפליו-שנקראים העודה אין העוצב נבור בעה על*כן טובה. ,להביא
 למטרהו, להביאו אז, לו יפה הכהות התכנמוה רק כי 15,פאר--הוימה

 ויישר -מאהבה, שלמה בהשובה_ בשובו השבו" ויגיה לו ד' .יאהי עוןעו
 5ז(: )חסליס שמהה" ולישרי*לב .5צדיק זרוע כי.,,אור והדוה, אורחרבום-בדרך

 יד( בעצמן"יושמ שקר עדוה מעיד באי4ן הפיין בלא ק"ש הקורא בל עויא.אמר

 השנה והנה ראה. שלא מה . .וקסעיד --ןקוא, .מקר יעדורנ3דר
.. 

- 
 האהדוה.לאמההו ומור דאנושי,. נשכל מנועה. היא האלהוה, -
 בהיוהו רק הוא , נ"ז אמנם ע"ז, שיעיד יהכן _ואיך מהשגהו, למעלה.הוא
 הטובים המעשיט כשעדשה אבל מופשטה, ידיעה גהור- ע"'-רק-.מעיה
 של הציור אה ג"2 הגיז כאולו לו נהשב הזה, הנש3ב מלמודחיהלאים
 בחיוהו ע"2 ממנד, חנצמהות הפעולות 3"כ. חרא -הלמוד שתכליההמדע,

 זו, לקריאה ביותר המתילהם חםעשה *שהוא תפלין,סיהא:.ומניהך
 לפעול צריך שהיא מה כהק "אמה, את שמכיר נאמנה" עדוהעדוהו



לד8אר איהעיוחבש

 רקי'ע5-. ערותו נשאררג המע17ה, ב5תי-.-עושה. בהיותו. אב5 הםעשה,על

 מעוד' .,"באילו הוא ע"כ השיננ ו4א משכ5ו, .נע5ה וזהו המופשם,הציור
* ג ראה שלא מה דהיינו שקר",עדות.  

 -. .הב

.. 
 וזגה מנההו בלא עולה הקר,ב באילו ייהנן ר; אמר אבא בד הייא *א"ר.

-
)שמ( ן נסבים"בלא

 טנ.נ הס דנע"ח והקרבנוה הצומח, הממסוג בקובנית י":::יםהמנחה
 מזבה .והוא מקריבים, שע"יד עצמו והמובה ממנו, שנבוהההי

 הכחות.. בכ5 ד' אה לעבוך ,. הייב-ם שאנו להדרורנ הדומם,אדמה,
 ילאך .הע5יונים,- בבהות רק נעבדהו דאם בהסדו, 4נה הנתוניםהטבעיים
 בנששו באדם גם ובננדם השלמורנ. מעלת א5 נניע 5א השפ5יםבהכהות
 2ה הוא הסעשה ובה והדבור, השכל כה שהם נבוהים כהוהישנם
 בכחו רק ה' עבידת קבלת ביסוד ומשתמש ק"ש ובשקררא הש42,ההיים
 הבחות שנם להוררת אז, תפיין מניה ואינו הנבוה, הכה שהדאהדבורי

 דומה _ הוא . לעבודתון _משועבדים הם כולם הרמריימ שהםהמעשיים
 ד' לעבודת שלקה. נס4ים,. ; בלא וזבה ימנהה בלא וגולה הקריבכאילו
 את השלים ש5א סמנו,  שלמטה המוג את ולא  העליון הסוגאת

 שקכקוה' המאת--םנההזנ2כים*__םפגי אצל אמר 5א; רהנה הראויה.הכונה
 המעכל י7טהכה בהירהל בני. ולהמאלשאינם לעונש ש*יכים אינםהטבעיים
 ;עמ?ך' -.פג3(.ן.ולא פ:קיס הר-טבוסן)נסמיכת כר'. .כהיתר האיסור יעכללמשל

 לז:וךנ עו5ה--ווב.ה -באה. שע"ן טעלות--ויתרונות"  לענין--  אמנם -  ציוי,ע"ז
 ;:מגעז המבען4ם, הבהורנ וכ' להתעלות יו4לן. ירתר, ית; בשמולדבקות
 שהשיימ:.הק14ה.על. ע"ה אנינו כאנרהם בהנה. שהיאהקדרטה
 תמיך- שיבוום יצליהם-השי"ה הטבעיים הכחות שנם דהיינו 'אבריו,רם*ה

-
 : .והקדהם הטובאל'

ן
-

 ידיז, ז'2ול יפנה, שלסה; וטמים: ס4נזת ;יל עליז שיקבל הריצה,;ואר"י

  נשבז(. ש-:סה". קנמיב: מ4כדה היא וזו ויהפלל; ק"'2, זיקרא הפ-:ין,ויניה

 לסלק הא', הצעות. המשה צריכים האסהי, השלמדה אללזכורן
 דבינ"נ-שמטבע, הרעות- המדות- שהם הטבעים- המרדבותיו.~ממנו

 הרצוניים הבהיויים, יקכרונות ממנו ל52ק והב', טכע. שנעשה מההרנ5או
 -הטגע*ות, המובוה הסעלדת לקנוו;- ד:" שבכהירה. בפעולורנההלויים
 בהיריות. מעלות - אהרי לרדוף הד(, הטובות. הסדרת וכלכענוה

  להשיג, בכהן שאין השלבזות שבל, הת', במעשה.התלדיות

 הטבעית* מהבנתו שלמעלה במה נם תשועתו  שתעורהר ד'  אליהפלי



פאר איהעי;הבש

 האדם שיהנהג שלמה, מ"ש עול בקבלה הנהנות המשה אמף 'הרנגי
 רומ; "ימנה". : שמנינו ה?ללית השלמות חלקי על -רומזים והמה יום.בכל

 "ויטול .הנפש. לטה=ה הרעות, הטבעיות הטדות ולכלוק הטבעי,לפטדלרן
 דהיינך הבהירידה, הפעולות מהררת על מורה הידים, טהרה רמזידיו",
 הטובות ה-חוה קנ*ן ננד הפליןי', "ויניה הבהיריוה. ההסרונותסלוק

 דהיינו לישראל", הם עון שהתפלין "מנין ו( )5עי5 כדהז"להמבעיוה
 הגוה. אל חבורן מורה שע"ן טבעיוה, טוךוה במרוה הטנע אתפקדשות

 אדם של בראשו שהתפלין "טב"ז סכ"ס( ס"7 חסי5ין. )נס' הרמב"םוכ"כ
 כו'. והצדק, האמה בדברי לבו מ2נה אלא רעות, .מחשבות טהרהרואינו' בטלה ובשיחה בשהוק נמשך ואינו- שמים וירא. עניו .הוא- זרועו,ועל

 עומ"ש קבלה ע"י, בבחירה ד' עבודה קבלה ..על שמעוררה -.ק"ש""ויקרא
 למעיוה -לבא ויזלהו חילו" יאמין שהשי"ה יתפלל זחולשהו,טכעו- ליאות לפי - .ידו השינ שלא- מה אלה, כל ואהיי במעשה. מצותועול

 ההשהדלות חק בגמרו עד4-ב"ים-שלמה" קבלת "וזוהי "והגונוה,תרומיות
 ;ליד ומומוף עצמו, מצד ' - '.

 התפלהי
.- 

ז
 - וקורא ה?לין, ימניה ידיי, ונוטל הנפנה, בל אר"י אבא ]ו הייא"א"ו
 טו( )שמ קרבן" עליו והקריב מיברז בנה כאילו מעה*כ ומהפלל,ק"ש;

 בקביעות. די לעבודה המכון הם טתוקנים, .כשהם הטבעייםהכחות
-; 

- 

 הקנין, .~בתחלת לכא. מוכרהת האמיצה ההשתרלות ועיקר '- .
 הטוב. אל נמשבות - הן הרי בו, טבועוה בבר הטובוה- כשהמדותאבל

 הקוק מצד בזה דוטה הוא איכ המעשים. להקון במיס יזם :בר ואזההישר-
 ההדוש מזבח.שימוד לבנין .בכלל, הפעולורנ ימודי שהם הטבעייםהכהוה
 ד"-הקבוע עבורה של הענין בא ואה"כי .בבנינו, בהתחלה" הואוהפעולה
 זהוז . צריכורנ שהן -המעשיות, הנהיריוה,' העבודוה - ועניני עליו;-ועומד

 הדוש שצריכה הקרבנוה, לעבודת . דומה שעה, ובכל עת בכלוהההדשוה
 הדירית;פעולה

ףן
 )דברים אמרו ]המיריה[ רשומוה דירשי הייי, לו יהיו הפליו"ההולה
 בד( )שם הפליו". ההולה מבגד"-וה לך הלואיכם הייר "והיובד(

 .ושרשה הנוףן בבל המהפשטת טבעית בהרנשה נמצאים . הםהחיים
 -ההיים )ו,שלס, בריא שהאדם זמן כל והבהי. שכליה. בידיעה . -..

 במציאותו טבעי, בקשר אהוזים כ"א לבדו" בשכל לא בונמצאים
 -חטבע, שמצד. ער בהם.. ולהמהפק להפשם צריך ואינוהעצמית,
 ;גל .' כו מבהנה -שהדבר מ2ני בא וכייז ההירם,_ העדר יפה מצויראינבו

4מיס,-



ןהפאף איהעיןחבש

 טהלת- או עזה, במחלה-נפש הולה הארס אם אמנם טכעי* הזק:לים
 בהרגשה שיטצא ואע"2 הטבעי, ערכו את החיים קשר יאבי קשה,נוץ

 יאטין ולא דה;וז, החווק אותו עוד לו אין עכ"ץ ש:ליה, וידיעהפרטיה
 ותקפם עוזם בבל מרנישם איננו מננד, לו תלויים שחייו וזהךבחייו*

 וזאת וההכרה, מהשכל לו שיודעו צריך כ'א וטבעו, הפרתוב2נימיות
 צריך הישראלי הנפש.האיש חיי נן הנוףנ וכחיי בחיים. חלשההיא-מעלה
 וסעיפהם, האמונה ושרשי התורה, עקרי שיהיו זו, שלמות לעצמוקעיקנה
 ולא פבעית, עסדדה בתוכו שיעטדו עד כבפשו, ומושרשים קבועיםב"צ
 הדבר כי יהודי, הוא אשר הכרות,לדעת ואופני דרכים להפש צריךיהיה

 וזהי ,וברור. חפוש טעון ואינו בםפק, מומל איננוהטבעי
 שרשי כשימצאו

 יאהבה הטצוה, שמירה ע"י ונפשו, בנופו טבעי מעסד וענפיהםההורה
 עם לכללאסה

 ד'"
 ע"כ ישראל, אלהי די שם אהבת בטבע יקנה שבזה

 5שרשי המיוהד והההגש שהמחשגה מורים לישראל", עוז "שהםההפלין
 הטבעי, .טבעית.וכהמח ומחשבה להרנשה בתוכו יעשו והפהעפותםההורה

 יהיו וענינה, תש"י כן . הטבעית הלבבית וכההרנשה והוסנה.~ הש"ר-כן
 בכבוד. שמירתם ונם קבע, בדרך הנהתם יורה ושיז בעצמותו.מוטבעים

 כאיתן קבוע, בבסים חזקם על מורים קבועים יהיו ויניהם, כשיהלצםשגם
 מציאות באיזה מבעי. בלתי מעמד על תורה אמנם התליה"הטבע.
 ישראל, אלהי די לשם המחברו הענין אם ודונמתו" רחוק. יהששל

 שחייו כמי _נפשו, בחיי דוטה הוא הרי חלוש, הוא ישראל ולכלללתורה
 ע"כ מהחיים, הטבעי היסוד שנטל. מפני גופו, בהיי -מננד לותלואים

 על נאמנה ה2טקפה הגוף, ,חיי של, מרושם -הטכירים רשוטורג,דורשי
 קדשם: ברוה האמהי כן.-במחקרם הנפש-דרשו של האמהיםחחיים

 -____ __- .מ2
. -  

 אמר, טובא, גדה קא דהוה הזייה דובה קמיה יתיב הוהאאביי

 ר"י מנחנאי תפלין אנא א"י ב( )ההליב: .בהיב בר;דה"אוגיד(ו
 . עבבל יד( )משלי- א"ל טובא בדח קא דהוה הוייה דר"ז קסיה יהיבהזה

 %( )שכ: מנחנא" הפלין אבא א"ל בהיב, מותר" יהיהעצב

 מפני הנופניות ההרנשות עם מאוחד הוא האנושי ,השכלמתוך
 השבל בהיות שאפי' זהירות צריך ע"ב בנוף, בה הואשנם

 השכל יפנה אולי תקפה,_ בכל שולטת השמהה מדה ההיה אםשדלם,
 את שתמיר בהמית שמהה_ תתננב הנפשית השמהה ותחתמתעודתו
 סנרלת היא זאת אמנם משלטוהו.האדם

 הרעיון כלי גגד ש"ם התפ5ין-
 על האלההת ההורה מצר שכלית ש5יטה שיש להורורגוהמהשבה,

 יטוה. לא ההומר ותשוקות הנוף,, כהות עם יהש לה שאין באופןהאדם
 עליו פיעלים , האדם, . ע5 - התפלין ובהיות טהן" נבדלת שהיאמפנף

 הנופני, והטכע המזג ע*י הגוף נטיות מפני שכלו ישר:נה שלא זו .פעולהם
 בכהמ מגבילים הם עליו בעודן ההפלין גנ(, )מסלי און" כך לצדיק יאוגה.ו5א

ובקדושר:ם



פאר "יה:יןהבש
 מנתיבהו. השבל את -להטות יש(טר שלא הבהות'הנופניים אתובקדושהם
 האור בלולים שגהם התפלין נ"ב מונהים .הטבעיי והלג המרה7ובמקום
 שבלכ. הדמיוניוה והמחשבות והמדוה שבמוה, השכל להישרתהאלהי
 לחגביל התפלין עם היזנ שאין נהליט אס שאף להשוב סקום יש.אמנ2
 השמהה צמצום על שלמוה יהררן - יש אולי מ"מ ד,נפש, שמהה עוךאה
 ;,וגילו משום ר"ז אמר לא ע"כ שלם" לכל ראויה היא א"כ -עצמה,2צד

 "הפלין ההשו-ה והיהה מוהר", יהיה עצי "ייל משום -"א 'ירעדה*,
 לכל ומביאה לנפש שלמוה .היא השטהה שבאמה מפניקא'מנהנאש,היינד

 לצמצמה הברחי הוא שהדבר אלא בעצ2, הםרון היא וצמצומה טובה,מדה
 הם קבר שההפלין כאן אבל עליו, דעתו תזוה שלא האדם לבמפני

 במדות לבא השמהק ע"י האפשריה ההרימה לנבולי מעולה שמירה..
. .המומיפה השמהה, הק לגרע ראוי אין שוב בכללי ומוסריוהמונוה

 שיהיה .מה שכל ועבודה. בהכמה המיד העונקים השלמים אל שלטוה
 : רלזולהם לעצטם יותר יטיבו משמהח, רהב -יוהרלבם

 -י
 כל אזמר ר"י ר"א, דברי ז.סהריה ;רביה ק"ש קורא י?אינו כר ע"ה איוהי"ה"ר
 נתן ר' בבגדן, צציה לו שאין בל אומר עואי בן- ה?לין, מגיהשעיגן
 שי.ס כ, אזמר יזמף בר נר;ן ר' והה., ;ל מוהזה -2אין בלאזמר
 קרא א?יר, אומרים: אהריב: לת"ת, מגדלכ: ואינו בבימ2לז-

-
 מן(, )שב: ע"ה" זה .הרי ה"ח '2מ'2 ולאושנה

 מנמהו שישים בכללו, האדם אה שמרוסמים הכלליורנ ההערותלננון
 הקדוש הרגש סצד בין שבו, השכלי צך שהוא שבהיים הסעולהלהצד
 בעצם מהרגש עדיין חוא שרהוק אעפץי בכלל, האמונה מצד ביןבטבע,
 כראוי, מעשרות ועשוי בטהרה, הולין באכילוע כלולים שהמהפבעו,
 ול?עט-ס כללי..ן, נקודות נצטייני ע,ד הק,דמה, בברייהא לעילחסנויים
 ממעלהו ברוהו יפול שלא בעדו מגן יהיו לאים לקנין יהיו שאסוהאנושי, הישראלי המומר דרכי בכל כוללים ענינים ממהבבים שמהםפרטידה
 הק דבר וכל יה', השם הורה עם דנאסן ישר לגבו וימצאהבוללה,

 . ללבבו. קררב- יהיה וכמצוה כהורה ומשפט-,

 של דעהו עליהם המבימה שכבר הגייידה ההמגמות 'כל עםרדקנר;
 רהדש הוא וצריך ד', ודרך ד,;-ליון .האור אל פניו מגסרנ ל:סוםאד:(,
 לבל נ;יפי:, ;ם הינזר :ל אה ה:.יל קצר גאיפ; נ?זעל הגיזואח
 שהרית ק"ש מצות באה הציור הדוש ' ועל בלבבו. עמומיפ הדבריםיהיו

 קורא אדם שהרי "הדע בב?אמר סנ( )3קתן בטקומו שבארנו כמווערביה
 ק"ש קרא שלא לו דומה לא-'קרא, א' וערב וערביה, שהריהק"ש

 הוא באשר האדם, לשלמות המוברה הנאי הוא הציור הדוש בימעולם".
 ציוריו את יהדש ולא קצרה זמניה הקופה אי~ו בעברר ייאדם.



לןפאר א.ה;ין'הבש

 הפביי2, ציירים הלב תלמי ;ל יצמהו נבר האמת', במקור5השיקם
 ה;ין ראוו: לפי נה?נים דרבים ון הטוזארות אדם של .לבדמשרירוה
 ההדוש זה אמנם המבורר, הנמור האמ,ת של מימודו ההפך שהואההצוגי
 נרנשי - רק קשור שהוא זמן כל בהקפו ל;ולמ הוא נם יעמוד 5אהציורי
 ממקרי2 ולפ;מים הארם, רוה אה ידדע מי כי האדם, של וטבעולבבו
 רו_.טם ברנשו . נותר ולא הנונתו, מהקלקלה חומריים או מוסרייםרעים
 ;ל-פי להדש הוא ו;לול טובהל מתנונהניכרו

 דרבים העצמית, הבונתו .
 ע"ב מקדם, בימים לבבוי רגלמי ;ל שהל אשר האמת מםעי כלעוקרים
 מה"שקפה נעיים ה2 מומריו הישראלי,-שורכי האיש ביהוד האדםצריך,

 ערך .שיביר . ;ד רוממות, . הרוה מ;לורג לו וצריכים" הטבעלה,הפשומה
 בטוה לו:מקלט --,שיהיה היא כמה~נשגבח האלהיה התורה ;"פהדרכהן

 אמהה2. בטהרה שהם בטו ציוריו יהדש ש;"? נאמנה -וערובה
 ההומרי והמוה הבשר לב את עוזרים שהם הת?לין, ~בנולה היאדזאיז
 טב;ם. בעצם להם שראוי הזך מו2רם הנידני הפועל אל להדציא-
 האדם, .לב יצר ררה מכערןת . להתקלק( ויוכלו בשר, המה באשראמנם
 הטהורות הדעוה ימודי - כלולים שבהם לישיאל", עון הם "הת?לין;"כ
 הבטהון להוציא וכדי פגע. מנל שמור בףיושן והנאמן, הטהור הלבורגשי
 בלא ק"ש הקדרא "וכל עמרהפלין, צריך ק"ש, ש5 הרנש מהדוששלם
 האדס באמדר בצ; מה בי יי( )5עי5 בעצמו", ע"ש .מ;יד כאילוה?לין
 הנ-ינב יבל בפועל עיק*ת ררה בקרבו תהקומם אם בפיו,-הציורים
 .א5 לא בי בפוע"ג להורות מניניס, הם התפלין אמנם הקדושה.והוד

 מושוה להיוה שיובל מה בפי רעיונר לה;ריך כ"א יפנה, לבבורעיון
 אלהים, בטכתב ההקוקה שנוים, בלא לעד יה;ומדת הגמורק :האמהעם
 ע2 אמנם שבתפלין. הרעיון .יבטהון צריך שבק"ש, הענין להדוש;"כ
 איך בלבבו -"הוק הישראלי האיש צריך והזוקו, בבטהונו הרעיוןהו,ק

 מדכאהים ברגנאים לפעלם בצ-אתם הם מקושרים כול2 הבללייםשהמו2רים
 מצוה דקדוק של ונימה. נימה ומבל דדקדוקיה2, המצות מעשי כלעם
 ולקנדת באמת ר' אה ליעה ולמופוז לאווז הישראלי המוסר בניןיבנה
 צציה, מצוה באה וע"ז ל;ולם. ל;ד הישראליוה, התכונוה נל אתבפועל
 הכנן, הוא רה-ק יכטח לארם, הצ-:י הוא גצמ: חב:ד הנגרימ.בכנפי
 ע"נ ננררין . להיוה ג"2 יהם שאפשר הציציה,_ היא רהוקהויוהר

 פרטי, בדיוק למנינם, המצות ב? זנרון את כוללת היא ום"מבסתוה,
 ום;שה מד;ה הבנדי עמרדו-של-;רלם של האגד אות מקשרתוהיא
 בישרחל האדם בלב קנויה ההיה שלא זמן ובל נבון, בפלכ היושר קודי.

 לא עוד בלליים, מוםרים מדעיים בלבבו יבואו אם א: הזאת,הדעה.
 יטהם ה"ה במש?ם ישראל, בבית לעזור קיים בבנין נבנה להיותיובל
 הדוהט ~שאל נמצא. :י4, )3ק::ן ברניך" אלא בניך תקיא .אל הביה:בוני

 כל על בול2,.אמנם- המ;ע:ים הפרטים אל קשד-ו - צר-ך ותוקפו,הרעיון
 ביהדד ראדי שבאדם .הפנימי המד; ובה מדעו, הוא האדם יסוד-אלה,

 פנימי, מדע -תדכן ערכו כפי לך יש אדם ובל דאמת, דרך אלשיהאשר
!

, 

 *טהוא -



פאף איהעיןחבש
 תיוא המטרה ' -מ"א,שלזאת -ארנו וייר יולם. ציוריו כל מגמתשהוא
 היא בכיתו, האדם מנוהה לביתו. אדם של ביאהו דרך שהיאהמזדזה,
 בניאאדם ובעמקי ברהוב נפשו שפזור כשם מד:ו. עומק לקליטההבנה
 ההכרה עדטק אמנם ההכרה, הרהבת נ"כ לפעמיםטביאים

 כ"א משתלם, להירת רארי שאינו_ המדמה, ה:ה ע"פ .הציורוהתישבות
 וצד 5(, )הס15ס הבמה", לבב .ונביא וכמש"כ השכלי, ה;ימק טהררנאהרי

 המדמה לכה צריך הנבואה ינ(,שנמר *נ"3 הנבואה מצד עדיפה היאההבמה
 .אלא להומריוה, קרוב כח .שהוא

- 
 היות עד בעא להשלמתו בא שאינו

 -הזק באופן אדם של בלבו להוק ;"ב וטהרתו, עוסקו בתכליתכה_,השכל
 מחדוש המדומה ההשתדלוה שכל צליך והעבורה, "מוסר ._ יסוריאת,,
 שתהיה האנושי, מר;ו בעומק צבורים יהיו בפעלים/ וקשורו ,בטהונוהרעיון

 ציורו גם להבליתו יבא ומזה הכרהו, בעומק קבועה ההורייה הדעהבו
 להשלים בפההו, שזדזה לזה צריך ע"כ המעשי, השנל היכל שהדאהטדמה

 :'צדדיה* לכל הפנימיה ההכרה נ"כ והקשור הבטהון -,ההדוש,אל
 האדם" ובמייצון בלב תלדי הבל יסוד אבל יטכליות, הכנוה הם אלה כלאמנם

ן
 היא אדירה היותר הארם ותקוה בהקותו, מתנלה אדם של ורצונו ,
 נאמן "אוה ויהיה המוסרי הבנין כל יהקיים בזאה רק ע"כ בניו,הצלהת
 בשועל כשממלא קי*ם, באורח ד' ויראת הדעת רוה בקרבו_שנקלם
 גד שלטו המקרים אם ההורית,שנם ההדרכה ע"פ ביותר העמוקהתקותו
 היסוד , אמנם לת"ה. בניו ינדל מ"מ ד', תורת לדעת בעצמו באולא

 לשאון בלבבו- הזק והרצון בקרבו קבוע המדע שיהיה שצריך הואהכללי
 כשיהיו הוא ושלמוהו ההמימה, די בתורת האצור ומובו די אזואל

 בהתאמתם מובנים והפרטים נכון, באורח ברוהו ערוביםהכללים
 בהירה, כול"ת אמונה בדרך או ורגש, הכרה בדרך הכלל, אלוקשורים

 כל וקשר הכללים הנרת של השלמה להדעה אפשר שאי לר"מ ס"לע"נ
 אדם, של בלבבו להתאמת רדקדוקיהם, _בהלבות והטצוה התורהפרטי
 אה בעצמו כשיכיר ולקיימם,כ"א לאהבם בלבבו .הדבר קרוב שיהיהעד

 בדעה ת"ה" "שמוש והוא הכללים, מתוך יוצאים הפרטים איךהידיעה
 אבל ;"ה, מכלל יצא אז ורק תורה, של עומקה על לעמודוסנרא
 תכונתה בכל ד' עבודת של והעמוקה הרחבה הנשנבה הרעהשהממר
 דרכי אויח על בעצמו שיעמוד מבלי אדם, של בלבבו קבועהלהיותה
 ושנה* "שקהא שעם נ"כ מוכרה ע"כ והתאמהם,ח"א, הפרמים שלהוצאתם
 הד לכל השליליים ע"ה נדרי כל נהבארו ובזה תיה", "משמש נ"כיהיה
 כך מתוך בפעולתן,ומראדרנ פועלות מרכזיות נקדדות בולם בהיותםכדמ"ל
 התמימה ד' ביראם הנאמן של הנפשי התובן על ההיוביבערכם
 בניו כל שיהין לו לעדה והם להשהלמותו, בבואו מישראל לאדםהראוי
 שהם בכללו החיים התרוממות של הכללי הרעיון הדוש ננד ד',למודי
 ק.ש אמר, לעיל. השנןיים :מעשרהת בטהרה, חולין באכילהנכלליפ
 קשר - ננר תפרין, מניה שאינו כל אמר, בטהונו, וננד וערביה.שהריה
 שאין כל - ההכרה עומק וננר בבנדו, ציציוצ לו שאין כל -הפעלים



לזפאר איהעיןחבש

 בנים לו שיש מי -נל בהיימ ההקוה ימזד ננד בפהחי, מזוזהלי
 ושנה קרא "אפי' : ר"מ אמר היריעה, ברור וננד לת"ת. מנדלםואינו
 מרחובות ההלכות מוצא יחוו כשעיניו רק כי ע"ה", זה הרי ת"ה שמשולא

 ומתוך הכללי, כח עוצם הפרטים מהוך יבחין אז כללותיהןמבועי
 הפרפים" של והודם כהם יגלה הפרטים, אל ההזק ויהושם הכלליםברור
 אדם סז(:.-.אשרי )תט~יס נאמר כאלה ועי אהד" מרועה נהנו שכולםאיך
 גם- ישיתוהו מעין הבכא בעמק עוברי בלבבם. מסלוה בך, לו;ן

 ד' בציון* אלהים אל יראה היל, אל מהיל ילכו מורה. יעטהברכוה
~. בך". בוטה אדם אשריצבאוה,

 שבין היחש הוא הכלל אל הפרטים של האמתי היחש מציאותרכלל
 "ושנה" הושב"נ "קרא" "אפי' ע"כ שבכתב, להורה שבע"פהורה

 אל זה שלהם היהש אל להשכיל ה:'ה" שמש אדלא שבע"פבתורה
 "הריוה

 וה'
 יוק מעה חלקיה. קשר בדע, .רק חשלם הידיעה כי ע"ה",

 מיגעים והפרטים רחוקה, שהדרך ונם שבלבבם, הפרמיוה הממלוה אלכה
 של תלמודה זה : ירמיה א"ר ג(, )"יכה עולם" כמתי הושיבני"במהשכים

 שמהפרטים ישיהוהו"" מעין הבכא בעמק "עוברי גד( )כ:היריןבבל"
 .ברכוה *גם הנהדר, הבלל כה להשכיל האורה הצא דוקאהרחוקים
 הברכה ככלל אינם כאילו שנראה בדיוק" הפרמים המ.מי מורה",י;טה

 אל מחיל "יל.כו הכללי, העליון המדע של מפלנ=אלהים שמתברכההכללירנ,
 "יראה ממנה" לגבוהה וממערכה למערכוהשלמות, הפרטים בקבו'ןהיל",
 .התכליה מקום ישראל, כנסה של מרכ,ה מקום שמה בציון', אלהימאל

 בעטקי להוליכם לישראל להם שעטדה בבללה,והיא ישראל תורה של.הנללית
 צבאוה", .ד' המדו. עזבנו ולא רבים, עמים המון של הסוער ויםהניירה
 לכל האנושית,- הצורה -אה משלים אדם" לא:ורי .טלו צגאוה צבאי.שנל

 ימשך ומזה " אדם הולדוה ספר קה הכליה אל באו עד ו?לליה,פרטיה
 הוא שם נ( )ההליס הרפיע* אלהים יופי מכלל "מגידן בך", "בומהשיהיה
 וערכם הפרפים כל בהשלמה הוא ההוד שאמהה והודו, ייפיוכלל

 ביה עזלם, של נויי שהיא טקדטנו ניה מק.2. יוהו יהמד:יק,הנעים
 סנחדרי ששם ההלנוה" אה הוהכים 'טשם ומקום העמים, לכלהפלה

 . ישראל: לכל יוצאה והוראה יויטבתנדולה

י"י
 הוירע. מלנא א"ל לאביי יבוער, אאימדן דקאי המרא בר הזינן ליה, "אמיי.

 לדידי א"ל מהפלך, גהימ הטור ?2ר א"ל לרבא עלך, אמוראיקאי
.~ . נו( ).טבפ מ,קפלך". נהימ ידא. המיר ד2מר ואז א"ל ואי,קיה, ייהזי

 אם כי ירע שלא הדעה" דקוצר הנמורה ההכנעה מימן הדאהחמדר
 ההכם אל האמורא דעת בטול בערך והוא בעליו.אבדט

 להתת כ"א בבשרונו להשתמש רשאי איננו יאשר יתרגם,שרבריו
 לא, או דבריו על יסכים בין ההבם, לו יאמר לאשר רק ולבועיניו



פאר איהעיןהבש
 תוק ס' ילנכ'ס )עי' המשפמ לו לאכי

 ;נין נם סס(,אמנם טר"3"ן י3:מגוה ק"ג ס"י
 פמר פדיון מצות נ"כ נתנה וע"כ ההמורג אל מיוהם נ"כ הואההמריות

 כמצרים לא נסה, בהומריוה מהשתקעות הההקדשות ;ל להעירחמור
 שאמנם-צריכה "נו יורה הפדיון והנה גנ(, בשרם",)י"זק"3 המורים בשר.אשר

 הקדושה. במעלוה שתחעלה ווצריך אלא ונערכה" נמצאה להיותההוטריוה
 מעום לו צייר' אגרא, ליה יהיב דלא ברבא צרה עינו בהיוה חדיאבר
 קובל המרא ובר המריה, הצלהה, המרון הטורה באופן החמריוה אליחשו

 ע"כ, רע, ענין עליו לממן 'כול שהיה אוה בזה וצייר;ליי
 המור פטר נא"ל

 רבא, אל יהש לו ויש ברדד איננו הזה הסקרי המעשה מתפלך",גה*ם
 אפשר אי באשר אמנם מהם, וטשולל ההוטריוה מעניניהמרוחק
 ע"כ מהמריוה, ומשולל לגמרי נעהק המרי- הוא באשר האדםלהיות
 . גהיט, הוי"ו בהיות הפהרוןהיה

 להידת הראוי הצורך כי המורה
 ההיה לא הנה השוניםן ומעיפיה בם4א,צרכיה מלא, באופןהחומריות

 הנושאם,. , נפש על ההפלין כהב פעולה ויחש ומצומצטה, חמרהכ'א
 מלולאוה אהד "וא ובהלום, במדמה ה;ולה הנפשי, הלח אלוקשרם
 פועלה.גם .לזה ודונשא הכלליה, הנדולה המציאות שלהסמכת

 הנפש ביד הנהוז הבהב אל גם יהושי בערך להיות לפעמיםההיפנטיות
 להם יש והר;יונוה הפ;ולורנ מאשר וזהו כאלה, מפעולוחהמתפעלת

 הדעוה, אל האותיוה כערך עבורם, הנפעלים הרברים אליחש
 וכבה, ערך לכולם יש י"א נעזבוה נ"כ אינם המקריוהוהפעולויז
 שמתנלוה והפרטיים, הכלליים ועניניהם נושאיהם נפשיוה אלמקביל
 המציאות של בהללה בשר לעיני הנראית הערבוביא מתוךלפעטים

 :הגדולה

ינן
 אהזרי וןא אשה אהורי א'2ה, אהורי ולא ארי אהורי יוהבן"א"ד
 זלא מהפלליו, ,2הצביר בשעת :יהבנ"ס אחורי ולא ;"* אהורי;"ז,

, ןן  אלא אמרן ולא בה, לן לית מידי. דרי וא. מידי, דוי דלא אלאאמון
-ן

 ליה - אהרינא פיההא איכא ואי אחייבא, פהה~ודליבא
 לן לירז המרא רכיב אבל המר~ו רביב דלא אלא אמין ולא בה,לן
 ין ליה תשליז מ:ה אבך הפלין מנה דלא אלא אמרן ולאבה,

 סא(. )שב:בה',

 מהן, להוהר צריך שהאדם מש:דים במקין למנוה שישהמערהע
 אלה וכל שכלי, נזק מיסרי, נזק גופני, נזק הן.ארבע

 אשה-נזק אהורי -ולא -נופני, ארי-נזק אהורי משמר. מכללהוהר צריה שממנו הרבים, להקלה המסהען שבלי או מוסיי נופניהרביעי,נזק ה;נין .שהוא מכ"ז אמנם נעלה הפרטיה, לעצמוהו שנונע מההם
 בדעוה, שבלי ע'ן-נזק אהזרי ולא טיסרי, אשה-נזק אחוריטוסרי,

 אהורי הימוד, עי האדם של האמהי אשרו בנין כל את לההריבשיכי



לחפאר - איהעיןחבש
 ביד ההוראה - מהפללים, שהצבור בשעה ביהכנ"מ אהדרי ולאע"ן,
 ונראה סמוך בהיותו והמצוה העבודה בקדושת ולזלזל לה,תננדרמה,
 טוב הלק כל המכלה מאד, נדולה רעה היא בריתו, בני-לאהין
 האומה, אשיוה ומהרם למזיק האדם יהפך בזה כי ומהברל,מהפרמ

 רביס מהפללימז שהצנור בש;ה ביהכ"נ אהורי הויכי הבלליה,וקדושהה
 בפרהטם בישרא(, מובה הלקא כל מבאיביס והם בערנינד, בהוכנוהמה
 רמשממה ' שנאח מרבים הם לעצמם, דרך וביררים הצבור, מןעצמם

 הישרה. כל את ומעותים בנינו, מלב אלהים יראת מ2יריםבישראל,
 לפעמים בי הערה, בזה יש כו* אהרינא פתהא דליבא א4א אמרן;)ולא

 מנהגי בעניני מהמנוה מעם ,נ*רד בעמיו נדול אישיזדמן
 יפהה דרך . לו וברר שמים, . לשם שבדנהו מפני העדה,כלל
 מבקשים הצבור שכל עצמה. והקדושה המעלה "אותה לבאאהר

 וביו"ב אומנהו, .שתורהו . או ביוהי, ארובה היאשהפיהו מפני הצבור עם לההפלל לו א"א לפעמים למשל הואאוהה,
 דרכים.

 דבר למנווע נובל לא מפולש, דרך ל;צמו ברר שבבר כיוןנדולים,
 אהרינאג 2תהא דאית:וליה מאחר המזקה, מהצבור, 2רישה בבללזה

 אבלאיכא הפלין מנח ולא מידי דרי ולא המרא, רכיב דיא אלא אמרן"ןלא
 של רעה, היוהר ההשהרנה על כאן שדבר כירן בה", ל"ל מהניהד
 שהוא דהיינו ע'ז, אהורי מ"ולך יותר ירודה, במעלה שהשבונייע, היותי המין כ"א בזה נמנו לא כי להבהין, צריך מהצבור,הפרישה
 לפרוש נוטה לבו ע"ב ההמרי, ביצרו מושל ואינו הומריה בהארהשטון
 נהטא שאינו הוא, לזה -המשלים האות לבו. בשרירות ללבה הצבורמן
 בענינים קצבור מן הוא פורש ונם הכלויים, בענינים הצבור עםבעיל

 בישראל, וזכר _שם עדיין לו בהיוה אבל ר'. לעבידה השייכיםהמומריים
 בהמיות, תאוה אחרי נטשך ולא ביצרו מושל שהוא טובוה, הכונוהמצד
 שהוא. מ2ני הקוה,או לו ויש הדרכ*ם, בכל הצבור עם להההבר ישובודאי
 אור יש פנימה לבו שבקרב מוכיה הדבר הצבור, בעול .נושאעכ"פ
 המוכשרוה, הסבות בהזדמנוה לתהיה שישוב יהדוה וזיק קדושהשל
 רטירה שומר ד' ירא עכ"פ שהוא או ן לנמרי, 4נר אבודואינו
 לכללו ואין דרכיהם, בכל הצבור עמ ולהשרגרנק למוטב להזוריביאהו ודאי אדם של בלבו ד' יראת המנביר זה רבר שמים, בהפציומצוה
 רוכב המרא", רביב "דלא והיינו לגמרי. הנבדלה הגרועה הכת.עם

 הצבור, ;ם בעול לשאה מידיג, דרי "ודלא ור:אדתיו, המרו עלומושל
 ההיה "למען ינ( )סי:ית כולה הרנורה כ? שבוללים ה2"ין", מנה"ודלא
 , 5ס(, )קיים'ן לרנ2לין" כולה הוהרה כל -הוקשה בפיך ד'תורת

 "אבל
 לו ויש נרועה, היוהר במדרנה אינו בק", לן לית מהני הד איבאאי

 הוא זטישוב- וסופו מצוה נוררה טצוה '-אבל הקדן, צריך שהוא עםתקוה,
 : ולקרבו למעדו יהשב ישראל משארית עכ"פ ;רען,או

מפני



פאר איהעי;חבש
גי.

 שההיוה 2פני רבא אמו בשמא%, אלת בימין מקנהין 4וין מה"מפני
 ר4" ימו", דת א'2 "מימינו ל"ג( )דברימ שנאמו יימין,נתנה
 שקו:ר מפני 4ומר ור::ב"ך 7~?ה, קרובה שהיא מפני אמר הנה ברבר
 הזרה. ט?מי בה .2מואה מפני אמר יצחק בר נחמן רב הפלין,בה

 :בזהב מפני ".מר ר"י בה, שאינך :פגי אוסר אלי;ןר ר'גהנאי,
 2ב( ):שס הורה". ט;מי בה .טסראה מפגי אומרבה,-ר"ע

 טול הרוהניים, הענינים אל ורושם ערר של יהדש מתיחשהימין
 כערר מהם, הלושים- בהור להכירם שראוי הנשמיים הענינים.
 בצורתו ביותר תלוי וקיומו עולם של שהזקו להכיר השמאל, אלימין

 הבשרי בבחם לא הרוהני, ויתרונם הבריוה של היטתם בערךהרוחנית,
- ,בקודש ולמעיה:המגושם,  למו. דת אש נו מי י מ 

 משמש שהוא אדם, של פיו לפה'. קרובה שהיא מפני אמרורנ222"ו[
 ולענינים הדבור, של - הנעלים, הרוהנים לעניניםכאהח,

 נוצרו לא ההמריות שעניני מורה ושתיה, אכילה שלהגשמיים,
 ראויים שיהיו באופן מכובד, בערך להתעלות כ"א לבוז, עומדיםלהיות

 עייכ האמתיות. . והמעלות הרוהנ4ות עם אהר בכלילהשתמש
 הימין .

 משמוש האפשרי כפי בהמנע להכבד. ראויה . היא לפה.הקרובה
 פעולות . על-ידי כי האדם, של החמרי צד פחיתות על .המורה

- והמעלה השכל לצד --7 לימיןההולכות  *תעלה בגשמיוהם, אן 
 ובושת* דופי מכל וההתנשאות הכבוד מצב אל האדם, ידם על..

יירשבייי
 השמאל על הימין יתרון תפיין". בה שקושר מפני אומר

 פעולה, מקבל כה על פועל כה דתרון לעומת ג"כ נערך הוא. .-
 מצד הוא יתרונו עיכר ונפעל, פועל הוא האדם ההומרל על צורהיתרון
 הולדוה( רכ: )?זירס ברשותם" לבם "הצדיקים נפעל, היותר מצד לא פועלהיותו
 צד יתרון ע": נפעלים. והם לבם" ברשות הם "הרשעים .פועלים,והם

 וביותר דרכיו. בכל באדם שירשם ראוי הנפעל צד עלהפועל
 שיתעודד שבו, הנפעל מצד שהוא הבהטי למצב המוכרהותבהנטיות
 פועל הפועל, שהוא הימיני, הצד שבו, הפועל . צד אללהתרומם

 השמאלית וצד התפלין, קשירה של התורית, בהפעולה היד . אוההנ"כ
 הצורה* אל הה4מר כערך הפעולה, הנפעלת-מקבלתהיא

 של רושם למבל ההכשר תורה", טעמי בה שמראה מפני אמר*רוב"י
 ההמריות, של האפשרי היתרון הוא ההשבלה מצד התרנשות.
 הדבר נינר השכליוה פהכונוה השפעה לקנית יותר קרובה 3היותהוהיטין
 והוא תורה, טעמי הוראת הפץ של ההתרגשות ע"י כהתנודדהבה"

 לכבוד. וראויה והקדושה, השכל הוג אל יותר קרובה שהיאלעדה
 מומרי במצב שעומך אדם יש בה". שאוכל מפני אומר .ר"א"כנרזנ14יז

 הננה בתור ישרה באורה עומדים ההמריים שדרכיוכזה,
 השנויה היא ההמריות התאחדות של ה,אה רהמעלה הרוהנים, -לדברימ

בלשון-



לטפאר איהעיןהבש
 כ"כ שההיה היא שלסה ה'יהר המגלה אטנם יפה., .קריבהנלשין
 ההומריוה לעצמם, מכובדים הם דרביו שכל עד ארם" של נפשוישרה

 מעורבים נ"ב כ"א שבוני, ביהש דבקים לבד לא הם השבליה,והקדושה
 כ"א . ל?ה קרבהק מצד לא יהיון יש זו למעלה מזגיה,בהתהברוה

 החמריוה בפעולות נדול יוהר יהרון יש עוד אמנס בה, שאוכלמצד
 הפעולה בנטיהם יהרונם להכיר הגוף, הלקי לבבוד ראוים זהשמצך
 הבהורנ ישאירו ארם של ודורו לזמנו רק לא שהרי המעלה,. צדאל

 שיחקק וראוי ולעולם. לעד לדורוה, נ"א הרוהניוה, .הפ;ולוה אההנשמימ
 בסרבו עומד שהוא - והדור ההרה, יהרון כערך השמאל, על היםיןיתרון
 הערניד על להשפיע שאפשר המול כל לערמה לבדוי נערךכשהוא
 הורה דברי של, בכהיבה יהנלה פשום, מוהש שבאופן הבאים,והדורות
 לדורהה. וקבועים הקיימים, המעשים לבל וה"ה השכל, ומומר ודעתהבמה
 השמאל, מול הימין יהש אה להלק ראוי הפעולוה, מערבדה ב'לאלה
 המובים הדברים אל יהוון לתן האדם יהעורר למען לימין, יהרוןולהן
 שהוא ממה יותר עולמים, נהלה :נהור יהכלל בשביל לעבוד לושראוי
 קטנוה ומ?עולוה מהקיים, ובלהי העובר ההוה, בהרר בנללו לעבודיכול

 הנצה: אל המיד פונה וההדה. גדולוה, הוצאוהבאוה

יו*

 כיזן מ"? ח.2יבה, גב בג"ש בהפלין אדב: יוצא ישמ:אל ר' דבי"הגי

 ו.:;ה :עה ב4 בהפלין למשמש אדב( הייב הוגא רב בר. רגהדאמר

 כה( ).2מזה תזרה אמיה אהה הוברה אלא ?ו .2אין ציץ מה מציץק"1

 בהן .2יש הפלין מסנן. דעהו יסיח המיד('-שלא מצהן ;ל"זהיה

 יב( )שיח להון דייר מדביר הלכך עאני"כ. הרבהאזירזה

 אוה" עצמן שהן ויו"ם שבה "יצאו החול, לימי מיוהדים הם ור83לין1
 ההקדשוה נהוצה לאדם כי חוא, בכלל הדבר הערכה 15(. )עירוכין-
 הוריים רבים העצםיה,הכליהםעשים הפנימיה אל ;ל-ידה לבא נדיהצוניה
 ידציר לפני וידוע שגלוי הפנימית, הקדושה גקודה אית לשמור כדיהוא
 הדברים פעולה הוכר באדם - העצמיה הפנימיה הקדושה ההגברותערך רל?י ה?עולוה, אוהן ע"י ב"א לאדם נקניה ההיה שלא ב"ההאדם

 בדי לבך. אוהו להביא מעשיוה בפעולוה ההצונית הקדושהשמכמנים
 ההפלין, באוה תורה אטרה העיקר, היא - העצמיה שהקדושהלהורוה
 יבא למען המעשים, קדושת של ההצוניה ההרשמה להוראה . יסודשהוא
 הורת ההיה אלמען הפנימיה- ה;צמיה הכרושה לקנות ידם . עלהאדם

 לההעלוה האדם צריך שבהם סשום ארה, א"צ ויוים ושבה בפיך".ד'
 לאוה והרא להמבך, הצרני מ;ד צריך יהיה שלא עד פנימיותו,מצד
 בן ה?נימיה, חנפילה שבפי והצבור, היהיד יהליכוה דברים, ?רטיעל

צריך



ואך איהעיןחבש

 הכללי או הפרטי האדם יפול שלא מעד, להן המקום שיהטלאצריך
 הארמה, כלל של הגדולה הנפילה מצר ע"כ ההצוניה, מקדושתובנופלים,
 נרם, עצמו זה עם יהד היינו, מבית ורהוקנו הנדול פזורנו בעונינושגרם

 המפיקיה רבוי ועם המפיקוה, ונתרבו ברורה, והלכה תורהשנשהכחה
 ומאה המ;שי. הוג נתרהב שבכלל הומרוה, של ,הולדוה בהכרהיצאו
 הרוהנית האבדק את .משיבה היא. הטעשיה שההתרהבות זאת, היתהד'
 ואלה האומה, של הגדולה הירידה ע"י שהועם הנפש זוהר עצםשל

 מקי~מים ' הם ועיקרהי-הצונים, הורה של ימודה בערך שהםהדברים
 צריך והנה ישראל. אלהי ד' לשם ואטונתה, בקדושתח האומהאה

 לשמור שגורמים , ההצונים הדברים כל מאד להוקיר להזהר,האדם
 שבו לא שעוד שב"ז ולדעת שבהם המפיקות הומרוה, בכל הפנימיההקדושה

 ומנהדרי נביא, מלך, לנו שאין כל-זמן קדם, מימי טהמודינו כללנו
 אשר במקוםנדולה

. 

 ישראל לבל הורה מה2 שתצא ד'-בביהם"ק, בחר
 מצד הגאוה החומרוה בכל הזאת הזהירות כל בהוראה. מפק שוםבלא

 שע"פ הדברים אלה בעזיבה וכי חיינו, ימודי .הם הםהמפיקות
ההשנהה

 הוכני
 בעצס הישראל-ת הפנימיה הקדושה את לשמור מראש

 שהם שההפלין לדבר דומה מאד. ומרוה רעוה רנוצאות תוכל.לגרוםהירידה
 אוה" עצמם "הם והקדושה העליה ימי ויו"ט החול"אמנם,בשבה לימימיוהדים
 אדם ויוצא קצם" אה בזה לדהוק הלילה אמנם, בלבישהן" צורךאין

 זרהה- לא עוד שהרי המדה, היא וכך , ה השיכ ם ע .ע"שבהפלין
 ועהיה "למען פעולתן לפעול ההפלין וצריכים העצמיה" הקדושהשמש
 ההצתיה והקדושה .השבה, קדושת אור שיופיע עד בפיך", ד'הה*ה
 כלל בעניני וכן ,הפנ*מיה. השבת קדושת ע"י ההמלא חהפיליןשל

 כמה שנהומפו בקיומה ההורה, הרהבת החצינים שהדרכיםהאומה,
 שופטינו והטרון והפזור, הגידה היא שתולדהן הספקוה טצדדברים

 רהבה יוהר במדה טהעמקה האומה הרי וכה כה בין אמנםויועצינו,
 שומר,ת ם?יקותלהן, צרדי לכל במצוה מדקדקה ד;, עבודת שלבמעשים
 אמרו שעליהם במוריא, הלוה שהי מפרשה בגליות, טדבים ימיםקני
 ש"כרמי על הכרמים, את נוטרה "שטרני 5'( סס"ס רכס )כתדרןהן"ל
 באר"י כתקונו אהד יו"ט שמרהי שלא על - נטררני" לאשלי
 לאהר אבל בו', בהו"ל" גליוה של מיבים דמים שני סשטרתהריני
 שבא אע"פ המעשי, הקיום ההרהבוה היהה הירידה, ובאה המצבשנרם
 ןהצלה קיז2 נירבה -, לאימי,ם קלקזלי2 היו שטבת; - משיקוהטצר

 שיע:וב והזמן גלבותם, ד' בעם מלא להירה הראוי הקדדש רוהוהשבה
 מן.המקדם יוצארה ט4דררת כולה התירה שתהיה קדמוניות לשניםהמצב
 כטה זה ל?י ויהמרו יהבריו, הםפיקוה דש, יבהראשר

 מעשיים, ענפים .
 המשיכו נעשים שבהיותם המפיקוה, . מפני באומה מורגליםשהיר

 ד' לשם המעשים רבוי כי באדמה, הישראלית הקדושה אתוהנדילו

 ד' אור יופיע המאושרה בעת אז שבשמיס, לאביני הלב אהמקרב
 ורוה"ק הנבראה, ד', אדר הכלליה, הקדושה סנולהוכגודו,

 שהיא,
 2גולה
מיוהדת



מפאר איה;ין -הבש
 מקום אה ה?נימיה הטדושה ורנמלא לנו, לישראל-ישובןמ4והדה
 ההול, לימי תפלין בערך שהם המעשים אלה של ההצוניתהקדושה
 יוצא השיכה עם אבל ;צמן, טובים וימים שבהוה של קדושתןלעומה
 הקדושה _של מנן בלא הכלל או הפרט אה להניה והלילה בהפלי'ן,אדם

 ועוזה הקפה בלל באה שלא כ"ן והרהברתיה, פרם'ח כל עםההצונית
 ראשב. על עולם לשמהוז כיינה. ציין ובאו ישרבו ד'שפדויי שבה" שבולו - ליום נ"כ שרומז קודש" שבה ניום הפנימיההקדושה
 בבשו"ש בהפלין למשמש אדם הייב רבד"ה דאמר כיון"נה"כ!,
 המאושר ואמצעיים, מהכליוה הם- מהוברים ההיים כד'" מציין וק
 פרקי:,( )נסמו:ט - הרמב"ם ,באר בלר ס"5( ),כיה שמים" לשםיהיו שעשיך "נל אמנם בשוה, הנפשוה בכ5 רנהיה לא החייט, שלהתיליה ב;רך הידי;ה שלהם, ההכליה מלבבו להכיר ההיים שלבאמצעיים מושך בהירתו הה*ים בים: ויטבע דרך יאבד בד. נפשו ישרה,שלא מי הה-לית, בעצם האמצעיים- א,ז יהליוע לא , הוא ד' בדרךההרלך
 וביושר אלהים מה בה* האדם נדולה נפי ההיים, של העליונההמגמה ומהי בעולמו ד' ה?*ן מהו ההשבלה אבל ישובר אליו פרטיושכל- ההיים, לכ"ל מרכזית נקודה למצא ז'ל, בו שאמרו מה -הנרדלאת

 . ההיים. תכלירז יכוד דעת אל ייוזר ישכיל. כןלבב

 נכבדה היוהר הנקודה את דע,זו בנדל ישכיל הנדול האישרו"נה
 העליון הרצין וקשר המציאדת, :כלל האלהי הרצון מוד נפשו,ברוממוה השינ" שכבר העליונה הנקודה ע:ל הכלל משפע באה שהיא.
 - שלא האנשים בלל אמנם השונוה, ובהליבותיהם הרבים גפרטיםהזה
 בטושנ להשינ ל,הם א?שר אי הזאה הרמה המעלה ;ד להשינידבלו
 בתכליורנ המרכזים להם יהפזיו ע"כ האלהי, התבליה כלל אתאהד

 .והנבואה הה*מה והרהמים" החמד והעברדה התורה אצלם, ויהיהשונות,
 הרא כדאי באסת כי תכליהיה, נכבדה ת;ילה ממלא אהד כלו*י"ב,
 מעשים לצייר'המין יוכלו לפרטיהם שישינום המרבזים מאלר אהד כלו"של כהיים, העליון לה?ין תנל*ה בתור נקבע להיוה לעצמך ניבד השץכל

 ירתר שיהריממו עד בהיים, דרכמ ימצאו ובזה לו, השייניםוהדר*ות
 שלפעמים עד ביותר, הה"ליה אהרות את ישינו יותר שיהרוממן מהדכל
 מעשה בכל מ?וזר הבללי הה*ליה -אה דר=ו, בראשיה להשינ אישיובל
 ישכיל תתרהב ובשהכרתו עצמה, , בפני במדה ?רטית, מצוה בבלטרב,

 חכליוז לקומם מהכנ2ים רבים מיבים ומעשים הרבות המצוהאיך.
 השנת אצלי תהכנ2 - ה?נימי, ד' הפ*ן שהוא וב;לה, נשגבמאדחד
 מעלת שברום נשנן,עד אחד מפוזרוה,למקום בנקודות הירתם תהתהתכלית
 מקרם אל ההיליוה "זורי יל אה לכנ2 שיכול הטהורה וההשגההד;ה

. 

 אהד. ושמו אהד יה' שהוא בעולמו, ד' הפ*ואהד,
 הרושם יהיה כן הת-"יה, השנת נדולרנ ערך שלפי הדבר מרבן הנהי

 אלבו ע"נ אליר, ודרכיה מעשיה ?רטי כל להמשיך הבפש עלשיעע:ה
 בשמקה העליון . בהפ'ן ודבק ד' אהרי הולך להיות הניש דבקרתדומה



 פאו' איחעיןהבש
 והמציאוה ההיים והכליה דרכו, באמצע הוא עומר שעדין למי טוב,ולב

 ההפץ עומק השינ שכבר למי שונים, עברים על לההפזר מדעו 4פיצריכה
 אהד מקום אל האלהית התכלית אצלו , נתכנמה וכבר ער*ו לפיהאלהי,

 ונשא.רם
 נרום להי~ח _ראוי הכללי יהסי טצד כתקוע, שכשהוא הנדול הכהןוהנה
 נשקף שיהיה צריך לו לאמתתה, האלהים את והדעת המופריות"מעלת

 בצי'ן צריך אין ע"כ אהדותסי בכל הרבים, החיים ארחוה וכל כולר,המציאות
 האיש מעלו2 היא כן לא אמנם לד", "קידש אחה אזכרה כ"אהקורש,
 לפזר צריך הוא הפרטיה, בה;רכתו בעצמו ובכה"נהפרטי,
 עליו ד' שם יקרא ערך יקר הפץ כל ויגלתכליותיו,
 ומצוה, תורה קדושה כל וטוב, קדוש דבר כל הבל,שבאמת
 כה מהמרון אבל אהד, מקים אל הולך הכל הכללי, ד' משםנאצל
 כ"א בתכלית ולהמתכל בפרטים, ,להת,פזר צריך אהד בכלל הכללכנכ
 "נר ידם. על החיים לתכלית יבא אשר עד קליו, הנקרא ד' בשםבפ"ע,

 הרבה. אז=יות בהם יש ת?לין ע"כ קיע( )תסליס לנתיבתי" ואור דבריך,לרגלי
 דרר את- לישר צריכה והיא בלב" צפונה היא הפנימיה "מנטהרהנה

 כמה למדנו ומעינה לד', קודש להיוהס האדם מ;שה בכל.ההיים
 ד' שם ההכליהיה, הנקורה את בקרבו לשטור מעשי להזוק צריךהאדם
 את כוללרנ והשנתו מעלתו, שרמה הנדול, הכהן שנם עליו,שנקרא
 'מלא צריך מ"ם אהת, באזכרה לו שדי עד הכלל4, התכליהאהדוה
 עאכ"ו מאד, העצרם הקדוש בשפעו הרושמ שנדול א;"פ ממנו, דעתוימיה
 שהרי נשנב כ"כ הרושם :(יהיה שאי-אפשר הרבה, אזכרות בהם שישתפלין
 הוא רעומד אהת, אהד,לאזכרה .למקום לבא הרבות האזכרות צריכיםעוד

 המעשי, ותמשמוש ד;ה הד;ת. טהימה לה,הר צריך במה הדרך,באיצע
 והמצוה, התורה ימעשי השקירה הובת על בכלל האדם אתיעיר

 הפנימיה הנקידה את שישיגו המת?תים המרנחכמים מלבלהוציא
 שבפועל, שבתפלין-ה:;שימ המשמוש ב;זבם נם התורה,שבאור
 לכונן איך בקרבו, האדם רוה ויוצר התורה" נוהן מאת נתבוננושהם

 צדק בדרכי הייו אורה לכדר הנשנכ, תבליהר אל רוהו את.על-ידם
 האומה כלל ואת ה?רמי, האדם את הטובה הכלית אלשיובילו

 כל "וראן ,ו( )כרכות הן"ל כרברי עליה, נקרא ד' ששםהישראליה
 שביאש". תמלין אלו - עליך נקרא ד' שם כי האריולמי
 .הנקנית החנ*נה הקדושה התפלין תכלית להו", דכיר מיכיר,הלכך

 על-ידם לבא לנפש, מהר'ון העומדים מעשים של זברונוהע"י
 .א ע"מ יתירה, נשמה הנ~הנה הגצמיה, הקדןשה השנת,לקדןשה
 ובבא אוהה, תכעד כ"א הפנימית אה ההצונה הקדושה לעולםהעיק
 מדרבי הנסוגים אמנם כראיי, אוהה לקבל עצמה היא תזכירזמנה
 את לקנרת ורצו  הירה, ש(  ההצעיה-בנןפת בקירשה שב;טדד',
 המ יו( )ר.ה ח?לין" מנה דלא קרקפהא נ:ופן, .שרא: ,.?ישעיהייה,
 והתואנה לקבלה, הרכשרו לא כי ה2נימית, הקדושה את נםישכהן



מאפאי . איהעיןהבש

 דעהן תש;'; ההמ:ה הקדושה מי היא י;", ינקשואשר
 חוא; כן חע"ר3?-לא הפנימי חמושנ את רתשב?ה במעשים הארם -של

 - יגניו-ם ח:מרטגכ חדברים עי"ז ' המעשיוה במצית שמתעמק י-סתוךכי
 למשוך ביוהר תנרל רהזכ-רה ונפשו, בנופו מתהקפים .יטוד"מצוהבעומק
 מדכר שהלכך .הרמוה "תכונות הרעות של "קדושה מעלת אלאותו
 טוב בלב לקבלח ויז_רר ישכיל בזמנו השבת קדושה ובבוא להו;',רכיר

 ע'כ השבתן קדושת לנכול התפלין יעמיקו לא ולעולם נדיבה,ובנפש"
 : 'השיכה עם 'בע"ש נם בהם יוצא- --

 .מפך...

 חרבה, ת"ה ושימש הרבה וקרא חרבח ששנה גתלמיד_אהר -מעיטהתגד"א
 ובבמלד נבבכ"נ ומחז'התם תפליי גוטלת אשת. וה,ת" ימיי, .בחציומת

 בעלי ימיך', ואורך חויך הוא ,כיל " _)דברים גתורה בתוב להם,ואמרה
 ימיו, בחצי מת מה מפני הרבה, ת"ח ,ושמש .הרבה וקרא הרבהששנה.

 ממיהה והיהה אצלה גתאר,תי אהת פעם רבר, מחיירה היה-אדס-ולא
 לי, חמרה אצלך, ~~הו . גדוהך גימי. בתי, ל.", )אמהתי אותו.'מאורע,כל
 אצלך, מהו לבו?יך בימי - בי, נגע -לא קטנה באצבע ושלוס,-אפילוהם

 דבד _על דעהו עלתה ולא בשרו בקרובל עמי וישן עמי, ושתה עמי,-אכל

 ברוך 5ה, ואמותישחר*
 המקום,

 שהרי להויה, פניס נשא שלא שהרגו,
 הקרב". 5א טומאתה גנדת אשה וואל יא( )ויק*א תורהאמרה-

 סינר יומף בר. אר"י אמדי בטערבא הואי. .הדא מטה אמר דיטי רב אתאכי
 ~ 4ג(. )*ם לגינה" - יינומפסיק-)

 ת"ח, שמוש שהוא והלמוד משנה מקרא, הוא בלמודימ -המורגלהמדר
 הענינים טבע מצד ללמוד הסהחיל התינוק של- המדר~,תדרגי, הואכן
 הלאהן וכן המשנח להבנת ענין אין -למוד_המקרא, יקדם לא שאםבעצמם-
 שלשה כי הלמורום,. ע"י נקנות להיות הראויות מתבונות מצד הואוכן
 הלבי רנשי למודיו. ע"פ לעצמן להקנות האדם _שצייך העניניםחם

 הידיעה אהפכ ר'; ויראת - הטוב-הקרושה אל נוטה שומע לב לכדשיהא
 ובםעשה, בהיים הטוב הלב רנשי אה הפועל אל -להוציא ]איךהקעשית
 בעיון, השכל הנכרה אה'נ המעשית, ה?את התורה דביי כלשהם

 בדברימ בין ושקולן עיון שצריך במה במעשיים בין העיוגיים,;ברקרים
 איננן האדס של ילדוהר ברחשית והנח והאמונות. מהדעותהמופשטים,

 מכיר ואיננו -לפרםיחם,- מהחיים זר רוהו כי .-מעשי, מדר להבחיןראוי
 להצריך חנדרמים הם שהם כפועל בהיימ הנמצאים הממובכימ_הענינים
 הנורם חוא חהיימן בטבוכי הנמצא החושך כי למורי מעש', - מדורלארם
 לא לבכו בהומה והילר שיופיעל דבריך" לרבלי ענר ד' לאור הצורךאת
 הרא דריאה ההילם .ל*ל ואהבה תם מלא 'ליו כי אלה,_ כל לשעריוכל
 ללמוד לילד יהה לא- ע"י -ואמת. אירה ממ-ור ימישור יולו העולםאת



פאר א"ש5.עישהבש --ק

 קודש, רנשי נו. לפתח אנו צריכים ההרנשה", את,אמנם שכלו.התפתחות דלך בראשית בפועל חחיים בהליכות סעשיים שלונדרים פיטיםהמין
,.י,ן,..ייי "" יו:"י:"!-וי:ן"י'יגנ:ננ שהומת-

 לחנדףל שישתדל קודם המעשי, הסדור להקדףם צריךלעצמו

 05 ,1,יי,"יי,,ןו,ןל""וך"יי;""",ןן""וי4.(ן;יי,ו,
 סני % הרגה "ששנח נכיק ה.בן נאםר ןהטגעו::דיןל

טכ
 גכ::. ג::ג,ןג %:נ:31י.ים :בה:ימפ::ה יאגג

 הבב להוצףא ההונה יוכל שלא כאלה ףשבם העיוניים הדברףםטכלל
א:ל צו: גמצאים אלהותן:;מם גידנרי:י:;:ציהש

 * ' י4
 גיג'ע::יכיפוקא:תי:":י:!::::ן ת*ח הסשמש אמנם ףוכל, לא ,שפתףם בניב לבארם 'האומר יאמראם אשר הנפש, חכמת עומו עפעפ

 :ןשפ:שי"שענןם:"
 עצב אכל הנעלה, נ::2מיהגיינה (נ:ןשוי::ז;:

א 'א
 ישרה, בדרך ללכת הסנם ירעו למען מםט, להצעףרףם טטובו להעניק לו, שחוץ מה עללו,שפיע שיחל כבר ראוי השניה המחצה אמנם והטומרי. העףובי התורנףקאח"כ והחומרי, הטפני בנדולו לעצמו, להשתלם הוא צרףךהראשונה הטחצה לחצאין, להחלק עומדים אדם של ימףו ףטיו:בחצף * שם;, ת*ח". ששמוש הוא בזה הידיעה לעים, ע חנ ע



מבפאר ..א"יןהבש
 אינמ והם עצמם, בערך אפ" דרכם שהשחיתו אנשים ישנם פרהנה

 עליהם שנאמר אלה הראשונה, המחצית של לחיים אפילוראויים
 ה'ח אותו אמנם ימיהם". יחצו לא ומרמה רמים שאנשי כו()ססליס

 חיה שבגללו בו הנטצא והחמרון חוקו, השלים לעצמו הראוישלפי
 כ"א עצמו על הדבר שפעל הערך לפי לא הוא למות, ראויהוא

 על לפעול תוכל כזה, רשום מארם כזאת, הנחנה של שפעולההערך לפ-
 אמנמ ימיון להצי ראוי היה ע"כ ומשפיע, פועל ,כבר בהיוהואחרים
 להש2*ע לו שראוי ההשפעה בשביל האחרים, שעבור השניה,המחצה
 לצאת יכול היה שם הצעירים, הדור בני ועל אותו, הסובביםע5

 המתנלה קטן פרץ יתרחב המקבלים של חירירה ולפי נרולות,הריםות
 מהמשפיעים לזולתו למוד מקום תת למען ימיו, בחצי מת ע'כבמשפיע,

 חיים. באורח וללכת מות ממוקשי למור אחריםעל
 מה שעס אדם יש לפעמים כו'". תפליו נשלת אשתו"והירזה

 הפנימית הכונתו מ"ם ת*ח, משמש נם ושונה, קוראשהוא
 חז';ל אמרו ע'ז ד', ויראת לתורה זרה שרוחו ער רעה כ'כהיא
- הימנו" זרה זכה לא זר, לו נעשית "זכה ככ()יומ5  לו "אכתוב 
 ,!ולרשע ג( )ססליס ונאטר ח(, )סוסכ נחשבו" זר כמו תורתירובי
 מה ננד וההש פיך", עלי בריתי ותשא חוקי, למפר לך מה אלהיםאמר

 בפיך" ד' תורת תהיה שלמען יג( )סמוס תפלין בענין בתורהשנאטר
 בהוביותו כמונחת תהיה כ'א ר' לתורת זרה רוחו תהיה שלאהיינו

- חצונה -למטרה בתורה שהונח אף הרשע, אמנםופנימיותו.  איננה 
 יוכר איך ולהטכיר בשפה להביעו א"א הפנימי הכשרון זחוף?3ון. . ו י פ ב לא ו י פ י ל ע . נושאה והוא בפנימיותו,נכנסת
 ערוכה אצלו והיא ר' תורת עם נאמנה שרוחו התם,האיש

 ע"כ הכתוב, כעדות כך, על מורים הם התפלין אסנם ו,טמורה.בכל
 ולא לו, זרה לא ור, לו - היתה שהתורח להורות תפליו' נוטלתעהיתה

 וטאדו. נפשו בכל בה רבק היה כ"א ולחויו חשפהסז
 ההושב השכל ארחות ע"פ שמתישבות ישנן מומריות שאלותוהנה

 ממלאה שהיא ההרנשית ההכרה ע"פ שמתישבות וישוחוקר,
 כח תעופתלפעמים

 לעוף שצריך במקום הבינה את ~ ומשלמון השכל -
 בהיוהו הרנש הנדלת מקום חוא ביהכ"נ, הציור. כנפי על השכלעם

 ע"; הניוני, ושכל להקר טיוחד הוא ביהם"ר, שיח. ושפיכת לתפלהמיוהר
 והיהח ד' בתורת היו לבבו שהניוני "זה האיש כלומר תפליו, נוטלתהיתח
 הרנש בדרך זאת שאלה לפתור -היש ימיו השלים לא איך עז, ברב בודבקה

 לבתי*מדרשות. המיוחדת הדרישה בדרך או לבתי-כנםיות,המיוחר
 את משלמת ההורה כו"* חייך הוא ,כי בתורה כתוב להם:ואמרה

 גם לעצמו, צרכם לפי החיים בתערדת היינו בחיים,האדם
 בעך ההיים העודת להטפיק האדם ביד שתספיק היינו תתן ימיםאורך
 המונבלת המדה על הם שסאריכים ימים"1 גאורך בשם הטרטיתחתעורה לנבדי חוץ היוצא החיימ השלמת תצויר . ע'כ יבא. רור בעדהעתיר



פאף. איהע4ןהבש
- אדם "4ללפיט*ך=ו  ,העודהה. ע5.ו לפעולצריכת התורה והיתה כולמן ' חהכנות נש?מי ובבעלי 
 ש4: הזעווע .שינדל:,בח ננריך כן .בעולם,. כ;עיתנלה האמועי הפרנרון.ע"י לבא -הצרין4 הפעולה נדולת של הערך ולפי נדלן ערך שלפיהנדולוה, .השאלות., ב;ל נוהג הרין _ .וזה המסובכה. השאלה את לפהורקשתבוא הברורה כח;)האמת כל יהקכל אן רק אן; הנפש, כהוה המון אה5זעזע .בכל-תוקף רבשתפעול- ובות, בנפומות נדול שרט רמונרמתתקפה בכל .הולכת הפ5יא,ה _שההמה צריך ע"כ הטבעיה, הההקנלות אהמכין ..הקדום עוהצמאון כס( נמם15 עיפק" נפ:(. על קרים ,;מיםגדונמת הפליאו3 אחה. : כעוהבזן .. ~ש4נמח ההבנח של הטוב היושמלקכל ,ל5--םו-כנים ,-שגקיו כדי סלא, באופן היב ורנשות _ ההושב-יח -את_ הפליאה שתעורר כדי אבםנם זאהי 5הביא יכולח.השמהדית ההבנה שאין מה! הטובע וףמוסר ההיים בארהות האמתית. חטובהאת לע.לם תניא תעטוקה שחבינח הדנר, סובן השטה.,ה. מההכנה נ:וחתיוהר -לבעה האדמ.) :-י יהרומם . שעל=ידן החלחיח; ההכמת סררי ע"פנפלאה .4"שנחה -מוכנוג הן 'ע'ולם, של ~וןרו שהם הטובים הלסןדיםחהר ההשנהח 'ה"ף ע5 קמזדמנות הפ5יאות דבי". מחזיהה. אאם היא;רלא
 ,. . ; , יבר". _צדם_םהןיוה היה "שלא גפני , -- .יחזק .הליך הויךו היועים_: היה כה לה. נזדמן 5א הנאךרע מציאות_כל5 על. מ,מחוטם ב5 ורוה- רוהה. אק שישקים ומי ה5בבוה, אתמרעשת בטענותיה -הירנק: -ה:ארנ= הטוערה .העניה כי בפליאותה, גדולרושם ןשעשתה המוהמב-ת ההנונה היהה בה,שוכההו ונ.משכת. הזקהפעדלה שהיתה,גדיכתן',לפעו5 -זוו: _בשא5ה ע"כ לו; הראוי מקימו את בונוטל שהואי -מפנ3 הכ5לי מהמיר דןגא אינו שג[[כ פרטי, במקרה גם נוהנהדבר. ה,ה וק ו"רוהג33ם הנש-סיים -הייו .בארהות הנרגע.יק והניונוו,דעוה*ו רסומייומןג. _האבוס3- חכוין לכלל הגונעות הכל5ווה בשאלות נוחגה=נר .וכן_' האמת, מאוה: ההנלוה לפני .הנוראה המבוכה של חיריעה,המיון

 . - במק3ם ץונז("4:: :אשה ואל הורה אמרה. שהרי כו' אצלה נהארההי*מ71א

 ימי -בין והפרש פדוה בההו הלמיד, אוהן שיה. הטוסרייהעאשייו ההמוניה, הפשיטה- הטבע מחשקפה הרבח הנעלים הקדושח דרכךאל כבר מהיחסה. חיא לבונח בימף_ ההורידת ההנב5האמנם הטבע, להקי מתאימה יבר חיא נהרתה הוקף הבדה.בימ3 מןהוןרך,קףן .י, עולמי 5בלע _יצאו רעם אל ומרעהלבדח,- הטבעיח ההדהכה היש -התוהה שיםור הטאין, עצת 5השיא_ ותגיאהלילח,. ,;קתמימה, הורת...ד. בנטיעות לקצוין תגיא כזאת_ מהשכההתה=יים. מהענינים בערכם- 5מעלה , עומהים! הם הטבעיים שהדברים יבבוע5 י;לה, אם _מאדך קשה וטהדבר ומב45שכן הטבעןים; העגינים עםאהד ' -ובערך אהת _בתעןקפה_ _מוצהקפים ההוריח שעבוני לחשוב זך5הו אהיטעה .ללא- יטע"'!אדט- ש,א דהיהה 32מירה. לחיוה צריכה שם המוהי:בארהוה אהד לפונוק מ?רמנים, הטבעיום וחדברים. ההוריים שחדגרים.



מגבאו י אי" עין.הבש
 אצלו עומרת הטגעית שההנבלה לועת הראה לבדנח/ וימינדותה
 ש5 ע"קרה הטבעית_ ההדרבה_ היהה. ובא?לו ההררייה; מההנבלהנעלה
 הקדושה לאור ר' בעצת האדמ די.4 המרוממת הא5הית והתורההווה,
 ישרא5ן:ה?תה ש5_ קדושתן ע" האיהי גאור העו5ם מהשכי אתומאירה

 ה.טבעיים_. לדברים טפי5הח5י5ה-
 בטצות זהיר היה זה לרכו ע'פ -בעצמו ה5מיד שאוהו אף -ורקגה
 שה?תה _בנפשר יק להתקב5 אפשר היה זאת כל אב5 הם,והולה-

 תורהן -5דרכי; אותה .מטים היו ש5ה קדש ורנשי _הצדק, א5 וגוטהמהורה
 לזכ ..נשחתה-- היא שבעצמח .. הזאת "דגה ש5 המרין היה-ולא
 כזאת,. העה.. בע5 .בהיוהד השפעתו, א5 5הקיובים _אב5 בהרים,ניקר
 הדת_ א5 _כטפ5ה נהזקפהו התווח היהה וביראה בתור" גר5ושעם

 . להרבות עלו5 היההטבעיתן

 5ו ראוי חיה לא ע"ק קכש5ה/
 כ55ה תמיד,_איר _5חבר המוגן הוא שהוא זד5, אליהו עיכ ~ זו5תו.ע5 השפעתי לההפשט ביותר היא עלולה שבהם הימימ יל השניתהמלצה -5חיו"

 ורחוקים, ן ממהעפים ה4ותר נם והפרטים הטעיפים כל עם די הורתשל
 כמורנ5- תוהה, פרם? 54 המהו4וח. אה מפתה בכהו להיותהוא-העתיד

 לעבור הוה" - בעצמו והוא אסי?נהו"; אליהל "יאו מג( )כיוקךןוחז"ל-
 ש5 מפ?הם 5הוציא תורה _של קללח להזק צריה שחיה במוום- - -קילהעי,ל
 יח( 6' _)מיכימ קאלה*ם" הוץ "ן=' ש5 הנ,55ךמ הקרל".ה .אתל -הגעק

 ש5 מעיפים סעיפי כמה ההכרה, "תפשט שעל4ידו הירכן. היהיף)א
 ונפע5ים והשללייס המוקרי-ם ההיים איסות כ5 על פוע5ים תורהרקרו!קי
 5בא העלו5ים _ הקו',חתים השרשים .את 5הכיר ראוי היה הואמהם,
 ל?לע45ירח

 . .;זק במעיף. נררעה הנהג" ,
 הם_ .. חנכן עד הרזורח 4דיב4-

 נשא- ש5א ק2הרנו_ המקות "ברוך ע-ז -- 5אקר נאה י5ו -מניעיק

 הוממות -ושל., השיוות . ש5 הפנ?ם השכ5?ים, הפנימ 5תור"פניס

ערהי"
 הנג5ותרה_ ולגראה ה4בעדה, ההלר:ה כ'א התדרה אצ5ו ."יהה

 בנדת , אשח ,ואל : אמרף ההורה שהרי קור". של "קגב5ותיהיוהר
 מושצ_. .הלא הטומאה הטומאה, בציוף כ"א לךדה בנדוזחמומאתק:ל.5"-

 - החוש ארחות עעפ לא ע5ייןנ_ עצת פ עי 5הנבדלו הוכל התורה שרקרךהני
 ואיז מבעית, הננלה מכ5 נע5ח היא חואת וההנילה הפשוט,הטנעי
 כ5 אחורי ש5 כערבה א5יה, ולטל" לה טפלה ב'א הטבעיההחררכה

 הטבעית ההנב5ה כן הבלי, של ופנזמיותה ותדבה נדפח לערך המתבט5כלי
 בתורה הנכ5לוה חנדו5וה ההש5מות המרן נהוך נכ5לוש נ"כהיא

 נתירה הם-: עצמם -הפנים אבל בכללו, והמציא*ה האנושיותלטובת
 -שיקח צריך התורה ארחוה ע'פל לט-ור מ:א -שבין ההבדל ע"כננוזים.
 המבעית חהדרכה בח תוב55 ד:מי)א בהייסי נדרל היותר המעמדאת

 ב(; ):זסלי שלום" נרעיבוהיה וכל נוגם דרכי "דרכיהבי
 מגדוי אהד הלק פורץ כשאדם כו'מ. ,כטק אמי רומי רב אתא-":2'

 פניפ י2ני יש ;יניו, ראות- לפי ממנ" הלק איזה ומעיאירהורה,
 יו פעו5ה ע'1 להזיק הפרצה פעולה של הכבד כה 5מצא מקוםבאיזה



פאר איהעיזהבש
 של לבו על פועלת כואת שפעולה טועה רעת הכרעת של רוהע,י
 בהלק הוא מרנה שבקלקול רשום הטתר שהכה לדון יש אחד בצראדם.
 לעצמה כשהיא הפרצה עצם נם עתר, הדבר יופרץ עי"ז שהריהנפרץ
 הפורץ, האיש של הישראלית מקדחטתו ונורעת רשום הלק נוטלתכבר

 פנים יש ניטא לאידך אמנם ונדלו. ערכו לפי לרעה, הונו עלופועלת
 היה שאם הנפרץ1 פההלק מזיק יותר הוא תנשאר שההלקלהאמר.
 ובהיותו תורה, של בנופה נכשל מיד היה ודאי הנדר כל פורץהפורץ
 בתשובה, שב והיה ועותתו רשעו מיד מכיר ויה לנמרי נשהת שלאאיש

 והיו ~בהם ניכ הורה וזלזול הפרץ שהיה כזה באורה נ*כ הולכים היוורעיוניו ישרה* אינה שררכו מיד מכירים היו המושפעים האתריםוכמו-כן
 לא הנשהת, דרכו על בתוקף עומד היה אם ממנך, פורשיםרבים
 שיש ד' יראת על המורה נדרן של הלק השאיר כאשר הדברכן"הוא

 נאחזים שהם הרעים הדרכים אותן יובילו ואהשכ אהריו להמשךיוכלו- דרך מתמימי ורבים ממבירות, פנים והצעותיו לדבריו יש ע"פבו,
 האשהתה., לתהום מהזיקיהם את רעות- דעות שלפשורשן

על, הטבעית הנטיה של וירה כהה הכבדת של הרע השורש באותודידן, רבנדרן
 תורה מדרכי היוצאת נסינה לכל רכיו"ב האלהית. התורה כה פני
 ועלאפי*רוב מהם, נפעלים או להרע הדעו, על פועלים או שכולםונדריהי
 הנפרץ. בהלק מאשר הנשאר בהלק הפטד יותר יש ע*כ יהד, אלהשני
 התשנהה שע"פ והרושם העונש, -שסבת אמר: דיטי רב- אתאבני

 כלוטר הואי' הדא מצד-ש.מטה הוא בעולם, לעשות צריךהיה
- אמריבבטערבא תקרב". שלא של הנדר את שפרץבהחלק  על לא נם לדון, צריכים אנו עצמו על שלא 
 בפנימעתם, כבר הנשהת'ם על לפעו5 יכולה יו שפרצההפעולה

 ההונ על לפעול רשום מאדם שיוצאת פרצה שיכולה הערך עלכ"א
 בימוד וזהו לב. ותמימי ישרים נם לתפום שתוכל כאה וביותר לו,הקרוב
- הפורץ של כשרותו. על שטורה הנשאר ההלק שלהטה  היה "סינר , 
 נדול לעונש צורך לנרום ראוי היותר הדבר זהו לבינה" בינןמ*םיק
 סצד להעשות שראוי ממה יותר מרי לבני לאות להיות ראוישיהיה

 : הנפרץהחלק

מטז
 בעל ליה קרי ואמאי בהן יישן שלא אמר רבא גהו יפיה שלאאטר אביי היא טאי נ3פים בעל כאלישע נקי גוף צריכין ת*לין יבאי,א*י
 תפליז הטניה שנל יוטראל על גזרה הסלכות גזרה אהת שפעםכ3פיס

 לשוק. הוצא מניהם אלישע והיה טיהו חתינשרו
 3טלן אצלו שהגיע וכיון אהריו ורץ ספניו וץ אהף קסוורראהו
 פשט יונה, כנשי לו אמר גידך זה 8ה לו אמר בירו, ואהיןמראשו
 כ3*ים בעל אלישע אותו קורין לפי3ך *ונה כנפי ונמצאו ירואת
 ליאה  יטרא4  בופה דאסתיל טשום עו*ות משאד וונה כבפי שנאוטאי

 כגי8 יוגח מח וגו'* בכטף נחפה יונה שכנפי טח( )תהליטשגאסף



טףפאר א"עיןחבש

 טט( )שבח ,ליהן*. מנינות מצות ישראל אף עליהטנינטת

 חהשלמה ן בעניני במעלתם קפנים שהם שדבר'ם הוא, נדולכלל
 נדולות ,טהן העליונות והמעלות בזמנם, קדומים הםהאנושית

 במים כמו שהיא הקודמת- שהמעלה מפני בזמן, מאוחרות הןבמעלה
 לפניהן. להתקדם צריכהלהן

 המצויינת התיחדותם על עדות לישראל, מיוחד ברית הם התפליןדוץנדן
 אותם ב'ה כל אדון הפליא אשר קדוש, ונוי כהנים מטלכת .בתור

 יותר הוא ומומרם הדרכתם ע"כ האדמה, פני על אשר העמיםמכל
 כן עשה ולא ולשון, עם מכל .הנתבעת מהחדרכה נעלה ויותרנשנב
 פהרת דחאבעיתן - דרך*ארץ מעלת אבל ידעום. בל ומשפפים נוילכל

 הרשע ושנאת והמורנש המוחש והיושר הצדק אל נקיה בנפיההמדות.
 הארמהי פ2י על אשר האדם כל נחלת היא. זאת הנלויה, במדהוהעול
 המבעי המומר המבעי8 המומר ימודי הנם הם תורת*בני*נחוכלל

 שיהיה צריך אבל ורמות, נדולות למשאות*נפש צריך איננוהפשופ
 יערו וחזירי פרף לחיתי המיוחדת הרשעה מזוהמת נקי אדם שלנופו

 מי ע*כ הקודשי זיו של להפרקלין פרוזדור הוא הפבעי הזהוהמומר
 ע*פ הנרצה והעליון הנשנב במומר להתיהד ד' הר אל לעלותיוכל

 הפבע* שהמוםר נקי שנופו מי רק בתפלין, המכוונת העליונהחקדושה
 ורעות עכורות ומדות רעים במעשים הפםידו ולא כראוי, לו קנויכבר
 - הפבעי שהמומר כיון האנושית. צורתו מצד שלם לאדם תועבהשהם
 העומד מישראל אדם בתור הוא צריך לפניו, נכבש הטפניהמומר
 עומק ע-פ הטבע עליון במומר להתעלות עליו, נקרא ד' שםלהיות

 העליח --והתיחדותן. ישהאל של קדושתן ע"י שתתנלה העליונההקדושה
 אדם של רוחו את המרוממים כנפים ע"י היא העליון המוסר הראל

 איש יחשוב לא אבל הפבעית, המעלה תחלה לו קנח שכבר 'מישראל,
 נופה להיות חלאתו תהיה ובלבו האלהי המומר למעלת לעלותשיוכל

 ארם. של בפבעו המונחת מוסרית השחתה של דברלכל
 תלויה צרה, בעת נם ותקפו בחזקו האדם עמידת של התכונהדהנר:

 הדבר עם בנפשו שיש הטבעית ההתעצמות אותה ע'פהיא
 יותר היא שחהתעצמות מה וכל נפשו, את נושא הוא שאלהמהקדוש
 ים נל4 כל בפני לעמור אונים בנפשו ימצא לאדם, ופבעיתקררבח
 . קשור של כשרון בעצמו להכיר יוכל מי והנה ינח, בל מקומו ואתזועף

4 עליונה קדושה במרומי לעוף ומרוממנו הפשוט, חטבעי להמוסרממעל ,י אותנו המרומם ארץ, במתי על אותנו -הכעלה התפלין, לקדושתאמיץ  ןן 
 ןן הכללית, הטפנית הפבעית הקדושה אל נפשו הכשיר שכבר מירק

 שן מטנו הנפש ופחרו, הודו כל עם הזה שהמומר איר בנפשוומרניש
 הקדוש המומר של חביון לעז עד מתרוממת בהיותה כ"א תמלא,לא

!' 
 של ההקדמה ע*פ- המתחזק הפבעי הקשור ע"פ תורה, שלשטמקורה.



פאר חיה .עיזהבש
 ונקיונו. נותרטהרת). על - לאות שחם כנפ4ם נעל להקרן:- . הוץ ראדף הה-א )רעהבעת הרשעה מלכוה ננד נכורחו בעז ובעמ"ן צרה, עה בכל ד' ועז כחמלא עצמו אה ו"מצא לסטה לירת ימ:יכנו לא הומרן עןבי בי כנפים,לבעל
 :מנינות מצות ישראל אף ~ד' . עופוי. משאר יונה מנפ4 'שנא"ובשאי

 אובדת -היא כיח לטצב כשבאה ולשון אומהבאופן--שכל הרבה נלחצים הם המנושמים החיים) שב4עת .של .והאומריוה היכרורנעל המיוסדים -כולם, השפלים כע~תמשובים נם ע"כ נ"ה, העולמיס כלאדון כחפץ ורמה נכהה שתעודתן המצות; .הן ממלאות ויתר*נהמציאותה. וחכרת האומה גללות בקשור הממשי הקיוב של ההננהעליהן".-
 שהוא ממנה שלמטה הבםים על מי"דתשתהיא צריכא היא לשעחו הלב . הכרת מששט ע"פ הטבעית הנוףבלפית: אשר נ*נונ* -- מומר מכל למעלה ארבה העולד י,האלהי .הקדושל"וסר העלין3ה שהעפיפ; שא(ג-4פ הררהני - שבמובן ההננה נ'כ רמוהצ"ה, יעקב קדוש מלכנו ישעם - בצור ומרנתזקרם מתעודדים וקיימוטןחייט, והם 'ותכל"תן, המצות ימוד- של העליונה הנריכה טתעלת וחיים .עז מתטל4יס הם ע'כ לשם, מגעה ואויב צר. ,שום של היףבטקום.שאין "עוסד .ג-ומם מהצבתם .למ4ב ישראל, כנסת את סנשאות הןהסצות ומטרתהו תקות"

 ,הרט. המומר: קדיינה אל להרורומם ד',-הנאות . .להזווז תוכל לא .רע; , שאות.ח רשעל שנפש- הקביעית, לעמן 'זהד הנקי,, הנוף הטבע*, הפומר-
 . הוא ובזה שא"פתן/ עליונות -את :נפשובקרב- משר*שות שהן )תכונתן, בלצפ האדם על מנ'נות שהן האלהי,ויקדן ה.טצות כבוד לפי לון הרארי - העליון "אלהי המומר למנן, הוא :עומראז בלכהו, נכשל, הטבעי והטוטר -אויח/ מני מעט נטה והנה יארע אסאבל פניטהו הנפש 3הירי . נאינו והדר ד' כבדד במלאה רק- מושכלות-שהם העליונות ההררכלת -אותם ע"פ היא עומדת כ"א "מןרנשת, שפלהנטיה מכל למעלה רהעליון

 דזהו- השפלים הטבעיט בהיים להמצא היכולה -:שפלות כלסעל שאד, הרבה: - מתרומם
 ! - 37ליהן: מנפבות שמצות -ובפלטיו: בכלל"וישראל של כחן

.....
-ין .

ן בוחנץ תולין ח.לץ ל:ית-הנסא מ::נס והני" עיי רפחופח ח*4ק,הרי  הלכה תפלין. של שי"ן אביי דאסר שי"ן סשום התם וגכגם, אמוהד, 
 פ'ב( )שס : הלמעם." תפליןיטל- יו"ר אביי ואמר - הלם4ס, תפם3ן ש" אי אב,, ואמר מסיבי,למשה

 הננ.וה, וחקדושה ה:..יה, יקדןשה נין ,ש ,הפיש
' "גלויה הקדוש"

 - ציוריו וה=נשו, טעמו לפי מיבנו לפי לאדם מתיהסת ,חיא -
 רב זוה 4מ*וב:ל

 המרושה היא מזה נעלה מטנחן ענפים הנם המומכס- הכבוד ארהותוכל הרבה: טצדה מ מובדלער



מהפאר אייקע-ןהכש
 מצד .הנובעימ המוסנמים המאורעות של המשקל שאין וק'1בכלל,
 הקדויטה כי לה, מוגבלים-שייכים ענינים ויתר האנושיתהתכונה
 והשנה דעה של אחד הלק מצד בנשמתנו מסוקרת אינהחפנימית

 ביחש בין שלה, העצמי הערך ביחש בין מציאות של אתד ערךמצד
 חביון בסתר יהד, וכללם י,כול הבל כ'א והמקום, הזמן בחוגיהופעתה

 תכונותנו ע"פ מצדנו המום?ם ומבוער, לאה בין להבדיל טקום איןזהג
 שמה, נונעוה מצדנו הנבדלות הכבוד ארחות אותם ואיןהמוגבלותן

 שהוא מה בין מחלק'ם הננו זו, בהירה דעה רושם בקרבנו להביאכדי
 הנלויה הקדושה משום כ"א עור, שמחופה במה שייך היה לאהנבולי, החיובי שהכבוד עד נלוי, שהוא טה ובין קדושה, בחפצי ומכומקגנוז
 לדעחנו הקרובשבו,

 ומוחש.
 ד'א" ברחוק חולץ שי"ן "משום בהכרתנו,

 לתן .מתפשפת- היא הנלויה, הקדושה בעפ*ת מעוטר בה*ותושהאדם
 שאין ער בהדרו, ומתעלה מתקדש מקומו וכל סביביו כל עלכבוד
 בלל יחש לו להיות יננאי לכעורראוי

 שעור.
 שהוא אדם של מקומו

 כל על יתפשט והכבוד הנוי כי,ר"אנ"
, 

 הנתעים הקרובים הציורים
 הקדושה. של הוד בעמרת .עשור בהיותו לאדם ,חושי אופןבאיזה
 פארו בהיות האלהי, וכבודם - ישראל של פארם על המורההנלויה

 עליו.חבוש
 הענוה מקום מיני הלבה4לםשה-םםיני, של*תפלין, שי"ן אבייראמר

 והנה ענותנותו במקום הקב"ה של נדולתו מוצאים אנושם
 לתשכיל בן4אדם בידי יכולת שיש מה כפי כהופעה האלהיתההתנלות
 משד הערכה איזו לא כי נדע וחושיו, מדעו ובאורח בשכלובכחו

 בהויתו, לצייר כן-אדם ביכולת יש .לממה מלטעלה העליונההאחדות
 בראשית האלהית האורה של העליון השד את להשינ מזימה כלנבצרה
 אורה קו4 אשר אחר רק הופעתה,התחלת

 ארצה וזבל עלי יופיעו .
 החמד, התמידיה, חכרתנו לפי לההלק המוכרחות הארחותבשלשת
 המחברים והצדדים והפרמות, הכללות הממצעתינינותם, והשורההטשפפ,
 איך מבירים הננו ידם שעל המציאות, פינות בכל וכאלה לזה, זהאותם
 בתמותה החובקת אחת תכליתית לצורה אחר למקום שבים הנםשהקוים

 המתנלה התחתיתית האהדוה מזה טעבר כולו, המציאות רוחב כלאת
 . והבחניים השכלים שבקוים הנוונים את הכוללתלפנינו

 הנמצא הבח שעצם מה מזה ומעבר העצמית, ותכונתם צורתםתטות כפי הכלליים
 הלא המציאות בתפק-ד הוייתם את לאתד חזיונותיהם את לתמםבקרבמ

 של תכונחם עם אהדן למקום ועולה ומיוחד רשום קו הוא זהגם
 שממיני. עולם הליכות הנם אלה עצטם,הקוים

 בהורדת לכהשה, נממרו
 אשר הארצית ההכרה שפל עד מרומים נכהי טיום האלהיהמרע
 שי'ן- בקרבו. הצפונה העליונה תעודתו את ידח על ימצא למעןלאדם,
 להצע _אפשרות מבלי בפרודם, המותחלים הקוים צורת תפלין,של

 מנם,ץ אל מלמפה כלים והנם הוייתם, שורש אל ההברהבראשית
 האורה מקור אל האדם את להיים וקבועת, קיימת ערות שהיאהאחה4

*41ח44184=



פאף %האהבש

 קורה המוצאת מבולן' חנדולה "ענוה ע"י למעלה, הנבההאחדוהיה
 את הממלא ישיראל של פארן וזהו אחד, -לטקום עולה הנל כיואיפן, מצב בבל שתהיה וקדושה פוב טרת וכל הכרה צדרי בכל ומנוהה_רוה

 4"ה. ומיוהד יהיד אמתן אל בהכרת הכידלבם
 הכוללת יעקג, קהלה מורשה אמה תורת כו', דל"היט'ת אבייך4טעטר

 ולרבים, ליהידים עולמימן ולעולמי לעד ההיים ארחות בליאת
 ההובים החיים ת:ני כל את בקרבה לכלל היא צריכה ולעולם,לאומה

 ואהר תנהלי "'בעצתך מנחה, .היא ההיים של הצדדים בכל ע"כ-ער, עדי הטדב דרך לבקש טובות היותר העצות כל את- לעד,והמאושרים
 - כג( )תס4ס תקהני"כביד

 ההיים, ארהות גכל פ"כ( )כהדכ"י בעפר" עושין שהן מצות ,להנותיךכל שקי - כג( )כמדכר יעקכ" עפר סנה ,מי
 הו,גליו,ית .הפעולוונ של הנפיות כל כין אבל וארצייס, נם*כיםה*ררשי
 רוה נשמת - אשר לגל וההמד האור קו הימנית, הנטיה היאש,הן
 תמעלה צר של הההפשמות אותה השכליות ההארות ומכל ,באפיו,חיים

 המתעלות- של המעלה, של הצך עייון, אל באור הנשמה- אההמאירה
 וזהו עד, עדי יקום ל' כאור ההגקה פרי ני המ;שיה, ההמד .עהבתש-ל המוסרי מהצד עור מויחב יוהר .מקום הופס ווא הפושבלת,הרוהנ,ת
 הנדול שמו. בקר'את עליגי -אהופף ד' ואור ונצונבן עליון היותר ההסדאוי
 האלהים, איש נאמן רועה עאי תורה אור קבלנו אז מני ונלינמ ,;4ינו2-1ועלבעה

 נקרבנו.ל"יות וישעו, חפצו הוא האמתי וההמד הייו, אור היא -האל~יותשהאורה
 המרחיב הדל*ת נציור עולםיקן. לדורות נפוע ה.כש*

 -להיות הימני הקו את מקרבו ומוציא שלו המעל'ה .לצד הנוטה הקואת ומעב"
 הול"ת הוא וגוה פע( )הסלים . יבנה" חמד ;ולם אמרתי "כי 'לבם:יםלו
 יויעת שר:ג" שחענוה החימה כי הלכה-לםשה=םםיני, הפליןשל

 שהים כל של ה.שועה ערכי את לכבד -ממנה, קיים ים'ן )זלהמשיך
 התגמה משאיק ארץ. עניי כי ולהד,ליע -לב, לשבורי ולחבושודבאים,

 וסבלותיהם.. אדם אביוני גל את השוכהת ונאון, בגאההטתלבשה
 ראיוו שראה ג( )סמות. ר', מהר אליו ד' דבר אשר ד' עכד סשה. לןלא
 כן _-_ננש.ו, ספני שטעתי צעקתם ואת במצרים, אשר ;מי עניאת

 אתידעתי
 סתהלקים שבההויה ד_חזיוגיה וכי ההיים הלם"מ, ,ש'ות יו"ד אביי טףךא הלגה*לסשה*םםיגי* ת2שין שלדל"ה- דכא, אה ויהעגן דל, ע5 יחום ומ'" להצילו וארר מכאביוי
 ;ושה גבהירות ההסתגלות הסיין ש1-ל מהםבה באים הנםההברה שבדהכי הסבוכים דכל אדם, יני עסל -רב וכסוה,לא"כות

 שבו, הכמות על העקרי הימוד כי את העמד טבלי איכותו, טצדההיים,
 אלתיה באורה רק הדעת, את וסרמה ה;ין את סעור ב.אשא*נו
 דוקא לבהור העליונה המדה אוהה עד להתרומם ;ם יוכלעליונה
 להיות ידמק הכטותי העושר אם הק2דה שים בלא האיכוהי,בעושף
 ,ע5 .נ"כ יש*ךע )האיכותן העושר לגא, -ה:כוד טוף אטנס מאד.דללורזה
 בבהירה בואויכות העם כשידבק הנון לקנין יהיה מתי אבלהבסותן



מךפאר 'איועיןחבש
 מאדן לזה יהננד הכמותי שחעושר בתנאים אפילו פנימית'עמוקה
 למגולהו" ישראל יה לו בחי יעקב .כי לישראלי ד' מחנת היאזאת

 כל את ויבו באחבח, כו לדבקה אחר בד' בהר וישראל קלס(3ססליס
 ואפטותם, ריקניותם את אליליותם את הכיר כי הרבים, הנכראלחי
 המה שהלב הנמוכה ההכרה ומראשית עד, עדי ויתרוטם יתעלהובזק

 המוחלט העושר לירי יבא בא הנסה הכמותית מעום עלומתמרטר
 ערך זהו י( )ילמיס הוא" הכל יוצי ,בי יעקכ חלק כאלה ומלא כל, רבשל

 אשר מטפרו, עושר במקוריות ומרובח בכמותו באותיות הקטןהיו'ר
 של הזוהמא- את חפומקת המשלמת, התכובח היא זאת הכל,ממנו
 , כל ובהתקבצות חנמות, עינים תאות אהר ההויךחנ'חש

 הסנילותן
 עיי אחד, לצד מיוחדת נטיה בלי החיים ארחות כל פילוםחכרת.
 הימין לצד המנטתית והנטיה השי"ן, -יסוך האטיהית, האחדותמקהרת

 הא*בות אהבת ידידות של הפנ*מית וההחלטה הדלארעוהמעלהן-ימוד
 הגמים) הכ5ים התרבות כל לשמ-ת עיקר לשומה הפבימיהותאודה.
- תמנושם המקוםמרהיביי  -די" לעולשו ו*שאמד בריה; לכל באלהותו שדי .שרי, צל-להפ*פיז: אותנו מכשייים כולם הנם היו"ר, ימוד 
 להיות יוכל הכמות, של המונבל הצפצום, לעומת כי וכ()אגינס
 ארץ, אפסי כל ע'ל תי*ם אור ולהופיע נשפהג כל לחח*ות עליון'וטל' האיבותי, עדנים טנחל ומומיף האולך עילם כאור- יקרוה אור. בשטף.מואר
*עיפ ו"הייבות היים בדרך בתפאיה, ישראל אוז בהם 5עטר באסת,טובו וררכי דן טדעה הנובעים ~צרק, וענהת בחמד בחכמה ישועה;באוד  ס'ס(. ס*5 מפילס- ירוסלמי )טינן הלכה8ל-מהטה=מם"ני", 

 -*אי84ף--84י8ששא-




