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, ש של ערבית ושל שחרית"ק. כנסים לאכול בתרומתןנ מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים

, קבל עול מלכות שמים על עצמנול אנו צריכים. המוטלת על ישראל' אה בשם דמיני הקרי' ל בע מורים

להי ישראל מלך א 'כי ד, שסוף כל סוף יכירו וידעו כל יושבי תבל, אחד שלנו' ד כ בקריאת שם"ולפעול ג

כדי לעמוד , עיקר פעולתנו היא רק בנוגע לעצמנו, ערבל הדומה, והנה בגלות. ומלכותו בכל משלה

י שלא אמר אמת ו אמונה ערבית לא מ ,כ בלילה שייך אמונה"ע. 'שם ד] בעד[ם העוברים עלינו גליה בפני

אמנם בע ת . כבודוו ' שראו עין בעין אור ד,  י לנו האמונה וקבלת אמ ת מאבותינוד כי לעצמינו. ח "יצא יד

ים עמה שכל, אהבה רבה, ש דשחרית"בא שעת הפעולה של קת אז ממילא, הגאולה שתרום קרן ישראל

אלו , עוד אור יקרות ו קפאון' ולא יהי, עמי תורהט כ אז ית גלו"ע. לאור עולם' יאמרו שאור  ישראל יהי

,  ברר דברי אמת בבירורל כי למען קרב רחוקים ראוי. ל "ז קפוים יהיו לע"יקרים בעוהש טעמי תורה

ם כהני ה ישראל.  תמתורגמת ארמי, כ אמת ויציב שחרית"ע, ל העמיםש ולתרגם הדבר כפי מושגם החיצוני

לא , דומים לכהנים, צמם ודבר אין להם אז עם זריםע מצד עסקם בעניניהם הפנימים בינם לבין. בעולם' ד

שלוחי , פ עושים עבורם"הם עכש ,שאז  יש להם יחס עם זרים, בעת יקריבו  קרבנות'  ורה או אפית בעת יורו

כנסים לעולם הכהני נ הם,  לאכול בתרומהאמנם בעת כניסתם. בל שלוחים הםא ,דידן או שלוחי דרחמנא 

ל ש ש"כן זמן ק. וטעון הבדלה ממנו, ין לזר חלק באכילה זו כללא כי, ואסור להשתתף עם הור כלל, כולו

' חיי עולם ששם השם ית, ל קניניו הקדושיםע כדי להגן, גורמת להיות ישראל עם לבדד, ערבית הכללית

 .כנסים לאכול בתרומתןנ ש של ערבית לשעה שהכהנים"  קבין קריאת, רשג של יחסמ כ יש"ע, בתוכו

 

a  . 

 
מ "ל דכפרה ל"א  קמ"כ מלתא אג"שעת צהמ ליתני, כ"מכדי כהנים אימת קא אכ לי תרומה משעת צה

, שני דברים שונים יש בטהרה. 'וכ ואין כפרתן מעכבתן' שמש וטהר ביאת שמשו  מעכבתו כוה כדתניא ובא

לענין , ש"ענין קל ,גם בישראל. והסבה של הכפרה התלויה בו, יטהרלויה במת שאינה, הסבה של הזמן

שאם אין עדיין , הזמן. ישנם שני דברים, ל ישראלש שהוא שורש בחירתן, בכלל' קריאת שם  ד

, והכפרה. העולם באפילה' והי, ורהת העולם יכול עדיין לקבל אור' ת ל א הי"כגון  קודם מ, וכשרמ הזמן

בעת הגאולה , תהיש ,בעולם' והנה לענין קריאת שם ד, אורה שלמה לעולםהביא ל ,תשובתן של ישראל

ל ש ש"אבל לענין ק. שובתן של ישראל שהדבר תלוי בתשובהת דהיינו, כ כפרה"ז מעכב ג"ע, השלמה

ולא יצוייר עכוב , ג דמשחיתים מקרו בניי"עא ,אין דבר יכול לעכב, עלינו לעצמנו' קריאת שם ד, ערבית

, ל זכיות עולמנו הפנימיע אבל  כפרה לא תו כל לעכב. ת"קוד ם מ' כמו שהי, רך הזמןע מ צד, א זמני"כ

 " .מוע 'כי לא יטוש ר"' וגו, " אי זה ספר כריתות אמכם"אמר נ ז"וע, הדומה לאכילת הכהן התרומה

 

b  . 
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ומאי וטה ר טהר  , דילמא ביאת  אורו ה וא, ומאי ו האי וטהר טהר, וממאי דהאי  ובא השמש בי את השמש

אי קאי על טהרת יומא או   , "שמשה ובא"האמור אחר " וטהר"בתיבת ' נין הספק של שני הפיע רמז . גברא

גבר א  -שטא על טהרתפ הנאמר בתורה לפי" וטהר"להוציא ענין , לפי האמת, ל"זח ומה ראו, טהרת גברא

מושכל ה פ"יובנו הדברים ע. נראית זרה לפי ההשקפה החיצונהה במליצה, יומא-אותו על טהרת] ושמו[

המה רמזים גדולים , הטומאות והטהרות שבתורהש ,נ "ל במו"ם ז"וגם חכמים אמרו כדברי הרמב, לכל

והנה הכתוב אומר באבר הם . רעיםה ומאת הנפשות וטהרתן מטומאות הדעות והמדות והמעשיםט לעניני

וחשבון כבר ביאר ין ד כי מכלל, נודעה הדרשה המושכלת שהימים באו לו שלמיםו ,"בא בימים"ב "וכיו

דברים ב לו לעסוק' שהי, בהיותו עסוק בפחיתות ועבירה, אבדש שהחשבון יבא על הענין, ל"א ז"הנר

כבר טמא היום , שלים בו נפשו וירד ממדרגתוה והנה היום שעבר ולא. ש"המביאים לו לקרבת קונו ית

, והנה כששב בתשובה. דשקוה שחק הימים נתנו לאדם להיות מטפס ועולה במעלת, ו חוקוב שלא השלים

, קודם חטאו' היש מדרגה האחת שמתקן הקלקול וחוזר למצב שלמות כמוה ,יש בתשובתו שתי מדרגות

א לומר על אותו "א, מ  כיון שכבר יצא מרשעו"מ, טאוח לו קודם' לא עלה עדיין למדרגה שהי' ואפי

לו ' שהרי הי,  שלא פעל חוקומצאהונ פ שכשנבחן מצב האיש"שאע, אין בו טהרה לפי ערך הימיםש היום

עתה שב ועשה לו לב ו :בכל רע' אבל כיון שכבר ירד והי, ולא עלה, בה' מעלה שהימ לעלות אל מעלה רמה

צד  מ ונמצא שהיום נטהר מצד עצמו אבל האדם, רבה באותו היוםה כבר פעל ותיקן', חדש לעבוד את ה

ים וחפץ ביתר שאת  מ כפי שהיה קודם חטאו להא וקרבת '  עצמו עוד לא נטהר עד שיוסיף אומץ ביר את ד

כמו שנטהר כבר בראשית  , אדםה כ מצד"ונמצא שתשוב לו טהרתו ג' מעלה גדולה מכפי שהיב שאז יעלה

יש בזה שני ו ,"ובא השמש וטהר", מזה לנו התורה בענין טהרות הטמאיםר וזה. תשובתו מצד היום

שכבר  , כבר נטהר היום,  ועזבו הדרך הרעהרתו מחטאט מצד הטבילה והערב שהוא רמז על, מדרגות

אבל . מעולה ממה שהוא עתה' טאו היח שהרי קודם, אבל עדיין בכלל האדם לא נטהר,  ו דבר טובב פעל

שאז זדונ ותיו , אהבתוו ' ומביא קרבנ ו להתקרב לרצון בדעת ויראת ד, ורה ודעתת אור,  כשבא אורו

 .צד עצמומ כ "אז וטהר גברא ג, מתהפכות לזכיות

 

c . 

 
נואה לתן רמז במחלוקת רבי יהודה . עמוד עליול א"ש כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וא"רבי יוסי אומר ביה

פ דברי "ל ע"וי. לל לבין השמשותכ או שאין שיעור מורגש, ם יש לעמוד על זמן בין השמשותא ,ורבי יוסי

. עשיהם של רשעיםמ ילה אלוולחושך קרא ל, אור יום אלו מעשיהם של צדיקיםל 'ויקרא ד, ל במדרש "חז

אין ביניהם ש והחליט, מציאות ענין ממוצע בין מעשה המצות לעבירותב והנה בחובת הלבבותנ חקר אם יש

אמנם יש לדון . והמותו נכנס בשעו האסור, מצוהה שהרי ההכרח הוא מכלל מעשה, ממוצע כלל

.  כ  לדבר של רשות"שיש מציאות גשמע מ ,ד בשער הקדושה שבספר בעלי הנפש"ומדברי הראב. ל"ז בדבריו

שעים ויום למעשיהם של  ר שכיון שלילה רומז למעשיהם של, ענין מחלוקתם הטבעיתב כ"ל שזה רמוז ג"וי

מציאות  ב ל שיש"י ס"ור. רומז על עניני הרשות, ממוצע בין יום ללילהה כ בין השמשות שהוא"א, צדיקים

ל שאינו "יוסי  ס' ור, ר מוגבל לבין השמשותיעוש כ"כ נותן הוא ג"ע, ד"עניני רשות כדעת הראב

, א בכח"כ, מעשיהם של צדיקיםמ שאינו לא ממעשיהם של רשעים ולא, פועל דבר של רשותב במציאות

 .שאינו מן היום ומן הלילה, א לעמוד על זמן מורגש"כ א"ה גז ונגד, א לעמוד עליו"כ א"ע
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d . 

 
'   מ שמרות הוי לימא עד ד'  שעות ו אי קסבר  ג' ד גע אמשמרות הוי  הלילה לימ'  א אי ק סבר ד"מאי קסבר  ר

משמ רות הוי הלילה או '  מחלוקת אם  גה שורש' במה יהי, ל"ראיתי ל הבין בינה בדברי חכמים ז. 'וכ שעות

שיחניני דעה , אשען' סדו יתח ז על"עכ, ולא ארע בהם בעניי עד מה, דברים גבוהים מאדה פ שעקרי"אע[' ד

יקר שיר ע על) לפי שכלינו(ונחקור תחילה ] ,ל"חכמת דבר י קדשם זמ להשכיל מעט אך אפס  ק צהו

. 'משמרות הם או ג' באר במה יתלה מחלוקת זו אם דל כ נבא"ואח, פ יסודי האמונה"המלאכים מה ענינו ע

פ שיש "ואע. [פני ארם, פני נשר', ריא פני, פני שור, שהם ארבע  פנים, ביחזקאל, צינו במרכבהמ והנה

מ נדבר  מ עט "הם מב אשר איני כד אי לדבר, להים חיים גבוהים ונאדרים בקודשא דבריבענינים הללו 

ישראל ש שבזמן, "באלהים נעשה חיל"פ "ע, לי למדו אותנו"נה חזה כי] פ פשטן של דברים בזה"ע, ה"בע

י "ע, והם מקדישין ומוסיפין כח בעליונים, עלהמ עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של

וכל מה שהם מוסיפים  . ,ת שמו יתא ת והדבקם במדותיו וידיעתם"והלוכם בדרכי השי, עבודתםו תורתם

ובפרט לנוחלי , אדםל והנה כשנבחין חלקי השלמות הראוים]. לעומתו[למות ש מוסיפים העולמות, מעלה

ת  "שיה לקיים כל מצות, הוא שלמות העבודה בפועל' , הא. חלקותמ נמצאם חלוקים לארבע', תורת ה

ל שאמרונ חסידות "פ דחז"אשר ע', לכת בדרכיו יתל הוא שלמות המדות', והב. ולהשמר מכל אשר הזהיר

וכמו , הרי עצם חסידות נגזר מחסדש ,מדת החסד היא הכוללת כל המדות הטובות כולם, כולםמ גדולה

ז ידע לקיים "שעי', רטיפ הוא  שלמות ידיעת התורה הנגלית בכל', הג. מסילת ישרים ב שביאר בזה החסיד

. ני פניםש ונמצא שיש בכלל ידיעת התורה. קשוטי מושכלות התורהב גם ישלים את נפשו, כל המצות כולן

שהיא פועלת פעולת , והשני. מעשיות ומביאה לכולןה שהיא שקולה ככל המצות, האחד לצד מטה

 מצטיירים ת אמת וכשהם"שפטי השימ שהרי, שהוא שלמות הנפש, מושכלות האמיתיות בנפשה ציור

לשת המעלות הקדומו ת  ש הוא החותם והתכלית של כל', הד. מוסיפה כבוד וקדושהו בנפש היא מתעטרת

הוא ש 'כדי להגיע לאהבתו ויראת רוממ ותו ולדעת דרכיו ית, ת"שיה שהוא לדעת את , והפרי היוצא מהן

י מעשי ישראל "כוונות הם להוסיף שלמותן עמ והנה כאשר המערכות העליונות. תכלית שלמות האדם

תלויה בדרכי השלמות שישלימו ', תי י הנהגתו"וכל תוקף ההנהגה בנבראים שנעשית ע, דושתםק ושלמות

וכמו כן , בריאת  העולםב 'שהיא כלי אומנותו ית, פ כח התורה"מסורה בידם עה ישראל את השלמות

ה "ל הקבש יתי כלי אומנותואני הי, ל "שדרשו חז, "אצלו אמון' ואהי" ,וזהו דברי הכתוב', בהנהגתו ית

' יינו שגם שעשוע התמידי של הנהגת הבורא יתה ,"שעשועים יום יום' ואהי", כשברא את העולם

היא כללות ההנהגה האלהית ש ,ז תתואר המרכבה העליונה"ועפ. פ מערכת התורה"כ ע"וא גה ,בנבראים

עבודה ייוחסו ה חלק מחלקיולכל , ערכות של השלמות המוטלת על ישראלמ פ חלקי"בנבראים כולם ע

ותכונתם . ש"הם מנהיגים המציאות בכח בוראם  יתש ,כוחות עליונים שכליים נפלאים במציאות

למותה מוסיפים הם שלמות ושפע ש י"לעומת חלקי העבודה שע, פ פעולותיהם"היו מכוונים עי ושמותם

י "שלמות המושפע עה מכוון נגד, פני שור: הפנים כולם ' קוצר אמרים שמות דב ונבאר בזה. אור וקדושה

שהוא  ', ריא פני. וכן המצות המעשיות הפעולה והעבודה, " כח שורב ורב תבואות "כענין , המצות המעשיות

והוא מלך בחיות שמקבלים , רומז לחסד' שארי, ל"ז וכן העידו לנו חכמי האמת, מורה חסד, אל הימין

א לעבור  "ובם ככולם אינם נתונים לבנר י החיותכ. א עובדים בהן"י מה שבנ"חסד בשאגה ולא עמ שפעם

כ "ע. בפעולותיהם יקבלו חקםו ,א ותועלותיהם"בהמות שהם נושאים בעול עבודת בנה כ"משא. בהם

סד לפי דעת רבי ח שעיקרם הוא, י תיקון המדות כו לן"ל השלמות הנשפע עכ כולל, הרומז  אל החסד' הארי

תורה ב מכ וון נגד כח ה שלמות של העסק, פני נשר. ה מכולםדולג ל בברייתא חסידות "דס, פנחס בן יאיר
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ומכוון אל עסק , שיש בהם העפיפה וההליכה, כלליה שהנשר מלך בעופות רומז על כח העופות, המעשית

ושלמות ההשכלה שהי א  , נמשך ממנוה שלמות המעשה, מעשית שהיא בעלת שני פנים של שלמותה התורה

החלק המכוון נגד ו .ת ודרכיו"שהם ידיעת השי, יותר עליונותקבל המושכלות הל צד המעלה וההכנה

והוא השלמת . הוא פני אדם, לה הם הכנות אליוא ושכל, התכלית האחרון הכולל את  כולם

י הכנות שלשת "א ע"אינה באה כש ,לדעת את השם יתברך ידיעה אמתית לפי כח האדם, אמיתיה האדם

ירתם אל זמן ש ולמה תתיחס, נו ענין שיר המלאכיםנבאר עתה לפי קוצר דעתו .השלמיות הקדומות

, שלמותה והנה השיר מורה על. א בלילה ולא ביום"כ'  ל בגמ"דחזב כי לא מצאנו חילוק האשמורות, הלילה

כ כאשר "ע, וכשהם במילואם ימצא השיר, אמיתיתה שהשמחה וההשגה כשהן מצורפות הוא השלמות

, ל"וכבר אמרו חז, שלמות קדושתםו ממעשיהם של ישראלששורש השמחה והשלמות הוא , ידינוב העיקר

שעה שהם עסוקים ב ה דן את  ישראל דן אותם ביום"כשהקב, "ישפוט תבל בצדק" פ"ע', ה"בירושלמי ר

עבודת ל והלילה נתנה להחליף כח, א ביום"אינה כ, כללה וכל חלקיהב כ עיקר שלמות העבודה"א. במצות

, מוגדר בגבול' שיהי, ה חק בטבע כל הנמצא"קבה לזה שם. שינתאא איברי ליליא אלא ללד "וכמ, היום

כ מוסיפים העליונים שלמות בציור "ע .קש ורה במסובב  ממנה בקשר  הזמן' מוסיפה שלמות תהיש והסיבה

הנה בעלי העבודה ו .כל מעשה עבודת ישראל בכל חלקי השלמתם בכל היוםמ בתור מקבלים, הלילה

כי זה התכלית האחרון שהוא , וכן החלוקהתם"רמבה בר ביארוכ. נחלקים בכללם לשתי מערכות

כל פועל משלשת חלקי ' יהיש ,המעלה היותר שלמה היא, שם יתברך שהוא השלמת האדםה ידיעת

כלולים בזה ו שיהיו כולם אחוזים, ונשר, ארי, בפני שור, שלמות המצוייןה הפעולות הקודמות שהם

גבר האור  האלהי על הנפש שהרגילה עצמה באלה י וכל כך, ת"התכלית האחרון שהוא לדעת השי

ולאיש אשר הגיע לזאת המעלה , דלוג כל מה שתעשה מאלה תכיר בו כבוד השם יתברך והדרש הקדושות

, הוא משלים אותםו א כולם יחד הם כלולים בפני אדם"כ, אלה השלש הקודמותמ אין פני אדם חלוקים

חכמה ב ל  אדם זוכה לכך שיהיו מעלותיו כולם אחוזיםבל לא כא ,ונמצאו באדם כזה המערכות אך  שלש

וחכמת התורה  , יעסקו במצות התורה ותיקון המדותש היא ', והמדה הנוהגת ברוב עם ד. 'וידיעת יוצרו ית

כ בידיעת השם יתברך "לעתים יעסוק גש ומזה יזכה. כדי לעשות רצון יוצרו, הבנתה כפי כח האדםו הנגלית

ני אדם שהוא השלמ ת   פ כי אין, ולאיש כזה המעלות חלוקות לארבע. ל באמתוהשכיל ' ויופיע עליו אור ד

בין  נ ,ואחרי שלמדנו כל אלה. עטר כל חלק מהשלשה הקדומותמ להיות, הצורה האנושית כלול אצלו

והמערכות שהם מכוונות נגד  עבודת , אדם ושלמותוה שהמערכות העליונות חלוקות בשפען לפי ערך עבודת

אינם , צלם לבדנה זולת פני אדםא ן כל אחת משלש החלוקות הקודמות עומדותמעלה שאיה גדולי

פני אדם ', ם דע ולכללות. ופני אדם משמשת עם כל אחת מהנה, מנים חלוקיםז א לשלשה"מחולקות כ

הגורם את   , לוקים במציאותם בנפש העושה העובדח כמו שהם, כ בזמן קבלת  שפעם"חלוק ג

ו אם שלש משמרות הוי הלילה ז נתבאר לנו שמחלוקת, )'בחסד עליון ית(לה אחרי ידענו כל או .שלמותה זה

המערכות  ש ,וכל אחת מהדעות יש לה מקום במציאות, להים חייםא אלו ואלו דבריהם דברי', או ד

, א לשלש משמרות"אינן נחלקות כ, גיעות שמהמ המכוונות אל מקום עליון שפעולות אנשי המעלה

תלוי המחלוקת על עיקר השלמות ש ל"וי. משמרות' יבור בכללו נחלקות לדסדרי עבודת הצמ והמקבלות

מהודרת של ה או  אח רי העבודה, " הן אל כביר ולא ימ אס"ו, כלל מפני רובוה אם ימשך אחרי, בהנהגה

כענין בית , עתיקה ללכת אחרי רוב איכות או כמותה כענין המחלוקת. 'יחידי סגולה המלאים כבוד ה

העיקר רו ב  ' מדת הדין נותנת שיהיש ל"וי. ש מחדדי טפי כנודע"רובא בכמות ובה "דב, ה"בו שמאי

תן כבוד ועז   ל אך מדת  מדת ו של הלל היא הנותנת, זרוע וראויין לכל גדולהב שהרי הם ניזונים, האיכות

ברבות הטובה "ל שזה רמוז במקרא דקוהלתי "וי. ביםר ש"כדי שיהו מקבלי חסד עליון ית, לכח הרבים

הם הצדיקים  ' ורמי הטובה ובעליג והיינו כי עיקר". א ראות  עיניו"ומה יתרון לבעליו כ' כליוא רבו
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רבים המוכנים ל ת ניכר יותר במה שמשפיע"מ עיקר חסד השי"ומ, לל העםכ שהם מזכים את, הגמורים

ה ז ברד, י" עין לא ראתה"שהוא , ח"אבל חלקן של ת. כ"בוהה כג י שאינם מוכנים במעלה"אעפ, לפי ערכם

. א השגה יתירה שמשיג המוכן ביותר"כ, יצוניח כי אין ענין טובה זו שפע של שכר', אינו להנהגה הגלוי

ולכת אחר  ;ז ' והנהגתו ית, "וכליהא ברבות הטובה רבו"טובות זולת טובת ההשג ה עיקר ה נמצא שכל

ז "שהם גרמו לכ, אמיתיםה היינו הצדיקים הגדולים שהם בעלי הטובה, "בעליול ומה יתרון", הרבים

,   תםא א שי שתתף"היינו ההשגה הגדולה שמזה א, יי"אות עיניור א"כ", בזכותם ובזכותם את  הרבים

שמר  מ ועל כל, א אומר שלש משמרות הוי הלילה"ניא רת .י" לך לבדך ואין לזרים אתך' יהי"כ "כמש

, רה ראשונה חמור נוערסי מן לדבר משמ', שאג וגוי ממרום ' שנאמ ר ד, ה ושואג כארי"ומשמר יושב הקב

הנה להוציא את זה המאמ ר   . ספרת עם בעלהמ שלישית תינוק יונק משדי אמו ואשה, לבים צועקיםכ 'שני

אלא שיש  . הדברים כמשמעםש כד מוכח בדברי  הגמרא, שימוש המשמרות ודאי  אי אפשרב מידי פשוטו

בודאי שאלה ו .רו אותם לנול ללמדנו במה שהזכי"ומה רצו ז, סימניםה לחקור לפי כחנו בתועלת אלה

ם בחוקים גדולים של טבע המציאות הכללי וטבע ה אחוזים, ח"בשפלי בע' הדברים הנעשים אפי

נוסף לזה . פרטי מאורעות שבשפליםב פ רצון יוצרם כן יש להם יחש"שם שפועלים בהנהגה עכ ,השכליים

כלב , ין הכלביםמ  כן קרא את כלולא, לשון יחיד של כל מין החמור, מור נוערח למה אמר, צריך לדקדק

, שמרמ שרצו בזה שכל, ה"נבאר בקצרה הכינוי של שאגת הקבו .א בלשון רבים כלבים צועקים"כ, צועק

שישראל עומדים , י החורבן וגלות ישראל"וע, שראלי שענינו איך שבא השלמות לעליונים מצד שלמותם של

וזהו , אין הנבראים קרובים לשלמותםו ,שפלהכ במעלה "פלה בהכרח ההנהגה הכללית עומדת גש במעלה

רט מפרטי סוגי פ והנה החסרון של השלמות ניכר בכל. שמח בשלמות בריותיוש 'נגד רצונו וכבודו ית

, מעשיה והנה כשנבחין את השלמות. כל ההנהגה הנמשכת מהםב ז החסרון מתפלש"ועי, העבודה האלהית

וכשישראל עומדים במעלה , פ טבעו"גוף לפעול עה חנמצא שזה הכח בעצמו הוא הכח הטבעי שמעורר כ

גלות נמצא בכל חלקי המעשה יד ה אבל בחסרון, עבודתם ומעשיהם רק מצד הדעת וההכרה' הית ,ושלמות

י המצות שיש "ע לפעמים, י מניעת שפע החכמה"וע. פסיד כל ת יקון העבודהמ שהוא, החומריות הגסה

וזהו מה . מה שהוא נגד   התכלית הרצויה, חומריה עוד יתחזק ויתעורר הכח, בהם הנאת  הגוף

כ חמור  "בלתי טהור אל החמור עה כ כח ההתעוררות מזה הצד"כ נשפע ג"ע, משמרה ראשונהב ,שמורגש

והתאות , "ולדי עיר פרא אדם"כי , חומרימ הוא דבר כולל טבע האדםה 'וזה המין של הנטי, נוער

. טבע שמשפט השיווי והאחדות נוהג בהםהם חוק בש כמשפט דברים, החומריות כח אחד להם

שורש כל ' ולעומת פני ארי, ני שורפ חסרון הוא מקביל נגד המעלה שמקבלים העליונים בהתארתה וזה

לא מצד , לוקות למיניהןח חסרון ומניעת שפע הקדושה יתעוררו כמה מדות רעותה י"ע, מדות הטובות

. ת"שיה האמיתי בטהרת המדות והדמותם לדרכיצד חסרון הציור מ א"כ, חסרון הגוף מצד טבע חומרו

שזאת המדה כוללת המון  , "והכלבים עזי נפש"כ"משכ ,והכלבים הם מורים על פחיתות המדות בכלל

כ "ע. שהרי מזונותיו מועטין , הפכהו שהם נגד מדת החסד, נוסף לזה ניכרים הם בהנהגתם. עותר מדות

קלקולים מצד ה כ"בולט ג, תיקון קדושת המדותשהאור בא להתנוצץ מצד כ בהתעורר ההעדר הניכר

יינו ה ,מעלות שהם נגד פני נשר ופני אדם' שלישית חלוקה לבה .כ גם למטה כלבים צועקים"ע, הגלות

פ שאין כאן "אע, והנה אלה שני החלקים. תברךי העוסקים בפשוטי התורה והעוסקים לדעת את השם

עומתם הוא רושם של אהבה וקבלת ל  שנעשה למטהכ הרושם"ע, ת אינם מ קבלים טומאה"ד כי, קלקול

י מה "מר שניכר עא ',שהוא רק הכנה לדעת את ה, פשטי התורה השכל המעשיב נגד העוסקים. שפע

וכמו  שקורא , א במעלת ה תינוק"כ, עלתם עדיין שלמהמ והנה ניכר שאין.  שתינוק יונק משדי אמו

, ובכלל נגד פני אדם, ונגד הגדולים. 'תי א שאגתו הנה מניעת השלמות הי. אפרוחים: תיקוני זוהרב אותם

ד "ולע. ספרת עם בעלהמ י כן ואשה"ת ניכר ע"שענינם בשכל ואהבת השי' מו יתש חלק העסק בידיעת
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זה החלק ב כ"כ על חסרון שיש ג"כ הוא מורה ג"א. ואינו תואר, ולתוז הסיפור כאן היא סיפור דברים לא

ממרום ישאג וממעון קדשו יתן ' ד", דרשו מקרא ו .מאודק שנתמעט "מחסרון הנבואה ושפע רוה

" . רום ידיהו נשא"רמז לדבר , מגיע למרוםש המרום הוא מקום פעולת המעשה". אג ישאג על נוהוש ,קולו

היא , ביחוד' מהו המיוחס לו יתו .ללות המדות הטובות שה וא מעון אל ה קודש שהיא החכמהכ ,מעון קדשו

תינוק ", לשון כפולב כ"ל ג"וכמו שדברו חכמים ז, אגה להורות על כפל העניןשה כ כפל בלשון"ע. התורה

 ".עלהב יונק משדי אמו ואשה מספרת עם

 

f . 

 
ה ושואג "ועל כל משמר ומשמר יושב הקב, לילהה ר יצמק בר שמואל אמר רב שלש משמרות הוי"א

ל על "י. י לבין העובדי כוכביםהגליתי את בנו אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי: אומרו כארי

ממצות המעשיות , ע"כל משמר בפב שרב מפרש דברי הברייתא שביארה חסרון הניכר, קודמיםה פי דברינו

כל המדריגות כלולות זה ש ,הוסיף רב ביאור. מתורה הנגלית והנסתרת כפלים לתושיהו ,ומשלמות המדות

שר ודם יש ב ונראה ש במלך. 'והיכל ד'  א בית דק נקר"והנה בהמ. ולםכ בזה ובכל חלק מהן ניכר חסרון

בזה שבית המלך מציין על שעניני , "היכל המלך" או" בית המלך"הפרש כשנאמר על מקום שבתו 

אבל . שהשרים והסגנים בכללם, לכותמ כ כדרך עניני"כי הבית יורה על כל הנלוים ג, עשים בונ המלכות

וזה . ושב בהיכל נכבדי ולדעת כבוד המלך מצד ה יותו, הגדיל מעלת המלך בלבדל ההיכל הוא מיוחד כרי

רוכות ע שמצות התורה שהן, לבין מדות הטובות הכוללות, מפורשותה ל בין מצות התורה"ההפרש נ

והמדות הטובות הן , ת"עולם מתנהג ברצון השיה הם עניני המלכות שעל פיהם, ה"בשיעורן מפי עליון ב

י נשפע "מ רכז הקדושה וע' מקדש היה כ מצד שבית"ע. ת וכבודו"ית לב האדם  לדעת את הש א מכינות יותר

נקרא נגד ענין  , יקרותה גם טהרה בלב והכשר לכל המדות, שראל בכל המצותי קדושה גדולה בעבודת

אמר ', ריא כ מקביל נגד פני שור ופני"ע. 'קדושת המדות היכל ד] וכנגד[ 'המצות והעבודה המעשית בית ד

. ב"מצות הם שורש לדבקות הנפש באור האלהי בעוהה והנה. פתי את היכלישהחרבתי את ביתי ושר

ויען שקרושת המצות פועלות  . נבואהל מוכנת'  ז כדי שתהי"כ בעוה"מדות מכשירות את הדבק ות גה אמנם

אבל תכלית  המדות . ייםק ק"אלא שאין פעולת קדושתן דומ ה לבזמן שבהמ, ק"המב את תכליתן ב לא

ואתה ' גוו אשר בניתי אני הורס", בירמיה' דאמר קרא   על ברוך בן נריכ , לגמרישהוא אור הנבואה נגנז

ואצל היכל , משמע שניטל זיוו אבל נשאר עיקרוד ,כ אמר אצל ביתי חרבן"ע, " 'מבקש לך גדולות וגו

יון שגלו כל"כדחז, תורה משני הפניםה שזהו שורש ביטול, כ"והגליתי בני לבין העו, כ אמר"אחו .שריפה

 .כי רק מציון תצא תורה, ך ביטול תורה גדול מזהל אל ממקומם איןישר

 

g . 

 
' ובא אלי, חורבה אחת מחורבות ירושלים להתפללל פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי, ר יוסי"ניא את

, אמרתי לו להתפלל, ה נכנסת לחורבה זומ אמר לי מפני', טוב והמתין לי על הפתח עד שסיימתי כול זכור

, דברים' אותה שעה למדתי ממנו גב ',ל מתיירא הייתי שמא יפסיקוני כו"א, התפלל בדרךל לך'  היאמר לי

מנהמת כיונה ואומרת ש ל שמעתי בת קול"א, ל מה קול שמעת בחורבה זו"א', כוו שאין נכנסים לחורבה

פ "ום ויום גי אלא בכל, לא שעה זו בלבד אומרת כך, ייך וחיי ראשךח אמר לי.  'אוי שהחרבתי את ביתי כו
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נענע מ ה"הקב, רבא  מברך' ד ואומרים יהא שמי"כ ולבמ"בל ע אלא בזמן שישראל נכנסים"ול, אומרת כך

ואוי להם לבנים שגלו , מה לו לאב  שהגלה את בניוו , ראשו ואומר  אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך

ואם רק מפני . מכל הסיפור הזהיוצא ה מה תועלת, ה לבאר ענין אגדה זו"ראיתי בע. (ולחן אביהםש מעל

צ "פסוקים מפורשים ואב כ"ומבואר ג, דבר זה נודע למדי, שראל כביכול לו צרי החידוש הכללי שבצרת

נקח לנו ו .פ פשוטו"מה שלא ניתן להבין ע, וכן ביאור צער שלמעלהת לבאר, ד"לע, אבל בא הענין. אריכות

הנה כל דבר ) קיש ממנו על הדברים העליוניםהל כדי שנוכל, למשל ענין צער האמור ב ענין גופני

א  במה שהוא מקרה יוצא חוץ "תכן כי והצער לא, דרכו וטבעו הוא מתמיד ב הנהגתו ואין בו צערכ שמהלך

הוא חוץ לטבע ודאי לא ש וכל רבר. והחולי הוא חוץ לטבע, וא המצב הטבעי של החיה כמו הבריאות, לטבע

צרתן של ב פ אלה הדברים נבין ענין צער של מעלה"וע.  לטבעווזרח כי כך היא המדה שכל דבר, יתמיד

אל מרום ' פעם יעלה עם א, אומות הולך ומתחלףב כי הנה אנו רואים טבע ההנהגה הכללית. ישראל

ו לומר "שלא נטעה ח, בריהם להודיע לנוד לי ביארו"באו הנביאים וחז, פעם ירד ואחר ירים ראשו ,המעלה

מנהגה להיות בה חליפות ו שכך היא דרכה , ו מסד ר ההנהגה הטבעית"תעף חוא דבר מס ה שירידת ישראל

ו צער "ח איך שייך לומר, ועל דבר שסדר ההנהגה כך הוא. עולם חוסןל ולא לעם אחר, ותמורות לעם ועם

אבל ענין ירידת ישראל הוא דבר מקרי שלא  . השלמהו ת שמח בהנהגתו הטובה"כי אדרבה השי, למעלה

ועל אופן זה , וי עליון לכל גויי הארגג שיהיו ישראל, ת סדרו של עולם" מראש הכין השיכי, הנהגהה כטבע

חקק להם העליון ש שהוא המהלך הטבעי, עולם ויבאו הבריות לתכלית שלמותםה דוקא ישתכלל הדר

בחירה ה שבאה מצד כח, שראל היא כמו חסרון בהנהגה הכוללתי ונמצא שירידת. ש בחכמתו העליונה"ית

, וכל חולי סופו להתרפא, מו חולי שולט בגוף ההנהגהכ והוא.  ענינים אחרים שחייבו ירידתם לשעהוסדרי

וזהו . איתן טבעה ככלות ימי חליהל כי ההנהגה תחזור, שראל בטוחים מאד על  החזרת מעלתםי כ"ע

לי ולם הוא החסד הכלע כי חסר". צף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם רחמתיךק בשצף"שאמר הכתוב

תכלית ל שחקק בה חוקים טובים המביאים את הברואים, מציאותה ת זו"שבשבילו מנהיג השי, הגדול

וההסתרה , שראל כי שם מעלתם חק בשלמות הכלליי ה את"ובזה החסד רחם הקב, השלמות והטובה

כי , "צף הסתרתי פני רגע ממךק בשצף"ש "וז, א קיומו"מישראל הוא רק  מקרה שא' ניו יתפ שהסתיר

כ ההנהגה "אש מה, כ סופו להתבטל"א, כל דבר שאינו חק  בהנהגה" רגע" יקרא, ערך ההנהגה הכוללתב

הנה החסרון שבעולם מצד ו .עולם חק נתן ולא יעבורל ששם אותה לעד, ה הקבועה"הטובה של הקב

קדושת ל שאין ערוך, מצד רוממות  אנשי המעלה שבישראל'  הא. רכיםד שפלותן של ישראל ניכר בכמה

כענין . כולים להיטיב הרבה לטובת שלמות ה עולםי וכשישראל במעלה הם,  ותיהם ועומק חכמתםמד

לא נ מצא מכריע א ת  ' מודות בכף שניח ע בכף מאזנים ודניאל איש"אם   יהיו כל חכמי אוה, בריאל ג שאמר

בה היא רעה ר, עולםב וקול שלמותם אינו נשמע, דושי עליון כאלה נתונים בשפלק וכשאנשי מעלה? כולם 

משך נ שמזה, מצד עבודת הקרבנות', והב. ת בבריותיו"יסד השיש אל הבריות כולן ונגד חק השלמות

ז שחסר הדבר המשלים אין ההנהגה "וכ, בריותיול להיטיב' ורצונו ית, שלמות גדול בעולם ושפע רב

מ "מ, לוים בומקדש ואינם תל חוץ' ת וידיעתו שהם דברים שנעשים אפי"גם עבודת השי', גה .בשלמותה

כבד באין נ מקדש כל העבודות פועלים את פעולת שלמותם באופן יותרה י קדושת"שע, ת"חק נתן השי

מתקבלת יותר במקו ם , מ"תפילה שהיא נוהגת בכה 'שאפי, ק בית תפילה"כ נקרא בהמ"ע. ערוך

על קדושת השלמות היוצאת מהן ש ,ומזה נלמד לכל העבודות שאינן תלויות בו. י קדושתו"עו המקדש

, ש"חסד עליון יתב אבל עוד רבר גד ול יש. ותר מהשלמות היוצאת מהן בלעדוי המקדש גדול  ונכבד הוא

ל "כחזו עולם זאת על ישראללכ"כמש. ית המקדש שלמעלהב ק שלמטה מכוון נגד"שהרי באמת ביהמ

אלא , ק בנוי"עבודות את חק שלמותם כאילו בהמה ל שלעולם פועלות כל"כ צ"א. בשלהי זבחים 

, ונשארים רק למעלה, ז"שלמות לעוהה א שיושפעו הטובות הנמשכות מזה"א, ז הוא חרב"בעוהש כיון
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ת "אז יופיע השי, ליוןע ראוי לקבל  שלמות' ויהי, ק"וישתכלל העולם בביהמ, שראלי וכשתבא זמן  תשועת

ק על "יהמב 'היבערך שהם פועלים אם , ל המצות והעבודות כולםכ בהדר גאון כל השלמות הנעשה מכח

א שיושפעו כל "כ, מ אין זה גמ ר התכלית"מ , תוספותמ פ שבדברים העליונים השלמות"והנה אע. מכונו

המיוחסים מצד  , דברים העליונים עצמםה ונמצא שגם מ צד. למקום הגורמים ז ה השלמות, מטהל אלה

,  הדבר רע ומר מ אדריה אבל מצד מצבן של ישראל. ז התכלית העיקרי"כ א "ג, יותרב מעלתם לו יתעלה

יוסי ' כל אלה הענינים נתבארו לרו .ר"תונים בחרפה ושפלות בעוהנ והם, שכל אלה הגדולות מוכנות להם

ראויה לו כפי ערך ה וכחק שלמות קדושתו עלה למעלה גדולה, כשעמד להתפללש והוא. במראה הזה

,  גלותה י" השלמות בהנהגה עז כמה ג דול חסרון"והשיג עי, קול-תב שמע, החסידים הראשונים בתפילתם

דושת המקדש כשהוא בנוי וקדושת ישראל כשהם ק י"שזה השלמות שהשיג אינו בערך מה שראוי לו ע

אין העדר ' פי, שעה זו בלבד אומרת כךב שלא', ואמר לו אלי. א לו לפעול בשלמותו בעולם"ם אג ,במקומם

פ שהוא כזמני "ום גי א בכל"כ, הזאתי אנשי מעלה כמוך וערכך בשעה הרוממה "ע השלמות מורגש רק

. משמי חסרון הקרבנות והעבודה "עדר השלמות שבא לעולם עה ניכר מאד, התפילה שנתקנו נגד קרבנות

בכל שעה שישראל נכנסים לבתי ' אפי, ק"ביהמב לאו דוקא חסרון הקרבנות שהם תלוים בעצם, ולא עוד

, ק"קילוסים כאלה אינם תלוים בביהמו ודותשעב, ש רבא מברך"ואומרים יה, לבתי מדרשותו כנסיות

י קדושת "ראוי לפעול עש ק אינם פועלים כלל את פעולתם כענין"שלמות של בהמה מ מחמת חסרון"מ

אינה ראויה ש ז עד"מפני שירדה הנהגת עוה, ז"שפע למטה בהנהגת עוהנ ז הוא רק  שאינו"אבל כ. המקדש

ראשו  ב ה מנענע"וזה סוד שהקב. נעלמת השלמות מ תרבההנהגה ב אבל, לקדושה עליונה ושלמות גדול כזה

שהוא גנוז , מנה הנסתרת היא הראש מקום המחשבהמ והעליונה, שהנהגה הנראית לנו הוא הגוף, כביכול

הוא מעלה העבודות כאלו היו ' בחסדו יתש .ואומר אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך. אתנומ וסתום

ה עתיד לאמר "ישועה שהקבה ונשארו כל אלה למעלה עד זמן, מטהא  שירדו ל"לא שאא ,ק"נעשים בביהמ

בא ה רסיסי השלמות, " קוצותי רסיסי לילה,  מתי שראש י נמלא טלת ]יונתי[פתחי לי אחותי רעיתי "

, ז גמר תכליתו"ז א"שעכ, אמר נגד השלמות העליוןו .א לרדת למטה"ונשאר שם מכח הגלות שא, למעלה

אך נגד  הבנים עצמם שהם נתונים , ]'כו[ מה לו ל אב שהגלה א ת בניו, ין ממנואין הבנים נהנים עדיש כיון

גלו מ על שולחן אביהם שהוא ש אוי להם לבנים, באוצרם צפונים טובות רמות וגדולות כאלהו ,בצרה גדולה

השולחן המוכן לבנים ו ,כ ודאי יעבור החולי ויסור הצער"וא נגד חק   ההנהגה אה ז"וכיון שכ.  מלא כל טוב

 .ם ינחלוהו ויתענגו מטובוה

 

h . 

 
כראוי לדברי . חשד ומפני המפולת ומפני המזיקיןה ר מפני שלשה דברים אין נכנסים לחורבה מפני"ת

לשוב ' פ שבידו ית"אע. יחור הגלותא כ על"שרומז ג, במאמר זה' ל אמרתי לתן עוד כונה שני"ז חכמים

עד  , בנו' כינתו יתש  דברים מעכבים השראתאבל יש שלשה, לשכון כבוד בתוכנוו שבותינו ולקבצנו

כנס א שלא: ת נשבע"והשי. י עבודתם בונים פלטרין של מעלה"ע ישראל, כי נודע. שיתמלאו אלו חסרונות

מנם כל זמן שעדיין לא נטהרנו לגמרי לתקן כל א .בירושלים של מעלה עד שאכנס בירושלים של מטהי

, לא נט הרו המדות והמעשים כראויו ז שעדיין רבו הבקיעים"כ] אבל[, הבנין ערוך ומתוקן' יהיש הפגמים

א "והנה א. עירו וכבר דמו הכתובים כלל ישראל לבית. ר"הכלל חרב בעוהש הדבר נקרא כעין חורבה

שלא יאמרו ' הא, דברים' מפני ג, ושלם התיקוןה ז שלא"על ישראל כ' השראת שמו ית' שתהי

והרי כשגלו בני . שוי פנים בדברמ ו"שיש ח, ויראה גדולתםרואים מעשי ישראל שאינם הגונים ש ע"אוה



 10

אבל . ו"דבר חב כ יש חילול השם"א', לא  נסיב אפי' לבני ביתי' פיאאמרוש ,כ קידוש השם"ג' יהודה הי

ת "והכל מכירים שהשי, שם כשהעמים רואים גדולתםה יש קידוש, כשישראל משלימים מעשיהם

כ "א', שיעבוד' אולה שלמה שאין אחריג הגאולה העתידה' צה שתהית רו"ועוד שהשי. וב לעושי טובט גומל

מירוק , י תיקון גדול"ע א"א כ"וזה א, ו"שלא יתקלקל ח, יעמוד הכל על בסיס נכוןש צריך להמתין עד

'  אור דמ נמצאים רשעים בישראל שלא נבררו והם אינם ראוים להנותש ז"ועוד כ. הגליות ותשובה אמתית

ואסירה כל ", כ "וכמש, יצטרפו הראויים לצירוףו ]מעם[ולה עד שידחו הנדחים הגא' א שת הי"א', ית

ת משרה שכינתו ולא ישראל "אין השיש ,וזה שרמזו מפני שלשה דברים אין נכנסים לחורבה, "'וכ בדיליך

שיאמרו האומות  , ו"ח מפני החשד של חילול השם, ל זמן שלא נתקנו כל הבקיעיםכ מתקבצים למקומם

' יהיש ,כ צריך צירוף"ע, לא יגרמו העונות לחזור לנפילה חלילהש ,ומפני המפולת. יש בדברמשא פנים 

 .ת שידחו"אויים לראות בגאולת השיר הרשעים שאינם, ומפני המזיקים. הדבר מתקיים לעד

 

i . 

 
א  מאי  בפיסק'  ג' א לעילי סי"ביאור פלוגתא דרבי  ורב כ"מש' עיי' משמורת הוי הלילה דברי רבי  וכו'  ר ד"ת

 .י"א דברים עמוקים ונכונים בעה"ר קסבר

 

i`  . 

 
ת אבל "א אלא בד"ול, מת אלא דבריו של מתה אין אומרים בפני, ל"ר אמי אמ ר ריב"ר זריקא א"וא

נראה טעם המחלוקת תלוי באיכות  . עלמאד כ במילי"ת וכש"בד' ואיכא דא מרי אפי, ל בה"עלמא לד במילי

אם הוא יקרא  דחיי , רטיםפ ל על כמה"לבד מה שנסתפקו חז. בנו בהל המתים שנתחייש טעם נתינת הכבוד

הוקירו ל כ ראוי"ע, הגוף  משמש לנפש המשכלת' ם הוא מטע ם שהיא עוד יש להסתפק, או יקרא רשכ בי

אבל  , ז הוא חומר עכ ור שאינו ראוי לכבוד"הגוף בזהש פ"שהרי אע, או מט עם העתיד. ולכבדו לכבוד הנפש

כ כמה פעמים  "וכמש, ל"דברי קמאי זב כמבואר, כ מצד עצמו"ערכו נפלא ג' יהי, שיזדכך', תחיה לעת

, תלוי בכח התורה' ח התחיכ ראוי לדעת כי', מענין התחי, מ אם מצד העת יד"ונפ. י"עהב בדרושים בארוכה

, עם הכבודט כ ראוי שיוכר שזהו"א, ב טל תורה או הדבק לתורה"מ שי"כ פ טל אורות טלך"לנ ע"כדחז

שכבר הוכן , אותו הדבר שממנו יבא שלמותו העתידב להראות בזה כבודו, ת"וי לחשות רק מדכ רא"ע

ל דעיקר טעם הכבוד הוא  "ד ס"וא. החיותל והמתים: ל "כדחז, ותר מן החיים אשר המה  חיים עדנהי אליו

דרך והולך ב, כנה לשלמותה ובכל הליכות אדם יש בהם. ז"ימוש לנפש המשכלת בעוהש 'שהי, מפני העבר

הוראה של ה ת מטעם"כ כיון שראוי לחשות מד"ע. ופי תורה תלויין בה ג שכל, ומקיים בכל דרכיך דעהו' ד

אשר באמת  , כ בכל מילי דעלמא"כבוד העבר ששייך גה ו על ההוראה של"ק, שעדיין לא בא לידו, העתיד

ויסור הכל , ישרהכל פועל אדם בדרך מ מ מסובב ת היא"מ, ת"פ שעקרה תליא בד"אע', בוד התחיכ גם

להראות שהכבוד נמשך ו כ ראוי להודיע"ע, ל "אומר אין לי אלא תורה גם תורה אה כי כל, במעשה המצות

 .כ"ז ג"לו ממצבו בעוה

 

ia  . 
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ד כתיב קדמתי  בנשף , אי באורתא  הוה קאיק וכי רוד בפלגא דליליא הוה' כתוב חצות לילה אקום וגו

ה מצר שכל פעולותיו בזמן  "מעה ודוד. נה הוא זמן ה מנוחה בטבעראה דחצות לילה הראשונ .'כו, ואשועה

יקר עבודתו לצורך ע כ"ע. כ בחר לעשות לעצמו רק בזמ ן הראוי למנוחה"ע, שראלי רק לצורך' הפעולה הי

והנה החילוקים דבין עבודתו . צמו אמר  קדמתי בנשף ע אבל מצד צורך, הכלל אמר  חצות לילה

שצרכי ישראל אי אפשר , יא הקביעותה האחת, בשלשה דרכים' י עצמו הישראל לבין עבודתו לצרכי לצורך

כ "מה שא". בר יו ם ביומוד לעשות משפט עבדו ומשפט עמו:  "כי "כמשה, לעסוק בהםמ להפסיק יום אחד

, בעבודת הכללש החיזוק', ב. ויתכן לפול בזה ביטול, ום אחד לחבירוי אינו דומה, מצד העבודה הפרטית

ום י ובעבודתו הפרטית הדבר תלוי במדות כל. ונעים אותו כללמ לא היו כוחותיו הגופניותשם כל מעיניו ו

, שכן העיד על עצמו נעים זמירות ישראל, התשבחותו השירות' עיקר עבודתו בעד הכלל הי', הג. ושינויו

בנין של כדי לכונן ה' הי, תורה מצד הכללב וכל מה שעסק, בעבור ענינו הפרטי' סק התורה שלו היע אבל

חד מההבדל שבין עבודתו א א מהני אמוראי חלק"כ' כ פי"ע. מדתו עבוו הכלל' זה היש ,זמירות ישראל

חצי לילה ל ,כ ל עבודתו עבור ענין עצמו הפרטי' שאז הי, זמן המנוחהב שהיתה, שבחצי לילה הראשונה

מעולם , ד ענין הקביעות"עא "ר' כ פי"ע. ק לענין הכללר מסור' שאז באה זמן העבודה העקרית והי', השני

כ  "מה שא, בוע שלא יחסר בשום אופןק אצלו דבר' כי עבודת  הכלל הי, בר עלי חצות לילה בשינהע לא

כח הגוף  ' והי, תנמנם כסוסמ 'הי, עסקו בעבודתו הפרטית' שהי, ומר עד חצות לילהא ז"ר. בעבודת הפרט

לל מעבודת   כ א היו כוחות החומר מונעיםמת גבר  כארי ול' כ הי"כ אח"שאמ ,מתערב בו בת ור איש פרטי

מכאן ואילך , מצד ענינו הפרטי' זה הי, תורהב עוסק' רב אשי אמר עד חצות לילה הי. הכלל

 .כ נעים זמירות ישראל"כמש, שהוא ענינו הכללי, תשבחותו בשירות

 

ib  . 

 
נראה , ח הללו"הבע, מה שהמשילוהו לב. תגבר כ ארימ 'מתנמנם כסוס מכאן  ואילך הי' עד חצות לילה הי

כלי ' א שיהי"כ, מלחמה לא מצד עצמול אלא שהסוס מ וכן, ח המה לוחמים ומנצחים"לה הבעא דשני

נ יש "ה. שיב לשונאיו גמולמ והארי בגבורתו  בעצמו, רוכב עליו אוסר המלחמה על ידוה שימוש להאדם

הוא , שראלי עיקר נצחונם שלשבהם , צמו ובענין זכות התורה והתפילהע מצד' הא, מיני גבורות' במלך ב

כ בעת "ע. שמשתמ ש בזכותם  של ציבור' בה הכח. זכותו בעצמו שבזה הרבים נשענים ונצולים

, והלוחם רוכב עליו, תור אמצעיב הוא דומה לסוס שהוא משול למלחמה רק, זכותם של ציבורב שמשתמש

כ "ע, י"ה בארוכה בעהז א ענין"מבוכמו שביארתי, י"עבד לעם הזה"מדרגה נקרא ה נ כשהוא עומד בזו"וה

פי גודל כ שהיתה עבודתו ותורתו במצב שאינו של שלמות גמור, צותח כוחו של דוד עד' וזה הי, נמשל כסוס

, שבעצמו יריע ויצריח על אויביו,  מ תגבר כארי' אילך היו מכאן . משתמש בכחן ש ל כלל ישראל' והי, ערכו

 .רך עבודתוע עליהם כפי גודלמגין ' שראל נהנים מקדושתו ומכחו שהיי והיו

 

ic . 

 
ע ישנים עד "שכל מלכי אומ, ע לא חסיד אני"בשר ה"אמר דוד לפני הקב. דוד שמרה נפשי כי חסיד אניל

ה אינם "ומלכי או, שום שהוא מלךמ אמר דוד ד עיקר חסידות שלו הוא, פשטא דמלתא דהכי. עותש ' ג

ת "בק ש מהשימ כ הוא"ע, הגתו בשם חסידותגבי הנהגת המלכים נקראת הנל כ"ע, מתנהגים בדרך זה
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 .זה אמר מענותנותוו ,ע"שמירה שלא ידמה עצמו לשאר מלכי אוה

 

he  . 

 
כ "ל המושכר לחבירו וכש"ה הרי קיי"יל. 'ילה וגול ואני חצות'  לא  חסיד אני כו'  ואידך כך אמ ר דוד כו

ולא ' דאי דספרא  דבאישנ כוכעובו ,ינו רשאי לסגף עצמו שלא יחלה ויתבטל מעבודת הציבורא ,לרבים

ואיך , עבוד עבודת הציבורל שעליו, כ הרי אין לך מושכר לציבור כמלך"א', פוסקיםב ,ינעור בלילות כדאי

' ת הי"שיה עד שמחמת אהבת, בלבבו' ית' כ אהבת ד"כ' ל שהי"וצ, כ"כ הוא רשאי לסגף עצמו בשינה

'  פי, מה שאמר ולא חסיד אני' וזה הי, ףום סיגוש מרגיש בזה' ולא הי' נחשב לו למנוחה עבודת ד

ואני  , מוצאים מנוחה לעבודת העםו לבבם פנוי' שיהי', שכל מלכי מזרח  ומערב ישנים כו, אהבהמ עובר

 .אהבה האמתיתה והכל הוא מפני, רגיש עייפות בעבודת הציבור בעבור זהמ ואיני, חצות לילה אקום

 

hf  . 

 
שכל מלכי , או מה שמוותר על כבודו, שינה שממעטב שמצטעראם מה , וזאת הפלוגתא באיכות החסידות

נגמר  ' וסנהדרין פ, ת "ק דבב"פלוגתא  בפב ל דת לוי"י', מערב יושבים בכבודן ואני ידי מלוכלכות כוו מזרח

 .מפוארה לפי דעתוו א תופס החסידות הגדולה"וכ. דיף או צערא דגופא עדיףע אי בזיונא, הדי

 

if  . 

 
נראה שיש יתרון מצד . 'ם זו קנית זו ביאה שניע זו ביאה ראשונה עד יעבור' ך דכדתניא עד יעבור עמ

ונראה שבביאה ראשונה . מעשיםה ויש יתרון מצד, נמצאת בישראל מצד קדושת הנפשותה הסגולה

ורה בהם בגלוי ש שהיתה השכינה, קדושת הסגולה גדולה מאד' הי, ית הראשוןב אז' שתכלית הקדושה הי

, דולהג בה קדושת המעשים' אבל הי, טנה לערך הבית הראשוןק שני היתה קדושת הסגולהובית . ב"וכיו

אלא שקדושת הסגולה . שזהו הכל קדושת המעשים, רבנןד ונתרבו כמה  מצות, שבו היו אנשי כנסת הגדולה

א שונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם ר ק דיומאי"ל בפ"כ אמרו חז"ע. כ כבבית ראשון"גדולה כ' יה לא

אבל , מעשים שהם מגוליםב החסרון שבהם' שראשונים הי' פי. וונם לא נתגלה קצםע ונים שלא נתגלהאחר

' הם היב ואחרונים שהחסרון. התיקון נח בהם' כ הי"ע, יו רמים מאדה בעצם כח קדושת סגולת נפשותם

מ "מ, טוביםנראה מעשיהם יותר ' פ שבגלוי הי"עא ,וזהו לא נתגלה עוונם, מצד מיעוט הקדושה הפנימית

כ "ע. דול והשתדלות יותר נשגבג צריך זמן יותר, כי לתקן כח הסגולה הפנימית כשמתחסר. צםקלא נתגלה 

שאינם , עבור עם זוי עד. מתיחסים אליך מצד עצמם וסגולתם זהו ביאה ראשונהש ,אמר עד יעבור עמך

ין מצד פעולת יש בהם קנ, מ קנית"ומ, צר הסגולהמ שהקדושה נתמעטה, כ מתיחסים אליך"כ

 .'זו ביאה שני, טוביםה המעשים

 

ig  . 
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מפני שחכמים עשו בדבריהם , ד חכמים"ובר עע הנה עיקר חומר של. ד חכמים חייב מיתה"וכל העובר ע

במה שעובר , ובר עבירה פרטיתע אין זה, ד חכמים"כ העובר ע"ע. די שיתקיימו דברי תורהכ סייג לתורה

' עיי, מה ג ופי תורהכ ויעבור על, לו סייג לתורה' א מדברי חכמים לא יהיאינו ירש שבמה, ד חכמים אלו"ע

טעמא  ב ש מלתא"יזוק לדברי סופרים מקרי לעולם למגדר מלתא עיח שכתב שלעשות, חי"י הלכות ר"ב' בד

אבל , והנה יש עונשים פרטיים לעבירות פרטיות. לליתכ ד חכמים הוי עבירה"פ העובר ע"עכ, [...]לענין 

שממעטים ממנו הנאת החיים או , חייםה שכל העונשים נכנסים בסוג, וב מיתה הוא עונש כללייח עונש

שבזה הוא עובר , כמיםח ד"כ בשביל שעובר ע"ע. בל המיתה היא עונש שכולל הכלא ,מסבבים צער בחיים

 .עונש כללי, עונשו שחייב מיתה. כללהב עבירה כללית בפרץ הסייג לתורה

 

ih  . 

 
כי שחרית ואור היום מורה , יש בה רמז. ל ערביתש ב זה הסומך גא ולה לתפילה"הו בן עוהר יוחנן איז"דא

: כ בשמואלי"כמש. תון בצרה ויגוןנ וערבית וחושך על הזמן שהארם, האדם בהצלחה ואורהש על זמן

'  עיקר עבודת האדם תהיש והנה בא ללמדנו. לנ שחשך להם כלילה"ודרשו חז, "ילהל וילך שאול ואנשיו"

ל ש ומתאנח על כבודו' ח כו"כל ת, נודעיםה'דברי תנא דבי אליכ ,ת והתיקון הכללי"מען כבוד השיל

עיקר תפילתו ' כ שתהי"לאיש כזה אין כבד כ, ברד והנה מי שמצדו אין חסר לו. ה וכבודן של ישראל"הקב

רבה עניניו פ שחסרים לו ה"שאע, תחזקותה אז הוא צריך, כ בשעת דחקו של אדם"מה שא, ת"שיה לכבוד

ב זה הסומך "יזהו בן עוהא כ אמר"ע. ה"כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקב' היי מ לא"מ, הפרטים

,  ענין הגאולהל תפילתו סמוכה' מ תהי"מ, בשעה שחושך לו מצדו' אפיש ,שרמז, גאולה לתפילה של ערבית

 .ה וכבודן של ישראל"קבה שהיא עוסקת בתשועת הכלל שהוא כבודו של

 

k.  

 
נ כיון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה "ה, מיאר שפתי תפתח כתפילה אריכתא' אלא כיון דתקינו רבנן ד

מ צריך הו א  "מ, ל ישועת הכללע כי אף שצריך האדם שישים כל מעייניו, יש בזה הערה. מיאד אריכתא

ובזה אינינו , ללכה י שלמותו אל"כוונתו להאחד ע' אלא שצריך שתהי, פרטיה כ בשלמותו"להיות עסוק ג

' שמורה שתהי, כ על סמיכות הגאולה לתפילה"ע. פרטיה נפרד מהכלל גם בהיותו  עסוק בשלמותו

א כתוספת  מ כשרת לענין הסמיכות "כ ,אלא שאינו הפסק ג מור, יש בהם הפסק, נייתו לטובת הכללפ כל

 .ירות לבםשרב ומצד עצמם ילכו, סוברים כי ירצו לבקש רק שלמות הכללה להוציא מדעת, הזה

 

k`  . 

 
ט אילימא משום   "מ, ב"ובטח לו שהוא בן העוהמ פ בכל יום"א בר אבי נא כל האומר תהלה לדוד ג"אר

. ת רתי' אלא משום דאית בי' כו, ת ידיךא פותח' אלא דכתיב בי', אלפא ביתא לימא הלל הגדול כוב דאתי

יאיר לו אור השכל ש ,האחד. באמצעות שני דברים' צמו אל השלמות האמיתי תהיע ההכנה שיכין האדם

מיד  ת והנה אף מי שאור שכלו. ז"לו מפריע מטרדות העוה' לא יהיש ',והב, ק לדעת את קונו"הנובע מהתוה

והנה המשגב להנצל מסבך הטרדות  . מטרידות א ותוה י הטרדות"אפשר שיפשע ויטה מדרך הישר ע, עמו
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ובסגולת אמירתם , כולל כל אותיות התורהש ,כ אף כי נשגב השבח שנאמר באלפא ביתא"ע. בטחוןה הוא

והבטחון עצמו . לם בבטחוןש כ"ג' ז עוד לא הגיע אל החפץ עד שיהי"עכ, ק בכללם"תוהה יאירו עליו אורות

את מאורות ש י מנוחת נפשו משתלם לדעת את קונו כל אשר תוכל נפשו"ע א בהיותו"כ, עוד לא יועיל לו

י "שקונה ע, ב בהיות בו שני אלה"עוהל כ אז הוא מובטח"ע טחכ אז הוא מוב"ע. שתוכל להכילם, התורה

מסיר את הטרדא שיוכל ו המעיר את הבטחון, ויש בו פותח את ידיך, אלפא ביתאב תהלה לדוד האמור

, ב"א כי אמונת חידוש העולם מורה שבח שיש בו, בילדותי אמרתיו .להיות משתלם כפי השגת אור שכלו

את  ' עזב ד"ואמנם יש מינים שאמרו . זוהרה בהקדמת' כדאי, עולמוק ברא את "י אותיות התוה"שע

דעות הראויות לאיש אמונים ב שלם' ואז יהי, ריך שתלוה לאמונת החידוש אמונת ההשגחהצ כ"ע" . הארץ

 .על ההשגחה" פותח את ידיך"ומורה , ב"ובטח לעוהמ 'ויהי, משלמי אמוני ישראל

 

ka  . 

 
ה מפלה לשונאיהן של ישראל שנאמר נפלה ולא ב ן באשרי מפני שיש"ר יוחנן מפני מה לא נאמר נו"א

קדושת א לפא ביתא ובפסוק פותח את ב הנה ביארנו שענין אשרי המכופל. 'ום בתולת י שראל כוק תוסיף

הרחקת כל הטרדות ו ,שלמות של השגת כל  האורות השכליות המושפעותה המורה על עוצם, ידיך

ר ק   , וצם זה התכלית אינו בנמצא כלל כעת בזמן הגלותע מתוהנה בא. המפריעות מהשגת התכלית

, והנה. ז לקבלת זה השלמות"קום בעוהמ שאין, ב"כ האומרו מובטח שהוא בן עוה"ע, ב"זומן לעוהמ הוא

, לותינו זה הוא סתום וחתוםג בענין מה שקץ, בספרו אדיר במרומי, ל"ח לוצאטו ז"מר כבר ביאר החסיד

קושיה של הגלות מ וזהו, היינו שבעצם כח הגלות  אין בו כח הג אולה כללד ,ג לילנ ליבא לפומא לא  "וכדחז

כ נפלה "וזהו מש. ולא בעצם כח הגלות, חר נשגב ממנוא עד שהגאולה שלו הוא רק מצד כח, עצמה

ו רק שתבא קימה מכח עליון "ימה חק שמצדה היא בלי, הנפילה היא נפילה כזאת' פי, וסיף קוםת ולא

. א מצד כח אחר"כ, נפילהה ז אין מקום כלל לזה השלמות מצד"כ רמז כי בעוה"ע. ללכלה שאינו בכח הנפי

א  שתושג "א להורות שמצד הנפילה, ן"לא נאמ ר בו נו, שלמות העתידה כ אשרי שיש בו ההכנה של"ע

והנה . שגב עליון שהוא כח הגאולה הבא ממקום אחרנ א מצד כח"כ, "אשרי"השלמות הנרצה מצד 

ו מקום להתמוטטות  "ח' הי, ראה בו כללנ כ שאין כח הגאולה"שהוא קשה כ, לה של הגלותח הנפיכ מצד

מ "מ, מר והנמהר הזהה פ שאין כח הגאולה נראה בהגלות"אלא שאע, שראל לגמריי רגליהם של שונאי

פ כן "אעש וזהו. ו כליון חרוץ"ח' שלא יהי, ח הגאולה נמשך הקיוםכ י התנוצצות של"וע, הוא מתנוצץ בו

מ בדרך  סמיכה שהיא דרך התנוצצות "מ, תורת קימה ב פ שאין כח הגאולה נראה"אע, ק"סמכן דוד ברו ה

ולא , שרק הסתר יש, נין הסתר פניםע וזהו, דבר זה נמצא, שלא תאבד תקוה חלילה, המשיך הקיוםל כדי

  .גמריל חלילה החזרת פנים

 

kb  . 

 
דאילו במיכאל כתיב  ויעף אלי אחד , בגבר יאלנאמר ש גדול מה שנאמר במיכאל ממה, א בר אב ינא"ואר

. יש בזה הערה. חזון בתמלה מועף ביעףב ואלו בגבריאל כתיב והאיש גבריאל אשר ראיתי, שרפיםה מן

היא דרך  החכמה ', אה .י שני דרכים"אפשר הוא להשיגו ע, בפרט הישראלי, אנושיה דהנה השלמות

צד מ ,הוא דרך התמימות והמשרים', והב. כיםתוך מופתים חותמ עד שיכיר את האמת, וההתפלספות
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ובצדק שבח בכוזריי את דרך התמימות יותר . שלמהה שממנה באה האמונה, ישרות הלב והנטיה הישרה

, צאנוהו ממונה על כל חכמה ומחקרמ דגבריאל, וזה העיר לנו במאמר זה. פ דרכי החכמה"מחקר עה מדרך

וכן בא . כדומה לזהו ,"ובין במראה", "ויבן", "כילךיצאתי להש", פסוק שאמ ר ב כדאיתא כמה  פעמים

'  תובכ וכן". א מיכאל שרכם"כ"כ"כמש, ומד רק בעד עם ישראלע אבל מיכאל הוא. לשון, גבריאל ולמדו ע

כ דרכו היא דרך "א. היינו מתפלל על ישראל, "מיךע בעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני"

הוא יותר , זה הדרך הנראה פשוטש כ העיר אותנו"ע. ה בדבקות הנפשתמימות והאמונה הישרה השפעת

חכמה והידיעות ה דהיינו, מדרך האמור בגבריאל, הגיע אל מרכז השלמותל נשגב וקרוב אל המבוקש

הנה ו .כבדים לאוחז בדרך קודש   זה להגיע על ידם לתכלית האמתנ שגם הם', הרבות שחוץ לתורתינו הק

כי , האמונה ביושר הלב לבין הבאה מצר המחקרו מצד המשרים, המושגתהחילוק הוא בין השלמות 

אבל , ה שיעיר אותה אל שלמותהל צ דבר מחוצה"וא, טבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדםה 'הנטי

וצריך הערה  , ברים נבדלים מהאדםד אבל ההשגה והחכמה הם, ותה אל שלמותהא ההשגה והחכמה הם

פ שיש "אע, הבאה מחוץ מ ובודאי משובחת ההשלמה הדבקה בעצם יותר. ושלמתה חיצונה להעיר אותו על

ייק  ד וזה. כמו השלמות שבא מצד עצם טבע הלב, נפש המשתלםב כ"מ אינה דבקה כ"בה קנין מ

ואילו בגבריאל כתיב והאיש , מצד עצמו, השרפיםמ דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד, מהפסוקים

ונראה בעיני . היא חוץ לעצם שלוש י התעוררות של קנין חכמה והשגה"עהיינו , מועף ביעף' גוו גבריאל

ה כל אחד כפי "יוצרם בל שהם מעריצים, ה להבחין בין גדולי מלאכי מעלה אלהז שאין תכלית המאמר לפי

 .רך נבחרד אלא להורות אותנו, בחינתו הקדושה

 

kc  . 

 
, וא ם לאו יעסוק בתורה, נצחו מוטב, ר"ל יצהע ט"לעולם ירגיז אדם יצה, ל" ר שב"ר לוי בר חמא א"א

הכוחות שבאדם הטובים . 'מיתה כוה ל יזכיר לו יום"אי אזיל מוטב וא, ש"אם לאו יקרא קו ניצחו מוטב

ר אין זה עצה טובה "יצהה כ כוחות הרעים שמצד"ע, השתמש בהם בדרך הטובהל תכליתם, והרעים

בהדרכות  ש כ הטוב"ע. ב ולא יוכל להנות מטובםהיו נצרכים לתכלית טוי כי לפעמים, להחלישם ולמעטם

הכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים יהיו ש רק, הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם

הנה מצד טבע האדם הכוחות ו .בשמרם את גבולם, כי באמת גם ה רעות טובות הנה. חת ידםת כפופים

כוחות ה ט לעורר"כ ירגיז אדם יצה"ע.  הטוביםפעולה יותר מהכוחותל הרעים המה נעורים ומוכנים

, ז יתכן באדם ש ההרגש המוסרי יפה בו"וכ. רעיםה הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות

עד , ינו מרגיש יופי הדרכים הטוביםא ,כ"אבל מי שנפשו לא נטהרה כ. עצמו כל הדרכים הטוביםמ ומרגיש

צריך להגבירם ש פירוש בתורת אותם הדרכים הטובים, ק בתורהכ יעסו"ע, ודמ -שיקבלם מהתורה והלי

ח כ י הידיעה יקנה"והנה ע. ז"שהוא מוזהר ועומד ע, אזהרה זול צ"דעל עסק התורה בכללה א. בנפשו

שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות , כ"ופלה כע אבל אם נפשו. ההתעוררות לכסוף אל הדרכים הטובים

וכבר ביארתי . ושם יותר מן הידיעהר שהוא עושה בנפש, ר את כח ההרגשאז צריך לעור, בנפשוש הטובים

ערבית וערב אחד לא ו ש שחרית"תדע שהרי אדם קורא ק", ד במאמרי"יתבאר בסו ,י"במקום אחר בעה

וסיף אומץ מ שהוא, ש היא לעורר את ההרגש הטוב"שסגולת ק, "עולםמ ש"קרא דומה לו כמי שלא קרא ק

א להחליש שום כח מכוחות ל אבל, הררכים יכונו רק להחזיק את הכוחות הטוביםכל אלה ו .להשכל הטוב

הבאים  , רעיםה אז ההכרח להשתמש במדה שהיא מחלשת את הכוחות, זילא פ לא"אלא שאם עכ. הנפש

כ יזכיר לו יום "ע, ז יותר מהראוי"חבב הנאות העוהל י התגברות הדמיון הכוזב"לעבור גבולם ע
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יא עצה יותר הגונה מהדרך שהיא ה ,להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטוביםבל אם אפשר א ,המיתה

 .טוביםה זה הפסד גם לדברים' י בהחלש כוחות הנפש לא ימנע שיהיכ ,להחליש הכוחות הרעים

 

kd  . 

 
שנאמר רוממות אל , רב של שתי פיות בידוח ש על מיטתו כאילו אוחז"כל הקורא ק, אמר רבי יצחק

שכלי שבו הוא רב אונים להתייצב ה מצד כח. חמרי ושכלי, האדם הוא מורכב. ות בידםיפיפ בגרונם וחרב

ונאי נפשו המה ש בל מצד החלק החמרי שבו הוא עלול לפול ברשת תחת ידא ,נגד כל הכוחות הרעים

. ולא מצד ה חמרי, מצד השכלי, רב שלה אך פה אחדח כ הוא משול שיש בידו"ע. הכוחות הרעים

, כ רוח הטומאה שורה עליו"ע. מנומ נשאר חלק  החמרי לבדו וחלק השכלי מסתלק, שהאדם ישןכ והנה

ל סגולת  "כ מסרו לנו חז"ע .גם אחרי העירו, חמרי לגרום לו תכונה רעה בשעת השינהה ויכול התחזקות כח

מצד עצמו ש עד, גדול מהכח השכלי שבו, כח החמרי שבו רושם קדושהה שעל ידה יקנה, ש שעל המטה"ק

' כאוחז חרב של ב, ש שעל מטתו"י ק"וא נמשל עה כ"ע. וט רגליו וילחם נגד הכוחות הרעיםלא ימ

 .ויביו יתגברא הוא גבור ומזויין שעל, בין מצד השכלי בין מצד החמריש ,פיות

 

ke  . 

 
, ישנם כוחות רעים שהם בעצם טבע האדם, מנומ ש על מטתו מזיקין בדלים"כל הקורא ק, י"ואמר ר

. דרך הישר יתוספו גם הם על שונאיומ עים כאלה שאינם בעצם טבע האדם אבל כא שר יטהוחות רכ וישנם

. כי הם בעצמו ובשרו, מנומ פ שלא יבדלו"שהם לא יזיקוהו אע, ות הרבקים בטבעוח -כ אמר לענין הכו"ע

לים מר שהם בדא אבל לענין הכוחות החיצוניות, ש בכלי קרב"י הק"מוש עח אבל לא יוכלו להזיקו כי הוא

 .ממנו לגמרי

 

kf  . 

 
אתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר ו מאי דכתיב , ואמר רבי לוי בר חמא א מ ר ריש לקיש

מלמד , להורותם זו גמרא', קרא  כומ והתורה זו, ואתן לוחות האבן אלו עשרת הדברות, הורותםל כתבתי

. כן בעוד איזה מקומותו ,ונה מדוייקתלדעתי בכו, קרא  כאן הלוחות לוחות אבן. סינימ שכולם נתנו למשה

ובביאור , שבתל ל בסידור עיון תפילה שלו בתפילת שחרית"עקלענבורג זמ צ"ז יפה הגאון רי"וכבר העיר ע

תורה ה והנה המשנים את. חרות מכתב אלקים' חומר שעליו היה האבן היא, ולדעתי הנה. הכתב והקבלה

הוא חומר , אך המעשים, תורה וכוונתה בכללהה  רוחכי צריך לשמור רק את, ברשעת דעותיהם יאמרו

שהן , ה את עשרת הדברות"קבה נתן, כדי להוציא מדעות נכזבות כאלה. שנים לפי רוח הזמןמ הם, התורה

של : ל "כדחז, וב חומר קשה שאין שום שינוי יכול לשלוט, בחומר אבן, ולהכ אות הברית על כל התורה

ו ב ק אין שום שינוי יכול לפול"החומר של התוה' הורות שאפיל ,ץ על ידםפטיש יפוצ' שאפי, סנפירינון היו

והנה . הם חק עולם דבר צוה לדור ודור, מצותה ת בעשיית"וכל המעשים שאנו מצווים מפי השי. ו"ח

ו "ודימו שח, גד פשטא דקראנ שמצינו פעמים, פ"ינת דעותיהם הרעות על עניני תורה שבעפ ,המהרסים בנו

אבן אלו ה את לוחות, כ אמר"ע, פ"כל קבלו למשה מסיני בתורה שבעה אבל באמת . ק"תוהל ב"שינו חז
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והתורה , ואין אפשרות לשינוי שיחול עליו. ינויש כ חזק בלא שום"שחומר שלהם ג, עשרת הדברות

ודבר אלקינו ', ו דבר א"לא ישתנה חו ולא נשתנה, שר כתבתי  להורותם וכולם נתנו למשה מסיניא והמצוה

 .ם לעולםיקו

 

kg  . 

 
כי יש . 'ביא עליו יסורין מכוערין ועוכרין אותו כומ ה"הקב, אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק

הלא , א לו לעסוק בתורה"הנה מי שאו .סורין שמועילין לזכך את  המדות ולהגביר כח הטוב באדםי מיני

הגביר הכח הטוב שבו ולישר ל בכחם'  שיהיה יביא עליו יסורין כאלה"כ הקב"ע, טובה אין לו במה להגביר

ר "לי בראתי יצה"ז עסוק בתורה הרי יש בידו להגביר כח הטוב שלו וכמאמרםל אבל כשאפשר לו. מדותיו

יסורין כאלה ' פי. ליו יסורין מכוערין ועוכרין אותוע ה מביא"כ הקב"ע, בראתי לו תורה תבלין

כדי שישים פניו לתורה אשר , תכונותיוב וסיפין לו מגערתאדרבא עוד  מ, חזקים מדותיו ותכונותיומ שאינם

 .גם היסורין יהיו בדלין ממנוו ,ימצא כל טוב המדות

 

kh  . 

 
ד אדם מוכר "מדת בו. ד"ה מדת בו"מדת הקבכ בא וראה שלא, ח בר פפא"אמר רבי זירא ואיתימא ר

כי עניני הקדושה , ערה בזההה. ישראל ושמחל ה נתן תורה"אבל הקב, חבירו מוכר עצב ולוקח שמחל חפץ

כי המדרגות שירדו  . ל בפרדס"ז מ קורדווירו"כאשר כתב האלקי הר, טבעם מענינים גשמייםב מחולפים

שלות היא כענין ל -אלא שהשת, שאר המדרגה הראשונה במדרגתה ומעלתהת ,בקדושה בדרך עילה ועלול

-מצי, ת מצומצמת בענינים ארצייםלהיו, רדה ממרום עוזהי ק כאשר"והנה התוה. תוספת ודבר שנתחדש

מ אין דרך "מ, מדרגות יש להם מציאותה פ שכל"אע. ותה הראשון קיים כמשפט המדרגות ש ל קדושהא 

הצורה ' מדרגה  למדרגה תהימ וכאשר י צאו, שההעדר כרוך בהוייתם, דברים הגשמייםה הוייתם כהויית

מכר דבר של ש מפני, לחבירו מוכר עצבהנה המוכר חפץ . ים האלקייםר -לא כן הדב, הראשונה נעדרת

ה נתן  "אבל הקב. פ החפץ לא נשאר בידו"עכ, החפץכ כ"והכסף שבא לידו אינו במעלה כ, קיימא

שמח מפני שמציאותה הראשון קיים ו .והורידה למדרגה שפלה שתוכל להיות בתחתונים, ישראלל תורה

נשארה אצלי ברום ש אותה' פי, "תיתור, כי לקח טוב נתתי לכם", נתינה אמריה שהרי אחר, בעינו

י השמירה של התורה "וע, מעלה העליונה במקומהה הורה שנשארה". אל תעזובו", המדרגה

כי  , באשר יש להעיר, וד יתכן לומרע . 'ית' שנקראת תורת   ד, מתדבקים בתורה העליונה, מצוותה במעשי

ומנא לן  , פני דחקומ ולא, ין יפה נותןהרי  בע, אבל בנות ן מתנה, א במו כר"ינו כא זאת המדה ש ל מוכר עצב

'   תי אמנם הערה גדולה יש בזה בהשקפה בשלמות טובתו. ד"וב לדמות למוכר ולומר שאינו בזה כמדת

זולת  , א יש בזה כונה לתועלת עצמו"מטיב מבנה כלשל"כאשר ביאר החסיד בחוה. 'וחיוב ההודאה עלי

מוכר עצב מצד שאינו רוצה ש ,היא המדהוהנה באמת כך . ת שהיא רק לטובת הנדכאים"שיה טובת

. הלוקח מוכרו ,בערך הכסף יקרא  הוא לוקח, פעמים שמח בהכסף שק יבלל ואם. בנתינת הדבר לזולתו

לא שבוחר יותר בהרע א .טבע כל אדם למשוך לעצמו התועלתש מפני, ובאמת על נתינת הכסף הלוקח עצב

כ "ג ,ז בנותן מתנה"והנה לפ. מרובה שהוא החפץהגיע להטוב הל כדי, המועט בעיניו שהיא נתינת הכסף

ונמצא שהוא . הרי יש בזה דבר שיקרא כמכר, תנהמ 'נייח נפשא לא יהיב לי' י לאו דעביד ליאל"אמרו חז
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ה נתן "אבל הקב. עד הנייח נפשאב פ שילם"אלא שהוא שמח על מה שעכ, עצם מצד הנתינהב כ עצב"ג

אלא שבמקח , תןל כמו מקח שלא קדמה להמוכר שום חוב' יפ, לשון מקח, לקחב וקראה, תורה לישראל

אם , כי ממנו הכל, ו"אין  שום סבה מצד קבלה ח' ית' גביל אבל. והתמורה מניעה הנתינה, נכנס תמורה

כ בשאר מוכר ים יש "משא, לוקח כללה שיש בו גדר המוכר  ולא גדר, וא באמת ב נתינתו רומה למוכרה כן

א "אינו כ, ה כל שמחתו"קבה אבל. אחד אינו כי אם מצד גדר הלוקח שלושמחת כל ו .כ גדר לוקח"בהם ג

 .י"ראוי להתבונן בדברים בעהו להשפיע לבד ולהיטיב לנבראים

 

l . 

 
פ שביטול תורה עון גדול "אע. תלה בביטול תורהי פשפש ולא מצא' אם רואה אד ם שיסורין באים עליו כו

. י מדה מוצמצמת לכל אדם"יתן ענ א להיות"ידת התורה אדבאמת חיוב שק, כוונת הענין הואד נראה, הוא

, די הכרח סיפוקומ יותר' ולקנות נכסים וקנינים אפי, היות עוסק במשא ומתןל שהרי יש לכל אדם רשות

וא ה ותיקונם, דם שיש בו תכונות שלפי מדרגת נפשו ראוי לתקנםא אלא שיש. ואין בזה משום ביטול תורה

ולפי אותה המדה שמוטל עליו מצד טבע  . ישרו  מכשרת את  האדם להיות צדיקכי התורה. י תורה"דוקא ע

אז , וא מתרשל בזהה ואם. י התורה"עליו לעסוק בתורה כדי שיתקן עצמו ע, דותיומ נפשו לתקן את

דותיו רא וי מ שלפי ערך, כ יתלה בביטול תורה"ע. מתקין א ת  המדותמ שהם, ההכרח להביא עליו יסורין

תלה ולא  , ה"ומשו. צריכות תיקון ולא יצטרך ליסוריןה כדי שיתוקנו המדות, בתורההוא שיאחז יותר 

שאין בידו למתקן בלא יסו רין , זוכ היינו למתק את  מרות יו במדה. ידוע שיסורין של אהבה הםב ,מצא

תכונתו בתחילת מ ת להעלותו במעלה גד ולה יותר"וזהו רק מאהבת   השי, ליונהע ולזכות לשלמות יותר

 .היצירה

 

l` . 

 
, סורין שיש בהם ביטול תורה אינם יסורין של אהבהי א כל"ח, ר חנינא"א ב"יעקב בר אידי ור' פליגי בה ר

, ח בר אבין"דר' א ברי"ל ר"א. 'כו, הבהא ב ביטול תפילה אינם יסורין של"אידך אמר כ ל יסורין שיו 'וכו

יסורין שממתיקין  כל גופו ', וכ  משן  ועיןו"ק', אידי ואידי יסורין  של אהבה הן כו, ח"ריוא הכי אמר אב א

השכל ] הכשרת[השכל ו והמה ההרגש, אדם ומעשים טובים שני  ראשים עקריםה שלמות. כ"א על אכו"ש

השלימו ל ולהכשיר את ההרגש. מחכמת פתי שבידה סגו לה זאתה ת"תור ת השי] היא[ולהשלימו אחת 

כ הריהם "א, ם היסורין מבטלין מהתורהא דא"ח כ"ע. ז נבנתה עבודת התפילה"בציורים קרושים ע

וא לרומם את האדם יותר מכפי ערך ה שגדרן, איך יתכן להיותם יסורין של אהבה, שלמת השכלה מונעים

אפשרי לו כפי ה הלא יותר טוב מב לעדם השלים אח החק, כלית אלה היסוריןת ואם היתה זאת, תכונתו

כ "ע, ן להכשיר את ההרגש במעלה יותר עליונהיסוריה א כי לפעמים תכלית"וח. י התורה"תכונתו ע

רי הוא מפסיד על ידם השלמת   ה דאי לאו הכי, א כשאין בהם ביטול תפילה"סורין של אהבה כי אינם

לפעמים מועילים ד ,א אמר  דאירי ואידי יסורין של אהבה הן"אך  רחב. תפילהה י"ההרגש בקדושה שבא ע

' יה לא, עמ ל בומן ההוא  בתורה ובתפילה' אם הי' ד שאפיע, עלהנ כ את  האדם באופן"היסורין להכשיר כ

י "כ ע"עד שאח. יסורין לכונן טבעו בדרך ישרהה כאותו הערך שמועילים, כ את השכל וההרגש"משלים כ

' למות יותר גדול  ממה שהיש יקנה בזמן מועט, י חולשת והכנעת החומר"שכלי שמתגבר עה וכח, הכנעתו
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י מה שאבד "שע, עבדמ 'והביא ראי. לו קודם היסורין' ילה עם תכונתו שהיבתפו עוסק בתורה' קונה אם הי

עשות עבור ל יכול' לא הי, אדם בעל שן ועין' פ שתחילה הי"אע, לוש שן ועין יצא לחירות ונעשה כל הגוף

ועכשיו הוא , עבד וכל פעולותיו אינם שלו' תחילה היש מפני, שהוא חסר שן וע ין, כ כמו עכשיו"עצמו כ

עוסק  ' פ שהי"אע, תכונות שאינם הגונותו עבד לתאוות' נ קודם היסורין הי"ה. ורין ופעולותיו לעצמוח בן

ויגדל  , דכאות של היסוריןה י"כמו עכשיו שנכנע ע, כ לקרבו לקדושה"פועל עליו כ' א היל ,בתורה ובתפילה

 .תורה ותפילה] שהיה בהם ביטול[יסורין ה כ היתרון נגד הפסד הזמן של"אח

 

la  . 

 
י יסורין ואלו הן "א ע"וכולם לא נתנם כ, ישראלל ה"מ תנות טובות נתן הקב' י אומר ג"תניא רשב

וכיון שהן . ל השיגן, אשר הוא אדםב לפי שורש יצירתו, יש מעלות ש הן בטבע האדם. ב"י ועוה"או תורה

אין  , מן הטבעלמעלה ו ,אמנם לזכות למעלה שהיא חוץ לטבע. די לזכות א ליוכ צ יסורין"שוות לטבע א

היו , כענין הנבואה שכשהיתה חלה. י יסורין"א ע"כ כוחות הגוף שהם טבעיים מוכנים לזה

ורים בדניאלנ ועוד במקומות  מ תי וכמו שהפסוקים"ם ביסוה"כמו שביאר ה רמב, תפרקיםמ אבריהם

שיותש , וריםי יס"ע א"אין הגוף הטבעי מקבלה כ, יא מעלה עליונה חוץ לטבעה והכל מפני שהנבואה, רבים

מצד ו .גוף ונפש, והנה האדם מורכב משכל. ולם למעלה מן הטבעכ מ עלות הם' כ אלו הג"ע. חילו וישבר

וישראל . וכל להתרומם מעל חוקי הטבע בשלשתםי וגם, שלשתם יוכל להיות לו מעלות שוות אל  הטבע

רומם השלמת שכלם הם התורה לל נתן, מצד השכל. אלה יתעלו מעל עניני הטבע' ה שבג"קבה הכינם

. מעלה מענין הטבעל מ יש בה  כח קדושה סג ולי"ומ, י שהיא ארץ גופנית "א, גוףה ומצד. למעלה מכח הטבע

 .י יסורין"א ע"כ כולם לא נתנו כ"ע, ליונה גבוהה מן הטבעע מצד הנפש לזכות למעלה, ב"ועוה

 

lb  . 

 
.  מוחלין לו על כל עונותיו,קובר את בניוו ח"כל העוסק בתורה ובגמ, ח"דריו' תנא תנא קמי

שבשלשתן . וההרגש, והמעשה, שכלה .לשלמות וכן לחסרון, מתחלקים בכלל לשלש מערכותה המעשים

אך , ח"מעשים בגמה חטאי, והנה לעומת חטאי השכל יכופר בעסק התורה. רעיםו יתכן מעשים טובים

. קודםמ תר שאת על מה שחסרתשובה והתיקון הוא להוסיף ביה כי גדר. חטאי ההרגש הם קשים להתכפר

רגיל לקרות דף אחד  יק רא ] ל"וכדחז, חיובו המצומצםו והנה שלמות החכמה יוכל להוסיף יותר מהרגלו

, הרגש כשם שהוא טוב ומחויב במדתוה אבל. ירבה בצדקה ומעשים טובים מרובים, וכן המעשים. פיןד שני

כ "ע, לטוב' הרגש  אפיב  אין תקנה בה רבותכ"ע. עלה ושלמות כלל ועלול להזיקמ כך יותר מ מד תו אינו

רגשתו ה כל' אמנם אם יסכים בלבבו שתהי. ע"רגשי היותר עצום לה שהוא צער, ע"יכופר במיתת בנים ל

וחיית ורבית  "ז נאמר "וע. פרה הגונה לעומת ההרגשכ נר אה שהוא', באהבת בניו רק למען כבוד שמו ית

 ".'וגו

 

lc . 

 
תוכן החילוק בין  . מסיק הא ב צנעה הא בפרהסיאו 'ם יסורין של אהבה כור יוחנן נגעים ובנים אינ"א
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א לזכך את   "סורין של אהבה אינם כי שתכלית, הוא לדעתי. אינם של אהבה ליסורין של אהבהש יסורין

סורין כאלה שהוא י כ היסורין ההם צריכים שיהיו"כ ע"א. רוחני כאשר ביארנוה האדם ולרומם ערכו

הפסד ה מה שאין כן ב יסורין כאלה שעצם. באה על ידם נכונה לבאה ההכנעה' ותהי, מרגיש בם כפ י ערכם

פ "רחמיו מחשב כופר העון לפי ערך ההפסד אעב ת"השי, פ שלענין כפרת עון"אע. גדול מערך ההרגשה

כ יסורין "ע. ז שאינו מרגיש"לל ככ מ לענין יסורין של אהבה אין ההפסד מועיל"מ, ההרגשהמ שהוא גדול

כ "ע. סורין של אהבהי אינם, אבל יסורין שההפסד עיקר בהם, סורין של אהבהי הם, גש עיקר בהםשההר

לפעמים אין ש ,א"בל בפרהסיא בא לו הפסד מה שנתבזה בעיני בנא ,בצנעה ההרגשה עיקרית בהם, נגעים

הרגש ה , ומיתו'וכן בנים דהוו לי. חשבון של יסורין של אהבהב וזה  אין יכול להיות, הוא עצמו מרגיש בזה

כ לפי הערך של "מ ההרגש אינו גדול כ" דול מאד מג פ שההפסד"ובדלא הוו ליה כלל אע. ל"גדול מאד ר

' שפי. ח שאמר דין גרמא דעשיראה ביר"מריו, הראיו .כ לא יהיו בכלל יסורין של אהבה"ע ,ההפסד

, שהי, ד פשוט"ולע, קיםשאר צדימ ' הק' ותוס, א"א יסורין ש"לו כ' ח לא יהי"גכרא רבה  כריוו י"רש

, ל אהבה הויש כ בכלל יסורין"וע. הלא חציף מאן דמפר סמי, ו"צד חטא חמ מפרסם הדבר ואם היה

 ...ש"ה פרסם הדבר לקדש ש"משו
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ld. 

 
ראוי להבין בדברי . ל לא הן ולא שכרן"סורין אי ל חביבין עליך"רבי  חנינא א' ח חלש על לגבי"ריו

לפי שתכלית , אלא תוכן הדבר, יסוריןב שלא אמרו זה חלילה כמבעטים. אמרם לא הן ולא שכרםב קדשם

מדכאו ביסורין  , צירתוי שיתעלה במעלות עליונות יותר מטבע' מי שזכה לפניו יתש ,יסורין של אהבה הוא

בל א .'אינם לפי טבעו והנה זהו בתורת שכר טוב לטוב לפניו יתש י הזיכוך יזכה לאותן המעלות"כדי שע

א מגמתם  לעבוד את   "כ, שום מעלה ויתרון כללב אינם רוצים, באמת ותמים ' הגדולים עבדי דהצדיקים 

מפני שזו היא , זכות ביגיעתם בתורהל א"כ, מתנה של השגה גדולה אינם רוצים' ואפי, בודת עבדע ת"השי

 ביגיעתו א מה שיזכה"כ, שמיםה שלא רצה בגילויים מן, ל"א ו "הגר' עידו על קדוש דה וכן. ת"עבודת השי

לא ביגיעתם ש משום שאינם רוצים בשכרן לזכות, ה לא הן"משו. לא שכרןו כ אמרו לא  הן"ע. ק"בתוה

, דךי כ אמר לו הב לי"ע. ת"ופא באה בדרך עבודת עבד להשיג השגתם' כי כל מגמתם שתהי, בדרך עבודה

י זיכוך "ת שעלא ההתעלו, דיך עצמם בעבודהי י מעשי"להורות שאתה רוצה להיות השלמות באה ע

 .ואין כאן עבודת עבד בפועל, עשי שמיםמ היסורין שהוא

 

le . 

 
' לפום ריהטא הי. תיר את  עצמו מבית הא סוריםמ אין חבוש' א חלש כו"דהא רחב' ח לנפשי"ולוקים ריו

יאניבא  ' פריך ורבי חייא מי נפיל ליד ,כיסוי הדם ' סוגיא דהכא דברים אחדים היא עם סוגיא דפד ,נראה

אומרת כל ו ק יוצאת"שב, חנ"כדר: אדידיהו לא מהניא , כותייהו אדעלמאז ומשני כי מהני, תנהבכי

ראוי ' ז יקשה שהי"ולפ. ש"ש לע"ו בקב חרובין מעל וחנינא בני די, העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני

טובה לעולם ברים הם במה שמגיעה ד אמנם נראה ששני. דכי מהני זכותא אאחריני, כ בלשון זה"ג לתרץ

בזה זכיות הצדיק ש ,ודבר זה הדין נותן שיועיל לאחרים, אחת היא מצד הזכיותה הטובה, י הצדיקים"ע

כדי ' דידיל ומסתבר שלא יועיל, בזה גופו הוא גומל חסד ו עושה טובש ,מתרבות על מה שהוא מטיב לבריות

ה מסר שלטו ן "שהקב, טעם כח השלטון של צדיקמ היא' אבל ההטבה השני. שלא ינוכה מזכיותיו

שכל כחות הבריאה , עלת גדולת הצדיקמ ודבר זה הוא מצד עצם כח. צונו שיעשה רצונם במאמרםר לעושי

א כטבע בנפש "מול כג ז מטעם"כי א, לאחריני' דבר זה לא מסתבר לחלק בין דידיו .נכנעים למאמרו

ו ל א לגזור בדבר שא ינו נוגע" כוזה הטבע לא נתנה. תיר עצמומ כ צריך להשיב כי אין חבוש"ע. הצדיק

 .ל צדיק אחר מבחוץש ז צריך דבר מלך שלטון"דע, להציל אותו מרעה שנתון בה

 

lf . 

 
רוב בני האדם יש בו עכירות ורע אלא שהנפש ב כי הגוף. ל אהאי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא"א

אבל   .  כהתוך כסף ב תוך כור,עתידל מתוקן' כ אין לחוש על מה שמתבלה כדי שיהי"ע, משמרתוו מרוממתו

בו התעצמה הצורה ו ,גופו זך  וטוב' שהי, חופף גם כל  גופו' ל האור האלקי שהיע ח ששופריה העידה"ריו
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דהכי והכי א 'ל דנקשר זה עם מה דאמרי"ואולי י. ופרא דבלי בעפראש כ בכו על האי"ע. השכלית בחמרו

כ כשדברו והתבוננו "ע.  את  הג וף ולהפכו לטובמרקל כי תכלית היסורין היא, ל חביבין עליך יסורין"א

גוף שלך בתכלית ' כ שיהי"מרק גל ל חביבין עליך יסורין"א, ח נתברך בו"עלת הגוף הטוב שריומ על

בודתם ע י"שיותר  היו רוצים לתקן הכל ע, כ לעיל "כמש, ן ולא שכרןה לא, ז ענה אותו"וע. הזיכוך

 .מיםש שהי יסורין שהם מע"מהתיקון שבא ע, הבחירית

 

lg . 

 
. ד אייקר חלא וקם בדמי חמרא"וא, לא והוי חמראח איכא ד אמרי הדר', דאני חמר א כו' ל ת"רב הונא הו

כ כשיש בנס צורך לעשות "א, טבעה ת רוצה בקיום"כי השי. ה נס בלא צורך "שוט דלא עביד קובפ זה

, אוי יותר למעטר ובזה פליגי מהו, תוהנה יש מיעוט בכמ ות ומיעוט בא יכו. דיףע אז למעוטי בניסא, ליראיו

והנה החזרת . ז יתגדל באיכות"פ שעי"מות הנס אעכ או, ז יתגדל בכמות"פ שעי"איכות הנס אע

א על "שאינו מתפשט כ, וא קטן בכמותה אבל. שאינו בסדר הטבע כלל, חומץ היא נס גדול באיכותול היין

פ "שהולך ע, איכותב הוא נס קטן, דמי חמראאבל באייקור חלא וקם ב. ל הצדיקש דאני חמרא' אלה הת

חלא ה עד שיגיע שיתייקר, וא צריך להתפשט על הרבה עניניםה אבל הוא גדול בכמות שהרי, דרכי הטבע

 .פ שמתגדל בכמותו"עא ד דיותר טוב למעט איכות הנס"ל לא"וס, בדמי חמרא

 

lh . 

 
כי בשינה . על תפילתי שתהא סמוכה למטתי, ל ימיכ על שני דברים הייתי מצטער, תניא אבא בנימין אומר

כ רוח הטומאה "ע. מדמה לבדו פועל בוה וכ ח, מפני שהרצון השכלי סר ממנו, שוקע בחוקריותמ האדם

מעלה שיהיו פועלים ה והיינו כי אף שאפשר לשלמי. צריך להעבירו בנטילת ידיםש שורה על הגוף עד

ל ע אבל, היינו מצד הנשמה, יון הרבה שזכו לזהנודע מקדושי עלכ ,בשכלם בשנתם בהשגות רמות למאד

, עולת התורה לפעולת התפילה על האדםפ והנה קהבדל בין. הגוף אין הנשמה פועלת בשעת השינה

עודתה לרומם את הכח ת ,אבל התפילה בעיקרא. ת שכל האדם וממילא מזדקק הגוףא שהתורה מרוממת 

התאוות ל כ ראוי"ע,  הגוף לדברים נשגבים וקדושיםאד לרומם  רצוןמ וה וא מכוון, וא כח הגוף;המדמה שו

ומפני שעיקר . תפילה את החסר בגוף טבע השינהב כדי לתקן מיד, התפילה סמוך למטתו' שתהי

 .ה נקראת חיי שעהי"משו, בא לתקן קדושת הגוףה התפילה

 

n . 

 
מ צפון זהב ", הגוףל הכוחות הגשמיים וגבורת א הצפון מיוחס. ועל מטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום

ל הכוחות אודרום, מורה הנבוכימנב ל"ם ז"שמקור כל רע בחומר כדברי הרמב, הוא מקום  הרעו ," יאתא

, גם בשכלו, זק בגופוח הנולד' באופן שיהי, הנה ראוי לכל אדם להשתדל בקיום המיןו .השכליים הרוחניים

, אמיתיה  צריך הוא להיות כלי אל השלמותכי הגוף. גוף נפסד ונחלשה 'א לשכל בלבד עד שיהי"ולא יפנה כ

צריך  ' מצטער שלא יהי' והי. אופן מגביל האמצעיב וצריך האדם למוד גדול בהעמדת כוחותיו ותשוקותיו

 .ו עד מאדב שהעמידה על האמצע קשה, וטה לקצה האחד גם בזה העניןנ להיות
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n`  . 

 
 להתפלל ולא המתין לחבירו טורפין לו חד מהםא שנים שנכנסו להתפלל וקדם, תניא אבא בנימין אומר

כונתו רק הנאת  עצמו ותועלתו ' תהיש כל זמן', ההערה בזה שהמתפלל אין תפילתו רצוי. פניוב תפילתו

כ "ע, לל בתפלתוכ מתין על חבירו הוא אות ממנו שלא שם טובת חבירו אל לבומ כ זה שאינו"ע, בתפילה

, אמיתיה י השלום"א ע"שאין השכינה שורה כ, לק מי שראלתסתש וגורם לשכינה, טורפין לו תפילתו בפניו

 .בין הגשמיתו בין הרוחנית, דהיינו שידרש כל אחד טובת חבירו

 

na  . 

 
כתבתי . לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך, ללוה ר חנינא זוכה לברכות"י ב"אר, ואם המתין מ ה שכרו

שנהר מורה על , "נהר שלומךכ ויהי",  זההרואה נהר בחלום ישכים ויאמר פסוק, לי"דחז' פיב א"במ

', הר רואה שלונ כ הרואה"ע. חלק מחלק כמו יסוד העפר, הם פירוד מוחשיל שהמים אין. אחדות הכללי

א "הוא מראה שאינו מכוין בהנאת עצמו כ, בירוח כ בהיותו ממתין על"ע. הרואה' שם בפ' כדאי

שלומו ' שיהי, "ויהי כנהר שלומך" ברך בב רכה שלכ הוא מת"ע. והיינו תועלת הכלל כולו, בירוח תועלת

 .מסייעתו' וזכות הרבים תהי, כלל כולוה כ מברכה של"נמשך ג

 

nb  . 

 
יש . יכולה לעמוד מפני המזיקין' ראות אין כ ל בריל א למלי נתנה רשות לעין, תניא אבא  בנימין אומר

ומתרעמים מפני מה , ק שכלםעלם מחנ ערה חשובה להשקיט לבות בני האדם המשתוקקים לדעת כלה בה

האמין שיש לנו טובה גדולה ל כי עלינו, עניני מחקרים וספיקות שערגה נפשם להשיגםמ נעלם מהם הרבה

והנה . ש"תי ת הטוב והמטיב"לא מנעה ממנו השי, ידיעה טובה מהעדרהה ואלמלא היתה, במניעת הידיעה

והרינו רואים ,  אין כל בריה יכולה לעמודעין לראותל שאלמלי נתנה רשות. לפנינו בחינה מחוש הראות

 .ה לכל כיוצא בזה בענינים שכליים"עדר הראות והה טובת

 

nc  . 

 
'  אלפא משמאלי, אמר רכ הונא כל חד מנן, אוגיאל אינהו נפשי מנן וקיימי עלן כי כסלא, אמר אביי

הפסדים נמצאו המונים של ל פרטי הכ שעל,יש שני מיני סיבות ההעדר וההיזק באדם . 'כו' ימינימ ורבוותא

נוטה להפסד ולרע בדרך ש האחד הוא מצד טבעו של אדם. רבו כוחות ושלוחי הקיוםש כמו, שלוחי ההפסר

והנה . ספרמ שמגרה בעצמו רעות והפסדים באין, השני שבא מצד מעשיוו ,הטבע שאינו תלוי כלל במעשיו

גם  , וכל הנבר אים הרשומים כדוריים המה, ת רובע בבריומ הענין הטבעי יתיחס תמיד ל כדור ועיגול כי אין

כי הטבע מצד עצמו שם , אופן ההנהגהב להורות שמצד הטבע אין חילוק, כדור יחס ימין ושמאלב אין

' וכבר נתבאר בד. תיחס לכדורמ כ הוא"ע, נ"כטוב כחוטא"עולתו על גוי ועל אדם יחד פ ת שיפעל"השי
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, מצד המעשיםש ויושר מורה ההנהגה, רים הנהגה הטבעיתעיגולים מו, יושרו חכמת האמת  סוד העיגולים

ד המזיקין "כ ע"ע. אדם בבחירה בזה רשומיםה וכל פרטי דרכי הנהגת, שבזה יש ימין ושמאל

שהוא דבר עגול , י כסלא לאוגיאכ ההעדר הטבעי והחסרון שבטבעו של אדם אמר וקיימי עלןב הכרוכים

מה שמוסיף כח  ב ו הרי"ד המעשים שכשהולך בדרך רעה חהמזיקין הבאים מצו ולענין ההעדרים. ומקיף

, מעשיםה שהמה מוכנים לפעול כפי', ורבוותא מימיני' שמאלימ אמר כל חד מנן אלפא, מוסיף להרע

 " .ימיניךמ יפול מצדך אלף ורבבה"וכשהולך בדרך הטובה 

 

nd  . 

 
הני מאני דרבנן דב לו מחופיא , רכי דשלהי מנייהוב הני, ה אי דוחקא דהוי בכלה מנייהו הוי, אמר רבא

סרון השלמות הנמשך מצד הכוחות ח מפרש אחת לאחת הסוגים של. ני כרעי רמנקפין מנייהוה ,דידהו

וכבר נודע . טבעב אהבת התורה והחכמה אצלו' ראוי שתהי' הי, אדם החכמהה הנה מצד נפש. הרעים

מורגש דוחקא בבא   '  ראוי שיהי'ולא הי, ספסירא שכיבןד כד עזיזא רחימתין אפותיא, ל "מאמרם ז

,  טבע לקדו ולהחשיך אור אהבת התורהב י הכוחות הרעים הפועלים"שע, א מנייהו"כ. 'שמע דבר דל העם

ראוי שלא ' הי, החסדו נ בעסק המצות והטוב"וה. וכל מניעה קלה טורדתו, וחקאד כ הוא מרגיש"ע

דבר  ל בהיותו רץ,  והני ברכי דשלהי.השתוקק לדברים טוביםל להרגיש עייפות מצד טבע  הנפש הטובה

ח מקושט  לעולם בכל מ דות טובות  "הת' אוי שיהיר ,הי, ח"ולענין הת, מניי הו הוי, מצוה ולכל דבר טוב

מתרגשים , עבודת השכלב י שמעורר כחותיו הרוחניים"אלא מפני שע. שמרתו מכ ל רעמ שהתורה

מזה  חשב ו ,שמקיפים את האדם,  ציאותצומחות מהכוחות הרעים שבמש ,כ המדות הרעות"ומתעוררים ג

כי המדות המה  , הני מאני דרבנן דבלו,  מה שאמרב וזה רמז . ח מדו ת בלתי שלמות"בת' לפעמים שתהי

. ה קבלה' לשון ובעלי המחקר וגם בדה כאשר אמרו בעלי, " מדו בד"כענין , ונקראים מדות, לבושיםה כערך

כענין אש , חיכוךה י"ע, כוחות טבעיים בחומריםמתעוררים כמו שמתעוררים ש ,דבלו מחופיא דידהו

תרגשות  ה י"ע, מו כן יוצאות ההרגשות הרעות שצפונות בטבעכ .י הקשת וחיכוך דברים חומריים"היוצא ע

י הכוחות הרעים מתרגשות  "אמנם עוד נמצא שע. אדמ ח שמירה במדותיו הרבה"כ צריך ת"ע. הכוחות

כ בחללו "כי הכוחות הרעיס נמזגים ג, דםא המניעות שבגופו שללבד , ניעות חיצוניות לכל דבר טובמ כ"ג

פ "אע, ה הני כרעי דמנקפי"שומ ואמר. כ צריך האדם להתגבר עליהם"ע, תנגדים לכל טובמ של עולם והם

מזדמנים יותר עיכובים ו ,כ מנייהו הוי"ג, בהיותו הולך לדבר מצוה, גופו של אדםל שמתנגפים מדבר שחוץ

 .רשותה ה משאר דבריומניעות בדבר מצו

 

ne  . 

 
יסוד הכוחות . פוריא ולמחר חזי כי כרעי  דתרנגולאא האי מאן דבעי למידע להו לייתי קיטמא  נהילא ונהדר

ובכח האחדות נמצאת מצות . רכהב כי השלום הוא הכלי המחזיק, וא הפירוד ומניעת האחדותה הרעים

מ ו שכתובי כ ,א תאוותו וחפצו"מבקש כאבל הנפרד אינו . ת"אהבת השיל ומתוכה יבא, אהבת רעים

' שקודם שריפתו הי, והנה אפר מורה על הפירוד". וןא יתפרדו כל פועלי"א "וכה". לתאוה יבקש נפרד"

הפירוד ] ובצדק. [אוי להתאחר כללר שהרי אינו בר גיבול ואינו, והוא בתכלית הפירוד, נפרד לאפרו גוש

יש , רעי דתרנגולאכ ולמחר חזי כי. א חלקים נפרדים"כ, לאין שם גוף מחובר כלש ,מורה בהיותו נהילא
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ר "ע והוא, א את עצמו"מאחר ש אינו מרגיש כ , תאות חומר יותב בזה רמז כי ה פירוד גורם להיות נשתקע

שבא מכח , רמז על ההשתקעות בתאות החומריותמ כ"ע', ח מצויין אצל נשותיהם כתרנגולים"שלא יהיו ת

כי כרעי דתרנגולא הילוכו , ל עצמוע א"שמטביעים בכחם שלא לחוש כ, נמשך מהכוחות הרעיםה הפירוד

ים אחרונים משום מלח סדומית  מ בדבר, כל הבשר ' ל שאמרו בפ"א בדחז"אשר ציירתי במקכ .ומנהגו

וסמכים ממקר א מ מים אחרוניםשובאמת  אמרו. משתכח כי קורטא בכו ראד ,שמסמא את  העינים

דבריהם ש כ ביארתי"ע. הרי יש בזה משום ענין קדושה. חרוניםא םאלו מי" והתקדשתם והייתם קדושים"

יש , לח סדומית האפשרית להמצא כי קורטא בכוראמ ולבד הדבר הפשוט של תערובות. ל כפולים הם"ז

כ את ראש י "ולא פנו ג, תאות גופםל להיות פונה רק, כי הלא זה חטאת סדום. וסרי נעלה מאדמ בזה דבר

הנה הנטיה אחרי ו " .גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה"אדם הישר ב יסודי המוסר המוטבעים

. הרחמיםו שראשיתם הוא החסד, נוטלת ממנו הרגשותיו הנעלותו מעבה טבעו של אדם, הערב אל החושים

, הנאת החושים בהכרח פועל ליקר בקרבו את ערכםב שההשתמשות, כ מכל סעודה אשר יאכל האדם"ע

ל כעין  "תקנו חז. שלמות האמיתיה יו ההרגשות הרוחניות המקרבות את האד ם אלנגד עינמ ולהעביר

. הוא אוכל לחם קודשש שיצויר יפה, הרגשות הקדושות לפני המזון בנטילת ידיםה תרופה קודמת לרומם

מוקדם ה אמנם אחרי כל הציור. עדה בכלל נקראים ממלכ ת כהניםה כי כל' , והוא דומה לכהן משרת ד

כ  "ע. חושי להפיל את אור המוסרי שבנפש הטהורהה ולא ימלט שפעל השימוש,  שלועושה הטבע את

מים ,  ל "יפה נבין דברם זו .קדושה הנאותהה לשוב אל, ל מים אחרונים"עוד הפעם תקנו חז, אכילהה אחר

י הראשונים באו להקדים הרפואה קודם  שיתעוררו כ .ראשונים מצוה מים א חרונים חובה

כי לא  , ולא יאמר עליהם חובה, צוהמ כ הם"ע, קר ערכה של מושג היושר הטהורהפסיד את יל החושים

. כ הם חובה"ע ,בל האחרונים באים למהר לתקן את  אשר בהכרח נתעוותא .נתחייב הדבר בהכרח

המונע את תנובת החסד והצדק הראוי לשא , באנשיםש נמצא גם בשלם, הזה שבהכרח] והתערובות[

וראוי להעבירם על , מסמא  את העיניםה הם המה המלח סדומית, פש יקרהלשאת פרי ברכה בכל נו ענף

כמו , הייתם קדושיםו .לשוב אל ה קדושה, י הידים"עצת הנפש ויוצאות בפועל עמ הפעולות הנמשכות

לא עירוב של ההפסד העלול מהתגרות ההתמכרות ב ,שאתם צריכים להיות ואתם מוכנים לכך

, חסרון של הרגשת עצמו יותר מדאיה להסיר, הזאת תקלע מטרתהכי הפעולה הקדושה . חושיםה להנאת

השכיל אל זולתו כאל ל כי ההרגשה השכלית מובילה את האדם". לתאוה יבקש נפרד" ,שהיא חטאת סדום

משכות רגשותיו נ ,ובהיות האדם נוטה אל שכלו יותר מאל חמרו, לליותכ א"כי בשכל אין פרטיות כ. עצמו

ערב ה אבל כל זמן שימשך אחר, כ איננו נפרד לעצמו"ע. יושרו  רק צדקאל ההרגשה השכלית שמכרת

ין פרט בשכל אנ"ם במו"כדברי הרמב, א פרטים"כ כי אין בחושים, לחושיו בלבד הנה הוא נפרד לעצמו

כ אין דבר שב קדושה פחות "ע. חדאויסוד הקדושה היא תמיד התאחדות הפרטים לכלל . חושב ואין כלל

 .להעשות כלל אחד, מתאחדיםה םשהוא מהפרטי, מעשרה

 

nf  . 

 
על החתול . בוכרתא בת בוכרתא, וכמתא בר  אוכמתאא .לייתי שליתא דשונרתא, האי מאן דבעי למחזינהו

מזיקות בעולם סיבתם האמיתית ה ובאמת כל הסיבות. ל בשלהי הוריותי שאינו מכיר את קו נו"זח אמרו

ו "וכמו שהעיד ע. השחתהו רון מביאה לידי כל היזקידיעה הזאת המשלמת כל חסה וחסרון', היא שכחת ד

כל הר ב לא ירעו ולא ישחיתו"הרי בסיבת אפיסת כל ה היזיקות יאמר ש .נ בשלישינ"ם במו"כבר הרמב

שאינה מכרת את , כוחות המזיקים בעולם לשונראל כ יש יחס"ע" . 'קדשי כי מלאה הארץ דעה את ד
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היותה אוכמתא בת אוכמתא שמורה על ב , האור הגדול הזהראוי לחזק ציור החושך שיש בהעלמתו .קונה

', העדר הוא קורם להויה כי, והיא בוכרתא, יזי מסגו בריש עדרא מעיקרא חשוכאע י"כדברי ר, החושך

רא ב כי כל אשר, ם אלו הסיבות הרעות הם סיבות קודמות לטובותג והחושך סיבה לאור וקודם לו בהכרח

שמביאה שלא , שהיא בתכונת הש כחה, שונראה יא הסבה להמצא בעולםוהשליא ה. אלקים הוא טוב מאד

אור ' כי אשב בחושך ר"כל הטוב ל סבת כל ההיזקות שמוכרחות להיות קדומות' לשתהי, ונהק להכיר את

מורגשות בין הכחניות ה בין, סוק בחקירות הסיבות הרעות הנמצאות בעולםע והנה בהיות האדם. א" לי

תים הנה ש .ולשום הלוט על אור האמת ' דולה בעולם להשכיח שם דג גם הם מבוכהשהביאו , בין השכליות

כי אם  , י איזה פעולה ודיבור להרחיב גבולם"כחות עה שלא יוסיף תת כח לאלו, שצריך לשמור בזה

הא סיעתינו סיעה שיוצא ממנה תלמיד ת אבל מה גדלה השמירה הנחוצה שלא. 'מד להבין ולהורותל אתה

י התרשלות "פת בסתר לבו עי ועוד שלא. משתמש להרע באלה הדברים העלולים לזה מאדה ,שאינו הגון 

אתה למתהלך עם י כאשר. מדות הראויות למתעסק  באלה הדברים הארסייםה העיון היפה ומניעת זיקוק

' הית ועם זה. עלול להדבק בו כל נגע וכל מחלה' וחותיו שלא יהיכ שלם בכל' שיהי, נגועי מכה מתדבקת

ולחתום , הזהירו ולחתמיה בגושפנקא דפרזלאש וזהו. מירה גדולה שלא יפעלו עליו בפנימיותוהש

 .דיבור כי היכי דלא לתזוקה בקדושת' וליחתום פומי', גושפנקא דפרזלא דלמא גנבי מיניב 'פומי

 

ng  . 

 
.  התפילהשנאמר לשמע אל הרינה ואל, נ"לא בביהכא תניא אבא בנימין אומר אין תפילתו של אדם נשמעת

שהם רינה , חלקו חלקי התפילהנ שלעומתם, כי הנה תכלית התפילה הם שני דברים, דבריםה יסוד

. עשה לו צרכיוי י תפילת האדם"ת חק בעולמו שע"אחד הוא ששם השיה .דהיינו שבח ובקשה, ותפילה

ן הכח שיוציא האדם ש למותו מ, והשנית" . יושיעםו ואת שועתם ישמע", י"ותפילת ישרים רצונו"

שהוא ', עותיו וכל כחות נפשו לחזות בנועם דד ולהרגיל' בהיותו מסדר רעיונו לספר בגדולתו ית, פועלה אל

ודעת כבודו של מקום בעולמו ה ובכלל סוג זה הוא הוא הדבר העיקרי של, תכלית השלמותו פרי החיים

היא , תפילה של בקשהה לקשגם ח, חקוק בלב' והנה ראוי שיהי. דבקים בדרכיול א וביותר"וקרבתו לבנ

י "שע. 'תי 'הנמשך מהכרת כבוד ד, אדם בכלל יותר לשלמותו האמיתיה ז יבא"כדי שעי, כ נמצאת בעולם"ג

י מעשיו הטובים וכשרון "ע', ותר לשלמותו יתי י מה שכל שהאדם קרוב"וע, מה שהתפילה מועלת

דבר זה מביא  .  גזר אומר ויקם לו ל שםודבריו יעשו רו, הוא קרוב יותר ש תועיל תפילתו, מדותיוו חכמתו

. אדם לשלמותוה ת חק זה בעולמו כדי להכשיר את"כ המציא השי"וע, לקיםא את המין האנושי אל קרבת

כ יש  "ע. אין צורך לחשבונות הרבים של הפילוסופיםב ,והמשכיל יבין בזה שורש מציאות התפילה

שהיא מצד הודעת כבודו , תפילהה יון שלתמיד משועבדת לחלק היותר על' שתהי, לק הבקשהח בתנאי

פני שהם הבתים שעל ידם יפורסם מ היא, הנה מציאות בתי כנסיות וקדושתן בתור מקדש מ עטו .'ית

כדי , ה התכליתז כ ראוי להראות שגם חלק הבקשה משועבד ונמצא בשביל"ע .ת וכבודו"מציאות השי

, נ"ביהכב כ אין תפילתו של אדם נשמעת אלא"ע. 'אדון כל יתל להנצל משיבוש הדעת של שינוי רצון חלילה

' שהוא הכרת ג דולתו ית, ל החלק המעולה השכליע נ הוא מיוסד "שיסוד תפילת ביהכ, שהוא מקום  רינה

תכלית  , דהיינו. לקים לפי האמתח נכללו שלשה, הנה באלה שני החלקים הכוללים של התפילהו .וקרבתו

הוא להכשיר את , זהמ החלק היותר עליון. תחתון של התפילההוא החלק ה, אדםה מילוי הבקשה של צורך

לשה חלקי ש ז נתקנו"וע. בעולם' הוא להודיע גדולתו ית, ליון ונשגבע והחלק היותר. 'האדם להתענג על ד

האדם ' ומזה יהי, ראשונות להכשר מעלת האדם' גה .אחרונות ואמצעיות' ראשונות וג ' של ג, התפילה
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, בעולם' י התפילה ופעולותי"ע' דולתו ית ג אחרונות  תכליתם להכרת' והג. דעתבקשה בלא שיבוש ל נכון

אינו מורכב כלל בחומר מפאת ש כי יסודם דבר שכלי', נינים הרוחנים אינם מקבלים חלוקהע 'כ אלה הב"ע

מרי בהם יש ח שהן לתכלית, כ האמצעיות"מה שא. אחרונות' ר וג"א הג"כ כ חשובים הם"ע. תכליתם

 .גות לפי הצרכיםחילוק מדר

 

nh  . 

 
כח הרבים . כ הוזהרנו שלא לפרוש מן הציבורי"ע ,גדול מאד כח הרבים. נ"ה מצוי בביהכ"מנין שהקב

אבל הכלל לא ימלט . לא בפרטיםא כי אין השינוי, התיצבו על דרך הטוב לא יפול בהם שינויש בכללם כיון

מעתה ועד ' פיך וגומ לא ימ ושו' ר עליך כורוחי אש"כ "כמש, ת"אמן לשם השינ שימצא קיים כולו להיות

לא ב והיכן הוא מצוי בערכיו" . לא שניתי' אני ד", היא בלא שינויש מיוחדת' והנה מציאותו ית" . עולם

' כ סמך הלל ב"ע, פרטי לא יעמוד במצב אחדה אבל האדם. ששם קיבוץ הכלל, נ"הלא בביהכ, שינוי

והוראת עצם הוא על התמדת , " ותךמ אמין בעצמך עד יוםאל תפרש מן הציבור ואל ת"כופות ת אזהרות

 .עצם' נ ראשון ע"ומ 'עיי', הקיום במצב א

 

p . 

 
יש הבדל בין העוסק בהשלמת . ספר הזכרונותב 'חד לא מכתבן מילי, תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות

ם  הוא מקיים דבר אה אז יבחן, כי העוסק בתורה כד י להשלים עצמו. השלמת זולתוב עצמו לעוסק

ל "דחזכ .זהו אות שלימודו הוא לשמה והוא מהמיימינים בה, ליוע כתלמודו ואם הפעולה המוסרית נראית

וכל זה רק כשלומד . ת"י ד"אדם עושה את עצמו עה שיהיה, "ועשיתם אתם "-" ועשיתם אותם"' לק, 

, כ הלמד לזולתו" שאמה. שכלוב עיקר השכר הוא כשמוציא מן הכח אל הפועל את אשר ישיגש ,לעצמו

ד לא מכתבן   ח וזוהי מליצת. כ מקבל שכרו  משלם מזמן  הפעולה"ע, ל זולתוע הלא אין הדבר בידו לפעול

' שהתורה תהי, ספר הזכרון' וב הלא הוא בעצמו יהיט ראו י לשכר' כי אם יהי, בספר הזכרונות' מילי

ה ש הוא ראוי לפעול על ידי תורתו מ לפיא "כ, תרי מכתב ן מלייהו בספר הזכרונות. ליו בכל דרכיוע ניכרת

הדבר ' לא יהי' פיא ,כ שכרו אתו"ע, תלות בתנאי אם יהיו הגדו לין ניכרים בזולתול זה אי אפשר, על זולתו

,  " למושבי שמו"דהיינו , ומזה גופו נלמד, שלם שכרל ז"כ נכתב בסה"ע, יוצא לפועל מצד חבירו

ועלין על חבירו לטובה להיות מהמיימינים פ ת"צה שיהיו דנ כשר"ה, עשות מצוה ונאנס ולא עשאהל שחשב

 .תו בלא שום התלות אם הצליח בידו חפצו הטובא הנה שכרו, בה

 

p` . 

 
כמו דינים וברכת   , שלשה חשובים רבים לגבייהוש יש דברים. תלתא עד  דיתבי, עשרה קדמה שכינה ואתיא

דהנה , ונראה שורש ההבדל. לא פחותו המספרויש דברים שעשרה חשובים רבים וממלאים . ב"כיוו הזימון

שהיא תפאר ת   ', רך דד נהגות שצריך האדם ללכת בהם בדרך הטוב והישר שהואה יש שני מינים של

ענינם ש ,ובדברים המפורסמים. שענינם אמת ושקר, דברים שכלייםב היינו. לעושיה ותפארת לו מן האדם

כ "ע, שקר אם שא ין ביד האדם לחתוך גדר האמתיותו ת דאמ, והנה ההבדל הוא. או נאה ומגונה , טוב ורע
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שיש , כליים ומשפטים השלשה הם רביםש כ לענין דברים"ע. לכת בכל משפט מסופק  אחרי רביםל עליו

לענין , וא ההסכמה הכלליתה כל עקרם, ולענין דברים המפורסמים. ד שקול"פני שאין במ ,בהם כח הכרעה

הולכים בדרך ה א"והנה בנ.  יסוד הרבים לענין הסכמת הפרסוםעשרה הםש ,זה אין רבים פחות מעשרה

, גונהמ ומה שיסכימו שהוא, הוא נאה באמת, יסכימו שהוא נאהש לענין מפורסמות אין ספק שמה, ישרה

לא , אבל ההבדל שבין האמת ו השקר. שום אופןב כ אס ור ליחיד לפרוש מן הציבור"ע. הוא מגונה ב אמת

יש חיוב למיעוט שיבטל ' צד אל א  אחרי שיוכרע הרוב"כ, וין לעולם האמתהמיעוט לא יכש ניתן להאמר

השפעה האלקית  ו ,אתיא שכינה, א מהצדדים"כ] הרוב[ויוכרע , ד דיתביע כ לגבי שלשה רק"ע. דעתו

כי . מאין צורך אל הכרעה נולדת, כינה ואתיאש קדמה, אבל עשרה. מתאמת אז  אל ההכרעה

ורך להכרעה לומר שרק אז יוכרע צ ואין, ד עצמו בענינים המפורסמיםכן הוא מצ, רבים הואל המפורסם

 .הדבר

 

pa . 

 
הם , שהנהגת השכל והרצון שהם במוח ולב, יאה פעולת התפילין אצלינו. ה מניח תפילין"מנין שהקב

אבל התכלית . נצרך לאדם בחומריותוה נוטים בטבעם להוציא אל הפועל רק את השלמות הפרטיו טבעיים

כ נתנו "ע. 'ית' בודת דע שהוא יסוד, הנהגה כולה מכוונת אל התכלית המוסריתה ' היא שתהיהאמיתית

. מוסריתה להטביע שיפעלו הכלים הטבעים את התכלית, מורגשה התפילין במקום המחשבה והרצון לפי

 והסיבות. פ חפץ עליון"סיבות הולכות ומתנהגות עה אנו רואים, כ הוא הדין"והנה בהנהגה הכללית ג

אמת הסוד הפנימי של ההנהגה  ב אבל. תגלות לעינינו רק לצורך תיקון העולם הטבעי והחומרימ הטבעיות

וסרית רמה מ מוסרית לרומם רוח האדם ואת כל הבריאה כולה למדרגהה הטבעית הוא שתצא ההנהגה

השלמות ש ,עמנו' אמנם זהו יסודה של תורה וברית ד. ה"קדבד וזהו מכוון בהנחת תפילין,  ונשגבה מאד

". ואצרך ואתנך לברית עם"הי "כביאור הנביאים עו .י ישראל"א ע"המוסרית בעולם לא תצא לפעלה כ

אבל בכח , רק התכלית הוא חשוב כךש ושלא תאמר , תפילין דמרי עלמא כתיב שבחייהו דישראלב כ"ע

',  ין באדרעיכולהו כתובו כ אמר"ע. מיד התכונה של ההבאה אל השלמות המוסרית הפעולות אינו נמצא

ישרי ו ויסוד ההשגחה להיותו יתברך אוהב  צדיקימ. בלת תפילותק וזהו כל מקום. שמורה על הפעולות

כ כל הדברים "ע. וא ההשתלמות המוסריתה הכל הוא מפני שתכלית כל הבריאה. שונא רשעים ולב

 .'הנהגתו יתמ א שתחסר"א, א"מביאים אל המצב המוסרי שישתלם בין בנש והארחות
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, ההערה כוללת לכל דרכי השלמות שהאדם. 'כו, וב ה משאיל"לא בא  הק ב'  נ ויום א"כל הרגיל לבא לביהכ

חייבים להשתדל מאד שלא , שלמות המוסריתה כיון שעלו במעלה של, מחזיק בהם, ציבור בין היחידה בין

שחוזר ונופל נעשה כ, שלמותול שכל דבר שכבר יצא אל הפועל. לא יאבדו ק נינם הנחמדו יפלו ממעלתם

בענין הציבור ו .וזהו היסוד של מנהגים טובים שצריכים התרה. רבר כללה חסר יותר ממ י שלא קנה זה

שחוזר לרדת הוא מסבב חסרון יותר גדול מאלו  כ מפני שהקנין המוסרי, המנהג הטוב חמור מאד

כ האדם שעמ ד כבר   ,"ע. יאין מורידי ו ויותר יש להתבונן כי מעלין בקודש, כתחילה משולל ממנול 'הי

י שישחרהו "ע, להעירו' טוינ יד ההשגחה, ואם יתרפה. לא ירד ממנה לעולם', עבודת דב במעלה יותר גבוהה



 29

נין השלמות של ק כי ההשגחה גדולה מאד על. עד ששוב ישוב לאיתנו, " וכיחי 'את אשר יאהב ר"כי , מוסר

א יום  ב ולא, נ"כ מי שרגיל לבא לביהכ"ע, ודםביארנו במאמר הקש וכמו. האדם שהוא מרכז כל הבריאה

ויסוד . 'לו לבטח בשם ד' משום דהי, שאל לעצמונ 'מכין סיבות שהם יגרמו שיהי. ה משאיל בו"הקב', א

שהנהגתו הוא סוד ', דמות לדרכיו יתל שהוא, בטח שההנהגה עוזרת לקנות השלמות האמיתיל הוא' שם ד

 .שמו הגדול יתעלה
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יסוד  . 'שנאמר מדוע ב אתי ואין איש וגו, וא כועסה מיד, נ ולא מצא ב ה עשרה"ה בא לביהכ"בשעה שהקב

ומי שחושב  . 'פ רצונו ית"ולכים עה הוא להשריש שכל דרכי החיים צריכים להיות, פ התורה"ע 'עבודת ד

. י הת ורהוא הורס כל בנינה ,בלבבו'  ומקצה להם מעתותיו ושוב אין ד, פעולות פרטיותב נשלמת' שעבודת ד

ואז , כל יוםב התכלית נשמר בהיות מתפללים בו תמיד' מנם צריך שיהיא . 'נ היא עבודת ד"והנה בנין ביהכ

. 'כ אם מ סתפקים במה שבנו בית לד"מה שא. חייםה לעשותה לדרך' מורה כי הם מכוונים את דרך ד

כ "ע.  את כל דרך החייםדבר המורהכ ולא, ע"בהיותה נעשית כענין בפ' הם סוברים שדי עבודת דש נראה

" . ורה גם תפילתו תועבהת מסיר אזנו מ שמע"כ "ע. כ אי נינה מגיעה לתכליתה"עשית גנ גם העבודה שהיא

כי יסוד , פניול נ בבואו לרצון"ואין עצם ביהכ, מיד הוא כועס, ה עשרהב נ ולא מצא "ה לביהכ"וכשבא הקב

 .שהוא לשמו הגדול יתברך, תכלית רצונופ "ולכים עה יתברך הוא שיהיו דרכי החיים' העבודה לד
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שההשגחה העליונה גדולה מאד על כל , אמונהה יסוד. כל הקובע מקום לתפילתו אלהי אברהם בעזרו

והנה כאשר אל , דרך ישרה ונעלהב ולהדריכו, הם מתיחסים להשלמת הכח המוסרי שבאדםש הדברים

כ על "ת גדולה ג"שיה כ השגחת"ע. לו שלם ונכרגם כח המדמה ש' אד שיהימ שלמות השכלי צריך האדם

טובים ה באופן שיעזרהו אל המעשים, ת הכח המ דמה שבאדםא כל הדברים שגורמים להיות משלימים

וקדושת המקום פועל . אד קביעות  המקום לתפילהמ ובאשר להשלמת כח המדמה מועיל. ומדות הטובות

הוא לא , מי שמרגיל עצמו להבין זהו .חו לתכלית זהז ביותר להצלי"ע' ית' כ השגחת ד"ע, גשותיור לקדש

דקדק הרבה במעשיו י כי.  כמתו מסיי עתו תמיד למ עשים טובים ומדות טובותח 'ותהי, יתחכם יותר מדאי

מעשים ה שהוא הכח הפועל בקרוב על המון, השלמת כח המדמהו בידעו שמהם תוצאות גדולות, ומדותיו

ובאמת זהו . סיד הי עניו מתלמידיו של אברהם אבינוח עליו היאומרים  , כ כשמת"ע. וההרגשות שבאדם

פ השכל המופשט אין לה "וסרי אשר עמ ושלא לזלזל בכל דבר, חסידות והענוה שלא ללכת בגדולותה יסוד

פ המעשים "א ע"כ, אמיתיםה האדם חיים' דעת כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיל כי צריך, כ"מקום כ

. ל דברוא וחרד'  ירא ד' כ יהי"ע. מדמה המצייר כשהוא הולך ישריםה ם הכחשהרבה גורם לה, הטובים

' המפ' כפי, באמונה פשוטה, חר כל התפלספותוא ,והאמין בד, כ"ה ביטל את שכלו ג"ואברהם אבינו ע

 .עקדהה בניסיון

 

pe . 
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'  מ הדר אפילבי כ נישתא אבל' לא דלא מה דר אפיא א"אמ ר אביי ול, נ נקרא רשע"כל המתפלל אחורי ביהכ

והנה הכלל הוא שהאדם אף  . ת"שיה נ הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת"ביהכ. ל בה"נישתא לכ לבי

. ציבור והציבור נהנה ממנוה אז הוא נהנה מן, ציבורא' בהרי' אד צריך שישתף נפשימ ,רשום במעלה' שיהי

וזהו . חייד וילך מדחי אל, ירצהאז לא , לפרש מדרכי הציבור', עבודת דב 'אפי, אבל אם יבור לעצמו דרך

א אלא "ול. 'לשם עבודת ד' אוי לבנות במה לעצמו אפיר כאילו הוא, נ"כ שלא יתפלל אחורי ביהכ"נרמז ג

ק אם הכוונה של אותו הפורש לפרש מן ר שהכלל הוא נכון, גם בזה יש רמז. לבי כנשיתא' הדר אפימ דלא

דול שבגדולים הוא בכלל ג 'יהי' אז אפי,  חזיון לבבולדרוך בעצמו בדרך עבודה כפיו ,הציבור לחלוטין

דרכי ב אלא שלפעמים צריך ללכת.היות נכלל ומשתתף עם הציבורל אבל אם מגמת פניו הוא, הרשעים

אחת הו א ה .תכליות' נ יש לה ב"כי הביהכ, נ"א רמזנו אחורי ביהכ"במו .לית לן בה, עבודה לפי ערכו ומצבו

', כדי שיכירו הבריות יד ד, ציאות התפילה נברא לזהמ ת עיקר תכליתובאמ, ת"לגדל ולרומם שם השי

והנה לו לא . ועלת להשיג המבוקשמ שהתפילה, נסתעף מזה' והב. לפניו וילכו בדרכיו לטוב להםמ ויראו

טעם יש ו מה תכלית, קשה, ודאי הי, א השגת המבוקש לבדו"מוסרי כה היה בא מתפילה התועלת

אבל כיון שיש בתפילה . ולמה לו לתפילתינו, פניול ת לא יתכן שינוי רצון"יהלא הש, במציאות התפילה

כבר נמצא , תתרבה הצדקה והמשריםו יוטב מצב המוסרי',  י ההכרה שהכל מידו ית"כי ע, וסרימ תכלית

היא , צד המוסריה והנה התכלית הפנימית העקרית של התפילה שהיא. תפילהה תועלת גדולה במציאות

והצד הטפל של השגת המבוקש יומלץ , ציאותומ נ וצד העקרי של"של ביהכמרומזת בפנים 

הוא  , תפילה לא ישים לב כללה ולצד המוסרי של, נ"כ כל המתפלל רק אחורי ביהכ"ע. נ"יהכב באחורי

, י תפילהכ .תפילתו תועבהנ, כ מסיר אזנו משמע תורה ולהיטיב דרכיו"ע כי, נקרא רשע ותפילתו תועבה

כ "ע, ו"כאילו יש שינוי רצון למעלה ח, חירוף וגידוףכ הרי הוא, נה הטבה אל המעשיםאם לא יוצמח ממ

שהוא , פנימית של התרוממות הנפשה כי בכל תפילתם הם שואבים התכונה, פילת ישרים רצונו ת רק

 .תפילהה תכליתה ופריה של
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התפילה היא עומדת   . לים בהםא מזלז"ולם ובנע אלו דברים העומדים ברומו של, א"מאי כרום זלות לבנ

נמצאות הטבעיות הגשמיות ה כי העולם יש בכללו, אמנם תוכן רומו  של עולם הוא, ולםע ברומו של

יקנו להם ו ,הוא רק שהנמצאים שהם בעלי בחירה יבחרו בטוב, עולםה אבל הצד הרם של. והרוחניות

א מסתכלים רק על המציאו ת "נומפני שרוב ב. פילהת ז מיוסדת"וע, בחכמתם והנהגתם שלמות גדולה

כ אין להם מושג נכון "ע, טובהה י הבחירה"לא מצד יקרת הפעולות היוצאות ממנה ע, צמהע מצד

אבל כיון . צון יוצרור היוכל האדם לשנות, שואלים מה צורך יש בה ואיך תועילו ,בהתפילה ומתבלבלים בה

כ "א  הבחירה התפילה פועלת הרבהולהטבת, ל הטבת הבחירהש שרומו של עולם הוא התכלית הנשגב

באופן שתוביל אל הררך הטוב והישר את , רטיהפ להמציא הנהגה זו לכל' מונח הדבר ביכולת שלמותו ית

השקפה התחתונה הנמוכה אנו  ה ומצד, כ מפני שהתפילה היא עומדת דוקא ברומו של עולם"ע .הבריות

מקושר יפה ו ,רומו של עולם הם מזלזלים בהרובם לא יתנשאו להשקיף לש א"כ בנ"ע, מוצאים את ענינה

'  פ ד"ע, "סביב"וביותר מובן תיבת  . ה שכתבתי  לעילימ י"עפ" סביב רשעים יתהלכו"עם תחילת הפסוק 

דהעיגולים רומזים , ו המקובליםב שביארו] מה[פ "וע, ל בחילוק שבין הנהגה דיושר לעגולים"ז י"האר

פ ההדרכה המוסרית "עש ההנהגה, והיושר.  מרובע בבריות ד אין"ע, היא בטבעהש להנהגת המציאות כמו 

סדר  ב ,א בעגולים"אין להם הכרה כ, רשעים הם מתהלכים סביבה כ"ע. שהיא התכלית של המציאות
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כי לא יוכלו להבין , מזלזלים בתפילה, רום זלותכ כ"ע, ולא ישכילו שהתכלית העקרי הוא היושר, הטבעי

 .אמתתהו עוצם ערכה
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גם בזה יש יחס לענין האמור . ניו משתנות ככרוםפ א דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות" ורח"ריו

לא , ודל התכלית של מציאות הבחירהג אבל כשיבחן. הבין יקרת ערך התפילה שנראית זרה מאדל ,למעלה

היא עמוד גדול והתפילה . טובהל כדי  לתן לה מעמד', עצות הגדולות שהמציא האדון יתה יפלא בעינינו כל

ודעים כי השלמות של י ואנו, כ אנו צריכים להסתכל תכלית הבחירה"ע, אנושיתה להטיב את הבחירה

רגישים  מ והרי אנו, י נהמא דכיסופא"למים בעמל כפיהם ולא עש הבחירה היא שיזכו הנבראים להיות

והוא מפני , םדם לבריות פניו משתנות ככרוא שכיון שנצטרך, פחיתות נהמא דכיסופא  וחסרונו

מציאות והשלמות היא להיות לעי ה פנימית שהדבר הזה של להנות מזולתו הוא נגד שלמותה ההרגשה

א "די שיבאו בנכ ,כ דרוש כונניות רבות לקיים ענין הבחירה ולפנותה לטובה"ע ,נהנה מעמל נפשו, ואכיל

 .לתכליתם הנשגב
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, אש. .נאמר הרכבת אנוש לראשינו באנו באש ובמיםש ,א אמרי כאילו נדון בשני דינין אש ומים"א ור"ר

כ  "אמנם אפשר ג. והוא פשוט, גבורה ודיןמ והנה אפשר להיות ענוש. ומים לחסד, ומזת לדין וגבורהר היא

ואם לא   . פני שמתנתם מועטתמ ,כ הנצרך לבריות הוא נענש מצד הגבורה"ע.י לקבלו "שאכ ,להענש מחסד

כי גם  , חסדה לא יוכל למצא מחסוריו הרבים גם מצד', יגיעו בחסד דמ זימון לאדם דרכים לשבע' יהי

רי הוא נידון בין מצד האש של הגבורה ומניעת ה .בהרבותם לתן לו ירבה כלימתו ומוסר כליותיו

, קשה כשפיכות דמים ויותרה ,שיש בזה צער של בושת, ין מצד המים של השפע והנתינהב ,ההשפעה

 .צמו לכבשן האש ולא ילבין פני חבירו ברביםע ל מוטב שישליך אדם"כדחז
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ואף בתפילת , אמרו שם אף בתפילת ערביתו 'ה לעולם יזהר אדם בתפילת המנחה כו"ח אר"אר

וכיון , תפילה של מנחה ביחודה שנראה מדברי המאמר שהוא בא לספר יתרון, לכאורה יפלאו .שחרית

לא , רך התפילהע ואם זל עצם', לות שוות ומאי רבותיכ כל התפי"א', רבית כוע כ יאמרו אף בתפילת"שאח

אבל  , אדם איברי ם כפולים שהם רק לשמירה וליתרוןב ונראה דכמו שי ש. זהו הלשון להשמיענו

, ד לאמר"עולה ע' והי. מלא מ קומומ מהם אין' ויש אברים שאם יפקד א, חד יסתפק בהנשארא בהפקד

כ באו רבותינו "ע. חתאן תעלה בידינו תפילה הוגנת פ משלשת"דעכ, ערך הכפוליםב שהשלש תפילות הם

שלשה ש ונראה. שבהפקדה אין חברתה ממלאה את מקומה, צמהע שכל אחת מהן יש לה ערך, וספרו לנו

היסוד  האחד הוא כי יצר לב האדם מתגבר   . אןכענינים מיוחדים לפעולה המוסרית של התפילה נרמז 

והתפילה . ם פורעי מוסר ושכחי אלהע התערבו בעסקי העולםב, י החברה הרעה"הוללות ושכלות עב ,עליו

אז יודחו , טהורים בדעת אלקיםה והתרוממו אל המושגים', י שפכו שיח לד"רוחנית עה תחזיר את הא בדה
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אמצע היום בתוקף ב שהיא, ולזאת הפינה מיוחדת תפילת המנחה. שחיתות הדעותו כל טיח טפל של השקר

שנענה ', ז מאלי"מפעולתה ע' ומכוונת הראי, א"תות בנכ ת עם כלהעסקים הזמנים ועצם ההתערבו

תפילת הערב צריכה . תפילת המנחהב מטרה זו לבער הדעות הרעות מלב הרבים עובדי הבעל אזל כ"ג

כ מייתי "ע, המוסרו לא ישפיל כבוד נפשו בהרהורים רעים וחטאים נגד התורהש ביחוד לרומם רוח האדם

ג "עא ,דבר שבחשאי, לי"קטרת באה  לכפר על הרהור הלב כדחזה ".לפניךתיכון  תפילתי קטרת "קרא 

כמו , י מחשבת הלב"מיהו היינו ע, קטרת מכפרה דעל לשון הרע שבצינעה' פ המזבח מקדשנ מסקי"דבס

באות רק בסבת התגברות  , מדיניותה ,כי כל סבות הרעות" . ת רעת רעהו אל תחשבו בלבבכםא איש"' שכ

, בר שבחשאיד כתוכן, והקטורת מעוררת לתקן דרכיו בחדרי משכיתו, מוסריה דראהבת עצמו בפריצת ג

אבל הם , פ שאין הכוחות הנפשיים חמושים ברעות"עא ובבוקר אז . שהוא יסוד לקיום המעמד המוסרי

מערכה קדושה שיהיו מוכנים לחשוב  ב וצריך להעירם לסדרם, י התגברות השינה בלילה"שלמות עה נעדרי

בוקר תשמע קולי " כאמרו, ז מיוחדת תפילת השחר"ע, ואהבתו' ויראת ד, יושרו  בצדק,מחשבות רמות

טהר  ל כי הבא, עמדי לאמץ חילי' כחות נפשי ואצפה כי אתה תהיו אערך מערכת לבבי, " בקר אערך לך 

 .מסייעים אותו 

 

q`  . 

 
רה שנתנה בחמשה ואם משמחו זוכה לתו' ולות כוק כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה

ח רשאי "אינו סעודה של מצוה אין תש אולי מפני שכל, שמע מי שאינו נהנה אינו נתפס באיסורמ .קולות

נראה דבאמ ת , ולותק 'ויחס ה. כ חובת השמחה"ב אין עליו ג"ועל כיו, !ה"ח לע"ת ליהנות ממנה כגון בת 

אלא שבאמת  ', ה וקינה מבעי לילשמחה מה זו עוש, בראננ הלא כיון שנמנו וגמרו נח לו לאדם שלא

ל שחקרו על האדם מצד תעודתו "באמת יו ,צדיק אשריו ואשרי דורוד'תוס' דברים כמשמעם כדה אין

אבל האדם , הם מהעדרםל ח מציאותם מצד עצמם טוב"ג דשאר בע"אע. למות התורהש הגשמית מבלעדי

כ מי "ע .היא המשלמת אותו', פהאך כיון שנברא לעמל . לא נבראש נח לו, זולת השלמות הרוחני שבו

כי . עובר בחמשה קולות, תכן תכלית שלמות האדםי וחושב שבההנאות המורגשות, שנהנה מסעודת חתן

אבל השמחה נאותה רק . שעתהל א להנאה"ילוי התאוות המורגשות  אין בהם מקום לשמחה כמ באמת 

ל שפלות ערך ע מורה, נו משמחוכ מי שנהנה ואי"ע. השגת החכמה והצדקכ ,לדברים הנצחים הרוחניים

י עמל פה "והיא באה ע, לא השמחה הנצחית התכליתיתו התכלית רק ההנאה הקרובה' כאילו הי, האדם

קול "שסיומם ותכליתם הוא , תןח כ נרמזים חמשה קולות בשמחת"ע. חמשה מוצאות הדיבורב שיש

, כ בשמחו"ע. י התורה"ע האמתיותבהשיגם , במעשיו' תכלית הכל יראה שישמח דש ,"'אומרים הודו את ד

אז , פצוח א"י התרבות בנ"וקיומה שבא ע, רק בהיות התורה מגמתוש ,זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות

 .נכון לשמח באמת בשמחת חתן

 

qa  . 

 
לי שכל הקרבנות בטלין לעתיד "אמר ו חז. 'ית דב א אמר כא ילו הקריב תודה שנאמר מביאים תודה"ר

השמחה שאחרי הפחד . עותר י גלגולי סבות "תודה באה להודות על הטוב הבא עה. טלהב ותודה אינה

לולי שישבתי  א לנ"ש חז"כמ, א בהקדמת הרע"ולא יצוייר היותה כ, בר טובד שעצם השמחה היא, והסכנה
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, אדם שלא נברא מצד ההרפתקאות שרבו עליול כ אף שנח לו"ע. אור לי' ד' בחושך לא הי

שהכל ' כ לעתיד יראה יד ד"ע. סעודהל והכל מתוקן, סוף כל סוף השלמות בטוחאבל . הרוחניותו הגשמיות

תודה מכירים אנו את ה פ"שרק ע, תודה  בטלה' לא תהי, כינו את הטוב האמיתיה וכי כל הרעות, לטובה

. הקלקולו שהחמץ מורה על הרע, כ בכל הקרבנות"מה שא, ם חמץג כ בא בו"ע, צורך הרע לשלמות הטוב

 .וא כאילו הקריב תודהה ,חתן ומודה בבטחון השלמות האנושיכ המשמח "ע

 

qb  . 

 
כי כמו  שהשלמות האנושי הוא , וסיף לבארה .י אמר כ אילו בנה חורבה אמת  מחורבות ירושלים"רנב

עם , ויים נוצרנו דוקא אנוג כי לאור.  א זה בלא זה" כי א, מובטחת היא' למות עמנו עם דש כמו כ ן, מובטח

, שמח הרבהל פ שלפי המצב הנוכחי אין"אע, תעודת האדם ושממ בוב כ המאמין" א.כרותי בריתו' ד

כי אשי ב  "שנאמר , נה חורבה אחת מחורבות ירושליםב ומעלה עליו כאילו, כ בבנין ירושלים"מאמין ג

 ".'אמר ד, בות הארץ כבראשונהש את

 

qc  . 

 
בכל  מחקר יש  , את האלק ים יראבר הכל נשמע ר שנאמר סו ף, ב יראת שמים  דבריו נשמעים"כל אדם שי

ה שהוא ראוי לקבל הוא רק מ ועיקר הכל. והמבוקש בעצמו, יך שבאים אל תכלית המבוקשא שם ההצעות

שהוא , הםמ כ כל החכמות המה רק   הצעות לתכלית האמיתי ה מושג"ע .התכלית המבוקשי ולא ההצעות

. מ דבריו נשמעים"מ, עותכ בהצ"אינו עשיר כש פ"אע, כ מי שיש בידו המסקנא"ע. יראת שמים

סוף ' וזהו פי. מושקף מכל המחקריםה נפשות יש סגולה להיות נכנעים למי שעלה בידו התכליתה שבטבע

 .שמעיםנ כ דבריו"ע, והיא את האלקים ירא, המסקנא היא העיקרש ,דבר הכל נשמע

 

qd  . 

 
 כהנא אמר שקול זה כנגד א בר"ר. לא בשביל והא א כל העולם כולו לא נברא"אר, מאי כי זה כל האדם

נ מיאן בבקשת  "ם במו"הרמב. צוות לזהל א"ע אומר כל העולם כולו לא נברא כ"רשב, עולם כולוה כל

. המציאות טוב מן  ההעדרש ,אבל לדעתו כל נמצא נברא בעבו ר עצמו, חת אל המ ציאותא תכלית בנקודה

וא תכלית ה ,המוסרי בתכלית השלמותהאדם , ל דהצדיק"א ס"ר. בותינור ,והנה אף אנו נאמר דפליגי בזה

ל "א בר כהנא ס"ר. ז אין להם תכלית"וזו. א בשביל זה"כ כ אמר כל העולם כולו לא נברא"ע. כל המציאות

ש לנו להעריך שיש שם נמצאים יקרים י אבל ערך ודאי. שאין לומר במציאות זה תכלית לזה, ם"רמבה 'כד

תכן לומר תכלית י שלא, ל דעה ממוצעת"ע ס" ורשב.קול וה כנגד כל העולםש כ מפרש"ע. משאריתם

ש י א"כ, בל הוא רק   שלא לומר שרק בשביל זה  התכלית נבראוא ,ם"הרמב' בנקודה של כלל המציאות כד

.  שאליו נסמכו כל הת כליות הקטנות ממנו, בוהג מ יש תכלי ת"אבל  מ. כ מצד עצמו  תכלית"לכל נמצא ג

ז יש "פאת הקיבוץ שיש לנבראים עמ ,הקישור ההרמני' פי.  לוהא לצוות"עולם כולו לא נברא כה וזהו כל

בל הקישור הכללי נברא  א ,פ שגם עצם כל מצוי מצד עצמו טוב מציאותו לעצמו"עא ,נקודה תכליתית נעלה

 .בדרך צוותא ליחש, לצוות לזה
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qe  . 

 
טין דרב חסדא הוי א הקשה מהא בגי"מוהרש. 'וכ 'יקדים לו שלו' היודע בחבירו שהוא רגיל לתן לו שלו

או  . דמיירי ברגיל להקדים לו' תיו ',למי שאינו רגיל להקדים לו שלו' משמע אפי. למא לנכריםש מקדים

' כל אדם ואפיל 'ומקדים שלו', בנ מפורש אמרי"דלקמן פ, אינם נראים' תיה 'וב. 'נכרי משום דרכי שלו

, נ דאם פוגע בחבירו"ולעד. 'קט אפיוגבי נכרי נ, גילר אינו' הרי מפורש כל אדם אפי, נכרי בשוק

ל דבשוק "וי. 'ימצא לו כדי להקדים שלוש אבל אין חובה להשתדל. כמים היא להקדים לכל אדםח מדת

אבל ביודע , שיזדמנו לךכ 'ואשניהם אומר בשוק פי-נכרי ' א ואפי"כ' קדים בשלומ קאי אתרוייהו הוי

בקש "ז "ע והמקרא מוכיח שאמר', ן שתקדים לו שלומצא אותו באופל ישתדל', בחבירו שרגיל לתן לו שלו

 ".ורדפהו' שלו

 

qf  . 

 
מוכנת להתנהג   , צלינו היא להתרוממות הנפש שתהיא תכלית התפלה, ציור הדבר. ה מתפלל"מנין שהקב

, שבהיותו מעולה יותר, שגת המבוקשה כ על"כ פועלת התפלה ג"ע, ותר רוממה משהיא מתנהגתי במעלה

. ריך שיהיו המקבלים מוכניםצ אבל, אין מעצור להשפיע רב טוב' והנה לפניו ית. סרונוח ראוי הוא למילוי

טוב המתוקן ה היא רק להכשיר את המקבלים לקבל, מצות וכל מדה נכונהו וכל ההנהגה המסודרת בתור ה

שיתעלו המקבלים ' ששם דרכים בהנהגתו ית, אלהיתה אמנם ביארו כאן סוד מטוב ההנהגה. להם

שהם , מובילים לכך בההנהגה הכוללתש ואותן הדרכים. ויים לקבל רב טוב יותר מכפי מדתםאר להיות

מתוך שהגאולה העתידה ו .ה מתפלל"ז נקרא ש הקב"ד, י התפילה"אנו משיגים עש דומים ממש  לתכלית

 ,  "רועוז וירא כי אין איש וישתומם כי אין מפגיע ותושע לו"' מו שככ .פ שלא יהיו ראויים לכי"אע' תהי

תכלית החזיון הגדול שהוא קרוב לנבואה ' זה היו .ה"בית תפלתי  לגבי הקב, ק העתיד"כ נקרא ביהמ"ע

ומכשולות רבות גופניות , לוי ברפיוןת אז בהיות מצב האומה הישראלית. ן אלישע לפני ולפניםב י"שראה ר

ו אם ימוד "שראל חי שלוכל היות שיבוא איש לרפיון ידים ולהתיאש מתקומת ם י אז, ורוחניות שתו עליה

ליונה ע כי יש כאן מרה, א"י ב"כ גלה סודו אל עבדו ר"ע. מקבליםה מדת ההנהגה רק לפי ערך הכנת

שהם מכשירים את הכלל לקבל הרבה יותר מכפי , דורה פ מצד יחידי"עכ, היינו קצת הכנה, הצריכה ברכה

ויחזק , למען תחזקנה ידיו, ן אלישעב י"צבאות מר' וזאת היא הברכה שבקש ד. ראויה לפי הכנתםה המדה

 .לשובב יעקב לאלקי ישעו, עבודת הקודשב ידי עמו וכל העוסקים

 

qg  . 

 
, נמצאיםהל העניניםכעמידהה ההנהגה האלהית. אל תהי  ברכת הדיוט קלה  בעיניך

היות מחזק  את  ל שהוא, באופן משיג תכל יתן, הכל בחכמה נפלאה, פעולותיהםו הרוחנייםוהחמריים

מפני התכלית  , ת שתועיל תפילה"הנה חקק השיו . המוסרי שהוא פריו של המציאותהתכלית

כדי שישתדלו , דבר המועיל' ברכה תהיש וכן חקק. לרומם את הנפש ולסור מרע, יוצא מהתפילהה המוסרי

שאין , רכת הדיוט קלה בעיניךב 'כ לא תהי"ע. ויהיו ראויים זה מזה לברכה, ואהבה' שלוב הבריות לחיות
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ביחושו , מציאותה א חק כללי הוא מצד שלמות כלל"כ, פרטי של המברךה רכה מועלת רק מצד ערכוהב

ודאי יתרון פרטי ' יהי, ביא לחק כלל זה במציאותה אמנם מובן הדבר בהיות שהצורך. המוסרי

 .צדיקו ואין להעריך ערך ברכת הדיוט לברכת אדם גד ול, אישיםה בין

 

qh  . 

 
ה למשה המתן עד "ל הקב"א, לכו והניחותי לךי שנאמר פני, ם בשעת כעסומנין שאין מרצין לו לאד

אין בהם אחת  , טבע האדם ונפשוב ת"שכל המדות שחקק השי, הורנו. נים של זעם ואניח לךפ שיעברו

רק צריך , טובל כי הפועל הטוב פעל הכל. היתה טובה לנפש בהיותה נעדרתש עד, רעה בהחלט' שתהי

באופן ,  יותר מדאי, המדה הרעה' אפי, צא שאין לדחוקי מזה.  וכמדתהשישתמש בכל אחת כשעתה

כ בשעת כעסו אין "ע. להשתדל לתקנהו ,א מ קומה המצומצם ראוי לתן  לה"כ. תן לה שום מקוםל שלא

, וראוי להרצות מיד, המצאל כ צריכה מדת הכעס"ע. כ אפשר  שיכעוס"האדם השלם גש ,מרצין לו לאדם

ודברי (, האמרל זה לא ניתן, מורה כאילו כח נברא בנפש  להרע,  ום מקוםש כעסאל ה ' אבל לאמר ש לא יהי

, מעולה היא שלא יעשה הכעס מעולם רושם בו כללה שכתב שמעלת הנקי, א"י' י פ"החסיד במס

, בהנהגתו הכללית' מנהיג העליון יתה יסד, ומכוון כפי מדת השלמות הראוי להאדם המעלה.) ד"על ע"צ

י תפילת "אפשר לכובשם עש ואם. תם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באד םתכליש שישנם כוחות

מר המתן א כ"ע. הכל נברא לתכלית טוב' כי מעשה ד, הם איזה מקוםל אבל ראוי  להניח, צדיקים וזכיות

ובהיות . ואניח לך, כי לא לריק נמצאו, פ"רך עכע ויפעלו פעולתם באיזה, עד שיעברו פנים של זעם

מו כן ההנחה בההנהגה הכוללת כ ,כעס בהתעוררות האדם המעולה הוא מעט מן המעטניתן לה המקום

,  לק מועט וקטןח כ רק"היא ג, תנהגת כרא וי בלא יתרון קלקולים אינם טבעייםמ בהיותה, מצד עצמה

האדם השלם ראוי לו להשתמש , הנה בנוהג שבעולםו .ל היוםכ וחסד אל, "כי רגע באפו", מכונה בערך רגע

, הכוחות המוכנים להרע, עליונהה וכן בההנהגה. שזהו מעט במציאות, ק בזמן הר אוי לזה מאדר בכעסו

, סיבות הטובותו הם מעט מן המעט נגד הכוחות, עליו נבנה יסוד הכעס באדםש שהם לאותו התכלית עצמו

. וא המעט מן המעט והמציאות בכללו הוא טובה ג שהרע"נ ח"ז במו"ם ע"כמו שהאריך הרמב

והנה מי שהוא חכם . ה כועס בה"הקבש וקראוה רגע. וסיפו שגם המועט ההוא הוא לתכלית טובה ל"וחז

איש  '  אמנם אם יהי. טוביםה שתמש בחכמתו איך  להיטיב ולהרבות פעולות הכוחותי ,חסיד'  אם הי, גדול

 הדעת וא דמותה ובלעם הרשע, חכמתו להרע ולהרחיב חוג הכוחות הרעיםב יועיל, רשע שנפשו איותה רע

ויודע , הוא בהיותו יודע ומשקיף על המציאות כולו, הרעל א כולו פונה"כ, המשולל מתכלית מוסרי

. ה כועס בה"כוין אותה שעה שהקבל וזהו, השתדל להרחיב הענינים הרעים, הכנות שיש בו להרעה כ"ג

אבל הנהגת , אדהשחית מל יכול להשתמש בחכמתו' אז הי, שראל לפי הדרך הרגילי אז מצב' אמנם אם הי

השתמש בכוחות ל יכול' לא הי, בניסים ונפלאות וגילוי שכינה', ליון יתע דור המדבר שהיתה באור פני מלך

. ואבמ י בנות"רכים רחוקים להשחית תחילה המצב המוסרי עד כ בקש"ע. הרע שבמציאות להרע להם

ו רשע למצא כח רע שיכול לפגע צאה ידיו של אותמ שלא', ל שכל אותן הימים לא זעם ד"ויפה המליצו חז

ם "מין האנושי כבר  ביאר הרמבה והנה סבות הרעות שבעולם שחלות על. ז לפי מצבם הנעלהא בישראל

בורות ועניות ה כ סבת "והם ג, שמזה מתהוים החלאים, חומר בתאות רעותה שעקרם המה מסבת שיטוף

פ "טבע ומצולים מאלה הרעות עפ דרך ה"תנהגים עמ ח שאין להם דעת"והנה בע. הדעת ורוב הרעות

והנה . י דעתו הנכונה"הנהיג עצמו עפל כי הוא ראוי, בל הארם מפני שיש לו דעת אין הטבע עוזרוא ,הרוב

שנתן לשכוי בינה : " ברכים מ ז אנו"שע, הוא מצויין בדעת, תי החזיונות בתרנגולש ח מצינו אלה"בבע
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רעות ה כ ציירו מקור"ע. אוה ונותן לנשים חילו ה הוא משותף בתז ועם" להבחין בין יום לבין לילה

ז הוא אובד הודו ו כחו החמרי "בהמה בהנהגתו ועכ שיוצאות ממי שיש לו כשרון דעת והוא מ שים עצמו

וטה הרבה לצד התאוה שבו ולא לצד נ הוא, כי חוורא כרבלתא ד תרנגולא וקאי אחד כרעא] כד[ .והמוסרי

והכוחות , ולדנה הרעותת מ זה, וורא כרבלתא בלא שורי יקי סומקיוחי, אובד הודוש ומשותף בה עד, הדעת

יש עוד מקור לר עות  ו .ז באים רעות חומריות ומוסריות"וע, מקולקלתה י הנהגה"ע, הכלליים מתחלשים

וזהו , מהם תולדנה המלחמות הכוללות הממיתותש ,מצד השכל המשובש שלא השלים חוקו

שיבוש הדעות השולט  , משתחוים לחמהו הן בראשיהםהחמה זורחת והמלכים מניחים כתריש בשעה

כ כשתמלא הארץ  "ע. ם "רמבה כמו שביאר, ל הרעות המוסריות הכלליות והחמריותכ בעולם הוא גורם

מלחמות ותחדלנה ה כ"ובהשגת האמת יתבטלו ג" . שחיתו בכל הר קדשיי לא ירעו ולא"אז ' דעה את ד

 .הרעות היוצאות מהם

 

r  . 

 
כי לא במהלומות , ל נועם דרך החינוך"אן הורונו חזכ .בלבו של אדם יותר מכמה מלקיותיפה מרדות אחת 

. באה מצירוף האהבה הנאמנהה והיראה האמיתית היא יראת הרוממות. א בדרכי נועם"אדם כה יחונך

ר הימים האלו ע ,דרך חינוכם רק במקל חובלים' והי, רדו חכמי הפדגוגיא לזהי ועד הזמנים האחרונים לא

 .ל רוח קדשם"ורו לנו חזה שהנסיונות הרבות הוכיחום להשכיל את א שר

 

r`  . 

 
נואה שהוסיף על דברי רבי . מבין מהכות כסיל מאהב שנאמר תחת גערה, ל אומר יותר ממאה מלקיות"ר

יש חינוך תמידי להרגיל את , מוסריה דיש שני ענינים בחינוך, שאמר יותר מכ מה מלקיות, קודמיםה יוחנן

סר מדר ך הישר ונחוץ ש בשעה שמזדמן, מקרי, ויש חינוך פתאומי. במדות טובותו מעשים טוביםהאדם ב

מוסרית ה ההדרכה' הכונה שהוא טוב להשתדל שתהי, כמה מלקיותמ והנה רבי יוחנן אמר יותר. להוכיחו

רך  ז נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת בד"אלו נכהו ועימ באה במחונך מצר שכלו והכרתו בתמידות יותר

כי השחית דרכו בחטא ופשע , מקריה בשעת החינוך' הכונה אפי, ל אמר יותר ממאה מל קיות"רו .טובים

ז "נוהג מדרך החינוך גם עה האופן היותר גדול במוכים בעד פשעם לפי. אה מלקיותמ חמור שראוי ללקות

ק החובה ר .רכםשכלי שבאדם יאיר גם מ חשכי לב אותם שכבר העוו דה כי הניצוץ, יפה המרדות השכלית

 .מרדות שבלבה שיהיו ראויים להכיר ערך, להעלותם במעלת נבונים

 

ra  . 

 
שלא תשרה שכינה ', תשרה שכינה על ישראל כוש בקש, ה"שלשה דברים בקש משה ר בינו מלפני הקב

כי הנה הדרכת ישראל  . ובת מין האנושיט אבל, אין בקשה זו משום צרות עין חלילה. 'ומות העולם כוא על

כי . ראוי לה' ד שיהיע יא הדרכה נפלאה שהרבה זמנים צריך המין האנושי להתקדםה 'פ התורה ומצותי"ע

',  ד כשתמלא הארץ דעה את, כ לסוף הימים"ע, יא גבוהה מאדה התכנית המוסרית של תורתנו הקדושה

ריכה תחול השפעה אלקית על איזה אומה להדש 'אמנם אפשר הי. ישובו הכל לשאוב מבארן של ישראל
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שלמות האנושי האצור בתורת ה כח המושך אל פסגת' בל אז יאבד העולם מרכזו ולא יהיא ,לפי מצבה

, למות העולםש רק עם  ישראל מרכז  של' כדי שיה, א על ישראל"כינה כש כ בקש שלא תש רה"ע. ישראל

ת  עולם כולו במרכז אחד  המביא לידי שלום ואחדוה האחת שיתרכז, ויגרום דבר זה שתי טובות

היא נתונה באוצר תורת חיים של ש כי יזכו הכל למעלת ההצלחה הגבוהה' והשני. אנושי באהבהה המין

 .ישראל

 

rb  . 

 
צדיק ורע , צדיק וטוב לו צדיק גמור' שע ורע לו כור רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, מפני מה יש צדיק וטוב לו

כי המעשים , דיקצעיל צדיק וטוב לו צדיק בל נראה מדלא חזר לגמרי ממה שאמר. 'דיק שאינו גמור כוצ לו

פ שאפשר  "והמוטבעים אע. וטבעיםמ מהם בחיריים לגמרי ומהם, חלקים' הרעים מתחלקים לבו הטובים

דיק המעשים המוטבעים צ על כן צדיק בן. כל מקום על פי רוב נמשך האדם אחריהםמ ,י בחירה"לשנותם ע

על , דיק גמורצ כי טבעו נוטה ל טוב והוא על פי רוב, ור יסוריןהיות נצרף בכל על כן אינו צריך, בו הם לשבח

ן מ על כן צריך הוא צירוף יסורין ואז יוציא, פ שכובש יצרו"עא ,טבעו אינו הגון, וצדיק בן רשע. כן טוב לו

רשע וטוב . ר לא מעולה"כי הוא כובש עפ, מורג ע לו והוא צדיק שאינורעל כ, הכח אל הפועל רצונו הטוב

כי אם אנו רואים רשעים , דולהג וזו הערה. גון וטוב ומועיל לבריות מפאת היותו בן צדיקה עוטב, לו

, בין אדם לחבירוש מוסרי שבין האדם לקונו והמה מטיבי לכת בחלק המוסריה שנתקלקלו הרבה בחלק

כ המה מחזיקים בטבעם ומפני  "ע, טיות מוסריות יפותנ הוא רק מפני שכבר הורישו אותם הוריהם

ורשע ורע . על כן טוב לו, וסיף אשמהי י מצבו הטוב לא"ועיל בישובו של עולם להיטיב לזולתו ועמ הואש

יתן ירבה השחתה א כי גם טבעו נתקלקל ואם יהיה מצבו, ל פי רוב רשע גמורע הוא, רשע בן רשע, לו

  .בעולם

 

rc . 

 
. 'פ שאינו הגון כו"את אשר אחון אעוחנותי ' ו כול מ שתים נתנו לו ואחת לא נתנו"דאמר ר, מ"ופליגא דר

חלקיו אבל יסובבוהו מקרים רבי ם ב בכל זאת  בחירתו מוגדרת מאד  והוא  בחירי, ם שהוא בחיריא האדם

פ בחירה "דותם עמ כ אין כל המעשים הרעים ראויים להיות"ע, חירה מיוחדב שמעמידים אותו בחלק

כל שהוא יודע תכונת כל הדרכים גם א לבורא ה"אמיתי כה ואי אפשר להמסר יחש המשפט, גמורה

פ שאינו הגון כפי מה שנוכל אנו "אע" חוןא וחנותי את אשר"כ "ע. הוא למעלה מחק חופש הבחירהש מה

, ל שאין הבחירה החלטית"סד ונראה דרבי מאיר. נו יודעים גבול הבחירה עד כמה הגיעא אבל אין, לראות

משום . בחירהל פ שהשם נתן לאדם קודם זמן הגיעו"אע, דייק בשמאימ לשיטתו אזיל משום הכי להיות

צמחים מסיבות מקיפות את חוג הבחירה והבחירה ברורה  נ דסבירא ליה דלפעמים מעשים טובים ורעים

. כי בהתגברו ביתר אומץ לעולם ינצח, עשיומ ואין לטעות שאין בחירת האדם שלטת על, פרטי מעשיםב רק

שתנה משקל העונש הרבה וכן מ ש על פיהם' וצר בראשית יתכרחיים שהם גלויים רק לפני יה אבל יש

  .השכר

 

rd . 
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',  ה למשה כשרציתי לא רצית כו"ל  הקב"א, רחאק י בן"תנא מש מיה דר, ויאמר לא תו כל לראות את  פני

נראה דפליגי על . 'כה לקלסתר פנים כוז בשכר ויסתר משה פניו', זכה לג' בשכר ג, י"נ אר"רשבד ופליגא

או המוסר והעבודה כדעת . ידיעהה ם שיחס הכל א ל"כדעת הרמב, אנושי אם  הוא השכלה מרכז השלמות

קיצור וחסרון מיעוט ל כ נחשב"ע, סגת האושר היא ההשכלה בידיעת האלהותפ ק"דלריב. חובת הלבבות

מוסרית ה ל כי התכלית של כל הידיעות היא ההנהגה"נ ס"ורשב. ה"ע למשה רבינו, הרצון לדרוש במופלא

שעה שהיא מרבה תוכן ההרחבה של ההנהגה המוסרית  ב כ מיעוט הידיעה"ע. ת משלמות הידיעההנובע

 .ניםפ כ בשכר ויסתר פניו זכה לקלסתר"ע, עולם להדרש לשבחל 'ראוי

 

re  . 

 
, בהשגות המופשטות. ה למשה קשר של תפילין"קבה מלמד שהראהו, והסירותי את כפי וראית את אחורי

האמת , והשנית. מו בכל מחקר חושיכ ,האמיתית מצד עצמה, האחת,  דרכי עיוןישנם שני, אלהותב ביחוד

כי כל הטוב  , פי המקבלכ והנה באמת התורה כולה נערכת כפי ערך שכל המשיג. משיגה כפי ערכה אל שכל

, שגהה האמת המופשטת שלא לפי ערך השגת השכל אין זה בגדרו , המוסרי נובע רק מהשגת ז את האמת

דברי , בהם נאמרים דברי בינה, תפילין למשלה כ כיון בזה"ע" . כי לא יראני האדם וחי"ועל זה נאמר 

כך .  הקשר של תפילין-ליו ע מי מקשרם אל האדם שיפעלו, בל אין להם יחש אל האדםא ,אלקים חיים

ויותר . ל תפיליןש קשר ] נקראת[וההשגה המגעת לשכל . טוטפת, שם תפיליןב ההשגה המופשטת נקראת 

רך ידוע לאמתתן מצד עצמן עם אמתתן ביחש  ע עמיק כי ההשגות המופשטות ודאי ישיש לה

יחש והקישור שיש באלו ההשגות ה ת ג ם אות "שהודיעהו השי' הי, ה"מעלת השגת משה רבינו ע ו ,המקבל

 ".א יראול ופני"וזהו , אבל עצם ההשגה המופשטת לא נתנה להשגה, הז ואיך הם נערכים זה אל

 

rf  . 

 
יחש . 'ה אדון עד שבא  אב רהם וקראו א דון כו"הקבל אד ם שקרא '  ה את עולמו לא הי"רא הקבמיום שב

. ראוי להעשות מהאדון' עבודה שהיה ל העבד הוא שישמע העבד בקולו ויעשה רצונו להשלים אתא האדון

ל הבורא יתעלה הנעלה א א לא יכלו להבין איך תתיחש שלמות ההנהגה המוסרית"בבנש והנה הראשונים

; אלהיתה יון שעצם הבריאה והשלמתה ודאי הוא מיסוד ההנהגהכ ,אבל לא  השכילו. כל מקרה ו תארמ

אדם בכל כוחותיו אל שלמות המעשים המדות ה כ אין לנו השלמה יותר נאה בבריאה כהשלמת"א

ל השלמות הוא רצון הבורא א כ הדרך ה מכריע אותו להמשך"כיון שהאדם חפשי ברצונו או .והמושכלות

. בורא השלםה א שיהיו חסרים בחק"מכשירין את ההשלמה המוסרית אה כ כל"ע, בשלמות יצוריושחפץ 

ריך להיות במציאות יחש מכריח מוסרי ומזה צמחו צ כ"בראותם שע, ז שלא השכילו זה"עובדי ע

פ  "חש לענינים המוסרים שבנויים עי להמציא רוחנים חלקיים שיש להם, יני עבודה זרה שוניםמ אצלם

הבורא היחיד ש ה אדון והודיע לכל באי עולם"ד שבא אברהם וקראו להקבע , רבים מתחלפיםמקרים

כלל בזה כל ההשגחה הפרטית על כל ארחות נ ,ברצונו הכללי בהמצאת  הברואים והשלמתם

וביחוד המרכזי , השלמת הבריאהל שהמה סיבות אמיתיות, כלליות והפרטיות ופרטי פרטיותה המוסריות

עליו למלא חפצו ש י  הכרתו את השם יתברך בת ור אדון"רצונו והשלמתו תבא עב החפשישבה שהוא האדם 
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, לאומי לבדוה שועתן של ישראל אין המטרה נגמרת רק בהטבת מצבי גם דניאל שבקש על, והוא השלמתו

שיסודה ועקרה , תתרשם יותר בעולם תורתם ולימודיהו י רוממות קרנם של ישראל תתפשט"א שע"כ

ולא ככל הגוים שלא , הנחיל האמתיותל י אדם כולם למעולה שבמצבים המוסרים וגם זהרמת בנה היא

למען " למען אדני" וזהו, ז"פ חיפוי דברים של שקר מעניני ע"א ע"סודי המוסר כי יכלו להוריש לבניהם

 .י תשועתן של ישראל"תצא עש אברהם שקראך אדון ותכלית מגמתו 

 

rg  . 

 
ה עד שבאה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה "הקבל א היה אדם שהודהה את עולמו ל"מיום שברא הקב

פ שלא "וב שבא מסבה מיוחדת אעט כ על כל דבר"הברכה תאמר ג, ש הפרש בין ברכה להודאהי .'את ד

בא דוקא על טובה ת אמנם ההודאה, " ברוך שזה ילד ברוך שזה גדל"כמו , זאתל נעשה בכונה מכוונת

'   ת י שעם היותו, כ עד לאה לא היה אדם שטרח להודיע"ע. לחדולו יבהבאה מרצון חפשי שאפשר להט

א ברצון חפשי "כ, כדעת פלוסופים אחדים, יובח הסבה האמתית לכל אין הדברים נמשכים ממנו בדרך

, לא אין מקום לעבודה ושכר ועונשה ואל תדחה הדבר לומר שאם ימשך הכל אחר החיוב. הודאהל שראוי

טובות והמציאות ה ת משפיע כל"כי אפשר שהשי, בות שבאמת אין הדבר כןאה כ דבר זה כבר למדו"א

כיון ו .דרי השלמות האנושי שהוא בכלל המציאות נמשך ממנוס כולו לכל פרטיו בהשגחה נפלאה עד שגם

' כ נמשך מ שלמותו ית"ע, רומם נפשו ולתקן מדותיול עובד עבודת הקודש' שלהשלמת האדם צריך שיהי

אלא שאין . ד החיוב"כ ע"כל אפשר גה ב"ך לו השלמות וההצלחה האמיתית וכיוהוא צדיק ימשש שמי

מוסריות ורוממות ה הודאה שהאדם מודה לקונו הוא אוצר בתוכו חלק גדול מןה שהרי כח, האמת כן

הנהגה ה א בהיות"וזה השלמות אי אפשר להיות נמצא כ. מציאותה מעלת נפש האדם ולא יתכן שיחסר מן

ז   "להוריע הדעה האמתית הזאת וע, אה לאה והודתוב כ"ע. רצון בלא שום חיוב והכרחנמשכת מחפשיות ה

' והבן בדבר שא פי. לנ"עתיד לבא כדחזל בנה חובת קרבן תודה שמ עלתה רוממה ואינה בטלה גםנ היסוד

י תפילתו לקונו "שתלם עמ כי כיון שהאדם, ד החיוב"ם בהיות ההמשכה האלהית עג התפילה יכולה להיות

ל הדברים כ כ  מטרתה  ולא ימנע מהמציאות"תמצא התפילה ערך ותשיג גש ב הוא מן השלמות האלהימחוי

אם לא , חסר בהכרח' זה השלמות הי, הודאהה אבל. המכשירים ומרוממים את ערך התפילה

ושלמות האדם , " חיים ברצונו" 'א ברצונו ית"אמיתית שההנהגה האלהית הוא באין חיוב הה הדעה

ל הפוכי כוחות ע כ נמצא בתודה חמ ץ שמורה"ע, וקא לנו לעד נאמן על יו צרוד חופש הרצוןי "שבאה לו ע

 .כ אם היו הכוחות כולם מוכנים רק להיטיב"אש הטובים שמהם נובע חפשיות הרצון מה

 

rh  . 

 
: מה כתיב ביה ' ג דמדעתא זבני לבכירותי"מי אעח דאילו בן, אמרה לאה ראו מה בין בני לבן חמי, ראובן

ראבון , ואפילו הכי לא אקנה ביה', וכ 'יוסף לבכירותי' כ שקלי"ג דע"שו את יעקב ואלו בני אעע ישטוםו

אומות כערך ראובן הבכור ה ש בו הוראה כללית על כלל ישראל ותכונתו בערך שא רי כ"בכור ישראל ע' הי

שראל י נחלוטובה להיות עובר על  פשע ולעשות טוב  גם למ ציריו ה כ התכונה"ע. נגד שאר  הבנים

ומה הוא עיק ר  , שביל יתרונם עליהםב ה מקנאים בישראל"או. ה"בזה נראה ההבדל בינם ובין אוו .לעולם

בידיהם , כ הלא הם"ע .פ רוב באים בבחירה טובה להתנהג באורח ישרים"נפש שעה יתרונם רק במעלות
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 וישראל עושה ,כ לא ירוממו במעלות שכליות"ע, תאותב למה הם שטופים, מוכרי בכורתם, הם

נו שאנו נרדפים מהם ולוקחים את א אבל". וישטום עשו"ז "היותו שם דרכיו באורח תבונות ובכב חיל

בכל זה על מה עינינו  ו .ותנו מארץ  חמדה באכזריות וטחו עלינו טפל עלילות שואא הדפו, בכורתינו בזרע

שואות  נ ואין עינינו, ולעבדו,   דלדעת את ',  אי עולם ללכת בדרכי דב ת את עיני כל"שיפקח השי, נשואות

להפנות אליך כל רשעי ארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל " רק, כי מה אנו חותמים בתפילתינו, כלל אל הנקמה

 ".'כרע כל ברך כות כי לך

 

t  . 

 
ביחוד ביחש האדם , ין מקרה ג מור במציאותא כי, ל הורונו לדעת"חכמי האמת ז. שמא  גריםדמנא ל

כ "ע. קפת א ת העבר ההוה והעתידמ וההרמוניא הכללית, כ לא יפלו הדברים במקרה"ע. גושיו שיחו, ושכלו

ובעתים . עתידה א מתאים  הוא אל"אבל  אין המקרה  ההוא חפשי כ, אדםל פ שבמקרה ינתן שם"אע

ובאנשים פרטיים , יוכר בהכרה בולטת, וצאות כלליותת ביחוד באנשים רשומים שמהם, רחוקות

כי הקלקול והחורבן אפשר לתלות , פלאהנ "מאשר שם שמות"ודרכי דרשתם . דברכ ב"התבונן כל א"א

י הקלקולים "כי ע, וחלטמ אבל כשאנו רואים שאין כאן קלקול. כ השכלול והבנין"אש מה, לעולם במקרה

כ "כמו .הנה גם השמות' נדע אז מ ראש כי מפעלות ד, יותר גדולותה היותר נוראים תצמחנה הטובות

כאן רצון נעלם שסבב את  השם לפי ההוראה ' היש עלינו לדון, עם התולדות הרחוקותכשיתאים השם 

 .כוחות הצפונים בבא עתןה להוציא אל הפועל, היות גם רושם השם והוראתו לעזרל ,העתידה

 

t`  . 

 
ל הורות שאין כילות בחוקו מלהטיב לכל . 'כו, זר בוח על תנאי לא ' ה לטובה אפי"כל דיבור שיצא מפי הקב

כ לא יתכן שלא "א, מקבל מוכןה וכיון שיצא במקור לטובה הרי. המקבל מוכן' ק צריך שיהיר ,וכןהמ

,  הכנת המקבלב למד שהוא דוקא בתנאי  כזה שאין חסרון מילואו גורם שינוינ ומזה. יתקבל הטוב ההוא

 הכנה אין זה  גורם מיעוט, ה את הדבר בתפילתו"שרעמ ג  דבטל"דאע, של הרף  ממני, כמו נידון דהכא

ודאי צריך שיוכשר , הכנת המקבלב הרי הוא תנאי עיקרי, אבל התנאי של הכשר המעשים, טובהה לקבל

 .לכך

 

ta  . 

 
הפרטית . יש כאן הערה פרטית וכללית.  'וג ומגו ג כוג קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת

מזגי  , והכוחות הטבעיים הכלליים, עתור כל אדם אף שיש לו מתנגדים חיצונים אויבי נפשו ומבקשיש היא

הם כמו המתנג ד   מ כ לענין שיכולים לפגע באדם ויקשה השמירה"רבים כ, זמניםה האוירים ושינויי

ומהם צריך , המה משחיתים את גופו ונפשו תמידש היינו יצרו של אדם ותאותיו הרעות, הפנימי

,  בכלל ישראל, והכללית". ין צלעיוב ביווכל אדם אוי"לי "חוה' כד. תירה מפני קורבתם אל האדםי שמירה

הבאים מכחם בכל ו ,הערב רב, הרעו לנו אותן תרבוי ות רעות, ויבינו החיצוניםא שיותר ממה  שהרעו לנו

נאה ש להטיל, הם רבים באיכות מפני יכולתם לפגע ביותר, אומיםל והם עם מיעוטם נגד המון. דור ודור
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ואצרוף כבר "' כ הבטיחנו ית"ע. עות ומדות רעותר ל דעותי שחיתות ש"ע, בין ישראל לאביהם שבשמים

 " כ יקרא לך עיר הצדק"ואח, אסירה כל בדיליךו סיגיך

 

tb  . 

 
י למה הדבר דומה "אמר רשב', לי' ינה לדוד מבעיק מזמור לדוד. מומור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו

ה הנני "ל הקב"כיון שא, אף כאן דוד. מחש' עצב ואחר שפרעו הי' קודם שפרעו הי, ח"יצא עליו שטש לאדם

אמר , כיון דחזא דאבשלום הוא, ליע אמר שמא עבד או ממזר דלא חייס, עצב' עה מביתיך היר מקים עליך

אמר משל לאדם שיצא  ש שמ ה. המאמר  אין לו לפום ריהטא קשר. רחים על אבאד אמר   סתם ברא . מזמור

' פני שהימ דמשמע  דוקא , כ אף כאן"למה המשיך אחו, כבר מ ספיק' וכ עצב' ח קודם שפרעו הי"עליו שט

א משל "כ, ח אחר שפרעו"של לאדם שיצא עליו שטמ כ אינו"א, חושב תחילה' העונש קטן יותר משהי

ל "נ' הי] ולולי מסתפינא[מ "ולו. טןקח או שחשב שיש עליו חוב גדול ונמצא "מחלו לו חלק משטש לאדם

מעתיק בספרו ה והוסיף, ד"כתוב א' או הי, "איכא דאמרי", ד"נוטריקון אכ' יה ,"אף כאן דוד"דתיבות 

י מתרץ משל לאדם שיצא "רשב, תירוצים' והם ב. עניןה תבת כאן להמתיק, ת הוא אף דוד"הר' שפי

ל "י, ה"ואם נבא לישב בלא הגה. 'ה כו"קבה ל"ואיכא דאמרי כיון שא, שמח' שאחר שפרעו הי, ח"טש עליו

מתוך מה שנעצב בתחילה ש דמשמע, ח"דוד המשל של אדם שיצא עליו שטו ליחש לל קשה' י הי"דרשב

' ולא הי, מקוםה ]גזרת[ובאמת ראוי ליחש לדוד שקבל באהבה . שפרעכ שיצטרך לפרע מודה השמחה

אם חסד  "ואם מפני שקיים . תיחש שמחה כשפרעוי כ לא"הפרעון עליו למשא גם קודם שפרעו א

שזה לא , מורה על שמחה מורגשתש אבל לא לאמר  מזמור ', דות לדהיינו להו, "ם משפט א שירהא ,אשירה

יבל באהבה ולא ק כ מפרש דבאמת גזירת  המקום"ע. הדבר קשה עליו' פרעון היה א כשנאמר קודם"יתכן כ

ו א סבור שמא עבד' אלא  שהי, ישמחנו הפרעון כמסלק משאוש באופן, כ קודם הפרעון"קשה לו ג' הי

פ שבודאי על כל יש חשבון "אע, ותר מכפי הנגזרי ל בחירה יוכל להרע לפעמיםדבע, וכבר כ תב בזהרנ, ממזר

כ "ע, הוספה מעיקר הגזירה העליונהה ז"כיון שסוף סוף א, כ לקבל באהבה"מ אין מק ום כ"מ ,ומשפט

א כפי "כ' מרע לא יהיש כ כל  מה"א. כיון דסתם ב רא חייס על  אבא,  מר מז מורא ',כשראה שהוא אבשלו

זה , בחירהה י"נמצא שרק חשש ההוספה על הגזירה העליונה ע. קבלמ ירה הלא באהבה הואוהגז, הגזירה

 .כ"ח שהפרעון הוא בע"ל שטש גרם להיות דומה אצל דוד קודם הפרעון למשא

 

tc  . 

 
, ראוי להיות מצד התעוררות מציאות הכעס' יה שאיסור התגרא, נראה. ז"מותר להתגרות ברשעים בעוה

ם הרשעים הוא דבר נכון מצד ע י התגרא"אבל לעומת זה שנאת ה רע הבא ע, י ה גוןדתי בלתמ שהוא קנין

פ שמתגב ר   "עא ,כ יותר טוב לקנות קנין שכלי הכללי של שנאת הרע"ע. לליכ והוא קנין מוסרי שכלי, עצמו

 .שהוא פרטי, ז הכח הכעסני"עי

 

td  . 

 
מ "מ, ג דנקיט שעה משחקת לו"אע. ל תתגרה בוא ר יצחק אם ראית רשע שהשעה משחקת לו"והא, איני
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שיש לחוש להמשך , השעה משחקתש ראוי לומר שרשע' הי, כי מצד שנאת הרע. לאו דוקאד ,ד"הוא ס

נ באין "ה, סורא  ואם בזה, ש יותר מקו ם לומר שהיא מצוה להגביר שנאת הרעי ,אחריו מפני הצלחתו

 .צמו מדת הכעסע מטעמא שלא יגביר על, משחקת לו השעה

 

te  . 

 
כיון שפסקו לו , ומר שיש תיקון עולם בהצלחתול דיש מקום' פי. ואי בעית אימא שעה משחקת לו שאני

' כ אין ראוי לעמוד  נגד הצלחתו אפי"ע ,כ יצא מהצלחתו"שמים הרי יש דבר טוב  שעההצלחה מו גדולה

וזה . צד עצמודבר נכון מה אין,  וץ מה שיש לתוש למכשול הניצוח למי שמתגרה בוח כ"א. להדאיבו בתגרא

 .א מ צד ההצלחה המיוחסת לו"דל א נקיט כ, קמא' ית הוא חידוש של האיבעית אימא נגד 

 

tf  . 

 
א כשיחקק "בא מידיעת התורה נגמר באדם כה אין השלמות. גדולה שמושה של תורה יותר מלימודה

,  ת דרבים" מת' יחיד חמור אפיד ריש  מגילה דכבוד תורה' תוס ' כ כ"ע. רכה ורוממות כבודהע בלבבו גודל

א "זה ההרגש או .תורה היא ידיעה שלמה מצורף לכל הידיעות ומעטרת אותםה רהכבוד הנודע בלב אל

, שמשים עליו מורא רבו כמורא שמים, ח"ל תש י השימוש המעשי"א בפועל ע"כ, לבא בלב

 הוא לדעת 'עיקר פרי, ורת חייםת שהתורה בהיותה, נוסף לזה הורה כאן. י הפעולות"הכרה עה ומתחזקת

א להתבאר "א, תורהב ויען שתכונת המעלה של איש קדוש הדבק. רכה וערכהד פ"איך להתנהג בחיים ע

ל גדולי ע ליכותיו בקודש היא תשכיל ערך הפעולה שהתורה פועלתה א עין הרואה"כ, כ בכתב"בפה וכש

הנעלה , ל הרבאז בעיניו יראה את הליכות הקודש שש ,כ גדולה שימושה"ע. המעלה הדבקים באהבתה

 .לימודהמ יותר

 

tg  . 

 
ועיקר הטעם שחקקה החכמה , שיסוד התפילה, ברכ ביארנו. איזהו עת רצון בשעה שהציבור מתפללים

ועילה מאד לההטבה המוסרית של מ הוא מפני שהיא, תועיל להשלמת בקשת האדם וצרכיוש האלהית

האד ם ' מוסרית שיהיה לל עיקר הדאגהובכ. לחזק כוחותיו הרוחניים, לישב דעתוו לרומם נפשו, האדם

פני מ כי היסוד המוסרי הוא. האדם יחיד ומתבודד' ערכה אם היב כ"לא היתה כלל גדולה כ, מונהג בה

. ובכלל החיים החברותיים שלו, חיי ביתו ומשפחתוב ,שהאדם משותף אל זולתו מבני האדם בהוה ובעתיד

כ "ע. נטותו לחפצי עצמו יותר מדאי ב יזיק  את זולתושלא , ריך שתכה  המוסריות שורש גדול בלבבוצ כ"ע

להקנות לו , צמוע כי להשלמת האדם בשלמות, וא רק מפני הקיבוץ הציבוריה עיקר התפילה ותכליתה

תפילה אבל החיים המוסריים שהם נחוצים לחיי ה התורה מבלעדי' היתה די, מושכלות אמתיות

' שגם תפילת יחיד תתן פרי, עיקריתה היא התפילהנמצא שתפילת רבים . י התפילה"פעלים ענ ,החברה

וממילא , תכלית של התפילהה כ עיקר העת רצון וקירוב"ע. כ מתחבר עם הציבור"חא ותועלתה רק בהיותו

אם , פילת יחידת .ה מואס בתפילתם של רבים"שאין הקב, הציבוו מתפלליםש הוא בשעה, יתרון פעולתה

, אפשר שתמאס, נות אל אחיו ועניי עמו הנתונים בצרהפ מאין, א חפצו ותאות לבו"מגמתו כ' לא תהי
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חיים ה הרי תועלת, א חפץ בהטבת הציבור"שכ, בל תפילת רביםא .יא רחוקה ממטרתה האמיתיתה כי

הכנות המוסריות הם הצעות לדעת ולהוקיר ה כי, ה מואס בתפילתן"ואין הקב, המוסריים קרובה מאד

 .מעולהה ם כל חיי השלמות של האדםשבכללם ימצאו מקו, רביםה יקרת ערך

 

th  . 

 
ה מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין  "קבה אמר, ח ומתפלל עם הציבור"כל העוסק בתורה ובגמ

ז לא   "אך כ. שיית הטוב וחסדע י"והשלמת זולתו ע, בידיעת האמת, ש השלמת האדם לעצמוי .ע"אוה

אמנם מי  . כללה א בצירופו אל"כ, א תגמר לעולםשכיל שתעודת האדם לי כל זמן שלא, יספיק לאדם

. פרטיו מוצלחים' א כשיהי"כ, היות הכלל מוצלחל א"עליו לשום לב כי א, שיעסוק בעניני הכלל

והנה האחדות . כ על שלמותו הפרטי"ג א בהיות כל אחד שוקד"כ, הפרטים שיהיו מוצלחים זה מזהל א"וא

ע אינם "אוה". חדא אלקינו הוא' ד"י ש"ע, " גוי אחדמי כעמך ישראל", שראלי הזאת היא יסודן של

וזה ראוי , א שלמות הכלל"שלמות הנחמד אינינו כה איך שכל, ראויים להכרת האחדות הזאת

ק כשיתגבר הכלל על כל מכשול ר ,א להצליח את הפרט"א מפני שא"יבוציהם הכללים אינם כק .לרדוף

ז "הנה כו .כ הם נפשות רבות לגבי עשוי"ע. א היא רק טובתו הפרטית"כ אבל מגמת . שאפשר לבא

ואין השלמות הפרטית באה  , נו כבושים בגולהא ,ר לא נגמרה שלמות זאת האח דות אצלינו"שבעוה

, להשלמת עצמו האמיתית, תורהב כ אמר שהעוסק"ע. כ השלמות הכללית חסרה"ממילא גי ,לתכליתה

פרטית היא רק שלמות ה ו שתכלית השלמותלהרשים לעצמ, מתפלל עם הציבורו ,ח להשלמת זולתו"ובגמ

, ולבני. 'תי השלמות הכללי מצד עצמו מיוחסת לשמו, אילו פדאוני ליכ ה מעלה אני עליו"אמר הקב, הכלל

כשהיא שמה תכליתה , ברוממות מעלתה, למות הכללש נגד השלמות הפרטית הנובעת ממקור הטהור של

לכל ' ע אי אפשר שיהי"אלהות שבאוהה מושג, ממהראות איך הכלל כולו מוצלח ועומד במעלה רול רק

, ציאות אומה מרכזיתמ י"א ע"א להיות כ"א, כי השלמות הכללי. שלמות הפרטיל א להועיל"היותר כ

ומצירוף כל המעשים , והמיוחדת בזה היא ישראל', ד שתאחד כל באי עולם באור דעת את

 .הלז, בשימת לב הפרטי. פרטיים יבא התכלית הכלליה הטובים

 

v . 

 
קרא שכן רע שנאמר על כל שכני הרעים הנוגעים נ נ בעירו ואינו נכנס שם להתפלל"ל מי שיש לו ביהכ"אר

א לעצמו ולא לזולתו "עה מוסרית כר יכול לסבוו בדעתו שאינו עושה, נ"מי שאינו הולך לביהכ. 'וכ בנחלה

אין לו חלק בעדת ש ז בפומבישמכרי, ת כזה"כי אין לך שוא, באמת הדבר טעותו .בשב ואל תעשה שלו

בית מ הכרח מזיק גם את זולתו הלומדים מדרכיו להיות רחוקיםב כ הוא"ע. כזה', ישראל ובעבודתם את ד

שנקראו שכנים הרעים אותן האומות , מהמקרא' איר ומביא. 'ז מאמונה ומיראת ד"ונעשים רחוקים עי', ד

י סמיכתם "דע" . ת עמי להשבע בבעלא אשר למדוכ"א "כ, ואינו פורט במקרא שם רעות שעשו, י"א שסביב

, נ בעירו להתפלל"ביהכל כ מי שאינו הולך"וכמ. ה נקראו שכנים הרעים"רעים ומשוה למדו מהם דרכיהם

כ בר ', עבודת דב מי שמשתת ף עם הציבור. לא שגורם  גלות לו ולבניוא ולא עוד, שמריע לכל הקהל כולו

כ הוא משתתף עם כלל עדת ישראל ולומד "שעי, חדא מקבל הוא תועלת מוסרית משבתו במקום

, נ"אבל מי שמת רחק מביהכ. מוסרייםה ז הוא רק מי שמשתת ף עמהם בחיים"וכ. ובים שבהםט מדרכים
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אחרים בשבתו בקביעות ל לא לנפשו ולא, כ אין תועלת כלל"ע, ועלים להיטיב כללפ עליו אין חיי הציבור

משים לב גם   ש א למי"כי  הטובות אינם ניכרות כ. ז רק הרעות"מלמדו זי ,כי מי די תוסיף ההכרה. א"במק

ודאי כל , שקפתו רק על החיים ההמוניים החומרייםה וכיון שאין. אל החיים המוסריים של הציבור

כ זאת  היא  תקנתו "ע. קום ללמודמ וטובות אין לו , א ילמו ד מדות רעות  יותר"ירבה לשבת במקש מה

שהם , ל מרכז החייםא אבל מי שמשים לבו. פ דרכו זה"הוא ובניו שמחנכם עלות ג ויחוב חובת, נודד' שיהי

ראה י ,מ שיותר יתרגל עם  הציבור"וכ, כאזרח רענן' הוא יהי, ת"שיה שעקרו נעוץ בעבודת, החלק המוסרי

בחצרות אלקינו יפריחו עוד ינובון ' שתולים בבית ד" כ"מדותיהם הטובות וילמוד מהם להיטיב כמש

, כך ראוי ונכון לטובה הכלליתש ן,ע " .צורי ולא עולתה בו' להגיד כי ישר ד,  ורעננים יהיושניםד בשיבה

יפרחו ] הצדיקניםו .מפני שהתאזרחם מזיקים לעצמם וזולתם, שב בלא קיימאע שהרשעים יפרחו רק כמו 

טחתי ב קיםואני כזית רענן בבית אל", נצחים שלהם ושל הכלל כולוה לטובתם, לנצח ויהיו דשנים ורעננים

 "בחסד אלקים לעולם ועד

 

v`. 

 
אמרו . ל לא"רבו ימיכם על האדמה כתיב אבל בחוי יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר למען' אמרו לו לר

. סיבות' ריכות החיים בכלל באה מבא .'כו, אמר היינו דאהני להו, קדמי ומחשכי בבי כנישתאמ 'לי

י השפעה טובה "בא רק עש ,שיטוף אחר תאות ו מותרותמוסריים במדות טובות  ובלתי ה מסידור החיים

כ תמה "ע .פ רוב מאריכים ימי החיים"כשהם מתגד לים ע, וחות הנפשכ נוסף   לזה. 'של מוסר ויראת ד

קדושת הארץ והחלק המוסרי הגדול הרצוף בה לעם ש ,י"ואמר אריכות ימים לישראל נאותה רק בא

הדריכם בדרך ישרה בחיים המוסריים ל כ"וגורם ג, ייםרומם את רוחם ומחזק את כוחותיהם הנפשמ ',ד

תחזקו הכוחות הנפשיים  י איך, שהארץ גורמת טירוף הדעת ובלבול המדות, ל"חוב אבל. ומדות טובות

קדמי ומחשכי מ ל"אך כדא, עריכים חיים מוסריים טובים המאריכים ימיםמ ואיך יתיישרו המדות להיות

אים נ ושפע חיים מוסריים, וממות הנפש והשפעת מדות טובותר  כי,אמר היינו דאהני להו, בבי כנישתא

והיינו דאהני להו , ציבור בחייהם המוסרייםה משתתף   עם', י היותו מדי יום בבית ד"ראויים אל הלב ע

ובעים שלמות המדות וצדק נ שהחכמה שממנה' ומייתי ראי. מקדש מעט בארצות פזוריהםל להיות להם

לשמור , וםי לשקוד על דלתותי יום' אשרי ארם שומע לי כו"נאמר ש ,מיםהחיים מוסיפים אריכות י

בזה בהכרח מתרוממת  , וצאת מקו ם החכמה והשלמותמ כי בהכניסה למקומות ששם, "מזוזות פתחי

י הליכתו תמיד למקומות "ק ער ,כדרך מציאה בהיסח הדעת, "כי מוצאי. "מתישרות מדותיוו נפשו

עד , שלימותהו קד ושת נפשו' ז מאילי"ו מתרוממת עי ,  יתברך' שם דקדשים מ הקדושים הטובים שבהם

 .ועם אנשים' ישרות ושמרו חק ומשפט צדק להיות טוב עם דה י הליכותיו"ע', ויפק רצון מד. שמצא חיים

 

va . 

 
' לב] לב[עליו לשום , נ"כי המתפלל בביהכ, הורותל בא. כ יתפלל"לעולם יכנס א דם שיעור שני פתחים ואח

זהו פתח  , שעה וחיי החומר בתאותיוה תחילה להסיר מעליו סבל מחשבותיו העמוסות רק ב צרכיב ,ענינים

י צרכי הכלל כ . שהם באמת צרכי  הכלל כולו-פשו אל הצרכים המוסריים נ לרומם, והשניח. אחד

כלל לא יתכנו להיות טובים רק עם הליכות צדק ויראת ה כי חיי. מתלכדים תמיד עם הצרכים המוסריים
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כי תכלית התפילה להתרומם . חומרה שלא ישים עיקר תפילתו רק צרכי עצמו ועניני, כ יתפלל"אחו .'ה

 ].עליהם[

 

vb . 

 
עת מצא . שנאמר מצא אשה מצא טוב, ו אשהז ח לעת מצא"אר. ז יתפלל כל חסיד אליך לעת תמצא"ע

'  שאם  מזמין לו ה, א אשה" כזהכ ואין דבר . ל עת אחת  שממנה תוצאות לגורל חייו לכל ימיוע ,יתכן לפרש

י אשה רעה נעכר "ע ו"ולהיפוך ח. ויוכל לעסוק כל ימיו בשלמות האמיתי, פלימיכ אשה יפה מספר ימיו

 ".א שה רעה צרעת לבעלה"בן סירא ' כד, דות רעותמ ופחיתות של. הוא כל ימיו בטירוף הדעת

 

vc . 

 
לאשה , לשון עבר, "מצא"השכילו ליחס פה י .מצא או  מו צא' במערבא כי נ סיב אינש אי תתא א מרי ל י

כ "אין הדבר תלוי אחו כבר הוא זוכה במקחו הטוב ומי יקחנה מידו, מצא אותהש כי כיון, טובה

ורם ג הוא, ז שאינו מגרשה ברצונו"כ כ"א, מהדין מצוה לגרשהיש כיון, אבל אשה רעה. בהשתדלות שלו

כ התמדת המ ציאה יאות "א,  לסלק החסרוןבידוש כיון, והוא מוצא תמיד את המר ממות, רעה לעצמו

 .לשון הוה לא בלשון עברב להקרא

 

vd. 

 
ם  "פ דברי הרמב"יובנו הדברים יותר ע. צא חייםמ בי נתן אומר לעת מצא זו תורה שנאמר כי מוצאיר

דומה להולך בדרך חושך וברק ו .תשקפנה לאיש ואחר תעלמנה, שההשגות האמיתיות, נ"מו' ס בהקדמת

יש שבאים לו ו ,ויש מי שברקים מתמידים לו תמיד, ברק ראוי שימצא נתיבוה בשעת הברקתש, מאיר לו

הוא , ז ראוי להתפלל באמת"זוכה לתורת אמת שעה כ"א. ויש לעתים רחוקות, בעתות תכופות

כ "א. א בימי חייו"יש מי שבא לו הברק פש ל"ם ז"כדברי הרמב, פעמים בשעה אחת למציאה גדולהל זוכה

ושיוכל להנות יפה , צלוא ]מתיחדת[' שתהי, ותה השעה המאירה לו באורה של תורהא לל עלראוי להתפ

 .'ד פ תורת"ביחוד ע, השיג ולהגיע את התכלית שלמות האנושיל ,לזכות על פיה אורחותיו, מאורה

 

ve . 

 
דה שהיא כנקו, כשם שעת מצא י ציין הזמן. וצאותת שנאמר למות , נ בר יצחק אמר לעת מצ א זו מ תה"ר

שבה ניכרת תוצאות חייו , שעה אחתו כמו כן מסמן הדבר עת. צאו קוי אורה לגורל חייו בעתידי שממנו

איש ההולך בכל ימי ה כי, וזה יבחן מיום המתה. או בדרכי חושך' רצוי בעיני דו אם הם בדרך טוב, כולם

דביק ה כי לא". ום אחרוןותשחק לי"עליו נאמר , מנת חלקו' יראת דו חייו אורח צדקה ומשרים ותם ויושר

כ לא יבהל "ע, רוחניים ונועמם מצויר יפה בנפשוה גם תשוקת החיים, נפשו יותר מדאי בתאוות החומריות

י כל ימי חייו הוא דבק רק בחלאת כ לו הוא יום חושך ולא אור, להיפך הרשע. מות ולא יכבד לוה כ מיום"כ
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שהיא נחם ',  ד המוסר ו אור החכמה ודעת את והוד הנפש וחמדת . מותרותה התאות החומריות וחלאת

, כ יתפלל כל חסיד תמיד"ע. ו יכבד מאד יום המותל ,הם רחוקים מכליותיו, נצחי לנפשות הצריקים

וביחוד , אות על משקל נפשו כל ימי חייול ,של קלות יום המות בעיניו ושלות נפשו בו, בחינה שלוה להיות

כבד וימר יום המות למי שלא י תי כמה"ל בשע"אמר רבינו יונה זו. למות נפשו הנצחיתש כ על"שהוא אות ג

הבא , חיי עדב ל ערך מתת נשיקה שהיא ההתעצמותענ"ם במו"הרמב' כ וכן. ז"הפריד נפשו מתאות עוה

רבות לפי ערך , מדרגות בקלות יום המות וכבדוה והנה. 'שהיא נועם ד, מאהבת החכמה והטוב

יש מיני " תוצאות"' ליצתם שגיממ כ נעמה מאד"ע. י מדרגותיוחיים המוסריים בהאדם לפה התחלפות

 .מתה
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והכונה היא על . ב"וכיו, ר"לי על לה"כדחז, גמוריםה פ רוב להרשעים"היא  באה ע, קשה שבכולם אסכרה

אמרם שדומה כחיזרא בגבבא  כ ,בלהות שאול וביעותי אלה הבאים לרשע במותו, פנימייםה היסורין

ישנם . דרגות רשעיםמ הלשונות המה שני ציורים לשתי' ב. ד כפיטורי בפי ושט"או .שראדעמרא דלאחורי נ

,  מה רוצים יותר להתחזק בחיים החומריים  ה ,רשעים שבהחלש כוחותיהם הגופניים

ותר דבקים באהבת הגוף י ז"הם נעשים עי, כוחותיהם אפסו ואין להם מנוס אחר ונחםש ובראותם

שעוד . שראנ כ הוא דומה  כחיזרא בגבב א דעמרא דל אחורי"ע, מדומהה ובםבידם ט' ותאוותיו מזמ ן שהי

וזאת הרשימה פועלת  , געגועיהם אל הגוף מתרבה ביותרו ,י יסוריהם"הנפש מתרחקת מהאור העליון ע

היינו עצם . ד כפיטורי בפי ושט"וא. עלותל כ היא יורדת  למטה כי לא תוכל"ע, כ אחרי הפרדה"נפש גה על

שום לב לדאגות קבועות  ל ולא עלתה על דעתו, כל ימיו הדביק נפשו לגופו בתור קבעש ,החיבור התמידי

מצד , גוףה כ הרושם של דבקות הנפש ותאותיה אל"ע. מי חיי הגוףי וצרכים נפשיים שיבאו בהכרח בקץ

אילו קישור הנפש עם הגוף הוא קבוע לעד לעולם כ ,התשוקות התמידיות שנתן מקום רק לתאוות הגוף

. כ הפירוד קשה מאד"ג, ד קבע"ע ז דומה לפיטורי בפי ושט שקובעים אותה"ד, פסק וביטולה  שוםבלא

מאחר שאינו , חמיור הוא מוסיף אהבה לו מחמלתו והכמרת, ראותו באבדן הגוףו ונגד מה שבכלות כוחו

משל ה ,גם יאותו המשלים. חזרא בגבבא דעמרא דלאחורא נשראכ הוא דומה, מצייר הטובה היוצאת מזה

כי טבע המעשים . אוחזים בצמר גם בנגיעה קלהה י המעשים הרעים שהמה כקוצים"דחיזרא נדמה ע

הוא דומה אל , יטורי בפי ושטפ והדמיון של. הקדיר את הנפש ולהאחיזה בחיים הבהמייםל הרעים

. בטחו לעדמ ז היא בית"שעוה, נפש רושם של קביעות דעת האדם הסכלה שמקבלת, הרעיונות הכלליים

אבל , פ שמצד עצמם אינם רעים"אע, חומרייםה א  מה שיאות  לצרכיו"ואינו שם אל לב כ

והפרידה נעשית כבדה , אדמ מתדבקת נפשו בחשכת גופו עד, חסרון הרעיון הטוב שבהםו בהתמדתם

הבחינה של ש עד, ח לזכות למעולה שבמדרגות"שיעזרהו השי, ל חסידכ כ יתפלל"ע. לאין שיעור.ומדאבת

. חלבאמ  ל נשיקה דמיא כמשחל ביניתא"וכדבריהם ז. חרוא לקיים בו ותשחק ליום, ת תעלה יפהיום המו

והגוף עצמו לא התעבה , דומה לשערה דקה, גוףה שלא התגאלה בגסות, יש כאן הוראה על דקות הנפש

 .שמח בההנהגה האלהיתו כ הוא מסכים אל הרעיונות המוסריים"ע, הנהגות רעותב טבעו

 

vg . 
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שראוי , ותנו שלבד התכלית של הנחם הפנימיא ח למד"נראה דריו. חנן אמר לעת מצא זו קבורהרבי יו

צרף מה שיניח לו שם טוב ל כ"ראוי ג, היות למרכז שעל ידה יכוין אורחותיו במעגל ישרל לשום אל לב

ואף כי חייו ב לא מצד אהבתו את  הכבוד, ימנו עד שיקבר בכבוד והודה רוח הבריות נוחה' ויהי, בעולם

ונמצא מטיב , הליכותיו הטובות יהיו לקו לבאים אחריוו ,א להיות זכרונו חי ברור יבא"כ, אחרי מותו

לעת מצא אינו כולל דוקא המקרים ש או יאמר. ובמתתו הוא קרוי חי, כ אחרי בואו אל קבר"ולתו גז עם

שכולם ילכו , ערךה ניכ שכל המקרים קט"א ראוי לשום לב ג"כ, לוי גורל א שרהת היותר נכבדים שבהם

ביא מ שאין ההכרח, ומר ז וטרא הוסיף לומר. ידו להושיע בכל עתב כדי להיות דבק עם  אלהיו אשר, במשור

א ראוי להסתכל איך ה אדם צריך לרחמי שמים "כ ,רק להעתיק הדאגות לעתים רחוקות ומק רים כבירים

זה ' כ פי"ע. דולים משלמותו האמיתיתג עד שגם דברים קלי  ערך ביותר יוכלו להיות מונעים, הוהב בכל עת

ומהם , יהטאר הם הלא קלי ערך לפום, גוף ושיווי מזגו בזה וטהרת המקוםה כי טהרת. בית הכסא

כ עם "ע. ל הטוב והישר החכמה והמשריםא תוצאות גדולות לישוב דעתו של אדם והכנתו

כ מסבבים ההצלחה "הם גש ,כ עניני אנושיותו ובהמיותו"דברים הגדולים לא יעזוב גב ההתבוננות

הא דמ ר   , מערבאב והערת מר זוטר א גדולה מאד  עד שאמרו ע ליה. חסרונםב ומונעים אותה, בהשלמתם

ז "עכש ,בים שבהיותם עורגים אל תכלית המעלות הם שוכחיםר שישנם אנשים, זוטרא עדיפא מכולהו

הראוי יוכלו לקעקע את כל   ם לא יעמדו במכון א וצרכי האדם החומריים גם הקטנים שבהמ, אדם המה

,  טהרת לבבם במרום ימריאוו את היא ההערה הנפלאה הראויה לחכמי לב אשר בשכלםז כ"ע. בנינם

לא ימנעהו ש ,ז יתפלל כל חסיד לעת מצא"ויחד עם כל הנשגבות גם ע. כ"ג לבלתי לשכח את כל עניני גופם

 .חישלמותו האמיתי הנצמ ,של הים הזועף, שטף מים רבים של הטרדות
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עליותא דאמרת משמיה דרב חסדא  במילי דבי  מ לימא לן מר  מהני מעלי, ל רבא לרפרם בר פפא"א

שערים ' אוהב ד, שכנות יעקבמ שערי צ יון מכל' ח מאי  דכתיב אוה ב ד"ל הכי אמר ר"א .כנישתא

יום שחרב עולא מד 'א משמי"ח ב"והיינו דאמר ר, בתי כנסיות ומבתי מדרשותמ המצויינים בהלכה יותר

תכלית ה שנדע אל נכון עיקר, בא להורות לנו. א של הלכה בלבד"ד ה בעולמו אלא"ק אין לו להקב"ביהמ

שגב בכל העבודה החוקית שכל אחד מישראל עוסק נ דהתכלית היותר, שיוצא מבתי כנסיות' של עבודת ד

כ "ע. י כ לל ישראל"וצא דוקא  עעולמו יב 'י ת' כי חפץ ד, אינו נג מר  בעבודה הפרטית של כל יחיד', ד בעבודת

פרטיות המה כאברים ה שכל עבודות, דבר המאמץ את כלל ישראל בסגולתו  העצמיתה יסוד העבודה הוא

הזמנה לשעה ה י"ע, א לבא בהיותינו בגלות ביחוד"שראל בסגולתו אי והנה התיחדות. אל הגוף הכללי הזה

עקרי ה א הדבר"כ. עסוק בתורה בבית המדרשמתיחדים פרטים לש במה' או אפי, בבית הכנסת' לעבודת ד

, פ דרכה של תורה"עם חי חייו הפרטים הכל עה והוא במה שכל, הוא מה שמאחד את כל העם כולו

, יחיד וחיי הציבור וחיי המשפחהה פרטיות שהם מתלוים בכל ררכי החיים של האדם בחייה וההלכות

, סגולתו המיוחדתב הגוי כולו ומ תגדל'  דרק בזה מת א חד כל עם , המלבושיםו הנהגת הבית המאכלים

לא , אבל בעבודה פרטית לשעה. ימים לתכליתו האמיתיה חי וקיים ובא לקץ', להיות עם קדוש לד

פרטית מיוחדת לשעת , עבודת דל שכבר אפשר שיתאגדו כמה אומות אחרות, תכלית נגמר כללה 'הי

שכל עם , ק בזהר ניכרת ומצויינת' ראל תהיאבל סגולתם הפרטית של יש. ורהת או שעה קבועה של, תפילה

מאחד ש ורק בדבר הלכה, הם מתאחרים בזה בהתאחדות נפלאהו ',פ תורת ד"מתנהג בכל דרכי חייהם ע' ד

כ על מכונו "מדות המצויינות של ישראל בזה בא גו ומקשרם במעלות קדושות, כל העם בכל דרכי חייהם
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, פ דרכה של תורה"רים להתנהג עפ ורה והתפילה נותניםכי הת. ל בתי כניס ות ובתי מדר שותש התכלית

באופן שישלם , ולוכ ודרכי החיים הם הם המאחדים את כל הכלל. רכי החייםד ויראתו בכל' באהבת ד

בתי ו את השערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות' והב דא כ"ע. 'החפץ העליון הבא מכלל עם ד

ויותר צריך זירוז  ערך הבתי . נסיות ובתי  מדרשותכ מכיר ים ערך הבתיועל ידי אותן השערים אנו , מדרשות

א לתן פרי "כ, ק בשעת כניסתם בהר ',שלא יחשבו רק כדבר מיוחד לעבודת ד, מיוחדין לתפילהש כנסיות

לאחד את כלל , ליויא הוא התל שהכל פונים' הי, ק קיים"ביהמ' ז שהי"הנה כו .בכל יתר חלקי החיים

לא , כללה ק אין לנו שום דבר שי אגד א ת "אבל מיום שחרב ביהמ. ליונהע לאה ובקדושהישראל באחדות נפ

מאגד   ' שהי, ק שנקרא בית חיינו"כדוגמת ביהמ, קדושהו א אגודה פנימית חיה"י אגודה חיצונים כ"ע

', השתוותם בדעות ובמדות קדושות בא ור דב א אג ד רוחני מוסרי"כ, לא אגד  גופני בלבד, לל ישראלכ את

השתוות המעשי של המנהגים ה י"מקפת את  כל החיים הפנימים ועושה רושם חזק עש ,א דבר הלכה"כ

, כ התפילה"ע .זה מביא לתכלית החפץ הנשגב שיוצא מכלל ישראל כולוש ,הטובים וכל הליכות החיים

כשם שהיא עיקרית  . שהוא תכלית כל החמודות, כלליה שביארנו שעיקרה נוסדה לרומם הכח המוסרי

שהם הנה , מחתכין שם הלכותש כן היא ראויה להיות במקום, ם הציבור בשביל זאת ההכרהע ותלהי

 .חת בעולםא חטיבה, לעשותם לגוי קדוש אחד בארץ, להשוותם יחד', ד הליכות החיים לכל קהל עם

 

w  . 

 
הא ' לילא קשיא הא דכייף , והתניא אל ידור', וכ ג קיים"ז ששמעי ב"שכ, לעולם ידור אדם במקום רבו

, מעט מתנגדים זה לזה בטבע האדםכ להועיל לאדם בהישרת דרכיו צריכים שני דברים שהם. 'יל דלא כייף

ו כל ספק וללכת ל ז מועיל מאד כשיש לו רב סמוך לו  לשאול"וע, רטי הליכותיופ היא הידיעה בכל, האחת

זו ו .ת להרגיש על איש המעלהירגיש בלבבו הכבוד וההדר היאוש אבל לזה מועיל מאד. פ דרכו בכל ענין"ע

כדברי , כבוד טובה מאד העדר התדירותה אמנם להרגשת. ח"היא בכלל חובת כבוד התורה וכבוד ת

. גדולה והכבוד בלבה שהוא כדי להכניס, ק"יסורי טומ אה המונעים מלבא לביהמא ני על"ם במו"הרמב

תפילה ה כדי שתכבד בעיניו,  עזראניעת התפילה בטומאה לתקנתמ האמונות והדעותנ על' ג בס"כ הרס"וכ

עולה יתרון , י התמידות"טבע קצת מ ציור הכבוד עב פ שיפול"אע', כ בדכייף לי"ע. בהיותה מנועה ימים

והוא  , הסיר הסיבה למה אינו כייףל עליו להשתדל', ובדלא כייף לי, פרטית שיועילהו בכל דרכיוה הידיעה

ראיית הפרקים הבלתי ש כדי, כ לא ידור במקום רבו"ע. תרגשת ציור הכבוד והרוממוה מפני שנחלש אצלו

 .יפעלו עליו דבריו התועלת הרצויהו ,תכופים תהיינה ביראת הכבוד כראוי
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יגיע כפו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב מ דאילו בנהנה. גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים

ההרגשה המעולה של נהנה מיגיע . תיבכ ואילו וטוב לך לא' ירא שמים כתיב אשרי איש ירא דב ואילו.לך

קוק בטבעו של אדם   ח כי בהיות.  למה וטובה של כל ההרגשות המוסריות שבאדםש יא היותר;כפו ו

ין א ,י חריצותו להשתלם בעצמו בכל עניניו"פעולותיו ויכול עב שכיון שהוא חפשי, ההרגשה הטובה

גם על ההשגחה האלקית ראוי שיקבע בנפשו ו .ים יעשו עבורומהראוי שישב בחיבוק ידים ויחפוץ שאחר

זוהי השלמות , ה שידו מגעתמ כי כל. א במה שאין ירו מגעת להשתדל בעצמו"היות סומך כל שלא יאתה
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זה יוביל א ת  ה הכח המוסרי. בידו טובו' כדי שיהי, תן לו כח לעשות חילי ל שהשפיעה ההשגחה האלהית

הכל כדי , השתלם בתורה בחכמה ובמעשים טוביםל כ"ישתוקק גכי , האדם אל רוממות מעלתו

מעלות רמות יותר מההרגשה של ל ותדריכהו, ולא יצטרך להיות מהניזונים בצדקה, הנה מיגיעונ להיות

עמים במיעוט פ אבל יוכל להסתפק כמה, אף שתמריצהו לאחוז בעבודהש ,יראת שמים המופשטת

וא ה ב"ובאמת  עיקר נועם העוה. ובים וקדושים הממלאים לבבוט ולצאת ידי חובותיו ברעיונות, השתדלות

פ שהאדם "אע, שלמה שידועה באמתתה ליוצרהה שזוהי השלמות האמיתית והטובה, ההנאה מיגיע כפו

שהאושר הוא דבר מורגש  , "'ד אשרי איש ירא"כ ביראת שמים נאמר "ע. ותה בשלמותהא אינו מרגיש

, ל נהנה מיגיע כפוש אבל היתרון. שיוכל האדם להרגיש נועמה ויקרתהיא דבר ה ' למות יראת דשכ, בנועמו

היושר ל שהוא טוב מצד שהוא מסכים, זהו הטוב האמיתי, צמוע של השלמות האמיתי שהוא משלים

כ "ע. ששם מכירים מה היא הטובה האמיתית, ב"והע כ זוהי באמת טובת "ע. העליון של החכמה האלהית

, פ שהיא בתכלית המעלה"שאע, מורגשה ת שמים היא הטובה של העונגטובה שנמשכת מצד יראה מהות

טובה שבאה מצד המדה  ה אבל. ז"כ הוא דומה לאושר של עוה"א, בה הוא מצד העונגש מ היתרון"אבל מ

אמיתי של ה בחלק הטוב' היא תלוי, ולהשתלם מעמל ידיו, יגיע כפומ הקדושה של אהבת ההנאה דוקא

, נו לדעת שכיון שזאת המדה של נהנה מיגיע כפול ויש. ד זה השלמותששם אך שם יוכר  הו, ב"עוה

וראוי . כ היא נכבדה מאד גם בהתחלתה"ע ,היא כוללת כל חמדת המעלות, היותה מגעת לקץ גבולהב היא

פרנס גופו ונפשות ביתו מעמ ל  ל ,איש שקנה מדה טובה זו לנפשו גם בהתחלותיה הקטנותה ליקר וכבוד הוא

מוסריים בדרך ה באוצר החיים, כ"זאת תרוממהו אל על לפי ערכה הנשגב גה והמדה. יםנפשו בצדק ומשר

ידון נ וזה חלק אדם מאל  להיות. היא י סוד כל התורה כולה, זאתה כי כח היושר שיש בההרגשה הטובה. 'ד

שההשתדלות הנמרצה הזאת . הסתבכה בכוחות הגוףו ותכלית ירידת הנשמה, פ מעשיו בבחירה חפשית"ע

הטובה האמיתית היא להיות נמצא ש ותוכן הדבר  הוא. פי חכמי לב הבריחה מנהמה דכיסופאב אתנקר

 .שהוא הצדק האלהי, אמיתיה פ קו היושר"ע, ומונהג

 

wa  . 

 
נראה שחשב . כולי שתא  במעלי יומא דכיפוריד רב ביבי בר  אביי סבר לא שלומינהו לכולהו פרשייתא

כ בתיקון החסרון "הערה להזדרז גו להוראה, כ"תורה בעיוהשלמת מה שחסר מקריאת פרשיות הה 'שתהי

  .ומוסריה הנעלים' מקיום התורה ומצותי, שנהה האפשרי להיות בכל משך

 

wb . 

 
אלא כל  , תשיעי מתענין והלא בעשירי מתעניןב וכי, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב

:   תוכן התשובה היא בשני ענינים  . עשיריו ישותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעו האוכל

ההנאות החומריות ודרכי מ ולזאת תועיל הפרישות, גשותיו הטובות שנפרצו גדריהםר להשיב את אבידת

להתרגל , הרגלה והשני הוא. ויראתו' העבורה ליסר נפשו באהבת השם יתו שיתבונן בדרכי המוסר, העולם

וקא  ד וזאת התשובה נשלמת ביחוד. ' תאותיו  שלא כדרך דחרא שלא להמשך, בפועל וללכת בדרך טובים

ובהיותו מתרחק מדרכי העיון . מדה הנאותהה בהיותו עסוק בעניני העולם ותאותיו החומריות לפי

זאת היא השלמת , לא כתורהש התבודדות ובכל זאת לא תסור ממנ ו תומתו לפרוש מכל דברה וחיי
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, מוכן הוא לתשובהו כ מעותד"כ ג"כ יוה"ע. לרומם מעלתהתשובה העיונית ה שתוסיף תת כח א ל, התשובה

כ "ע .'לי באותו פרק באותו מ קום כו"דומה לדברי חז, הרגליתה אבל תשובתו היא התשובה המעשית

כ "הכל כתורה וכמצוה ע' ז תהי"ועכ, ומריותח והשתתפות בעסקי' י אכילה ושתי"תגמר תשובתו דוקא ע

כ את "שבזה הוא מרומם ג, עשיריו  הכתוב כאילו התענה תשיעישותה בתשיעי מעלה עליוו כל האוכל

 .מעשהל א בהצרפה"כ, לא תגיע לתכליתה, השארה רק עיוניתב כי. תשובתו שבעשירי

 

wc  . 

 
הורה שבהיות תכלית . שברי לוחות מונחים בארוןו הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו שהרי לוחות

נשאר ב נפשו קניני הצדק , מיוי שעסק בתורה גם   קנה דעת כלהנה הזקן כיון , עשים טובים מ חכמה

הם נצברים ש אבל המושגים הטהורים הכוללים, נה נאבדו ממנו הפרטיםה ,ואף ששכח תלמודו, והיושר

רק רוח האדם הפנימי , מו שלא נתן כולו להאמר בפהכ ,בנפש מריבוי הידיעה ולימוד זה אינו משתכח

 .'י ערכו בתורה ודעת יראת דכיר אמתת נ ועם המשרים לפמ הוא

 

wd  . 

 
איך שפועלת , כבר ביארנוי, ש שעל מטתו"ק. ש"ק איכא דאמרי לא תגנו בלא. אל תשבו על מטת ארמית

לא תפעל עליו השינה להשקיעהו ו ,תכונות הטבעיות שבעת השינה יתפעלו מההדרכה השכליתה שאפילו

כ "ועלים עליו גפ ות החומריים שולטים עליואז הזמ ן שהכוח, ש"שישן בלא קכ אבל. בענינים חומרים

תחשב , בהיותו נעור, א גם בשבתו"כ לא בשכבו כ"ע .להשקיעהו בעניני החומריות, בהיותו נעור

 . טת ארמיתמ מטתו

 

we  . 

 
כ בקשר  טבעי לעם "ב טבעם קשורים ג'  רע ברך דז כי  ראוי לדאוג ש יהיו תולדותיו. ד דלא תנס בו גיורתא"א

גם המדות , ש לחוש על קיומוי כ"ע. כ כהטבעי"א בחירי ואינו חזק כ"קשורה אינו כ, גיורתה אבל. 'ד

 .והמזג פועל על הבנים, עוטרת בהם חסרות המה בהכרחמ הקדושות שהאומה הישראלית

 

wf  . 

 
אף   . מרו חכמים אסור לישב  על מטת ארמ יתא מכא ן' ד ארמית  ממש ומשום  מעשה דרב  פפא כו"וא

וזה ראוי לדעת כי העלילה על . פי ענינול אבל כל פחד נערך,  פחד אינו מן הראויששות רחוקות שלח שלחוש

כ ראוי להיות לזכרון "ע .הקצף חלילה' כי על הכלל כולו הי, עליו לברו]  א"כ[גמרת נ לא  היתה, רב פפא

 גרום נזק אלל כמה גדולה היא החובה עליו שלא, ישראלי לשום על לבה למען ידע איש, לדורות דבר זה

ם ע ולהרחיק עצמו גם מן הדומ ה לכיעור בהתנהגו, עלילותיהםו מפני שינאת בני נכר , הכלל בתהלוכותיו

שלא יעלה על לבו לעשות עול , מזה ידין קל וחומרו .כדי שלא יתן יד לעולל עלילות ברשע, אינם בני ברית
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שנאשמים באשמת   , לת נפש הכלא מפני שהוא חובל בזה, לבד האיסור שיש בזה, אינם בני בריתל ממש

  .'ד ר עד ירחם"בעוה, היחיד

 

wg . 

 
מפני שהפרישה מדרכי ציבור היא המחרבת את . תפלליםמ ואל תעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור

. בי"יבור בין אותן שאין להן חלק לעוהצ כ בצדק נמנים הפורשים מדרכי"ושע, וסדות האומה חלילהמ כל

אין רוח ',  ציבור בעניני עבודת דה שבהיותו נפרד מן',  ביחוד בעבודת דדרכי ציבור הואמ ויסוד הפרישה

כל התכונות מ ולאט לאט הוא מתרחק בלבבו ונפשו. נכנס בלבבו, לל עם דכ הקדושה שמתפלש בלבות

וכשמתרבים . נעשים נפרדים מכלל בית ישראלש ,וגורם רעה לו ולזרעו, הקדושות הישראליות

כ "ע. עשה בקיעים ומוכה לרסיסיםנ ובית ישראל, שה קרחה גדולה בישראלנע, דרך רעה כזאתב מתנהגים

אף שאין הדבר ' ד בר המורה שאינו חושש להיות מתאחד עם הציבור בעבודתד ראוי להתרחק מאד מכל

עבור ל כ אסור"ע, רעות הבאות ממנו ראוי להתרחק מזה מאדה כי לפי ערך חומר הדבר והתוצאות. מלבו

 . שהציבור מתפלליםנ בשעה"אחורי ביהכ

 

wh  . 

 
כשהם נושקין , ג השולחן"שר אין חותכין אלא עב כשהן חותכין, בשלשה דברים אוהב אני את המדיים

, לשה המה דרכי החיים למפלגותיהםש .א בשדה"כשהם יועצים אין יועצין כ, ג היד"א ע"ושקין כנ אין

כ "ע. חיי המדינה, משפחהה חיי, יתבחיי הב: שום לב עליהם להשמר מכל מכשולל דעת-שראוי לכל בן

משום סכנה , מכשולמ כשהן חותכין בשר בחיי בתיהם נזהרין, שלשה אלהב ביאר שהם זהירים ממכשול

זהרים  נ הם, הוא דבר המתיחש לחיי המשפחה קרובים ואוהביםש -, כשהם נושקין. שאמרו לעיל] כמו[

עיקר העצה , כשהם יועצין. ג היד"א  ע"כושקין נ כ אין"ע, של חליים המתדבקים... ממכשול העקרי 

הם נזהרים , יותר שמירה ממרגלי חרשב והיא הצריכה, עצה וגבורה למלחמהי, הליכות המדיניותל נדרשת

 .שדהב בזה ואין יועצין אלא

 

wi  . 

 
הבושת והצניעות בצרכים הבהמיים ', אכילתן כוב בשלשה דברים אוהב אני  את הפרסיים שהם צנועים

 .התפתחות מעלת האדם בשכלו ותכונותיול ע הוא אות

 

w`i  . 

 
כי העמים שהם פראים . קודשים ומזומנים לגיהנםמ אני צויתי למקודשי אמר רב יוסף אלו הפרסיים שהם

, הרבות חמס ושד ולרדוף אביוניםל כשהם מריעים מעשיהם, שפל מדרגת ההתפתחות האנושיתב ועומדים

חיים של הדרך ארץ ה אבל עם מנומס ובקי בהליכות. ם לזהבעם הפראי הביאט יש להם להצטרק כי שפל



 52

מרות ל וכשהוא. נושית וחייב הוא להכיר ערך הצדק והמשריםא הרי קנה לו השכלה, האנושי כראוי

בכל היותם , אכלו את י עקב והדריכוהו מנוחהש כהפרסיים, השכלתו והתפתחותו ימלא כפו עמל ואו ן

נופל , "הקדש והזמנה"ולשון . 'תי נים לגיהנם מהשופט העליוןהם מקודשים ומזומ, משכיליםו מנומסים

ופל לומר עליהם נ אינו, כ העמים הטבעים"ע. הסכמה הרצונית לא מצד הטבעה ביותר על דבר הבא מצד 

. גם יש להם התנצלות כבירה, הקדישו את עצמם לזהו שלא הם הזמינו. שהם מקודשים לגיהנם

בבחירתם הרעה בחרו ברע תחת ו , אורח משרים ודרכי צדיקיםבידם להכיר, פרסיים המנומסיםה אבל

ככל גוים , גיהנםל ומזומנים, י בחירתם החפשית הרעה"ע, קודשים בהסכמתםמ הם, ורשע תחת צדק, טוב

והיינו מי שכבר הוכשרו לדעת את   , אוי לבא בזכרוןר 'השכחה נופלת על ענין שהי. שכחי אלהים

, כי אני ד, השכל וידע אותי"כתוב ה כמו שאמר, ת חסד וצדקה ומשפטשהוא עשו, דרכיו הטוביםו האלהים

ועם הכנתם לזה " . ותיא הלא היא הדעת... ועשה משפט וצדקה"ואמר " . צדקהו עושה חסד משפט

 .הם נקראים שכחי אלהים, אין חסד ומשפט וצדקהמ ,ורחותיהם ללכת בדרך נלוזאיעבטו

 

wai  . 

 
. וכשיצאו לא יצאו אלא ביום, גאלו אלא ב ערבנ אל ממצרים לאר אבא הכל מודים כשנגאלו ישר"א

אחד הוא החופש שירגיש בנפשו ה .שלם שני ענינים-פועלת בכלל עם, עבדות לחירות בכללמ הגאולה

, פעולה הנגלית בעולםה והשני הוא. פלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמוש התרוממות שיצא מכלל

שלמות ל כי החופש הפנימי הוא התחלה, וד יתר שאת לשני אלהע ובישראל. בהיותו עם חפשי חי ופועל

הוא עומד בישראל להיות לאור , החופש הגלוי החיצוניו .וחכמתה' בקדושת המדות בתורה ומצותי, עצמם

כי מצ יון , א ת עמו'  תכליתו לעת ירחם דב ויגמ ר,  אשר כבר נ עשה חלק גדול מזה גם לע ת כזאתכ ,גויים

שנגאלו ישראל ממצרים כ ,כ נחלקו הגאולות לשני חלקים"ע. שראל איים ייחלוןי רתתורה תצא ו לתו

טובה ה א ההרגשה"כ, ז אין העיקר הידיעה והפרסום של זולתם"עש ,מבערבי' הי, הגאולה הפנימית

להורות על פעולתם , יד רמה גלוי לכל יושבי תבלב ,וכשיצאו לא יצאו אלא ביום. בחופשתם הפנימית

, והלכו גוים לאורך"דבר שנאמר כ ',להשכיל להיטיב לכל ברואי בצלם להאיר באור ד, לםעוב הגלויה

 " .ומלכים לנוגה זרחיך

 

wbi  . 

 
, כי החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות. מצריםד ע סבר חפזון"א ב"דר, על מה נחלקו על שעת חפזון

ובחפזון . ם עצמם לאדונים להםהחזיקב שהם גורמי העבדות, עבדות צריך להיות מצד מצריםה וביטול

. התנוצץ החופש הפנימיו בזה התחיל ביטול העבדות, אוי שיהיו ישראל עבדיםר שלהם והכרתם שאין

היטיב  ל ולעשות גדולות ונצורות, ללכת קוממיות, ל החופש החיצוניע שמורה, ק סבר חפזון דישראל"ורע

ובאשר  . תעודתם לפעול על זולתם בעולםתרונם וי ז צריך פעולתם של ישראל והכרתם את"שע, בעולם

הרחבת החיים בדגלה של תורה ו א החירות בפועל"כ, כלית הגאולה אינה סילוק העבדות לבדת שלמות

שרק , אולה מבערבג מלמד שהתחילה להם, אלהיך ממצרים לילה' וציאך דה ,כ מה שנאמר"ע. בעולם

ארץ כי ה למען ידעו כל עמי, אולה ביד רמהתכלית הנשגב של גמר הגה לערך, התחלה נקראת גאולת הערב

מפני שהיו , גאולת הערב וגאולת היום, שתיםל אמנם נחלקו הגאולות. הוא האלהים אלהי ישראל' ד
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אבל רוממות , עולתם על זולתםפ א להפסיק"הורה שלא יבא עליהם השיעבוד כ. להשתעבדו עתידים לחזור

שראל י כי לי בני",  זה קיים לעד ולא יסור מהםה בגאולת הערב דברב נפשם ויתרונם העצמי שזכו

והכתוב , להורות על תוקף ערך גאולת הערב. לילהב כ חובת סיפור יציאת מצרים העקרי הוא"ע"]. עבדים

 ".אלהיך ממצרים לילה' הוציאך ד" דייק

 

wci  . 

 
מכם שאלו בקשה ממך אמור להם לישראל בבקשה ב ה למשה"ל הקב"א, אין נא אלא לשון בקשה, רבר נא

ת רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות א כדי  לרומם' הי, יקר הכונה העליונה של יציאה ברכוש גדולע .'כו

כדי שיבא , בקשות גדולותב כ ראוי להרגיל נפשו"ע. שפלה נפשו ואינו מבקש גדולותה בטבע, שנים רבות

תכלית לשאוף ה שאין זה עיקרכ להורות "ע. נפשות והמדות העליונותה כ לשאוף לגדולות במעלות"מזה ג

שפל ה רוחם. למען יעלה הדבר בשלימות, א בבקשה"תורת ציווי כב כ לא בא הדבר"ע, אל אהבת כסף וזהב

שהרי כל , דעו שלא זה הוא תכלית המבוקשי ועם זה, י ראותם עצמם מסובלים בעושר"יתרומם ע

כדי שלא , לשון בקשה והתנצלותב מרודבר זה נא, תכליתיים נאמרו להם בתורת ציווי ואזהרהה הענינים

',  ומ ה המכרת את  דא ל מפני שכל מטרתו היתה להעמיד"כ י"אמירתו של אברהם גו .יאמר אותו צדיק

ולפעול על . עולםב ה בהיותו אחד"ציאותה והנהגתה כדרך שעשה הוא עמ י"ומודיעה שמו הגדול בעולם ע

ז מתקרבים עמים רבים זה "שעי,  וקניןכ לרכוש ומקנה"ג עמים רבים צריך גדולת הנפש ושאיפה

לעשות  , קנה וקנין כשהוא במצב הגוןמ י אהבת הכסף שמזה בא"כ ע"ע. למדים איש מדרכי רעהוו לזה

כ אם יסת פקו "ה ש אמ .י ישראל בעולם"ע'  כ לידי התכלית המבוקש להאיר אור ד"ג מביא , עושר במשפט

ועמים זולתם  , להם עם אדם' ודבר לא יהי, איכרים לבדםו בשפלות נפשם רק להיות מרעים בעדר

עליון בקש להרגיל נפשם אחרי שפלות ה כ אברהם לתכליתו"ע. בעולם' איך מתפשט אור  ד, דעוםי לא

שעם זה יחד ', מצותיו ברזל לצרף סיגיהם ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורהה כור' שהי, עבדותם

ביאר יפה ו .י הרצון להרבות הרכוש"תיים שיבאו עדיניים חברומ יתרגלו ברוממות הנפש ושאיפה לחיים

לא היו יכולים כלל לצייר , חבושים בבית האסוריםל שישראל מצד מצבם הנשפל שנמשלו, י המשל"ע

דרוש להעשות ' התרוממות הנפש אל הרכוש היו ,ותר גדול מהיציאה מעבדות להיות אדונים לנפשםי אושר

גדול מביזת ' ל שהי"כדחז, יםה מוכן להם ביזת' פ שהי"עוא. הגיע את התכלית המבוקשל בדרך בקשה

וממות הנפש ר כ"צריך ג' או הי. ל אמרו לוקינו ונוטל ממונינו"כדחז, להםש ל שזו גרמה הרדיפה"י, מצרים

 .'ראתה שפחה על הים כו, לנ"כדחו, וףס ים-לקבל שפע המעלה של גילוי שכינה שעל

 

weh  . 

 
לרומם מעלת עם נתון . 'כו, כ דמצרים"ד בע"או ,כרחם דישראלד בעל "א. כ"א בע"אר, וישאילום

כ עליו "א, היות הוא לאור עמיםל האחד להורות לו הדרך כ י ראוי: עבדות צריך שני ענינים ה בשפלות

הדעת את האלהים בין ו ושל בגוים נוצר לרודד עמים תחתיו כדי להרחיב המוסרמ כי להיות, להכיר מעלתו

ובה ט י אמרי חן והנהגה"או ע, תכן או במק ל חובלים ובזעקת מושלי אך זה. תועבהפראי אדם דבקים בכל 

ובאמת . ויבקשו קרבתם, הדר הוא הגוי הגדול הזהנ בראותם מה', שמאיליהם ינהרו עמים לאור באור ד

, מתנהגים בתועבות רעותה שהעמים. הכל לפי ערך העמים וערך מצב מוסרם, רושותד שתי אלה
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כ דרכי  "ג ומקלקלים, מחשיכות את הוד נשמת האדם בדרכים נלוזיםו שוב המדיניהמפסידות את הי

. כי בדב רים לא יוסרו עבדים שכמותם, הראות חוזק ידל להם יאתה, שכיניהם על שלומדים מדרכיהם

להם יש תקוה  כי , חקו מנתיב האורר אף כי עוד, מים אשר מ עט סרו מדרכ ים היותר מק ולקליםע אמנם

' חוזק מושלים דרוש היל כ נגד התרוממות הנפש"ע. 'בעצמם יבאו לשחר את שם דו ,תיכירו הוד האמ

ניהם פ וישחרום וכפר, דעת לראות איך עמים זולתם יבקשו קרבתםה ונגד הרחבת, כ דמצרים"להיות בע

בהראותם כי הם נהנים , המצרים בקשו קרבתםו ,כ דישראל"בע' דרוש שתהי' הי, במנחה ודרכי אהבה

כספם וזהבם "ככתוב , באל העתידה" ולו יקהת עמים"הוא צעד נכון למעלה הרמה של ו ,םבקבלם מה

 .י"שראל כי פארךי אלהיך ולקדוש' אתם לשם ד

 

wfh  . 

 
אין בה ש -ל אמר שעשוה כמצולה "ור, מצודה שאין בה דגןכ וינצלו את מצרים אמר רב אמי מלמד שעשוה

כ "צריך עצה ושמירה שלא ימשך העם ג' מדים שהיל אנו, מאזהרת התורה שלא לשוב למצרים. דגים

ועם זה לתועבות מצרים , עבדותםו כי שם היו עלולים לשוב לשפלות נפשם, ימים למצריםה ברבות

והנה . עם למצריםה עצה מרחוק לבטל את השפעת כח המושך את' דורות יתה והנה הכין קורא. המורגלים

שתשוקת כל ,  הוא אם יש שבר שמה ומקום להעשירראשב ]יתכן[, דבר הממשיך רבים למדינה אחת

בא לארצות רחוקות מאתם במ קום ל וזאת הסבה תקרב גם עמים רחוקים, ינהרו שם רבים, בה לזהר עם

, ל הארץ ההיאש הוא יכול לנטות לאהבת החברה, ארץ אחת ונתרחק ממנהל אמנם עם שהורגל. וברוח

שאז לא יחפץ איש לשבת , דרי חברה מתוקניםמה סש ולא יתכן שלא ימשכנו לבו לה רק בהתבטל

שוב לא תמשך , י שנטלו ממנה עושרה"ע כי, א שעשוה כמצודה שאין בה דגן"כ אמר ר"ע. וממהש בארץ

מספיק ' א שזה לא הי"חו .זה די לבטל כח המושך של ישראל למצרים' והי, העשירל אנשים בתקותם' אלי

עד ', י עוני"ע כ"ת עצה מרחוק שהושפלה מצרים כ" השיכ הכין"ע, מהש וההרגל של ישראל' מפני הנטי

שהמצודה . והיתה דומה למצודה שאין בה דגים, הוגןכ ביכולתה להנהיג עוד בה סדרי חברה' שלא הי

לא יחפור גבי   ' המפר ש בפ' כד, בדל לא אהבת התועלת, מאהבת החברה'   ה דגים ינהרו דגים אליב שיש

למען לא יאבו , הםל י ענים תתבטל מישראל אהבת החברה"ריך שעצ' והי. דגהמרחיקין מצודת הדג מן 

 .'כעצת ד, לשוב שמה

 

wfi  . 

 
' ישראל אני הייתי עמכם בשיעבוד זה ואני אהיל ה למשה לך אמור להם"ל הקב"א', אשר אהי' אהי

א עיקר השליחות ודאי ל. לחני אליכםש 'ל אהי"א, לצרה בשעתה' ל רבשקע די"א. שיעבוד גלויותב עמכם

כ התורה "א. שראלי שאז תגמר  התכלית הנשגבה שהיא תעודתן של, גלויותה א ע ד סוף כל "תגמר כ

כ "א. עתידים ישראל להיות בהם לפי התחלפות מצביהםש הם נושאים עליהם כל הענינים' ומצותי

ערוכה באופן כזה שתנהג את  ' שתהיו ,כ צריכה להיות התורה לפי ערכם"ג, שיעבורים העתידיםה גם

גלויות העתידות מ כ היתה נחוצה להם הגילוי"ע. לי הגליות העתידים להיותג ראל לתכליתם גם בין יש

שכת ח שהיא פועלת עליהם להכין להם מעמד גם בתוך, תכונתהו כדי שיעמדו על עיקרה של תורה, להיות

היות עמהם כדי ל, ם היתה השליחות נגמרת בגילויא והנה. כ מאפלה לאורה"ולצאת על ידה אח, הגלויות
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אבל באמת היתה הכונה . גלויותה כ למצב"מורגש בתכונת התורה ההכנה ג' הי, עתידות להיותה בגלויות

יאמר להם דבר זה  ש ולא, ת עמהם גם בגלויות העתידות"השי' ה הדרך שיהיז פ"הדרכת ישראל ע' שתהי

כ לפי מ צב של " ג'לכל התורה כולה ומצותי' גלוי יהיה והיחש. שלחני אליכם' א אהי"כ, בגלוי

אבל בעת היותם ראויים  . זמני הגלותל כ ההנהגה הדרושה"אלא שכוללת בתוכה ג, מידית באר צםת גאולה

ולא  , הם גאולה זו נצחיתל 'כאילו הי, כחה של תורה לפעול עליהם פעולה של גאולהב יש, להיות נגאלים

ם קשורים ה פ שבאמת כל ה ענינים"אע, פני שעתידים עוד גלויות להיותמ יחלש כח הגאולה כלל לשעתה

גם במעמקי  , כינה בעדם מעמד בטוח לעולמיםמ וכבר בהיותם בארץ הקודש היתה התורה, זה בזה

 .הגלויות

 

wgi  . 

 
וענני שתסיח את דעתם ש לא יאמרו   ', ש כו"המ ענני שתרד אש , פ"ענני ב' ענני ד', למה אמר א לי

והנה הער ת  . במדות הבאות לרגלהו מות במעשיםתכלית האמונה האמיתית היא השל. שפים הםכ מעשה

יראת אלקים   ב א ההכרה הטהורה"כ, והיא באה גם בלא ניסים, ל "החוה' דכ השכל היא מעולה מאד

שיתנהגו , כ ראתה תמיד ההשגחה האלהית"ע. נפשותה וחמדת המדות הטובות וזוהי תכלית מעלת

, כ כל מקום שיספיק"ע. הערה שכליתמ ישרהשעתם באופן שיכשירו את הנפשות להתנדב לדרך הב הניסים

מצד עצמו עדיין ישאר ש .א באופן הקרוב באיזה צד לטבע"כ, לא באופן פלא נפלאש הנס' יותר טוב שיהי

עזור לבחור ל כ ההכרה השכלית"כדי שתצא  אל הפועל ג, ב"כישוף וכיוו מקום למתלונן לומר שנעשה בלט

רק ב אופן המוכרח נעשו ניסים שלא  . ועם ונתיבות שלוםנ רכישכולה ד' שהיא דרך ד, הדרך הטוב והנכון

כדי , מקום לומר מעשה כשפים הוא' היש "ה נשתמש בזה הנס אע"ע' כ אלי"ע. ליהם מקום לדון כללע 'יהי

מהכרה פנימית שהיא ' ד ולשוב לעבודת, ז"כ בהערת שכלם לעזוב דרכי חושך של ע"ג שישתמשו ישראל

אין , ילהע כ חזרה שתעשה רק מפני מופת שאי אפשר לדחותו בשום"אש מה, שלמות אמיתית ועומדת לעד

' כ בקש שיעזרם ד"ע. אין לדבר קיימא, שכל המכריחה רק מפני החשבון היבש של, הלב משותף בטהרתו

ז יועיל הנס של אש מן "רע של עה ורק להעתיקם מההרגל, ולהשכיל באמתו' בבם לאהבת דל לכונן

לחשוב תועה  , חשבות רעותמ לא יעלה על דעתם כלל, יבחרו בטוב בהכרה פנימיתש וממילא מתוך, השמים

מתקבל , משריםו דבר שמסכים אל הטוב והיושר וההרגשה הפנימית לצדקה כי, לאמר שמעשה כשפים הם

 .בלב כל נבון ומבקש דעת

 

whi  . 

 
תקינו רבנן , ט"מ, רמאי דבעינן למימ, משמע לבסוףו משמע מעיקרא, מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי

ע פרשיות  "א לאחר שמ"לא אמרו דוד כו פ הואיל"ש ב"דר' י ברי"אר, לימרו מעיקרא, ע ברכות"מש לאחר

ם לפני התפילה או א ,לרצון' ימתי ראוי  להתפלל תפילה קצרה על התפילה שתהיא כשנבא ל דון. 'כו

עורר ת כי היא, פילה זו לפני התפילהיש יתרון להתפלל ת. צדדיםה אז יש לנו פנים לכל אחד משני', לאחרי

לבד התועלת הנמשך מהתקבלות התפילה , דולהג וזוהי שלמות', תפילתו בכונה רצוי' לב האדם שתהי

כי תכלית , כי ראוי לשום אל לב, תפילהה כ אחר"אבל לעומת זה יש יתרון במה שיאמר אח. בקשהה למלא

מעין של , חר תפילתוא כ"ובות וכשרות גשיהיו ט, בהנהגת האדם' תוסיף תת פריש התפילה היא
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, פילה אחרתת שמאור התפילה יגיה הנפש וימשך עד עת, חבר בכוזרייה וכדברי. התרוממות נפשו בתפילתו

כ ראוי להתפלל אחר התפילה "א. תפילה האחרתב שתלך הלך והתקדר מעט עד אשר תחדש אורה

עולתם יפה על הנפש גם באותן השעות פ פעלושבכלל זה הרצון הוא ש, רצון הדברים והגיון הלבל שיהיו

הפטר מתוך תפילתו ולצאת לעסקיו ל כ יאתה ביותר לומר תפילה זו בהיותו מוכן"ע. התפילהמ שהוא נפרד

אדם רגשי קודש ה שתפעל התפילה לשעתה על, מנם אין לכחד כי יש אפשרותא .הנפרדים מרעיוני קודש

כ היה ראוי להתפלל על הרגשות הללו "א. גתונהה שאי אפשר לו להתאימם עם, גבוהות כאלה

כ למדנו "ע. תפילתו למעלה רמהב דהיינו לפני התפילה יתפלל שיתרומם, קובלות לשעתןמ שתהיינה

מדותיו המעשיות ל שיותר יש תועלת בהתרוממות התפילה הקרובה, רשיותפ ע"מדאמרה דוד לבתר שמ

שאינן  , התפילה מההרגשות היותר נעלותקרי בתכלית ע וזה יותר. שהן יכולות להתקיים בפועל

, הוא הגבר הוקם עלנ, עים זמירות ישראלנ דוד' כ הי"וע. פ שגם הנה טובות ונחמדות הנה"שעתן אעל א"כ

עשיו דומים לרגשוחיו הגבוהות מ משתדל שיהיו, כי הי. יימא בעלייתו ברגשותיו הנעלותק דהיינו שיש לו

שהיא , תפילתהב עקר תועלת הבאה מהשתפכות הנפש לפני קונהממנו נלמד ו ,בעת תפילתו תפילת ישרים

עד שיהיו , ממילא ילמד האדם לקדש את החייםו ,הדרך הקרובה אל ההנהגה התמידית בחיים

 .רגשי הקודש המושכלות בשעות הקדושות של התפילהל קרובים

 

wk  . 

 
ות עצמו הפרטי משתדל בשלמ' אדם היא שיהיה שלמות. אשרי האיש ולמה רגשו חדא פרשה היא

א בשלמות הכ לל כולו והצלחתו "גמרת  כנ נגד עיניו כי אי ן שלמותו הפרטית' אבל עם זה יהי. אפשריה בכל

שלא תשיאהו , יש להשמרו .ומזה יעלה לההצלחה האנושית בכללה, לאומית הישראליתה בההצלחה

הצליח את ל אפשרכי אי . שלמות עצמו במעשים טובים ומדות טובותב תשוקתו להשלמת הכלל למעט

לא יעלה על דעתו שיוכל לעלות על , לאידך גיסא ו .א מפרטיו שלמים ומוצלחים"א בהיות כ"הכלל כ

ק בהקבץ יחד זריזותו בשלמות ר .למותו בהיותו בלתי עורג בכל לב לשלמות הכללי והצלחתוש מעלת

היא כולה ש ," האישאשרי"כ "ע. אז יזכה  לאשרו האמיתי, כלל והצלחתוה הפרטי עם מעייניו לשלמות

, חדא פרשה היא, כולה מדברת בעסקי הכלל כולוש ,"ולמה רגשו", מדברת בשלמות הפרטית האישית

 .חד אז תחילתה וסופה אשריי ובהצמדם

 

w`k  . 

 
שנאמר , ראה במפלתן של רשעים ואמר הללויהש ולא אמ ר הללויה עד, מאה ושלש פרשיות אמר  דוד

שם יה הוא מיוחס להנהגת העולם כל . ללויהה ' אינם ברכי נפשי את דטאים מן הארץ ורשעים עודח יתמו

ל על "כדברי חז. פסו מן הארץא דיין לשלמותו והחסרונות שולטות בו והרע והרשעה עוד לאע זמן שלא בא

ימחה זרעו של ש עד, ז שיש רשעה בעולם"אין השם שלם ואין הכסא שלם כש "כי יד על כס יה"פסוק 

כל  , ה עם שמו"הנה קשה מאד לאחד שבחו של הקבו . להשתמש בשתי אותיותודיו לעולם, עמלק

כי שמו הגדול י תברך . לעשות חמס ועולו שיש מקום לרע לפעול להרע, פ דרך ז ה"העולם מתנהג עש זמן

,  בחו לשמו השלםש והנה כשאנו מחברים. ופעלו ישר ותמים, "ורי ולא עולתה בוצ 'ד"הוא קדוש וישר 

אז לבער ' ורוח הטומאה יהי, יתקן העולם במלכותוש ה העתידה להיות לעתשמורה על ההנהג
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ז לפי ההנהגה "אבל בעוה. שמו הגדולל אז יכירו וידעו הכל כי ראוי  לשבח שבח שלם, עשן תכלהכ והרשעה

פ "שאע. גדול עם השבחה איך אפשר לחבר השם, רואות הרעות הגדולות ההוות בעולםה שעינינו, הזמנית

בר ביארו כ והללויה. אבל אין לחבר השם עם השבח, ובה והרע מועטט ה של המציאות היאשנאמר שרוב

ז הוא רק  "אמ נם כ. פני שיש בו שם ושבח בבת אחתמ שהוא גדול מכל השבחים, ל בערבי פסחימנ"חז

עלה ויקרה היא טובת המציאות בהיות נ איך שיותר, שא עין למרחוק ונשכיל לדעת תכלית הרעותנ טרם

ההשקפה הרוממה הזאת יצדק ב ,נמצא הרע כלל בעולם ' יותר מאילו לא הי, עולםה צא ויתבער מןהרע נמ

כ לא  "ע. המצאל שם יה שמורה על ההנהגה הזמנית שנותנת מקום להרעותב לחבר את השם והשבח גם

והשכיל לדעת כי טובה היא לעולם מציאות , שעיםר עד שראה במפלתן של, אמר דוד הללויה

ואים שהרע שבעולם הוא מוכן ר כ אנו"א. יותר מאילו לא היו רשעים בעולם כלל, לתןמפו הרשעים

 .שראה במפלתן של רשעים אמר הללויהכ כ"ע, לתכלית שכולו טוב

 

wak  . 

 
ישנם פרשיות שמדברות רק על חלק . סיים באשריו כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרי

כ אין בהם לומר אשרי בתח ילה "א . את  כל השלמות האנושיאבל אינם  מקיפות, שלמות ידועו עבודה

ת כ ל השלמות  א אבל כשהקיף בפרשה אחת. א דבר  חלקי"בול כל האושר כג כי אינם מקיפות א ת, ובסוף

והנה כבר העירו . התחיל באשרי וסיים באשרי, הכלליו כפרשה זו שהקיף ב ה שלמות הפרטי, כולה

מתאימו ' והי, פותח באשרי האיש' יה ואולי. ות ופותחות באשרילא מצינו פרשיות אחרות מסיימש י'תוס

, פ"מסמיכו בע' א הי"כ ,אבל לא קבעו בספר. ב"מסיים באשרי כל חוכי לו או כיו' יה וכן, עם תוכן המזמור

 .צאהי ופרשה ראשונה ללמד על הכלל כולו

 

wbk  . 

 
מ רחמי עליהו כי היכי " קא בעי רהוה, טובא' יל מ דהוו קא מצערו"דר' הנהו בריוני דהוו בשבבותי

מי כתיב חוטאים , ן הארץמ מאי דעתיך משום דכתיב יתמו חטאים, ל ברוריא דביתהו"א ,דלימותו

חירה חופשית ב דבר פשוט הוא שהאדם הוא בעל. 'ליהדרו בתשובה כוד בעי רחמי עלייהו, חטאים כתיב

כ "ע. ץ בדרך צדקה מסייעין אותו שוט שאם האדם חפפ אמנם גם זה. ואין מכריח על צדקו ורשעו

איך תועיל , לל אל חפץ הישרת ררכםכ ואינם פונים, מ כיון שאלה הבריוני היו נשחתים בתכלית"ר חשב

וזהו יסוד כל , חירת האדםב 'שלא יכריח השם ית, מה שהוא חק כללי קבוע, חירתםב תפילה לשנות את 

, דרך טוב מדרך רעב בוחר יותר ללכת' עולם שלא היכי אין לך רשע ב, שכילהה אמנם ברוריה. התורה כולה

שלא , גמריל נשחת' אבל אין לך אדם שיהי. ומלל והולך בדרכי רשעא כ הוא"ע, אלא שיצרו אונסו ומטעהו

רחות א כ א ין להתיאש מלבקש רחמים שישובו לשמור"ע. מעטב יועיל לו חינוך הגון ותוכחת  חכמה ברב או 

חודרת על רוממות ערך נפש האדם שעשאה אלהים ה והיא ההשקפה. צדק גם הפושעים היותר גדולים

, תכן לבקש רחמים על אומללים כאלהי כ"ע. ואי אפשר שהאדם ישנה צורתה וטבעה הטוב, טובהו ישרה

שנפש האדם היא , סובריםה והנה לדעת. אינם יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם להעזרש כעל כל החולים

שחתת נ אפשר להיות נפש, ובות מושכלות ומדות ומעשים טוביםט י דעות"רק הכנה לקנות נצחיות ע

י כח "היותו מעצמו משנה בחזקת היד בחירתו והרגלו עב זולת, לגמרי מאין ד רך לבקש רחמים על הטבתה
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כאחד האישים העליונים , צם חי ונשגבע שהנפש היא, אבל לפי הדעת הנכונה. גבורה שבנפש האדםה מדת

, מעלות הצדק והמשריםב אבל חפצה לעולם לעלות, רק במקרה נ פסדה ממקרי הגוףו ,ההיא עומדת בצורת

פשי את נ ברכי"ויתכן מה שהסמיך לזה בכתוב . לא יהיו עוד רשעיםו כ ראוי להתפלל שהחטאים ישובו"ע

א השחתתה לגמרי באופן "עד שא, היושר האלהיו על חלקה שבראה מאור החכמה'  שתברך  את ד, "'ד

שהנפש הנבראת   , שעים ולא החוטאיםר שלא יהיו עוד, א החטאים"ת להיות תם ונאפס כפשרוא שאין

 .תחי עוד לנצחו ,מאור העליון לא תתם

 

wck  . 

 
י שדומה "אלא רני כנס' כו, שום דלא ילדה רנימ ,ד רני עקרה לא ילדה"מ, ל ההוא צדוקי לברוריה"א

הוא דבר המו עיל ,  התחלקות מפלגות בעם גדולש הדבר ידוע. קרה דלא ילדה בנים לגיהנם כותייכוע לאשה

ואפילו מפלגות . איכרים, אומנים, סידיםח ,כמו מפלגת חכמים, ל העם כשהולכות בנתיב הצדקש לשכלולו

כי כל , חת תועלת וטובהא מביאה כל', במדיניות או בעבודת ד, דרכי המוסר וההנהגהב של דעות מחולקות

א בשיטות "כ אמנם כל זה אינו מדובר. עבודת הכלל ושלמותומועיל לש מפלגה משכללת מקצע מיוחד

אבל הכתות הרעות העומדות בישראל לפעמים . הרסול שאינם נוגעים בחיי העם העקרי, ומפלגות כאלה

כמו שאר , טבע רוח הכללי של העםמ הם אינם נולדים, שהם בית חייהם של ישראל, ורה ומצותת להרס

לשום איבה בין , ל ישראלש כי הכתות הנוגעות ב חייהם. והתפתחותמועילות לשכלול ה כתות ומפלגות

השפיק בילדי נכר ל ,י מרידה בתורה בכלל"חדותן של ישראל וקדושתן עא לבטל, ישראל לאביהם שבשמים

ם אינם פורחים מרוח העם הפנימי האמיתי כשאר ה .ודעות רעות וזרות שהם כרקב לישראל

רק מרוח משחית , מאררים כאלהו ראל כלל להוליד גידולים רעיםואין בכח כנסת יש. ועילותמ מפלגות

פלגה ושטת כת ה מ א בהכינם להם"כ, תדבקו בישראל להיות עצם מעצמי האומהי כ לא"ע. חיצוני נולדו

ב ר ב הני מערב"ל על כיו"חז, וכד. המה ' ין העמים כי לא לדב יתפרדו מעל אהלי יעקב ויטמעו, מסוייבת

הלא מפלגות  שונות , יך רני משו ם רלא ילדהא ששאל, כ על שאלת  הצדוקי"ע. ר"או  מס טרא דע, קאתו

ז רק  "כי כ, השיבה לו יפה. עםה ועילות להכניס רוח חיים והשקפות חדשות טובות ב כללמ ומתחדשות

נתעבות את בית ה המכים בדעותיהם, אבל כגון הצדוקים, ת בית ישראלא במפלגות המרחיבות לבנות

' תהי, פ"הבטל ההשענה על הקבלה ותורה שבעב  לבד ההשחתה החוקיתכי. ישראל לרסיסים

, ום שיווי בין הנהגה של עיר לעירש עד שלא יוכר בהמשך הזמן, א לפי סגנונו"בכתב נתונה לכש תורה

רים העולים על רוח ז כי היש גבול לאמר לפירושים. ביטול התורה ומשפטיה בכללל ומזה תוצאות, וכאלה

י שאין "שמחה היא לכנס, כ ילדי שקר כאלה"ע. באתלאמר עד פה ,  לחכםכל איש חושב עצמו

דון או סכלות  הנשאב מבארות ז א מרוח"כ, י נולדתם"ולא מכנס. הוליד בנים לגיהנם כותייכול בטבעה

 .התקיים בישראלל א להם"כ א"ע. נשברים זרים

 

wdk  . 

 
וכתיב לדוד מכתם בברחו מפני , בנופני אבשלום מ כתיב מזמור לדוד בברחו, א"ל ההוא צדוקי לר"א

זה לגלות פנים שאין  סדר וכונה מ כוונת ב חפץ.  מכדי  מעשה דשאול הוה ברישא לכתוב ברישא' וכ שאול

שמהם , קדוקי תורהד ומזה יבא להשחתה יותר גדולה לאמר שגם. א כפי המקרה"כ לסדרן של פרשיות
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אמנם השיבו תשובה . חלילה, פי הרחבת הלשוןכ פ המקרה"הם ע, אנו למדים גופי הלכות

ממנו נוכל לשאוב תועלת מוסרי ש כי אין לנו לתלות במקרה כל דבר. מבארת הוד יסוד האמונהו מושכלת

מוכין לא קשי א   ס אנן ד דרשינן. ל אתון דלא דרשיתון ס מוכין קא קש יא לכו"א ,המשלים את חסרונותינו

רכי צ דכשנתבונן בכל, ם עשויים באמת וישרמוכין לעד לעולס ת מנין דכתיב"ח סמוכין מה"דאריו. לן

אפילו הצוכים הקלים הגשמיים של בעלי , קרהמ הברואים נראה שהם כולם ערוכים בחכמה ואין בהם

.  מועיל לשכלולו והרחבת דעתוה ה דבר קטן"ו האדם שלא חיסרו הקב"וק, כ הגבוהים"כשו חיים פחותים

עליונה המשקפת ה א במהלך החכמה"כ, ל אלה במקרהשיוכל לתלות כ, נושיא ואין לך איש שיש לו שכל

רום ב כיר כל איש דעת כי חשיבות ההשלמה המוסרית היא עולהי כ"וזה ג. על ההשלמה המינית והאישית

יך יעלה על לב איש נבון לאמר שיש דב ר שאנו א כ"א, מעלה באין ערוך בערכה לעומת ההשלמה הטבעית

עליונה להועיל לנו לחיותינו ה  תעשה בכונה מהחכמהולא, שאוב ממנו השלמה מוסריתל יכולין

יא אורה של תורה ה והנה הדבר העקרי המשלים את כל בני האדם כולם. אמיתיתה בהשלמתינו האנושית

ראח י שעמדו ועומדים לנס עמים  להועילם בדעת, תבי הקודשכ והפעת רוח הקודש שעל הנביאים וכותבי

אפילו בחלק , יעזבו אלו התועליות הנשגבות למקרהש איך יתכן. ויסודי המוסר בחוקי הצדק והמשרים, ד

שאוב ידיעות משלימות ישרות המדריכות  ל כ מכל דבר מהם שנוכל"א, בהם המועיל להשלמתינוש קטן

וסיפר זה . מאורותה שמכחה נשארו לנו אלה, כל נעשה בסדר החכמה האלהיתה אותנו בדרכי חיים

א ה כל "קרה והפקר בכלל הבריאה התמידית כמ שאין, "מעשי ידיו אמת ומשפט", באמרוי

שהוא , מוסרי הרוחני שבמציאותה שהם לתועלת שכלול החלק" נאמנים כל פקודיו"כן . שכלולו לתועלת

חכמה האלהית ה שהמה נשענים לעד על אדני, "סמוכים לעד לעולם", מנומ החלק המעולה והתכליתי

ולה כ שמכתיר  את כל  האנושיות, י של חק נשגב במצי אותמידת ואיך הנהגה ומציאות. להיות לאור עולם

, "וראי עשויים באמת וישר"כ "ע. קטני היצירותב בה  ההשגחה והדיוק הנמצא גם ' לא תהי, לבא לתעודתה

הם חלקי תועלת ואמרי נועם  מ כ נוציא"שאפילו הסמיכות של הפרשיות ג, אמנה היא מאתנונ וחכמה

אמר שהם ל שהדברים היותר ראויים, ומזה אנו למדים. פרטיכללי והה המועילים לשלמות המוסרי

להורות , כולם הם בארות מים חיים של חכמת אמתש ,כמו דקדוקי תורה בתיבותיה ומליצותיה, מכוונים

, חכמה האלהית שאין מקרה בדרכיהה כי זאת היא התכונה של, רכי חיים לטוב לנו כל הימיםד אותנו

 .השגחה האלהיתה היא לער נאמן על הכונה הראשונה מצד, דברים הללומ והתועלת הנשאבת
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אף , ם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבוא אלא, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג

היא כי , פי המבואר במזמור למה רגשוכ תכונת מלחמת גוג ומגוג . מור לו כלום יש בן שמורד באביוא אתה

עת האלהים שהשרישו ד שיסוד הכל הוא, קומם על אורן של ישראל ודעותיהםהתל יתעוררו עמים רבים

אנושית נראה ה ובאשר לפי סדר ההתפתחות. ועל משיחו' על ד, ולוכ ישראל והאירו בה את כל העולם

ואיך תתהפך כחומר , ת לב כל העמים המשכיליםא 'הדבר שכבר קנה הרעיון הנשגב של דעת ד

והתגדלתי "כאמור , שועתן של ישראלי י"גלויה ע' עד שנצטרך לזה יד ד, מוסרית הנעלה הזאתה הדעה

עמקי האנושיות ברוח ב כי הרוח משחית הצבור, כ נאמר לו"ע". עיני גויים רביםל והתקדשתי ונודעתי

בוליו עד שעמים ג הטבעי ופורץ-לפעמים יוצא הכח המוסרי מסדרו הרגילו ,אין לשום לו גבול וסדר, האדם

והראיה . ימצא כח אלקי מחזיק ומאיר מחשכים לנצחש עד, והולכים בנתיבות לא אוררבים נתעים 

שהוא חוץ , כלום יש בן מורד באביו, בשלוםא מוסרית היא מרידת] בדעה[פשרות מהפכה היסתורית א על
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ב ומהופך מסדרי המוסר ל איך ימשך אחר מק רה מרגיז, יותר יגרל הפלא על העם הגדולו .לטבע וליושר

רעיונות ה נמצאו כל הסיבות ששלטו על, היתה מהפכה כזאת מצויהש ובשעה. אלא הוה, ים כמותוהטבעי

י "אחרי ההתאזרחות של המושג האלהי בעולם עש נ הוה"ה, ז איך נהיתה כזאת"שאנחנו משתוממים ע

מבורר של עבודתן של ישראל ה ואינו נשען על היסוד, כל זאת כל זמן שאינו בטהרתו לגמריב ,ישראל

עד , הפיצול ויסתע רו רוחות רבות ורעות, עד שיתמוטט   באמת, התמוטטל הוא רפה ועומד, ונצחיותם

כאשר היה , ובחירתו בישראל, י גילוי יד ד"ע שיהיה שכלול האנושיות מוכרח לבא בהשלמתו

שמהלך הסוף " . יום ילידתיךה אני, אמ ר אלי בני אתה' ד"ז נסמך "שע. הופעה האלהיתה בהתחלת

תן עדותה על הצורך ת וההיסתוריה בכל גווניה. התחלה והפתיחה של אור האלהיה כמהלך' ת יהיוהחותמ

 .להאירן באור אמת וקיים  לעדו א"לישב דעתן של בנ, בזה' הגדול שיהי
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כנגד מי אמר שלמה . חכמה ותורת חסד על לשונהב י מאי דכתיב פיה פתחה"ר יוחנן משום רשב"א

שני דברים ישנם הדרושים . 'אמר שירה כוו  כנגד דוד אביו שדר בחמשה עולמותה לא אמרו אלאז מקרא 

החכמה הלימודית והנסיונית ו מקור השכל היא הידיעה המופתית. השכל והרגש, אדםה שניהם לשלמות

בהרגישה , אדםה הרגש מוצאו מכח המדמה והתגברות הכח הפיוטי שבנפשו .שדבר אין לה עם רגשי הלב

פ רוב אלה שני הכוחות הנפלאים  "והנה ע. 'ית' ם הש שתכלית מעלתה היא אהבתעד , את הנשגב

אין  , להביא חשבון את כל הנעשה, קרותה כי בהיות השכל טרוד בקיבוץ ידיעותיו, ז"עיקים זה עמ הם

לא , תלהב לרגשי קודשמ ובשעה שהלב. עומק השתפכות הנפש אל הקדוש והמרומםב הרגש ער להתגעגע

, שלמותםב ובהם ישתלמו שתי  הכוחות, מנם אנשים מצוינים נמצאיםא . השכלי לפעוליוכל כח השופט

ומזה יולד להם בשלמות הרגשת ההוד , נסיונותיוו פ השכל והקישיו"יכירו את הידיעה האמיתית ע

פיה "כ אמר "ע. אהבתו וחסדיוב הבאה מהכרה נפלאה' שיסודה היא אהבת  ד, מעשה האלהיםב שיש

אמיתית ה עולם צריכה להיות בחכמה בכח השופט ועמלה של הידיעהל תחלהשהה, "פתחה בחכמה

במי מצינו בתוקף ועז התקבצות , ועם רגשי קודשנ רגשי, "תורת חסד על לשונה. "ומתבואת החכמה

לא הסתפק בשירתו לקחת  ש ,בדוד נעים זמירות ישראל, המביאה לידי רגש נשמה, ההכרהו הידיעה

חכמה רבה את  ב א דר בחמ שה עולמות והתבונן"כ, לויים בראשית ההשקפהגה הרגשות שטחיות מהענינים

עד שהתנשא  . ועד בכלל, צירתו ועד יומו האחרוןי מראשית, והנהגתו את האדם' כל מעשה ד

א  "א ממקור רגש ט בעי פשוט כב רגש כזה אינו. הנשארת במות  הגויה, שמת האדם העליונהנ לתעודת

קור ח כמה לדעת מ עם, בור של תורת חסד שממנה תוצאות לרגש ושירההוא חיו ,אחרי עמל וידיעה עמוקה

 .עליהם הרגש בנויש ,ולהבין בחשבון את משטר ה מעשים
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ינק משדי אמו , כוכבים ובמזלות ואמר שירהב יצא לאויר העולם ונסתכל, דר במעי אמו ואמר שירה

הבדל . סתכל ביום המתה ואמר שירהנ ,ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, ואמר שירה' דדיב ונסתכל

והדר גאונו ועם זה ' ה הוא לא יוכל להכיר רוממות, השקפה שטחית על המציאותב יש בין המסתכל רק

שבסימני , לי"כדברי חוה. סימני החכמה שבמציאותב רק מהדברים הגלויים, הוד נפש האדם
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, חדור אל סימני החכמה הצפוניםי הוא, אבל החכם האמיתי. גלויים המשכיל והכסיל שוין בהםה החכמה

יכיר החוט של , אמיתיה אבל החכם. דברים לא יולד מהנה שום רוממות נפשה שלעין הרואה רק חיצוניות

מטוב לב ו .ויודה לשמו' ויכיר נפלאות השם ית, התחלתם עד מטרתםמ חסד ההולך בכל המעשים כולם

ה שבו חובר עומק הדעת  "כ דוד ע"ע.  מלך הכבודדרתה ויכיר הוד נפשו המכרת את , ועל טובו' ישיר על ד

דר במעי  . השקפה רבה יוכר הודם ופלאםו אמר שירה על הדברים שרק בחכמה, ועם השירה האלהיתנ עם

אז הוא , חיים הבלתי מדבריםה מקרה האדם בזה כמו שאר, כ"חיצוניות אין להפליא כה לפי, אמו

מצב הנמוך ב כי בהיותו, אבל כשהתבונן. כת החימדרגה הנמוכה של מערב כ שהם"במדרגת השרצים ג

א ל איברים המשמשים לכוחות הנפש היותר נשגבות אח ד מהםה וכל, הזה אז נגמרו  ונוצרו כל יצוריו כולם

שאז במצב רחוק משלמות והתפתחות , אדםה כ מה רבה התכונה הנעשה בבטן המלאה ביצירת"א. נעדר

, יצטרכו לו בהיותו אדם המעלהש כלים הרוחניים והגשמייםיוכנו לו כל הכוחות וכל הש צריכים, כזה

כוכבים ומזלות ואמר ב יצא לאויר העולם ונסתכל. מרחבי אין קץ בדעו ושכלוו המחבק זרועות עולם

בלמדו ספר ו ,עולם החיצוני פועל כלל על האדם עדי יגדל וישא עיניוה אין, לפי ההשקפה השטחית. שירה

בל בעומק הדעת נבין שלא לשוא נקשרו חושי  א .י הגדול והרחבישכיל אז ערך העולם החיצונ

רק , בחכם היותר נשגב נוצר בו מאיןש ,ויש לדעת שאין השכל השלם. רגשותיו עם כל הסביב לוו האדם

פועל עליו , אדם בשכלוה וכיון שאנו ר ואים שבהשתלם. הוכן בו מראשית יצירתוש הוא התפתחות ממה 

תיכף ש עלינו להכיר מזה, ל רגשותיו ודעתו וכל כוחותיו הנפשיותע ,יעורהעולם החיצוני לאין ערך וש

אף , תחילה החכמה לרקום את היחש הנפלא הזהה כבר, בהפתח עיניו ומצא עצמו בתוך העולם החיצוני

, סתר בחסד עליון לתכליתו הנשגבב הנרקמת, ועל ההכנה הנפלאה הזאת. וצאותיו כלל עדנהת שלא הוכרו

 .אמר שירה
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יניקה הלא הוא לפי ראות עיני בשר מצב כולל כל בעלי ה מקרה, ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה

כי באמת  . אלהית את האדם לתתו עליוןה אבל גם כאן רואה הוא שהפליאה לה החכמה. יונקיםה חיים

 שלא יסתכל א"ח. אדםה ומורה בגלוי יתרון, האבר המלא רגשות, וא במקום  בינהה מצב שדי האשה

, דם המעלהא ששניהם צריכים מאד לשכלול, כנגד השכל והרגש. טינופותה א שלא ינק ממקום"וח, בערוה

ומזה תצילהו מצב שדי אמו שלא יסתכל , וד השכלה השיטוף בתאות גסות   מחשיכות. א מהם"דיבר כ

והכיעור , ופי והנועםהתרגלו עם היב והרגש הוא יתעדן. הרחיקו מטבעו ממעמד מעוור תאוה גסהל ,בערוה

רחיקתו החכמה האלהית ה כ"ע, שהוא עטרה לנשמת האדם, והר ההרגש הנעיםז והלכלוך מאב דים את 

מקבל ה פ יתפעל ביותר מתכונת החלב"היותו חוש גשמי בשיתוף עכב וההרגש. מלינק ממקום הטינופות

ועוד . עומת הסתכלות ב ערוהנק ממקום ה טינופות לי כ נוסף כאן שלא"ע, איזה השפעה ממקום הויתו בגוף

שלא להפעיל על האדם , ריכה הצנעצ והערוה היא ביחש המצטרף, טינופות הוא כעור מצד עצמוה שמקום

כיעור ' לא הי, רע' יה כ בעת אשר יצר לב האדם לא"ע. נגדות לשלמותו המוסריתמ התעוררות כוחות

 .צד המקבלמ כ אמר שלא יסתכל"ע. בהיותם ערומים
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עצמה שבהסתכל בה האדם לפי שטחה תוליד בלבו  ב אותה ההנהגה, מפלתן של רשעים ואמר שירהראה ב

הנה אלה ", כמים ונביאים לדבר בזהח כאשר הרבו, רגשות מנגדות למושגי הצדק וחסד האלהיםו פליאות

הם חוקר לכל תכלית אל חייה ,בחכמה ועומק, אבל המשקיף בעין חודרת" . שגו חילה רשעים ושלוי עולם

מפלתן , ל עליוןא הוא יראה נפלאות, לשלת של דברי הימים בתקופות שונותש ועל, הפנימים של הרשעים

אבל , רעותיהם שהם לצור מכשול לפי המחזה החיצוניו גם עצם מציאות הרשעים. של רשעים

יסבב  וף כל סוף הרע הגדול בעצמו ס הוא יכיר איך, עמקן של כל עלילות המציאות ומסיבותיהםל למבין

ל אלה הנה הפליאה כ ואחר. ד שיש להתפלא על חסד עליון וחכמתו הצפונה בזהע ,תכלית של טוב ושלמות

מביאה לעצב ושממון את ההולכים רק אחר  הרגש ו המבהלת לב קצרי הדעת, היותר גדולה

יא וראה מה גדולה ה, סתכל ביום המיתהנ ה"הנה הוא ע, הוא יום המיתה, התפעלות החושים לבדםמ הבא

לחיים  , פיקות וצללי רשעהס מחיים מלאים חשכת, האדם מתחלף מחיי גשם לחיי רוחש החליפה הנפלאה

. אמר  שירהו ,כיר ביתר שאת מהחכמה הצפונה את תורת החסד שיש בזהה .'מלאים אור וצדקה ונועם ד

ו הוד ומל אה שירת', שרגשותיו שהרגיש חסד ד, ה"ע הרי ביאר לנו עוצם מהלך רוח הקודש  של דוד

הוא הגבר הוקם על במעלות  ', איך היו .יו תולדות של חכמה עמוקה החודרת אל מסתרי מעללי יהה ,ונועם

השתפכות הנפש של שירה הבאה ב עם זה נעים זמירות ישראל, שופטת בעומק מחקרהה החכמה הנסיונית

 .ודשק רת -מרגשי תם נעם והו
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, ד"ה מרת בו"ל בא וראה שלא כמדת הקב"א, דשוק שם וכל קרבי  את ' מאי דכתיב ב רכי נפשי את ד

ה צר צורה בתוך "והקב, רבים ובני מעיםק י להטיל בה רוח ונשמה"ג הכותל וא"שר ודם צר צורה עב מדת

ולתו הוא  רק מצד החיצוני של ז פעולת בשר ודם שפועל על. וח ונשמה קרבים ובני מעיםר צורה ומטיל בה

פעול זה על זה ל כ יוכלו"ע, אחד עם חבירו רק מצד החיצוניות שלהםנמצא ל שאין יחש וערך, הזולת

וח ר י להטיל בה"ג הכותל וא"צר צורה ע, א חיצוניות"ינם כא כ בשר ודם כל פעולותיו"ע. פעולות חיצוניות

אבל . תעצם בו עצמותו ולא לזולתו לשלח יד בומ שהפנימיות של כל נמצא, ונשמה קרבים ובני מעים

וגם קיומם , מלא את  כל' הוא יתו ל ברואיו כולם יחש שוה הוא כחיצונותיו כן פנימיותוחשו אי ה"הקב

כי , דבר בפנימיותןה ועיקר, כ פעולתו עליהם גם בפנימיותן"א. 'שפעו ורצונו יתמ העצמי הפנימי הוא הכל

שוה ב ועלשהוא פ, ת"שהם נפעלים רק מיד השי, פעולות הפנימיותה מה ערך יש לפעולות החיצוניות לגבי

היא ' כ יחש הנפש האנושית אל השם ית"ע". למיןע וסובב כל, ממלא כל עלמין", על חיצוניותן ופנימיותן

' תמצאנו בתוכה בעצמה בשכלה ורגשותיו 'ותבקש את ד', כ ברכי נפשי את ד"ע. צמה ופנימיותהע כ מצד"ג

לנבראיו ' עולת הבורא יתפ יחששכיון שאנו רואים , תכונה הראויה מצד עצם טבעהה וזאת היא, הנעלות

כלים ש בהיצורים הבלתי' ית' והנה היחש והשליטה ויד ד. פנימיותןב ניכרת ביותר מצד שליטתו

אבל הנפש . 'מוטבעות בהם בהכרח מרצונו יתה אותו היחש נמצא מצד הפעולות הטבעיות, ומרגישים

בה ' שתכיר יד ד, יא שלמותהה ווז. כ תכונתה ופנימיותה הם הרגש וההשכלה"א, משכלתו שהיא מרגשת

  .חדות עזו ותברך לשמו באהבה, בהכרת עצמה תכיר את קו נה לפי כחהו ',ועל כוחותי' ושפעו עלי

 

wal . 
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אין צייר , מאי ואין צור כאלהינו, י אין בלתיךכ 'אין קדוש כד, אין צור כאלהינו, והיינו דאמרה חנה

ה "שלא כמדת הקב. לא כי אין לכלותךא ,ת כי אין בלתיך" א,י בר מנסיא"אר, אי כי אין בלתיךמ ,כאלהינו

צריכה ביותר להרים קרן ה ההוראה האמיתית. ה מבלה מעשיו"י מבלין אותו והקב"עמ ו"ב, ו"מדת ב

השכיל האדם ב כ"ע. ליצוריו' וא הראות היחש הפנימי שיש בין השם יתה ,ביראת האלהים ואהבתו ונועמו

ולרדוף אחרי דרכי היושר , ולדבקה בו'  מיד לדעת  את דת ישתדל, ימיותהלנפשו היא מצד פנ' שיחשו ית

הוא כערך הצורה אל , בורא אל הנבראיםה והנה ההוראה האמיתית ליחש. העליונים' רכי השם יתד שהם

אם לא קדמה להמצא ש .הכרח עקר מציאותה היא משכל הצייר בנפשו וציורו הפנימיב כי הצורה. הציור

צייר ה כ הצורה האמיתית היא דבקה עם"א, ושם ממנה על הגליוןר אפשר להמצא' א היל, בפנימיות נפשו

כ בהכרח  "א, הלא מאין יצרם יוצרם, נבראים כולםה כמו כ. ומכחה נושמה דוגמתה על הגליון, באמת

פנימית ההיא נמשך הרושם אל ה ומעיקר הצורה', יורם וצורתם האמיתית בכח השם יתצ קדמה

צת ערך אל יחש ק אין אנו מוצאים דוגמא נאמנה  שתוכל להורות לנו, אמיתיתה י הדעהוהנה לפ. המציאות

שהנה להדעה הכוזבת שיש חומר . צייר אל הצורהה א כיחש"כ, מצד כחו אל הנבראים' השם ית

היות גם בנבראים יחש פנימי אל בוראם ל אפשר' אבל לפי זה לא הי, וכל לומר יחש פועל אל פעלונ ,קדום

נמצא . פנימי של הנבראיםה והוא יסוד הקיום, הוא נמצא זולתו, לפי זה הטעות, חומריה י היסודשהר', ית

אמתת  מ כי לא יוכל לרומם נפשו להכיר את קונה, מי שאין לו אלהכ שהטועה בדעה זו הנפסדת דומה

 וערך עד שבאמת אין שייך יחש, בדלה ורוממותה והנה יסוד ענין קדושה הוא. מציאותה וקיומה הפנימי

וזולתו , ולתו  כלל ושדי באלהותו לבדז שאין, ת מובנת  רק  לדעת האמת"כ קדושת השי"ע. קדושה לדבר

היינו , י אין בלתיךכ וביארה הטעם. 'כ הוא הקדוש שאין קדוש כד"א, ציאות כללמ ובערכו אין שום

, ו החומריאפיל, כ כל המציאות כולה"א. ורה ולא חומרצ שזולתך אין שום מציאות נמצא כלל לא

שהו א  , כ אין צור כאלהינו"ע. מציירה כמציאות הצורה מאמתת כח, הפנימי' א מכוחו ית"תחייבה כנ לא

לא כחומר שיש בו , מציאותב כי הצורה חזקה באמת , ובזה הוא חסנם וחזקם. מציאותה כערך צורה לכלל

שהצורה לפי , צורהה יר אלויחשו לנבראיו יחש הצי, יא שאין צייר כאלהינוה ואמתת ההבנה. חולשה רבה

א "כ ,חומרו וצורתו, כך אין מציאו ת לכל הנמצא כולו, כח הציירמ א"אמתת ענינה  אין בה שום מ ציאות כ

א אין בלתיך כלל "כ, בד שאין בלתיך באלהותל היינו לא, וזהו כי אין בלתיך. 'מאמתת שמו  הגדול ית

דהא לפי הסוברים . רך הבילויע י מעשי ידיךהיינו שאין שייך אצלך לגב, זהו אין לבלותךו .במציאות

לדבריהם אינו ו שיסוד המעשה הוא החומר, ה מבלה מעשיו"ומר כלל שהקבל בקדמות החומר אין שייך

אבל כיון שלפי האמת אין בלתיך . דבריהם המוטעיםל כ אין זה השבח מיוחד לבורא"א, מתבלה כלל

כי אינם  , " לבוש תחליפם ויחלפוכ כבגד יבלוהמה יאבדו ואתה תעמוד וכולם "כ "א, מציאותב כלל

חיצוניות לוהשחשוי,דושק 'וכיון שהוא ית. כ הוא מבלה מעשיו"ע, וכוחו' רצונו יתמ א"מתקיימים בעצם כ

א ערך  "כ, נבראיםל כשנתבונן עוד בדבר אין שייך כלל לגביה יתברך ערך חיצוניו .לפנימיותםכהברואים

, נימיפ י חש' יחש האדם לשמו ית' כ ראוי שיהי"ע. שפעו ורצונומ םהפנימי מצד המושג אצלם ומורגש לה

נפשי "וכמו שאמר הנביא . לבו של כל אחד ואחדב קדמונינו' ופי, " ושכנתי בתוך בני ישראל"כמו שכתוב 

הוא הכל , לנבראים' חשו יתי שמה שאמרנו, ומזה תבין" . אף רוחי בקרבי אשחריך, לילהב איויתיך

ם "כתב הרמבש וכמו. מאחר שאין זולתו לפי אמתת   המציאות, חש כללי אין  שייך'  ית' אבל לגבי, מצדינו

לפיכך , והוא הכל, שאין מצוי אמת זולתו, "להים אמתא 'וד", שזהו מה שכתוב', יסודי התורה' בה

 .ודע את הכלי הוא

 

wbl  . 
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פ סדרים "לו עכל העולם כולו מתנהג בכל. גוףה אף הנשמה מלאה כל, ה מלא כל העולם"מה הקב

ערכת הגוף כולם  הם בכח הנפש מ וחוקי החכמה של הנהגת כל. העליונה'  רוכים בחכמתו יתע שכליים

לא יכנס בחשבון ש ולא נמצא חלק קטן מהמערכה הגופנית, גוף בסידור שכליה שמנהיגה את', וכוחותי

 .נהגת הנפש השכליתה מפריע' נמצא הי' שאם הי, הסידור השכלי

 

wcl  . 

 
' צריך שיהי, להשפיע כח החיים על הזולת. ראיתנ ה רואה ואינו נראה אף הנשמה רואה ואינה"במה הק

כ מה "ע. כחו גם להשיגו בציורוב 'עד שלא יהי, כ וגבוה מערך המקבל את שפע החיים"צום כע ]המשפיע[

החיים משך שפע ל י לא יתכן ל היות מושג מ אחר שזו היא ההערכה הדרושהכ ,ה רואה ואינו נראה"הקב

לא ו שתשיגנו כולו, מחוקה להשפיע בכללותה שפע החיים לגוףש אף הנשמה, מהמקבל אל ערך המשפיע

המזון הוא בא להשיב את . נשמה זנה את כל הגוףה אף, ה זן את כל העולם"מה הקב. ישיג אותה בציורו

ה "והנה הקב. םמחדש הכוחות ומשיבו המזון בא, חיי החי וכוחותיו היו כלים מעבודת החייםש האבדה

חידוש שפעו ב א"כי אין חיוב להתמדת המציאות כ, מציאות כדוגמת המזוןה משפיע שפע הקיום אל

טובו ב שמורה על שמחדש" . לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו" פ"ל ע"כמו שביארו קדמונינו ז, ורצונו

,  מכונה פועלת בכחה המוכןיו נערכים רק בערךה אם, והנה כוחות הגוף. בכל יום תמיד מעשה בראשית

וזהו , מוסיפה להם אומץ חדשו רק הנשמה בכחה העצמי מחדשת הכוחות הנלאים. נלאיםו היו אובדים

, ום כח רע לעצמוש הורו כאן שאין בנפש האדם, ה טהור אף נשמה  ט הורה"קבה מה. מה שזנה את  הגוף

ושה ע א תפלש הנפש השכלתה להיותובי הגוף וגסותו לפעמים לע י"א שע"והכוחות הרעים אינם באים כ

,  ה משפיע שפעו לתכלית טוב"כמו שהקב. מציאותב כ ימצא גם  הרע"ע, עם כוחותיה את הטוב המ וכן

אף הנשמה , ה יושב בחדרי חדרים"קבה מה. הפכים לפעמים הכונה ומריעים לנפשם בבחירתםמ והרשעים

י מערכה שלמה של "א ע"הם כל מתגלהת כשמתגלה לנבראיו בשלמותו אינו "השי. דריםח יושבת בחדרי

 סבות ומסובבים ופעולות
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, היו תוצאות לסיבות גדולות ונכבדותי ומהסיבות הקטנות. מהם נכבדות מהם קלות בערכם, ערכותנ

הצדק , רמיםה י הכוחות"אם שעיקר שלמותה מתגלה ע, כך הנשמה. ה"קבה שמהם יוכר כבודו של

והם . נה גם הכוחות השפלים עם הכוחות הרמיםה יחדז משולבות "בכ, והמשרים השכל והבינה

 .זהרהו שהנשמה יושבת בהם ומגלה הודה, רוזדור אל חדרי החדריםפ כמו

 

wdl  . 

 
השבח עקרו הוא . מי שיש בו חמשה דברים הללול אמר דוד יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו וישבח

נשמה מעין הכוחות האמורים בשבחו ל ' היכ אם ל א"א, הישרים' להיות חושק לדבקה בדרכי ה, ריפ שישא

. מה להתדמות לקונהב לה אפשרות' מאחר שלא הי, כולה לקבל התועלת מהשבחי לא היתה, ה"של הקב

שלמות ו כ בשבחה ליוצרה תוסיף אמץ להכיר גדולתו"א, למעלהש אבל מאחר שיש בה הכוחות מעין כח

 .את עולמו' תי דוגמת הנהגתו, ותוסיף ברכה בהנהגתו גופה, הנהגתו

 

wel  . 

 
ה שיודע לעשות פשרה בין "מ י כהקב, שר דברפ מאי דכ תיב מי כהחכם ומי יודע, דרש רב המנ ונא

כח  . 'גבאי כו ' אמר ליתי  חזקי' וישעי' וכ לגבאי' אמר ליתי ישעי' חזקי. בין חזקיהו לישעיהו, דיקיםצ שני

, נצחיים של האומהה  את הצרכיםה לישראל בזמן הנבואה היה תעודתו למלא"קבה הנבואה שהשפיע

עולמים ל רוחה חי' שיהי, רחות חיים שבהם תשיג הקיום התמידיא גם ללמדה, להנחילה חיי עד רוחניים

כי ישנם . אשר את העם בחיים הלאומים בהוהל 'וכח המלוכה הי. ושתזכה לקיום לאומי בעתיד

ולהיפך דברים רבים שאף , עתידל מוהנהגות שמוסיפין בעם אומץ לשעה ונוטלים ממנו כח קיוו דברים

קצוות לעולם קשה היא ה לאחת' והנה הנטי. מ מוסיפים הם לעתיד עז וגבורה"מ שמחלישים אותו לשעה

גיעו י הלא אז יבוזו זרים, קיומו העתידי ולמצבו בהוה לא ישים לבל שאם ישים העם דאגתו רק. ומזקת

ולעומת זה מה רבה ערך . נצחי יאבדו ממנוה מועד שגם מעלות רוחו ושאיפתו לקיו, ויפול בנופלים

עבור דור יסוף כחו ויכשל ב כי אז, פת לב העם לשום על דגלו רק חיי שעה וחסנו הזמניי אם, ההשחתה

מקיים הנצחי וכח ה שישקלו בד בבד כח, שראל הכין תמיד סבות תדיריותי ת השומר"והנה השי. ויפול

כאשר השמים החדשים ", ומה ותעמוד לדור דוריםאה באופן שלא ימעדו צעדי, הקיום הזמני

רד פן בבכרו את כ ח המלוכה על כח ח 'כ ישעי"ע. י"חדשה עומדים לפני כן יעמוד זרעכם ושמכםה והארץ

מלוכה רפה הוא ה ד אג אם  יראה העם שכח' וחזקי. רוחו וישכח דאגתו  הנצחיתב יפול העם, הנבואה

, כ"ממנו ומזה תצאנה תוצאות רעות למצב המוסרי גהוה ה יסור חזקו המדיני, לעומת כח הנבואה

שעין השגחתו , ה הטיל פשרה ביניהם"הקבו .הנתמכות כולן בעז מלך, ומדות טובות' ורה ויראת דת של

, כוחות שקולים ובאופן מדוייקה הדבר מוכרח שיהיו שני אלה, צבם של ישראל בעת ההיאמ שלפי, צופיה

אבל  , לאומיה מלוכה רוממות על הנבואה למען חזק המשרה והעזל' הית דהיינו שלפי המראה החיצוני

. הנהגתו הזמנית לבטלה מפני הטובה הנצחית הנבואיתב להחודר בפנים הדבר יראה שהמלך נכנע

היתה , הרי בגלוי. בקר את החולהו לך' ל לישעי"וא' הביא יסורים על חזקי, ה"פשרה של הקבה זוהי

מי סבל מכאוב   , בריםד אבל בתוכם  של, המלך' פ הלך אל חזקי"עכהנביא ' שעיי שהרי, המלוכה רוממה

. צחיתנ הכניע ההשקפה הזמנית מחסן הלאומי בהתנגדה לת עודהל להורות שלפעמים חובה. המלך, ונדחה
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חיצוני של האדם ותאותיו החושיות צריך הוא למשרה ה כי מצד, והדבר מקביל מאד אל הצורך להנהגה

מצד שכלו הישר , פנימי של האדםה אבל מצד. כה אשר לה זרע עם גבורהוהיא המלו, אדרת בכחנ עזה

, ת הדרך הטו בהא המורה רק,  י ממשלה של מקל נועם"צריך להתנהג ע, קדושהו ושאיפתו לכל טוב 

הנהגה ב מלכימ שיש יתרון למלך על נביא' ם בה"הרמב' וכפ. טובה ומאהבה ילך בה לכשיתגבר עליו יצרו

ואומ ר  , עומד מכסאו' ח הי"רואה ת, לך יהודה כשהימ ביתו אמרו עליו על יהושפטאבל בשבתו ב, חיצונית

 .מרי מרי , ביר לו רבי

 

wfl  . 

 
ק דנפקי מנאי בנין דלא "ל משום דחזאי לי ברוה"א .'ורבי' משום דלא עסקת ב פרי' וגו' ויבא אליו ישעי

חרד מאד למצב ההוה של ,  ההוהאגתד כמלך שלפניו' חזקי. 'ל בהדי כבשי דרממנא למה לך כו"א ,מעלי

וכלו להשחית מאד לעם י הלא, לקים שעליו ראה כי אם יוליד בנים יהיו משחיתיםא כאשר ברוח. העם

ל המצב  ע כי הנבואה משקפת. אמר בהדי כבשי דרחמנא למה לך, שעיי אמנם. בשבתם על כסא המלוכה

תוכל , ונפול הכסא מהמשפחה המולכתהפסק המלוכה ב הלא. שימי דור אחד כאין נחשבו, הנצחי של העם

כי לסוף יכון , זה  יעבור', שר בחר דא והמכ שול של מלך אחד רשע שיצא מזרע. פילה נצחית קימתנ לבא

השקפה הזמנית אף שבאה ה בשביל, כ אין לך לסמוך להפסיק שלשלת הנצחית"ע .הכסא בצדק ומשרים

 .ק"מרוה
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ל כבר נגזרה עליך "א. דידך דנפקי מנאי בני  דמ עליו תא דידיאפ שר דגרמה זכ ו. הב   לי ברתך' אמר לי

ח רב חדה מונחת על צוארו של ' אפי, באא כך מקוב לני מבית אבי , ל בן אמוץ כלה נבואתך  וצא"א .גזירה

לשלת הנצחיות שהסיבות מתיחסות ש הגזירה עיקר הנחתה היא לפי ערך. צמו מן הרחמיםע אדם אל ימנע

טובה מקשרי הסיבות ל להקבילו, ת אוחזת גם במ הלך ההוה"אבל יד השי. אותמציה למסוביהם לפי מהלך

ד "ע ,כ כשאמר לו בתור נביא"ע. עלת התפילה שנקראת חיי שעהמ וזו היא, כ"הקודמות ולאגדן עמהם אח

אמת . אמר לו כלה נבואתך וצא. קבלת לה נצחיתמ שיש במציאות הנהגה, הגזירה הנמשכת מכח הנבואה

ותכונתה , י"בידך עתתי"עליה אמר דוד ש ,כ חיי שעה"אבל יש ג, י ערך הנצחית לבדהנבואה לפה היא

 .גזירה הנמשכת מפאת  הנצחיותה כ"המרוממת את ה אדם במצבו ההוה ומעברת ג, תפילהה להועיל היא
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אמ ר   , לאמטויינהו לבי מדרשא' דא ארכבינהו אכתפיח יומא. מנשה ורבשקה' נפק מני ' ברתי' לסוף יהב לי

חבטינהו , ז"אבא לקרובי עליו קרובנא לעד א חזי רישא"וח, גלדאני' נייהו חזי רישא דאבא למטוי בימ חד

היותו דואג על התכונות הפנימיות ב .'כו. י"וכלי כליו רעים"' וקרי עלי, יה ורבשקה מתח מנשה, בארעא

ו בהפלגה לדרוש רק א ,להיותוהנה הרשעה תוכל . ק"כאשר הכיר ב רוה, הפכו להרעי שבבאם אל בניו, שלו

ו לבקש הקיום וההעמדה הרוחנית הנצחית לאומה באופן א ,דאגת ההוה לבדה באופן שפל ומגונה

שאולי מוכן  לפעול בצאתו לפועל , מעליד אפשר דג רמא זכותא  ד ידי ודידך דנפקי בני, כ אמר"ע. נלוזו רע
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עד , יוטב ענינו, נצחיותל הכח הרואגכ "אבל בהתקבץ עמדו ג. נפשי הדואג בהוהה הוא רק הכח, להרע

ל ע אמנם פעלו שני הכוחות. כונות טובות ראויות למ לוכה בצדקת אפשר שיהיו להבנים בקיבוצם' שיהי

השתדל , א לפי ענינו המיוחד לו"כונות רעות כת בהיות הבנים בעלי. מנשה ורבשקה' נפיק מני. הבנים

לכל העולם כולו ' וכי חזקי"אנ "מב ל"כדחז. כל עזהכשירם ללמדם תורה ומוסר ודרך תבונות בל הרבה

כונותיהם הרעות ת אבל. לבי מדרשא' וזה יובן בארכבינהו אכתפי, "מדל למד תורה ולמנשה בנו לא

ישיא  ר חזי) לפי הנראה הוא רבשקה(חד אמר . אבל נפלגו. הדרכהו התגברו למעלה מכל תועלת של לימוד

להשכילם , משים להנהיג את העם בדרך תבונותש ו של אביוכלומר כשרונ, גלדנא' דאבא למיטוי בי

והוא אמר שראוי להנהיג המלוכה . לזהה ז נחשב למאומה בעיני הבן ממר"כ' לא הי, במדות טובותו בתורה

מובן הדבר שבעצמו פנה . פשנחושים הזמניים באופן היותר פחות ונבזה בעיני כל בעל ה רק להשיג תאות

חד אמר חזי   ו .ופנה אל השוללות וכל תאוה נמבזה,  ודרך ארץ' וסר יראת   דמ ללו נתיב לפרוק מעליו עו

אבל לא זא ת , כ תעודה מוסרית לעם"כיר שצריך גה הוא. ז"קרבנא לע' רישא דאבא  לקרובי עלי

א להתמכר לרוחניות של "כ, אשר המנשאת את האד ם למעלה' שהיא תורת ד', עמל עלי' חזקיש התעודה

, בטינהו אארעאח .והולכת יחד עם כל התאות כולם, אדם מעלות רוח רבהה  מןז שהיא אינה דורשת"ע

הניחם על , ובהוסיפם דעת יוסיפו רעה והשחתה, ועלתת בהיותו רואה שהדרכתו להם הוא ללא

מ כיון שיש "מ, פ שהושחת"וסרי א עמ פ היה בו איזה רעיון"שעכ. 'מנשה חי. התנהג כבחירתםל טבעם

כי , תאותיו  המשולחותב פ את הגוף"מפני שהרי הוא לא ישחית עכ, אוי להתקייםר הוא, איזה מאור שכלי

יזה מטרה א פ יש לו"ועוד כיון שעכ. פ"רוש הנהגה רוחנית במקצת עכד פ למען התמדת הגוף"הכיר שעכ

. אצל מנשה' כאשר כן הי, יכיר כי אבד דרך וישובו יבא יום ויבשיל שכלו, ומקום למחשבה שכלית

כי נחלשו כוחותיו הגופנים ונהרסו . תמ, בלא שום צירוף מוסרי, שהיתה תכונתו גשמית כולה, בשקהר אבל

והתגברות . דרך רעה בולטתב והיתה ברבשקה הת גברות כח ההוה. רעות מאין  מעצורה משיטופו בתאותיו

פ "שעכ, ול ודין גרמא . פ מצרף רגש ורעיון שכלי להוללותיו"היות עכל ,כח הנצחיות פעלה על מנשה 

למזג כ ח הנבואה עם ' והיתה עצת ד. ,עצמו שב אל דב וגם, ויצא ממנו חוטר וזרע מושל, התקיים במלכות

ועל רבשקה ". החכם ומי יודע פשר דברכ מי"שבצדק נתפלא ונאמר , ה"וזוהי חכמתו של הקב, מלוכהה כח

א "ים אינו מכיר כחושה וכן השטוף בתאות, א עצמו"הכלי לא יכיר כ". ליו רעיםכ וכלי", קרא בצדק

שכל ב ,אבל מי שיש בו איזה שכליות, ההרגשה לא תעבור לזולתוו ,א ההרגשה"כי אין בחושים כ, עצמו

, כ לעצמו"א שיתקיים ג"כי א, כלי כליו רעיםה אבל. א להיות כילי גמור"וא, כ את זולתו"מכיר הוא ג

, ין בחוש כלל ואין בשכל פרטיא יכנ"ם במו"ככלל הרמב, כ"א מהשכל שמכיר את זולתו גב והקיום הנצחי

, "וצדקה תציל ממות" ,ומזה תוצאות אל הקיום הנצחי, יתחבר עמו ויועילהוו כ בזולתו"כ ירגיש ג"ע

ולא , רבשקהב והנה בלטה תכונת המלוכה לרע. יתקיים לנצחו"קוםי ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות"

, ז"שזהו שורש יצרא דע, אף בטעות] יומותלהתק[ פ בדאגתה"ותכונת הנבואה עכ. לו קיום' הי

' כ יהי"אבל אח, לב לפעמים בקליפהה מסתתרשהכוזרי' כד, מזה נצמחה ישועה ואחרית ותקוהו .במנשה

, צרופים ומלובנים, טועיםה כעין האבות שנצרפו הרבה עד שיצאו הם מהוריהם. פועלה יוצא מן הכח אל

 .'שם דמת לקרא ב א לתורת, והשגחתו' ראויים לאור ד
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החלום הרע הוא מהרס כוחות . מנע עצמו מן הרחמיםי אל, בעל החלומות אומר לאדם למחר הוא מת' אפי

. וצריך לקדם להסיר ההכנה, לילה לבאח הדבר הרע מוכן, ומתוך הפחד ושעמום הרעיון. רוב בהלהמ הנפש
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כי , מר  שאין הרבר כןא ,ום בנפשפילה על ביטול החלום תחזק יותר הרושם של החלת מקום לטעות כי' והי

צד  מ כ ר ע הגזירה"עד  שבכחה תחזק את  הנפש ותסיר ג', ית, דב התפילה ממנה ימשך הבטחון והעז

תוסי ף ימים ולא ' יראת ד"כי , גדלת הרושם בנפשה ואין לדאוג כלל על. ת"תכונתה וסגולתה ברצון השי

ברים בטלים שאין ראוי עבוי זה ד ויש בו, שגם א ין לומר שענין חלום הוא דבר חלו" . מהע יוסיף עצב

ם  רעיוני רוח ג .ת להשלים את האדם"שהכל מוכן לעשות רצון השי, דבר כןה ז ביאר שאין"ע. להתפלל

ומתוך זה בא ליראת  שמים יען רך  , אדם יראה  בלבב מ כיון שמכניסים"מ,  והבלים שאין בהם ממש

. השתמש בזה לפי טבע האנושי ויתפללל כ ראוי"ע. לםבעו'  כ הכל מוכן בהשגחה להרבות יראת ד"א ,לבבו

 .השלמת האדםל 'כ גם מההבלים יצא חפץ ד"א',  וסיפה שלמות ויראת דמ והתפילה הלא היא

 

w`n  . 

 
, יש תפילה שבאה ברגש שכלי. ל מקירות לבו"רשבא מאי קיר. את פניו אל הקיר ויתפלל' ויסב חזקי

הנה השכל מיוחס לרוח הלב השורה ו .כיר גדולת ערך התפילהשקיף על ערך הנחיצות להתפלל וממ שהשכל

ונמצא שהתפילה , תפילהה שמגביר ברחמים עד שגם כוחות הגופניים מתפעלים מרגשיכ אבל. בחלל הלב

, הוא בחלל הלבש כלומר לא מהרוח לבדו. נקרא שמתפלל מקירות הלב, בדהל פועלת על הגוף לא על הנפש

 " .בשרי ירננו אל אל חיו לבי"שכתוב כמו , א גם בהתפעלות בשרי"כ
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מה שונמית שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה החייתה ו ,ע"רבש, אמר לפניו. רבי לוי אמר על עסקי הקיר

ראוי , שפע החיים להמשך בגוף. מה וכמהכ על אחת, אבי אבא שחיפה את ההיכל כולו בכסף וזהב, נהב את

מקום , שונמית שעשתה עליית קירה כ"ע. עיל למטרת החייםהשלים לעשות מקום גשמי להוש הוא למי

,  " ל האדםכ כי זה"ש "כמ, שהשלם הגמור הוא מטרת  החיים כולם, לישעא מושב לאיש אלקים קדוש

שהוא יסוד מטרת החיים  , כ מקום המקדש"א. צמםע ראוי להיות השכר הנמשך מזה המשכת החיים

ודאי ראוי שבזכותו ימשך שפע , " עמיםה ילה יקרא לכלכי ביתי בית תפ"כאמור , אנושיות כולהה לכל

מעלה מכל סידור ל כי המטרה והתכלית הוא. שעה שאין הסידור הכללי מסכיםב החיים לזרעו גם

צמן הוא ע אבל מי שזכה למטרת החיים. אמצעיים אל תכלית החייםה א"שכל הסיבות אינם כ, ומערכה

יותר יש ו .ומהם להמשיך שפע החיים למעלה מסדרו, ליוניםע וראוי הוא לניסים, למעלה מכל סידור טבעי

והנה . מהם שלמות מוסרי נשגב לכל המין האנושיע שהאמונות התוריות באמתתן הם ממשיכים, לדעת

והנה אין אנו מדברים  . אדם בעולםה לבד אמתתה היא עמוד המוסרי של השלמת, חיית המתיםת אמונת

שהם , נשגבה לא ירוממוה מוחלטים שגם בתחיית הנפש והשארתההרשעים ה', חית לעומת הכופרים בכל

פלס ל כי ינתן יד לכל פושע ועול, כל חלקת המוסר יכאיבו בנכליהםו ,הם המהרסים את כל אושר האדם

ם אמונת ה שארת הנפש לא יוכל עוד המין ע אלא שגם ,  "אכל ו שתה כי מחר  נמות "חמם ידיו ולאמר 

כי האדם להיותו . גופניתה רק עם א מונת תחיית  המתים, תו המוסריתל רוממות  מעלא האנושי להתרומם

נפשו ' תהיש ,ותכלית השלמות הוא. שלם בנפשו גם שלם בגופו' יהיש צריך, במעלת שלמותו האמיתית

א מנם לזכות . כ את זולתו"גיע לשלמותו ויזכה גי שבזה, רוממה תמיד לשאוף אל  תכלית השלמות

הנה לפי ו .ופני חמרי במעלה עליונהג כ הרחבה של שלמות"צריך ג, אנושיתשלמות הנפשי בכלל הה לתכלית
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הנה מזה , ד הנצחיות"עתו רק על  ההוה ולא יחשוב עד או שישים, טבע האדם יוכל אחת משת י אלה להיות

מזה יבא לעשות עיקר רק את הנעימות  ו ,לבבו פונה רק אל צרכי השעה' פיון כח מוסרי בודאי כי יהיר תצא

גשותיו והמית החיים ר אז הלא הציור שגופו וכל, שים לבבו אל התעודה הנצחיתי ואם. ת בחושהמורגש

אבל . שכלייםה י הציור האמיתי של החיים"אף שיחזק אותה ע, וחור תשפל, שבו והדרם יחד לעפר ישכבו

ם אבל ע. ובהכרח ישפלו כוחותיו, תנו בעז וג בורהמ הציור המופשט לא יוכל לתן תנחומים לחגור

חיים הגופניים יתעלו ויהיה להם אחרית ה בהיות האדם השלם יודע שלסוף כל סוף, חיית המתיםת אמונת

רומם רוחו בכל עת ת אז , לובי יד עם החיים הנפשיים באין ביניהם הפך והתנגדותש שהם ילכו, ותקוה

. הנשגבו כלית הטוברק יזככם להיותם פונים אל ת, ין הנפשייםב בין הגופניים, לעסוק בכל מיני השלמות

הגוף תתנגד להח -תמידיות-שאי, השלמות הגופניל שהם היסוד, כ ההתעסקות החמרית של בנינים"ע

המעשה ההוא יעזור לתחיית המתים ש כ ראוי"ע, ם נובעים מהשלמות של אמונת תחית המתיםה ,במושכל

ישובו , שלמותו העליונהב לעסוק, לצורך שלמות נשגב  של מקום מנוחה להנביא, קירה כ בנין"ע. הפרטית

כ "ע, תחייהה א עם אמונת"היותו מתרחב ומתפשט לא יהיה נשלם כב ,של עולם הזה הבא לתכלית מעולה

, ק"הרחבה נפלאה כבנין ביהמ, ו הדברים"וק. מ"תחהל גם התחלתו והחלק הקטן ממנו יש לו יחש

ועם זה לא יעיבהו יגון . הנצחיתנפשית ה ריך שתתאחד בעוסק בו הרחבת הדעת וחוזק הנפש ותעודהצ שבו

כיון שהשלמות הזאת ו .המחלישים את הכשרון לההרחבה החמרית, יורים שפליםצ הפסד הגוף שמביא

' מען היל ,יא להשפיע חיים למי שחשוב כמת מצד הגזירה הכלליתה ראויה, נובעת מיסוד תחיית המתים

' חזקי, כ כפל הדברים בשירתו"ע. נגדותאין שום התב חי חיים גופניים המשלימים את החיים הנפשיים

כ מאין יבא  השכר אל אמת תו  " א" . מיתךא כי לא ישברו יורדי בור אל"והאריך לספר , " וא יודוךה חי חי"

כ לעולם הם נקראים "ע ,א מידיעתם את השלמוח העתיד לבא לסוף בתחית המתים"כ ,לבני תמותה' ית

 .חיים

 

wbn  . 

 
דרכי . ל אמר שגנז ספר רפואות"ר, אולה לתפילהג י אמר רב שסמך"אר. מאי והטוב בעיניך עשיתי

או  , שעה צריכה לכך שיעשה נסה הבטחון הפשוט אם, אמנם הם נחלקים, ם השלמות האנושיה הבטחון

והנה . השתדלותוב שיעזרהו' אבל הבטחון התמידי הוא להיות בוטח בד, כךל מצד האדם המעלה שראוי

משל ל .השתדלות משובחת ומחוייבת ולפעמים תחשב חסרוןה לפעמים, ותאצל עניני הכלל מצינו סתיר

עוד העם "ולעומת זה במלחמת גדעון נאמר לו ' ד פ"מצינו במלחמת העיי היתה כולה מלאה השתדלות ע

והדברים . השתדלות טבעיתב והוצרך למעט, " תפאר עלי ישראל לאמר ירי הושיעה ליי רב למען לא

' עת דד שתכלית כל סיבוב  ההנהגה כולה היא להביא את אור , עםה רי שלניכרים שתלוי במצב המוס

. לאמתתה' זמניות והנצחיות הנמשכות מידיעת דה למען ימשך מזה כל הטובות, במילואה לעולם

הנהגה הטבעית שהולכת אחוזה עם מ אז הלא, שהאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוהכ והנה

חי ועצם ידי עשה כ ואמרת בלבבך"פ "ען בדרשותיו"כד ברי ה ר', יותר י ד דכיר בי ,סדרי החיים האנושיים

כל ו שבהתבונן האדם כי החיים הטבעיים, " 'וא הנותן לך כח כוה אלקיך כי' לי את החיל הזה וזכרת את ד

הנה יותר יכיר את קונו , שלמות האנושיתה לתכלית הנשגב של' ית' הכל ערוכים מאת ד, מסיבותיהם

. בדעת ובכח גופני ונפשיו ז השתדלות רבה מצדו בחכמה"שצריך ע, דברים טבעייםב  צרכיוכשמספיק לו

, שלמותה הלא יתקרב יותר בזה אל ציור, נועותיו וימינו תסעדהות אתו על כל פרט מפרטי' והנה יד ד

ובציורך ". ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי"כ אמר "ע .מאלו יעשה לו נס בפעם אחת להמצא לו מחסורו
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, דרושה' לכל תנועה קלה עזרת דו ,מתית כמה כח וכמה עוצם יד צריך עד כדי לבא לידי חיל זהא בהבנה

מנם בנפול העם א ".אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל' וזכרת את ד" ז ימשך מה שאמר"אז עי

ויאמ ר  '  דאז בהרבותו השתדלות לא יכיר כלל יד, א יביטל 'ממעלתו ונשקע בהבלי החומר ואל פועל ד

ניסים מחוייבים ומוכרחים בתחילת ה כ היו"ע. ולא יבא בהנהגה טבעית אל שלמותו, די הושיעה ליי כי

זאת שלג דול אינה בכלל כ אהבת הנער והילד הוא הנהגה, " כי נער ישראל ואוהבהו" בישראל' הכרת דעת ד

כ "ג כשיתן' ד הקטן תהיושל היל, כשיתן  אביו מחסורו משלו' הית למשל אהבת הנער. הנהגת האהבה

כ משובחיכ "ע. יוכל להנות מיגיע כפו וחריצותוש האהבה כשימציא לו מעמד' ושל הגדול תהי, לתוך פיו

מה שלא היתה ההנהגה , קרבתוו 'והביאו את התכלית של דעת ד, ניסים בזמן ילדות האומהה מאד הם

הנהגה שתביא ב אז טוב מאד שיתרגל, אבל בהיות העם נעלה בהכרתו. ופןא הטבעית יכולה להביא בשום

מפני , הרמת קרנו בכל הפרטים החמרים והמוסריםב ,אותו להחליף כח ולעסוק בשלמות וחריצות

כ "ע" . 'יניכם וראו מי ברא אלה וגוע שאו מרום", ממקור הטבע התמידית' בר לשאוב דעת את דכ שיוכל

יה דבר טוב ושלמות ה ,יתה קרובה ללבבםה' ודעת ד, יו ישראל מלומדים בניסיםה שכבר, במלחמת העי

דברי כ ,ודאי שלמות גדול הוא לא דם בהיותו עסוק לבדו בהצלחתוב כי. במה שעסקו הם עצמם בהצלחתם

כ שלמות הנפש "ת לנו ג"שתדלות היתה הנהגת השיה שלמות להשיג שלמות בלא' אם הישל"ז' ר סעדי"הג

לא , לאים במצבו הרוחני ושכח אל מושיעופ ירד העםאמנם בימי ג דעון ש. ט"שתדלות של תורה ומעה בלא

וכביאור , השתדלות טבעיתב צריך למעט' כ הי"ע, טבעית לישועתו מביאה אל המטרהה היתה ההנהגה

מעתה נבין שלפי מצב המוסרי של ישראל ו " .שראל לאמר ידי הושיעה ליי למען לא יתפאר עלי"הפסוק 

מצא , ואת תורת ו' ית' ת שם דא תדלותו הרעה לשכח את העםי הש"היתה רבה העבודה עש ,אחר ימי אחז

ת כי לא "בטחון על השיה כל' הזמן גרמא להנהיג שיהי, היא משובחת בכל עתש ההשתדלות הלאומי' שאפי

ין בי כח לא א ניאכ במפלתן של סנחריב אמר"ע, אשר עליהם' הרגיש יד דל למען ישוב העם, יטוש את עמו

ומניעת הכח היתה מניעה של כח מוסרי שבכלל . ושהע י ישן על מטתי ואתהלרדוף ולא להרוג אלא אנ

והנה גאולתן של ישראל  . שתדלותה י נס גלוי של מניעת כל"א ע"שלא ישיג תכליתו כ, עת ההיאב ישראל

כימי צאתך  , נפלאותו התחלתה בניסים' אפשר היא שתהי, גאולה העתידהה וכן, בכל דור בעת צרתם

מעא  ק הצלחתן של ישראל' שתהי, ל בכמה מק ומות"בעית כדחזט ההתחלה'  תהיאו ש, מארץ מצרים

ב שמירת המצות ' כי בהיותינו דבקים ביראת ד, רוחניה ולפי דברינו הדבר תלוי במצבן של ישראל. קמעא

אז הוא שלמות גדולה תחשב , לבה ימלא את' שמזה יתיישרו המדות ונועם האמונה ודעת ד, ורהת ותלמוד

אומי הוא לנו ל ובודאי תפארת גדולה והדר. מצוה זו של הרמת קרן ישראלב חנו העוסקיםאנ' אם נהי

צד שלמותינו הלאומי שנמשך מזה ושלמות העולם  מ ,בהיותינו אנחנו העסוקים בבנין בית ישראל

י גאולה "אין התכלית  נמצא ע', מדעת דו בהיותם רחוקים מתורה, מנם אם מצ ב ישראל הוא  בשפלא .כולו

בעיים לא יצליחו במצב ט ודברים. י גאולה ניסית"כ ע"טוב המעותד לבא בהתחלתו גה וצריך,  כללטבעית

הנה סמיכת גאולה לתפילה תלמדינו כי ו .מוסרי שהוא התכליתה פן יגרמו הריסה יתירה במצב, כזה

ודה גאולה היא הנקה הנשגבה  הבאה מן' ועלינו לדעת זאת  מפני שידיעת ד', יד דמ גאולתינו תבא רק 

היותינו במעלה ב אמנם. 'הגאולה סמוכה מן התפילה והפקת רצון מדש כ עלינו לדעת"ע, התכליתית שלה

כמו שהיא באמת גם בהיותה בדרכי  , דעתינו לתפילהב הגאולה סמוכה, רמה בעבודה ושלמות

 סמוכה אז אין  הגאולה', השלמות של דעת דמ אבל בהשפל מצבינו בעונינו וריחוקינו. השתדלותינוו הטבע

דהיינו מה שמפיק אל ', טוב בעיני דה השתדל לעשות' כ חזקי"ע. תפילה רק בהיותה בדרך נסל לפי ערכינו

בזמנו היתה ו ,דהיינו שסמך גאולה לתפילה, לפי המובן האנושי אינו טובש פ"אע, התכלית המוסרי

. בטחוןה עליונה שלעד שעלתה בידיו המררגה ה, טבעי לגמריה הסמיכות הזאת מחייבת למ עט ההשתדלות

א גם במצ ב "כ, מוסרי לפי הזמן בדברים הלאומייםה ורבי לוי מוסיף שלא זה  שהתאמץ עבור הטוב
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באופן כזה שאינו ראוי ' דעת את דמ פרטיים השתדל להשלים את החסרון העקרי של ההתרחקותה החיים

אף שהרבה , י "שר יוהוא כדי שיבקשו רחמים כדבר, מה שגנז ספר רפואותב והוא, להנהגה תמידית

הכין  ש א תוספת בטחון והכרה למי"כ, רפואה אינה מעוט בטחוןה כי השתדלות, ז"ם י להשיב ע"הרמב

אבל בראותו ששם שמים . רפואיים להשתמש בהםה בחכמתו וחסדו את השכל לחקור ואת היסודות

לבקש הצרכים י שיתרגל "ע מצא כי יותר ירויח העם בהטבתו המוסרית, י מעלו של אחז"ע נשתכח

דרכי הרפואה ב ממה שיפסיד  מחסרון החיפוש, י תפילה"ע'  ולי מאת דח שהיא רפואת, הנוגעים עד הלב

למען , אד לבקשת ו להתרפא בדרך נס למעלה מן הטבעמ ומקבלת', כ זהו הטוב בעיני ד"ע. בטבעיים

רכי  הטבע שהיא כולה כ בד"ג' דעת את דל ע ד שיתרומם שכלם', וא לאות לישראל לשוב לבקש את דה 'יהי

י "בעית ובאה עט ז תוכל להיות מצדינו הגאולה"לפ, זכאים' והנה אם נהי. דיוי ומעשה' פועל ד

טרם תגלה לה ', אנושיות הרחוקה בכללה מדעת דה פ להשלמת"והניסים יבאו עכ, השתדלותינו

 .ו גם להשלים אותנו במעלה יותר גבוהה ונכבדהא .הניסיות

 

wcn  . 

 
וכל התולה בזכות אחרים , ולין לו בזכות אחריםת כל התולה בזכות עצמו. י בן זימרא" רח משום"אריו

איש כזה לא . מל ללכת בדרך טובי םע צ"והוא א, יש אדם שתכונותיו בטבע יפות הנה. זכות עצמוב תולין לו

יו אינם מי שתכונותו .במה שהנחילוהו תכונות טובות, א יתלה שזכו לו אבותיו"כ ,יתלה השלמות בעצמו

יתלה בזכות עצמו שהרי  , דות ותכונות טובות לפי הרגילמ רק שמתגבר וקונה  לו, משובחות בטבעו

כ יש בו "ע, נולד בתכונות בלתי מעולותש אך לפי האמת מי. מל ויגע עד שהשיג התכונות החמודותע הוא

שהסגולה תתעלם ברשע כוזרי ה 'וכד. במה שהתגבר על תכונותיו הרעות, אבות אבות יומ צפון, כח מתולדה

נולד בתכונות ש ולעומת זה מי. כ לפי האמת יש לתלות לו בזכות אחרים"א ,כ בבן צדיק"ותתגלה אח

שתלה בזכות ' כ חזקי"ע. וב וישר למעלה מהכנתוט לעשות' פ רוב יתגבר ללכת בדרכי ד"ע, יקרות

תלו בזכות אחרים , למותוניני שק יכול לתלות בירושת אבותיו' ולא הי, בור היותו בן רשעע ,עצמו

התעלמה באחז ש ,ב להתגבר  על תכונתו מה שהיתה צפונה בו סגולה מדודר שהודיעוהו שגרם לו סיוע

שהתפחר , "ק דהוי לו בנין דלא מעלי"חזאי ברוה" כ ממה שאמר לעיל"וכן נראה ג. ונתגלתה בו

ומשה תלה בזכות . בבניםפועל ה יוצא אל' ק אמתת הטבע איך יהי"וחזא ברוה, טבעיותה מתכונותיו

קדושה מאבות  ה ושלשלת, תכונות טובות וקדושות  ומהורים קדושים וחסידיםב מפני שנולד, אחרים

ומה . יתה מעלתו ביתר שאת באין ערוך מהכנתוה כי, תלו לו בזכות עצמו. העולם לא נפסקה

ומן ,  " תו כי  טוב הואותרא או"כתוב ה ל ומפשט"כבר נדחו מ דברי חז, ה ההיפוך"חרים על משרעא שאמרו

ב שלמות הרבה יותר  ר אלא שהוסיף, מעולה מכל נוצר הוכן בסגולה עליונה מטבעוה שבודאי, השכל הישר

.   מר הוא לו' ה שלו"קבה בשעה ששיגר לו' אפי, "הנה לשלום לי מר"היינו דכתיב ו .עוד מההכנה הטבעית

והנה ', וכ מאן דמה פכין מרירו למתיקו' בזוהרה "וכ. נפשיות הקשותה יש פותרין ענין מרירות על התכונות

שכבר הפך את כל המרירות שבו , ל תכונותיוכ הוא חשב תחילה שמהיותו רואה את עצמו שולט על

יוכל היות שבעצמו , פונה מדודצ אבל כיון שאמרו לו שיש תכונה טובה. בתכונותיו למתיקותש והקשיות

 .רה בו לקדשהודושתו של דוד גבק א"כ, עוד לא תיקן מרירותו

 

wdn  . 
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א אכסדרא ג דולה היתה "וח, רוצה היתה וקירוהפ 'רב ושמואל חד אמר עלי. נעשה נא עליית קיר קטנה

יש , והנה השלם הצדיק המעולה. ולתוז דרכי השלמות נחלקות לשלמות עצמו והשלמת. שניםל וחלקוה

י יחידים הקרובים "ע זולתופניו שיתגבר בשלמות עצמו וממילא ת משך השלמות לל להסתפק אם הטוב

להתבודד ו והנה הרוצה להתיחד. להשלים זולתו] ולפעול[, צמוע או שראוי לותר על שלמות, אליו ביותר

אבל מי שרוצה . בהיות הכניסה קלה ונוחה, באיםו למען לא יטרידוהו יוצאים' הוא עולה בעלי, הרבה

הוא בוחר לו יותר , שלמות עצמוב מניעהאף שימשך איזה , השפיע על זולתו בהיותו קרוב להםל כ"ג

נוחה ' התערבות עמו תהיה אבל, פ מקום לשלמות עצמו"יחלקוה כדי שימצא לו עכש אם, אכסדרא גדולה

דר הכבוד ה לחדש, כ למעולה שבבתים לכבוד הנכנסים"דרוש ג, רביםל ובהיות הדרכתו נחוצה. וקלה

' ז הי"שע,  היתה מטרתו העיקרית שלמות עצמוםא ,צורך' ז לא הי"מה שכ. הראוי לאיש אלקים קדוש

 הידורים ו באין צורך למותר, סתפק בעליית קיר קטנה פשוטהמ ודאי

 

wen  . 

 
יש מי שעוסק ביחוד בשלמות . הנה כשמואל הרמתיי והרוצה שלא להנות אל, הרוצה להנות יהנה כאלישע

לאיש כזה . ממש' ד עלי"ביחוד למ, עאלישב 'כעין שהי, מעלה גבוהה ושלמות זולתו ממילא נמשכתב עצמו

ז "כי עי, וסיפה תת פרי ברכהמ ועוד, ז מתקרבים אליו"השפעתו בהיותו נהנה והבריות עיל אין הפסד

רכו להיות משלים את  ד כ השלם ששם"מה שא. למות במעלות ותכונות קדושותש ממילא ימשך מאתו שפע

וראו ולא מ כי ימעט, ההנאה שיהנה להזיק הרבההדרכה כזאת תוכל ל .זולתו בחזקת היד ובפעולה ממשית

ולשופט כביר כח , ההנאה' שלם כאלישע בדרכו ראויל כ"ע. כ מיראה"יות ג;תפעול הדרכתו שצריכה לו

 .שמואל יאתה מאד שלא להנותכ לב
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ה דומ. כאן שהאשה מכרת באור חין יותר מן האישמ ח"אריב' הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא וגו

הכונה כי יש הכרה ובינה טבעית דומה ו .ה בינה יתירה באשה יותר מן האיש"מרו בנדה שנתן הקבא לזה

שמי שיש ביד כשרונו , ואה ולפי המנהג הטבעי. י לימוד ונסיון"כרה שכלית שבאה עה להכרת החוש ויש

, ח"בעל ותומצינו כמה הכר. ו ההכרה הטבעית הבאה מהשכל הטבעיב מתחלשת, לעלות למעלה שכלית

וכן מצינו האומות . י לימוד והרגל"א ע"השיגם כל מכירים בהכרתם הפנימית רברים שקשה לאדם

כי , דים יותר מהעמים  המלומדיםח יש להן כשרונות טב עיים, אינן מלומדות בתרבות ו חכמהש ,הפראיות

ה יותר גבוהה  מעלב שהראוי להשתמש, על יצוריו' וזהו מחסד ד. שכל הטבעיה השכל המלומד מקפח את

אינה ש כ האשה"ע. די שגם ההכרח ימריצהו לקנות שלמות יותרכ ,לא תעלה בידו לסמוך על מעלה נמוכה

', תכליתה להשלמת סידור העולם לעשות בחפץ כפיו ,י לימוד"עומדת לפי תעודתה לקנות דעת הרבה ע

ומפני זה היא , תר מן האישהכרה פנימית יוב כ יש בה בינה יתירה טבעית"ע, כמה לאשה אלא בפל ח ואין

י התבוננות "כונתו רק עת כי האיש יוכל להכיר ערך האיש שרוצה לדעת. ותר מן האישי מכרת באורחין

הכרתה ב אבל האשה. לא יוכל להכירו בשכל הנסיוני, בא לזמן ק צרה אבל את  האורח. רבה ואורך הזמן

רה הטבעית היא לרוב מ אומתת מ אד  גם  וההכ. אורחיןה היא תכיר את , הקרובה להכרה טבעית, הפנימית



 73

 .כאשר ביארו חכמי לב, דרישה השכליתה אחרי
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א סדין של פשתן הציעה לו "וח. בוב עובר על שולחנוז א שלא ראתה"רב ושמואל ח, מנא ידעה, קדוש הוא

, כללבאופן שלא יפעלו על האדם , מורגשותה הקדושה ענינה להתרומם מעל לתאות. אתה קרי ע ליור ולא

יא הקדושה במובנה האחד ה וזאת. סוק בהם לא ימשיכו לבבו כלל להיות נוטה אחריהםע ואף בהיותו

, רב א ו במעטב הוא נמשך א חריהם, טבע בשעה שהאדם מתעסק במורגשות ה שלפי, שהיא התעלות טבעית

יש ו .באמתהוא קדוש , ליו תמיד גם בעת התעוררות ההרגשותע ששכלו שליט, ומי שכבר הגיע למעלה רמה

ועצם חומרו נמשך , כ לשמירה שכלית"ריך כצ אז אין, שהאדם אם כבר הפך טבעו לטוב כולו, עוד מעלה

מורה שגם בע ת   , ולחנוש ואלה המה שני הענינים שלא ראתה זבו ב עובר על. גורהו רעי אל הטוב ולא

יתעורר יותר  ש אופןב, להיות נפרד מהשכל האלהי, אכילה הגופניתה אכילתו לא פעלה על נפשו הרגשת

, כי ההרגשות החושיות מתעוררות במעט גירוי, זבוביל ר דומה"ויצה. מכפי המדה השכלית גם במעט

ז שהשכל שליט באדם "א כי כ"חו .י תנועה קלה סמוך לו הוא ממהר לעוף ולעלות למעלה"עש כובוב

בעו לטוב במה ט היפוך כלדהיינו ההשלמה העליונה של , ותך על הקדושהח בהיותו ניעור עוד אין מופת

אבל הבחינה הנאותה הוא גדולת . וא שמתגב ר עליוה ל שתוקף השכל"די, שאין החושיות שולטת

בא לאדם בהתגברו לזקק טבעו הגופני י שזה, גם בעת התגברות החומריות בעת השינה לא ידע רעש ,הנפש

 .קדושתותומכו וגם בהיות עזרת השכל בל עמו עומד הוא בל צ סעד"ער שא, כולו
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הוא עלול להתפעל מכל דבר פחות , אדם בשלימותה כל זמן שלא נתעצם. הוא קדוש ומשרתו אינו קדוש

בל מעלת אלישע היתה נעלה א .שכונתו וחברת איש משחת תוכל להזיקו ולמעט שלימותויב הנעשה

מכשול ' זמן שנתן דה דע, אומה מפחיתות גחזי עם היותו קרוב לו ומשרתו תמידמ עד שלא הרגיש, ונשגבה

דושת ק והיא השקפה נפלאה על עוצם מעלת. דיק במעשה דנעמןצ לפניו לגלות קלונו ולהרחיקו מאותו 

ודאי מר גיש ' הי, עלה לו בהתקרבות אותו  רשע אליומ שאם אפשר להבין איזה מיעוט, אלישע ושלימותו

כ לא "ע, יעוט אור וקדושה לו מזהום מש אפשר להגיע' שלא הי, אבל מעלתו היא שגרמה. מרחיקוו בדבר

אבל  בכל . נראה שהיו טובותש לברכה עם כשרונותיו' חשב שיחזור למוטב ויהי, דיעתוי או או לי עם. הרגיש

 .עלתומ מורה על הפלגת, זוק ויזיק מאומה לשלימות קדושת הקדושי אופן קרבת רשע באופן שלא
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מתוך גנותו של אותו רשע למדנו שבחו של . הוד יפיהב הר חנינא מלמד שאחז"י ב"אר, ויגש גחזי להדפה

עד ש היה , נות אף  רגע לדבר  זולתםפ מאין, עוצם קדושת נפשו ודבקותו העליונה בעיונים האלהייםו צדיק

כרתו הנסיונית עד כמה ה ומתוך, במעמדו ובפניו של אלישע נהג פריצות מגונה כזאתש ,אותו רשע בטוח

ינו ע מהיות, עד שלא ירגיש כלל מהכיעור הנעשה בפניו, עליוניםה בריםמתעסקת נפשו הרוממה רק בד

 .נדיבהה ולבו אל המושכלות הנכבדות שהתקשרה בהם נפשו
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ח בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו מעלה עליו "מארח תה כל, י"ח משום ראב"י בר"אר, עובר עלינו תמיד

' התמידים היו עבודת ד. ח"ת ידין בהחזקתיש כמה אופני דימוי לתמ. אילו הקריב תמידיןכ הכתוב

י "אור ע' היי הוא גורם שלכלל ישראל, ח"הנה המחזיק ת. תרומת הלשכהמ באה, משותפת לכלל ישראל

כ הוא דומה "א. 'כלל היא בהיות באומה לימודי דה וישועת, ח העוסק בתורה"אור התורה של ת

'   ועוד כי יש עבודת ד. 'לזכותם לעבודת דו ישראליתה אפשרות שיקריב תמידין משלו לכפר על כלל ה כאילו

יתה מעלת התמידים ה ז"וע. כל ימיו' בל גדולה היא המדה התמידית מי שעובד דא ,הבאה מזמן לזמן

' בודת דע כ שראוי להשתדל אל מעלת זאת השלמות של"העירם גל ,תמידית לכ לל ישראל' שהיתה עבודת ד

' כ עבודת ד"עסקיו והשתדלותו במסחרו ועבודתו גב  שגם עסקו נמצא, ח מנכסיו"והנה המהנה ת. תמידית

. כ היא  עבודה תמידית"א', אור דב שהם מאירים את העולם, מנה תוצאות לחזק ידי עמלי תורהמ כי, היא

, ג"הוא אינו עומד עו איך קרבנו של אדם קרב, לי"אמרו חז, בודת כלל ישראלע ועוד כי על התמידין שהיא

רומם ל הסמיכות במקום לענין העבודה ועסק השלמות פועל הרבהו ,ג"העמידה ע' תהיכ היו מעמדות ש"ע

י "אבל עת יה הוא בקרבתו ע. ח"ן המהנה תכ ,את הנפש למעלתה לאחוז בחמודות וכל מדות טובות

מוספת שלמות , ריחוק מקוםב שעם היותה תועלת הכלל גם, וא דומה כמקריב תמידי ןה ,שמארחו בביתו

, איש המעולהה הנכבדה של שלמות' כ מהתמדת הראי"ועלת תמידית גת ומועילה לנפשו, בקירוב המקום

 .'בחיר ד
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לבד  . 'שנאמר ממעמקים קראתיך ד, יתפללו אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל אלא במקום נמוך

יור הכוז ב  ערה נגד הדמיון הבא מצה יש בזה, לתפילה' של שברון רוח גא ות האדם הראוי, פשוטהה ההערה

, שמים או בתחתית אר ץה במר ומי' אדם שאין חילוק בקרבתו לאלקים בין אם יהיה שידע, של ההגשמה

טובות ה פ הכרתו וידיעתו עם קנין המעלות"רבת אלהים תלויה רק עק ועיקר. ני"ם במו"כדברי הרמב

יש מעלה . ם ברגשות   הנפש ורוממות הדעתג עוד יש מקום ג בוה ומקום נמוך. 'שהם דרכי השם ית

בוד עליון עם יריעתו ברוממותו כפי כ ומתגבר ת עליו רגשות הדר', לפעמים האדם מרגיש נועם דש ,גבוהה

. צלו מקום כללא וכל הצרכים אינם תופסים' א להיות מתענג על ד"שום ענין כב עד שאינו חפץ, השגתו

כי , ים אל השלמותהדברים המעיקים הם בכל אופן מונעש ובשעה רוממה כזאת אינו מרגיש איך

כ האמצעיים כולם לגדל ולרומם את "ג א צריך להשיג"כ, הרגשה הרוממה לבדה מספקת לשלמותה לא

וישפך , ירגיש את החסרש ער, כ לצורך תפילה יעמוד במקום נמוך ברגשותיו"ע. הכלליו השלמות הפרטי

נפש האדם ' תהיש ,כלית ההטבהות' כי ישכיל שזהו חפץ ד, אמת להתרומםב ז יוכל"ועי, שיעזרהו' שיחו לד

פ למדנו שיכוין "עכ. יזכר  ויכיר כי ממנו טובו' ת דא מרגשת את  החסר לה ובעטוף עליו נפשו

ומעמקים יורו על שני ענינים . ראויה לכךה גשותיו באופן המקביל אל עבודתו שעליו לעסוק בשעהר האדם

מים : "כאמור, הבנהה יגוד לשטחיותועל עומק הרעת בנ, מצב בניגוד לרוממותה על שפלות, בציורם

ין א שעמה, שישפיל האדם עצמו לעומת המעלה העליונה, זאתה כי ההרגשה" . עמוקים עצה בלב איש

עמה יחד נלוה עומק הדעת להבין שתכלית , תפילהה הרגש של שום חסרון כלל שאינה ראויה למצב עת
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, כ בכללו"ומכש, והאדם בפרטו, מציאותב כיון שסוף כל סוף החסרונות ישנם, גבוה אינו נגמרה הרגש

ואמר  . שכחו כל חסרוןל יותר מההרגש המרומם הגורם, דעתו עמוקה' כ צריך שתהי"ע .סובל מהם הרבה

, שואותנ עיניו'  ית'  וכי רק לד, שידע עניו וצרת נפשו, "עני כי יעטוףל ותפילה" , "'ממעמקים קראתיך ד"

 .הרוחנייםו שיתמכהו וימלא את כל מחסוריו הגשמיים
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הרגלים משמשים פעולת ההליכה ופעולת . שרהי שנאמר ורגליהם רגל, המתפלל צריך שיכוין רגליו

פעולת העמידה עיקר שימושם הוא ב ,פעולת ההליכה עיקר שימושם הוא במה שהם נפרדיםל .העמידה

ויש .  מדותיותמעלותו להוסיף לקנות שכליות, מהלך שלמות האדם יש הליכהב .במה שהם מתאחדים

מי " וזהו. לא יפסידם איזה שינוי וניסיון במצבו, נינם חזק בנפשוק 'היינו שהדברים שקנה יהי, עמידה

כ  "ע, התורה מיוחדת היא להוסיף שלמות ומעלהו .שישאר במעלתו, "ומי יקום במקום קדשו' יעלה בהר ד

הבזה . יהיו קבועות וקיימותש ויותוהתפילה מרשמת את המעלות הקנ. י'מאן דלא יוסיף כוו ,נקראת דרך

כ עיקר "ג בהיות, שקניני שלמותם חזקים במציאותם, שכלים העליוניםל האדם מתדמה לפי יכולתו

. לכח האחדות שבהם רגל ישרה, תיחסות רגליהםמ כ"ע. תעודתם לעמוד בשלימותם ולא להוסיף עליו

ם "הרמב' כד, קום ולא עיוותע ין בהכענין התנועה הטבעית שא, ל מעמד טבעי לא בחיריע כ"ומורה ג

 .מוטבעותו שתדלות האדם בתפילה שתהיינה מעלותיו קנויות אצלוה כ נכללת"ובזה ג. ננ"במו
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ההרגשות הראשונות פועלות באדם  . ל דמכםע לא תאכלו ק ודם שתתפללו, ד לא תאכ לו על הדם"מ

ראשי ת   ' שתדל האדם שתהיי כ"ע.  בחייםלכונן על פיהן מטרת  הנהגותיו ותהלוכותיו, וםי בהתחלת כל

כי , הרגשת  הנפשב י התפילה הבאה"וזה יקנה ע, תכלית השלמות האמיתיל הרגשותיו נעלות ורוחניות

שבהיותם קודמים לרגשי  , קדים לנפשו רגשות בהמיותי ולא יאכל תחילה שלא, הדם הוא הנפש

 .םפעלו עליו להמשיכו בתכונתו והליכותיו אל שפלות ערכי קודש
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אחר שנתגאה זה קבל עליו ', שלכת אחר גויך כוה א ואותי"עליו הכ, כ מתפלל"כל האוכל ושותה ואח

א כל שלמותו האפשרי הכל "ובו בידו כט שיסור האדם לבבו מלדעת שאין, יסוד הגאוה הוא. מיםש מלכות

כי לא ירגיש החוש חוץ , אתז ההרגשה החושית לא תוכל לצייר. תגאה במה שאינו שלוי כ לא"ע, לו' מיד ד

תפילה היא ה ותכלית. חר החושים יקשר בגאוה לאמר שידו הושיעה לוא כ הנמשן"ע, מהמרגיש מא ומה

ההמשכה של מדת הענוה קודם ' כ ראוי שתהי"ע, נול ת הוא"להשריש בלב לדעת שכל טובינו מיד השי

 .היא בהכרח ממשכת מדת  הגאוה בעורונהש ,האכילה
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. שלמותו של כל יחיד נערכת לפי ערכו ומדרגתו. תורהב ש בעונתה יותר מהעוסק"גדול הקורא ק, ר מני"א

של הקטנים עם , יבוץ כל הכוחות כולןק י"היא ע, שהם גוי אחד בארץ, יקר שלמותן של ישראלע אבל

יחיד ושלמותו של ה. שראלי בקיבוץ ואחדות כלל'   ית' כ רק בזה יתקד ש שם ד"ע, חדא למרכז, הגדולים

שלמות  ה ינה חשובה כלום לעומת הערך שתערך בהיותה מצטרפת עםא ,כשנערכנה בתור ירושה לו לבדו

ת "אך המרכז הכללי של ת, שתלמותו לפי ערכוה ת הוא המקום שבו קונה כל יחיד"והנה בת. הכללי

שה שכל האומה כולה נושאת נפ, עונתהב ש וביחוד"הוא בק, והתמצית שהם מתאחדים, שראלי דכלל

ל עסק התורה של כ העולה מתמצית, מחזקת מאד את קשר  הכללי, בעונה אחת' תי למקור חיים היחיד

, פרטיםל היא מתחלקת, ידיעת האחדות וקבלת עול מלכות שמיםמ כי ההבנה היוצאת והנמשכת. הפרטים

י "מתאחד עובהבנה כללית וקבלה אמתית ', יעורא דיליש כל חד וחד לפום: הזוהרי' כד, א לפי כוחו"לכ

י ערך השלם בתוך הכלל הוא גדול כ ,ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה"כ גדול הקורא ק"ע. עונתהב ש"ק

 .באין ערוך מערכו בפרטו
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שנאמר פארך חבוש , שנאמר בהם פאר, תפיליןה א בר זבדא אמר רב א בל חייב בכל מצות חוץ מן"אר

ידור מצוה היא עצת השכל לפעול על ה גם תכלית.  זולתוכלית הפאר וההידור הוא תמיד לפעול עלת .עליך

פ "א הגדולי ע"כ אמר  ר"ע ,והתפילין הם לזה התכלית. נין הקרוב לפעולה על הזולתע כ"דיש בזה ג, הרגש

הנפש ' ריך שתהיצ ,והנה לפעול על הזולת.  אלו תפילין שבראש-" קרא עליךנ 'וראו כל עמי הארץ כי שם ד"

אבל בעת . כ א ת ז ולתו לדרך אורה"וכל להמשיך גי אש ר עליו'  בחדות דאז, במעמד עז ו חדוה

שישתדל , וגם אינו נכון, אבל נמנע, נפשול אם כי גם  מהעוצב תצאנה תולדות טובות, תמוגג ת מעו צבמ נפשו

כ בעת גבור "ע. ובהט א לו להביא"כי בהתפשטו לזולתו א, ל זולתו ולהרחיב אותוע בכח העוצב לפעול

, מטרתול אז  יבא. כי רק התכנ סות הכוחות יפות אז, אר הולמת לופ  ת עודת התפילין שנקראיםאין, העוצב

אור "כי , וייסר רבים בדרך אורה  וחדוה, למה מאהבהש בשובו בתשובה, לו ויגיה חשכו' עד עת יאיר ד 

 " .צדיק ולישרי לב שמחהל זרוע
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לבין , ין ההשגה השכלית מצד השכל וכח החושבב דליש הב. עומדין וקוראין יושבין וקורין מטין וקורין

צריך להעזר , היותו כח גופני קצתב כי המדמה, כ כח המדמה"רגש הטהור שצריך שילוה אליו גה השגת

. פעול על ההרגשל היא עבודת הלב וזקוקה לכוחות הרגשיות צריכה עמידהש כ התפילה"ע. במצב הגוף

אין לה עסק במצב הגוף , ל הלב מחשבון השכל הצלולא רק ההשבה) ה"לפי דברי ב(ש היא "אבל ק

 .'יהיש איך

 

whp  . 
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כשהגיע זמן . ע זקוף"ש מוטה וראב"רי' הי, חדא א בן עזריה שהיו מסובין במקום"ש ור"ומעשה ברי

כנגד  ' ל יהי"א, אמרו לו זקנך מגודלש ד לאדם"למה', ל כו"א, א וזקף רבי ישמעאל"יטה רה ש"ק

מקרה בלא כונה מצדו להתקשט  ב שאחד שיש לו זקן נאה אפשר להמשך זה,  הורהמשלה .'המשחיתים כו

התקשט או לאיזה ל י שמירה נכונה"א מגודל ע "ולא גדול מאיליו כ' פי, גודלמ ל זקנך"אבל כיון שא. בזקנו

יש , הורות שמה שאין כל קפידא אם יעשה בלא כונהל ,כנגר המשחיתים' מיד אמר שיהי. תכלית

ש "נראה שכבר התחיל לקרות גם ריו .ז"בלא כונה לא היית מקפיד ע' כן ההטי, חסוהו לכונהם ייא קפידא

ז הקפיד  "ע, הטותל שבכונה רוצה, א"י הטיית ר"אבל כשראה ע, וטה מתחילהמ 'אבל הוא הי', בהטי

ם  או ,כ אם לא יאמר שיש  בו כונה"ראוי להקפיד ג, ררא דאיסו ראד אם יש בזה, ושאלו טעם הדבר, למחות

בנויים שני , ז השיבו שני טעמים נכונים"וע. כונהב איז ה קפידא יש  בהעשותו גם, אין בו דררא   דאיסורא

ז "שעי, ה"החליש כח תוקף ההלכה כבל אסור, דמצד עמוד השלום. שהם האמת והשלום, ולםע עמודי

תלמידים שלא יראו ה, אמתה ומצד קפידת. ישראל בהשתוות המנהגים הפרטיים בהלכותב הועמר שלום

כשול גדול שחובה מ אבל עושק האמת בעצמו הוא, אף שאין בזה איסור, אמתה ויקבעו הלכה לדורות נגד

 .לעמוד נגדו
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',  כדכת יב קאמרי, לימא יוצר אור ובורא נוגה, ושךח יוצר אור ובורא' ר אושעי"ר יעקב א"א , מאי מברך

אלא כדי להזכיר מד ת   ', הכל כו' ע ואמריר  כתיבאלא, כ דכתיב' ובורא רע מי אמרי' עתה עושה שלומ אלא

והמשכילים , מקבליםה המאמרים לפעמים יאמרו  במליצותיהם לפי ציור. ילה ביוםל יום בלילה ומדת

והחילוק הכללי בגדריהם הוא . אמרו בדיוק לפי המציאותי ולפעמים, יבינו המובן הפנימי שבהם

. מאומת יותר לפי המציאות' אוי שיהיר ,וסיפור העניןשאם תכליתו הוא רק א מירתו , כלית המאמרת לפי

יאמר  לפי האופן היותר קרוב   ש ראוי, צורך הדרכה מוסרית בד עות או במדו ת ובמעשיםל אבל אם תכליתו

מציאות אחר ב גם אינו אפשרי, ין לחושך כל מציאות שהוא העדר האורא כ באמת"ע. לציור המקבלים

, ואף שיש דברים המעכבים ומסתירים, כל מקוםב טים הםפ מתפש"שהרי קרני האור עכ, הבריאה

, רך תכלית ומטרת כל  מקום וזהו הנגהע כ מיעוט האור והגבלתו לפי"ע. ועלים הם במקצת פעולתםפ מ"מ

ממיעוט היותר  , רכיוע שהוא התחלת המציאות לפי, תחיל קצת קרן אור להכנסמ שהוא המקום שבו

י "עש מפני, ם לפי המושג בתחילת הציור ידומה שנמצא החושךמנא .אפשרי באור  עד האור היותר גדול

, א האור"כ מה שאנו מרגישים באמת אינו כ"א .מעט האור אנו מרגישים מה שחסר באותו מקום מהאור

כ לפי האמת תתי יחס הבריאה  "ע. גדולה עולה בדמיון ההרגשה הוא החושך כשיערך לפי האורש אבל מה

כי כל , ין רע נמצא כללא כי באמת , דהוא יסוד כל טוב', הוא בענין רע ושלווכן . חושךל לנוגה ולפי הציור

יעוט מ אנו קוראים את, שאנו מורגלים לראות שלמות יותר גדולהכ אלא, נמצא הוא טוב לפי ערכו

שגם הרע הגמור נברא בצירופו  , בריאה נערכת אל הכלה כ לפי האמת"ע. השלמות ומה שגורם לזה בשם רע

ו עליו , אמנם  לפי הציור הוא יקרא רע. אמתב כ אינו רע"ע, שהוא משלים את הטוב הכללי, כלל כולוה אל

שנאמרה , כ הנביא"ע. ליוע י לפי האמת נמצא הרע רק מפני שרק  חלק קטן מן  הטוב זרחכ ,תפול הבריאה

שך ורא חוב ,אמר לפי ציור המקבלים, אחד' עות רעות של מהרסי דעת דד נבואתו לתכלית מוסרי להסיר

, לפי האמת' הרי מגמתינו ס יפור כבודו ית, פי האמתל אבל אנו בתפילתינו שאנו אומרים הכל. ובורא רע

, הזכיר מדת יום בלילה ומדת לילה ביוםל מ כזה יש טובה מוסרית כדי"והשיב שמ. כ נוג ה"ומר גל ראוי

כ נאמר גם  אנו כפי  "ע. הפרטיתו חדות השליטה בכל התהפכות אופני ההנהגה הכלליתא להעיר על יסוד
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ראוי לנו , ל חסדוע כ לברך  את שמו"אמנם כיון שתכלית הברכה היא ג. השקפהה הציור המותפס בתחלת

ל א והרע המורגש הוא מצורף, ואין במציאות רע מוחלט, ל רעכ ת"להודיע בזה אמתת הענין שלא ברא השי

בחן בצירופו עם הכלל של תכליתו הטובה תש ,עד שיכלל בשם הכל, הכלל כולו להשלים את הטוב

 .המציאות
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והוא נאות מאד  . פ עומד ראש ומסדר"ע' במקדש היש כל ההנהגות. ל הממונה ברכו ברכה אחת"א

, להיות מתכוננת בכלל האומה, בודת דע כ להשריש כי אי  אפשר  ליסוד"ג, סידור הנבחר הנמשך מזהה לבד

הם יסוד תורה ש שהם חכמי התורה וסנהדרין, פ העומדים בראש ההנהגה"ע א בהיותה מתנהגת"כ

 .'מביא לשלמות האמיתי כחפץ השם יתה שרק בזה יבא תכלית האחדות, פ"שבע
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המינים טועים . כבר בטלום מפני תרעומות המיניםש אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא, עשרת הדברות

ז יעשו הבדל בין "ועפ. מדות הטובותהו דהיינו הדעות האמיתיות שלה, התכלית הוא רוח התורהש באמרם

זה שהם חושבים ב ,אבל טעות ם גדולה. מיוסרים בדעות לשאר מעשים ומצותה דברים עקרים לדעתם

א כשיוכל  "תכלית שלמות האנושי נגמר באמ ת כה אבל אין. שהדעות כבר הם תכלית האחרון

ז צריך כל המעשים "וע, בתורהש פ אותן הדיעות והמדות הטובות"להתנהג בכללו ובפרטו עו לחיות

ישארו , תורה בפועלה ובביטול חלק קטן מן. רגילים את העם כולו בדרך החייםמ שהם, התוריים כולם

לא ש מה, ותבט ל חלילה תכלית התורה בכללה, אדם ושרירות לבוה ע והחיים ילכו כפי רצון"הדעות בפ

,  שמתרעמים על המצות המעשיותהמינים הםו .שדברו יקום לעד לעולם, דבר' כי ד, יעלה כלל בידם

שהמעשים כולם מכוונים  , וא טעותה אבל. מ אחר שהעיקר אצלם הדעות, טעותם כמשא ומותרל שנראים

לא יוכלו ,, ורת דת פ"ובהיות המעשים הפרטים בלתי מוגדרים ע, דרכי חייםל את האדם בכלל ובפרט

הוא ש ,ג ל המעשים לפי הרצון החפשיגדל ההתנגדות מצד הרת ובהמשך הזמן, הדעות לפעול פעולתם כלל

א בשומרי תורה שעליהם נאמר "כ, תקיים דבר מהםי עד שגם הדעות ישתכחו ולא, הפך הדעות הטהורות

הם כל , "ודברי אשר שמתי בפיך" .ד הענינים הכללים שהם כערך רוח התורה"ע, "שר עליךא רוחי"

שאין הלב זוכרם , פהב רטים שצריך לשננםדהיינו הפ, "לא ימושו מפיך"פרטם ב כשהם, המעשים הפרטים

רית ב ,יתקיימו" מעתה ועד עולם"אז , תיחסים לרוחי אשר עליךמ כערך הדברים שהם, מעצמו בטבע

 .עולם
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מי  ששכן שמו :  שמר היוצא אומר למשמ ר הנכנס מ , מאי היא. ובשבת מוסיפין ברכה אחת  למשמר היוצא

ממנו האורה יוצאת לעולם ודעת , ק"יהמב .חוה ושלום ורעותזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואה בבית

והלכו "כמו שכתובי , המוסריו כלית השלום הכללי ותכלית שלמות האנושי המדעית יביא בסוף, ת"השי

, שראלי י הרמת דגל "וזה יבא ע". וכתתו חרבותם לאתים'  כו' ל הר דא עמים רבים ואמרו לכו ונעלה



 79

שמי ששכן שמו בבית , כ נאה מאד"ע. בארץ' אור דל הוא המקום הנצחיש, ק"שמקומו המיועד הוא ביהמ

באופן שת היו ראויים להיות , שלום וריעותו ישכין בתוכם אהבה ואחוה, הביא על ידו השלום הכלליל ,הזה

ומארבעתם יוכל השלום , מקרהו שכל, והנה יש הרגש וטבע. מדריכים לתכלית השלום הכלליו המביאים

לבני אומה  ו הטבע משפיע לנולדים מגזע אחד, רגש שבלב מוליר אהבהה .הם יפהלבא כשמשתמשים ב

השכל מחייב לאהוב את  השלום בשביל טובו  . טבעב ,כ שבט  אחד להרגיש יחש האחוה"אחת ומכש

ז הוא כשהולכים בדרך "וכ. יעותר מרבה, שמזדמנים רבים במקום אחד ובעסק אחד, המקרהו ,בעצמו

שכין ביניכם י ק"כ אמר שמי  ששיכן שמו בביהמ"ע. תהפכות כולם לרועץמ אבל בהעקם הדרך, ישרה

 .במקרהו ברגש ובטבע ושכל, אהבה ואחוה ושלום וריעות
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שנאמר להגיד בבוקר חסדך , ח"רבית לא יצא ידע כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה

כן , לילה היא הכנה לעבודת היוםה חתמנו. הלילה לערך היום היא כהכנה אל התכלית. לילותב ואמונתך

בלא האמונה לא יבא אל ו ,ת"שלמות הידיעה האמתית שהיא דעת האמת בחסדי השיל האמונה היא הכנה

הלילה ש ,כ נחשבת האמונה כערך ההכנה"ע. סוף להכרת האמתב קיום המצות וכל המדות המביאות

י הדרכתו " אל תכלית גמר שכלו עהמשיג בבאול ומחוייבת, נגד השגת השכל המוחש, נערכת כמותה

גם באדם   . הכנה מהאמונהה ובשום אופן לא י בא לידיעת האמת זולת בה קדים לה, אמונהה הטובה בדרך

ו השכל יפה ל כ אם בעת ש מאיר"ע. נ"ם בהקדמת מו"כדבר י הרמב, אמתה עצמו לא בכל עת יבריק לו ברק

מ צריך  הוא "ומ, ו יום לענין אור השכלפני שהוא אצלמ ,יכיר אמתת  הדעות התוריות בהכרה עצמית

היות עולה ומאירה גם בסילוק מ אור  ל כדי שתמצא שלמותו מ קום, מיד חמוש  באזור האמונהת להיות

נמצא לפעמים ש להעיר, כ הקדים לו יום ללילה"ע.  לילה מחזון האמתיותכ שנחשב לו, ברק השכלי

כ צריך "ע. כ בחשכת לילה"שאר אחז י"עכ, ברק השכלב שאחרי שכבר האיר אצלו היום, תדירים

 .כי ומשלי ביום ובלילה ל כ בלבנה"ורמוז ג. היות מוכן להחזיק באמונה שהיא נר תמידל תמיד

 

wdq  . 

 
שבשעה , דרך השלמות הוא. זוקף כפופים' נאמר דש כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם

כ דרך "ע. צריך לכפותם ולכופפםש כוחות רעיםא הגיע האדם לשלימות מעלתו ישנם בו הרבה ל שעדיין

אבל כאשר , הצעותב אמנם כל אלה הנה רק בשעה שהוא מחזיק. פתח הצרה השלימות הוא להכנס דרך

ל כ י הוספת העבודה מתגדלות ומת גברות"ז ירגיש בע צמו כי עא ,באמ ת' שהוא ידיעת ד, יבא אל התכלית

אבל אין , הכנעה ושבירת הכוחות נחוצה לעבודהה  אמנםכי, כ מראה"ע. כוחות נפשו מאחר שנהפכו לטוב

ושם כל כוחות נפשו  , רב עז וחדוהב 'אבל התכלית היא להאיר באור ד. תור הכנה אל התכליתב א"זה כ

, וא רק מפני שמוה ,י"מפני שמי ניחת"ומה שאמר . מץ וכח חיים אדיר ונעלהא מזדקפות ועומדות ברב 

א  "כ ,אבל בשמו לא כתיב,, מעכבים מהשלימות של ידיעת שם דה םבעסקו בהדרך לכבוש הכוחות הרעי

וכל דבר טוב ראוי הוא , אדם היא טובה בעצםה ושורש הדבר הוא מפני שנפש" . אשגבהו כי ידע שמי"

כ כאשר כבר נצח וטיהר את "ע ,א מקריות מחשכת הגוף"והרעות שבה אינם כ. מץ ולחזקוא להוסיף בו

אשר יציירו כ ,כ אין הטובה השלמה חולשת הנפש"א, וא מוסיף טובהה ץכל מה שמוסיף אומ, המקרים
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 .ישועתה באלהים חייםו א עז הנפש"כ, המציירים יראה מחסרי חכמה

 

weq  . 

 
בדלים ישנם בין דרך השלימות של ביעור הרעות ה .כי זקיף ז קיף כחויא, כי  כרע כרע כחיזרא, רב ששת

, תואר החיצוני של אופן ההנהגהב בין, חזקה במעלות נשגבותובין ההתרוממות ל, כוחות הנפשמ הטבעיות

כוחות הרעים יעשו  ה כי דחיית. צד הנפש עצמה איך שמטגת הבדל אל ה העניניםמ בין בההרגשה הפנימית

חשק ו והם נדחים שלא מדעת, ובראשם כח הבינה והשופט, הםל י כוחות טובים המתנגדים"בהכרח ע

אבל הכוחות הטובים שמוסיפים  . התרחב ולהתחזקל כל כח חפץ'  הישהרי ברצון הפנימי הטבעי, עצמם

ומץ ומתחזקים כיון שבבחירה הטובה א שמוסיפים, גבורה מוסיפים הם מעצם כח החיים הנטוע בהםו עז

כל מה , ילוק הרעותס הנה, אמנם בתואר החיצוני. המסכים המעכבים מאור הנפשו מסיר האדם  המניעות

ד רום ע וברגע אחד יכול האדם לעלות משפל רעות מוחלטות, שובחמ נו הואשימהר האדם לנער מהם חצ

אל ] בזכיה[כ "מה שא. תשובה הנטועה בנפשה מכח גבורת עז הבינה שהיא יסוד, טהרה וסילוק כל רע

וכיון  , מיד לשמור כח ההדרגהת שצריך, קדושות שבהם ישנם מדרגות רבות זו למעלה מזוה המעלות

דם להתנהג א כ צריך כל"ע, "במופלא ממך אל תדרש"כבר נאמר ' ועלי' ד  דעתשחותם כל המעלות היא

רע כ ,שמורה על הכנעת הכוחות הרעים, כ כי כרע"ע. נפשיותה ה לכל היתרונות"וכ, בעלייתו בנחת והדרגה

, וכי זקיף. א בבת אחת"גם לא בהדרגה כ, וצה לוח א מכח מכריח"כ, שנכפף לא מכח החיים שבו, כחיזרא

שנזקף מכח  החיים העצמי , מיויאכ ז קיף', והשגת המעלות ויתרונות הקדושה ודעת ד' עליה ה עלשמור

 ".וארח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום"דכתיב כ ,ובנחת והדרגה, שבקרבו

 

wfq .  

 
משרשי האמונה ויסודי החכמה . קרא חוטאנ כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש. סזק

אדם המוסרי או החומרי שנעשה ה דעת שאין דבר שנעשה בעולם ויש ממנו תוצאות לגורלל להית הואהא

כ אל "מתדבקים גש ומאחר, ולם כשמזדמנים בפגישתם לתכלית מכוון הםכ כי כל המקרים. במקרה

וא חומ ס   ה ,כ בהתעלם האדם ולא יפיק את התכלית"א, תכלית הטובל שיוציאם אל הפועל, בחירת האדם

, כ באשר חק העולם שם אדון כל המעשים"וע. דוי המקרה ההוא מהטוב העומד להיות נפעל על חק

שבזה , הפיק התכלית והבקשהל כ היא מועלת"וע',  תפילה מכוננת עמודי המוסר והדעת א ת דה 'שתהי

היות ראויה  ל וההתעוררות, כ בודאי ב כל מקום שת פגוש צורך התפילה"א .ישלם תכלית המוסרי שלה

כ כל שאפשר לו "ע. תכלית המוסרי המתפשט ממנהה שם ידענו ברור שכבר היא דרו שה עבור, אשתמצ

חש ידיעה וקירוב זמן ומקום להצריך י לו' הרי הגיעו המקרים במסיבותיהם שיהי, חמים על חבירור לבקש

, יאתפילה חסרה הה י מילוי חק ההרגש הקדוש של בקשת"שהטובה שתצא ע, זהמ כבר נודע לנו, לרחמים

, וגם אפשר שיחסר לזולתו, סרון זה השלימות לעצמוח שבודאי ישאר, ואם לא ימלא נקרא חוטא

צרו של דבר צריך לדעת ק .לבבו דוקאמ י תפילה היוצאת"מצב הכללי מורה שצריך שיעזר חבירו עה בהיות

 רגש טוב  כלב והחובה להשתמש. כמו שאינו דומה לו בפעולותיו, פעולתוב שאין כל רגש דומה לחבירו

ומונע , ובהיות שמתעוררת צורך של רגש טוב, הכלליו ואז הוא מפיק את ת כליתו הפרטי, להגדיל הטוב

שהעד על ההכרח הוא הרגש הטבעי , קיומול הוא דומה למונע צרכי הגוף, אדם מהשלימו בבחירהה אותו
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שורש הקשר המאחד א ת   גיע במ ורגשי הקשר שבין איש  לחבירו, צרכי הגוף מגיעים אל הגוףש אלא. הנקי

והנה ההרגשה . נפשיותה פ רגשותיהם"פ צרכים החומרים שלהם וע"ע, מיוחדה האנושיות לתכלית נשגב

תכלית ו ת"היא הרגשה מורכבת מידיעת השגחת השי, ל חבירוע י התפללו"הטובה הבאה להאדם ע

פנימית אל ורגש האהבה האמתית ה, המוסרי שבהו שהיא לצד המעלה, ההנהגה האלקית בבריאה

בהיותו מונע עצמו מהשתמש מהרגיש ו .הוא אחד משרשי המוסר הנדרש לתורה ולשכלול כל טובש ,זולתו

י "נקנה ע' טוב המוסרי שהיה וגם, אבוד ממנו' ודאי יהי, מורכב הזה בשעה המוכשרתה את נועם הרגש

טוב ההוא ה  מונע אתובהיותו, סבה חזקה ודבקה להשלים את החסר' יה ,צערו שהוא חסרונו של זולתו

 .הוא מפסיד לעצמו ולזולתו

 

wgq  . 

 
שבכלל , פ תכונותיו הטבעיות"דם ישר בט בעו היא עא הנהגת כל. ח הוא צריך שיחלה עצמו עליו"ואם ת

אם שיתדבקו , ישר וטוב' וחות נפשו יהיכ וכשהאדם נזהר מלקלקל בידיו" . אלקים את האדם ישרה עשה"

. עודת בריאת הטבע לטובת 'ת שת הי"כי כן חק ק השי, פ ינצח"וב הטבעי עכבל הטא בו חסרונות גו פניות

הוא ש ח השואף לדרכה של תורה"אבל ת, תרומם להיות איש שכליה אמנם כל זה הוא כל זמן שלא

כ אם שבצערו "ע, י אורה של תורה"הרגש הטבעי עמ מתרומם על ההרגשות הטבעיות ופועל טוב למעלה

תעורר בו הרגש להשתתף בצערו ולבקש י שעם זה,  ההרגש הטבעי להתפלל עליודם ראוי לעורר בוא של כל

בקש ישועתו בהרגש עצום ל ח הוא צריך שיתגבר על  ההרגש הטבעי וישום לבו ורצונו"ת אמנם אם. ישועתו

כ "שהוא ג, ול ח ופעולתו בהיותו שלם בגופו ובכל אשר"מען יכיר ערך התל ,יותר מכפי כוחותיו הטבעיות

 .יחלה עצמו עליוש כ צריך"ע, מכוחות הטבעיות הגופניותנעלה 

 

whq  . 

 
הרעות כשהן מתעצמות בטבע . ל על כל עונותיוכ כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה מוחלין לו על

שהרי כל הרעות הם לפי ערך , ל בושהש לא יוכל העושה הרע להרגיש כל רגש, היות עצם מעצמיול הנפש

כי שמה אוצר ', נועם דנ לחזות, פש נשחתה כזאת ראו יה להתיצב בסוד קדושיםין נא כ"ע. כבודו שהושפל

התבייש ל אז ישוב, אדם מרומ ם נפשו למעלה משפלות השחיתותה אמנם בהיות. י"ולא יגורך רע", הטוב

עד שאם עוד לא הספיק   , רע וחשק הטוב שנחסר לוה וצער הבושה ירשים יותר את תיעוב, בכל פועל רע

ז "כ, ערך זה מוחלין לו על כל עונותיוב כ"ע.  אבל כבר אבד הרע ערכו מלהיות לו קנין טבעי,טובנ להתעצם

כ כבר ראויה היא "ע, תעבםל כ על כל חלקי הרעות"שמתעורר בנפש מתפשט הוא גכ רגש הבושה הטוב

 י"התבער על ואם שרידי הרע הדבקים על הפעולה צריכים, דיקים וטהוריםצ הנפש ההיא להיות במחיצת

שלא ידע , מה שאין כן עז פנים. נפש כבר ניצלהה אבל יסוד, בחסדו' זה יעשה ד, עונש ויסורין

נפשות שרק מקרים רעים נטפלו ה הוא לא יתמרק כדרך  שממרקות, הרעות הם קניניו העצמיםו בושת

שת פנים  ובו, גיהנםל כ עז פנים"ע. ועל זה נועד הגיהנים, שנות טבע הנפש ועצמהל א בדרך שפועל"כ, להם

 .ואל טובו' להתענג אל ד, לגן עדן 

 

wr  . 
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אלא משום דאית בה האי פסוקא ', פני טורח ציבור כומ ש ומפני מה לא קבעוה"בקשו לקבע פרשת בלק בק

דלא , ה פסקינן"פסקה משה רבינו עד גמירי כל פרשה, ולימא האי פסוקא ותו לא. 'כב כארי וגוש כרע

ועול ', היינו אחדותו יתד שיסור התורה היא קבלת עול מלכות שמיםכשם . סקינןפ ה לא"ר ע"פסקה מש

ן הוא כ כמו. כי המוציא לאור תכלית אחרותו הוא רק עול מצות, זהב מלכותו ועול מצות הם תלויים זה

אינה ' ואחדותו ית', י ת' כלית המצות אחדות הת כי בהיות. חסנם ומעוזם ותקפם של ישראל, יסוד תורי

ומה שישראל הם חיים . עםל' כ המצות הם מקימי ם את ישראל  לפניו ית"ע, י ישראל"א ע"כ נודעת בעולם

, בלק' ש פ"קל כ שייכת מאד"א. בעולם' ל תכלית של אחדות ידיעת דא זה יוביל, וקיימים ועומדים לעד

אלא שכיון . עם עול המצות'  מאחד יסוד אחדות דש שהוא הקשר, המדברת בנצחיותם של ישראל

, פ תכליתן הלאומי"נעלה של המצות עה ובאמת לא כל הדעות יכולות להבין ערך.  טורח ציבורפנימ א"שא

השריש דעה נפרדה לעצמה ל כמו, אומר וה הפסוק לבדו, ת"תכלית של אחדות השיה ואיך הוא דבק בעצם

. לל כושכ שבזה יתעוררו רגשות לאומיות שהוא טוב מאד לחזק, לאומיה ד תכליתן של ישראל ומעוזם"ע

', פ ד"כל הדיעות המחוברות עם השייכות להם עו ,ה לא פסקינן"אבל כל פרשה דלא פסקה משרע

התחברה עם ההשקפה הגדולה ב כ הלאומיות שבישראל"ע. אד להשמר שלא תצאנה לבדןמ צריכות

תצא ר ק לגבול חול ו אבל בהפרדה. הרי יסודתה בהררי קודש, מים ועול מצותש והקדושה של עול מלכות

היא תוליד דברים , שהיא רק אהבה חמרית לעצמו, ארץה כדרך כל עמי, אהבה לאומית גסהשל 

ול מלכות שמים בחיבורו עם עול ע אמנם רגש. 'מלבות עם ד' דעות רעות המרחיקות את שם דו רעים

פשר שתחסרנה לגמרי א אי. פרטית של התכלית הלאומי רגשי הלאומיות הטוביםה גם בלא הידיעה, מצות

, תכליתול תניחהו לרוממו' ורוח ד, ורה ומצוות יעמוד ישראל לעדת י"כי ע, יוצא' פ יהי"כלית עכגם הת

ככל ידיעה טובה של שרשי , היותה מתבארת יפהב 'ואם שתוסיף תת פרי, ודבר אלקינו יקום לעולם

יך ללכת כי לא רבים יחכמו א, ורח ציבורט א לקבע זה בחובה מפני"אבל א. מוסיפה טוב ושלימותש תורה

שמזה , ידיעה זו שבקשו לקבעב ודי לנו. פ השקפה זו הדורשת דעה והשכל"באמ ת ע' ד בדרכי תורה ו יראת

כי דברים , מעמדםו כ בהמון לפי ערכם של הדורות"תפרשו אלה הדברים גי ,השעה דורשת' נדע שכשתהי

זמ ן   ב ,ינם אל תכליתםשיהיו נוחים להתקבל ולהב, מסיבות הזמןב 'רבים יסייעו דרכי ההנהגה בעצת ד

 .זולת זמן

 

w`r  . 

 
אלא שתהא שיעבוד מלכיות עיקר ' ימות המשיח כול ל בן זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים"א

אבל את השלמות , למות עצמםש דהיינו, ביציאת מצרים זכו ישראל לחירותם. צרים טפל לומ ויציאת

להודע ' פיזור החל שם דה י"שע,  פיזורם הקודם דוקאי"וע. שלימו בימות המשיחי הכללי של המין האנושי

היות השלימות ב כ"ע. א בהרמת קרנם של ישראל"א שתגמר בעולם כ"או 'בעולם אבל לא נגמרה דעת ד

' אז יהי, אז נתרומם באמת להיות ממלכת כהניםש ,האנושי הכללי באה על ידינו לימות המשיח

נצרכים לכוין פני ' שכבר לא נהי, מעשהב הפרטי טפלה לולכיות עיקר המטרה והשלמות הלאומי מ שיעבוד

אבל , אמצעיים לול נצרכים' שנזכה בו כבר בשלימותו ולא נהי, פרטי שלנוה המעשים להשלמות

י "א ע"כ א שימשך התיקון הכללי"ובאשר א. מגמת התיק ון הכלליל 'ההשתדלות המעשית העיקרית תהי

ובדרך טפל , מעשים בעיקרם לצורך כלל האנושיותה מגמת ' תהי, מעשה התורה והמצות שבישראל

כ "פני ששלימות עצמם תעלה גמ .שנמשך מיציאת מצרים, שלמות של כל הפרט של ישראלה להרים
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 .'י אור ד"ע' מאילי

 

war  . 

 
אלא , לא שיעקר יעקב ממקומו. שמך' שראל יהיי כיוצא בו אתה אומר לא יקרא עוד שמך יעקב כי

באדם ישנם כוחות  . הנהגתם לשלימותםב האדם הפרטי והעולם הם דומים.  לויקר ויעקב טפלע ישראל

יהיו הרבה דברים , ל הפועלא רעים כשהם יוצאים לפעול אם יהיו מעוכבים שלא יצאו כללה ,טובים ורעים

יעברו , ונעמ אמנם אם יצאו בלא שום. כוחות הרעים וחזקתם וקשיותםה טובים חסרים שצריך להם כח

שהוא הנושא של הכוחות , כי יצא תחילה עשו, רמזנ בתורה.  את העולם למצב נשחת מאדגבול ויביאו

אמנם כאשר  . לך כרצונו בלא גבולי שלא, אבל ידו אוחזת בעקב עשו, מנם יעקב לא מנע יציאתוא ,הגסים

 א העיקר "כ, בולג אין די במה שהכוחות הטובים לא יניחו אותם לעבור, פועלה הכוחות הרעים יצאו אל

ז "עו ,אז תצא ההשתלמות בכל הדרה, טוב השר והשליט עליהםה 'הוא שצריך שיסורו למשמעת הטוב ויהי

כ גם בהיות הטוב עסוק בסידור "ע". נשיםא כי שרית עם אלהים ועם"כ "יורה שם ישראל שבא אח

י אם  כ. ותר מדאי במציאותםי מ לשום מתג ורסן שלא יפרצו גבול להתחזק"ריך הוא מצ הכוחות הרעים

פשר א 'גם בכלל העולם לא הי. כ יעקב טפל לישראל"ע, משמעתםל יהיו חזקים יותר מדאי לא יסורו

י "ובאו ע, הפחותים שבהם' כוחות החומריים ואפיה כ"א בהתחזק ג"כ, שכלול בעולם בשום אופן לבא

,  ודרכי ו'ל ישראל שהודיעו דעת דש כחן. לא השכילו לאחוז בטוב  ולשאוף לשלימות האמיתיש אנשים

לשלול לגמרי את רוח  ו שם רסן שלא יוסיף הרע להגדיל עקב יותר מראי, עולמיב שהם צדקה ומשפט וחסד

און ש פ להשביחנ"פועלת פעולתן זאת בהעלם ומועלת עכ, גולהב ז שישראל"אמנם כ. הנדיבה של האדם

רי ם את הכוחות אז יהיו גם המסד, מוע קרן' אבל כשירים ד. גלי רעת הירוס המוסר וחוזק הרשע

כ ילכו עמים רבים "ע .איך יפעלו כל אחד לתכליתם לענין הטוב והצדק, מי הארץע החומריים הנתונים לכל

, כלליה מ גם   אז לעת השלימות"ומ. ורנו מדרכיו ונלכה באורחותיוי לאמר , ואל  בית אלהי יע קב, אל הר ד

א יתרומם הרע החומרי המביא לפריעת כ כדי של"ג להנהיג סדר' צריך יהי, העיקר הסידור השלם' שיהי

ה "אוב"מות והחוטא בן מאה שני ם יקוללי כי הנער בן מאה שנה"ל"כאמ רם ז. לשבור מוטות הצדקו מוסר

 ".ניםפ אלהים דמעה מעל כל' בלע המות לנצח ומחה ד"', אמרנ ובישראל, כתיב

 

wbr  . 

 
נו זו יציאת מצרים הנני עושה קדמוניות אל תתבונו א אל תוכרו ראשונות זו שיעבוד גליות"וכה

פגע בו נחש ' הלך בדרך פגע בו זאב   כוש תני רב   יוסף משל לאדם. תה תצמח זו מלחמת גוג   ומגוגע חדשה

רות אחרונות משכחות א ת   צ מספר והולך מעשה נחש אף כך ישראל' עשה שניהם והימ וניצול ממנו שכח

, ועלת לעצמםת להם כונה של' הי, שראל כולםשעמדו על י, אומות כולםה נראה שכל התנגדות. הראשונות

או שלא  , רות עין שמא יקחו הדבר המוכן להםצ או להתמלא מחורבנם של ישראל או מצד

רק מפני החפץ להרע ולהשחית '  הית אבל מלחמת ג וג ומגוג . וחותיהם בהתגבר כח ישראל הרוחניכ יחלשו

ושב כבר בארצו ודורש י 'וישראל יהי, ישראללו דבר עם ' כי לא יהי, "'ושובבתיך כו" כ אמר הכתוב"ע

וא נדמה ה כ"ע. היא תסמכהו, י ישראל"שמתגד ל ע' הקנאה על גאון דו ,רק החפץ להרע. שלום כל שכיניו

.  ופגיעה כזאת היא  מסוכנת מאד, ו דורסים למאכלםא לא כארי וכזאב  שטורפים, לנחש שנושך בלא הנאה
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 .על ידם' להתקדש שמו הגדול והקדוש יתו תית להתגדלוקא משם ת צמיח ישועת ישראל האמיד אמנם

 

wcr  . 

 
בתחילה , שרי היא שרה. עשה אב לכל העולם כולונ בתחילה נעשה אב לארם ולבסוף, אברם הוא אברהם

קרוב למעלת , גש ישר טבעי באדםר הרגש הלאומי הוא. רה לאומתה ולבסוף לכל העולם כולוש נעשית

עצם טבעם היו מ כ גם אברהם ושרה בהיותם אנשי יושר"ע. ריותוליה במוסע אהבח המשפחה ועולה

כ בשאר   אנשים חכמים ואנשי מדות "כמוה מצינו גש ,רואגים לקיום הלאומי של אומתם וה צלחתם

כי לא זאת היא עדיין , שר ב א להםא 'י הרוח הנבואי ודבר ד"אבל בהיות שנתעלו ע. כל העמיםמ טובות

וא להשתדל להביא ה כי צריך, ם אינו די שיצטמצם עצמו באושר אומתואדם השלה כי, גמר תכלית ה אושר

עולם ה ושרה נעשית לכל, כ אב המון גויים"כ נעשה אח"ע. אדמהה ישועה כללית לכל האדם אשר על פני

 .שהוא דבר נעלה ונשגב יותר מהצמצום הלאומי, כולו

 

wdr  . 

 
שתכלית המטרה של הלאומיות ,  להשרישי צריךכ ,תני בר קפרא כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה

עמים משתוקקים להם מרוב אהבת ה דברים שכל, ב"ינן חזקינו לעצמינו וכבישת העמים וכיוא של ישראל

שסו ף  , כ בתחילת בנינה"ע .הלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלימות לכל העולם כולוש א מפני"כ, עצמם

 .ין האנושישביל תקנת ואהבת כל המב הוא, מעשה במחשבה תחילה

 

wer . 

 
מר לאברהם שרה אשתך לא תקרא ש מה שרי כי שרה א ה"התם הקב, נ"לא מעתה הקורא לשרה שרי הא

והמעשים , דעות האמתיות נקראות מוסר אבה " .שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך"כתוב . מהש

א נתונה כולה במעשה  והי, אדמ והנה לאומיות נחוצה לישראל. המנהגים הנאים הם תורת אםו הטובים

כ "ע, תכלית הכלליל אבל המטרה היא. מחזקים כוחות הלאומיות שבישראלו שמגדלים, המצות כולם

האיר ש כ מצד אברה ם שהוא שורש הדעת לישראל"ע. אומייםל הדעות המה כלליות והמעשים פרטיים

לית התבודדותינו בל יעלם האמת המקושר בתכל ,ש המון גויים"חייבים אנו לקרותו ע, ממזרח צדק 

אפשר ' עת הזאת שטרם היב אם כי, בל משרה ירשנו קדושת המעשים בתור תורת אםא .בלאומיותינו

תכלית ל כ מיוסדים"צריך שג ם יסודי המעשים של אברהם יהיו ג' יה ,להתחיל בנין הלאומי של ישראל

רת שהיא לשכלל הקדושה ונת המעשים כבר מתברכ ,אבל לדורות. וכמו שבאמת יביאו לזה, התיקון הכללי

 .לצורך התיקון הכללי העתיד לבא, מיוחדת לישראלה הלאומית

 

wfr  . 

 
מדת יעקב צריכה לעולם גם בהתגדל המעלה לערך ש כבר ביארנו. 'נ כו"אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב ה
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חא  תם נביא הוא דקא מסדר שבה 'אשר בחרת באברם כו' אתה הוא וגו' א כו"תיב רב יוסף במ .ישראל

צמו רגש נעלה ומלא צדק ע כ מצד"מ הרגש הלאומי הוא לעולם ג"מפני שמ. עיקראמ ה מאי דהוי"דקוב

ד לרשת י בהרימו, יפרוץ לסוף גדרי הצדק לכשיעבור גבולו, ותר נעלהי אלא שכשאין לו מטרה. ויושר

נבחר פ הוא "אבל מפני שעכ. בלא שום משפט צדקו משכנות לא לו בלא שום תכלית ומטרה קדושה

יש בהן מעלות ושאיפות רמות זו ש פ"שאע, נעזב כמו כל המדות הטובות' צ שיהי"כ לעולם א"ע ,לעצמו

' השתמש בה בעבודת דל וכיון שהיא משובחת היא כשרה, נמוכה שבהן משובחתה מ גם"מ, למעלה מזו

כ "ע',  דהיתה פסולה מבא בקהל, כי אם היתה במקורה נשחתת או נובעת משרירות לב. בתורה ומצות

לאומי מלא , אברהם בשם אברם' מ מפני שהי"שמ, ה מאי דהוי מעיקרא"קאמר שנביא סידר שבחא דקוב

ומזה יצא לנו לימוד  . לר וממו למעלה הכללית להיות אב המון  גוים' בחר בו ד, רגשי צדק וא הבה לאומתו

נו למגדל עז ועטרת  למען תהיה ל, לדעת תכליתה ואיך להשתמש בה, לדורות על ידיעת ערך הלאומיות

  ".לנטע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה"כמו שכתוב , תפארת
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ipy wxt 

 

`.   

 
לא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה א ,אם שמע' למה קדמה פרשת שמע לוהי, י בן קרחה"אר

,  אם שמוע' הידמה פרשת שמע לוק צ טעם למה"שא, כבר  העירו המפרשים. קבל עליו עול מצותי כ"ואח

,' שמע"תכלית הכונה מש ,"אם שמע' והי"נראה לפי סידור הטבע להקדים ' היש אלא. שהרי קדמה בתורה

המיישרים , מצותב בזה פשוט שאינו יכול לבא אם לא  ירגיל  עצמו תחילהו ', היא להגיע אל שלמות הכרת  ד

אך ". אם שמע' והי"ר אחר להתאח" שמע"ראוי , כ הי"א ,דרכיו של אדם ומטהרים מדותיו ודעותיו 

מצד  , הקדים קבלת עול  מלכות שמיםל אבל דבר  השוה לכל נפש הוא, וא רק לענין שלמות ההכרהה ז"כ

 .קבלת עול מצותל זה יכול להיות גם מחויב להיות קודם, ורשה קהלת יעקבמ האמונה והקבלה של

 

a.   

 
יציאת  , מצות ציצית. בה ששה דבריםפני שיש מ ר חביבא"י ב"אר, ש"פרשת ציצית מפני מה קבעוה בק

לו מטרה שכלית '  באשר יהי, לוית שלמות האדם. יז'הרהור עבירה והרהור ע, מינות, ול מצותע ,מצרים

כמינו האלהיים באמרמי   ח והתכלית השכלי העליון הזה כללוהו. פעולותיו בחייםו נכבדה לכל מגמת פניו

פילוסופים ספרים ה קימנ על ערך המאמר הז ה שחברופר' ם בח"רמבה כדברי. כל מעשיך יהיו לשם שמים

ובהיות לו מטרה . פרו לנו בקיצור נמרץ הזה את הכלס ל"והם ז, בשאלת התכלית ולא השלימוהו

כ כל מעשיו לתכלית "ז יסדר ג"עפו פ זאת התעודה הנכבדת"כ רגשי לבבו ושאיפותיו ע"ז ילכו גא ,שכלית

תכלית שלימות ל כולם הולכים ישר, רגשותיו ופעולותיו, לושכ, כל חלקיוש ואז הוא אדם שלם, הנכבד

הרגשות ה אז ממילא, אבד דרך ותעקר משכלו המטרה הראשיתי באשר, אמנם דרכי ההפסד המה. האנושי

א "כלית טוב יעלו בתהו ויפעלו פעולתן בלא תכלית כת תחת שהיו פועלות אל, הנפשיות הן פועלות באדם

ובאשר . א נעימות החוש של שעה"כ יים שאין להם מצד הרגשתם תעודהית הכוחות החומר'תעורוה לפי

תכלית העליונה שהיא באו ר   ה וכאשר עזב את, מטורפת בלא שום מטרה ' להיות כאנימ נפש האדם תבחל

מביאה אותו ה וימצא בדמיונו מטרה כוזבת, מילא יבקש לו איזה מטרהמ אז, ת והתרחק ממנה"השי

ז נוסדו "עו .א השפלתו ורדתו מרום ערכו"כ, אנושי ורוממותוה שלימות... הבהיות תכליתה אי ננ, לאבדון

מ צות . ש להשלים תכלית ק בלת עול מלכות שמים"קב אלה הששה דברים שבפרשת ציצית שקבעוה

כלת דומה לים וים לרקיע תל"מאמרם  זכ ,עירה על המטרה הכללית שכל מעשיך יהיו לשם שמים מ ,ציצית

ויציאת  , הרגשות המוסריותה שפלות הנפש בעבדות משפלת את כ ל, יציאת מ צרים. 'וכ ורקיע לכסא הכבוד

ין לו בחייו א כי העבד. תרומם בנו רגשות נעלות ונשגבות, עבדות לחירותמ ביד חזקה' שהוציאנו ד, מצרים

ובן חורין תוכל נפשו להתרומם עד שיגיע , מוסרייםה כ ישפלו כוחותיו"ופעולותיו מטרה לעצמו ע

כ את כל הפעולות הפרטיות "וא המאשר גה ,עול מצות. שהוא עמודו של עולם, ממות התכלית השכליור אל

לעומת זה להשמר מכל  ו ,ופעולותיו, בהרגשתו, בשכלו, אן שלמות האדם בתכליתוכ הרי. אל התכלית

טר ה וכל מ שמסירה מלב האדם כל, דהיינו ממינות, השחתה הגמורהל הפסד בעיקרים אלו שמביאים

מעיר ומנהיג את כל הכוחות לתכליתם נעקר מן הלב ה אמנם אף שהכח הכללי. לית מוסרי ונעלהתכ
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. טרתה אב דה ממילא תנוע לאין מטרהמ ומאחר, א מפני זה תנוח הנפש כי היא תתנועע בטבעהל ,ברשע

 קראת כל גירוי חיצון או ל א כנוד הקנה במים תנוד"כ, אין להם שום מטרה כללש והם הרהורי עבירה

ואחרי , טרהמ תרגיש ריקניות נוראה והתנגדות לעצם טבעה לחיות בלאו אבל כאשר תקוץ הנפש. פנימי

בקש לה מטרה בורות נשברים שהם יסוד התהוות ת ,שכבר אבדה אור שכלה בהתרחקה מאור האמת

, המפסידים המכלים מראש ועד סוףמ נאות מאוד שתבא הפרשה הכוללת כל ערך האדם ושמירתוו ,ז"ע

 .ול מלכות שמיםע יות סמוכה לקבלתלה

 

b.   

 
אויכות החיים נאותה למי ששם לו בחייו . שנותיוו תניא סומכוס אומר המאריך באחד מאריכין לו ימיו

' כ צריך שיחי"ע. מטרתו ת ג דל ערך מטרת ו ים שמגיעים אותו  אלשכל שיתרבה ערך האמצעי, שגבהנ מטרה

כ  "א, שאין לו בחייו מטרה כ מי"מה שא. יעות אל התכליתשיוכל להרבות בהצעות המג חיים ארוכים כדי

פרי האריכות  והנה. אין הבדל בין רב למעט ואורך או קוצר, שהם עוברים ומאחר, כל רגע בחייו בודד הוא

רק  וכל מה שברא ברא, שולט בעולמו ביחודו, ת הוא אחד"שהשי כי מתוך, הוא למען השרש בנפשו, באחר

מאריכים לו .   לשום כל חיינו מטרה לתכל ית מרוממת , ואנו צריכים ללכת בדרכיו,לתכלית נשגבה ומיוחדה

שכל שירבה בהצעות תגדל תפארת  , המקודשת למען יוכל להגדיל פעלים למטרת התכלית, ושנותיו ימיו

  .התכלית

 

c.   

 
ליטת האחדות מובנת ב היותינו יודעים שש. ת"בחי א ובלבד  שלא יחטוף"אר, ת"א בר   יעקב ובדל"אמר ר

שהמה בערך , המון המעשים בהתחלת הסיבות הראשיות המסבבות את כל . היא מיוחדת 'השם ית

הרבים  ובכל האמצעיים. שהוא כערך הארץ, נפעל' שימצא שיהי ובגמר כל מגמה  ותכלית, השמים

הממוצעים כמחברים לפי , רו חות העולם' דומים לד שהם, לפי השגתינו, והסיבובים השונים והמסובכים

הטובות וההנהגה הטובה היוצא  והנה עקר פרי המישרים לפעולות. החיצוני השמים עם הארץ ציורה

לאין , השמים נדע להתנהג בכל האמצעיים הנראים כמפוזרים בארבע רוחות הוא למען, מלימוד האחדות

'  הרומזת לד', כ עיקר האריכות הוא בד "ע, והנשגב רק לתכלית  הטוב, תכלית ומטר ה מאוחדת

הדרך המביא לזה הוא להסתכל  , והגונה אמנם בשים לב לסדר את האמ צעיים בתכונה יפה. השמים תרוחו

ואת ערך התכלית  ,רוממות העצה העליונה שהסבה כל המון המעשים לתכליתם כפי האפשרי אל ערך

ים המעש שזאת תכשיר את , י"דבר'  וראו כל בשר יחדו כי פי ד ,הנשגב בפעולתו בהגלותו לעין כל בהדרו

שהוא ערך אל התחלת , רקיעים וארץ' כיצור ז, וארץ המורה שמים, ת"כ לא יחטוף בחי"ע. ותרוממם

,  שמנה', שהוא צורת ח, בערך ממנו ומה הוא למעלה, ימי השבוע' ז, או כערך הזמן, וגמר תכליתו הפועל

רו המעשים יצע, והתכלית כי בהשכח לגמרי ערך ההתחלה. שהם ציור הזמן, משבעה מעלה אחת למעלה

  .ת"בחי כ לא יחטף"ע, ויפלו מערכם

 

d.   
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. למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים תו לא צריכת 'ל כיון דאמליכתי"א, חזייה דהוה קא מאריך טובא

הידיעה , והשנית. המעשים ולרוממם הידיעה האמתית הדרושה להישיר: כוללת שתי אלה ' השם ית ידיעת

מה שהוא לצורך ,  אמנם .האמת  והדרת נעם הנשגבות בדעת הא לקיםעצמה בידיעות  שהיא לרומם הנפש

. לתלמוד תורה ויתרון הדעת הוא מה שנוגע. שנוגע למעשים והישרתם הוא מה, ש"מצות ק, מצוה חיובית

בסוף , בהתחלה, שבכל משלה' הוא שיכיר ידו ית ,כ יסוד הכללי בקבלת עול מלכות שמים"ע

הוא מה שנוגע , קשורים זה בזה ואיך הם, הכנות וערכי התכליותאמנם לדעת ערך ה. כולם ובאמצעיים

לאמתה  , ואמת תו ת"א   לערך השכלת השי"ש כ"זה לא צריכה לערך ק, המעשים לגדולת הנפש חוץ לערך

  .של תורה

 

e.   

 
כי כל לימוד נשגב  , האדם ראוי שירגיל עצמו". למעלה שוכב על גביו ופניו. "י"רש' פי. ש"פרקדן לא יקרא ק

אבל רע מאד  הוא מי  שמרגיל עצמו  .התבוננות צחה שתבא לנפשו תעודדהו להתעורר ולפעול טוב כלו

אף   , מחומריותו ומנטיותיו העפריות ז לא יזוז"דהיינו שמשכיל ויתבונן ועם כ, בתלמודו להיות מגיס לבו

 עיניכם וראו שאו מרום כאמור, והנה האדם בנשאו עיניו למעלה. והצדק המושג שהם הפכיות אל החכמה

הפרקדן  אבל מצב. רגשי צדק מלאות חיים לעשות הטוב והישר, קודש ראוי שיתמלא רגשי , "מי ברא אלה

הוא שוכב , וחומריותו לא תתעורר לזוז ממקומו ,שבהיות עיניו למעלה מביט השמימה אל על, הוא

יו לערך הנשגבות שמשיג ומכוון בדרכ כאילו אין תכלית ההתבוננות להישיר דרכיו ולעשותו ישר למעצבה

שלא יוכל , שהוא השכל גורם להחליש הכח הראשי שבשלמות האנושי,  מפסיד מאד הוא מצב. בשכלו

תכליתה הוא   ששורש, ש"וביותר בק, והוא מצב ב לתי הגון בכל אופן .לעמוד על עמדו לעשות פעולתו

 .ש לקבלת עול מצות"קבלת עמ כ סמוכה היא"שע, שתפעל הידיעה על המעשים

 

f.   

 
ידענו שהענינים . להאי' כל אמת  אמת תפסי' כו ההוא דנחית, חוזר ואומר אמת או אינו מוזר ואומר אמת

לבד , גדולים ומושכלות זכים וצחים ענינים, יש בהם נעלמים', בתורה והאמורים בה ובמצותי המסופרים

כ "א. החיצונים  כבעניניםמדת האמת נוהגת בענינים הפנימיים, לענין האמתות אמנם. הדברים הפשוטים

אורייתא כולא , ד הזוהרנ"ע, הי"אמנם יפה כתב בשל .הפנימית והחיצונה, יש כאן שתי אמתיות

והביאור הוא . בתורה עם הצד הפנימי שהצד החיצון מתאחד, ה סתים וגליא"ושמא דקוב. וגליא סתים

, לסבב את הצפון בהם נים כדישיבאו הדברים החיצו, הם הנה כערך סיבות ותכלית שהענינים המושכלים

כ "ע. מתאחדים' שיהיו כל עניני, אחד '  האחת היוצאת מד ק"וכך נאה לתוה. כ האמת  היא אחת"א

  .בגוונים שונים המתגלה לפי ערך המשיגים, להראות שהאמת היא אמת  אחת ראוי

 

g.   
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שקר הוא  המעיד מה גדר עדות . עדות שקר ב עצמו ש בלא תפילין כאילו מעיד"כל הקורא ק, אמר עולא

, לאמתתו הוא למעלה מהשגתו יסוד האחדות. והנה השגת האלהות היא מנועה משכל האנושי .שלא ראה

כשעושה  אבל. ז רק ב ת ור ידיעה מופשטת"ז הוא רק  בהיותו מעיד ע"כ אמנם. ז"ואיך יתכן שי עיד ע

, ציור של המדעכ את ה"נחשב לו כאילו הבין ג ,המעשים הטובים היוצאים מלימוד הנשגב הזה

שהוא המעשה , ש ומניח תפילין"ק כ בהיותו קורא"ע. כ הפעולות הנצמחות ממנו"הלימוד היא ג שתכלית

לפעול על  שמכיר את האמת בחק מה שהוא צריך, עדותו עדות נאמנה, זו שמתייחס ביותר לקריאה

ולא , ו נעלה משכלווזה, עדותו רק על הציור המופשט נשארת, אבל בהיותו בלתי עושה המעשה. המעשה

  .דהיינו מה שלא ראה, כ הוא כאילו מעיד עדות שקר"א .השיג

 

h.   

 
המנחה והנסכים בקרבנות הם מסוג  . בלא נסכים כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח, נן אמרחרבי יו

, שעליו מקריבים מזבח אדמה והמזבח עצמו, ח הם מסוג החי שגבוה ממנו"והקרבנות דבע ,הצומח

נעבדהו רק  ואם, בכל הכוחות הטבעיים הנתונים לנו מחסדו' לעבוד את ד להורות שאנו חייבים. הדומם

ישנם , בנפשו, וכנגדם גם באדם. אל מעלת השלמות לא נגיע, בכוחות העליונים ולא בהכוחות השפלים

ומשתמ ש  , ש"וכשקורא ק. השפל וכח המעשה הוא כח החיים, שהם כח השכל והדיבור, גבוהים כוחות

להורות שגם הכוחות  ,ואינו מניח תפילין אז, בכחו הדברי שהוא הכח הגבוה רק' יסוד קבלת עבודת דב

וזבח , הוא דומה כאילו הקריב עולה בלא מנחה. לעבודתו המעשיים שהם חומריים כולם משעבדם

שלא השלים את הכונה , שלמטה ממנו את הסוג העליון ולא את הסוג' שרמז לעבודת ד. נסכים בלא

, שייכים לעונש ולחטא מפני שהכוחות הטבעיים אינם, אינה טעונה מנחה ונסכים והנה חטאת. ראויהה

, ויתרונות אמנם לענין מעלות. ז ציווי"ולא שייך  ע, האיסור כהיתר שהכח המעכל יעכל, שאינם בני בחירה

כענין , עייםכ הכוחות הטב"יוכלו להתעלות ג, יותר 'ז באה עולה וזבח לזכות לדבקות ב שמו ית"שע

דהיינו שגם הכוחות  , ח איבריו"רמ ה על"ה שהשליטו הקב"כענין אברהם אבינו ע. שהיא מתנה הקדושה

  .שיכוונו תמיד אל הטוב והקדוש ת"הטבעיים יצליחם השי

 

i. 

 
ש "ויניח תפילין ויקרא ק, למה יפנה ויטול ידיוש הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים, וחנןיר "א

סלק ממנו חסרונותיו הטבעיות כנגד  ל ',הא. לזכות אל השלימות האמיתי צריך חמש הצעות. 'וכ ויתפלל

בחיריים הרצוניים ה לסלק ממנו חסרונות', והב. מטבע או מהרגל שנעשה טבעש ,ב"מדות הרעות וכיו

.  כענוה וכל המדות הטובות, מעלות הטובות הטבעיותה לקנות', הג. התלויים בפעולות שבבחירה

'   שלימות שאין בכחו  להשיג יתפלל אל דה שכל', הה. וף אחרי מעלות בחיריות התלויות במעשהרדל ',הד

ה אמ ר חמשה הנהגות בקבלת  ז ונגד . גם במ ה שלמעלה מהכנתו הטבעית'  תעזרהו תשועת דש ,ז"שיעזרהו ע

כ  "ומז גר, יפנה. מנינוש והמה רומזים על חלקי השלימות הכללי, אדם בכל יוםה שיתנהג, ש שלימה"עול מ

ורה על מ רמז טהרת הידים, ויטול ידיו. רעות הטבעיות לטהרת הנפשה לפסולת הטבעי לסילוק המדות

ויניח תפילין נגד קנין הכוחות . חסרונות הבחיריותה דהיינו סילוק, טהרות הפעולות הטובות הבחיריים

 הטבע  במדות טובות  קדשות את מ ,דהיינו. לי מנין שהתפילין עז הם לישראל"כדחז. טבעייםה הטובים
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ל אדם הוא עניו ש ו שהתפילין בראשו"כשתפילי' ם בה"כ הרמב"וכ. ל הגוףא ז מורה חיבורן"שע, טבעיות

מה , להא ואחר כל. ש ועול מצות"י קבלת עומ"בב חירה ע' בודת דע ש שמעוררת על קבלת"ויקרא ק. 'וכו

ויזכהו לבא למעלות תרומיות  , לות יאמץ חי"השיש יתפלל, שלא תשיג ידו לפי ליאות טבעו וחולשתו

 .התפילה' צמו ומוסיף עליע בגמרו חק ההשתדלות מצד, ש שלמה"זוהי קבלת עול מו ,והגונות

 

i ̀. 

 
כ כאילו בנה מזבח והקריב עליו "מעלה עה , מתפללו ש"וקורא ק, ומניח תפילין, ונוטל יריו, כל הנפנה

א בתחילת  "י אין צריך השתדלות ככ . בקביעות'הוא עבודת ד, כוחות הטבעיים כשהם מתוקניםה .קרבן

כ הוא דומה בזה מצד "א ,הרי הן נמשכות אל הטוב והישר, טובות כבר  טבועות בוה אבל כשהמדות, הקנין

כ הוא  "אחו ,א בהתחלה"צ חידוש ופעולה כ"שא, פעולות לבנין מזבחה תיקון הכוחות הטבעיים שבאלו

שהם צריכות זירוז , המעשיות, עבודות הבחיריותה ועניני. קבועה ועומדת מאליה' ענין של עבודת ד

 .עולהפ דומה לעבודת הקרבנות שצריכה חידוש, כל עת ובכל שעהב והתחדשות

 

ia . 

 
דומה , א טהרה כוללת לכל כוחותיו של האדם"כ ,שאינם דברים פרטיים. ל מר כאילו טבל"ל לא ס"א

י "מז לדבר עיקר טהרת התשובה הוא ער .' בצרור כומי שאין לו מים מקנח ידיו. כוללת כל הגוףה לטבילה

נרמזין בצרור , מרירותו הוא צריך טהרה של סיגופין ויסורין, מנם מי שאין לו תורהא .המים מי התורה

תורה ב ח הוא יעסוק"כענין אם ת, געי הזמן הקטנים עם הגדוליםפ היינו, וקיסם ועפר וכל מילי דמנקי

 .ה הוא ישפיל דעתוי"ואם ע

 

ib . 

 
ש יסודה קבלת עול מלכות שמים בכללות ועול "ק .ש ומדקדק ב אותיותיה מצננין לו גיהנם"כל הקורא ק

וזה בא . הם תלוי קנין השלימותב מנם צריך דיוק פרטי איך כל פרט מ פרטי התורה והמצותא .מצות

א גם "כ, לערכם הגדוו מורה שלא רק את כללות האמונה והמצות יכיר חיובםש ,ש"מדקדוק אותיות דק

ת הטבע  א כ צירוף הגיהנם מתקן"ע, מי שהשחית טבע נפשו בקלקולל והנה הגיהנם מיועד. את כל הפרטים

אבל מי שהשחית . ז"די לו במירוק יסורין בעוה, נפשומ אמנם מי שלא השחית כח שלם. הנפשי המקולקל

יחסר כח פרטי אחד לגמרי  '  אפיז"והנה לפ.בעוט לא יועילוהו יסורין לשנות לגמרי, כללי או פרטי, לםש כח

וצריך שיתמלא , שלימות הנפשיה כ חסר לו"ג, ב"ם עקר מנפשו הכנה לקיום איזה מצוה וכיוא כמו, מנפשו

תוקף יסורי  ל צריך' יהי, י מה שישוב לנפשו הטבע הפרטי"ע, כ שורש"ו גל 'כ אם לא  יהי"ע. י גיהנם"ע

פועל זה , ש ומדקדק באותיותיה"ם קורא קבל אא .בכדי להצמיח כח חדש מעומק נפשו, גיהנם

צ מירוק "א, סר איזה פרט לגמריח אם' כ אפי"ע. נחקק בה איזה הכנה לכל דבר פרטי שבתורהש בנפשו

ש נשארה "ותיות הק א י דקדוק"שכיון שע. כנה כל דהו להאיר זה הפרט בנפשוה כ כמי שאין לו אף איזה"כ

כח ה מן, להוציא ההכנה הצפונה שהתרשל בה, י אור הנפש"עאיר י גם מירוק קל של גיהנם, בנפשו ההכנה

. לא פליגי, ד מי שלא קיים אפילו חק אחד"ומ, חדא די מי שלא שייר רק חק"דמ, ל"ובדברינו י. אל הפועל
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הוא , ליו כלל ולא החשיבו ברעיונוא י שלא שם לבו"ע, ה כנת נפשו ממנו' חק אחד  שעקר אפי' פיא דאם יש

כ אם יש "אש מה. י גיהנם"א ע"א לתקן המעוות הטבעי כ"וא, הוא בטבעה רטיחסר נפשו מאושר הפ

אז אם חסרון קיומו בפועל מתפשט על , יים בפועלק אלא שנענש על שלא, בנפשו הכנה יש לכל חק

' ולשאר החוקים הי, חק אחד ' יים אפיק אבל אם. נדמה כחסרון טבעי וצריך זיקוק גיהנם, תורה כולהה כל

הוא , בו להבין ערכםל ולא מפני שלא שם, א מפני תוקף תאוה ועצלות"לא עזבם כו ,טבעיתכ הכנה "לו ג

עמקי טבעי ב לכל חסרון שלא  קנה לו התאזרחות, פועל להחזיר למוטבה ,ז"כי די לו במירוק שבעוה, ניצול

 .הנפש

 

ic . 

 
אהלים מעלים אף , עלים את האדם מטומא ה לטהרהמ לומר לך מה נחלים, למה נמשלו אהלים לנחלים

באשר  , יש בו רמז, טומאות שבתור הה טהרת האדם עם יסוד המים מכל. אדם מכף חובה לכף זכותה את

ז מצד "נין היותו בעוהע המדות והדיעות כולן באות מחסרון השקפתו של האדם עלו טומאות המעשים

. מעולהה תו הנצחילהפיק על ידם תכלי] רק[השתמש בדברים שמוצא ל ועליו, כגר ולא כתושב, פרטיותו

, רק על זמן מועט, פשר לו להיות קבוע ותושב במיםא כי האדם אי. שמה יצויר גירותו, כ כשיבא במים"ע

ויכסוף לשום , הרי הוא כגר בתו כה, מיםה שהיא על, ה בהיותו על הארץ"ויבין מזה דה, יזה הכנהא י"ע

נקראו אהלי חכמה , והליםא כמו כן. שהם קיימים לעד, טוב והחכמה הצדקה והמשריםה עקר מגמתו א ל

גסים של ה הוא בהיות הציורים, הדבר המביא ליקרת ההנהגה המעולהש מפני, לשון ארעי, בשם אהלים

, ישתלמו דעותיו בזה, י לימוד התורה והגיון החכמה"ע ז החומריים יסורו ממנו ורק"קביעותו בעניני עוה

י "שבא ע, י  מלבד הטבת  התכונותכ .הם קיימים לעדלשום מעיינו בדברים ש, כף חובה לכף זכותמ ויצא

דוש טבעי לכל  ק להמשיך רגש, יש בקביעות האהלים, דעת את הטוב לעשותול בהיותו משכיל, הלימוד

י "טומאה עה כענין הטהרה של, תהפכו מגסותם לצד עילוי וקדושהי עד שרגשותיו, הבא להסתופף בצילם

 .מימהת ' י חק תורת ד"שבאה בסגולה ע, הטבילה

 

he . 

 
', כו, יזול ואשמע מלתא מבי  מדרשא ואימא לכוא ל אדהכי והכי"א א"א הוו קטרי לי גננא לר"א ור"ר

:  ללו למדנו ארחות  צדק בשני עניניםה מדברי השלמים. א לשמע דבר זה דיינו"למלא לא ב אנו כא אייל

יזה דבר קטן שיעלה א ואף, ראוי שישים פניו אל התורה, אדם טרוד בשמחת לבוה שגם בהיות, האחד

אמרו ש וממה. א לשמ ע איזה דבר וג ם להגיד להם"מדנו מתשוקת רל וזה. במצודת ידיעתו יחשב לאושר רב

ראוי לאדם גם בהיותו עסוק באיזה דבר טוב והגון ש למדנו, א לשמע דבר זה דיינו"אלמלא לא באנו כ

שגם , וידע לחבבם, ין לו עסק בהםא לבל ישכח מלבו יקרת ערך יתר הדברים היקרים שכעת, בהר ומצוה

. בר חדש מן התורהד הביעו שמחתם על, ח והכנת מצוה דשמחת חופה"צוה דגממ בהיותם עסוקים בדבר

בר טוב ד שבהיותם עסוקים  באיזה, א"להוציא מדעת  קטנ י בנ. תורתוו ' וזה בא מלב ר חב המלא אהבת ד

ולא יכירו ערך כל  , אין בו  חפץ, סוקים בוהם עש זולת מה, יאמרו בדעתם כי העסק בדבר א חר, ומצוה

 . כי רחבה מצותך מאד , משתרע על מרחב אין קץה הטוב
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hf . 

 
ומרים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים א ואין, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, ר"ת

יסוד . ' חסרונך כוהמקום ימלא, מתוש כדרך שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו, ומרים לוא אלא', כו

, ל לבו ולמעשי ידיוא לשבח קרובים, ק במה שיה יו הדברים הנשואים על שפתיור המוסר האנושי תלוי

אם יתיר האדם לנפשו לדבר , השחתה גדולה מאדה אבל. באופן שהתלמוד יביא לידי מעשה

ה נגוע הוא דורינו וכמ. תעודה והטובה וזה נוטל כל יסוד, ארחות המוסר והצדק ולבו רחק מהםב גבוהות

כ "ע. מפעולותיהםו ובאמת  רחוקים המה מכ ליותיהם, ל הטוב והחסד ונועמםע זה בהרחבת  פה ולשון

חורין שעלה במעלה יתירה לא ירגיש בעצמו קישור -בןה כי, ל את רוח האדם לנכון"באשר ידעו חז

דברי תנחו מים , ל מותוגשת הלב ער ואם נחייבו או נתיר לו אפילו לומר בעת. חוה אל העבד כללא של

ולא ייטיבו את   , חייםה הנה יהיו הדברים מוכחשים מן , אהבת ריעות אל העבדיםו והנהגות המורות אחוה

ונלך עם האדם לפי , מנם כאשר נשפיל מדריגה אחתא .בדיו כללע אורח המוסר בהתנהגות האדם עם

ח ראוי לחוס ולחמול "חק כל בעכ יכ אל לב כ"וישימו ג, ולא לו על קנינם, ו לשמע לפי מצבול האפשרי

אדם המוסרי גם  ה ובאמת כפי  מצב. שפל הזה יתקיים הדבר  בידינו להיטיבה וכאשר נבא בארח , עליהם

א "ובנ, מתגברים לעשות חיל הם פחותי המדות והמוסרה פ הרוב"ובפרט שע, לעת כזאת ושרירות לבו

שאי אפשר , הכבדות ביותר והבזויות, גוףה כשרון נדחים על כרחם לעבוד את העבודות המפרכות את ה דלי

כ אנשים בעלי רגשות '"רא גב ת"ועלינו להכיר כי השי. התקיים מבלעדי העבודות הללול למין האנושי

נה למדריגת האדם ה פחותה ה .וצא מטבעם ההתעסקות בעבודות הפחותותי שלא יחשב להם לסבל, כהות

פ ישגיחו על "עכש ,שיחשם להם הוא יחש של מקנת כסףרודים בהם יודעים ה טוב לה יותר אם היו, הזאת

אבל בהיות . שגיחים על קניניהם לחזקם ולהברותםמ בריאותם ועל אורך ימי חייהם כשם שהם

למשל העובדים . מצא גורלם רע מאדנ ,א"אמללים האלה נעזב רק על מדת הצדקה של תקיפי בנה מצב

י הריסות מפלי "ע וכמה סכנות צפויות להעובדים, כיפי עפר ששם האויר משחתו מפני דלותם במערות

ל ע אז אף בהיותם דלי מוסר לא היו חסים, כסף להבעלים-קניןו אם היו העובדים עבדים. ב"העפר וכיו

ת התקרות  לבל יזדמן  שיעשו מכרותיהם א לחזק, לטהר את  האויר, כספם להיטיב את  מצב ה עובדים

הנה אם , עשיר אביר הלבה אבל עכשיו יאמר. פו ונכסיול עבדיו וישמרם כשומר כסע כי יחוש, קבריהם

ום ביומו ישיג י כי ב שכירות שמשלם מדי, לא יפסיד מאומה, שחתת האוירה י"יקצרו ימי חיי הפועלים ע

ז בא מפני "וכ. לא לו נוגע הדבר, הם מאות ואלפיםמ ואם בבת אחת יקברו חיים. פועלים אחרים

אבל עוד לא בא  הזמן . ושג האחוהמ למעלת המוסר הגבוה  שהואוחשבנו להתרומם , חש הקניןי שנאבד

, טומאה יעביר מן הארץה רוח ממרום ואת רוח' ער יערה ד, לבבות עד זאת המדהה עוד לא נטהרו, לזה

חפצו להתפאר י מטוב לב, כי הנכשלים במעמדם המוסרי והשכלי. גמריל יחש העבדות יחש אחר' ואז יהי

שמירה ה פ יחש הקנין אל העבדים היא"עכ. הנדיבים חכמי קודשו  הצדיקיםלהיות עבדי השלמים, בכבוד

א מה שיפסד  "כ, דברים ולא תועיל להם מאומהו ויחש האחוה תשאר רק באומר , המעולה לטובתם

כי בכל מקום , והננו רואים בעינינו. ח"עב מירתם מצד הקנין וההרגש הטבעי לחוס עליהם כעל כלש הרגש

כ "ע. ח ולא עליהם"רחם על בעל יתעוררו גם, א" מאיזה מפלגה של אנשים בתור בנחמיסר א"שהקשיחו בנ

 .ח מהעבדים"עב חלילה לאבד הכרת ערך

 

if . 
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. כ מה הנחת לכשרים"ל א"א. נאמן ונהנה מיגיעוו הוי איש טוב: אומר עליו , אם עבד כשר הוא, י אומר"ר

אם נרומם ערכם אל מעלת  , מוכרחותה ותותעבדים לפי תכונתם ולפי מצבם הוכנו לעבודות הפחה כאשר

ומי , פ כח הזרע"כל רק עה כי ישפט. כ רגש הכבוד  לכל האדם"א לאבד ג"תקן מצבם כל לא יועיל, הכשרים

קי פות ת פ יודע לאדם כי לא"עכ, פ מולדתם"היות העבדים נחלקים עב אבל. שמתגבר ירד ה בחלש ממנו

כ "שעם ההרגל צריך ג.  ובות שכליות ומדותיותט תכונותא "כ, הזרע לבד דיה להתרומם ולרדות בחבירו

ידע , רוח לו-חלש אבל שארו אז בראות התקיף  איש עני, ובהיות דבר זה נודע. ל מורשהש הכנה טבעית

מען דעת שלא ל ,כ צריך תמיד  להניח יתרון לכשרים"ע. חיים שהוא ראוי להה לכבדו ולהעלותו אל מעלת 

,  צדקו פ משפט"כ ראוי להתנהג ע"ע. א משפט צדק"כ, עבדיםה שפיל אתכח האגרוף הרים את האדונים וה

 .לדעת איך לשקול הכל בדרך חכמה ומשרים

 

ig . 

 
' כד. טפי לא חשיבי, עד הכא משיבי' כו, ארבעהל אין קורין אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות אלא

ל מגמתם להעמיד אומה יתה כה באשר, ק האריכה בסיפור האבות וקניניהם"ני שתוה"מוב ם"הרמב

יתה כל מגמתם  ה וזאת, קרותם אבות ואמהות באשר בנו בית ישראל בכונהל וראוי', שלמה יודעת את ד

 .ומטרת חייהם

 

ih . 

 
זו תפילה ,  בש מך אשא כפי. ש"זו ק, ברכך בחייא כן . ד כן אברכ ך בחיי בשמך אשא כפי"מ, ר אלעזר"א

פ דרכי טבעם שמתעורר לפעול "ע דתן שהם מתהלכותיש בהם מ, כוחות והנטיות כולן שבאדםה .'כו

ק להוציא לאור ר כל הליכותיו הטבעיות פונות, שאם האדם הוא חמרי] ותחת[ .ולעשות כפי תכונתו

, צמםע אותן הכוחות הטבעיים שבכח החיים שלו, לכות שמיםמ וכשמקבל עליו עול, תשוקות חומריות

שכפי המדה שהכוחות החיוניים פונים , ליונהע א מעלהוהנה גם זאת הי. פונים לתכלית עליון מעולה

שלימות יותר מאילו היו עסוקים לתכלית  ה אף שאינם מוסיפים עצמה לעסוק לתכלית, שלימותה לתכלית

היא , תכלית שלימות עליוןל 'שבהכיר האדם כי הפני, מנם המעלה היותר עליונה היאא .הטבעי החמרי

, עולותיופ לעסוק ביתר  זריזות בכל,  מתעורר הוא לתכלית העליוןכ"ע .נעלה ונכבדה בערכה באין ערוך

ש "יבאו ק, שהן זו למעלה מזו, לה שתי המעלותא ועל. מאילו היו לנגד פניו רק התכלית הטבעי לבדו

, ונים לאהבת החיים החומרייםפ כפי ערך שכחותי הטבעיים, כפי כח החיים שלי, ברכך בחייא כן, ותפילה

מעשים אל תכלית ה ועשות כל. י עשות הטוב והישר"ע, הוא לברך את שמךש העליוןפונים הן לתכלית 

חומריים ה מקבל עליו עול מלכות שמים ומשעבד כל כוחותיוש ,ש"זו ק, ב אמת' שהיא ברכת ד, המעולה

' י ברכת ד"כי בהכירו את ערך החיים ע. ד זאת המד הע אבל עוד לא התרוממה נפשו. והרוחניים לעבודתו

על זאת   . וחותיו הטבעיים ביתר אומץכ שעוד יתגברו, בעולמו' י מטרתם הנעלה לעשות חפץ ד"ע ,שבהם

קרת ערך החיים בהיותם י שתתבונן על, תפילה היא התרוממות הנפש במעלה עליונהה .באה התפילה

, ןולכ י הכרה זו יותר את  פעולותיו"ומזרז ע, שאר חפצים ותכליותמ שהם יקרים יותר', ממלאים רצון ד

ההתעוררות הטבעית .  ביותר עז ואמץ, שא כפיא ',י שאכיר שם ד "ע, בשמך. כיון שמכיר רוממות מטרת ם
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ש "הנה בהיותו משלים חק קו .שנפשו מתרוממת ל מעלה מהכשר טבעה, חיים זו תפילהה לתשוקת

פ חפץ "עבנויים , קבועה וגם כח ההתעוררות שהוא למעלה מגדרי טבעו, טבעייםה בהיות כוחותיו, ותפילה

עבודת ל עוד זקוק לכוף טבעו' ולא יהי, בעו להיות העבודה תענוג לוט א ז יתעצם. מהכירו רוממות ערכו' ד

, כ כ מו חלב ודשן תשבע נפשי"א. תכלית השלימותל כי הלא י מצא עצמו מ וכן ברגשותיו הפנימיים. 'ד

י שהשוה "ע, ז"עוה, ני עולמותוא שנוחל שה אבל עצם שכרו. ז מהתענוג שירגיש בעבודתו"פירות בעוהה זה

עוד יוסיף אמץ יותר  ' י שם ד"עש ,י שהתעלה"וע. ז הטבעי"ראוי הוא לעוה', חיוניים לחפץ דה כוחותיו

, החכם השלם' העובד דש ,תוכן הדבר הוא. ב שהיא עודפת על הטבע"וא לעוהה ראוי, מכוחותיו הטבעיים

הם ש ולאסוף קנין ועושר, כ"ף אומץ גופני גסדר את דרכיו להוסיי כ"ע. הוא מכבד את החיים מאד

שהוא לא יוכל להכיר רוממות  , ק מצד טבעםר יותר מהמכיר את החיים, אמצעיים להגדיל ערך החיים

' חיים בכח מלא יותר מאילו היה שהפעולות יתרוממו לפעול דרכי, ז נאמר בשמך אשא כפי"עו .ערכם כלל

ההכרה הטבעית וכל מ שהוא נעלה באין ערוך',  שם דמפני שהכירו את, בדול בהם כח המושך הטבעי

 .כוחותיה ומטרותיה

 

k. 

 
יסוד השלום והאחדות בין בני אדם   . 'שאו במה כוע כל  הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל כאילו, אמר רב

הוא לתכלית השלום והאחדות בין ש או  מצד ההכרה הפנימית בחפץ עליו: י שני מיני הערות פ יצויר על

צאת לאור החמודות ל א יוכלו"ובאחדות ושלום בנ. חים אנחנו לאבינו שבשמיםא  מאחר  שכולנו,א"בנ

שהאדם מכיר שהוא מדיני  , ויש אופן פשוט. המשריםו הגדולות של שלימות החכמה והצדק

אבל הרבים . תגבר על חזק ממנוי גם לא, בהתבודד כל אחד בתועלותיו לא יעלה בידו חפצוו בטבע

ראשון של ה והנה פשוט שהמין. וימצא כל איש פר טי חפצי לבבו, פצםח שלום ישיגוי ה"בהתאחדם ע

. ברוממות ת כלית ההשגחה העליונה על המין האנושיו ,י ההכרה בכבוד שמים"השלום לא יבנה רק ע

שיש , אמנם כשנתבונן בדבר נראה. לוהא כ אצל שכחי"ימצא ג, אופן השני הוא אופן פשוט טבעיה אמנם

חפץ התכלית העליונה ב מצד ההכרה, י הסבה האמיתית הגבוהה"אחדות שתמצא עה ביןהבדל גדול 

וסדה נ כי הראשונה. אחדות שתמצא מפני הערת טובתו של כל יחידה ובין, י שלום הבריות"שבאה רק ע

ש שסופה "שהיא לש' כלל להתגדל והיא כנסיה תוסיף אהבת '   כ כרבות ימי"ע,  באהבת הכלל באמת

ויסודה היא אהבת , קריתמ היא אחדות, האחדות למטרה של אהבת כל יחיד לעצמובל א .להתקיים 

אחדות אבל ה פ דלכאורה מתגדלת "ואע. כי אין לה מרכז אמיתי, התקייםל אין סופה, הפרט העצמית

והנה בהיותינו על . תצא כאש  שנאה ומלחמת אחיםו ,לסוף כל יחיד יחפץ למשך לעצמו רב הנאה

' פ שהי"אסרו הבמות הפרטיות אענ כ"ע, הוא המרכז ומ קום האחדות' הי, למיםנבנה בית עוו אדמתינו

, המרכז הגדולל אבל הבקשה הקטנה מביאה פירוד. במות בקיבוצים קטניםה י"כ ע"אפשר להתאחד ג

ראה מ ,כ הנותן שלום לחבירו קודם שיתפלל"ע. 'כלית רצון דת שרק ממנה תצא , ותבטל אחדות האומה

ושהיא הסבה הראשית  ' י הכרת דעת את ד"ע יסוד השלום וקיומו הוא תלוי רקלדעת שאינו מכיר ש

אבל , פני ההכרה הטבעיתמ וחושב שייסד השלום, שלום לא בארח מקרי ר ק בדרך עצםה המקיימת את 

יבור לפי הנראה ח שחשוב, כאילו עשאו במה, החיבור הזה מביא לידי פירודו ,ענינה הוא רק אהבת עצמו

הזכיר ל כמו כן המתח זק באנושיות מבלי. פריד אל התכלית הגדולהמ אבל הוא', לעבודת דוקיבוץ לחברים 

, אף שהוא מאחד לשעה, ה"ל המלך שהשלום שלו בש שם שמים ולהורות שיסוד השלום בעולם הוא שמו

עד , ואהבת כל אחד לעצמו תתרבה, רעותה יתגדלו בהכרח התכונות, י מיעוט הכרה בכבוד שמים"ע אבל
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 .חיבור שסופו מביא לפירוד וחסרון גדול' שלום ויהיה כון מצבשלא י

 

k ̀. 

 
דעת כי עיקר חשיבות המציאות כולה הוא רק מפני ל ראוי. במה חשבתו לזה ולא לאלוה, ושמואל אמר

אבל כשנשקיף על . הכין לוש ושם השם הוא המביאו לידי תעודת הכבוד הגדול, קרא עליהנ 'ששם ד

אדם אינו ראוי ה כ כבוד"ע. לאיזה תעודה ומטרה נכבדהו, מה נחשב הואב ,מיםהמציאות מבלעדי כבור ש

מקדים ה אבל. שהכינם לתכלית נכבד, מכבודו יש כבוד לברואיוו ,א על מה שאנו מקדימים כבור שמים"כ

שחת  את האמת  ב שכחו כי מבלעדי כבוד שמים , מיםש ונותן כבוד לאדם ק ודם שימלא חק כבוד , שלום

הקדמת שלום איך הוא תלוי בכבוד שמים ב והנה רב דבר על ערך האהבה שיש. א לשום נבראבוד נמצכ אין

 .'איך הוא זקוק למלך הכבוד ית, בר על ערך הכבוד שיש בזהד ושמואל. דוקא

 

ka . 

 
אבל , הדבר טוב' פ שמצד עצמה הי"הוא אע, מהב הציור של. ל אסור קא אמינא"א, ל במה קא אמרת"א

. 'פ ההכרה של רעת את ד"שלום שיבנה עה דהיינו, יותו מפסיד לדבר יותר נשגב וטובהאסר מפני הל ראוי

ל דאינו אסור  "כ י"א. לליכ אופן לחוש לביטול מרכז' דהיינו כשלא הי, מן היתר הבמותז 'והנה בבמה הי

 יוכל ם לאא אבל. פ יסודו המתקיים"השלום בנוי ע' שאז יהי, חר תפילתוא יכול לתן לו שלום' א כשיהי"כ

שהרי ,  דומה בנדון זה לשעת היתר הבמות' הי,  מיון במהד רק ' ל שאם הי"ליתן לו שלום אחד תפילתו י

ויתבטל המבוקש של שלום זה , כ"חא שהרי לא ישיגהו, פסיד בהקדמתו את המט רה היותר גבוההי לא

ו יש דבר שראוי  אילכ מפני שעושה רושם על הפועל, שיש בוה איסור נוסף, מינאא ל אסור קא "א. הפרטי

בוד כ ל הענינים הנמצאים המה רק ענפים מסתעפים יוצאים מזיוכ ובאמת . ת"להקדים חלילה לחפץ השי

כ להקדים השלום "כ ג"יכול אח' ין הבדל אם יהיא כ"א. שלא לעשוק חק האמת, כ אסור הדבר"ע, שמים

  .אלההוא או 

 

kb . 

 
שבהיותו שם נגד עיניו .  עושה לו חפציוה"קבה כל המתפלל ויוצא לדרך, א"י ב"א אר"א ב"ואר

, ושגח על כל דרכיו בהשגחה פרטיתמ הוא, ת העליון"שיהיו כל עניניו לחפץ כבוד השי, עקריתה מטרתו

ההשגחה דבקה עם ההשגה ש ני"ם במו"ד הרמב"ומתובל ביותר עפ. א טוב"חפץ כי ויפיק חפצו כי לא

 .תכליתה והיינו בהשתדלות לזה. והשכל

 

kc . 

 
הכי אמר רבי יוחנן ' ל כו"א' לין בל יפקד רע כוי שנאמר ושבע, הלן שבעת ימים בלא חלום נקרא רעכל 

וביאר  . בע החלומות לא נברא ללא תכליתט .ת ולן אין מבשרין אותו בשורות רעות"משביע עצמו מדה כל
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אין שם דבר היות עובר זמן הגון וב כ"ע. בהם תכליתם לרכך קושי הטבע שביצר לב האדםש שהמחרידים

ה הוא במי שכל  ז י שכל"אמנם ביאר ר .  קנו מדותיו  הקשות אבירות ויקרא רעי ,הגורם לרכך  טבעו הקשה

הוא אינו צריך לריכוך מדותיו ', משים לבו לתורת דש אבל מי. פ טבע נפשו"תהלוכותיו הוא רק ע

ן מבשרין אותו בשורות  אי, ת ולן"דמ כ מי שמשביע עצמו"ע. שהתורה תלמדהו ותישרהו, בעיותט מסיבות

דם יעשו מדותיו  א י תושיהי שמתשת כחו החומרי של"וע. רוב אל דרך הטובהק כי הוא לעולם, רעות

כ "ע .וימשך ביותר אחר חומריותו, מתגבר בו טבע החומרי, שינהה ויתכן עוד שהאדם בהיותו בעת. הגונות

נשקע בחומריות יותר ' עילהו שלא יהיתו, לציירו פ ישתמש אז בדבר שכלי קצת לדמות"בהיותו חולם עכ

אינו , גופו מעמלה של תורהל מה שהוא מוצא מנוח, ת ולן"אמנם המשביע עצמו מד. שינהה י"מדאי ע

 .ערב לות ושנתו, כ ראוי הוא שלא להפריעו"ע, צעה לשלימות רוחניתה א"כ, נחשב השתקעות חומרית

 

kd . 

 
הגורל תלוי לפי הנראה . 'תשכן בפורינו אהבה כוש א"מ ד"יהר: אמר הכי' א בתר דמ סיים צלותי"ר

, גשי אהבה ואחוה לכל הבריותר והיינו שתשמרינו ממקרים המפריעים בנו את, קרים חיצוניםמ פ"ע

אדם כשמוצא ה כי. ועילים להגדיל את ערך האהבה ואחוה ושלום וריעותמ ותזמין לנו מקרים שיהיו

והוא חרד ביותר שלא , נהפך לבבו לשנאת הבריות, עותר בבריות מי שבאים עליו בנכלים וממיטים עליו

להשלים רבים ביקר , עלי האהבהפ שנוכל להגדיל, ותרבה גבולינו בתלמידים. תנת לב נדיבהמ יאבד

דרך טובה ב כ ילכו"שהתלמידים ג, ותצליח סופינו אחרית ותקוה. תורהה שהיא שלימות, שבשלימות

עם נ להתענג על יקרת, ע"ותשים חלקינו בג. אהבה לעולמיםה כ תמשך פעולת"להגדיל שלימות זולתם א

שלא נצטרך  , ויצר טוב. יגדיל בנו רגש האהבהש ,ותקנינו בחבר טוב. וריעות הצדיקים' אהבת השם ית

ונשכים . לא יתנגדו אל השלימותו וכוחותינו הגופניים באשר ילכו בדרך ישרה, מדת השנאהב להשתמש

מצא במי שחושב ת הנה קורת הנפש, ותבא לפניך קורת נפשינו לטובה,  שמךתא ונמצא יחול לבבינו ליראה

ו ב והנה מי שיש. יחול הלב ימצא דוקא ק ודם שבא אל התכליתי ,שהגיע אל התכלית שהוא שואף אליו

' אבל קורת רוח שימצא בזה חן בעיני ד, היות בול ייחול הלב יוכל', י יראת ד"חסרונות ומצפה לתקנם ע

מי שטיהר   , ולהיפך. עים וחטאיםר יך תת קרר  דעתו בתכונתו והוא אסור  ו כרוך אחרי ד בריםא כי. אין בו

קורת רוח אפשר , ליונהע ואינו מיחל לבא למעלה יותר, מוצא קורת  רוח מנפשוו ,נפשו מכל חסרון תכונה

ך לשאוף ריצ כי האדם, והוא חסרון גדול מצד עצמו. מעלה יותר עליונהל אבל אין לו יחול הלב, שיש בו

כי ייחול לבבינו נמצא תמיד ליראה את , ני אלהש כ בקש על"ע. תמיד לעלות במעלות השלימות

כי יהיו , כונות רעות שנצפה לתקנםת הייחול מצד' אבל  לא יהי.  'נשתוקק להוסיף מעלות בי ראת דו שמך

' שמחים בחלקינו יהיו ,מה שאנו מוצאים קורת רוח בנפשינו, פניך קורת נפשינול ותבא . תכונותינו אך  טוב

 .מעלות יותר שלימות ועליונותל אלא שעם זה נשתוקק, כ לטובה"ג

 

ke . 

 
' דהיינו בהשתדלות לראות דבר שלא הי, י הדחק"עש הצצה נקראת הבטה, שתציץ בבשתינו ותביט ברעתנו

אם , ליםכ בד ברים נע"ושייך ג, פשינ והנה הבושת הוא הרגש . הרגיש בו א ם לא בהתכוונות יתירהל ראוי

ז הבושת ראויה א ,כ ד בר שראוי להתבייש"הדבר שעבורו מביישים אותו הוא גו המבייש הוא אדם נכבד
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אין ראויה  בושת , מבייש את  המעולה עבור עשותו טובו ,אבל בהיות המבייש שפל ערך. להרגיש בה

ועבור . פחותי נפשותנו המה ערלי לב וא המביישים, והנה אנו בשפלותינו. היות מורגשת לפי האמתל כזו

ראוי שלא ל הרגיש ' והי. מנוע א שר'  עבור שמרינו את ברית  ד, עבור עשותינו טוב, ותנוא מה הם מביישים

מ אנו  "מ, ראויכ פ שהוא שלא"מרגישים אנו בזה עלבון אע, ולשת נפשינוח מ כיון שאנו לפי"מ. בזה כלל

, תציץש ,כ יאמר ב זה"ע. ני חסרון שבנופ שהוא מפ"אע, רגשתינוה פ ערך"ת ישגיח בזה ע"מבקשים שהשי

הרעות הם . תביט על שפלות מצבינו ברעותינוו ,א לערך חולשתינו הנפשית"לא לפי ערך שלימותו כ

אלא שאין , גוף להרגיש בדוחק וצערה שכך הוא תנאי. פ ואין בהרגשתם משום שפלות הנפש"כע מורגשות

 .בטה מלמעלה למטה היאוכל ה, כ נבקש שיביט"ע, מיתיא להצער הגופני ערך

 

kf . 

 
' והנה בגלות אין עוזו ית. חתון וכסות היא בגד עליוןת לבוש הוא בגד. ותתלבש ברחמיך ותתכסה בעוזיך

" . זאבים, כבשה אחת בין ע"יכרים היטב נ אבל רחמיו. כרים משעבדים בבניו איה גבורתיו כביכולינ ,ניכר

שראל אז הרחמים הם י אבל בשעת גדולתן של.  לכלותינוום ויום היו עומדים עלינוי ולולא רחמיו בכל

יזק ה המקרים של, בשעת הגדולה, אבל אין במורגש, קרים רעיםמ ששומר ישראל שומרן מכל, בהסתר

ניכר ' העוז יהי, ולהיפך. בוש התחתון שאינו ניכרל 'בבחי' כ הרחמים יהי"א, באופן שיורגש צורך הרחמים

כי לעולם צריך , תתלבש ברחמיך בפנימיותש , כ יבקש בצדק"ע. מת בעולםדולתן של ישראל מפורסג 'שתהי

. ארץ כי יש אלהים בישראל ה למען ידעו כל עמי, ותתכסה בפרסום בעוזיך. 'יבור רחמיו יתצ כל יחיד וכל

 " .קרא עליךנ 'וראו כל עמי הארץ כי שם ד"

 

kg . 

 
, י מתעטף ומ צליי"ר, ה של כבודל הלבשע עיטוף מורה. ותתאזר בחנינותך, ותתעטף בחסידותיך

כנ "שעה שעושה דין בעולם כמשב או, ענינים' ה מתרבה בב"והנה כבורו של הקב. דיינים ה משיתעטפו

כ "ב חסד ער י מה שמשפיע"והאופן השני הוא ע". נורא אלהים ממקדשיך" א"וכה" בקרובי אקדש"

והאזור הוא מורה  על . בחסידותיך, כבודהיינו לבוש הד ,העיטוף' כ י בקש שיהי"ע. 'באורים יכבדו את  ד

בין במה  שמרומם נכשלים , שפטמ והגבורה תתכן להראות בין בעשיית דין רוממות, ל הנאזרש גבורה

,   זוהי גבורת אמתש ,מי שאינו כד אי' לחון אפי, כ נבקש שתתאזר בחנינותיך"ע .ופועל גבורה לחון עניי עם

 .ש הוא נעלה מכל משפט"שהוא ית

 

kh . 

 
,  שמורה על תמידיות ההנהגה, יחש ללבישהי מדות הקודמות' הד.  לפניך מדת טובך וענותנותךותבא

' שיש כאן רחמים מ ועיל אפי, מכיריםש שכיון. כ להנהגה תמידית"ראויות הם ג, סד וחנינהח ,שרחמים ועז

. ן הרגשת חסר וןש כא י הכל, וכן חסר וחנינה. צריך לרחמים' שהרי הי', ראה שבט ד ש כיון, למי שאינו הגון

. דיןה כי להיות לגמרי טוב לרעים אינו מן, הנהגת מלוכה תמידיתל אבל מדת טו ב וענוה אינה ראויה

כ רק "ע. שלימות היראה תחלש שהיא הפסד גדולו תאבד מוסר , ולהיות הענוה משתמשת בה נהגה תמידית
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 .ענותנותיךו תבא לפניך מדת טובך, צריכה לכך' שהשעה תהיכ ,לפעמים

 

l. 

 
קדושים הנחילו אותנו במורשה מדות קדושות  ה אבותינו. שלא נחטא ולא נבוש ולא נכלם מאבותינו

ואם נחטא חלילה נאבד . שלימות יותרה להגדיל, ואנו צריכים להוציאם מהכח אל הפועל. ובותט והכנות

 .ולא נבא לזה, לא נחטאש ר"ויה. ובודאי גדולה היא הבושה והכלימה, הורישו לנוש כ את הסגולה"בזה ג

 

l`. 

 
לב האדם בטבעו שוקק להתעסק בעסקי  . חשכו עינינוי ואל ידוה לבנו ואל, תורתך אומנתינו' מ שתהי"יהיר

והנה מי . תענוגי החושים כמדתםמ חיים המדיניים ובהם הוא מלא רצון ועיניו תשבענה רקב ,ז"עוה

נפשו ' רק שתהי, נפשה לא יקנה קדרותי פרישותו "אם ע, רק אז דרכו נכונה, פרישותה שמעלה עצמו לצד

צלו את כל  א אור התורה ממלא' ויהי, פשו ומאודו יקרת ערך התמורהנ כי ישכיל בכל. מלאה אורה וצהלה

, תורתך אומנותינו' וזהו שתהי. שלימות האמיתיל אז יבא, חסרון שהיו החושים ועסקיהם ממלאים

לא ידוה , עסקי העולם והחושיםב  נצטרך להתעסקשלא, תונים במעלה העליונה של הפרישותנ ובהיותינו

' רק תהי, מנעמי החושיםב ואל יחשכו עינינו מערגם ליזון. בורת עסקי חיי עולםח לבנו מחסרון הטבעי של

 .פרישתינו באהבה ורוממות הנפש

 

la . 

 
תיו שלום פנימי בכוחו, חיים של שלום, ראוייםה כ פירש תנאי החיים"ואח, הוא הכלל, חיים ארוכים

לא מצד , שלימות שראוי לבחור בוה שלא יתנגד אצלו שום כח פנימי אל תכלית. הנפשייםו הגופניים

מצד המקרים ש היינו, חיים של טובה. ולא מצד מזג הגוף, לב ודרכי השכלה המדות ולא מצד הרהורי

 שנביא  היינו, חיים של ברכה. טובה זמנית ונצחיתל ישפיעו פעולתם, החיצונים שמשפיעים עלינו

ממדות רעות ודעות  , נזכה רבים לשוב מעוןו ,ונחבש לשבורי לב, שנאמץ נכשלים, עולם בפעולותינול ברכה

הגשמיים , ל מחסורינוכ שיהיו מזומנים לנו במה לפרנס את, חיים של פרנסה. עיםר רעות ומעשים

כ אמרי "ע .לנו למשא' תהיולא ', מוכנים לפעול ולעבוד עבודת ד' נהיש ,חיים של חילוץ עצמות. והנפשיים

במצותיו חפץ "ל"כדחז, ע צמה' טובות הוא עבודת דה כי תכ לית כל, רבי אלעזר זו מעולה שבברכות

 .מצותיו ולא בשכר מצותיוב ,"מאד

 

lb . 

 
ישנם אנשים שיש בהם יראת חטא   . ם החייםע יראת החטא מעורבת, שתהי. חיים שיש בהם יראת חטא

וכיון שיבאו בחברת . טאח ותם מתרחקים מהמון החיים והמונם יהיו יראיכ בהי"צלם עא אבל אינה חזקה

טאם ח מפני שאין  יראת, תסור מה ם יראת חטא , במדעים שוניםו להתעסק במסחרי ם גדולים, החיים
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וכעני . יראת מטא, בתוך החיים עצמם, יים שיש בהםח ,כ בקש על חלק טוב זה"ע. מגודלת יחד עם חייהם

 ". זה מקום שווקים-ארצות החיים ב' אתהלך לפני ד" י

 

lc. 

 
, סרונות טבעיים מצד גופו שראוי להתבושש בהםח אם כי האדם יש לו. חיים שאין בהם בושה וכלימה

תוך  החיים שהם פעולותיו הבחיריות ב כ"ע. פעולות יהיו כולם מצד השלימות ולא מצד חומריותוה אבל

 .היתרון שראוי להתפאר בהםכי יהיו נעלות לצד , כלימהו לא יהיו בהם בושה

 

ld. 

 
כיון שמסיר לבו משלימות האמיתי כי  . אמיתי מבעליוה יש ע ושר שנוטל את הכבוד, חיים של עושר וכבוד

 .עושרה הכבוד שהוא שלימות הנפש דבק עם' כ יבקש שיהי"ע. בבול ירום

 

le. 

 
כי  .  מהכרה בפני עצמהת ויראתו באות כל  אחת"שיה אהבת. חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים

. י"'מה הוא רחום כו"כמו , ליהםא ישנם דרכים כאלה שאפשר לאדם להדמות קצת, העליונים' תי בדרכיו

רוב ' וב  הדמיון יהיר וכפי, י ההדמות תולד האהבה"אז ע',  הדמות לדרכי השם יתל וכשישים האדם לבבו

, לכת בהםל שאין ערך ומבוא לאדם, וניםתבוננות בגודל הדרכים העליה תבא מצד' אמנם יראת ד. האהבה

כי יסודה של תורה היא רק , י היא אהבת תורה"שה כ אהבת"ע. מצד רוב שלימותם הרחוקה מחוקינו

נקראת יראת   ' ויראת ד" . משפטו לעשות צרקה' ושמרו דרך ד. "ת"אדם להולך בדרכי השיה לעשות את

חיים ". פעלת גבהי שמים מה"כענין. ולתינוצד הנשגב  מהשגתינו ויכמ ,היינו יראת רומ מ ותו, שמים

כי יש לו מנה , א למלא משאלותיו"א, נאות דמיוניותה כי הלב שכוסף. שתמלא משאלות לבנו לטובה

 .א לפי התכלית לטובה"כ שלא יבקש, כ יבקש חיים שתמלא משאלות לבנו"ע. אתים מ רוצה

 

lf. 

 
, עד שהאדם שקנה לו מדה זו בקנינו, כ"עה כר מפני שמדת עזות פנים היא. מעזי פנים ומעזות פנים

מטובותיהם וממדותיהם ' פיא ,כ בקש להנצל מעזי פנים"ע. צלו גם כל המדות טובות לוא מתקלקלות

אדם ' פיא ומעזות פנים היינו. וטובותיו רעות הנה, אדם אין בו מתוםב כי נגע זה כיון שנדבק. הטובות

 .תצילני ממנו, גדרו להשתמש בעזות פניםמ  שיצאשאינו עז פנים בטבע אם יזדמן איזה מקרה

 

lg. 
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כי , אפילו טובה. לו דבר עמו ולא שום פגיעה' היי לא, שהוא רע במוחלט, אדם רע. מפגע רע, מאדם רע

 .תצילני ממנה, גיעה רעה במקרהפ אפשר שתזדמן, מאדם טוב' אפי, ומפגע רע. שעים רעה היאר טובתן של

 

lh. 

 
היינו , ומיצר הרע. ממקור הרע בא יזיק בהחלטש כי הטוב, א לי עצות טובותימצי' אפי. ממבר רע

שכונתו להשחית . משטן המשחיתו .ירצה תמיד להיות לי להועיל' אפי, משכן רע. רעה עצמהה המחשבה

וכשהם נגמרים  , הפתרל שלא יזדמנו שאלות קשות. מדין קשה. תמידות טוב  ומקובלב 'יהי' בזה הפעם אפי

ל א שהיא מחלת לב ומזקת  למנוחת הנפש המביאה, ושה כשורהע והלב נוקף אם הוא, יוןנגמרים ברפ

ומפקפק , דם שאינו  מתישב בדעתו בכל פתרוןא .מ בעל דין קשה. השלימות של תורה וחכמה לאמתתה

.  בין שהוא בן ברית. בלי העולםמ והוא מכת המס פקים, עה שכלית הבנויה על היושר והצדקד תמיד על כל

א תנוח הדעת ל שבאיש כזה לעולם. שיש בהם להסתפק ולישא ולתן, בתורהש טענותיו בפרטי דעותויהיו 

עמל הכסילים "ועל כיוצא בזה נאמר . מדה למדהמ ויתהפך תמיד, ולא ימצא בקרבו דעה קבועה

 שאם יהיה, טענות על תורתינו התמימהב ויב א, ובין שאינו בן ברית" . שר לא ידע  ללכת אל עירא תיגענו

כ "וזולתו ג, יתישב בדעתוו תנוח דעתו באופן בירור האמיתיות, ת האמת והמשריםא בעל שכל ישר ומכיר

הרגיש בחוש ל הרוצים, פ דרכה"המבקשים את האמת שלא ע, אובדי דרךמ 'אבל אם יהי. ימצא בו נחת

 .יעתםשראוי להתפלל להנצל מהם ומפג, על דין קשהב הוא, במקום שצריך להשיג בשכל וכיוצא בו

 

n. 

 
שבהם נשבת השלום , תגרות שבין עם לעםה .שתשים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה

וגם במצב הכלכלה , ורת  המוסרת י שינוי הדעות במושגים הכוללים שעליהם נבנה"זדמנות עמ ,האנושי

 שיפקח עיני ,עלהמ בפמליא של' ת שלו"כ יתפלל שישים השי"ע. בים גוי בגוי ר כ יכותתו עמים"ז ג"שעי

' שלול שיביאו את העמים' שהם דרכי ד, טוב הצדק והמשריםה עורים ויכירו נועם המדות הטובות והמוסר

וימצא כל עם צרכיו בלא תגרא ושפ ך   , ובע בעולםש ,שיהי, ובפמליא של מטה. מצד החלק העליון שבהם

 .טהחומרי של מה הדואגים לחלק של הארם, שלום בפמליא של מטה' היי כ"ע. דם

 

n ̀. 

 
ח "ובאשר ת. כללי תלוי בשלומם של ישראלה שהשלום האנושי. ובין התלמידים העוסקים בתורתיך

בין העוסקים . בישראל' הרבות שלול 'ויגיעו למעלת השלו, ביניהם' שלו' ר שיהי"יה, עולםב 'מרבים שלו

העוסקים שלא  ' פיאש ,ובין העוסקים שלא לשמה. מתוך שיכירו את האמת', לוש ביניהם' יהי, לשמה

לילה ח שיסלפו, כ"מ  לא יהיו מושחתים כ"אבל מ, עסוק לשמהל אם כי לא זכו  עדיין לטהר לבבם, לשמה

כי במעשה יעשו כולם . אינם לפי אמתה של תורהש הישרה לעשות מחלוקת בשביל דברים] הדעה[את 

פ שלבבם "אע, קין לשמהיו עסוה והנה כיון שבמעשה יעזרו את השלום כאילו, ומדים לשמהל כאילו הם

ר "כ יה"ע. ותל ה העזר לטהר לב' ית' ינו נמסר בהחלט ליכולת האדם כי מדא הנה זה, עוד לא נטהר לגמרי

ונראה שהתפילה סובבת על אותן שמתנהגים . שמהל שהעוסקים שלא לשמה יהיו עוסקים
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ה נפשם מהעדר  לא נתרוממש אלא, מסורים לפעולות הבחירה החפשית כאילו למדו לשמהה במעשים

ומדים ל ת ירומם רוחם ויפקח עיניהם להיות"כ יבקש שהשי"ע, שמהל ההכרה בגודל ערך לימוד התורה

 .לשמה בהכרת האמת

 

na . 

 
באשר יש . ואל ידוה לבנו ואל יחשכו עינינו, שיכהח מ שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידינו בקרן"יהר

שהוא יכיר גדולת ', כלו לעבודת דש א מי שמאיר לווהמעולה הו. 'תורה והערת השכל לעבודת דה הערת

שכלו מאיר לו הוא  ש אבל מי, הולך בחושך, הנה מי שאינו מכיר תכלית עבודתוו .האדון ויעבוד מאהבה

כ "ע, מימהת 'כ כמו תורת ד"מ אינה מקפת כ"ם שהיא משובחת מע ל שהערת השכל"וי. עומד בקרן אורה

ק היא אורו של כל העולם ולא "אבל התוה. כלו ומצבוש התפשטותשמאיר רק לפי , נקראת רק  ק רן אורה

.  ו בהיותו משכיל את ערך עבודתול מדה  טובה היא, מ האדם באשר הוא אדם"מ. רן אורה בלבדק רק

תרבינה עליו השאלות  ת האחת שלא, צריך להזהר משני דברים, השכלה פניוה אמנם בהיותו שם אל

לא ש ,ז שאל"ע. אין צריך לזה',  שמי שהולך בתם ובאמונתו יחיהמ ,המכאיבות את הלב בהעלם פתרונם

, היותו מזדקק לשאלות עמוקות יותר מערך שכלוב שלפעמים, והשנית. עם היותינו בקרן אורה, ידוה לבנו

כן המתאמץ לצייר . שמש שנחשך מאורוה לנ מי שמתאמץ להביט ישר באור"ם וחוה"משל הרמבכ יקרה לו

ז ביקש "ע, פשרי בהשגהא תחשכנה עיני שכלו שלא יוכל להשיג גם מה שהוא, מנומ מושכלות מופלאות

וכל ', נוכח דו דרכו ישרה' דהיינו שתהי, א מצד השכל"צד ההרגש ודמ בקש דבר אחד. שלא יחשכו עינינו

בעשות הטוב ' כדי שיוסיף אומץ בעבודת  ד, עבודתוב מה שיוסיף דעת יוסיף  מנוחה ללבו ותענוג

 .אפשרי בידיעות האמיתיות בלא שיבושה עד שישכיל כפי,  ללכת בשכלו ממדריגה למדריגהישכילו ,והישר

 

nb . 

 
מ "יהר, אור שבעיסה ושיעבוד גלויות מעכבש ,ומי מעכב, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך

בשלימות כ לעסוק "ויש לו ג, פרטיה האדם יש לו לעסוק בשלימות מצד ענינו. לפנינו ומאחרינומ שתכניעם

והנה . שראל ממ עשיוי באופן שתצא תועלת רוחנית וגשמית לכ לל, ל כלל ישראלא הכללי היינו מצד צירופו

ונגד . בעיסהש דהיינו השאור, יקר הגורם הוא רעת הטבע וקלקולהע ,המעשים הפרטיים שאינם מתוקנים

היא מפני , ללתולתעודה וכל מדה טובה כו' ד שנתונים בשפל באין חיזוק לתורת, צרכי הכלל

וצד  , עקרי והחשוב הוא פני הרברה היינו צד. והנה בכל דבר נוכל להמליץ פנים ואחור. לכויותמ שיעבוד

, ת הכלל כולוא מתת מציאותו של אדם בשלימותו נמצא רק בהיותו מצורףא ובאמת. הטפל הוא אחוריו

ר "הי .המתכנה בשם אחוריו,  שבוהוא הצד החלש, פרטי שבוה וצד. כ צד הכללי שבו הוא צד הפנים שבו"ע

שלמתינו הפרטית ולא את השלמתינו ביחסינו אל ה שלא יעכבו לא את , שתכניעם מלפנינו ומאחרינו

הם משלימים את הפרט בשלימותו מ ,באשר חוקי התורה, נשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלםו .הכלל

אז יוכל , לזולתו ולכללוו היטיב לעצמוכ רק בהיות האדם מוכן  ל"ע, למות הכללש ומהם שיסודם, האמיתי

'  ועם דנ ויהי. 'ק ומצותי"י רק אז  ירג יש בהרגשה פנימית נועם התוהכ ,ב לב שלם' ית' לעשות חוקי רצון ד

 .עליו לכונן מעשי ידיו
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nc . 

 
השפה נקראת , ושפתי מדבר מרמה. כנה הפנימית הלשון נקראת השפה על שם. אלהי נצור לשוני מרע

'  שלא תהי' אמר שישמרהו ד, כוזבותה ומפני שהרע האמיתי היא רעות הדעות. י של השפהחיצונה המובן

לא תדבר דבר שאינו , שפהה החיצוניות של, ושפתי. ונה לדבר רע בדעה רעה ומזקתפ פנימיות כונת לשונו

 .וזהו מרמה שאין הדברים כלבו. ביא היזק לתועיםת ושעם זה, לפי הכונה הפנימית

 

nd . 

 
שהקללה היא ציור שלילת , ושורש הדבר. קללהמ הנפש מתעוררת מאד להתפעל. נפשי תדוםולמקללי 

אב ל מי שהשלי ם . תרגזת  מזה מאדמ כ בחפץ הקיום הנטוע בה היא"ע, נפש בכללה או בחלקיהה מציאות

החיותו ולהמשיך ל ,א מצד שפע האלהי שעליו"מיתי לכל  נברא מצד ע צמו כא שאין מציאות, ציורו

 .הוא לא יחוש ונפשו תדום למקלליו, ללה לפעולק לא תוכל שום'  ולעומת רצונו ית, מציאותו

 

ne . 

 
ודאי כל אותו הזמן , לפני יצירתי. אילו לא נוצרתיכ עכשיו שנוצרתי, אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי

 אם הייתי חסר לאיזה תכלית ש ,צריך לי' דבר בעולם שהי' וגבל שמעולם עד יצירתי לא הימ הבלתי

ולא  , הבראותל הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז, לא נוצרתי עד אותו הזמןש וכיון. הייתי נוצר, והשלמה

הגיעה השעה שאני צריך לעשות איזה דבר ש מפני, א לעת כזאת שנב ראתי"בי צורך כ' הי

שי אבל כיון שאין מע. כשיו כדאיע הנני, ואם הייתי מיחד מעשי אל תכלית בריאתי. מציאותה להשלמת

כמו , יני עדיין כדאיא כ"ע. הרי לא הגעתי אל התכלית, א לבצעו ולשרירות לב"כ ,הולכים לתכלית הטוב

 .קודם לכן

 

nf . 

 
רק מה , חדא שאין בי שום שלימות עצמי כלל, רעונותג הוא שני. הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה

לכל הפחות , ואם הייתי משתמש, עצםב מו חילא כ, כ הנני ככלי"א. קבל כוחות החיים מחסד עליוןמ שאני

שאין לו לעצמו , תכשיטיןו הייתי רומה לכלי שממלאים אותו הוד, במעלות, צמיים שליע בהכוחות שאינם

לא דברים מ ,חוץ מצד שלילת מציאות שלו בעצמו, אבל בהיותו. בחש מ במציאות הוא מחזיק"שבח מ

שהאדם מצד עצמו אין ,  כן לבד  חסרון השלימותמוכ .הפחיתות היא כפולה. שראוי להתבושש מהם

ת "עד שהכוחות שמשפיע לו השי, הפסידל ובדבר שמקבל הוא משתמש. א הוא מקבל"כ, אומה משלומ לו

 .בושה ולכלימהל הוא משתמש בהם

 

ng . 
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הוא פוגם את  , עונש שראוי להתחייב עבורוה לבד, החטא. ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים

זוהי , א נעשה החטאל והעמדת התכונות לטוב כאילו. טבע להשתנות לחזור לטובה וצריך, התכונות

יזדמנו לו ש היינו, הרבים' והמריקה שברחמי ד. י יסורין"א ע"שתנות כמ ולפעמים אין התכונות. המריקה

 ויראה לעולם פעולות, י שיזדמנו לו חברים צדיקים"ע שיראה נועם הצדק והדרת החסד, סיבות טובות

 .תמ ידים משתנות התכונות לטובמ שבאלה הדברים כשהם, ב"וצאות מכל דבר חסד וצדקה וכיוי טובות

 

nh . 

 
החלב הוא מותר . קריבים ממ נו אלא חלבו ודמומ ואין, ק קיים אדם חוטא ומקריב קרבן"בזמן שביהמ

,  מביא חטאשיטוף במותר לעולם : ניםפ והנה החטאים הם על שני. אפשר לגוף לעמוד מבלעדוש בגוף

'  נגד הנטי, ובדם. מותרותה כ יש כפרה בחלב נגד"ע, קיום ראוי שיוקח על דרך המותרה אמנם כפי צורך

יים לכפרת ק 'ק הי"אמנם ההבדל בין כפרת הקרבנות בזמן שביהמ. קיוםה לאיסור שנכנס גם בכדי צורך

הדבר מכוון רק ' הי, רשריכים למעט איזה כח רע שנשצ כשהיו, כי בזמן השלמות, ז היא"התענית בזה

. א הכניע את הכוחות הרעים"כ, טוביםה הקרבן לא פעל לרעה כלל על כוחות הגוף והנפש. כח הרעה אל

יחד עם הכוחות הרעים ו ,הגלות הוא כור ברזל לצרף סיגים, בעונינו, האומה בכללהש אבל עכשיו כשם

, י תענית"רעים עה  צריך לתקן הכוחותבהיותו, כן הפרט. הכוחות הטוביםב כ"שמחליש הוא עושה שמות ג

ג "וקרב עה כאילו' שיהי, ז תחול התפילה"וע. לישות הגוף והנפשח י"כ הכוחות הטובים ע" מתמעטות ג

 .ותרצינו לבער רק הרעות ולחזק הכוחות. המזבח

 

p. 

 
. דיןוהכל למתה הם עומ, מות וסוף בהמה לשחיטהל סוף אדם, י כי הוה מסיים ספרא דאיוב אמר הכי"ר

והאדם מוצא את תעודתו , חיים הוא המותה שהוא מאחר שתכלית, תרון על מציאות היסורין בעולםפ נתן

למען תוכל  , חיים הגשמייםל הנה לולא היסורין שמחלישים מעט את ק ישורו. ארצייםה לאחר כלות חייו

ונע מ 'היו, קישור הנפש אמיץ באהבת החיים החומרים' הי, הםמ הנפש למצא מרגע מהר בהפרדה

שהנפש לא תמלאי ולא , ת בחכמתו"כ יצר השי"ע .כפי כח ההרגל, אל הגוף ומקריו' משלימותה געגועי

היא , פש מרגשת הרגשה עמוקהנ שאין להם, וסוף בהמה, באשר סוף אדם למות, ז"וח בעוהר תמצא קורת

הכל למתה ש עם, בת אחת ו אין צורך להעתיקה לאט לאט מכוסף  החייםב שנעשה מיתתה. לשחיטה

. חיים בלא הקדמות ק ודמות להחלישםההעתקה מה שהיא, כ תפס ציור השחיטה"ע, עומדים

עד , רבה תלאות ומכאוביםה אינם בעמל האדם הרואה בחייו, ח המתים מתה טבעית"בעש ה"וה

ם ה וכיון שכל תלאות החיים, מתתו והיא לתכלית מנוחת נפשוב שבאריכות ימיו הוא מוצא מנוחה

מנוחה הוא להיותה שם משגת האמיתיות ה שאושר, כ למדנו"א, וחת הנפש בבית מרגועהלתכלית מנ

 .תורהב כ אשרי אדם שגדל בתורה ועמל"א, השיג בחברת החומרל שקצרה ידה

 

p`. 
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אשרי . ייסורין היא טובה לאדם ומביאתו לשלימותה כיון שמדת, אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה

שרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורת ך   א פ"ע, ל במדרשי"י התורה כדחז"הם עשיסורין , עמלו בתורהש מי

י לימוד "י שי סוריו עמ ואשרי; ב "שינו כואבת לו או  שחש בעינו וכיו, אין לו יסוריןש אין לך אדם . תלמדנו

לימות ש שהוא מוסיף, שמועיל לזה בשנים, ועושק מנוחתו, רגילוה שמשים עצמו לעמל יותר מכפי, התורה

 .כ תועלת של יסורין החביבין"ו ומשיג גנפש

 

pa. 

 
הרי בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון , סוריןי י"שאם שלימותו של אדם באה ע. ועושה נחת ליוצרו

יש , ל קבלת עול תורה בזהש י יסורין"אבל כשבא לשלימותו ע', כביכול המקום מצטער כוו 'אומרת כו

צירתו אל  י יוציא מן הכח אל ה פועל כל כח שנטוע בו בהתחלתוא שה ,ר ליוצרו"ותוכן נח. ר ליוצרו"נח

ומפני כך . ברא את ב ריותיו להשלמתם העליונהש ר ליוצרו"זהו נח. תכלית המעלה שאפשר בחוקו

ה "ומשו. נוצר בכוחות גדוליםש אינו מתחייב לעלות במעלות כמו אדם, נוצר בכוחות שפליםש האדם

 .פי מעלתוכ ' שדקדק עמו ית, וזהו נלמדים עניניו של איוב. חוט השערה כ ה מדקדק עם סביביו"הקב

 

pb. 

 
א "צ אדם לשם מצד עצמו כ"כי א. שביל עצמו כללב תנלית השם אינו. וגדל בשם טוב ונפטר מן ה עולם

ונמצינו . השלמה שפועל על זולתו כפי ערכוה כ תואר שם  טוב נופל על"ע. חרים שיקראוהו בשמוא מצד

וזהו . צמו יעסוק בהשלמת זולתוע שזה חובת כל אדם המעלה שלבד שלימות, כ"וב גל איש למדין מפרשתו

א יתקבלו דברי חכם ל כי לפעמים, ולתו תגדל ביותר כל מה שיבאו הדורות הבאיםז והפעולה על. השם טוב

 וממותר כ אינו מועיל להשלמתם לפי"ע, כ"אינם מעמיקים בדבריו כו ואין בני דורו מכירים ערכו, בדורו

וילכו רבים , אז מזדקקים דבריו  ומתבררים, יניםע ובדורות הבאים כשס רה הקנאה וההרגל המעור, ערכו

שהדור מסכים , ל המשוחיםע טוב מורה-שמן". טוב שם משמן טוב: "מר שלמה בחכמתו א ועליו. לאורו

היא , רביםה שעיקר פעולתו להשלמת, אבל החכם. א על דורם ובחייהם"כ ולפעמים אינם פועלים, למנותם

בספרים , י דבריו הטובים שהשאיר לדורות"יותר עב שאז יאיר אורו, יום המות נבחר אצלו מיום הולדו

 .למידיו אשר הניקם משדי חכמתות או

 

pc. 

 
יודעו רק בחקירות ' דעת האומרים שדרכי דמ להוציא, גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את  דרכי

רכו צריך שתגמור בכל לבך ד אמר שלדעת את. 'יהם ללכת בדרך דשתדלו לזכות את מעשי הנמצאות ולא

מוסר היוצאת ה א כשתגמור בלבבך לקיים כל תורת"כ' ידך לדעת דרכי דב שלעולם לא תעלה, ובכל נפשך

 .מחקירתך
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pd. 

 
מי שלפעמים יבריק ברק שכלי אחד "הרמב' דכ והיינו. השקידה מורה התמידיות. ולשקוד על דלתותי

שהדלת , ומר שת שקוד על דלתותיא כ"ע. ורוב הזמן ילך בחשכת הדעת, חופש ומבקש האמתל להאיר דרך

וזה . פניךל שתשתדל להשכיל אף אם יהיו סתומים דלתי ההבנה, פתוחה הוא מה שסותם את החלל

 .פתח הדלת ותראה אור יקרותי ואז תזכה כי לפעמים פתאום, תשתדל יום יום

 

pe. 

 
ל ביארו שהשומר עצמו מלדבר דברים "י ז"פ האר"עו . ז ה לגמור לדעת את דרכיסמך . 'נצור לשונך מרע כו

 . בא לדעת את דרכית כ זאת היא א חת הדרכים שבהם"א. וא זוכה לרוח ממרוםה יתירים

 

pf. 

 
ויהיו השכלותיך כולם בנויות באופן , מחשבהה הלב הוא כלי.  ונגד עיניך תהי יראתי, נצור תורתי בלבך

תדע כי הדעה שעמה , עהד כי  תטיב לחקור ולדרוש ולקיים או להרחיק איזה. ' דורתת שיחזקו אצלך

כמו כן . סודהי עמה כרוכה השחתה ובשקר, הדעה שמנגדת אל התורהו .עמה מקור חיים', תסכים תורת  ד

הנעים ל לקחת לך מכל אשר  סביביך בחיים, שא עיניך לחשוקת וכאשר. העינים המה סרסורי חמדת החיים

 .'בבך מיראת  דל שכל אלה החמודות לא יסירו, אה מראשתר, חייך

 

pg. 

 
שישמור שלא יבא בהם  . כאן כלל גם חטאי אכילהו .חטאי הדיבור כבר אמר למעלה. שמור פיך מכל מטא

ה מביא דבר "ל צדיקים אין הקבש בהמתן' י שאפי'כדאמרי', כי בקד שו דרכיו ישמרהו ד, וגגש גם לחטא

כ   "הקדושה תרומם אותך כו הטהרה. וטהר וקדש עצמך  מכל אשמה ועון.  ' תוסכ ,י בעניני אכילה"תקלה ע

' ז אהיא .מקדש עצמך בבחירה' גם בעת יבא דבר עבירה תהי, ל מזידש בלתי מוכן כלל לכל חטא' שתהי

 .יכולת האדם להזהרב לשמר אותך ממכשול של שוגג שאין, עמך בכל שעה

 

ph. 

 
,  א אהבת רעים באמת"הסיבות שחסרה בבנ', וכ 'וחבירי ברי' רימרגלא בפומייהו דרבנן דיבנה אני ב

שבהרגשה , בול ובאה מפני חוסר הבנהג אבל עיקר ה היא אהבת עצמו שעוברת כל. פרטיות רבותב המה

והנה יש כאן . ו ולזולתול צמו ואינו משתמש בשכלו להשכיל שתנאי המציאות שויםע א את"אינו מרגיש כ

חיים ה שבכללות יסוד', א. תבוא בלבבו אהבת הבריות' בו ומאליל לשום אלפרטים שראוי לכל בן דעה 

אם יהיו נבדלים במעלות רבות בחכמה ' ואפי, ולתוז ואהבת החיים וצרכיהם הכלליים אין הבדל בינו ובין
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חילוקים שבין מעלותיהם אינם חילוקים ש צריך לדעת', ב. ין זה נוגע לעצם החיים וזכות החייםא ב"וכיו

ז "כ אמר ע"ע. קרים חיצוניםמ א"שאינם כ, שביל כך להיות רחוק מרגשותיו של חבירוב שראוי, יםעצמי

לאכתי בעיר והוא מ אני, אמר, א חיצוני"שאינם כ, ועל הבדלם. 'חבירי בריו 'עיקר זכות החיים אני ברי

אדם ה ',ג. 'יקום להמעיט זכיותיו בעולם החיים הראויים לכל ברמ ובשביל כך אין שום. מלאכתו בשדה

א מוצא את   "וכ, כ בכל מ צב ומצב"כך יש מעלות גש צריך לצייר, מרגיש ביתרונות ומעלות שלו לפי מצבו

, שלילת המעלות', ד. וא משכים למלאכתוה כשם שאני משכים למלאכתי כך. ועיל בעולם לפי ענינומ עצמו

שהכי נמי , ז צריך לצייר"ע. צבומ מרגיש שאין לחבירו אותן המעלות שהוא מרגיש בעצמו לפיו שהוא רואה

בירו שאינו חכם אין בו ח למשל. שאי אפשר שימצאו בו, נאי מצבו מ עלות כאלהת יש לחבירו בהחלט לפי

היות לו ל ,זהו כשם שהוא אינו מתגדר במלא כתי. נדיבות שאין ביה אפשר שיש בו מעלת, מעלת החכמה

לא נשאר שום . מלאכתו וחסירות לי יתרונות שלוב כך אני איני מתגדר , יתוונותי הראויות לפי מצבי

א מה שיחשב השלם ביות ר  "כ, חשבהוי יאמר אדם שהוא נעלה על חבירו עד שיביט עליו מגבוה ולאש טענה

שעיקר , ז הבל"אבל ג. מעטמ מפני שבכלל הוא מרבה וחבירו, ממנו' הוא טוב בעיני רש במעשים ובחכמה

דעת מטמוניות ל וזה אין כל אדם יכול, וי רק בשלימות הלב וטהרתותל', ד השלימות של מציאות חן בעיני

השלם ו ,כיון שאין ביכולתו להשיג יותר', בבו טוב מאד לפני דל ,שיש שלפי ערכו וחכמתו ומצבו. של חבירו

עיקר , ממעיט ובלבד שיכוין אדם דעתו לשמיםה פ כיון שאחד המרבה ואחד"עכ. ח"ביותר אינו יוצא יד

הגדול בחכמה ' אפי, דםא כ ראוי לכל"ע. שלימות של כוונת הלב וזה נעלם מכל אדםה תלוי בחילוק

 .עלתו ושוים לו לענין לכבדם ולאהבם באמתמ שיחשוב כל אדם שהם בני, ובכבוד

 

q . 

 
או שמתנהג   בה כפי , כפי השכל' ציור יראת  דב יש הברל בין מי שמ תנהג. לעולם יהא אדם ערום ביראה

א ציור היראה האלהית "בר כד ' אין עם יראת ד, כי בראשית ההשקפה הדמיונית. לבדמדמה ה הדמיון וכח

, בבו וכל רגשותיול ממלאת את' כיון שיראת ד. לאנושיות וכבוד הבריות, רץא ואין מקום עמה לדרך, לבד

' ראת די יכיר כי מטרת, בש כל' אבל מי שמסתכל  ביראת ד. לבבוב איפוא יכנסו אלה החיובים האנושיים

כ  "א. וימשוך רבים ליראה ולעבודה ולדרך טובים, אהנ ד התיקון היותר טוב ויותר"היא לתקן כל דרכיו ע

שכיל כי גדולי ענפי היראה י אז, א אחר עצת השכל בפרטי היראה"כ, חר הציור הדמיוניא לא ילך

ם אחיו ע 'לווידבר ש, מענה רך משיב ממה' אז יהי. לום ודרך ארץש האמיתית היא כבוד הבריות ודרכי

ודביקותו בה ' ולא יראת ד', ז מיראת ד"טרידהו כת ולא. ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו לנכרי בשוק

תקדש  שם שמים ומ תרבה יראת  מ י"וע, שהם עטרת  תפארת לאדם, אלה החיובים האנושייםמ תטרידהו

והוא ענין . דמיון ולבושיוה היינו טהרת השכל בלא קליפות, רמה שנופל על חכמהע ונראה שענין. בעולם' ד

מהבילים ש מפני שכל ציור שכלי מיד יתלבש בציורי דמיון. כל לבושמ אחד עם ערום המתואר המופשט

, רמיוןה ולקבלהו בטהרתו בלא לבושי, יחקור לעמקו של שכלש כ חכם לב צריך"ע. אותו ומחשיכים יפעתו

 .יראהב ערום' ויראה הטהורה יקרא בעלי. ואז יקרא ערום

 

q ̀. 

 
לפעמים על דלא ' בני מאתי' ח דרחמי לי"דת, ינו שבחא אהוב למטה. כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה
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אבל טבע הנפשות , טוב והמשריםה אמנ ם למעלה האהבה באה רק מעצם. הו במילי דשמיא ל מוכח

לפעמים ו, ת הטובא אינו אוהב, שהטוב עומד נגד התאוה, פ שלפעמים"אע, מטהל חומדות את הטוב גם

מיישר ש זאת תמצא בכל מי. חמדה באה מהכרה פנימית סגוליתה אבל. כ את המדריכו לטוב"שונא ג

א תכנס חמ רה ללכת בדרכיו ולהתדמות  "שבלב כ, חמדנ 'שיהי, ועם אנשי ם' דרכיו ללכת בדרכי יושר עם ד

 .חמד הואנ אבל, פ שלא תצא חמדתם אל הפועל מהתגברות יצרם"עא ,לו

 

qa . 

 
שהרי נברא האדם חסר , לימות מצד עצמהש התשובה היא. תשובה ומעשים טובים, כמהתכלית ח

תיקון של עיוות הוא עולה ש כ יש אופן"א. רצון קונו והוא יותר מועיל מאילו נברא שלםב ומשתלם הוא

וזה ניתן . מורג ל שיש לפעמים שב גדול מצדיק"ה בחוה"וכ. יוות כללע 'בדרך יותר נעלה מאילו לא הי

וקא ד מ  יש שלימות מיוחדת שזה השלימות התשובה"מ, ת"בעמ ד צדיקים ג מורים עדיפי"למ' אמר אפילה

כ את השלימות של "אינה מכריעה ג, צדיק גמורל אלא שהדבר שקול אם אותה השלימות שיש. משלימתו

מה והנה . תשובה נברא בעולם לשלימותה מאחר שחק, בל אמתת המצא שלימות כזו הוא נמנעא .התשובה

השלימות שאפשר לה ש ,אמנם ההבדל שביניהם. ל שלימותו הוא אמונה וגם חכמהא שמוביל את האדם

יכף ת שהרי, דהיינו שלא ישגה בזה כלל,  פשר להיות צדיק גמורא ,להאמונה להגיעו אליה מבלי חכמה

,   להועילכ תוצאות האמונה עומדות"ותהיינה ג, אמונהה משהתחילה בו קצת דעת הוא ראוי לקבל  שלימות

המביאות לו יראת , חשוב מחשבות טהורותל ז"יוכל עם כ, רם התחזקו כוחותיו לפעול מעשים טוביםט גם

צריך ' שלימות שאליה אמנם. 'פ חינוך הורים יראי ד"קטנותו מעת הריחו באמונה עמ יוכל, וטוב לב' ד

אדם ל הלא החכמה תבא', צמית פנימית מצד החכמה לא תביא אליע והכרת האמונה מבלי הכרה, חכמה

נמצא שלעולם תב א  . כ נכשל בהנ"ת אלא א"ד כי אין אדם עומד על, גם אחרי שגיאה, רק אחר לימוד

מוכן למעשים , יש מעשהא ועוד שהחכמה תבא באדם בהיותו כבר. יזה מעוות הקודםא החכמה לתקן

פי הערך ל דיק מעקרוכ להיות צ"ג' כ תכלית האמונה יהי"א. ובות לבדט טובים ולא יסתפק במחשבות

אבל תכלית . אמתיות בהנצלו מדעות כוזבות ורעותו ושיחזיק במחשבות טובות, שתזקיקהו אמונתו לזה

שלברר המעשים , ומעשים טובים, חכמהה יא תשובה של תיקון עיוות שקדם לו קודם שעמד עלה ,חכמה

 .כמה עצמיתח כ"הטובים צריך ג

 

qb . 

 
טבע החכמה הוא להרים את האדם למעלה . 'וכ באביו ובאמו וברבושלא יהא אדם קורא ושונה ובועט 

שרון טבעי קורם לו שהוא למטה כ שיש איזה, ומשפט כל  כשרון. האמונה לבדה בלא חכמ המ יותר גדולה

בל כיון שהגיע א .מתחזק בו הכשרון השפל, מן הכשרון היותר נעלה לשמשז אז כל זמן שלא הגיע, ממנו

, לבד יתרונו, וצריך זהירות שהכשרון הנעלה, תחלשמ אז הכשרון השפל, זמן הכשרון היותר נעלה

שלא לאכול יותר , ח"נהלהו טבעו כטבע בעי ,ז שהילד קטן"כ, מצינו למשל. כ מקום הכשרון השפל"ג ימלא

כ צריך "ע. צריך שמירה שכליתו מסתלקת שמירת הטבע, נתעוררו בו הכוחות השכלייםש אבל כיון. מדאי

מדריגתו  למטה ב אז יש פל, שאם לא ימלא  תעודת תפקיד הטבע, כ"טבע גה  השכל חסרוןלהזהר שימלא

על יצוריו להנחותם בדרך ' מחמלת ד, כ באמונה"מצא גנ ודבר זה. פ הטבע"ח שמתנהלים ע"מערך בע
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שאז אין לו , ז שהאדם הוא קטן"כ כ"ע .לתקן מצבם המוסרי לאור באור החיים, טובה להם לעולםה חיים

, ברבו ובכל מי שגדול ממנוו בהוריו, אז האמונה חזקה בנפשו, א האמונה"תנהלהו כש  אחרתשלימות

שיכול , דול הערךג א ז כבר יש לו  מגן יותר , אב ל כשמתגדל ו שכלו נגמר. תנגדותה ואינו מוצא בנפשו שום

רכת עמ אז א ם לא יבין לערוך. ערכה של אמתת האמונה בכללו ,להכיר ערך האמתיות, להשתלם בשכלו

ידריך עצמו בדרך האמונה , דריכתו בט בעמ שכל הדברים הטובים שהאמונה הטבעית היתה, שכלו

כיון שתכלית . גדול ממנוש שמיעה הראויה והכבוד אשר יאתה להורים ומורים ולמיה ומהם. השכלית

הלך מה שמ היינו ללכת בדרך יותר נשגב, כיון שתכליתה היא תשובהו .חכמה היא תשובה ומעשים טובים

כ החובה העקרית היא לשמור את כל "א, ילדותה שהיא אמונת, בדרך האמונה בלא החכמה

תה עם כח החכמה המצורף ע לשמרם, שהאמונה משמרתם בטבע גם בלא חכמה, טוביםה הדברים

אביו ובאמו ב יבעוט, י מה שרואה את עצמו מבין לעצמו"וע, ורא ושונהק וזהו שלא יהא אדם. לאמונה

. כדרך שמצאם באמונה הפשוטה, לאמו ולרבו בחכמהו א ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביוכי ל. וברבו

, התכלית  רק הידיעה לבדה' י אם היכ .אבד את  הטוב שהאמונה העניקה לו ישאר חסר מכל  תכליתי ואם

ריך להידיעה צירוף מעשים צ אבל הלא. כי על הידיעה השכל מספיק, אמצעיים של טבעל צורך' אז לא הי

אד את כל  מ כ צריך מצד השכל לשמור"ע. י כלי הגוף ומדות טבעיות"ע והמעשים המה הולכים. ביםטו

שם ל היינו. לעושים לשמה, לומדיהם לא נאמר אלא  לעושיהםל כ מסיים"ע. החינוך הטוב שבטבע הישר

ולא . הביאתו לטוב ומתחזק בה ביותר בעזר השכלש שאז מוקיר הוא את כל הדרכה טבעית, קיום בפועל

,  יושר של החינוך הטוב הטבעיה א בשכל לבדו ועוזבים כל דרכי"שאינם רוצים כ, לא לשמהש לעושים

סוג לומדים מ ואין וה כלל. ודאי  נח להם שלא נבראו, מוסר ומפירי יראהה שהם הכח הרע מהרסי עמודי

אינם ששם אנו מדברים בהולכי תום ו. בא לשמהיי או עוסקים בתורה ובמצות שלא לשמה שמהם

שבהכרת ם  , נו מדברים במשחיתיםא אבל כאן. יעסקו שלא לשמה כפי הכרתם, עלת תורה לשמהמ מכירים

ורה שהמצב הטבעי  י ,ובאמת השכל עצמו הטוב באמת. עזוב כל דרכי יושר זולתול משענת השכל רוצים

הכנעה ה שהם, החפץ בצרק באמת ומשרים, צרפו אל השכל הישרל וראוי, הוא עמוד גדול אל השלימות

ומהם יעלה אל כבוד גדולי החכמים בדור . במניןו וכבוד כל  מי שגדול ממ נו בחכמה, להורים ומורים

 .בטח בדרך החיים והטובל ואז ילך. ל הטהורים"ומהם לעמודי התורה חז, קודמיםה ובדורות

 

qc . 

 
לא שנאה ולא תחרות ולא קנאה ו, מ"ו ולא מו"לא פו 'ב אין בו לא אכילה ושתי"עוה, ב"ו עוה"לא כהעוה

חסרונות הגופניים יבטלו בהחלט ה .דיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינהצ אלא

ישנם חסרונות , שלימותה ז שהולך המהלך המביא אל"והנה בעוה. שלימותהל כשתבא המציאות

'  והנה ג. קייםהתל א לעולם"די להביא המעלות המקריות שמבלעדם אכ שמביאים למעלות והם מוכרחים

בל הם א .פריה ורביה ומשא ומתן' הם אכילה ושתי, חשבו למעלותי ז"שלפי הערך של עוה, מעלות מקריות

צריך , ה כל צרכי גופו"לפי צרכו של אדם וה' שתיו כי מציאות אכילה. צריכות לחסרונות שיעמידום

ולא יגיעו האנשים ,  מעשהשרוןכ לא יצא מן הכח אל הפועל שום, כי אם לא הקנאה. קנאהה למציאות

יא קנאת אי ש  ה וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי"כתובי ה כדברי, לצרכיהם המוכרחים

כי בלא שנאה לא  , צריכה מדת השנאה להמצא, שפחהמ פריה ורביה צריכה להיות בסדר יחש". מרעהו

 צריך התחרות שהוא עמודו של ,מתןו לרגלי הכרח המשא. ולא תמצא אהבת  משפחה מקום, אהבהה תוכר

אמנם הוא רק . ב"כיוו לעבור עליו בטיב הסחורה והגעתה, ל סוחר על חבירוכ י שמתחרה"ע, מ"המו
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אבל כשיבא . כ גם החסרונות נמצאות"ן מחסרונות ועה ז שהמעלות המקריות מסובבות"בעוה

והנה שלימות . כולם מעלותהם מ ויהיו הסיבות וגם המסובבים, עולם שכולו טוב' שלימות יהיל העולם

תשוקתו האמתית ראוי   ו ,ישתלם בכח הבחירה שנתנה בידו כפי הגבול האפשריש הוא, המציאות האנושי

מושגים של מ והנה אחד. שתלם בכח בחירתו במעלה היותר עליונהת לראות איך כל המציאות כולה' שתהי

שאין ערוך , שלימותו האמיתיתכשיגיע ל, בחירהה י חק"הוא השלמת חפץ העליון ע, תואר שכינה

. כשיגיע התכלית יובן אז גודל ער כוו , י הבחירה גדול ונהדר מאד"כי חק ההשלמה שע. צלחה זאתה לגודל

כ "ע. וץ לאנושותוח כמו שהיא מעלה נוספת למתעטר, חק הטבעי תקרא עטרהה והנה מעלה יתירה על

שלימות ה מה שהקנו לעצמם' פי, טרותיהםוע, צדיקים יושביםש הוא, ב"ביאר שתכלית השלימות של עוה

נועם מ היינו, ז ישיגו ליהנות מזיו השכינה"ראשיהם ונהנים עיב ,י הבחירה נוסף על שלימות נפשם בטבע"ע

כ כל מה שתו סיף ההצלחה האנושית "א. אנושיתה הכרת הערך של השלמת חפץ העליון בכלל הבחירה

היא לפי ערך הכרתם בגודל , שכינהה וזיו. ב"ועם העוהלעשות יותר טוב וכשרון תרבה גדולת נו להתגדל

מתת  ערך זה ידוע לבוראו א אבל. י הבחירה שבאה לתכלית הטובה"השלמה שבאה עה ערך התכלית של

 .ערך התכלית ופריו כי ילכו מחיל אל חילב ותמיד תוסיף השגתם. לבדו' ית

 

qd . 

 
י "נשים צריכין לבא לתכלית שלימותם עא. אנשיםה יותר מן, ה לנשים"גדולה הבטחה שהבטימן הקב

אבל שלימות הנשים היא . שלימותה כי הם הפועלים עושי דרך, הם למעלה מדרכי הטבע הגופניש דברים

כ  "א, משפחהה י ראשי"מאחר ששלימותן היא תמיד להיות מסייעות ע, ישרה מתאמת ת מיד עם הטבע

כי הן בטוחות מצד , חתן גדולה יותרכ הבט"ע. וביםט אהבת המשפחה תועיל הרבה להדריכם בדרך

זכות , י למשל בערך הגדלת התורהכ וביאר. 'כ האנשים שעליהם להיות המתחילים בדרך ד"ה שאמ ,הטבע

מנו בעליהם וגמרו לתן נ כיון שכבר, שאהבת הבנים מסייע לזה, נייהו לבי כנישתאג הנשים היא באקרויי

התגברות ב שכל זאת מתחילי הדרך הטובה. מבי רבנןד דאתו ע ובאתנויי לגברייהו. הנער לבית הספר

 .רך הטבע הישרה להיות מסייעות אל הדרך הטובהד פ"והנשים מובטחות הנה ע, הטבע הם האנשים

 

qe . 

 
השלימות , יש שלשה דברים בתכלית. דור דוריםל ב ותקותך"ואחריתך לחיי העוה, עולמך תראה בחייך

שגה צריך שתלוה תקוה לדבר יותר ה אבל לכל. ב יותר מעולהוהשלימות שתבא במצ, השיג בהוהל שאפשר

מתחיל  ' ימנו היה מצוייר שכבר בא לתכלית שאין למעלה' כי אם יהי. ת החייםא יקר מהמושג שזה מנעים

כ "ע. מה לקוות להגיע עוד' שלעולם יהי, אין לה קצבהש שם שלימות' אלא שצריך שתהי. 'לרדת

 .ההשגהו ייך בתכלית שלימות המעשהלענין ההוה עולמך תראה במש אמר

 

qf . 

 
' אמנם תקותך י הי. ז"מה שלא תוכל לציירו בעוה, שגבהנ שאז תשיג שלימו ת יותר , ב"ואחריתך לחיי העוה

, יוסיף הזמן ותוסיף התקוה להתמלאותש מפני שכל, שדור דורים יוכלו לקוות לה, מיד תקוה ל מעלהת לך
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 .בתקוה וחיים' ובזה לעולם תהי. ן ק ץקוות יותר נשגבות באית תמצא מקום  לבא

 

qg . 

 
מ תמצא "ומ. מוקות מה שהדיבור קצר מהוציאוע הלב יחשוב תבונות. לבך יהגה תבונה פיך ידבר חכמות

, גם כח המדמה שלם מאד' יינו שיהיה ,ולשונך ירחיש רננות. לחלק קצת מחכמ תיך לזולתיך, דיבורל מקום

, כ לכלים החיצונים"ג עד שהשמחה תעבור, ים מאד בפיך ולבבךת יהיו קרוב"שיה עד שהציורים מקדושת

ניתן ש לל בזה שלמות כח המד מה ושלימות השכל האנושי הטבעיכ . 'ית' והלשון ירחיש רננות משמחה בד

דברים שלא , שנגדה נכון לבך יהגה תבונות. להיתא ושלימות הכח המוכן להופעה, בכח הדיבור להוציאו

 .התפרשל נתנו

 

qh . 

 
וזוהי . א למרכז הצריך"שלא יתפזר לכל עבר כ', ראיה העפעפים הם מונעים את כח. עפיך יישירו נגדיךועפ

ו לא יפזר כח שכלו  , שלימות אמיתיל יכוין המקום הראוי להשתמש בשכלו במושכלות שמביאותש ,ברכה

עד , ורהעלת התמ כ תתעצם בך"כ, עיניך יאירו במאור תו רה. ועלת אמיתיתת בדברים שאינם מביאים

ח שכל "כענין ת, הכל כדרכה של תורה' תהי, תורהה מפורשת מן' שהשקפת עצמך גם בלא ראי

ולם שלימים ומכוונים לאור השלימות  כ הכוחות הגופניים יהיו. ופניך יזהירו כזוהר הרקיע. למודית שיחתן

.  במרחבומאורות הנפוצותה כהרקיע שמוכן לקבל אור, קבל שפע הנפש החכמהל מוכנים, האמיתית

היות מוסיף עוד ל י דיבור השפה יתוסף בקר בך מבוע של דעת"ע, בר חכמהד כשתדבר. שפתותיך יביעו דעת

וכנים מ מפני שאין כוחות גופו, בהוסיף דעת יוסיף מכאוב, שריםמ וכליותיך תעלוזנה. חכמה על חכמתיך

ינה לשמחה גם לכל ותהי, משרים שתשיג נפשךב אמר כליותיך תעלוזנה, לאותה השלימות שמשיג

דברים , המה דברי עתיק יומין, אלהותב ההשגות היותר נעלות. פעמיך ירוצו לשמע דברי עתיק יומיןו .גופך

זוכה למעלה גדולה ש שהאדם, הנה תכלית הברכה היא. מציאות המושג וכל תנאיוה שהם למעלה מערך

טנה ק 'לא תחסר לו שום מעלה אפיו, פילות כולן מסודרות אצלוש כל חלקי השלימות היותר' יהי, כ"כ

שהם תחתית הגוף והפעולה היותר , היינו פעמיךו ,מקושר אצלו עם תעודתו הרוממה' והכל יהי, שבקטנות

, עתיק יומין] דברי[רוצו לשמע י ,הוא משלים לכל הפעולות היותר קט נות שבחוג השלימותו ,נמוכה

וסיף לתן לך ת א עוד"כ, קטנה שבקטנותי שלא תרחיקך מכל שלימות ד שתשוקת ההשגה הגדולה לא

 .כלית השלימות הגדולהת לעסוק בכל אמצעי המביא אל, אומץ וחשק

 

r . 

 
מ יודעים  "מ. שיגים מצד תורתם ערך יקרת המצותמ פ שהם"אע. אלופינו בתורה ומסובלים במצות, א"ח

כ אינם חפצים " ע.ין להשגתם ערךא ',הידועה לנותן התורה ית, לגבי הערך האמיתי של המצותש הם

כמי , ומק  ענינםע שהוא יודע, ועושים כעול ומשא מפני רצון העליון, השגתםל להשפיל את ערך המצות

 .שאינו יודע טעם לדבר שעושה שהוא סובל



 111

 

r ̀. 

 
ישנם שעושין המצות מאהבה כפי השגתם בטעמן ש .א אלופינו בתורה ובמצות ומסובלים ביסורין"וח

. שבנויים על הצדק והיושר האלהי, מצותה  הוא מ ונע מהכיר יקרת כבוד טעמ ילא שגופו ש ל אדםא .הנשגב

 .מצות והתורהה ז יבינו יותר יקרת ערך"ועי, הממרקין את הגו ף, יסוריןב כ הם מסובלים"ע

 

ra . 

 
שיצא ממנו  ' ואין יוצאת כו. מנו דואג ה אדומימ אין פרץ שלא תהא סיעתינו כסיעתו של שאול שיצא

השנויים במשנתינוי , אדם מן העולםה הדברים המוציאים את. שיצא ממנו גחזי' צוחה כואין ו ,אחיתופל

בזבחימה ' כדאמרי, קנאהה דואג נטרד מפני. מנויין כאן להתפלל על הצלתן מהם, הכבודו הקנאה והתאוה

אה  שביל הכבוד רב אחיתופל" . 'כי קנאת ביתך אכלתני כו"א "וכה. אדומיה ועל דבר זה נתקנא בו דואג

, כרמיםו לכסף וזהב ובגדים וזתים, גחזי בשביל התאוה. חלק ' פב 'סבר דאיהו מליך כדאמרי' אש יצאת כו

 .אלישע' כדקא חשיב

 

rb . 

 
הקדחת התבשיל היא מליצה נאותה . בשילו ברביםת לנו בן או תלמיד שמקדיח' שלא יהי, ברחובותינו

ישרים המה והפושע ' ן דברי דכ ,ה מצד עצמושהתבשיל יפ. ברי תורה לדיעות רעות וכוזבותד למוציא

. הורותט י דרשות ורעיונות"א מפני ששמע איך מרחיבים דברי תורה עב ז"והנה כ. מוציאם לדברי בלע

, כ דייק מברחובותינו"ע. מהופך מכללה של תורהה כ נכשל לחשוב שיוכל להעמיד גם חזון לב"וע

שמשתמש , למיד שאינו הגוןת  לשמור מבן או ,בזה צריך תפילה. ליצה להרחבתה של תורהמ שהיא

 .ייםח בהרחבה זו להפך דברי אלהים

 

rc . 

 
א "וח. והם ניזונים בזרוע, עולם כולו ניזונין בצדקהה א כל"ח' שמעו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה כו

, האחד: יש שני מיני שלימים. 'יזונים כונ בזכות עצמך אינם' והם אפי, עולם כולו ניזונים בזכותםה כל

ויש שלם . שלמת זולתוה והשלמת עצמו היא מצורפת לתכלית, נויה להשלמת זולתוב שיסוד שלימותו

לא ימשך ש אלא שלא ימלט. והוא עצמו תכלית חשוב במציאות, צמוע שעיקר מציאותו הוא להשלמת

, ים בזרעניזונ, כ העוסקים בהשלמת זולתן"ע. עשיומ מהליכותיו וקדושת, ממנו תועלת  עצומה לזולתו

כי . בזכות עצמן אינם ניזונים' פיא ,אבל העוסקים בעקרן בשלימות עצמן. צרכים לתיקון הכללינ שהם

קו תרובי ם  ב כדאמר שדי לו, די לו באמת במעט מן  המעט, חשו אל וולתוי בלא, האדם כשהוא לעצמו

 .ש"ש לע"מע
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rd . 

 
ם נג ד רגשות האדם הטבעיות שמתעוררות מתקומש ,כמו שיש אביר לב. 'כו, מאן אבירי לב גובאי טפשאי

י מקרים טובים "דרך טובה על שמתקומם נ גד רגשותיו ה טובות שנוטות מעצמן, ש אביר לבי כן. לרעה

, ם מצדקהה ואבירי לב הללו רחוקים. תורה ויקר ערך השלימות האמיתיה לראות בגדולת, שמזדמנים לו

וכשמלמד עצמו לעמוד בחזקה נגד . ל העניצערו שב לראות, י רגש הלב"כי התחלת הצדקה באה ע

  .אנושי מכיר נחיצותהה פ שגם הרגש"אע, ויתרחק מצדקה, טובות יתאבן לבוה רגשותיו
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tiyily wx 

 

`. 

 
ואם עשה כן עליו הכתוב אומר לועג , זרועו וקוראב ת"ק ותפילין בראשו וס"תניא לא יהלך אדם בביה

אם הוא  , וכל חסרון שאנו רואים. מציאותב ן  חסרון מוחלטיסוד האמונה לדעת כי אי. רף עושהוח לרש

והמשל הוא . שכלול הכללל א יתרון והכנה טובה"איננו  חסרון כלל כ, שקפתנו הפרטיתה חסרון לפי

כי לולא . ושהוע הוא חרף, מנם הלועג לרש וחושב שאין בו תועלת כללא ,הוא חסרון בחק הפרטי, העניות

אלא  . גדול העצה ורב העליליה', המנהיג העליון יתמ  היתה נמצאתלא, היו טובות באות ממדה ז ו

אם כדי שננצל אנו , מציאות העניותב שלמציאות הכללית ישנם כמה מעלות  טובות, אדם לדעתה צריך

ם מכמה מלאכות כ בידות א ,י מציאות עשיית החסד והטוב"להוסיף שלימות מוסרית  עו ,מדינה של גיהנמי

צרים ק ועוד כמה מעלות שאנו, מי שיעשם' אלמלא העניות לא היו ,מציאותה-ובזויות שהם ממשלימי

הוא  , איננה דבר ריק, גדולה שבחסרונות למצב האנושיה שהיא, כ המתבונן שגם העניות"א. בדעת להשיגם

הוא חרף , בר יתר במציאות ורע מוחלטד באמרו שאין תועלת בו כלל והוא, והלועג. בוד לעושה כלכ נותן

שלימות שהחיים ה והפעולות, אנו רו אים את החיים טובים, והג בחיים ובמותנ מו כן הדברכ. עושהו

א הוא  "כי למות אין כל  תעודה כ, ל יחשוב האדםא .עושים ממלאים את לבבינו אור ותפארת

שכל ', כי יוצר כל ית, א כן הדברל .מאחר שאין בו אותו השלימות שאנו מכירים בחיים, וחלטמ חסרון

ז "וע, עודה ותכליתת כ צריך להשכיל כי גם למות יש"ע. א יעשה דבר רע מוחלטל , הוא טוב מאדאשר עשה 

ששביתת פעולות החיים , כ יש מקום במציאות"א". מותה והנה טוב מאד זה: "ל "אמרו חכמינו ז

ק שם לא יעסוק "כ בעמדו בביה"ע .כ שלימות"הוא ג, ת"כקיום המצות ות, יותר שלימות שבהםה גם

ואם . איננו משיגים אותוו שאינו בגדרינו, יש כאן מקו ם במציאות לשלימות אחרש להראות, ה ומצותבתור

, חייםה ושאין מקום כלל למציאות מעלה של שביתת  פעולת, חלטיה ומראה שהמות הוא חסרון, עשה כן

אם כי , אותבכל תארי המצי' למות העושה העליון יתש כי צריך להראות. א לועג לרש חרף עושהו"עליו הכ

 .ומחשבותיו ממחשבותינו, רכיו מדרכינוד גבהו

 

a . 

 
תלמדינו כי כאשר , ת לעצמות אדם"נהגת הכבוד בסה השיווי של. ת"וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בס

כדי שנגיע אל , ל הכתוב בהכ ת הוא להוקיר את דבריה ולהיות חרד לקיים בפועל"בוד סכ תכלית

יש לגוף עם ש לנו להוראה על ערך היחש' תהי, ניתן לעצמות האדם במותוה כן הכבוד. השלימות האמיתית

הנהיג ל נדע שכפי אשר תשיג ידינו, שכל הוא דבר מושכל ומושגה ומפני ששלימות. השכל האלהי השוכן בו

כ גדלה מאד חובת השמירה לכל "ע. שכל אומץה יוסיף, את הגוף על דרך שלימות בדרכי קודש וטהרה

ותצא , העצמות הגופניות עם השכל הנקיל מפני הקשר האמיץ שיש, געים ככולם ביחש הגוףנוה פרטי תורה

יים למוצאיהם ולכל בשרו ח שהם', להוסיף עז בדרכי ד, כבוד עצמות כמכבוד התורהמ ,לנו תורה אחת

 .מרפאי
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b . 

 
ושות רושם חיים עם המות ושפעולות החיים על ההלויה תלמד שיש יחש. כל הרואה את המת ואין מלוהו

פני שאינם פעולות שכלות מ ,בפעולות החיים שבידו כל ימי חייו' בזה יתעורר לכבד את דו .במצב המות

' אפי, לוהמ ומי שאינו. אבל מציאותם תתמיד ו תתן פרי, י המות"חר עא יתיצבו בלבוש] אם[א "כ, כעשן

כל פעולות וארחות החיים גם א ישים לב שיש חיבור לל אבל אם, יודה בנצחיות הנפש וגם בתחית המתים

שעיקר ', א מלא תעודתו ב כבוד דל עוד, ו כפי הליכותיו בחיים ימצא אז ערכו האמ יתי, ות האדםמ אחרי

מה ממציאות חיי  ר שנסיעת המות היא למעלה יותר, וההלויה תציין עוד. צוריוי המגמה מזה היא שלימות

ואות את  ר אף שאין עיניו, כמלוה המאמין ללוה. חונן דל' לוה דמ : כ על המלוה אומר הכתוב"ע. החומר

מ הוא יודע להוקיר ערך "מ, רואה החיים כלים לעיניוש כן בטוח הוא אף, אבל הוא בטוח באמונתו, כספו

נפשי בקרבו נשמת ח יים רק לעשותו ו ,כי לא  לשוא ברא א ת ה אדם. 'פני היותו בטוח על צדקת דמ ,המות

יש בזה עוד ו .ימיםה שימצא ביותר באחרית, כלית נשגבת נעלהא לת"כ, חומרייםה משחק לפגעי הזמן

למען  , להכניע לב האדם וטבעו הקשה, טובה המהל גם הם, כי רגשי העוצב שיוליד המות. הערה

שהוא קנין , חנינה בנפש העושה צדקהה כ להוליד מדת"כמו שמציאות העוני בא ג. נהלו באורח חייםל יוכל

הוא מכב ד   , נדמים לרעותש והנה המשתמש בהיתרון שבא מאלו ה דברים. םנפש לעולמיה נצחי וטוב בעצם

כן המלוה את ו .כפי הכונה האלהית העליונה, תכלית הטובה הצפונה בהםה שמוציא אל הפועל את', את ד

כמו כן החונן דל ואביון . 'הוא מכבד את ד, מישר דרכיוו המת ומועיל עליו רושם של והחי יתן אל לבו

 .הנדמה רע' פיא ,במה שמראה התכלית הטובה שיש בכל דבר',  דכבד את מ הוא

 

c. 

 
ח דלייה כדי שלא יאמרו למחר "ל ר"י א"כילתא דרת ק הוה קא שדא"י הוו קא שקלי ואזלי בביה"ח ור"ר

כ ת כלית האחרונה של "ע, בגוף' יא שתהיה ידענו ששלימות נפש האדם. צלינו ועכשיו מחרפין אותנוא באין

, ודם תחית המתים בשלמותהק פ שאין מצב הנשמה אחר המות"אמנם אע. תחית המתיםב 'השלימות תהי

, מחרף אותםכ כ בהראות יתרון פעולות החיים יראה"ע. מציאות נכבדהו מ יש לה שלימות גדולה"מ

להם כל ' כ לא הי"א, א עומדים למצב שלאחר המות"נב והנה אם לא היו. שמראה הצד שהם חסרים

ויש מצב כזה בהם , למחר באין אצלינוש אבל כיון. פ תעודתו"כ את המצב ההוא ע"בד גשיש לכ, זהמ מושג

ראוי להם , חרפין אותנו עכשיומ כ למה"א. פשרות להשיג ציור כבוד של המצב העתידא יש להם, בכח

והם עונג , תלים בחמריםנ גם הורה בזה שהמושגים שאינם. כ"לילת הגוף לטובה גש לצייר הצד שיש במצב

תענגת מ והנה אחד מהדבר ים שנפש אדם ישר. כ בהפרדה מהגוף"ג ימצא זה העונג לנפש, ז"פש בעוהלנ

א בהשגת הנפש  "כ, אהבה איננה תלויה בגוף ובמקריוה וראוי להתבונן כי מציאת. עליהם היא אהבת רעים

 אהבת כ ראוי שלא לעשות דבר המפריע"א ,צמה וזולתה ובהעריכה את יקרת ערך  כ ל אחת לאמת תהע את

וסיף אומץ לעדן את כוחותיה נ למען, ז ללמד לעצמינו השארת הנפש וכוחותיה"וכ. אהבהה רעים לפי חקי

 .שהם מושגי הטוב והיושר, עד לעולםל בדברים שהם כבוד לנושאיהן

 

d. 
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ציור ההעדר של המצוי עצמו לפי האמת . ייםח אלו צדיקים שבמתתן קרויין, כי החיים יודעים שימותו

אמנם אפשר . ל נושא הציורש וציורו עצמו צריך הוא למציאות, יך יצייר לאמתתה העדרוא כי, אדיקשה מ

צדיקים הם ה כ"ע. בצירוף של התמדת מציאות עצמו, יזה דבר המתיחס לוא או העדר, לצייר העדר זולתו

כי  . יואינם בנויים דוקא על הגוף ותאוותיו ותשוקותש מתעצמים בכל רגשותיהם ותשוקותיהם לדברים

החסד והיושר , האמת, הבת הצדקא ובכלל. לעמו ישראל, לדרכיו הגדולים, לתורתו', ית' שם דל אהבה

יקר מציאותם המה ע כ"א. ההרגשות הללו הוא יסוד חייהם ומרכז תכלית מאויםו ,בהם מתעצמת נפשם

צורף מ רקהם כלים במות המה משקיפים עליהם כדבר שהוא ש ומקרי הגוף, מרגישים בדברים נצחים

ולא מבלבלת שמחתם , חרדת אותן יותר מדאימ ואינה, כ יכולין לצייר מיתתן לאמתתה"ע. לעצמם

שכל מרכז חייהם , אבל הרשעים. ציורםב ואינם אובדים את הרגש קיום עצמם, שלימות והטובה בהשגת

הם כעל ם משקיפים עליה והקנינים הנפשים, תאוות החומריות ובהשגת החושים לבדםב נתעצם אצלם

צמם ע כי בציירם מתתן יציירו אפיסת. יוכלו לצייר על נכון מתתןש אי אפשר כלל, דבר טפל וזר להם

לבד ההבהלה הטבעית שמוכרח , צייר דבר זה באמתל כ לא יוכלו"ע. ואז מי הוא המצייר, והעדר מציאותם

 .עים מאומהכ אינם יוד"ע ,ליהם בציירם מעמד שבו יסופו כל מגמותיהם ויכלו כענןע לפול

 

e. 

 
ייו נקשרו לדברים נעלים למעלה מגדרי הגוף  ח בהיות שמרבית ק שר. שאפילו במתתו קרוי חי, בן איש חי

ויותר יתפרש ש בח זה בבן  . והרז א מוסי פים"ואינם נפסקים כלל במ ות כ, יקר חייו בחייםע והם, ומקריו

עד שהקישור , נותיופ  ומתלוים עמו בכלציוריו האמיתים אינם זזים ממנו, אמיתיה להורות כי השלם, איש

 .שעומד לעד, נים של הצדק והטובפ גם למגמת ' יהי, הטבעי של העמדת בנים

 

f. 

 
ועל חכם העומד בפרץ הדור וחפץ באמת לעשות פ כשימצא, הפעלים הטובים. שרבה וקבץ פעלים לתורה

הסתכל בפעלים הישנים את לז אף גם. הרבות פעלים חדשים במקום שהם חסרים לגמריל צריך, טוב

ינוס המרכז  כ כי, כ ילכו הרבה דברים לאיבוד"ם מפוזרים בלא מרכז  ע ה שישנם במציאות באומה   אבל

 .ישנים אל מרכז אחדה וקבץ, והוא רבה פעלים חדשים. פועל כל טוב

 

g. 

 
כ "שנא ת חנם ולא נפרדו כ' מקדש ראש ון לא היב .שלא הניח כמותו לא במקד ש ראשון ולא  במקדש שני

, וברכות וקדושות והבדלות, בותר ג שהרבו פעלים ותקנו תקנות"בל עדיין לא עמדו אנשי כנהא .הכוחות

, במקדש שני. עליםפ חסר במקדש ראשון מעלת ריבוי' כ הי"א, תורה בישראלה שהם בריבויים קבעו את

י שינאת "ע כת דודנפרצה סו. העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורהש ג"י אנשי כנה"נתרבו הפעלים ע

בריבוי הפעולות , המעלות' בתכלית השלימות בב' היש אבל כמו יהוידע. חסרון בקיבוץ הפעלים' והי, חנמי

המקדשים נביאים ' אף שהיו בב. ניש לא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש, קיבוצםב וגם

 .י שהגיעמ 'רים יחד לא היהמחסו' ושלימותו בקיבוץ ב, ין קץ לשלימותא מ"מ, וגדולים וחסידים
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h. 

 
ד דתנא ספרא דבי רב ביומא "וא. ברדא ונחת וטבלד איכא דאמרי  דתבר גזיזי' הוא ירד והכה את הארי וגו

עלים לחדש דברים טובים פ לשלימות של הרבות. מרו זה נגד ריבוי הפעלים וקיבוצםא .דסתוא

בדרכי , צמוע תחילה בהנהגת, ש בגבור תוגבור הנפש בפועל ומשתמ' יהיש ומתקיימים באומה צריך א יש

ומי שלא בא  לתכלית . צריך לזה גבורה ואמץ נפשש הוא יצלח לחדש פעלים טובים. קודש מופלאים

. ולהעמיד בהם פעלים חדשים, ם שלםע גבורה בהנהגת עצמו ברום המעלה לא יוכל לעמוד להנהיגה מעלת

שארכו ענפיו , בר  וזה הראה במה דתנא ספרא דבי .ריך לזה כשרון סידורי נפלאצ ,ולענין קיבוץ פעלים

' יהיש עד, שלא יפול דבר מכל הפרטים והענפים, בועים וקצריםק והוא כללם בכללים. ופארותיו בו מאד

שבזה , וראה נפלאה אל כשרון כח הסידור שבנפשוה והיא, אפשר לכוללו כולו בלימוד של יומא דסתוא

 .ה של תורהקבץ גם הפעלים ולסדרם לקיומל הצליח

 

i. 

 
הוא  , אפילו בחיי הזמן, עיקר החיים. רויים מתיםק אלו רשעים שבמייהם, והמתים אינם יודעים מאומה

השפילו כוחותיהם הנפשיים אל ש והנה הרשעים. רגשת הכוחות הנפשיים בהוד החייםה רק עוצם

כ "לל להרגיש ככ א יוכלוכ ל"ע. וחותיהם הרוחניים יוצאים מן הכח אל הפועלכ אין, התשוקות החומריות

וכוחותיה הרוחניים , ושלת נפשם העליונהמ כהצדיקים שבלבבם, הוד החיים ותפארתו

נדיבות והשגת חכמה וצדק למי שהנהיג ו בעשות טוב, כי הרגשת עונג השמחה. הרחבה גדולהב מתפשטים

שכח , וגי החושיםתענב יא עמוקה יותר בהרגש הנפש מהרגשת תאות ומשאלי הלבה ,את כוחות נפשו לזה

לענין כח , כ אין ערוך כלל אפילו לחיי ההוה"ע. מקרהב שהוא חי רק, הגוף הוא מוגדר ומוגבל

ורל התפשטות כח החיים של הצדק ג ולגבי. בין צדיקים לרשעים, חזקם בפנימיות הרגשת הנפשו החיים

מתעוררות רק , דלותו שרגשותיהם המה הרגשות כהות. רשעים בחייהם מתיםה נקראו, והטוב שבצדיקים

נגד עז הנפש החיה וקיימת לער ומתגברת   באורה , רפהו שהוא עם כל חזקו חלש, לפי מדת הגוף

 .לקים חייםא אור

 

i ̀. 

 
ידע אבון ' ל חד לחברי"א', א מצערו לאדכוריק הוו, אייקור להו תלמודייהו, ח נפוק לקרייתא"בני ר

או שעצם הנפש הוא דבר נעלה , נפשה כלות הם עצםספק גדול הוא לחוקרי הנפש אם המוש. עראצ בהאי

ואין . עצם לא ישתנהה ,והנה אם עצם הנפש היא המושכלות. ושאת את המושכלותנ והיא, מכח השכל

מנם אם  א .אין כלי לה לצייר צער כזה של שכחת מושכלות ואבדונםו ,ציור לשכחה והעתקת מושכל בנפש

ויש כלי ואפשרות גם לנפש הנבדלת , יעתקו ממנהש אפשר, היא רק נושאת אלו הקנינים והם בה מקרה

 .צייר האי צעראל מהגוף
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ia . 

 
, ין ידיעה שיודעים את זולתו מצד מקרי ם חיצוניםמ יש. אמרי בצערא  דידהו ידעי בצערא דאחריני לא ידעי

שהוציא , כ רב"כ כשהוא ג"ומכש. בןה והיינו נפש האב שהיא סבה לנפש, דעת את זולתו מעצמול ויש אופן

כ בהתמעט אור ה חכמה "ע ,יש אופנים שנפש הבן כלולה בנפש האב. כח אל הפועלה גם שלימות הבן מן 

ש לכל י אמנם. נפש האב מצד אותו היחש שמתיחסת נפש הבן אליוב ז הרגשה"בהכרח יש ע, מנפש הבן

 האב מתיחס כ באותן הענינים שאין"ע. קריתמ א סבה"כי אין האב כ, כ"נמצא חוקי מציאות לעצמו ג

א מה שנמצא  "כ, א  ידעול זה, כמו שיודעים ענינים אחרים, ריך לדעת רק ידיעה מקר יתצ 'בהם הי, אליו

דענו י כי אברהם לא, כי אתה אבינו"ויפורש הכתובי . ציאות הבןמ בתוך אותו היחש של סבת האב אל

, ע את כל הנמצאים בידיעת עצמוה יוד"כי הקב' יפ ".אבינו גואלינו מעולם שמך' וישראל לא יכירנו אתה ד

כ יודע הוא "ע, וא סבה להםה 'ום מציאות לנמצאים בשום תואר ואופן רק מפני שהוא יתש מפני שאין

אבל , כ א בות"ג אבל אברהם וישראל אם שהם. ת"אב האמיתי הוא רק השיה כ"ע, בידיעת עצמו את הכל

 .רך היחש שהוא מקרה בטל במיעוטן בעצמיותא לפי ע"כ ,כ לא ידענו ולא יכירנו"ע, רק במקרים ידועים

 

ib . 

 
משפט העולם בהתחלתו . 'נשמע מאחורי הפרגוד כוו באי ונשוט בעולם' ר מעשה בחסיד אחד כו"דת, ש"ת

כמה כוללת הנהגת הנמצאות ולהשיג ח פ חוקי"בנוי ע, ובע מהחכמה האלהית לפי מדת דיני הצדקנ הוא

לזה צריך מעלה . כלליה מעשים שנקבצו ופעלו פעולתם במציאותוקי החכמה לפי הח פ"התהוות ההנהגה ע

כבר , עליונהה פ חכמתו"אמנם אחר שחלה הגזירה האלהית ע. וחותר שלא זכו לזה אותן ,  עליונה מאר

אבל . א לראות"שבעיני בשר הקצרים א, אותן הפעולותל החלו סיבות טבעיות נעלמות לארוג ההתחלות

וההשגה שבאה ', לדון על פיה תוצאותיו ,חר שכבר ירדה להתחלת פעולהוכל להשיג את המערכה את הרוח

מחיצה השכלית ל חוץ, זהו אחורי הפרגוד, משפט לחול באיזה דברים מעשייםה אחרי שהושפל כח

 .הנבדלת

 

ic . 

 
בשעה שעודם אחוזים בחברת כח הגוף  , נפשה כוחות. איני יכולה מפני שאני קבורה במחצלת של קנים

הנה , לכות דרכי אל בקודשה ל עוד שלא נטהרה הנפש לעמוד בסוד קדושים להשיגכ ,שהוא המדמה

הרת הנפש ט שבמלאת ימי, אמנם אותן הציורים הם יהיו להכנה. פלי ערךש משתמשים רק להשיג ציורים

ולכתוב בו דברי , הנה הרגיל בעולם להשתמש בקנהו .כ דברים יותר נעלים"תזכה על פיהם להשיג ג

אמ נם מי שלא ערבב  . מ"לכתוב סתו, ולמוסק ל לפיכך זכה קנה ליטול ממנו"כדחז, ת שכליותהשגוו חכמה

פ "דורים ומוכנים להשיג עכס תמ צא הנפש כוחותיה, נהגות רעות באיסורין ומדות רעותה י"כוחות נפשו ע

גה מוכנים להשה ,נמשלו כוחות נפשה. כ במעלה יותר עליונה"עלות אחל שהיא אמצעי, מעלתה הנמוכה

לחוק ו שתשמש בהם לכתוב, אילו היא אוחזת בידה קנים רביםכ ,שפלה אמצעית להועיל להשגות עליונות

אלא שמי ,  נפש מוכנים להשכיל ישנם בכל אדםה והנה כוחות. בנפשה מושכלות גדולות אחר גמר  הכנתה

 מטורפים עשו כוחות נפשונ ,פ התורה והשכל"עה התנהג בחשיכה ויצא מסדר הישר שער י הנהגה"שע
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כוחות עצמן ה ואותם, השתמש בהם להוציא מהם אפילו השגה שפלת ערךל עד שאינו יכול, וסבוכים

ודומה לקבורה במחיצות של . שהם בעירוב וסיבוךכ מונעים הם, שמועילים להשגה כשהם כסדרם

פי  מונעת ממנה השיטה הראויה לו הקנים המוכנים לכתוב בהם דברי חפץ השתרגו בערבוביאש ,קנים

וכל לעסוק בהשגות גדולות י 'לא הי, מתוך טרדת הנפש, י מה שהקניטתו אשתו"ולי עא .פ"מעלתם עכ

כעין אותן . עשייםמ מוכרח להשפיל השגתו בדברים' הי, סיד לפי מעלתוח בסודות אלהיות כדרכו של אותו

,  לכהה ה שלכלן בעומק, ק"וזהו לן בביה. כוחותיהם החומרייםל שמשיגות הנפשות הקשורות עדיין

רוחות המשיגות לפי מצבן שבאותה  ;י ז"ע, דיעתןי והיתה השפעת, הסתכלות באותן ההשגות המעשיות

פילות הנה לפי ערך מדרגת  חסי ד ש ,כי השגות המעשיות בעסק העולם, רוב לערכן בהשגהק 'שעה הי

 .ק"שעה' ל בהק"ו ז"רחה כדברי', העומד בסוד ד

 

he . 

 
הורה כאן ידיעה בציור . הדי פלניתא דאתיא למחרב רקאי וגוב תא דכוחלאואימא לה לאימא תשדר לי מס

י מצד הגוף החמרים הם צבורים  כ ,אינו בא  מהגוף ו מקריו, הרגשת ההוד והיופי הוא כח נפשיש ,הנפשי

יתרומם על מושגים ש כ כח זה ישאר לעד אלא"אבל הנפש היא המבחנת ע. מקרהו באין הבדל בין משטר

תעודתם ש כ רמזה קשר נפשה אל דברים וכלים"ע. פ עדאן' ביאר בסש כמו, ר מתפשטיםיותר נעלים ויות

 .מסרקאי וגובתאי דכוחלא, היא ההוד והיופי

 

hf . 

 
הנהגת הנפשות טרם הגיעו למעלתם העליונה ב נקרא הכח הכללי. דילמא דומה קדים ומכריז להו

ז שלא נעתקו מהגופניות נקשרות "כו .מפני שכח המדמה הוא יסוד והכנה לכח השכלי, "דומה" השכלית

, נ "ם במו"הרמב' דכ ,כ בסידור ההנהגות המעשיות"מדמה הכללי הוא הפועל גה וכח, הנה בכח המדמה

 .פ שלימותו"שימוש להיות בכח המדמה עה שלהנהגות המדיניות צריך עיקר

 

if . 

 
ל בעינא אבא בר אבא  "א' עינא אבא בר אבא כוב ל"א, ל טובא אבא איכא  הכא"א, ל בעינא אבא"א

את  , ב תחילה משיגים את הכלל, מדרגתםב כשם שההשגות בשכל הפשוט הולכות. שמואל היכאד אבוה

היא למעלה מהסדר ש כ איזה הופעה"שצריך להם ג, כ בהשגות"כמ, פרטי הצריךה כ הדבו"ואח, הסוג

נפש ה כל בעניניכ כשהעמיק להסת"ע. פ תנאי השגת השכל"ולך עה מ הדבר"מ, השכלי הטבעי הפשוט

כ הדבר הפרטי "ועל פיהם ישיג ממנו ג, וריש ליורשומ בתור, ומצד יחסה הפרטי אליו, הפרטית של אבא

, ערך נפש דומה בתכונתה לנפש אביוכ ,א מושכל כולל"כ, תחילה נתברר אצלו בלא בירור פרטיב .הנעלם

, חסו ליורשו שמואלי ור מצדכ ביותר ביר"ואח, נצטיינה בהוראת אבא ב ר אבאש כ ביותר פרטית"ואח

הענינים  מ השיגו במעלה יותר עליונה. ל סליק למתיבתא דרק יעא"א .והיינו אבא בר אבא אבוה דשמואל

 .ואין לדעת ממצבו אז כל ענין מקרי שפל, מקרי העולםמ ומשכיל בסודות האלהיות הגבוהות, המעשים
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ig . 

 
ה שיג שלוי עוסק ועומד בהשכלתו חוץ . א סלקתל ט"ט יתבת אבראי  מ"ל מ"א,  חזייה ללוי דיתיב אבראי

אמנם לא  . חומריות וכוחותיהםה שעודן קשורות רק להשגות השפלות, שגת שאר  הנפשותה לגבול

נפשות שהם עדיין ה ל כיון שמעלתך נעלה מכל"א. השגות האלהיות הבהירותל התרומם כפי ערך מעלתו

 .ךותר כפי מעלתי ט לא סלקת להשיג"כ מ"א, בשפל המצב

 

ih . 

 
יש  מי שלא יוכל  להשיג מפני שנפשו בכללה . 'א כו"רד דאמרי לי כל כי הנך ש ני דלא עיילת למתיבתא, ל"א

כ היא "ע, יתרונה תוכל להשיג נשגבות יותרו אמנם יש שעצם נפשו מצד קדושתה. אה למעלה עליונהב לא

שלא תוכל , חות הנפשכ אמנם איזה מניעה מוסרית תעיק על. גבול הנפשות השפלותל עומדת מחוץ

לא בא עד ש כי מי, מ יש ביניהם"ונפ. ו מניעה טבעית מצד עצם נפשול 'פ שלא הי"אע, להתעדן באור העליון

אבל . א בשינוי מהותו"לא יוכל כלל להתרומם כ, הויתוו המעלה העליונה הוא מעוכב בשורש יצירתו

י תפילת צדיק  "יוכל המקרה לסור עו ,א מקרי"אין עיכובו כ, מעכבו] ממוסר[אלא שחק , מוכןש מי

בריו  של צדיק והולך ד שיהיו, לחק חוקי המוסר והצדק הכוללים, ת"מה שי] ממוסר[ שגם  הוא חק, וגזירתו

קר ה מ זה הוא חזק יותר מחק   פרטי של איזה משפט המעכב מצדה והחק הכללי. משרים פועלים וקיימים

כ פעלו דברי שמואל ועיילוהו ללוי להשיג "ע. דים עזהק שהוא כדמות עב קל נגד רוח, חסרון מוסרי שבנפש

 .כנתו וקדושת נפשוה כפי

 

k. 

 
והנה נפש המלאה , ההשגות צריכות הכנה בשכל. קוםמ שאני שמואל כיון דחשיב מקדמי ומכרזי קמיה פנו

כ יש בנפשות "ע. נפשות לפי גודל ערכהה כמה כשהיא מתקרבת ל היות משגת ומושגת ביותר מיתרח לה

 .וזהו פנו מקום, מתקרבת למעלתםה כליות שיעמדו על אופיו של חכמת הנפש החכמהש יגות הכנותהמש

 

k ̀. 

 
. יסוד  הפלוגתא אי ידעי או לא. 'ז כו"מספרים זעש נ מנין למתים"נ אריו"דארשב, יונתן  הדר בו' ואף ר

הנפש השכלית היא שמיות או רק טהרת ג כ הכוחות שהם כלי להשגות חושיות"השארה נכללו גב היינו אם

והסיפור כולל , ספריםמ כ אמר שהמתים"ע. ין לה עם הדברים החושיים ועניניהםא ודבר, היא הנשארת

' הראיו .היינו שנשארו כוחותיהם שהם כלים להשגות החושיותו .ענין שכלי שמתלבש בדברים גשמיים

דילמא , אף שלעיל דחהאמנם . יתה הכונה להודיעםה שזה, ממה שיש להם יחש לירושת הארץ הגשמית

וגם קשה . נ הקודמת שאמר  לא ידעי"יור לסתירת  דעת' כ אין זה ראי"א, ל"חרינא שכיב ואתא ואא אינש

. האמירה לעולם תועילש שהרי בהחלט נקט לעיל, כי אמר להו מאי הוי, א ידעיל ש ואי אמרת"ז מ"לפ
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המת  ו ,כלו להשיג הדברים הקרוביםה יו"דיין איזה יחש גופני ומשוע אמנם הכונה שיוכל היות שנשאר

כ הולכות "ע, אבל אינה מתכונת הנפש הקיימת, שמייםג כ בנפשו דברים וזכרונות"מקרוב עוד יצטיירו ג

,  הכיר ערך טובת ארץ גשמית לגופותל ז ודאי לא יוכלו נפשות נבדלות מן הגוף"ולפ. לה ההשגותא וכלות

אלא מדהופקד . דמסיקכ ולהחזיק לאומר  טובה, אמר להםנין ראוי להזהיר עליו לע זה' כדי שנאמר ש יהי

גשמיות ה נפשות הנבדלות הקדושות ציורים שלמים בחטיבותל מ שיש"ה מפי הגבורה ש"ז משרע"ע

שומר כל עצמותיו אחת מהנה  "וכדכתיב, לימיםש מפני שכל הכוחות המשיגים  הם נשארים. ועניניהם

 .ל"ד ז"עיין דרוש אור החיים להגריש" שברהנ לא

 

ka . 

 
ואיכא דאמרי דידעי ולא , יכא דאמרי  דלא ידעיא ,י כל המספר אחר המת כאילו מספר אחר האבן"אר

מ אין זה הקיום נוהג "מ, שארים קיימיםנ פ שהוסכם שהכוחות המשיגים עניני החושים"אע. הול איכפת

באים , רונותהם חסש אבל אותם הכוחות. עלות לנפש המשגת ומקנים לה יתרוןמ א בהכוחות שהם"כ

כל  ל כ באשר שלימות האדם היא שלא ישים לבו כלל"ע. שארוי אין נכון שהמה, מחסרון החומר בחיים

אם  שלילת הרע יש בה , והנה יש ספק. ללכ כ כח המרגיש הזה לא ישאר"ע, הדברים אשר ידברו עליו

, ת הפילוסופיםדעכ ,או שהרע נמצא מהכרח החומר, הרע נמצא כלל' ילו לא היא שלימות יתירה על

א ידע ל אבל אין לומר שבשלילתם הוא מעולה ביותר מאלו, שוללול והחכמה האלהית נתנה עצות ויכולת

לא ישאר  כלל הכח , מי שלא יכיר הרע עדיף ט פיו ,כ להאומרים ששלילת הרע שנמצא אינה מעלה"ע. רע

ולאומר כי שלילת הרע היא . כח רעב כי למה לנפש להשאר, לגנות' ענין הדברים שמדברים עליב המכיר

כשרון לדעת את א שר ה יותר נכון וטוב לנפש בהיות נשארת בה, יותו כלל במציאותה שלימות נוסף על אי

ז להראות פעולתה בשלילת הרע "תשאר עי, לימות לנפשש ושלימות הסבלנות שהיא. ידברו עליה

 .הול כ ידעי ולא איכפת"ע, התפעלות ממה שזולתו מדבר עליוה של

 

kb . 

 
המוח הוא מקום  . 'טללא ובזעה לארנקי דמוחימ ונפל קניא, דמר שמואל' אבתרי' ההוא דאשתעי מלתי

, צמצם מחשבותיו ולא ישלחם לחפשיל להורות כי שלימות האדם. הקרום הוא מצמצמו ומקיפוו ,השכל

מים יתרבה הנה כבוד שו .שלא יחקור במופלא ממנו, מדה הטובה לחוס על כבוד קונוה והיא להקנות לו

ילוחם ש י"כמי שמקלקל דעותיו ע, ח אפיקורוס נחשב"כ מבזה ת"ע .י כבוד התורה ולומדיה"בעולם רק ע

ח יבא "לי ממיעוט כבוד ת, אנושי כלל להתבונן בהםה חפשי לחקור במופלא ובמה שלא הורשה מטבע

'  ם בסוף ה"הרמב' דוכ, "לשונם תהלך בארץ"ש י מה"ע, "שתו  בשמים פיהם"'כמו שכ, כבוד שמיםב למעט

הנדמה , ל מיעוט בכבוד שמיםע להורות. נפל קניא מטללא, ח"כ כשסיפר ובעט בכבוד ת "ע .טומאת צרעת 

, על שאלת, ללאט 'לקמן רבא אחוי לשמי' כדאמרי. משל לשוכן מרומיםל ,החושי, לפי הציור הפשוט

.   ואין ראוי שיעיז לדבר בו,לד נגד שכלו של מר שמואלי כשכל, להורות כי שכלו. רחמנא היכא יתיב

שמפני כבוד  ', פעולה של ארנקי רמוחיה והוראה כי יפסיד, רכו הורוהו אות למיעוט בכבוד שמיםע ולפי

, כ יבא לידי זה"כבוד שמים וגב כאילו נוגע, ובמעטו כבוד חכמים. חשבותיו של אדם בטבעמ שמים מגביל

לויים בכבוד ת ,השלמה בעולם' ועבודת ד, והצדקכי עמוד המוסר ', יקריב ה תבע"והכל הוא משום דקוב
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 .התורה וחכמיה

 

kc . 

 
פועלי ' בשעה ששלום על ישראל יוליכם ד' פיא .'כו, ח נופל בגיהנם"כל המספר אחר מטתן של ת

היא יסוד תורת המוסר , א לפי ערכו"כ ,ז "מצוה של בצדק תשפטי שמחייבת לדון את כל האדם לכה .האון

ובהיותם . ז"כל הוא דן את דבריהם, ז"ח לכ"כ בהיות האדם דן ת"ע. לימותש והיראה המביאה לכל

כי יהיו דברים , ומתחזק בדרך הטובה, עומק הרעיוןב מוצא בהם טעם לשבח, תמוהים לפי ההשקפה

ה הוא מהדברים המעכבים  "משושם"רמבה והמבזה רבותיו כתב. ודש שיצאו מחכמי אמת נ ר לרגלוק של

,  ובה לא ישאר לו מע מד מוסריח ח  לכף"והנה המטה את  ת. לו ממי  ללמוד' יהיפני שלא מ ,את התשובה

מזדמנות סיבות   ש וכאשר בכל דור א פשר. כי פושעים יכשלו בם, ו לרועץל ועוד יהיו דבריהם הקדושים

הרגיל ש אבל מי. א עלולים להכשל"ובזה כל בנ, זמן ותאוותיוה מצד מצב, פורעות מצב המוסר והיראה

ל אנו "עבור בשאט נפש על דברי תורה אשר רק מפי חזל ,הוא ילך מדחי אל דחי, ח לכף חובה"תעצמו לדון 

וחושבי ' וכל הדור המה יראי ד, שראלי כ גם בשעה ששלום על"ע. הם גם בלא הסתערות כח תאוהב חיים

 .ד לשלישי מזה"נ בספי"מו' ועי. ת פועלי האוןא 'הוא יוליכהו ד, שמו
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מצב השכל אינו עומד על תכונה אחת בכל . יוםב בר עבירה בלילה אל תהרהר אחריוח שע"אם ראית ת

כ נמשל שעת "ע. מוסר ואור הדעתה ה תכונת"וה, ם שהברקים באין ושבים"הרמב' כד. חכמיםב אדם גם 

הדברים המאפילים את ו ועת התגברות הטרדות, יום, יונה לפי טבעה בטבע החכםע חוזק הנפש ושלימות

הרהר אחריו ת אל, בשעת התקדרות ארחות שכלו, עבר עבירה בלילהש ח"כ אם ראית ת"ע. הליל, השכל

שתשובה של , והני מילי בדברים שבגופו. שובהת כי תיכף כשחוזר לאור התורה ודאי עשה, ביום

פ "כי אע. צריך שתראה הפעולה, פועלב אבל תשובה מעשית. 'מחשבה תיכף מתעוררת לרגלי תורת דו רצון

 .יקון המעשהת כ מותר להרהר עד רואינו"ע. פעמים המעשים מונחים בשפלל ,מתטהרשהרגש 
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י כבוד "בעולם וע' ח מרבין שלו"מפני שת. משנתינוב וכולן שנינו, ד מנדין על כבוד הרב"ד מקומות ב"בכ

מקבלים ביראת הכבוד דברי תורה ש י מה"וגורם אחדות הכלל ושלומו ע, תרבה כבוד התורהמ ח"ת

כנג ד   ] מדה[דתו היא מ כ"ע. ח הוא הגורם להפריד הקשר הכללי"בועט בכבוד תה כ"ע, הוראת החכמיםו

היא ההלכה ש ,ובאשר המשנה. עד ישא עונו למען ישוב מדרכיו, הכללמ להיות מנודה מרוחק ונבדל, מדה

עיד כראוי לגוי אחד המ, שראל להיות גוי אחד בארץי גורמת ליסוד ההתאחדות של כלל, הפסוקה

גם כי יתנו "פ "לי ע"משנה כדחזה א בזכות "כ אין הגלויות מתכנסות כ"ע. 'ל אחדות השם יתע ביחודו

אופנים ידועים ב ,אוי להיות שנוי במשנתינו ורמוז בה כל אופני צדדי השמירהר כ"ע" . בגויים עתה אקבצם

 רומז לפינה מיוחדת א"הם כ, ד מקומות"כ אותן הכ"ע .הכוללים את פרטי דרכי הזהירות בכבוד הרב

שהוא יסודו של , סוד כבוד חכמיםי שמהם נלמד לפרטים רבים המסתעפים לשמור את, כבודה בדרכי
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, וגמת הכהנים והלוייםד יח הם יסוד קיום התורה בעולם'מפני שמצינו הת, ד"כה ואולי יסמך מספר . עולם

דרכי מ שנדבה רוחו לפרש, אי עולםשכל אחד מב, ל"ז' ם"הרמב' כדו .'"יורו משפטיך ליעקב"שכתוב בהם 

ד מתנו ת  "ומצינו כ. מעלת הכהונה בערך אל הכללב הרי הוא, ותורת ו' החושך ההמונים ולדעת את שם ד

ד אופנים של יחש "דאי ישנם כו כ"א. ד"כ' כנגדם מצינו מצות כהונה ולוישל"בחוה' כבר כו .כהונה

בוד הכהנים כ כל יחש הוא מחובר בקיומו עםויסוד , ורי התורה על העםמ שמתיחשות פעולות הכהנים

קראו נ ה"א שמשו"וביארתי במק. גדולהל"למשחה"ו, " תנהמ עבודת"כ נקראו מתנות כהונה "ע. המורים

ולא , בעולם' המאירים אור תורת ד' נותן לכהני דש להורות שהעיקר יחשב בעיני האדם מה, החולין שירים

, ם נתינתו רגש כבוד להכהן המקבלע כדי שירגיש,  וקדושהא צריכה קריאות שם"כ, הנתינה לבדהב די

א "ינה דיה לבדה כא נמצא שבכלל הנתינה. עלה ומקודשת מה שאינה ראויה לזרנ בההוראה שאכילתו היא

הולכים ל עם ערך רוממות קדושת התורה ועוצם ההצלחה שישה שבזה יכיר, כ רושם של כבוד"שתעשה ג

שהם , מעלות שגדרתם החכמה העליונה לפרטיהןה ות להיות נגדכ הפרצות בפרטן ראוי"ע. בדרכיה

 .ל כבוד הרבע ד מנדין"נרמזו מה שב, פרטיות, ד מקומות"כ בכ"ע, מספרב ד"כ
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אלו . והמגיס דעתו כלפי שמים, י"המזלזל בנטו ,ח"המספר אמר  מ טתן של ת, נפק דק ואש כח תלתא

בל ב התפשטם מביאות הנה רעות א ,ח בשגגה" מתמפני  שיצא, א מ הם הוא רק ח טא קל"ם שכא ,השלשה

ד שפלת הדיוטה ע והולכות ממדרגה  למדרגה', ל חלקה טובה במוסר ויראת דכ לערות עד היסוד, כלליות

מתוך כך ו .ח ודבריהם"גורם רק מיעוט הכבוד לת, ח"טתן של תמ כי המספר אחר. התחתונה שבהשחתה

כ "ע. ויתהוה מזה זלזול מעשי במילי דרבנן, עולםל םיחלשו דבריהם ותקנותיהם ולימודיהם שהם חיי

עד שיבא , מילי דרבנן משריש תכונת העזותב והזלזול המעשי. שהוא מדרבנן, י"המזלזל בנט, תולדהה 'תהי

ראוי לחוש רק לפי ערך '  הי, אדמ זה באופן דק' ואם שבמאורע הנרמז הי. עתו כלפי מעלהד כ להגיס"מזה ג

שוב אין , עלהמ אבל בהשפל והתפשט חולי המיעוט בכבוד של. ה"חסיד עה םעוצם קדושת קדוש האלקי

שחתות ה המה ראשי, אלה שלשת הסוגים, ובכלל. ובה בעולםט מעמד לכל טוב וכל מוסר ו נעם וכל מדה

ומזה יבא לקחת ביראת הכבוד , בריהם ופעולותיהםד ולדון לכף זכומ, שיש לכבד דברי חכמים, כוללות

הנה נחלקו שלשת המדרגות  ו .דותיהם יבאו כשמן בעצמותיו להוסיף לו חיי עדואג, טובה מוסרם

בריהם ד ל ומוסריהם וכל"אגדות חכמינו ז', הא. כבוד הראוי להםב המשלימות את הכלל בהשמרם

רק לפי , עיני האדם ויקבל מהם את האור הצפון בהםב שהם יתרוממו, שאינם תקנות ולימודיים מעשיים

ומתגבר   לערוך , ובת הכרת  גדולתםט ובהיותו מא בד ממנו ,  שישכיל לתת לאומרםוממות הכב ודר ערך

ושלם ' מוכן לכל ירא דו יאבד בידו את הטוב הגנוז, פ השערותיו"לעות אותם ברוב עו ,דרכיהם לפי שכלו

מספר אחר מטתן של  ה נגד קלקול זה בא עונש. מחוכמים והקרושים באגדותה במדותיו ודעותיו מדבריהם

ולא , שקיפיםמ מבלי שער מראש נגד איזה  גדולי ערך הם, עזות מצחב נגד מב קרים ומחפשי מומים, ח"ת

תנחם ' אשר רוח ד, ענקי הרוח, רכי גדולי דעהד יבינו כי בעל נפש קטנה לא יוכל לשער כלל

בת העיזו בתחילה לשלח יד ס י"ע, והפורץ בהם, ההלכות שהם מצות חיוביות מדרבנן', בה .בהליכותיהם

הוא , מעשיםה כי בפרצו גדרי. תגדל רעתו, ח"צד סיפור אחרי מטתן של תמ שבא, בעזות, בקורת בהגדו ת

אשר בנו ', להרס את המגדל עז שם ד. כלל ישראלב ולתאוה יבקש נפרד ועושה פרצה, רשע וחוטא

 התורה דרות התורה בענינים שהם מןג כ לפרץ"ומזה יבא ג. אשר באורם נראה אור וחיים, עולםה עמודי

, כ בדברים של תורה"ג ויפרץ, בהמשך הזמן תתבטל ממנו הרגשת כבוד שמים, רבה כי בהבטל כבוד. ממש
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, פועלב מילי דרבנן, הגדות, אלה'  כ נגד ג"ע. גיס דעתו כלפי מעלהי אבל הלא הוא, יצאו' אם שהם מפי ד

באו אלה  ,  וד הרבהתחלה של פרצת מיעוט כבה י"להשמר  ממכשול שאפשר לבא ע, ומילי דאורייתא

ח בתור סוגים "באים מכבוד תה עקרים' ונגד אלה הג. ד"עקרים להענפים הרמוזים ביתר הכה השלשה

ד "הם יחש לכל וכפי שאמרנו יש, ד"שהם בפרטיהם לגדרים של כ, לימותש עליונים לפרטים רבים של

, מקדשב ,פ הגוזל קמא"כס', כ לחילוק סוגי המתנות לג"חש גי יש', ל שחילוק הסוגים לג"י. מתנות כהונה

צריכה השפעתה של אגדה לטול חלק  , ית ישראלב בגבולין ששם מקום כל המון. בגבולין, בירושלים

ל העם להרגילם במדות ישרות ודרכי כ לפני' שבהם מישרים דרך ד, וכבוד אלו בעלי אגדה. ל "דחזכ בראש

ועל ביותר דקדוקי פ שמה, " מירושלים' דמציון תצא תורה ודבר  ", קום החכמהמ ,ב ירושלים. אמת וצדק

כ היו "ע. ח המדקדקים במצות"ילי דרבנן בין תמ שביחוד היתה ניכרת זהירות כל, המצות

ומזה בא התכ לית הכולל כל  . ופריםס להזהר בכל רקדוקי' ומהם למדו כל המון עם ד, ביריםח נקראים

ממקדשי ", ליוע 'קדוש שנקרא שמו יתשהוא ניקבע בבית הגדול וה', ם הש אורו של עולם הוא כבוד

כ נחלקו כל אלה הסוגים מכוונים "ע. 'הזהיר על המקדשש לא מן המקדש אתה מתירא אלא ממי, "תראו

שממנו , ועוסקיה' לעורר יחש כבוד תורת רו דברים שאפשר להיות מתקלקלים בחסרון שמירה להעירה נגד

 .ת המציאות הנדחיתולטוב, שלומו של כל העולם כולול ,יתד וממנו פינה
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י מפני שהיו דומין "פירש. ל דוגמא השקוה"א' וכ דתנן אין משקין. ח מה היא"המספר אחר מטתן של ת

לא מצד , באו דינים והלכות שקבעוש ,הוא לתלות דברי חשד, ח"דבר של סיפור אחר מטתן של תה כלל. לה

שאף . רטיות חלילהפ בות של נטיות רצוןא  מפני ס י"תורה או קב לתם האמיתית כה עומק הבנתם במשפטי

שלא , בריהםד אין זה פוטר אותנו כלל מהחובה של קיום, הנוגפים הללוו כדברי המעוררים' פ שאם הי"ע

, ד שבדור"פ ב"תורה ונתקבלו דבריהם בישראל עה וכיון שהם היו מורי, נתנה תורה למלאכי השרת

ין  אם היתה כונתם זכה בהתחלת ב ,המשפט לבקרולא לנו , ייבים מלא תסור מלזוז  מדבריהםח הננו

ל רצון שהטה ש 'כ נטי"או חלילה נתערב בזה ג , כמו  שהוא באין ספק, אמתה המשפט והחלטתו רק לשם

ואוי לו להורסה ומרפה ידי מחזיקי , יא תורה שלימהה פ כיון שנקבעה ההלכה זאת"עכ. את השכל

אבל בתורת המוסר  הכללית . קדוקי סופריםד נן ו כללקיים באהבה וחרדת קודש כל  מילי דרב, חייםה עץ

דולים לפי ערכם הקדוש והנשא ג בהנטל יסוד מדת דרך  ארץ ו כבוד, רעה הזאת פרצות רבותה פורצת הדעה

ולו וסמוך על אדני כ שנטוע, ו כרם בית ישראל"וק, בוסת כל קי בוץ קרובה חלילהת אז. וירהבו הנער בזק י

', ד והמקור היחידי לשאוב דעת ויראת . שגבו מעולם ועד עולםמ עוזו וכלהיא מ' ורוח ד, התורה והדעת

ברי תורה והרחיבו ארחות חיים בדעת ויראת ד כאשר ביארו ופרשו, א מקור חיים תורת החכמים"אינינו כ

וממות הכבוד הראוי לחכמים ר הוא מחליש הכרת ערך, הם דברים מפני נטיות חלילהל כ המיחס"ע', ד

חר מטתן   א כ ביאר יסוד מספר"ע. כ ברבות הימים"וחלישות מעשי ג, ידמ א הפסד מוסרישיבי, ודבריהם

ומה גדול מאד בעונינו . צמם בדיני תורה חלילה להםע וערבו כבוד, באמרו דוגמא השקוה, ח"של ת

ויראה את ' בב זונה יטהר השם יתל יצר. ח שהתרבו בדור אחרון"ממספר אחר מטתן של ת, ורינוד מחץ

רבות לא טוב וחקר כבודם  ה אכול דבש"כמו שכתוב, עלת כבודן של אבות התעודהמ להכיר, שועתועמו בי

 ".כבוד

 

kh . 
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נעלת על כל אדם מישראל בחכמה ובטהרה וביראת  נ שאין העזרה, ו שעקביה בן מהללאל נתנדה"י ח"אר

באופן ' יהם אפיל דבריהם להשיג עלע המבקר דברי חכמ ים ונוטה לפעמים קו. עקביה בן מהללאלכ חטא

נינים עקריים הכוללים את כל ע יבחן הדבר הרבה בערך המבקר ההוא בשלשה, כבודםל אשר יראה פגימה

יאמר עליו ש עד, שאם הוא חכם  גדול ראוי לעמוד במקום  ג דולים, חכמהה היא', הא. שלימות האדם

אין עליו חטא , ו לוכאן נטו מדרך האמת מי שקדמש השיג, ובשכלו הגדול כערכם. שכנגדי חלוק עלי

פ "אע, העיז פנים בגדולים מ מנו הרבהל ,אבל כי יבא אדם  ק טן ויעשה כמעשה הגדול ההוא. פתיםש בביטוי

, היא טהרת הלב', הב. עולםה כי העיז פנים ונטל חיי המוסר מן, ענש יענש, ל הגדולש שידבר כאותו סגנון

בבו טהור ל 'צריך שיהי, שים גדולי עולםצדדית שפעלה על שכל אנ' ניפ שבהיותו מיחס לפי השקפתו

שלא לסור כלל מדרך האמ ת , טהרה של הלב הטהורה עד שבנפשו ידע נאמנה כמה ג דול כח, שבלבבות

דבר זה לא השיגה יד טהרת לב במ עלה ש ואם עם כל טהרת לבבו יוצא משפט, ונגיעה' היות לו פניב 'אפי

רק אם   . לא יאונה לו רע, הטעאהה אפשר  שנפלו במוקששגה כי  גם ג דולי ערך אדם המה ומ ויצא, העליונה

ו שאין לו כלל ציור "קו ,שר לא קנה  לנפשו מאומה מהמדות העליונות הקדושותא ,איש חורש מחשבות און

שוקותיו ת נגד' פ שתהי"להגיד ולשפט רק בשם האמת אע, הגיעל אמיתי עד היכן תוכל יד טהרת הלב

הוא נחשב למבלה עולם , דתן של צדיקים גדולי עולםמ דון ממדתו עלהוא אם יעיז פנים ל, וכבודו הפרטי

אמנם אף אם נשלמו . וכל לחרוץ משפט זהי כיון שאין בו טהרה לא, בו חכמה' ואפילו תהי, טאו ישאח ואח

רק בהיותו ידוע לירא . דוליםג רק אז לא יוכל להתפס על מוצא שפתיו נגד, גם הטהרהו לאדם החכמה

משגה בעוצם חכמתו ה ז נוכל לדעת ברור שא ם לא התבררה אצלו אמתת"עיש , נפלאהחטא במעלה היותר

עודה  ת מוציא מפיו דבר למרות כבוד חכמי' ודאי לא הי, שם האמתב וטהרת שכלו וחובתו הגדולה לקרא

בטהרה וביראת , אמנם מי שנעטר בחכמה. שפתיוב ירא וחרד פן יחטא' כי הי, שהם למאורות ישראל

וחלילה לירודי  . נו לחשוב עליו רעל חלילה, יחשב לו לחובה לבא בדבר מיוחד בבקורת עזהז "עכו ,חטא

טהרת  , חכמה, הנה אלה השלשה יסודותו .הנהגה זו הראויה רק לו לפי מעלתוב המעלה להדמות אליו

יראת חטא שממנו יסוד לסור ו ,הרגש שעליו בנוי היכל תורת המעשים ודרכי העבודהה היא מקור, הלב

חכמה בשלימות ו ישנם חכמים מתגברים בתורה, הם נחלקים בכלל ישראלו המה כלל השלימות. ל רעמכ

י חיבור כולם יחד  "וע, יש מתגברי ם ביראת חט א בפועלו ,ויש מתגברים בטהרה ועבודת הלב, השכל

 ימצא שיקבצו כל שלשת, בדור' ד שהוא עמוד תורת, אמנם רק במצויין שבמצויינים. ית ישראלב יבנה

ל מצות הפסח שכל ע והנה כלל אחדות ישראל יצאה בייחוד. רוממות ערך נפלאהב המעלות באיש אחד

נחלקה בזה . סחיהם בחבורות שמרבות ריעות ואהבהפ ישראל באים בשער אחד ומתמנים על

 יראת -כנגד שלימות המעשה , ישראלו ,עדה, קהל, כדין המשנהי בפסחים, סחים לשלשה כתותפ שחיטת

שבהם הקהל , מצות המעשיותה הקיבוץ יסוד קיומו הוא רק , קהל.  חכמה-השכל , הרהט -רגש הה, חטא

הרגשות הנפשיות ה י שיווי"הוא רושם הקיבוץ שע, העדה. מאחד את   הכלל כולוש ,חקה אחת ומשפט אחד

'  שהיא יסוד ההרגש לקדש שם ד , לדבר  שבקדושה' מריג ,"ונקדשתי בתוך בני ישראל"' בעבודת ד

גם קהלת השופטים . חות מעשרהפ ואין עדה, מעדה, מקדישים אותו ברגשי קודש שרפי קודשש כשם

פי ערכו בתוך אימות כ מפני שההרגש הטוב ראוי למצא מקום". ופטת ועדה מצלתש עדה", נקראת עדה

ל קהל ש ומי שבו נקבצו שלשת הקדושות. ל בנים בסנהדרין"מי שאו כ אין מושיבים זקן וסריס"ע, המשפט

ואם לפעמים מלב חכם טהור וירא כזה . בקר חרוץמ הוא ראוי להיות, דה וישראל ברוממות תפארתםע

לא ירע חלילה מאומה למצב המוסרי  ו ,מעוזו והאמת נר לרגליו' ידענו כי יראת ד, לונה חרישיתת תצא

וד יזרח אמת עה והדרת', בהיות הבקורת באה במילוי כל גדרי, מקומו יעמודב כי כבוד חכמים. הכללי
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אבל רק לפי כבודם  , והם גם הם יובאו למשפט, ולםע יותר בהודע לכל כי אין משא פנים גם  לגדולי

ח מרבים שלום "ת"בזה יתקיים , אמרנוש היות השופט ראוי ומוכש ר מכל שלשת  צדדי השלימותב .וערכם

מה טהרה ויראת כח כ נגד  שלימות"ע. נתנו מרועה אחד ] כולם[טמא  וזה מ טהר מ פ שזה"אע" . בעולם

עזרה ה אמר שאין, בא לבקר דברי קדושי עליון עמודי התורהש הטעונים בשלימותם להיות למי, חטא

בחכמה בטהרה ביראת  , וישראל, עדה, נקבצו קהלש בשלשת הנעילות, ננעלת על כל אדם בישרא ל

 וטוב לשמע גערת ,עת ותורה יבקשו מפיור כי שפתיו ישמרו, ו שנתנדה"כ ח"ע. עקביה בן מהללאלכ ,חטא

 .חכם

 

l. 

 
ראוי . הוא רק על פקפוק במילי דרבנן, מתנדהה .ד סוקלין את ארונו"ללמדך שכל המתנדה ומת בנדויו ב

, הכשיל גם בחמורות שב חמורותל לסוף יבא, תחיל לפרוץ גדרה של  תורה בעניני דרבנןה להראות שאם

ועל . עקריותה היו למרמס גם  הנטיעותי, בהנטל סייג התורה ויפרצו גדרהו .רי"שכך דרכו של יצה

כ סוקלין את  "ע, מתתן בסקילה, הם מעיקרי התורהש ,כעבודה זרה וחילול שבת, שהעבירות העקריות

י יבא הוא או הלמדים ממנו ג ם כ ,ד חכמים לא בנידוי לבד יפטר"הורות שבהשתדלו לעבור על ,ארונו

עבור הארס מתחת ית י , של פריצת גדר  דרבנןולהורות כי בהעדר התשובה. בתורהש לעבור על החמורות

סקילה ה עד באו גם לגב ול, כל דרכי התורה לעשות בהם שמותב מדריגת החומר ויעבור ממעלה למעלה

, לכל עם הישרים' על  חיוב ההרחקה שראוי, רמזתמ ומיתת הסקילה בתכונתה. שבפושט ידו בעיקר

,  י מגעי הידים בגוף המומת"אות עב ,ולת הסקילהז, מתו ת'  כי כל ג.  רכיו עד פשיטת יד בעיקרד ממשחית

ענין שאמרו בכלב כ .כהורג דבר מזיק אר סי, אבל הסקילה היא בזריקת אבן. ובי כלי אשר ימיתו אותו "ע

מ כיון "מ .ואם מת בה יצא ', כ ירי"ואף שסקילה היא ג. דבר הנזרקב 'מ למקטלי"נפ, ח דיומא"בפ, שוטה

. יא הפעולה האחת ללמד על הרושם של ההרחקהה דיה, ל בזר יקהשאם לא מת   בה לא יצא ע ד שיסק

הורות עד כמה צריך להרחיק מאדם  ל ,רשע שהקשה לבו שלא לשוב ומת בנידויו סוקלין את ארונוה כ"ע

שמירה מנחשים צבעונים ה להורות עוצם, בדבר הנזרק' עונש הניתן לו ראוי שיהיה 'שאפי, כזה ומרעותיו

] 'וגו[חי שוה מ לא ישבתי עם"יקיים מקרא שכתוב' וכל גבר ירא ד. חיבורםו שמזיקים בנגיעתם, כאלה

, בהיותי מתרחק גם ממגעם בכל אופן". רחץ בנקיון כפיא ,ועם רשעים לא אשב. שנאתי קהל מרעים

לעבוד את , תגדל מעלת האדם, כרת הנסה י"להוראה כי ע, בתודה יש חמץ. זכה להשמיע בקול תודהא בזה

' אדם מעלה בדעתו שיש עבודת דה ובהיות. שהם החמץ הבא משאור ש בעיסה, קשים שבוה תכ בכוחו"ג' ד

השתמש בהם ל כדי, דעתו להתחבר עם הרשעים ללמוד מהם דרכיהם הרעיםב לא יעלה, בכוחות הרעים

, א די אדם לקדש עצמו בכל דרכיו"כ. מתחבר עמול לרשע גם לא' כי ודאי לא טוב יהי. 'בעבודת ד

ועם "אמר, התרחק מן הרשעיםב כ"ע.  יוכל למצא כל איש בטבע גם בל א עזרת הרשעיםשותק ומדות

]  מלאכותיך[לספר כל ו ,לשמוע בקול תודה' ואסובבה את  מזבחך ד, נקיון כפיב וארחץ, רשעים לא אשב

 , בכל לבב' ד כענין עבודת, י מדות קשות"כ ע"ולפעמים ג', ושה שליחותוע ה"י כל דבר הקב"שע, "נפלאותיך

 .יבינו כל' ומבקשי ד, בשני יצרים

 

l`. 
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י כבוד שמים נעשים כל דרכי "הוא שע, מים באמתש יסוד כבוד. המגיס דעתו כלפי מעלה כגון חוני המעגל

ואז , תמוטט יסוד הצדק והמוסר בכללנ ,במקצת' ובהבטל כבוד שמים חלילה אפי, כוונים בעולםמ היושר

הוא  ' אלא שכבודו ית, כבודינול ה צריך"כי אין הקב, כבוד שמיםזהו עיקר הקפידא בו .א בחשכה"ילכו בנ

יזה הגסת דעת  א נדמה לעין' כ אם יזדמן שבדבר שיהי"ע. תכליתית לכל נוצרה מצד עצמו יסור ההשלמה

, אבל אם בדבר זה עצמו יתרבה כבוד צדיקים, בוד שמיםכ חלילה נדמה כממעט' ומזה יהי, כלפי מעלה

עד שמתחטא  לפני , דול כבוד צדיקיםג כי  בראות העם עד כמה . ז ביושר"ננו עיאשיות המוסר יתכוש ל"י

. זאת היתה סברת חוניו ,אבל הכל להתאמץ כפי כחם ללכת בדרכיהם הטובים, צונור המקום ועושה לו

וא רק ה אמנם כל זה. מזה יולד שלימות המדות וההנהגה הטובהש כיון, כ זהו עצמו גדולת כבוד שמים"א

. ישתוקקו יותר אל הטוב והצדק, דור בכבוד הצדיקה שלפי ראות העין של, ל התוצאות של שעהאם נביט ע

,  הבסיס של כל ארחות הצדק והמשריםו יודע כי רק כבוד שמים הוא המכון, כשנשא עין למרחוקל אבל

'   ת דפי יכלתם בארחול ובהתרבות כבוד שמים דור לרור יספר כבודו וילכו. ל עולםש הוא צדיקו' הוא ית

לב ב ההרגש של המיעוט נשאר, בל במיעוט  חלילה בכבוד שמיםא ".והלכת בדרכיו"כ כתובי ,  חסד ואמת

והנה תפילה . ד עובר כך תלמודו עובר"כשם שבוו ,והערת הצדיק בצדקתו עוברת היא. כ לדורות"ומתנחל ג

שמו אל לבם , להעבודת התפיב כ גדולי הדורות שהתחסדו עם קונם ואחזו ביותר"ע, עה ש נקראת חיי

ולד העתיד י ,אם ימצאו מתקנים, מפני שכל הוה בדורו. ל כלל ישראלש לתקן תמיד מ צב הרוחני ההוה

העמיקו לחקור על כל , דור ששמו  עיקר מגמתם   התורהה כ גדולי"ע, ותורה נקראת חיי עולם. היקר מאד

כללית ה היתה פעולתו, בתורהשעם היותו גדול , כ חוני המעגל"ע .פי המצב שיוכלו לפעול בעתידל דבר

שזהו עצמו כבוד , היתה שיטתו ברורה. שראל בהוהי לתקן מעשיהם של' ועינו ולבו הי, יותר בתפילה

ברבות , טוב האלהי ללכת בדרכיוה א מת קרבים אל"שיסודו הוא תיקון ההנהגה והיות בנ, אמיתיה שמים

א "גמתו  אינינו כמ כי באמת כל. ר החיצוניי הגסת דעה כלפי שמים לפי הציו"ע אף אם בא, כבוד צדיקים

מנם שמעון א ".במעשיו' לעולם ישמח ד' יהי כבוד ד"ככתוב, ריותיוב דהיינו תיקון מעשי', ריבוי כבודו ית

בפרט , במקצת' בהיות חלילה שם שמים מתחלל אפיש ,בן שטח דאג לטובת דורות העתידים להיות

ההיזק הזה גדול , ושם גדול וקיים לדורותר שעושה, בדורואר הדור ועטרת ישראל  צדיקו של עולם פ י"ע

בריו אם שהיו נראין ד אלא שמפני שהוא כשהוא לעצמו חש בודאי בכל. דור בהוהה יותר מהתיקון של

מה ת ואצלו ודאי היתה עבודה. פחד כראוי לצדיק נשגב שכמותוו 'מ הוא חש בהם יראת ד"מ, להגסת דעת

"  ישמח אביך ואמך"עליו הכתוב אומר , לילהח חשוב קצת כהגסת דע ת' פ שלפי הדור הי"אע, ושלימה

א על "כ, השקיף על ערך הרושם של הדורל כ אין"ע. יותר מערך המון רב בכמות, איכות גדול מאדב שערכו

ועוצם רגש כבוד , שלימותה ומצדו ודאי היה הדבר בתכלית. השלימות שהיה בזה מצדוו ערך העבודה

 .ציירל נחנומה שלא נוכל א, שמים

 

la . 

 
לגדור פרצת השלימות . ית ישראל ברחמיםב יהי רצון מלפניך שתגדור פרצותינו ופרצות כל עמך

י  "ואפשר ע, י מוסר של עונשים"דין עה התגברות הרשע וחוזק התאוה ומדות הרעות אפשר במדתמ הנחסר

שלא יוסיף עוד , שבט אלהמ כ יבקש הנגוע"ע. דול להטיב את הלב ולטהו את הנפשג רחמים רבים של סיוע

הטוב ל מהכרה אמתית, לטהר לבבינו אליו לעבדו באהבה, רחמיםב 'ופרצותיו יגדור השם ית, לדאבה

לבד , מצבו החמרי או המוסריב ובהיות חסרון אצלו בענינו או. ל אדם הוא מעורב עם הכללכ .והשלימות

לא ישכח את   , ר לוצ ת האדם הוא שגם בעתושלימו. כ חסרון כל לי"הסתעף מזה גל הנוגע לו לעצמו מוכרח
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כ לתיקון הכללי "ולשפך שיח ג, מגיע מחסרונו הפרטיה כ על החסרון הכללי"ויצטער ג, חיי הכלל

פי האמת והשכל נמצא האדם ביחשו אל ל כי. זה יקר וחשוב בעיניו כתקנת עצמו' ויהי, יקונו הפרטית י"ע

, בקשו על גדירת פרצותיוב כ"ע.  אל ענינו הפרטי לבדוזק המציאות לעומת יחשו וקח הרבה יותר, הכלל

וא ראוי ה ואז. ופרצות כל עמך בית ישראל', כ על פרצת כלל עם ד"ג ציבורא לבקש' ישתף נפשי בהדי

תמשכהו קדושח הכלל , ם הציבור בכל פינותיוע ובהמשכו, כי כח הרבים גדול מא ד, ביוחר לרחמים

נכונו רק ללצים ולכסילים המתהלכים ש צריך עמה שפטים' לא יהיש, עולה ולמצב מוסרי נעלהמ להנהגה

 .לרוח תאותם הנפרדת

 

lb . 

 
י לעולם אל יפתח אדם "דר ' וכן תנא משמי, ל"בש ר"רא, לאינש למימר הכי' אמר אביי לא מיבעי לי

 האדם. פ ההדרגה"יותר נשגבה שמשיג ע ה ההנהגה האלהית תוביל את כל היצור אל השלימות. שטןל פיו

הנה שלימותו הוא תי קון ו .פרטיים מסורים בידו שיובילוהו אל השלימות הנשגבהה בבחירתו כל  עניניו

יצטייר ש כ צריך"ע. 'קור של שלימות ההנהגה היא ללכת בדרכי דמ ובראש כל, מעשיו בתכלית התיקון

צמו בתכלית כדי שיכיר מזה לישר ע, יושר והמשפטה הם בתכלית' שדרכי ד, בלבבו ושכלו ציור אמיתי

שיש העברת משפט אפילו לחסד ו ,מנם אם יצוייר בשכלו שההנהגה האלהית מותרת על העולא .היושר

. תוכו שפע שלימותמ ויתרחק מהמעיין שיוכל לשאוב, כי יאבד דרך. מוסריתה מיד תתקלקל תכונתו, וטוב

רבו ש אם' , כ לחסד ד"רת המשפט והיושר האמיתי הוא ראוי גמ כי לפי, כ צריך האדפ לצייר לנפשו"ע

אז . בקבלת שבים הכל הוא ביושר וצדק רב' שם יתה גם חסדי, אבל מדת התשובה לעולם פתוחה. פשעיו

אמנם כשישריש . רחות צדק ומשפטא וילמד ללכת', ישכיל אל טוב ד, ההנהגה עמו בחסד' שתהיכ באמת 

חמלה ואהבה ב ת"עמו השיומפני מה יאבה שיתנהג , משפט ראוי לעונש רבה בעצמו שהוא כפי אמתת 

שמפני אהבת עצמו תעות ההנהגה  , לילה אפשרותח הוא משריש שיש, ורחמים שלא מן המשפט

פ מדת "יגרום הדבר שלא ינהיג דרכיו עו ,ומזה יצמחו פרי ראש ולענה על שדי המוסר שלו, שפטמ העליונה

תוכל , ז חלילה הכרח"או ל רעיצייר בעצמו שהוא ראוי להיות בכ] אם[כ "ע. ל רעהא ויצא מרעה, המשפט

ו א  ה ויאחז גם, עמו צדק המשפט האלהי'  וכל ללמוד מהנהגתו יתי למען, לגרום להביא באמת  עליו רע

ודכאו ת   ', כי לפי ערך גדולת השם ית, נפשו ושכלוב ויצייר, כ אל יפתח אדם פיו לשטן"ע. במדת המשפט

המשפט תוכל לחייב בצדק לסלח ו ת היושראבל מד', אם כי רע ומר עזבו את ד, תגבורת יצרוו האדם

 .ואל טובו' ינהר אל דו ,אז יתרומם בדרכי הצדק והחסד, הוא מכיר את מעוותיוש כיון, ולקבל שבי פשע

 

lc. 

 
מ שיש חילול "כ', כמה ואין תבונה ואין עצה לנגר דח ט אין "המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק מ

ז ראוי להשריש "עכ, הבחין בין טוב לרעל אם שראוי ללכת בהם, מותהמפורס. ין חולקין כבוד לרבא השם

ממנו יוצא , רע בהמפורסמותו ם שידיעת טוב"הרמב' כד. מעלה מהמושכלות האמיתיותב שהם פחותים

כ משפטי תורת "ע .יתה ירידת האדם באכילת עץ הדעת וידעו כי ערומים הםה וזאת. הכרת הנאה והמגונה

בוד כ ומהם גם, ר"נעלים המה מכל חוקי המפורסמות של טו, אלהה ת המושכלהתמימה ש נוסדו בטהר' ד

פ שישנם במציאות "אע. כמה ואין תבונה ואין עצהח אין, נגד חוקי תורתו', כ בהגיע נגד ד"ע. הבריות נמצא
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יש חוקים , מיני  חוקים' כי ישנם ב, זהב גם ראוי  להעיר. 'לכת בהם בהיותם בלתי מנגדים חוקי דל וראוי

הכרת הנעים והנשגב ולעדן ב להרחיב לבו של אדם ולרומם נפשו, ל הנאה והמגונהע שמיוסד תכליתם רק

ויש , ב"כיוו ,הציור, כמו הזמרה, שמהם יצאו חכמות שונות, ורת היופית ונכנס בכלל זה כל. כשרונותיו

בהם אינינו באשר כל תכלית אלו הידיעות והחוקים שו .כ חוקים נימוסיים ערוכים בשכל"עבורם ג

כ יאתה לדקדק בכל הליכותיהם "ע ,ש דחיי עולם אין בידם"ומכ, לא חיי שעה, נותן לאדם חייםה דבר

א "עודתם  אינינו כת כי כל. הם דבר יוצא מהנימוס ו הדקדוק של כבוד הראויב 'ואופני קיבולם שלא יהי

וקים הנוגעים כ הח"מה שא. בלתם למעלה מתכליתםק חובת' ואין ראוי שתהי, הנאה והנימוס

כי , השגיח על חוקי נימוס וכבודל בהם אין, כמו חוקי הרפואה וחוקי התמדת הבריאות, נפשותה לחיי

א "אינם כש מחוקי הכבוד, ותר מקפת ומעכבת ומביאה אל השלימותי שהיא, תעודתם היא במעלה

בהם יתוקן  לא חוקים ש, הכירם בתור חוקי חייםל צריכים, ק"כ חוקי תוה"ע. עודפים ומנעימים

כ הם נעלים "ע, נצחיים וחיי שעהה החיים, א בהם יקנו החיים"כ, חיים הגשמיים והרוחניים לבדה ויונעם

אין , ורת חייםת שהיא' ופריעת דברי תורת ד, כ במקום שיש חילול השם"ע .מכל כבוד והדר מוסכם

. כם במנהג אנושיעולם הם נעלים מכל כבוד מוסל כי הדברים שנותנים חיים, חולקין כבוד לרב

כרפאי לישראל ונגלה עון ", "'שריךל רפאות תהא ", " רופא יך' אני ד"ימה דרכי התורה לרפואה ד והכתוב

רפואתו לא יחוש לכבוד  ל הצריך לו, אבל הרופא כל. גלות עון מפני הנימוס והכבודל אין ראוי" . אפרים

 .רק שיבא הישע לצריכים רפואהולא אקפיד , "ון אפריםע ונגלה, כרפאי לישראל"כ "ע. ונימוס

 

ld. 

 
אי מש ום תנויי בשני . ש אנן דלא מתרחיש לן ניסא"מו ,ש קמאי דמתרחיש להו ניסא"פ לאביי מ"ל ר"א

שלימות האמיתית של האדם צריך שישתלם ל .'ל קמאי הוו מסרי נפשייהן אקדושת השם כו"א', וכ י"דר

ובהיות כח . מדות והמעשיםה נו נובעות כלשממ, למות השכל ושלימות הכח המדמהש ,בשני חלקיו

. הנהגות קדושותו תהיינה התוצאות מעשים טובים, דרך התורה והיראהב המדמה שלם וציורי הלב עולים

התורה משלמת א ת הנפש , יוסדים התורה והתפילהמ והנה לעומת אלה שני חלקי השלימות

כ היא משלמת א ת  "ע, טובים בטובוה יםהלב הוא הכלל אל המדות  הטובות והציור. סודה בלבי והתפילה

לפי , שהם כלל הניסים, כללב והנה קבלת התפילה בפרט ושינויי הטבע. קדוש והטובה המדמה לצייר את 

שמסלק , יוביותח כי השכל משיג לפעמים נמנעות. מוגבל מאד' אם יושג יהיו ,כח השכל לא יושג אפשרותם

והנה אף שהפילוסופים נטו לומר . כל אפשרהמדמה הו אמנם לפי הציור, אותם מגדר  היכולת

טעה השכל להרחיב גבול הנמנע במה שאינו י ולפעמים, מ אין לזה גדר מוגבל"מ, מציאות נמנע חיוביב שיש

. 'שער פתוח ומותר לכל אדם כוה ואני תמה אם זה, שכתב.) ו משלישי"פט(נ "ם במו"רמבה כ"כמש, כלל

באשר לפי המדמה ו . למעט את גבול הנמנעות ככל האפשרורה הדרך הישרמ כ באמת שלימות המוסר"ע

, כללב ולשלימות התפילה ומציאות הניסים, לא יתפשטו הרבהו א המוכרחות בחיוב גמור"אין הנמנעות כ

וגם הדברים שנדמה , בורר הוא שאין שם נמנע כללמ וכאשר באמת היותר, ראוי למעט בתוכן הנמנעות

אדם ושתתקבל תפילתו אם יפלס ל כ יותר קרוב שיעשו ניסים"ע. תינווא רק לפי ערכינו והשגה ,נמנעים

לך הכח המדמה י כי בהשתלם השכל. אחרי שישלם שכלו, לימות כח המדמהש נתיבו בהליכותיו בהרחבת

, שכלה פ"ז שהוא משתלם רק ע"כי עד שכ. וסרית גדולה מאדמ ואז ירויח כי יעלה במעלה, בדרכו בטח

באמת שכל האדם קצר ו .אנושי משוערת במדה וחשבוןה פ שכל"בלבבו מיוסדת עש' עבודתו ויראת ד' תהי

אבל . קיצורה ובודאי ימשך מהשכל האנושי, עבודה התמימה על מכונהה מהטביע כל ערך היראה וחובת
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בודתו ושלימות מוסרי  שלימות טבעית מטבע הנפש ע 'תהי, בהיותו מרחיב את שלימות כח המדמה

אלת פי החשבון יעשה כל דבר הנוגע ש ובלא, בודה והקדושה באורח נעלה משכלואז ימשך  אל העו ,הזכה

, גיאה קלה בסדרי העולםש ואף אם  לפעמים אפשר לבא מזה א יזה. ופלא ורגש  נשגבמ בזירוז' לעבודת ד

נמשכות ה והמעלות הרמות. והוא עצמו שלימות מופלא, י"מידת באהבתה תשגה"ז נאמר "אבל ע

פ הכח המדמה שנשתלם "א ע"כ' שכל תתנהג בעבודת דה פ"שלא רק ע,  באופן זהמרוממות נפש במוסרה

, שפע רב את קומץ הקט של החסרוןב המה מכריעות, פ ציורי הלב שנתקדשו ברב יתרון"וע, שכלה פ"ע

ה החסרון של מיעוט ז ולעומת. בהיותה בלא שאלת החשבון הקר, לב אפילו לטובהה שתוכל לסבב רגשות

שכלו ו כי חשבון האדם, ד שטוהר החשבון לא יתקנו בשום פניםע כ"הוא גדול כ, דמהשלימות הכח המ

כ אותן "ע. ברב עז ותעצומות' הרגשה הלבית אליה ליאה הוא מהשיג אמתת ערך העבודה האלהית וחובת

ותפילותיהם ,, ם הקרובים אל דה המה, בהשלמת המדמה והציור, לטהר לבבם בעבודה תמה' ד שנגשו אל

נימית ידעו כי אדון כל פ ובהשקפה, בע הנפש ינהלם שלא להרחיב גבול הנמנעט כי.  להתקבל ביותרראויות

י כפי כ .כ יתרחיש להו ניסא ותפילותיהם מתקבלות"ע,  מנו כל דברמ ה הוא כל יכול ולא יפלא"המעשים ב

ת   רק הטבע הקדוש של הנפש קולע אל האמש ,ערך מרבית  האמונה וקדושת הציור של טהרת הלב

קצר הוא מראות  , ענינים מוגבליםב שאם הוא מ שובח. ולא החשבון ההגיוני, טבעית הפנימיתה בהשקפתו

ם כל שלימותו לא יועיל ע ,שהיא הרחבת השכל לבדו, כ תנויי"ע. ת"יכולתו הבלתי בעו ודרכי טובו'  גאות ד

יכולת וציורי ה לתכ הערבוביא של מושגי הגב"פני שעם השכל תבא גמ .לקבלת התפילה והעשות ניסים

דוקא המדמה שהוא נובע מטבע הנפש , נשגבותה ואמנם באלו. שעם המדמה אינם כלל, הנמנעות

, שהגבירו שלמותם הציורי מאד, כ רק קמ אי"ע .נהל אל האמת במציא ות האמיתיי השלימה

אותן  . 'ונ עשו קרובים לשם ד, אמתה רק המה הכירו את , לימות המדמה על שלטון השכל הקרש והעבירו

א אחרי "כ, עבודהל מסירת  הנפש לא בחשבון קר ודרכי  הגיון מוגבלים באו', ד דמסרי נפשייהו אקדושת

הגבירו את שלימות , שלמת השכל כפי היכולתה ואחוי, טהרת המדמה מכל שיבוש כוזב

, ושגי המשרים והצדק האלהימ רק' עד שרוב עסקם הי, וטהרו וקדשו את לבבם, קדושיםה הציורים

יכול ' הבה שלא היא א בר"כהא רר', ובלא שאלת פי החשבון קנאו לד. טבעהכ חו לקדושת הנפש לפעולוהני

הוא יסוד ש ,במקום שבא למראה עיניו פריעת הסדר המוסרי, הגיוניה להתאפק ולהמתין עד מוצא השכל

פילתו ות' אצלו אין דבר נמנע מיכולת השם ית. ציוריה וזהו אות על שלימותן, קדושתן של ישראל

דו מפני שאין לו מונע של טבע י וניסים יוכלו להעשות על. העשות כפי אמתת אמונת לבבול מוכנת

, חסידים תתמלאנהה ובהעשות התפילה ומשאלות. פקפק בהם  את לבב האד םמ שהשכל האנושי, הנמנעות

א הטבע הנפשי "כ, א השכל הסכים בזה לאמתל אז התבררה לנו כי, כאשר נראו עין בעין

' בקרעו בקנאתו לד, ואמר. שכליה שנשגב גם מ הכח, שבא מעומק קד ושת הנפש, פנימיתה כרהבהה

אומר הנה הזדמן כ .מאה זוזי  שויא'  מתון מתון  ד, שראל פרצה גדרות  המוסרי שחשב שאשת, הכרבלתא

בל א .השלמתו וטהרתו על הכח השכלי המלא חשבונות קרותב איזה מכשול מהשלטת כח המדמה אפילו

, אבל המגרעות הבאות לרגלי קרירות הלב. וייןש מאה זוזי' ונערך רק ד, הוא מוגבל, במתינות'  שהיהיתרון

ולעומת זה . כי גדול הוא מאד, לל באומדכ אינו נערך, שבון בשכל אנושי לכל דבר שהוא טוב נשגבח וחיפוש

ושים בלב בכל ציורים הקדה והמוסריות הנעלה מהשלטת, באות מהעבודה התמהה המעלות והיתרונות

 ".ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים" ,לא נתנה להספר במספר, עוזם

 

le. 
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לא מסתפי  , ל רבנן"א. ל הכי טבולו והכי טבולו"או רב גידל הוה רגיל דהוה אזיל ויתיב בשערי טבילה

, וניהנהגה המוסרית הראויה לאיש ישר בי נה יש הבדל בין. ל דמיין באפאי  כי קאקי חיור י"א, ר"יצהמ מר

דיין בשכלו וקדש טבעו ע אבל לא התרומם, רכיו בהסכמתו ללכת בדרך הטוב והישרד אשר אמנם כבש

ותם יבחר א א את הדברים שהם גורמים להדרכה טובה"כ. שכלי שבוה רק כפי צד, להשתמש בכל כח

 האיש הגדול ] לבין. [צאת מהשורה הישרה מהם יברחל והדברים שיוכלו לעורר נפשו, להתקרב להם

מצא בכל ענין רק את הצד המחוכם י הוא, שר התרומם להעלות חושיו וכח ציורו למעלה שכליתא ,מאד

וכבר . שכלית הבאה מהםה א בשביל הידיעה"כ, שמשים אצלו בשביל הנאת ההרגשהמ החושים אינם. שבו

ונת כת והידיעה לצייר אמתת , שתף באכילתו דעת משפ ט הטעמיםי שהחכם, גם  מפילוסופי האומות' כ

והנה . יותר באין ערוך מהרגשת הנאת האכילהו יותר, היא עקרית אצלו, שהיא הנאה שכלית, הטעם

בפרט , כל הרגשת יופי של החושיםמ לגרע עיניו, צטרך האדם כדי להדריך עצמו בהדרכה מוסריתי לפעמים

, בדרך הפרישותלכת ל ולפעמים מרוב הרחיקו. וחות פורצות גדרות  התורה והמוסרר במקום שיוכל לעורר

אבד מנפשו ל אינו צריך, מנם הגבור  וחסיד עליון אשר גבר  בשלימותא .יאבד ממנו  חוש הכרת ערך  היופי

ושולט גמור הו א   , פי תכונתו ושימושו במציאותל הוא יכיר את ערך היופי. שום הרגשה טבעית

הרואה אווז בחלום . יוראי קאקי חכ כי דמיין  באפי, כ רמז"ע. רכו רק למשפט החכמה והשלימותע להגביל

א "לא יוגבל אצלי כ, חיווריב כאומר שהיופי שנכלל, אווז היתה סימן למושג החכמהה הנה. יצפה לחכמהי

עלת השלימות  מ וזאת היא. רכו מצד החושים ורגשי חמדת יצר לב האדםע כפי ערכו מצד החכמה לא לפי

 .ולבקר בהיכלו' ם דעייניו לחזות בנועמ על  מי ששם כל' שהיא ברכת ד, העליונה

 

lf. 

 
עינא בישא ' זרעו דיוסף קא אתינא ד לא שלטא בימ אמר להו אנא, לא מסתפי מר מעינא בישא' ל ר"א

.  'ה שולטת בהן כו"ים מכסין עליהן ואין עמ מה דגים  שבים' א כו"י ברח"ר. ת עלי עין אלא עולי עין"א ',כו

מפני . שר העלם שביניהםק י" מזולתה עפרט היא אחת מהכוחות שמקבלות נפש אחתב העין הרעה

את צדיקים ו ,י"הולך את חכמים יחכם"כ הננו רואים ש"ע, פעלות מזולתןנ שהנפשות עומדות הכן להיות

אמנם  . פני שטבע הנפש הוא להתפעל מזולתה מהנפשותמ ,כמותן' והמתחבר לרשעים יהי, ילך בעקבותיהם

גם אם יתעמלו זולתו הרבה לשפוך עליו , נכונהה מהדרךהתגבר ושם נפשו חזקה לבל תטה בשום אופן ש מי

כ אין עין הרע שולטת "זולתה עמ מוכנה להתפעלות' חזקה ולא תהי' וא קנה עז בנפשו שתהיה ,פעולותיהם

הסיבות שיוכלו להפעילה ו אחד הוא שהנפש המתרוממת למעלה מערך הדבריםה ,ויש בזה שני ענינים. בה

א תחול ל כ"ע, ודעת כי גדול ערכה במגמתה לעלות תמיד אל השלימותי מפני היותה, הדברים שחוץ לה

מפני היותה משימה כל , והשני. שלימותהב פעולה של זולתה מפני שהיא מתיחדת וחזקה' עלי

ין יחש וקשר פנימי אל נפשות א ממילא, שלימותה הפנימית שהיא עלומה מזולתה מהנפשותב תכליתה

בוהים ממדה זו ג ,שהם נעלים מהעין, "עולי עין" הצד הראשון אמר כ על"ע .זולתה לפעול עליה לרעה

מיתי א ואין לעין זולתם עמהם יחש, שהם מכוסין מהעין, "וידגו" ועל הצד השני אמר. שיתפעלו מזולתן

, א עין שלא רצתה להנות ממה שאינה שלה"אבעו ,ז סיים"וע. מפני היותם מתיחדים בפנימיות שלימותן

בהיותו מגביר כח , סגולה זו ממנו בזכותוב שיוסף הקנה לנפשו שגם בניו אחריו זכו. ת בורע שולטה אין עין

מפני היותו , שלימות והצדקה לא יתפעל מאומה מכל השתדלות הרשעה להעבירו מדרךש נפשו הפנימית

כי מה  , רעהל כ לא תוכל נפש זולתו לפעול עליו"ע. תגבר על ה בהמיותמ מכיר שלימות עצמו בהיותו

 .חירתו בעצמו בדרך טוביםב הוא מפני, ועלת נפש הזולת עליו לטובהשפ
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lg. 

 
והלא אתה נושא " אשר לא ישא פנים"תורתך ב כתיב, ע"רבש, ה"אמרו מלאכי השרת לפני הקב

והם מדקדקים על עצמם , אכלת ושבעת וברכתו שכתבתי להם, ל ולא אשא פנים לישראל"א, ישראלל פנים

א הדרך להדריך אל השלימות שהיא "כ ,ד מדת המ שפט בעולם איננה נקמה חלילהיסו. עד כביצהו עד כזית

הוא  , כלו או את הפרטה הלא אותו החסרון שהדין משלים את , צע בויתור על הדיןב ומה. התכלית הנשגבה

שיאת   נ כ"ע, מעשות  זאת' א רעה וחלילה להמטיב העליון ית"ובה כט כ אין זה"א. ישאר בויתור העונש

, ובמדת דין העליון כי תשאר הנטי. ולל גם פרטיכ שהרי ישאר העול שהוא חסרון, עת בכל דיןפנים נמנ

לא , האדם כליל חמודות' יהי' פיא כ"וע. פ מדתו"מתוקנת כראוי ע' אם לא תהי, גרמה כל חטאש הרעה

טובו של   פ גזירת "ע כי השלימות התכליתית מוכרחת לבא. לותר מ שגה קל' פיא יוכלו כל מעלותיו להכריע

תקלקל ת ויתו ר במשפט העליון' והנה אם יהי. עליון יוסר בהכרחה וכל מונע מהטוב, אדון כל המעשים

כי רואה הוא , תמם ררכיו ולעלות במעלות השלימותל שהוא צריך, כי לא יחוש האדם בנפשו עוד, השורה

, מאד את מדת המשפטובה להקל הרבה ט אמנם לפעמים תוכל מדה כללית. וחסרון] גם[אן ויתור כ שיש

ליו חסד עליון יותר מהראוי ע מדה בו בנפשו יבא אל ה שלימות גם א ם ירגיש שיש  כאןח מפני שמי שקנה

ישתמש בה נגד ש והשכיל שראש פסגת המוסריות הוא, כרת טובה באמתה והוא מי שהקנה לנפשו מדת. לו

בה תגדל הרגשתו בהכרת  שר תגדל  עליו מדת הטוא שאין קץ לטובתו על בריותיו וכל', השם ית

, שתדלים להשלים את עצמינו וזולתינומ א בהיותינו"כ כי  מה נוכל לגמול חסד עם אדונינו כ"יכיר גו ,טובה

איש אשר הכיר . מעשיוב במה שאנו משלימים את בריותיו וגורמים שישמח, צונור שאנו עושים בזה

' חטאיו גמל דכ שר ירגיש בנפשו שלאכא, ת ומתנהג על פיה במעשיו"שיה לאמתתה מדת הכרת טובה אל

, ישרהה א עוד יוסיף אומץ בדרך"כ, הדריך עצמו בדרך הטובהל לא תביאהו הנהגה זו לבל יקפיד עוד, עליו

וכך היא , כ לאיש כזה יקל הרבה מדת המשפט"ע .'באשר נוספה סבה חדשה והכרת טובת האדון ית

היות כמה דרכים מיוחדים במשפט ב ,ישראלכ באמרם איך ישא פנים ל"ע. ראויה התכליתיתה המדה

מוטבעים במדת הכרת  ו אמר שכך יאתה להם בהיותם מחזיקים. ע"ישראל מאצל אוהל העליון שהם קלים

ל כזית ע ויברכו גם , לא יוכלו לעבור על רגשת נפשם, צרכתים לברךה למה שלא'  עד שאפי', טובה לשמו ית

טובה היא , הרבות שפע החסד יותר ממדת המעשיםו ,והקלת העונש, להם נשיאת הפנים. ועל כביצה

יש עוד הערה ו .מוטבעת בגוי קדושה כדי לשלם כפי היכולת חק הכרת  הטובה, וספת שלימותת וגורמת

,  ימצאו שני כוחות מתנגדים  בנפש המקבל, מדהה שבהעברת פשע והוספת חסד יותר על, בזה

, כרת הטובה מוטבע בטבעו הנכוןה ינה והרגשומי שנפשו עד. לטובה והשני לרעה' אחד תהיה שפעולת

תגבר  , נפשו לא מטוהרהש ומי. מפני שהיא חזקה עליו יותר, טובה להדריכהו להיטיבה תגבר עליו ההרגשה

ר מדר ך ס כי מצד אחד המרגש שגם בהיותו. עתו ומביאתו לבאר שחתד עליו המדה הפחותה המשובבת את 

אכן מצאתי און ל י   , יבעט ויאמר ב דעתו, שחקת לומ עתולא נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה וש, הטובה

וא יעורר רוחו לאמר הנה הנני ה ,אבל מי שהרגשת מדות  טובות חזקות בנפשו. צדקה ועבודהה ומה יתרון

חינה במקום ב והנה אם נבקש. לי להחלץ חושים להתגבר בטוב וחסד וצדקע כ"ע' חבול מחסדי השם ית

נדע , מען דעת אם ראוי איש כזה לשפע חסד עליוןל תתגבר ] ראש[התנגדות שתי רוחות כמו אלה 

פ טבע לב האדם שתי "עורר בקרבו עי שמצבו, בצמצום  ועוד החסרון רב לפניו' ם יקבל טוב ת דא ,מהנהגתו

דו יתעורר בטבע להודות י מצד הטוב שהשיגה. מיתית ונכונה והאחת שקרנית ומעוותהא האחת, הרגשות

כונת הנפש ת כ אם"ע. סרונו יכבה זה ההרגש ובלב תתגנב תלונה חרישיתח רבאבל ההרגשה ב, חסדו' לד
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ודאי תתגבר עליו המדה הטובה של , בראיו כראוינ עם' ויכיר ערך יחש הבורא ית, טובה וכשרה

ומאיש כזה . לטובה' י ידע שכל פעל דכ ,מבלי להרגיש על אשר עוד יחסר לו, ובה בעד הטוב המושגט הכרת

עליו יותר ' פע החסד של דש כח הכרת הטובה מעבר מזה על, הכוחות' בהתנגד אצלו בש בטוחים אנחנו

עליו , נפשוב בלי הבט אל יושר ומשפט מפני העברת המשפט ש רואהל וכח הסועד להטות הלב, מהמדה

א "אין בו כ, היות האדם אוכל לשבע ולא ידע מחסורב כ"ע. תתגבר התכונ ה האמיתית  של הכרת הטובה

אמנם בהיותו . מו  טוב וישביעהוע 'רק הודאה ו שבח על אשר עשה ד, בהיותו ישר, ית אחתבעט הרגשה

תכבה הרגשת ו ,חסדו על מעט המושג' ז יודה לד"ועכ, והוא עודנו רעב, דולג מוצא כדי ספקו בצמצום

איש כזה ראוי להתנהג עמו בשפע חסד ורב ט וב , ובהט התלונה מפני עוצם ההרגשה הטובה של הכרת

'  כ ראויים ישראל להיות נושא ד"ע. טובהה ז יברר את"עי, ומש תי הרוחות המתנגדות הבא ות, מדתומ יותר

 .שבע די שבעםל אף כי עוד לא מצאה ידם, ברכים גם על כזית ועל כביצהמ בהיותם, פניו להם

 

lh. 

 
 אקרא הבו   'שנאמר כי שם ד, מן התורה' תורה לפניה מנין לברכת' ז לאחריה מן התורה כו"מנין שברהמ

שראוי , ובת הנאת האכילה לשעתהט ',במזון יש שתי טובות שאנו מקבלים מהשם ית. אלהינול גודל

ובת המשכת החיים ט והטובה העיקרית היא, משך מזה ת כלית המשכת החייםי ז אף אם לא "להודות ע

פ "רכיו עד פלסכי ידע ל, טובת התלמוד בהביאו לידי מעשה, ובותט 'כ ב"בתורה נמצא ג. שבא מן המזון

ק שהיא תורת חיים מאור פני מלך "קדושת עסק תוהל בהיותו מתעלה, וטובת הלימוד עצמו. התורה

כדי , טפילה ראויה להתרחב מדרבנןה הנה מן התורה ראוי לברך על ההנאה העקרית וההנאהו .חיים

בה העקרית היא הטוש ,ז"כ בברהמ"ע. הבחין בין ההטבה העקרית להנמוכה ממנהל כ הכרתינו"שתשלם ג

ן מ כ ברכת המזון לאחריה"ע, י פעולת העיכול"אחר האכילה על המשך החיים שבא מכחה והיא באה

שהעוסק בתורה , יא באמת נע לה על כל מעשיםה שעצם התורה] של[, אבל בתורה הקדושה הנעלה. התורה

אף בזה שאין בו אמתיות שבתורה ה בהשגת, ושלימות האדם. גדלתו ומרוממתו על כל המעשים מ לשמה

י התורה רק "תוקנו עי כ אף שהמעשים"ע. ת"ותר מההכשר שבא להמעשים מתי גדול ורם מאד , מעשה

עת שרוממות  ד למען, ת"ז ברכת התורה דוקא לפניה היא מה"עכ, ידיעהה שכבר עלתה בידו, אחר הלימוד

וזה אנו משיגים . מינוהוא חיינו ואורך י' צמו בתורת דע והלימוד, ערך התורה היא עצם הררישה בה

ריכים להכיר רוממות התורה מצד צ שאנו, "אקר א' כי שם ד"כ אמר הכתוב "ע. התחלתינו ללמודב תיכף

כל חפצים לא ישוו בה ו ,שהוא דבר נע לה מכל המעשים, מו הגדול ובאורה לנו אורש ובה נדע',  שהיא שם ד

) עירוביןב וכדרשת הבבלי.  (א מן התורה"דתורה כולה אינה שוה לה כל' אפי, כדברי הירושלמי בריש פאה

 .חפצי וחפציך לא ישוו בה, ט"צות ומעמ חפצים אלו, חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות

 

n. 

 
לשום כל , ז האדם אל רוממות השלימות"יתרומם עיש תוכן הקדושה היא. מנין שאין היחיד אומר קדושה

הנה כל זמן שיחשוב האדם רק ו .ולמים וקדושתושל אדון  כל הע' א כבודו ית"א צרכי עצמו כל מגמתו 

התרוממות אל הטוב ה כי הקדושה היא. אין זה בכלל קדושה, שלימות רוחניתב 'אפי, להשלים את עצמו

ריך  צ שאין, כ מצד אהבת עצמו"לשלימות עצמו התשוקה נמשכת גו ,והישר מצד עצמו כמו שהשכל גוזר
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, שלזה צריך שישים האדם כל מעיניו, אמיתיתה הקדושהאמנם . א רגש טבעי נטוע בכל חי"עמה שכל כ

יקר העבודה הרוממה הוא ע .מעושי רצונו של מקום בשלימות' זה יהי] ועושה[, צון קונור הוא השלמת

ל ימיו הוא כ ומי ששם העבודה הזאת נר לרגליו. להיטיב לו בכל הפרטיםו ,להשלים את הכלל ולזכותו

כי היחיד אלולי , כ אין היחיד אומר קדושה"ע. צמוע ו  אהבתכי אין מגמת, באמת מתעלה לקדושה

א שיתעלה "א, היטיב להם ולזכותםל שבידו, י הרבים"ושא לזכותו להתרומם למעלת הקדושה ענ שיש

ביותר יש בזה הכרה ו .שהוא התחלת ציור הרבים והכלל, בקדושה פחות מעשרהש כ אין דבר"ע. לקדושה

והכונה שלם , היא שהוא מובדל ומופרש'  שמו יתל ליחשהכי ידיעת הקדושה ', לקדושתו ית

מציאות לא ישוו כלל אל ערך מחויב ה כי בהיותם אפשרי, כ אין לו יחש לנבראים"ע. שלימותה בתכלית

כ  "ע, ה תפעל לוימ ואם תצדק, לא יצוייר בחוקו חסרון איך תצוייר העבודה לוש וכיון. המציאות יתעלה

, זהה וכאשר יבין האדם את האמת  המורם. הרים מעלת יצוריול  לברוממות העבודה הוא רק ב שימת

ונתן כח , השלים רצון היוצר שרוצה בשלימותםל ,לרומם את קרן הכלל, ישים כל מעייניו לכבוד שמו

'  א שתתגלה קדושתו ית"כ א"ע. פועלה לישרים בלבותם להוציא את שלימות היצור מן הכח אלו לטובים

חנם נלמד הדבר ל ולא. שהתחלתם בכללות הוא מספר העשרה, א ברבים"כ' ד באמת ביחש לעבודת

רשע ה תכלית' כי אם הי. כי מן הרשע נשכיל אל הצדק" . זאתה עד מתי לעדה הרעה"ממקום הרשע של 

האדם נברא להיות , אבל באמת. וטא חומס נפשוח כ עם"לא היתה מדת הדין מדקדקת כ, רק להרע לעצמו

להפרע מן . "גורם אל הכלל כולוש כ מפ ני הרעה"כ עיקר רעת הרש ע הוא ג"א. וכלל ונפעל ממנה פועל על

מהרסי הכלל עד ב כ היתה הקפידה גדולה"ע" . עולם שנברא בעשרה מאמרותה הרשעים שמאבדים את

, נוחי כ במרומי מעלתו רק באוצר הכלל"מקור הטוב והצדק גש ומהם למדנו. מתי לעדה הרעה הזאת

 " .אלקים נצב בעדת אל"ו

 

n ̀. 

 
מה ', וגו' הלא כה דברי כאש נאום ד"ומאה שנאמר ט ת מקבלין"שאין ד, ל בני פתח פיך ויאירו דבריך"א

מוסריות כשהם יוצאים ממקור ר גשי לב  ה המושכלות. ת מקבלין  טומאה"ינו מקבל ט ומאה כך אין  דא אש

בשעה שאין , הם חכם לבב יןא כשיעי"כ, היות מוציאים לאור את נגה הצדק והיושרל אינם ראויים, האדם

ולדו בקרבו י אז, אבל בהיותו בטבע גופו נוטה אל איזה קצה. שפלותה מז גית לתכונות  הגוף' בגופו נטי

שכל אדם יחזה בה רק , פשרי הוא רק בחכמת א נושא ז"אמנם כ. כ בלתי טהורים ומשגים"מושגים ג

עד שכל , כ נשגבה"כ נעלה וכ"יא כה ,הורההט' אבל תורת ד. א מושגי לבב האדם"מקורה אינו כו ,כתכונתו

עולם כח התורה ל כי, האדם מוכשר לזה מצד גופו' גם אם לא  יהי. ק אמת  וצדקר 'פ דרכיה יהי"המתילד ע

ל ע שפועל, וכה דברי כאש, ת מקבלים טומאה"כ אין ד"ע. מנומ לא מתפעל, ]והמזג[פועל על הגוף ' יהי

כוחות הנפשיות בשעה שהתכונות נתקלקלו ונטו ה יחוש להגדילגם יש מקום  מ. לא מתפעל מהם, החומרים

כי  , ת אין חשש"אמנם בד. כ"רעים גה פן בהגדל הכוחות יתגדלו הכוחות, חומרים יותר מדאיה לענינים

תכונות הגוף ' הית כ"ע. והרעות מבערת, התכונות הטובות היא מחזקת ומצרפתו ,האש היא לצרף ולטהר

כי הפתאים , י"פתח דבריך יאיר מבין פתים"אמור כ .תורת  אלהים עמו' לעולם תהי', איזה שתהי

 .בונותת ילמדו לקח ויפיקו,  חרי תכונות הרעות הגופניות יותר מראיא הנפתים

 

na . 
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יסוד . ואם תחטא הביא קרבן לפני, לא תחטאש שמור עצמך, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלהים

י  מי שמדותיו ז כות בנקל יזכ ה כ .בזיכוך המדות לטובה, יותחטא הוא ב תיקון התכונות הטבעמ השמירה

לי רוב "והח 'כד. ועיקר הטבע היא התנועה, אשר היא מיוחדת לתנועהב ,והרגל. כל מעשיו הפרטיים

, ב ך חטא בקבע' אז לא יהי. תקן תכונותיך הטבעיותל "שמור  רגליך"כ אמר "ע. הטבעים עם התנועה

ז שהתכונות "אבל כ. ביא  קרבן לפנית אז כשתחטא  במקרה, האדםא בחק "שזה א, מקרה ושגג הב א"כ

 .רבןק הוא רחוק מדרך התשובה והתיקון ולא יועילהו, חטא בטבעוה נשחתות והוא נוטה אל

 

nb . 

 
. אם חוטאים מביאין קר בן ועושים תשובהש ,אמר רבא  הוי קרוב לשמע דברי חכמים, וקרוב לשמע

הם , מעשיהם בכלל בדרך הטוב והישרב וכיון שהם הולכים, יותותן שתקנו מדותיהם הטבעא החכמים הם

הוא לא  , טבעיותיו נלוזותש אבל  מי. שהם דברי יושר ומ תקבלים על לב טהור, כמיםח קרובים לשמע דברי

א "בעם כט אי ן החטא טבוע בעצם, ואם חוטאים במקרה. שכל מליהםל יוכל לשמע דברי חכמים ולא יבין

ונגד הכח . ששבה נפשם למנוחה מתקנים את חטאםכ כ תיכף"ע, מחוץפ איזה התעוררות רעה "ע

שלא כפי , נמשכו ברוח שטות לחטאש ונגד מה. מביאים קרבן, י החטא"בפועל נחסר מנפשם עש הרוחני

 .ושים תשובהע ,עצמות תכונתם הקבוע

 

nc . 

 
  תולדה מטבעם א"והחטא אינו בהם מקרי כ, תכונותה שהם טבועים בטבעם ברעות. ואל תהי ככסילים

י תלמוד תורה "ע, כונותיהם הרעותת דהיינו, ואינם שמים לב בסכלותם לתקן מקור החטא. רעל השואף

או , טא מקריח שהוא אמנם ראוי לתקן, והם מביאים קרבן. חכמים להתחכםה בלכת אל, ומוסר בינה

כבר נתקן  ונשאר רק המקרה של החטא כיון ש, רעל שעוקר טבעו הקבוע, בעשיית תשובה שלמה

ושין תשובה לתקן את המקור של ע ואינם, ובהיותם מביאים קרבן על המקרה של החטא. מקורוו כללו

 .את היא מד ת הכסיליםז ,הקביעות ומקום הרשע

 

nd . 

 
ל תהי ככסילים שחוטאין ומביאין קרבן ואינם א אלא. ה צדיקים נינהו"א, כי אינם יודעים לעשות רע

קרבן , ין טוב לרע אין מבחיניםב ה"אמר הקב. ים או על רעה הם מביאיםל טובה הם מביאע יודעים אם

נימית את גנו ת הרע ויקרת  פ הוא יכיר בהכרה, רותיו בטבע ונעשו תכונותיו ישרותמ מי שתקן. מביאין לפני

קר ה מ 'כ המדה התכליתית בקרבן הוא שיהי"א. אהבה ונדיבת נפשב וימשך אחרי דרכי התורה, הטוב

שידע בהכרה פנימית שהאסור הוא רע , תכונה כזאתל כ צריך שיבא האדם"א.  ק במקרההחטא אפשרי ר

כ "וכ, נימית מהו רעה ומהו טובהפ שאינם מכירים בהכרה, אמנם הכסילים. ז הוא מביא קרבן"עו ,ומגונה

הם כפופים לזה רק ש אלא. הישר עד שיוכלו לצייר בעצמם כי האסור הוא טובו הם רחוקים מטבע הטוב
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רע אין ל ה בין טוב"כ אמר הקב"ע. קבועות מיוסדות על אדני החטאה כ מדותיהם"א,  גזירת התורהמצד

שאצלם יוכל , על הטובה או על הרעה,  קרבן באה ואינם משערים בהכרה פנימית על מה, מבחינים

ובזה . שיגים ממנו התכלית המכווןמ ואינם, כ מה בצע בקרבנם"א. החטא והתאוה הוא טובש להצטייר

שיוכל , זהו שלימותו, ראויכ כי המעולה מי שזיכך טבעיו. ודעים לעשות רע כפשוטוי יבא מאמר כי  אינם

ומדותיו , צרוי אמנם מי שהוא נא סר בידי. ב"ככעס וגאוה וקנאה  וכיו, רעיםה להשתמש כראוי גם בכוחות

ת דבר טוב מצד י טורח רב לעשו"ם יוכל לפעמים עא הוא. רעות ולא זזה תכונתו הרעה ממקומה כלל

ז "ובאמת כ. זה אינו יורע  כלל, וביםט אבל לעשות עם הכוחות הרעים דברים, תורה ויראת העונשה גזירת

בו טבעי לא מקרי ' החטא יהיו אינינו מתוקן בטבעו, השתמש גם בכוחות הרעים לטובהל שלא יוכל האדם

כרה שלימה ה כי אינ ם מכירים, עז אמר כי אינם  יודעים לעשות ר"ע. קרבןה ד תכלית"ולא בא עדיין ע

כמו , כ"י האדם מוכרח להשתמש בכוחותיו הרעים גכ .כ יפלו ויכשלו"ע, בפנימיות ההדרכה השלימה

לבו ברשותו לעשות מכל ' שיהי, מעלהה אמנם זאת היא תורת אדם. הרוגז וכאלה, תאוה והחמדהה כוחות

 .משלמתו אלה דרך ישרה

 

ne . 

 
י "ללכת בדרך הישרה ע, כ הערה"וללת אזהרה זו גכ היא,  בתפילה לפנישמור נקביך בשעה שאתה עומד

בתורה וחכמה וטהרת הלב  , שלימותה שלא יאמר האדם  בהיותו מגיע למעלות גדולות בדרכי . כמהח עצת

, מצות ודקדוקיהםב כ לדקדק במעשים הקטנים שאנו מוצאים"ין עליו החובה כא שעוד, ומעשים גדולים

כי  גם חסרון שפל וקטן יפסיד לפעמים חלקה , ן הואכ כי  לא, יות ביותרומדות והדרכתם הפרט

פ "להיותן כולם ע, חכם הגדול שבגדוליםה חייב לדקדק גם, כ גם הפעולות היותר שפלות"ע. ליונהע טובה

וכל שיזדכך . למעלה מ כי כל המקדש עצמו מלמטה מקד שים אותו. לא יבוז לקטנותו ,התורה והמצוה

 .להאיר שכלו ולרומם רוחו' ד תופיע עליו עצת, יותרמעשיו ודרכיו ב

 

nf . 

 
אל יאמר האדם . 'בחוץ לומר לך כל המסתכל כוש למה מנה הכתוב תכשיטין שבפנים עם תכשיטין

, גשות לב האדם אין בהם חיץ וגבולר כי. ושא עין רק על הנשגב שיש בהדר הטבע של אשת חןנ שהוא

 .שזה מביא לזה, והש כ"כ ערכם ג"ע.  בקרבו רגש תאוה בזויהיחדור, דרת הטבעה ומרגש התפלאות על

 

ng . 

 
אז יכיר את , אדם רק כ שירגיל להשתמש בשכלוב קבלת עול מלכות שמים תכון. ש"אלא באשתו ולק

לא ירומם רו חו , פילו בשל היתרא ,אמ נם בהשתמשו תמיד בחושיו ונוטה אחרי חמדתם. אמיתיה הטוב

ירחיק עצמו מכל דבר ש חובה, ת המיוחדת לקבל עול מלכות שמים עליופ בע"כע כ"ע. למעלת השלימות

זאת השכלית של ה כדי שיצוייר יפה בנפשו ערך שלימות המטרה, מורגשותה המביאו להקשר יותר בהנאות

שהם פארות וענפים להזכרת שם , בקדושה וכל לימודש ומזה יבא הדין לכל דבר. ש"קבלת עומ

חובת האדם להכין בעסקו בהם . להיא  כולם עצות מרחוק אחוזות בשכלשהם, קבלת עול מלכותוו שמים
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יועיל איסוו זה גם לזכרון ו .ו מחשבה חומרית שיכולה להתגבר על הדרת שלימותוב שלא תשלט, את רוחו

שפלים אל  ה לרומם את נפש האדם מקישורה בהנאות החושים, תכליתהו שידע את מגמ ת התורה, להאדם

והדבקות  ' ית ' שתוכנם הוא אהבת ד, משריםו ה מושרשות בשכל וצדקאשר המ, הנאות נעלות

 .עליוניםה בדרכיו

 

nh . 

 
טהות הרעיונות צריכה להשמר מכל דבר . רוהע שער באשה, קול באשה ערוה, שוק באשה ערוה

שראוי לכל לב טהור  , יבות מ עוררותס ובכללם המה שלש. סתערות החושים לעורר רוח בלתי נכוןה הגורם

יש בה ערבות חושי ש מהרגשה. שמר תומתו   וטהרתו מיחש בלתי מורגל   בין המיניםי למען, ק מהםלהתרח

ניין ע מהשקפה על, י קרובה ללבו של אדם האנושה)המשכלה(י כ ,אפילו באופן רוחני והדר טבעי חיצוני

, יםהכלל' ונגד אלה ג. ביחש הגוף, נימוסיתה מצד ההנהגה' מיוחד שבו יצטיין הבדל המינים אפי

נגד חסרון   , שוק. יראת  אלקיםב שעמהם משמרת  טהרה לשומר דרכיו, רטים רבים נמצאיםפ שתחתיהם

ף שלא נוסד   א ,פני מה קולה של אשה ערב משל אישמל"כדבריהם ז, ושיח נגד ערב ות, קול. היפך המורגל

 שער גדלתמל"גד תכונת הבדל נימוסי כדבריהם זנ ,שער. מ מביאה מכשול"על יסוד הרגשה גסה מ

 .כל אלה אשרי שומר נפשו נוצר דרכומ ,כלילית

 

p. 

 
החיים . ייך תלואים לך מנגד זה  התולה תפיליוח דורשי רשומות אמרו והיו. התולה תפיליו יתלו לו חייו

והנה כל זמן שהאדם בריא   . כליתש ושרשה בידיעה, הרגשה טבעית המתפשטת בכל הגוףב הם נמצאים

אינו צריך לחפשם ו ,א אחוזים בקשר טבעי במציאותו העצמית"כל לבדו כא בשל החיים נמצאים בו, ושלם

סיס ב ז בא מפני שהדבר מבונה על"וכ, צייר יפה העדר החייםמ עד שמצד הטבע אינינו, ולהסתפק בהם

יאבד קשר החיים את ערכו , חלת גוף ק שהמ אמנם אם הארם חולה במחלת נפש עזה או. חזק טבעי

ולא יאמין , ותו החוזק והעזא ז אין לו עוד"עכ, שה פרטית וידיעה השכליתימצא בהרגש פ"ואע. הטבעי

א צריך "כ, טבעוו אינינו מרגישם בכל עוזם ותקפם בפנימיות הכרתו, נגדמ וזהו שחייו תלויים לו. בחייוי

ריך צ האיש הישראלי. כחיי הגוף כן חיי הנפש, עלה חלשה בחייםמ וזאת היא, שיודעו לו מהשכל וההכרה

עד שיעמדו , כ קבועים ומושרשים בנפשו"כ, אמונהה שיהיו עקרי התורה ושרשי, נה לעצמו שלימות זושיק

כי הדבר הטבעי . דעת באשר הוא יהודיל צריך לחפש דרכים ואופני הכרות' ולא יהי, מידה טבעיתע בתוכו

י "ע, בגופו ונפשובעי ט וזהו כשימצאו שרשי התורה מעמד. אינו טעוז חיפוש ובירורו אינינו מוטל בספק

, תפיליןה כ"ע. אל הי ישראל' שבזה יקנה בטבע אהבת שם ד,, ד שמירת המצות ואהבת אמ ת לכלל עם

מיוחד לשרשי התורה יעשו בתוכו להרגשה ה מורים שהמחשבה וההרגש, שהם עז לישראלנ

ין של יד כן  תפיל, לבית הטבעיתה וכההרגשה. וכהמח הטבעי כן תפילה של ראש ותוכנה. בעיתט ומחשבה

, אם יחלצם ויניחםש ,ז יורה הנחתם בדרך קבע וגם שמירתם בכבוד"וע. עצמותוב וענינה יהיו מוטבעים

אמנם תור ה על מעמד בלתי ', התלי. כאיתן הטבע, בועק מורים על חזקם בבסיס, כ קבועים"יהיו ג

הוא דומה . שראלאלהי י' שראל ולשם די ד ואיזה רתוק המחברו לכלל"א מציאת יחש כ"כ, בעיט כולל

, כ דורשי רשומות"ע. החייםמ מפני שניטל היסוד הטבעי, חייו תלואים לו מנגד בחיי גופוש כמי, בחיי נפשו
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 .מחקרם האמיתיב דרשו כן, שקפה נאמנה על החיים האמתים של הנפשה המכירים מרושם של חיי הגוף

 

p`. 

 
יסוד . ושם יהיו עד יום פקדי אותםבלה יובאו ב שנאמר, י עובר בעשה"י כל העולה מבבל לא"דאר

לא תתפש מקום כלל ' תשוקתו אליו שהשלימות הפרטית, עבודה והחסידות האמיתית הואה תמימות

וא החסיד האמיתי ה ,ואיש כזה שקנה לו השלימות הזו ביושר שכלו וטבעו. כללה לעומת חשקו בשלימות

. ת המעלה הזאת היא נפלאהוהנה רוממו. הבת עצמוא פ הרגש של"ההולך בעצת השכל ולא ע

אמ נם כל הצדיקים יעלו במעלה ". תבתכ ואם אין מחני נא מספרך אש ר"שאמרי , אדון הנביאיםב מצאנוה

טלה לגמרי אצלו חשק ב 'א שתהי" מ א"יש שאם שלימות הכלל עקרית וחשובה לו מש עד, זו לפי ערכם

. חכים מ ואוירה, " יושב בה נשוא עוןהעם ה"ו, דאי מוסיפה שלימותו י"והנה א. השלמתו הפרטית לערכה

שלימותו הפרטי נחשב בעיניו כלל נגד שלימות ' יה לא, ין זה ילוד אשהאי שעליו אמר שמואל"אמנם ר

ראוי שכל יחיד לא ירשה לעצמו להנות ש כ אמר"ע. י רק מעיין ישועה להשלמת הכלל"כ ראה בא"ע .הכלל

פ נס "ע, קידה שמימיתפ ז צריך ודאי"וע.  ליהנות ממנהלא הגיע הזמן שיוכל הכללש ז"כ, לאור שלימותה

טובה מ י וליהנות"סבות שיזדמנו באופן שיוכל הכלל להתנחל באה צריכות' אבל איך שיהי. פ טבע"או ע

צא מ למען, כי בכבוש כ ל יחיד את ת שוקתו הפרטית, נראה לו' היו .שקשורים זה בזה, הגשמי והרוחני

כי התפילה וההשתפכות של כל  . צד ההשגחהמ תצמח ישועת הכללמזה , השעה שתבא ישועה כללית

כי הוא הדבר , ותתקבל יותר, כלליה ז קבועה רק לתכלית"עי' תהי, השיבנו לארץ קדשינול הנפשות לפני

השתדלותם ו ודאי צריך ל זה רצון הכלל החזק, הפקידה טבעית' שתהי' ד רצו ן' גם אם יהי. התכליתי

זכות ' באופן שתהי', אחרי תמכם אשורם בדרך דו , הסיבות הראויותאחרי הזדמנות, ברחמי שמים

געגועיו העזים לארץ אשר עיניו ו ז שלא יוכל כל יחיד להשפיע חשקו הרוחני"הנה כ. סייעתםמ התשובה

יוכל לגרום ש וכל רבר. סבה מוכנת לרבות תכנית כללי בזה' ותהי, כלליה יתאגד יותר הכח, ולבינו שם

נעלים ו י לא היו עניני היחיד אפילו היותר שלמים"סידותו של רח לפי מעלת,  בחק הכללאיזה גרעון רחוק

שעם , אבל כל צדיקי הדורות. א לשלם שכמותו"כ אמנ ם הדרכה כזאת אינה נאותה. שוקלים אצלו מאומה

וללכת בדרכיו  ' היות דבק בדל ,מ השלימות הפרטי תופס מקום אף  שהוא במעלה עליונה"מ כל צדקתם

תשיב נפשם הנהלאה ש ',י נחלת ד"ע' לל לעצור חשקם האמיץ להאור באור דכ אי אפשר, שכיל באמתוולה

בנה הכלל י כי היחיד הנעלה ממנו, כ למטרה רומ מה ורצויה"מעשיהם גש והם כיון. בשביל חשבון רחוק

 .לם בדורותיוש והיא מדה לכל אדם'  גם זאת היא דרך ד, השלם

 

ap. 

 
, דברים המשנים סדרי הגוף ממהלכו הטבעי להרעה כי כל. תינו וכלימתינו בחיינוגלוי וידוע לפניך חרפ

וזאת היא ודאי חרפה וכלימה , דאימ בנטותו אחרי החושים יותר, מה רק מפשיעת האדם בעצמוה ברובם

לא נטו כלל אחרי תאות  ש ,מפני שהצדיקים הגמורים. ובאחריתינו רמה ותולעה. כליתש למשתכל בעין יפה

מנם  כיון א .ולא תשלט בהם  רמה, "אף בשרי ישכן לבטח"ליהם נאמר ע ,פ השכל" ונהגו א ותו רק  ע,הגוף

הזכיר מה שבאחריתינו רמה , תגברות הטבע הבהמיה פ"מדרך השכל ע' שמזכיר החרפה של הנטי

 לא , אינו ראוי להתפלל, שורת השכלל הנה צריך האדם לצייר כי בנטותו אחרי תאוות  גופו חוץו .ותולעה
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מבוקש מהצלחה ובריאות ה ולא מצד בקשת, כיון שהוא בידיו משפילה' ל שם דא מצד התרוממות הנפש

לשפך שיח ו יתחיל להתפלל, אמנם כשתתחולל דעתו. ידיו את שלומוב אחרי שהוא הוא המשחית, הגוף

 .והבא לטהר מסייעין אותונ. שרים לפי ערכומ ודורך בדרכי, להיות נעזר להתרומם על טבע הגוף

 

pb. 

 
הוי , א אמר"ר. 'תתי להם חוקים לא טובים וגונ א"א וג"ל עליו הכ"דריב' מ בר ברי"אר. לא פסק מאי

יקר פעולת התורה ומצותיה על נפש  ע .בזה'  א אמר מהכא כי דבר ד"א ב"ר. עון בחבלי השואה מושכין

, בוד אלקי על נפשוכ שאם לא יעשו רושם של. ם עשייתן רוב ערכם והדרת כבודםע האדם באה רק כשיכיר

הנה החסרונות שבאות ממי שלא נזהר בהליכותיו לתן ו .לא ישיג לעולם מהם הכונה התכליתית

האחד הוא . מה שלשה מהקל אל הכבדה ,ז מתרשם בנפשו מבט של חסרון כבוד"ועי, ראוי לתורהה כבוד

שו ולהחיותה בנעם החיים נפל אין פעולתן עליו פעולה אמתית להטיב, נפשו ערך כבודםב שמתוך שלא רשם

נפשו ריקנית  ש שמתוך, גרוע מהראשון, והב. ניעת הטוב  הוא חסרון נמרץמ כ"א',  כראוי לעוסקי תורת  ד

כי יקר . תוך הריקות נמשכת נפשו לכל חטא ופשעמ ממילא, מהרגיש כבוד דרך הטוב והמצוה

וזה מתוך שהריק מנפשו רגש  . התפרץ בהל לעון וחטא' כבוד התורה המצוייר בנפש מונע כל נטיו המצות

והשלישית  . פשו לכל חטאת האדםנ ממילא תמשכהו. י הליכתו עמהם באורח בוז"ע', דרך דל הכבוד הראוי

לבזות ' נפשו הנטיב מתרשמת, עסק בתורה ומנהיג בה מנהג של מניעת כבודה כי בשעת, רעה עוד מזאת

. כללב לחטאת מרי ופריקת עול מלכות שמיםומזה פתח , ורהת ובזה יבא להיות משונאי', חלילה דבר ד

וגם אני נתתי להם חקים לא '"אמרי , העשותן בכבודב כ נגד השלילה של הטוב המגיע מהמצות והתורה"ע

אמרנ , בא ממילא בעיקר העדר הטובה ועל הרע. שוללים אצלם לפי רע הנהגתם מהטוב  והחייםמ ,"טובים

שמוה , א מהכא"א  ב"מר רא כ"ע. ה המה רק גורמים לדבראמנם כל אל". חבלי השואב הוי מושכי העון"

הוא אורו ש ,ומקנה בנפשו קנין מבט בוז לדבר ד, " בזה' כי דבר ד"אד מ באה הרעה לשעתה וגדולה היא

 .וחייו של עולם

 

pc. 

 
אריכות ימים דרושה לקנין . אריכו ימיםת א עליו הכתוב אומר ודבר  הזה"אר, ואם פסק מ ה שכרו

הדרגה ומתון לפי כח גופו ב האדם באשר הוא אדם  ג ופני צריך ללכת בקניניו הרוחנייםש יהשלימות מפנ

עסק מ שם אנושיותו נוכח פניו ובמקום שפחיתות חומרי מעכבתש כ מי"ע. ונפשו המחוברת בחומר

שלימות קנין של שלימות בהוספת הכרה ורושם של ה כ בהפסק עסק"הוא קונה ג, השלימות הוא מפסיק

פ ההדרגה האנושית להכיר ענינה "ע כדי שיקנה, והוא ראוי להאריך ימיו. רת הקנינים הקדושיםיקו כבוד

שעם זה , רך הגוף ופחיתותוע בהכרה אמיתית  של, כ בדבר הזה"ע. שלימותו לפי ערכומ את כל החסר  לו

  .תאריכו ימים, המשתמש בהם לחיי עדו ,יבא הכרח ההדרגה והמתינות
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השלמת העבודה השלמה . פילות כנגד תמידים תקנוםת ל אמר"ריב, א תפילות אבות תקנום" ריבחאיתמר

ישרה להיות דבק באלהים חיים בכל לב ה לפי טבע נפשו, י שישתלם האדם תחלה בשלימות עצמו"ע 'תהי

אמנם תכלית . אלהיםה לי שער עבודת"אמת  גם יס וד ההערה השכלית שזכרה בחוהב שזו היא, ונפש

. 'מלכותו יתב וחוזרת בסוף הימים לתיקון עולם, עבודת כלל ישראלל כ"ודה תבא בהיותה חוזרת אחהעב

ברובה ' גם היא בנוי, השתפך נפש כל אדם לפני יוצרול ,והתפילה מחוברת באמת   מרגשי לב טב עיים

נין ב, צמיחת קרן לדוד, שופטיםה השבת, הגאולה. 'נינים לאומיים הנוגעים להשלמת כלל עם דע על

נפש הפרטית היא ה צריך התבוננות על איזה מרכז נוסדה אם השתפכות. ציוןל השבת העבודה, ירושלים

, לאומיתה או שעיקר יסודה היא השלימות של העבודה, באנהת בה היסוד והתוצאות הלאומיות מאיליהם

שראלית בעוד לא  היתה האומה הי' היו עובדי רש והנה האבות. שמתלקטת מ טהרת לבו של כל יחיד

אמנם . פרטית בלא קישור לאומיה ' היתה עבודת ד, עיקר ההדרכה האנושית שהיתה לשעתםו ,בעולם

נגד רוממות הנפש כ ,א אבות תקנ ום"כ ח"ע. יבור כללי משותף לכלל ישראלצ של ' התמידין המה עבודת ד

בודת ע דר ותכליתבס, א כנגד תמידין תקנ ום"וח, שלימות עבודתול הפרטית שלעולם היא דרושה לכל יחיד

 .כללית שמקורה ביסוד ותכלית עבודת כלל ישראל' ד

 

a . 

 
יצמק תקן ', כו, בקר אל המקום אשר עמד שםב שנאמר וישכם אברהם, אברהם תקן תפילת שחרית

שנאמר ויפגע , עקב תקן תפלת ערביתי ',שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וכו, מנחהה תפלת

כוונות הנה נגד שלשה מ ,פגיעה, שיחה, עמידה, אלו השלש לשונות. 'שמש כוא הב במקום וילן שם כי

כל יסודי ש הנה התחלת פעולת התפילה היא.  יתברך' תפילה בעבודת דה ענינים חלוקים שבאים מתועלת

השתכח מן הלב מפני סערת יצר לב האדם ותאות ל שהם עלולים, היראה והמוסר שקנה האדם בנפשו

להם מעמד  חזק ' באופן שיהי, פה בלבי  את כל הענינים הקדושים והציורים הנעליםתפילה תשרישה ,הזמן

עולה זו נחוצה ביותר פ וזמן. הסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה השלמהמ שלא ימוטו

עצמו ל להקנות, יפנה לעסקי החיים ורגשות תאות  הגוף המוכרחיםש שיכין האדם לעצמו קודם, בשחרית

ויוכל לעמוד , קיימת שלא ישטפוהו המון גלי הזמןו לו עמידה נכונה'  באופן שתהימעמד מוסרי חזק

, על אודות פעולתה, "עמידה" לזאת תערך התפילה לתכלית זה בשם. ל הכוחות המתנגדיםש בנסיונות

אשר נלחם , פלאיםנ והעומד בעשרה נסיונות, ראש המא מינים' ה שהי"בינו עא והוכשר לזה ביותר אברהם

ומצא מעמד  נכון , שהס תערו להפיצו ולהדיחו' ור דא המתנגדים אל הדרך העולה לראותעם כל 

נקראו שיחים על שם הפרחת הנפש ש ,תקרא התפילה בשם משתתף עם צמחים ואילנות, יחהש .עדל וקיים

מעמד ראוי ביותר לעת  ה וזה. י רגשות הנפש בעבודה שבלב"מסתעפים באופן טבעי עה ,בכוחות חדשים

רגשי קודש ו ,אז תוכל נפשו להתרומם בטבעה, עליו הטרדות הזמניותמ שהאדם קרוב להסיר, במנחת ער

יוסיפו פרי תנובה , להתגבר באהבתו ויראתו הטהורהו הטבעיים האצורים בתוכה לדבקה באלהים חיים
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ההפרחה הטבעית הזאת מיושר הנפש היא ו .להיות כדמות אילן רב וא חד השיחים, דים ופארותב וישלחו

יא ביחוד מדוקדקת  בכל דבר  ה כי מרת הדין, דין למי שנוטה מנתיב יושר של ארחות חייםה שורש להנהגת

דכתיב קראי  כ ,והיא מדתו של יצחק. רכה ונוטה מנתיבה יקבל עונש מוטבעד שהמשנה, שיש לה חק טבעי

מנם עוד יש רב א .לתפילת המנחה" שיחה"כ יאתה שם "ע .וכדאמרי רבנן ברב  ביאור". לי' ופחד יצחק הי"

י "שע'  קדושי  עליון הנגשים אל ד, מעלה והערךה והיא מוצאת תכליתה ברמי, יתרון לתפילה

ח "או] הטור[ע "תפילהנ ובשו' בה) ם"הרמב( כדברי. רומו אף ינשאו למעלת הנבואה או קרוב להי התפילה

ה על הטבע וידבקו באלהים רבה כי יתרוממו, וגעים מעמדים גדולים יותר מהליכות הטבעפ הם. ק"צדי' סי

ביאר החסיד ש כמו, מעמד הרם מוכשרת הלילה במנוחתה והתבודדותהה ולזה. חיים בלב ונפש טהורה

דושים  ק כשרת את  בני המעלה הזאת להיות נפקדים בחזיונותמ גם היא. יתרון תפילת הלילהבל"בחוה

, ושגו בחברת החומר וחושיוכליות נוראות אשר לא יש לחזות מחזות נושאים תבואות, בשכבם בשנתם

המה שלא כסדר , שכליות המוטבעותה כי הדברים המושגים למעלה מתהלוכות". פגיעה"קרא ת זאת

א "כ, מתלקטים למערכהה פ דרכי עיונים בודדים"תהלכות בהדרגה מהקל אל הכבד ועמ הטבעיות שהם

תכלית ה צד היותר כוללת זהתקרא התפילה מ, אשרי כל זוכה לו', ד בפתע תגלה עליהם אור גדול מנעם

כ סבת "א השתתף בזה ג"כ, הלכו של ההולך לבדומ כדרך הפוגע בהולך לא לפי ערך, "פגיעה"בשם 

כ התפילה לאותו החזיון הנבואי  "שלימתו גה שודאי, ה"וכאשר אירע באמת  ביעקב אבינו  ע. נפגעה קרבת

והיא נאותה , "ויפגע במקום", גיעהפ שעל כן נתיחסה לתפילתו שם. ראה הסולם וכל פרטיומ הנשגב של

 .לערבית

 

b . 

 
' שאם היתה יראתו קבועה עמוק בלב הי, וב היא הוראה שאין רגש יראת רב ו חזק, המתפלל אחורי רבו

מורה בזה שאין יראת רבו  , בור וכיון שמתפלל אחורי. מורא רבו ת טרידהו מלכוין בתפילהש מרגיש בעצמו

, לום לרבוש והנותן. גם בעוד רבו לפניו,  יכול להסיח ממנה דעתובנקלש כיון, עושה בקרבו רושם חזק

,   מנם יש א דם שנרדמת  אצלו יראת  רוממות רבוא .מורה בזה ס ילוק המורא במה שמשויהו לעצמו

ומי . כרתו הפנימית בכבוד הראוי לרבוה רה על'שמו, שיראה מצד הרב קירוב הדעת לו יורה הכנעתוכ ומיד

לא , מושכו אהבה וחסדו גם  אם ירא ה שהרב מקר בהו, רגש כ בוד ומורא הר במצא נ שגם בעומק ה לב לא

שהראה , רבה ולא הועילה התקרבות, לום לרבו כאחד האדם הדומה לוש כ המחזיר"ע. תסור עזותו מ מנו

הוא מורה שכבר רחקה מאד מכליותיו רגש ירא ת   , כבודה לעורר בקרבו רגשי  יראת, לו להקדים לו שלום

. שהוא יגדיל עקב ע ל רבו. ל השחתהע ז עוד  אין מורה"א מנם כ. וכל  מדה טובה'  ליראת דהוא יסוד ש ,הרב

תחילה לא יחלוק על ב אך, כ להראות עזות נפש נגד רבו"יביא ג, דות הקודמותמ אך כיון שבא לפחיתות

מוסכם  ה דהיינו על, אבל יחלוק על ישיבתו של רבו, כ"י לא יעיז ככ ,הדיעות והלימודים שהורה רבו מפורש

ויהפך דברי הרב בדרך  , הוא לא ישים לב לזה, לימודיוו מבני ישיבתו כולם שכך היתה כונת רבו  בדיעותיו

לא  ש ל"ב מצינו בדורותינו מאותן שהתחילו לעקם דברי חז"כיוו .הסכים לדיעותיו הבדויותל עקום

אות שבלבו כבר הוא והוא . דעותיהם הכוזבותל רק כדי להסכים, כהמוסכם בפירושם מכל חכמי ישראל

בו שהוא ודאי דעתו  ר ועז פניו מגלה בזה  שאינו חש על הסכמת הישיבה בדעת, בור מתקומם נגד 

כ לבדות דיעות חדשות שלא נמצא להם שורש  "יבא ג, וז כ כאשר יבא להשחתה"ואח. האמיתית

. שמע מפי רבוזהו שיאמר דבר שלא ו ,ויטעון שהם הם דברי תורה, דברי רבותינו מקבלי התורהב וענף

שלא רק בגדולת רבו הוא ו ,תכונה הרעה של עזות פנים ומיעוט הכרה בגדולת ר בוה ז בא מפני"ושורש כ
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רב היא תורת חכמים וקדושי עליון שנמשכה שלשלת ה כי הקבלה הנאמנה של תורת, מורד

ובהיותו . דורות הבאים אח ריהםל שראוי להיות דבריהם עטרות, קדושים ונביאים אנשי השםמ קבלתן

. חלקו עליהם בגילוי פניםב ,י עקירת ד ברי הרב לגמר י"ע, שכינה שתסתלק מישראלל מחסר טובה ז ו גורם 

רובים מביאים ק ומי שעושה מעשים, נים זוהי עיקר סילוק השכינה מצדופ שמי שחולק על הקבלה בגילוי

של ישראל  שקדושתן . שכינה שתסתלק מישראלל גורם הוא, להרוס יסודות הקבלה והמסורת

, י ביאורה בתורה המסורה"כתובה עה ק"דותיהם הקדושות שנובעות רק מחוקי החיים של תוהמ וכל

רעיונינו כאשר המה ו וקירינו דברי רבותינו והגדילנו ערכם וכבודם בלבבינוה י"א ע"שאינן נשאבות כ

משך י הנהגתהק ו"אבות התעודה והתכלית הנמשך מקדושת תוהמ אז  נק בל הלקח הטוב האמיתי, באמת

 .י"'ושכנתי בתוכם וגו", טוב הנמשך לקיום התווהה כאמור ביעוד, שהיא השראת השכינה בישראל, לנו

 

c. 

 
הוא שתצא הפעולה ביחידים , פילת ערביתת כאשר ביארנוי יסוד מט רת. תפלת ערבית רשות או חובה

, קדושים ולפעמים נבואייםמחזות ו בחלומות אמתיים, שלימות נשגבה נעלה מדרכי הטבעל הראויים לכך

זאת שהיא למעלה כ דבר הוא חובה על האדם להיות משתדל לעלות בשלימותה מצא הספק  מקום אם

'  ד וברכת, ק להשתלם בשכלו בדיעותיו ומדותיו כפי חק טבעור או שחק חובת האדם הוא, מדרך הטבע

'  גם תפילת ערבית שאליכ "ע. מוכשר הוא לכךו היא רשות למי שנדבה רוחו, שהיא למעלה מן הטבע

המחזיקים בה ' כל המון עם דו ,להורות דרך לחסידי עליון אשר יעלו למעלה רמה, כ רשות"ג נתכוננה היא

 .תכליתה עליונה היוצאת מתוך הכלל אצל יחידי הסגולה שמגיעים אלה יזכו בהשתתפם בקרושה

 

d. 

 
חמת תגרה מכוונת להפיל האויב מל. גרהת יש מלחמת מגן ומ לחמת. המתן עד שיכנסו בעלי תריסין

ליהם צריכים לצאת במלחמת  ע כן הידיעות הרעות כשנלחמים. גן להחזיק מעמד עצמומ מלחמת, ולאבדו

ברי אלהים ד שגם האוסרים כהמתירים הם, אבל דברי תורה. רעילו בארסםי תגרה לאבדם  עד היסוד לבל

וונת לאמתה של הלכה לעשות מעשה פי דעתו מכל א מחוייב להחזיק בדעתו שהיא"רק שכ, חיים הם

פ שגם דעת זולתו היא דעה שלמה "עא פ דעתו"למצא מעמד למעשה ע, א מלחמת מגן "כ אינה כ"ע ,כמותה

 .תופסי מגן, "ריסיןת בעלי"ח המתעסקים באלו הויכוחים "כ נקראו ת"ע, ובעתנ וממקור קדוש היא

 

e. 

 
ל והלא משמך "א. י לאו"ל ר"א, לי בדבר זהע ג לחכמים כלום יש אדם שחולק"ל ר"א. ג חובה"ל ר"א

או שיודה , פול על שני אופניםת וההודאה, פ הרבים"ד נקבעת להלכה ע"הסכמה  של ב. 'וכ אמרו רשות

וא כמותו אלא ה או שיעמוד בדעתו שהדין, הוראה בערך חקירה על עצם הדיןה החולק שכך היא אמתת

י אמר על שורת הדין שהוא "כ ר"ע, מנוייםכל מהה ד מעתה לתקן דבר חדש יהיו"שאם יבאו ב

ז לא "פשר לקבע חובה בתור תקנה ועא ,ד שהוא חובה"ג שהוא הנשיא יגזור בכח   ב" מנם אם רא .רשות

. להסכים לדעת הרביםמ כיון שמצד ההסכמה לתקן איננו מחולק, אין חולק בדברש י"כ אמר ר"ע. יחלוק



 142

י "ר' ז הי"עו ,להוכיח שמעיקר הדין הוא חובה' דעתו היא "כ, חודשתמ ג לא רצה לעשות בזה תקנה"אבל ר

 .בועה שהיא רשותק מפני שדעתו על שורש הדין היתה, מוכרח לחלוק

 

f. 

 
. ועכשיו שאני חי איך י כול החי להכחיש את החי, מתה ל אלמלא אני חי והוא מ ת יכול החי להכחיש את"א

ד "א בתור דורש על כונת ב"ד כ"קנת  בת ה מטעםשאינו רוצה לבא בדין ז, ג"ו שאף לפי דעתו של רל רמז

שהיתה דעת , ל כונתםע א"אז אם לא היתה החקירה מגעת כ, ג שתקנו התפילות"נהכ הראשון של אנשי

כדי שלא תרבה , מ מטעם שלום האומה"ז אף מא ,ג בהם"י שכונתם לא היתה כדעת ר"ר

כי יכול החי להכחיש את המת , ביר עלג ושלא לענות "ראוי להסכים לדעתו של ר' הי, ישראלב מחלוקת

והוא , י הפרטית"עתו של רד ג רוצה לדעת"אבל כיון שר. ראשונים המתקנים לא ת ודעה ואמתת דעתם  של

 .פ סברא ומנין"כ מוכרח שיתברר הדבר ע"ע א לו להכחיש"זה א, כבר אמרה

 

g. 

 
. שיאות שהוא מרכז הכלללויה בהגדלת ערך הנת ג סבר שהצלחת כלל ישראל ואחדותם"ר. 'תא נעברי

נדבת לב ו הכרה בקדושת התורה  מ א"שבא לא מהכרח כ, ח הפרטיים"ראו לדעת כי כבוד תה אמנם הרבים

סא  הנשיאות כ להורות כי', כ נעברי"ע.  'ת רוח הכלל בתורה ודעת ויראת דא תרומם יותר ', וגדולת חכמי

 .א שתנטל מהם כלל"רתם אח מצר תו"אמיתי של תה הוא ביד העם אבל כתרה של תורה וכבוד

 

h. 

 
ח הפרטיים מצד תורתם "וא לרומם את ערך תה ל כיון שתכלית ההעברה"י. ל בעל דבר"י ה"לר' נוקמי

עד , י יתרון כזה"רק מפני שיש לרש עוד יטעה העם לומר, י"כשנוקים לר. נשיאות מצד עצמהה יותר מכתר

שראויים לזכות , ח"ת ין לא יוכר ערך כבוד יתרועדי, יתה עבורו כל החרדה הזאתה ,שהוא ראוי לנשיאות

 .מצר תורתם לבדה

 

i. 

 
ח  "הגדיל הרבה את ערך הנשיאות יותר  מכבוד תל ג "שיטת ר. 'ל זכות אבות ועניש לי"ל, ע"נוקמיה לר

שצריך כח ועז של שלטון , טבעםמ ה מקום לענין הנהגת העם שאינם מוטב עים במדות ט ובותל יש, פרטיים

ח "רך תע מצרם יאתה להגדיל, מדות יקרו ת וישרות מ מורשת אבות ב  המוטבעיםאמנם. להנהיגם

באשר לענין טבע המדות צריך מורשת אבות שפועלת ו .כי יכירו כח התורה מאהבה בלא הכרח, הפרטיים

כ היא כשיטת "א. הגדיל ערך הנשיאותל הנהגתו' לפי מדתו תהי, ל זכות אבות"ע דל"כ ר"א, רבהה לזה

דותיו ברב כחו והפכם מ ע עצמו ודאי שלט על"אף כי ר', עניש לי' כ בצדק יהי"א. זהב נהגתוותצדק ה, ג"ר

מיוחד של ה שהטבע, פ השקפתו הפרטית"ושקפת לפי ערך שאר העם עמ מ ההנהגה היא תמיד"מ, לטוב
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' ס' ועיי. אדם שמתפעל מטבעו גם במדת השכלה המנהיג ודאי פועל על דרכי ההנהגה לפי ערך

 .ל בזה"ס ז"מרי הגריאמ תבונה

 

i ̀. 

 
מ תחלה "מ. 'פלח לבי קיסר האי נמי מצי מפלח כותימ דאי, הוא עשיר', מפרק לי' דאי מקשי לי, הוא חכם

והנהגת , פשר למנותם על הנהגת התורהא כי. ק שיעכב מינויים מפני שאינם עשירים"י  ורע"מרו על רא לא

, המנויים יחד' וכל להמנות בבי ע"א ב"שוב יתרון שראלא שח. ביד נשיא אחר' דינה תהימ הציבור בעניני

זה הרבה למפלח ב שלפעמים יפעל העשיר בעשרו, מתוך עשרו לעניני הציבורו מתוך חכמתו לעניני התורה

 .מצב בימים ההםה לבי קיסר בעניני הציבור הכוללים לפי

 

ia . 

 
א   "א שת בא כ"בודת הציבור אמעולה בעניני עה הורה להם שההנהגה. ל איזול אמליך באנשי ביתאי"א

כ גם הליכות "ע, עניני הציבורב בטל ושקוע' שאף מצבו הפרטי יהי, סור לזה ב כל נפשומ המנהיג' שיהי

ותם המנהיגים א אבל. הנהגה הכוללת ומתוך כך צריך לזה הסכם גברת  הביתה ביתו צריך שתסכים עם

, ציבורה הם הפרטיים אין רושם לעבודתובביתם והליכותי, ובט שלא יחסרו מנפשם בהנהגתם הפרטית כל

 .למות של מנהיג גוי קדושש אבל אין זאת, להם אין יחש לשאלת האשה בזה

 

ib . 

 
מי שלוקח את . 'ינש יומא חדא בכסא דמו קרא כוא אמרי אנשי לשתמש, ל"א, דלמא מעבירין לך' אמרה לי

אם יעבירוהו , ו רדיפת הכבודמכ איזה מטרה צריך להתבונן אם מטר תו  הפרטית תתק יים בידול השררה

קר הערך מפני י הוא מכיר א ת עטרת הנשיאות מצד עצמה לדבר, לב נדבה לוש אבל מי . כבודו בקלון יומר

לא מצד , שהוא שלימות גדול ותפארת נצחי, ראשםב ולעמוד' היתרון הגדול של הנהגת כלל עם ד

וכיו ן  . גדולה הזאת של הנהגת גוי קדושה א מצד גודל הערך והפעולה היקרה של המצוה"מדומה כה הכבוד

 .וא שוה הרבהה כי מעט יתרון, לזמן ארוך או ק צר' עצמו אין לחוש אם יהיל שהדבר הוא תכלית

 

ic . 

 
תמני סרי דארי ' ניסא והדרו לי' תרחיש ליא ההוא יומא בר תמנא סרי שני הוה. ל חיוורתא"ל ל"א

ל חיוורתא לא היתה "אמרה לש ל דמה"צ, נו שערותיושמרוב השקידה נתלב' ם בפי"רמבה לדעת. חיוורתא

התחילה מיד פעולת ש 'והנס הי. רק שגלתה דעתה שיש חסרון בדבר, נשיאותה דבר זה מעכב' כוונתה שיהי

מ "מו כ מטבע מרוב השקידה"הנס מסתייע ג' והי. תלבנו שערותיונ לובן השער להתגלות ובמשך זמן קצר

ז מ פני שהדר הנשיאות "הצדיקים הללו דאגו עו .שנם שאינם מתלבניםיש כאן נם נגלה שהרבה שקדנים י

כ לתן צדק "יתה כונת הנס גה והנה. י ההדר שנופל בלבבות תתקבל יותר  ההנהגה הטובה"עו היא השיבה
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עצם כח ו .יתה שיטתו להנהיג את הנשיאות ברום מעלה של תוקף הדיןה ג"מפני שר, לפעלי צדיקים הללו

. שבהם יש רק כח האהבה והרחמים, פרטיים הרבהה ח"חפץ להגביר על כח ת, הדיןשהוא כח , הנשיאות

ראוי , התנהג עמהם במדת רחמיםל דהיינו שישראל מוכשרים, תמם החזיון של היפוך שיטה זול כ כדי"ע

, סכימה דעת העליונהה וכן". זקן מלא רחמים: "מורה למדת רחמים כאמרם ש הנשיא הנבחר זקן' שיהי

הנהגתן של ל הורות על תוכן ההנהגה הנרצית בנשיאות ושכך רא ויהל , נולרו בו מחזה זקנהשאף הצעיר

 .'שהם כולם צדיקים וזרע ברך ד, ישראל

 

he . 

 
סובר שבעצם טבע האדם הוא ' ג הי"ר. ד"כנס לביהמי ח שאין תוכו כברו אל"כל ת, ג מכריז ואומר"ר' שהי

וממילא . ובלים כדי להדריכם בדרך ישרהח הגה עזה ומקלא צריכים הנ"כ רוב בנ"ע, כל חטא ועוןל עלול

כ אל יכנס "ע, בעו הגרועט הוא עומד בחזקת גרעון של, האדם תקן עצמו וטבעו לטובש ז שלא נתברר"כ

וכל זמן  , שרי 'דהאדם עשהו ד, אבל החולקים עליו סוברים. עתק מטבעונ א כשיתברר שכבר"ד כ"לביהמ

כ לעולם האדם כשנוטה לסבול עול תורה "ע, וב וצדקט א עלול לכלשלא קלקל ט בעו בכל דבר  פשע הו

ריכה לפי זה להיות בנועם ורב חסד צ ושיטת ההדרכה, צ בדיקה"חזקת כשרות של מדות הגונות ואב עומד

אין קפידא במה שאין ו ,זה סלקוהו לשומר הפתח ונתנו רשות לתלמידים ליכנסב כ כשנצחו"ע. ואהבה

וצה אני ר עד שיאמר' ה מועיל כפי"גרושי  י שמשו' ם בה"ד הרמב"פע באר ביותרוית. תוכו כברו בב ירור

כ כיון  "ע, ו הוא מבחוץ מטמטם הלב"מצוה והיצהל מפני שפנימיות הלב הישראלי נוטה, בדבר מצוה

אז כיון שתוכו אינו טוב , בלתי ישרל כ אם לב האדם מוחזק"ע. בעו מסכים הוא לרצון האמיתיט שנכפף

טבעו וחטאיו הם מקרים ב אבל לפי מה דקיימא לך שהאדם הוא ישר. חיצוניותו טובהש מה בצע במה

דברים בלתי ו פ שנמצאים הרהורים"ואע. סכים ודאי לתוכו האמיתימ כיון שברו טוב הוא, חיצונים בו

תנגדות הטבע האמיתי של הנפש וההתנגדות החיצוני ה י הביטול הפנימי של"כ יתבטלו ע"ע, טובים

ויתאימו ההנהגה החיצונה . שמה יבא לשמהל מתוך שלא' ואפי, פ טובים"ים החיצונים שהם עכמעשה של

 .שהוא טובכ ונמצא שהתוך האמיתי הוא לעולם שוה לברו, אמיתיתה עם הפנימית

 

hf . 

 
ל "י. א שבע מאה ספסלי"וח, מ אה ספסלי'  תוסף דא א"ח. ח פליגי בה אבא יוסף  בן דוסתאי  ו רבנן"אריו

התאוה , שיחה בטלה, הגאוה: הםו ,יסודות, חלקים נגד ד, ל חלק כל המדות הרעות לד"זוי "רחה כי

: בהם המה עוד שלש ש וכשנדקדק בתולדותיהם נמצא כי העקריות, כ תולדות"ג אמנם יש להם. והעצלות

זקק   ש היינו, ד ידוע שתוכו כברו"הבא לביהמ' ג הקפיד שיהי"ר ובאשר. ושנאת הבריות והקנאה, הכעס

'  בעו שיסתפקו בפחיתות מדה מיוחדת מאלו הדט עלול לפי' א הי"א שכ"היו כתות רבות מ בנ, ותיומד

פסלי כי הרבה פרטים נמצאים  ס ר הרגיל כל כת למאה"יחס ע, ס פסלי' וזה נרמז לת. ראשיותה מדות רעות

, ות המדותתולדב כ לעיין"ל שדייקו ג"ס, מאה ספסלי' א ז"וח. נפי המדותע בכל כת בחילוק פרטי בין

פ שמנה "אע. התולדות הראשיות' האבות עם ג' ד ',ששרשן המה עם אבותיהם ז, בהסתעפותן

שאחרי שהוסר עול ', ראשיות המה אלה הגה ז למסתכל נראה שהתולדות"עכ, ק עוד תולדות"שעהב ו"הרח

ות  לימותם בטהרת המדות הראשיש שלא הספיקו עדיין לברר, הבדיקה נתוספו כתות רבותו החיפוש
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 .וענפיהז

 

if . 

 
באמת אפשר . 'הוא ראחזו לי' יא ליתובי דעתיה ולא. 'בחלמא חצבי חיוורא דמליין קטמא וכו' אמזו לי

תקוה הנכונה היא שיתאחדו ה אבל. נכנסים בלא בדיקה היו גם כאלה שאינם הגונים בתוכםה שמהרבים

אפר אינו בר ו ,או לו דמליין קטמאוהר. זכו גם הם ו יעשו תשובה ויתוקנוי ז"עם הצדיקים והכשרים ועי

. פשותנ שש מהםבכמדת הרשעים חלילה שנאמר, תחברו יחדי להורות שלא יתדבקו לעולם ולא, גיבולי

 .י ההתאחדות יתקונו בודאי"וע, חדי כי כיון שנתדבקו לתורה יתאחדו, ז אמר ולא היא"וע

 

ig . 

 
ושיש אופנים שלימוד התורה  , יבוי התלמידיםרב הורו בזה גודל התועלת שיש. תנא עדיות בו ביום נשנית

לי האוהב והשונא "דבעד קיי, עדל דהנה ההבדל בין דיין. אין לחוש לערך מדות האומר והלומדו מועיל לכל

פני שהשכל נוטה לפי מ אבל לדון פסול. שראל על כך לשקר מפני אהבה או שנאהי מעיד מפני שלא נחשדו

, ערכםב ת ישנם חלקי תורה שהאדם נדמה לדיין"כן בד. הטותול 'יכי גרמת  הרצון ה, הרצון באין מבין

כי אם אין . מזוקק במדותיו ותכונותיו' אמת צריך שיהיב שבהם, והיינו תולרות חדשות בהלכות וספיקות

אמנם לא . נמשכות מטבעו המקולקלה פ סברות מטעות"קוק ונקי ימ שך לחק לו חידושי הלכות עז תוכו

הרי יש חלק גדול מן ש ,ד בפני תלמידים רבים טרם ידענו טהרת מדותיהם"יהמב מפני זה ננעל דלתי

לא זקק ש שבהם גם מי, הם ההלכות הקצובות והמוסרים המפורשיםו ,התורה שהאדם נחשב כעד לערכם

ל התכלית היוצאת מהנהגה זאת של סילוק שומר ע כ להורות"ע. מדותיו לא יוכל להכשל ולא להכשיל

גרדיים משער ' כב, לא היו רמי מעלהש כ עדות מפי אנשים"ובאמת קבלו ג. ום נשניתדיות בו ביע ,הפתח

 .עדותן את כל חכמי ישראלב האשפות שהכריעו

 

ih . 

 
חפץ להנהיג ' שהי; שכל מו, ודל נפשו וקדושתוג להורות ניתן מזה על. ד"ג לא מנע עצמו מביהמ"ואף ר

ור ק  , עתו כך הוא חובת הנשיאותד א מפני שלפי"מו כשל כבוד  עצ' מפני איזה נטי' רמה לא היב נשיאותו

עד , עלוב ונח' יה אבל מצד עצמו. תכליתה להצלחת הכלל ברוחניות וגשמיותל בהנהגה רמה כזאת תגיע 

. ד"ביהממ זה ולא מנעהו פיזור נפשו ושום קפידא מלמנע עצמוב שעם כל עלבונו להעברתו לא חשב מאומה

 .שהיתה שנואה לו בעצם, פץ בהנהגה של קפידת כבודח יאות לא מצאשכיון שנעשה בן חורין מעול הנש

 

k. 

 
ח "היא לחלוק כבוד רב לת' לעולם ההנהגה הראויש חשב. י"לר' ג איכ ו השתא איזול ואפייסי"אמר ר

ערך מקום שמזדמנת מצוה עם כ כ דומה הדבר"א. לא שהכרח הנשיאות מביא לדחות מצוה זוא ,פרטיים
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ענית חלום ת דומה למתענה. י יתרון של המצוה"פ שיש בה וע"התקן אעל 'ה ראוישהעביר, נדנוד עבירה

מ "מות ענית שהעבירה קטנה מן החטא' במ' וסת 'וכעין נזיר שכ. י 'בשבת דמיתב תעניתא לתעניתי

עודפת על הקלקול הנמשך ממה שיקל ש נ כבוד הנשיאות חשב למצוה גדולה ורבה"ה, ריך כפרהצ החטא

, תקן מפני כבוד הנשיאותל אפשר לו' בנשיאותו לא הי' ז שהי"ואף שכ. ח הפרטיים"ת קצת לערכה כבוד

 .ושני הדברים יעלו כהוגן, י"לר' י מה דאפייסי"ע אתקן הדבר, אבל עכשיו דאפשר

 

k ̀. 

 
ח פרטיים "יסוד כלל הנהגתו שלא לתן לתש כונתו להורות לו. ל מכותלי ביתך ניכר שפחמי אתה"א

שות לחלוק על הנשיא ולהחליש ר שבהנתן, ח מבקשי כבוד"רק מפני חשש איזה ת' הי, נשיאה להתגדל על

, דיק תמים כזהצ אבל לנפש טהורה ולב. כמה ענינים כדי להשיג מטרה פרטיתב דבריו יפריעו שלום הכלל

ב אין שום חשש "על כיו, ס על כבודו רק להנות מ יגיעוח שבוחר לעשות במלאכה פחותה וכבדה ואינו

 .פץ כלל להטיל מרהח 'ב לא הי"ועל כיו. ש למען אמתה של תורה"תו רק לשונכ כי

 

ka . 

 
. 'ח כו"שאין אתה יודע בצערן של ת, ברניטהק ל אוי לו לדור שאתה פרנסו ואוי לה לספינה שאתה"א

ובמה שישתדל , חיד כפי כחוי ראויה צריכה להיות שהמנהיג ישתדל לחדור למצבו של כלה הנהגת הדור

, הדור-רנספ ונגד הנהגת הפרטי יקרא בלא משל. תרומם מצב הכלל כולוי  כל המצבים הפרטייםכ"לתקן ג

הספינה -של-וקברניטה. א לפי ענינו"יפרנסם כולם כש שהדור מורכב מפרטים ואישים שונים וצריך

נהיג כל אישיה הנקבצים לתוכה  מ כשם שמנהיג הספינה, ל שם ההוראה של ההנהגה הכוללתע יקרא

מצב הפרטי של ה כ בהתעלמם מדעת "ע. א ד רכו הפרטי"חוז חפצם יבור לו כמ ובבאם אל ,  אחתבהנהגה

שאם היית בא לדקדק   . תסודר יפה ההנהגה הכלליתש א"א, ח שפועל הרבה על תיקון הדור"ת

רוש להתנהג בהנהגה כוללת עם אנשים  ד 'נעלם ממנו ערך של כל אחד ואחד ולא הי' פרטי לא היה המצב

 .לכבדם ולרוממם, אויים הם שיהיו בהנהגה יוצאים מן הכללר תםשמפני יקר

 

kb . 

 
ג עמד בשיטתו שלפי "ר. איפייס, שביל כבוד אבאב ל עשה"א, לא אשגח ביה, ל נעניתי לך מחול לי"א

על מה שלא ידע בפרטיות יתרונו ו .י"פ בזרקו מרה אף בצדיק כביר כר"נשיאות יפה עשה עכה הנהגת

פ עצם "כי חשב שעכ, יארנוב כ אם שראוי  הוא שיבקש ממנו סליחה כאשר"ע. אשימוהל וקדושת נפשו אין

אך  , פ"כע אלא שהנשיאות הכריחתו וצריך לתקן הדבר, חשב לחטאתי ח גדול כ מותו"הזלזול בכבוד ת

ג כי חובה גדולה היא גם "שיכיר ר, צה להשרישר י"ור. ז אם יחזור לנשיאות לא תשתנה שיטתו"לפ

י הרמת קרן "צלחת הכלל עה שבזה תבא, ח הפרטיים הגרולים"עין הרבה על ערך התשום ל בנשיאות

וההכרה  , דברה משג ה' גם  בערך הנהגת הנשיאות הי] כי[ג "ד שיודה רע כ לא רצה להתפייס"ע. התורה

והנה אם כדברי . ם גדולי התורה הצדיקים האמיתייםע שיפלה הנהגתו, כ אם יחזור לנשיאות"תועיל ג

כ ראוי וכד אי גם  "א,  פ צריך תיקון"עכש כ בעצם יש בפעלו צדק אלא "א,  בחטאת דבר  מוכר חהיתהש ג"ר
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י לא "אבל ר. מוטל עליוה כי ערך עצמו לא נגרע כלל בזה מאחר שעשה את , י"בורו רע כבוד עצמו שיתפייס

הראוי דרך כ ש הורה בזה שהכיר שמצד עצמו לא עשה בזה עמו, בוד אבאכ עשה ב שביל; עד שאמר, איפייס

בטוח כי מעתה תהיה ' ובזה הי, טא לו מאומהח בערך הנשיאות וצריך לעורר זכות אביו שלא' אפי

' שבהם תהי, דיקים וחכמים הפרטייםצ ג מ סויימה בהשגחה פרטית לרומם ק רן"כוללת אצל רה ההנהגה

 .כ אתפייס"ע, עולמיםל הרמת קרן ישראל

 

kc . 

 
ג "ק לרבנן טרוקו גלי דלא ליתו עבדי דר"ל רע"א ', כוד מאן דלבש מדא ילבש מדא"י לביהמ"שלח ר

תחילה היתה בשורת  . 'זה יזה כומ מזה בן' י מוטב דאיקום אנא ואיזול לגבייהו כו"אר. רבנןל וליצערו

ינהו בשם לבישת כ כ"ע, שממנה הכבוד החיצוני וההידור לעינים בא, מדיניתה הכובס רק בענין הנשיאות

שאר בהסכמתם שתתחלק מעתה נשיאות התורה נ ע כי"וחשב ר. מדא לאות שררות ושלטון

ז שהוא קשור "מ כ"מ, דיק תמיםצ הנשיא' שאמר כי בסוף אף שיהי, ז לא הסכים"מדינית ועה מנשיאות

כ יש להם קירוב "ע ,ח"ובני ביתו יודעים שיש להם יחש אל התורה והת, תורהה כ בעבותות"בהנהגתו ג

שונאים ל יהפכו, ודעים שאין לבית אדוניהם דבר עם מצב התורהי תםאבל בהיו. ח"הדעת ורגש כבוד לת

כמסופר בגמרא כמה  , גלותא' ירע כן בבתי רישיא וכמו שבאמת. ח וידחקו רגל התורה"ורודפים לת

עצמו להורות להם כי אינם סוברים  ב י"כ בא ר"ע. ח"ג יצערו ת"כ אמר שמזה ימשך שעבדי ר"ע ,פעמים

ואמרו  , כ נתרצו"ע. ק"תוהב 'כ המזה והמורה דרך ד"ג' ג יהי"א ר"כ, לשניםנשיאות ה כלל להפריד את

קיאות והרגל ב כי ההנהגה המדינית צריכה, והמשלים מכוונים מאד', וכ כלום עשינו אלא משום כבודך

כ אמר רק  "ע .כי הזמנים ועניני המדינות משתנים, בותיוא כ בהנהגת"גדול לפי הזמנים ואין תועלת בזה כ

אוי שלא יפריעוהו ויתנו הנשיאות המדינית לאינו ר לביש מדא שרגיל בעניני מדינות ושררותמאן ד

עם דברי תורה והוראות ותקנות ה שראוי שיקבל, ונגד הנהגת התורה. חסרות לו ידיעות נסיוניותו מורגל

קט לו  נ. ' עמא כ וט וכד מתקני מלתא  במערבא לא  מגלו, בלי לחקור בטעמיםמ בתור תורה חתומה, ד"ב

כן ראוי בכלל להנהגת התורה שבזה . חקור בטעמהל למשל הזאה שהיא חוקה וגזירה שאין

ומועיל . צריכים לתורה לזמן ולדורותה ויתרגלו בשמירת התורה והמצוה לכל הסייגים, לבבותב תתיישב

 מזה כ מזה בן"ע, רכהע יודע קדושתם וגודל' חזקת אכסניא של תורה שכל עם דו לזה הרבה זכות אבות

החזיקם ל הוראות ותקנות קד ושות שמחוייבים, ג"ברים יצאו מרד שודאי הרבה, גם הוסיף טעם. יזה

כ הוא דומה כא לו אמרו למזה בן מזה  מימך  "א. טוביםה ובהסירו מנשיאות יחלש כח דבריו, ולאמצם בעם

. דם  כמיםבאגדות שמושכים  לבו של אש וכלל בזה הלימודים המוסריים,  ערה ואפרך אפר מקלהמ מי

גם הם ] המים[ת א כאפר המקדש, פרטיים שמקדשים ומגיעים לתכלית האמיתיה ולימודי הדינים

 .בערך האיש] מקדשים[

 

kd . 

 
ממונה ' לו כפלים בנשיאות שהי' ג הי"הורות כי רל בא. ע חדא שבתא"וראב, ג תרתי שבתא "והוה דריש ר

 .ק בהנהגת התורה לבדהר משתתף עמו' יע ה"א ב"ניני התורה בין על עניני המדינה ורע בין על
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, ממעלת השואל נבין ערכה של השאלה. י הוה"שבר ואותו תלמיד ששאל תפילת ערבית רשות או חובה

עלה מתהלוכות טבעו אף שאפשר לו נ בגדר השתלמות האדם במה שהוא, וסדת על עמקי חכמהנ שהיא

ענין הלימודים ב זה תו צאות לסדרי ההנהגהומ. יא בכלל החובה או רשות ה אם', להכין עצמו אלי

י "שבר שבהם עסק ביחוד לדורות, ק הנעלה מטבע האנושי"רוהו הנשגבים שהם מפתחות להשיג דעת נשג ב

והדברים עתיקים לענין התכנסות זמן   , אויה לור כ שאלה זו"ע. ועליהם נוסדו לימודיו בספרו הזוהר

 .עבודהב המנוחה

 

kf . 

 
כוחות הנפש . איקום מקמ ייהו ואקבל אגראו 'יה הוה אמר איזול ואיתיב כוז כי הוה חליש מגרס"ר

גוף שלם ובריא הוא מדרכי  ה כי  היות: מי "כ כתב  הרמב"ע, וחות הגוף  שלמים ובריאיםכ מתחזקים בהיות

, שלימיםה והנה מדת. ושכל אמיתי בשעת התחלשות כוחות הגוף הרבהמ א לצייר"כי א, עבודות היוצר

ז את השם "מלאים את הנפש רגשי קודש ועובדים עימ שהם, יירים ציוריהם הנכבדיםשתמיד המה מצ

כ כח השכל "נחלש ג, עודו מחובר לחומרב בהחלש נושא השכל, אמנם כשנחלש הכח הגופני. אהבהמ 'ית

בלתי מפנה הזמן ' הי, רמהה יכול להחזיק דרך העבודה של מעלתו התמידית' עוד שלא היב כ גם"ע. והציור

קבל פרס ל מ"דהיינו ע, אחוז לשעה בעבודה עם ציור שפל לפי ערכול א חשב מחשבות" לבטלה כההוא

שבעת שאין ידם משגת , ועיל לאנשים רמי מעלהמ וזהו דרך לימוד. כ ציורים נעלים"צ כ"ז א"שע

להשתמש בזה בעת , כפי ערכםמ לפניהם מוכנת המעלה השפלה' תהי, שלימות כפי מעלתםב לעלות

, מצב מוחלטתה שפלות'  אמנם גם  בז ה חשב מחשבה שלא תהי. ו הרוחנייםא כוחות הגשמייםהתחלשות ה

מחזיק ' אם הי,  מוחו היגע מוב עיון ועומק מחשבהל שאם הוא אז  מפני חולשתו הוצרך לתן מנוחה

אבל בבחרו . מעלת העבודה הגבוההב הדבר בלתי נקשר בפועל' הי, צוה אחרת כדי לקבל שכרמ באיזה

בזה יוסיפו רבים ו ,כי כבוד התורה נותן עז לתורה, ח"י קימה מפני ת"תורה עה ה לכבד אתבאותה שע

י הרבים הזוכים באור התורה תבא  "וע. תחבב בעולםמ אומץ לחזק ידי עוסקי תורה ואור התורה

' יצר אתה אוהב א ת מי שאמר   והיכ ,ל בספרינ"כדחז. 'כי תורה מביאה לידי אהבת ד, אהבהה מעלת

תה מכיר את מי א ת שמהם"למוד ד, "אלה אשר אנכי מצוך היום על לבבךה והיו הדברים"ל "העולם ת

 .וזהו הדרך לאהבתו, שאמר והיה העולם

 

kg . 

 
וכאן שהולך למקום . שש סכנה גופנית או רוחניתח התפילה ראויה במקום שיש בו. מה מקום לתפילה זו

. מה מקום לתפילה, מרבים שלום בעולםש ח"רעים תושם אוהבים ו, מגדל עז מפני אויב נפשו, יותרב בטוח

כי התורה לא נתנה , רצויהה הלא כל שהוא עמו לפי שכלו כן היא האמת, לול לשגותע ואם ששכל האדם

מפני , טוחב אמת שאני. כניסתי אני מתפלל שלא יארע תקלה על ידיב ,אמנם השיב להם. למלאכי השרת

כול לבוא מדברי והליכותי תקלה למי שרוצה לחטא י אבל, אי שתווה בעידנא דעסקי בה ודאי אגוני מג נ

אמנם אינו נקי מ זה , הוא עמו בכל כוחוש ואם שאין עונש אם לא יכוין לאמת אחרי. תקלת חבירוב ולשמח
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השתדלות הרי הוא ה אב ל אם חסר אחת מדרכי, צדו כל השתדלותו להשיג האמתמ א אחרי שעשה"כ

לא תחסר ש מחוייב הדבר, חת מראשי  ההשתדלות להשיג כל מבוקשא כ"וכיון שהתפילה היא ג. חוטא בזה

עונות ט שאמנם אין המצות. ביציאתי אני נותן הודאה על חלקיו .גם היא לעומת התכלית של בקשת האמת

ע "שבזה האדם מדריך א, יא עצם עשיית המצוהה 'ית' מפני שההודאה האמתית לשם ד, ברכה לאחריהם

ל עעל כ. הצלחתם האמתיתב הברכה האמתית הרצויה ליוצר כל שיצליחו בריותיוזאת היא ו ,לדרכי חיים

והנני , מעשהה אמנם ביציאתי לעולם. ודאה לאחריה כמו בכל מצוהה שייך' עצם לימוד התורה לא הי

דה אלך דרכי לבטח ולא אכשל במ כשלות המצויות י ועל, רואה איך שהתורה היא אור ונר לרג לי

 .ן הודאהז הנני נות"ע ,בעולם
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שלפעמים יאמרו  דעות אמתיות  לפני קטני . דיעותב היינו, שלא יא רע דבר תקלה על ידי, א"א וא"מ ד"יהר

ולא אכשל בדבר . תקלות עצומותב ז לתרבות רעה ונכשלים"חוסר הכנתם לקבלם יוצאים עימ והם, דעת

אמר דבר שאינו ל לא אכשל, ריםא להסברת הדב"כ, אינו נוגע למסקנת ההלכהש היינו אפילו בדבר, הלכה

היינו שיהיו עיוני קרובים להבנת החבירים , ברימ וישמחו בי. עולה לפי שורת החכמה והאמת

כענין מי שלא יוכלו חביריו . וכלו לשמחי אבל אם יהיו עיוני רק נשגבים מדעותיהם לא. ישמחו ביש באופן

יינו במסקנת ההלכה למעשה ה ,ל טמא טהורולא אומר ע. מ אין הלכה כמותוי"שמ, עתוד לעמוד על סוף

נראה שעל . הםב ולא יכשלו חבירי בדבר הלכה ואשמח. משא ומתן  להלכהה פ עומק"אכוין לישר הדבר ע

, מעשהל לא יארע על ידם תקלה ומכשול בין בדיעות בין בדיניםש זולתו חשב לפחיתות כבוד להם להתפלל

' אמנם באלה ב. רגליהם מלכד וממכשול' שם יתה שחייב להחזיקם בערך צדיקים וחסידים ששומר

 .נאמנה גם על חביריוה ז התפלל מאהבתו"ע, א יתרון בהיותם"אין בזה מכשול כש החלקים

 

l. 

 
שלהמציאות ] היא[אמת  . לקי מיושבי קרנותח ד ולא שמת"מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי ביהמ

, אמנם החלק הפרטי של השלימות. ולםע  בישובו שלכ יושבי קרנות ועוסקים"שלימותה דרושים גו הכללי

וצאים לפניהם מכשולות מ ויושבי קרנות, פניו דרך אורה שמדריכתו לאורח חייםל העוסק בתורה מוצא

 .אם לא יפנו להנצל בהדבקם בתורה לפי כחם, נתיב הישרמ וענינים מטעים המשגים אותם

 

l`. 

 
, אני עמל והם עמלים, הם משכימים לדברים בטליםו ת"אנו משכימים לד, שאנו משכימים והם משכימים

ב והם רצים "אני רץ לחיי עוה, הם רציםו אני רץ, מל ומקבל  שכר והם עמלים ואינם מק בלים שכרע אני

הוא העסק התמידי , רגילה המצב. סק תמידי  שהאדם שם בו מעיינו ישנם שלשה מצביםע ב כל. לבאר שמת

ה "ו הקבל וכל אחד יפה, סק בהת מדתו במלאכתו או בעיונו לפי כחותעמ א הוא"שאינו מיגע את האדם כ

שהישיבה הבטלה אינה מטבע האדם , דרך המיצועב אומנותו בפניוי שמקבל קורת רוח מהעסק עצמו

. עמים יותר מכחו התמידיפ לעמול] לאדם[כ צורך "אמנם בכל ענין מזדמן ג. ידי שיעמוםל ומביאתו
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וח מעצם ר שעם העסק הממוצע כפי כחו הטבעי האדם מוצא קורת , ואה וההבדל ביניהם בהרגשת הנפש

-לפי ערך הכבוד שיש בתכונת העסק כך תגדל קורת ו ,העסק גם בלא השקפה על התולדות הבאות ממנו

א שימצא האדם  קורת "הכח  הטבעי אמ אמנ ם בעמל שהוא מזדמן  לפרקים יותר. .ימצא האדם ממנוש רוח

נושא כך הוא  ש אלא מפני היתרון שמכיר בעסק ופרי,  נגד טבע גופוהרי הואש ,רוח בעצם מצב העמל

, פ ביישוב הדעת ולצורך תכלית ותעודה"עמל הוא עכה והנה מצב. כ משא העמל"מתפייס לשא ג

שהוא נמשך לעסוק בפרטי עסקו  , אלהכ המשך ההתעסקות מזדמנות בכל עסק מצבים מתרגשיםב אבל

הוא רץ בלא שכל ויישוב ו ע מרוב התפעלותו"ולפעמים לא ידע א, לא יישוב הדעת כללב בהתרגשות עצומה

יני מ והנה באלה שלשת המצבים עסק התורה מעולה מכל. חמותה א מהמשכת הלב ורגשותיו"דעת כ

ראוי , פ השכל בהתעסקות הבינונית"המצא על שהרי כשנבחן עצם קורת הרוח שראוי. עסקים הגשמיים

שימצא במה להעסיק נפשו שלא כ יא שמשכים ומוצא נחת רוחכטבע האדם הבר, שכיםמ אני, לאמר

עצם ההתעסקות יקר  ש תי"אני משכים לד. עסק ראוי למצא ערך הקורת רוח בוה ולפי יקרת ערך, ישתומם

, טליםב והם משכימים בדברים. מאירים אל כל העולם באורםה בדברים שהם יקרים מכל חמדה, ונשגב

מקום למצא בהם קורת רוח ' לא הי, המשך הדמיוןב שים שמתרציםולולא העורון הטבעי שעל רוב האנ

שאז אין  , פי ערכו ובתורה לפי ערכהל בכל עסק, וכשמזדמן מצב העמל. א מצד ההכרח כפי מדתול כלל אם

הם עמלים ש .הבדל גדולה כ"ג, א מ פני התקוה של הריוח הבא"עצם ההתעסקות כב קורת הרוח מצויה

' שאם היו משיגים תעודתם בלא עמל ודאי הי, לל אצלםכ עמל אין בו יתרוןשעצם ה. ואינם מקבלים שכר

, ועל המצב השלישי. תרון גדול וענג רבי כי עצם העמל מקנה, ואני עמל ומקבל שכר. וב ורצוי להםט יותר

ז "ע, מדמה והמתעוררה לפי הסתערות הכח, כ למצב התרגשות טבעי לפעמים"ג שההשתקעות מביאה

תישב כלל י לא, ולפעמים מרוב חמדת לבבו, תורה באהבתה ישגהה עמים מתוך חשקנאמר אני רץ לפ

' דידי' יתיב ועסיק בשמעתא והוי יתיב אצבעתידרבאד כההיא. בשכלו כי יתגברו עליו רגשותיו הרוחניים

הוא התפאר בזה בצדק כי כל מה ו ,עמא פזיזא, הצדוקי' ז קרי לי"וע, וקא מבעבעין דמא' רעיכ 'תותי

ננו עומדים בדרך ה ,כי כיון שכבר אנו בט וחים, ב"אנו רצים לחיי העוה, נפשה יף ריצה ותתגבר רגש שנוס

וכח נ י ההרגשות העזות המה שלימות נשגב מ אד אחרי שכברכ ,צ לבא חשבון על כל רגש פרטי"החיים וא

הזמן מרוב חזקתו לבבות עד ירוץ אחריו בהבלי ב כשמזדמן עסק מטריד שלוקח, והם רצים. דרכינו' ד

כי . ריצה זו לבאר שחת' דאי תהיו ,לא יוכל כלל להשליט שכלו על רגשותיו בעסקים הזמניםו התפעלות

דרך עולם אם ירצה מ כלו שלא לנטות מדרך  הישרה עוד ילך דרכו לבטח ולא יטהש פ עם"ז שיתישב עכ"כ

, זמןה וחשקו באהבת הבליא ילך אחרי חום לבבו "לתי שכלית כב אבל כיון שיחזיק בריצה, לשמור נפשו

'  מעמדים הללו כשהם אצל האדם הדבק בתורת דה וכל. אחריתו לבאר שחת כי מ רעה אל רעה יצא

כ "ע, צלו הכנה אל השלימות האמיתיא שהם כולם, שלימותם גם בעת עסקו בצרכי החיים הזמנייםב הנם

 .צדק וההצלחה האמתיתה יורו לו תמיד את נתיב
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אז , לו מדריך מורה דרך בהשכל ודעת' אדם לא יהיה אם. ב" ונזכה בהם לחיי העוהלמדנו ארחות חיים

, כי יעמדו החיים. יכשל בזה הרבהו שאוף נפשו לחיי הנצח יהיו כל עניני העולם הזה בעיניו כאיןת כאשר

ים רך ישרה שעם החיד כ בקשו"ע. ורק מעטים יצליחו בנזירות גמורה, ו על דרכול לשטן, כ חי"שהאדם בע

תמכרו אל י ז לא"שהחיים יהיו בעיניהם יקרים כערכם ועכ, הישרהו והליכתם לא יסורו ממסילה הטובה

הזהרו , אמר להם. א יעלו במעלות בהדרגה נאותה"כ ,החושים לשכח חיי עד והדרת המוסר  והיראה
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דרכי חיי ובה רבה לאדם ולחברה בט הנה בהנהגה זו הטובה יש הנהגה נימוסית המביאה. בירכםח בכבור

ח הוא בשכל "עב ויכיר שיתרון לה על כל, הוקיר ערך נפש האדם ברב ערךל וגם היא מביאה, הזמן

הדרכה ש נמצא. שיזכה האדם אם יוליך שכלו במשרים' דרך דב שהוא ההדרכה הטובה ללכת, ובתוצאותיו

 מתפללים דעו כשאתםו .תרון חיי הנפש הנצחייםי כ להכיר"נימוסית המתאמת אל חיי הזמן תנהלהו ג

אם לא ו .כ"יא עבודה שיסודתה בהרגש ובהתעוררות הכח המדמה גה התפילה. לפני מי אתם מתפללים

כ תשתפו בהתעלות "ע. ן העולם ויהיו החיים לו לזראמ יחובר עמה השכל תוכל לגרום שיצא האדם בחשקו

ובהיותכם . ל הרגש לבדלא תסמכו עו לפני מי אתם מתפ ללים, דעו בדעת והבנה, ם את אור ה שכלג הרגש

נפש לא תתרחקו מן ה כי עם רוב רוממות, מאיר דרך לפני הרגש תלכו ולא תכשלול משימים את השכל

הורות לו ל אבל השכל ינחהו. ם בהטהרו ולא יבין ערך האמצעייםג כי הרגש יערוג רק אל התכלית. החיים

 הנצחים נמצאים רק בסידור תכלית חיי השכלל ואמצעיים, כי האמצעיים המה עקרים אל התכלית

אל תעסיקו שכלם בטל  . מנעו בניכם מן ההגיוןו .ארציים פה עלי ארמות בדעת ובכשרוןה החיים

א תתנו להם מזון "כ, ב"טבע וכיוה כמו במה שאחורי, ענינים מופשטים שאין להחיים עסק בהםב ילדותם

רוב עניני התורה ו הישרות לפי פשטןכמו עניני ההלכות ודרכי המדות , יניםע כ מראה "רוחני שיש בו ג

עניניהם ב ח בפועל"ח תציין להורותם הליכות ת"ישיבה בין ברכי תה .ח"והושיבום בין ברכי ת. המעשית

ועת וזמן לכל , תוארים במחוגה שכלית במדה ובמשקלמ בררכי החיים וצרכים הגשמיים איך הם, השפלים

נעלים לפי ערכם במושכלות הגבוהות ה עסקיהםח בעת התעלותם ב"לא תדחקום להיות אצל תו .חפץ

וכלו עדנה לקנות דרך טובה י כי מזה לא', ית' התרגשות נפש עצומה אל הטוב ואור דב כ"ולפעמים ג

נינים ע כ תושיבו אותם בנערותם ללמד"ע. לא יכחישום דרכי החייםש הראויה להם במדה ממוצעת

. הגבוהים'  נותנים אומץ לדרכי הטוב והתושימהה אבל, ח"הטפלים שעומדים בתחתית המדרגה אצל ת

שאיפות הגדולות של הרצון הטוב הפנימי  ה אל תאמרו כי במנעכם, שתדריכו הכל בדרך מיצוע, ךכ ובשביל

כי דוקא בשביל כך , א כןל ,שאתם מתרחקים משלימות הנצחי, כל תושיה בלא הדרגהב שרוצה לזכות

כ  "ע. חכמהב ר  רוח האדם בקרבו ונתן לכל דבר משקל  נערךשיצ'  רך דד כי זאת היא, ב"תזכו לחיי העוה

הוא באמת  מת קרב  , תרחק הוא  בזה מהאושר הרוחנימ בלכת האדם בהדרגה שכלית אף  שלפי הדמיון

 .ולם נטוע בהע ק שהיא תורת חיים וחיי"והיא עצם דרך תוה', לכתו בדרך דב אליו

 

lb . 

 
השורה על כלל ישראל ' אור הישראלי הוא רוח הה  והנה.הנר הוא כלי שבו מתדבק האור. נר ישראל, רבינו

וכל פעולותיו ודרכי חייו וכל , שראלי ז שהיה כלו נתון רק להיות כלי לאורן של"וריב. כלליתה ותפארתם

לאורן של ' כ הי"א ,יו אחוזים ברוח כלל ישראל לרומם אורן של ישראל בעולםה השכלותיו וחכמתו כולם

הוא ש ,כל שכלו ונפשו וכוחותיו נתונים לאורן של ישראל' ן היכ חוז וכלי להאורישראל דוגמת הנר שהוא א

כי האדם הפרטי לא יוכל להכיל בנפשו כל . ולא חדכ ה"ל ישראל ואורייתא וקוב"כמאמרן ז. באמת' אור ד

ע כולו "יא תכלית שלימותו שיעשה אה א זאת"כ, גדול שצריך שתכללהו האומה הישראלית כולהה האור

נפשו הפרטית ' ותהי, קדושתהו י שיכין כל צעדיו להצלחת האומה כולה"ע, אור הגדולה ר לקבל אותומוכש

וא קיים לעד ה וכמו שאור ישראל. שלהבת האחוזה בגחלת וכאור עם הנרכ ורוח האומה הכללית דומה

, דםא לפ שכ"ואע. אמת באורן  של ישראל הוא ודאי חי לעולםב כך האדם  הפרטי כשדבק, ועולמי עולמים

אבל . תבטלים בביטול הדברים שנתקשר בהםמ כ"הרי הם ע, הוא חי לעולם בחיי הנפש, בפרט מישראל

. לא יאמר בו מיתה כלל, עולמיםל אלקי הזה דבק בכל כוחות נפשו בכלל ישראל החי וקייםה בהיות השלם
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 " .הנה לא נשברהמ ושומר כל עצמותיו אחת"

 

lc. 

 
בסגולת אור ן של ישראל יוסיפו תמיד  מעלה ו ,הוא דב ר ההולך ואוראורן של יש ראל , עמוד הימיני

והנה . רוש חכמה ושלימותד אבל גם לדאוג למצב ההוה חוץ מנצחיותם, יכר בקץ הימיםנ 'ושלימות שיהי

ק "דולה יש בתוהג אבל סגולה, על חוסן המדיני וזהו עמוד השמאלי, מודיםע 'המצב ההוה יתקיים על ב

בעת ניטל העמוד השמאלי מישראל ונשבר ' ז הי"ריבו . היא נותנת לישראלשגם את הק יום ההוה

וכיון שהמצב ההוה עומד , מעמדם ההוהב ובזה הצילם, אבל הקים עדות ותורה בישראל, מלוכהה חוטר

 .עולםל כי דבר אלהינו יקום, ם הוא נצחי ואינו ירא משינוי וכליוןג ק"על יסוד התוה

 

ld. 

 
עד שכל הדברים והרוחות ', תורה ומוסר ויראת דב 'י הרימו את כלל עם ד"פלא עשנתן כח נ. פטיש החזק

כ אין  לך "א. ק"י התוה"שראל עי שעל' נגד לקיומן  של ישראל ינופצו מכח האדיר של רוח דל שבאות

לך ופעולתך ש ואתה עשית את, תעודה הנצחית של ישראל ודאי קיימת לעדה כי, להתירא מצד עניני הכלל

ובין מצד ההגנה שנטעת בה , ין מצד ההוה בעצם האומהב ,ך יהיו פעולות נצחיות לעד תעמודנהבימי חיי

לזה יחדת חייך והם פעולות שבודאי ש וכיון. רוחות הרעות העומדות לכלות שם ישראל חלילהה נגד

לך וראוי , כ למה תבכה"א ,תוב בהםכ"יעמוד זרעכם ושמכם"ולעד , " שראל לא ישקרי נצח"כי , יצליחו

 .לשחק ליום אחרון

 

le. 

 
כשיכיר בעצמו שהוא צריך , מוטבעת בנפש' הבכיש כיון . 'ד ה יו מוליכים אותי כו"ל אילו לפני מלך בו"א

מ "מ,  ודע צדקו ומובטח לצאת בדימוסי פ שהוא"אע, פני מי שהוא מופלג מ מנו בשלימות ויכולתל להתיצב

כ אם ל א  "א. נשא ממנוו  כעת לפני מי שהוא רםנפש כדי להתברר אצלו שיעמודה ראוי שיתרגשו כוחות

זהו כלל ו .הוא אות שלא יכיר הוד האמת, ה"ה הקב"התיצבו לפני ממב ו"התרגשות כזאת מדין ק' תהי

, הגיון כך היא מתבררת מהמעשים וההרגשיםו גדול שכשם שהאמת מתבררת מהדיעות בשכל

כ כדי להבין ערך האמתות  "א. היאה מדההרגש במקומו הצריך ודאי יחסר שלימות השכלי בה וכשיחסר

השתלם בהבנה דומה ל מוכרח אני להתרגש כפי כחי האפשרי ורק אז  אוכל, משפטב 'של ההתיצבות לפני ד

יכולתו ל פ שאינו נוגע"אע, נפש למראה השלימות הנמצא במלךב והנה ההרגשה תחול. להאמת הגמורה

נגד שלימות העליון של ,  שהיום כאן ומחר ב קבר,ד"וב ראוי להעריך מה שלימות חשוב למלך, להרע לו

פ "אע, טבעית שנופלת מצד היכולת להרעה והחרדה, ה החי וקיים לעד ולעולמי עולמים"כבוד בה מלך

ספיק בטחון הנפש להשקיט ת אבל ההשקפה הטבעית תחריד ואם לא. פני ישרו וצדקומ שהוא מובטח

א מחסרון "כ לא תבא מיתרון, ה"בערך מלך הכבוד בם תספיק להשקיטה א ,ד"סערת הרוח ביחש למלך בו

הנה מעלת השלימות ו .'יכולת המוחלטת של השם יתל כ צייר ההבדל שיש בין היכולת הבשרית"ע. דעת

אינו מושל ש חייו חיי עבדות' אבל יהי' יחי] אם[שאם , לימות החירותש ,שלימות המציאות, שלשה המה
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ל כ שעמה, שהיא השמחה הגמורה ואור הנפש, לימות האהבהש בהג-והעולה על . טוב ממנו הנפל, בעצמו

וחסר ממני יתרון של , ז אמר שאם כועס עלי"ע .טוב ואושר ובה כלולים נועם החכמה וההשגה ואהבתה

מ אין כעסו "מ. היא אהבת המלךש חושק האדם למצא בכל מקום וביותר במרכז השלימותש חיי האהבה

לימות המציאות ירצה ש 'ואם  אפי, לא לעולם הוא, מני  שלימות החירותיחסר מו ,ואם אוסרני, כעס עולם

בצר ל כ אם יש תיקון ביד ה מתייצב"והנה היכולת לא תחריד כ. להכ אין בירו לעולם לעשות, לחסר ממני

שהסבה העקרית להרע , נימי להסיר הסבה מעקרהפ יש תיקון, והתיקון יחלק לשני חלקים. רוח היכולת

לפעמים אף שיעמוד בכעסו והסבה לא  ו .ואפשר שתסור הסבה, רי בידי לפייסו בדבריםה, לךמ היא חרון

אמנם  אצל . זה  כעסוב י שוחד ממון  שיכבוש"הסיר תהלוכות הדברים המסובבים על יש אפ שרות, תסור

מדת  ח והיכולת גמורה לכל שלשת המצבים שבהם כל, הסעיר הלבל ה שהשלימות מצד עצמו ראויה"הקב

ו לעצור בעד תהלכות הסיבות "וק, פנימיתה ואין אפשרות לא להסיר הסיבה, האדם כלולים

אבל . חד שכלי רק ציור הרגשיפ כאן' ודאי ראוי להיות נרגש גם אם לא יהי, הסיבה הפנימיתמ המסתעפות

נו משקיפים א א גם ראוי לדעת שגדרי הצרק והרשע"כ, רגש ראוי לפחודה באמת לא רק  מצד השתלמות

יוכל היות שהוא רק , דמים שיצאנו ידי חובתינו לגמרימ ואף כשאנו. כונתינו וטבענו הגופניאליהם לפי ת

. בנו' פועל את כשרונותינו שהטביע דה חסרנו השתדלות לרומם את רוחינו ולהוציא מן הכח אלש מפני

דרכינו חסרון שלימות בו נמצא כמה דרכי עול. ינינו לראות באור הצדק האמיתיע ויוכל היות שכשיפקחו

גש ראוי ר הוי כאן. דרכים ואיני יודע באיזה מהן מוליכין אותי' פני בל כ באמת יש"א. שהם זכים אצלינו

 .מצד השכל והחשבון לפחד נוסף על הרגש

 

lf. 

 
ביאר להם שעיקר השלימות הוא תלוי . ד"מורא בוכ ר שיהא מורא שמים עליכם"ל יה"א, ל רבינו ברכנו"א

ת "הרגשה בציורים רבים בגדולת השיה כי אף אם ת גדל. ם ולא בגודל ציוריהםקנינים הרוחנייה בחוזק

חושיים נקבעים לא יגי ע ה ז שלא יהיו קבועים יפה בנפש כאותו החוזק שהדברים"כ מ"מ, ודרכי השלימות

אותן כ ד שיהיו השלמויות הבאות מצד ההשקפות השכליות חזקותע ,אל השלימות ולגבול החוזק הראוי

נסיונית שאין חסרון ' ואמר ראי. תפלל כל חסידי ולזאת, צריך הכנה רבה ועצומה, ושיותהשלמיות הח

שהרי אדם . זקה והשתרשה בנפשח א מצד חסרון"א מצד חסרון ידיעה בכמותה והרחבתה כב ההשתלמות

 לא תפעול עליו יראתו .ואם יראהו אדם יפרוש, ואומר שלא יראני אדם, היא גנותש עובר עבירה ומכיר בה

אלא מפני שאין  , וחובת הבושה והיראה' ידיעת השם יתב עם כל הודאתו וידיעתו, ובושתו' ד

הצליח בהרחבת המושגים המביאים אל ל כ יותר משצריך ברכה"ע. חזק בנפשו' שלימות של יראת דה קנין

בים חוברים עם החיים ומיושמ צריך ברכה שיהיו עניניהם מוטבעים וחזקים, ניניהםע השלימות וריבוי

 .בלב ושכל הבריא

 

lg. 

 
כאשר יש אד ם . הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה שבאו פנו כלים מפני הטומאה, בשעת פטירתו אמר להם

שים אל לב לחסרונות הגשמיים שבמצב י לפעמים לא, נהיג הכלל ושואף רק אל השלימות הרוחנימ שהוא

ז הוא אם המנהיג "כ אמנם.  הרוחניכי המצב הגשמי ממנו תוצאות להמצב, מרץנ והוא חסרון, האומה
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, נפשה שתקעו ברוחניות נעלם ממנו ערכם והוא אות על  קוצרה מזלזל בשלימות הגשמית  מפני שעבור

שמהם , כ בכל   הדברים הקטנים"ראות ולדקדק גל שהנפש הגדולה ראוי שעם  כל רוממות ע רכה תשפיל

ותר על הדברים הגשמיים מפני ל כעתאבל אם רואה שמהלך השלימות מחייב . דברים גדוליםל תוצאות

ת השלימות א ז ביטל"ח ב"והנה ריו. לכת בררכו ולהוקיר הדרכתו עד מאדל ודאי שראוי, תכלית נכבדת

' בזה דומה לחזקי' והי, יסד שלימות התורה בישראלל 'א יבנה וחכמי"ולא בקשי כ, הגשמי המדיני

,  " 'לשמיר ולשית יהי, לף גפן באלף כסףא שם' היוכל מקום אשר י", מ "הודה שנעץ חרב על פתח ביהי מלך

אהבת הקנינים ו פני שירדו ישראל הרבה מעלות והשתקעו בחמדות גשמיותמ זה אמנם נחוץ' והי

. ולהתמכר רק אל חיי הזמן' הדיחם להסיר לבם מאחרי דו שבטל כל רגש קדוש, המדומים בימי אחז

כי  , אתו מפני חסרון ידיעה במפורסמותמ ל לא היתהאב, להגביר מאד הרוחניות' עת לעשות לד' יה כ"ע

ק  "מם מדרס לרגל תוהש מ"ומ, ד מאד ערך הדברים הגשמיים ושראוי להקפיד בהםע אדרבא השיג לידע

דרכתה ה שעם כל רוממות , ק למדנו ערך זה השלימות"הנה מתוהו .עהש ובטלם לנהג בהם זילזול לצורך

'  כדדרשי, שראל והקפידה גם על פכים קטניםי  שלחסה על ממונם, של תורה בענינים הנעלים

ם עוצם השגתו וטרדתו באהבת ע ה"וכן יעקב אבינו ע" . וצוה הכהן ופינו את הבית"מנגעיםד 'במתני

ואם , טן לפי ערכוק שיודעים הם השלימים הללו ערך כל דבר, ללמדך. טנים ק אלהים נשתייר בשביל פכים

ראוי להשכיל כמה טובה  עודפת ,  כ יקרי ערך"ומכש, רךע יהם מתרצים לותר על רברים גשמים ק ל

, עת תאסף רוחו לבא בקהל קדושיםל כ כשרצה להראותם במחזה אלקים אשר נגלה לו"ע. תמורתםב קנו

רוחנית ונתן יתרון ה ומה לו בדרכיו לבטל החוסן הגופני במקום הצורך לתכליתד 'מלך יהודה שהי' וחזקי

נו  פ הקדים להם, ק נוטה לנפול"מצב תוה' ז הי"מדיני ואולי עיה החוסןמלהשתדל בספק ל, לחיי התורה

כ מדבר  "להורות שלא העלים עיניו ג'  , במתני' דאיכ ונמובן הקפידה חלה על כלי חרס, כלים מפני הטומאה

לימה נתן יפוי כח להשתדלות פליטת ש ז בדעה"ועכ. ל צרכים הגשמים להכירם כמדתם וערכםש קל וקטן

 .'על ידי' כמדת חזקיה מלך יהודה דודאי אסכים מרי, מדיניה  חוסןסופרים מכל
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הבעל [ת "שאף שמצד יכולת הבב, ורה אותנומ ענין הסדר שניתן לתפילה. ח ברכות על הסדר"הסדיר י

וא לתן סדר למציאות והדרגה ה 'אבל כיון שאנו רואים שרצונו ית. אין שייך סדר והדרגה' תי ]בלתי תכלית

אוי ליחס ר כ"ע', דוקא בסדר  והדרגה נוכל להשיג חכמתו ושלימותו יתו ,יהם של הנמצאיםלתהלוכת

כ  יש בהם סדר  מיוחד ראוי "הם למעלה מן הטבע גש הניסים' ואפי. כ  אל סדר נערך  בהדרגה"בקשתינו ג

,  י 'גבורות   ד' ל בס"ל מפראג ז"גאון מוהרה כאשר בי אר, אינם בלא יחס עם כלל הבריאה והמציאותו ,להם

לימות לתפילה בהיותה ש כ היא"ע, פצינו בתפילה שאנו חפצים שיעשה רצונו בעולםח ואנו צריכים לגלות

נראה ה והוא, ל כמה גרוע אדם זה"ראשית לצורך היחיד אמרו חזב ובכלל על שינוי סדרי. על הסדר

.  אל התכליתהוא הסדר וההדרגה והם מביאיםו ,להנהיג עולמו' שהשלימות היא הדרך אשר בחר בה ד

א לפי ראות עינינו ולא כפי "כ אין זה, הצורך מגיע לעשות דבר שנראה לנו כשינוי סדר' היי ואם לפעמים

ל המצב ש והסדר, מוסרי של המציאות כמו שיש סדר למצבו הטבעיה אלא שיש סדר למצב, האמת

 .לה ויראו לנו ניסיםלפעמים נעלם כחו ולפעמים יתגו .המוסרי הוא פועל בעיקר הסדר של המצב הטבעי

 

n. 
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הברכות של כלל התפילה שהן מלאות בחסד . מיניםה ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת"ל ר"א

פילות קבועות לגוי קדוש ועם חכם ת ל אדם חכם הראוי למעלה רוממה כזאת ראוי הוא לערוךכ ,ואהבה

', הור וקודש לדט קא מלב שכולוצריכה לבא דו, בתוכה אצור שנאה ומשטמהש אמנם התפילה. ונבון

עתר י י תקלת הרשעים המכשילים"תכלית הכללי שחסר לצאת עה ורק מפני, שטבע השנאה אין בלבבו כלל

מפני ההתנגדות הטבעית שאף , ל שנאה טבעיתש ד"אבל אם ישאר בלבבו איזה רגש כ, להרוג אותם' אל ד

והנה עמד . שורת השכלמ ה טבעית חוץכ לשנא"מ תגבר בלב להיות ג"מ, בהתחלתה' דל שהיא קודש

', ל תשמח וגוא כי הוא האיש אשר דרש תמיד בנפול אויבך, אמת ראוי ל הב ורק הוא, שמואל הקטן ותקנה

א "לא תמצא בה כ, הוא כשיתעורר לתקן ברכה למיניםו ,והסיר כל רגש שנאה מלבבו גם לשונאי נפשו

 .ב טהור לתכלית הטוב האמיתי הכלליל רגשי
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. פ דעת המיסדים האלקיים"נו אומרים  תפילותינו עא .לשנה האחרת שכחה והשקיף בה שתים ושלש שעות

אמנם . רוממה האלקית אנו סומכיםה כי על דעתם, רגשותיהם גבהו מאד מד רכינו אין בכך כלוםש כ גם"ע

נות של פיוט לאכה ואוממ לא רצה בשום אופן שתצא תפילתו ממנו כענין, המתקןו שהיה המיסד, ה"הוא ע

עמד נפש מ ובאשר לתקן ברכה למינים צריך. 'פשו הקדושה לכל פרטינ נובעת מ מעמקי' א שתהי"כ, ושיר

פשר כלל שלא ימצא בו בטבעו איזה שינאה טבעית א כי האדם באשר הוא אדם אי, גבוהה ונשאה מאד

הים חיים ומכיר שכל דוש הדבק באלק והתפילה צריכה שתבא דוקא מטהרת לב, פשו ורודפי עמונ לאויבי

ידמה בזה לאדון כל ו ,ז יגביר שכלו על הרגשתו"אלא שעכ. י מעשי ידיו כולםכ בריותיו חביבים לפניו

ורק בהיות הא לקי הלזה מוכשר לזה היתה עליו יד . רחמיםה המעשים שמנהיג עולמו גם במשפט עם

תים ושלש שעות עד שמצא אחרת השקיף שה אבל לשנה. קדשו בקדושה עליונה למען תקן התפילהל 'ד

ז מלא רוח אהבה "עכ' שיהיו ,ברוח שנאה' שברכה זו נאמרה לפי מלותי, קדושה הראויהה בנפשו הכשר

תעשה  , כל סיגו בסור כל מונע' חשקו אל תכלית השלימות בהגלות כבוד דב ,צבאות' ורק קנאת ד, וחסד

 .צריכים לסייעתא דשמיאו וציורים הטהורים משתכחים בנקל, זאת
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שכיון שכבר נתבררה אמתת האמונה , ביעותק נראה שהדין הוא. אמר אביי גמ ירי טבא לא הוי בישא

, ומקשה. דרך האמת הברורהמ איך יואיל לפנות, במופתים נכוחים, צדיק ההולך בתומוה אצל, ושרשיה

ועשה ככל "ה ז נראה שסומך על מה שאמר במקרא ', צדקתו ועשה עול וגומ והכתיב ובשוב צדיק? ולא

ויסוד  ". 'עיניו אל גלולי בית ישראל וגו", עותר כ רעות"ובחטאת הרשע נמנה ג, "חטאת הרשע

ל דלמא הדר "גם צדיק מעיקרו יד ל"ל דטבא לא הוי בישא ורבא ס"דאביי ס, בין אביי ורבאש המחלוקת

והשלם , ברוריםו י מופתים חותכים"אם ע. שלימות הנחוצה לאדם איך תגמרה היא שיש להסתפק על', בי

נאמר  ש או.  לימותו במופתים ברורים על האמתיות שבאמונותש א בתורה וחכמה מלא ודאי חק "שבבנ

חי ' ממילא יהי, מי שטהר לבבו באהבת משריםו ,שיסוד השלימות הוא רק יושר לבב ואהבת משרים

י "אמונתו עתבררת אצ לו מ ל דיסוד השלימות צריכה להיות"אביי ס. אהבה וחבה יתירהב באמונתו
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לא שלמען  א ,וי בישא לאחר שכבר הוברר אצלו האמת איך יסכל אותוה ז טבא לא"ועפ. מופתים מכריחים

רשע מעקרו ' כ מי שהי"ע. קולקל במעשים רעיםמ טבעו' יתישבו המופתים בלבבו צריך שלא יהי

כלל השלימות תלויה ל שב"ורבא  ס. מורהג כי אינו מוכן לבירור ידיעה, בישא' תקלקל אפשר שיהינ וטבעו

דרכו הטובה ויתמעט יושר מ א אפשר שיסור"כ גם השלם שבבנ"ע. ופתים מכריחיםמ צ"ביושר לב וא

 .כ צריך תמיד עזרה ממרומים"ע. השתכח ממנול אז יוכלו אמתת המש רים, לבבו
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השלימות לפי המבט הראשון ניכרת . וד על המיםד כנגד שבעה ק ולות שאמר, הני שבעה דשבתא כנגד  מי

אמנם לפי ההשקפה . ה מעלהב אבל המנוחה הרי היא בטלה ושוממות ואין, עבודה והמעשהה רק מן

שכלית מכשרת ה שהמנוחה, ת השלימות של כל המעשים הוא רק המנוחהא האמתית עיקר הדבר שמכשיר

ינו א רבנותאבל בחו, בריאה עיקר השלימות נראה מחיקון וישובה כמו כן בכלל. את כל הפעולות לתעודתן

שאנו רואים התכלית של המציאות והשלימות כ אבל, נראה שום חכמה ותכלית לפי ההשקפה הראשונה

לכו חזו "שעליהם אמר  דודי ,, תי אנו מכירים שהם בחכמה ועצה של גדול העצה, החורבנותמ היוצאות

ם הם מנגדים המיש .וכנגדם אמר דוד שבעה קולוח על המים". מות בארץש אשר שם] אלהים[מפעלות 

גדולות ה י החורבנות"בהתנגדות הישוב הכללי ע, מ במים"ומ. בריאהה לישוב האדם שהוא השכלי ותכלית

,  "חוצב להבות אש, קול ד"פירש עניני החורבן ש כמו ', ושומעים קול ד' אנו רואים יד ד, שנמצא בו

מ כשתכליתם ניכר לשלימות "מו ,הכל העדר וחורבן" 'שובר ארזים וגו ' קול ד"רעידות הארץ ו מזועות

זה תכלית גדול מ ונעשה, "למבול ישב' ד"וסיים בחורבן הכללי של הארץ . 'ד שבא בגללן אנו מכירים קול

לכות מ טהרה הארץ מרשעים שלא היו ראויים להמשיך עליהםנ י המבול"כי ע, "מלך לעולם' וישב ד"

בהשקפת התכלית אנו מכירים ערך כ "ע. אנושיתה שהוא תכלית המציאות',  שמים וללכת בדרכי ד

ותר מהבריאה בכללה שנעשתה י שהוא עודף, כן בהשקפת התכלית הבא משביתת המעשיםו ,החורבן

נגד הדעה כ נתקנו. הוא מעלה יתירה על ששה שכולל במספרו הבריאהש ,והיא נרמזת בז, בששה ימים

ולא רק בבטלה , יתוהשתמש במנוחת השבת לתכלל להורות שצריך, האמתית הזאת שבעה דשבתא

 .דרכיו הטוביםו א להפיק שלימות השכלי והמדותי בקרבת  אלהים"לאכה כמ והעדר
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ה נפקדה שרה רחל "דאמר מר  בר, נה בתפילתהח כנגד תשע אזכרות שאמרה, ה כנגד מי"הני תשע דר

ינו להורות על ד הי, בני אמרנאיכ ל"רבנן ז' כדפי, ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון"רב .וחנה

צויין במספר עשר מ ובאשר כלל הרבימ בכללות. א רק השגחה מינית וכלליתל ,ההשגחה הפרטית האישית

כ "ע. יחיד של כל אחד ואחד מהרבים במספר תשעהה מורה לעומתו יחש, שהוא התחלת הכלל

ויעשה נס שלא היתה ראויה ללדת , כלליה ת חפצה הפרטי למעלה מדרך הטבע"שבקשה שיעשה השיכ חנה

להורות על עוצם , תפילתהב כ הזכירה בדיוק תשע אזכרות"ע. חק ההשגחה הפרטיתב רק' הי, לצורך יחיד

די להיטיב כ ,מן שאנו צריכים ביחוד להשכיל בציור ההשגחה האישיתז ה אז הוא"ובר. ההשגחה האישית

, יבנה הצלחת הכללכ שמזה "ל עניניו הפרטיים גע א"ולאפושי ברחמים כ, ולשפר המעשים הפרטיים

 .כ במספר ת שעה"כ תקנו התפילות ג"ע. פרטים מוצלחיםה כשיהיו כל
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ה בכל יומא "א, ק,למה כשהכניס ארון לבית קהיש ד רננות שאמר"כנגד כ, ד דתעניתא כנגד מי"הני כ

ין פ התורה וא"ריכה להבנות דוקא עצ העבודה. 'אימת אמרינהו שלמה ביומא דרחמי כו, ימרינהונ נמי

ק מקום "קה. קדשיםה רמז חיבור הארון עם בית קודש' וזה הי. ומק פרטי העבודהע שכל האדם מגיע עד

פרטי ב והטעם כי החילופים רבים. ארון שהוא יסוד תורת ישראלה שמה צריך להיות, יסוד עבודת ישראל

האדם הוא הזמן ועד על החילופים שבמצב . להיתא א בהופעה"א להשיג הכל בשכל אנושי כ"וא, העבודה

עה עלול האדם למצב אחר שצריך ש שבכל, ד שעותיו"המחזה הקרוב הוא היום בכ, עניניו וגוניוב המתחלף

כ ביומא "ע. תורהה פ"עבודתו הכל ע' כ צריך שתהי"כל פרטי החילופים שעל ה"וה. הנהגה וסדר אחר

תורה ה פ"כלל התיקון דוקא ע' צריך ביחוד אזהרה זו שיהי, מעשיםה שהוא עת תשובה ושיפור, דתעניתא

ז היא ביומא "אמנם האזהרה ע. כ טוב ונאה"וא גה וכל יומא, כשירצה בהכנעה' ולא מעצת השכל אפי

י "וע, כ מגדרי התורה"לפעמים יצא גו .אז יוכל להתעורר האדם לחדש חיובים מוסרים מדעתוש ,ררחמי

ד שעות "למה כנגד כש שאמר, ד הרננות" כד נגד"כ צריך זכר הכ"ע. צאת תקלהל כ יוכל"חסידות יתירא ג

. חדא א  לכוין בהמון חילופי המצבים הדרך הנאותה לכל"תורה אה ומבלעדי, היום שמתחלפים בתכונתם

פ חכמים ונביאים "וכן נוסד התענית ע. י"שוריוא לא תמעד" אז " תורת אלהיו בלבו"ורק בהיות 

'  ויקראו בספר תורת ד"נחמיהנ ד בקראי'  כדאי, חובר עבודת הלב שבתפילה עם עסק התורהמ הראשונים

 .רק בני העירפכדאמור רבנן במסכת מגיל הו ,"אלהיהם רבעית היום

 

ne . 

 
כאילו , ציור הנפש צריך להיות לפני התפילה. משאויכ א כל שתפלתו דומה עליו"א אר"י ב"אר, מאי קבע

ורק בזאת ת גו ל מעל , י מלך חייםאור פנו חלשת ממשא קדרות הרעיונות הרחוקים ממושגי השלימותנ היא

וסיף הנפש אומץ ותחת רוח ת ובזה, כבד עליה בשפכה שיחה לפני יוצרה ואביה שבשמיםי לבה המשא אשר

זה והתפילה ה אבל כשחסר הציור האמיתי. ע מדה' תהי' דשה בעז וחדות דח כהה תעטה מעטה ששון ורוח

, להוסיף אומץ ולהחליף כח בנפש ורגשותיהראויה היא ה ,עד אשר מתכונת התפילה, דומה עליו כמשא

ולא מצד קביעות של , צד הרגש פנימימ כי צריכה לבא, אין זאת צורת התפילה השלמה, וסיף ליגעהת עוד

 .דומה למשאוי' הכרח תהיב שאז, חובה חיצונית

 

nf . 

 
בתפילה מצד צא לבבו מ תרגש ומתפעל להיות חפץ מ אפילו. ורבנן אמרי כ ל שאינו אומרה בלשון תחנונים

אין זה יסוד התפילה שצריך , בדול א למלאות הרגשו הפנימי"מ כל שלא ישים לבבו כ"מ, פנימיה הרגש

, אופן נאות לתפילהב יכיר שההרגש הוא אמצעי נכון להעמיד רעיוניו ומצב נפשוש .וצריך ', עבודת ד' שתהי

אומרה ל כ צריך"ע. להפיק רצונו' ית' דם כי היא  תחנונים לפני דא אבל עיקרה היא נעלה מכל רגשות נפש

' גשות לבב א נוש נגד התכלית הנעלה של הפקת רצון הר ולצייר האמת כמה  קטן  הוא ערך, בלשון תחנונים

 .י התפילה"בא עש 'ית
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ng . 

 
התנו עוד שאין די במ ה שילוה הארה של הכרה . ברד כל שאינו יכול לחדש בה, י דאמרי תרוייהו"רבה ור

השכל יתפשט בפעולותיו יותר מן ש א צריך"כ,  הרגש הטבעי הפנימי המעולה של הנפשעם' תי 'בגאון ד

עם זה יצרף עם ו .מצד השכל הברור, חוץ מההרגשה הפנימית, חדש בה דברל יכול' עד שיהי, ההרגש

א   ב א נא יכילנא לחידושי, ז"ז אמר  ר"וע. התפלל ברגשי קודשל המחודש השכלי ההרגשה הטובה הטבעית

אמנם כיון שהשכל סוף כל . פי מצב היום והשעהל י ההרגש לא מנע אצלו את השכל מתת תנובתוכ. מילתא

ל המושכלות יותר מכפי שאוכל א כ מסתפינא דלמא מטרידנא ו אמשך"ע, כ טבעי כההרגש"כ סוף איננו

, ההרגש הטוב לבדול כ הניח מקום"ע, ובה אצא מתכונת התפילה, פנימי עליהםה כ רגש הלב"להמשיך ג

לימות  ש שהוא, הרחיב יותר את השכליות בעת שליטת  ההרגש הטובל מבלי, בצירוף השכל המתלוה עמו

מפני שאינו , "קבע"סרון ההכרה הפנימיח יוכלל בשם ח כי. כולל כל אלה השלשה" קבע"ושם , גדול לאדם

בועה פ היא ק"מפני שעכ" קבע" ההרגשה הטבעית לבדה תקרא. ינוי כפי חילוף רגשות האדםש מקבל

כ רק כפי ערך "צרפו גל וצמצום השכלי. שכל שצריך לקנותו בהשלמה בחיריתה כ"מה שא, בטבע הנפש

טבעית של ה פ אינינו מתפשט חוץ מגבול התכונה"מפני שעכ, "קבע" כ בשם"ההרגשה הטבעית יקרא ג

 .שהוא קבוע ועומד, הנפש

 

nh . 

 
ראוי שהמציאות הכללית תעורר . דומי חמהם דמע כל שאינו מתפלל, א דאמרי תרוייהו"א ורחב"אביי ב

הנראים  ' בבו נפלאות וחסדי השם יתל ראוי שתעורר, כ תפילת שחרית"ע. גשי לב האדם להתפללר בטבעה

, נראית בשקיעתהה וחסדו' תעוררהו השגחת השם ית, ותפילת המנחה. שמשה לעין כל בוחן בזריחת

פילתו ת שעה שהמציאות בכללה מסכימה לזה איןמתפלל לפי הש וכיון, שכולם נערכים בחכמה וחסד רב

, וברת מהלאה לגבולו ומשקפת על כל העולם הגדולע א"כ, שאיננה קבועה רק בנ פשו לבדו ורגשותיו, קבע

פ התכונה "ראוי להתרגש ביותר עש אבל בהפרידו רגשותיו מהשעות. מלאה הארץ' יך חסד דא לראות

, פילתו קבע רק בנפשו לבדות הנה,  שמעורר רגש נפלא,מציאות בהתחלפות הזמניםה הטבעית של מראה

, אי קראהמ ואמר. וד המציאות שהיא המעלה האמתית לספר כבוד אלה ודבר אין לה עם כלל הרגשת

', הכרה של המציאות תבא נצחיות ההכרה ויראת דה י"שע". ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים"

שאו מרום  "כדברי הנביאי . ראשיתב דולתו של יוצרחוקים הטבעיים שמספרים חכמתו וגה בהתמדת

שכולו אומר , מציאות כולהה היראה ממעיין הנחמד של-לשאוב מי, כל חכם לבבל כ ראוי"ע". 'עיניכם וגו

טהורים במשך ה יועמו רגשי לבבו, לא יביט ' יניו מהמציאות ואת פועל דע ובהשע האדם. כבוד ליוצרו

לא   ' ואת פועל ד"נאמר עליהם ' קפידא על אותם שהיה גדולהכ היתה "ע. הזמנים ושטפי הדורות

יום ליום יביע ", השקפת המציאותמ ואמר על תמידיות ההשגה ואור השכל". מעשה ידיו לא ראוו יביטו

 " .'אומר וגו

 

p. 
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הורו שעם כל יקרת הרגש . שעתא' למא מטרפי ליד ט"מ, לייטי עלה במערבא על דמצלי עם דמדומי חמה

מירת חוקי התורה נעלה ונכבדה ש הנה, א מההשתתפות אל כ לל המציאות בשעה המוכשרתבש הטהור

כ אם יש מקום "ע .ק הוא נשגב מלימוד הבא מכלל המציאות"ה שתלמד תוהמ כי, וגבהה מאד מכל אלה

כל ב כי כל  החסר. הוא דוחה א ת הכל, בזמן התפילה'  ק תורת ד ח עובר' י דקדוקי ההרגשות יהי"שע, לחוש

ה "וכאשר נתן לה היתרון דוהמע. מחכימח פתיו ה משיבת נפש, התמימה' ושכל ת מלא תורת ד רגש 

ועל יתרון  . ל השקפת הבריאהש שהתחיל בערך יקרת רגשי קודש" השמים מספרים"מזמור ב קי"ברוה

 .ל"קדמונים זה כאשר הרגישו בזה גדולי החכמים, "תמימה' תורת ד"אמרו ב פעולת התורה עליהם האריך

 

p`. 

 
מתוך  . את  עמך את  ש ארית ישראל' ושע דה ,המהלך במקום סכנה מת פלל תפילה קצרה ואומר

יכולת גם איכות המעמד שישוה ה וראוי לשתף כפי, ציבורא' תפילה היא בשיתוף נפשו בהדיה שהתקבלות

הם ש, תשועה כזאתל כי שארית ישראל בכלל צריכין, ומד במקום סכנה מזכירע כ בהיותו"ע. לכלל הציבור

 .כ"ובישועת הכלל יושע הפרט ג, ין שבעים זאבים ב כבשה אחת, כ עומדים במקום סכנה"ג

 

pa. 

 
. שעה שאתה מתמלא  עליהם עברה כאשה עוברהב אפילו', בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך כו

, ידת הילדים המשמחים לב הוריםל אמנם כל הצער הוא לתכלית השמחה של, ובלת צער הריוןס העוברה

כ "אמנם יהיו ג. י "חתא אם יולד גוי פעם", שראל הם ודאי לתכלית טובה ונעלהי כן כל צרות הבאות על

, ת שלהם ואינם יכולים להבליג ולסבול יותר מכחםא כי צרכי הזמן דורשים. צרכיהם לפניך

וחקם  וזה יאמר נגד ד. רכיהם גם בהוהצ כ תשמרם ותס פיק"ע, תכלית הטובה שתצא מזה בעתידה בשביל

כ "ע. צורך פרנסתםל ז בא עוני להפרטים עד שמצטרכים לצאת במקום סכנה"עיש ,ועניים של ישראל

צם ע אמ נם להתנצלות על. ולשמור מכל נזק, פחד הסכנהבי"ד לאמר,, ית' שברוגז רחם יזכור ד, יתפלל

על המפליג לנ "הח סיד בחוה' כד, באמת' בוטח בדה שאינה ראויה לצורך פרנסה בגרר, הפרישה לסכנה

גם בהיות שעצם . יד המקרהב מ לא תעזבם גם"מ, שיש בזה מחוסר בטחון, חוקות לפרנסתור בארצות

דבר עבירה ל בשעה שהם פורשים' אפי. בר עבירה בגדר שלימות הראויהד הפדישה שבא לזאת המדה היא

צא האדם כי אמנם במדת ההסתפקות ימ, תנצלותה ואולי יכלל בזה עוד. יהיו כל צרכיהם לפניך

עד שרבו הצרכים שמרוב  , כף עליו הרגלוא כי, אבל מה יעשה האדם האנוש. שבר רעבונו בכל מקוםל לחמו

מנם השיעבוד לההרגל הוא דבר  א כי. ובזה הכביד עליו עמל בקשת טרפו, מותרות כמוכרחותה הרגל נעשו

כ יבקש   "ע. ממשלתומ אתכבר הוא מ ושל עליו בהיותו טבע שני ל א יוכל לצש אבל אחר, עבירה בהתחלתו

רחוקה ה ובזה תקטן האשמה של הפרישה, לפניך, כבר התרגלו בהםש אפילו המותרות, שיהיו כל צרכיהם

ומ י שנעשה עבד . ברית כרותה שתמצא ב כל מקוםה כי על בקשת דברים מו תרים אין. לבקש פרנסתו

 .צותו בזה בכל לבבו ונפשום ברג וא נמצא מוכרח למשוך עולו ולא יוכל להמיש צוארו ממנוה להרגלו

 

pb. 
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. תפלת הדרך, מאי היא. וצא לדרך המלך בקונך וצאי וכשאתה, לא תרוי ולא תחטא, לא תרתח ולא תחטא

כי כל . גשות רוח והסתערות הכוחותר ריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו בדעת וכשרון מכלצ האדם

, חובה לשמור מכעסו כ ראוי "ע. כבר קנהביא הריסה גם לכוחות  המוסריים שמ הסתערות ומצב חדש

ביאה מ כי ההתרגשות. מ שום שלא תחטא, אפילו במקום המותרו לבד איסורה בעצמה, שהיא הסתערות

פ מביאה "עכ, פילו אם איננה באופן מנוולא ,וכמו כן ההשתכרות. לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה

פ מביא "שעכ, ריך שמירהצ כ ל מצב חדשויותר מזה . עלולה לאבד ציורי המוסר והיראהש התרגשות

. קומותי הםמ כ אנו רואים הרבה אנשים שנפחת מדרגת מוסרם  בחילוף"ע ,ציורים חדשים ורגשות חדשות

קראת ההתרגשות והשינויים החדשים שתוכל הדרך  ל כ אפילו כשאתה יוצא לדרך תכין עצמך"ע

עם העמדת הכח המוסרי ' אהבת דל הלהמשיך עליך ציורי ירא. כ המלך בקונך וצא"ע. ציורךב להביא

, ט רת תפילת הדרךמ וזאת היא עיקר. המדות הטהורות גם במצב הנדידה של הדרךו וההמשכה אל הטוב

 .שמור את יראיוי 'כי ד, שעמה יחד תבא השמירה המעולה

 

pc. 

 
ההשתדלות שלא תפעל ' מעומד מורה שתהי. הלךמ ש אמר אפילו"ח אמר מעומד ר"ר, היכי מצלי לה

אלא שצריך להשתדל , זהו דבר נמנעש ש אמר "ור. 'נדידה שום פיזור הנפש במה שנוגע לעבודת דה עליו

שעם , כ אפילו מהלך"ע. כונהנ ולא יט משום מדה" לנגדי תמיד' שויתי ד"נפש יקיים ה שעם הפיזור וטרדת

וקמן נמי לדידי א ש"אר, ח"כ בהיות שעמד ר"ע. פניו' ז בהתפללו נוכח ד"כע ,שיש בהילוכו פיזור הדעת

מ הבקשה היא ודאי שלמה "מ, א"הוא נמנע מרוב בנש כי אף  שסבר. ת  רע"כי מהיות טוב א, ואצלי

פריעוהו כל נדידה וטלטול מתכונת י עד שלא, בחוזק נפש' האדם גבור בנפשו וחי בעבודת ד' יהיש והגונה

'  פי מצבו ביראת ד ל  האדם דרכיושיחשוב, כ הערת תפילת הדרך להורות"תביא גו ,נפשו הפנימית וזכותה

אם ו .שאם יצייר שיוכל לעמוד בהם יצא ואם לאו יחדל. דרכוב ולפי ערך הנסיונות שאפשר שיזדמנו לו

ובהוסיפו , מצויות לקלקל הכשרון וטהרת הנפשה התפילה מעז לו ומגד ל מפני רוחות' תהי, יגמור לצאת

 ".מהיות טוב"ש "ר גמור שעליו אמרהוא הטוב ה, לא תפעל דרכו שום פחיתותש שלימות רב

 

pd. 

 
הסך כולל והכונה התכליתית . בו לאביו שבשמיםל ר סומא ומ י שאינו יכול לכוין את הרוחות יכוין את"ת

דרכים הארוכים שצריכים להיות ה אמנם רבו  מאד. להיות קרוב לרצונו, לב לאביו שבשמיםה היא כונת

אדם מכוין ה והשלימות האמיתי  הוא בהיות, בשמיםהשלים חפץ אבינו של בתור הקדמות שמביאות 

ז מורה כיון הרוחות "וע. כל האמצעיים הגדולים והרביםב כ "ומרחיב דעותיו ופעולותיו ג, התכלית בלבבו

ומרוממו ת את  '  כשירות את הלב לעבודת דמ שההרגשות הלאומיות  שבישראל המה, ק"י וביהמ"א לצד

ובהאריך , הקיף זה השלימותל א בל מי שלא יו כל. תם מאהבהצותיה של תורה ולעשומ הדעת להכיר ערך

חזיון הרוחני ה דרך ויאמר בדעתו כי הלאומיות שבישראל היא קץ כלה עליו האמצעים ישאר באמ צע

ולתכליתו יבוא בזמ ן שיושכל להיות  . א הדרכה והכנה"כ בזמן שאינו, והקדוש שהוא תכלית השלימות

הוא צריך לחתור שלא יאבר , נאמנהה ' ל דרכי החיים של תורת דשהם כ, פ כל דרכיו הגדולים"ע נשמר

כ הדרכים "המשך הזמן גב שבהמצא הנקודה התכליתית ימצאו. בו לאביו שבשמיםל ויכוין, מידו התכלית
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 .היותו אובד התכלית מה יסכנו הדרכים והאמצעייםב אב ל. 'בחסד ד' המביאים אלי

 

pe. 

 
כמגדל דוד צוארך בנוי " א מאי  קרא "איתימא רו א"אר, ום אחדנמצאו כל ישראל מכוונים את לבם למק 

מפני התועלת , ליהם המון רב בישובםע כל הלאומיות שבעולם מושכים. ל שהכל פונים אליות "לתלפיות

אינה מפני התקוה , עקבי אבל קישור נפשות כל ישראל לבית אלוהי. מחזיקים בהםל הגשמית שבאה מהם

כ "ע. קודשה י גדולתן של ישראל בהתאחדם בארץ"שלימות שיבא עה של אורא מפני התכלית "כ, הגשמית

וגם כשהיא שוממה , זה שכינה מכותל מערבייז כי לעולם לא', גם בחרבנה עיני כל ישראל אלי

, מצד הצורה הרוחנית., נוי לתלפיותב כ אמר שהוא"ע. הסגולה הרוחנית אינה סרה לעולםו,ליע קדושתה

שם כל תכליתו אפילו ש ,וזהו כמגדל דוד, שהכל פונים אליו, ל פיות פונים אליוכ כ גם כשהוא תל ושמם"ע

. קדושתםו שלימות של צורתן הרוחנית של ישראל ברוממות נפ שםה רק כדי לבא  לתכלית, בחוזק המדיני

הורות לג קרקע "ומ למד לתלמידיו ע,  סכת מ והוה גלי', כ בחר בשירי זמרה וד בקות הנפש בד"ע

 .' ה הם הכנה לשלימות האמיתי של דעת ויראת דמלוכה שמגדלי

 

pf. 

 
א כדי שתתחולל דעתו "וח, תתחונן דעתו עליוש א כדי"ח, ח"ה ור"ר. וכמה ישהה בין תפלה לתפלה

יוכל לשפוך שיחו לצרכי עצמו להושע ש כ באופן"דעתו צלולה כ' תחלת ההכנה לתפילה הוא שתהיה .עליו

א "תפילה אינה ראויה להיוח כה כ ברוחו עד שירגיש שעיקר"ם כאמתית היא שיתרומה והמדה. 'בחסדי ד

תרוממות נפש ה אלא שלכונה זו צריך. כלל ממילא תמשך הצלחת הפרטה י התרוממות"וע, לצרכי הכלל

כ חד אמר  "ע. ו להתרומם לשאיפה של ישועת הכללל א"כי בהיות האדם במצב קוצר רוח א, ביותר

בשעה שעסק בעסק העברתו את  , "'ל דא ואתחנן"כדכתיב במשה , חידהיינו תחנונים של י, תתחונןש כדי

בשעה שהתפלל , "שהמ ויחל"כדכתיב , להשכיל את דאגת  הכלל, די שתתחולל דעתוכ א"וח. הירדן לעצמו

עד , לבה וצרת הרבים מסעירים מאד את, עמוקה מאד, שהיא באהכ ,וההרגשה הכללית היא. על ישראל

א "פש היחיד לשאת רגש צרת הכלל הנוגע עד לבבה כנ כי לא תוכל. ועקת נפששהוא במצב חולי מרוב כאב 

', והמתפלל באהבת כלל עם ד, ליח תפילה שבאה לצרכי הכלל מגזרת, כ תקרא חילוי"ע. זק מאדח ברגש

שההשגה הרוממה , ה"בשכבר הימים ביארתי בו .י"בר עמו ומחץ מכתו ירפאש את' חבוש ד"מצפה ליום 

להתבונן במה שהורשה ולהמנע , להיתא תבא כערך כל השגה, בתפילה' רך הקרובים אל דגדולי העל שבאה

אלא שהצד , לימות לאדםש ושתי הידיעות הנה. הוא מופלא מלהלך משכל האדםש מלהלך בגדולות במה

ל השגת  ע ומציאת החן תורה, פועל תחנון יבוא מגזירת חן. וא שוללה הראשון הוא המחייב והצד השני

החילוי יצייר הרעידה וההגבלה לעמוד " . עיניךב ואדעך למען אמצא חן. "ר בג דר חיוביאיזה דב

על המקום הריק המשולל , "חלל" וקרוב להוראת" . ואסלדה בחילה", שגתו שלא להרוס יותרה בתחום

הרוס במה שלא ל ומר אמר שיוכל להגביל שלא. יוכל להתבונן במה שהורשהש כ אמר מר"ע. ממציאות

הכנה ה כ די לתפילת יחיד"ע, מעלה נמוכה מתפילה של צרכי רביםב ויען שתפילת של יחיד עומדת. הורשה

ובתפלת הרבים ההכרח לשלח . ורך הגבלהצ בא למדה זו של... של רוממות הנפש להשיג ולצייר

כ נאמר  "ע. הרוס אל המופלאמ כ"עד שראוי להשמר עמהם ג, דברים יותר נעלים ונשגביםב המחשבות
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  ".אלהיו' ני דפ ויחל משה את", ובתפילת רבים לשון חילה, "'ואתחנן אל ד" , יחיד לשון תחינהבתפילת
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tiying wx 

 

`. 

 
תבא לציין כי לפעמים האדם מתחכם " כובד ראש" מליצת. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ר אש

פן שיתנהג על פיהם במעשיו לבבו באוב אבל הם רפויים בידו ואינם מושרשים יפה, נינים נכבדיםע ומשיג

ב יפרחו וידחו "כבוד וכיוו י איזה רוח מצויה מתאוה"וע, כ הם קלים"ע. בעי תאותיוט ויעמוד בהם נגד

מעיני מוסר ל שמהם מקור, וההפך בהיות ההשגות הטהורות". קלות ראש" כ תומלץ בלשון"ע, ממקומם

ועיקר התפילה היא ". בד ראשכו"הוא , טבעב מושרשות יפה בלב וקנויות, ט הורה' ויראת ד

כ אין עומדים להתפלל אלא מתוך  "ע .שיהיו קבועים בטבע וקנין נפשי, יסודות הידועים בשכלה להקנות

ל אדם אין טבע הלב כ ומפני שכפי מדת. כונת הנפש נאותה לערך התפילה ומטרתהת 'שתהי, כובד ראש

משמעתו ל ליו שלטון השכל שיסור הלבאמנם בידו להגביר ע, טבעומ בידו להפכו לשעה קלה אל הטוב

חזק בהסכמה ' ושיהי, השלמה' היות מוכן לעבודת דל הכנת השכל בטהרתו, "כובד ראש"וזהו . בהכרח

 .ל הלבע לשלוט

 

a . 

 
פ שלפי "אע. די שיכוונו את לבם לאביהם שבשמיםכ ,חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים

טבעיות עוד אינן פונות בעצמן אל  ה פ שמדותיו"נו שלטון השכל אעדהיי, דם די בכוב ד ראשא מדת כל 

שלמותם בהרמת מעלת ל הם לא מצאו די, מסידים הראשונים היתה נעלה מזהה אבל מדתן של. הטוב

, עה אחתש א היו שוהים"כ. הוא שורש המדות הטבעיות בטבעו הבהמיש ולהניח את הלב, השכל והשלטתו

כ טהורה לפי  "הנטיה הטבעית ג' שתהי, בשמיםש לאביהם, בםשהוא ל, כ ררכי טבעם"לישר ג

כי יוכל , צ לו זמן רב"עשיו בחפזון ואמ ותחת אשר ציור השכל עושה. 'עליון שהוא נוכח פני דה השלימות

, אבל הלב. וטבע בחומריותמ מפני שהוא כח חפשי ואינו, כ בסקירה אחת"להסכים גו השכל לצייר רב טוב

, כובד הראשל כ"ע. רוש זמן הגו ן לברר כוחותיו ונטיותיו ולהכינם אל הטובד לו, רישהוא טבוע בנושא חומ

' דרוש שהי' סידים הראשונים שהיא לכוין את הלב היח ולמדת, לא נתנה זמן, שהיא מדת כל אדם

 .כי החומר מתפעל בהדרגה זמנית, חתא שעה

 

b . 

 
כ הוא מרגיש התנגדות  "ע חוש הטעם עהיפוך מטבה הטעם המר הוא. דאמר קרא והיא מרת נפש ותתפלל

ובשעה שאין הנפש , חומריה הנה בכל נפש האדם בהכרח נמצא כוחות שנוטים אל הטבעו .ומרירות

אבל . פנימיתה ינה מרגשת  בטבעה שום התנגדות למטרתה ותשוקתהא מתרוממת לב קש מעלות עליונות

והיא מתרוממת להשתוקק , הנפשאמיתי גם  על הרגשת ה כשהשכל פועל בהשכלתו את האור והשלימות

ל ידה והם היפוך תשוקתה הפנימית ע ת.אז היא מרגשת כי  טבעיותיה החומריות הנה מעכבו', ור דא אל
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ז פריך דלימא "עו ".והיא מרת נפש"כ מתוך התכונה של כובד ראש בא מדת "ע .כ מר לה"ע, האמיתית

 .חיובהמ רגש מתרגשת הנפש אולי יותררירות הלב במצבו המומ שמתוך, שאני חנה דמרירא ליבא טובא

 

c. 

 
ציור היראה , שתמוה אל היכל קדשיך ביראתךא ואני ברב חסדיך אבא ביתך , ח מהכא"י ר"אלא אר

כ מחייבת ההכנעה וההשתחויה "ג, טבעיותה גם כשאינה מחוברת בלב עד שתפעל במדות, בדהל השכלית

שכלית היא סבה לחייב ה שהיראה,  מיראתךולפי מדה זו ראוי להאמר אשתחוה . 'תי לפני אדון כל

כלי לבדו ש לא בתור הכרח, כ ההשתחויה"יינו שהיראה היא פועלת גה ,ההשתחויה ומתוך שאמר ב יראתיך

ז "וע. שהוא יסוד כובד ראשו, כ ההרגש הטבעי"הניע גל והוא רק בהתגבר השכל, א גם בתור מניע טבעי"כ

עים זמירות ישראל שקבע שלמות ההרגש נ 'שהי, מי טובאילמא שאני  דוד דהוה מצער נפשיה ברחד פריך

בל עדיין אין אנו יודעים א .באהבה עזה' הועיל לכל מי שיתנדב בכל דור לקרבה אל דל כדי, בזמירותיו

 .דת כל א דםמ פ באיזה מדרגה"כ עכ"ג' שתהי, ראשון נוחה רק לחסידיםה שמעלה זו שהיא לפי המושכל

 

d. 

 
ממאי דילמא  . הדרת קודש אלא בחרדת קודשב ת"בהדרת קודש א' ו לדהשתחו, ל מהכא"אלא אריב

ההדר וההוד היא הרגשה תלויה . צלימ והדר' י הוה מציין נפשי"כי הא דר, ימא לך הדרת ממשא לעולם

והנה  . נפלא שהוא רואהה יאמר האחד שהוא נאה והדר והשני לא יבין מה הוא ההודש כי יש דבר. בטעם

וכל לשער ערך י כי מצד השכל לבדו. קודש לה צריך הרגש קד וש ונשגבב  שיששתסכים הנפש על ההדר

שהיא השלימות האמיתית  הבאה , חרי כל קדוש ונשגבא שלימות הקדושה ואמתתה ושראוי להמשך

והיא מטבעה הבהמי , מרגשת מתפעלתה הנפש הטבעית' אבל הרגשת ההדר צריך שתהי. 'שם יתה מאור

י "וע, היא בחרדת קודשו פ שהוא נגד  טב עה"תרגי ש בהדרת ציור השכל אעו מש"ק ,רחוקה מציורי קודש

מדה זו של ל ז תבא"עי, התנגדות שיש בטבעה הבהמי אל השלימותה י"החרדה והרגשת כח הקדושה ע

כ מדויק "והוא ג, כי הפתח והשער הוא היראה. שלימותו כ ההדר וההוד שבקדושה"הסכמה לצייר ג

. ת תנועת ההשתחויה כערך מניע טבעיא שמשמעו ציור הלב המניע, קודשת השימוש של בהדרת "יב י"ע

עשות המעשים המחויבים ב ילמא ההרגש יוכל לעמוד על טבעו ועיקר החובה הוא רקד ,ז פריך ממאי"וע

וא שנוכל ה פ שאינו פועל על טבע הלב פועל"ואע. הרגיש הדרת קודשל שהשכל מכיר שראוי, פ השכל"ע

להורות על , לציין נפשינו בהדר חיצוני, י"היינו כדרד ,נים לפי גזירת השכללעשות המעשים החיצו

אבל אין עלינו החובה להפעיל , ודשק פ השכל קבוע ציור הרגש להרגיש הדרת"ת הראוי להיות עא השגתינו

 .פ כפי ערכו"כ ההרגש עכ"י המעשים השכלים יקבל ג"ע א"כ, ישר את ההרגש

 

e. 

 
להורות על התלבשות ציור היראה . א ביראה"כ לא אמר מיראה. ביראה' ת דעבדו א, י מהכא"אלא ארנב

הגילה באה  מהרגשת האור , גילו ברעדהו .י"ולעבדו בכל לבבכם"ככתוב ,  עבודה שעקרה היא בלבה בהרגש

וכיון  , מגרעות המעכבותה כ"והרעדה באה כי תתגלה עם הקירוב אל השלימות ג', ד והשלימות מקרבת
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ך יבא  כ שמתוך , וא להרגיש המגרעות ה מעכבות מהג דלת השלימותה  זו שדבר  ראוישאנו באים למדה

י  "ע] תתלבן[והחומריות שבו , ראוי הוא להתגלותש אף אם נאמר כן בהתחלת רגש הלב. להסירם ולתקנם

 .השכל

 

f. 

 
מפני שאפשר לפרש המקרא שהעיקר . הא רעדהת ר במק ום גילה שם"מ א"א ב"אר, מאי וגילו ברעדה

א בשמחת הנפש והרחבת "א כ"השגתה או ובאמת שלימות האמת, רעדה אלא שעמה תצורף הגילהה 'תהי

השמחה מוגבלת ' די שתהיכ ,ביאהו השמחה לידי הוללות חובה לצרף כובד ראש עמהת אלא שלא, הדעת

גילה שהיא ה כ הפירוש של ברעדה הוא שתצורף הרערה אל"ע, מיתיתא רק בדברים שהם שלימות

ואפשר  . ולא במקום רעדה שם תהא גילה, עדהר כ דייק במקום גילה שם תהא"ע. העיקרית

כ דוקא ע ם "ע. רחבת הנפש לבדהה לא שמחה של, ציינת שמחה שמביאה ג ם התפעלות נפשימ שהגילה

כ חוץ מהדרך "צאת גל י התפעלות אפשר"כי בהתעוררות כוחות הנפש ע, עדהר שמחה כזאת צריך לצרף

שהאדם הוא כ אבל, משמרתו של להזיח דעתו וישמר מכל רע' תהיש ף עמה רעדהכ צריך לצר'"ע. הנכון

אז כשלא תניעהו השמחה , אמת והמדות החמודותה במצב השמחה עם החכמה והטוב והשגת

ועם שמחה שלמה , וא בטוח מכל מכשולה הרגשת האושר הפנימי ולא להתפעלות שנקראת גילה אז ל א"כ

 ".צב עמהע ולא יוסיף, תו סיף ימים' יראת ד"נאמרי ' ליוע, מילא מתלוהמ 'יראת ד , כזאת

 

g. 

 
אביי הוה . ל תפילין מנחנא"ל וגילו ברעדה כתיב א"א דהוה בדח טובה' ז חזי"רר, ירמיה הוה יתיב קמי' ר

ל אנא תפילין "כל עצב יהיה מוהר אב ל מר"ל לא ס"דהוה יתיב וקא בדח טובא א' דרבה מזי' מיק יתיב

כ צריך "גוף עב אנושי הוא מאוחד עם ההרגשות הגופניות מפני שגם הוא כחה כלמתון שהש. מנחנא

דת השמחה שולטת בכל תקפה אולי יפנה השכל מ 'אם תהי, שאפילו בהיות השכל שולט, זהירות

אמנם זא ת היא סגולת  . שלימותומ תחת השמחה הנפשית תתגנב שמחה בהמית שתסיר ה אדםו ,מתעודתו

אלהית על האדם ה להורות שיש שליטה שכלית מצד התורה, רעיון והמחשבהה שהם כנגד כלי, התפילין

כ "ע. תשוקוח החומר לא יטוה מפני שהיא נבדלת מ הםו באופן שאין לה יחש עם כוחות הגוף

י המזג והטבע "כלו מנטיות הגוף עש שלא ישתנה, תפילין על האדם פועלים עליו פעולתם זאתה בהיות

כי המצוה ". ל או יכ ולא יאונה לצדיק",  עליו ראוי להתיר  הרחבת השמחהתפיליןה כ בהיות"ע. הגופני

במקום ש ,כוחות הגופניים שלא ישלטו לנטות את השכל מנתיבתוה הזאת מגבלת  בכחה וקדושתה את

לולים האור האלהי להשבת השכל שבמוח והמדות כ כ התפילין שבהם"המוח והלב הטבעי מונח ג

ם נחליט שאין חיוב עם התפילין להגדיל א שאף, אמנם יש מקום לחשוב. מחשבות הדמיוניות שבלבה עם

כ היא ראויה לכל "צמה אע י צמצום השמחה מצד"אבל אולי יש יתוון שלימות ע, נפשה את ערך שמחת

כ היתה  "ג ז"אמנם ע". מותר' בכל עצב יהי"א משום "כ, "וגילו ברעדה" משום, כ לא אמר רבה"ע, שלם

יא שלימות לנפש ומביאה לכל מדה טובה וצמצומה ה  מפני שבאמת השמחה.התשובה תפילין מנחנא

אבל כיון שהתפילין כבר , זוח דעתו עליות אלא שהדבר הכרחי מפני יצר לב האדם שלא. סרון בעצםח היא

כ שוב "א, מוסריות בכללו במדות טובות, י השמחה לבא"גבולי ההריסה האפשרית על ,הם שמירה מעולה
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' שכל שיהי, עבודהו מוסיפה שלימות אל השלימים העוסקים תמיד בחכמהש ק השמחהאין ראוי לגרע ח

פילו מיעוט א כ כלולה בתשובת אביי הלימוד שאין"א. עצמם וזולתםל לבם יותר רחב משמחה יטיבו יותר

במקום שיש הגנה קדושה ורוממה אין ראוי להשתמש  ו ,א מצד הכרח הגוף"העצב יתרון מצד עצמו כ

 .ללכ בה

 

h. 

 
התפילה צריכה שתפעול על כחות הנפש . צלותע ר אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך"ת

כ צריך לכוין מעמד הכוחות  "ע .מושכלות טהורים ועל כחות הגוף להתעסק במעשים טוביםב להתעסק

 שלא   כ כדי"ע .יהיו הגונים וראויים לקבל שלימות מהתפילה כפי תכליתהש הגופניים והנפשיים באופן

מכבידה על כוחות הנפש שלא יתרוממו להשגות ש צריך למנע העצבות, למנע מהנפש פעולתה

ה שתעירהו השלימות המתוספת מ מוכנים לפעול טוב כפי' בהירות והעצלות מכוחות הגוף שיהיו טהורות

 .י התפילה"ע

 

i. 

 
לשלימות התפילה . לא מתוך דברים בטליםו ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך שחוק

שחוק ממעט היראה אפילו ה כי, ו הוא היפוך השחוק' ציור המשכת יראת ד. רבעה ציוריםא צריך שיקדימו

יצייר עיקר ש צריך',  הב. מאמר החכ מי מי שרב  שחקו מתמעטת  יראתוכ ,יראת הכבוד  של השוחק עצמו

ומאירה  באור  '  ע ל דבודה ושלימותה בהיותה מתענגתכ בהכרת, שלימות הנפש רק באשר ה הפנימי

, ל קניית השלימות דוקא מחוץ לנפשע כ צריך שירחיק ממנו לעת התפילה מצב המורה"ע. 'יראת דו הדעת

פנימי יבא בהגיונה עם ה כי אושר הנפש, מצא האושר אצל אחרים ולא אצל עצמול ,שזהו יסוד השימה

זהו ש ',ר השלם המושלם ביראת דיהיו הנהגותיו כפי השכל והציוש צריך שיסכים כי ראוי', הג. עצמה

לות ראש  הוא שיתנהג בהנהגה אפילו היפך ק שיסוד, ולזה צריך שימנע מקלות ראש. תכלית התפילה

תפילה שנעשית בכח ה ובזה תצטייר בנפשו ערך, צריך שיצייר יקרת ערך הדיבור', דה .מושכליו עצמו

, דיבורה לים שהם מורים זילזול על כחריך שיתרחק מדברים בטצ ולזה, ח"היתרון של האדם על יתר בע

אלא מתוך שמחה של . דברים מכובדים וקדושיםל א"שראוי לשמרו ולכבדו לבלי להשתמש בו כ

שמחה היא השלימות הפנימית שנפש ה אמנם, כ לפועל לחוץ לנפש העושה"מצוה היא יוצאת גה .מצוה

 .יא תכלית לתפילהה ה הפנימיתוההשלמ, שגת שהיא  הולכת בדרך ישרה וטובהמ הישר מרגשת בהיותה

 

i ̀. 

 
חוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים ש וכן אל יפטר אדם מחבירו לא מתוך שיחה ולא מתוך

מתפזרים כוחות הנפש ש שאם, התפילה היא מרכז י תר שעות היום. תוך דבר ה לכהמ אלא, בטלים

מעולות ה לה יתקבצו ההרגשותהנה בעת התפי, מאפילים הוד הנפשש בעסקים שוגים זמניים ודברים

הכין את הנפש במעמר זה שתוכל לקבל ההרגשות ל כ ראוי"ע. שמתחזקות ביחוד מהמעשים הטובים

כ בתנא י "קריים וזמניים גע כן בכל עת שהאדם מת רועע עם חבירו עוברים דברים שאינםו ,הרמות
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הנה מרכז ו .ל התחברותםשעה הזאת ראויה שיורה בה את המרכז שה ,אבל כשיפטר מחבירו. ההתחברות

המישרת את , תכלית שלימותם הוא בדבר הלכהש רק דרישת האמת והכשרון' ההתחברות ראוי שיהי

, שיחה קלות ראש ו דברים בטליםו כ לא יפטר מתוך  שחוק"ע. מקרבת את   השלימות אל האדםו התכונות

, ת ערכם השפלא כיראבל ראוי לה. דברים כאלה יתנו מקום לחברה וריעותש אף שלפעמים מזדמנים

תכלית ה שהוא הנהו, א מתוך דבר הלכה"כ. ם תכלית הריעותה שגנאי לאדם שלם בדעותיו ומדותיו שיהיו

נביאים הראשונים שסיימו את דבריהם בדברי ב וכן מצינו. האמיתי של ההתחברות הראויה לישרי לב

ראוי לתן עליו שם ' כל צד שיהיעסק או בה להורות שראוי שיתגלה המרכז והתכלית בסוף, תנחומיםו שבח

, יתגלה בה תכלית החייםש ראוי , כדברי הכוזר יי , תפילה בהיותה בעצמה הפרי של הזמןה כ"ע. מרכז

רכז מ ראוי שיתגלה, בהפטר אדם  מחבירו. חיים הפנימיים השלמיםה העונג של, שהיא שמחה של מצוה

שהציבו המרכז והתכלית של  ,  למופתמה לנוה והנביאים בחתמם דבריהם, ההתחברות שהוא דבר הלכה

יוצאת מתוכחת  מוסר היא  ה כי אחרית הטוב, דהיינו דברי שבח ותנחומים, הנבואות בסוףו כל התוכחות

 .אשר עליהם' אשרי העם ברוח דמ ז שמו מבטם כל"המרכז שע

 

ia . 

 
מת בזמן והוא הזכרון בא מנקודה מסויי. ך זוכרהוכ שמתוך, אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה

היות בתור נקודה ומרכז לתלות בו לאות ל כ ראוי"ע. פרידה כי אין דבר מסיים יתר חלקי שטף הזמןה זמן

 .שהיא דרישת התורה, תחברות וריעותה את תכלית של כל

 

ib . 

 
ל מר ודאי דאמרי אינשי הני "א, ינייתא דבבלצ א מפום נהרא עד בי"ש ב"כ אלוייה לר"כי הא דר

ד בארץ אשר "ח מ"דאריב, ח"לתא דריבמ ל אדכרתן"א, בל אתנהו מאדם הראשון ועד השתאבד צינייתא

האדם יוכל לחשוב . 'תישבה כונ ר לישוב"אדה' כל ארץ שגזר עלי' לא ישב אדם שם כוו לא עבר בה איש

ימים הראשונים ב בפרט, ארץ ולא הוסיפו האנשים שלימות בחיים האזרחייםה בציורו שלא נתפתח ישוב

. עלומות של עמקי הטבע להשתמש בהם בצרכי החייםת נראה חדשות מזמן לזמן בהתגלות' א הישל

א הטבע עומד על "אומה בהתפתחות הישוב כמ שלא פעלו הדורות, קום לחשוב לפי ההבנה ההמוניתמ 'הי

דה אנו מוצאים בו עניני התפתחות ועבוש פ משפט זה יש להחליט שכל דבר"וע. א"הנות ממנו בנל משמרתו

ז ההדרכה "עפ' תהיש כ"ראוי ג, ואם נחליט שהדבר כן הוא במציאות. וקדם מאדמ לזמן] זאת[ליחס 

ינשי דהני א וזהו תכלית מאי ד אמרי. י ענינים מלאכותיים"התרומם על האנושית קרובה לדרכי הטבע ולא

כלית  אמת הדבר שיש ת, ל אדכרתן מלתא"א, שתאה צינייתא דבבל קיימו מימי אדם הראשון ועד

וכל דרכי , שהו אלהים ישריע כי אמת הדבר שרוח האדם. השקפה זו אבל לא בפרטייקב אמיתית

דם ה ראשון א הכל נברא בכ חו של, וציא האדם בכשרונו מן הכח אל הפועלי ההתפתחות שבמשך הדורות

ות פ דרכי ההתפתחות שלימ"כח אל הפועל צאצאיו עה שיוכלו להוציא מן, והוא נברא באלו הכשרונות

כ כל שימוש ושלימות "ע. ל הפועלא כל מה שלא הוכן לזה אדם הראשון לא יוכל האדם להוציאו ,יתירה

כ כל  "ע. דם הראשוןא בחכמתו בכחו של' ידענו נאמנה שכבר הכינו השם ית, אדםה י רוח"שימצא בעולם ע

עד , שתלמותה יבה הכנה שאפשר להוציא אל הפועל בה דרכ' היש ,ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב
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כלל בהכנתו ' מפני שלא הי, ר לישוב"ליה אדהע וכל מה שלא גזר , נתישבה, ראוי לישוב' שיהי

רוח האדם לא הוסיף צורה חדשה ש כ עלינו לדעת"ע. זה לא יצא לעולם אל הפועל, זה האופןב להשתלם

א "נסיונות זמניים כל כ כל דבר שאינו נוגע"ע. ברים פרטיים שהיו מוכנים בכחוד א הוציא אל הפועל"כ

י היו כ ,ובכל דרכי המוסר עלינו חובה לצאת בעקבותיהם, אשוניםר יפה כחם של, לטהרת הרוח ועילויו

, אמנם הדברים המעשיים והמלאכות הפרטיות. רוחה מוכנים יותר אל השלימות האמיתי שתלוי בגבורת

 . אדם הראשוןלש דהיינו גזירתו, שתלמות להוציא מן הכח אל הפועל הכנתומ הנה

 

ic . 

 
' א עבד הלולא כו"ר. זוזי תבר קמייהו ועציבו' ת אייתי כסא דמוקרא בת' דרבינא עבד הלולא כו' מר ברי

סלק הקלקלה שתוכל להביא ל להעיר מדת העצב כדי. זוגיתא חיוורתא תבר קמייהו ועציבוד אייתי כסא

עולם חוסן ושאין ל י להזכיר רק כי לאראו. מביאה לידי הוללות וסופה תוגהה השמחה היתירה על המדה

טיבו ו אמנם  להעיר על חולשת הקיום של האדם. שלימות האמיתיתה א בעניני"ראוי להגביר השמחה כ

כמו המיתה לעת , האדם מוכרח ומוטבע עליהםש או מצד המהפכות הטבעיות, הגשמי יש שני אופנים

על ] כשואה[מהפכות המקריות ש באות ה זכרוןי "ועוד יש דרך להגדיל מדת השמחה ע. שעתה וכהנהב זקנה

כ להורות על המצב "ע .כמו מיתה שאינה טבעית וכהנה, סיבות המתרגשות בעולםה האדם בחוזק יד

דרכים ה כי לפעמים תבא צרה שאינה לפי מסיבות, לל לקלקול זהכ פ שהאדם אינו מוכן"האפשרי לבא אע

כ חזקה "ראה שכסא דמוקרא לפי יקרת ערכה היא גנש ,זוזי'  ז הורה בכסא דמוקרא בת ת"ע, הנהוגים

שם זוגיתא  ' מ ישתמש בכלי זכוכית ופי"א 'נ מדאמר בפ"וכ. (שאינה עלולה להשבר, חוזק יד תשברב ורק

מ אינה נוחה "מ, זוזי' ת שהרי היתה שויא, פ שדמיה יקרים"אע, בל כסא ד מוקראא משמע, חיוורתא

אויה להשתבר ר והיינו שבדרך השימוש אינה) ם בהם מעותיומאבד האד ש כ אינו בכלל הדרכים"להשבר ע

א "סיבות הבאות שלא מן סדרי הטבע הקבועים כה כן דומה האדם נגד. אבל תשתבר בחוזק יד

מצד השקפת מצב האדם , דמיוניתה א בא לבצר רוח השמחה היתירה"אמנם ר. קריות חזקותמ בסיבות

כ אייתי כסא  "ע. ב"כיוו ם וסופו למיתה וחלאים טבעיםהאדם חשוב חלש נגדש ,נגד דרכי הטבע הקבועים

עומד ו והוא עלול, ל"מ הנ"ח בב"כדברי ריו, חולשתו כמו ביקרתוב כ"שהוא מצויין ג, דזוגיתא חיוורתא

ואולי יש חילוק הערות בין . עניני ההצלחה האמיתיתב השמחה מוגבלת' כ ראוי שתהי"ע, להשבר באפס יד

ינינו בשלימות וראוי האדם לזכור א ז עוד"שבעוה, צד מצב האדם  בכללווח השמחה היתירה מר ביצור

וזוהי מדת כל אדם , שלימותה לשמחה יתירה מה זו עושה כי עליו לרדוף להשליםו שחסר הוא משלימותו

ואיך תשאהו , שפלה ישראלית ראוי לכל אחד מאישיה שלא לשכח מעמד האומהה אמנם האומה. הפרטי

'   וה תש כ הביא הראשון כסא דמוקרא"ע" . 'מתאבל על ירושלים כוה וכל", הרוחו לשמח בשמחה יתיר

והאחרון הביא כסא רזוגיתא  . חסרון שלימותםו תבר קמייה להורות על חולשת הקנינים הגשמיים, זוזי

להורות כי עיקר  . ק"שחרב ביהממ בטלה זכוכית לבנהשל"כדחז, ק"הוא זכרון לחורבן ביהמש ,חיוורתא

נשתתף בצרת עמינו ו 'שמחה יאתה לנו רק כדי שנזכור מצב הכללי של עם דה ל הגבלתמגמת הפנים ש

 .בשובו שבות עמו' ונצפה לתשועת ד

 

he . 
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ל הי תורה "א, ואנן מה נענה בתרך, מתנן וי לן דמתנןר ל וי לן"א, לישרי לן מר' ה זוטי כו"ל רבנן לר"א

אחד הוא לשכח ממנו את עמלו ולהסיח ה האופן, יש שני אופנים לשמח את האדם. צוה דמגנא  עלןמ והי

דברים שהאדם מתעצב ה כי הלא, אמנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת. מעציביםה דעת מכל הדברים

האדם יצייר ש ,כ הדרך המובחר הוא הדרך השני"ע. מערבבים את שמחתוו עבורם הם קיימים ונמצאים

ל בשכלו שאפילו בשביל הדברים שהם יעמיק וישכיו ,לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו

וגם  , ה הכל הוא לטובה"ברא  הקבש כי  כל מה. יותר גדולות להתעצב אין בהם דרך עוצב באמתה הסיבוח

כ  "ע. חיים כראויה א להשתדל להשלים תכלית"ינו רע וראוי להתעצב עבורו כא הרע הגדול של המות

י כ  תחילה הדברים שאפשר להתעצב עבורם ונשכיללומר נציירכ ,אמר להו וי לן דמתנן, לישרי לן, באמרם

ואז הוא  , דרך השלימות לעסוק בתורה ומצותב באמת אין לא דם כלל על מה להתעצב רק להתחזק ללכת

כיון שהתורה והמצוה מגינים ו .ואין לו להתירא מן המו ת כשהשלים חוקו, כלית החייםת מביא עצמו אל

חותים בעוצב מן פ הדברים שהאדם מתעצב  עבורם שכולם הםגינים על ית ר מ ו שהם"ק, גם על מר המות

טוח ב והאדם מתעורר בשמחה אמתית ושלמה והוא, רכי העוצבד כ בזה ההשתכלות סרו כל"ע. מר המות

וראוי , הי תורה והי  מצוה דמגני עלן, צעת העוצבה כ ענו על"ע, מכל הרעיונות העלולות לערבב את  שמחתו

 . מעוז ליראיו וחושבי שמו'יהי' מח וחדות דש להיות אך

 

hf . 

 
אז יאמר ו   ' שנאמר אז ימלא   שחוק פינו כו, ז"עוהב י אסור לאדם שימלא שחוק פיו"ח משום רשב"אריו

והאדם ראוי . ושגה התכלית כולהה שכבר, כשהוא במילואו, השחוק מורה. 'לעשות וגו' גדיל דה בגוים

כשתמלא הארץ , גדולתןב י ישראל"יות כולה עא כ אשר תשתלם האנוש"גמרת כנ שישכיל כי אין שלימותו

ז "ירגיש שכש א מישרא ל עד"גדולה הזאת מושרשת ע מוק עמוק בל ב כה המטרה' ו צריך שתהי. '  דעת את ד

אדם המעלה שכל מעשיו יהיו ' ובזה יהי, לימהש שלא השתלמה האנושית כולה אין שמחתו

לעצור . ח רבו"חוק פיו מכי שמעה מריוש אשמימיו לא מל, ל"אמרו על ר. 'אמתית שהיא דעת דה לכונה

מדותיו מוכנות לזה ו אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דיעותיו, דם היכולת לשעתהא השחוק אין בכל

, שתלםה י חסרון האנושי הכללי שעוד לא"ירגיש תמיד חסרונו עש מפני, השלימות שלא ימלא שחוק פיו

מהיר שתפעול ' ל איך הי"וא שבח גדול על רה כ"ע. וממילא יעבוד בכל כחו להשיג זאת התכלית

עתו לזה ופעל על טבעו שלא ימלא ד נתן, ח רבי"שתיכף מכי שמעה מריו, אמתית על תכונותוה הדיעה

 .תכלית הגדולה בדעת ושלימות היוצא מזהה מצד השרשת, שחוק

 

if . 

 
יש כונה . תקשיב אזנךומר סימן לדבר תכין לבם א אבא שאול, ר המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים"ת

ורוממות ' ונת הלב בגדולת השם יתכ היינו, ויש כונה כוללת. היינו כונת פירוש המלות והעניניםד ,פרטית

לבד כונת הענינים ש וזהו שלמדנו. ששעת ה תפילה מסוגלת אליה' אירה באור דה י"הנפש הראויה ע

כרון השם ז י"וע. י מה שתוכל נפשו שאתלפ'  שמים ברוממות השם יתל צריך לכוין לבו, והתיבות בפרטיות

ז "ע. וממילא היא סגולה להתקבלות התפילה, תפילהה וגדולתו תתרומם הנפש לשלימות התכלית של' ית

י זכרון השם "שע, נוכח לזכר, "תכין" א"אינו א ומר יכינו לבם כ. בא שאול ס ימן לדבר תכי ן לבםא אמר
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יצדקו ויתהללו כל ' בד"פ "ע ת"כדברי רבינו יונה בשע. המשרים ולצדק וכל מדה טובל יתברך מתכונן לבם

' שם יתה י זכרון"כי ע, י צדיקים ומהוללים"ביא שזרע ישראל יהיו עמ 'שזכרון השם ית, " זרע ישראל

י מה "הוא המכין לבם ע' כ השם ית"א. חכמת לבו מתרוממת נפשם לכל מדה טובה וכל כשרון מעשה

ימן לדבר שלבד הכונה הפרטית ס והוא. ז תקשיב אזנך"ועי,  השם ועוזוי זכרון"בם לגדולות על שמתרומם

ועלת להתקבלות מ והיא, "יכוין לבו לשמים"ונה כללית שהיא מצויינת בשם כ צריכה, שהיא ודאי עיקרית

 .התפילה ביחוד

 

ig . 

 
, ציבורמפני טורח , מקצר ועולה' ם הציבור היע מתפלל' כשהי, ע"מנהגו של ר' י כך הי" תניא אמר ר

כ למה מפני כריעות "וכ, חרתא אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית, תפלל בינו לבין עצמומ 'וכשהי

מלות ה דהיינו כונת פירוש, יא ודאי מ דברים המעכבים את הת פילהה הכונה הפרטית. והשתחויות

ה הפרטית בעצם כ בכונ"שמים כללית כבר נמצאת גל כי כונה, שהיא יתרון, אמנם הכונה לשמים. והענינים

אבל , תיחד בשלימותו לעצמומ בל להגדיל כח הכונה הכללית הוא נחוץ ביותר רק כשהאדםא ,הענינים

ציבור להשיג ה ובאשר אי אפשר לכלל. ו שישתף דעותיו לפי ערך הציבורל בהיותו כלול עם הציבור ראוי

.  בהכונה הפרטית כמעטמקצר ועולה והסתפק ' כ הי"ע ,ק"עומק הציורים של איש אלקים קדוש כרע

מכריע את  שלימותו הגדולה הפרטית של ש ,שיתוף עם הציבור בעצמו הוא דבר רם ו נעלה עד מאדה ובאמת

פ שבהכרח "אע, כל תפילהמ אינה ניכרת התעלות האדם במעלת שלימותו, ונת המלותכ והנה מצד. היחיד

רומו של ב  תפילה שהיא עומדתו מכל"וק, בר טוב אפילו הקטן שבהםד האדם מתקרב אל השלימות מכל

שמתכנסת מכל ', גידול ותוספת הכח בימי העליה אבל זו ההתעלות דומה היא להתעלות. עולם

כוללת שבה נמצאו הררי עד של חכמת לב  ה אבל הכונה. ועילה לגדל ולחזק את הגוף ואינה ניכרתמ פעולה

ההתעלות שהיא מוסיפה ש ומובן. דבה יוכל האדם להתעלות באופן מורגש מא, קדושותו והשגות גדולות

דיעת האדם י כל מה שתוסיף, גדולתו של אדון כל המעשים יתברך שמומ ,לתן לאדם הכרה יותר גדולה

צריך להתחקות לערך ' אז הי, ינו לבין עצמוב כ כשהוא מתפלל"ע. יוסיף הכנעה לפני רוממותו

יוצא אל  ' ז הי"וע, מעלה למעלהמ מתעלה' ממלא נפשו דעת לפי עוצם הכרתו והי' אז הי, פרטיה שלימותו

ריעות והשתחויות  כ כ למה מפני"וכ. אפשר לו העמידה במקום אחד' לא היש כ במצב גופו"הפועל ג

על ו .שהיתה מתוספת בו בכל עת בעסקו בתפילתו הפרטית, תעלהי המורות על יתרון הכרה ברוממות השם

עד שכדאי להיות מקצר ועולה מפני טורח , ציבורה גדול הוא ערך השיתוף עם, כל רוממות השגתו הפרטית

 .ציבור

 

ih . 

 
ובתפילה צריך שלבד , הציבור מיוחס לשכל. ת לבוא מכאן למתפלל צריך שיכוין, וחנה היא מדברת על לבה

י השכל  "כי ע, פ פעולת השכל"ע' יהיש אמנם זה ההרגש צריך. שכלית יתעורר בו ההרגש שבלבה הכונה

, הוא עיקר כח הדיבורש ,בשכלה, כ אמר שהיא מדברת"ע. כאן ראוי להתעורר ברגשש יתעורר הלב בהבינו

כיוון ביחוד ה ,מכאן למתפלל שצריך שיכוין את לבו. גשותיה שבלבר י דיבורה השכלי"להפעיל ע, על לבה

ובהיותו פועל על ההרגש הוא מדויק בלשון מכוין , כווןמ י באה כונה ודיוק לתכלית"שע, נאה אל השכל
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בזה עוד לא למרנו חיבור השכל עם ש ,"שיתכוין"או , "כוונה"בו ולא סתם מכאן למתפלל שצריך ל תא

 .ד שלמדנו הלכתא גברוותא דא מקרא  ד חנה מדברת על לבהע ,ההרגש ופעולתו עליו

 

k. 

 
מכאן למתפלל שלא ישמיע , קולה לא ישמעו .מכאן למתפלל צריך שיחתוך בשפתיו, רק שפתיה נעות

י "התחזקות הנפש הרוחנית עב תכלית התפילה היא התגברות השלימות הפנימית. לתותפיב קולו

הנה יסוד הדעת ו .אפשרי לה בהכרת יוצרה והבנת יחשה לריבון כל העולמיםה התקרבותה לציור האמיתי

זו ה א שיבא לתכלית הנשגבה"אבל א, שכל וההכרה האמיתיתה הוא להבין שאם שתכלית השלימות הוא

וישתמש , ישתמש בהרגש במקום שצריך הרגשש דהיינו, ש עם כל כוחותיו וכשרונותיו לזהא כשישתמ"כ

. תביאהו התפילה לשלימות תכליתהו י ישתלם השכל ותתברר ההכרה"מקום שצריך פעולות שעב בפעולות

גופניות הצריכות להשתלמות ה י פעולותיו"להורות שיבא לו שלימות המדעי ע, שפתיוב כ צריך שיחתוך"ע

, הכרה השכליתה שלימות האמיתית ביחוד בנפשו הפנימית דהיינו עומקה ולהורות שראוי לבק ש. ציורה

, כ לא ישמיע קולו בתפילתו"ע. ביאות אל  התכליתמ לא בדברים החיצונים לבדם שהם רק סיבות

ם  אמתית בלא שו' ברר לו עבודת דל ומזה יבא, תשאר פעולת התפילה בפנימיות נפשו לו לבדוש להודיע

ויען שמהדעה . ליותכ לבדו שהוא חוקר לב ובוחן' רק לד, א"הזדיינות אצל בנו רצון של התפארות

זילזול ל אם לא תובן כראוי  תצא מזה תק לה, שלימות הפנימיתה האמיתית הזאת שתכלית  השלימות היא

יסור כ יחד עם א"ע, שלימות המדעית האמיתיתה ובאמת רק על ידם ובעזרתם תבא, המעשים החיצונים

עולה מעשית יוצאת מן הכח א ל פ שהיא דוקא, קול יבא החיוב המעשי על חיתוך השפתיםה השמעת

 .הפועל

 

k ̀. 

 
וההרגש , פ ההרגש"פ שיסוד התפילה בנוי ע"עא .מכאן לשכור שאסור להתפלל, ויחשבה עלי לשכורה

אמנ ם לא . ת קונויינו יש בו מדע ב ל כל המתפתה"כדב רי חז, פעמים יתגבר בשעת שכר ות יותרל שבלב

השכל פעולתו אז ו רגש מחובר אל השכל אבל השיכור שהרגש לבדו ימשול בוה א בהיות"תבוא התכלית כ

דרי ס כ על"א שתפעול ג"תפילה היא לא רק עבודתה לשעתה כה גם חובת. זה אינו נכון לתפילה, הרוסה

אבל אינו ר אוי לכוון קצב , קהתרגש אפילו לטוב ולצדל והשיכור אם שהוא נח. המעשים של אחר התפילה

ריכים רעה נוחה ומיושבת להבדיל בין צ כי הכוחות המוסריים. פ הרגשו"ובה וישרה למעשיו עט ומדה

אינו יכול להכיר ערך ו 'והשיכור כל העולם דומה לו כמשור, טמא ובין  הטהורנה הקודש ובין החול בין

 .סור להתפללא כ"ע, ההשחתה שבמעשים בלתי הגונים

 

ka . 

 
לא הזכיר . בר שאינו הגון בחבירו שחייב להוכיחוד א מכאן לרואה"אר, ויאמר אליה עלי עד מתי תשכרין

ז "הוא אסור מהדין ודאי הוכיחה עש ,צ להודיע"כי זה א, הוכיחה על מה שהיא מתפללת בשכרותש הכתוב

 עמה מותרת שבעלהכ כי אשה, ז שום איסור מפורש"צם השכרות שלא מצינו עע אלא שעל, לפי דעתו
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ג דבעלה עמה מותר "אע, כאן דאין פוסקי יינות לאשהמ ה"כתובות ס' שמה דאמרי. (לשתות יין

דאם הוזקק  , ל שלא ידע עלי בכך"וי, מ"ר 'ח סי"ע או"אכסנאי הואי היינו באין לו חדר מיוחד כשוש אלא

אי שבא להשמיענו דו אלא, כ ענין התפילה בשכרות"מזכיר ג' בר שהוא מדינא היד לומר שהוכיח על

מ  "מ )כ צריך להוכיחו"ג, מדה שאינה ראויה בעלמא, ינו הגוןא בדבר שהוא רק' הלכתא גברוותא שאפי

כ ראוי לשחרו "ע. לימותו של חבירו מאהבה אמתיתש וראוי לאדם לרדוף אחר, מדה שאינה הגונה היא

להתקדש בדרכים ,  מעלהראויה לאנשיה ם בדבר שא ינו הגון רק מצד הקוסר ושלימות ההנהגהג מוסר

 .אןכ 'תוס' ועיי, טובים

 

kb . 

 
אמרה ליה לא אדון אתה ב דבר זה ולא   , ח"יברר אמר עולא ואיתימא , ותען חנה ותאמר לא  אדוני

לא איכא שכינה , א אדון אתה בדבר זהל ',ד הכי אמרה לי"א, ורה עליך שאתה חושדני בדבר הזהש ק"רוה

קרותו אדון מצד שלימותו ביחוסו ל שראוי, האדון האמיתי. 'ז כו"י לכח ולא דנתנ"דנתני לכש ,ק גבך"ורוה

עד שמרוב , בדיוע כ נתון אל הטבת מצבו ש ל כל אחד מהנקראים"כ' וא שיהיה ראוי, אל החוסים בצילו

. גלו יכיר ב הכרה פנימית טיבו של כל  אחד מהם  ומצבוד אהבתו ומסירת נפשו לטובת החונים על

לא , כ אמרה לו"ע. ק גלויה"אין לו רוהש הגה בבקשת האמת ב כל לבב אפילו במיעזור שלימות ההנת ולזה

היית , א מהם"בור טובת כע שאם היית בערך אדון שנתון לטובת עבדיו ודואג באמת , הז אדון אתה בדבר

ראוי , ליך היע ק גם שורה"רוה' אם הי, אפילו בלא הכרה טבעית, השניתו .מכיר בהכרה טבעית את עניני

' ק שורה גם אם לא  יהי"ק באה על איש שעליו רוה"והר ההכרה מצד' ז תהי"ועפ, ק"ר מצר רוהשתכי

ק שורה עליו לא תבא  "איש שרוהל ל שגם"אמנם איכא דאמרי  ס. כל נפשו לדעת את זה הפרטב נתון

אמרה לו שזה לה ש ,כ נקיט רק חדא"ע. דבר שהוא נתון לזה ברצון וחפץ לדעתל א"ק כ"י רוה"ידיעתו ע

,  בךג ק איכא "שהרי שכינה ורוה, דול לפרטי המשועבדים אליךג שאין יחסך, האות רק שא ין אדון אתה

ק "רוה' בשימת לבך הי, דעת שאשה קשת רוח אנכיי ובאשר. נעלם ממך' ואם היית חפין לדעת עניני לא הי

 לי עצה אחרת אין, ק שורה עליך"רוהש ו באשר הדבר  ברור. ליך להודיעך אם רק  היית משים לבע מופיע

 .צל קדושתך וחכמתךב וחוסים, פיון של יחש בינך וביננו שאנו חשובים כעבדים לךר א לומר שיש כאן"כ
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, מפני שרגש הכבוד הוא מיסודי עולם המוסרי. הודיעול א מכאן לחושדין אותו בדבר ואין בו שצריך"אר

כ אפילו "ע. לא יתבזו בעיני זולתםש א נמנעים מעשות דברים מגונים מפני רגש הכבוד"רבה בנה שהרי

צדו שהוא מחזיק מ ראוי שישתתף בתיקון הכללי ויראה, סייג כזה לשלימותול האיש השלם שאין צריך

תו שבזה א ושכרו, מטרה להודיע את נקיונו מהחשד להציל כבוד נפשוכ כ תחשב לו"ע.במסורת רגש  הכבוד

ואל יאמר האדם אנכי הנני פורש מכל דבר . ים מעוןבר הוא מחזק את רגש הכבוד במציאות ומועיל להשיב

, רכיו העליונים שהם דרכי הטוב והישרד וחבת'  כמו אהבת השם ית, גון מפני כח  מוסרי יותר ש לםה שאינו

אנשים גם הפחותים ה דאוג לחזק את הכוחות המוסריים הכלליים שמועילים לכללל כי כל אדם חובתו

יש ש ,"לא עשאה"לא אמר ,  מעלה שהדבר שחושדין אותו אין בוה שאפילו איש, וזהו רבותא. ממעלתו

שכח , א שלא עשאה לאותה מעשה"כ, אינו הגוןש פ במדרגה כזאת שראוי לעשות דבר"במשמע שהוא עכ
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, "שאין בו"כ עד "הוא שלם כש אבל זה. יש כזה יוכל להצטרך גם הוא לסייג של רגש הכבודא המוסר של

כ צריך "אעפ, ולתוז צ לסייג  של רגש הכבוד אצל"ו הגון ואיש שלם כזה אאינש שאין בו שום הכנה לדבר

 .עולם של הצריכים לכךה כדי לחזק רגש הכבוד לתיקון, להודיעו
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שני ענינים מגדירים . 'כו, ז"מתפלל כאלו עובד עש א מכאן לשיכור"אר, אל תתן אמת ך לפני בת בליעל

ז שבאה מצד "יוכל לבא לע, שכלה כח המדמה בסילוקהוא הגדלת הרגש ו, האחד. בודה זרהע דרכי

דעת בשכלו מי ברא ל ולא ישיב אל לבו, " פן תשא עיניך השמימה"ק על ההרגש ר השקפה שטחית הפועלת

, ז"עב ויש עוד. ז"רגש וההתרגשות בלא צירוף השכל הוא כעובד עה כ שיכור שמתפלל מגדל כח"ע, אלה

שהרי אחדות . 'ובעים מן השכל הטהור של עבודת ד: ולם הםהוא שהמעשים כ' שיסוד עבודת השם ית

יבוי החזיונות הפרטיים שבמציאות - למדנו שבכל פינות שאנו פונים במציאות אנו מוצאי ם אחרית ת"השי

ריכים שיהיו צ כ גם בשכל עם המעשים חק האחדות שורר והמעשים כולם"צ ,שחק האחדות בכולם

ז שמשברת בש קרה "אמנם ע. והמעשים ממנו בא ים, שכלה פ"נוי עי הרגש הטהור הב"נובעים מן השכל ע

ז חוץ "י ע"המעשים משתלחים ע, להפךו .כ אחדות השכל עם המעשים"על ידה נאבד ג, אחדותה חק

כ "מציאות מסתלקת גה כי בסילוק האחדות מכלל, ז כל תועבה"מיד מחובר עם עת כ"ע, לשורת השכל

יאיר עליו ש כ אינו ראוי כל ל"א, פ השכל"ולת לשלוט על מעשיו עכי כ שיכור שאין בו "ע. מהאדם הפרטי

כ נקרא  "ע. תפילתו לא תגרר אחריה  שלימות המעשיםש ,ז בהתפללו"הוא כעובד ע, בשכרותו אור  האחדות

העול הוא עול השכל האמיתי שאינו . עולה שמורה על העדר, וגם שיכור שמתפלל בשם בליעל, ז"ע עובד

אינם , ז"וכמותו עובד ע, השיכורו ,הטהורה והתמימה הנובעת משכל האלהי' ת ד א בתור"כ נמצא בטהרתו

 .כ הם דומים בענינם ושמם"ע, ל המעשיםא ממשיכים העול של השכל
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דבר שאין  בו שצריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך ב מכאן לחושד בחבירו, ויען עלי ויאמר לכי לשלום

ירידת מעלה ממה שהוא יש בזה שני ב החושד את חבירו. לתךואלהי ישראל יתן את ש, נאמרש ,לברכו

פשו ראוי העולב נ שאפילו במחילת הנעלב מצד טוהר, ל הנעלב על עלבונוש צערו, האחד. היזיקות

, וביםט שיבות הנפש בעיני הזולת יתרומם לעשות מעשים יותרח י הידיעה של"שע, הוא' והב. שיפייסהו

בהיותו מצייר שדבריו יהיו נשמעים ושהוא מכובד ש ,ל זולתו להיטיבוביחוד בדברים הנוגעים לפעול ע

שד במה שאין בו ימעיט להנחשד ח י"אבל ע. אצל אחרים יתרומם לעשות טוב ולהגדיל פעליםו אצלו

, קבל תוספת ברכהי שתחת החסרון שקבל ממנו, כ צריך לברכו"פיוס בעלמא עב ז אין תיקון"משלימותו וע

ת א אלהי ישראל יתן' וד"כ בכל דרכיה בברכת עלי "ונכללת ג', ד ר שחסר שימלאהווהברכה כלולה בכל דב

ם או תו ' שהם מכשיר, אמיתי של האדםה כ כל האמצעיים המביאים להשלימות"שבכללה ג, "שלתך

 .משאלו' ימלא דש להיות הגון וכדאי
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ה צבאות עד "דם שקראו להקבא, ת עולמו לא היא ה"א מיום שברא הקב"אר, צבאות' ותדר נדר ותאמר ד

באות שבראת בעולמך קשה בעיניך לתן צ ע מכל צבאי"אמרה חנה לפניו רבש, נה וקראתו צבאותח שבאת

.  'דולה שעשית קשה בעיניך כוג מכל סעודה' בא עני אחד  כו' ו שעשה משתה כו"מלך בל משל, לי בן אחד

כמו . ת ההנהגהא י הכנת המקבלים"עכ בפרטיות "נהגה כללית שמתפשטת ג ה שם צבאות מתיחס על שם

אבל שמירת הסדר מונח , מלך כפי משטרו של שר הצבאה פ רצון"כולו מסודר ע' הצבא שצריך שיהי

היתרון שיש בזה מה שכל אחד ו .פ רצון המצביא"שכלו ויכלתו של כל יחיד מהצבא מצדו עב כ"ג

כמו אם , צבאב  יזדמנו כמה שינוייםהוא שאפילו אם, ח ושכל לשמור הסדרכ מהמסודרים הכלליים יש לו

אם היו המסודרים טבעיים שאינם כלל , סולק אחד מהםי יבא גדוד חדש או איש חדש במערכה או

אבל כיון שיש להם , פסד כל המערכהת כל ויכולת להבין לסדר עצמם במערכה לרגלי כל שינוי אזש בעלי

כי מיד , שנה את הסדרמ ש שבא במערכה אינוכוין אל סידור הכללי אז כל דבר חדל שכל והכרה בפרטיות

סדר ש מקום לומר שכפי התכנית' והי, ת סדר את עולמג בחכמה"שיה כן. פ התנאי החדש"הם מסתדרים ע

לומר , באת חנה וק ראתו צבאות, סדר הכלליה אם יזדמן שינוי באיזה דבר מהערוך בכלל התכנית יפסד

. שינויים שיהיו אפשר שיחולוה ג בסידורו הכללי בכלכ שיוכל להתנה"חכמה ומתוקן גב שהסידור ערוך

פי המערכה ל ד היינו לפי שלא הוכנה, קום לומר שמבקשת דבר גדול מאדמ 'הי" צבאות"כ אם לא  שם "א

נה וכל הדברים שיתפשטו על ידו בחיים חסרים הם ב כ"א, לה בן' הכללית של הסיבות הכוללות שיהי

הרי היא כמבקשת , סדר המערכהל בן חוץ' יתן לה השם יתואם תבקש ש, מציאות הכלליתה במערכת

ובן שבקשה זו מ מ הדבר"מ, פ שגם הוא בגדר יכולח הבעל בלתי תכלית"עא שינוי סדרו של עולם מלא

פני  מ ,הבקשה באמת קטנה ואינה מפרעת כלל שום סידור כלליש אבל חנה השכילה. גדולה היא מאד

ם בו תכונה להסתדר אל הכלל גם בכל מקרי ש שכל יחיד, סידר את עולמו כמערכת צבאות' שהשם ית

והרי הוא , אומה להסדר הכללימ פ המערכה לא יזיק"דבר החדש שיולד בחסדו שלא עה כ"א. השינויים

אמת לגבי יכלתו ב כ הבקשה היא"א. הנתן בלא שום הרגשה בפחיתות הסדרל כאילו הוא כבר ערוך ומזומן

יני מ בתכ לית כל' שמתנהגים בכל הסדרים אפי, בראת בעולמיךש תוב קשה מכל צבאי צבאו, קטנה' ית

הוא דומה ממש למלך זה שהפת האחת שתנתן לעני ו .קשה בעיניך לתן לי בן, פ עצתך וחכמתך"השינויים ע

ומטעם זאת ההשגה של . גדולה של המלךה י שום שינוי ופחיתות ערך או חסרון סדר בסעודה"ורגש עת לא

ובחכמת , ה בכך עד שבאת חנה"הקבל אדם שקראו' אף בשינוי סדר לא הי' ית' ביבקשה לגה קטנות ערך

 .השלמה' תעוררה להשכלה האמתית הזאת בחק  הנהגתו יתה 'אלהים שעלי
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אלך ואסתתר בפני , ם ראה מוטב ואם לאו תראהא ע"ה רבש"א אמרה חנה לפני הקב"אר, אם ראה תראה

הניחא . לסתר שנאמר ונקתה ונזרעה זרעפ טה ואין אתה עושה תורתךויקנא בי וישקני מי סו, עליב אלקנה

יסוד המחלוקת . א"ורה כלשון בת דברה' ד אם היתה יולדת כו"אלא למ', קרה נפקדת כוע ד אם היתה"למ

לכו כל י כ"משום שהקשה עליו א. 'ד אם היתה יולדת בצער כו"מל ד אם היתה עקרה נפקדת"בין מ

י העברת חוקי הצניעות שיועיל לשנות "פרט עב חק מדיני התורה' שיהי' ולא מסתבר ל י' העקרות כו

הא משום דסובר  שלפי ערך רוב ל ד שאם היתה  עקרה נפקדת לא חש"אמנם מ. גזרה העליונהה בתמידות

טבעית של ה ואין זה ב חק הטבע לפי התשוקה, דבר מר מ מות' סוטה שהיל נעשה' הבזיון והחרדה שהי

שילכו כל "כ אין להקשות כלל "ע, צמה למדה זוע  שבשביל זה תכניסהולדת בנים שתמצא אשה

כ לא יוכל להתקומם "ע, צון טבעיר א"ז הוא רק באשה שרצונה להיות לה בנים אינו כ"מנם כא ".העקרות
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פצה להוליד בנים לתכלית  ח 'אשר ברוח אלקים אשר עלי, אמנם אשת חיל זאת. מנומ לפני דבר טבעי גדול

מנהלם על מי ו י חשה בעצמה שהבן שתוליד יצא להיות מאיר עיני ישראלכ ,וקה הטבעיתיותר נשגב מהתש

אין שום פחד שיניא מעשות כל , הוא חזיון רחוק למצאש ,לחשק אדיר כזה, מנוחות של השלימות הכללי

הוא רק להוציא השלימות הצפון בעומק ש והנה תכלית כל נסיון כבר נודע. שתדלות להשיג המבוקשה מיני

גדולה להעמיד בן הוא נעלה ה אם שחשה בעצמה שתשוקתה, כ חנה"ע, פועל הגמורה הנפש מן הכח אל

וצריכה , פועל לגמריה נפשה אולי עוד לא יצא אצלה זה השלימות מן הכח אלב חשבה, מכל תשוקה טבעית

ק ר שמזה יתברר חפצה שהוא, נעלה מכח טבעי של רגש האנושיה היא פעולה ממשית שמורה על חשקה

כ אם ראה "ע. פלאות ושינויים של ארחות הטבענ כ"שבשבילו ראוי לחולל ג, בשביל תכלית הנשגב והאדיר

כבר , תערובות תשוקה טבעית מוטבמ כונה אם כבר יצא אל הפועל חפצי הנשגב והוא כבר נקיה ,מוטב

מתערובות חשק יקיתי נ ואם לאו שעוד לא יצא לגמרי ולא. בקשה חוץ לדרכי הטבעה כדאי הדבר שתעשה

וכנת באמת   מ 'תתחבר בזה תכונתי הפנימית ואז תראה מחק התורה ואהיש אעשה פעולה, תראה, הטבעי

יוכל ש הוא  סובר' ד א ם יולדת בצער כו"אבל למ. קרה נפקדתע ד אם הית ה"ז למ"כ, כ להעשות בקשתי"ג

רור לתכונתה הפנימית של אין זה בי, שקאת מי סוטהה כ חשק הטבעי להתגבר על הבוז והעלבון של סדר"ג

ל רגשותיה הפנימיות הכפולות מחק ע להורות, א"דברה תורה כלשון בנ, אמר ראה תראה, אדירה חפצה

 .ההשקפה החיצונה
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'  ח שלש אמתות ה ללו למה כו"א אריב"אר, אמתךל וזכרתני ולא תשכח את א מתך נתת , בעני אמתך

" בעני אמתך"ל דרמיז קרא "י. הןמ עברתי על אחתשמא , נדה חלה הדלקת הנר' דקי מיתה כוב שלשה

ונדה דוה , ינויוע ש"כ ראוי לקרותו ע"כן עני ג, " ככה אתה דל בן המלך"ולה ח כמו שדל נקרא, לנדה

'   זה בב שיצ"ן בסהמ"הרמב ' לשון כפול לענין חלה שכד, שכחת וזכרתני ולא. ש חולי"ע"הרמב'  נקראת כד

מירת נדה תעמוד להסיר מחדרי בטנה כל דבר ש ל שזכות"וי. תינהדהיינו קריאת שם ונ, מצות הפרשה

לה ' ל התכלית יעורר שיתן דש שהוא פועל לחול ההכנה, זכות קריאת השם, חלה. רי בטןפ המונע מאתה

. הריוןל וזכות הנתינה שהוא התכלית יעמוד שתזכה, סיבות המונעותה הכנה להריון בטבעה אחרי סור

. נגד הנתינה שהיא התכלית שיבא ההריון" שכחת ולא"וזכרון נגד ההכנה פקידה , "וזכרתני"וזהו 

מאן דמ"ז בב"ל ע"כבר העידו חזש נ גד ה דלקת הנר, גבר א רבא" זרע אנשים"כד מסיימת " אמתךל ונתת"

נמסרו לאשה ש ל שאלו השלשה"וי. נגד אור תורה, יצאו ממנו גדולי תורהש דזהיר בנר שבת זוכה

, ומרת כראוי היא ראויה לילד בנים פושעים ומורדיםש מי שאינה, נדה. םמתיחסים הם לבקשת הבני

באשר הני נשי במאי זכיין , חלה. העוןו לפי חומר הטומאה' ני נדה הם הגרועים מכל התשע מדותב ובודאי

'  , חזקו בתורת די ויסוד מתנות כהונה הוא למען. יינו החזקת התורההנישתאכ באמטויי בנייהו לבי

הסיר ל כדי שתתלמד, חזקת תורה ביחוד בדבר דמקרבה הנייתהה לה שתשריש בקרבה ערךנמסרה לה ח

י אמונת  "אשר יסוד  אהבת לומדי  תורה בא רק   עב ,הדלקת הנר.  'ובעלה להגות בתורת  ד' כל טרדא מבנ י

' ו מינות שאין לומר תורה מה תהא עליב חרי שנזרקהאכאשר אמר בעובדא דינאי בקדושין, פ"בעש תורה

חיצונה דתורה שבכתב ה שמצד הוראה, כ נתן לה הדלקת הנר"ע. מונחת בקרן זויתו  היא כתובהשהרי

" .  יום השבתב לא תבערו אש   בכל מושבותיכם"פ כפשטה ד"תורה שבעב כאשר נוהגים הכופרים, אסורה

כ נמסרה "ע, קבלו ויגעו ומצאו אמתת  ההבנה בתורהש ל"הם  הסומכים על דחז', אמנם אוהבי תורת ד

זכותן בנים כאשר הם מתאימים אל ב והני תלתא ראויים להנתן. דלקת הנר לחבובה של תורהה שהלא
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 .'יהיו למודי דש ,התכלית של הבנים

 

l. 

 
כל מגמתה של הצדקת היה שיצא ממנה . גובריןב ר גברא"מאי זרע אנשים א, ונתתה לאמתך זרע אנשים

הנה מנהיגים פרטיים אפשר ו .מיד ולדורות' דת ישראל וינהלם בדרך החיים להקימם לעם א בן שיושיע

וזה לא , לליכ אבל כאשר ראתה שהדור צריך למנהיג. רוחניות או בגשמיותב לכל אחד כשרון מיוחד' שיהי

ואז יוכל , בים שלפי הנוהג הם אצל אנשים מפוזריםר איש שיתקבצו בו כשרונות' א שיהי"יתכן כ

א "הרבה אנשים מצויינים ימצאו בו כש ,זהו גברא בגובריןו. פרץ הדור להנהיג לבדו את הכללב לעמוד

 .נדרשיםה אופן שיצלח להנהגת הכלל בריבוי פרטי השלימותב ,הצטיינות מיוחדת

 

l`. 

 
שצריך , ביארנו כברי, להנהגת האומה. אול ודודש ומאן נינהו, זרע שימשח שני אנשים, ושמואל אמר

לפי ,  הדאגות  במרכז אחד' התקבץ בב והנה. צחי לדורותיוחדת למצב ההוה וגם למצב הלאומי הנמ דאגה

חד חזק בהשפעתו כאילו א כל' אבל הצד השלם הוא שיהי. י השפעת חברתה"חת עא הטבע מתחלשת כל

זהו שבקשה ו .מושרש באופן נעלה' כ יהי"צב ההוה איתן ומצב הנצחי גמ 'ואז יהי, אין לו דבר חוץ מענינו

שלימות על מצב ההוה באופן שלם כאילו דבר אין לו ב יע מרוחושישפ, שתכלול כשרונו של שמואל

א אל מצ ב  "ינה נמשכת ולא התיחסה כא וזהו נודע ממשיחת שאול שהיתה מלכותו, לאומיות הנצחיתה עם

כ זה הכח בשלימות "ו גב ימצא, דוד מלך י שראל חי וקיים, מנם מלכות דוד היא נצחיתא .ההוה של ישראל

אומה ה ]להעמיד) [לעמוד(הדרו מכל צדדי שלימות ההנהגה הראויה ב כלול, נשיםזהו ממש זרע א. גמורה

 .לדורות

 

la . 

 
ל בסנהדרין "כבר ביארו חכמים ז. 'שה ואהרן כומ ומאן נינהו, ורבי יוחנן אמר זרע ששקול כשני אנשים

 את הסיבות ק היא מכינה"כי תוה, כונהה .רודף שלום' ה אומר יקוב הדין את ההר ואהרן הי"שרעמ 'שהי

להזמין הסיבות , כל דרכיהב וכן דרכה של תורה. ח מרבים שלום בעולמנ"כ ת"ישראל עב לקיום השלום

אלהית להכין ה שכך היא מדת החכמה, נ בשלישי "ם במו"דברי הרמבכ ,הראויות אל התכלית היוצא

מן  כ בהוצאת התכלית "מצא שצריך התעסקות גנ ז"אך עכ, הסיבות והשלימות באה על ידן

דרגתו בעיקרה לחזק הסבות מ היתה, ה שהיה מיוחד לתורה"והנה משרע. הכינה תורהש הסיבות

רודף שלום ' יה כ"עסוק להביא את התכלית עצמה ע' ואהרן הי. תכלית באהה שמביאות את  התכלית ומהן

מוכרח להיות חלוק הדבר  ' אמנם הי. כללי והפרטיה שהוא התכלית והחותם של כל הטוב והאושר

להתעסק , המדרגות יחד' מואל בש כולל' בקשה שיהי, אבל אחר שכבר נתנה תורה, הנהגהה אשיתבר

 .מדת מ שה ואהרן יחדכ ,כ עסוק בהוצאת התכלית מהם"לימות האומה ולהיות גש בשלימות הסבות של
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lb . 

 
הדור מוכרח להשפיע על . 'מר לא ארו ך ולא גוץ כוא כי אתי רב דימי. ורבנן אמרי זרע שמובלע בין אנשים

כ ויתרה החסידה על שלימות עצמו  "ע. השפעהל ראוי' קרוב במעלתו אל הדור באופן שיהי] המשפיע[ 'שיהי

כ פירש רב דימי  "ע. נהגה ממנוה ראוי שיקבלו' היינו באופן שיהי, מובלע בין אנשי הדור' יהיש ובקשה

עולתו פעולה שלימה על פ 'ה האופן תהיכי בז. נוטה לאיזה צד' מוצעות שלא יהימ שיהיו תכונותיו הגופניות

אופן מופלג עד ב בכ ללו נעלה מכל דורו' כי אם יהי. הוא דבר המתקיים לעדש העם ותכנס בהם באופן טבעי

יפעל ש נוטה לאיזה קצה אפשר' בא טובת  הכלל מזה גם א ם יהית שלא יאתה כלל שיקבלו הנהגה ממנו לא 

 .מוצע שיפעול על הכלל כולומ 'יהיכ "ע, על אנשים מיוחדים קרובים לתכונותיו

 

lc. 

 
התפילה מפני שהיא . ישב בארבע אמות של תפילהל ל מכאן שאסור"אריב, אני האשה הנצבת עמכה בזה

,  שיפעול הרגש גם עליו' רגש נועם דמ ראוי לכל אדם ישר שבראותו שרעהו מתרגש, ל רגשי לבע נוסדת

רגש שהוא כח טבעי פועל על ה אבל,  הוא שם לב להשכילא בהיותו גם"ועל על זולתו כפ פ שהשכל אינו"אע

תפילה לחזק ה ובאשר תועלת. פעול על כל הסמוך ורואה בעבודת חבירול ראוי', כל מי שלבבו ישר עם ד

הוא ש מצב הגוף מעומד' כ ראוי שיהי"ע, מעשים יותר מן השכלל הרגש הטוב הוא מפני שהרגש הוא קרוב

א "ראוי שלא ישב אדם הסמוך בד, ם על כל הסמוךג ראוי שיפעול הרגשומאחר שה. מצב המוכן לפעולות

 .'חק לב נאמן לדב וזהו נגד הראוי, פילה שהוא כמורה שאין הרגש פועל עליות של

 

ld. 

 
יסוד איסור הוראת הלכה בפני רבו הוא . 'פני רכו היב שמואל מורה הלכה, א"אר, אל הנער הזה התפללתי

שכל והשלמת המוסר שמקורו  ה השלמת, תגמר בשני  ענינים עקריםההדרכה אל השלימות ש מפני

ם יעבור א אבל. לברכה' י צליח ויהי, לך תמיד ה שכל מחובר אל המוסרי ואם. מהרגשת היושר והצדק

כ ההלכה אם שהיא אמת ויש  "ע. קלקלתו גדולה' הית פ רוב"השכל ויצא מגבול שיעבוד המשרים אז  ע

והנה שלמות . כריע שלא להורות לפניומ רא הרב ש בא משלימות  המוסרמו' ראוי שיהי, לימות השכלש בה

, ז"ולפ. נ "ם במו"רמבה מפורסמות שגדרם הוא הטוב והרע לא האמת והשקר כדבריה המוסר הוא מצד

מפורסמות ב שכיון שנשתקע, י החטא"מוסר הוא בא לאדם בכללו עה השכל משועבד אל' זה הצורך שיהי

צד שלימות האדם עקרו הוא השכל הטהור שהוא אור מ אבל. אותו לפי ערכוצריך הוא להנהגה המשלמת 

שמזה אפשר , חייב מיתה, שיעבוד המוסרמ שהוא המשחרר את השכל, כ המורה הלכה בפני רבו"ע .'ד

היות משחרר את ה שכל מגבול ל שנוטה הוא, כ בראות עלי ששמואל במעלליו יתנכר"ע. דולהג לצאת תקלה

וכל להזיק ת והדרכה כזאת , לפי רוב כשרונו הנפלא תגלה פעולתו הרבהש , מ אדחרד, המוסר המפורסם

שהנטיה הטבעית של , מעלה במדת האדםב ז הוא רק  באדם שהוא"אמנם כ. הרבה מאד

כענין , לקים קדוש שגבה ערכוא אבל איש. ולטות עליו ואם השכל יצא מכלל זה תצא תקלהש המפורסמות

'  ילדותו לא הימ כ"ע. א חסרון"יעבוד אל המפורס מות אינה מע לה כזה השכ לאיש, ר לפני החטא"אדה

אמנם ודאי  כיון שבא  רק . בלי הבט  אל המפורסםמ ושכלו מהר לתן פריו, נמצא בו שיעבוד זה
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כי השכל הטהור בעצמו , כל עניןב ישכיל מיד בגדלותו א יך להתנהג, קדושה והמעלה היתירהה מצד

וכיון שבא ". תפללתיה אל הנער הזה"אמרה , חנה להצילו שלא יענשאשר רצתה  כ כ"ע. ידריכהו בכל טוב

שלא נמצא , צלוא ובודאי הוא רק מ צד היתרון של טהרת השכל, למעלה מ אין דבר רע  יורד, י תפילה ונס"ע

והוא עתיד להכיר את  , הוא בא מ צד ההכרה המוסריתש בטבעו שיעבוד אל הדברים המפורסמים

 . הזורח בנפשו הנפלאהשלימות מצד שכלו הטהורה כל

 

le. 

 
א  "מ שבראת ב א שה לא בראת  ד"כ' בה וכול ז על עסקי"א משום  ריב"אר, וחנה היא מדברת על לבה

ת הפרטית יוכל "שגחת השיה מי שישכיל עוצם. תן לי בן ואניק בהם, בי לא להניק בהםל על' לבטלה כו

מסתכל יפה ישכיל ה אמנם.  תפקידוכללות ויברא לפעמים גם דבר שלא ימלאב לטעות שכח הבריאה ילך

עודתו ת ואם לפעמים יזדמן שלא ימלא, צביונו להשלים תפקידוב שאין שום מקרה נמצא וכל הנברא נברא

' פ הכל דבק בהשגחת השם ית"אבל עכ, תפילה ל או מצד חטא קדום או להעיר, כ לתכלית"הוא ג

יצירה הולך בכללות מבלי להקפיד ה כח' יואם ה, הנה האיש והאשה יצאו מטפוס אחד ביצירהו .העליונה

פ שבפרטות א ין "עא ימצא באשה איזה דבר שבא רק מצד  כח היצירה המיניתש ראוי' הי, על פרטים

רכו  ע א הוא בכשרונותיו המדוייקות לפי"כ, פרטים של הברואיםה ה בכל"וה. אבל לא מצינו כן, תועלת

כ "ע, אישים ההשגחה היא פרטית על כל דבר ועניןב כ גם"א. ומזה נלמד דעת ההשגחה הפרטית, ומציאותו

אוי להתאמץ בתפילה להוציא ר כ"ע, תכונה זו  לצורך] שנבראה[נבראו בה  דדים להניק ודאי ש כיון

 .פועלה השלמות המוכן מן הכח אל

 

lf. 

 
ם ישנם עניני עונש מקריי. ד של שבעים שנה"זג קורעין לו, ז כל היושב בתענית בשבת"א משום ריב"אר

הם חסרון בדברים מקריים  ב במה שיש, פרקים על האדם כדי שיקח מוסר לזכות דרכיול הבאים

שולטים ש אמנם לבצר החסרונות הקבועים. רעות שמתעוררות במקרהה מהתגברות יצר הלב ומדות

ד תמידי ב הנהגתו עם האדם בדברים "גז, ה"ולם בע מלכו של,  ז יסד המלך"ע, בתכונות האדם בקבע

מרומם עצמו להתעלות למעלה ש אבל מי. עות מקריות קטנות ותדיר ות כדי לתקן  טבעו הקבוער ,מתמידים

בוע בדרכי ק והנה כדי להחזיק מעמד. ד הקבוע מרעה לטובה"תהפך הגזמ לזה, מטבעו באופן נעלה

שכלו ונפשו ישרים מתרוממים אל ' שיהי, אחדה .ענינים' הטהורה צריך ב' השלימות ועבודת ד

וכאשר יעלו שני אלה ביד . התרוממות השכלל נכנע' שהטבע הגופני יהי', והב. השקפות אמתיותב השלימות

התרומם למעלה מכוחותיו ל ז יוכל"ועי', קבע לעצמו דרך כבושה  ובטוחה בעבודת דל האדם אז יוכל

והיא , ישראלל ה"שהיא נשמה יתירה שנתן הקב, איר על האדם אור השכלמ והנה בשבת קודש. הקבועים

אמנם כוחות הגוף הטבעיים . רכי השלימוח האמיתיתד החמדה הגנוזה שבנקל ישכיל לרומם נפשו אל

שבת כובש בזה כוחותיו הטבעיים ב כ בהתענותו"ע, עולם שלא יוכל השכל להחזיק מעמד קבועל יעיקו

,  מיםקבע לעצמו דרך תי בזה,  עצה העליונה של רוממות השכל המאיר בשבת קודשה פ"להיותם מונהגים ע

אופן  ב יתרון התענית הוא שנקב ע אור השכל בהתפשטו על התכונותו ,ד של שבעים שנה"וקורעין לו גז

 .מתקיים
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lg. 

 
צריך האדם . 'י ליתיב תעניתא לתעניתי"ארנב ' קנתית מאי, כ חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת"ואעפ

וממות השכל עוד אינו בתכלית התרל ז שהוא נתון במלחמה וכוחותיו הגופניים מתנגדים"כש לדעת

תאימים  אל טהרת מ וכשר עדיין בתכונותיו עד שיהיו מדותיו וכוחות גופוה כ מתוך שלא"ע. המעלה

כ "ע. ריך שיתברר לו שעדיין יש בו חסרון שלימותצ ,י הכנעתם בתענית"א ע"כ, המוסר השכלי

וחות הגופניים בדרך התהפכות כה לרדוף שלימות' תהי' ומגמת  התענית השני', עניתא לתעניתית יתיב

תכונות הנפשיות ה כ"ג] ז"עי) [ז"ע(יתרוממו  , יתרוממו כ וחות הגוף יותרש עד שכל מה, הטבע לטובה

וחות כ צ לצמצם"שא, מענג את ה שבת זוכה לנחלה בלי מצרימיה כ"ע. כ"שזהו יסוד עונג שבת ג, הטובות

 .שלמת הנפשה א יסעדו את הטוב האמיתי של"כי לא ינגדו כ, הגופניים

 

lh. 

 
שהוא מקור  ' יסוד כבוד ד. 'ברים כלפי מעלה כוד הטיח' אלי', א חנה הטיחה דברים כלפי מעלה כו"ורא

י הכרת כבוד שמים יבא האדם לכל "עש א מפני"כ, צריך לכבוד בריותיו' שלימות אינו מפני שהוא יתה כל

, שלימות מתגבר ת בה םה  שתשוקתם אלכ כאשר מזדמן אצל השלמים"ע. ין במעשיםב שלימות בין בדיעות

שמוצאים את עצמם כ כ"א, מים הוא כדי להביא את האדם אל השלימותש ויען שיודעים שיסוד חיוב כבוד

פ "עא אשר יראו בהנהגה העליונה דברים שמונעים את השלימותכ ,שלא יוכלו להבליג על רוחם הסוער

אבל כאשר הכירו שבמערכי לבבם . לילותע הצדקה ולו נתכנו' שבשכלם יכירו בהכרה פנימית כי לד

פועל מר רוחם נגד המושג  ה עד אשר יוציאו מן הכח אל, תישב תשוקת השלימות כראוית המתחמץ לא

פ שאינו  "זה אעה מצאו נכון להתיר לנפשם הרגש הקדוש, שלימות האמיתיתה להם נגד כיסופם הפנימי אל

,  אמיתיה  השלימות מזה יולד באמת כבוד שמי םרגש לשאיפתה י התגברות"מפני שע, פ טהרת השכל"ע

ותתפלל חנה על "וזהו . למים במעשיהם ובמדותיהםש ,ביחוד בעלי הבחירה שבהם, שהוא בהיות יצוריו

התעלה אצלה יותר , שלימות בעולםה רגש הסוער שלה ששפכה את נפשה בתפילה למען הרבותש ,"'ד

 .ת"לו הוא השגת השיש ממעמד שכלה שמרכז

 

n. 

 
על הרעות הנופלות בעולם נוכל . נאמר ואשר הרעותיש ה והודה לאליהו"מנין שחזר הקב, ר יצחק"י ב"אר

, גבול בטבע החיובי' והנה אם הי. חומריה הם את ההשגחה האלהית כשנאמר שהנה באות מהכרחמ לנקות

טוב העצה לא העמקה בב לפי הרגש החיצון' אז אין באמת  מ קום תלונה אפי, יכולתל מה שאין בו  ציור

כ כל "א ,הבלתי בעל תכלית' יון שבאמת אין כל גבול ליכולתו יתכ אבל. העליונה הבאה לאחרית טובה

א שכך   נוצר החומר "כרח טבע החיוב של החומר כה אין לנו ליחסם מצד, מ ה שנעשה בבחירה' הרעות אפי

י סבת החסרונות "נמצא רוקא עה בשביל להוציא הטוב הגדול, עלול לאלה החסרונות' יהיש בכונה

וממילא , א בכונה"כ שלא נעשה כל חסרון מצד הכרח', ה והודה לאלי"חזר הקבש זהו מכווןוהגדולות הללו

תועלת ה תקן זה החסרון של הבחירה בעת שיגיע הענין שיצאל גם' כ בחק יכולתו ית"נצמח מזה שיש ג



 180

 .בהכריע את הבחירה לצד הטוב

 

n ̀. 

 
, חד דכתיב וא שר הרעותי. גליהם של שונאי ישראלר  הללו נתמוטטו ח אלמלא שלשה מקראות "ח בר"ואר

חד דכתיב והסירותי את לב האבן ו ,כתיב כי הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראלד וחד

הנה . שר בחקי תלכוא וא ת רוחי אתן ב קרבכם ועשיתי את , ה אמר מהכא"ר. שרב מבשרכם ונתתי לכם לב

' היו אפשר כלל לקוות שיתוקן הדבר' לא הי, סרון שבא מהכרחח רה הרעהחסרון המביא לבחי' אם הי

ואשר "ז אנו מנוחמים במקרא שכתוב  "וע. מידת מצב הבחירה ונטייתה לצד הרע במין האנושי נשאר קבוע

פ כונה "יצאו הדברים ע' מאתו י תש להורות, אליו רעת  הבחירה שאינה הוגנת' יחס השם יתש "הרעותי

קודם שניתנה ש אבל עדיין אפשר. כ  יש תקוה למצב של תיקון"ובות אט  תכליותמיוחדת לתוצאות

אבל אחר שכבר ניתנה אולי . כוננה לאיזה צד שתרצהל הבחירה אז היתה היכולת האלהית מגעת

ז "ע. קום לתקוה תיקון כל קלקוליםמ ואז עדיין אין, עצמה' פ עצתו ית"ע, רשות היכולת האלהיתמ יצאה

.  אלהית במקומהה שלעולם נשאר היכולת" נה כחומר ביד היוצר כן אתם בידיה כי"ב מורה מקרא שכתו

ואולי כך היא  , חכמה האלהית למלאות זה החסרוןה אמנם עדיין יש מקום לחשוב אם מחייבת

ז בא הכתוב השלישי של "ע. סרונותיוח מצב הבחירה נוהג תמיד עם כל' ה עליונה שיהי' כמתו יתח מדת

יושר האלהי לסלק ה הרי שמחייבת חכמת" ב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשרל  אתוהסירותי"הבטחה 

א "אמנם אחר כל אלו המקראות עדיין לא ידענו כ. עולםה הבחירה הרעה לעת התיקון האמיתי של

ולב , לב האבן לרעה בכלל בהכנה רעהב שהוא רמוז, יכולת העליונה מגעת על הצידוד הבחירי הכלליה שיד

עד שלא לבד  , תיקוןה כ אנו בטוחים בהשלמת"אבל להרגיע אותנו ביותר שכ. ובהט הכנהבשר בכלל ב

וחי ר ואת"כ מביא ממקרא שכתוב "ע, פרטי של המעשים הטוביםה א גם המצב"ההכנה הכללית תתוקן כ

רטיות הבחירה הטובה מצד פרטי המעשים פ להורות על, "אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו

 .ורחמיו' ועתידה לבא לעולם בתיקונו בחסדי ד, היא' יד דב היאטובים שגם 

 

na . 

 
שכן ' אלא על ד' ת אל ד"א', יתפלל משה אל דו שנאמר, משה הטיח דברים כלפי מעלה, א"ואר

א  ס תם והדבר ידוע "כ' פילה ביחש אל דת לא מצינו לשון. ן ולעיינין אלפין"ן עייני"ורין לאלפיק י"דראב

, אז מבקש מ המלך' פני שהימ ,"אלקי השמים] אל[ואתפלל "מצינו ' רק בנחמי. ' לדא"כ שאין מתפללים

שון מתפלל ל וטעם הדבר שבדרך הדיוק אין נופל. אשר לב  מלכים בידו ' דל הוצרך ליחד שהיתה תפילתו

התפעליות הנפשי שבא בהתפילה מצד תגבור ת   ה מפני שהוראת התפלל בא על רגש, יפה' אל ד

. כ תבא בלשון מתפעל"ע, לתי מתפעלב ותר מכפי המדה הראויה להתקבל בנפש במעמדשכלית יה ההרגשה

ם שראוי להאמר א כ"ע, אה לאדם רק מצד טהרת השכל הצלול בחשבון ודעתב 'והנה השגת השם ית

ג שותיו עד ר גברו עליו, בתפילתו'  פנות לבבו ושכלו לדעת את דל י שהתעורר"דהיינו ע" 'שהתפלל לפני ד"

שהוא מ ורה שהשתמש בשכל שבו  משיג את  קונו , "'ד שהתפלל אל"אב ל לאמר . נפשו ברגששהתפעלה 

כך ה תפעלות הנפש אינה שימוש  שכלי , מציאותה עצמו בא למ דה זו של התפעלות הנפש שזה אינו לפיב ובו

והפירוש הוא שגברה , "על"מו כ הוא" אל"כ מוכרח לומר שהאי "ע. הולד מהתעוררות שכליתל א תוכל"כ
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התרומם בזה עוד ש עד, היותו עורג אל השלימות הנכסף ביחוד אל הכללב ליו רגשות נפשו הקדושהע

שמזה בא אותו המצב שהוא נשגב . הנהגה האלהיתה למעלה מאותה המדה שבה הוא משיג את 

טוב והשלימות שהוא מתגבר  ג ם ה להורות טוהר תש וקתם הפנימית מטבעם לכ סוף אל, שלמיםל לפעמים

, "בוים כלפי מעלהד הטחת"קדשם ] בלשון[ל "ד שמזה בא  לכלל מה שקראו חזע , מערך שכלםבאורח נעלה

ותר י הגיע שם בידו כן הגיע לשלמות מצד  הטבע הקדוש הפנימיל כאדם הזורק למעלה מה שלא יוכל

 ].ה"ב' ש"ל לקמן עמש"דרשו חז, "'ד ואתפלל אל) "ו"כ' ודברים ט. [(ממעלת השגת השכל

 

nb . 

 
בשביל כסף וזהב שהשפעת לישראל עד שאמרו , ה"קבה כך אמר מש ה לפני, י"אמרי דבי ר, זהבמאי ודי 

טבעת בא דם החפץ הפנימי להיות תמיד הולך מ הטהורה היא' יסוד עבודת ה.  וא גרם שע שו את העגלה ,די

כי . שור בחפץ של הוספת שלימותק להכיר באמת שתכלית ההצלחה היא רק בהיות האדם תמידו ומשתלם

אדם הוא שבכל עת ה כ כל מעלת"ע, אין סוג לשלמותו' רבת אלוהות והוא יתק הלא תכלית החיים היא

י כ .שאיפה שאין לה תכלית ולעולם לא יוכל האדם לומר בזה דיה וזאת ', יוסיף מעלה בקרבתו אל השם ית

ומתוך   . קנות עוד כמה מעלות הסמוכות להל כל מעלה שיעלה בהשלימות האמיתי ת עוררהו לדעת איך

שלמות הראויה לו להשיגה ה יכיר שאין תכלית ההצלחה להאדם לומר שהשיג כל' בודת דע השאיפה של

, ום ביומוי כ יוסיף באמת  העובד האמיתי מעלות יקרות דבר"ע. לימותש א שהוא תמיד שוקק להוסיף"כ

מילא הוא במה שמוסיף תמי ד מעלה ועוד שמ, שתיםב ובזה האדם מתרומם לתכליתו האמיתי ונשכר

הוסיף יתרון ודאי משמרתו תשוקה ל שמאחר שבקרבו בוערת תשוקה פנימית, ירידה ופחיתותימ נשמר

אבד כל הטוב הזה י ז"אמנם בתועבת ע. חת הפחיתות באבדת המוסר והמעלותש קרושה זאת מרדת אל

יש  ' תכי כל נמצא זולת היחיד האמיתי י. בק בדבר מ וגבלד שהוא מעלת מציאות האדם מאחר שהוא

היות תמיד משת וקק להוסיף שלימות ל כ המגמה הפנימית לא"ע' כ תהי"א. בול ולשלימותו תכליתג לו

הסיר מעליו המשא של ב א"והתכלית תצוייר אצלו לא בבקשת יתרון תמיר כ. שלימותה א לבא עד גבול"כ

עמקי ב הגופנישוב האדם עלול לרדת לפי טבעו , קשת יתרון  בטלהב וממילא כיון שחשק. בקשת מעלות

ראוי לו לא לבקש מעמד ששוב ש ,הנה כדי לעזור להטביע באדם ציור זה השלימות האמיתיתו .הפחיתות

הטביע , עלתו אין לה קץמ א לבקש דרכים תמיד במה לעלות וכי תעודות"כ, התרומםל אין עליו להשתדל

הם גבול ל מת ראוי לתןבדברים הגופניים שבא' נתנו במצב כזה שאפיו בטבע האדם' הטוב האמיתי ית

כ כדי להתעסק "בא ער גבול ההכרח ולנוח אחל א"כ, להוסיף בהט תמיד) רק(ותכליתם אינו , וקצבה

בטבע נפש ' שם השם ית, עלהמ טבוע באדם  חשק בקשת  הוספת' א בל כדי שיהי. אמיתיתה בשלימות

יתרבה עשרו יתרבו ש כל מהו, בקנינים המדומים עינו לא תשבע עושר' אפיו האדם שאל יסתפק בשום קנין

. ת כל תעו דתו רק בת שוקה של הוספת יתרון ומעלהא נח להשכיל שימצא' מחסריו ומזה יהי

כ בהרבות תמיד קנינים "השכיל גל תשוקה להרבות תמיד קנינים המדומים שעל ידה יבא האדםה אמנם

, מדינה מיושבתב םיתכן בהיות הע, ז"השלימה ולהתרחק מע' זכות לעבורת דל שזה מביא, האמיתים

אבל בהיות . כ קץ מיוחד ומסומן"מדיני שאין לה גה שכפי ריבוי הקנינים ירבה הישוב והשכלול

ודאי א בדו  , " 'א בלתה מעליך וגול ו שמלתך"מן ובאר , מדבר וכל צרכיהם בא להם בדרך ניסיב ישראל

היותם להם כס ף  ב הםו. לא היתה מתגברת בהם  השאיפה להוסיף קנינים רביםש כ"זאת התשוקה ומכש

צון ר ונצמח בלבם, החליש בקרבם חשק הקבוע של הוספת יתרוןל וזה גרם, וזהב רב יותר  מצרכם אמרו  די

ובזה גם למחסור , כל התשוקות והמחסוריםל א בנתינת קצבה"בקשת תכלית לא בהוספת שלימות כ
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רם להם שיעשו העגל רק ג כ"ע. א בעזיבת מקור מים חיים"תן קצב וזה אינו נמצא כל הרוחני בקשו

האושר  ש אויה להיות גדולה עד שלא יצטרכו מעורר חיצוני להכירר אמנם היתה מעלתם. אמירת די

' ואם הישירו דרכיהם באופן זה הי, כבר מצאו כולוש האמיתי הוא רק בקשת השלימות ואל יאמר לעולם

תוספת מעלה על הדברים מיד לת תרון גדול במה שלא היו צריכים להטריד כח נפשם המתאוהי להם

 .שהוא מרכז מעלת מציאות האדם, אמיתיתה א על השלימות"כ, השפלים

 

nc . 

 
העושר המופלג יותר מכפי  . תוך קופה  של בשרמ אין ארי נוה ם מתוך קופה של תבן אלא , י "אמרי דבי ר

דם כפי לא' טבעית היא שיהיה כי השביעה. שרירות הלב מפני שהוא שביעה בלתי טבעיתל הצורך מביא

ראוי לו לפי טבע ה שביעה בלתי טבעית מוציאה את האדם ממצב השלימותו .צרכו ולא יותר הרבה מצרכו

ואריה "לעתיד ככתובי ' וכן יהי, יאכל תבן לא בשרש כארי שראוי לפי השלימות, האנושי השלם

כן העושר  . עורעים שאינם לפי טבה כ אם מאכיל ים אותו בשר  מעוררים בו כוחותיו"ע". אכל תבןי כבקר

ז "תאימות עם יצרא דעמ ביא לתשוקות רעות בלתי טבעיות שהם התועבות שהםמ היותר מהצורך הטבעי

 .ועבודתו' ורחוקות מדרך ר

 

nd . 

 
האכילה כרשינין והיתה מבעטת  בו  , בעלת אבריםו משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה, אמר רבי  אושעיא

עוד , אדם ליצרים בלתי טבעיםה ינו טבעי הוא מביא אתלבד מה שהעושר המופלג כיון שאש ביאר. 'כו

הוא ההתחלה ש ,ובזה יעזר שלא יתגבר עליו יצרו הטבעי, יזה מחסור גופניא דרוש לאדם תמיד שירגיש

שלפי , כ המשל הוא לפרה כחושה ובעלת אברים"ע .י למדרגה של השחתה בלתי טבעית"לצאת ע

ום חסרון ונעשית שמנה כפי הראוי  ש ך ממה שאינה מרגשת אבל נמש, יא ראויה להאכילה כרשיניןה טבעה

כן ראוי לאדם  . טבעהל מזה יכיר הבעל שראוי לחסרה גם מכפי הראוי, בעטתמ להתאים לאבריה היא

זה מ כדי שלא יתעוור בו כחו הבהמי הטבעי ויבא, נאותים לטבעוה שידע מחסור מעט  גם לד ברים

שכח הבהמי הוא טבעי וכח , כח הבהמה שבומ חת יותרכ עד שגם כח  החיה שבו שהוא מוש"להשחתה כ

ל בשר אכילה שאינה טבעית לפי ש שבא לנהום מקופה, כ היצר הבלתי טבעי הוא הארי"בעי עט החיה בלתי

כרשינין הטבעיים ל הכחושה ובעלת אברים שאם שראויה היתה, וא הפרהה והיצר הטבעי. השלימות

 .מה בהנהגה מוסרית שלמה שלא תהיה מבעטתהשליל מ ראוי לחסרה מהם כדי"מ, לאכילתה

 

ne . 

 
ההשקפה הפנימית מפני מה מביא . בן שלא יחטאה מה יעשה' לו בן כו' ח משל לאדם שהי"א אריו"ארחב

עצמו שהוא עומד במעמד כזה שיוכל ב י שהאדם רואה"הוא מפני שע, מופלג לסור מדרך הישרה העושר

פי תעודתו ללכת אח ר  ל תו שלכך נברא וכך הוא תכליתומסכים הוא בדע, שאל נפשות למלאות כל אשר

שאיפה ו צלו רדיפת התאוות וההסרה מדרך הטובה דרך משפטא ומזה נעשה, עיניו ולמלא כל תאותיו

ז בעבור "וכל לגרום שידמה הבן שהכין אביו לו כי שהמצב שבו הכניסו אביו, דומה לאותו הבן. פנימית
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מנם השלם בדעת ישכיל שלא יוכל א .יר אחרת למה הוכנו לו כל אלהכי לא יוכל לצי, וא שיחטאה שרצונו

חיצונים המקרבים אל ה עד שעם כל הדברים, התיצב על דרך טוב מעומק ההכרהל א"היות כונת האב כ

מוסר שבא ה תפתחות אבדתה)התפכות(יארו השלמים הללו דרך ב הנה. הוא קרוב לזכות' החטא יהי

, ותוא י המצב שלו וכל הדברים החיצונים המסבכים"תעודתו עב השכלבתחילה טעות , מהשביעה היתירה

 .הימה בלתי טבעית מתגבו ת כארי שוחר לטרףנ ומזה, כ נטיה עצומה במעשה לבהמיות טבעית"ואח

 

nf . 

 
שנאמר כמרעיתם וישבעו שבעו וירם , ריסיה זני בישאכ ש היינו דאמרי אינשי מלי"ה אר"א בריה דר"אר

רעות שמביאה השביעה היתירה ה וסב על המשלים הקודמים שמבארים פרטיותמ. כ שכחוני"ע לבם

הוא היסוד לכל ש והשיבוש המדעי, הבלתי טבעית-הטבעית והחיתיות-בהמיותה של התגברות , הרעה

שנאמר , עות רבות השונים בתכונה זה מזהר הרי מילוי הכרס מביא  מינים של. השחתה

שבעו וירם ", יצר הרע הטבעיב  שעל ידה נתבהמו והתגשמומורה השביעה הטבעית" ישבעוו כמרעיתם"

ע נימוסי ר היא הרעה המדעית שהיא השורש והעיקר לכל" כ שכחוני"ע" ,גם לרעות בלתי טבעיות" לבם

באה " על כן"והוראת . כל אלה השלש באו מהשביעהו ,והוא מביא לכל רע וכל רע מחזק אותו, במנהגים

הוא גורם לכל הדרכה רעה , דעת בהתחלהה כי בהיות שבוש.  גם המסובבשהיא הסבה ו, כונותיה' בל בזה

', כחת השם יתש את השיבוש שיסודו הוא] הוא המשריש) [משרשת(, בר פשעד וכל מדה רעה וכל

 .שבזכירתו בא לעולם כל טוב וכל אורה

 

ng . 

 
סיבות של י שלש ה"י גמר ההשחתה באה עכ אם.אלהיך, ורם לבבך ושכחת את ד, י אמר מהכא"רנב

מ ראוי לבקש את הגורם "מ, בעיט היצר הטבעי והבלתי, השחתה שהם ההשחתה המדעיתה מדרגות 

י מה שרם "שבא ע, שכלה אמר שהוא בעקרו בא מפני שיבוש. השלימות האמיתיו הראשי לפרעות הסדר

 .ים לרועץהפכנ השכל נהפך להיות עוזר לרעה שוב כל הכוחות הטבעייםש וכיון. וזהו יסוד הרעות, לבבו

 

nh . 

 
ל שהגורם העקרי שנותן "הם ס. ישמן ישורון ויבעטו א מהכא"ואיבע, ורבנן אמרי מהכא ואכל ושבע ודשן

" . זנות יין ותרוש יקח לב", בהמיותה אל הת אוות' א הנטי"דיעות הרעות שיתקוממו  בלב אינו כל מקום

עשה נוטה כולו אל נ תאוות החושיותאו מצד ריבוי העסק בה, יתירה בשני אופניםה י השביעה"וזה בא ע

עצם ההתעסקות התגבר ות הכוחות הגופניים במדה ל או חוץ, המורגשות ואור השכל נעדר ממנו

התעסקות בצרכי החושים במדה יתירה אמר ה כ על הקלקול של"ע. ורם חולשה לכוחות הנפשייםג יתירה

נחלש השכל לעומתו אמר ש פני עדועל הקלקול הבא מעצם רוב התגברות הכח הגו, "'גוו ואכל ושבע"

 ".וישמן ישורון ויבעט"
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p. 

 
עיקר . נאמר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעלש ה והודה לו למשה"מנין שחזר הקב, י"נ אר"ר שב"א

זה מורגש להם ביותר במדבר   ' היו ,להם די זהב יותר מהצורך' שביעה היתירה בא ממה  שהיה קלקול של

, מוכן להם' יהיש כדי, והכונה העליונה היתה לטובה. סובלים בכסף וזהבמ שצרכיהם היו מועטים והיו

כונו בכל התיקונם הנאותים למצב עם שלם ומשוכלל מ לשכלל הישוב על, בהיותם נכנסים לארץ

שצריך לזה  , י אונים למצב החומריד כ"שלהכנה צריך ג. היות מתנוסס בהוד והדר במצבו המוסריל הראוי

כלול המדיני שיבא בבאם  ש שאין בכל עשרם מותר כלל  בערך אל צורך, מים על לבש ואם היו. כסף תועפות

שופעים מ חשבו שהם, א מצבם ההוה"אבל כשלא הרגישו כ. חה עליהםז לא היתה דעתם, לארץ נושבת

שבראותם עצמם משופעים , ן מקרה כל  הדורותכ וכמקרה דור המדבר. הרבה יותר מצרכם וגבה לבם

ק מפני שאין להם מושג ברור ר וזה באמת. כבר יש בידם יותר מכדי סיפוקם בשפעושבים שח ,בכסף רב

והרבות , טובותה שההכנות רבות וגדולות להרבות אושר המ דות, עם שלםל מצרכי השכלול שראוי להיות

שבהיותם מכירים צרכי . ם עז נפש וגבורה אמתיתע ,תורה וחכמת לב ודעת ויראת אלהים בעם

א "כבר יש להם יותר מצרכם כש לא יאמרו בלבבם, בוי המכשירים הדרושים לזהרמות וריה התכונות

כי , לבבםב וציור חובת ההשתדלות יטביע. עליהם עוד לעבוד ולהשתדלו יכירו שעודם חסרים הרבה

ובזה היו ניצולים , אדון כל שאין קץ לשלימותול שלימות האדם אין קץ לה באשר הוא עובד רק

חשוב שכבר יש להם יותר ל הביאם, יותם מצמצמים השקפתם על חיי שעהאמנם בה. ז"ע מתועבות

שלא יצויר , ברכ א ליהנות מהשלימות המושג"תכלית לעבוד ולהשתלם כה ומזה בא הרעיון שאין, מצרכם

. לחצוב בורות נשברימי, קור מים חיים שאין לו גבולמ לעזוב, ז"א בשלימות של קצבה שמביא לע"כ

וא דרוש למשלח יד גם לכלי תשמיש ה שהכסף, ן משוכלל מבינים אנו בציור הכסףי הסיפוק באופד והנה

כ "ע. שבע עין האדםת מאשר לא, אמנם בזהב יובן כבר ערך המותרות. אדם מכובדל מכובדים הראויים

. היותל די סיפוק באופן משוכלל העתיד, אלקית רק  כסף הרביתי  להה אמר שבאמת   לפי תכלית ההשגחה

צ לשום שכלולים גדולים שדורשים תכונה  "וא, הותרו שבו שכבר יש בידם די שלימותםאמנם מצדם שח

שבאמת כפי , וההוראה היא הוראה". בעלל וזהב עשו", כ חשבו שהם יש בידם והב מותר רב  מאד"ע רבה

ורש רק לחיי הזמן ולא  ד ושיש תכלית להיות, הם מקום לטעות שכבר יש בידם מותרל 'מצבם ההוה הי

א לתכונה טובה "לא היה ריבוי הזהב לבלי תכלית כש ומבינים אנו מזה, ושלימותלשכלול 

 .מועילה מארה ותכלית

 

p`. 

 
כלום נתתי לך גדולה  , ה למשה רד מגדולת ך"קבה ל"א א"אר,  מאי לך  רד, לך רד, אל  משה'  ויאמר ד

שגב ה ונעלה היא נפש פ שבאמת נ"כ אע"ע .נערך על המונהגים' המנהיג צריך שיהי. 'שביל ישראל כוב אלה

כ בהיות ישראל במעלה "ע. יניהםב 'מ איזה ערך ראוי שיהי"אבל מ, מעלות נפלאות רבותב המנהיג מהעם

הנהיגם אם ל ראוי ' כבר לא הי, אבל מש חטאו. ה נשגבה מאד"עלת משרעמ היתה, עליונה קודם החטא

הוכרח לרדת מגדו לתו כ "ע. הנהיג עם שפל בערכול כי לא י וכל להשפיל עצמו, יעמוד במעלתו

 .הנהגה של העם במעמדו הנמוךל ראוי' כדי שיהי, מדרגה נמוכה מאותה שעמד עליה תחילהב לעמוד
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pa. 

 
. 'ז  ת לוי בי כו"אמר ד, ל הרף ממני ואשמידם"אש כיון, בו כח  לרבר' מיד תשש כחו של משה ולא הי

כי יש פרנס שעיקר גדולתו אינו . אלשרי כ מערכו העצמי בשביל נפילת"ירידתו חשב שכבר אבד גב הכונה

, צד עצמו אין לו ערך גדולמ וכפי ערך מעלת הציבור תתרבה מעלתו אבל, כח הציבורמ א מפני שהוא בא"כ

שא ורם גם נ אבל מצד עצמו הוא, ציבור רק מצד יחוסו אליהם בהנהגהה ויש פרנס שמעריכין אותו אל

כלום נתתי לך גדולה אלא "'  שבאמרו ית,שבח ה"כן משרע. בלא ערך הציבור שהוא בא מכחם

והכלל שבכחם הוא בא , שא פניםי כ באיזה אופן ידבר ואיך"היתה שערך עצמו אין לו א, "שראלי בשביל

עלתו א בל מעלת מ הוד יע שרק מצד י חוסו אל העם אבד', יון שאמר לו הרף וגוכ אמנם. אבד ערכו בש עה זו

כ ראוי לו להתאמץ בתפילה גם בשעה שישראל נפלו "א ,ככחו אז כן כחו עתה, עצמו בעינה עומדת

 .ערכםמ הרבה

 

pb. 

 
לבד מה  . עמד והצילו' למלא פלוני אוהבי כוא כיון שאמר' כו, אוהבו יושב לפניו' והי' משל למלך כו

כ  לדעת "צריך ג' הי, ל כלל העםש ה צריך לדעת כי מ עלתו גדולה היא גם בהשפל מצבם"שרעמ 'שהי

פ שישובו "אויים עכר כי הם. בשעת קלקלתם' ז איזה יחש אל הכלל כולו אפי"כב יששלגדולתו הרוממה 

כות ז ומצד זה יכולה, ראוי להיות מנהיגם גם לפי ערכו הגדול' יהיש באחרית להתרומם למעלה עליונה עד

. כ עמד והצילו"ע, יש איזה יחש בינו לבן המלךש וזה ביארו במשל שנודע להאוהב. תפילתו להגן בעדם

לאחה את הקרעים ולתקן מה  , נשפלה כ  לרומם את המצב"תפילה פעלה על הנפש להתאמץ גה וקשר

בד נצחו וישוב לפרח א כי ראוי העם לקבל תיקון ושעוד לא' ז בירור מדבר ד"ריך עצ 'רק שהי. שנתקלקל

 .ולחדש ימיו כקדם

 

pc. 

 
ע אין אני מניחך עד "ל רבש" וא'אדם שתופס כוכ כביכול' א מלמד שתפסו מ שה כו"אר, ועתה הניחה לי

מצד ישראל שכבר אבדו בזה ש ,שכאן נפגשה סתירה בהתחייבות חק ההנהגה, יסוד הדבר. 'וכ שתמחול

כדי , אויים לכליוןר אויים לאותה המעלה שכיוונה בהם ההנהגה האלהית היור הרבה מערכם עד שלא היו

ה עמד "משרעש אלא. יות לפי הכונה העליונהאותו הטוב  הראוי להל י זה ההעדר יבא עם של ם ומוכשר"שע

עליונה ה עד שלסוף יזכו לבא למעלה, לרוממם גם משפל מצבםו י כחו הגדול שהתאמץ להנהיגם"וע, בפרץ

פי ההנהגה האלהית מצד עצמה וממילא אי אפשר ל ראוי' דבר זה עיכב את המהלך שהי, העתידה להם

המשל יפה כאדם שתופס את חבירו ו .ות מתוקניםבאשר יש להם תקוה להי, ו"ליהם כליון חע שיבא

אפשר  ' מעכבו היה אדם חזק ומוסכם דוקא ללכת ולא להיות שוה בדעתו לדעתה רצון' שאם הי, בבגדו

יכובו ע י"שע, כ רצון המעוכב"פיסת הבגד  הוא אות שכך הוא גת י"אמנם מה שהתעכב ע. לעזוב הבגד בירו

שאף בשעת הקלקלה היותר נוראה שראוי , דולי העםג ת הכינהכמו כן ההשגחה האלהי. של חבירו יתעכב

שיגזר כליון , ראויים לבסוף לתכלית הטובה צד סדרי ההשגחה לבא לכלל תיקון של אנשים שלמיםמ כבר

אמנם . ירד וישפל מטה מטהש א"קלקל מעשיו הרבה עד שאי אפשר לו כלל שיתרומם כש חרוץ מצד העם
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הוא יתקן ש ,י יחיד שנבחר להיות מעז לעתות בצרה"דיק יסוד עולם ועצ אבל, ז הוא רק מצד כללותו"כ

ותחת כליון חרוץ , הוא תור אדם המעלה יעוכב הסדרש את הכלל שישובו להיות ראויים לבא לחפץ עליון

 ".חכמתוב ומלט הוא את העיר"ועל כיוצא בזה נאמרי , טף צדקהש יבא

 

pd. 

 
י לעמוד לפניך "ומה כסא של שלש רגלים א, ה"קבה ניא אמר מ שה לפ"אר, ואעשה אותך לגוי גדול

שמור לבנים הוא מפני שהאבות מטביעים ה יסוד זכות אב ות. כ"כסא של רגל אחד על אחת כו, עסהכ בעת

כח הטוב של ' שהיכ מ"סרו בפועל הבנים מדרך הישרה מ' ואפי, טבע בלב ב ניהםב מדותיהם הטובות

כ עד שלא "קלקול הבנים גדול כ' לעולם אי אפשר שיהיש פועל כח ירושת אבות, האבות גדול מאד

י יסורין יחזרו לעצם "ע'  כמה או שבט דח א באיזה הערות מוסריות של"כ,  פשר שירפאו ממשובתםא 'יהי

' רבה בחוזק הקנין שהיה והנה כח הירושה מאבות תלוי. ירשו מאבותיהם הצדיקיםש טבע נפשם הטובה

רושם על נפש ה וכל שיגדל יותר. בנפשם עמהם' רושם וההתעצמות שהיה וגודל, למדות הללו בנפש האבות

עד שאבותינו הקדושים אברהם . עולתם בטבע הבניםפ האבות מתכונות המדות הטובות כה תעמיק

נקרא ' היות לנחלה לעם קדוש ששם דל כ דבקים במדות הקדושות והטובות שראויות"יעקב היו כו יצחק

אפשר לקבל לעם שלם ש מרותיהם הטובות כפי מה, ות קנין נצחי לבניהםעלתם להקנמ עד שהספיקה, עליו

נפש יותר ב יגדל רשומם, אשר יתבודדו בהתגברותם באנשים מיוחדיםכ ואמנם המדות הראשיות. בכללו

שלימות יותר באדם אחד שהשלים נפשו עם כלל ה פ שתשתכלל"שאז אע, מאלו יקבצו כולם באחד

ועלת רושם על הנפש ומחלשת את פ ק הרושם יחלש מפני שכל אחתאבל בהכרח חוז. טובותה המדות

א מהם פועלת "כ, חי"גמ, ביישנות, חמנותר ',אולי שלשת המדות הראשיות שמצטיינים בהם עם דו .זולתה

יצחק הצניעות , חסדה אברהם מדת. א מהאבות לקח לו אחת מהנה לעיקר בחייו"כש בנו ביותר מפני

התגברה בו ש עקב מדת ה רחמים שמהם באים אהב ת הורים לבניםי ,נשואיווהביישנות כנראה מהנהגתו ב

אבל אצל אבות להוריש , שתכללות כל חמדת המדותה ואף שלגבי ערך מנהיג יותר טוב הוא. ביותר

תרון להתיחדות המדות מפני חוזק י יש, בנות גוי איתן מצויין בצדקת מדותיו ו תכונותיו הנעלותל ,לבנים

התגבו על קלקולי הבחירה רק ל והנה עד כמה יפעלו הכוחות מצד הירושה. תיחדותהה הרושם שבא מצד

לוי עריות ג שעבודה זרה, י חטא העגל"שאבד סגולותיו ע, עם אז נשחתה והנה. לאלהים הוא המשפט

, שפיכות דמים היפך הרחמנות. ח"רחמנות ביישנות גממ שלשתם הן הפך, ז"שנכללו בע, ושפיכות דמים

ק מההכרה השלימה של אחדות ר ח באה "כי  גמ. ז היפך גמילות חסדים"ע, היפך ביישנותריות ע גלוי

ז "וע, כללה י שיתוף הפעולות לטובת"כ כל הברואים והמעשים ע"אחד גל שמזה באה הידיעה, ת"השי

השקפת ההתאחדות ובזה יגבר כח הפירוד וכח מ תעוות הדרך הישרה הזאת להרחיק את האדם

י "מ ע"פועל את מעלתם אבל מב פ"ואם אבדו עכ. בצעו ותאוותיו של כל אחדגשמית רק  לה ההרגשה

סגולות הטובות  ה ולהוציא, נאמן מוכנים היו להאיר עוד מחשכי נפשםה השתדלות רבה של הרועה

מעצמו לא ש כ עד"שכיון שנפל העם כ, חייב שכבר אין תקוה מז הי ' ואם מדת דינו ית. הטמונות אל  הפועל

' א להכחידו ולהוציא עם שיהי"אין שוה להניחו כו אין לו תקנה, דרך טוב בטבעויוכל להתיצב על 

. כונתם הטובה והם יותר עלולים להתקלקלת אמר כי מי יערב שהבאים ישמרו, עצמו ושומר תכונתומ טוב

ראויים יותר  , האבות ביחידותמ א"שהתפשט ברובם שרידי המדות שהתגברו אצל כ, שראלי באשר כלל

קוה ת ואם הם אפשריים לקלקול שאין תקוה לו איך תתכן . קדושהה בעית של המורשהלשמירה הט

, וא מפני שיש דבר במורשה שאינו מתאבד לעדה כ"ע, וכיון שיש תקוה מובטחת וכריתות ברית. מובטחת
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כ "א, ה"פרץ כמשה רבינו עב י עבודת אדם גדול העומד"צפונה ויש בה יכולת להתרומם עש והיא ההכנה

יכה יספיק  א ,עמוק של שלשת האבות אינו מספיק למורשה מובטחתה ואם הקנין. יים לסליחההם ראו

כ הוחלשה "א מהמדות ע"אבל כ, צד שלימות ההנהגהמ הקנין שכבר נתאחד בשכלול שאף שהוא נעלה

השתכללות שזה בא רק מצד הבחירה ה וכשתתפשט בהמון עם רב לא תבא מצד, עומק הרגשתהמ מעט

ז בהיות  "עמוד לפל בא מצד עומק הרושם והתאחדותו בטבע הנפש ואיך יכולת א"כ, יוהכשרון היחיד

 .הכסא של רגל אחד

 

pe. 

 
ביאר שאי א פשר שלא . ולא בקש  עליהם רחמים' וכ שלא יאמרו , ולא עוד אלא  שיש לי בושת פנים מאבותי

י "א ע"ם כי עצמ"התרומם על כ עד שאי אפשר להם"פ שהושפלו כ"אע, שועתן של ישראלי תקום

, רגלים' סא של גכ המופת האחד הוא מה שאמר ומה. בשני מופתים, ה"שרעמ השתדלות נמרצה מצד

טובות ה בהתפשטות המרות, שראל תבא דוקא מכח שלשת האבותי שהכונה שמוכרח הדבר שנצחיותם של

. באין ערךרשום ונעלה ' אפילו אם יהי, ביניהםמ י חלק אחד"ולא ע, העקריות בתור עם שלם קדוש לד

ת שלימותו לטובתן של א שהדבר מוכרח שיוציא מן הכח  אל הפועל, וא מצבו ב עצמוה והמופת השני

ושת פנים גדול  ב שאין לך, א כלל שישאר לנצח דבר של חסרון שלימות"או ישראל בשעה שהם צריכים לכך

ל שתצא  עלתם איך אפשר שאתרצה להזניחם בשבימ וכיון שבידו לרוממם ולהשיבם לאיתן. מזה

הורות עד כמה גדול השבר ועד כמה ל שהיא רק, ומזה עצמו השכיל לדעת הכונה העליונה. מנימ הגדולה

 .רוממם אחרי נפלם נפילה איומה ונוראה כזאתל נחוצה היא ההתאמצות

 

pf. 

 
עד שההשתדלות , כ גברה ההשחתה"ורה שכה .א מלמד שהתפלל משה עד שהומלה"אר, ויחל משה

שתדלות ממוצעת שראויה למנהיג ה י"ב והגון הראוי להתקיים ולבא לתכליתן לא יבא עוט להחזירם למצב

כ היתה "ע. כח הטבעיה העבודה בהחזרתם למוטב יותר מכפי' א צריך כעת שתהי"כ ,גדול לעבוד כפי כוחו

 .טבעיים שבגוף עד שהוחלהה התפילה בזה עוברת גבול הכוחות

 

pg. 

 
אמנם כשיצא פרט אחד . מציאות הוא הבריאותה המסכים אל כללהמצב הטוב . אביי אמר עד שהחלהו

, עליונה היא לשכלל את המציאותה שלימות ההנהגה. ל הכלל בגוף נפרע הסדר ונעשה חוליא מהסכמתו

ם מתוקן ומשוכלל ע עובר ובטל ותחתיו יקום' ממנו תקוה נשקפת לטובה יהי' הית ואם ישחת עם עד שלא

' טוב היב ומצד ההנהגה העליונה הרוצה, שראל אבדו ההכנה למעלתםי והנה. הקרוב אל השלימות האנושי

, הגלויות והצרות, א באמצעות הסיבות הרעותל ,ראוי שיבאו ישראל לתכליתם ועל ידם כל המציאות

ראוי לכלות אז ' יצורים היה וכאשר ההנהגה העליונה רוצה בטובת. לינו לצרף סיגנוע שכתומם באו

לימות ובריאות ש זאת היתה לפי, תכליתו בלא רוגז ומצרי שאול נוראיםל ם שיבאהמושחתים ולהוציא ע

כדי ש ואף שנפלו הרבה ממעלתם עד, לא ימח שם ישראל מגויש ה נתאמץ בתפילה"אבל משרע. ההנהגה
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מלאה צרה ויגון של גליות וצרות , רוכה וחשיכהא להגיע לטהרתם הנועדת להם צריכים הם כעת לדרך

הנהגה שהיא מתנהלת להוציא לאור החיים ה כל אלה הם כערך חלאים בגוף לעומת שלימותו, מרותו רעות

אבדם ולהושיב אחרים ל ,ו אם אינם רא ויים לכך, חייהם ויושבים במנוחה על אדמתםמ עמים הנהנים

צום ע בנקל ועכשיו הוא צריך מירוק' יכול לבא אלי' שהי, עודתות אבל לטפל בעם שהשחית. תחתיהם

זהו נקרא ביחש ההנהגה המתיחסת , ורות רביםד נוראים המעוררים השתוממוח נפלאה במשןויסורין 

אדם מצטער שכינה מה לשון אומרת  ש ובזמן, " ואמר חלותי היא שנות ימין עליון". "חלי"שם ב ה"להקב

 .זרעימ קלני מראשי קלני

 

ph. 

 
מהכרח ,  נמשכו תוצאות מרותשראל אחר חטא העגלי פ שמקיומם של"אע. רבא אמר עד שהתיר לו נדרו

מושלם שיחשב דבר זה חלי בההנהגה ב ל דאין לומר"ס. גלויות והצרות הרבות שעברו על נפשינוה צירוף

בקצ וי '  תפרסם אור דנ י פיזורם"וע, י צרותיהם של ישראל ב אה טובה רבה לעולם"ע מפני שגם, האלהית

השלוה ל והצרות עצמם יביאו, י שלותם" ע י צרותיהם כאשר תב א"ע ארץ עד שההשלמה האנושית תבא  גם 

. שהרי יש בו יכולת להתירו, צון יותר נעלה מעצם הנדרר י"והנה התרת הנדר בא ע. והגדולה העתידה להם

טוב ונאה ' אמנם הי, שראל איתן בארצםי מצבם של' ן ההסכמה הראויה להיות לולא החטא שיהיכ כמו

בים נמצאים שלא ידעו ר ז והיו עמים"בא  עי'  כולו לא היורן של ישראל בכל העולםא אבל להתפשט. להם

עד שיהיו באים להכרת האמת , משך דורות רביםב צריך גלגולי דברים רבים'  והי', את ד

היתה סבה חזקה להשתלשלות כל ש ,י קיומם של ישראל אחר החטא"כ נמצא שע"א. אנושיה ולשלימות

מש להתר הנדר מ והוא דומה, ם תכלית יותר נשגביצא מה, כ עליהם"תומם אחכ המקרים הרעים הבאים

 .שהוא דבר יותר שלם מקיומו

 

q . 

 
תכלית נשגבה לחייו מצד עצמו ושלימותו גם ' ה הי"שרעמ .'ושמואל אמר עד שמסר עצמו למתה עליהם כו

אבל מפני אהבתו השלמה . ישראלכ ראוי להעמיד ממנו אומה שלמה' כ הי"שע, צבם של ישראלמ זולת

לא מצא לנפשו ו א להשתמש בהם לטובתן של ישראל"כ' כל שלימותו לא יהיש הסכים בעצמולישראל 

ה "ע לו' עלתן של ישראל גם אותו חלק השלימות הגדול שהימ ובזה נוסף על. תכלית לחייו בלא ישראל

ראוי מצד עצמו לחיות ' פ שהי"כ אע"ע. צורף להםמ כ"גבוה מערכן של ישראל ונחשב ג' שהי, מצד עצמו

א היו ראויים להנהגה נעלה ל והם, אבל מ תוך ששם עצמו מצורף לישראל, עבור אל הארץל גם, עוד

טהרת רצונו לטובתן מ ז בא לו"וכ. דבר מוכרח שימות במדבר' כ הי"ע, ארץל כהנהגתו של משה כשיכנסו

הה בוג כ יש מעלה שהיא"כי לתורה ג". א מספרך א שר כתבתנ ואם אין מחני"ז אמר "של ישראל וע

" עוד אור יקרות וקפאון' לא יהי"יקבלוה לעתיד כאשר ו שאינם יכולין עדיין לקבלה, מערכם של ישראל

, ערכת לפי ערך חלק הנעלה הזה של התורהנ ה מצד עצמו"ומעלת משרע. ל בפסחימנ"כדברי  חז, תי"ס אלו

נעלה ישתמש אופן היותר ב חליט שראוי שכל המציאות של השלימות המתגלה בעולםה ה"אבל הוא ע

הוא מצד ' תי יחס הספר לכתיבתו, "ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" כ אמר"ע. לתשועתן של ישראל

, וממות המ דרגה יעכב שלא יוכל להיטיב לישראלר אם. ערכו הנעלה הגבוה מערכם של ישראל
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  .תקרא לפי האמת" מיתה" ערך-וגם נפילת, השפלת ערכו כדי שיוכל להפיק תשועתןב התרצה

 

q ̀. 

 
א עשה "חטא העגל פעל קלקולו לא רק לשעתו כש מפני. צ עד שהוחל עליהם מדת רחמים"ר שארי"א

אלהית במדת הרחמים לשעה לפי ה כ לא יספיק לזה אם תאחז ההנהגה"ע, ם לדורות הבאיםג רושם גדול

מהם לא לפי הנהגה עה קביעות' ריך שתחול מדת הרחמים עליהם בדרך קבע שתהיצ 'א הי"כ, זמן התפילה

התמדה גם ב א במדת רחמי ם תמידיים שתחול עליהם"כ, א חטאול מדתם הגבוהה שהיו ראויים אליה אם

 .לזמנים ודורות הבאים

 

qa . 

 
ברים בהנהגת העולם שמועילים לחזק את עולם ד ישנם. חולין הוא לך מעשות כדבר הזה, רבנן אמרי

אמנם כל . ינם עיקר בבריאהא ם של חול שעודואלה הם בכלל דברי, ברואים והטבעיםה החיים וחוזק

דרכים ואת ה לרומם את הכרת האמת ולקדש את, כח המוסרי במציאותה הדברים המביאים לשכלל את

מהנהגה של מדת דין עם כלל ישראל לא יוכל היסוד  ש וכאשר השכיל. יקרא" קודש"להם , המדות

  .זההות כדבר כ אמר חולין הוא לך מעש"ע, ז"התרומם בעולם עיל המוסרי

 

qb . 

 
עצמו ת נקראו בשמ ם . אשתא  דגרמי' כו, אחזתו אחילוש מלמד שהתפלל משה עד, א הג דול אומר"תניא ר

ובשעה שכבר אפס כח החיים , עוטהמ בהם נצטמצם כח חיים עצום מאד אלא שההרגשה שבהםש על

וכו של החי ואינו ת תוך וזה יובן בכל כח השוכן צפון מאד ב. ודנו שוכן בעצמותע הטבעים מכלל הגויה

ריך צ כ"כ' ה הי"והנה משרע. אוי שיאמר שבא מהעצום בעצמותר ,י כח מעורר עצום מאד"א ע"מורגש כ

. צריך שיתעורר' א הכח הצפון שבחיים הי"כ מספיק הכח הגופני הטבעי' להגביר בתפילה עד שלא הי

י ההשחתה הגדולה "גלוי עב יםכ כך היא המדה שאם אפס כח החיים המוסרי"מוסרית גה ולעומת המדה

היא נוטה לקדושה ש יתעוררו לחיים כוחות צפונים ובלתי ניכרים שבעצם הנפשש צריך לזה' הי, של העגל

י זה  "מ ע"מ אבל. נקרא יציאתם מטבעם חולי, לימותם להיות צפוניםש ובאשר הדברים הצפונים. ולטוב

והיתה מדתו של משה בתפילה הערה למדת . טבעול מצילים את החיים במקום הצריך עד שחוזר הדבר

 .מוכרחת אז לישראלה ההדרכה

 

qc . 

 
, ומר מה שמ ים וארץ בטלים אף שבועתך בטלהא הייתי, ע אם  בשמים וארץ נשבעת"א רבש" אר, מאי בך

להם ' אפשר שיהי' איזה חק טבעי היב קיומם של ישראל תלוי' אם הי. 'בשמך הגדול נשבעת כוש עכשיו

השלמת החק ההוא ל החק מלא בתנאיו או שהיו ממלאים כבר את תעודתם' א יהיל אשרכ, ביטול חלילה
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א "כ ,וקיומם אינו תלוי בשום דבר ומטרה טבעית מוגבלת, שבעתנ אבל כיון שבשמך הגדול. שיש לו קצבה

ולמטרה זו אין לה סוף ותכ לית כי  . קיים לעדו שהוא דבר נצחי'  בשלימות האמיתית של שמו הגדול ית

, השבועה בטלה' א שתהי"כ א"ע. שראלי י"לעולם הלוך ואור במציאות האנושי ע' אמיתית יהיה מותהשלי

 .י"מי ומעשה ידיהם יבלו בחיריע כי כימי העץ ימי"

 

qd . 

 
.  כ דברי תלמיד מ כאן ואילך דברי הרב"א ע"רא ,וכל הארץ הזאת אשר  אמ רתי אשר אמ רת מבעי ליה

י "שרצה להשחיתם וע, עליונה חלילההעת ד מורה כאילו יש כאן' ה שנראה מ פשטא דקרא  הימ באשר לפי

ך היא הדעה העליונה כ אבל באמת. מה שבאמת הציור הוא רק לפי המקבלים, רעהה התפילה ניחם על

ובכל , ה"שרעמ י תפילת"טובה המוכנת להעביר את הרעה האפשרית עה שתצא אל הפועל, מראש מקדם

ו החבור דכרי  "כ נכתב כאן בפסוק אחד ובאות וי"ע . בכללי תפילת ישרים"דבר וצרה שלא תבא ע

י שלשלת הקדושה של "חוברה לה עש להורות שכך היא המד ה של העצה הקדומה, דברי התלמידל הרב

 .מאמר אחד  נתנו מרעה אחדב והכל הוא, התפילה

 

qe . 

 
הם עכשיו מה אומ ר   הלכתי ואמר תי ל' אמרת לי כו ש ק דברים"וה, אלו ואלו דברי תלמיד הם, נ אמר"רשב

כ מצד דרך  "מהם הוא דבר ב טוח  גע אשר'  א כלל שיופר ברית ד"כרח נצחיותם של ישראל  ושאה .אליהם

אלהית במעמד בטוח ה וצריך שתעמוד ההבטחה, צריך עמה הבטחה אלהית נבואיתש ההשלמה האנושית

לא  ה  בבחירתה אזהאומה בטוחה' חרי כל ההבטחות עוד לא תהיא ואם. שלא יזיזוה כל דבר שבעולם

, א יוכל לעולם שיבא המין האנושי לשלימותול כ"א. תתבטל לעולם אפשרות הבטחון בהבטחה אלהית

כ עכשיו שבטלו "א. סיונות החייםנ ומה מיוחדת בהבטחה אלהית ברב עז לעמוד בפני כלא שצריך לזה

קשורם אמיץ ' יהיש איזה דרך יש כאן להבטיח גוי חדש כערכם, ומר אליהםא ההבטחות הנאמנות מה

בחירה ה ולא תועיל אפילו, עליון הוא בקיום ההבטחות הנאמנותה וזאת היא ראיה נצחת שהחפץ. ומובטח

 .'"דבר ולא יקימנהו ההוא אמר ולא יעשה", היותר רעה לבטל עצת עליון

 

qf . 

 
 כחו כנקבה ע תשש"ה עכשיו יאמרו אוה"פני הקבל א אמר משה"אר', מבעי לי' יכול ר', מבלתי יכולת ד

, " לא תוכל לאכול בשעריך"נאמר ש כענין, ניעת היכולת מפני חק היושר והגזירה שמצד החכמהמ יש. 'כו

מצד אפיסת הכח היא ש אבל המניעה, בקה בעצם בעלי היכולת מצד אי אפשרותהר וזאת המניעה אינה

כולת י ומר שלא יצוירה שמחייבת החכמה העליונה האלהית ראוי למ והנה. מניעה דבקה בעצם בעל הכח

בחפץ ' לא תתן החכמה העליונה מציאות לצייר שיהיש א מפני"כ, אבל אין זה הכרח כלל, שלא לעשות ככה

, תשש כחו כנקבה, דבק אל השם" כולתי מבלתי"כ דייק לומר "ע. דבר שלא כפי היושר האמיתי' תי עליון

 .כלית רצוניתש כ על מניעה"שמורה ג" יכול"ולא , יכולת טבוע בה בהכרחה שמניעת וקיצור
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qg . 

 
ע עכשיו יאמרו לפני מלך אחד יכול "רבש, ל"א 'והלא ראו כבר ניסים וגבורות כו, ה למשה"ל הקב"א

תאב ד את  כל תור ת ' יכולת העליון יתל הדעה הכוזבת שיש גב ול. י לעמוד"א מלכים א"פני לל ,לעמוד

שהוא '  גד יכולתו יתנ א שאין דרך להתקומם"י מה שיבינו בנ"מוסרי צריך שיבנה עה שהיסוד, המוסר

יש ש אבל כשיטעו לומר. כלה כעשן' תכונה האלהית מוכרח שיהיה והרשע שהוא נגד, השלימות האמיתי

ואף שראו . גם הוא יעלה בידם, ב להתגבר ברשער יטעו לומר שאם יחגרו כחות ואומץ, ליכולת עליון קצבה

דיין לומר לפני מלך אחד יכול  ע יכולין, ך  עריץ מושל ברשעאלהי הופיע להציל עניים מיד מלה שהאור

אז , לכת בדרך רעהל כ אם יסכי מו חלק גדול  מהאנושיות או כולה"א. י לעמוד"א א מלכים"לעמוד לפני ל

הציל ל כ ראוי"ע. שגזר שהצדק ינצח וישלוט בעולם, ליון להתקייםע לפי דעה רעה זו לא תוכל חלילה עצת

 .וללתכ ת הטעות המביאה להשחתהאת המין האנושי מזא

 

qh . 

 
השיג ת חלה בשכל . שרי תלמיד שרבו מודה לוא ',ה והודה לו למשה כו"מנין שחזר הקב, ח"אריו

וזהו אשרי , ז בנבואה"כ השיג עי"אחו ,ז בסוף הימים עיכוב להשלמה האנושית"עי' אמרו כן ויהיי ע"שאוה

ואולי בדברי משה . נבואהב ל ההשגה האמתית הבא ההיא מעלה גדולה להשיג בשכש תלמיד שרבו  מודה לו

ג  "עא ואין ראוי לעזוב שלימות העולם במצב בלתי בטוח, אמרו כןי ע אולי"נכלל רק האפשרות שאוה

כ "א, ה שהדבר ברור שודאי יאמר ו כן"אמר הקבו .מ הבחירה חפשית היא"דליכא ספיקא קמי שמיא  מ 

מ משפטו של "שמ, רבו מודה לוש וזהו כדמיון תלמיד. הי הנבוא"ה ע"ידיעה בעתיד זה למשרעה נתוספה

 .וכשרבו מודה לו הדבר מתברר לו ביותר, עיניוב התלמיד מסופק הוא

 

r . 

 
כח החיים הוא התאחדות כל פרטי . חייתני בדבריךה ה למשה משה"ל הקב"י א "ר אר"א, אולם חי אני

יים בכל פרטי פרטיות הקטנים חה י שליטת השכל שולט"שע, החלקים שבגוף למרכז א חדו האברים

י ידיעה "כ ביאר כי ע"ע .'י אור ד"לימות המציאות הוא שיהיו כל חלקיו נאחדים עש כמו כן תכלית. שבגוף

" חי"קרא נ 'בזה ית, שראל הוא שיבא כל המין האנושי אל שלימותוי זו שתכלית השלימות של בחירת

עד שלא , ל החלקים הנפזרים של המין האנושית כא יקשר לחיים ולמרכז שלימות אחד ' י אורו ית"שע

 .בקים בסוף הימים באלהים חייםד שיהיו כולם, לק אחד שלא יכלל תחת זה המרכז המקודשח ישאר

 

r ̀. 

 
מ כל רעיון '  צריך שהתפילה תצא נקי. 'תפלל כוי כ"לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח, ש"דרש ר

כחק , כ"עה כוזבת ומביאה גד ובאשר זאת היא. י פשוטהלפ' צון והתפעלות בחק השם יתר המורה שינוי
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בטחון פעולתה  ו גם לעומת זה ערך התפילה, השחתת סדרי השלימות האנושיל ,כל דעה כוזבת באלהות

יא ה י התפילה ההגונה"רוממות הנפש וזכותה הבאה ע, מבוקשה גם לבד פעולת השגת, בקיבוץ תנאיה

ה "תפלל שהתפילה היא חק נפלא שחקק הקבמ  שיבין כלכ צריך"ע. פינה גדולה בהשלמה האנושית

ואינה , מוסרית ביחוד הנצמח ממנהה לתכלית השלמתם, השלמת יצוריו בכל דרכי השלימותל בעולמו

להורות שראוי , בחש כ ראוי שקודם כל תפילה תוקדם סיפור"ע. חלילה לו' תי בגדר ענין מוטבע בחוקו

.  'תי בדרך השאלה בשם טבע באלהותו, כפי הטבע המושגלא ש לשבח הרבה על המצאתו חק התפילה

ודאי בטוח שלא יבא לחשוב צד התפעלות ' יה ה בהשגתו הגדולה"שהוא ע, ממשה חשובה מאד' והראי

ן הכח אל הפועל אמתת הדעה מ מ הובה להקדים שבחו להורות"מ, י התפילה"ע' חק השם יתב ושינוי רצון

דיעות כוזבות ב ו כל האדם כוזב שאפשר לו להיות טועה"וק. י התפילה"ע הראויה להיות רשומה בלב

 .ציור האמיתיה שראוי להקדים מה שירומם נפשו ויעמידה על

 

ra . 

 
כ לא נענה "דול במעשים טובים ממשה רבינו ואעפג שאין לך, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, א"אר

מצד , צדיק ראוי להוקירה מצד שתי בחינותה נפש. 'שנאמר רב לך אל תוסף דבר אלי עוד וגו, תפילהב אלא

ויש עוד ערך יקר הסגולה של . עולותיהפ י"טובים שהם תולדותיהם של צדיקים המסובבים עה המעשים

יתרון הסגולה הוא גדול  ו ,צמה המוכתרת בקנין המ דות הטובות ו המושכלות האמתיותע הנפש הזכה מצד

כ "זכה ושעה מתגלה בהתפילה, פ מקריה"לא ע, ימיתפ סגולתה הפנ"ע והנה התגלות הנפש. מאד ונשגב

כ הורה שמעלת הסגולה של יוקר הנפש הגדולה "ע. י "'ד ואשפוך את נפשי לפני"נקראת שפיכת הנפש 

שהם כדמות מקרים , מעשים טוביםה צמה היא עולה ביותר על יקרתה מצד מקריה הטובים שהםע מצד

ט להעביר "כלו המעי ונראה שלא, ו גדול במעשים טוביםה שאין כמוה"משרעמ 'וראי. לנפש טהורה וזכה

הוספת ש מכלל, לגזור אל תוסף דבר' בטל שהרי הוצרך השם יתל את הנגזר עליו והתפילה היתה יכולה

והוא מפני שהתפילה מגלה יקרת ערך  . מעשיםה הדיבור היותה עלולה לפעול עוד יותר ממשקל

ת שכפי מדת הערך "ק נתן השיח פילה לדבר מיוחדוכשהיא מכוונת בת, טהורה מצד יקרתהה הנפש

קרת הנפש י עולה משקל' מה שלא היה מועיל משקל המעשים טובים היו .והזכות כן תועיל התפילה

וזהו דסמיך ליה עלה . דושתה אל מרכז המבוקשק הקדושה מצד עצמה בהתאמצה לכוין משקל יקרת

כן  , ט"חוץ מהמדה של משקל המע' יה תפילהי הוספת ה"פועל ע' פסגה להורות שכשם שמ ה שהיה ראש

נפש ותכנה הפנימי שנעלה ה שהוא בא מעצם סגולת, י כח התפילה"כ הוא ע"בקשה גה מה שנעשתה מקצת

 .ממקריה

 

rb . 

 
וכתיב ובפרשכם כפיכם אעלים עיני , י רב זבחיכםל שנאמר למה, גדולה תפילה יותר מן הקרבנות, א"ואר

דורש מאתנו היא בשני ' הישרה אשר דו ת הרעות ללכת בדרך הטובהתגבוות האדם על הנטיוה .מכם

והתגברות חיצונית ', אור דב י הכרה פנימית בדרך הטובה"נימית על כוחותיו הרעים עפ התגברות. אופנים

טוב בכחות ה ולהגביר. עולם שעלולות לבטל את האדם מאשרו ושלימותוב על הסיבות החיצונות ההוות

והקרבנות מיוסדים ביחוד על . בודה פנימית בלבע ז עבודת התפילה שהיא"הפנימיים מיוסדת ע
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דהיינו כחות  , גופו ונפשו של אדםל התגברות של הכחות הטובים על המפריעים מכחות שחוץה יסוד

ערך היא ההתגברות ה שרבת, כ אמר שגדולה תפילה יותר מן הקרבנות"ע. חיצוניה הבהמיים שבעולם

אוי להיות ר כי העסק האמיתי של האדם. התגברותו על מניעות חיצוניותמ רעיםהפנימית על כחות עצמו ה

ואולי מדקאמר . כחות הרעים הטבועים בעצם טבעוה נערך לפי התגברותו לצד הטוב שבו בעצמו נגד

חיצונית שכל עקרה אינה באה להורות  ה מורה שאין תועלת כלל בהפעולה, "למה לי רב זבחיכם" בקרבנות

דרך הטובה אין תועלת כלל ב וכיון שאינו חפץ, נחוצה לאדם על המכשולים החיצוניםה על ההתגברות

לו ' הית 'ועבודת ד, מקומם הם עומדים אלא שהאדם בבחירתו נצחםב כי המקרים החיצונים. בקרבנות

י פעולה "ז ע"בחירתו לדבר רע אין תועלת בהוראה עב אבל בהיותו פונה. לישועה להגדיל כח נפשו לטובה

דאי שעת התפילה בעצמה שבה מתגב ר   ו כי, "למה  לי"אמנם אצל תפילה לא אמר . ין בהם שום יתרוןא כ"ע

עולתו על הליכות  פ פ שאינו פועל גם את יסוד "הוא דבר טוב  ב עצמו אע, ח הרעכ כח הטוב הפנימי על

ל השגת   ש לתכ דרכי החיים לא יוכל להגיע ממנו תוע"אמיתי לישר גה אלא כיון שאין בו התועלת. החיים

מסיר אזנו משמע תורה גם "ג ד"ואע. ל כלוםש אבל לא אמר שאין בה הנאה, י תפילה"המבוקש ע

פצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר  ח הוא מפני שהתפילה תביאהו לרכך לבבו ולקרב, י"ועבהת תפילתו

כי תוכל לצאת  , ועבהת כ תפילתו"ע, שמע תורה יוכל לחשוב כל רע טוב וטוב רעמ י מניעתו"וע', לפני ד

ם   ג מ התועלת של הזיכוך הפנימי הוא דבר מועיל"אבל מ. טובו תקלה מתפילתו וקרבתו ברעיון למוסר

כ  תב חן גדולת התפילה יותר "ובזאת ג. עה אחתש מ יפה"מ, כשלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך ט ובה

 .מעטתועלת ו מ  יש בתפילה יתרון"שגם בהיותם שלא כראוי מ, קרבנותה מן
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יסוד ברכת כהנים ועמה . נאמר ידיכם דמים מלאוש ,כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, ח"אריו

האמיתי היא ' שמורה בלב עובד דו מורה שתכלית העבודה שראוי להיות מצויירת, נשיאת כפיםב 'שתהי

מיוחד לעבודת השם כהן הה ברכה תורה דעת שאהבת הכלל ממלאת את כל לבבו שלה .טובת הכלל ואשרו

צריך עם ו .ורה שגם כל  פעולותיו מוקדשות הנה לטובת והצלחת הכללת ונשיאת הכפים. ק"ועסק תוה ' ית

כ "ע, א שילמד עצמו לאהבת כל פרט"אדם כב האחד שאין אהבת הכלל נקנית, זה לדעת שני ענינים

צלחת הכלל והפרט הוא  ה פ שתכלית"אע' והב. ק ואידך פירושאנ"י הוא יסוד תוה"מוךכ ואהבת לרעך"

כל לב ונפש ב א אם תתפשט האהבה לכסוף"מ לא תושלם בשום אופן כ"מ ,תלוי במעלות עליונות רוחניות

ז  א ,של אהבת כל הטוב לזולתו, כי בהיות הקשר שלם. גשמייםה וטובתה של כל נפש גם בחיים, לחיים

ם לא  תתפ שט על אהבת החיים פרטית וגם אה אבל א ם יהרס אצל העובר האהבה.  'ישכיל בעבודת ד

הברכה בעצמה היא , עם הברכהש ז מורה נשיאת כפים"וע. לא ימצא המעמד האמיתי, ולתוז הגופניים של

אמנם בפועל . כל באמתה ומגמתה לשאוף אל הברכה האמיתית שהיא תכ לית, וחניתר בלב והיא כללית גם 

הורות על ל שמיים והאצבעות הפרטיותבאה בפעולות כפים הג, ותהא י כל האמצעיים המכשירים"תצא ע

כ כהן שהרג  "ע. פרטיות שהם כל צרכי חיי הגופיםה כן באישים כן בתכונות, התפשטותה בפרטים

כי בהאבד . הוא לא ישא את כפיו, גוףה הוא הפסיד תכונתו נגד אהבת הפרט ביחוד לעומת חיי, נפשה את

 .כלל הרוחנית שהיא התכליתה לעלות לאהבתתחתונה של אהבת הפרט הגופנית לא יוכל ה ממנו המדרגה

 

rd . 
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פ ששערי תפילה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו "אעו ,ק ננעלו שערי תפילה"מיום שחרב ביהמ, א"ואר

לם בכל דרכיו אם לא ילוה לו שלימות ש 'שלימות השכל ובזה עוד לא יהי] את[אדם צריך לשלימותו ה .'כו

והנה . שורת השכל והחכמהמ יוני מיוסדים על עומק היושר שבאיהיו ציוריו וכחו הדמש ,המדמה] הכח[

מדמה כפי ה ]כח[הנוי האמיתי הוא השלמת . בית תפילה לכל העמיםו ן"נויו של עולם"ק נקרא "ביהמ

אמנם  . ז השלימות"עלה בעולם ועיקר התפילה בנויה ענ השורה השכלית שמזה תמשך הדרכה מוסרית

' הי, של השכל עם הציור והמדמה, אנושיותה ווי הכולל של כללמרכז השלימות הכללי של השיש ז"כ

נכון לפעול , מדמה היה פ חקי השכל ובהתרומם כח"ם לכל יחיד לכוון דרכי ציוריו עג נקל' הי, בעולם

שהם חקי , דמיונייםה ק ובטל מרכז הכללי של הקישור של הכחות"יהמב אבל מיום  שחרב. גדולות וטובות

מדמה ה כי כל יחיד ודאי יקשה לו מאד לרומם כחו. ערי תפילהש ננעלו, ר השכלאל או, הנפש האנושית

י ההתרגשות  "מדרך השכל וע] היחיד[מדמה יטעה ה ]כח[ולפעמים בהתגברות , לבדו אל מרומי השכל

, יורים לטוב בכחו המדמה בבחירתוצ ז שהאדם בא לצייר"ז הוא רק כ"אמנם כ. שורה הישרהמ יצא

וא כח המדמה שהוא ה בית החיים, חסר לנו בעונינו מיום שנוטל כבוד מבית חיינוש לישצריך לזה מנהל כל

, טהורה והכבוד האמיתי הוא השכל האלהי, תשוקותיהם ונטיותיהםב הציר שעליו יסובו כל חיי האדם

, אדם ציוריו לטובה בלא בחירתו ונטיותיו הבחיריותה אמנם בשעה שמתגברות על. אין כבוד אלא תורה 

וכשבאים , הדריך בהם את נפשול ענין תולדה מכל הדרכים הטובים השכליים שמתאמץ תמידכ א"כ

רוב ג עגועיו לטוב מ רכזית מתע ורר האדם ברגש נעלה מכחו והדמעות משתפכותמ הכחות בנפש לידי נקודה

בהתגברות מדעית וציורית כזאת עשה אלהים את " . יח צמאה נפשי לאלהים לאל", ולחסד עליון

מעות לעולם לא ננעלו כמקרא שכתוב ד כ שערי"ע. שר שתנהלהו תומת נפשו באורח משרים תמידי האדם

שלימות שתפילה כזאת ה כפי ערך, ופעולת הפקת הבקשה תלוי בפנים ידועים". חרשת אל דמעתי אל"

 .יראת אלהיםו מסבבת לאדם במצבו הכללי בדעת
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חומה מורגלת של . ין ישראל ואביהם שבשמיםב ק נפסקה מ ומה של ברזל"מיום שחרב ביהמ, א"ואר

א מיד  "פ טבע כ"ינה ראויה לפול עא ומדת להתפרק ולפול בטבעה מיד הזמן אבל חומת ברזלע אבנים היא

פ דרכי הזמ ן  "עד שע, כ"כ ק גדול"י חורבן ביהמ"פילתם של ישראל ופזורם הנורא ענ כן. כח כביר ואדיר

יש עוד  ו .כי צורינו מכרנו והוא   יפדינו'  י מובטחים מי ד ד" אנו בנא"כ ,אין שום אפשרות לשוב לאיתנינו

אבל  , נעשית בהדרגה אבן על א בן עד השלמת החומהש שכפי המצויר לנו מחומת אבנים, ציור בחומת ברזל

ק היתה נפילה "י חורבן ביהמ"שראל עי כן נפילתם של. א"רזל אם תקוס תקום באיזה כח נפלא בבב חומת

ק הוא היפן "יהמב כי, ויש עוד הערה בזה. מאגרא רמא ל בירא עמקתא, בת אחתב א"שאינה מודרגת כ

ל ש והמזבח להאריך ימיו, פני שהברזל נברא לקצר ימיו של אדםמ ,י"לא תניף עליהם ברזל"כ "ע, הברזל

. 'י כח השלום ואור ר"לאחד כל באי עולם ע, עמיםה בית תפילה לכל, ק"י ביהמ"תכלית ישראל ע. אדמנ

ל יעקב נשמע קול הברזל המקצר  ש ותחת קולו, ק נפסק קולן של ישראל מהשמע בעולם"יהמב חרבומש

חבירו בולעו בלא צדק מ שכל התקיף, תון רק תחת  שבט ברזל של הכח והאגרוףנ ימיו של אדם וכל העולם

יהם אבל ומפני תגבורת כח הברזל אין ישראל יכולין להתקרב. לליתכ ומשפט ובלא תכלית אהבה וטובה

א מוכנים להכיר את כח  "ושיהיו בנ, היושר בעולםו כי רק ב ת גבורת הצדק . שבשמים לרומם קרנם בעו לם

, א במלחמת הקיום"סבת ריב בנש ואולי יכוון. אז ירום קרן ישראל, הצדקה ועבודת אל אמתו המוסר
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כי  .  למותרות'נטיה הוא מפני, ההריסות הגדולות עד הגברת כח האגרוף והברזלו שמזה באות המלחמות

. ל בשער הפרישות "חוה' כד, ספיק לכל תוצאות הארץמ 'א מלמדים עצמם בסיפוק הי"אם היו בנ

ולא פת ובשר  , ב"כרח כלביבות וכיוה מז במחבת  שפעולתה על הכנת דברים יתירים שאין בהםר כ"ע

 .מבושל טבעי
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ל ממשה רבינו שנאמר ואתפלל "מנ, םוזרת ריקח כל המאריך בתפילתו אין תפילתו, ר חנינא"ר חנן א"א

אינה מצויה מפני עומק   שתפילה כתבנו לעילב "'אל ד"הוראת . אלי גם בפעם ההיא' כתיב וישמע דו ',אל ד

ובאשר הרבה . לשון ראוי הוא להדרשה ובמקום שבא זה, בהוראת לשון מתפלל בדרך התפעלש העיון

רגשות הנפש להיות ב את העיונים המורגשיםורה שבהרבותו להתפלל השיב גם מ להתפלל על דבר אחד

אדם ה אמנם יסוד הלימוד הוא שאף אם יתפלל". 'אל ד"ם לשון ע ומתיחס הלשון התפלל, שכליים גמורים

מ טובה היא שיתפלל על אותו דבר הרבה "מ, נתקבלהו אף אם יונח שתפילתו עשתה פירות, על איזה דבר

ג מעלות בכל "יוכל להיות מעלות עש הרבה ואופנים שלמיםמפני שבכל ענין יש צדדים . אריכותב פעמים

והראיה גדולה שהרי . רצויה כ תועיל כל תפילה להשיג מדה יותר  שלמה מן הטוב"ע ,טוב ושלימות מושג

' ,   רעה וגוה על' וינחם ד"גם נענה תיכף בשעת מעשה כדכתיב , ראשונותה משה רבינו התפלל כבר בארבעים

אלי גם בפעם ההיא ולא אבה ' וישמע ד"כתיב ו ,ם אמצעים ואחרוניםמ הרבה להתפלל בארבעי"ומ

מענו שהמאריך בתפילתו לעולם מועיל ש ומזה. י אריכות החפילה"מוכח שהוסיף רצון ע, "השחיתךל 'ד

לימות בדבר זה המבוקש ש לעולם תוסיף התפילה, ושג המבוקש בכלל בתפילה הקצרהה פ שכבר"הוא אע

 .ביאה פעולה טובה ורצויהמ א היא"כעצמו ואינה חוזרת ריקם 
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שנאמר , תפילתו ומעיין בה בא לידי כאב  לבב כל המאריך, ר יוחנן"א  א"ח ב"והאמר ר, איני

ואין עץ חיים אלא  , יים תאוה באהח שנאמר ועץ, מאי תקנתיה יעסוק בתורה, מושכה מחלה לבמ תוחלת

הרגשה הנפשית ה התפילה היא תולדות. מעייןמאריך ומעיין הא דמאריך ולא ד לא קשיא הא' תורה כו

שכלו זך ביו תר ומעשיו יותר ' שכל שיהי, ק בהקדמה ר והשכל ראוי לשמש לה, שבעומק טבע הנפש

אבל לערב . שר תשפך שיחה לפני קונהא תכלית השלימות יתרומם טבע נפשו יותר ויגדל כחה עתל מכוונים

א מהתגלות "תכליהה אינן כו כי סגולתה, גדר התפילהיומק חשבון בתפילה אין זה מע פעולות שכליות של

חלק התרגשות  ב כ כל מה שלא יתערב כח אחר"ע. געגועיה לאלהי ישעהב עצם טבע עומק הנפש הזכה

כי באמת חק . טרת פעולתה יותר יגדל כח התפילהמ הנפש ויניחה בטבעה הטהור ולשאוף על

א באמת "כלי הגיוני שבא בחשבון כש לא מצד קישורא מפני שכך נוסד טבע הנפש ו"עקרו אינו כב התפילה

כי , וא בא לידי כאב לבה מאריך בתפילתו ומעיין בה ומכניס בה שימושים שכלייםה כ"ע. למעלה ממנו

עולם כשירצה ל כ יהיו מנועים ממנו"ע, בעה לא יושג לעולם בדרכי השכלט דרכי הרגשות הנפש בפנימיות

גם , אלא אם ערגה נפשו להשתלמות שכלית. תכליתול א יבאלתן לרגשות הנפש דרכים שכליים ול

וכל . א ישיג בתורה"ימוש התפילה כש ז לא נברא"ע, רגשותיו יותר בהירות ומסכימות לשכלה שיהיו

כ "ע. הירים ביותרב אז יפעל השכל על כחות ההרגשות והמדמה שיהיו, יזך שכלוו שיתחכם יותר בתורה
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מאריך להוציא מן הכח אל הפועל את טבע הט הור של ה  אב ל,המאריך ומעיין בא לידי  כאב לב

שהוא גדול ונשג ב  , כל צדדי ההרגשל שרק קרבת אלהים תמלא צמאונה, געגועיה אל הדבר הנשגבו הנפש

כ המכין השכל "ג ובכללה. אריך ואינו מעיין שתפילה כזאת אינה חוזרת ריקםמ זהו, ונהדר עד אין חקר

ודל מדת  החכמה כן יקר יותר מד ת ההרגש באיכות ג ה שכפיבהוספת חכמה לפני שעת התפיל

,  בתורה' שהרי עקר העסק הי, ימושוש ה שהיתה מחוברת לשכל המוקדם בעת"אריכות של משרעכ .נשגב

 .נשגבהה כ בתור הכנה נשגבה לתפילה כפי ערך מעלתו"לא שהיתה גא ,ל"כדמשמע מדברי חז
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חזק ויאמץ ל בך וקוה אל  '  שנאמר קוה אל  ד, יתפללו ענה יחזוראם רואה אד ם שהתפלל ולא נ, ח"ח בר"אר

די להוציא שלימות מיוחדת מן  הכח אל כ כלית התפילה והשגת המבוקש שבאה על ידה היא  ביחודת .'ד

רחבים ומסתעפים לפרטים ו ודרכי הציורים רבים הם. נפש בציורי קדושה ושלימותה לגדל כחות, הפועל

כל נפש פרטית ל עולמים לפניו נגלו כל תעלומות איזה ציור מיוחד ראוי וחסרה וצור. רבים שאין להם קץ

, שלם מזמין לפניו בראשי מסידור חכמתו העליונהנ וכפי אותו הציור שראוי להיות, שתשתלם בה

עד , ראוי בכל עמקו בנפש ובכל גופוכ כשלא יספיק הציור להשתלם, ולפעמים. סרון וצורך תפילהח אותו

עליו רק לחזור , ענהנ כ האדם שלא"ע. כערכו תתאחר הת קבלות התפילה, עמיםפ נכפל כמהנשנה ו' שיהי

אדם ל אלא שהוא חושב מחשבות לתן. מפדות' קצר קצרה ידו יתה כי, ולהתפלל ולא לאמר נואש חלילה

והנה כך היא המדה . צחי ושלימות גמורה וחשובהנ ושכל הדברים הזמניים יוסיפו לו ערך, אחרית ותקוה

שיודע שכל פעולה תקרבהו למטרתו כ אבל, שהוא עושה פעולות ואינו בא למטרתו  מתחלש לבבוכ אדםב

, "'קוה אל ד"כ אמר "ע .לבבו מתאמץ להוסיף בעבודתו, מטרה צריך המון פעולותה אלא שלפי רוממות

ם מוקדמיה להמשך מכשרון המעשים' תקוה היא השלימות הראויה ויסוד, והתקוה היא שלימות בעצמה

נתקרבת  ' כ נאמנה תדע כי בכל ציור של תקוה לד"ע .לה וזהו כל יסוד ההנהגה ותכלית פעולת התפילה

 ".'וקוה אל ד", להשלים" חזק ויאמץ לבך" כ"ע, אלא שלא הגיעך עדיין מצד שעוד לא השלמת, מטרהה אל

 

t . 

 
רבעה דברים יש להם יסוד אלה הא. 'א וכו"פלה ודת ,ט"ומע, אלו הן תורה, דברים צריכים חיזוק' ר ד"ת

תורה ובכל נפשו יתאוה להרבות ה כל איש חכם וישר דרך יחשוק בלבבו אהבת, תורה. בעיט לכוסף

ישר ונפש הצדיק ה כ מושגו ת בטובם לרג ש האדם"כונים ביותר המצות שהם גמ ,מעשים טובים. ידיעתה

העובד האמיתי ישתוקק , תפילה. פש צדיק אותה טובנ כאשר נפש רשע אותה רע כן, מתאוה לטוב

סדר עניניו הזמניים כאדם שהוא מדיני ל הלא הטבע בכללו דוחק, ודרך ארץ. בנועם שיח' פשו לדנ לשפוך

פקידו לעוררו לדרך ישרה ת לה לא יסמוך שום אדם  על הטבע לומר שהוא יעשה את א ז על כל"בכ. בטבע

כלי ש ך חיזוק שכלי ובלא חיזוקא צרי"כ, וא חיי עולם גם חיי שעהה בכל אלה התשוקות שאחריתם

ואלו הארבעה דברים . ארחות שאינם סלולותב התשוקה הטבעית תפול ותרפה גם תוליך באופן ההשגה

ט "ומע. שכל שהוא יסוד הנפשל תורה היא ע צם. הגוף בטבעי  העצם שלהם ובפעולותיהםו כוללים הנפש

הוא יסוד ש א יסוד כח המדמהפילה היא מרוממת הרג ש האנושי שהות .הם תולדה משלימות השכל

לימות המדמה נמצא במנהיגי המדינות ומניחי ש כי, נ "ם במו"הרמב' כד. להנהגות המדיניות



 197

 .א"כ התפילה תרומם ותחזק מעלת הד"ע, אנושייםה הנימוסים

 

t ̀. 

 
ת פ שאין ערוך לגודל ערכם של המצו"אע. זה בממונוו ט זה בגופו"מ, א גדולה תענית יותר מן הצדקה"אר

אבל כשנת בונן  . ב "הקרן קיימת לעוהו ז"והם מהדברים שהאדם אוכל פירותיהם בעוה, דם לחבירוא שבין

, ל בין אדם לחבירוש ויש בו יתרון על החלק: נו חלק העבודה שבין אדם למקוםל היטב נמצא שיקר מאד 

. 'ד ת של עבודתוא להתרומם לקרבת אלהים כפי ריבוי המדרגוה שהרי יסוד העבודה האלהית לכל פרטיה

זולת המעשים הטובים , לימות בעצםש שהוא, הוא להיות דבק במדותיו' ויסוד השלימות וקרבת ד

שר והוא מוכן להרבה י נעשה טבעו', שבא מעב ודת ד' י השלימות של קרבת ד"זה על ונוסף. שנמשכים ממנו

ליו ע החומריות ותתגבר נוטה אל ' יהי' להיפך בתרחקו מעבודת דו .מעשים טובים ועשות חסד וצדקה

א  "כ צדקה פרטית שנעשית שלא לשמה אינה כ"א .ח וכל טוב"הבהמית ויתרחק לבסוף מצדקה וגמ' הנטי

אז תחת דבר אחד של , חומריותב אבל אם הטבע של הנפש לא יתרומם להתרחק מלטבוע. רטיפ מעשה טוב

אבל כאשר . נפשוב דעת אלהיםבים ברעות שיעשה לפי רוע תכונותיו באין ר צדקה שעשה יוכל להכאיב

' ראת די כ יקרה בעינינו הפעולה שמרבה"א, המון מעשים טוביםל ממנה תוצאות, בלבבו' יגדיל יראת ד

כ "ע. י הרבה כלי יקר לעומת כלי אחד"כונה לעשות עמ בערך, מפני שהיא יסוד למוסר ודרך טובים, בנפש

ז "ועי, מנו ולהתקדש מתאות החומרמ המיותערך זה התענית שפועלת על האדם לשרש נטיות בב גדולה

' והגוף שהוכן ביראת ד, גופוב ט זה"מ. עשים טובים וצדקות רבות יותר מצדקה פרטיתמ מוכן להמון' יהי

בין כי העושה נ ומזה. א אותה פעולה לבדה"שאין לו כ, וזה בממונו. ביםר עלול הוא לעשות דברים טובים

, סקו בה הוא פורץ גדרי התורה המוסר והצניעותע ב ובדרך"מצוה שבין אדם לחבירו כצדקה וכיו

מוסר תוכל לגרום רעות רבות ולמנ ע ה ונפילת, שהרי הצדקה היא מעשה פרטי, חשב לחטאהת צדקתו

'   ,   טוב מעט ביראת דו .צדקה של שעה תוכל להתבטל בהם בהרבה ערכי ביטולה שטובת, מצדקות רבות

  .שהיא טהורה עומדת לעד

 

ta . 

 
מדרכי השלימות היא כניעת . ך מעבור תפילהל שנאמר סכות ב ענן, א גזר  תעניתא ביומא דעיבארבא ל

כדברי הכוזריי , אמתיתה אור נפשו חזק ויגל כבודו בישועתו' תנאי הכניעה צריך שיהימ אמנם. החומר

גוף  ה שכוחות, כ ביום התענית"ע. 'א האורה והשמחה בדרכי ד"כ שקדרות הנפש לא תוסיף שלימות

שהאור ובהירות , רוחנית של הדרת הטבע הכלליה י קורת הרוח"ראוי להשיב שמחת הנפש ע, נכנעים

תענית להכניע ולהשפיל כוחות  ב וכדי להודיע יסוד זה שאין חפץ. ביאים לצהלת הנפש הזאתמ הרקיע

בור ענן לך מעב סכות"כאמור , כ ביומא דעיבא לא גזר  ת עניתא"ע, חומרייםה הכוחות] את[א "הנפש כ

ן  כ כמו. י חוזק כוחות ומלוי אורה בנפש"והיא באה ע, שמחהה כי מתנאי התפילה השלמה היא". תפילה

פ "השליטה הנפשית להנהיג את הגוף וכוחותיו עו כל ררכי העבודה הם מיוסדים על פרישות ממותרי הגוף

וטוב "כ " וכמש" .לישרי לב שמחהו אור זרוע לצדיק"אבל עם זה תעז החכמה לחכם ו, אמיתיה השכל

אדם ולאזרהו שמחה ה זה להרחיב נפשבת"י בשע"הר' וכד, " ראות את   השמשל האור ומתוק  לעינים

 .הגדולים משמחי לב' ממעשי ד
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סטרא  וגסט רא שלש מאו ת שלשים וחמשה אלפי ג ועל כל. 'שלשים חיל כו'  כו' ותאמר ציון  עזבני ה

'  כנסת ישראל יודעת כי בחו בה ד. שכחתניו ת אמרת  עזבניוכבים וכולם לא עשיתי אלא בשבילך ואכ ריבוא

שומר אמונים ועושה '  דרכי דב סגולתה לעצמה בתור עם קדוש מתהלך, אחת, נים בכחהש לאור עולם ופי

רעות ה אשר מוכנים המה לזה בני האומה הקדושה כשיסורו הסיבותכ ,צדקה וחסד ומלא בדעת אלהים

להודיע בעמים שם , כ לאור ג ויים"תרון שנוצרה גי ועוד בה. כויותישאור בעיסה ושיעבוד מל, המעכבות

מנם עלתה מחשבה לפני כי אלה שתי א .ללכת בדרכיו' דרכיו למען על ידה תמלא הארץ דעה את דו 'כבוד ד

חסן לאומי ו כי שלימות ישראל מצד עצמם בכל מיני שלימות. שה לרעותהא התעודות הנה מתנגדות 

. לנו וחטר מלכות מק רבינו יוצא והיה אדירנו ממנו' תן דנ א כשנשב בארצינו אשר"כא "א, הגשמי והרוחני

לאומי והגלות אשר נופצו עצמינו לפי ה י הפיזור"א ע"אי  אפשר כ' היות מאירים בעולם באור דל אבל

, אור באור דעת וצדקהל ועמ ים רבים התרוממו' על ידם נודע שם ד, הלכו שרידינוש ובכל מקום. שאול 

נשבר חסנינו ש י כי מה"כ חשבה כנס"ע. שכים ונטבעו בעמק רשע וכסלח ומת ימיהם הראשונים שהלכולע

א "אינו מפני טובתינו ושלימותינו כ, בים ואיים רחוקיםר ככה להפיצנו בעמים' הלאומי ומה שהפלא ד

' יא קובלת  שהיז ה"אבל ע. אומותה ובת העולם כולו וטובתינו אנו צריכה להיות נדחית מפני טובתט מפני

מ אנו לא "מ' ור דא ע יושלמו ויבאו עמים רבים להיות קרובים אל"פ שאוה"אעש ,ראוי להעשות בדרך

כ לא יוכל להיות "עצמו גב ואף שגם דבר זה, אדם נושא אשה על אשתו ראשונהו .נאבד ערכינו הלאומי

' פ שהי"עא כן. לתה לגמרימ זוכר מעשה ראשונה ואינו מזיזה ממע"מ ,עושה קורת רוח לאשתו הראשונה

ז וגם אנו "מ ראוי שלא נשכח עי"מ', תנחלים בנחלת דמ ע רבים"אולי הדבר נוגע ללאומיותינו מה שאוה

תכלית הגלות רק לרומם א ת   ' אם היש ,ה שאין הדבר כ "ל הקב"א. אבד את לאומיותינו וערכינונ לא

צדיק העולמים מעשות ל תה עולה חלילההי, מזה אחרית ותקוה' אומיותו לא היל האומות ולישראל מצד

אז מ כ לעמים רבים רחוקים"י הפנותו את האור האלהי ג"ועטת עמ להיות ג ם עוזב את ע מו עזיבה, זאת

להסיר את ישראל , כ שחלילה לו לשכח"ומכש. תקפהו ז החבה הלאומית הישראלנית"וממילא תתמעט עי

א תכלית הגלות "כ. לילה לשדי מעולח ,ן האנושיעל ידם באה כל התשועה הגדולה הזאת לכל המיש ,מגוי

א בהכר ה "שלימות כה אבל עוצם התכלית לא יצא אל', ם האומות ל הכיר כבוד דג היא אמנם כד י שיוכנו

מעלת ו .י כבודם של ישראל וגדולתם"א ע"אמיתי בעולם לא יחול כה שאור השלימות, גמורה שתבא בסוף

ויכירו כי השלימות , רך מוסרם לרוח ישראלע ו דרכיהם לפיי מה שיכוננ"א  ע"כ' כ לא תהי"ע ג"אוה

נמצא שיסוד כל השלימות  ו .כ ירוממו קרן ישראל באהבה וחרדת קודש"יא בישראל עה האמיתית צפונה

בלעדי ישראל מ אינו בא להותיר לטובה את האומות, הוא אמצעי לוהש והגלות, י ישראל"יבא לעולם ע

הנה המציאות תשתלם בהרבה מ דריגות עד  ו .ן ישראלי רוממות  ק ר"א להרים קרנם ע"כ

, יחידות, מספרים שהם זה למעלה מזהה דרך עילוי המדריגות אנו  מעריכים בערך. שלימותהל שתבא

והנה ישראל . מציאות ובאנושיותב והוא משל  נערך על תוספת השלימות. רבבות, לפיםא ,מאות, עשיריות

, שראל מרומם אותהי שרוח]כ[ריאה ומשטרה היא ערוכה רק כל מדריגות הבש כ ביאר"ע, מונים ללבנה

י "ק ער כי. כללות השלימות כי מהר ה יפול כל בנין האושר האנושימ ואי אפשר כלל לעזוב רוח ישראל

, כ מנה יסוד הגלוי שנים עשר מזלות בראתי ברקיע"ע .תכונתם ודברי ימיהם נבנה כל אור העולם, ישראל

שאינם חפצים בגדולות , מאור הקטןה ,הוא ודאי לרוח ישראל המונים ללבנהש, גד חדשי הלבנהנ נערכים

נה חמשה מעלות של מ ,ועל כל מזל ומזל בראתי שלשים חיל. חם הפנימי לאלהיםכ א  בחוזק"גשמיות כ
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לימות ש להוסיף, כערך המעלות שהמציאות עולה בדרכיו, גסטראו קרטון, רהטון, לגיון, חיל, המציאות

, היות הכל עולה ומשתלם ומגיע למרום השלימותל אה והמשטר ששם הבורא מראשפ חוקי הברי"ע

האיכות באנושיות הוא ]ו[ל העליות כ שיסוד. משת דרכי המספר שהם סימני העליות בערך ואיכותח כערך

שלימות העולם ש והכונה שהדרך. וההליכה בדרכיו' הוא באמת הדעת את דש ,התרחבות הכח המוסרי

כ נרשם בשנים "ע. הוא מיוסד רק על קיומם הלאומיש ,פ רוחם של ישראל"דוקא עא "מהלך אינו כ

בבא ו .לחדשים הנערכים ללבנה, לשיםש עומת שבטי ישראל וערך הלבנה בסיבובה שהוא למספרל עשר

אבל גם אז כשיבא . ח הלבנה עם כח החמהכ הכל למעלה העליונה ששם ערך הרבבות שם מתאחד

כ "ע. שראל וחזקם הלאומיי ברוח' ינו שהאור יתפשט בעולם כולו אבל הכל יהיהי, וזוע השלימות למרום

וכבים כנגד ימות  כ תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה, ערך היותר שלםה אמר שעל כל  גסטרא  שהוא

צמם ע מפני שכשם שהם מושלמים מצד, שראל שנמשלים לכוכביםי כ על"תליית הכוכבים מורה ג. החמה

ואינם ניכרים לפי מעלתם , כוכבים שהם עולמות מלאיםה כערך, קי המציאות הרחוקכן הם משלימים חל

א "ל ישראל אינו ראוי להחקר ואש כן ערכם. י עומק חכמה והוספת שלימות של דורות רבים"ע א"כ

ם כנגד ימות  ה והכוכבים. י הוספת הרבה שלימות והתפתחות ברב הימים"ע א"ה לעמוד עליו כ"לאו

וישא ת מיד , י ישראל"ע המונים לחמה יבא הכל ע"והא נשפע על' השלימות שיהילהורות ש, החמה

והנך , כ איך תאמר עזבתנ י ושכחתני"א .חותמן של ישראל וגדולתן, ם בשלימותו והגיעו לתכליתוג ,עליו

, "עליך זרח ' כבוד דו קומי אורי כי בא אורך"א "וים לא באופן פיזור והתבטלות כג עתידה להיות לאור

ל כל ע להיות מופיע עליך ועל ידך' הישיבה בחשך היא סבה לאור דו .י גודל אורך ינהרו כל אפסי ארץ"וע

'   ומבואר במקרא, י תעודתיך לטובת כלל המציאות"ע וחלילה לך לחשוב שתתבטל לאומיותך. העולם כולו

שעיקר השליחות , "ךבאות שלחני אליצ ' וידעת כי ד"ז מסיים "וע" והיו לו לעם' וים רבים א ל דג ונלוו"

לקו על אדמת הקו דש ח את  יהודה' ונחל ד"מ "ככתוב שגם  אז בהתמלא  התכלית מו .ותכליתו הוא אליך

מיוחד ה אחרי שלימות האנושי אין צורך בקיום האומה בצביונהש להוציא הטעות" ובחר עוד בירושלים 

ה ולא יתקיים ולא יתעלה שלימות הכללי לא יבנה וכל, כי ברית עולם שלא ימוט הוא, לא כן, לה

 .י זריחת שמשן של ישראל"א ע"כ במעלתו

 

tc . 

 
יסוד דור . לים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדברא ה כלום אשכח עולות"אמר הקב, התשכח אשה עולה

עשה עמם נפלאות עד אין חקר נ כ"ע, להעלות את ישראל במעלתן הראויה להם מצד עצמם' יה המדבר

בר העולם מתוקן כ גם  בהיות, והנה לישראל יתרון תמידי. ריכים להנהגה טבעיתצ מפני שמצד עצמם אינם

תבטל י חלק הבכורה לא, "בני בכורי ישראל "מ אמר הכ תוב "מ ',ועמים רבים כולם יכירו וידעו כבוד ד

לישראל שום ' לא הי' יתרון המקרי הוא שאפיה ,יתרון מקרי  ויתרון עצמי, ויש בזה שני יתרונות. לעד

גם , ולהדבק בשמו' בוד דכ רק מה שהם קדמו להם דורות רבים להכיר, גד שאר האומותנ לה בעצמםמע

דושתם ק א מפני יתרון"שהקדמה זו לא באה במק רה כ, ועוד. עולםל זה הוא יתרון שלא יוכל להתבטל

מר כ א"ע. עז לפי מהלך השלימות שיתרבה לעתידו בטלה לעולם ועוד תוסיף כבוד' כ לא תהי"בעצם ע

היינו עצם העבודה , שכח עולות אליםא כלום, פשר כלל שלא ישאר יתרונם של ישראל לעולם קייםא שאי

אפשר ' ולא הי' עבודת דל ראוי כלל' בשעה שהישוב כולו לא הי, במדבר' עבוד את דל שהקדמת לכל העמים

בודת ע היא, ופטרי רחמים. ראותם ורשעם אשר השתקעו בהםפ מפני' ע באור ד"לפעול כלל על אוה

בני "יחוד נגד מע לתם של ישראל העצמית להם ב שהוא מכוון, הבכורות הכוללת בכור אד ם ובכור בהמ ה
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א "א, רכם של ישראל מצד עצמםע רק מצד' שעקרו הי, במרבר' ואותו היתרון שהי". שראלי בכורי

קדוש מן המציאות ו דולולא ישמד יתרון גדול נחלת גוי ג, "לקינו יקום לעולם א דבר"שיתבטל לעולם כי 

לימות ש 'כי לולא העגל הי, נמשך כך' בכורות ולולא העגל היב כ מתחלה היתה העבודה"וע. לעד לעולם

בדרך שיסובב , דרכים שהם מביאים שלימות לאומותל 'העולם מהלך רק לפי ערכם של ישראל בלא נטי

, תרון הבכורה העצמית של ישראללאה בימ כ היתה מעלת העבודה כולה"ע. חיקה כל דהו לישראלד 'אפי

ואולי גם  , "ויעלו עולות"ל"דחזכ והם הבכורות" וישלח את נערי בני ישראל"' תורה נאמרה כ אצל קבלת"ע

 .פטרי רחמיםו ז רמז בעולות אלים"ע

 

td . 

 
אמר לה גם , בודך שמא לא תשכח לי מעשה העגלכ ע הואיל ואין שכחה לפני כסא"רבש, אמרה לפניו

. ל ואנכי לא אשכחך"שכח לי מעשה סיני את ל הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמ א"א, שכחנהת אלה

שראל מערכם להיות ראוים לבא י י מה שנפלו"כי ע. ם פחיתותו גרם לעולם רוב כבוד ועזע מעשה העגל

צרפים בעמקי נ ז הוכרחו להיות"שעי, ה שהחסירו בעצמם השלימו בעולםמ ,מיד אל גדולתם ושלימותם

ואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך  ויסוד תכלית ה אבל. ודר כיו' לויות ולהודיע בעמים כבוד דהג

, ל החסרון שפעלו במעלות עצמםש כ ישאר תמיד הכתם"א, שראל בעצמם הוא עומד בפני עצמוי שלימות

כלית טובה ת  א ממנו באה"כ, קיים לעד' י לעת התיקון ימצא שהרע לא היכ .אמר גם אלה תשכחנה

, הוא  תלוי ואחוז במעלתן של ישראל העצמית'  ור דא וכיון שהתפשטות. בעולם'  תפשטות אור דלה

כ "ו כ, ואיל ויש שכחה לפני כסא כבודיךה כ אמרה"ע. ז"כ נתוסף  עי"בסוף שאפילו מעלת עצמם גל יתגלה

כ שמא תשכח לי מעשה "א, עצמיל צמית במעלת הכלל האנושי עד שתחשב מעלתם מעלהע תחובר מעלה

, מר ואנכי לא אשכחךא כ"ע. ניכר אלא שיתפשט באורח שוה על כל האנושיות' היי סיני ויתרוני היחידי לא

מעשה העגל  ו .ניכרת מעלתך היתירה והעליונה כי לא לריק יגעת' הית שלעולם לענין יתרון ותוספת מעלה

.  חי לפחיתותאנושיות לא יוכל לעשות בך רושם   נצה מתוך שעל ידו גרמת  לכל הכבוד הזה לכלל

אדון כל ' שדרך ר. שכחך זה מעשה סיניא ואנכי לא, ד גם אלה תשכחנה זה מעשה העגל"מ, א"ארד והיינו

תבאר שהחסרון יהפך כולו ת עד שבסוף ההנהגה, ל יצוריו למעלה ושלימות נפלאה מאדכ המעשים המנהיג

. א יחסר כללל שלימות זהמפני התפשטות ה] להפחות[אפשר ' יתרון שהיה אבל הצד, ליתרון ושלימות

מ לתכלית השלימות  "מ, ע שגרמו חסרונות"ל אוהא ותוכן הדבר כי גם המדות הרעות וההתחברות

ולשכלל ' יך להשתמש בהם לעבוד את רא כי גם בהמדות הרעות ידעו, אלה החסרונות מעלות יקרותמ תבא

 .כל דרכי החסן ההוד והקדושהב את כל המציאות

 

te . 

 
. ק אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה"ל דא"ריבא מ"מנה', ם היו שוהין שעה אחת כוחסידים הראשוני

והנה . ה"דכתבנו בביאור המשנה בעכ ,שעה דרושה והיתה לישר הטבע של הלב לעומת השכלה שהיית

שכיל דרך הטוב אף שכופה י פעולתו השכלית למי שרק בשכלו] את[טבעו ולבבו ] על[ ההבדל שבין מי שפעל

הוא בטוח , שכלה כי מי שכבר  התרומם טבעו למגמת . בדלים ועקרם ההתמדהה ת טבעו הוא בכמהלזה א

תרומם י אם לשעה, אמנם כל זמן שהטבע עומד בפראותו". שמרי ורגלי חסידיו"שלא ישתנה מצרקתו 
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יסוד ההפעלה על הטבע בעבודת התפילה מוכח ש כ אמו"ע. לנשגבות בעבור שעת הכושר יפול ממעלתו

ההתמתנות לישר טבעם אל א ור השכל ומזה ו שעליהם תפעל הישיבה, "אשרי יושבי ביתך"כתוב ש ממקרא 

, נצח, מ שנאמר"לי כ"דחזכ ,בלא הפסק, "עוד יהללוך סלה", תמידית באורח צדיקיםה תבא ההתמדה

 .אין לו הפסק לעולם, ועד, סלה

 

tf . 

 
ך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים שנאמר א, פילתות ל המתפלל צריך שישהה שעה אחת לאחר"ואריב

י התרוממות  "א שע"כ, ל זמנה בלבדע שפעולת התפילה צריכה להתפשט לא רק, כבר ביארנו. ניךפ את

הולכים לתכלית האמת ו שכולם יהיו קדושים, בתפילה יתקדשו כל ארחות החייםש והתקדשות הנפש

רגשותיו ו לקשר ציורי מדעו, להשמש ישיבת השעה שלאחר התפית ז"וע". בכל דרכיך דעהו ", והצדק

ז "וזוהי מדרגת הישר שאינו פורש מעסקי עוה. ולםכ הרמות בשעת התפילה עם דרכי חייו הגשמיים

והיא היתה מדת האבות כפי . אמתיתה לתכלית ההצלחה, מגדילם ומאדירם, ושה בהם ומרחיבםע א"כ

אברהם יצחק ויעקב  של"זח ר אמרווכב. ל בשער הפרישותנ"חוה' כד, עסקיהם הגשמייםמ שמסופר בתורה

ולישרי לב ", עולםב הטוב' שלבו שמח בכל טוב שה שפיע ד, דריגת היש רמ כי זאת  היא. נקראו ישרים

עם זה ו ומוסיף בישובו של עולם ושכלולו, היות משתלם מכל דברל וטהרת נפשו ותומתו תנחהו, "שמחה 

ו קשורים יפה בציוריו המדעיים ורגשותיו  ייח והיינו מפני שארחות, יוסיף שלימות והצלחה אמיתית

יתירה צריכה להיות ה אבל המדה, אמנם הצדיק צדקות אהב, "דיקים יודו לשמךצ אך. "הנעלים

ניך פ ולאור, "ישבו ישרים את פניך"לזה התכלית . חוקות מצדקהר שתתפשט הצדקה בכל האר חות שנראו

ה עולה מעולם "ושקילוסו של הקב, וריצ 'להראות כי ישר ד' יהלכו בארצות החיים ומקום שווקים

 .אמיתיה ומזה תוצאות להשלמות, יופי לענג הרוח האנושי ולעדנוו משוכלל בכל ח

 

tg . 

 
שעות ביו ם לתפלה תורתן האיך ' אחר ששוהין טמ וכי ' ר חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת כו"ת

השכחה . שתמרת  ומלאכתן מת ברכתמ אלא מתוך שחסידים הם תורתן, מלאכתן אימתי נעשיתו משתמרת 

תילדים ממנו אינה  מ אין הכלל שמור יפה וההשקפה העמוקה איך הפרטיםש באה אל הפרטים מפני

ז "כ עי"עד שיודע ג, קנין גמור בנפשו והעמיק בהם הרבהב אבל מי שקנה כללים מדעיים. טבעית

כ "ע. הוא נזכר ולא ישכח, נימיתכרתו הפה פרטים מתחייבים להשלים את הכלל הניכר לו בטבעו מצדה כי

אלו ששכלם נמשך אחר ל א"אינם נראים למחויבים כ, מצות המעשיות וכל פרטיהןה 'אפי, ק"כאשר תוה

הם ל נעשה,, ליון שהתעלה שכלם לעומק המוסר הכלול בתורת דע אבל החסידים קדושי. טבע המורגש

מפני שהיא שוה מאד לתכונתם , קרבןפה תורתן בי ואחר שכבר למדו משתמרת , סדר השמעיות כשכליות

הרימם את כל מין האנושי משפל מצבם ב ובאשר השלמים הללו מועילים מאד לעולם. הקדושהו הישרה

ן הדין הוא שלא מ ,ריכים להיות פונים שעות רבות ביום לחדש ציוריהם הרמיםצ ולפי ערכם, החומרי

מה מעלת חסידותו אין כ י מי שלא  נשל. תברכתמ כ מלאכתם"ע, תבטלם הכרח מלאכתם

, כ  תביא לש לימות האנושי"מלאכה היא גה מפני שיגיעת,  עמל בה בכל כחו' א כשיהי" תברכת כמ מלאכתו

ק בעולם שלא יגיע האדם ח ' כ שם השם ית"ע. א  שיגיעת שניהם משכחת עון"ת עם ד"ת כדברי התנאי יפה
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, יושרה ים שהתעלתה נפשם למעלתאבל החסיד. עון הצבור בטבעומ כדי להרחיקו, א ביגיעה"לצרכיו כ

כ "חוקים מעון ולא להם נתנה תעודת היגיעה ער הם, להיות דבקה בעצם טבעה בשיווי קדושת התורה

  . תברכתמ מלאכתם

 

th . 

 
ל ריקא כתוב  "א' ולא החזיר לו שלום כו' חר כוא מתפלל בדרך ובא הגמון' ר מעשה בחסיד אחד שהי"ת

אם הייתי חותך ראשך ' נפשותיכם כול מאד וכתיב ונשמרתם מאד ק השמר לך ושמור נפשך ר בתורתכם

ההפקירות שהאדם . 'יית עומד כוה ד"ל אלו לפני מלך בו"א, מתן לי עד שאפייסך בדבריםה ל"א. 'בסייף כו

שהרי , יסוד המוסר הכלליל פ מדת הגבורה הראויה היא מזקת מ אד"מקום שאינו עב מפקיר עצמו לסכנה

ה  מ י"ואם אבד האיש חשבון מכל הפסד ע, ראת העונש וההפסרי וא מציורהתחלת ציורי המוסר ה

ולא יוכל לבא גם ממנו למעלות השלימות , תחלתוב אובד הוא את היסוד המוסרי, שמפקיר עצמו וחייו

כי אין דרך לקבע משמעת  , עולםה אז בטל יסוד, אם בכל העולם תתפשט מדת ההפקירותו .הגבוהות

הכונה ' תהי' פיא ,כאשר כת וב בתורה עניני שמירת הנפש באזהרה גד ולה, ול רכ אמ"ע. והדרכה מוסרית

עונש ה מ הציור הנצרך לזה הוא ציור יראת"מ, עצום מהפסד גשמיו כ לשמירה מהפסד רוחני שהוא גדול"ג

כי כיון שאינו מבחין  בין רע לטוב , ורא ושמיר ת נפשמ וכשמשתרשת ההפקירות בלב בטל כל ציור. וההפסד

סיד הדואג למעלות הרוחניות  ח כ בתור"ע. ועלת גם בהגדלת המשקל של הפסד נפשי רוחנית אין, לו

כיון , ין כאןא כ ביאר לו שביטול ציור מוסרי"ע. הוא מבטל הציור המוסריש חטא בזה לדעתו, והמוסריות

כ לפי "א, די"פ מורא שמים כ מורא מלך  בו"כהל שלפי אמתת הציור המוסרי שראוי לדמות

שהרי הפוגם בכבוד  ', עולה עליו נימוסית מורא המלכות  עומדת במשק ל שוה עם שמירת הגוף ה המדה

ו "וכמו כן ק. עולםב היינו מפני שביטול כבוד מלכות ומוראו מביא תוצאות רעותו .מלכות מתחייב בנפשו

כ לפי מדת קיום "ע. רעות מוסריות וחומריות שמביאל הדברים שביטול ציור מורא שמים אין קץ

אותו ' מזה אנו למדים שבטוח היו .א בגדר הגבורה הראויה"מוסר אין זה נכנס בגדר הפקירות כה ציורי

אלא שלפי , קיבוע רק חששא רחוקה כערך נחש כרוך על' והי, ח שלא יהרגהונ אדם' חסיד שאותו השר הי

מקום ב  היאחסרון השמירה גם מחששא רחוקה בכלל הפקירותש נראה לו' נימוסו של השר בהשקפתו הי

אין זה ממדת  , תפילה שהיא נוגעת בכבוד שמיםה שמדת, והחסיד השיב לו כענין. חשש סכנת נפש

דרך להתרחק מכל חשש בסכנה ה להורות כי, והשר מטעם זה כפל הפסוק, א ממדת ה גבורה"כ ההפקירות

 .כללי האנושיה היא יסוד לאוצר השלימות

 

v. 

 
' ל הראוני את  חורו כו"א, ר"ח ב"או והודיעו לרב ז יק את  הבריותמ' ב ו ערוד והי' א שהי"ר מעשה במק"ת

ד "עפ, מבואר ביותר.  'כו,  לא מט א ממיתא ל ראו בני  שאין ערוד ממית"א'  כו, נשכו ומת א ותו ערודו יצא

, א לענוש את הרשעים"ינו כא כ כל כחו והוייתו"א, ערוד נברא בנס בתוך נס לפורענותש ,ב"ל חולין קכ"חז

. רשעיםה א לענוש את"שכולן לא נבראו בתכונת הזיקן כ, כל המזיקיםל ה" בערוד בגלוי הומה שנראה

א לעונש "וכל יצירתו אינו כ, ששת ימי  בראשיתמ ה"אלא שהערוד שאינו מכלל בריותיו של הקב

, ב זה ההפך מסבת מציאותו' דיק היצ כיון שנשכו לאותו, א בעונשם  של רשעים"תכליתו אינו כו ,ופורענות
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 .כ מת אותו ערוד"ע

 

v`. 

 
האדם שפגע בו ערוד הוא . ד"ח ב"ו לערוד שפגע בו רל ואוי, באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד

אמנם כח . ק לשם עונשם של רשעיםר כ נשתלח בו מויק  שנברא"שע, כבר חטא ח וץ משורת הטבעש אות

שחסידותו , ד"רחבכ קדושת חסידהוא מוכרח להתבטל מפני , וצא מחוקי הטבעי המשחית הזה שהוא

ד "כ כשפגע בו רחב"ע, רוד הוא חוץ לטבע בהוייתוע ומפני שקיומו של. יוצאת מגבול הטבע

היא ההנחה האמיתית של כל דבר   ש וכשנדקדק בדב ר שורש החסידות האמיתית נמצא . התבטלל הוכרח

אף כחוט ' וח ונטיר ני כלעד שלא תמצא הפרעת סדר מפ, תכלית היושר והתיקוןב פ תכונתו האמיתית"ע

שמרו ב כי. תפילתו אם מקובלת ואם לאו מסידורה ושגירתה בפיוב יודע' כ חסיד עולם כזה הי"ע. השערה

כ בהיות הערוד "ע. לה מתכונת היושר שראוי להמצאק הרגיש גם ביציאה, בסדר מכוון את כל סדרי היושר

ויסוד איסור  , לא בראתי בעולמיש ו דברהם עש, י שם בחולין"רש' כפי, חטא מרביעת כלאיםב נברא

ישרים שהם ה במציאות  וחוקותיו' ל היציאה מסדר הישר ששם השם יתש הכלאים הוא מורה החסרון

א ת ' כ כח הרע שמחי"ע". המתך לא  תרביע כלאיםב את חוקות י תשמרו"כדכתיב י , ראויים להשתמר

שהוא הישר , ח בן דוסא"פגע בו רב להתבטלמוכרח , הוא בנוי רק על הירוס השיווי וערך היושרש ,הערוד

 .פ חכמת יוצרם"ע שהם חוקי המציאות האמיתים, שורת היושר ודרכי הצדקמ האמיתי אשר לא נטה

 

va. 

 
גם השפל , דעה הוא להשתמש בכל דברה גדר. א גדולה דעה שנתנה בתחלת ברכות של חול"אר

דעתו ' לא תהי' אפי, דושהק ות ועניניוהנה בשעה שהאדם מתעסק במעל. תכלית המעלהל ,שבתשמישים

עה הגונה ד לזאת צריך, אבל כשמתעסק בעניני חול. תכלית השלימותל נקל הוא שיעשה הדברים, גדולה

ז בר "שאמר ע, "בכל דרכיך דעהו"ז נאמרי "וע. נולדה כדת חכם הרואה את, לשעבדם לתכלית המעולה

ז "שכתב ע" עשיך יהיו לשם שמיםמ כל"וזהו בכלל . היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בהש קפראנ

כ בתחלת ברכות "ע. שלימוהוה הוא מאמר  מופלא שחברו בו פילוסופים ספרים ולאש ,פרקיו' חבם"הרמב

שאז גם , תפלתהו צריכים להקדים ברכת הדעה, חולין ויוצאים מעניני הקדושהה כשפונים לעניני, של חול

 .עניני החול קדושים יהיו

 

vb. 

 
הדעה תציין ביחוד ההנהגה המוסרית השלמה . 'עות דד שנאמר כי  אל, ולה דעה שנתנה בין שתי  אותיותגד

ושלימותו מביאה לידי כל מדות  ' תי והנה הכרת השם. ל המעשים כולם ערוכים בחכמה ובדעתכ שיהיו

 ההנהגה י"גם ע. דרכיוב מביא לכל טוב ולהדבק' ת שזכרון השם ית"י בשע"רה כדברי, טובות שבעולם

תנה דעה נ כ"ע". ליראיו ובריתו להודיעם ' סוד ד"כי ', רכי השם יתד הטובה והמוסר השלם ישיג ביותר

 .'כ לידיעת שמו ית"מביאה גו 'י זכרון השם ית"להורות שבאה ע, בין שתי אותיות
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vc. 

 
הוא שלימות מפני ש, בנ פשות' רחמים יצר השם יתה יסוד. 'וכל מי שאין  בו דעה אסור לרחם עליו כו

פרנס את עולמו בלי צורך לרחמי בני ל יכול' הי' כי השם ית. ענין צדקה שמצלת מדינה של גיהנמיכ ,בנפש

כשמרחמים עליו , רחמיםה אמנם מי שאין בו דעה להעריך ערך. רחמים היא השלימותה אלא שמדת, אדם

דת המש פט מ לא לחוש עלאלא יחשוב שכן היא המדה ש, יש ברחמיםש אינו פונה להשכיל צד השלימות

וחסרון נראה , להפקר' שורת הדין משרישים בו נטימ י מה שמרחמים עליו יותר"ונמצא שע, כלל

שמרחמים עליו יודע הוא ומכיר שמדת כ גם, אמנם מי שיש בו דעה. משפט שהוא עמודו של עולםה ממדת 

צר מדת הדין ולא מצד מ כל טובראוי ל' ושראוי לו להשתדל שיהי, הנהגה תמידיתל הדין היא יותר ראויה

ענין כ .ררכי הטוב והיושר ולא יסמוך על מדת הרחמים יותר מדאיב כ יוסיף אומץ"ע, מדת הרחמים

כי קיומו של . ה מוחל לך אל תאמן לו"טא והקבח ר"אם יאמר לך יצה, "אל תאמינו ברע "פ "לנ ע"דחז

ובעל הדעה ישקול בצדק מדת  , דיןה פ עמל כל אחד כמדת"שלימותו הוא רק ההכשר לזכות עו עולם

 .אמיתיה מהכרתו את השלימות' אבל לא יסמוך עלי, היות גוזרתל הרחמים כמה תוכל

 

vd. 

 
, מציאות קדושת המקום. 'מקדש ד' עלת דפ שנאמר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, א"ואר

א נשגבת מבינת  אד ם הנה הי, עולםל מעלה הוא נמצא במקום המקדש שמ שם יצאה האורהה שבתכלית

אמנם כאשר . גוףה בדלת מקום אצל הקדושה העליונה שלמעלה מכל משיגיה בהשקפה איך תתכן

דם להיות מתרכזים לתכלית המעלה והקדושה וכבוד א התיחדות קדושת המקום פועלת על בני

חדות  ואים המעלה הנמשכת מהתיר וכיון שאנו. מזה בא יסוד ההדרכה השלמה האנושית בכללהש ,שמים

התיחדות תביא ה הוא יודע כי זאת, יודע מראשית אחרית ותוכן רוח האדםה 'כ השם ית"א, המקום

כ המקדש נתון בין "א, עצמה גורמת התיחדות המקוםב כ הטובה השלמה ההיא"ע. להדרכה הטובה

י מרכז "והיותו מדיני בטבע ומשתלם ע, ציוריוו ושלימותו כפי מדת האדם' בין השגת השם ית, ותיותא 'ב

ביקרת התיחדות ' שם השם יתש ומזה נעלה אל עצם עניני הסגולות, נשיאת דגל דעת נבחרתו של אחדות

, "'פעלת ד"זה ו .א לתכלית שלימותן"צא התכלית השלמה לפי מדתן של בנת למען, המקום מראש מקדם

י "ע ," כוננו ידיך'מקדש ד", קדושת המקום וסגולותיו המיוחדותל הפעולות העקריות שהם הכנות עצמיות

מתכנסת ב ו שאיפת השלימות האמיתית אל  ש י אמצעות המרכז"גרמא של ציורי שכל האדם שבא ע

ד קדושת המקומות "ע ומשלים לזה ביותר דברי הכוזריי. בחסדו' התוה לו השם יתש תכליתו הנשגבה

, צד ההסכמהמ סגולה מצד היותם מכשירים את המדמה לשלימות וצדקב שלבד ערכם הנעלה, המקודשים

' ד כ יאתה לכל ישרי לב להשתוקק להסתופך בחצרוח"ה ג"משוו ,כ דבר נשגב שראוי לרדוף אחריו"הוא ג

 .ולבקר בהיכליו

 

ve. 

 
ק ניתן בין שתי "ביהמ, עה נתנה בין שתי אותיותד ,ק בימיו"א שיש בו דעה כאלו נבנה כיהמ"כ, א"ואר
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פ השכל והשלימות  "ציורי רגשותיו עו כונן את כל מעשיודר הדעה האמיתית הוא להשתכל איך לג .אותיות

פני שחפצים הם לדון כל מ והנה הדברים שמבלבלים את פחותי הדעה הוא. 'שם יתה האמיתי שהוא רצון

מצוי בנפש ש א כח אחד מכחות המציאות"ינם יודעים שהשכל אינו כא והם, פ משפט השכל"דבר רק ע

ציורים והרגשות שצריך שכפי מה שכלם יחד משיגים ו רבותאבל עם השכל כבר יש לו מדות . האדם

י שלימות התורה כולה וכל דרכי "ע ושכלול כל ההשלמה הזאת בא רק , לכת בדרך טובה ושלמהל יתפעלו

ישתלם העולם בכח ש להורות שכדי, הנוי הוא שלימות הציור, קרא נויו של עולם נ ק"והנה ביהמ. האמונה

דולה ג באה שלימות, ק בעולם"כ בהיות ביהמ"ע. צר כל המעשיםי  וממנוהמדמה שהוא אב לכל הפעולות

ויושר המעשים שבא מצד שלימות הציור . התכונותו לכח הציור האנושי וממנו מתישרים המעשים

ז "ומצד ההכנות ע, יבולו של האדםק מצד עצם הציור והמדמה כפן כח, הוא נערך בערך כפולש כתבנו

כ מי שיש בו "ע .לכונת השלימות' יען כי המדמה גם הוא נברא בחכמתו ית' תי בפועל שנעשו מיד השם

הוא כאילו נבנה , שכל והשלימות ולהשכיל ערכםה ויודע להביא גם ציוריו ודמיוניו בחוג, דעה

והוא בנוי על , ק במציאות"יהמב שבחכמתו מביא לעצמו ולזולתו קצת מתכלית תכונת, ימיוב ק"ביהמ

' בל מצד כי דא אף שהמה הבל מצד האדם החושב, א תהו המה ציורי הלבל כישיכיר , ההכרה הכפולה

צריכות לקשרם לשלימות כולם מקו דשות הנה ש כ ג ם ההליכות"ע, ולא תהו ב ראם, כוננם בכחם

 .אמתה בקדושת

 

vf. 

 
דולה ראויה להקרא אות ה שהיא ראויה להיות ג מד ה. אלה מעתה גדולה נקמה שנתנה בין שתי אותיות

אינו , הוא נעשה לתכלית הגוןש אבל דבר שהוא חסרון מצד עצמו אלא. שלימות מצד עצמהו יתתכלית

פני ההכרח לאבד מ א"ואינה באה כ, מדת הנקמה כיון שהיא ר עה מצד עצמהו .ראוי להסמן  בשם גדלות

 הנחהה איך תקרא מד ה זו גדולה אם סימן, ישרים מרשעתם וזדונםל את הרשעים כדי לתקן עולם ולהניח

 .בין שתי אותיות ראויה להדרש כן

 

vg. 

 
אחת לטובה ואחת , ולא שתי נקמות הללו למהע כדעולא דאמר, במלתיה מיהא גדולה היא, ל אין"א

השיב שאין הדבר כמחשבת  . קמות הופיענ לפורענות דכתיב אל, טובה שנאמר הופיע מהר פארןל ,לפורענות

שאין הדבר , תקנת הצדיקיםל א מהיותה מוכרחת"רשעים אינה שלימות מצד עצמה כה שאבדן, המקשה

דולה היא ג נמצא שמדת  הנקמה. לימות בהנהגה מצד היושר האלקיש א איבודן של רשעים הוא"כ, כן

לימות מצד עצמה בהיות היושר האלהי נעשה ש שהיא, וכחה כפול, באמת במקו ם הנחתה הראויה

נותנת מקום לצדיקים להבנות  ו שיועוד שמכשרת את הצדק האנו. הראויים להנקם בהםמ להנקם

תכלית הטובה ל אחת לטובה, כ הם שתי נקמות"ע". חים גרים יאכלוימ וחרבות"מחורבנן של הרשעים 

" הופיע מהר פארן"כענין , הפורענות של הרשעיםמ וההנאה של הראויים למדה הטובה שבא

רך טובים מחורבנן של רשעים הולכי בדל והוא משל על כל טובה נמשכת, ופיע ממונם לישראלנה שמפארן

להנקם , צד עצמומ שהוא דבר של שלימות, "אל נקמות הופיע"פורענות שנאמר ל ואחת. מוחלטים

, וכיון שיש בה כפלים בשלימות. ה"ל שופט העליון בש מהרשעים שהם ראויים לכך במשפט צדק
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 .אמת מדה ג דולה ראויה להנתן בין שתי אותיותב היא

 

vh. 

 
ה "שבחו של מקום ב. משתקין אותו, ודים מודיםמ ,ועל טוב יזכר שמך, ור יגיעו רחמיךהאומר על קן צפ

. וא יתברך הוא הכל ואין עוד מלבדוה חתום בחותם האחדות והכלליות ולא בענין של חלק כי' יהיש ראוי

ההשלמה הכללית אין בה ו ,מציאות הוא היושר האמיתי והמשפט של השלימותה ומשפט הכלל של כל

דותיו של מ כאילו, כ משתקין מי שאומר ע ל קן ציפור יגיעו רחמיך"ע . בין טוב לרע כי כולה טובההבדל

מציאות מפני שיש בו המיית רחמים לפי הציור החלש ב פונים לחלק מיוחד, ה הם רחמים חלקיים"הקב

כ "ג, שמךועל טוב יזכר . זהו נגד האחדותו ,שבא להם מפני השקפתם הצרה על המציאות כולה, א"נב של

כ "ע. הנהגה אחת היאה וכל, הם אחדים' מפני שמעשיו ית, כולל הכל בהשלמה אחתש הוא נגד האחדות

כי  "הטוב ו אחת על מקור האור' א הודי"כ, ש כאן דברים מחולקיםי כאילו, אין ראוי לומר מודים מודים

 ".עמך מקור חיים ובאורך נראה אור 

 

w . 

 
' יסוד ההודאה באה מהכרה שהשם ית. שויותר 'משום דמיחזי כבבשלמא מודים מודים משתקין אותו 

ל בשער עבודת האלהימי שהטובה "והח 'כד, מעשיו בלתי מוכרח והוא הוא בעל הרשות הגמורהו בהנהגתו

בדו הוא הבעל הרשות ל רק  הוא' ובאשר השם ית. ה תסולק ממנה חובת ההודאהל הבאה ממי שלא כיון

מפני . כרחה ולתו הם נפעלים מכחו ויש בהם על כל עניניהם צד שלז להגמורה שאין עמה צד הכרח וכ

הוא יחיד ' כ רק הוא ית"ע, צל המלך שהשלום שלוא שהחופש הוא שלימות ונמצאת בשלימותה רק

', חירה עצם מציאותה מוכרחת מכחו יתב והחופש הנמצא בבעלי, כ הוא לבדו הוא אל ההודאות"ע .ברשות

 .החפשי הגמוררשותו ב שהכריח מציאותה

 

w ̀. 

 
ותנן חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך  , רעהה נמי מ שמע על הטובה ולא על, ועל טוב יזכר שמך

ה נזכר על הרעה מפני "ין שמו של הקבא כ"א. יש ציור להבין רעות העולם מפני הכרח החומר. טובהה על

מנם ציור זה משובב  א , החומר אלא שהרע הוא ההעדר והוא בא לפי הכרח, וב מאדט שכל מה שעשה הוא

חק ב ויוכל החומר, אין להגבילה בהכרח החומר' יכולת השם יתש ,והציור האמיתי הוא. דעתו של אדם

לא שיש תכלית לכל רעה שתבא ממנה טובה א ,יכולתו הבלתי תכליתית להברא בתנאים יותר שלמים

, י הרעה שקדמתה"באה עש וקא מפניניכרת לשעתה כשתבא איך  היא נעלה ד' טובה תהיה ויתרון, עצמית

 .ל הטובה כמו על הרעהע בברכה' כ ראוי להזכיר שמו ית"ע
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א מפני שעושה "וח, מטיל קנאה במעשי בראשיתש א מפני"ח' ט כו"אלא על קן ציפור יגיעו רחמיך מ

קפת את  היא מ' י טובו של השם יתכ ראוי שישכיל האדם. ה רחמים ואינם אלא גזירות"ל הקבש מדותיו

א לפי מה "ברואים לכב וכבודו הוא שלימות הגמור שימצא, ברא לכבודו בראש המציאות כולה וכל מה

הבדילו ל על ד בר מיוחד' מוטעת שיתכן לומר שיגיעו רחמי השם יתה והדעה. שיוכל לקבל ולהתעלות

הנטועה באדם תגבר הטעות בצירוף אהבת עצמו ת כי בזה, לטובה מכל בריותיו היא מביאה אסון לעולם

ובאמת ראוי  .  מצד עצמו' את   דמ נעוריו יותר על המדה לחשוב שרק הוא הוא הנבחר והאהובמ ביצר לבבו

, חידים מברואיוי אלא שלפעמים נבחרים, סדו הם מג יעים על כל בריותיוח להשכיל כי רחמי השם ושפע

אבל לומר הגע ת  . תטובה הכללית השוה לכל המציאוה כדי שעל ידם תבא, ב"מעמים ואישים וכיו

והוא דעה , אינו ראוי להעלות על לבש הוא דבר, ל דבר מיוחד שאין בו מבוא לההשלמה הכלליתע רחמים

  .כללייםה המשחיתה חיי המוסר
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הוא שילמד ' תועלת התפילה וסיפור שבחי השם יתמ .'ה רחמים כו"א מפני שעושה מדותיו של הקב"וח

יא המדה הראויה להיות שלטת ה ר המרה המצויירת ליחסה לשם יתעלהובאש. 'חו מדרכיו יתכ אדם כפי

כליתו להשתמש ת היות האדם מצייר שמדת הרחמים היא המדה הכללית וישיםב כ"ע, על כל ררכי האדם

ל ע וכל המרחם", סדר וירחם גם על הראויים להתאכזר עליהםה יבא מזה לידי הפסדת, במדת הרחמים

השכיל כי המדה היותר שלמה היא מדת ל כ ראוי"ע. לי"כדחז" רחמניםהאכזרים סופו להתאכזר על ה

מקומה ומציין מקום ג ם למדת  ב שהוא מחלק בקו   לכל מדה פרטית להשתמש  בה, אלהיה החכמה והיושר

יור בלתי אמיתי צ דיעות הם שתי נטיות הפכיות קיצוניות שאינם הגונות שיוכלה 'והנה אלה ב. הרחמים

יא ה 'ולדעה השני, גברת אהבת עצמו שהיא היפך מדת הרחמיםה עה הראשונהלד, להביא בתורת האדם

כל "אמנם . כ בצאתה מדרך החכמה"בלה עולם גמ הגברת הרחמים ואהבת זולתו בלא מדה  שכלית שהיא

 .דם חסדו ואמתוי שמוכנים לקבל על, "מה חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו ה 'ארחות ד
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מ "ר כמה ידע האי צו"א, תה חוס ורחם עלינוא  אמר א תה חסת על קן צפור,ההוא דנחית לקמיה דרבה

האיסור שבמשנה . אביי הוא רקבעיל ורבה נמי לחדודי, ל אביי והא משתקין אותו תנ ן"א, מריהל לרצוייה

קום ראוי שישקל בפלס מ שסיפור שבחיו של, "על קן ציפור יגיעו רחמיך"לשון שבח ב יתכן לפרשו שאומר

וס ח אתה"ועיקר הרר הוא מה שמסיים , חמים לעורר כונת עצמור ל כשאומר בררך בקשתאב. האמת

ועיקר התפילה מתקבלת לפי , ינה מכוונת להאמתא אין בכך כלום אם הפתיחה מה שמקדים, "ורחם עלינו

יב אמנם אביי הש. די ומשובח הוא"ש ,בעד זו ומתעורר... ז"ל כיון שהוא לפי השקפתו מתפעל עי"יו .כונתה

כ נראה שבכל "א, חנוניםת שמע שאין חוששין שמא לקח הדבר להצעה של בקשתמ ,כיון דמשתקין אותו

אלא  , ותוא שמתכוין לבקשת רחמים ולא לסיפור שבח אין משתקיןכ ואולי לדינא. אופן אין זה משובח

י דאין גם בבקשת ר חמים נה, ל מקום משתקין אותוש מ אינו ראוי לשבח כיון שבסיפור של שבחו"שמ

נ "ם במו"כי הרמב, יש בזה עוד צד ציור אחרו .מ יתרון אין בו ואינו ראוי שישובח"ותו מא משתקין

ואמר שהמשנה שסוברת , רחמיםה גנ כתב ששילוח הקן הוא באמת מצד מדת "מצות בחל כשביאר טעם
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שראוי לתלות ו היא כדעת האומרים שאין טעם למצות, "ן צפור יגיעו רחמיךק על"משתקין אותו כשאומר 

נוטה השכל ' המשנה מסכמת עם הדעת שאלי' תהיש אמנם הראוי לדון יותר. הכל רק ברצון וגזירה

ל שטעמי מצות  ודאי "דולים בדברי חזג כ סי מנים"ונמצאו ג, ל"ם ז"מתוך כך נ משך לזה הרמבש ,הטבעי

י דרשינן טעמא אנאיפלוגתא דתב ל תלי לה"ם ז"ונראה שהרמב. כתבו רק מפ ני התקלהנ נתנו להדרש ולא

זוהי שלימות השכל  ו ,פ שמצד משפט השכל ראוי לחפש טעם למצות"ומר שאעל אמנם  נכון מאד. דקרא

שלימות מ שגם   הוא חלק גרול', רגש ותמימ ות הלב בעבודת דה אמנם שלימות. שהוא שלימות התורה

 ולא מצד הטעם שימצא שבהם' ק מצד רצון השם יתר ראוי להיות יותר קבוע בהשקיף על המצות, האנושי

אחת מידיעת כל פרט ופרט להעשות  ל כי  שלימות החכמה מתלקטת  אחת , טעם הדבר נכון מאדו .בהם

מוסיף לחקור הוא מוסיף ה וכל,השקיף על כל מצוה מצד החכמה שבה ולחקור בטעמהל כ ראוי"ע, לכללים

משכה פרטית ה עבודה אינהאמנם המשך הרגש לשלימות ול. צד החכמהמ ואהבתו' דעת ושלימות ויראת ד

כ כשמתעורר "ע.  'נו אותו כולו בערכנו בדרכי תורת דא שמוצאים', א המשכה כללית לרצון השם ית"כ

לעשות רצונו תביא  את  ' הליכה בדרכי דה כי, הוא מוכן מי ד לכל טוב' י ההכרה ברצון השם ית"ע הרגש

תפילה על קן צפור יגיעו ב וכשאומר, הכ זהו ההבדל בין זמן תורה לז מן תפיל"ע. לליכ האדם לכל טוב

היות ל ומק חכמה  וחשבון של טעמי מצות א ת הוד ההרג ש שצריךע הוא מבלבל בחשבונות של, רחמיך

כ אמר רבה כמה ידע האי מרבנן "ע. יא דעה נכונהה פ שמצד עצמה"אע, טבעי ופשוט בלב תמים בתפילה

ישכיל מזה ערך הציורים הצריכים אל  ש , גדול מאדהתועלת לחידודי לאביי' ויהי. לפי האמת' מריל 'לרצוי

כבוד אלהים  "ועדו וענינו מ וידע לתן לכל דבר, צריך אל התורה והשלימות המדעיה התפילה וערך השכל

וכבוד ", ותוא והשתפכות הנפש שהחשבונות היתירות מפסידות' בודת דע היינו מצד רגש" 'הסתר דבר

ונמצא שאין . שלימות התורה שבה מלכים ימלכוו השכלהיינו מצד עבודת ,' מלכים חקור דבר 

דה בעת התפילה הראויה למנוחה י א מצד בלבול דעת שיש על"אה מצד איסור שיש בדעה זו כב ההשתקה

 .'ש"שהוא תהלתה ית' תשוקתה אל אדוניב שלימה והשתפכות הנפש
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ל "ל סיימתינהו לשבחי דמריך ל"א' אדיר והאמיץ כוה 'אמר האל הגדול כו, ח"ההוא דנחית לקמיה רר

ג ותקנינהו  "ואתו אנשי כנה, אורייתאב השתא ומה הני תלת אי לאו דאמרינהו משה רבינו, איה כולי

שבחין אותו באלף אלפים דנרי מ משל למלך שהיו, מרינן להו ואת שבחתיה כולי האיא ה"ל] אנן[, בתפילה

כ "ע, אלהיםה שיסוד השלמת האדם היא הדעת את כיון . הלא גנאי הוא לוו א דנרי והב"כסף והיו לו א

וכל מין טעות , אפשר לו שיצטייר אצלו מגדולת יוצרוש שכלול שלימותו תלוי בציור האמת כפי מה

הצדק ] את[דרכיו ומדותיו ורדיפתו ב ,עת האלהים גורר אחריו המון נפילות בשלימות האדםד בציור

, לימות השם יתעלהש כלנו אינו נערך לפי האמת לאמתת לימות שאנו מציירים בשש ובאשר כל מין . והטוב

, שלימותה אם שמוסיף כבוד האדם ויקרבו אל', לימות השם יתש כ גם הציור המחשבי הפרטי בציור"ע

ם מעורבים עם קצת טעות של הגבלה שמחויב בחק ה פ הציורים"כ קצת חסרון מפני שעכ"מעורב בו ג

בציוריו ולהוציא תולדות וגשו ש גם כן להפשיט צד הגרעוןאלא שהשכל האנושי יכול . אנושיה הציור

נכבדים בכבוד ה ובזה יועילהו הציורים. יש באותן הציורים של השלימותש רק מצד המעלה, הפנימי

של השלילה הפנימית מן , מנם עומק  הסקירה הזאתא .אלהים תכלית התועלת ולא יעורב בה  חסרון

אבל להלבישו , אדם רק לציירו בשכלה יוכל, יור האנושיחסרון שמתדבק בהכרח מצד חולשת הצה צד

,  תעודה הרוממהה י די והותר הוא אם יעלה ביד האדם לסדר רגשו הפנימי לזאתכ .בדיבורים הוא נמנע
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. וצרוי יחקו סוף הטהרה הראויה לאדם להשקיף בציור גדולתש ולא יתכן כלל שימצא בלשון ניבים כאלה

י השתיקה הבאה מעומק ההגיון וההבנה שיד כ . ולו דומיה תהלהכ האמת דסמא דכולא משתוקאי"ע

היא , השקיף בכבוד קונול הביע עומק גדולת הרגש הפנימי המורגש בשכל בהתרוממומ הלשון קצרה

מעלה רמה ב שמביא אותו להתרומם, קבל רושם גדולת אדונו וכבודול משלמת את ה אדם כפי האפשרי לו

הרי הדיבור , רם הזה שהוא נעלה מכל דיבורה  בנפשו הציורומתוך שהאדם יכול לצייר. כחוקו

הגרול הגבו ר "מנם משה רבינו אמר בתורה  א .ציורים הוא משפיל את ערך הכבוד הראויה שמצמצם

ברואים בבחירתם ה והיחס אל השלמת" גבור"והיכולת ב" גדול"יור השלימות בצ היינו, "והנורא

ציור ב שכיל כי אלה הציורים כשיתפרשו לא יוכלו להוליד גרעוןה ' שמפי ד ', שמזה מקור ירא ת ד, "הנורא"

מפני שהתורה היא , ג בתפילה"יתקנו אנשי כנהש פ שמשה רבינו אמרה ב תורה הוצרכנו"והנה אע. האדם

תפילה הוא ברגש שהוא יותר חמרי ואינו ה אבל ציור, שכל והשכל יוכל להפשיט צד ההגבלה בנקלה שימוש

כ יוכל "א. ק כפי מדתור חסרון שבציור הרגשת האדם שהוא רואה כל השלימותד הצ כ להפשיט"יכול כ

וזק כח ח כי, ומזה תוצאות לנפילות מוסריות רבות, חלילה' שם יתה להולד מזה ציור של חסרון  כבוד בחק

ומי שמטהר אצלו יותר צירוף דעת אלהים הוא , אדםה המוסר תלוי רק באמתת  ה ציור של האלהים אצל

כ נחוץ הדבר שיהיה "שכ, ה השכילו"ע אבל הם. כ לא היינו אומרים בתפילה"א, אל כל שלימותרוב ק יותר

וללים משלימותו גם  כ עד שהכרח הוא להתיר לו מושגים' רושם חזק כבוד שם דב רשום אצל האדם

 עתב נקל לאדם להשכיל גם' עטים ומוגבלים בנושאים כוללים יהימ אבל כיון שיהיו, בשפיכת שיח של רגש

, אבל להרבות יותר. משתתף בציור האנושי שבהםה איך להפשיט צד ההגבלה, השתפכות הנפש וחם הרגש

אמר שתוכו יסבול אפשרות ההפשטה מ ציור להפשיט צד החסרון וגם יד השכל תקצר מהטביעה ילאה כח

כ "ע. חההפסק שבא בהכרו ועם זה יחזק צד ההגבלה אמירת הריבוי, ציור האנושיה של החסרון שבא מחק

יור חסר  צ שזה עצמו, סיימתינהו לשבחי דמרך, הא, ריבוי השבחיםמ אמר לו שלשה ההפסדים הבאים

שתא הני תלת היינו צריכים הנראה להשתמש בהם ה ,ועוד. מאד ומטביע הצטיירות של הגבלה באדם

כולי ' ואת שבחתי. התירו גם הרגשש ג"ולהשתמש בהם בתפילה מאנשי כנה, יבורי ממשה רבינוד בשכל

 .מקום שגם  השימוש בציור השכל אסור מפני ההגבלה שבוב והתרת הרגש, האי
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שכלנו משיג ההוד האלהי איך שהוא  בלתי נערך ' יה אם  לא . 'משל למלך שהיו לו אלף א לפים דינרי זהב כו

כלינו משיג   אבל כיון שש. פי כוחינוכ זה שלימות אצלינו מה שאנו מציירים השלימות' אז הי, יבורד אל כל

שרק , כלינו וציורינוש כ ההגבלה שבדיבורים ממעטת הוד"א, ערך וההגבלהה כ החיוב של מניעת"ג

קלסם ל של למלך שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב ויש אפשרותמ כ הוא"א. מהתעלותו נובעת הצלחתינו

שכליים שהם למעלה נ אנו יכולים לצייר ציורים "ה .והלא גנאי הוא לו, ומקלסים אותו בשל  כסף, בהם

כ עלינו לקלסו במה שיש "א. דיבורה ויכול לשוטט ברום השגה מכח, כח השכל הוא יותר נשגבש ,מכל לשון

פ "א ע"דיבור כה ולא הותר. שהוא הצד הרפה שבנו, יוכל לעבור על דיבורינוש ולא במה, בעומק שכלינו

שם שבדיבור כח לתן עז  יותר יוסיף חוזק הרוש ,ק היתה שומה"פ הנבואה ורוה"המשקל שע

הכרח בחק כל ציור אנושי וכל מבטא ב ההגבלה הנמצאת] שתספיק[ממה ', הכרת כבוד עליון יתב ושלימות

 .ורגש ביחוד

 

wf . 
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כפי האפשרות ' אמיתית היא להתדמות לשם יתה השלימות. ח הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"ואר

זי שיש איזה "כי ג , יכולת הגמורהל  שהוא הוראההנה אמתת  השלימות היא החופש הגמורו .בחק נברא

שבזה ה וא ', יא יראת דה כ המעלה היותר עליונה באדם"ע. לימות החופש והיכולתש אין כאן,  דבר מכריח

ריכה להיות צ ,ומפני שהיא תכלית המעלה. הכרה האמתית בכבוד יוצרוה מתקשט בתכ לית השלימות של

כ הונחה לבחירה הגמורה "ע. חוברת לחופש הגמורמ יאכ ה"ע, מוטבעת בתכלית השלימות בהשגתה

גם בשליטתו על , התדמותו ליוצרו כפי חוקוו כדי שעל ידה יגיע האדם לרוממות מעלתו, ידי שמיםב ואינה

 .מוחלטת לפי חוקוה עצמו ויכלתו
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 יראת ה בבית גנזיו אלא אוצר של"י אין להקב"שבר א משום"והאמר ר, אטו יראה מלתא זוטרתי היא

השכלות אמתיות אבל ישתדל לציירם לפי ב יש שישכיל האדם. היא אוצרו' שנאמר יראת ד, לבדב שמים

מפני שאין האדם , אמתיתה ובזה עוד לא יבא לתכלית העומק של ההכרה, חוץ לנפשמ מה שהם עומדים

והם  , להיתא כ המשכילים בהשגה"וע. ערך שהדבר מצויר ביחושו לנפשוה א  כפי"מוכשר לדעת כל נשגב כ

כי היראה תב א  . גדל מעלת  החכמה על מעלת היראהת בהם, קובעים את נקודת השקפתם מחוץ לנפשם

ובהיותו . ענף מענפי ההכרה האמיתיתל כ"קחת האדם את אופן ההנחה שינוחו המושכלות בנפשו גב רק

 שהיא הדעת ,השגותה כ התכלית של כל"א, מצא רק ביחסו הפנימי אל כל השגהי משיג שנקודת האמת

אין ש וזהו.  עומק האמת בהשגה' וזה יהי', תוכו מצד י חסו אליב צריכה ודאי להיות נקבעת, אלהים] את[

בהיותו מבקש את   , א אוצר של יראת שמים בלבר"כ אינה' עומק ההשגה באמתת ד, ה בבית גנזיו"לו להקב

א כפי הכרתו  "תגלה אליו  כאמת מה שאין, אמנם זאת היא  מדת  כל אדם . נפשו הפנימית ישיגנהב האמת

מציאות והאמתיות  ה והשגת, "בכל ביתי נאמן הוא"ה שעליו נאמר "שה רבינו עמ לא כן . ורישומו הפנימי

לתא מ כ יראה לגבי דידיה היא"ע, ה שהם במעמד כלל המציאותמ הרוחניות נשגבו אצלו בטהרתם גם לפי

, טיירות האמתיות כפי מה שהם מצד עצמםהעפיל להצל שלא נבקש, ובא ללמד אותנו דבר גדול, זוטרתי

לנו  כעין ' אז יהי, חושה אלינוי א לבקש  את האמת  המצויירת כפי"כ, ין זה מחוק שלימותינוא כי

ערכינו בבית  גנזיו ל שאנו מוצאים, כ הצד המעולה שלנו"ע. קיימות מצד עצמםה אספקלריא א ל האמתיות

עיניך  ב ואדעך למען אמצא חן"ואמר  . 'יעת השם יתה היתה יד"שרעמ ואצל, הוא יראת שמי ם, ה"של הקב

כי , "ויסתר משה פניו כי ירא  מהבט אל הא להים " ,לא התפלל על היראה שזאת היתה תח לת מעלתו, "

' והוצרך שיעביר ד. הצטייר בנפשול ידו באופן נפלא רישומי האמתיות כולם כפי הערך שצריךב כבר היתה

כי לא ירא ני "ליו נאמר ע כ"ע. הכל ידיעות מחוץ לנפש, לפניו'  קרא בשם דוי, חוץ לומ ,כל טובו ע ל פניו' ית

ראות ל א"כ א"ע, מצד המעמד של ציור האמת חוץ לנפש מנועה' תי כי הידיעה באמתת השם, " האדם וחי

', והיתה אפשרית להאמר אצל ישעי', ה את ד"שרעמ באספקלריא המצוחצחת שהיא היתה מעלתו של

שהיא , הצטיירות הפנימית ויחוסהה להגיד רישומי האמת כפי, ל הנביאים כולםכך היא מדת כש מפני

חס הציור כפי שראוי י וממילא מובן שהמשקיף על, רוממות הצלחתו בנחלת האמתו מעמד אושר  האדם

יוריה צ א מגבול תוכה וחוג"ש הבדל בין אם אינו משקיף לעולם כי .להיות בתוך הנפש המרגשת וחושבת

שאין , א לפי המעמד האמיתי ב אמתת המציאות"כ ין המשקיף גם על זה מחוץ לנפש ויחוסהוב, הפנימיים

; היתה מלתא זוטרתי לדידיהש ה"כ גם היראה של משרע"ע. גדולה של הראשון על האחרוןה ערוך לערך

ל כחה של כ ו לא כפי, דעת שמדרג ה שאנו נשאלים עליה מצומצמת היאל שרא וי, והוא דבר לפי האמת
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ההשקפה על יחס הנפש להאמת הבאה מגבול הגדול ש ,מ היראה שלו היא כלי גדול"מ. צמההאמת מע

.  אמנם יש לו, "כי אם ליראה"אמרו ב ה"ציורו של משרע' וזה הי. לל המציאות הוא נשגב  מאדכ של

. נרדוף להשיגהש וזאת כל פרי מגמתינו, אבל אין לנו, בקשה עצמה כלי קטןה זאת' ובערכנו אנו תהי

ה גם  "ומה ציור עומק היראה מצד סוגה  של משרעד 'א כל ל שיהי"כי א, ף המשל להחכימנווהוסי

התוצאה של ' בשינוי הערכים תהיש אלא. השקיף על ערכינו כפי מה שהיתה מצוירת אצלול בהשפילו

המגביהי לשבת " שזהו רצון אדון כל, מתאים לסידור החכמה העליונהו האמת כפי המקבלים נכון

 ".ות בשמים ובארץ ומשפילי לרא
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אפשר לעלות בה במעלות רבות ' השגה באחדות השם יתה אמיתת. 'ז מגונה כו"הקורא את שמע וכופלה ה

כי אמתת  אחדות . דם י כול להגיע אליהא אין', אמנם עצם הטוהר שהשגה זו מפורשת בתורת  ד. ג זו"ע זו

מעולה שבכוונות ה כ"ע. ' לו לבדו יתא"ואין אמתת מציאותו נודעת כ, ציאותומ היא אמתת ' השם ית

אבל . שהיא תכלית העומק, קבלה מצד האמור בתורהה היא רק, ש"בקבלת עול מלכות שמים שבק

שתוכן ההשגה , ש מצד התורה"מ כ אין קבלתו עול"א, כופל מורה שהוא מוסיף במעלה והשגהו הקורא

ל ישראל ש ואחדותן' כי אחדות השם ית. ו מגונה"ה, אין נופל בה כפילהו האמור בה אין להוסיף עליה

א לפי ערכו "כ אם שראוי להשתלם בדעה והשכל כ"ע .ק"ז תלויין בהכרתם באחדות תוה"המעידין זה ע

כ אין "א, פ דעתה של תורה"שראל עי בצביון שוה בכלל' ש ראוי שתהי"אבל קבלת עול מ, מדותיוו ותכונתו

גלוי חילוק בין האישים באיכות  ב ין מקום כלל להראותד הכונה הפרטית ועילויה א"כ ע"ע .שייך לכפול

זהו , ל התיבותש בפשטן' אמנם אם לא כיון דעתי. וים בהקבלה מצד התורה ש כי כל ישראל, ש"קבלת עומ

כ מחינן "ע, א תכונה מעשית"ינה תכונה שכלית כא כי הכונה הפשוטה הזאת, ודאי ראוי לגערה

שיש בו מעלות , סרון מוסרי לא חסרון שכליח שהוא, ולא יקל ראש, מרזפתא דנפחא עד דמכוין דעתוב 'לי

 .ג מעלות"ע

 

wi . 

 
האחת לעמוד על , יש שני מיני סרבנות. מלח וסרבנותו אורשר שלשה רובן קשה ומיעוטן יפה ואלו ה"ת

שהזולת או הרבים ז ולתו רוצים להעביר כ צמו שלא להתבטל מפני זולתו שהוא יפה במדה הראויהע דעת

להיות תמיד  ] לו[ואל , צמוע האדם נשען גם על דעת' ובכלל ראוי שיהי. ב"הצדק וכיוו ורת היושראת ש

.   'חלק אב 'וזוהי מקצת הסרבנות הראוי', עצמו משולל מכל עצה ותושיב נכרך אחרי דברי אחרים ולהיות

מקום ב' נוגע לעצמו שלא לשנות לדעת זולתו אפיש הגבול לעמוד על דעתו במה] את[ואם עוברת 

כ סרבן עד שאין זה די שאינו מבטל "כ שהוא, ויש חלק שני של סרבנות. הו הרוב הקשה בסרבנותז ,הראוי

אבל בשמירה  , וב במקצתט כ"וזהו ג. א רוצה שחביריו יבטלו דעתם מפני דעתו"כ, ביריוח דעת עצמו מפני

מחלוקות גדולות ב שתקעיבא לה,  פעמים כשימשך טעות בס רבנות כזאתל כי. יתירה יותר מהחלק הראשון

בע ט השאור פועל לשנות, זהו שהקדימו לסרבנות שאור ומלחו .ותמשך מזה תקלות רבות הקשות להתקן

, כלל לאכילה' ראוי' תקלקל העיסה ולא תהית וכשתפעל יותר מדאי, העיסה ולקרבה אל תכונת  השאור

כבר ] בה[יבוי השאור שנתן ר י" עאחר שכבר נתקלקלה, עוד עיסה אין זה תיקון לה' ליע אם יוסיף' אפי
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והמלח . תקנםל יקלקל לפעמים קלקולים שקשה, פעול דוקא  על זולתול כן החפץ ביותר מהמדה. פעולתו

ואם  , י שטעמו נשמע במקצת"א מוסיף בו טעם ע"כ ,אמנם אין הוא משנה את טבע התבשיל כלל

ת תבשיל ער  שיעמוד על המדה הוספב פ יש תקנה"אבל עכ, עמו יותר  מדאי יתקלק ל התבשילט ישמע

ת חבירו לדעתו גם זה א פ שאינו חפץ להפוך"אע, היות דעתו בלתי בטלה יותר מדאיל י שחפץמכ. הנכונה

יורי צ 'ועוד יש ב. ב"יבוי המלח שמתקן בנקל בהוספת מים וכיור מ נח יותר לתקן כערך"מ, קלקול הוא

כ הוא חזק בנצחונו עד שלא "מפני שכ, ינות רבהמתב יש סרבן שעושה הצעות. סרבנות דומים לשאור ומלח

, הוא דומה לשאור. צות מרחוקע א בכל עז ובכל"כ, שעת חום ההתרגשות יחפוץ לפעול דעתוב לבד

כי השאור הוא , רבהה יהפוך באמת הרבים לדרכו הטובה ובהוספת המדה יקלקלו שבמיעוטו יתקן הרבה

תיכף בנתינתו ש כמלח, ועל רק בשעת התרגשות לבבו מידפ, ומה למלחד ויש סרבן. כ בהמשך הזמן"פועל ג

ומפסיד מאד  , כשנראה שאין מקום למתינות' ראויה כ יפה בשעה"והוא ג, לקדירה פועל הטעם

כ "ע. מתינות והוא משתמש בסר בנות דמלחב דהיינו שהענין דורש סרבנות דשאור, פריז על המדהמ כשהוא

 .י הסרבנות בזמנה וכמדתהלהשתמש בכל צד" דע לב חכם י ועת ומשפט"
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כמה  ' את ארבעים היום כו' כמה ארכן הוא זה כו' וכ א"ר מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה לפני ר"ת

צמו לשנות תכונתו  ולהרים השגתו או  ע לפעול על, תכלית התפילה היא בשנים. 'כ לום כו' וא זה כוה קצרן

. כונות  שנמשך בהררגהת כערך שינוי,  אריכות י תירהוזאת התפילה צריכה, ליהםע תכונת מי שמ תפלל

לב ו להורות על נתינת צורה חדשה, כנגד יצירת הולד, רבעים יוםא ה"וזאת היתה תכלית אריכות משרע

ש עוד ערך לתפילה שאחרי שכבר נעשה כל הצריך י אמנם. שהכל תלוי במתפלל, חדש למי שהתפלל עליהם

צ "ז א"וע. דיבור כל הנעשה בנפש פנימהב ילה להוציא אל הפועלתשמש התפ, פנימיות ההרגשהב להעשות

כ במקו ם צורך "תפילה גב מקצר' כ הי"וע. דיבור אחד יוצא אל הפועל המון רגשותב כי, אריכות כלל

בלבד שיכוין ו דרכים' כ יש פנים לאלה הב"ע . פועל המוכן כבר ברגשה להשתמש בתכונה זו של הוצאה אל

 ".ועמך כולם צדיקים ", שעהה ה האפשרית וכפי צורךלפי התכונ, לבו לשמים
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ואם  בא לשחות בסוף כל , הודאה תחלה וסוףב ר אלו ברכ ות שאדם שו חה בהם באבות תחלה וסוף"ת

הכנעה והביטול העצמי צריך ה עיקר. בתחלת כל ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחהו ברכה וברכה

השגתו בג דולת ש אז יכ יר, ינו בהעריכו עצמו נגד מי  שגדו ל ממנווהי, יותרב האדם להראות במקום הר אוי

, וכבודו' תי שמצייר השגת האבות בגדולת השם, כ באבות"ע. גדוליםה כאין נחשבת לעומת השגת' השם ית

ין מצד הערתם הטבעית ברגשי לבבם הטהור שהוא ב ,ראוי שיראה האדם אפיסת כחו המשיג וביטולו

ובין השגתם המדעית , תחלת ההתרגשותב שהדבר הטבעי בא, דתחלה' מז השחיובזה רו, כוחותינומ נעלה

פ מעט מהרבה "פצים לצייר עכח כ כשנרצה להראות שאנו"ע. אתנו ואין ציורינו מגיע להמ שהיתה נפלאה

הכנעה גדולה ו 'צריך מאתנו שחי, ה"פ מדותיהם הם ע"ע' ת מלך הכבוד יתא מציוריהם הרמים כדי לכבד

יכיר כי כל אשר יצייר , עליו' אדם בחסדי השם יתה וכן בהסתכל. נגד הרגש והשכל, בתחלה ובסוף

א להראות שאין בפיו מלה וביכולתו "כ ובין מצד הרגש ובין מצד השכל אין לו, ודאה אינו כדאיה רגשי
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אמנם יסוד ההכרה . השפלותו כ יאתה לו רק ההכנעה"ע, כרת התודה הראויה כללה אינו משיג להראות

פשו הגדולה  נ אדם און בנפשו להתרומם למעלות הרמות הראויות לו מצדה לית ההכנעה הוא שימצאותכ

ליו ע כי, כ לא ירבה רק ב שפלות וכניעה"ע. הם שפלים לערכוש ושיתרומם מעל לדברים הבהמיים, האלהית

חות בכל כ כשבא לש"ע. 'מען יגבה לבו בדרכי דל ,כ יתרונו ומעלתו מצד החסד האלהי שעליו"להכיר ג

אבל שימושה האמיתי הוא , פה מאדי למען ידע כי ההכנעה היא מדה, למדין אותו שלא ישחהמ ברכה

א לדעת יפה כל "כ ,הגדולים ולא להשאר רק בהרגשת השפלות' נפש בדרכי דה שתעזור להתרוממות

 .ההרגשות השונות המאירות מאור האמת
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ההכנעה התכופה . תחלת כל ברכה וסוף כל ברכהב והמלך, כהן גדול בסוף כל ברכה, הדיוט כמו שאמרנו

', נפשו למען יגבה לבו בדרכי דב כ עז"כי ראוי למצא ג, תכן ביותר  מהמדה בתור אדם פרטית אם לא

צריכים לצייר ש וביותר, חת ידם שהם מתרוממים  בטבע מפני מעמדם האיתןת נאותה יותר למי שהמשרה

ערך של הכלל ראוי שיראה כל אדם יחיד שאינו ה וגודל, בקשתם ראויה רק הצלחת הכלל' שתהי

שהוא מכיר ערך תעודת , מתת  הרגשא כ רק בהכנעה יכונן"ע. העריכו אל נכון בציוריו הפרטייםל ראוי

ד שראוי הוא להיות ע כ נשגב"שהוא כ, א כפי מה שהוא באמת"ק מצוייר בנפשו כר הכלל לא כפי מה שהוא

צרכים ה גם, אמנם מטרות הבקשות לעולם כפולות הנה. שחיהה ר מפעולתוזהו המושג בציו, כאפס נגדו

מרית הם מ כשירים את  הכלל לתעודתן הרוממה ח אם התחלתם בהצלחה, החמריים שהם רוב התפילה

וחניים מצד הפקת החפץ הטוב ר וגם בדברים, כ תחלת הברכה מכוונת אל הצרכים החמריים"ע ,הרוחנית

בקשות  ב ,אמנם סופה תעלה לתכלית האושר הרוחני. וין בתפילתוכי הבא רק אל העם אשר אליו

הצלחת כלל האנושיות ויותר לכלל המציאות ל ,החומריות ובבקשות הרוחניות לסוף מטרתם

היות עיקר מגמ תו להרים את ב כ כהן גדול"ע. 'לולאות של החכמה העיונה של אדון כל יתב המחובר

, ומלך. רכהב ר  מקום עומק ההרגש שלו לצרכי הכלל בסוף כלקבע ביותת ,המעלה הרוחנית של הגוי כולו

הפרטית , עמדה הלאומית הרוחנית והחומרית יחדה לבצר את כל, שהשלמתו כוללת בעז משפט

 .בסוף כל ברכה וברכהו הכנעתו נאותה בתמלת כל ברכה וברכה, נמשכת אחריהה והכללית

 

wci . 

 
המלך כיון , ג בתחלת כל ברכה"כה, מו שאמרנוכ טהדיו, ל"דריב ' נ לדידי מפרשא לי משמי"י ב"אר

יש מקום , רומם את הרוח בעסקו בהת אם נאמר שמעלת התפילה דיה שהיא עצמה. וב אינו זוקףש שכורע

ליונה של התפילה הראויה ע א מנם המעלה היותר. תכלית המעלה דוקא בסו ף הברכותב להתגברות הרגש

היו שוהין ש כמדתן של חסידים הראשונים, כן קודם התפילהכבר מו' היי שההכשר הנפשי, לבחירי האומה

, ג ובקשתו הרוחנית בתחלת כל ברכה"יור של כהצ כ ראוי להעריך רוממות "א, שעה אחת ומתפללימי

עם להשלמתו הרוחנית תלוי בהנהגתו ה ג על"מנם יאתה לו העמידה כי חלק רשום מפעולת הכהא נ"ואח

במשור הלך אתי ורבים ו בשלום"כדברי הכתוב ,  אשר בקרבוקדושה וחכמת אלהיםב הפרטית הנפלאה

דת  חוזק מ גם, פרטי צריך גם  הוא] מצב[וככל . מצבו הפרטי בתפלתול כ ראוי שיתן יד"ע, "השיב מעון

שיכשיר את עצמו לשאוף בתפילתו רק המעלה כ ,אבל המלך. הנפש להרים קרן ביראת אלהים
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תכלית הכללית נערכות כל הבקשות  ה כי לעומת, רכה לברכהלא יתכן להבדיל בין ב, לאומיתה העליונה

תנה כלל להיות נלמדת  נ לא, השגת מבוק ש ההנהגה של המלוכה בשבט משור ו צדקו .כחק בקשה א חת

, ללכ כ אין צורך למצא בתפילתו יחס פרטי"ע. נהגתו את  המלוכהה א בחק"מחייו הפרטיים של המלך כ

עד שמצד , הוא המלך באופן נעלה ונשגב מערכוש וייר אצל הפרטישהוא צריך להיות מצ, א היחש הכללי"כ

', חר התפילה ימלא אומץ ברוח דא ורק. תנחהו וימינו תסעדהו' א יד ד"כ, א יוכל למצא מעמדל ערכו לבדו

 ".'ד והיה ככלות שלמה להתפלל קם מלפני מזבח"דברי הכתוב כ ,לקום ולהתעודד בעז מלך
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מיני הכנעות ' ג . 'שתחואה זו פשוט ידים ורגלים כוה 'כריעה על ברכים כו'  כו, ר קידה על אפים"ת

ביטול השכל והחכמה ', הא. תברךי יצייר האדם בהתנפלו ובציירו אמתת גדולת אדון כל יוצרוש ראוי

נטיות הטבעיות הראויות ה ביטול', הב. שאין חקר לתבונתו' עומת גדול העצה יתל האנושית שכאין נחשבת

עשיו כאפס מ שיכיר כי כל, ביטו ל הפעולות כולם', והג. 'רצון השם יתב יות נכנעות רק לפי המושגכולן לה

ופשתו ח ואין האדם בכל, עושה זאת'  יצוריו כולם הלא רק יד דו שגם כל מעשיו,  יתברך' נחשבו נגד מעשי ד

פני האדם , פיםהיא על א, כנעת השכל והחכמהה תורה, כ קידה"ע. א כדמות  הגרזן ביד החוצב בוי"כ

להבין , כרעת הכוחות הטבעיות כולםה כריעה מורה". חכמת אדם תאיר  פניו "חכמתו ושאר רוחו ל רומז

אברי התנועה המה , ברכיםה ביחוד, והרגלים, תעשהו' עומת ההמשך הכללי שיד דל שהמשכתם כלא נחשב

. תנועהה וב הטבעים עםרל"כדברי החוה, י התנועה היא יסוד הטבעכ ,העיקר בקיבול התכונה הטבעית

אמנם השתחואה . עצור בעד הזרם של הנטיות הטבעיותל ,א ביארתי אחיזת ידו של יעקב בעקב עשו"ובמ

, הגדול' שהוא כאין נגד מעשה ד, חריצותוו מורה הציור האמיתי בביטול כל מעשה האדם, חות כלליש היא

השתחואה היא פשוט ידים אברי  ה כ"ע. א ב שליטה הצרה של האדם בחוק הטבע"עשה כמ ולא יתכן שום

ליטת האדם ש שגם החיבור הנפלא של, ורגלים הטבעיים, בתבונה ובדעתו הפעולות השכליות בחכמה

שיביאוהו לעזיבת המוסר שהיא יסוד  , בבו לגבה וגאוןל לא יטו, בחופשתו ושכלו על הכוחות הטבעיים

העשויים בחכמה ' וא לעומת מעשה דה שיו הבלכי יכיר כי כל חכמתו וכשרון מע. ל האדם ויושרו ש מעוזו

 .תברך שמו לעדי ,שאין לה קץ ותכלית
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אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואם ' וכ מתפלל על החולים' ד שהי"אמרו על רחב', במתני

' ם שלוק בורא ניב שפתי"ל דא"ח אריב"ריוא א"מנא הני מילי ארחב', ובגמ, ודע אני שהוא מטורףי לאו

עולת התפילה מאחד על חבירו פ והתקבלות. בין אדם לחבירו הוא נמצא בפועל מצד הדיבורש היחס. 'שלו

ם הוא מתקבל  א כ מתגלה ערך  היחש"ע, הכרח בין כל איש לזולתו לפי האמתב ודאי בא מצד  היחש הנמצא

ושה ע ," לרחוק ולקרובשלום שלום"והניב פועל , "יב שפתיםנ בורא"והורה בזה באמרו . בארחות הדיבור

כ נבחנת "ע. כ תפילת האחד על חבירו"תקבלת גמ כ"ועי, א רחוקים זה מזה"את היחש והקישור גם בין בנ

כי , "מענ ה לשו ' ערכי לב ומדמ לאדם"כדברי הכתובי , דיבור שהוא אינו כולו ביכולת האדםה כ בדרכי"ג

תגלה בשעה  מ והוא.  גמר  הכשר מבטאיועל' ריך האדם לעזרת השם יתצ גם אחרי כל  היכולת וההכשר

שמתגלה ביותר בפועל בניב , מבקש עבורוש הראויה לפי ערך היחש הנמצא בין המבקש למי
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א מחבירו בדרך  "פעול ולהתפעל כל ,א  בפועל"השלום האמיתי הוא היחש וההצטרפות של בנש ,שפתים

 .טובה
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.   'אלא כך  מקובלני אם  שגורה כו'   חמה כולצתוח ל  לכו שכבר"א' ג כו"ר מעשה וחלה בנו של ר"ת

ל שגורה תפילתי בפי הוא בכלל על ש ל שהסימן"י. א אם שגורה תפילתי בפי"יתא כך מקו בלני כל ובמשנה

'   ל שדבר זה הי"יו .נעשית הבקשה לאחר כמה שעות וימים ושבועות' שתהיכ 'אפי, התקבלות התפילה

וא ה ואם היא שגורה, שאז הוא או ת שנדחית לג מרי, הנועה הרבמ שאם שגי רת התפילה, משיג גם מ סב רא

עד , כ"קבלתו הוסיף שהסימן הוא מובהק כב אבל. אבל אפשר שתעשה הבקשה לאחר זמן, אות שיענה

לאות ' תהי, מעלה עליונה מאדב עד שאם יראה ששגירת התפילה היא, חלקו למדריגותל כ"שאפשר ג

' ז הי"וע. מהח בדא דהכא שמיד באותה שעה חלצתוכעו, ום עיכוב כללש שהבקשה התקבלה מיד באין

שוב ו .סברא או  מ דרשת המקרא דבורא ניב  שפתים לבדומ יוצא לו' ולא הי, צורך לו להיות נעזר מקבל תו

ז אלמלא הטיח "אריב' כו, ני בקש עליו רחמים וימיהב ל חנינא"א' ד שהלך ללמוד תורה כו"ח ב"מעשה בר

שהאדם  , יש עבודה שכלית. פני המלךב  לפני המלך ואני דומה כשראלא הוא דומה  כעבד'  כאי כוז בן

השכל . כלל לב טובב ושניהם נכללים, ויש עבודה תלויה ביותר בהרגש ה טוב', ד מתהלך על פיה בדרכי

ומי . והרגש הטוב המושל בכל נטיות האדם, חות הנפשכ הטוב והאמיתי המנהיג באמתתו את  כל

י תפילה מוסיפה לו שלימות  "עולתו עפ כ אין"ע,  אצלו ההשגה הטהורההעיקר, עינו לעבודת השכלמ ששם

כ תתקבל "ע, צב עבודתומ התפילה והתקבלותה היא מסייעה להרמת, ו דרך ההרגשל אמנם הבורר. בדרכו

כשם , עבודת הרגשמ כ אף שעבודת השכל נעלה היא"ע. השלימם בדרך זו ילכול אל יראיו' כי עין ד, ביותר

רומם ל ז פעולת התפילה תראה למי ששם מעייניו בטהרת הרגש"כב ,יותר נעלה מהרגששהשכל הוא כח 

אף שמעלתו נמוכה נגד מי ששם , אלקים חיים' דב רוחו בשפיכת שיח והרגשת הנטיות הטבעיות לדבקה

א מה שיפעל השכל בחזקו ורוממות "כ ,ולם בהשגת האמתיות לבדם באין פנות אל ההרגש בעקרוכ מעיניו

והעובד השכלי , מלךה כעבד לפני) העובד עבודת הלב ברגש(כ הוא דומה "ע. רגשה כ ערך"ומם גערכו לר

 .וצאת המבוקש נמיכת המעלה תקרב ההפקהה שלענין פעולת, כשר לפני המלך
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לא לבעלי התשובה אבל צדיקים גמורים עין לא א כל הנביאים כולם לא נתנבאו, ח"א אריו"ח ב"אר

שובה עומדים אין צדיקים גמורים  ת א במקום שבעלי"דאמר ר, א"ופליגא דר, ךלהים זולתיא ראתה

עד , חכמה האלהיתה הנבואה באה מהתעלות נפש הנביא אל רוממות מעלת. 'וכ עומדין) יכולים לעמוד(

נבואה ה כ אין יד"א. שעליו ישכיל' סיביהם כפי כח נבואתו מיד דמ י"שהסיבות הרחוקות יושקפו לו ע

שסבה מולדת סבה הקרובה לה , סידור של הדרגהב ד אותו המקום שסדרי הסיבות הולכיםא ע"משגת כ

ושקפו בדיוק כל הפרטים הרחוקים י פ הנבואה האמתית "וע. חרת עד שהדברים יתרבו ויתרחקוא והיא

ברים שהם ד וישנם, א מנם באשר ליכולת אדון כל אין קץ וערך. בר קטןד ארצה' ואל יפול מדבר ד

ז "כ יאמר ע"ע, כ שם לא תגי ע יד הנבואה"א, עליונהה עלה מכל הדרגה כפי חק החכמהמתנהגים למ

כ "א, כונת האדם הוא ראוי שיחטאת אם כפי, והנה דבר זה יש להסתפק". א ראתה אלהים זולתיךל עין"
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על להסידור הנהוג  מ ומעלת הצדיקים הגמורים היא שהתנשאו, סידור של ההדרגהה חק התשובה הוא כפי

על כל מ שעל ידו עלו, היא החופש הגמור, בזה הם מתדמים לקונםש ,פ הכח הניתן להם" המציאות עבכלל

ח שאמר דלא "וזהו דעת ריו. ת האשר הגדול הזהא כ אין כח הנבואה מגעת להשכיל"ע, הדרגה וסידור

 של א לפי היכולת הגמור"ל סדר ככ המתנשאים מעל, אבל צדיקים עצמם, ת"א לבע"נביאים כה נתנבאו

". אלהים זולתיך", הדרגהו דבר שהוא נעלה מכל סידור, רתם היא כעין פעולתםמ ,שלימות חופש הבחירה

ובן מ וממילא. פי הסידור של ההדרגה הוא להיות צדיק מעיקרול א סבר ש מעלת כל אדם ישר"ור

 א"כ, הדרגה הכנה לו שישוב ויתקן עותתוה אין בסידור, ששיחת סדר ההדרגה, שהמקלקל דרכו

עין לא ראתה  ", ת ראוי שיהי"עב כ רק שכר"ע, בחירתו בכח החופש שבו למעלה מכל הדרגהב בהתנשאו

פ מדתו "ראש עמ מורים המה מטבע ההנהגה של ההדרכה השלמה המוטבעתג וצדיקים". אלהים זולתיך

 .של יוצר בראשית יתברך בסדרי הסבות
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ת הוא המתרומם מ על לסדר ההדרגה הוא  "הבעש דעהלפי ה. לרחוק ברישא והדר לקרוב, לרמוק ולקרוב

אין סביבו מקום פנוי מסיבות והוא ש ,שמי שסדרי ההנהגה מגיעים עדיו הרי הוא קרוב, רחוקה באמת 

צדיק הוא המופלא ה אמנם הסובר שמעלת. מסובבים לפי ההדרגה למיוחסים לוה קרוב אל הדברים

והוא הרחוק , מעבירה מעיקרא] רחוק[ שהוא מור מפניג מכללות הסידור אומר לרחוק על הצדיק

והקרוב הוא . ז"ז הם פועלים זה ע"עיש עלה מכל סדרי הדברים הקרובים איש  לאחיו בסיבותיהםנ באמת 

שהוא קרוב אל  , כונתו הטבעיתת מתנהג לפי ההדרגה שהוכנה מראש להשלמת האדם כפיה שהוא, ת"הבע

 .תשובהה כ אל תשועת"החטא וקרוב ג

 

wk . 

 
, ב עין לא ראתה אלהים זולתיך"משיח אבל לעוהה א כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות" רחבואמר

אם יש מקום . יעבוד גליות בלבדש ז לימות המשיח אלא"דאמר שמואל א ין בין עוה, שמואלד ופליגא

צד משך לפי ערך נ א"כ, אופן שנעלה מן סדרי ההדרגה הערוכות מראש בפועלב בהשתלמות העולם שהוא

כ "ע. כ לעיל"ז כמש"ין אפשרות לנביאים שיתנבאו עא כ"שהוא באין תכלית ע' היכולת העליון ית

לא התנבאו , עליונה שאין לה תכליתה ב הוא נעלה מסדרי ההדרגה ובא רק מכח הגב ורה"עוהש הסובר

כולין חוקות ממה שאנו  יר אם שיהיו יותר, פ סדרי הסבות"הנבואה היא ערוכה רק  עש .עליה הנביאים

ערך דילוג  ב ב הוא תולדה מחוייבת מן הסבות הערוכות ואינה"גם עוהש והאומר. לצייר ערך לריחוקם' אפי

ז לימות המשיח אלא "הוא יאמר  שאין בין עוהו ,נבואה, יתכן גם עלי, מצד היכולת המוחלטת

אפשר לומר  בכלל יש לצייר שו .כ על סוף תיקון העולם"כיון שהנבואות אפשריות ג, ליותג שיעבוד

עלה במדה טובה י שגם כל העולם כולו, בתשועת כלל האנושיות' בא תלויל שתשועתם של ישראל העתידה

". כ מים לים מכסימי' ומלאה הארץ דעה את ד"ז יקויים א ,האמי תי' ראוי לקבל אור ד' מרובה שיהי

 רוממות ק רנם של י"ורק ע, וכשר לכךי פשר שתקדים לבא ישועתן של ישראל גם קודם שכ ל העולםא או

שראל קודמת   לשכלול י ישועת' כ שת הי"כ עומואל סובר שא פשר ג"ע. שועת העולםי כ"ישראל תבא  אח

מה ה ונבואת הנביאים. ימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבדל ז"כ אין בין עוה"א, האנושיות בכללה
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חוייב בהתחלת ישועת וזה אינו תנאי מ, שראלי י"ברובם על ערך ההשפעה על כלל האנושיות שתבא ע

 .כ"בה מוכרחת לבא אחס א"כ, ישראל

 

w`k . 

 
ח "ח ו לעושה פרקמטיא לת"לא למשיא בתו לתא כל הנביאים כולם לא נתנבאו , ח"א אריו"ח ב"ואר

שלימות העליונה שבהנהגה וחסד  ה .עין לא ראתה אלהים זולתיך, ח עצמו"ח מנכסיו אבל ת"ת ולמהנה

ואז היא , דביארנוכ א לפי עוצם היכולת הגמור"א לפי סדרי ההדרגה כבאה לה היא, אלהים היותר נעלה

ולהכשיר האדם עצמו לקבל הטוב היותר . וקי ההדרגהח פ" נעלה מחק הנבואה שהיא מסודרת ע

וזהו . כ נעלה מכל סידור"הוא גש ,צריך שיוציא הוא את חלק השלימות היותר עליון שבו, הואה עליון

י יעלה האדם "וע, דדיוצ אומץ להשלמת החופש האמיתי להיות משוכלל בכלנותן ש ,שלימות השכל הגמור

, תכלית המעלהב אף שיהיו, מנם כל דר כי הכשרון של מעשים מוסרייםא .אל שלימות נשגבה מכל הדרגה

ת   א התמימה שהיא מושיבה' רק תורת ד. פרט והמציאות בכללב יקבילו רק לפי סדרו והדרגתו של האדם

לה העז והגבורה להרים את   , ל המעשימיכ ומגדלתו ומרוממתו על, ברום המעלההעוסקים בה לשמה 

שהוא , ליון היותר נפלאע ולעשותו ראוי לחסד, אמת למעלה משלימות של כל הדרגהב ח ההוגה בה"הת

הדביקות ו ח"חלק היותר מרומם במעשים טובים הוא החזקת תה והנה. נעלה מראיית הנביאים כולם

ח יצוייר בעצם החיים במשיא  "והיחס לת. יתר תוקףב אור האלהי להופיע בעולםשהוא הגורם ל, עמם

הם מסעיפי מכשירי החיים ומחוללי ש ובקנינים, ח"ובפעולות החיים עושה פרקמטיא לת, ח"תל בתו

הוא לעולם , אמיתיה ז שלא עלה האדם אל  מעלת רוממות השכל"מ כ"מ. נכסיומ ח"הפעולות מהנה ת

צמם ע ח"אבל ת. מנם רוממה אף מת אחדת עם הדרת הנבואהא רגים ומעלתו היאקשור תחת ס דרים מוד

כי מי בכל מעשי , חש מחוייב עם כל סדר וסבהי שאין לחסדו מצד עצמו, עין לא ראתה אלהים זולתיך

 .עליונים או בתחתונים שיאמר לך מה ת עשהב ידיך

 

wak . 

 
אותה  , החכמה האלהית. מי  בראשיתששת ימ ל זה יין המשומר בענביו"אריב, מאי עין לא  ראתה

אמנם היכולת האלהית אינה . סידורו היא נערכה בהדרגה, ברואים ויצאה מן הכח אל הפועלל שנתגלתה

ודרגים בשום הכרח של מ הבלתי בעל תכלית אינם' צדדי האפשר מצד יכולתו יתו ,מוגדרת בשום הדרגה

ערך כ והיא נערכת, לא יצאה אל הפועלדרגה היא החכמה שבכח שה כ ההשגה שלמעלה מכל"ע. הדרגה

א לפי סדר היכולת "אין אינה כפי סדר הדרגה כמ שהיציאה של היש, יחש המציאות מצד ראשית הוייתה

ציור מיוחש לששת ימי בראשית ה וזה". גדול אדונינו ורב כח ולתבונתו אין מספר"ז נאמרי "עו ,המוחלטת

. הדרגה והסידור הנערךה כ היא נמשכת מצד"ואח, יתבריאה מצד הגבורה האלהה שהם מציירים לנו כח

תוארת ב שם יין מ ,מצד עצמה של החכמה השלמה לכלל צדדיה, מצאיםנ כ החכמה האלהית בהתהוות"ע

וזאת היא השגה שקודמת , ששת ימי בראשיתמ והוא, ולא יצא אל הפועל, המשומר בענביו

 ".כתי שתו ביין מס"והיין רומז לעולם לחכמה , נבואהמ במעלתה

 

wbk . 
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ל ונהר "ת, ושמא ת אמר גן זה עדן , בגן, יכן היה דרה ת אדם"וא, נ אמר זו עדן שלא ראתה עין מעולם"רשב

ל שתכלית השלימות היא הידיעה "אריבש נלפי מה. ג ן לחוד ועדן מוד, עדן להשקות את הגןמ יוצא

ל הפועל בברואים שהם א שהיא נעלה ממה שיצאה, עליונה לפי מה שהיא מצד עצמהה בארחות החכמה

שלימות עוד  ה כ ראש"א. ק חכמה היא תולדה מוכרחת מאיזה מכריחח נ כי סוף סוף כל"אמר רשב, לפנינו

צד מ א שהוא"שעליו אין לתן טעם בהכרח של חכמה כ, אלהיה לו מקום יותר נשגב והוא שלימות הרצון

כי הוא ראוי להמצא מצד , ית מציאותועם על תכלט צ,"שא, והיינו העדן האמיתי. עצמו בתכלית השלימות

הנה על החכמה הגמורה אין פלא  ו .ל אין למעלה מעונג"כ אמרו חכמים ז"ע, צמו במציאותע שלימות

רוח הגמורה שאין ה היינו קורת, אמנם מעלת השלימות של העדן. השתלמותה שתושג לזוכים לה רק בסוף

אר ם הראשון ק ודם החטא ב זאת  ' אה היכפי הנר, כלל צריך עמה שלימות אחרת כי היא מס פיקה

. 'ר רק בגן הי"אדה, מר שלא כן הואא ,בגן עדן מוכן לשלימות העוגג השלם' הרי שמהו השם יתש המעלה

שהוא , רצון השלםה והחכמה היא תולדה מגזרת , ידיעה בסדרי החכמה העליונהה העונג הנמשך מהארת

צד מ א  עם השלימות של הרצון השלם" שהוא דושמא תאמ ר. ג ןב אדם ' כ הי"ע, סבה לכל חק  של חכמה

כי עונג . פ לעדן"כ הגן הוא תולדה שלישית לכה"א "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן"הרי כתוב , עצמה

וא העונג הנמשך מצד הידיעה ה והעדן, עונג הנמשך מצד סידור פעולות החכמה העליונהה הגן הוא

עד  , כל סידורמ והוא נעלה בהחלט, סבת כל סידור הגיונישגב מכל חכמה ונ שהוא, בשלימות רצון העליון

 ".א ראתה אלהים זולתיךל עין"ז "ונאמר ע, שאין יד הנבואה מגעת שם

 

wck . 

 
התפילה היא אמנם עבודה מתיחדת  . 'ה חלונות כוב אל יתפלל אדם אלא בבית שיש, מ"א אריו,ח בי"אר

הוא ידיעתו השלמה בערכו אל כל , מתפללה אבל התנאי ההכרחי להשלמתה שתפעול על, מתפללה בנפש

עבודתו המיוחדת תביאהו ב אבל מי שההתיחדות. ז יפעול שלימות נאה על עצמו וזולתוא ,העולם החיצון

החיות את האדם ל שהיא צריכה, לא יבא לתכלית ש לימות התפילה, חיצוניה העולם] אל[להפרד מכל יחש 

כ אל יתפלל אדם אלא בבית ,"ע. שתעוררהו' רוח דפ "ע להיות מוכן לפעול ולהתפעל בצדק ויושר

אמנם . ובתו אל העולם כולו שהוא חי בוח אל העולם החיצוני תעוררהו על' שאפשרות הראי, לונותח ב"שי

והידיעה , הוא השלום הכלליש עולם החיצוני צריך שיעלה לצד ההכשר של האושר  האמיתיה השימוש של

 .גד ירושליםנ 'בעיליתי' כ כוין פתיחין לי"ע', נה יצא דבר דשממ, רושליםי האמתית שזאת היא מטרת 

 

wdk . 

 
פעולת תפילת כל אדם על עצמו היא . 'הזכיר שמו כול צ"ח כל המבקש רחמים על חבירו א"י אר"אר

והכרח . וכן יותר לקבל המבוקשי ככה, על הטבתו המוסר ית, פי הערך שתפעול התפילה עליוכ נערכת

ותו הרגש א להוציא אל הפועל, פ החכמה העליונה"וא תמיד  מכוון עה המבוקש שמעוררו לתפילה

תפילה על חבירו צריכה שתוכר כפי הערך של יחש ה אמנם. שהמתפלל צריך להשלמתו האמתית

והיחש היותר קרוב . לל המציאותכ כי כל נברא יש לו ערך יחש ידוע אל, ל מי שמתפללים עבורוא המתפלל

תפילה של זולתו ה כ אין פעולת"ע. ז באופן יותר נשגב ומוכן בפ ועל"שראל זלי וזרע, הוא בני אדם  זה לזה
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כמו שהנצרך לרחמים נמצא מצד , מתפלל עצמוב א מצד הערך הנמצא"בא מצד ערך הזולת כ

מקובל להשכיל את יסוד תפילת ו ובהיות זה הדעת נכון. כ אין שייך להזכיר שמו של הנצרך"א ,המתפלל

שובשות שאפש ר  מ ולהבין תכונת הדבר מבלי השתבש בתוצאות, מוסר הנחוץה ישהיא חלק מחלק, הזולת

עצם התפילה שלמה ופועלת במילוי ' שתהי] נכבדת[ היא, להיות נדון מפרטי התפילה ותועלתה

 .משלימים את דעת אלהים האמתיתה תנאיה

 

wek . 

 
שצריך להשכיל שלא , תפללמוגדר ת בציור המ' תהיש התפ ילה צריכה. חציף עלי מאן דמצלי בבקתא, כ"אר

גלו כ ל תעלומותיו ולא תוסיף לו נ כי הלא לפניו, לבדו היתה ראויה להמצא' לימות העליון יתש מצד חק

פ "ידיעותיו מתקשרות עו א מפני שהאדם מוגדר בהרגש תו"כ. שינוי רצון חלילה לוו התפילה חידוש ידיעה

התפילה ' שתהיכ וכיון שלפי ערך האדם. מדתומשך עליו להשלימו כפי נ 'וחסד השם ית, הוספת ההרגשה

ה כ ,יותר כונה וביותר שלימות ההנהגה המוסרית של המתפללב 'וכל שתהי, פועלת לכל פרטיה ותנאיה

כליתה להשלמת האדם וקרבתו אל הוד האושר ת מפני שבאופן כזה תפיק, תוסיף אומץ ותגדל פעולתה

ולא , רצון העליון גרמו למציאותהו ים ערוכים בחפץכ רק המשכיל שגדר"ע. חקק עבורו יוצרוש האמיתי

צ למציאות "מורה שאש ,כ חציף עלי מאן דמצלי בבקתא"ע. מצד עצמה, שם יתה מצד ההשקפה בשלימות

מלא הכנעה י ואז, מגדירים לפי ערך האדם  את המושג של  דעת האלהיםה ,התפילה ענינים מגופים רצוניים

כאילו הוא מתנשא  , הכנה תחשב התפילה כחוצפאה מניעת זאתאבל ב. וענוה ודעת אמת כשיבחין זה

 .דעה והחפץ העליון בעתרת דבריוה לשנות
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' אדם צריך שיכיר כי השלימות האמיתית שעליה .'כו' ואמר רב כהנא חציף עלי מאן דמפרש חטאי

ם ההריסה של כ ג"ע, כל ריבור ושפהמ כ בהכרח נעלה"היא ג' הדרכה השלמה של תורת השם יתה נוסדה

דיבור פיו ביטא כל ב כ"ותושב, כ מאן דמפרש חטאיה"ע. הכרח נעלה מכל דיבורב כ"החוטא היא ג

למה ש ',כבר ציור הגועל שראוי להיות בנפש להנליזה מדרך דו ,ההתאוננות הראויה להכרת גנות החטא

גדולה היא מערך כל  יכיר כי ההשחתה של כל חטא ש רק צריך . הוא חציף באמ ת, בנפשו במה שפירש בפיו

' ותהי, כיר הוד האושר האמיתיי ורק אז. כשם שהוד השלימות הוא נעלה מכל דיבור, סיפורו פירוש

גדול אדונינו " סמך למקרא ש לפניו" י'כו' מעודד ענוים ד"וזכר לדבר , בל תשובתו גמורה מאהבה וענות

 .'ל זה יין המשומר כו"במר ריאה לעיל"כתבנו בעש מה' ועיי". ורב כח ולתבונתו אין מספר 
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`. 

 
מכאן , למד שטעונין ברכה לפניהם ולאחריהםמ ',ר קודש הלולים לד"מ דת"מנא ה' יצד מכרכין כוכ

-האדם מבקש ההנאה האנושית' יהיש הקודש מורה. מור לאדם שיטעום כלום קודם שיכרךא ע"אר

יצירת כל דבר שהוא  ב ',על הידיעה במעשה דכ ראוי שיותר יתענג "ע, גשמייםה הרוחנית גם בכל הדברים

רוחנית ה ההשקפה' וראוי שתהי. מה שיתענג  על ההנאה החושיתמ ,נהנה ממנו לרומם את נפשו האנושית

וברכה . וזוהי ברכה שלפניה, הדבר נוגע לוש וחכמ תו בעצם היצירה זולת מה' חודרת על חסדי ד

טובה מפני -ובכלל היא הכרת. 'ד י מוצא פי"קיומו עהכרה בחסד במה שנוגע לנפשו ועמידתו וה ,שלאחריה

הנאה הרוחנית ה כ ה הכרה של הטובה של"שהוא כולל ג, התועלת הנמשך מזהו ההנאה והעונג זולת הקיום

וההכרה , כי נורא הוא ונעשה בחכמה ורב חסד' ת מעשה דא לדעת כפי כחו, מההשכלה אל חכמת היצירה

כי גם הנאת . יטעום כלום קודם שיכרךש כ אסור לאדם"ע. דםובת הקיום הנמשך מהמזון אל האט של

ת  ההנאה כמצורפת אל א אם כי ראוי תמיד להכיר, ראוי לברך עליו, משותף אל הקיוםה העונג, הטעימה

, יהנותל א לדעת הטעם ולא"היינו בשאין הכונה כ, צ ברכה " מטעמת אד ג"ונראה דאע. התכלית של הקיום

שעל זאת , הנות ראוי שיברך על ההנאה לבדהל אבל הטועם כדי. דינא הכיכ "א דגם בבולע ג"שהרי י

 .יברךש ע אסור לאדם שיטעום כלום קודם"ודייק מזה ר. רכה שלפניהב ההכרה נוסדה

 

a . 

 
השירה מורה על התרוממות הנפש למשאות . 'כו, ייןה מנין שאין אומרים שירה אלא על, י"נ אר"רשכא

טבען נמשכות הנה לערוג לרוממות מ והנה הנפשות. ירותו;;ת בשכלה בבמשקפת בהיותה מוכתרש ,נעלות

הוא , ריך לעבודצ אבל היסוד שהאדם. כ בעת רוממות ם יאמרו שיר ה"ע, אמיתיה שלימות היושר והצדק

ואם רק הנפש תערוג אל  . קראת רומ מות השירה הנפשיתל נמשך בפעולותיו' שגם הגוף בכ ל פינותיו יהי

וזה הוא יסוד  . ורש ואין נאה מ קייםד הרי הוא נאה, הנהגתו ישאר על עמדו הבהמיאלהי והגוף בה ההוד

כ אין "גופניים עה יין שמרוממת בתכונתה  אל מרום ה שירה את הכוחותל שנמשלת', תורת השם ית

. רמותה שלימות השירה היא לכלול הגוף עם הנפש בכל משאותיהש להורות, א על היין"אומרים שירה כ

היותו לקוח במדה שירומם כחות הגוף  לעומת ב ,לבב אנוש הוא באמת  משמ ח את האלהיםוהיין המשמח 

אמנם לכוון שיטת הנהגה . בללהיות עושה בפועל את המושכל בשכל וביושר , נפש הרוחניתה התרוממות

כי , מעונוב שהשמחה' אי אפשר כי אם בדבר ד, ולמים ושמחה האלהיתע שמביאה תמיד רק  לצדק, שלמה

 .יין מ וטובים דודיך, המה ישרים משמחי לב ' י דרק פקוד

 

b . 

 
מאי תקנתיה , ז בלא נרכה מעל"נהנה מן העוהה וכל, ז בלא כרכה"ר אטור לאדם שיהנה מן העוה"ת



 221

עדר הכרת הטובה שהוא יסוד עבודת  השם ה האיסור הוא מ צד. מעיקרא וילמדנו ברכות'  צל חכם כוא ילך

בעולם לא ימלאו את תעודתם ש אמנם יש עוד לדעת שכל ההנאות. כהאדם שיהנה בלא ברל כ אסור"ע', ית

נהנה בלא ברכה ה כ"א. שהיא דעת אלהים בארץ, ההנאה המאושרה המוסריתל א בהיותם משתמשים"כ

דומה ממש לנהנה , וא מחליף את תעודת  מציאותםה ,ומשתמש בהם רק לתעודת הנאתו החמרית

עליונה הרוחנית והוא משפיל ערכם ה בהשלמתו המעולהמים שהם עומדים להשלים את האדם ש מקדשי

ל במעילהי "דברי חזכ ,ואין מעילה אלא שינוי, שמעל ומשנה תעודתם, ומריותח להשתמש בהם להנאות

. להק כ מקדושה חמורה לקדושה"ומכש, זהירות של שינוי הקדשה ומזה יסתעף כל. מהוכחת הפסוקים

כ לא יתעורר כלל לההשלמה הרוחנית  "ע, חושיםה  הנאותאמנם האדם הורגל ללכת אחרי עיניו ולבכר

, מתחילת חינוכו, צל חכם מעיקראא כ ילך"ע. הוציא מכל מקרה של הנאה חושית שמזדמן לידול שיוכל

, ילמדנו ברכותו ,חושים למשכם אליו ביותר משורת השכל והצדק האלהיה טרם התגברו עליו קישור

עד שרגשי ההנאות הרוחניות יקדימו תמיד  ', ד יראתלהרים קרן ב, וישכילהו לעדן את רוחו

לא יבא לידי מעילה ובכל דרכיו ו ואז ישכיל היטב את תעודת ההנאות והחיים בכלל, גשמיותה לההנאות

 .ורה תלויין בהת היא פרשה קטנה שכל גופישוכדברי בר קפרא, "רכיך דעהוד בכל"כדברי הכתוב. ישכיל

 

c. 

 
, צריך האדם להסתכל. אילו נהנה מקדשי שמיםכ ז בלא ברכה" מן העוהכל הנהנה, י אמר ש מואל" רא

] אלא[, מטיב האמיתי יתברךה הוא משנה את התכלית של ההנאות כפי מה שכיון בהם יוצרםש שחוץ מה

אין בהן ש ,שגבים ורמים יותר הרבה מערך האדם מצד נטיותיו החומריותנ וטובו הם דברים' שמעשה ד

שראוי , דוגמת הציור של ההנאה מקדשי שמים. הםמ שה ואיך יערב לבבו ליהנותמצד עצמן רוממות וקדו

מו  שאין ראוי להשתמש הדיוט כ ואינו ראוי ליהנות מהם, אדם שהוא פחות במעלתו לעומתםה שישכיל

וא רם ונשא ה אז, בהתעוררות הצד הרוחני שבאדם להשכיל להיטיב, ברכהה אמנם עם. בשרביטו של מלך

עם כל מעלת המציאות המתדמה , ז"יהנות מהעוהל אז הו א ראוי , ו כדאי הוא לווכל העולם כול

 .מיםש לקדשי

 

d. 

 
ק כאן קודם ברכה  "ל, א"והארץ נתן לכנ' מים לדש וכתיכ השמים, הארץ ומלאה' כתיב לד, ל רמי"ר

  שאמתתה , מכשירים את השלימות הרוחניתכ ראוי להכיר את הענינים הגשמים כולם. אחר ברכהל כאן

, א כפי ההכרח"הרחבתם כו המכיר כזה לא ימצא תכ לית לחיזוק הכוחות הגשמייםו . 'היא הדעת א ת ד

והארץ נתן  " אבל באמרו". הארץ ומלאה' לד"וזה יובן במאמר   , רוחניתה שמבלעדיהם לא תכון ההשלמה

י חכמה "גשמיים והרחבתם בקנינים רבים והשתלמם עה יורה שיש יתרון בעצם התגדלות הכוחות" א"לבנ

רך הנאותיו הגשמיות לקחת מהן ע שאם לא ישקול האדם את, והמדה הישרה שבזה היא. עשהמ וכשרון

משכהו ת אז הגדלתו את הכוחות הגשמיים, רוחנית שיש בכל דבר גשמיה הערך הראוי לההשלמה

,   יתודע להוקיר את הצד הרוחני שיש בכל הנאה גשמי אמנם בהיותו. להתבהם ולרדת כרוח הבהמה למטה

, היא כללות הנהגת התורה ביחודש ,ימושה אל הצדק ואל השכל האמיתי כראוי לפי היושר האלהיש כפי

כ קודם "ע .א יוסיפו לה אונים"כ, הרחבות הגשמיות לההשלמה הרוחניתה שלא יעיקו] בלבד[אז לא זו 
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הארץ ' לד "ראוי שיכיר כי, אותה ההנאה הגשמיתב שעוד לא הרים מכס ת ההערה הרוחנית שיש, ברכה

פי ההשתמשות האפשרית לצד ל א"כפי המדה הראויה אין נכון להשתמש בהנאות חומףיות כו ,"ומלאה

ז בהרחבתו א ,שצייר היחש הרוחני שיש לו עם ההנאה ההיא הגשמית, רכהב אבל לאחר. המעולה שבאדם

יד מוכנים לפעול כוחותיו הגופניים בהתגדלם יהיו תמו ,תרחיב דעתו תמיד, להשתמש בהוספת כח גשמי

כ במעמד כזה ראוי  לשון "ע. נאה גשמיתה טוב כפי ההערה הרוחנית אשר תפעול עליו כל פגישה שלו צדק

עולם המעשי גם מכל ה להביט בעין טובה על העוסקים בישובו של עולם לשכלל אתו ,"א"והארץ נתן לבנ"

הן ש , בצות בהרחבות גשמיות רבותי הנביאים משו"יעודות לנו עה כ ישועות ונחמות"ע. צדדיו הגשמיים

גדולות החומריות יהיו ראויים להיות לנו  ה שכל אלה, לעדה על רוממות המצב הרוחני שאליו נקוה

ורב ' כל בניך לימודי דו ,וכל גבולך לאבני חפץ, דכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדחכ ושמתי", לתפארת

כל יפנה ישר ה כי, רך לעשוק כל כח וכל חפץ מחוקוצו' שלא יהי" . עושקמ בצדקה תכונני רחקי, שלום בניך

  .אל הראוי והטוב

 

e. 

 
שנאמר גוזל אביו ואמו , י"ה וכנם"אלו גוזל להקבכ ז כלא ברכה"כל הנהנה מן העוה, ח נר פפא"רא

השיבוש . השחית את ישראל לאביהן שכשמיםש נ"חכר הוא לירכעם כ, אי חכר הוא לאיש משחיתמ ',כו

הוא מחולל הריסה  , רוחנית שבהםה  בהנאות החומריות מאין  פנות אל צד השלמותההשתמשותמ הנמשך

' ל עבודת דכ שזהו יסודי, משכיח החובה הגדולה של הכרת טובה מן האדםש ,בדיעות. בדיעות ובמעשים

שגורם לשום מעיינו וחשקו רק אל , במעשיםו .וכל הערה מדרכת לדרך הישר לפי האמת

ובאשר דעת . היוצא מהם, אמתב ]נאהב[ולא אל התכלית הראוי להיות , גשמיים מצד עצמםה המעשים

בים אל ר ונלוו גויים"', ז אנו מקוים שתמלא הארץ דעה את ד"וע, עולםה אלהים היא הטובה השלמה של

אין אנו מכוונים רק , היא למעלה מן המעשיםש כ מצד תשוקת הדעת"ע" . ביום ההוא והיו לי לעם' ד

חליש את חזקת הדעת מ כ בהיותו"ע. א לטובת כל יצורי השם יתברך"אל לבדם כשרי לגדולת וטובת

היא טובת ו ,אנו חייבים לכוננם אל התכלית הקרוב לנו, נוגע למעשיםב אמנם. ה"הוא גוזל להקב, הטהורה

. כ מעשינו בכנסת ישראל תלויים"ע, רכה לכל העולםב פ רוממותה ותפארתה תבוא"שרק ע, כנסת ישראל

הוא גוזל , ז בלא ברכה"הנאה מהעוהה  ההשפלה המגיעה אל המעשים מהתגשמות הכעור שלצדמ כ"ע

בתור משגחת  , י"נסכ ואמו, " יתן חכמ ה מפיו דעת' כי ד", ה בערך שפע הדעת"קבה ואביו יתואר. י" לכנם

היא יסוד , השפלה של התעודה השכלית לגבי הגשמיתה אמנם" . תורת אמך"על הנהגות מעשיות 

שעם כל יסוד , תבצרות המלכות בידוה נ שהעיז להפוך לתכלית"והיא היתה השחתת ירבעם ב, תהשחה כל

כוונת לתמוך הכסא מ 'אם לא  שתהי, ז מצד עצמה מטרה חמרית"היא עכ, מלכותה טובת העם שיש בקיום

והוא שהפך סדרי הקדושה " . לסעדה באמת ובצדקהו להכין אותה", פ ההשפעה הרוחנית"ע

אבל , ת י שראל במצבם המדיניא אם שלא  השחית, ז לצורך נטיותיו החומריות"חת דרכו לעשו ,הרוחנית

היות משתנה ל ולטפל את הרוחנית, מה שעשה העיקר את השאיפה הגשמיתב ,השחיתם לאכיהם שבשמים

, מבכר הנאותיו הגשמיות מצד עצמם להנאות הרוחניותה וכן זה היחיד. הגשמית] השאיפה[לפי חפץ 

אשר עלינו ' מעלה לעשות את רוח דב היא  העולה' ודרך ד, הוא חבר לו, משועבדות להםאמת ב שהם

 .לעיקר

 

f. 



 223

 
ישראל ש ק כ אן כזמן"ל', וכתיב ואיפת דג נך כו', עתו כוב כתיב לכן אשוב ולקחתי דגני, ח בר פפא  רמי" ר

ות היא כדי שתצא תכלית המציא. ושין רצונו של מקוםע כאן כזמן שאין ישראל, עושין רצונו של מקום

אמנם הבחירה תלויה . רצון וחפץ פנימימ פועל הבחירה הטובה של עשיית הטוב והחכמה בחופש גמור ה אל

כי , פיהו למציאות שתמצאל פ התכלית שראוי"א הולכים בדרך ישרה ומתנהגים ע"בנש כ בשעה"ע, באדם

בל בהיות א .ו היא ק נין האדםמציאות כולה בדרכי קיומה והפרחתה כאילה חשובה כל, במע שיו' ישמח ד

' לעולם יהי' אבל הלא חפץ ד. מציאות נהפכת לרועץה ומצד בחירתו היתה תכלית, האדם משחית דרכו

אבל . ת ה אדם אל שלימות תכליתוא ומסיבות רבות מכרי חות תעמודנה להשיב, להינו יקום לעולםא ודבר

'  ל השם יתא ל המציאות אז מת יחשים רקכ פעולות שכלו"ע, א ם בהם יחשל המה ואין' ז רק מעשה ד"כ

 " .תושע לי זרעי וחמתי היא סמכתניו ואביט ואין עוזר ואשתומם ואין סומך", לבדו

 

g. 

 
ל "ת, יכול דברים ככתבן, פר התורה הזה מפיךט לפי שנאמר לא ימוש, ל"מה ת, ר ואמפת דגנך"ת

תורה מה '  חורש בשעת חרישה כודםא י אומר אפשר"ש כ"ר, ש"א ררי"גנך נהוג כהם מנהג דד ואטפת

האם תכונת האדם  . 'י אחרים כו"ע זמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשיתכ אלא', תהא עלי

עשיים המה לו מ והשימוש בענינים, היות עוסק תמיד רק במו שכלות בלא הפסקל מצד עצמו ראויה היא

,  הוא מורכב נטיות  מעשיות ועיוניותמצד תכונת האדםש או. רק להכרח והם למטה ממעלתו הטבעית

כ את   תכונתו על פי "שלימים גמ א"הם לא רק מצד  הכרח כ, אם הם לפי המדה, מעשים חמרייםב והעסק

תמידי בעיון אינו ה ל שהעסק"ש ס"דרי, י"בזה חולקים רבי ישמעאל ורשבו .הוא דבר ראוי להסתפק, טבעו

אין לחשבו לחסרון , בדרך ארעי לעניני דרך ארץוא רק ה אם, על כן ההפסק שבא, לפי תכונת האדם

, ל"י ס"ורשב. א"הם מנהג דב כ משפט התורה היא להיות מנהיג"ע, השלמת האדם כפי טבעול א"כ

ל ע רק ] אלא[עד שלא תשבע נפשו מהתענג , כ נעלה"אוי להיות כר שמעלת האדם לפי טבעו האמיתי

הוא נאות לפי טבע האדם השלם " זה מפיךה הלא ימוש ספר התור"והמקרא ככתבו . שלימות השכליות

ומה שאי , אדם השלםה כ ראוי להדריך תמיד את עצ מו וזולתו לבא אל מעלת"ע. חטאב שלא נתקלקל

אינו בא  , עיוןה חיצונים בין לפי החשק הפנימי שנעשה כהה מרוב עבודתה בין לפי ההכרחים, אפשר הדבר

והם מצד עצמם כל ישעם , י אחרים"ן נעשית עלאכתמ ובהשלמתן של ישראל. א מחסרון השלמה"כ

, תכונת האדם' רבי ישמעאל לקח לראיו .ודרכיו' לדעת את ד, היות עסוקים תמיד בידיעת התורהל וחפצם

'  כ ראי"א. חברהה כ בעסקי"ולא יחליף העסק במעט זמן  ג, תמיד רק ב מושכלותי שתקצר נפשו אם

ל שגם זאת התכונ ה באה "ורבי שמעון ס. ה מעשיכ העסק "ג שתכונת ההשלמה של האדם תובעת ממ נו

שהיא , טובה הראויה לפי מעלתוה עד שקשה לו לקבל רוב, חסרון מוטבע שנתיישן הרבה באדםמ רק

ואז , כל עזב כ ההשתדלות המחוייבת היא להשיב את  האדם א ל מעלתו"ע .י"ותחסרהו מעט מאלהים"

 .ישכיל כי הוא באמת ראוי לכך ודעת לנפשו ינעם

 

h. 

 
מפני שהמחלוקת היא בעצם טבע . לא עלתה בידםו י"כרשב, י ועלתה כידם"מר אכיי הרכה עשו כרא
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דעת או שהוא  דבר שלמעלה ו א בהשכל"וא עלול להיות בלתי עסוק בשום ד בר מעשי כה אם, האדם

יא להם ה הם ירגישו בעצמם כי לגדולות נוצרו והעסק בחכמה ושכלש ואם ימצאו אנשים נעלים. מטבעו

אבל משפט התורה צריך שיהיה רק לפי . טבע האנושיה הם למעלה מן, לעונג טבעי באין הפסק וחילוף כלל

א "כ, מהעיון יקשה להבחין דבר זהש כ אמר ",ע. אנושי הנוהג ברוב ולא נתנה למלאכי השרתןה טבע

 עשו כרכ י  הרבהש כ באשר אנו רואים"ע. נוהג ברוב הוא מורה על היסוד הטבעיה מהניסיון נדע שהדבר

בין בעמלם בחיי החברה וכשרון , תורתם וחכמתםב ומצאו קורת רוח בין, ישמעאל ועלתה כידם

פנימית שמצאו בנפשם מעסק ה כי ירדו כשרונותיהם מסבת  ההתנגדות, ש ולא ע לתה כידם" רכ .המעשה

התנהג ל מזה אנו רואים שלפי טבע האדם הוא ראוי, תחלף בעסק גופנימ העיון ועבודת השכל הבלתי

בי שמעון היא לפי מעלת המעולים שבאנשים שהם ר ומדתו של, א עם התורה כמדת רבי ישמעאל"במדת ד

 .פשם ולא לרדת ממעלתם בודאינ שלהם יאתה להתנהג לפי מעלת טבע רוממות, טבע האנושימ למעלה

 

i. 

 
דלא תטרדו  שרי לא תיתו קמאי כי היכי ת כמטותא מנייכו ביומי נימן וביומי, ל רכא לרבנן"א

לא יצרף  . התעסקו רק  בחכמה ועיון אםב הסבה שאין האדם מוצא קור ת רוח שלמה. ולי שתאכ כמזונייכו

תדחפהו תשוקתו הפנימית לדאוג ש כדי, בטבע נפשו' הוא לפי שכך חקק יוצרו ית, עבודהו כ מעשה"עמה ג

שיתוף כל מ   מונעים עצמםומבלעדי תשוקה זו היו רבים מבני אדם. ם רביםה בעד צרכיו ההכרחיים שגם

כ "שלא יהיו מוצאים ג] עד[מביאה למחסור ] וז מניעה[כ "והיתה אח, עבודה בעסקם רק במושכלות

חמרי גם בזמני השנה ה בעסק המעשי, כ כשימלא אדם את תעודתו"ע. פני הטרדאמ מבוקש החכמה

ולי אביי ורבא חולקים או .תלמוד והעיון ביתר חלקי זמן השנהה כ אל "ימשך מטבע ו ג, הראויים לכך

עבודה ב כ במקצת"עצם טבע האדם הוא לעבוד ג, לבד מצד ההכרחד ל"דאביי ס, בטעמו דרבי ישמעאל

ל שאין לדון "ורבא ס. פ רושם הרוב"ניכר הטבע עש ,וזה בא מהו ראת הניסיון של הרבים, א"ועסק של ד

ים כדי להיות מסור אל התורה עשימ וכל האפשרי להועץ להיות מסולק מעסקים, צד ההכרחמ א"בדבר כ

רדוף אחריה בכל ל שראוי, ביחוד האיש הישראלי, היא מתכו נת מעלת האדם', ד ועבודת השכל לדעת את 

בהכינו , חפצו' רק בתורת ד' שיהי, בא לזאת המעלהל ואפשר לו להאדם להדחק עצמו, האפשרי

 .רכיו בזמנים קבועיםצ לעצמו

 

i ̀. 

 
, ראה מה כ ין דורות רא שונים לדורות אחרוניםו כא, ר אילעי"י ב"ח משום ר"ח אריו"מר רכבא

דורות אחרונים שעשו מלאכתן , תקיימה בידםנ אשונים שעשו תורתן קכע ומלאכתן עראי זו וזור דורות

תלויה גם היא בתיקון המוסר , ז"עוהב אפילו, יסוד השלוה. ז לא נתק יימה כידם"תורתן עראי זוו קנע

הרבה דברים מ הוא משתמר , ובאמונה'  אדם מוכתר במדות טובות ביראת דה כי בהיות. הכללי והפרטי

כ בשמחה ונחת גם מהמעט שיזמין לו "ומסתפק ג, חייםה המכשילים את כחו ומכבידים עליו את סבל

מדותיו שנפגמות נוטות לתאוה ו ,בל בהיותו ממעט במוסר אז לא יאמר די בכמה שישיג מההוןא .'ד

א יספיק לו ל ,כ גם אם יאסוף עושר"ע. ריאותו ומולידה חלאים בו ובזרעוב יותהעוברת גבול שמהרסת אש

והיא הדריכה ,  כ דורות ראשונים שעשו תורתן קבע"ע .ולא ינוח לבבו ולא ימצא ב הם קורת רוח שלמה
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, זו וזו נתקיימה בידם, מלאכתן עראיו ,ולמדות  טובות והגונות' ליראת ד, רך המוסר האמיתיד אותם אל

, דורות האחרונים. עמלםב בריא ונפשם שמחה' היותם בעלי מדות יקרות  וגופם היב עט הספיק להםכי המ

, מוסריותה חומריות מלאה את לבבם ולא הניח מקום ראוי לדאגות ה שהדאגה על, שעשו מלאכתן קנע

בוץ ולא יאמר די בקי, תקלקלו המדות ומנוחת הלב נטלהנ כי, זה וזה לא נתקיימה בידם, ותורתן עראי

י ריבוי הזמן לא התקיים  "הוסיף לקנות עש כ גם הרב"א. ולא ימצא קורת רוח בעולם בכל קניניו, בר רכוש

זה וזה לא נתקיימה ש וממילא נקרא באמת , מלא צרכיו שנתרבו כדי ערך תאות נפשול כי לא יוכל, בידו

וא  ה שמחזיק האדם לעיקרשהדבר , כמו בהסכמת הדעת, כ בזמן"כ אין תלוי, ועיקר שם עראי וקבע. בידם

 .גם שמסבות יעסוק בה מעט זמן, קבע

 

ia . 

 
, ה בין דורות הראשונים לדורות האחרוניםמ בא וראה, א"י כר"ח משום ר"ח אריו" אמר רככו

מכנימין , דורות א חרונים, חייבם במעשרל ראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקימון כדיה דורות

הבדל שיש בין המכיר ערך המצות ה .רות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשרגות דרך  חציג פירותיהן דרך

היות יוצא אל ל הן באמת ובין מי שעבודתו היא רק מצות אנשים מלומדה הוכןב ותכליתן הנשגבה וחפץ

אמנם רק . פ דין תורה להפקיע החיוב מעצמו"רכים עד שנמצאו בהם, הפועל בהרבה מצות מן התורה

בהיותו מכיר את ערך המצוה וקדושתה ו בהיות לאל ידו לפטור עצמו,  העובד מאהבהוודע שלימותי בזה

, ושר הכלל כולוא שהיא המצוה הראשית המחזקת את כל, כ במצות מעשרות"ע .הוא נכנס להתחייב בה

דאגה החכמה האלהית , בט הלוי ובין כל העם כולוש 'בהיותה לברית בין המיוחדים לעבודת ד

] י"ע) [על(תנה מקום להחלץ ממנה נ כ"ע. פ רוח נדיבה המכרת א ת ערכה הגדו ל"ח ענעשי' תהיש ביותר

, וח ונפש נדיבהר למען שתגיע הרגשת העושה לעשות המצוה מיקרת, קרפיפותו 'הכנסה דרך גגות חצירו

 .כלל כולו כחפץ האדון השם יתברךה שבזה תצא אל הפועל תכליתה להשלים את

 

ib . 

 
. 'וכ חצר קובעת' יוחנן אמר אפי' ור', יראה פני הבית כוש ל מתחייב במעשר עדאמר רני ינאי אין הטכד

,  גשמי המוגבל בהתיחדות קניניו ותשוקותיוה תעודת המעשר היא ביחוד לרומם את האדם ממצבו  הפרטי

והרושם שההתיחדות . עולמוב 'רוחני שמתעלה להוקיר את ערך הכלל כולו שהוא חפץ דה אל מצבו הכללי

: עדינות להרגיש את  נפש הכלל כולו יעשה באופנים שניםה תק את  האדם מרגשותיו עושה לנ

פ שיתן שם מקום ויד "אע, קנינים מיוחדיםב הציור ייחדהו. התיחדות בציור ורעיון ההתיחדות בפועלה ]א[

וזה יתחיל בדרך . טפלים לוכ בוע בו הציור שהוא הוא  היסוד והמרכז והאחרים הרביםט אבל, גם לזולתו

גד הגרעון נ .אבל רשות היחיד עליה רשומה בחזקה, רבים נכנסים ויוצאיםו החצר יש בה יד, בליטה בחצר

, תעמוד קדושת המעשרות דקריאת השם, אדםה הזה שהכרח החיים החמריים מביא אל קדושת רוח

ולתו עסקי היחיד שאין לזל שם הוא מקום המיוחד, והבית מיוחד בפועל. ע לבד נתינתה"פב שהיא מצוה

הם ש ,והמעשרות. רשים ההתיחדות בפועל את פעולתה על האדםת כאן, בפועל בו כניסה רחבה כלל

היא עומדת נגדה לרו ממה , "!תורתך לישראלו יורו משפטיך ליעקב", מכוונים להדאגה הכללית הרוחנית

אין הטבל , יוב הנתינה בפועלח ונגד, כ נוכח הקדושה וקריאת השם החצר קובעת"ע. כלליתה אל תעודתה
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 .ביתה מתחייכ כמעשר עד שיראה פני

 

ic . 

 
הביא ל ,ל  עץ מאכל"אלא מה ת,  יני יורע שעץ מאכל הואא ,אומר וערלת ם ערלתו את  פריו, יה רבי מאירה

דעת ה עולה על' ל שהי"י. 'למדך שהפלפלין חייבין כערלה כול ,ואיזה זה הפלפלין, עץ שטעם עצו ופריו שוה

. טעם עצו ופריו שוה והארץ חטאה בזה' יתה שיהיה ל באגדהי שהגזירה"דברי חזפ "ע, לדון בטעם ערלה

אלא , השביע מטובה את  הבריותל ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול' וא שהיהפשוטה והביאור

כ נתגלה בזה "ע .והחטא מוכן בטבע חמרו שהוא מהארץ, כול לקבל רוב טובהי שהאדם העלול לחטא אינו

כי הו א מפיג  הרבה בעבור הלח , א לשלימות טעמוב וממילא  אין הפרי, עם הפרישאין טעם העץ כט

' מתחזק טעם הפרי והי' הי, פריה גם טעם העץ כטעם' כ אם הי"מה שא. ארץ עד הפרי דרך העץה מעומק

אמנם , בלעדםמ כלל פרי העץ המה מכלל המותרות שאפשר לאדם להתקייםב ובאשר. א"מוסיף הנאה לבנ

אב ל כשסר מדרך  , מרחיבות את דעתו נאות לו מאדה במעלות השלימות כל המותרותכשהאדם עולה 

מוכן  ' שבכח כבר הי, טא הארץח וזהו. ראוי לק מץ המותרות עבורו, בקש רק ה הנאה החומריתל הישר

כ "וע. מותרותה כ ערלה בפרי העץ לחסום תאות"כ גזרה תורה ג"מותרות ועה כ נקמץ"ע. החטא לצאת

, מקום לומר שפטורין מערלה' הי, הם רושם מחטא הארץב שלא נשאר, צם ופרים שוההפלפלים שטעם ע

 .מר שגם הם חייביםא כ"ע

 

he . 

 
עיקר . א בממכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בהל שנאמר ארץ אשר, י חמרה כלום"ללמדך שאין או

רגה כזאת  שלא די  שיהיו במד, י"א י"שהמעלה השלמה שישראל ראויים לזכות בה ע, וא להורותה הדבר

ומץ בשלימות א א יוסיפו על ידם"כ, א יזיק להם לשלימותם הרוחני האמיתיל שקנינים של עושר ומותרות

מקום הפלפלין בטבעם ' שכמו שמצד המזג הראוי הי, רוחניה ומהטוב הגשמי נבא אל. הישרה' ודרך ד

מ אי ן   "מ. וכוש הוא בקצה הישוב, לפליןפ לי חוט היוצא לכוש וזורע בו"כמאמרם ז, ארצות הקצוותב רק

וכן כל . קיצונייםה מהדברים הראויים להיות במקומות ' אפי, ישוב חסרה כל טובה י שהיא באמצע"א

פ שמצד מקומם ומדרגתם של הידיעות ישנם "אע, בעולםש הטוב הרוחני של כל הידיעות והחכמות

כ "ע. י חסרה כלום"א' תהיש א"מ א"מ, אויים להיות אצל עמים אחרים שמיוחדים לכךר שהם

 .בתי ב דיעותרנקראת
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עקיבא עד  מתי אתה  מ כנים ראשך , ג "ל ר"א' וכ ביריחו' ג והזקנים שהיו ממובים בעלי"עשה ברמ

. ך למדתנו רכינו יחיד ורבים הלכה כרביםכ פ שאתה אומר כך וחבירך אומרים"ל אע"א, מחלוקתה כין

. לפעמים יכריע כח  השלוםו לפעמים יכריע כח  האמת, 'פ האמת והשלו"הלכות ננוי עב יטוד ההכרעה

הראיות  ו אחר כל מי שהדעת והטברא, ספק יש לחקור אחר האמתו ודאי בכל מחלוקת, ביאור הדבר

כ אחרי רבים "וע, פ צורך להכריע" אז יש עכ, ראיותכ אמנם כשכבר אין בידינו להכריע. נוטים לדנריו
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ג עד מתי אתה מכנים ראשך בין "ר ל"וזהו שא. חלוקת בישראלשלא ירבו מ' היינו מפני השלוו ,להטות

אחרי ' חר בנטיב א"ל שלא בא לידי מדה זו כ"א. הכריע דברי מי נראים יותרל כאילו הנך כדאי, המחלוקת

כ אין "א. אהבת השלום שהוא יסודו של עולם דורש כךש א"כ, לא מצד ידיעתו שהם צדקו יותר, רבים

א ג ם יהיו "כ, יראה כמבטל שכל רבוש בין המחלוקת באופן, א השכל שלושהו, לל הכנסת הראשכ זה

אחרי  רבים "ה לא אמר "משוד ל"וי. 'אומתים כד עת רבו ראוי להניח הכרעתו מפני השלומ הדברים לעצמם

ל "דבר יה וטעם. 'הוא דוקא כ שהם במעמד אשל כמו שאמ רו המפרשים"י כי  בזה. כלשון הכתובן" להטות

ותנת שהרבים מסכימים לאמת או מפ ני שחובת נ אם הוא מ פני שהדעת, יש לדוןדגם בטעמא  דקרא 

. מעו כל דברי החולקיםש ל דהרבים ודאי הסכימו לאמת שהרי"י' וכשהם במעמד א, ךכ השלום דורשת

רבים כ ל דהונח הלכה"וי. ומעים טענות החולקים היו חוזרים בהםש ל אילו היו"י', אבל שלא במעמד א

ש סברי "דב, ש"ה וב"ל דבזה פליגי ב"וי. ישראלב שלא ירבו מחלוקת, מפני  השלום' ד אשלא במעמ' אפי

, הטות אחרי רבים להטותל כ כ שמחדדי טפי אין שייך"א, בים להטות הוא מפני האמתר דטעם אחרי

כ "ע', שלוה ה סברי  שיסוד אחרי רבים להטות הוא מפני"וב. עומק האמתל דהגדולים בחכמה יורדים יותר

שמשקל הערכים עצמו יוכל , מעלות של החכמיםה א על המספר המורגש ולא על"להביט כאין 

ואין ' הוא מפני השלו', לא מעמד אב כ"שיחיד ורבים הלכה כרבים ג, ז"פ שכשנקבע ד"עכ. חלוקתמ להביא

 .יחיד שנדחתה גנות בזה לסברת הרב

 

if . 

 
ההתבוננות בגדולת   . א  לחם מן הא רץומר מוציא 'נחמי' ר, מהו אומר המוציא  לחם מן הארץ, ר"ת

האחד הוא בהסתכלות מדעי . ניםפ תברך כדי להיות זוכה למדת אהבה ויראה אמתית תתכן בשניי השם

בא  הסתכלות ת מההסתכלות המדעי' והב. ערוכות בחכמה וחסד וצדק ומשריםה השלימות' בפעולותיו ית

',  פ שאין דרך במדע להבין מהותו ית"אע. דוצד עצם כבומ ויראת רוממותו' להשתוקק לאהבתו ית, הרגשי

האדם  ' ואיך שיהי. מעשים הגדוליםה השערת הלב וחשק הנפש תתנוצץ חמדה למי שעושה כל אלהב מ"מ

התרגשות הנפש ו ודרכיו' ית' בר מסופק אם די לו בהסתכלות מדעי בפעולות דד זהו, חייב להדריך עצמו

שיב אל לבו כל הערך של המשפט השכלי הבא מ תכ להיו"א ו שמחוייב ג', הפנימית תבא מאילי

שלא ניתן ', ל עצם כבוד דא ולהוליד בעצמו השתוקקות נעלה מכל מדע וחשבון', מעשי דב מהידיעה

, "מוציא"ל "המוציא"וזהו החילוק שבין . פני שהוא מרומם מכל חשבוןמ להאמר ולהחשב בדעת וחשבון

מפני , פעולה לבדה ואין אנו נו געים כלל בעצם הפועלה א על הפועל מצד"אין אנו מדברים  כ" מוציא"ב

כ להרגשת הלב "נו מגיעים גא ,א הידיעה"בה" המוציא"וב. כלית מדעינו אינה אלא בפעולהת שכל

. צד הפעולותמ שהוא למעלה מכל ההוד המשוער, מצד עצמו' כבוד השם יתל בהשתוקקות הנפש הפנימית

י מה שמסקלים "היוצאת אל הפועל ע, בטבע נפש האדםש ימישאובנתא דליבא זאת היא  תולדת האור הפנ

, "כמה לך בשרי, צמאה לך נפשי" כאמורי, אל מקום כבודה' והיא עולה מאלי, ת מכשולי הדרכיםא 'מפני

 .ב"וכיו

 

ig . 

 
וההתבוננות , מציין ההערה מצד הפעולה" מוציא"יון שכ .ע לא פליגי דאפיק משמע"מר רבא במו ציא כוא
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הפעולות הבאות אינם ניכרות לחוש ש ,עיקר הפעולה הניכרת היא מצד העבר', תבא מאלי' תפועל יה על

ידיעה בפעולותיו ה היא ודאי, המביאתו לכל טובה' הידיעה בגדולת השם יתל ובאשר השער. האדם

המוציא "רבנן טכרי , "המוציא"כי פליגי כ. תחסרש א"כ ההתבוננות של העבר א"ע, בשלימות

, של להבא' כ  הנטי"ומה שיש בה ג, פעולהה שהיא השער מצד, כ י ש גם בזה הע רת העבר"א. שמעמ דאפיק

התבוננות של נצחיות  ה כ"תבא ג, תבא הידיעה הפנימית להתבונן בענין הפעולהש שכיון. הוא בצירוף

הידיעה ל ז אין העבר שהוא הדרך והפתח"אלא שעכ. כ העתיד"ג הפעולות ורוממות תכליתם שכוללות

מתוך ' ידיעה הפנימית שבאה להודע כח הפועל יתה י"ומובנת שע, "המוציא" נמנעת מהוראה בהראשונה

הרי מכירים שכל ההנהגה ש ,תאחד העתיד עם העבר ומתבוננים בהעתיד כערך העבר ממשמ ,הפעולה

ואנו . ברע כ ברושם גדול כאילו כבר"כ מתבוננים על העתיד ג"א, ליוןע לטוב ול חסד' הולכת בחסדו ית

המוציא אתכם מתחת "כ באמרו "ע. ש"ל אדונינו יתכ כירים ממנו כחו וגבורתו ורחמיו וחסדיו של יוצרמ

ניכר ' תורה שהעתיד כשיעבור יהיה תודיע בזה, בזמן ש היתה היציאה בעתיד' אם שהי, "צריםמ סבלות

יד העתיד בא מת 'יהי, חרי שידענו זה מצד ההכרה של הפועל מתוך הפעולהא כ"ע. עבורו' שכל העבר הי

 .פעולה על הפועלה דהיינו, בחשבונינו בכל עת שנתבונן על העבר

 

ih . 

 
האדם הגדול אינו . דול הוא וכקי בברכות הואג ראדם' ז את כר זכיד כו"רכנן לר' שתבחין לימ.

. כלית שלימות הידיעה האנושיתת ביחוד באלהות שהוא, א הוא יורד לעומק העיון"עיון שטחי כב מסתפק

בעניני הידיעה ש מורה שידיעתו ועומק עיונו הולכים על צד הגבוה, דולג שביארו לו שהוא אדםכ כ"ע

יונו לא ימצא דרך ישרה איך להכניס עמקי רעיוניו ע אמנם גם האדם הגדול יש שעם עומק. האלהית

כלול דברים איך יהיו נאמרים באופן שיה כ בקי כברכות ויודע לשקול"כ אמרו שהוא ג"ע, פתיםש בביטוי

 .'הם חקה אחת לכל עדת דש כראוי לעניני הברכות, כ שוה לכל נפש"ג' מ יהי"רעיון ומה הדיבור את עומק

 

k. 

 
בשלמא אי אמר  המוציא ', אומרים עליו כוש אמר זה הוא, רפתא פתח ואמר מוציא' פיקו ליא

הטעם הפנימי , אשמיעינו בזה טעמי מצד  היותו אדם ג דול. עמא ואשמ ועינן דהלכתא כרבנןט אשמועינן

שמצדו העבר , פועלה התבוננות הפעולה אל ההערה של ההסתכלות הפנימית בכבודמ שראוי להתעורר לבא

אחוז ל שראוי, מ אשמועינן הלבתא כרבנן"מ, אין זה מדת כל אדםש פ"ואע. והעתיד עומדים במשקל אחד

כ היא  נכללת "נות הפעולה דגכ ענין התבונ"ג וכל העם יבינו, בזה כדי שהשרידים יתעוררו כראוי להם

ואיזה בקיאות , ש כאןי איזה הכרה דגדולה, ל"אלא דאמר מוציא מאי קמ. כ"שמע גמ בהמוציא דאפיק

איהו ו .א לפי ערכו יש כאן"תכלול כונות שונות המתפרשות לכש בברכות של צמצום הרעיון בתוך תיבה

וננות הפעולה והתבוננות הפועל תבא באה מהתבה ההבדל בין הידיעה. מפלוגתא' דעביד לאפוקי נפשי

הוא שהתבוננות , התבוננות הפועלב ידיעה הפנימית שמצטיירת בלב בגדר השערה פנימיתה לבין' מאלי

שהדברים , רצהי לא תפול בה מחלוקת לכל מי שלבבו ישר ומשרים, כל אדםל הפעולות היא מדה שוה

, החסד והרחמים, היכולת, כמהורגשים המורים החמ ניתנים להאמר בשפה ברורה ובמופתים

לכל אחד  ' נפש והצמאון אל אור דה וממילא תבא ההארה הפנימית של רוממות', פעולות השם יתב שיש
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דיעות הפנימיות ה ]את[כ  להלביש בדיבור "כ כשנבא ג"מה שא. זה מחלוקתמ ולא תבא , לפי ערך נפשו

א כל אחד  מקבל "במו פת וחשבון בלו לא נתנו להאמר א דברים, פ הכרח הפעולות"המושקפות בלב ע

כ הדרך השוה הוא שיהיו נמסרים "ע, נפשותה כ פרטי ההכרה מתחלפים לפי מעלת"ע, כרתו הפנימיתה כפי

הסתכלות פנימית לפי ל א"י הפעולות יביאו לב"ע' הדברים הברורים של הדעת את דו ללבו של כל אחד

לוגתא פ יוכל הדבר לבא לידי, ה וכתב ודיבורכ בשפ"פנימיות גה אבל כשיבאו אותן ההתבונניות. ערכו

בזה מטבע מוכרחת מצד השקפת ' ואם תהי. פשונ א יחזה הדברים באופן אחר כפי תכונתו ומעלת"שכ

שוה לכל ' ראשונה שהיא תהיה כ ראוי רק לדבר מהתבוננות"ע. וכל להספיק לכל הלבבותת לא, איזה יחיד

 .דרכי נועם' ודרכי, נפש

 

k ̀. 

 
" המוציא"וכיון שיש גם ב. אמרי דאפיק משמעד ל כרבנן"ציא לחם מן הארץ דקייהלכתא המוו

שבזה כל בני , וראת הפעולותה כ את דרך הדרישה החיצונה שמצד"הרי היא כוללת ג, לשעברד הוראה

הסתכל בגדולת  ל ודאי יתרון גדול הוא שיעורר נבוני לב, כח הפשוט המשוהה ובאשר לא יחסר. אדם שוים

 .ומהעבר אל העתיד, פעולה אל הפועלה לבא מן, ן בהירה לפי הראוי להםיוצרם בעי

 

ka . 

 
ק א מר לא על ה מברך אני כו עם אלא על  "עט בכ 'כו, נהו תרי תלמידי דהוי יתבי קמי דבר   קפראה

אם חכמה אין כאן ', ל המברך אני כועם כוע חזר ואמר לא  על המלגלג אני כועם אלא', ני כועם כוא המלגלג

,  כ לפעמים באיש שלם במדותיו"ג כעס הלב הבא בטבע ו נמצא, הכעס ישנו בשני אופנים. אןכ ןזקנה אי

ברע פנים ייטב "ו ,ויש כעס הפנים. ב"ז בטבעו כשיראה עול וחמס וכיו"יכעס עש כשבא לידו דבר הראוי

 פ שאין"כדי לתקן ההנהגה אע, פני שכך צריך להיותמ ,אלא שברצון יפעל עליו מדת הכעס, " לב

היות כועס הוא דבר שעצם ההרגשה ל והנה יש הבדל אם הדבר שמביא. ום התעוררות של כעסנש בטבעו

כ כעס  "כעס גה 'אז ר אוי שיהי, א דברים טובים ומדות  ישרות"א תגרר  עמה כל הטבעית בהעיוות הנעשה

אמת ת  ' אבל אם תהי. בעו ולא יוכל להביט אל עמלט כי זהו בעצמו יחשב שלימות מה שמתרגש. הלב

אז אין , מנה את גבול המדות הטובותמ אבל עמדה תקבל הערה שתוכל לעבור במי שמתפעל, ובהט המטרה

לחבירו או , עשה לזולתונ כ בראות אדם עול"ע. א כעס הרצוני לבדו"התפעליות הנפש כב ראוי להיות כועס

 מקרה   אבל אם יבא. כ כמעט התעוררות הכעס הטבעי"ג הדרך הטובה היא שיתיר, לתלמידו

פ "אע, הקפדה עליו אינה תכונה טובהו כיון שעצם רדיפת הכבוד, יצטרך להטיל מרה על כבודוש לחכם

, רצון ולא בטבעב א"הכעס שולט כ' מ אין ראוי שיהי"מ. וסר ולתקן ההנהגהמ שהיא באה בהכרח ללמד

לא   , ס הטבעיכ אמר על הכע"ע". מאד מאד ה וי שפל רוח" ל"שלא ימשך ממנה ההיפך מאזהרת חכמים ז

וחזר ואמר על . כבוד חבירו ולגלג עליול שלא חש, אלא על המלגלג, מנרך אני כועם בכעס טבעי כללה על

טבעי שבנפש הטהורה ה כי כבר  מספיק נגדו ה גירוי, מלגלג אני כ ועם בבחירה ורצוןה לא על, הכעס הרצוני

אלא על המברך אני . רצוניתהרחיב עליו הכעס בבחירה ל ואין צורך, שלא תוכל לראות עמל ואון

מ מצד משפט השכל ראוי לכעוס "מ ,פ שבטבע כבר הרחיק מכעס במה שהוא נגד כבודו"אע. רצוןב כועם

.   קנה אין כאןז ,ה אין ראוי  לכעס בטבע"מרוב  ענותו שמשו, ם חכמה אי ן כאןא ,וביאר צדק המשפט. עליו
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ברב . "כ כעס טבעי"החכמה אפשר שיבא גכי מצד , צוניר כ כי הכעס הזה הוא כעס בחירי לא"ורמז ג

בל הזקן הוא כבר מצונן מחם  א .' וצורבא רבנן דרתח אורייתא היא דקא מ רתחא לי, " ב כעסר חכמה

 .לכעוס, זא והכעס שיכעס הוא בחירי מפני שהצדק יורה שראוי, חמים ר תגבורת המדות והוא מלא

 

kb . 

 
הכ עס . כתם נשיכת שועל ועקיצתם עקיצת עקרבנשיש לי"כדברי חז. נא ושניהם לא הוציאו שנתםת

כי הוא הולך , טבעים היא שלא בכוונהה פ דברי"ועקיצת עקרב ע, ומה לנשיכת שועל שבאה ברצוןד הרצוני

כעס המתעורר אצלם ה כ"ע. כ שעקרב שבא בהיסח הדעת היינו מצד העקרב"ג' פיו .ועוקץ בזנבו הפוגע בו

בר קפרא  בהיותו אינש ו .ה לכעס בטבע היא  מסוכנת  מא דטהורה בטבע מראות ם דבר שמעורר נפשם

בל  א .כל ענינו במדה ובמשקל הקודש' פ שודאי הי"בטל המורא אעמ ומאמר החכם נודע שהשחוק. בדיחא

מאן דחזי מלכא ואנפוי ) 'א ב"בשלח נ' ע(זוהר ב כאמור, אלה התלמידים שגו בזה שחסרו המורא הראויה

מלכא הכי למיהוי אנפוי ד 'כ דינא אלא דאורחי"ל חכימין ידעין דאית גאב, דינא' לית ביד נהירין סבר

תכן י שכמותו לא' אבל המורא הראויה לרב גדול וקדוש ד, טוב לבו בשמחה' נ דרך עבודתו הי"וה. נהירין

 .וההשגחה העליונה מדקדקת בזה  מאד, עולםה שתחסר מלב התלמידים באשר מורא חכמים הוא מעמודי
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ל שלום אתה "ל שלמון א"ל מה שמך א"בוצע או י מניח פרוסה בתוך השלמה"דרנב' קמיני תנא ת

ל כל דבר בעניני דין והלכה ראוי למצא ע החשיבות שמורשמת. שנתך ששמת שלום בין התלמידיםמ ושלמה

וחשיבות , שיבות העצםח ,והנה יתרון החשיבות יתכן בשני אופנים, כליות ומוסריותש עקבותיו במעלות

תורה ב וחשיבות המקרים הבא ממעשים טובים והרבות, רוח נדיבהו חשיבות העצם כנפש יקרה. ריםהמק

ם יש יתרון  למעולה מצד עצם נפשו הטהורה ואינו א ם בשמנה פרקים בדבר"וכבר העיר הרמב. 'ועבודת ה

שוב וא חשוב בעצם והשני חה והראשון, יצרו-או שיתרון האדם הוא בהיותו כובש, דבר רעל משתוקק

. מ קרהב חיטין מהשעורין הוא בעצם וחשיבות השלמה מן הפרוסהה והדמיון הוא חשיבות. במקריו

יש תוצאות לכמה הלכות נוגעות בעסקי , טבעוב אם יש יתרון לכובש או למי שישר, נטיות' ומאלה הב

השלמה ומרים מניח פרוסה בתוך א וכשאנו. כ על הסברות והמעשים בהכרח"העבודה ופועלות גו המוסר

חשיבות המקרים  ל הכובש מעולה ויש יתרון' לפעמים יהי, שנים צדקו יחדיוה הוא נותן יד שאלה, וכוצע

וכאשר יתבררו . תרון לפרוסה דחיטים חשיבות העצםי ולפעמים יש, שהוא כערך השלמה דשעורים

ודרכי ' ועבודת דדרכים בהדרכה ו יבא שלום בכמה נטיות נפשיות, כל מקום דבר דבור על אופניוב הנטיות

שמת ש לום כין ש כ בדרכו שלום אתה ושלמה משנתך"ע. צד אלו הס ברותמ מוסר המסתע פות להתחלף

ניני ע יתכונן השלום בהרבה, הפעולה הרמוזה לההגיון הנפשי הזהמ י ההכנה המתעוררת"שע, התלמידים

 .לדברי ריבות זולתה] סיבה[דיעות שיכולות להיות 
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אמרי  , המוציא לחם מן הארץ' ברכין עלימ תרמי להו רפתא דעירובא הווא כי הוה מ"א ור"ר
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כי לההשלמה המוטלת על , וסרית יש בזהמ הערה. מצוה אחריתי' מצוה חדא נעביד כי'  אתעביד ביו הואיל

שלימות בכמות  או ה נמצאים כולם דרך הילוך עבודתו ישנם שני אופנים להרבותה האדם לזכות בה את

מ "מ ,א השלמה מועטת"כ' א לא יהי"פ שבכ"מצאים מושלמים אענ  בכמות היא שירבההשלימות. באיכות

והאיכות היא שישתדל שמי . מספר המושלמיםב א ירבה"מתוך שלא יצטרך להיות מרבה בהשלמתו כ

מהשלמה של אחד בתכלית המעלה ו ,הנמצאים לקבל השלימות ישלימהו כפי האפשרי ברב יתרוןמ שראוי

להגדיל תורה בחוג ו ל להעמיד תלמידים הרבה"דרך המשובחת שכוננו חכמינו זה וזוהי. ימשך טוב לרבים

להרבות , וכן בכללו ישראל. נסיות של  עמי הארץכ המוסגלים לקבלה ולא לפזר כוחינו בין בתי

כי  . בדרך מועט  שיכולין לקבל' ד ולא לנוד להאיר עמי הארץ וגוים רבים באור', תורה ויראת דב עצמה

השתדלות לפזר ב אבל, כ על שאינם שלמים"גמורים יאיר אור גדול  ג ה האור שיזרח בשלמיםמריבוי 

כ הורו כי "ע. לא יבא לעולם אל מטרה נכונה, תכליתב שלם' א לא יהי"וכ, הכוחות על הרבה נושאים

להוסיף , מצוה אחריתי' יתעכד בי, וב והותחלה השלמות להיות נקבעת, כבר נעשה בו מצוה אחתש הנושא

בל כלל שלמות של ק קבל ולא להיות משים עין רק להרבות עוד נושא אחר שלאל שלימות רב כפי שיוכל

לל כ והוא. מקצת קודמת להתחלת השלמה בשאינו מושלם כל עיקרב כי השלמת המושלם, מצוה להשלימו

בתכלית  א במקצע מיוחד "בא מריבוי בקיאים כת כי שלימות העולם בכללו, כ בכל חכמה ומלאכה"גדול ג

יא בערכה על ההשלמה ה כי ההשלמה האיכותית גדולה, מי שסופג הכל רק בדרך שיטחימ ולא, המעלה

כ זה הנושא שבו נעשה "ע, ולהכ ששלימות המצות תחול על כל המציאות, כ הערה"יש בזה גו .הכמותית

איזה ב רוי לכלל המציאות וקנה יתרון בזה עד שראוי להכי"ימשך עש המצוה זכה בחלק אחד מהטוב

' כלית המוסר והצדק היוצא מכללות עבודת דת ומובן הדבר בהשקפה רחבה על. מעלה מנושא אחר

ח משפלותם "רומם את הבעי כי. י האדם תתרומם כ ל המציאות כולה"וע, אדם לתכליתוה שתרומם את 

. רו נוצרעבוש משמש לתכלית המעלה' וכל פעול שבעולם יהי', אור דמ י כח הדעת והצדק הנשפע עליו"ע

, ריך להביט על כל חלק מהמציאות בעין יפה וטובהצ וכדי להרשים ההשקפה השלמה הזאת שהאדם

, ולכבד בעיניו את כל הבריות, רכוע צמו מחויב לפעול עבור כולם הטוב והחסד לכל נושא כפיע ולהרגיש

וב כזוכה ט ל דברכ יביט על כל נושא ש"ע. שם תכלית נעלה נבראו מטובול ובודאי' באשר הם יצורי ד

וזה ירשים באדם חק  היושר והמשפט  . גזול חק כבודול שיש להתנהג עמו במשפט צדק שלא, בחלק טוב

ק איש רעהו שיש בו דעה והשלמה ח ו פנימי בנפשו כמה הדבר מעוות לעשק"עד שישא ק, מעלהה בתכלית

אין מניחים רשומם ש ריםכ שאין הפעולות הטובות דברים עוב"ולהרשים ג. להיםא מורגשת ונברא בצלם

כ הואיל "ע. חריהם ברכה ואושר ג ם לעתים הבאותא א גוררי ם הם"כ, אחרי עבור שעת פעולתם

הניחה להיטיב ' להתבונן כי שרשיו ראוי להוקיר הפעולה העוברת, מצוה חדא פעם אחת' יב ואתעביד

 .צוה אחריתימ כ לתעביד ביה"ע, ולהשכיל
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מלבד ההערה להכרת חובת . 'אכל לבהמתו כומ  שיאכל קודם שיתןי אמר רב אטור לאדם"מר רא

, עוד הוא חובה של משפט, קדושהה שלום כל הבריות כולם במעלה היותר גבוהה שיש בהדרכה זול הדאגה

אוי להיות נהנה ר כ הרי הפועל"א, אדם לחם מן הארץ ורב תבואות בכח שוריה י הבהמה יוציא"באשר ע

א "כ, לא לבד מטעם מדת הרחמים, ח"לא לעשוק את הבעש ת כי האדם צריךולהורו. בראשונה מיגיעו

כ בהיותו "ע. אדם את צרכיו המוכרחיםה ח לא ישיג"כי מבלעדי הבע, דת המשפט של הכרת טובהמ מצד

סידות ונדבה היא חובת ח יתרומם לדעת כי לא רק, הקדים את מאכל בהמתו למאכלול מוכרח ומחוייב
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בדה יפה ל כי מצד תעודת האכילה הגופנית, ועוד זאת יכיר. צדק ומשפטו בת יושרא חו"ח כ"דאגתו על בע

' בשכל ובדעת את ד, א במעלות הרוחניות"בהמה כה ואינו צריך שיכיר יתבונן על, ח מכחו"כח הבע

כי בכלל מעלותיהם הגופניות  , ודם לוק ח הוא"כ מצד האכילה הגופנית הבע"ע. טובים והקדושיםה ודרכיו

אוי להתעורר כי ר גם. ח"וכאשר הרחיב בזה באגרת  בע, ל מעלות האדם בגופוע ח עולות"ם מבעשל רבי

קט לנפשו בהנאות הרוחניות שהם חלק נפשו ש האדם בהיותו חסר איזה שעה את מ זונו ימצא

כ בזאת התכונה של מצות "ע. פשונ ח כשיכאב לו ויציקהו צער הרעב אין לו במה להשקיט"הבעו ,המשכלת

אדם אל הוד החכמה ה ימצא גם נדיבות נפש ועז והתרוממות, מקרא מלא ב כ"זאת הרמוזה גחכמים 

 .והמעלה האמיתית
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. יזוקנ כילתך אכול מלח ואחר כל שתייתך שתה מים ואי אתהא ח אחר כל"דר' מר רבה בר שמואל משמיא

, א בעמלו והמצאותיוכל ענינים מורכבים שהמציב אם שהאדם הרחיב צרכו בכל עניניו והרבה להשתמש

צמו להיות חי עמו ולא ישכח את ע ולהרגיל, יזכר תמיד כי ראוי להתקרב תמיד אל עצם הטבעש מ ראוי"מ

רבה במותרות שא ין ה שלא ימשך, והחינוך הזה יועיל הרבה לבריאות הגוף. הרכבותה המקור הראשי לכל

. מקורםב כה להענינים הטבעייםבול יאבידו מן האדם את ההמשג שהמותרות המתרבות בלא, להם סוף

פ שירחיב "כי אע, ושלימות האמיתי תוצאות' ד וגם ימשך מזה תועלת נפשי בשכל ודעת וממנו ליראת

ראשונות ושרשי האמונה ה מ היסודות הפשוטות שהם המושכלות"מ, בות שכליותר דעתו בתולדות

כילתך א ם שבאכילתו אחרי כלוכש. בפיו ובלבבו' תמיד יהי, מפורסמתה י הקבלה"הפשוטה הברורה ע

יסוד הטבעי כמו שהוא שלא חלו בו שינויים ה שהוא המאכל האחד שיוכל האדם לאכול את, אכל מלח

בעים לא חלו עליו מיום ט כ בעמק האדמה כתבניתו בלא ידי אדם וגם שינויים"מצא גנ כי הוא, ותמורות

הנפש גם ו והם מרגילים את  הגוף, ה ידיםמשקה הטבעי שלא חלו בה כ"והמים ג. ביסודות הארץ' כוננו ד

כן הוא מעיר את ה שכל שלא . ההמון ההרכבותל יחד לזכור את המקור הנקי והפשוט שממנו תוצאות

אמיתיות הדרושות לשלימותו באורח ה וישיג, שהאלהים ברא את האדם ישר , המקור הראשימ להתרחק

א ידע "כ, ביםר ואם לא יבקש חשבונות. תל הנפש יעלה להתגדל בחכמה ודעש פ הטבע הישר"וע, ישרה

כל ב אז ימצא אשרו ומעלות רוחו, היושר האלהי המוטבע בנפשומ שחשבון יחיד עליו לבקש מבלי להתרחק

, בלחמה של תורהו .דרך צדיקים הולך ואורב א ילך"המון ההרכבות השכליות ולא יתעה מני אורח כ

, ר לעולם יאכל מלח השומר היראה והאמונהורה ויאדית ואם יגדיל. הלחם ימשכו לחלק ההלכה

יזוק לבא למדו ת רעות ושכ חת נ 'לא יהי, פשוטה שמחייבת את כ ל המון הדרישה המעשיתה הידיעה

הרגש , שתה מיםי ,בהרבות הרעיונות, במעייני האגדה שנמשלה למים', שתיה ואחר כל. התכלית של חכמה

כשילמוד לחתם תעודה ביסודי הדברים . 'ר דכסוף לאול הנפשי שמרומם את האדם בטבע הנפש הזכה

אז  . מקור והם שבים אליוה כ י יכיר איך ה ם יוצאים מן, א יזיקוהו הענפים בהתפשטם מאדל ועקרם

' ד וירים קרן ביראת , ל מעלה רמה הראויה לאיש חכם והוגה דעתא יועילוהו לרוממו מהמעלה הפשוטה

 .וכל טוב
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ביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה , לא שתה מיםו  שתה כל משקה,ר אכל כל מאכל ולא אכל מלח"ת

כ אין ההרחקה מהטבע מזקת  "ע, אדםה היום הוא מיוחד יותר לפעולות מתחדשות מ מעשה. טכרהא מפני

נמצא בה ' יהיש ובלילה שהאדם ראוי. מודיעה סימן לפרעות העיכול הטבעיש א ברשימה קלה"כ כ"כ

ובחלק המזון הרוחני תמצא . תגדל הסכנה, צב טבעי גמורמ שינה שהיאכ היא זמן ה"ע, במצב טבעי יותר

אמנם בהיותו ער בשכלו , וסריותומ תתקלקל ' כי ה מתרחק מהמ קור הפשוט בתורה ויראת  ד, וגמתוד כ"ג

י ההרחקה "סכנה עה לא תגדל, שאז הוא יום לגבי הנפש וכוחותיה, מעשים טוביםו לרוממות' ובלבבו נטי

י "ע רושם של פריעת מוסר בתכונות הנפש לא ימלט מלהיות באו מ שמץ קלקול ימצא"מ, מהמקור הטבעי

גם בהיות האדם ניכר בסגנונו על , יח הפהר דוגמת . הריחוק מההדרכה המקורית לגמרי בתורה וחכמה

. וזהו ריח הפה, חודר היטבל כ בהיות איזה קלקול פנימי נמצא יוכר בסגנון"ע, פנימיותה מחשבותיו

אז , נפשה התגברות עליו מדותיו הבהמיות שהוא לילה המוסריות אצלב ,היותו נוטה למצב שפלובלילה ב

כי , ז"כ פיתוי לדיעות רעות תוכל לבא עי"מביאות גש תגדל מאד הסכנה והתגברות המדות הרעות

" וידאג מפנ, תרחק מהמקורמ עיניו הוד האמת הפשוטה מריבוי הענפים המסתעפים בהיותומ יעלם

סופו  ו זחיחות הדעת בדברי דופי, ודוגמתה בחולי הנפש!. בני מעיםב המתחלת בפה וגומרת, אמכרה

משחיתים את האדם בכ ללו ומוציאים אותו מעולמו  ש השחתה עזה בדיעות עקריות הגוררות מע שים רעים

הרחיב דעתינו בתורה וחכמה עם ל ,כ ראוי להתבונן מטבע ארוכת הגוף על ההדרכה הנפשית"ע .חלילה

שה אלקים את   ע ורגש לב ישר כאשר' שהוא אמונה ויראת ד, ראשי הפשוטה רוב התמידי אל המקורהקי

 .האדם
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'  ם שכ"לפי דברי הרמב. ח קיתון לפת"וכמה אר, עייםמ ר המקפה אכילתו כמים אינו בא לידי חולי"ת

 מקפה של גריסין  ל המקפה הוא לשון"י .א כדי לשרות המאכל"יעותי שאין לשתות הרבה בסעודה כד 'בה

וא פועל להיטיב ה אז, י המים ששותה כשיעור כדי שיעשו כעין מקפה"כילתו עא שעושה, ) ב"סוכה פ(

ומהראוי . מים נערכת נגד  האכילה בערך הראויה שתיית'  שתהי, ואמר קיתון לפת, העיכול

זון הגוף בלחם ומים שמ, נפשייםה נמצא תמיד שיווי נערך מעניני הגוף והליכותיו אל העניניםש להתעורר

לחם שהוא יסוד כ ז הוא"ובכ, ההלכה היא המזון היבש. הגדה כאשר ביארנוו כערכם במזון הנפש הלכה

והגידול הראוי בכל חלקי ] הניתוק[התחלקו לתן תמורת ב אמנם לכשיעוכל ויביא תועלתו. קיום הגוף

מצב הממוזג הראוי להיות נהפך הביאם לל המים פועלים להעביר את החלקים היבשים. 'ריך לשתיצ הגוף

ה "וה. העמל בה עושהו מותה בנפש פועלת לגלות הפעולה הטובה שידיעת ההלכהכ האגדה. 'לדם המחי

מישר ה פ שהיא יבשה ודבר אין לה עם ההגיון הנפשי"ת הנפש אעא שכל ידיעה אמתית משלמת , בכל ידיעה

וכל , תתגל ה פעולת הידיעה'  עת ויראת דנפש בדה מ כשילוה לזה חכמת"מ, את המדות ומ רומם את הנפש

דיעת התורה שהאגדה משלמת י ולמעלה בקודש באין ערוך בעניני. זכך את התכונות האנושיותל מדע יועיל

ראת  י שהלומדה טועם טעם, ומבלעדי האגדה. הלכות והיגיעה בהםה להפיק התועלת הרצויה מלימוד

ה בערך "וכ, עוכלות יפה שמביאות חולי מעיים בגוףמ יהיו הידיעות היבשות כבלתי', ית' חטא ואהבת ד

. ם"ד הרמב"אות לפירושינו עפנ המשך המשל' ויהי, הנה ראוי שישמר הערך בין ההלכה להגדהו .הנפש

, הידיעות המעשיותב יתכן בגדול בתורה שכבר מלא כריסו, שון קפא פתילאל הצף' י דפי"ולפי פירוש רש

והוא , ענינים האלקיים שהם יסודי דברי האגדה ועקרםב י דתמ' שלרומם נפשו עיונו העקרי יהי

 .רעה שלמת האדם והדרך המביאה אותו להנצל מכל מדוה ויצרה תכלית
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l. 

 
ט "מ, אבל כל יומא לא, ונע אסכרה מביתומ י הרגיל בעדשים אחד לשלשים יום" מ א ר"מר רא

בלים ובמזון המוסרי ראוי אכ ל אמ שעדשים הם, הערה מוסרית יש להסמיך. קשה לריח הפהר משום

יראת העונש ו ,המתרגשות בעולם] כהסיבות[לק המוסרי של זכרון המיתה ח כ להעיר לב על"לפרקים ג

משברת לבו של אדם להתרחק מגאוהו שמביאה לשכח ת  ש י מה"הפשוטה מביאה גם היא תכלית טובה ע

ת ראוי להיות משתמש בצד תמ ידוק אבל, אמנם רק לפרקים ראוי להשתמש בכח המוסרי הזה. 'תי השם

פשוט של יראת ה כי התמידיות ברעיון המוסר. 'טוב והצדק בנועם השם יתה באהבת, הגבוה של המוסר

כי האדם שלם בדיעותיו , לב הוא מחולל דיעות רעותה שבסתר, העונש מביאה לידי עצב ושיעמום

ת הנפש מרחבת את הדעת שמחש ,ואז שפתותיו שושנים נוטפות מר , ק בעת שנפשו שמחהר ובמדותיו

תקצר נפשו ולא ש בל קדרות הנפש ועצבונה מורידה את האור הנפשי עדא .'ומגבהת את  הלב ביראת ד

, מאכלוב שלא יטעם טעם הגון, י רוע העיכול יש לו ריח הפה"עש כמו. יערבו לו דברי תורה וארחות יושר

כמו כן  . ל  במצב הבריאות הנכונהל כל מאכא וביותר יחסר לו הצד הרוחני שהוא הריח הטוב שנלוה

כ לא "ע, דרכי היושרו תרד מעלת נפשו ולא ירגיש ההוד שבמאור התורה, ל המדהע הנלקה בעצב יותר

 .כדי להפיק התועלת הרצויה להנצל משחיתות היצר, כמהח א לפרקים באורח"יפריז בזה על המדה כ

 

l`. 

 
ט משום "מ, אבל כל יומא לא, מביתולאים ח יום מונע' ח הרגיל בחרדל אחד לל"מ אריו"ארו

שמביאה , כ כח המרירות הנפרזה"ש גי שבמזון הנפש, הערה מוסרית ראוי להסמיך. חולשא רליבאל דקשה

ורח אחר מאורח א וזהו. ל גבול בהתעטף עליו רוחו ונפשו מרה לו בזכרו עונותיוכ לחרטה גדולה עוברת

', טוהר הנפש שמר לו מר עזבו את דאה מצד ב הדרך של יראת העונש ומעולה ממנה שהיא

טהר ומקדש א ת  האדם ומונע מ אמנ ם הוא, יתרה הנפשית היא כערך החרדל שבמזון הגוףה והמרירות

המרירות ש .שתמש בצד הגבורה שבזה בכל יומא דק שה לחולשא רליכאי אבל לא, חלאים נפשיים מביתו

כ לגבורה במלחמתה "ולא יעצר כח ג',  דמח בעבודתש היתירה תחליש את לב האדם הרבה ולא יוכל להיות

 .השתמש באורח מוסר הנעלה הלזהל כ רק לפרקים ראוי"ע. ורה והרבות פעלים במעשים טוביםת של

 

la . 

 
ולא עוד אלא שרגים קטנים , ידי חולי מעייםל י הרגיל בדגים קמנים אינו בא" א אר"ח ב"'רא

ח "שישנם בע, ל בספר אדיר במרו ם"ז ל"ח רמח"הכבר העיר הג. מרבין ומברין כל גופו של  ארםו מפרין

, חומריות רק  היא חפשיתב צלם בחומריות הגוף וישנם שהיא צפה ואינה טבועהא היא טבועה' שהנפש החי

אשר עיקר כ והנה. כ אינם צריכים שחיטה ובאסיפה בעלמא סגי להו"ע ואצל דגים אין הטביעה גדולה כלל

לפי ערך שהנפש אינה טבועה בעמק הגוף כח החיים ש כ מובן"ע, ווהגוף אינו חי מצד, החיים הוא בנפש

פ שהרי הנפש פועלת "שאר בהם עכנ וזה הכח. כ כח החיים שבדגים מצד הנפש חזק יותר"ע, ותרי חזק

נותן .גוף הוא ה ומיעוט, יותר מזה יש להרשים שהגוף הוא מונע את כח החייםו .פ על הגוף ומזגו"עכ
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שעם שיש להם היתרון שאין  ,  ח החיים חזק בהם יותרכ כ דגים קט נים עוד"ע. שליטה לכח החיים יותר

כ פועלים "ע. כחות החיוניים שבנפשה עוד גופם קטן ודל ואינו חוצץ בעד, שורה הרבה במסכת הגוףק הנפש

אכילה של דבר ה י"וחיזוק כח החיים שומר מחולי מעיים ביחוד ע, חיים בכללה דגים קטנים  לחזק כח

ולא  . וכח העיכול מתחזק ומתגבר על כל חולי, מעייםב  החיים מרובה מוסיף כח חייםשיש בו כח

ועם הקישור החלש הוא , קישור חזקב שאינו משועבד לגוף, כ בכח החיים החפשי שלהם"פועלים גש עוד

כונן תמיד  את   ל ,כ הערה  מוסרית"ומזה תולד ג. אדם להרבות בו כח  החייםה כ על גוף"שפועל ג, קטן

ובזה יתחזקו , לבקש רק קורת הרוח בהנאות רוחניותו  החיים לגדל ולחזק את הכוחות הרוחנייםארחות

חזק בגופו ושלם ' ועם זה יהי. ט הורה' ד לו כח להיות דבק בתורה וחכמה ודעת ויראת' חות הגוף ויהיכ כ"ג

הכיעורים של כל מ ויברח בשמחה וטוב לבב' , זקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לדח ,בכחותיו הנפשיים

הטביע את הנפש וכח החיים בעמקי הגוף ו תאותיו  ל השיטוף בהנאות המורג שות המביאות

רוחני הנמצא בתכונת הדגים ה ובהתחזק הכח. מזה בא הפסד אל הגוף ואל הנפש יחדיוש ,הפחותות

, חלהסירה כל ממ ולם למטרה זו של הגברת  החיים הרוחניים לכל דרכיהםכ והפעולות המכוונות, הקטנים

כדי   , הרבות כחותיו ולחזק כל כח שבו בבריאות הגונהל ,ומרבה כח החיים לחזק את הגוף  להפריחו

 .אדםה לי הגון לשימוש הנפש בדברים שהם תכלית מציאותו שלכ 'שיהי

 

lb . 

 
סמני מות  ' ג אומר קצח אחד מט"מיתיבי רשב, בל ח בר חנינא הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב"רא

כשם שהגברת הצד הרוחני באדם . טעמוב לא קשיא הא בריחו  הא, רח גרנו דמו בר אשוהישן במזו הוא

שצריך להתעסק , צמםע כן חובת האדם היא שבדברים  הגשמים, הצלחתו בכל עניניוו הוא דרך הצלתו

. חומרייםה תרגשות הרוחניות ולא יעדיף נטיותיו הרוחניות על הצרכיםה יחסו עמהם לא  מצד' יהי, בהם

צורה החומרית היא הפחיתות הגמורה והמוכן לקבל ה כי, ל ברמז חמץ  ומצה"ל מפראג ז"מוהרכדבריו 

תר גש ברגשות רוחניות לצרכים מ כי בהיות האדם בלתי. וא החומר הערום מצורה שדומה למצהה שלימות

יש  הנה הקצח ו .הליכות הגשמיות אם לא  יהיו כרצונו מה שהוא נוהג ברובב אז לא ידאב לבבו, הגשמיים

דבר שהנשמה , בשמים שהוא מפנק ומעדן את הנפשה אמנם ריחו אינו ריח כריח, בו ריח וגם טעם

ז הקשה "וע, ינו בא לידי כאב  לבא וחשב מזה שהרגיל בקצח. א ר יח גשמי כריח המאכל"כ, מנו מ נהנית

א דבר  גשמים הוה שהצורה הגשמית וההתרגשות הרוחנית בענינים', ות נומ ממני ' שהרי הוא אחר מם

שיתרון הקצח הוא שריחו , יאר הא בריחו הא בטעמוב כ"ע. ומנפש ועד בשר יכלה , המפסיד מאד

ונשאר חמרו בלא , סלקים אותומ כ"וריחו שהוא הרוחני הטפל לגשמי הוא מפסיד מאד ע, טעמומ נבדל

 יתקצף לא, נפשיה למעט מי חש הדברים הגשמים את  הרגש, אוכל תכונה זוב כ"ופועל ג, פעולת צורתו

תמיד   ' אז לא יבא   באמת לידי  כאב לב ויהי, מציאותםב בחסרונם ולא ישמח כש מחת הכסילים

 .ותמצא ידו לעשות חיל בשלימות האמיתי, מנוחת הנפשו בשלוה

 

lc. 

 
י דאמר "י לא נצרכה אלא לר"פשיטא ארנב, צאי ועל פירות הארץ בורא פרי העץ לא' בירך כו. במשנה

'  נ או מר תאנה הית ה כו "ר' כו' ומר גפן  היא מ"א  אילן שאכל ממנו א דם הראשון רין אילן היא רתנימ חטה
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הסיבות שנמצאות . 'עם דגן כומ א עד שיטעום"טה היתה שאין התינוק יודע לקרות אוח י אומר"ר

צד ל האחת שיטה הנאותיו הרוחניות, ]כללות[דרך הישרה הן שלש מ בהליכות האדם להטות רגליו

וחשק השמחה שהיא הנאה , היין ישמח הלבש ,וזה יסוד תאות השכרון והשיטוף ביין, הדברים החומריים

כל הכוחות הרוחניים ל כשתעבור גבול תביא לידי כל השחתה וממנה תוצאות, מדתהב רוחנית וטובה

גי ן מ ז כל המפיק"ל עם שכרות ואמרו ע"כ הגאוה שחברוה חז"אה גב שמכאן, שישתעבדו להשתמש להרע

שאין בהם צורך הכרחי לגוף רק , הנאות המותריותה הצד השני הוא בקשת)!. הדר' ירובין פע(בשעת גאוה 

והיא תתפשט , ק הנאת השעהר שזה יעיר את לב האדם לסור מדרכי יושר ולבקש, נאה ופינוקה כדי לבקש

ל טנו יותר עב להשביע, והצד השלישי הוא בבקשת האכילה הגסה. עימיםנ בבקשות דברים ערבים וטעמים

א יאכל אכילה גסה מכל "ברים ערבים ומינים יפים כד וכשהאדם בא להשחתה זו לא יבקש דוקא, טבעו

', מ שעץ הדעת גפן הי"כ אמר ר"ע .לו פתח נפתח להשפיל נפשו לכל דבר שפל ופחות' ותהי, אכלי אשר

 לתשוקות רוחנייםה והשורש מכל הרעות הוא השיעבוד של הכוחות, ראשיה שעליו ראוי לתלות הסרחון

א  "הפרי המתוק שאין בה צורך כ, ומר תאנה  היתהא נ"ר. וזהו שמביא יללה לאדם, החומריות

מותרות במאכלים ערבים כדי ליהנ ו ת  ה תאנה יבקש הרודף אחרי, שכשמה כה תארה. וטפת דבשנ שהיא

רק  , כ"שפל הנפש כת י אומר שרק בבקשת  המותרות בעקרם לא"ור. לא תועלתב בהם הנאת הטעם לבדו

השערה ה כ"ע. שהיא נותנת לאדם דעת, חטה היתה, מאכלו הטבעיב בהשפל האדם להתאוות לאכילה גסה

י הוספת "כי עליו לנהל עצמו בדעת וע, סרה ממנוח הטבעית הנתונה לבהמה שלא תאכל יות ר ממדתה 

הוא כ "ע, וטה רק לטובנ כי מדת הטבע נטלה ממנו ועם הדעת לא התקשר להיות, כאובמ הדעת יוסיף

נוטל ש י מה"קיום גופו הוא מרבה על עצמו חלאים גופנים ונפשים על ובאכילתו הנצרכת, מערב רע בטוב

כ על כל הכוחות "עד שפועל ג, תכונות נמאסותו וממנו בא תוצאות למדות רעות. יותר מכדי צרכו

קללה דבזיעת יגיעה ולא נאמרה הל צריך האדם' י דקודם החטא שלא הי"ל לר"וס. הנפשייםו הגופניים

ל "לע' כאשר יהיו ,כ החטה היתה כאילן"ע. מזונו נתון לו בלא טורח רב' יהיש ראוי' הי, אפיך תאכל לחם

לו לאדם לעורר בו  '  אלא שלא הי, עולה בראש ההריםו תידה חטה שתתמר כד קלעל"שאמרו חז

'  יותר טוב שהנטי' והי, רך תיקונוד כ"שבזה המכשול קרוב לקלקל ג, תאות האוכל מצד הדעתל 'הנטי

ויתרון הדעת , ח"עב נשאר רק מה תעוררות טבעית כמו שהוא בכל' קיומו יהיל הגופנית לאכילה ולדאוג

כ לדעת "א. נשגבים שהוא שימוש השכל לבדו וכולו טובה א  בהשבות דברים"נמצא כ' שלו לא יהי

נ לא "ר' ולד.  הגשםרוחניות לצרכיה ולא החטא לא היתה נמצאת התכונה של השתעבדות ההנאותל מ"ר

תעוררות הטבעית לכל צרכי  ה א"י לא היתה נמצאת כ"ולר. ערב ללא תכלית מועילה היתה נמצאת בקשת

פקידו ת תמיד במדתו הנכונה כי הטבע נאמן במלאכתו ולא ישנה' כ הי"ע ,מתערב עמו הדעת' הגוף ולא הי

אז ראוי שמאכלו ' והי. מנו אין לגרע הוסיף ומל כי כל אשר עשה האלהים פליו אין, לא יוסיף ולא יגרע

סוף   העץ הדעת ' שומות שהיר ורשידוכאשר אמרו  , לא יגיעה של חרישה וזריעה מחודשתב 'העקרי יהי

' א היל ובע בנפשו יפה ההדרכה של ההתנהגות הטבעית בצרכי הגוףק 'שאחר שהי, להיות ניתר לאדם

כ "להיות ג, ראוי למצא מאכלו גם המעוררו' יהו ,א מוסיף בו עצמה והוד"הדעת שנמסך בזה מקלקלו כ

העמל ישאר למטרות משמחות ו ,מין אילן' והי. בלא עמל'כ "ג, טבעיות באות בדעת ולא בטבעה הנטיות

 .אשר יאתה לאדם מצד צורתו האנושיתכ ומרהיבות נפש ביתרון הכשר

 

ld. 

 
רכה ב ה שאין בה מלכות אינהח אמר כל ברכ "וריו, רכהב מר רב כל כ רכה שאין בה הזכרת השם אינהא
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לא עברתי מלכרכך ולא , מצותיך ולא שכחתימ דתניא לא עכרתי, דרב מס תברא' אמר אביי כותי

ובבים כל עניני ברכות הוא השלימות ס הציר שעליו. להזכיר שמך עליו ואלו מלכות לא קתנימ שכחתי

הדיעות מביאות לידי ו ,)ד"מ '  נ ג"מו' ו ע(ברכות ' ם בה"מתיות כדב רי הרמבא הנקנה על ידם בדיעות

ורה  מ ז"וע'  ראש כל הדיעות הטהורות היא הדעת את ד . 'עיני דב מעשים ישרים שהוא עשות הטוב והישר

כי יתחייב מידיעת ', ית' יא ידיעת מלכות דה אמנם הידיעה שגורמת לישר המעשים כולם. 'שם השם ית

רב אמר שה עיקר , קריע  איזה דבר הוא יותרופליגי. דרכים הטובים בעז משפט מלךב ההליכה' שמו ית

והידיעה בעצמה , ועלת להישיר ממילא המעשים כולםפ 'ו ידיעת השם ית, היא הידיעה האמתית

ובכלל . ויעזוב אר חות יושר' שם דב באדם  הידיעה' ח אמר שאי אפשר  שתהי"וריו. כלית הברגותת היא

גמרי שעוד ל כ את  שלימות המוסר "הביא גהתפתחות השכל להכיר האמת לב מחלוקת אם די] דבר[היא 

ידיעה הפרטית שיש לה יחש ישר לארחות המוסר ה כ צריך דוקא הזכרת"ע, לא הוכרע כלל בניסיון

' יש קפידא גדולה בההנהגה שתהיו ,כי העוזב ארחות משפט יענש בעז מלך. היא ידיעת המלכותש ,והצדק

שברכת המצות הם עצמם , נהניןה  המצות לברכתמזה יש מקום לומר שיש הבדל בין ברכתו .בדרך ישרה

מעשים היא ה כ צריך להזכיר רק שמו הגדול שהקפידא של')ע', לכותו יתמ הם מעשים הישרים שמורה

אמנם שלא לחלק בברכות שהיא מדה . שם וגם למלכותל אבל בברכת הנהנין יש קפידא עצמית. למען שמו

, ברכה על הטבילה לפי דרכינוב ג"וכה. ד כמה דוגמאותדכתבו הפוסקים לענין נטילת ידים ועוכ נהוגה

לכו ת  מ כדי שלא לחלק ראוי לתקן  שם וגם, א כל הטבילות"שייתן כע שלאו דוקא טבילת גר היא אחר

גמו רה מברכות  המצות '  ד אין ראי, טתכראמ דרב'   כ אמר אב יי רק כותי"ע.  בכולם גם בב רכת המצות

כיון שמשתדל האדם מ אבל המלכות מוזכרת  היא בעצמה, 'עיקר היא הזכרת השם יתה דמשנתינו שבה

 .א סיוע של מסתברא"כ אינה כ"מעשים שהוא יסוד המלכות עה במצות הרי הוא מורה הודאתו על הקפדת

 

le. 

 
ד כלי ריקן מחזיק מל א "מדת  כו. ד"ה מד ת כו" קבה ח בר פפא כא וראה שלא  כמדת "ת ר "ז וא"רא

' אם שמע תשמע לקול ד' נאמר והיש ,ריקן אינו מחזיק, מחזיקה כלי מלא "ומדת הקב, חזיקמ אינו

. גשמית למציאות הרוחניתה הבדל גדול י ש בין המציאות.  שמע ואם ל או לא תשמעת אם שמע, אלהיך

תעדר ש ואם תחול על חומר איזה צורה צריך' ההעדר הוא קודם להויש המציאות הגשמית יש בה חק

ואדרבא  , פסדת הצורה הקודמת שהיא עילה להמ חנית אין צורהובמציאות הרו, מקודם הצורה הקודמת

האריך בדבר בספר פרדס , פועלה מציאות הרוחנית מתפשט האור יותר להצורה היוצאת אלה י חוזק"ע

השכיל בכל מה ל י מה שישתדל"שהאדם ע, כ בשלימות הרוחניות"יא המדה גה כ"ע. ל"ק ז"רמונים להרמ

ועלייתו למדרגה הרמה שיותר מכחו  . ותר מכפי כחוי 'עת מחסדי דיושפע עליו שפע ד, בכחו' שיהי

כ בצורות החומריות שהן "אש מה. 'א תסייע לעלות אלי"ריכה להירוס הצורה הקודמת לה כצ אינה

כלול בזה עיקר ו .א בהפסד הצורה הקודמת"פשר למעלה חדשה לחול כא מתיחסות לעניני בשר ודם שאי

א כשישלים חק "אי אפשר  להם שיזכה להם האדם כש ,ק" ורוההנבואה, בעניני ההשגות הרמות

כ במה שהוא למעלה מיכולתך "ג דהיינו אם שמע  במה שברשותך תשמע. מה שתלוי ב ידו ובכחוב השמיעה

לא השלים עצמו ש נבואתו על מי' ני שאין לומר שישרה השם ית"ם במו"רמבה 'וכד. ואם לאו לא תשמע

כלי ' דהיינו שיהי, נבואה שורה אלא על חכם גבור ועשירה יןאל"וכדברי חכמים ז', בהשלמה הראוי

 .ענינים שהם תחת ידו ובחירתו אז הוא מ חזיקב מלא
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lf. 

 
' חיבוב ידיעת התורה אפשרית בב. וכ לא תשמעש א אם שמע בישן תשמע כחדש ואם יפנה לבבך"ד

היא מצד חשק כל  ' והב, ה להראויה דהיינו האהבה הזכה, אחת היא מצד ערך התורה ושלימותהה ,אופנים

, ערכה הקדושו מצד אהבתה' האהבה אלי' הנה הוא תנאי מיוחד לתורה שתהיו .ידיעה שהוא בטבע האדם

שיערה עליו , כ בחדש"ורק אז ישמע ג. עיניך כחדשיםב בכל יום יהיו, כ גם דברים ישנים שכבר שמע"ע

אם , וסק כחק העוסק בתורה לשמה פ  שאינוכמעין המתגבר וכנהר' ויהי, כ דברים חדשים"השכיל גל רוח

בבך  מן הישן ולא ל ואם יפנה. .כ"תשמע בחדש ג, השמיעה היא מאהבת  התורהש שהוא מורה, שמע בישן

תורה מצד ערכה המרומם והנעלה נאבד מרגש נפשך ה שהוא אות שאהבת, תאבה רק לשמע חדשות

ולא ' גס נפש  כזה לא תטיב   התורה פניל  כי,שוב לא  תשמ ע, ק החלק הג ס של אהבת  ידיעות חדשותר ונשאר

את ' כי רוצה ד, דשותח לערך ידיעות' כ החשק הראוי אפי"וסוף שיאבד ג, תורהה יתקבלו על לבבו עניני

 .יראיף

 

lg. 

 
פא פ ח בר"ז ואיתימא ר"אמר ר, ומר בורא  מיני דשאיםא י"ר, על הירקות הוא אומר בורא פרי האדמהו

אלא ככל יו ם ויום תן לו , כלילה אין מברכין אותוו וכי כיום מכרכין אותו , םיום יו' מאי קראה ב רוך ד

ין השגת החכמה הכללית לההשגה הפרטי ת  ב יש הבדל. נ כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו"ה, רכותיוב מעין

 לל ובן נקרא מאן  דידעכ באורח' בזוהרי דעבד נקרא מ אן דידע למרי' כדאי. דרכי טובוו 'בחכמת השם ית

חולף בזה מ והמשכיל. החכמה שהיא אחת בעקר ה מתחלקת ל כמה חלקיםש ל"ה בחוה"וכ. בדרך פרט ' לי

והנה השגת הלילה היא . על בוראו מברואיו' הביא ראיל מן השכל שידע לעיין בכל חלק מחלקי החכמה

 ביום א בל. רח וכוכבים אשר כוננת י כי אראה  שמיך מעשה אצבעותיך, שגה כללית בכלל המציאותה רק

כ "ע, רביםה פרטי היצירה ויולל להתבונן על החכמה הנמצאת בפרטיהםמ יראה האדם כל פרט ופרט

יום להורות על מעלת הידיעה הפרטית שהיא נעלית ה דייק ליחס הברכה אל, יום יום' כשאמר ברוך ד

א שבלילה היא אל, ותו ולא בלילהא כ אמר וכי ביום מב רכין"ע. כללית ועושה רושם יותר גדולה מהידיעה

זמנים והוראותיהם ה בחילופי' כ ההשגה לפרטי פרטי"ומזה למדנו לפרט ג. פרטיתה ההשגה הכללית וביום

נ בכל מין ומין תן "וה, ן לו מעין ברכותיו בהשקפה פרטיתת כ בכל יום ויום"ע. רבו' שבכולם מעשה ד

ל שהדרישה במעשה "י ס"ל דר"וי. יחודב עין ברכותיו בהשקפה פרטית על החכמה המתיחדת  בכל מיןמ לו

ורבנן  . פ טבעו"מין עה כ נרמזה במטבע הברכות לשינוי"ע, פרטי היצירות היא חובהל פ ארחות הטבע"ע' ד

והאמונה , ולעבדו באמונה' כל איש להכיר בכלל מעשה דל ו די, ל שאין זאת  מד ת כל אדם"אולי ס

כ אין מקום של "ע, יעשה את כל המעשיםו הת הוא עושה עש"א בכלל שהשי"כ, ריכה לפרטי פרטיםצ אינה

 .חובה לדיוק הפרטי

 

lh. 

 
איזהו , שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה, ריחה אמ ר רב מנין ש מברכין על' ר זוטרא  בר טובי"א

מפני שיש פנים לומר שיסוד חיוב . ריחה הנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זהש דבר
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ומזה יוכל . פחיתות הבהמיתב י שבהשתמש האדם בהנאות הבהמיות הוא משתקעפנמ ברכת הנהנים הוא

ל ההנאה א שיצרף, כ כדי להנצל מזה תזכירהו הברכה"ע, המיים פחותיםב לבא לשפלות נפש במעשים

ל שחובת "כ י"א. 'כל הנאה שהוא בראה בחסדו יתמ שנמצאת' החומרית הנאה רוחנית מהכרת השם ית

אבל בהנאות  , ל מאכל ומשתהש א בההנאות הפחותות"רך ההצלה לא תתחייב כההתעוררות לדו האמירה

מנו ולא מ ומהם הריח שהוא דבר שהנשמה נהנית', ת הנפש וכוחותיא העדינות שהם בטבעם לרומם

דבר ' דאפי, ישמיעינו כל הנשמה תהלל יה, ובהח עולה על הדעת שאין הברכה בזו' הי, יתבהם על ידה

, הצלה משחיתות בהמית לבד] רק[ )א"כ(כי תכלית הברכה איננה . מ צריך לברך"מ, הנית ממנונ שהנשמה

הנאות הרוחניות ה כ ביתר  שאת בהתבוננו על"וזה יחזק אצלו ג, הכרת קונול כ את האדם"א לרומם ג "כ

מ יברך מצד הטוב "מ, ז"שש שיתבהם האדם עיח פ שאין הגוף נהנה ממנו ואין"שאע, וערכם

 .הברכהב העצור

 

n. 

 
ה בריך אתמרי   "שקל ר, קמייהו תמרי ורמוניל ב חמדא ורב המנונא הוי יתבי כמעודתא אייתור

ל זה "א, מוקדם בפסוק זה מוקדם לברכהה י כל"י ואיתימא ר"ל מר להא דאר"ח לא מ"ל ר"א ,ברישא

 א ת   שם שהברכות עצמם מעירותכ .ל מאן יהיכ לן נגרי דפרזלא ונשמעינך"'א, מישי לארץח שני לארץ וזה

פ "נויים עב כן ג ם פרטיהם להלכותיהם, בות למעשים ישרים ומדות טובותא הלבבות לדיעות ישרותי שהן

ק היא יסודה של "ובאשר חבת אה. אמונות ודעותב ועקרי תורה, דרכים מפולשים למדות טובות ויקרות

י הברכות חוברים הם ענינמ כ"ע, וכלל העולם כולו להשלמתם' ביאה את כלל עם דמ שהיא, תורה

ותר אהבה י ומי שיש לו, להורות כי כל הקרוב קרוב יותר לארץ, בתורהש בהקדמתם ב סמיכתם לאר ץ

ובאשר . וקדם לברכה והוא קרוב יותר אל השלימותמ ק הוא"לארץ ויותר השתדלות בענין ישוב ארה

, היקרותק בשביל סגולותיה "רהא כי יש שמחבב, ארץ מחולקת היא לפי מעלת האנשים והכרתםה חבת

עליונה ה לחונן עפרה כדי לקיים המצות התלויות בארץ ובשביל התכליתו 'וצמא מאד ל רצות אבני

ק וישתדל בישובה "ויש מי שמחבב ארה. רוחניתה הנמצאת בה לכלל ישראל ולכלל העולם במעלתם

ז "ובכ, כ דבר טו ב ונשגב"הוא גש ,שביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראלב ובדירתה

פסוק קירוב ב כ רמוז"ע. מי שמכיר יסוד התכלית העליונה שבחבת הארץל לא בא עד המעלה הראשונה

מכוונים נגד , השתוקקות לארץ באופן העליון המעולהה נגד, חמשה מינים, הברכות לארץ בשתי מערכות

המוקדם בה  וכל , השלמה האנושיתה ומשי תורה שהם יסוד ההשלמה הישראלית וממנה נמשכתח חמשה

טבעית של כלל ה נגד המכירים ההשלמה, ]זית שמן ודבש[, והחלק השני. ברכהל וקרוב יותר לארץ מוקדם

למדנו מכאן כמה ו .ראוי לכל עם גדול וחכם ברוח ובחומרכ ,ישראל בארץ בהשלמתם הרוחנית הטבעית

כי אצל , כלללשם התכלית החומרית  של ה' ק אפי"רהא גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק  לישב

כ מי שיש "ע. 'בארץ ד' י חבור עם ד"ע והתכלית העליונה בא תבוא, הפך תמיד כל ענין גשמי לרוחניי הכלל

ממי שמתאחר , ברכהל יש לנו לחזקו ולאמצו ולהקדימו, במדרגה הנמוכה' ק אפי"ארהל לו קורבה יתירה

פועל הוא ב  ישוב הארץ וחבתהמ"מ, מתרחק בעל מדרגה יותר עליונהה 'פ שבתוך הלב יהי"ומתרחק אע

פ שהיתה "אע, י"מלכות בשביל שהוסיף עיר אחת באל לנ על עמרי שזכה"וכמו שאמרו חז, דבר נשגב

כ "חומריים של כלל האומה ומזה יבא גה ויש לנו לימוד שצריך לחזק את הכוחות. דאי חומריתו כונתו

מ הוא "מ' מ דרגה השניב הוא שני לארץפ ש"אע, כ אמר להם ז ה שני לארץ"ע. רוחנייםה חיזוק להכוחות

פ "אע, ארץה לענין הרושם שאנו צריכים לעשות עלינו בחבת, ראשונהה קדום לחמישי לארץ שבמדרגה
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כ מתוך החוזק "ע, גשמיות מתקרבות למטרה רמהה מ פעולותיו"מ, שהוא בעל נפש שפלה נגד הראשון

מי יתן  , נרא דפרזלא ונשמעינךנ מאן יהיב לן, ןכ אמרו לו כהלכה וכעני"ע. וזק נפשי רוחניח החומרי יבא

לימות רוחני גדול ש ונוכל לקבל ממך, להיות שרירי הגוף חזקים, מיץ כברזלא לנו חוזק גופני וכח חומרי

ועל עניני הכלל . מפני שמביא ודאי לחוזק הרוחני', ד לחבב את החוזק החומרי בכלל עם, כמדתך

, ת הצד הגשמי והחומרי של הכללא יתן לנו אמצעיים חזקים לחזקמי , כ"לאומי של ישראל יוסב גה בצד

לרומם קרן ברוח ו ובכח אמיץ וגוף חזק כברז ל להתאזר בגבורה, בריחי ברזלב ,ברכב ברזל, בנגרי דפרזלי

שלא לעלות בחומה ' באהבה ושלו, פ דרכה של תורה"זה על ונלך בדרכך איך לזכות, ונשמעינך, גבורה

, י זאת תביא לנו המשמעת הרוחניתכ ,גשמימ' אפי, א להרבות כח ועצמה פנימית" כ,ע "מרוד באוהל ולא

ללי אלהיך ציון כי ה ' שבחי ירושלים את ד"ואמר" . 'א ברוחי אמר ד"לא בכח כו לא בחיל", שהיא המטרה

והחותם והתכלית הבא ". בולך שלום חלב חטים ישביעךג חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך השם

 .משפטיו לישראלזו מגיד דבריו ליעקב חקיו, ח כפי קדושתם של ישראל הואהכרב מזה
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, רכהב י"תיכף לנט, גאולה תפילה תיכף לטמיכה שחיטהל תיכף, שלש תכיפות הם, א אמר רב"ח כ"רא

תכיפה תאות לציין שהדבר הנסמך מיד יש לו יחש עם ה .'ח ברכה כו"אמר אביי אף אנו נאמר תיכף לת

והם . ז"מהפעולה הנסמכת אח' רצויה מפני שהיא מכשרת את ה נושא לקבל התועלת,  אחריוסעוךש הדבר

הורות שחטא האדם בא ל ,הסמיכה מחוברת עם הוידוי, תיכף לסמיכה שחיטה: כיפותת 'מכוונים באלו הג

אדם  ה והנפש הבהמית עלולה להטות את, ל יסודי הנפש הבהמיתע מפני שכוחותיו הנפשיים הם נסמכים

כ רק "ע, עברת שליטת הכוחות הבהמיות ממנוה להורות על, כ הוא שוחט את הבהמ ה"ע, כו הישרהמדר

מובלעת  ' ז שתהי"תפילה כה ,תיכף לגאולה תפילה. ת האדם ל קבל תועלת מהשחיטהא הסמיכה תכונן

אמיתית היא  ה אמנם השלימות. 'הטבתו היחידית אינה בשלימותה הרצויל באדם רק בש ביל כוספו הפרטי

כי . והיינו שסומך התפילה אל הגאולה' ל כלל עם דש יעשה האדם עצמו מובלע ברצונו לחפץ הכלליש

פועלת להכשיר את , עברהש לישועה הניכרת ומרושמ ת מההודאה על הגאולה' גאולה והצפיה החשק אל

התרחקו ו י מורה על התקדשות האדם"נט, י ברכה"תיכף לנט. כונהמ האדם לקבל תועלת התפילה על

ואז יקבל תועלת של כל ברכה שיסודה , דרך הישרהמ בהיותם מובילים את האדם לצאת, תאות החושיםמ

, א בלכתנו בדרכיו הישרים"כ כ די שנכיר שאין לנו במה להכיר הטובה, ת המטיב"ובה להשיט הכרת

מבלעדי כל אלה המוסמכים ו .שפלים ולמושכם אל הקדושה והרוממותה להתרחק מהמעשים החומרים

ינה מביאה   א כי השחיטה של הקרבן בלא דעת תכליתו, עולתם בשלימותפ מה שאחריהם לא ייפעלואל 

ככסילים ' אל תהי"ל בפרק מי ש מתו"כדדרשו חזו ,"מתת הכסי לים זבח", כמו שכתוב. לאושר הראוי

והתפילה בלא ". ביאיםמ רבן ואינם יודעים אם על הרעה הם מביאים אם על הטובה הםק שמביאין

וכן הברכה . כשישים מגמתו ר ק לשם צרכיו היחידים, דאימ  תרבה רק אהבת  עצמו יותר,גאולה

שימשך אחרי , ן "תורה כדברי הרמבה תוכל לעשותו נבל ברשות, הערה של התעלות המעשיםה בלא

כ ההכשר "ע, דולהג ז  ומזה יבא לפחיתות"ע' הוא מברך את ד ש]וישמין[, המדהמ ההנאות המורגשות יותר

כ "וע, צמו מהשפלות של ההמשך היתר לצד החושיםע המורה שצריך לקדש, י"א הנטהאמיתי הו

ח מכשיר את הדבק עמו  "כן הת. מקומוב י"ומתבאר בעה, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, ל "זח אמרו

א תפעל "הגרוע שבבנ' פיא כי. פ לא לרעה לו"ולכה, בעושר ובנכסים לטובתו'  יברכהו דש הברכה' שתהי

' תהיו ,ברכה לא ישתמש בה להרע' כ בהוסיף לו ד"ע, עלליו הרבהמ ח שלא להשחית"מיכת התעליו ס
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ואיבעית אימא   , "בגלליך'  ויברכני ד"' שנא, סוקיםפ ' מב'  ומביא ראי. הברכה הוגנת לו והוא מוכשר לקבלה

ברכתו באה ח והוא מכיר ש"י הת"ע להורות כי יש שמתברך". את בית המצרי בגלל יוסף' ויברך ד" ,מהכא

ופוטיפר , י יעקב"ע לבן הודה והכיר כי באה ברכתו. פ שאינו מכיר בזה"ל ידו אעע ויש שמתברך. ח"י הת"ע

ח "מ סגולת ה ת"ומ, מ שם אותו  בבית הבור"מ , גלל יוסףב את בי תו'  שהרי אחר ש ברך ד, לא הכיר בזה

ראוי לקבל ' שיהי, ונסמך  לוקרוב ה פ בכל אופן את"מצד היותו מכשיר עכ, תמשך הברכה על ידוש הוא

ברב א ו   ' ראויה פעלו הכוחות הטובים ואור קדושת הנפש הטהורה את הפעולהי ובלא דעת ורצון, ברכה

 .'פ לברכה יהי"עכ, במעט
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בתר דכריכו  , מרי ניזל וניכול לחמא אנהר דנקא כי הדרי, י נח נפשיה דרכ אזלי תלמידיה כתריהכ

למא כיון דאמרי ניזיל וניכול ריפתא בדוכתא   ד או, וקא תנן אבל ישבו לאהמבו ד, קא מבעיא להוו יתבי

כי לפי , אכילה הוא מגונה אצל המשכיליםה באמת הקיבוץ על. 'לא הוי בידייהו כו, י המכו דמיכ פלניתא

והאריך בזה , רפתוח כיר האדם את צד הבהמי שבו רק כמ וכרח להשתמש בו והואי הדעה הפילוסופית

עלה במעלות הקודש להיות משתמש ב הנאותיו הבהמיות י ז הוא כ שלא"אמנם כ!. ג" חנ"ם במו"הרמב

הרי הם משובחים , סכמת השכלה אבל בהיותו לוקח את ההנאות הללו מצד, כלית אנושי מעולהת לשם

שימוש של ה מעלות באופן' והנה ישנם ב. ה"יוצא ממנו שבחו של מקום בו ,והקיבוץ עליהם ראוי ומפואר

, צא משיעבוד התאוות החומריות והרי הוא בן חוריןי יש מי שהוא כבר . חושיות לצד הטובההנאות ה

כי הוא גבור בחכמה ודעת את  , שלימותה וכל נטיותיו הם רק לצד מעלת, חומריות שולטת בו כללה שאין

י ולחן אשר לפנש וקיבוצם הוא, אין ספק שאכילתם היא מדה נעלה, יוצא באלהכ ועל קדושי עליון. 'ד

מ לא  "מ, דעת הוא ל השתמש בחושים כפי מדת השכלב שאם ה הסכם, ויש מדה  קטנה  מזו. האלהים

וכאן יש . בדות לצד ההנאה החושיתע כ שליטה של"עצם הטבע לא נשתנה ויש בפנימיות הנפש גש ימלט

פ מתחזק "כע ל כיון שהוא"די, מי שהוא במעמד כזה באכילה היא משובחתב אם הקיבוץ, מקום לשאול

או דלמא כל זמן שלא יצא לחירות מתאותיו עוד , עולהמ כ נחשבת לדבר"מעלות שכליות הרי אכילתן גב

הורות על הדעה הזאת בכללה באה  ל .א בתור הכרח"שמחזקת כח התאוה ואינה באה כ, שפילתומ האכילה

, ירותיא דרך חה ההסבה. בהסבה, הוא מורה שיש יתרון בקיבוץ על האכילהש ,ההלכה של החיוב לזמן

הבן חורין מעבדות התאות שלבו ברשותו להיות , הכונהו .ת "חורין אלא מי שעוסק בת'  ואין לך בן

שהיא עת  , אתה הסבה בשעת אכילתוי לאיש כזה. הכל כתורה וכמצוה, חרי השכל הצדק והיושרא נמשך

 ראוי ,בם הגדולר וראו התלמידים השלמים שעכשיו בהיותם אבלים על. בהמיה התגברות השיעבוד

. בהיותם חסרים המדריך הגדול שבאורו רא ו אור, הםל שירגישו שאין מושג החירות הגמור ר אוי

הפקעת השיעבוד , ולהיפך, השתעבדל תבו החכמים שהחירות האמיתית היא השיעבוד למי שראויכ וכבר

סר להם ובהח, רבו ל כ אם כל מלאכות שעבד עושה לרבו תלמיד עושה"ע. עבדותה ממי שאליו יאתה היא

ובייחוד בהיות החירות , זה מכירים חסרון חירותםב באו להכיר כי הם, רבם הופקעה עבדותם

כבר העיר החסיד ו .זאת היא מתנת אלקים לבחיריו שבאה מכח הקדושה שבנפשה העליונה

כרב   ופועלת ' יא מצויה ביותר בקרבת   איש אלקים  קדוש דה ובודאי, הקדושה היא מתנ ה בסופהשי"במס

,  אמנם קבעו  מקום. סבו כדרכם תמי דה כ נתנו או ת על הגרעון  הזה ולא"ע.  תלמידיו הקרובים אליולע כ"ג

א "כ, המית חלילהב להורות שאין אכילתם מהמשכה, תישבות השכל והסכמתוה קביעות המקום מורה על

, ב ראוי לזמן"כ הסתפקו אם בכיו"ע. חירות של הסבהה מהסכמה שכלית שהיא מדרגה למעלת
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או למדת החירות יש בהתחברות ב ז שלא"או דילמא כ, פ יש בזה הכנה אל התכלית המעולה"עכש מפני

כ לא "ע, גמורהה ז שלא בא האדם לדת הקדושה"חרפה הבהמית שמתעוררת כה כ חלקים מצד"האכילה ג

 .הוה בידייהו
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עד , א לא  גמ רינןמר נח נפשיה דרכ וכרכת  מזונא א אהדר לקר עיה לאחוריה וקרע אחרינא"א  ב" קם ר

. אמרי ניכול לחמא כדוך פלן כי הטבו דמיד הוא מבא רמי להו מתניתין אברייתא  ושני להו כיוןה דאתא 

איש הקדוש בעולם בהכרח ה האחד מצד הסגולה שבהיות. עולם בסילוק הצדיק הוא כפולל הפסד המגיע

מקבלים ש והשנית מצד התועלת. וזאת הסגולה היא נעלה מאד, לרחוקיםו ימשך על ידו שלימות לקרובים

וגם ערכה , הוא דבר כללי לקרובים ולרחוקיםש ובאשר עיקר ההיזק היא הסגולה. מתלמודו וצדקותיו

. יה הכרת סילוק  הסגולהה כ עיקר הרושם שגבר  בלב שהתעוררה לקריעה הראשונה"ע ,נשגב עד מאד 

תועלת ראוי ה ם ביחוד מקבליהורה להם שה, אפשר לקבל' תועלת שהיה אמנם עכשיו שהרגישו חסרון

וחסרון התועלת , ו נעשה אצלם כח הסגולה כטפלז ובשעה. שיכירו הפסדם הפרטי באבדם התועלת

, הערה של אבדת  הסגולה מאתםה שנקרע מצד, כ אהדר לקרעיה לאחוריה"ע. בזה הם מתיחדיםש ,לעיקר

אפשר לו  ' היש ,ת מפעולותיושב, באמרו נח נפשיה דרב, כרת חסרון התועלתה וקרע קריעה אחרינא על

אתא ההוא ובא והעלה שכיון שאמרו ניזול וניכול ד עד, וברכת מזונא לא גמ רינן. לפעול להשלימנו

כ לתכלית "ודאי יביאם ג, כמותםש הרי הושוו בהסכמת השכל בקיבוץ החכמים, דוכתא פלניתאנ לחמא

ראוי לברך ו ,מרו כן כהטבו דמיוכיון שא. עליו מורה ההסבה שבמשנהש העליון שהוא החירות הגשר

וראוי לאמר על כמותם ', תרבה השלימות ויגדל כבוד דת ומהם, בזימון כי קיבוצים כאלה סופם לברכה

נ הסכמת השכל אל נטיית השלימות  "הו ,י שמזה למדנף ברכת הזימון"אתי ונרוממה שמו יחדיו' דל גדלו"

 .כ לההסכמה הטבעית"מביאה גה היא עיקר הנטיה
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ל "ררבי א' ח הוו יתבי קמי"רכ ור. זומן לברכהמ א אמר רב הנוטל ידיו תחלה באחרונההוא"ח ב" אר

נט ילת מים אחרונים . 'ל כו"ברכת מזונא  קאכ ח עיין"ל ר"חזייה דהוה מרתת  א, רב קום מש י ידיךל רכי

יו כל בהמי שמשאיר אחרה הרחקה הראויה למי שיעלה בשלימות האנושית מהרושםה באו להעיר על

ו ב כל זמן שלא סילק האדם מעצמו אותו הרושם הבהמי שהשאירהו .שימוש של הנאה חושית בהכרח

קדושה העליונה הראויה להיות מוטבעת במברך  א ת   ה כי לא תתרומ ם נפשו אל, אינו ראוי לברכה, האכילה

משתדל  ו, מכבדת ההטבעה הבהמיתש כ מי שמרגיש יותר בנפשו ההכבדה"ע. ה"נכבד והנורא בה השם

כ נקבעה "ע. ברכהל הוא באמת  מזומן, פעולה המכוונת לה היא מים אחרוניםה י"למהר להסירה ממנו ע

כ "ע .הטהורה עם נטילה האחרונה' י האדם אל אהבת ד"מתרומם עש ההלכה להורות שיש יחש לברכה

 שרק ההטבעה להורות, ל קום משי ידיך"א, יברךש ן תחת האמירה בפירוש"רבינו הקדוש ברצותו להעיר ע

. ל המצב הנפשי הראוי לברכהש חלה בהכרח על כל איש באשר הוא חומרי מעכבת את המעלהש החומרית

טילת מים  נ ותו להשליך מעליו הטבעה חומרית יתירה הרמוזה בחיובא חשש שהעיר, ורב הוה מרתת

רח מטבע החומר ותה ההטבעה החומרית הבאה בהכא א על"ח שאין כונתו של רבי כ"ל ר"כ א"ע, אחרונים
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את היא מעלת כל שלם ז א"כ, שאין לאדם מצד ב חירתו אשמה בזה, חושיו והנאותיוב בהשתמשו

שאין בו דבר הגורם , יך המזון הוא ראוי לברך עליו מאדא ואז ישכיל, להתרומם על זאת הנטיה

חסרונות וא מקור נפת ח לכמה ה כי בהשאר רושם התאוה החומרית. א כולו טוב וחסד"חסרון כו הפסד

,  חסרון המוטבעה כ רק בהיותו נוטל ידיו ומסלק"ע. רכת המזון לכל פרטיוב א שיצא מהעיון"וא, בהכרח

גם הנטיות החומריות בכל , חר שמתקדש האדםא כי, כ לקבל אותה התועלת הרצויה"אז יכיר ג

 .להודות עליהםו להם המה כלים נכבדים להפיק בהם הצלחה רבה וראוי לברךש תגבורת 
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חורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שיתנו ריח ב אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רכ עתידין כלו

ביחוד , אופן של הישרת הדרך בימי  הבחרותה .נאמר ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנוןש כלכנון

, יל הואהדרך הרג. ופניםא היא בשני, הנפש המה בתקפם וחמדת החיים עזה עד מאדו שכוחות הגוף

שרה י מרהיבים את הנפש ומי שהוא צדיק תמים שמשתמש בהם בדרךו פ שכל רגשי היופי הם טובים"שאע

ולא עוד אלא שרגשי היופי הם . זה באדםה כי לא לחנם נברא הרגש הגדול, ודאי הוא דבר טוב ונעים

ם נאים הם כליו דירה נאה אשה נאה, כ את כוחות הנפש הטובים"מגדילים גו מפתחים כחות השכל

מושג הכללי של ההנאות היפות שראוי רק לבעלי  ה הריח הטוב שהוא. מרחיבים דעתו של אדמי

מרי וריחני חואמרו, אינו שוה לכל נפשש מוגמר שהוא דברבל"כ אמרו חז"ע, דינות והרגשות זכותע נפשות

חות הנפש כשהם כוש ,ני טהרה יש בךב)בסוטה(צלו חוש הריח באופן נעלה אמרו א ומי שהתפתח, פקחין

יש ש והנה למרות כל השבח. שר שאר רוח לו להשכיל ולהיטיבא מלאים בגבורתם הם כלים יקרים לכל

מפני ההפסד המוסרי שעלול , פרט בימי ה בחרותב פ  הרוב יאלץ ההכרח לדחותו"ביסוד היופי בכל זאת ע

, צותיו סדורות לו תלתליםקווו יפה עינים וטוב ראי , אותו נזיר שבא  מן הדרוםבדמצינוכ .לבא לרגליו

מוך ירבו כ ושמעון הצדיק נשקו על ראשו ואמר, פני שפחז עליו יצרומ ז ראה להשחית שערו הנאה"ובכ

א טוב חיצוני  "וא דרך משובח לדחות את היופי שאינו כה אמנם אם  שהדרך). נדרים(, נוזרי נזירות בישראל

והמעלה . יקר אין זו מציאות שלימהו דבר טובאבל כל זמן שיאלץ ההכרח לשחת איזה , פסד עקריה מפני

יופי בכל צבעיו ה עד שיפונק גם רגש , כ חזקים"כ וכוחות המוסר כ"שכל שלם כה 'היותר עליונה היא שיהי

אמיתית ש ל המוסר הטוב וקדושת ההנהגה ודעת ה והם עוד יוסיפו הוד והדר  לשלימות, ופרטיו

בא מרב כחו הטבעי של צמיחת ש ,ן הוא צד היופי שבווהנה הריח של הלכנו. ואהבתו' יראת דב אלהים

טוב הפנימי ה וצד הגבורה שבארזיו לצד, ד הריח הטוב שבו לצד היופיצ ודומה, ארזיו הנשאים והרמים

אי אפשר כמעט להמצא  , שכלולו ולפתח חטאת רובץל ותחת שבזמן הזה שעוד לא בא העולם, שבנפש

נימוסים המיוסדים מטעם היופי ה רס ופורץ פרצות בחוקיא שמ ה"כ, ישראל שלא טעם טעם חטאב בחור

, הריח הטובו שצריכין למעט היופי,  דם שמסלס ל בשערו אומר דידי הוא א ר"ואם רואה יצה. ומבטלם

ר והמדות הרעות שאי אפשר לקבל רוב "ליטת היצהש והכל הוא מפני, ח שיצא מבושם לשוק "וגנאי לת

ומזדמן לפעמים שהמראה . הציל העיקרל כ כדי"ם שאינם עיקריים ככ כוחות טובי"כ מחלישים ג"ע .טובה

ח פתיא "נקרא תו .עושה מחוץ רושם בלתי מרהיב את הנפש' מוסרו ויראת דב החיצוני של אדם נעלה

כ אמר  שעתידין בחורי "ע. ' מדרגה חשובה ביראת דב בפר ט אם הוא ב ימי הבחרות ועומד, אוכמא 

שום הוד ונעם המרחיב את הנפש ו צטרכו לחסר מנפשם שום טובהשלא י, לא טעמו טעם חטאש ישראל

. ל התפתחותוכ י מה שאין נותנים לכל כח את"מוסר מחלישין כחות הנפש עה כי בזמן חסרון, ומחזקה

ההוד וההדר והרחבת הנפש הבא מהשלמת כל תנאי ש ,אבל לעת השלימות יתנו ריח טוב כלבנון
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והריח . השלימות הפנימית אלא יחזקוהול ולא די שיעיקו, רטיהםיופי יהיו שלמים אצלם בכל פה הרגשת

עליונה שבהרגשת ה וזאת היא המעלה. פועל רגשי הכבוד של חוש היופי על זולתוה הוא הציור של הנוי

נפש ה א כל כוחות"כי לא תהיה עוד מלחמה פנימית כ, השלימותו וזה יבא דוקא  מצד הקדושה, היופי

ואוליך אתכם  : "'הובטחנו מפי השם יתש וכמו,  של עבודת השם השלימהיכירו ויודו הטוב העליון

למנה למי שלא טעם ' מלואם יהיו הנה המעלה השלימה של העמדת כל הכוחות על מכונםו " .קוממיות

צה לותר שום ר שבא מצד שלא, כפי ערך הרושם שעשה עליו החטא, חטאב אמנם מי שנכשל. טעם חטא

ופחת לו משלימותו ביחש קבלת הכח הרענן של שלימות  י , מוכשר לקבלה'הרגשה נעימה בעוד שלא הי

 .'ו ענק כול תם יש שעושין לו צלצל ויש שעושין"ל בב"ורמזו ז, כל תנאיוב ההוד
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ר פפא " א. ה אומנתו בפניו"א יפה לו הקב"כאוש מלמד, ד את  הכל עשה יפה בעיתו"מ' ז כר טוב י"אר

יופי הוא הסדר המתוקן והמורה ביותר על ה .עביד' רא לרבר אחר ואיהו דיריקו' אמרי אנשי תלי ליד היינו

אב ל אי אפשר כ לל , מקרהב י אפשר לפי הציור המדומה שיזדמן תועלת מושג מדב רכ .כונת מכוין במעשה

וקים נפרדים ח בלא הערכת מערכה בכונה שמשפט היופי הוא קיבוץ' יהיו שיזדמן דבר לוקח את הלב ביפיו

הוא מצד חוקי היופי השולטים ' במעשה ד] ההסתכלות[ כ ראשית"ע. ה אחת וסידור מ קבילאל מערכ

עד שבהסתכלות , ם בסדרי הזמניםג וחק הזה הוא שולט. העצמי והמקרי, מציאות הרוחני והגשמיה בכל

שלימים להיופי הכללי מ איך הם, מאורעות כולם גם אותם שלא נרגיש בהם כל יופיה כוללת נבין סדרי

, ג שויי שהולכים על סדר  נקצב ונערך אחד באחד, בזמנים מת חלפיםש ויופי המקרים. סידור המתוקןוה

לא תמצא שום מקרה של פעולה שלא ילוה עמו ש עד, יביא אותנו להסתכל גם ביופי הפרטי של כל נוצר

הכרח חק נלוה עמה ב, עקריתה אומנות שיסוד רובם הוא בתועלת החיים החומריים בסבתםה 'ואפי, היופי

פשו עד שלא נ ויש יחש לאומנתו של כל אחד ואחד עם כחות, ומנתו בפניוא ה"א ייפה לו הקב" היופי שכ

עולה על דיוק ההשגחה העליונה ושלא יש דבר נעזב מ וזוהי התבוננות. תשאהו רוחו להחליפה באחרת

תשתדל לצייר ' אפ י' פי, דעבי' ידיד א ואיהו"והיינו דאמרי אינשי  תלי קורא לד, דון כל המעשיםא מחכמת

לאכה אחרת שיש בה מ להתוות לו, חותה שלפי ההשקפה יש בה עסק עם כיעורפ לפני העסוק במלאכה

לא א ,פ שחק נפשי הוא לכל אדם להמשך אחר היופי"לאכתו אעמ ז מחשק"לא יתבטל עי, עסק עם יופי

חש הכיעור הוא ערוך ביופי  פנימי י' ואפי, פשונ שיש כאן חק י ופי חזק מאד  המתאמת א ת  אומנתו עם חוקי

וכמו כן ההשלמות . רכי ישובוד כדי שישתכלל העולם בכל, את נפשו לבל יזח ממנה' משוך אליל שרב כחה

תונה לחק נ הזמן דורש לתן כוחות רבים על איזה חכמה ומלאכה היאש א מהנה בשעה"כ, הדורשות זמן

עשתה זאת  ' והכל מפני שיד ד, ם לכבוש לבבותאוייר פ שיש בה דרכים שאינם"אע, בעיני העוסקים בה

למשל , מסתכל ב ידיעה עמוקה בהםש ובמקרי העולם ישנם דוגמאות  רבות לדבר  למי. פה בעתוי 'שהכל יהי

אומות הקטנות הביאו ה שהרי ההתנגשות של, פ טובה לעתיד"בל צפון בהם עכא המלחמות אינם יפים כלל

, דולג ויביא זה לחיבור ושלום היותר, תר גדול למין האנושייבור יוח התרקמות האומות הגדולות שהוא

והוסכם שהחרב הוא , א עד השעה הצריכה"נב ה חן הדבר בעיני"פ שאינם יפים בעצמם נתן הקב"ואע

פ "בו צורך ע' לא יהיש והכל מפני שהוא יפה בעתו ולעת', מלחמה היא תפארת לבעליב תכשיט והגבורה

 .מכל הדומים לוומנומ יופייתבטל ה, ידיעת החכמה האלהית
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יפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא ילכין את פני ש נח לו לארם, י"ר משום רשב"א' ז כר מובי"ארו

רדיפת הכבוד המדומה היא ממדות הרעות ש נשם. 'מנא לן מתמר שנאמר היא מוצאת כו, רכיםב חבירו

הגועל לחיי בזיון הוא יסוד ו  אנושיכך ההכרה האמיתית של חיי כבוד, אדם מן העולםה המוציאים את

חכמה ב הכבוד האמיתי ש ל שלימות וכשרון אמת ] נועם[אדם להכיר ה כי הוא מרומם א ת  רוח, העולם

י ערך החיים עומדים בעצמם רק בהיותם כ כ ראוי לאדם שיכיר"ע. ובדעת האלהים וכבודו ודרכיו

. חשב לחיים אנושייםנ וד האנושי אינואבל כשיתלוה עמם אבדן הכב, כבוד האנושיה מחוברים עם רגש

הוא ש ,מפני שהם להם כדמות הכנה לכבוד יותר שלם ונעלה, וזב ואם כי ישנם גדולי לב שנושאים באהבה

כ "ע. כי הוא תואר החיים האנושיים, צמו ערךע אבל אינו מפני שאין לכבוד האנושי מצד, כבוד השלימות

ולא ילנין פני , בוד לשעתוכ באופן משונה והפוך מכל'  ואפי,אבד חייו הגשמיים הגופנייםל נח לו לאדם

בנפול ו , שהרבים רישומם חזק מאד, יי חבירו לעתיד בעב שאינ ו נמחקח שמאפיל את   כבוד, חבירו ברבים

כ מפאת הציור המוסרי הראוי לאיש שלם המכיר "ע .כבוד חבירו ברבים כבר הוא אובד מדרג תו וערך חייו

. שהיא מיתה  מגונה נמשכת, בירוח נח לו אבדת גופו  מ אבדת כבוד  חייו של' יהיראוי ש, חייםה את ערך 

ב יתרון שמרפא  ר מפני שיש לחיים השלמים, תורה אין ראוי לעשות כן בפועלה ואם כי יוכל היות שמצד

ותשוקת החיים הטבעיים , כך' רגש הישר ראוי שיהיה אבל מצד, כ חסרון הכבוד ומחזיר כל כבוד"ג

ידיעה האמתית של גודל האבדה של ה והרגשת הייסורין של שעה ראוי להחשב כאין מפני, לתתבטש ראוי

, כ נכתב לשון נח"ע . ארוך מאד] זמן[שהוא פוחת ערך חייו במשך , ולתו ברביםז אבדת רגש ה כבוד של

אמנם בספר חרדימי הבין הדבר . גיעהו הציור אל המעשהי פ שלא"להורות שכך ראוי להיות מצויר אע

ונראה שהדבר . דאי אין ההלבנות שוותו כי, וצריך ביאור רב להגדיר דבר ההלבנה של זולתו. מעשהל כ"ג

,  מלטה וחליפות מצבה גיע להוריד ערכו של הנעלב לנצח בעיני רבים באופן בהםת מדובר רק כש ההלבנה

 .הרגשייםה שאז הוא גרוע מאבידת נפש בערך החיים
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ואל יצא  נמנעלים המטולאים ואל , כושם לשוקמ לא יצא כשהוא, ח"ר ששה דברים גנאי הם לת"ת

. ה"ד ואל יכנס במסיבה של ע"אחרונה לביהמב ואל יכנס,  חידי בלילה ואל ימפר עם אשה כשוקי יצא

והם , חיי החברה ובהנלוה לוב א"קצוות בהנהגת הנימוס שבד' נאי חיים כוללים להתרחק מבת הגבילו

התהדרות ה ואל תביאהו, הקצוות שלא יפריז  על המדה' ח שיתבונן בב"תל ראוי. ההתהדרות וההתבזות

וכדמסקינן במקום שחשודין על (, שהוא מבושם לשוקכ לצאת, להפרזה כזאת שמעוררת גועל נפש מוסרית

לא להקפיד בהידור הראוי לאדם מן ש נוטה אל ביטול כל נימוס עד שיביאהו' וכמו כן אל יהי). כרז משכב

וראוי , ריעות והריחוקה סמוך להתנהגות של ההתארה החיצונית היא. מטולאיםה מנעליםלצאת ב, הישוב

לילת ש רחיק לצד הרחקת הריעות עד שיצא יחידי בלילה באהבתוי לא, לאדם השלם שלא לצאת לקצוות

שה בשוק שהיא נטיה לפריצת המוסר לערך א ואל תביאהו ההמשכה לצד הריעות לספר עם, הריעות

התייעץ בכל דבר ולהשתתף ל החברה, מוך לריעות ונעימות היחש היא החברה והבדידותס .ח"שלימות הת

קצוות ה 'גם בזה צריך החזקת ב, בהם שהוא רק הנועם הסידורי לבדוש זולת צד הריעות, בחיים כלליים

עד שלא יכנם , ד"התבודד באהלו בזמן ביהמל אל תרחיקהו אהבת הבדידות, שלא יטו לקיצוניות

כי מזה , ה ריקים ונבלים"ל עש לקחת חלק בממיבה, ואל תשיאהו אהבת חיי החברה. ד"ביהמל באחרונה

מסיב ה של ב בים בהדרכת תורה ומוס ר אבל לא לה שתתף עם שפלי נפשר ידריך. לא תבא  טובה ושלימות
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 .מאכל וחבורה

 

nh . 

 
זוי מוגדרים   כשם שקצוות ההידור והבי. קופהז א אף אל  יפסיע פסיעה גסה ואל  יהלך בקומה"וי

, כן נמצאים בתנועות. מטולאיםה המבוארים ביציאה כשהוא מבושם ובמנעלים, חיצוניתה בהתארה

מאביד גם  ש ותנועה של בזיון וקלות עד, ד שמביא לידי רגש  גאוה  המאוסהע תנועות של כבוד יותר מדאי 

לת היפך תנועת הפסיעה הגסה היא תנועה מבוה. כםח רגש הכבוד המנומס הראוי להמשך על כל איש

ההליכה בקומה זקופה היא צד ו .י "כמו שציירו יפה החסיד במס, מהלך עקב בצד גודלה הגאה

 .מביאה לידי גאוה יוצאת ג בול הישרש ההתהדרות של התנועה

 

p. 

 
. ח נמקום שחשודין על משכב זכור"ריוא א"ח ב"דר' א ברי"אר, אל יצא כשהוא מכושם לשוק

מגונה במקום  שהוא דומה ל אבל יהפך, היא מצד עצמה דבר הדור ונאותמפנקת את  הנפש ה ההתהדרות

היות נשמ ר  ל ,ראוי למי שמתגדל בחכמה, כ מצד הטבע הישר"נגדרים גה וחוקי המוסר. לכיעור ופריצות

אבל מי שכוחות נפשו רמים הוא מתעלה . רוב אל הטבעק מהם באורח נשגב יותר מהאיש ההמוני שהוא

כ כל "ע. הגנת הטבע מתבטלת ממנוו ,כ ראויים להבנות מצד החכמה"וסר שבו גכ חוקי המ"ע, טבעה על

וכרח הדבר מ להרחבת התבונה' ואם לא תצורת מוסר חכמה ויראת ד, ימנו ה הגדול מחבירו יצרו גדול

 .ח"וא בייחוד גנאי לתה כ"ע, שיצאו פרצים גם בדרכי המוסר הטבעיים

 

p`. 

 
אלא מפני , ל שאין יסוד הדבר משום חשד פשוט"י. 'יל עה מעבראא אלא בבגדו אב ל בגופו זי"פ ול"אר

. מוסרי השפל של המקום ההואה פש המוסרית המתעוררת לרגלי מראה  הדומה לכיעור לפי מצבנ הגועל

ואינו , כיעורה אף קודם שעברה הדבר מורגש לתועלת של הכרח הרחקת', יל שזיעה מעכרא, כ נגופו"א

כיון שידוע התכלית , גופו ישנם תרתי לטיבותאב והנה. פש המרגישמוליד רושם כיעור מוסרי בנ

אמ נם . עמוד ריחו זמן רשוםי ועוד יתר שהזיעה מעברא ולא, זיעה אינו מעורר רגש ה כיעורה להעברת

, בגדיםה ואינו מותרות גמור כביסום, א"פ מנהג בנ"זה לבשם השער עב בשערו אם שיש איזה צד הכרח

ואם , כיון שהוא עומד ראוי לאסור, דבר מחשד פשוטב כ אם נבא לחוש"ע, שערואבל אין הזעה מעברתו ב

מעורר על פריצת מוסר הרגיל לפי שפלות ש ,ומר שרגש  הכיעור נולד מפני תכונת המותרות שיש  בזהל נבא

כי יש בזה צורך , ותרותמ פ אינה דרך של"אין בשערו משום אותה תכונה כיון שעכש יתכן לומר, המקום

 .מעברתו לריח הביסום' כ שתהי"פ שאינה מרובה כ"אע, הםב פ מקצת הזעה הנמצאת" עכלהעביר

 

pa. 
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הרגשת היופי ראוי לאדם שלם . ג ט לאי"טלאי עב א נפיק"איני והא רחב, אל יצא במנעלים המטולאים

 כי .אין בו חן ויופי חיצוניש משועבד לה ולא יוכל לסבול דבר' עד שיהי, חריה יותר מדאיא שלא ימשך

א בון ד למקור, עדן את החיים ולהרחיב את הדעת ולשמח את הנפשל באופן זה יהפך לו זה החוש שניתן

אמנם . יופי לפי טעמו ימצא בו קצפה ומפח רוחה יתמלאו בו חוקי] לא[כי בכל מקום אשר , ושממון נפש

 את  הנפש ולהכין וכן לרומםמ שהרי הוא, התעמר בכח הנשגב הלזה עד שימחק רג שו הנכבדל גם לא יתכן 

'  דעת את דה שהיא, עד שיקח חלק רשום בשלימותו האמיתית, אמיתיה את האדם לדעת האמת והכבוד

כ בנפש "פ ראוי להרשים ג"די להורות שעככ ,א נפיק" כ רחב"ע. וההתענגות על טובו ותפארתו

באופן העושק א ת   לעומת זה לא יצא ו .קפידא ושחרור השיעבוד ביחש אל נועם חמדת היופי-בלתיה רושם

מצא בו כח  י כדי שלא לטשטשו מעקרו ויבא למדה זו שלא, ולט יותר מדאיב הרגש הנחמד הזה באופן

כי כוחות הנפש מתפעלים מהפעולות , ג טלאי"ע כ ימנע מטלאי"ע. להשתמש כערכו באופן הראוי

 .הרשמים המה סימנים ומדריכים לשביל הממוצע' כ ב"ע ,והלבושים

 

pb. 

 
א אלא בימות  "ול, ל בה"אורחא אנל בביתא לכ א אלא"ול, ל בה"בפנתא אבל בגילדא לא אלא "לו

הקפדה על רגש היופי שהוא מתנהג בו ה עם חלק, ראוי שיקנה האדם. ל בה"כל בימות הגשמים לא החמה

כי ברוב , רגש הזהה לא בשביל הקפדת הרגש למצא רק קורת רוח לעצמו מיוסדש כ הרגש"ג. בחיצוניותו

כ בזאת הקפידא עם "אלא שראוי להשתמש ג, צמוע ניות ירגיש בו זולתו יותר מהאדםהחיצו

,   אי דעלך סני לחברך לא תעביד מ של, רומם את ה נפש למעלת אהבת רעים במעלתה העליונהל הגבלותיה

ותו רגש הבלתי  א למנע מחבירו, כי ישים תכלית התהדרותו. נפש עדינה וישרהל וביתרון של דיוק הראוי

ויכוין עם זה להיות גורם לאותה קורת רוח . כ כעור"מכשו , המתעורר לרגלי מחזה בלתי נאהנעים

וראוי , טבת המדות במ דה מרובהה ז יביא לו ההרגל של הקפדת היופי"ועי. ראיון של יופי וסידורמ שבא

כ "ע. הקפדהה ז שזה הרגש אינו עובר לזולתו הוא מקטין"שכ, יראה בפועלש ז להרשים בזה במה"לפ

ג  "כ קצת אסטניסות מהמראה המכוער של טלאי ע"ג פ שבעצמו הוא מרגיש"אע, בגילדא שאין רואה

די להטביע בעצמו הרגש של כ ,מ יפה לקבל אותו הרושם לפעמים"מ, ביתא ובימות הגשמיםב וכן, טלאי

ת רגיש אמ בההתפתחות של ההכרה עד כמה החובה מוטלת להיות, יופיה כ בדרישת"תעודה שנמצאת ג

ולהתרחק מכל דבר הגורם איזה , ונג ושמחה לחבירוע ולהשתדל בהוספת, עומק הצער והעונג של זולתו

יש ש ,הנה שלשה סוגים כוללים ישנם באופני הנהגת רגש הנימוסו .אפילו באורח רחוק, קוצר נפשו צער

י "להקנות לעצמו עכדי , ד של מיעוט הקפדהצ ראוי לקבע בו' להבחין הצד שאינו מורגש לזולתו ובזה יהי

מצד טבע ', א: והם. פשונ והכניסה בתוך תוכו של רגשות, חיצוני הרגש של אהבת זולתוה הקפדת היופי

איזה ב סק בהרגשה זו להתנעם בה או להיות מצטער ממנה אפילו רקע הענין שאינו נוגע לזולתו ולא ימצא

מצד ', הג. ב"שם מפני המרחק וכיוהרו, מחהש מצד המקום שלא יגיע לזולתו', ב. רושם של קוצר רוח

צב הענין בהבדל שבין מ רשום, ובנידון זה של הקפידא הקטנה ודקדוקיה. סמוכים לוה הזמן והמקרים

וא ה ובהבדל שבין ביתא לאורחא. חייב שאין לזולתו צד הקפדה בהמ שבגילדא מצד הענין, פנתא לגילדא

צד המקום איפא ראוי להגדיל הקפידה מ ומקרב הדבר לאותו החלק של ההתבוננות, מצד המקום

לה ראוי להסתכל  א שבכל, בין ימות החמה וימות הגשמים ילמד על מצב הזמןש וההבדל. ולהקטינה

יותר על הצד הטוב שיש בזה , גמת פני היופי ורגשומ לשום, בהמוני המונים מקרים הדומים להם

עם שגם , פנקת רגשי עצמו ועידונםה ממה שיש בזה מצד, הפלגה של אהבת החסד והטוב לזולתוה מצד



 248

הבת רעים ראוי א שהוא, אבל הרושם העליון שכולל כל התורה כולה , ובהט מזה תמצאנה תולדות של

 .שיעלה על גביו

 

pc. 

 
' עידנא אמרי לעדני' עידנא אבל קבע לי' כע ליק א אלא דלא"ול, ואל יצא יחידי בלילה משום חשדא

ל הנהגה שיש בה כיעור מצד כ כי. גה הישרה הראויה לאדם המעלהוא כלל גדול בדרכי ההנהה .קאזיל

שפטו מאת בני מ פועלת רושם לגנאי על' תהי, תיחד בה חוץ למנהגו של עולםמ אז אם הוא, מראה החיצוני

נראית זרה לא באה לו מהכרח מהלך עסקנותו ה אמנם זה אינו נמשך רק אם זא ת ההנהגה. אדם

צאת לפעמים משורת המנהג גם ל  מהלך עסקי חכמתו ושלמותו יביאוהואבל אם. מיוחדת לוה בשלימותו

לב שלם ב ועסקו, מ החכמה תעז לחכם "מ, רגיל וגם יש לדורשו לגנאיה אל מעשה כזה שאינו כפי

וכשם . חסיד לו ' כי יכירו כי באשר  הפליא ד, א"נב בשלימות האמיתית תסיר  ממנו כל דופי גם מעיני

כן הוא לפעמים , גשותיו הנשאותר תעופת שכלו ועומק טהרת לבב ו והמוןא ב"שונה מרוב בנמ שהוא

אותה ההנהגה מ והבחינה היא. יצונית שנראית לפי המובן הפשוט להם כזרהח משתנה מהם בהנהגה

ההיתר הנאמר אם מתהלך בתומו לרגלי חכמתו וקביעת  ו .משום חשדא, המתרשמת ביציאת יחידי כלילה

ולדות הכלל הפרטי הזה לכל ענפי ת והמשכיל ידע להוציא. זיל ולא יגורהו רעקא' אמרי לעידניד ',עידני

כי יגבה , פשםנ א בתכונותיהם ורוממות"של אנשים נעלים מרוב בנ, חייםה ההנהגות המזמנות במהלך

עשית בין בדרישת חכמה ומהלך רעיונות וציור מ בין בהנהגה, והדברים נאותים. 'לבם בדרכי ד

שבעת שסביבותיו ישת חושך , מעשיוב עות המתיחסות ופועלות על הנהגתו של האדםשגבים בדינ מושגים

חידי בדרכים שאין בני י ולא יצא. בש וחלב תחת לשונךדנאמר, עמוד על סוף דעתול ובני דורו לא יוכלו

'   לאהבת  ד , ל ידם נפשו מתקרבת   אל יסוד השלימותע כי לא ישכילו איך, הדור רגילים בהם

אבל אם הוא . בן רשף מקרי בוכ ז יצדק בהיות איזה רעיון נשגב"וכ.  העבודה השלמהרוממותו ויראתו

'  מרי לעידניא לא יוכל איש לכזב שלימותו ומימר, פ מושגיו הרמים"מים עת ומודרך בדרך, קבוע בעניניו

 .כלו הגדולים מהרגילש כ התועלת הראויה מדרכי"וסוף תצמח ג, קאזיל

 

pd. 

 
הצניעות הנימוסית שהיא מחזקת את יסוד  העולם . שתוא היא' ר חמדא ואפי" א אל יטפר עם אשה בשוקו

היא צריכה שמירה רבה שלא , הפרטיו פרעות שיכולה הפריצות הטבעית לחולל במצב המוסרי הכלליה נגד

ופן הקירוב בין א נשמר' כ ראוי שיהי"ע. א מפאת הרושם של הרגילות"לב בנב תתמעט מתכו נתה וערכה

בליט את תכונת הצניעות שהוא ראש לכל מעגל טוב  מ שהוא, גש של בושה סמוך לוהמינים עם ר

אשר מעמד הבושה נערך תמיד לפי ב כ"ע. וקדושתו' השלמת האדם ולקרבתו אל דרכי השם יתל ומבוא

פ ההדרגה "עו ,א החכמים ואנשי השם"מתחילות במעמדן הרם  אצל שלמי בנה סדרי הכבוד  והקפידא

למשל הסלסול ודרכי הכבוד שנוהגים  . קיומו של עולםל תי מעלה כשיעור הראויפ גם בפחו"נשארת עכ

אם כי ירגיש ש לא לו , גם ש אר ההמוןש פ להבליט"גורמים עכ, עלה בעצמם בלבושיהן ובמנהגיהםמ אנשי

היות בוזה ל כ"פ לא ימהר כ"מ פועל הדבר שעכ"מ, בוד מנומס  ומהודר כזהכ הצדקה להשתמש בדרך 

. ל כבוד אנושי שלא להתנהג כבהמה בארחות חייוש פ איזה רגש"בו עכ' ויהי, אחרוןדרכיו עד קצה ה
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ירידתה מדרג ה אחר מדרג ה עד ב תרד, לשלמי המעלה' נפול צד הסלסול ומדת הבושה הראויב אמנם

דע עול גם י כשלא, ואז נכונו כל תוצאות רעות לצאת בזעף, בוד אנושיכ שיתרוקן מלב ההמון כל רגש

. מדה זו של א יספר עם א שה בשוק ואפילו היא אשתוב ח ראוי להיות מתיחס  אל  הבושה"תכ "ע. בושת

שזה , אין הכל בקיאין בקרובותיוש לא נקט הטעם השנוי לקמן בברייתא לפי, ח"סדא דמיירי בתח כ רב"ע

הוא נאות ש אמנם מצד עצמותן של דברים. ונוהג בכל אדם באיזה אופן, זהב מתיחם אל צד החשד שיש

י ויתור מוסרי של  רגש  הבושה "מוכרחת לצאת עש הדבר מוגדר בעצמו  מצד הפעולה הרשמית, ח"לת

 .יושר בעולםה החייבים לבנות בנינו של המוסר וארחות, צד ראשי העםמ והצניעות

 

pe. 

 
, יא אשתו ו אפילו היא בתו ואפילו היא אחותוה לא יספר א דם עם אשה בשוק ואפילו, תניא נמי הכי

רכי הקירוב וההתיחשות בעת הדיבור שמבלי ד כ לפי"צד החשד נערך ג. כל בקיאין בקרובותיואין הש לפי

. ופחות ממנה באחותו, בבתו פחותו ,באשתו באופן יותר מתיחש. וטבעת בכל אחת לפי ענינהמ כונה היא

בות ועל להרפ א הוא"והחשד אינו פעולה נוגעת לעצם הנחשד כ, קרובותיוכ אמנם הלא אין הכל בקיאין

פ איזה רושם של חלישות "הקירוב עושה עכ, חשי שאם, גם יובן  עוד. התמוטטות  מוסרית בעולם

לקירוב מעורב , רגש  נקי וטהורמ אבל באמת ראוי  להבחין בין קירוב שבא , התמעטות הבושהו הצניעות

מוסר   צדק והה היחש שאדם מתיחש אל ש ארי בשרו אמ נם נקי הוא ומיוחש אלו ,בנטיה של חלישות מוסר

והדמיון פועל , כ ברגש ההתקרבות והיחש"ג, קרוכותיוב אבל אין הכל כקיאין. הראוי באופן הגון

וליד הוא רושם של נטיה מדרך מ ואם זה, מצד היחש הבהמי האורב לאדם' יחש אל זה ערוב נטיל כ"ג

בעבור "אמור כו ,לישראל עם סגולתו' שהוא נחלת ד, דת הצניעות והבושהמ כ יפה היא"ע. הטוב לרואים

 .ל זו הבושה"כמינו זח ואמרו" יראתו על פניכם לבלתי תחטאו' תהי

 

pf. 

 
'  ד יתלו שהי"בתורה יתאחר לבא לביהמ-עסוק-שאינו-ימ אם. פושע' ד דקרי לי"אל יכנם כאחרונה לביהמו

ה כ אין טעם  למ"א, ביתו  עסק בתורהב שברוב תורתו היא  אומנתו וחזקה שגם, ח"אבל הת, עסקיוב טרוד

שמכונה , כ הוא פושע"א ',אמר עליו שאינו חושש למעלת הקיבוץ של חכמים ויראי די כ"אא, התאחר לבא

סיעה פ שמורה עושה, ך"כ אל הוראת פסיעה בסמ"הוא מחובר גו .בזה כל חוטא בלא תועלת של הנאה

בין לתועלת בין לתועלת עצמו , חבורה והקיבוץה ושלימות גדולה היא לאדם שיכיר ערך. לצאת מהחבורה

דבר היא שצד הרצון לפעולה בלתי ה והוראת, י"עד המפשעה"ן "כ הוראת פסיעה בשי"מצינו גו .'כלל עם ד

אמנם . חטא ועוןב והם מכונים, באה מצד סכלות או תגבורת היצר, ו בתועלתא הוגנת ברוב מונחת בתאוה

וא א מתת דרכי  השם מוכרח מצד הצדק והיושר שהה לראות את   עצמו יוצא מהסדר, כ יצר"יש ג

צמו יוצא מן השורה המקפת את   ע ולראות את, למטעם טעמא דאיסורא' ובעי, תורתינו הקדושהב 'ית

לוי רק באהבת ת האדם הישר והחכם ראוי לו שישכיל איך תיקון העולם כולוו .וזה נקרא פושע, הכלל

ת החכמים היא מדרכת  ואהבת חבור, היא הסדר האלהי ש שהוא יסוד התורה הקדושה, הסידור המתוקן

, עיין בדברים יותר נשגביםל פ שלפעמים יוכל האדם בבדידות"כי אע. ל הסידור המתוקןא ביותר

חכם לזרז ל כ ראוי"ע. תיקון ההדרכה יוצא לעולם מתוך חבורת השלמיםו אבל תועלת הסדור, מבחבורה
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 .ולא יכנס באחרונה, ולהקדים לבא לחבורה

 

pg. 

 
לפי מה שהזהיר תחילה שלא יכנס באחרונה כ . דאתי לאמ שוכי בתרייהוה"ואל יסב במ סיבה של ע

מ "מ, עיוניו הרמים הפרטייםב לו לשלימות יותר מוכ שרת' יוכל היות שההתבודדות תהיש פ"אע, ד"לביהמ

ה של ויתור ז אבל צריך שישכיל כי חשבון. להיות נלוה אל קיבוץ החלמיםו ראוי לותר על יתרונו הפרטי

אבל . 'א בהיותו מתחבר אצל חכמים ויראי ד"אוי כר איננו, ימותו בשביל תועלת הקיבוץאיזה חלק משל

, י הסבתו עמם"עט מ שלימותו עמ בחשבו שאם גם ירד, ה"כ להיות מסב  במסי בה של ע"זה גב לא ישתמש

א הוא יועיל ל ,א הוא אתי לאמשוכי כתרייהו"כי אין הדבר כן כ. להשלימםו מ יועיל הוא להעלותם"מ

, ד"ותחת שהחסרון הנמשך מהת אחרו לביהמ, מעלתומ א הם יו עילו להותו להורידו"ם להעלותם כלה

א תוספת "פנים הדבר אינו כב משום דלפעמים, פושע' דקרו לי, א אצל שמא בעלמא"וחלט כמ אינו

 .וכל להיות נפגם בהמשכתו אחריהם באמתי ה"אבל במסיבת ע, שלימות לו

 

ph. 

 
, וטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדםנ דאמר מר פסיעה גסה, ואל יפסיע פסיעה גסה

וכן , עולות הגוף ותנועותיו מורים על תארי הנפש וכוחותיהפ .בקידושא דבי שמשי' קנתיה להדר לית ומאי

. אמצעיים המגיעים אל כל תכליתב ד העמל"א  ע"והנה משתנות דעות בנ. טביעים פעולתם על הנפשמ הם

ב המרחק בין ר בנפשו' יהי, על מדה נכונה בנפשו' מדותיו ולא קנה דעת את דו שכלוהאדם הבלתי שלם ב

, כל מערכת האמצעיים עליו למשא כבד' כלית תהית עד שאם ישא נפשו לאיזה, התכלית להאמצעיים

הנה , ם הומה הוא אל  קיבוץ ההוןא כי. וימהר בהם ב חפזון נמרץ ונפשו לא תדע  שלו, פשו מסבלםנ ותקצר

אמצעיים ב והעסק, יאבה לחתור בכל עז להגיע אל תכליתו, כום שמתאוהס תכליתו בקיבוץ איזהישים 

שנפשו המורגלת , א גם בתנועות הגוף פסיעה גסהב ממצב נפשי כזה. לו לדבר שבא לו שלא ברצונו' יהי

, יםזה בערכם של האמצעיכ כ לצייר כל מטרה בסגנון"מורגלת היא ג, פץ בעסק האמצעייםח לבלתי מצא

יודע ש ,אמנם האיש השלם. סה כדי להסיר מעליו עסק האמצעייםג כ ייגע את עצמו להפסיעה פסיעה"ע

והוא העסק , יכיר בכולם תכלית נשגבה, עולותפ אמיתת מציא ותו באשר הוא אדם מצט רך אל המון

לימות הוא פועל על מהלך השש כי העסק והעבודה. צמו אל שלימות נפשי וכל מין שלימותע בההבאה את

ז נאמר בכל   "עו ,כ הוא מוצא תמיד   מנוחה בכל פעולותיו"ע, אדם מצד עצמוה חביב ורצוי אל' ראוי שיהי

כ הפסיעה הגסה "ע. שאינו מפסיע פסיעה גסה, מנוחהב כ"ומזה בא מעמד תנועת הגוף ג, דרכיך דעהו

אפשר להמצא בחק  שקיעה הבהמית שה שבאמת לפי, ה"אם שאינה כדאי להיות גנא י לע, ח"נאי לתג היא

בהמיות מצד ה פ מרגיש הוא בפנימיות נפשו שהתקשרו אל התשוקות"ה שעכמ היא הגנה נאותה, ה"ע

גבוהה שתתישב נפשו בעסק האמצעיים מצד שהוא צועד ה ולהגיע למדרגה, עצמם אין זה מטרה אנושית

כ  " נפשי המביא גשמזה בא  מעמד, אמצעייםה כ העדר המנוחה בעסק"ע. תכלית זאת  אינה ביכולתוה אל

מת ת התכלית היא מנועה א אמנם הדעה הברורה שהשגת. ינו גנאי לו  כפי מדת השכלתוא ,לידי פסיעה גסה

כ כל "ע .חבת הקודש של העבודה המביאתו להשתלם יותר, לימותוש כ זאת היא"ע, מחק האדם וציורו

ר כי ר ק לתכלית המשוער לו אמנם הסוב. דושהק היא חביבה לו בנעימה, קרובה או רחוקה' תהי, עבודה
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מצייר הוא בדמיונו מצד היותו ש הוא טועה במהות התכלית שהוא חושב שהוא הדבר, נוחתומ בבאו ישיג

יחכם להשכיל כי ש עד, ליו יושקף לו עוד חוג גדול של תכלית יותר נשגבהא ולא יבין שבבאו, רחוק ממנו

ובאשר מספר החמש . ודה וההשתלמותמנוחה היא העבו אמתת התכלית הראויה שימצא ממנה עונג

ושאל ממספר אלף שהוא ציור מ והוא, ק שנה"משמים וארץ ת, צוייר אל מרחק הרקיעיםמ מאות

' מבוקש תהיה ומורה כי ההגעה אל', כ בלשון למוד אאלפך חכמה"שותף גמ מהגדולים מהמספרים והוא

, אליו מכוונים בתור תכליתמגיע מעצם הידיעה שה עבודת האמצעיים ערך מחצה מהעושר של הדעת

הזמן שנה נערך אל , ק"קיע תר ק ועוביו של"כ בין הארץ לרקיע ת"ע. צמה היא המחצה השניע והידיעה

כ עם "ושאל גמ והוא, תבוננות גדולה של איזה ענין בעיון מיוחד לוקח לו זמןה הצד הגדול הראוי להיות

ובאשר התכלית  . וא המביא לציור התכליתק ה"ל התש כ הצעד האחרון"א. המורה לימוד, לשון שונה

פ ערך תכונת "כ עכ"השתלמות שהוא מבין גב אמת יצייר רק אותו שהבין ערך השיווי של עצם העסקה לפי

מחסרת אותו מהסתכלות שלמה ש ,ק ממאור  עיניו של אדם"פסיעה גסה נוטלת אחד מתה כ"ע. התכלית

א  לידי מדה ב גם למי שלא, אמנם. מת האמצעייםי השל"י הקירוב אליו ע"ע שבא, בהגעת עוצם התכלית

מ בזרע הקודש "מ, צד הבאתם אל תכלית ש ל שלימותמ גדולה זו של הבנת החבה של העסק באמצעיים

כ עונג "ע. עלה רמה זו לכל ישראלמ פ יש צד ציור"להורות שעכ, גולת השבת לאות ולברית מנוחהס נתנה

ל פסיעה גסה ש כ העורון"ע , ן הם המעלות היותר רמותהמנוחה והעידו, חשבתנ הגופני שבשבת למצוה

  .ושב ורפא לו, בקדושא דבי שמשא' מהדר לי

 

q . 

 
, אמות כאי לו דוחק רגלי השכינה' ד' קופה אפיז דאמר מר כל  ההולך בקומה, ואל יהלך בקומה זקופה

, הרוחניו גשמיכוחות שנתנו באדם להוציאם מהכח אל הפועל לשלימותם הה .לא כל הארץ כבודומ דכתיב

להשיג כל דרכיו , ביאוהו לתכלית הצלחתוי הם נטועים באופן שכשיתנהג בהם האדם כפי המדה האמיתית

לחזק כל ו להתרומם, באדם' והנה תשוקה טבעית שם השם ית. ויראתו' דעת דב בנחת רוח ולהיות דבק

 צריך שינהיג כל ארחותיו קיומו הוא באשר ידע כיו אמנם באשר יסוד כל חזקו. כחותיו בתכלית המעלה

' אז תהי, העליונה עליו' רגיש יד דמ רשום בתכונתו הכללית כי הוא' כ צריך שיהי"ע, ולעבדו' ד לדעת את

, העליונה' ל יד דע באשר יסמוך , אותה המקצת שלא יוציא אל הפועל מכוחותיוו .מעלתו מעלה אמתית

, קופהז לא ילך בקומה, כ גם במצבו הגופני"ע. םפלאה וברכת שלונ זאת תגרום לו  אשר אמיתי ו מנוחת נפש

מעט   , אבל לא ב קומה זקופה, הדר ונחת רוחו שמורה על שאיפתו לחיים של כבוד, אמנם ילך קו ממיות

ואינו , אמות' ד' קומה זקופה אפינ אמנם המהלך. שתנחהו' מפני ידיעתו שיש יד ד, התרומםל יותר יכולתו

שאינו  , שכינהה הוא כאילו דוחק  רגלי, ו להרחיב שאיפות גדולתושיג ידת רוצה לותר מאומה מכל א שר

שמבלעדו אין תועלת בכל  , ת כל צד השלימות שבחייםא והפועל, מניח מקום להרושם היותר נשגב מכל

ולתו באשר ישים קץ מאוייו ז כי לעולם לא ימצא האדם מנוחת נפשו ואשרו האמיתי. חריצותו מעשה

צא י ובמצב תנועותיו הכלליות, ק בשימו גבול בחוג היכולת שבידור צא לווזה י, בדעת אלהים ועבודתו

 .י מניעת הליכתו בקומה זקופה"הדבר מובלט ע

 

q ̀. 
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ר מפלי "מלך בהר המלך שהיו מוציאים ממנה מה כי אתי רב רימי אמר עיר אחת היתה לו לינאי

ד ערך הפועלים "קום להתבונן עוא נותן מה ההערה המוסרית שיש בזה. ש"ש לע"קוצצי תאנים מעל טרית

שכפי טבע  יצר  ', ורת דת פ הדרכתה של"ל ארצינו וכמה פרצה טהרת המדות והחסד עע בישראל בהיותינו

נבים ע אמנם התורה אמרה ואכלת. פועל אוכל הרבה ממה שעושהה לב האדם ירע בעיני בעל הבית בהיות

עד כמה נחשב ה אכילת ) נו זה הסיפורוהורה ל( ,ל הורונף שהמשפט הזה נאמר בפועל"כנפשיך וחז

' שאפי. דם על זה בעין רעהא  עד שלא הביט, מלאכתם כנפשם שבעם לדבר של יושר וצדקמ הפועלים

קוצצי כ ,כ נתנת בגלוי בשפע רב לפועלים"היתה ג, אכילה מוטעמתה הנאכלין כדי לעשות את , התבלין

 יוכלו להתענג יותר מאכילת התאנים ז"ועי, טריתכ תאנים שמתקם של התאנים תרעיב נפשם למליח

הבין יתר דרכי התיקון שהיו ל נוכל, וכשנערוך מערכת פועלים כזאת. זה ניתן להם ברב שפעו ,המתוקים

ברהם  א י הכל נובע ממעיין אחד מקור הרחמים והחסד שהם נחלה לזרעכ ,נהוגים ביתר מערכות הפועלים

, את שבותינו' ב יתעלו בנו למכביר כאשר ישיב ד"כיוו אלהובצדק נוכל לקוות כי מדות טובות כ. ה"אבינו ע

 .בהליכות החסד והרחמים' הם לאור גויים להורותם דרכי דב 'ונהי

 

qa . 

 
ריכות ב ' טאה  גו זלות מג' הר המלך שהיו מורירין ממנו מב לו לינאי המלך' אילן אחד הי, כי אתי רבין א מר

השתדל בכל דרכי הכלכלה ושכולם בכלל מצות ישוב ל וישרא, י"ההערה גדולה מזה בענין ישוב א. בחודש

וגם מזה , ברכה גדולה' פשר שישלח דא כ"ג, גם בדברים הטפלים לעבודת האדמה כמו גידול יוניםש .י"א

מפואר וריבוי הברכה ה לנו למשל הדרך' כ יהי"ע. דורש אותה' כבוד בארץ אשר דב ימצאו רבים חית ידם

כל ב וממנה נלמד לדורות לאחוז, נף טפל ורזה בישובה של הארץע שהוא, שנתברכה הארץ בגידול היונים

שהיא יסוד לכל , י החביבה מאד"צות ישוב אמ והכל הוא בכלל, גם עליהם' תהי' וברכת ד' סעיפי המחי

 .האשר התכליתי

 

qb . 

 
שמנים ל יןשהיו בה שמנים זוגות אחים כהנים נשוא, מהש י וגופנית"י  אמר עיר אחת היתה כא" י אתא רכ

מצב . 'ח כו"דר ' הרדעא ולא אשכחו בר מכנתינ ובדקו רכנן מסורא ועד, זוגות אחיות כהנות

ומעתה כמה נהדר לנו  . בעםש שהוא בשלוה והשקט הוא אות נכון על שלימות המוסר והמדותכ המשפחה

מנוחה האחיות מ שכפי הנהוג שאם לא תמצא   אחת, קדושות של אבותינוה מחזה השלימות של מדותיהם

ולהיפך באשר . להתחתן עוד עם אחי חתנם הראשון' וריה אז לא  תרצה אחותה וגם , נכונה בבית א ישה

וביותר , עלה העליונה שבמוסר המדותמ וזוהי. אושר בתם והצלחתה ימשך לבבם להתחתן עם אחיוב יראו

גות אחיות כהנות  וז ז שמנים"ועכ" . ועמך כמריבי כהן"' ל בגמ"כדחז, נשי דקפדיא בכהנים שהם בטבע

עד שדבק לבבם , ומנוחה בבית אישיהם' כולנה מצאו שלוו ,היו נשואים לשמנים זוגות אחים כהנים

כ כפי ערך "ע, לוי בחיי הצניעותת ובאשר יסוד שלום המשפחה באומה. וריהם להגדיל החיתוןה ולבב

, מה גופניתש זאתכ נאה שהעיר ה"ע, קדושה בעם יגדל אושר המשפחהה וטהרה'  שיגדל כח יראת ד

אף גם   . ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל , מינומ א הרכבה"ל הגפן שאין ראוי לו כעל"כדחז

באשר , היותם שלמים לפניו בארצוב את עמו' יא הוראה על מצב בריאות הגוף והנפש אשר ברך דה זאת
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נולדים מהם אם יהיו ל ז יטיבדענו כי בהיות מצד בריאות הורים במעלה טובה אי פ חקרי טבע היצירה"ע

פ רוב וכמעט בכל המקרים בהיות איזה חולי "וע, )שניותו חוץ מעריות(קשורים בקשרי משפחה 

באשר כפי הרגיל בהקפדה של נשואי כהן ו .הורים אם יהיו קרובי משפחה יגדל הרושם בנולד מהםב נמצא

והוא אות  , תמידו בדברה עד שרביםוהוא עלה יפה , וב הנשואים מבני משפחה אחתר פ"לכהנת יזדמן ע

יים ח רכה של תורה שהיא עץ.הבאה מז, בא רק  לרג לי הדרכה ישרהש נאמן על מצב  שלימות הגוף והנפש

עד שמביא  , מעלות הנפשיות באופן מעולה כזהה אמנם חיים כאלה שמביאים להשלמת. למחזיקים בה

' א בהיותו נטוע בארץ ד"זכות כל ראלא ליש"א, ריאות הגוף והנפש בכללות העם לדורותיוב לתכלית

כ מקרים כאלה "ע א שתצא  סגולה כזאת  בפועל"א' אבל בארץ נכרי. עליונה ה המיוחדת לו לפי סגולתו

וו ה ג דאינהי הוו כהנתא אינהו לא"ואע', הרדעא ולא אשכחו כונ ובדקו רבנן מסורא ועד. נעשים נמנעות

שאם לא ילוה אליו שלימות גדול , עלי רגש חםב עם להיותופעולות הנפשיות שמיוחדות לכהנים בטב, כהני

יכר ביותר בכהנים בבנים נ ודאי, ממנו תוצאות להפרעת שלום של חיי המשפחה' אד יהימ וחנוך מתוקן

מחזה הזה ה כ גם בהמצא"ע. כולם חלושות בהן' מסתמא כללות סגולותיו ,מבבנות שאין להם כח הכהונה

אבל . כי לב רגז בחוץ לארץ הוא דכתיב , כהנים עצמםב בבית כהנות ולאא "לא נמצא כ, ביקרת מציאותו

גורם לחיי המשפחה לעלות במעלות ש ,יא מוסיפה בקדושתה חן וכבוד ושלום ואושר על יושביהה ק"אה

 .ולמרבה הברכה והשלום, גוי כולוה החן והתפארת להצלחת

 

qc . 

 
. יף על איכות המאכלים בהזנתם לא מצד כמותםהשקל ראוי. ר כל שהוא כביצה ביצה טובה ממנו"י א"אר

וא יבחר בדעתו הגסה המאכל ה ,שהוא פחיתות לאדם המעלה, בדל האוכל לשם הנאת החיךי ובזה

זינים מ השלמה יבחר מהמאכלים היותר' מען חזק כחו לעבודת דל אמנם האוכל. המרובה בכמותו

כ ראוי לדעת שכל שהוא כביצה "ע. טורחחשב לי כי הארכת הזמן בגי רוי חוש הטעם, ושמעטים בכמותם

 .לתועלת ההזנה, ובה ממנו באיכותוט בכמותו ביצה

 

qd . 

 
נחשב טביחת ' אכל שימלא מקום הבש ר בהזנה הימ איזה' א ם הי. לב ר מבשרא' טבא ביעא מ ג וגלתא כו

וי לו חיותם ולהספיק מזונו הראב ח"כיון שיוכל האדם להניח הבע, שרם לדבר בלתי הגוןב ח לאכול"בע

מצא דוגמא  י לחזק כחות הגוף והנפש לא.אמת כח ההזנה הנמצא בבשר ב אמנם כאשר. מדברים זולתם

ח להיות משלמים מ ס הראוי לה ם  "כ לבע"שרה היא גי כ חובה"ע. ח"שלהם בשום דבר אחר זולתי הבע

בטוב ו, אדם סופם שגם הם יתעלוה י עילוי מעלת"שהרי ע. נחוץ להשתלמות האדם על חשבונםה כפי

בר צדק ומטרה   ד שנוסדו על, הדבר דומה למספר האנשים הנופלים במלחמותו .לאדם יחיל גם טובם הם

ח מערך חיי "וכפי ערך ירידת ערך חיי הבע. חק האדםב שלא תחשב עול גם, רוממה להשתלמות האדם

ת רק  ק נתן לישראל הרשו"והת וכפי, א יחשב ערך המס הלקוח מאתם לחזק מוסרי  גוף  האדםל האדם

ותן א  כ"ומהם ג. ח"אכלינו רק מספר בלתי נחשב לעומת ריבוי הבעל כי לא נמית, במדה מצומצמת

ח הבלתי תלויים באדם צותה תורה גם אחר י   "בעו ,ח הבייתיים"כבע, שראויים ביותר לקבל טובה מהאדם

, תם עליונוכל לאסור אוש להורות שיש בזה קצת עול אלא שלא בא האדם למדה זו, מםד ההיתר לכסות
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 .רי"צהי דוגמת לא דב רה תורה אלא כנגד

 

qe . 

 
לבד התועלת הגופנית . שים לשינים ויפים לכני מעייםק ר טחול יפה לשנים וקשה לבני מעיים כרישין"ת

ולהשתדל בעצה להיות בא , גר עותיומ כי ראוי להסתכל בכל דבר והנהנהי על מעלותיו וגם, זה הערהב יש

כל החמדות ב וכן הדבר נוהג. היות נזוק מן החסרונות הבאות לרגליהםלא לו ,להשתלם מן המעלות

אבל לפעמים ישחיתו חלק החיים , מהדרים אותול שבעולם שיש מהם שמנעימים את החיים החיצונים

ופן למען הגיע אל התועלת א כ אין העצה הגונה לא מי שסובר שראוי להנות מהם בכל"ע .הפנימיים

הידור  ו בראותו שרק פרח, כי הלא ינהם באחריתו. פנימי שבא לרגליוה ההיזקולא ישים לב אל , החיצוני

אמנם גם הממאנים לנגוע וממאסים . הדר נצחיו ואבד עז חיים של עז, נאה שהוא ציצת נובל קנה לעצמו

כל הדברים שיש בהם , כבודו בראול ה בעולמו"כי כל מה שברא הקב, כ אין הדבר הגון"חיצוני גה בתועלת

ראוי לקחת ש אלא. כפי ערכם' פאר חייו ולהדרם יש בהם מהשלמות הראויל  דעתו של אדםלהרחיב

כדרך העצה בדברים הגופניים שהורו , ועיל הצד המועילי א"הדברים אבל בעצה נכונה שלא יזיק החסרון כ

ו אבל כשלא יובנ. שלימות הפנימיל וכן בדברים המועילים, ומועילים מצד אחד' מזיקים מצד אש ל"חז

ופשטות בדעת  מ כי אם יס תכל תמיד ב חכמות. שלימות החיצוני של האדםל יוכלו להזיק, איך לקחתם

כ "ע. לזרא לרוח האדם' הלא יהי, מכל החיים] וינדח[דבר ב אבל אם יפליג, אלהים אם שתגדל נפשו מאד

לימות החיצוני היות ניזוק על ידם צד של ישכיל האדם איך לקחת  גם יתרון המעלות הפנימיות מבליש טוב

חיצונים וקשה ה הדרכות המה כלליות דוגמת הפרטיות של טחול היפה לשיניםה ושתי אלה. של האדם

והכרישין שיפים לבני מעיים הפנימיים וקשים  , נשדייהו נלעסיה: שלמדונו עצה, לכני מעיים הפנימיים

 .נשלוקינהו ונבלעינהו: הורונו דרך, חיצוניםה לשינים

 

qf . 

 
ולא לשקע ', ת הטבע כמו שהוא כי הוא מעשה דא ראוי אמנם לאהוב. וכל קטן מקמין, מוריקכל ירק חי 

בין בהליכות הגופניות , אדםה וזהו דבר טוב בכ ל דרכי. ק בהתחכמות ודברים מלאכותייםר עצמו תמיד

בע הכין הטש שאם יש דבר, האחד, אוי להשגיח על שני ענינים נכבדיםר אבל. ובין בהליכותיו הנפשיות

וא ושכלו וכל השתלמותו הוא אחד מארחות הטבע ה שגם, בעיקרו רק להיות מתחבר למעשה האדם

כ "ע. א לפי הדמיון"פי האמת כל שאינה גמר מ עשה, אוי לקחת הדבר רק מצד ג מרה הטבעיתר אין, הכללי

בעי טה כ רק אז יגמר בגמ רו"א, י מעשה האדם"א מתוקן ע"האכל חי כל אין תכונתו ראוי, ירק החי

, ויש עוד השקפה. לק אחוז מפעולות הטבעח שהוא גם כן, כ מלאכת האדם אליו בבישולו"בהתחבר ג

אבל עוד לא הגיע הזמן  , אדםה בר שלפי תכונתו הטבע עצמו תשכללהו מבלי התערבותד שלפעמים נמצא

אדם עד ה כהכ יח"ע, ולא יצלח להשתלמותו, מנו בעודנו קטן מקטין ה ואמ ובקחת האדם, ולא בא עד ג מ רו

וככל החזיון הזה יגלה לעינינו בכל ארחות , הנות ממנול יבא זמן והטבע יעשה מלאכתו לגמרו להיות ראוי

] נסכים[כ "ם תכונות טבעיות עה שנם תשוקות אנושיות שנדמה אותם בהשקפה הראשונה כאילוי ,החיים

א לגמרם "נפש כב  נוסדואבל באמת  הנם באמצע מלאכתם ולא, נפשות בנינוו להלעיטם את נפשותינו

שאמנם אין יד , וישנם תשוקות כאלה. הצלחת האדםל ורק אז יכונו, ולשכללם בתיקונם הנאה
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וכעת , אנושי שימצאם בזמנם נכוניםה געת עדנה לשכללם כראוי אבל נתונים הם לעצם הטבעמ האדם

ודה הרוממה של תעל הם בקטנותם כל הנמשך אחריהם הוא מתק טן ולא יצלחש ז"וכ, עודם מתגדלים

 . ' אני אמרתי אלהים אתם וגו, נשגבו שיצרה יוצרה להיות רם, האנושיות

 

qg . 

 
י מזון "או שיתחזק שרירי הגוף ע, שני דבריםמ ההתחזקות הגופנית תבא באחד. וכל נפש משיב הנפש

זקו או שיתח. ח החייםכ כ הנפש לעשות מלאכתה באופן מלא"מחזקת כלי הגוף תחרץ גו ,והנהגה ידועה

' יהיו כ"ובחזקת הרוח החיוני יתחזקו כחות הגוף ג, יוחדים להפמ י פעולות ידועות ומזונות"כחות הנפש ע

שאף על פי , שכל נפש משיב  את הנפש, ל בזה"זח כ השכילונו"ע. האדם חזק ו אמיץ לעשות עבודתו נאמנה

. ריאים שנמצאו בהםחלקים המבו תחזקות כחות הגוף מצ ד עצמם תלוי הדבר באיכו ת המזוןה שלענין

שמצד , ח"בעה ל הברורה בענין נפש"וזה לנו לאות על השקפת חז, פש דוקאנ אבל חיזוק הנפשי ימצא מכל

, "'תצ א הארץ נפש  חי: "כאמרמי, היות כח החיים אחדב כ"ע. כח החיוני הם משתתפים  עם נפש האדם

 .ח"נפש הבעא מב כ חוזק הנפש החיונית האנושית"ע, ר"של אדה] רוחו) [נפשו( זה

 

qh . 

 
ומזה , הפעולות הנפשיות הנה הפועלות על החומרש הוראה היא זו. כל קרוב לנפש משיב הנפשו

כ "ע. פ הרוחני"החומרי הוא נפעל עו ,כללות המציאות שהצד הרוחני הוא יסוד המציאות ועקרוב כ"ג

אבל יש בו , חיזוקל ותופ שאינו מצטיין בחלקי חומרי"אע, מקום הקרוב לנפשב ביותר' השבת הנפש תלוי

ומההדרכה ההזנית .  קבל הכחות הנפשיים ביתר שאתל כ להכשיר את החומר"יחש נפשי ופועל ג

תיקר בעיניו רק התעודה הרוחנית ו ,בא האדם לישר דרכיו תמיד להשקיף על צד הנעלה שבהםי הזאת

, עקריים הרוחנייםה ותבעיניו יקרה בתור שימוש הגון לכל הכח' הגשמיות תהיו ,שהיא יסוד המציאות

, ומר שהחומר הוא יסוד המציאות וממנו יפעלו הנפשיותל אבל לא ישתקע בגשמיות ולא יתור לבבו

 ,רך רשע כסל מביא לאבד כ ל חמדת האדםד שהוא

 

r . 

 
חזק את הטבע הבריא ולטבע המקולקל והחולה ל ישנם וברים שהם נאותים. כרוב למזון ותרדין לרפואה

בריא וגם לגהות מזור הטבע ה ראויים גם לטבע, המערכות' שנם דברים שהם שוים לביו .לא יאותו כלל

. בריאה כ להבריא  את הטבע"י פה הוא למזון ג, ל בגמרא "רפואה כדרזל הכרוב אם שהוא יפה. המקולקל

כ במזון "וכמראה הזה נמצא ג. אותים לטבע הבריאנ א להטבע המקולקל ואינם"אינם נאותים כ, ותרדין

ומחזיקים , השיב לבצרון רחוקים מצדקהל ודיעות והשכלות שיכולות, שנן מדות כ אלה השוים לכלי ,הנפש

וראוי , ולי דיעות ומדותח וישנן הדרכות ודיעות כאלה שמוכנות רק לרפא. הוסיף אומץל כ ידים אמו צות"ג

זון מבריא   כיון שאינו מ, ומצב הדור ותכונותיו, ותו וחליוא להסתכל בהם לפי מצב מי שמדריכים

 .כ קשור בתנאים רבים"וכן לחולה להשיבו לאיתנו הוא עמ א"כ
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כ "אינה מתעכלת ואינה מוציאה כחה להועיל אל הגוף עש אמר  עוברת. וי לו לבית שהלפת עוברת כתוכוא

התכונות הטובות שהם יבאו אחרי  מ שהפעולות הרעות נקלטות באופן יותר קל, זקת לו בעברהמ היא

לומר כשלא יכשירו כ ,שהוא מבלי יין או בשר או  עצים, ל"הנה הורו לנו בגמרא  זו .כול הטובותפעולות העי

שנן י ,במזון הנפש מדיעות, גם חזיון זה נראה בדברים הנפשייםו .אותו או א ת  הגוף לקבל תועלתו הרצויה

י "ומקם עוישכילם לע, שיתוקן הסברם כראויכ א"דיעות כאלה שלא ידריכו את האדם בה דרכה טובה כ

ית השכלתו ולא יעכלם ב אבל אם רק יעברו את. וסריות עמוקות אז ישכילם להיטיב לומ הרכבת דיעות

כ חובה על "ע. ל חלקה טובה בנפשו בארחות מוסרהכ אז רק מכאובות י ביאו לו להכאיב, יפה

יעכלם 'א בהיותם בלתי מעובדות לש ,השתדל שבהיותו נזון הוא או מזין  אחרים בהשכלות כאלהל האדם

, עקרה של תורהמ להכשירם יפה בבשרא דתורא, רי ברכה וחיים טובים לנפשופ יפה התלמיד להוציא מהם

למען הוציא את הפרי הנעים ,  ואש דת' אור תורת  דב ובעצי חיים מעץ החיים באחזם, וביין רקחה

אם אסק שמ ים "מרי  ב נא"ועל כיו. שלהמ כי מלכותו ב כל, מזין הצפון בכל חכמה גם הרחוקה מאדה והכח

 ".נחנו ותאחזיני ימינךת אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים גם שם ידך, אול הנךש שם אתה ואציעה
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א נמשכים "שרוב המון בנ, חומרית של האכילהה כאשר מצד ההנאה. לשה שאכלו כאחד חייבין לזמןש

אמנם בהסתכלות  . אכילה לגנותה וסופים שחשבוהפיל' כד, מעט הריעות והקיבוץ בסעודהל ראוי' הי', אלי

א גם ראוי "כ לבוז' לא די שלא יהי, ימוש חושי כשיישר האדם בו את דרכוש תכלית המעולה שבאה מכל

ראוי לבאר  תכנית יסוד , ש בזה קיבוץ והקהלהי כ שלשה שאכלו כא חד שכבר"ע. לכבוד ומעלה

כשילמ ד ' תתרחב הדרישה בדרכי דו ,ביושר א מיתיי הקיבוץ יהיו המדות מיוש רות "שע, אנושיה הקיבוץ

תגבר וההנאות  מ כי בהיות השכל. בעולם' ית' ז יתגדל שם ד"ועי, יושר והצדקה כל אחד מחבירו דרכי

כי כל אחד יביא פריו להשגת  , אושר מצד עצמוה אז ברבות הקיבוץ יגדל, הרוחניות מתעלות

אבל בשים האדם . פרטיהםל המרובות מאד, תצדדי ההשקפות האמתיות וההדרכות הישרוו השלימות

אין ו ,ל אחד בהיותו נוטל חלק המזון מונע הוא מזולתו כפי הדמיוןכ הלא, לבבו רק אל ההנאה הגשמית

אבל כשישיגם זולתו תתבטל ה אהבה , שאליומ א במקרה  מה שיעזור אחד לחבירו להשגת"הקיבוץ ראוי כ

' לבבות לאהבה את כל מעשה דה עת אלהים בארץ אז יטובל כשיתיסד יסוד השכלי של דא .וחבת הריעות

יעות הבאה ר כ לבסס את "ע. ו אז ימצא חק  הריעות מקומו הנכון, מת וצדקא אהבה של' באהבת השם ית

בהבנת , יש הכרח ויחש מחוייב לרומם הרעיון, הרצויו י השאיפות הגשמיות ב אופנם הטוב הקיים"ע

, על חסדו' ולט במילואו בהודות לדב שניכר,  והקיבוץ האנושייותר עליונה של יסוד המדיניותה תכלית

 .לשה שאכלו כאחד שחייבים לזמןש י"ויצא בפועל פרטי ע

 

a . 

 
אקרא הבו  '  כי שם ד, א אמר מהכ א"ר. מו יחדיוש א תי ונרוממה' גדלו לד, א דאמר  קרא "אר, מ"מנה

ובזה יש בהכרח . רכי ההנהגה הרוממהדו הוא ידיעת ההשגחה העליונה' יסוד הכרת דרכי ד. אלהינול גודל

, אל-רוכים בחכמה ובחסדע איך הם, השקפה על התחלת כל המעשים כולם: שקפותה חלוקה של שלש

הפיק ל על כל הסיבובים הגדולים שהם בתור א מצעיים' השקפה שניו .ה"הטוב והמטיב ב, אלהים חיים

אים כולם לטוב להם בתכלית המעלה ל הברוכ שאנו משיגים אותו בתור השלמת, תכלית נחמד העליון

וזהו חותמו של . נשגבה באין תכליתו השלישית גמר תכלית המטרה העליונה שהיא עולה על הכלו .והטוב

דבר ליסוד שלש ה שבזה יכוון, כ יסוד הקיבוץ נחשב במספר שלשה"ע. סוףו ראש תוך, ה אמתי"הקב

וממילא כל הטוב של ההנהגה ביחש , ידיעה האמיתיתה שבהם תסויים הצלחת, ההכרות הראשיות

קירת השכל והניסיון מהקודם ח והנה ההכרה תמצא אפשרות מצד הגיון . דריו המסתעפת ממנהו האדם

, קרים המהמ וימצא שגם המעשים הטפלים שחשב שרק, כלית המעשיםת בחקור האדם, אל המאוחר

בם שולטת ' בין כי מעשינו יד דשכיל על הכלל ויי ומהחלק. כולם היו ויהיו יסודות להכנת טוב נעלה

ברים והנהגות נעלות שבהם ד שלא רק בחוג', וזה יקרא גדולת ד. לטוב עליון' תכלית ראויל להנהיגם

, נראות זרותה א ג ם הדברים הרחוקים והפעולות"כ', יחשם למעשה דמ המובן השכלי בראשית ההשקפה

תכל האדם בכל הסיבובים בהנהגות  למשל כשיס. הםמ לתכלית נשגב היוצא, הנה' גם הנה מעשה ד



 258

כתונת . צמיחת מלכות בית דודו כל הדברים הקטנים שגרמו להיות מכשירים ליציאת מצריםו האבות

וכבר . ב"כיוו הליכת יהודה לגוז צאנו, רעה ושל שר המשקים והאופיםפ הפסים דיוסף והלומות של

, "בות אשר אנכי  חושב עליכםנכי ידעתי את המחשא כי"דרשו בפסוקור"ל במד"ז חז"התעוררו ע

עת שיש להם תכלית  ד עולה על' רחות ההשגחה העליונה מהפעולות שבשעתם לא היא להתבונן

מקומות הרחוקים והמעשים ה 'עד שאפי, שיכיר איך הוא  גדול אדונינו', זאת היא ג דולת דו .נשגבה

ש מערכה של י לכולם,   לאדםמשר ירות לב הותל אשר'כ "מיריות ולפעמים גב הנעשים מנח סיבות אנושיות

והנה אחרי ההכרה שכל .  ובה רוממה לאין חקרט הנהגה שמובילה יד עליון להציב מהם מטרה של

הסתכל כמה רוממה ונאה היא ל אז יגיע האדם, רחוקות נעשות בהשגחה עליונה מדוייקתה הפעולות

' גדלו לד: "ודד כ אמר"ע. 'ם דוזוהי רוממות ש, חלי הפעולות הולכים אליונ המטרה שהוא הים הגדול שגם

יו הסבות נאותות כולם להוביל אליו וכמה גדולה היא י ד  ה כלומר המשיג את סוף התכלית יכיר איך, "אתי

פי ההשקפה מהבאת התכלית העליון ל הלכה לאין ערוך במרחק רב במקום וזמן ובמדריגות רחוקותש 'ד

. טובת יצוריו העליונהל ורוב חסדיו שהכל הכין' ולתו יתהכירו כולכם על ידי גד, תיא 'כ גדלו לד"ע. על ידם

מאוש ר  ה כי בבא הזמן. יהיו מכולנו יחדיו, שיבות התכלית באיכות זוח הכרת עוצם, ונרוממה שמו יחדיו

" . כי  כולם ידעו אותי למקטנם ו עד גדולם',  עו את דד לא ילמדו עוד איש את  רע הו ואיש את  אחיו לאמר"

רך איכות התכלית העליונה של ע מכו ון לעומת הקדושה העליונה של הכרת'  דהיות רוממות שםב כ"ע

. כתוב לחייםה א אחדות ה ידיעה מפולשת בכל"תכן להיות בה עיקר וטפל כי לא, כללות ההנהגה העליונה

שלפעמים מתנשאת הנפש מעל להמושגים  , ק"והר פ השגת"והנה זאת היא המדרגה הנאמרת ע

תקרא , וממה אז ממצבה הרגילר כ בהיותה משערת שהיא"ע. דרכיו העליוניםמכרת את ק ונה וו הפרטיים

יא השג ת   ה אבל למעלה מזה. ההשערה של הוד התכלית העליונה' ם דש פ הכרתה רוממות"לעומת זה ע

מי יתן כל . "כבקשת ו ברכת האדון ', ולנו יחד עם דכ נבא' והיא התעודה של התורה שאלי, אדון הנביאים

ה בהיותו תמיד "הוא ע. עתה הראויהל וברכת חכם ודאי תבא, "את רוחו  עליהם' כי יתן דביאים נ 'עם ד

דבר של , תכלית העליונהה ברוממות  ערך, שהיתה ידיעתו האמיתית, השערה העליונהה אצלו'  לא הי' עם ד

 ולא , תדיריםה בק ריאה השוה לכל רגשות חייו, אקרא' א שם ד"כ', ד כ לא אמר ארומם שם"ע. רוממות

כ הבו "ע, א בידיעה אמיתית מצד עצמו"כ, יכות התכליתא מכח קיבוץ ההשקפות הפרטיות בא לידיעת

ז להמון "סיבוב הגדול שצריך עה פ ערך התכלית העליונה הכרח"בהיותכם מכירים ע, אלהינול גודל

י  "עתבא " תיא 'גדלו לד"והנה המעלה הראשונה של . הג דול הוא' עשה דמ שכולם, הפעולות הרחוקות

י הבנת "תבא ע" אקרא הבו גו דל לאלהינו' כי שם ד" והמעלה הגדולה ממנה של. הדרישה השכלית

וכשם שבההנהגה הכללית . מוש וחושבי' שלשני אלה יביא הקיבוץ השלם של יראי ד, יסודהב האמונה

ה ההנהגב כך. ונעשים כולם חביבים, היותם מקושרות לתכליתם הנעלהב יובנו כל הארחות הרחוקות

לעשות כל דרכיו הרחוקות לפי ההשקפה , קונול תישר כל דרכיו בהיותו מתדמה, הפרטית של האדם

לא תקוץ בה גם הנפש החכמה ש עד, אכילה והרחבתה כולה מחוברת בלולאות החכמה העליונהכ ההמונית

התאחדות י בכ .וזאת היא מטרת המו סר הנעלה הקבוע מזימון של שלשה, ובוט ועל' א תת ענג על ד"כ, מאד

אופן המחבר את המושגים הרחוקים יושקף האמת  ה י הידיעה של"ע, א"ההשקפות השונות של בנ

כשנתבונן ו ".'שולחן אשר לפני דה זה"ושולחן כזה הוא המביא תכליתו להקרא . ד שקול"אין בו ,לאמתתו

יך הם ידיעה ברורה בכל דרכי המעשים כולם אב שהמסתכל, ביותר תבא לנו השקפה יותר מופלאה

וכל מעשיו כולם קדושים לו  , תכליתה הוא לא יפלא עוד בין המטרה אל, שלשלת אחת נכבדהל מתרתקים

שאינם ראויים , מקבליםה אמ נם. 'כ הוא תמיד רק קור א בשם ד"ע, תכלית העליוןה כי הם חלקים מחלקי

דושת ק תי בתורמעלת המשיג האמי' ותהי, ין תכלית לאמצעייםב יכירו הבדל, להידיעה הברורה הזאת

נשי הסגולה אוכלי חולין על טהרת הקודש בזמן  א וזאת היתה מעלת, ההנהגה שאין עמה הכנה וחולין כלל
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הבו גודל : אחזם דרכם יאמר ע ליהםב י שהם"ע' מנם המקב לים הדרכה עליונה כזאת יבאו עליא .ק"ביהמ

ויהי ', ריא ת שם דק כי מעלתו היא, "הבו גודל"עליונה לא יוכל לעולם להשתתף בה וכפי מעלתו, לאלהינו

אם לפעמים יתרומם האדם אל , כוללת לכל שלמי המעלהה אמנם המעלה. וק רן אור פניו' שם עם ד

עלת הטהרה וקשר המעשים מ שהיא', קדושה אבל לא יוכל לעזוב תמיד מעלת הגדלת שם דה מעלת

תרון י וזאת היא".  יחדיואתי ונרוממה שמו' גדלו לד: "קודש נאמרה כ בכתבי"ע. להשגת תכליתם

גם ' ל פיה להתקדש בדרכיו בהיותו הולך בעצת דע י יוכלכ"'וצדיק באמונתו יחי: "נאמר' שעלי, האמונה

 .וכל להגיע עדיה מצד שכלוי במעלה שלא

 

b . 

 
אתי ונרוממה שמו  ' שנאמר גדלו לד, ן המברךמ ח בר רכא מנין לעונה אמן שלא יגביה קולו יותר"אר

דיבור שבהן כעין הכשר וכלי ה צריך האדם להכיר צד, שנאמרות בלשון וכלי הדיבור, ותברכה .יחדיו

שכלולות ' יראת דו בהרגשות הנעלות של דעת, י הדיבור"אמיתית שתבא עה לההערה הפנימית וההכרה

הנלוים בעסקי הברכות ' אישים המברכים ועל כלל עם דה שגדולה פעולתם על פרטי, בעמקי הברכות

תבא בעניית אמן שהוא , פנימיתה כ ההוראה על התכלית הפנימית של ההסכמה וההכרה"ע. ואחיל איש

סוד האמן י כ להבליט"ע. עולם על ההכרה הפנימית אל המאמר   הנשמעל וההסכמה תורה,  אות הסכמה

. ההתרגשות הבאה מהפעולות החיצונות אינם בה עיקרש שהוא בנוי להתעורר על יסוד ההכרה הפנימית

המברך יראה שמה ש בא העונה להוסיף מ שאם יגביה קולו  יותר, י שלא יגכ יה קולו יותר מהמכרךאור כ"ע

, הצלחה האמיתיתה כ טובה אבל איננה יסוד"ואם היא לפעמים ג, וספת התרגשותת 'על שבח הברכה תהי

כ גם אם אין ראוי למנוע את ההתרגשות החיצונית  "ע .א אמצעי להתעורר אל ההכרה האמיתית"כ

כ "חומרי נוטה הוא להתפעל ג-דםא כי האדם  באשר הוא , לבבו מרגיש בהכרה פנימית הוד האמתש ממי

העטיר בה ל אבל להורות שאין זה יסוד ח תימת ההצלחה הראויה. דיבוריםו בהתרגשות הבאה מפעולות

י שהתעורר "רוחנית של המדע הפנימי שראוי לבא עה א התוספת"כ, את הערך הנעלה של עניית אמן

א "זה לא יוכל בתוספת הרמת קול כו ,שמיעה של הברכה מפי חבירו המברך ביושר לב ורגש טהורה לילרג

שפה ותעודתה הוא ה כי יסוד. שהוא נעלה מכל לשון ואינו צריך לשפה, רגש פנימיו בתוספת הגיון לב טהור

ההכרה ש ,מוצלחפנימי שבאדם הוא לכוון לזכות לאושר של הזמן הה אבל הכשרון, להודיע למי שלא ידע

וההכרה הפנימית תמצא , למדו עוד איש את רעהוי א כל הארץ עד שלא:הפנימית של הוד האמת תמ 

י התחלתי "ע, ין אתיע בגדולה ניכרת למראה', וזהו הרצון באמרו גדלו לד. ל לוח לבכ חקוקה על

אבל . ולק דיין להרמתובתור מעורר לפעול על זולתו יש מקום ע, פנימיתה בהתעוררות חיצונה המביאה אל

ל הוד כבוד עליון וקדושת ההנהגה העליונה ויקרת ש היא ההכרה הפנימית' רוממות שם  ד, נרוממה שמו

שתופיע ' זאת ההכרה ראוי, הילהת 'וחקר כבודו אשר לו דומי. אין ערוך לו בכל שפה ולשוןש חסד עליון

שלמים ה וררות הבאה מהחכמיםאחרי ההתע, מכח ידיעה עצמית, נימיתפ בכל לבבות הישר מהכרה

א יסודה של ההכרה "כ אין קול כאן עיקרי כ"א. חדוי כ נרוממה שמו"ע. המעוררים אל האמת ואל הטוב

, ל מאי אמן"כאמרם ז, ת"כ בר"רחב גה כ קצרו המובן"ע. שהאמן הוא מגלה ענינו, ידיעה הפנימיתה היא

אוי להרים הקול  ר כ אין"ע, אריכות המחשבהי כאן הוא  מקום קיצור הדיבור וכ להורות. אל מלך נאמן

 .ביותר מהמברך

 

c. 
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ולו יותר מן הקורא שנא מר משה ידכר  והאלהים ק ר שמעון כ ן פזי מנין שאין המתרגם ר שאי להגביה" א

" מתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא וא ם אה ה אין"תנ. כקולו של משה, ל כקול"מה ת, קולב יעננו

נראין הדברים מסיום לשון הברייתא . יקראו קולו עם הקורא ימעך הקורא את ק ולומתרגם להגכיה ל א

הגביה קולו יותר מן הקורא ל וכשם שאין המתרגם רשאי, מתרגם עם הקורא הוא העיקרה שהשיווי של

מתרגם   ל א " ואם א"דכ ן נראין כונת  הדברים של , ולו יותר מן  המתרגםק נ אין הקורא רשאי להגב יה"ה

כ ימעך  "ע, הקורא ונמצא קולו של קורא גבוה יותרמ דהיינו שהוא מנמיך קולו, " לו עם הקוראלהגביה קו

מתרגם קולו מהקורא כנראה שבזה ה מיהו התחילו ביסוד הדבר שלא יגביה. היינו ינמיכו, קוראו הקול

נראה  , רערת הדבה .כ יותר בפשיטות"להזהר מהצד השני המובן ג, ותר מוכרחי יציין דבר יותר עקרי או

מיסוד הסגולה והקדושה שיש . ישראל תצא משתי אל הב ה תמימה ותועלתה' באשר תכלית תורת ד 

לא לבד לפי עצם , המאור האלקיו שתרומם  את כל נפש הנהנה לאורה להיות קרוב אל הקדושה' ד בתורת

,  עליונהמעלהב דר קדושתה תקנה לבב ה דברים וההוגים בה לרומם  אותהה א בס גולת"כ, הידיעה הנקנית

. שהוא בעוצם קדושתה, מרוממתו על כל המעשים ו כסגולת העוסק בתורה לשמה שמגדלתו

, ודבר פיו' צד שהיא תורת דמ ק"הרוממות הזאת הבאה מקדושת סגולת אלהיותה של תוהו והגדולה

למד ת שידיעת התורה, בא מצד הידיעה' והתועלת השני. 'ורתינו הקת תקנה כל נפש לפי ערכה בעסק

' ונגד אלה ב. ז"נ בעוה"חיים טובים ומאושרים גו נתיב יושר ללכת בדרך חיי עולם, ליחיד ולציבור, דםלא

עם הבלתי יודע ומבין בלא ה פעולת הקורא על. הם  הקורא והמ תרגם, שתיהן יקרות מאדש הסגולות

א "ורה כתה ופעולת התרגום לרשם עליהם נחיצות ידיעת, גולת התורהס להפעיל עליהם קדושת, תרגום

והדרך , חד מאלה על חבירו הוא דבר גורם תק לותא לאחת הקצוות לבכר יסוד' והנה הנטי. כפי מעלתו

באופן שלא יזיז אחד  , חדא הצלחה האמיתית היא  ההכרה להחשיב שתי הסגולות בשקלה המביא אל

אותן  שלא כ 'הלא אז יהי, תועלת הידיעה ותקטן בעיניו סגולת התורהל דהנה אם יטה  לבבו רק . מחבירו

לכ ל ידיעה וחכמה ' כי הדימוי את ידיעת תורת ד . ארץה אבדהשל"שעליהם אמרו חז, ברכו בתורה תחילה

אמנם . השקיף אל זוהר  קדושתהמ וא הגורם הקרוב לכבות חלילה נרה של תורה ולסמות העיניםה אנושית

כל ועומק ש תורה בשוםוירף לבבו מעבוד עבודת ה, קדושה מצד סגולתהה אם יטה האדם רק אל תכלית

, הנה גם סגולתה  מעט תעלה בידו', דקדוקה וכל סעיפיב בהלכה ואגדה בלשון וסגנון', הגיון בכל חלקי

שיסוד תיקון התרגום  , כ המתרגם"ע. ידיעתהב ק תוסיף תת כחה רק כפי ערך רב העבודה"גולת תוהס כי

לבלי להשוות , ידיעה על הסגולהה ף כחלבלי להעדי,  לא יגביה קולו יותר מן הקורא, ידיעהה הוא מפאת

המתר נם שלא מ וכמו כן הקורא מובן ש לא יגניה קולו יותר. ל חכמת חולש לאיזה ידיעה' ידיעת תורת ד

לילה ציור אהבת התורה מצד סגול תה מלהגדיל ח שלא יזיק, כ ערך הידיעה לגבי הסגולה"לבטל ג

ולו עם הקורא ימעך הקורא את ק גם להגביהא למתר" ורבותא גדולה היא זו שאם א. להאדירהו תורה

צד סגולת   מ שאם יכבידו על הדור להגות רק' , שות בתור עת לעשות לדר שלפעמים ניתן, קולו ויקרא

אז נאמר . פני שהמה רחוקים מדעת אלקים לפי האמתמ יתרחקו מן התורה, ]מוסרה[התורה כפי ארחות 

, מתוך שלא לשמה בא לשמה ש שלא לשמה' דם אפיולעולם ילמד א, ותי עזבו ותורתי שמרו א הלואי

, דול ד ברוג אב ל דבר. ק"כ על הוד קדושת ס גולת תוה"סופו שיתבונן גו ,והמאור שבה יחזירם למוטב 

כדי שלא תתבטל , סגולה אם אינם יכולים לקבלה שחובה למעך קול הקורא ובלי להכביד ערך ידיעת

ויסוד הדבר . שראל בפועלי למען דעת מה יעשה, בידיעהפ "סוד קיומה של תורה תלוי עכי כי. הידיעה

קולו של ו ,הוא נגד הסגולה הפנימית' דבר ד, במתן תורה' וכן הי, ד בבדב שהסגולה והידיעה נושאים תמיד

והאלהים יענינו  , ל הידיעה כן נשפעת קדושת הסגולהש וכפי כח ההשתדלות, משה על ידו באה לנו הידיעה
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כ להועיל יתרון  "נשפעת ג' ידיעה תהיה שכפי ערך ההשתדלות בעומק, ימוד לדורותוהוא ל. ל משהש כקולו

שרשי ו ".י תחבקנהכ ותרוממיך תכבדך ' סלסלי"כדבר שנאמר, רומם העוסקים בהל ,הקדושה וסגולתה

והדבר נוגע בין . בין הכונה השלימה אל המעשהש אלה הדברים שבין הסגולה והידיעה תלויים ביתרון

וגעגועי נפש האדם , כונהה כי ההשלמה הפרטית תעלה ביתרון. פרט לההשלמה הלאומיתה מוסד השלמת

, דולג וההוספה בכל המגיע לבא לזה הוא יתרון, שלימות הפרטיתה הם דרכי'  השלם לאהבת יוצרו ית

' ובאשר צריך לעולם לחזק אמץ ב. מעשים ודיוקםה אמנם ההשלמה הלאומית תבנה ותכונן ביותר בחיזוק

מנו התכלית המעולה שבאה רק  מ יקטן ערכו ולא תבא, שקוע האדם עצמו רק בענינו הפרטיב כי, יםהענינ

הנהגתו ו שקיף רק על יסוד הציבור לא יוכל להרגיש את תוכן פעולותיומ ובהיות האדם. מכלל הציבור

לא שפל ערך השלימות הפרטי גם אוצר הכלל הב ובאמת. המוסרית הפרטית עד כמה יקרה ונכבדה היא

, מצות צריכות כונהב ומה מכוון הוא הדין. א קיבוץ פרטים ברב יתרון"י אין הכלל ככ ,יחרב וייבש

כי יסוד חיוב שמירת . ריך כונה ודאורייתא צריכות כונהצ ל שמצות דרבנן אין"שלמדונו הפוסקים ז

מי התורה פ גדולי העם וחכ"ע הנמשך בהנהגה מיוסדת, ופרים בנוי בעקרו על שלימות הכללס דברי

חלוק ת   מ כדי שלא תרבה, ד"אין מוחלין לו גם אם רצו בדל"מרא קיימ כ זקן"ע. עיני ישראל , האמיתיים

אמנם חיובי התורה המה , מעשה שהוא הניכר ברב  עםה שיסודו, כ הדבר נמשך  אחר עיקרו"ע, בישראל

אבל לא , עשהופ במ"צוה עכמ כ אף שמצד ההשלמה הכללית עשה"ע. ושר הכללי עם הפרטיא כוללים

עם הזה  ה יען כי נגש"ומכוונים דברי הכתוב י , לבו ריק מכונה נכונהש השלים עדנה נפשו הפרטית כיון

וסיף להפליא את  העם הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת  י לכן הנני'  בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני וגו

אמר  ',  פרטית לכוין לבבם לעבודת דה בהיותם סמוכים על המוסד הכללי לא יחושו להשלמה". 'גוו חכמיו

. ולא ימצא' היי וכי ידל מעינו הפרטי גם הכללי לא, לוי הוא בהשלמה הפרטיתת כ"אמנם מוסד  הכללי ג

וברבות , שזה הוא מעוז הכלל ויסודו, חכמיםה העונש אבדת חכמת ' ז יהי"כ כדי להורות ע"ע

כ יוכלו להגדיל אושר "ע, אלהיםה ה ודעתפרטית יהיו המצויינים קרובים ברב מעלה של חכמה ההשלמה

 .הכלל בפאר ומעלה רוממה

 

d. 

 
אתפח , עבידנא יומא טבא לרכנן' ריך שקיח אי מתפח קטין' א קכיל עלי"ר' על לגבי, ז חלש"ר

כ החזיק עצמו כאילו הוא  רחוק "ע ,ז ה יתה הענוה בתכליתה"מדתו של ר. עודתא לכולהו רכנןט עכיד

הפועלימי ' פב כ בחר לו לעצמו דרך הסיגוף  כדמסופר"וע, ובמדות ט הורות' ד תמהשלימות הראויה בעבוד

ואם ירבה האדם , מנם הוא ב ערך רגל אל  הנפש האלהיתא שהגוף', הרמז מה דחריך שקי' והי. ל"עליו ז

ה שישוב לדרך האמצעי ולקבע "ע כ היתה הוראה לו"ע. הנפש מחוסרת מעמדה הנכון לה' הית לסגפו

דבר שלא זכה נפשו ה ובאשר יסוד. סיגופים כאלה מחלישי הגוף כריבוי התעניתל  צריך עודבדעתו שאיננו

קורין אותו יקטן מפני ' ולמה הי, יקטןבל"ש דחז"מ, טיןק כ קראוהו"בעיניו באה מטהרת הענוה ע

כדרך , היותה עוברת קצת על המדהב אמנם. והיינו ממדת הענוה המשובחת מאד, קטין את  עסקיומ 'שהי

כ שלבו "ע, דיעות ' הב ם"הרמב' כד, היות נוטה קצת אל צד הטוב שבמדות הטובותל ,סידים השלימיםהח

א כי ש ורש חליו כעת בא  "אולי עלתה מחשבה בלב רו .עם זה השם זכרון העובדא דחריך שקי

הורות לכל שאין זו הדר ך הראויה ביחוד ל כ"ע, הדרכתו הראשונה בהרחיק עדני הגוף י ותר מדאימ כ"ג

כ  "ע', יתיב בתעניתא כוד ]בר בי רב) [צורבא מרבנן(אי הל"כדחז, ועוסקים בתורה' ד לחכמים עובדי עבודת

דייקו ו .הראות כי לחכמים אין ראוי זאת הנטיה שמחלשת את גופםל יעביד יומא טבא לכולהו רכנן
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להורות שהדרך , ןהעיקר בסעודתא לכולהו רבנ' יה יומא הטבא, בלשונם אתפח עביד טעודתא לכולהו רבנן

אם שבאה , היתירה' והנטי. ופאג בבריות'   עמלי תורה היא לאכול ולשתות ולעסוק בתורת דל הכבושה

  .איננה הדרך הכבושה לרבים, פש נפלאהנ לחסיד מצויין לרגלי טהרת

 

e . 

 
 מטי   כי, שרא להו. כ בוצע" י כעה"ר להא דאר מ ל "ל לא מ"א, ז  לישרי לן מר" ל לר" א, י מטי למשר יכ

י "כהא דאר, ל"ואיהו כמאן מ, וצע מברךכ ה דמן בבל"ל מר להא דר"ל לא מ"א, ל נכריך לן מר"א לכרוכי

אף לשם שמים ' ז בנטי"הנאות עוהמ 'אם שדרך הסיגוף והנטי,. כ כוצע ואורח מברך"עהכ ,י"כשם רשכ

נשי שם א צאומ נראין הדברים שלא ימלט שלא ימ"מ, רך כבושה  לרביםד לקצה אחרון ביותר אינה

. להם נאה גם דרך כזה הבלתי רגילה וכבושה לאחריםש שהם מרגישים בעצמם, יחידים גבורי כח ועז נפש

עקור שלא יעלה על לב איש זה הדרך ל שבאה, למטרת סעודה זו, ז לעצמו התנגד כשהוא לעצמו"ר כ"ע

י דרכי ההדרכות כ ,יחידיםל דעדיין הדבר אפשר להיות מועיל גם נחוץ ל"ה ס"ע והוא, שברר לעצמו כלל

כ אם כי לא חפץ להתנגד בגלוי מפני "ע. תכונותיהםו המוסריות רחבות ושונות בערך נפשות האדם

אבל . רבים יוכלו ללכת בהש א בכלל המחאה שאין זאת דרך "פ נתן צדק לר"גם שעכ, הכבודו המוסר

זאת  לא  , מציאותב ושלא ת מצא'  שתעקר מכל לות דרכי עבודת ד' שהדרך ראויו ,להראות שגם  הוא חוזר בו

שגם , א"שאמנם לפי שיטת ר. לבצע או לברך, סעודה זאתב כ השמיט עצמו מקחת חלק רשום"חפץ ע

ב ועיקר שבסעודה עד "ז לבעה"חשב רנ 'הי, צמו ראוי שיפעל בסעודה זו להורות על החזרה מדרכוע ז"ר

מאחר שיסוד , אורחיםה א כאחד" זו כחשב עצמו בסעודה, ז לעצמו"ר, ה"וא עה אמנם. שראוי לו לברך

מוסרית  ה והנה הבדל ידוע ימצא בהשקפה. דעת בעל הסעודה לגמריכ המטרה של זאת הסעודה אין דעתו

א בעיון "ואף ששורש הדבר אינו במעלה כ, כמי לבח על כלל העולם וחיי העונג הגופני בין דיעות גדולים

הוא אם יש לת ן עסק להנאות ו .לה מעשית מזהכ חילוק פעו"א להמלט שלא יבוא ג"מ א"מ והשקפה

ההנאה ש או, מובילים אל תכלית יותר נשגבה ממ ה שהם עצמם נערכיםש חוץ ממה, החיים מצד עצמם

והיתרון הוא רק מצד . משא וטורח לבעל נפש משכלתל ואולי ראוי לחשוב אותה, לעצמה אין לה כל ערך

דרישת החכמה שהוא יסוד שלימות ו ף לדרכי היושרי לקיחת החלק בחיי הגו"אחרונה הבאה עה התכלית

הבציעה מצד עצמה ש להורות, אחרון ראוי לשלב הבוצע והמברך באיש אחדה כ לפי הדרך"ע. האדם

א בהיותה משגת   "איננה התכלית כ, כיצד מברכין' פ וכמו שביארנוי בריש, שבאה מצד ההנאה

ההנאות הגופניות בתור הכשר ו אופן על החייםמובן שהנוטים אל צד הפרישות משקיפים בזה הו .התועלת

לקבל , עצמומ כ"חיים בדרך השוה בעצה ובחכמה הוא דבר נכון וטוב גה ל דעונג"א ס"אמנם ר. והכנה

דסוב ר  , מצמית פרוטה וזבין מכל מין ומיןדא"כענין רו .וטובו בכל דרכי הטוב שמטיב לבריותיו' חסד ד

החליט כי ההנאות הממוצעות  ל זאת הדעת פונה,  ואינו נהנהחשבון על כל מה שאפשר להנותו דיש דין

באה על ה כ אין חובת הבציעה להיות קשורה אל הברכה"ע. צד עצמםמ כ"הגופניות הן ראויות לכבוד ג

 .ב בוצע ואורח מברך"ל בעה"כ ס"ע, ובו באורח משפטט ועל' להתענג על ד, כי גם לעצמה יש ענין, התועלת

 

f. 

 
יסוד המאשר את דרכי ההנאות . כ"יברך את בעהש ואורח מכרך כדי; יבצע בעין יפהכ כוצע כדי ש"כעה
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. כ לזולתו"חפוץ להטיב בהם גי י היותו נהנה ורואה חיים טובים בעולמו"הוא שע, דרך טובהל הגופניות

נאות זולתו ה הרחמים המתאמצת בנפש לרגלי פעולותיה הטובות להרבותו וזה הוא יסוד מדת החסד

להורות כי ראוי לשמח על ההנאות הגשמיות , בעין יפה כ בוצע כדי שיבצע"כ כעה"ע. חייםושמחתו ב

כי בהיותו , כ להנאות עצמו"סוד גי וזה ראוי להיות. דו להיות מהנה את זולתו בכל עז והרחבהי שתמצא

ביר האדם יכול להעש ואם אפשר. כ מצרכי החיים של זולתו"חוקה שיתעלם גר רחוק מן החיים אין הדרך

א הראויים ומוכנים להיות נהנים מאור "אבל רב בנ, מהר 'לתכלית נטי,דרך הנאות העולם על עצמו

טובה -הבליט ביותר כח הכרתל אמנם בתכלית הברכה יש עיקר. ז להם אי אפשר לחוב"ל עוהש החיים

להיות , כ"בעהל כ אורח מכרך כדי ש יכרך"ע. הגשמי במוסריותו וכל תיקוניוו שהוא יסודו של עולם הרוחני

ב היא ההכרה הגדולה "ומההכרה הקטנה לבעה. הנאותה מוטבע כח הכרת הטובה בכל דרכי תכלית

רכיהם לטוב ולחסד לאחריתם ד שהכרת טובתו רצויה רק בהשלמת יצוריו בתיקון, ל ההודאותכ לאדון

. חהשקפת אורו ב"מנם גם ב סעודת האדם לעצמו יש שם השקפת בעהא .הטובה הכללית והפרטית

ואף אם  נחליט שראויים המה , הם אינם דברים עקריםש ההנאות לעצמם כשהם בד רך דעת ויוש ר אם 

,  ואם שאין ראוי לבזותם. תעודתםמ ז ראוי לשום על לב שיש תעודה לאדם נעלה הרבה"עכ, ערכםכ לכבדם

של משפט שרון כ קטן הם מכינים תכלית יותר נשגבה מהפעולות הטובות וכלה אבל לדעת כי עם תכליתם

, כ אם שבעת הנאתו ראוי לו לשמח בעמלו"ע. גופניותה וחכמה ופעל טוב היוצא בכח השימוש בהנאות

להאיר באור , ל הדברים הנשגביםא כ בהיותו פוטר עצמו מהעסקים הנמוכים ראוי לרומם נפשו"חא אבל

צמו לשעה ע ואם האדם ישקיף על. סוד ברכת המזון שבאה אחר האכילהי והוא, דעת אלהים חיים

אבל רק אם כשיתרומם מזה יכיר שהוא אורח , ין רעא ,ז ונהנה בשמחת לב בהנאות ההוה"ב בעוה"כבעה

כ את מצבו ההוה "ברך גי ,ומצד המעלה היותר רמה. מטרה רמה לאור החיים האמיתייםל ופונה הוא

ל דרכיו  כ  יכונו,ועינו ולבו אל רוממותו, בהיות כל מעשיו לשם שמיםש .ב"שהיא ההשקפה של ערך בעה

 .עשות חסד וטוב ברב הדר ותפארתל ותגדלה, וגם שמחת הנאתו של ההוה תרומם נפשו

 

g. 

 
לא ינצל מבושה שבהית ' אורח האוכל דלאו דיליה מפני שבהכרח. 'ב כו"ר שלא יבוש כעה"מאי מברך יה 

משלם ולא יתערב ' שכרו יהיש ב שברכו"כ נאה היא התפילה הזאת לאורח על בעה"ע' , אפיב לאסתכולי

בושה והכלימה ה .עמה למקבל בושה וכלימה' מטבע נתינת בשר ודם שיהיש פ"אע, בה סרך בושה וכלימה

והכלימה ביחוד . התכלית בלתי גרועה' תהי' אפי, גוניםה אם מפני ההתעסקות באמצעיים בלתי, תתכן

ובאשר הסעודה  .  ממנהראוי להכלםש 'צוייר על התכלית הבזויתח הבושה בהרגשה יותר חזקהכ שהיא

תפילה שלא יבוש ה כ יאתה"ע, תכליתית בערך פעולות החיים הבאים ממנהו ,היא כערך אמצעי לעצמה

ד שיהיו הנאותיו החומריות הנאות אנושיות באופן שאין  ע שימצא מנוחה וקורת רוח, ז"ב כעוה"בעה

ומצד תכלית , דרך הגונהאנושיים בה ושראוי לחושבם לאמצעי יפה לתכלית החיים, בוש מהםל ראוי

מלאות טוב ועבודת ו ב שתהיינה פעולותיו ישרות"לא יכלם לעוה. בא מהאכילהה החיים היוצא מכח הגוף

 .ב"באופן שימצא אחרית טובה לעוה', ד

 

h. 
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דבוקה ' ההצלחה תהי. 'כמיו ונכטינו מוצלחים כונ ויהיו, ויצלח מאד ככל נכמיו, ורבי מומיף כה דכרים

כי , "מאד"ובזה אין לאמר . ב"י וכיו"דגןה והארץ תענה את "' בתת הגפן פרי,  בברכה טבעיתנכסיםה בעצם

נשתנו לו סדרי בראשית ש ולפעמים גרוע הוא מי, עשי ניסים ושינוי סדרי בראשיתמ אין מתפללים על

כלל נ וזהו. טבע בתכלית המעלה זה ראוי לבקש ולברך המתברךה אמנם הברכה כפי כח. ל "כדברי חז

כי תוספת הברכה הטבעית , גם עצמו בכלל, כללל והצלחת הטבע אמנם ראוי, בכלל ויהיו נכסיו מוצלחים

ני אדם העובדים אדמתם  ב היא תעשיר כל' כי ברכת ד, יתמלא איש מחסרונו של חבירוש אין מקום כלל

הצלחות  ה י עסקים ומסחרים ויתר"אישית שתלויה בפעולת האדם עה אבל ההצלחה. 'ונהנים מברכת ד

כי  , בזה אין מדה לומר עד פה תבא, אד בכל נכ מיומ זה נכלל בכלל ויצלח, שהם חוץ מברכת הטבע עצמה

הערה ו ".מאד"ברכו בהצלחה של ל כ יתכן"ע. טובים להתעשר ולמצא הון עתק אין להם קצבהה המקרים

כי  . צלחה המאדיתשלא יכלל האורח עצמו בהה, וז יקרה כלולה בזה על עומק עדינות הנפש שיש במטבע

] יחידי[בפרט , דם מישראלא באשר ראוי להחזיק את  כל, וב עושר א מנם ראוי רק  לזולתור לבקש על

כ "ע. עולםב יחזקו ידי האמת ויגדלו צדק וחסד, רוב עשרם יוסיפו טובהב שהם, הסגולה ואנשים נדיבים

חזיק לעצמו המדה הבינונית ל אדם לעצמו ראוי לו להכ אבל. להם ראוי לבקש ברכה של הצלחה מאודית

חכם מכל אדם ראוי שלא יאבה ה כ עם"ע. הישר שהוא אורח החיים-העושר הרב יעבירהו מדרךש ולחוש

, י מסחר"אה עב פ רוב"שההצלחה המקרית שהיא ע, ועוד יתרה. 'גוו"כחשתיו פן אשבע", עושר רב

ון אם ירבו ק ופצים על מסחרו כג, טובה המאודית לזולתוה ולפעמים נמצא שברבות הט ובה לאחד תתמעט

תרשים כח הכרת הטובה בקרב לב ש וכל כך ראוי. ה תמעט באותה המדה הדרישה על סחר זולתוז של

מאודית יותר ה ראוי שידרוש טובתו, תחו והכניסו בביתו והאכילו משולחנופ עד שהאיש שפתח לו, איש

שזהו נכלל ,  הסיפוק שחייך קודמים בקשת המותר לבדל ,ואם יצוייר שתתמעט טובת  עצמו. מטובת עצמו

מאודית שבה יזדמן לפעמים אחד ה אבל ההצלחה. בקשה של ויהיו נכסיו ונכטינו מוצלחיםה בכלל

יהנה , ובהט שחבירו הנדיב שהוא חייב לו הכרת, יאבה בנדבת לבב, בירוח שמתמלא ממ ניעת של רווח

, חה המאודית גם את האורח המבקשא כללו בההצלל כ"ע. פ שתחסר ממנו"באותה הטובה העודפת אע

וכן הורו . המצא באיש הישראליל אש פסגת י קרת הנפש והכרת טובה מק רב לב עמוק שצריכהר להורות על

אין החובה ש ואף שיוכל היות. תח לחבירו חייב לכבדו יותר מאביו ואמופ הפותח) ד"ר פ"שמו(ל "חז

אפס כי לא "מאלו מציאות' ל בפ"כדחז, אדםשל כל ל כי ב אמת לעולם שלו קודמת, במעשה מגעת עד כה

כ סוף נדיבת "א. ך סוף  בא לידי כךכ ל המקיים בעצמוכמ הרי אמרו"מ, מאביו ורבו' אפי, " ביוןא בך' יהי

דינות הרגש של ע עלות עד גבול זה של העדפת כח זולתו ביחוד בהצטרף לזהל הלב והחסידות האמתית

והרגש הנעים . לאיש חסדו' ית בראותו כי היטיב דפנימה שמוצא המנוחה והשמחה, הכרת טובה

ותר מהרחבת דעתו משפע עושר רב  י תסבב לו עונג הרבה, הוא ראוי להיות נחלת כל נפש נדיבהש הזה

 .דו למצא בעשרו לעצמוי א שתוכל"ותענוגות בנ

 

i. 

 
 תלך ותתעלה ,וצאות לכל מיני השלימות הפרטיתת שמהם, שלימות האדם בנפשו ומדותיו. קרובים לעירו

וזה ימצא . הכלל יהיו קרובים אל לבוו א עניני הציבור"כ, לא ישים מרכז חייו רק ענינו הפרטיש רק באופן

כנכסים . על נכסיםב 'איתן במצבו הפרטי שיהי' שאמנם צריך שיהי, רובים לעירק ביחוד בהיות נכסיו

קרוב ' אמנם עם כולם יהי. ' דמדות טובות ודעת ויראתו גשמיים כן נכסים רוחניים במעשים טובים

ועל זה היסוד . ל המצב הציבוריא ומוכן לעזרתם בכל עת שיוכל להתעלות ממצבו הפרטי, ציבורה לחיי



 265

 .כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידויו ,בנוי גודל ערך מצוה דרבים

 

i ̀. 

 
. 'וכ פנינו שום דבר הרהור חטאלא יזדקר לא לפניו ולא לו ,ולא ישלט שמן לא כמעשי ידיו ולא במעשי ידינו

א . וא להוסיף שלימות בכלל הציבור שהה אם אמנם רחוק. בהיות האדם מתבודד רחוק מחיי החברה

ומתקיימת , עקבי ק שהיא מורשה קהלת"נוי רוב משפט האדם ושרשי תוהב ז"וע. חובתו האמתית

כ מכשולים "החברה מביאים גאמנם חיי . שרים נאמניםק י"במלואה רק בהתאסף קיבוץ כללי המאוחד ע

עלולים לפעול , ברה להמלט מהםח א לכל"ומהם בלתי הגונים שא, התערבות עם כל מיני אנשיםה .עמהם

שלוט שטן במעשי י תפלל כל חסיד שאחרי מלואו חוקו להתאחד עם הציבור לאי כ"ע. על פעולותיו לרעה

,   החברה ולא בעסקי הנפש והמוסרם תוצאות מחייה ולא יוזק לא בעסקי הגוף והממון שגם, ידיו

, אדם לחמדת הכבוד  הגאון והיהירותה שהעירוב האנושי יביא את , ריכה שמירה טהרת המחשבהצ וביותר

חברה הם או ה ובהיות הפעולות הנעשות בחוג. רהור חטא ועכירה ועוןה כ לא יזדקר מזה שום"ע

 ראוי להתפלל כי תוצאות ר ושם שלו בחיי כ"ע. ייתיימ כי  ציבור לא, כ"תולדותיהם יש להם קיום עתיד ג

וכלו להיות מתהפכים לרועץ  י א גם לעתיד לא"לא רק בעודו חי ופועל כ, היו נקיים מדופיי החברה

עתה ועד מ ,ז מסיים"ע. ודרכיו הישרים' הטיב ולהרים קרן ביראת דל א תמיד יהיו מוכנים"כ, ולקילקול

 .עולם

 

ia . 

 
תכלית הכבוד הראוי לגדולי העם כדי . ידים מזוהמותכ א נגשרים ולאר אין מכ בדים לא בדרכים ול" ת

יהיו נשמעים ומזה תמשך ' יראת דו כי דבריהם הנאמרים בחכמה, שפעתם ניכרת ותרבה הדעתה 'שתהי

כבוד יותר למי ה שלא ידומה שראוי הוא, כ להורות על תכלית הכבוד"ע. ולוכ הטובה השלמה אל הכלל

, ב"או שיוכלו להפיק ממנו טוב ה מפני עשרו וכיו, בריותה להטיל אימתו עלויוכל , שהוא בעל זרוע

א מצד תקנת   "למדינו כי אין יסוד הכבוד כל כ באו"ע. א"משובש מושג נתינת הכבוד אצל רבים מבנש כמו

. וכל דרך טובה' שמעים לעבודת דנ כדי שיהיו דבריהם, ההשפעה של אנשי המעלה והחכמיםב הכלל כולו

,  רדת הדרךט מפני, בדרכים. אין ראוי להשפעת השלימות להיות נבנה בהםש כבדים במקומותכ אין מ"ע

, וכגשרים. קום התעסקות השלימות במובנה השלםמ כ אין כאן"ע, שאין ראוי להתעסק בעקרי חכמה

' חשיב כמקום סכנה ואין הדעת פנויד כעין גשר' מי וגברי היכא מבדקי וכו"ב' כהא דפ, שש סכנהח מטרדת 

ח "מחוייבים אנו לתש ותכלית הכבוד. היות האדם פונה עליהם בכל רגשותיול לעסקי השלימות שראוי

כבוד ה שהרי באופן חלש תפעל השמיעה גם מבלעדי, תכלית החוזקב הדרכתם פועלת' א כדי  שתהי"אינו כ

להחזיקם ראוי , אשר בפיהם של חכמי ת ורה' ד כ אשר יאתה לדבר, אמנם לחזק הרושם בכל תוקף. הניתן

כדי , אין מ כבדים, אופן מלאב כ במקום שאין מוכשר לקבל רושם התורה"ע. אופן נעלהב בכבוד והדר

עסוק בה   ל ואין כבודה של תורה' אין הדעת פנוי, כן בידים מזוהמותו .להורות על שורש הכבוד ויסודו

ימוד וכל חכמה אינו היא יסוד להערה שכל ל, תפילהו ג ם כלל טהרת  הידים הראויה לתורה. בחקר כבוד

כ צריך שיהו הידים נקיות ראויות  "ע .ערוך בלב המקבל והלומד וקרוב לפעלו' א שיהי"מטרתו כל בא

כלית הכבוד מתאחד עם ת כי, כ אין מקום לכבודה של תורה בידים זוהמות"ע. פיםכ לקבל ההדרכה בפועל
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, מילואהב עולת התורה על האדםוכל מעמד המונע מפ,  יותר נשגבה עצם דרישת התורה ומילואה באופן

כ שכבוד התורה אינו "ועם זה יורה ג. אוי לכבוד התורהר כך אינו, כשם שאינו ראוי לתלמוד והבנת התורה

ואם יבין צורת הענינים , ל תורהש שאחד מדרכי ההבנה הכוללים הוא שיבין חקר כבודה, הבנתהמ נפרד

כ "ע. תורה כללה אינו יודע ומכיר את ,  ומ מות כבודםבלב ואינו מבין ערך רש בדבר שפתים ואפילו בציור

ועם זה יבין האדם שאינו , ראוי להבנתה בתכלית הכשרוןה א באופן"לא יוכל להיות כבוד התור ה נתון כ

א בהיותו ממלא את   "כ, בוד המקדשכ 'ואפי, לא בכבוד תורה ולא בכבוד שום דבר שבקדושה, ח"די יוצא

צאת ידי ל אדם יחשוב] ורב. [רכז המקום המקודש הראוי לכבודוקבע מה כל דרכי השלימות שמצדם

לא ישמרו ' מו לפאר בתי כנסיות ברמה וחוקי דכ ,נקרא עליהם' חובתו בנתינת כבוד לדברים ששם ד

וא כעטרה לכל המעלות ה ומקום הכבוד באמת , תרון לכבוד כזה הנתון בידים מזוהמותי ומה, בתוכם

 " .יעלזו חסידים בכבוד", אמתב הרמות לבססם ולרומם הכרת ערכם

 

ib . 

 
אמר מדסליק האי , ל ניזיל מר"דאביי ולא אל דרבין' חמרי' קדמי, בין ואניי הוו קאזלי כאורחאר

כי התורה בהכרתה , אוירה מחכיםש מפני שיש לארץ ישראל היתרון. 'דעתי' מערבא גם לימ מרבנן

אבל . 'צורתה בכל פרטיכ להתקיים'  היא ראוימפני ששם, י"יכרת לאמתתה רק באנ 'הפנימית ראוי שתהי

, זהב ן"ל בספרין ודברי הרמב"כדחז, המצות הוא רק בערך ציוניםו י כל קיום התורה"ל לעומת א"בחו

חוץ לבקיאות גם  ' ואפי, דהיינו מי שלמד יותר, כמותב והנה יש יתרון בחכמה. י"שיסודה של תורה הוא בא

לשון בדרכה של תורה וזה אינו תלוי ו  הדברים שאפשר לאמרם בפה,כ ערך של כמות"סברא יש גו בפלפול

יוכל המכיר רק  ו ,מפני שהיא מקומה האמיתי, י"פנימית מתגדלת בטבע באה אמנם ההכרה. במקום

בלא כונה ירום לבבו בהכירו יתרונו שבא מצד קדושת ש כ יוכל היות"ע. להכיר בעצמו יתרון ההכרה

א מעלת המקום "כ, שהוא לעצמוכ ן שאינו יתרון שבא מצד מעלת האישז אמר כיו"בל כמתרעם עא .הארץ

וסיף שלימות מ כי יתרון הכבוד ראוי שיביא התעוררות להיות. בוד ויתרוןכ אין ראוי לבקש מזה, גורמת

רק לפי הקנינים הברורים , ל ממנו"ח שבחו"ורה יגדל התת כ כיון שמצד עמלה של"ע. בדבר התלוי בבחירה

 .ם דבר במשפט התורה ראוי לשקול ערך הכבודיהם יקופ שעל
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'   כד , המזוזה תורה על זכרון השם יתברך. מזוזהל הראוי' אין מככדין אלא בפתח כו, י"ל הכי אר " א

יאירה הראוי לאדם להשתדל ה להורות על ההשתדלות, מנם עיקרה בימין דרך ביאתך א .ם "הרמב

צריך ש ועיקר יתרון המנוחה לשלימות הנפש תלוי במה. חהביתו במנוב בהיותו יושב' ית' בידיעת שם ד

פ "פ שלימות כח המדמה כשהוא בנוי ע"שע, אמיתיו הכח המדמה לצייר את דרכי השלימות בציור נכון

וכח המדמה השלם הוא . הקדושהו שכל יתישרו המעשים כולם ויתרומם האדם למעלת החסידותה טהרת

כ יחש "כ כ אין לה"י ההשגה מצד עצמה היא בלתי מוגבלת ועכ. 'חדריו באמת הבונה את בנין החכמה

פ שלימות הכח "שצריך שישתלם ע, מעשיה קרוב אל יושר המעשים וההנהגות שהם תולדות השכל

כ נהגנו בשם שדי "עש ,וזאת היא אחת ההערות שראוי ליחש למזוזה. וסר מכל חסרוןמ הדמיוני כשהוא

'  תי ושם גבול וקצב  לדרך ההכרה בגדולתו, ני שאמר ל עולמו די פמ לרשום ציור הכרת  השם יתברך, מבחוץ
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חציף ' אמרי, שלמת המדמהההיא אחת מצרכיש כ התפילה"וע. קרוב למעשים טובים ורצויים' באופן שיהי

ראוי לכל דברים הקדושים וביחוד ה כ הכבוד"ע. ד"ביארו בסבוכדכתבנו  שם, מצלי בבקתא ד עלי מאן

 .מדמה ותעודתו הראויה לו מתיחש לפתח הראוי למזוזהה לחכמים שיסודו מטעם בנין
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כבר ביארנו  . מן יתומה ולא יזרוק ברכה מפיוא ולא, ולא אמן קטופה, ר אין עונין לא אמן חטופה"ת

י "התעוררות שהתעוררה נפשו עה י"שהוא הוראת ההכרה הפנימית הבאה ע, ורש עניית אמןש אי"במק

אמונה גורמת לו ה י"וההתחלה שע, י האמונה" ההערה הטבעית הישרה עאהב י הברכה"שע. הערת המברך

ביאור ההערה של ההכרה הפנימית יוצאת בעניית א מן ו .בחכמת  לב'  להשכיל ולהרים קרן בירא ת ד

. הוציא אל הפועל הכמוס במעמקי  הלבל א"כי ההכרה הפנימית אין לה צורך להרבות דברים כ, צרק ברמז

כמוהו בדעת האלהים ו ,שלשה חלקים חיבור שתי הקדמות והתולדה המתחייבתמ וכאשר כל מושכל נבנה

ההשקפה הראשונה מהמון הברואים וכחו . שם יתברךה י הערת הלב באמונה להסתכל במעשי"ע

כלל המציאות ימצא בהם הקשר ב וכשיתקבצו לו המוני ידיעות והשקפות רחבות, מלא עולםה וגבורתו

שלשלת המעשים מ בין מריבוי הברואים ובין, המטיב יתברך לחסד ורחמיםו הנאמן המורה על כוונת הטוב

זכור ימות עולם בינו שנות דור  "כאמרו, כללייםה י ההסתכלות בהליכות המקרים האנושים"ע

האדם פונה ' ויהי, אמתית מדעת אלהיםה קיבוץ הפרטים של הידיעות אל הכלל תבורר ההשקפהש ".ודור

.  א ל מלך נאמן, מןא כ  יפורש"ע. 'כי זה חפץ אד ון כל ית, השלמת עצמו וזולתויל בח י זה למעלה להתאזר"ע

ההשגחה ו מורה ההנהגה" מלך. "מצאת הברואים וכל עלילותיהםה מורה על הכח והגבורה של עצם" אל"

י  "ידיעה של ההשגחה הכוללת והפרטית בא עה מורה כי בירור" נאמן"ו. שמנהיגם לטובתם השלימה

להשלמת ' תכלית הרצויה  רואים איך הדברים הולכים בסיבוב נפלא ומשלימים אתרחבהה שבהסתכלות

דם א אשרי איש שלא ישכחך ובן"כ "ע. סיר דברו הטוב להיטיבי וזאת היא האמונה שלא, הברואים

, י כל המון גלגולי סבות"א שיופסד ע"מיועד אה הטובו"דבר אלהינו יקום לעולם"כי , " יתאמץ בך

אבל , שקפתינו הקצרהה א מפאת "כב את חסד עליון מהופיע בעולם אבל אין זה כעל שנראים כבאים

נ בהוראת "א .ולא יפול דבר אחד מכל דבריו, וממה ועושה חילר 'כשנשא דעה למרחוק נראה כי ימין ד

, ן האחרון"בנאמן שהוא הנו. ת הכלל מפרטיהםא כ"קיבוץ הידיעות הבונות אח] תוכן[ף של "האל

באמ צע הוא המושג הכללי שבא ש ם"והמ. מה הכללית כשכבר הוכרו הפרטים וסידורםהסכה החתימה של

כללית שלימותה ה וההסתכלות, הוא מלך עולמים ודברו הטוב לעולם נצבש ,י חיבור הכלל עם הפרטים"ע

דה י שהתעורר על, י הברכה"התעוררות הטבעית הטהורה שבאה עה היא תלויה בודאי באיכות, בציור הלב

תנאי של קיבוץ המון ידיעות והסתכלות רחבה ה שבלא מילוי, כ לא יענה לא אמן חטופה"ע. הלבבאמונת 

, הכרה הפנימית השלימהה לא  יבא אל, א בסבלנות ושקידה"רטים מדעיים שאי אפשר  כפ המלאה מהמון

כמשלים הפרטים , ולא אמן  קטו פה. א יושלם לו הכללל כי בחטיפתו שלא לדייק עם הפרטים

, שוכללת מבונה בכל חלקיה המתאימותמ רם לכלל כמדע מבורר שצריך לעמוד בתור שיטהיסדש צריך

בריבוי המעשים ש כמו, "נאמן"ובשלימות הכלל יתבאר תואר . למה ולא קטופהש 'כ צריכה שתהי"ע

שהאמן מצד כוללות ההכרה של המלוכה , מן יתומהא ולא". אל"והעלילות הנוראות עובר תואר 

נשמר תמיד מחק ' ריך שיהיצ ,שזהו יסוד קבלת עול מלכות שמים, הלב אל המדעל רגשי ש וההתאמה

מביאות ש ויתענג בהשגות ישרות, לב כל איש ישר שמישרים יחפץב ההרגשה הטבעית הישרה שתמצא

כ צריכה ההשקפה הפנימית "ע. וממות מעלתהר למעשים ישרים והשקפות מרוממות את הנפש אל
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זהו חיבור האמן עם הברכה שלא ו ,השקפה הטבעית הבאה מאמונה  טהורהחוברת לעולם עם המ ]להיות[

, אמונה טהורה וישרהמ מברך מצדו  ראוי לו לכוין לבבו בההכרה הטבעית שבאהה אמנם. אמן יתו מה' תהי

כי בהשלמת העבודה ונועם המעשים של איש עובד , פנימיתה הערתו ראויה לעורר את ההכרה' שתהי

ופועל לעורר את   , אהיב שם שמיםמ תנהגים הבריות בדרך טובה וישרה הואכשמ, אמונה ותם לבב 'ד

. ז במעלת ההכרה הפנימית"וגם הוא יזכה עי, ועו זו' ת דא ההכרות הפנימיות לבקש

חיבור האמונה השלמה עם הידיעה יתמלא ב כי, ח ענית אמן"כ לצאת יד"המברך צריך גשירושלמיב ואמרו

 .פיוא יזרוק ברכה מל כ"ע, הבית אורה
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, שנותיוו קטופה יתקטפו ימיו, חטופה יתחטפו ימיו, תומיםי יו נניו"ן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה יב

י חינוך טוב יפתח  "סוד חינוך הבנים תלוי רק במה שעי .וכל המאריך באמן מאריכין לו ימיו ושנותיו

ו שיפנה בחכמה ודרישה של ינותיפ כ בכל"ע, ההערה הטבעית שבאה מיסוד האמונה הטהורהב לבבם

והעונה אמן . 'חיי וצדיק באמונתו, לא יפנה ממבוע החיים שהוא האמונה, מןא הכרה שהוא יסוד עניית

יהיו בניו , שלמת האמונה על פני הדרישה של ההכרהה בהנהגה בפועל הוא מכוון למעביר את, יתומה

, חטופה. לדור ודור אמונת ך בפיו ' מתתו יתכי אב לבנים יביע א, י אין בו ית רון בהדרכת בניוכ ,יתומים

כל יום יוסיף ב כ מה יתרון בפרטי ימיו אם לא"א, הסתכלות המדעית הפרטיתה שמקצר לעומתו בקיבוץ

שאינו משתדל לקשר את  הפרטים הנקנים , טופהק ].'מעשה ה[סימן חדש והכרה חדשה לדעת את  

ינם באים לתכליתם הפרטית נגד א הימים. ותיויתקטפו ימיו ושנ, מערכה מסודרה והכרה כלליתל להביאם

ל המדע  א ז שלא נעשה ממנה כלל מסודר בתור ס ולם לעלות"תכליתה כל הידיעה הפרטית שלא באה

ופונה אל הים , וכל המאריך באמן. הם יתרוןב ושנותיו שהם כלליים לעומת הימים גם הם אין, האלהי

, מביא להשלמת האדם הראויהה ולקשרם בקשר נכבדחכמה להוסיף קנינים פרטיים וכלליים ה הגדול של

הידיעות , חייםה להביאם אל אוצר, וא יודע להשתמש בימיו ושנותיו כראויה כי, מאריכין לו ימיו ושנותיו

וכולם עטרה לראש אושר האדם  , השלמת מדע כוללל והציורים, המוחשיות אל השלמת הציורים

שער היותר נשגב בההצלחה ל שמביא, י כחו של האדםלאמתתה כפ'  שהוא ידיעת ד, שלימהה והשלמתו

כי , מנים א דיק שומר אמונים אל תקרי שומר אמונים אלא שאומריםצ פתחו שערים ויבא גוי. "הנאמנה

י המדע המבורר שמאיר אור "נשמרת מכל צר ואויב עש ,עניית האמן היא השמירה הנכונה להאמונה

 . מתא תורת

 

if . 

 
וחכמים אומרים כל שאינו מעשר , מ"ברי רד  שאינו אוכל חוליו כטהרהכל, תניא איזהו עם הארץ

א ידמה לבהמה שנפשה היא יורדת  ל שבזה, התעלות האדם הראויה לו מצד צורתו האנושית. ראויכ פירות

א  "היו לו כי וההנאות הבהמיות לא, ת המטרה העקרית את צורתו האנושיתא י שימו"היא בכלל ע, לארץ

וישים אותם עם כל , לא יאבה לטהר הנאותיו הבהמיותש אמנם מי. ההצלחה האנושיתלשימוש להגיע עד 

שאכילת החולין בטהרה מדרכת  , טהרהב כ מי שאינו אוכל חוליו"ע. הוא עם הארץ, כלית לעצמםת גסותם

אמנם יש . נפשיתה מדה הנעלה לרומם את הנאותיו מלכלוך החומר אל הטהרהה את המתנהג ככה לזאת
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אבל . פנייתו בהנאות הגופניות לצד המעלה' תהיש עצמו לא הגביה את  רגשותיואדם שאף  שב

החשוכים הסוברים גם בהסכמתם שרק מ ואינו, באמונה מכיר ומודה הוא שזהו התכלית האנושיו בשכל

פ ביקרת "ודה עכי ואיש כזה. היא תכלית אושר החיים האנושיים' ל שאון רגשותיכ ההרגשה החמרית על

מלו ע ושיש יתרון לאדם בכל, שהם סגולת המין האנושי',  לעבודת דו עלה המיוחדים לתורהערך שלימי המ

המחזיקים בתורתו שזהו יסוד המעשרות ' עבדי דל ויתן טרף, כ יעשר פירותיו כראוי"ע. בהחזיקו בידם

כ "ג, האמונה נשמרת בטהרתהו א המדע הפנימי"שגם בשלא התרומם ההרגש כ, ל לרבנן"ס כ"ע. בכללמי

 .ה"יצא מכלל ע

 

ig . 

 
דאמר מר  כל  מצוה שהחזיקו , אורייתא מ זהר זהיריכ הני כותאי עשורי מעשרי כדחזי רבמאי דכתיכ ו

'  השלימות הפרטית של עבודת ד, יא כפולהה תכלית התורה. ותים הרכה מדקדקים בה יותר מישראלכ בה

או  , ראת הרוממו תי א ת העונש אויר', באיזה מין  ממיני היראה שתהי' ין מיראת ד ב ,של כל יחיד ויחיד

שמוציא מן הכח אל  הפועל בכל מין עבודת , ביה שבשמיםא וגעגועי הנפש בכללה אל' מצד אהבת ד 

פ שכלו "מוסרים מוסכמ ים לעצמו עו בין בהנהגות, פ התורה"בין בדברים מחוייבים ע,  תשיג ידוש 'ד

תכלית הלאומית שיש ה והוא, הלת יעקבעוד יתרון עקרי יש לישראל מורשה קו .והדרכתו בכונתו לשמים

יען ו .חזקים את  האגד הלאומי ומוסיפים עוצמה בסגולות הלאומיותמ שהם בכללם, בכלל התורה והמצות

כ בתיקון ושכלול של "ע', עולם כולו בדרכי דה שלאומיותם של ישראל היא הדרך הכבושה להדריך את כל

יש , דקדק הרבה בדקדוקי מצותל ,בענין הדקדוק הפרטיאמנם . לויים כל גופי תורה ומצותת כנסת ישראל

כללות התורה ל י שאינו מכ יר התכלית הלאומי לא יוכל להבין מושג כללימ ,התכליות' הפרש בין אלה ב

כי בלא הבנה עקרית , ישקיף על המצות, ראת העונשי פ רוב"וע, כ רק מצד אמונה ויראה"ע. והעבודה

ולעבדו ' עלות למדע מבורר לדעת את דל  כנסת ישראל בכללה לא יוכלפ יסוד"ל תורה שבנויה עש בעומקה

חת היא למי ש אינו א כי כולם תכלית. כיר שום הבדל בין עיקר מצוה לדקדוק רחוקי כ לא"ע.  באהבת אמת

כפולה ה י ההבנה"דבאמת גם ע, דרך כשהוא לעצמו הוא טוב מאדה ואם אמנם, יודע דרך התכלית הכללית

יש יתרון רב לכל דקדוק ודקדוק ק ל   . שראל בכללי ית והשלימות הלאומיות דכנסתשל השלימות הפרט

. מ לזה צריך השקפה יותר ברורה"מ ,אוצר הכללי ומתלקט לחשבון גדול של אושר וגדולה כלליתל שנכנס

, תכלית הכלליה שמתוך שמבין, י היתרון יולד איזה חסרון"לפעמים ע, מעלהה אבל מי שלא  עלה בתכלית

והפרטים הם בכלל מלואים ושומרים שלא  , כלל המצוהב לעלות על דעתו כי ימצא התכלית רקיוכל 

ש הבדל ברעיון הישראלי בין כללות י כ"ע, כי הדקדוקים שומרים את משמרת הכלל, כלית המצוהת תזנח

צר נחשבו לכלל כ כי עוד, הנה הכותים אינם מכירים כלל לאומיותם של ישראלו .המצוה לדקדוקיה

או הכרת האמת  , א מצד רצונם לזכות בשכרה"ינו כא והשתתפם בתורה, מה מצד לאומיותה האו

,   הם יתרון שאינם גרי אריות ל שגם המעלה את הכותים ונותן, ל "ומדוייקים דברי חז. בהםש למצויינים

 היינו שצדקו ".גרי הצדק"ל בכל מקום על הגרים "לשון המורגל להם זכ וא ינו, "גרי אמת"אומר שהם 

ומי שאין לו יד ושם באלהי . ולמים לכלל המין האנושיע שיסודה להביא צדק, נקראת כנסת  ישראל 

כ כל "ע. קרותו ג ר אמת ולא גר  צדקל נוכל, פ שמכיר הוד התורה מצד צד האמת שבה לעצמה"עא ,ישראל

פ "רה שבעי יסוד תוכ ,ביחוד רק  במאי דכתיב  באורייתא, הרכה מדקדקים כ ה, ותיםכ מצוה שהחזיקו בה

המרכז חזק ' שהוא התכלית הלאומי שצריך שיהי, כסאה הוא ביחוד מצד התכלית העליון של

כ "אמנם יש ג . תכלית הכללי בגילוי ברורה בהם מבוארשערבים דברי סופרים יותר מיינה של תורהו ,מאד



 270

יותר שאין דרך וב, טפלל שיוכלו להולד ממנו דרך להבחין בין עקר, קדוקים של תפלותד ,בכלל הדקדוקים

צמו ע שעל ידה האדם מוצא את , ההבנה הברורה של התכלית הכלליב א"י העבודה כ"להגביר מדת  הצדק ע

עם ואיזהו חסיד המתחסד עם קונו. עולם כולוה עוסק בצרכי ציבור הכלליים וגומל חסד עם אומתו ועם כל

אמתית תיישר את דעת ה ההבנהכ רק "ע. דהיינו אומתו, ממנו שאב כל אשרו והפרחתוש מקום' קן דילי

, בר כערכוד להיות זהיר בכל דבר בדעת ותבונה ולערוך ערך לכל, הישרו האדם לכונן אשוריו במעגל הטוב

כ לשקוד על דלתי תורה "ומביא ג, כמים נוחה מהםח כ מהפרזה בדקדוקים כאלה שאין רוח"ולהשמר ג

ה שאין כל אלו המדות היקרות מ .נדחה מפני מיהכיר ההבדל הראוי בין עיקר וטפל ולדעת מי ל כדי שיוכל

עקב הגוי י שהיא מורשה קהלת, התמימ ה' שאין בו מדת תור ת ד, פרטיה הנמשכות בדרך המצומצם

כי בהיות שכל , כ לעבודה זרה"ג אחרית תקלה זו של ביטול ההערה הרוממה הלאומית מביאהו .כולו

ערי צדק של ש שהיא' הכנסו דרך השער אשר לדולא ימצא באמת ר ק ב, מצותל האדם משוטט לתן טעמים

. ז או קרוב לה בתורת אמת"בוקי סריקי של הבלי עו ממילא ישגה לתלות דמיוני שוא, כנסת ישראל

תחת ירושלים שהיא מקדש מלך  , ריזים ג הביאה להכותים סופם שמצאו דמות יונה להם בראש הרש וזהו

פ רוב לא תתרומ ם "עש ,לית הפרטי לזכות רק בברכותהר גריזים להורות על תכב ויסוד הלאומית בחרו

י אמנם "והיא דמות יונה שכנס. מ לקבל פרס"בודה עע נפש האדם בזה יותר מהשער הנמוך של

'  ל הצורה הרוחנית של עבודת דש והמצות כולם המה לתכלית העליון', יונה שמצות מגינות עליל נמשלת

א  "זאת כה  הם בערכם המצות לא לשם הדעה האמתיתום הגשמה חלילהש שאין בזה, המיוחדת לישראל

, א יוכלו להנצל מהגשמה ימצאו להם דמות יונהל ,לתכלית הפרטית של ברכו ת המכוונות  להר גריזים

לא "א שר . ציאות הברכותמ א בל חשבו רק בעבור הפרטיות של, חלפת בת ז וגה באחרמ שאמנם אינה

כל של"זח ז"ש אמרו ע, " ם יתן אמר המבשרות צבא רבאלהי' ד"ו, " ואה כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל

א ם   "ז אמר "וע. פ האדמה"קוה לכל האדם אשר עת שהוכן בו פתח, דיבור ודיבור נחלק לשבעים לשון

כלית ההוד וההדר הוא כדי  ת .יי"פתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץש תשכבון בין

שראל ידעו י י ההכרה של תפארת"וע, מיתי של כנסת ישראלכלול האש י"להודיע תפארת ישראל בעולם ע

ל תפארת ישראל בעל הקורה שראוי שיכנס בעוביה כ שבו תלוי, "בית יעקב"כל העמים להשכיל ולאמר 

, ואל בית אלהי יעקב' נעלה אל הר דו והלכו עמים רבים ואמרו לכו", י' לכו ונלכה באור ד. "ורהתיק של

מנם לפי ערך גדולת התכלית א ."מירושלים' ודבר ד, כי מציון תצא תורה, חותיואורב ויורנו מדרכיו ונלכה

נפש לתכלית ה אבל התרוממות. יותר לכל פרט קטן מרוב  אהבה ויקרת ערךב ראוי להתגדל אהבת הדקדוק

ז זהירות מיוחדת  "וצריך ע, דקדוקים היותר רחוקיםל הכללית תשבית מעט את  הקשר הטבעי

, אלהי ישראל' דעו את שם די ואצל הכותים אשר לא. קשרו בשכל המעשי יפהל, כח השכליה והגברת

הכלל , הםל ז התגברות כי משפט אחד"אינם צריכים ע, תכלית הכלליה שאינם מתנשאים אל רוממות

כ גם כל חלק קטן "וע, ין להם מרכז של חיים במחא א היותר נמוכים"דוגמת הדבר מצינו בבנ. והפרטים

. ח נמוך בצורתו הראשונה"בעל 'כ ויגדל שאר חלקי הגוף ויהי"ולפעמים ישוב ג, ופרפר בחתכמ מגופם

מ ודאי "מ ,ויש הבדל בין האבר המרכזי לאברים הצדדיים, יוחד במחמ ח השלמים להם יש מרכז"ובע

מפני שהם עשויים לשמש מרכז גדול ואדיר   , צדדייםה ערך האברים' י הכרת המרכז מרומם  יותר אפי"שע

 .כצלם אלהים שבאדם, כלית נשגבה ורמהתל העשוי

 

ih . 

 
י אומר כל שאינו מניח "ר, א"ערכית דכרי רו ש שחרית"ר איזהו עם הארץ כל שאינו קורא ק" ת
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ן יוסף אומר כל שיש לו "זוזה על פתחו ריכמ  א כל שאין לו"ע אומר כל שאין לו ציצית בבגדו רנ"ב ,תפילין

לבד ההערות הכלליות . ה"ז ע"ח ה"ת קרא  ושנה ולא שימש' אפיאחרים אומרים , ת"גדלן לתמ כנים ואינו

בין מצד הרג ש , בוש שישים מגמתו  להצד המעולה שבחיים שהוא צד השכלי, כללוב שמרוממות א ת האדם

שהמה כלולים באכילת חולין , הרגיש ככה בעצם טבעומ פ שרחוק הוא"אע, בין מצד האמונה בכלל

ולפעמים , צטיינו נקודות כלליותנ עוד, ים לעיל בברייתא הקודמתעישור מעשרות כראוי המנויו בטהרה

קנין לאדם יהיו  ל שאם יהיו, נינים כוללים בכל דרכי המוסר הישראלי והאנושיע פרטיות שמהם מסתבבים

ימצא לבבו ישר ונאמן עם תורת השם יתברך וכל דבר ו ,מגן בעדו שלא יפול ברוחו ממעלתו הכוללות

כלליות שכבר הוסכמה עליהם דעתו ה והנה עם כל ההסכמות. קרוב ללבבו' וה יהימשפט כתורה וכמצו חק

צר הכולל את כל  ק צריך לחדש את הציור בפועל באופן', ל האור העליון ודרך דא של אדם לשום מגמת  פניו

ש שחרית "ועל חידוש הציור באה מצות ק. לבבוב היסוד עם סעיפיו לבל יהיו הדברים עמומים

לא קרא דומה לו ' ערבית וערב או ש שחרית"תדע שהרי אדם קורא ק: רנו במקומו במאמר דביאכ וערבית

כי בעבור  . דםא ידוש הציור הוא תנאי ה מוכרח לשלימות האדם בא שר הואח כי. ש מימיו" שלא קרא ק

כבר יצמחו על תלמי הלב ציורים , השיבם במקור האמתל איזה תקופה זמנית קצרה ולא חידש את ציוריו

עין החיצונית שהוא ההפך מיסודו ה המ תארות לו דר כים נהפכים לפי ראות, שרירות לבו של אדםמ םהפכי

הוא קשור ש מנם זה החידוש הציורי לא יעמוד גם הוא לעולם בתקפו כל זמגא .של האמת הגמור המבורר

 או מוסריים, ולפעמים ממקרים רעים, וח האדםר כי מי יודע את. רק ברגשי לבבו וטבעו של האדם

עלול הוא לחדש על פי תכונתו ו ,תקלקלת ת כונתו ולא נותר ברגשו רושם ניכר מתכונה טובהמ ,חומריים

ביחוד , אדםה כ צריך"ע. טעי האמת  אשר שתל על תלמי לבבו בימים מקדםמ העצמית דרכים עוקרים כל

ות עד ההשקפה הפשוטה וצריכים לו מעלות הרוח רומממ האיש הישראלי שדרכי מוסרו הם נעלים

פ  "קלט בטוח וערובה נאמנה שעמ לו' שיהי, פ התורה האלהית כמה נשגבה היא"רך הדרכתו עע שיכיר

בשר והמוח ה שהם עוזרים את לב, וזאת היא סגולת התפילין. טהרת אמת תםב יחדש ציוריו כמו שהם

 ,אמנם באש ר המה בשר. ראוי להם בעצם טבעםש החומרי להוציא אל הפועל הגיוני מוסרם הזך

שבהם כלולים יסודי הדיעות , ישראל ל כ התפילין הם עז"ע, התקלקל מסערת רוח יצר לב האדםל ויוכלו

חידוש הרגש של מ כ להוציא הבטחון שלם"ע. טהור והנאמן באופן שמור מכל פגעה הטהורות ורגשי הלב

ה בצע בא מור כ י מ. פילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו ת ש  בלא"וכל הקורא ק, ש צריך עמו תפילין"ק

אמנם התפילין . נשגב והוד הקדושהה אם תתקומ ם בקרבו רוח עוקרת בפועל לכל, ציורים בפיוה האדם

יוכל להיות מושוה עם  ש א להעריך רעיונו כפי מה"כ, פועל כי לא אל רעיון לבבו יפנהב להורות, הם מגינים

ריך  צ ש"הרעיון שמק] ידושלח[כ "ע. ינויים החקוק במכתב א להיםש האמת הגמורה העומדת לעד בלא

צריך האיש הישראלי לחוק בלבבו , בטחונו וחיזוקופ אמנם עם חוזק הרעיון. לבטחון הרעיון שבתפילין

וכרחים עם כל מעשי  המצות מ המוסרים הכלליים כולם מקושרים  הם בצאתם לפעלם בתנאיםש איך

'  ת  דא ראלי לאות ולמופת לדעתקדוק מצוה יבונה בנין המוסר הישד ומכל נימה ונימה של, ודקדוקיהם

. ז באה מצות ציצית בכנפי הבגדים"וע, עולםל ולקנות בפועל את כל התכונות הישראליות לעד, באמת

כ להיות "אפשר לה גש ,וכמה רחוק הוא הכנף ויותר רחוקה היא הציצית, יצוני לאדםח הבגד עצמו הוא

ל ש והיא מקש רת האגד , למנינם בדיוק פרט ית זכרון כל   המצות א מ  היא כוללת"ומ. ג כס תות "נגררת ע

בלב האדם בישראל ' קנוי' וכל זמן שלא תהי. כוןנ עמודו של עולם הבנוי מדעת ומעשה ודיוק היושר בפלס

בנה בבנין קיים לעזור בבית נ ף אם יבאו  בלבבו מדעים מוסריים כלליים עוד לא יוכל להיותא זאת הדעת

ריך צ נמצא ש אל חידוש הרעיון ותוקפו. ת בניך אלא  בו ניך " איתב וןע ח שהם  בוני"כמשפט ת, ישראל

וכח המדע הפנימי שבאדם , סוד האדם הוא מדעוי אמנם על כל אלה. קישורו אל הפרטים המעשיים כולם

נימי שהוא מגמת   כל ציוריו פ ו כל אדם יש ל ו כפי ערכו תוכן מדע, יתאשר אל  דרך האמתש ראוי ביחוד
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אדם בביתו ה מנוחת. שהיא דרך ביאתו של אדם לביתו, מטרה תבא המזוזהה תאל זאשוכבר ביארנו. כולם

כ הרחבת "א מביאים לפעמים ג"רחוב ובעסקי בנב כשם שפיזור נפשו, היא הכנה לקליטת עומק מדעו

א אחרי "אוי להיות משתלם כר פ הכח המדמה שאינו"מנם עומק ההכרה והתישבות הציור עא ,ההכרה

נבואה צריך ה שגמר , וצד החכמה הוא עדיף מצד הנבואה , " בב חכמהל נביא"כ "ע. טהרת עומק  השכל

א עד היות כח השכל בתכלית "אינו בא להשלמתו כש אלא, לכח המדמה שהוא כח קרוב לחומריות

העבודה צריך שכל ההשתדלות ו כ לחוק בלבו של אדם באופן חזק את יסודי המוסר"ע. טהרתוו עומקו

בו הדעה ' תהיש ,יהיו צבורים בעומק מדעו האנושי, חונו וקישורו בפעליםטב הקדומה מחידוש הרעיון

כ צריך לזה מזוזה "ע. מדמה שהוא היכל השכל המעשיה ומ זה תכלית ציורו, התורית בעומק הכרתו

אמנם כל אלה המה . כל צדדיהל כ ההכרה הפנימית"הבטחון והקישור ג, השלים אל החידושל ,בפתחו

תקות האדם ו ,ורצונו של אדם מתגלה בתקותו. לוי בלב וברצון האדםת ד הכלאבל יסו, הכנות שכליות

האות נאמן שנקלט בקרבו ' תקיים כל הבנין המוסרי ויהיי כ רק בזאת"ע. היותר אדירה היא הצלחת בניו

שאם , פ ההדרכה התורית"יותר עב כשממלא בפועל תקותו העמוקה, באורח קי ים' דעת ויראת דה רוח

היסוד הכללי הוא שצריך , מנםא .ת"מ יגדל בניו לת"מ' עצמו לדעת תורת דב ו ולא באהמקרים שלטו ב

,  תמימה ה 'וטובו האצור בתורת ד' הרצון חזק בלבבו לשאוף אל אור דו המדע קבוע בקרבו' שיהי

והפרטים מובנים בהתאמתם וקישורם אל , כוןנ ושלימותו הוא כשיהיו הכללים ערוכים ברוחו באורח

הדעה השלימה של הכרת ל שאי אפשר, מ"ל לר"כ ס"ע. כרה ורגש או בדרך אמו נה כלליתה בדרך, הכלל

קרוב ' יהיש עד, המצוה בהלכות ודקדוקיהם להתאמת בלבבו של אדםו הכללים וקשר כל פרטי התורה

והיא , ת הידיעה איך הפרטים יוצאים מתוך הכלליםא א כשיכיר בעצמו"כ, הדבר ללבבו לאהבם ולקיימם

אבל להמסר הדעת הנשגב  . ה"ע רק אז יצא מכלל, ח בדעה וסברא לעמוד על עומקה של תורה"ת שימוש

עצמו על אורח ב מבלי שיעמוד, כל תכונתה  להיותה קבועה בלבבו של אדםב ' הרחב והעמוק של עבודת ד

" ת כ מ שמש"ג' כ שעם שקרא ושנה יהי"כ מוכרח ג"ע, פשרא אי , דרכי הוצאתם של הפרטים והתאמתם

קודות מרכזיות פועלות בפעולתן ומראות   נ ל בהיותם כולם"ה לכל חד כדס"בזה נתבארו כל גדרי עו .ח

,  ישראל בבואו להשלמתןמ התמימה הראויה לאדם' ל תוכן הנפש של הנאמן ביראת הע בתור עדה בקיומם

כללים נ הםש, גד חידוש הרעיון הכלל של ההתרוממות החיים בכללנ .'הנועדה לו שיהיו כל בניו למודי ה

ונגד בטחונו אמר כל שאינו . ש שחרית וערבית"ק אמר, באכילת חולין בטהרה ומעשרות השנויים לעיל

נגד , ל שאין לו מזוזה בפתחוכ ונגד עומק ההכרה, גד קשר הפעלים כל שאין לו ציצית בבגדונ ,מניח תפילין

קרא   ' פיא מ"רור הידיעה אמר רנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה ונגד ב ב יסוד התקוה בחיים כל שיש לו

וצא ההלכות מרחובות מבועי כללותיהם אז יבחין  מ כי רק כשעיניו יחזו, ה"ז ע"ח ה"ושנה ולא שמש ת

כחם והודם של , ל הפרטיםא ומתוך בירור הכללים ויחושם החזק, פרטים עוצם כוח הכלליה מתוך

עוברי , לבבםב ם ע ז לו בך  מסילותאשרי אד: " ועל כ אלה נאמר. חד א הפרטים איך כולם נתנו מרועה

' ד", "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון, ורהמ בעמק הבכא מעיין ישיתוהו אף ברכות יעטה

בין תורה ש כלל מציאות היחש האמיתי של הפרטים אל הכלל הוא היחשו .י" שרי אדם בוטח בךא צבאות

ח להשכיל אל היחש  "ולא שימש ת, פ" שבעשנה בתורהו ,כ"קרא תושב' כ אפי"ע. פ לתורה שבכתב"שבע

עז יתן כח אל המסלות הפרטיות ה ',כי הידיעה תשלם רק בדעת קש ר חלקי. ה"ז ע"ה, ה אל זהז שלהם

עוברי בעמק  " ,במחשכים הושיבני זה תלמודה של  בבל י, הפרטים מיגעיםו וגם שהדרך רחוקה. שבלבבם

אף ברכות ", א האורה להשכיל כח הכלל הנהדרוקא תצד שמהפרטים הרחוקים, "הבכא מעיין ישיתוהו

דרכה הכללית שמתברכת מפלג אל הים ה שנראה כאילו אינם בכלל, המלמד הפיטים בדיוק, "ורהמ יעטה

. ממערכה לגבוהה ממנהו בקיבוץ הפרטים למערכות שלימות, "ילכו מחיל אל חיל" ,המדעי העליון הכללי

, התכלית הכללי אל תורת ישראל בכללה, אלנסת ישרכ שמה מקום, "יראה אל אלהים בציון"
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. ולא עזבונו חסדו, מון עמים רביםה עמדה להם לישראל להוליכם בעמקי הגליות וים הסוער שלש והיא

עד באו ', וכללי' רטיפ משלים את ה צורה האנושית לכל, "אשרי אדם", באות שלוצ שכל צבאי" צבאות' ד"

, "מציון מכלל יופי אלהים הופיע". "בוטח בך"' ך שיהימשי ומזה. אל תכלית זה ספר תולדות אדם י

וזהו מקום  . ערכם הנעים והמדוייקו וא כלל יופיו והודו שאמתת ההוד הוא בהשלמת כ ל הפרטיםה שם

ששם , הלכותה ומקום ששם חותכים את , בית תפילה לכל העמים, ולםע בית מקדשינו שהוא נויו של

 .שראל מהםי סנהדרי גדולה יושבת והוראה יוצאה לכל

 

k. 

 
איעניש  ד א מר ר בא האי', רמי בר  חמא כו' לא אזמין עליו רכ מנשיא בר  תחליפא תנא הלכתא מפרא וספרי

מעתתא   ש א כיון דשמע"ל. 'נשיא דמשמע להו לרבנן כומ שאני רב' ת כו"מ כ"דר' ח דלא אזמין עלי"רב

ידי ל ך היותר נעלה שתביא את האדםידיעה אפשרית להיות בדרה .מ דמי"מפומייהו דרבנן וגרים להו כצו

או בהעזרה עם זה עם עומק הדעת , יושר הנפשו י אמונה טהורה מצד טהרת הלב"או ע, השלימות העליונה

' ית' היות מרומם שם דל שהוא להראות שראוי, מנם אמתת  התכונה הראויה לזימוןא .ויתרון הבירור

מנם   א .עת הסוברים להתבושש בשימוש החושיםשלא כד, חבורהו י הקיבוץ אל האכילה בריעות"דוקא ע

דעת איך כל הנאות החושים הם שלימות וחיים ל היא מעלה עליונה ומדת הקדושה שבה יתרומם האדם

רחוקים של הפרטים אל  ה היודעים לקשר הדברים, ח"הת, אתה רק לשלימי בני אדםי כ"ע. אמיתים

מה ב י עסק השימוש"ם הדבר הזה אפשרי עאמנם א. ח"ימוש תש שזהו יסוד מדת, הכללים והעליונים

או שלהשלים הציור הנשגב , ח"משתמשים בהם תש שיתברר לו בשכלו דרך ההוצאה של הפרטים מהכלל

דרך ההוצאה הזאת של הפרטים  ב בו קנין שכלי שכבר ידע להשתמש' ילואו צריך שבעצמו יהימ הזה בכל

אז גם , שלמתוה לרומם את האדם אל תכלית, עיפשרות לאמונה בלא בירור מדא 'והנה אם תהי. אל הכלל

כ יש בידו הציור של ההוצאה "א. פומייהו דרבנן וגרם להומ לשלימות זו העליונה די במה דשמע שמעתתא 

כ בנפשו להיות הוא המוציא אחר  "ג ואם לא  עלה במעלה זו שתתעצם. פועל את הפרטים מכח ה כללה אל

קדושה הראויה ה שהיא מדת, המדה הגבוהה שבגבוהותאמונה להביא עד ה דיה קדושת, עמל הציור

אמנם אם . י קיבוץ וריעות"נין הסעודה והרחבתה עע לשומה לתכלית הרצוי בזימון ותכלית רוממות

אמונה אין להגיע אל רוממות   ה ידיעה הברורה לעצמו בבירור מצד הידיעה המשלמת את ה מבלעדי

יותר רוממה ה וכבר עלתה בידו המגמה, ופן המלאמע משמע לרבנן באש ת גם  הוא"מ ב"כ ר"ע. המעלה

 .ח"אמיתית שבה רצה להתנהג רמי בה פ תכונתו"שצריכה להיות להשלמת סדר הזימון ע

 

k ̀. 

 
אמנם בהיות . 'דושת רוממות כבוד עבודת השם יתק ברוב עם תתגדל. ל תשעה ועכד מצטרפין"ריבא

פ התורה "אמת תו ובהישרת דרכיו על שלימות הוא הבא מצד הבחירה התפשית בהכרת האמתה עיקר

שועבדים לאדוניהם מ ת הצריכה ציבור נעשית בעבדים שהם"היות קדושת השיל כ אין ראוי"ע. והמצוה

כי לי ", וזאת היא אחת מטעמי תורה בהרחקת העבדות, כ"ג ומוכרחים במעשיהם שלא מצד בחירתם

ל אלא  "מי שא' דבעי, ש"טור עבדים מקפ םעטפ הירושלמי "וע. ולא עבדים לעבדים , " שראל עבדיםי בני

וזהו . רגשות נפשו הטהורותו מצד ידיעתו, הכרה עצמית' הכרתו באחדות השם ית' תהיש והיינו, אדון אחד
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מדה  ה אמנם זאת. פ הבחירה החפשית"שלימות האנושי בכללו בנוי עה פ הכלל הגדול שיסוד"מיוסד ע

כ מ שפט "מה שא, מור בדרכיו  לטוב ולהפכוג  הוא בוחרכי כל איש פרטי, צודקת היא בערך אל הפרטים

' ענין הברית דפבדברי העקידהו ,"אמלך עליכם' חי אני אם לא ביד חזקה וגו"שראל נאמרי על כלל, הכלל

יזה יתרון עצמי א אבל יש בו, כ אם שהכלל הוא קיבוץ פרטים"ע, ום בחירהש נצבים הם שאין בערך הכלל

והבחירה בנויה רק  . לגמרי' והנסיגה מאחרי ה, רע הגמורה מקום בחירה אלבמה שאין בו תפיסת , בכללו

כ באשר מספר  "ע. פחותים במעלהו היו הפרטים של הכלל רבים ונשאים במעלה גדולה או מעטיםי אם

כ אותה "ע. כלל ה והעשירי הוא סוכם את, מנם התשעה המה מספרים הפרטייםא .העשרה הוא ערך הכלל

כי בערך הכלל . יוכל להצטרף לעשירי, ין ראוי לצרף עבדא במה שלעומת הפרטיםהתכלית עצמה שימצא 

 .כ תשעה ועבד מצטרפין"ע, מעלת בניםל ואם שאינו דומה, תור עבדים תתכן התכלית המוכרחת לבאב גם

 

ka . 

 
תרי הוי ' שרה שחרר עבדו והשלימו לעשרה כוע נ ולא מצא בה"א שנכנס לביהכ"מעשה בר, מיתיבי

ק באחד שהוא העשירי אין בחירותו  ר כ"ע, כיון שיסוד הכלל מונח בסוכם העשירי.  ונפיק בחדדח שחרר

פרטיים שהם מקבילים ה אבל בין התשעה. לימות הכלל תלויה בבחירה חפשיתש מפני שאין, קפידא

כ "ע .בהם עבד' לא יתכן שיהי, תור הכרה ב רורה ובחירה חפשיתב לההשלמה היחידית שצריכה להתגלות

וההבדל שבין ההשלמה הכללית להפרטית , כונהה ובולטת אז יותר  זא ת, יותם תרי שחרר חד ונפיק בחדבה

 .ועליה נכרת הברית כאשר ביארנו , יסודי התורהמ שהיא אחת

 

kb . 

 
יסוד הרעות שנמצאו בעבדות בא . עולם כהם תעבדול שנאמר, י כל המשחרר עבדו עובר כעשה"הארו

אבל תכלית התורה , ייהם ורגשותיהםח ים שהתאכזרו בעבדיהם ולא חסו עלתגרת יד האדונים הרשעמ רק

קודם שתבא , ישובוו אחת מעמודי העולם' ואז העבדות תהי. מדותיהם הטובותב מצויין' הוא שיהיה עם ד

כי אז בההפך אל העמים , באופן היותר גבוה' עה את דד התעודה היותר מאושרת שתמלא הארץ

הלא לא ימצא במציאות דין   , שראלי עמו בית כ'וכולם יהיו נלוים אל ד' שם ד רורה לקרא כולם בב שפה

ממנו תעבור ו לנס במדותיו ותכונותיו' יהי' שעם ד, וא שזמן יש לעולםה אבל דבר ידוע. עבד כנעני

מפני מיעוט , א ירודים במ עלה"כ כיון שנמצאים בבנ"א .השלימות וההישרה היותר גדולה לכל עמי תבל

שועבדים לאנשים רמי מעלה שיהיו בידם  מ הדבר נכון מאד שיהיו, שותם הגופנית או הנפשיתחליו הכרתם

מצאו באנשים המוצלחים י ולא עוד שאם. ובזה יתישרו, אימתם עליהם' רכיהם ושתהיד להשגיח על כל

הם לחם ל 'אינם דואגים עבורם שיהי, שעבדים בעניי עם בשכר פעולתםמ שבהיות ידם גוברת והם, כאלה

האחד שאין רגש  , מפני שני דברים, תתמיד ברי אותםש ושיהיו באים לנוח כפי הכח הטבעי, חוקם די ספקם

ועבור עבודתם יקחו להם מה , ליהםע שהרי אין מזונתם, כ בלבבם לומר שהם עושים עול"פעם כמ היושר

 מוכרחים לקבל באמת ה םש פ"אע, כריחם לעבוד אצלו הוא  חושב שנקי הוא מענייםמ וכיון שאינו. שירצו

ין האדון א ,גם אם יק צרו ימיהם או יחלשו: הם לעמוד בהם מפני ענייםל עליהם תנאים קשים שאי א פשר

כיון שהעבד , אבל חק העבדות  הוא מגן לזה. חריםא כי ימצא ל ו פועלים, המשעבד בהם מפסיד מ אומ ה

אז רק אז תהפך העבדות , אכזרו האדון איש רע מעללים' זולת אם יהי. כ יחוס על ממונו"ספו עכ הוא קנין
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, משפחה של העבדיםה עבדים הולך ונפרץ אז בידי הסוחרים יעשו רעות בחייה וגם אז בהיות מסחר. לצרה

סגיר עבד נ לאשפ דין התורה"אמנם ע. יטול העבדות במדינות רבותב כאשר נראה בשנים האחרונות שגרמו

, י"ל לא"אם הוא רק מחו' הרחבת מסחר העבדות ואפיל אין מקום, אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו

ודי בהערה כזאת לפי המדות . תרחבמ אי אפשר לסחור בהם במדינות רחוקות שוב אין המסחרש כיון

י חינוך "בה ער ולזכותם בטובה, רע ישראל לשמור את העבדים מרעה גדולהז הטובות שהם בטבע אצל

חלקם יותר ' חורין יהי-בני-עבדים יהפכו למשועבדיםה שאם אותם, א"מתוקן והגנה כוללת מרעי בנ

פ בהמשך בביטול העבדות  "שגורם עכ, בדוע כ המשחרר"ע. ד"קורא  בס' הי' בר זה בפדכבר ביארתי ו .גרוע

כיר יתרון המדות מ ומראה בזה שאינו, וא עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבדוה ,גם אצל ישראל

ביחוד ו ,העבדות ברכה להאנושיות כולה' ורה הקדושה שאז תהיתה פ"הקדושות שראוי שיקבעו בישראל ע

, א יהיו העבדים"ויזדמן שהגרועים שבבנ, זדמן תמידנ ,פ ההשגחה העליונה שביחוד התגלתה בישראל"שע

אסורים קשים ולפעמים ביסורין או ב בהיותם בני חורין הם הפושעים הגדולים שדנין אותןש ותחת

 .ת הרב הישר ותכונתו הטובה היתה מונעתם מכל זהימא אז בהיותם עבדים, במיתה
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יסוד היתרון של מצוה דרבים אינה רק . רבים שאניד מצוה, מצוה הכאה בעכירה היא, לדכר מצוה שאני

גד התקוה של שלימות כל הכלל נ א גם תכונת  מצוה דרבים היא מקבלת"כ, כפל העוסקים במצוהה מפני

צוה דרבים מכוונת  מ כ בהיות"ע.  מקבילים לעומת השלימות הפרטיתיחידיות הםה ומצות, של הנבראים

אדם ב עוד' שאז לא  יהי, כ  א ל הזמן המאושר לעתיד לבא"ומזת גר היא, כ"נגד שלימות כ לל האנושיות ג

כי הנער בן מאה . "י אדנות של אחרים עליו"כונתו עת צריך שמירה למוסרו מפני רע' איש רע ומשחת שיהי

כ גם בהם בכלל האנושיות תקותינו "א ,ה נאמר"באושל"אמרו חז"! א בן מאה שנה  יקוללימות והחוט שנה

קום לעבדות כפי מ אין, ולדעת את דרכיו' אז בהיות כל האנושיות פונה לעבודת דו .חזקה לריבוי השלימות

א אפשר שתמצא מצד  "כ, כרח לחלק מהמין האנושיה תכונתה שהיא עכשיו מטעם ההישרה של

, לרמים מ הם'  בוהה בהשלמה ודעת דג כ" המעלה של אנשים שעומדים במדריגה שאינה כהכרתו אהבה

בימים ההמה " :ז נאמר "וע. היות משרתים את האיש השלם בחכמתו וצדקתול כמו שאנו חפצים בכל לב

' ועבדים כאלה שתהי". 'החזיקו בכנף איש יהודי וגוו אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויים

ו השלימות עוסק לאשר את  כל ל כל  מי שיגיע' כי בעת המאושרת יהי, כ טובה כללית"פעמים גל שחרורם

מקום מצוה ב כ נאה השחרור"ע, צוה דרבים נמצאת באופנים רבים ושוניםמ תכונת' תהי, יתר הנבראים

רמה אבל מי שכבר , א אל אהבת  עצמו"יניו ולבו כע גם זה יובן שיסוד העבדות ראוי למי שאין. דרבים

. ינו ראוי בשום אופן להיות עבדא הוא, י מה שיאשר ויצליח את הרבים"ע, מכיר באמת  הצלחתוש נפשו עד

עבדות המונח ה שאז אין ערובה על תכונת, א עד מקום מצוה דרבים"משך כנ כ איסור השחרור אינו"ע

חיצונה ה לם בהדרכתוכי יש מי שנשת. י זרעו"צאת על ידו או על כ תקלה"וכשישתחרר תוכל ג, בעבד בטבע

 .זכות את הרבים הוא כבר ראוי להיות בן חוריןל אבל מי שערגה נפשו. מ אינו שלם בפנימיותו"ומ
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מאה כאים ' שאפי, ימנה עם עשרה הראשוניםו נ כדי שיזכה"ל לעולם ישכים אדם לכיהכ"י ב" אר



 276

כל . מצד האיכות ומצד הכמות: יםשתב יתרון הכלל על הפרט הוא. נותנים לו שכר כנגד כולם' וכ אחריו

מצד שהשכל , חדיוי משני אלה הטעמים, קדיש כל עמלו לחיי הכלל והשלמתםי איש אשר יש  לו לב נכון

. חידי ניני הכלל שהם הרבים מאשר ידאג רק עבור עצמו שהואע והיושר גוזר שראוי יותר הרבה לחוש על

וראוי לבקשם ולהשתדל בקיומם , בות יתירהשיח עצם ערך החיים הכלליים יש בהם, ועוד יש יתרון

תרון בחיי איש חכם וצדיק מחיי איש י כמו שאנו אומרים שיש, ההשתדלות על ערך חיי הפרטיםמ יותר

פרט אין הבדל ה כ אף שמצד יתרון הכלל מצד ריבוייו על"ע. המעלות האיכותמ וכאלה, חסר השלימות

וא נכלל בכללו הראשון כיון שאנו עסוקים המותר הו ,וגבול לומר שעד כאן נשלם מספר הכלל

אבל . ושה תוספת לעלה ערך הכללע כ כל פרט המתרבה בו  הוא"א. מקבל הכלל וריבוי הפרטיםש בהיתרון

היסוד שעליו ראוי ב עיקר הדבר מונח, מיני שיש בין ערך הכלל לערך הפרטה כשאנו מדברים על ההבדל

פרטים שרק מרב ים את הכלל בכמות ומג דילים וספת ת ויתרם המה, להיות מתיחס סגולת הכ לל

כ עשרה "א, ציבור הוא מנין עשרהה כ באשר יסוד"ע. אבל אינם קובעים את האיכות, כ"איכות גה את

ם מא ה באים  א כ גם"ע. בגללם נקבעת השלמת התפילה בשם עבודת הכללש הראשונים יש להם היתרון

וזה יורה כי היתרון שבין מין למין ההא . גד כלםכר כנש כ נותנים לו"ע, אחריו הכל מגדלים את הכלל

כמו שביא ר בכוזרין על ערך . המועטל אין ערוך מהבדל היתרון שיש באותו מין עצמו בין המרובהב גדול

עשרה ראשונים ה כ בהיות"ע. והחי אל המדבר, אין לדמות ערך הצומח להחיש ,ההבדל שבין הסוגים

א מהם נותנים לו שכר כנגד כולם "כ, לימות הציבוריש מביאים את העבודה של התפילה אל מין

 .שהם מוסיפים שלימות באותו המין עצמו, חריהםא הבאים
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מצד האמת לעצמה היא נמנעת מכל ' דיעת השם יתי אמתת. נ קטן היודע למי מכרכין מזמנין עליו"רא

 האדם בעצם טבעו עם כל וצרנ כ באמת כאשר "ע. דר הידיעה היא רק לפי ערך השגת המ שיגג כ"ע, נברא

כ "ע. ימיו  הראשוניםב וההשלמות היותר דרושות מ מהרות להתפתח בו, השלמתול רגשות נפשו הדרושים

שרק בהיות האדם מחונך יפה , דרכה מוסרית ודרך ישרהה שהיא ראשית לכל' גם ידיעת השם ית

 רגש הפנימי של דעת הכרתל נמצאת באדם הכנה טבעית, עוריו גם כי יזקין ימצא ברכה בהםנ מימי

בל כל  א .וסיף חכמה מתפתח בו הרגש הנפלא הזה בדרכים יותר רחביםמ אלא שכל מה שהאדם. אלהים

רגש האנושי הטבעי שבא לאדם תיכף  בהגיעו לכלל ה א ענינים הממלאים את "התרחבות הדברים אינם כ

מ הוא "מושגי תב ונה מדבר בה פ שאינו יודע לברר"שכוללת רגש הכרת הטובה שאע, ברכיןמ דעת למי

וממות וציור  ר ועם זה תכלית ההרגשה של, אוי לפנות בעומק הכרת הטובהר 'מרגיש בטבעו  שאל השם ית

, צ שיבא לכלל הבנה מושכלת מחקרית"א' קדשי שם דמ כ זמן הראוי לצרפו לקהל"ע. של נשגב ומעלה

כי ה אלהים עשה את   . ביא אליההל ההבנה הטבעית שסוף כל  דרכי החקירה והבירורים המדעייםב א די"כ

כ ההכרה "ע .עמידוהו על טבע האנושי הישר שלזה יצרו יוצרויפ דרכו"ע ובחנוך לנער, האדם ישרי

 .לפי האמת' ההרגשית של הקטן היא הדעת את ד
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חוי א רבא, ל ורחמנא היכא יתיב"א. ל לרחמנא"ברכין אמ ל רבה למי"א, דרכה' ביי ורבא הוו יתבי קמיא
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וצין ב היינו דאמרי אי נשי כוצין, ר תרוייכו  רבנן הויתו"א ,אכיי נפיק לברא ואחוי כלפי שמיא, טללא' לשמי

, יותר בתו ר רגש פנימי  אצל אנשי שם המצוייניםב אלקים מתג לה-הטבעית לדעת' הנטי. ידיע' מקטפי

היותם באים מתחלקים חכמי לב בש גם כללות הדרבים הפרטיים שבידיעת הדרישה האלהיתש ויותר מזה

פ "אלהים היא עה ובאשר שישנם חכמים שמגמתם  בדעת. טועה בנפש מראשנ סבת  החלוקה היא, בימים

ירור החכמות בדברים המוחשים לאמתתם לעמוד על ב י"כמו ע, הדברים המשוערים והמוגבלים

. 'מו  יתבקים בקונם ויודעים את שו ובזה ימצאו עצמם, ודעת התורה להלכותיה ופרטותיה, סדרםו סודם

תרוממי ם לשוטט מ ינם יכולים להסתפק בדרישת הדברים המוגבלים והםא וישנם כאלה שמטבע נפשם

ובזה אינם מצומצמים אל פרטי . נימית בהגיון נעלהפ בה שערה'  ברעיונות בהכרת רוממות  אל ית

 ומרוממות ,רגי שים בהגיון לבבםמ ויותר ממה שיש לדבר בפה ולשון הם, ברים קצובים ומוגבליםד נתיבות

דרישה ולקיום של ל י השיעבוד"הכרח שמחייב את ההשלמה האנושית לבא עה כ"ההגיון הפנימי מכירים ג

פ עולים "ני ע"מ במו"וכעין זה אמר הר. תורה ופרטיהה מחכמה ודרישת, כל הדברים המוגבלים

יורד עם , מתתושם יתברך לאה י בהיותו עולה אל המושגים הרחבים בהגיון לב הכרת רוממות כ ויורדים

קידת התורה ש כי היתה נטייתו אל. טללא' כ רבא אחוי לשמי"ע. מוגבלתה זה לכוין ההנהגה המדינית

וזא ת הנטיה משלה בנפשו גם , הכרת קונו יתברךל ודרישת כל אמת בפרטיהם המוגבלים ובזה יבא

 אמנם שאף אל אביי. רוממהה ובזה יבא אל המנוחה והתעודה, כ בצל אהל"מצא מנוחה גל ,בילדות

גשות ר ודחקו טבעו הפנימי לבטא, מתנשאת א ל למעלה מכל גבולש הרחבת הידיעה בההכרה הפנימית

והיינו דאמרי אינשי בוצין . מיא אל מרחב אין קץש י דנפיק לברא ואחוי כלפי"נפשו ברחמנא היכי יתיב ע

כ עד "ילדות באופן רשמי כתחלת הה שההכנה הנפשית מתגברת באדם וניכרת בעוצם, ידיע' קטפימ בוצין

לנ רבא עסק  ,,ז וסעד לדבר אמרם. רך יבחר הילד אשר שאר רוחו מתגלה בוד כ לדעת איזה"שנוכל ג

כי האיש שמתנשא אל מרחב . ח חי שיתין שנין"בגמו אביי דעסק בתורה, בתורה חי ארבעין שנין

תפשט הוא לכל דרכי הדרישה כשם שמו ,שאיפות רעיונו לא יוכל לכלא את רוחו רק בשלמות  אחתב גדול

עירוב הבריות ו ח"כ לפי תכונתו לא מנעתו עסק גמ"ע. כל ענפי השלימותל כ"כך הוא מתרומם ג

אפשר ' ולא הי, חפצו' אבל רבא מצא בתורת ד. פנימיה מההשתלמות שלפי טבע נפשו שמצאה בהגיון

ו ו תעודתו היותר גבוהה ה מצא  אשרב כי רק . הפרד מאהבתה של תור ה ששגה באהבתה עד אין  קץל לו

כ לענין "ע, מעשיתה מי שהולך על דרך החכמה המוגבלת הוא יותר קרוב להחכמהש ויוכל היות. בקדושתה

וף  ס מ שלא יכלו חביריו לעמוד על"ליו על רעכ אמרו"ע. מותוכ הלכה' הלכה יוכל להיות מכוין יותר שתהי

פ ששתי הדרכים כאחד "אע. כ כרבא לג בי אביי "ג ומפני זה הטעם הלכה, כ לא קבעו הלכה כמותו"דעתו וע

ידיעה הפשוטה המוגבלת היא  ה אבל המותפשת יותר אל, יים המה ודרך הקודש יקרא להםח דרכי, טובים

נבואה ה פ ידיעת"ואולי מפני זה אין ההלכות נחתכות ע. ל ידה ההלכהע קרובה לההנהגה המעשית לקבע

 .הלכות החתוכות וקבועותה רהפ דרכיה של תו"פ החכמה המוגבלת ע"א ע"כ

 

kg . 

 
שנם י .'אינש לברוכי להו כו' מדקטיל להו לרבנן לא הוה ליו נאי מלכא ומ לכתא כריכו  רפתא כהדי הדדיי

', כ מציור הנשגב של חיוב עבודת השם ית"ג אנשים שלא הושחתו לגמרי בדיעותיהם עד שיהיו רחוקים

דעו ולא יכירו כי אין דרך י אבל לא, גשים בלבבםמור' השתעבדות ורחשי הלב לעבודת דה אלא שרגש

, מרוממםו ח"כ להיות מחזיק ידי  ת"ז מוכרחים ג"ועי, תורה לפרטיהה י קיום"א ע"לקיום יסוד העבודה כ

י רגשי לבבם האמונים לפי "הם סבורים שרק עש אלא, ונמשך אחרי הוראותיהם ומאמין לדברי קדשם
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מזאת הדעת המקולקלת  ו .יצאו ידי חובתם' בה לאדון כל יתהכנעה ורגש הכבוד והאהה דעתם על דרך

רגישו י אמנם סוף כל סוף, כלל ובערך כבוד וצורך חכמי תורה בפרטב פ"תבא הכפירה המגונה בתורה שבע

שמביא את  כל בעל נפש עדינה להיות מכיר , טהורה כ הרגש "כי בהפג תורה יפוג מכלל העם לאט לאט  ג

' שאמר שדיה לתורה שתהי, ינותמ מזה הדעת משעה שנצנצה בו' וינאי מלכא  הי. ינו לבין קונוב קשר ויחש

'  עד שאפי, כללב 'כ ירד המוסר ורגש היראה ועבודת ד"מנם מדקטל לרבנן כא .כרוכה ומונחת בקרן זוית

ולהזהר , הרגיש חובת הכרת הטובה להשם יתברךל הרגש הנכון שראוי לכל איש אשר לב בשר לו

להשיב , שר הוכרחו לקבל עצהא עד, ולא הוה להו אינש לברוכי להו, את ירד פלאיםמזון גם זה בברכת

 .פ"י ברכת המזון עכ"ע, כללוב נפשו הסוערה לרגש הדתי

 

kh . 

 
ל לאו "ל חזי כמה יקרא עבידנא לך א"לדידה א' ידיד בין' שמעון כן שטח אחוה אותכי' לר' ייתיתיא

ברוך שאכל , אמר היכי אברך', כו, תרוממךו ' דכתיכ סלסלי,וקרת לי אלא אורייתא היא דמוקרת לימ את

הכרח דיוק שמירת התורה והמצות בא לרגלי ב חסרון הידיעה. 'לההוא כטא כו' שתי. חכיריו משלוו ינאי

חיים הוא החיים של ה כי הדעה ההמונית תוכל לטעות שיסוד. ל ערך התורה בחייםש חסרון ההכרה

כרח ה כ לא יכירו"ע', סעיף אחד מוכרח הוא החלק של עבודת דכ מנםא, א"ותענוגות בנ' אכילה ושתי

אבל באמת הלא רק . הכרה בערך כבוד התורהה כ חסרון"ומזה בא ג, לבאר כל דבר בפרטיות ודיוק נכון

' שחקי תורת  ד, חיים כולםה והתורה ראויה להיות מלאה בכל, מצא את  החיים האמתיםנ עם התורה

ראוי לתורה ה וממילא אי ן ערוך להכרח כבוד, עשה אותם האדם וחי בהםי רהתמימה הם חוקי החיים אש

וחלק ' כ ינאי בחשבו את עבודת ד"ע. נו חיים באמתל נמצא ומבלעדה אין] ממנה[שכל כבוד החיים רק 

ה אין לדמותו כלל לכבוד המלכות  ז אבל הלא לפי. פ צורך"שיש בו עכ, חיים נערך איזה ענף פרטיב התורה

ואין , תורהה שיסוד החיים הוא, ש ללמדו שאין הדבר כן"כ בא רשב"ע. ולוכ ד חיי הלאוםהכולל מוס

כאילו המברך שהוא , רוך שאכל ינאי וחביריו משלוב עד שנברך, דרכינו להפריש את התורה מן החיים

 כ ראוי להחזיק טובה "ע, כללםב אין לו חלק מצד עבודתו וסידור התורי בעצם החיים' עבודת דב העוסק

, חובר עם התורהמ כ ביאר לו שהכבוד הוא"ע. אפשר לאומה לעמוד מבלעדיוש למכבדו כאלו עושה דנר

ועל פי התורה ורק על , היא מסדרת את כל אורח החייםש והגיון התורה מרומם את האדם בכללו מצד

. ע"דת בפ נמ זגת עם החיים לא עומ' ד וממילא צריכה להיות עבודת, מצא את הצ ד המכובד של  החייםנ פיה

א כחלק "כ, חייםה חוץ ובא רק למלא את   הסעיף החסר בציורים הרבים שלה כ לא נברך כעומד מן "ע

נהנה גם הוא  מהסעודה , פ דרכה של תורה"ונהגים רק עמ מחיים הכלליים שכולם צריכים להיות

ך החיים פ דר"נדי לישרם כולם ע, חייםה להראות הכרח ההתערבות התורה עם, לההוא כטא' שתיד במאי

 .האמיתים

 

l. 

 
ר יוחנן "ח כר אכא א"דאר, גרמיה הוא דעכידל ש דעכיד"שמעון כ, ר יוחנן"א א"דרחב' א ברי" אר

ריכות להתמלאות במראה היחיד צ שתי  השקפות. ת הרבים י די חוכתן עד שיאכל כזית  דגןא להוציא

דעת שלא ירום ל יחיד צריךה. מצד היחיד' האחד מצד המקבלים והב, רביםה אל' המשפיע דרך עבודת ד
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ינו נכלל בכל חלקי החיובים הפרטיים של חיי התורה  א ולא בשביל שהוא מדריך כללי, לבבו מאחיו

המקבלים צריכים לדעת שהדרכת ש ומה. כ צריך שיאכל כזית דגן שבזה יש התחייבות פרטית"ע .והמצוה

ש "כ רשב"ע. כללוב  להנהיג את החייםא הוא הוראת דרך איך"כ, גבול החייםל איננה דבר שחוץ' עבודת ד

שהדרכת התורה ,  צל המקבלים שיכירו את אשר טעוא צריך להבליט רק א ת הרעיון היסודי' שהי

מדקדק ' אמנם אם הי. סא דשתהכ לזה בשתופו בהנאת' כ די הי"ע, מובלעת בעצם החיים' תהיש צריכה

בודת ע ריכים שאינם פטורין מכללזה הרעיון השני שבא להעיר המדמ משמע' לאכילת כזית דגן הי

תור הוראת שעה עשה הפעולה הרצויה לתכלית ב כ"ע, צריך להעיר בעת ההיא ביחוד' וזה לא הי, היחידים

אז כדי להורות ההלכה ' ליע ראויה היתה להיות סומך , פ שאינה הלכה קבועה לדורות"עא ,מגמת פניו

ם  ע ה ברית"כרת הקב' פ שעלי" ת ורה שבעוהוראת יקרת , ישראלב העקרית שהיא יסוד  קיום התורה

 .ישראלי

 

l`. 

 
יהושע תקן ברכת הארץ כיון , ירד להם המןש משה תקן להם לישראל ברכת הזן כשעה, נ"רא

שראל עמך ועל ירושלים עירך ושלמה תקן על י דוד תקן על, דוד ושלמה תקנו כונה ירושלים, ארץל שנכנסו

נ אותו היום  שנתנו הרוני ביתר "דאמר, יתרכ  תקנ וה כנגד הרוגי גדול והקדוש הטוב והמט יב כיכנהה הבית

החוט המחריז בכל דרכי . נתנו לקבורהש הטוכ שלא הסריחו המטיב, קנו ביבנה הטוכ והמטיבת לקבורה

כ בהיות האכילה "ע .כלל אל הפרטים במה שהפרטים מוצאים אשרם בכלל הגדולה התורה הוא קשר

הסולם '  כבר ה וכן לנו מראש בעצת ד, בהמית הפרטיתה והנאתומשפלת את  האדם אל גס ות חושיו 

אמנם סדרי הבנין הכללי . נללה רצה וראשו מגיע השמימה לעלות משפלות הפרטי אל רוממותא המוצב

קיום הגופני ה כ ראשית הכל צריך הקיום הגופני הפרטי ואחריו"ע, הפרטיםמ צריכין להיות מותחלים

בתור או מה , ריך להתחיל התיסדות  הצורה הפרטיתצ אז, תי א להואחר שעלו ביד האומה ש. הכללי

דאגתה לכל המון גויים ברואים בצלם ב ,כ תגיע עד הצורה הכללית"ואח, לקיומה וצביונה, עצמהל דואגת 

דכאים בהמון צרות נ שאחרי שהננו, משך הגלות הלב חרד אל אלה התעודותב אמנם כאשר. אלהים

פרטית מהאומה ועמה יחד תאבד חס ושלום התקוה ה לה הצורהשלא תפסד חלי, ופזורים נוראים

ובטחים אנחנו על שמירת צורתינו מ אמנם. אל כללות האדם, עתידה על ידה להיות בקץ הימיםש ,הגדולה

תעודה הנפלאה ה ועמה יחד תתרקם ב סתר' בכל זאת תחיינו רוח ד, לליםח הפרטית גם א ם נחשבנו כמו

שאז נראה שאין לנו דבר , ל עולם באזני כל האנושיותא 'רא בשם דלק, שתצא אל הפועל בקץ הימים

כ  קודם "ע. יותר כולל ויותר נשגבה ונע את הקי שור הנפלא של פרטיות הפרטים אל גדו לת הכללמ 'שיהי

ור המדבר  ד בהיות, אמנם. ירד להם המן לתקנתם וקיומם החומרי הפרטיש לכל תקן משה הזן בשעה

כ אם שעל פי הסדר ראוי "ע, י ישראל"הולד בעולם על ות שנולדו ושעתידיןההכנה לכל המסיבות האדיר

אבל כבר . מה לבנות צורות וכלליםב שמבלעדו אין חומר, מטרה הראשונה הקיום הגופני הפרטיה 'שתהי

אמתיות שנתגלו על ידה הם ה כי דרך ההנהגה הניסית והמון, הכנות היותר נשגבותה היו בתוכן כלולים כל

מנו מלכי מזרח מ המן מתגבר עד שיהיו רואין אותו ויודעין' כ הי"ע. עתידותה רך לכל התוצאותהאירו הד

קיומה בטבע הפשוט היתה ההכנה לישר לב עמים רבים ל שקיום האומה לבדה מבלי האמצעים, ומערב 

נו כ עלינו מזה שנכנס"ואח. פרטיה הערך הגלוי בזה הוא הקיום הגופני, מ  כחק הסדר"מ',  ת דא לדעת

שבאנו , שנכנטו לארץכ כ תיקן יהושע נרכת הארץ"ע. ל הקיום הכללי הגופניש ובאנו אל מצב דאגה, לארץ

שכבר , כ דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים"אח. דרושה לנוה ממעלת ההתקדמות' אל המדרגה השני
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, שלים עירךל ישראל עמך ועל ירוע אמנם בזה תיקן דוד. זמן ליסד מרכז רוחני כללי לכלל האומהה בא

צורתם בעם אחדל י ירושלים"במה שכל ישראל יתאגדו  ע, בור ישראל עצמםע היינו הדאגה הרוחנית

העיר ל ,ושלמה תיקן על הבית הגרול והקדוש. לאומית הפרטיתה ובזה נשלמה המטרה הרוחנית, הרוחנית

' ל עמי הארץ כי דלמען דעת כ"ביסוד הבית ' אמרש כמו, כ על המטרה העליונה של הרוחנית הכללית"ג

ניח בזה אבן אחת  מ שהוא, כ ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי"ע ".אלהים אין עודה הוא

שר א ומה מאד תרומם נפשו וידע כי הוא יושב על השולחן. נשגבו בבנין העולם היותר כללי והיותר קדוש

באין הכרה לרוח החיים הנשגב הנתון , גלותה אמנם שלא יפול לבבו עליו ממראה עיניו מנפילת. 'לפני ד

י ביטול  "פרטית מיראתו שעה ויתיאש מההצטיינות, להיות לאור עולם' שר בחר בו  דא בכלל העם הנפלא

כללית ה ואז אין עוד על מה לחול התקוה, צורה הלאומית הפרטיתה כ"כל היסודות הלאומיים תפסד ג

י נפילת ביתר "כי ע, וגי ניתר שהוא סימן לדורותרה כ תקנו ביבנה הטונ והמטיב כנגד"ע. היותר רוממה

רקיבו לאבד צורתם אלא שגם   ה והנה נשמרה צורת ההרוגים עד שלא ד י שלא. שראל לשעתהי נגדעה קרן

מור בנו ש ,ם הננו חשובים כנטולי כח החיים מחרב האויב שהרע בקודשא להיות לאות שגם, לא הסריחו

טוחים על התעודה היותר רוממה שהיא תעודת ב וממילא אנו, כח חיים נפלא לשמור צורתינו העצמית

מורה על שמירת ישיני עפר עד ה וזאת  היא דוגמת  הגבורה. חוקה היא מאד בא  תבא  בזמנהר שאם, הכלל

טונ לעצמינו ה וזהו. שוב כל הגדולה היותר נשגבה אל עמנו באחרית הימיםת כן, עת קץ שישובו לתחיה

ולא זו בלבד כי גם . יותר נוראה לבטל צורתנו העצמיתה גלות וההריסהכי לא תשיג יד ה, שלא הטריחו

עד , והממיב שנתנו לקבורה. טיבים לזולתינומ כ  באושר הכללי השמור לעולם כולו מידינו להיות"גע גת לא

רוממות הנפש שראוי ו כ הכל הולך אל הכלל הגדול שקשר הקדושה"ע. גורלם הנשגבל עת קץ שיעמדו

אין עצב הגלות ומר אהו האיום מערבב , שבת על שולחנול  כל אדם מישראל בב אולהמצא ברגשי לב

ולאות ומופת מגמתינו , לפיד יבערכ שמראה בעליל שיצא כנגה צדקינו וישועתינו, ת אור הא מתא כלל

בבינו מרגיש כי טוב ל כי, בארים ביסוד התחלת המעלה בההודאה על הקיום הפרטימ כבר הננו. העליונה

עד שאנו באי ם לסדר את  , ולו אנחנו מודים לוכ ועל מה שזן את  העולם. ב ריותיועל כל ' ד

 .י העבודה המסורה בידינו"מובילים את המזון לתעודתו עה הדרכים

 

la . 

 
ל אשר נתן לך משנתן "לפניו מנין ת' שכעת וברכת וגוו ר מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת"ת

ונוסף , מגעת במה שמתמ לא החסרוןה ההנאה,  בהם מחולקות לשניםנאת הדברים שיש לאדם צורךה .לך

ינו דבר מיוחד א והנה הנאת מילוי החסרון. כ הנאה"הקנין ג-עצם-הנאת' תהיש כ"ז הוסכם באדם ג"ע

ונוהגת בדרכיה , בציור השכל ביותר' קנין היא תלויה אב ל הנאת. ח היא נוהגת"כי גם  בכל בע, באדם

ת ההנאה של מילוי הצרכים א כ"ובאמת זאת היא מעלת האדם שיכיר ג. וק באדם מצד שכלר הרחבים

אדון ' י אם יהיכ ,פ מסורת השכל"מנהיג אותם ע' ובזה יהי. ערך הנאת הקניןכ כ"ג, הנדרשים לו מצד טבעו

אמנם בהיותו מסור ברשות לבו אזי אין . ערך קנינים לוכ כ"כ ההנאות הטבעיות ג"לנפשו אז תהיינה ג

לאחריה שתבא על השביעה כדכתיב ש כ הברכה"ע. רך הקנין להמלוי של ההנאות הנדרשותיחס על צד

 .הנתינה משנתן לךו י הברכה הראשונה שהיא על הקנין"ובנת בכל ענינה רק עמ ואכלת ושבעת היא

 

lb . 
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מצאון אותו במרם יעלה הכמתה לאכל כי לא ת הרי הוא אומר ככאכם העיר כן, א אינו צריך" רנ

ה הודאות שאפשר ' למעלה מאלה ב. קרואיםה כי הוא  יברך הזכח ואחרי כן יאכלו , ם עד באועה יאכל

וגם למה , דם לצרכי חיותוא מצד התמלאות הדברים הנדרשים לאדם באשר הוא, לאחריהש לצייר בברכה

 ראוי' פני דל יש עוד מעלה יותר רמה שהשלחן הישראלי אשר. ודאת הקניןה הוא, שהוא למעלה מזה הרגש

ולא מבעי , אכילה יש לה מקום מצד המשכתה הטבעיה המעלות האמורות הנה' והוא שבב, שיבא גם אליו

י פעולת האכילה "ע, יצאו אל הפועלו ברכה האחרונה שמורה רק להכין את  הכחות שכבר נמצאיםה מצד

 מצד אשונהר אלא שגם הציור של הנאת הקנין שמצויר בברכה, גשה הטבעיר תוכל להיות נמשכת מצד

אמנם . עלה עם רגש ההמשכה הטבעית של האכילהנ כ רגש ותכלית"א לצרף ג"אינה כ, הערת הנתינה

הרבתה ההכנה להיות לפני ש ,ראויים לה' וסגולי עם ד, צינו בהדרכה של נביאים הראשוניםמ למעלה מזה

נשגבה של  ה תכ מרושם הוא בלב התכלי"וכ. כוונת רק א ל תכליתה הנשגבמ להורות שהיא כולה, האכילה

. ההמשכה הטבעית אינה פועלת כלל כשתבחן לעצמהש עד, י כח האכילה"הפעולות הטובות שיצאו ע

ודאי צריכה , ולין על טהרת הקודשח והעולים אליה הם האוכלים, מעלה שהיא הקדושה השלימהה ולזאת

ה מזו נועדה גדולל כי, צ עמה ההוכחה של מעלה נמוכה ממנה"כ א"ע. וקאד הכנה של ברכה ראשונה

, ושהכח המעורר גם א ת הכחות הטבעיים, ולו לקדושהכ להכין את השולחן, הברכה שלפניה דוקא

בבמה , שאכלו במקום קדוש, כמתה לאכולה כ אמר בטרם יעלה"ע. קרו ההמשכה העליונה השכליתע 'יהי

 כולה רק לצד טרת האכילהמ להורות בפועל, ולמדה זו ודאי הוא ינרך על הזנח, מזבחה שהיתה במקום

שמקדשת  ' לפניש י ברכה"א ע"א להשיג כ"ודבר רם ונעלה כזה א. קרואיםה כ יאכלו"תכליתה הנשגב ואח

 .את האכילה קודם פעולתה לשם תכליתה
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דכתיב משכמו  , די להמתכל ביופיו של שאולכ ושמואל אמר, כ למה לפי שהנשים דכרניות הן"וכ

, שלש סבות הן. חברתה אפילו כמלא נימאכ פי שאין מלכות נוגעתח אמר ל"וריו, כוה מכל העםג ומעלה

יתברך אשר הועיד ' צד יד דמ שהיא מחוללת, והכלל של כולן הסבה ההשגחית, בה רצוניתס ,סבה טבעית

ת הסבה א כ למדנו שגם בהיותינו יודעים"ע. ין לך דבר שאין לו שעהיא באשר, לכל דבר וענין תעודתו

שמכל , וגם  על הסבה הרצונית, פ הרוב"טבעית עה א חר הסבה, מ לחקור"ההשגחית אנו צריכים מ

כ בתור סבה טבעית אמ ר   "ע. עת האלקיםד שתלם ידיעתינו בדרכי ההשגחה העליונה שהוא עמוד שלת אלה

עולה על כולם הסבה ה והכלל, והסבה הרצונית היא להסתכל ביופיו של שאול, ןה שהנשים דברניות

אמנם שלשה . לכות נוגעת בחנרתה אפילו כמלא נימאמ  מפני שאיןההשגחית שהיתה בזה הוא

ריך להיות מתחיל במלוכה צ 'ענינים אפשרים הם להיות הערות נחוצות להעיר רוח מי שהיה אלה

באשר ו .שהם אפשרים להיות חסרות דוקא בבעל נפש גבוהה, מוכותנ כי הנה ישנן השלמות. הישראלית

כ  "פ גדולת הנפש ע"באשר היסוד העקרי הוא עכו ,ת לההנהגה המעשיתפ רוב הם ראויים להיות יסודו"ע

עיני מורם מעם מצד ב ערות מיוחדות בשמירה על כל הדברים שאפשר להיות קטניםה צריך להיות

כאשר ישנם דברים כלליים ודברים פרטיים , יאה האחת. תשוקתו לכללים גדולים ונעלים

איש אשר אין נפשו מוכנת ה והנה.  השכל בין בהנהגהפרטים ולפרטי פרטים בין בהשגתל שמתחלקים

, פרטיםה כ נמצאת בנפשו הכנה טובה לשמירת"ענינים הכלליים עה כ עם"לגדולות הוא אין לו עסק כ

תקצר , רומו של עולם להשקיף על גוי ועל אדם יחדב אמנם  בעל נפש הגדולה שמשוטט. להשגתם והעמדתם
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להיות יכול להרחיב , חסד כסאוב כל יתרונו של מלך חכם המכיןאמנם . פעמים בעסקים הפרטייםל דעתו

נפשות אביונים ו יחום על דל ואביון, נשגבים הכללים על כל פרטי הפרטיםה דעתו מעל עילוי הדברים

, וכבר יש מי שהרגיש בזה. תירה באשה יותר מבאישי ה בינה"נתן הקבשל"והנה אמרו חז. יושיע 

דבר נובע מקטנות מעלתם לגבי ערך ה שאמנם,  יתרון השיחה שנטלו נשיםפ היסוד של"צמו נבנה עע שהוא

רט וכל חלק פ י ההרגשה המוכנה בנפש להרגיש כל"מנם השיחה מתרחבת עא .שכל הגברים הכלליים

הוכנה , ועל בינה יתירה זו של החיפוש הפרטי. גדוליםה שלא יתעלם בתוך הכללים, במציאות ובחיים

עלות ל מוכן' בשעות שהי' מנם יפה הזדמן דבר זה אצל בחיר דא .ל "ת כדחזכ משמשניו"המה גש ,האשה

ראוי לו שישתדל לקנותה נוסף על שלימות ש להורות על מדת הבינה היתירה הזאת, על כסא המלוכה

ת כונה שמביאה לריבוי ב רק, כי אין התועלת בהרבות הדברים. ייג לחכמה שתיקה ס שבאמת, מעלתו

ו עוד נוסף דב ר נחוץ למי שמנהיג עם שלם . רט קטןפ הפרטית על כלהדברים שהיא הסקירה  

, נויות לפי ערך ההוד והזיו החיצוניב שישכיל שאף ששלימות המעלות האמיתיות אינם, מלוכהה בהדרת

יופי החיצוני ה זה הוא אחד הטכסיסים המיוחדים, הנהגה השלימה של עם כולול מ כשנערוך את הצורך"מ

כ בהיות  "ע. דקדק בזהלל"וכבר הרבו חז" חזינה עיניךת מלך ביפיו" אמר הכתובוכן. של סדר המלכות

ם בתכונות גמשכמו ולמעלה גבה מכל העםו ,מעלה בשבאמת רבו שלמיותיו הפנימיות למעלה ראשה איש

כאן נרמז לו כי גם כשרון זה , ול של היופי שניתן' שר אפשר שלא שם מעולם לב על ברכת דא ,נפשו וצדקתו

' שפט היופי גם הוא יהימ כ"ע. לימות האומה בכללה יש לכל צד כשרון חפץ ועניןש ושכלל,  מגן ניתןלא על

ל שאול א בנות ישראל"כעדות  הכתוב, וכמו שקיים באמת. הדרוש לוו לתת לו את  החסר, לקו לפי ערכו

במשנה , ש"על ריכ "לסי ג"וכדדרשו מזה חז". בושכןל המלבישכן שני עם עדנים המעלה עדי זהב על, בכינה

עם היותו , הורות על ענין היופי וערכול שהגביל את שעת המלכה, זהו שנרמז לו בהסכלות ביופיוו .דנדרים

ביחוד במה  , תכונות היקרותה אמנם הוא מ שלים ומכתיר את , שלימות האמיתי הפנימיה בלתי נערך אל

זה אין ב וגם למכשול,  בחק המלוכהשלישי שראוי להתבונן עליו הרבהה הצד. שנוגע לכלל האומה וסדריה

סוד ההגבלות הנמצאות  בהכרח בכל דבר חק י הוא, א בעל  נפש גבוהה"כ' עלול בחק השלמים ויראי ד

, י לטבול "ורטוב אק שכך הם בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר, כמיםח כשיעורי. ומשפט

ם עיונו אל התכלית הכללית בכל ומי שמשי. הנהגה כולהה ואלה ההגבלות הם מעמידים את יסוד

אבל באמת צריך להשכיל . חוט השערהכ כ להיות חרד על העברת ההגבלה"לפעמים לא יוכל כ, עניןו דבר

מה שיוכל האדם מ ויותר, כ ההשגחה האלהית גדולה עליהם"עמידי כל המוסר עמ כי ההגבלות בהיותם

גם כאן בהתחלת מלכותו העיכוב  ' יכ ה"ע. ו באמתב להבחין מהקלקלה היוצאת מחסרון הגבלה יש

. לכות נוגעת בחבירתה כמלא נימאמ השלים ההגבלה המכוונת מצד ההשגחה האלהית מפני שאיןל המועט

. תסודר הנהגהו שרק בהם יכן כסא, ורש עמוק בלבבו על יקרת ערך ההגבלותש ז הכה בהכרח"וכשעמד ע

הימים שצוהו שלא יעלה העולה עד  מואל משבעת ש וכבר נכשל במיעוט השיעבוד אל ההגבלה של

שראוי , כ מדת הענוה הנכונה"יא גה וזאת. לעומת זה דוד הצליח בשמירת ההגבלה של מול בכאים יו ,בואו

קטן לעומת ה לה היא ערך סקירתו המוקפת בגדרים צרים של ההוה והמקוםד לאדם השלם להכיר כמה

, ת הכללים אל הפרטים המה יסודי ההגבלותוהתאמ. כללוב המה משוטטות בו' מרחב המציאות שעיני ד

מלכות ראוי להיות נכון תמיד על ה שביחוד כסא, כ כלל הזמן אל ההוה שהוא הנצח הנמשך"כלל גנ ובזה

 ."ולםע וד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה באמת ובצדקה מעתה ועדד על כסא", יסודות מחוזקים

 

ld. 
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ב לא "ו על חיי שעה מברך על חיי עוה"שמעאל קי ר"א, יןברכת התורה מנ, ואין לי אלא ברכת המזון

האדם "מפני שאין , רכת המזוןב אוי להיות חיוב הברכה על טובת התורה נלקחת מההכרה שלר .ש"כ

אדם ורגשותיו ה מצד שחיי, כי היא למעלה מערכו, וחנית ונצחית מצד עצמהר ,מכיר עוצם טובה אמיתית

מה  . אותן הוא מכיר בטבעו הקרוב וגם הם לפניו בהוהש יי שעהויש להם יחש ישר עם ח, הם זמוים

פני שעיקר מעלתה תוכר רק  מ שמצד גודל מעלתה ונצחיותה אינה מגדרו וגם, ן טובת התורהכ שאין

וברת בלתי ע שאם הוא מתמלא רגש הכרת טובה על טובה, אדם משלה י שיקח"כ אם לא ע"ע. לעתיד

ואם לא יקח לו תחלה . ודאתו על חיי עולם הבאה  ראוי להיותו שאין קץ"ק, שהיא חיי שעה, חשובה

כ ראוי "ע. כ להודאה"תעורר כי מ ברגשותיו וטבעו לא"מ, יכיר בשכלו גודל טובת התורהש פ"המשל אע

תמלא גם י ו"ו דחיי שעה כדי שמדין הק"ל טובת התורה לקוחה מקע מקור הידיעה של הברכה' שיהי

כשיעלה מהשקפת הערך של רגש הפחות  , בגוף האדםש וזו גם בל ב בשרמע'  תהי' וחדות ד, הרגש אורה

זה היחש שבין חיי עולם לחיי שעה ב ומצינו. מושכל הנעלה עד יבא אל מקדשי אל ויבין לאחריתם ה אל

השתמש בהם ל י פעולות של חיי שעה עיקר מטרתם הוא"כוחות המתוספות עה כי יחש, שוה בכל צדדיו

גם הרגש הרוחני שמרומם את נפש האדם להכיר טובת  ש ז עד"ונוסף ע. ולםהדרכים שמביאים לחיי ע

שער הכרת הטובה היותר עליונה ל כ מפולשת"היא ג, מוטבעת בההכרה ההרגשית של חיי שעהש ,יוצרה

כי לא "פ "ל ע"י ז"ארה האמור בדברי, שהנשמה ניזונת מפנימיות המאכל, דבריםה ומכוונים. של חיי עולם

 " .האדם' יחי' וצא פי דמ האדם כי על כל' יחיעל הלחם לבדו 
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דיינך בכל דין  , אלהיך' ל אשר נתן לך ד"ת, רעהה מנין שכשם שמברך על הטוכה כך מכרך על, א"רמ

הנהגת השם יתברך את עולמו היא לדעת ב ההכרה השלמה. ין מדה טובה וכיו מדת פורעניותב שדנך

וכל הרעות שלנו . המציאותמ בידו למנע כל חסרון וכל רע' היכ "וע, ת בידו הוא"בבה שהיכולת הגמורה

כל ה אבל באמת, א לפי קוצר הקפתינו את הידיעה האמתית לרעות"כ הם מתדמים לרעות אינם נראים

יעות הפילוסופים הטוענים בהכרח הכח ד אמנם לפי. הם טובות גמורות תתגלנה לעתיד בכל הדרם

אבל , תעלה לפי דעתםי אם שניקו מהרעות את כבוד הבורא,  רעותקבל טובות מבליל שאין יכול, החומרי

ודעים שכל י אנו, עשה' שכל אשר חפץ ד, פי הדעה הנכונה התורייתל אבל. הלא אין שייך לברך על הרעות

וכיון שנתן , א מ שפט צדק כפי החכמה האלהית"כרח כה הרעות הם מיועדים ממש לטוב ואין כאן  דבר של

א מצד ההנהגה "כ, העדר יחש יכולתו תואר הדיינות אינו בא מצד דבר שבא ב הכרח. דיינך, להיךא 'לך ד

ליונה ודאי ראוי ע וכיון שהוא טובה, והיא עצמה היא  הטובה השלמה, החכמהו הבאה מצד מ שפט היושר

שהרי אם  , והערה זאת נסמכ ת יפה לברכת המזון. 'גלויה כשם שהוא מברך על הטובה' לברך עלי

מ כיון שידענו ברור "מ. צרכו למזוןו שבאה לאדם מחבור החומר, ם הכרח המזון הוא רעהדקדק עצל באנו

ומזה אנו . טובהל כ ודאי יסוד הדבר בכלליו ופרטיו הוא הכל"טוב והמטיב אה שכה גזר השם יתברך

ועץ י שהם עצות מרחוק מפלא, שהם טובות גמורות, תואר רעותו למדין לכל הרעות המתדמות לנו בצביון

 .תכלית הטובה שראוי לברך עליהם בנפש חפצהל

 

lf. 
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אמר שמו אל לעולם אל יוציא אדם  את  ' כו,  ומר כרכוא יצד מזמנין בשלשה אומר נכרך כשלשה והואכ

וישנם כמה גופי תורה , דעת אלהיםב מעלת העבודה האלהית נחלקת לפי השגתו של אדם. ן הכללמ עצמו

אמנם אין . מנומ תועלת מהם נתנה בשביל בעלי מדריגה פחותהשכיל אחד כי המ שתוכלנה להתראות בעיני

, חיוב להיות קשור אל הכלל ומה שיש בדבר צורך הכללה כי יש עליו, לו לשחרר עצמו מהם בשום אופן

בוהים בדעת אלקים נכללים  ג המשכילים היותר. לפי מצב כלל האומה דרושים ענינים כאלהש מפני

השלמת הכלל מ ומה שמתגרע, כ השלמה"למות בהכלל מתוספת בהם גש כי מה שמתוספת, בפעולות הכלל

ועד כמה הוא מתפעל לפי , להבין גודל שליטת הכלל עליוו כי אין אדם יכול להשיג. כ השלמתם"מתגרע ג

ו שלפי ענינו הפרטי כבר אין לו צורך ל בדברים שנדמה' כ עליו שלא לפרוש מהכלל אפי"ע, לל האומהכ ענין

ונמצא  , רעה על הכללל ישנם דברים כאלה שאם יפרוש היחיד יפעול, תי מדות בדברש נםאמנם יש. בכאלה

מדה ה וכל עניני שלימות לפי' יחיד משתתף בכל דרכיו בעבודת דה כ"ג' א כשיהי"שאין הכלל מבונה כ

כי הכלל יאחז דרכו הנאותה לו  , גלוי את הכללב ויש אופן פרישה יחידית שלא תוכל להזיק. הדרושה לו

בודאי החובה מוטלת  ו ,נין הראשון הוא דומה לשלשה שבהפרד היחיד אין כאן כללע והנה. בכל אופן

. א תיקון ושכלול ולא הריסה וקלקול"די שלא יגרום לו ככ ג על כל יחיד להיות שותף עם הכלל"בכה

דרים או שהוא בחדרי ח, מנומ י פרישתו לא יזיק את הכלל כי לא ילמד"ם אופן השני שאם עג אמנם

ק אל הכלל ר ז אינו מדקדק בדקדו קי מצות שהם לדעתו נאותים בחיוב"עיו שבוחר לו עבודה יותר גדולה

אף שפורש את עצמו , כ ברכו"שלשה והוא שאומר גב והוא דומה לזה שנכלל. שלא עלו למעלתו הרמה

כי לבד . ממנוע "א יוציא אדם אל מ אין זה דרך כבושה וגם באופן שהכלל לא יוזק"מ. כלל שלםה מ"מ

והגת בכל נ כ היזק פרטי במה שמחסר מנפשו אותה המדריגה שהיא"ג יוכל להיות, היזק הכלל הנגלה

כ צורך יחיד "יש בזה ג, כלל וכל מה שהכלל צריך לוה מ הוא קשור אל"כי עם כל מעלת היחיד מ. הכלל

גם באופן , כ לעולם"ע. כולוכלל ה היחיד ההוא גבוה ונעלה מאד ממדת ' יהי' אפי, כ"לתי גלוי כב באופן

 .יחש עצמוב גם, ע מן הכלל"אל יוציא אדם א, הפרשו ממנו באיזה פרטב שהכלל יעמוד על מכונו גם

 

lg. 

 
ולפי הרגיל בעולם אין , ברכות בנוי על הרגש הלבה יסוד. ח הוא אם לאו"מברכותיו של אדם ניכר א ם ת

התנשאות הדמיון הכוזב ואמרו מיטב  ב אי רגשעד שרצו לתאר שירים מל, ורך בשלימות השכלצ להרגש

הורונו . רגש הטבעיה א מה שיורה"קום לחשוב שאין לבקש דרכי חכמה בברכות כמ 'כ הי"א, השיר כוזבו

ויש יתרון רב לדברי , פ מוסדי החכמה והשכל השלם"ע בנוי' שאין הדבר כן כי הרגש צריך שיהי

וצאים מלב ריק מחכמה ושלימות י לאים רגש אבליוצאים מלב מלא חכמה לדברים שהם אמנם מה רגש

דם ניכר אם א כ מברכותיו של"ע, כ המקום להנהלת הכוחות ההרגשיות"ג כ התורה ממלאת"ע. השכל

 .ח הוא אם לאו"ת

 

lh. 

 
ני "מ במו"וכן ביאר  הר', מציאות כולה היא טוב דה .ז בור"ח ומטובו ה"ז ת"רכי אומר וכטוכו ה, כיצד

והנה כל הנמצא כולו . ולהכ ההשכלה האמתית בסדר  המציאות, " טובי על פניךעביר כלא אני"פ"ע

כ  "א, ולהכ עד שכח החיים מושפע מכל התכנית, יש אחד בעל אבריםא בגשמיותו ורוחניותו הוא כתבנית
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ממקצת הטוב  ' דהיינו שהחיים יהי, אמר ומטובו  חיינוי מצד החכמה לא' המסתכל באמת שמכיר כב וד ד

אמנם הרחוק .  היא כל הטובש  כי שפע החיים ודאי מחובר הוא עם כל המציאות כולה,נול המתיחש

מתיחש ה לפי הערך, הוא יבטא לומר מטובו חיינו, א את טובת עצמו"כ מהסתכלות כללית ואינו מרגיש

לא ההשכלה האמתית בהוד משך החיים המחובר ', ד מפני שרק הרגשת עצמו תעוררהו להודות לשם, אליו

ח ומטובו "ז ת"כ כטובו חיינו ה"ע .כללי של כל המציאות כולה שהיא טובו של מקום ברוך הואה עם הטוב

ולא יצמצם , כלליה כ תשכלל את האדם להכיר הוד הענין"השקפה של דרך ארץ גה שאפילו, ז כור"חיינו ה

הבנה  ה ת עללהורו, ח לבטא מדעת עצמו ובטובו חיינו"מעלת תל כ אם שלא יגיע"ע. עצמו רק ברגשי עצמו

כ להיות מצומצם בהרגשתו רק "א תנוח דעתו גל אבל, השלמה של משך החיים שהוא נגזר מהטוב הכללי

בדרך ארץ ' שאפי, ז בור"פרטי הה א הצמצום"כ מי שאינו מרגיש כ"א. ממלא את חוגו הצרה ברגש הטוב

א "ח כ"ור ולא תב וא אינווהעומד באמצע ש ה, כ  לא הגיע"פ לפי הנגלה ממנו ג"כע המביא ליחש כללי נערך

ביון צ ירגיש שלא ימלאהו לבו להוציא הודאתו רק בחק, עיוניו ב דהיינו שלם במדותיו הטבעיות ולא, ה"ע

החיים ' איך יהי, ח להורות דרך ההודאה"תל ישאל, ואם לא יגיע למעלת ההכרה השלמה. טובו הפרטי

אבל הבור לא ". ובטובו" :ח"כ כת"אמר גח י"ובהיותו נסמך לת, יסוד הטוב הכללימ הפרטים נמשכים

הודאה ה כ לא יוכל לקבל רושם"ע, א הנוגע אל עצמו ובשרו"ליו כע יוכל לצייר טוב אמיתי ראוי  להודות

:  זקה להבליט רעיונו הפנימי כפי רגשו  באמרוח 'והסכמתו תהי, הכללית] המציאות[של בטובו המורה 

 .א פרטות"ללות ככ שאין בהם, י החושים הגסיםפי מדתו הצרה שנשקעת בערככ ,"מטובו חיינו"

 

n. 

 
כשאלה נמי הא   , בשאלה שאני, ית עכדך לעולםכ ) את(ל אכיי לרנ דימי והא כ תיב ומכרכתך  יכורך "א

הודאה באה לאדם מצד התכונה העליונה ה התחלת רגש. ת כהיכ"ההוא בד, רחב פיך ואמלאהוה כתיכ

סוד היושר שהוא י כ ראוי שיעלה אל"ע. הכרת טובהבר אל היושר והמעלה של כ שבנפשו שמתעורר

שריש י וזה, יחסר לאדם תתעורר בו מצד הכרת החסרון בעצמוש אמנם הבקשה למה. ההכרה בטוב הכללי

כי בהפסד לאדם אהבת עצמו גם במדה . שכלול הכללל בו אהבת עצמו במדה הבינונית שהיא דרושה מאד

כ בשאלה ראוי לתן  "ע. ליוניםע  כל חוקי היושר והצדק היותרמ לתלות עליו"לו בסיס ע' א יהיל הדרושה

פרטי לפי ה כ יתרומם למעלת ההודאה להשתמש בטובו"ואח. ל הפועלא מקום לההרגשה הפרטית לצאת

שהם חקות , פ התורה והמצוה"יוצא מהנהגה הטובה שעש ,השכל היותר נעלה שהוא תכלית הטוב הכללי

כ בשאלה ראוי להבליט "ע. לכותיה ת הליכות אלא"ות עולם לו אהליכ, כלל המציאות ופרטיול החיים

ימושי החושים והנלוים ש שיסודה, ז הוא בשאלה חומרית"אמנם כ. מכרכתך יבורךו לאמר, הענין הפרטי

כללי ה אז ראוי לו שישכיל את הערך, וחנית להשלמתו העליונהר אמנם בהתרומם האדם לשאלה. עמהם

כ  הרחבת האיכות של המושג  "ההרחבה היא כוללת גו ,"חב פיך ואמלאהוהר"ת כתיכ  "כ כד"ע. האמיתי

 .גבוה שמים מארץכ תכלית המעלה מצד ערך הכללי שהוא גבוה מערך הפרטיב 'שיהי

 

n ̀. 

 
ואין זורקין , ואין מעכירין כום מלא על הפת, פתה אין מניחין כשר חי על, דכרי ם נאמרו בפת' ר ד"ת

שכיון שהחיים , ל קדושת החיים וכבודםע כבוד הפת היא הוראה. ה בפתואין מומכין אה הקער, פתה את
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כ להאמצעי "ניתן גה י כיבוד"וראוי להראות כבודם ע, מטרה גבוהה ראוי לכבדםל האנושיים עומדים

מנם יתרון כבוד ראוי  לתן לפת שהוא אות על  מעלת א .העקרי שעמו קונים את   החיים שהוא הפת

לי "וכדחז, י אכילת פת"אדם עב כי הדעת מתרבה , הו למעלה יותר עליונהעוד עתיד הוא להביאו ,האדם

וא מוכן ה כי מצד התכונה הפראית של האדם. אמא עד שיטעום טעם דגןו שאין התינוק יודע לקרא אבא

אדם אוכלי בשר -ד היום בקצות היישוב פראיע וכאשר נמצא גם, לאכול בשר חי ככל החיות הטורפות

, מוכשרים לאכול בשר חיה ל את"כ גינו חן"וע. מתגלה באכילת בשר חי ביותרפראות ה והכשר, אדם

התנשאו ו י יתרון הכרתו"ואכילת הפת באה לאדם ע. ותו כשהוא חיא באמרם לגנאי הבבליים אוכלים

כי נברא בצלם אלהים להיות מתדמה , גולתו העליונהס י הכרתו את "ע, ח הטורפים"למעלה מדרכי הבע

אם אינם מספיקים להזנתו כשהם ו ,כ השכיל להכין יסוד מזונו מן  הצמחים"ע. ר והטובעשות הישב לקונו

כשיתרפא לגמרי ל ,עד שיוכל לבא בהמשך הזמן". 'ולחם לבב אנוש יסעד" ,השכיל לעשת מהם פת, חיים

שלא התירה . שלא יצטרף כלל לאכילת בשר, קדמוניה מכל הנפילה המוסרית אשר חילה בו הנחש

, מוסריותה והתרחקה מאור פני יוצרהב ני דוחק חולשת הגוף שבא מס בת חולשת הנפשא מפ"כ תורה

ח שהותר לו מובן "תו .ה אסור לאכול בשר"על"ואמרו חז". אוה נפשך לאכול בשרת כי: "כלשון הכתוב 

ח יתנו המס "וראוי שגם בע, דרישתה שהוא אור העולםו הוא שהוא רק למען יוכל להתחזק בתורה

י מלחמות רבות ועונשי "בות ער ז קרבנות"א הקריבו ע"כמו שגם בנ , הביא אורה לעולםדי לכ הקצוב

, אכילת בשרל ח לא יזדקקו"כל צורך בכך ממילא גם ת' וכשלא יהי. בלבש כדי לפשוט עקמומיות, שמים

על , ק שהסעודה תקרא לחם "ומסגולת לשה, "שובעל ואכלתם לחמכם: "והכתוב אומר בברכות 

כילת בשר חי הוא הצד השפל של התכונה א פ"עכ. לעתיד לבא' וסרית היותר עליונה שתהיתעודה המה שם

שהפת הוא האות , ל הפתע כ אין מניחין בשר חי"ע. הצד המעלה שתביאהו אכילת הפתל בניגוד, האנושית

תקן ל אמנם המנהג התרבותי. יפך הבשר החי שהוא הוראת הפראותה ,על החיים התרבותיים המוסריים

שמוציא את האדם , משתמש בו שלא כדרכוש נהפך לרועץ אצל מי, כלים שהתחלתם היא הפתהמא

מזונות ותיקונם בא לבקש ה י השכלתו להשתדל בתקנת"וע. הסתפק במה שיספיק לול מתכונתו הראויה

כ  "ע. נחב כסיפור התורה' והובלט זה הקלקול ביותר בשתי, שבע נפשול עד שלא יספיק לו אכלו, מותרות

כי בשתיית  , רגיל הוא במשקה הנשתה שלא להכרחה מילוי הכוס כפי,  מעבירין כום מלא על הפתאין

לאכול , יביא לתכונה הראויה לאדםש להורות שמכבוד הפת הוא, צמאון אין מקפידים למלא הכוסל המים

 אל מלא את כל הנחוץל הוא הזהירות, והנה מסעיפי כבוד החיים. השלמתו האמתיתב לשבע נפשו ולשמח

אין  ש ז יתעורר במה"וע. ימנעו מהגוף גם את הדברים הראויים לוש שלא כדעת המואסים בחיים, חיי הגוף

א "כ, ככלי אין חפץ בו, האדם' לחם שעליו יחיה כעין, כלומר שלא להרחיק את המוכרח, זורקין את הפת

אמנם  . פ מדה נכונה"חסרוניו הראויים עו התעסקות בכל הדברים המביאים להשלים צרכי האדםה לאהוב

קשת חייו הוא מפני נזר ב ראוי שיתברר לאדם שתכלית, הטבעת התכלית של החייםב החותם האחרון

וצאים מ אוהבי החיים רק כדי להיות, אמנם מחפץ הכסילים. להיםא החכמה והצדק שהם דעת, החיים

 להוראת הרחקה  ,סומכין את  הקערה בפת כ אין"ע. ראוי להתרחק, זמן להנאת החושים בחיי שעה

,  מלאה מעדנים בפתה והוא סומך את קערתו, למען אוכל' אחי: באמור הסכל, חייםה ממאמר השולל ערך

לא כן חלק האדם השלם שהוא . יהנות ממנעמי קערתול כאילו בא הפת לתן לו כח חיים כדי שיוכל

 ומן הנביאים ומן מן התורה. קרבוב ובפת הוא סומך את תורתו וחכמת אלהים אשר, די לחיותכ אוכל

 .היינו לבב אנוש המוכנת להשכיל להיטיב, ליבא ד דפתא סעדתא , הכתובים
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', א כו "דר' ז פתק לקמי"שקל מ, קמייהו תמרי ורמוניל אייתי, א כריכו רפתא בהדי הדדי"ז ור"אמימר ומ

א במידי דלא  א במידי דממאים הה ק"ל, פ שאין מזרקין את הפת מזרקין את האוכלין"התניא אעו ל"א

. קו ץ נפשו בות אהוב לו ולא' אדם השלם במדותיו הוא שהסיפוק ההכרחי יהיל ההנהגה הראויה. ממאים

א גם לא "כ, חיים ההכרחיים של האדם במה שימאסהול כ לא די שלא יבזה את הפת שהוא הנועד"ע

,  כי מיעוטם יפה,מאסם ולאבדםל אם שאין, אמנם המותרות. א יתנהג ב ו באורח מוסר וחבה"כ יזרקנו

מישב דעתו בדברים ש י פינוק חושיו במה"תי והרחבת דעת האדם ע"לשון לדה ומיני מתיקה מרגילין את

' אמנם ראו י להשקיף כי הנטי. כ אי ן ראוי למאס ם"ע, אדמ ערבים ונעימים במדה ובמ שקל טובה היא

ד שיביאהו המצב  עודןהם עבד מכל מותרות מבלי זהירות תעשה אותם למוכרחות ויעשה האדםה אחרי

הם חוץ  ש כ ראוי להורות כי זורקין את האוכלין"ע, א"מו שקרה לרוב בנכ לעזיבת השלמתו האמתית

אבל חלילה . לעומת המתמכר אל מנעמיהם, פשנ כי לפעמים ראוי לעזבם ולהשקיף עליהם בשאט, מפת

ועת ומשפט ידע  לב . "שיעורםכ כולם ומביאין תו עלת גדולה ללוקח מהם' לאבדם כי  מעשה דו למאסם

 " .יאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעךו 'לו עמי שומע לי כו"ו, " חכם
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פניהם קליות ואגוזים כימות החמה אבל לא ל ר ממשיכין יין כצינורות לפני חתן וכלה וזורקים"ת

' אוי שת היר, יבקש כל איש בחייו למצאש נועם  השמחה שראוי. 'אכל לא גלוטקא ות כו, גשמיםה כימות

ההדרכה הנכונה לקנין  ו .שמחה את גבולה תביא לידי מצב הוללות שסופה תוגהה כי בעבור, מוגבלת

תועילהו לקנות המדות הטובות והשלמת החכמה ויראת  ש שהיא אור חיי האדם, השמחה הממוצעת

נורות משיכין יין המורה על השמחה בצימ כ"ע. היא במה שימאס  האדם הדברים המותריים, הורהט 'ד

וזורקין  . סידורםב ורה הוראת הצינור גם בפי חכמי הקבלה על הגבלת העניניםה וכן, שהם מוגבלות

כ ראוי שהקליות והאגוזים "ע, ורה על העדר חשיבותםת זריקת האוכלים, לפניהם קליות ואגוזים

מחה אדם הרוצה לקנות בחייו השה שיהיו בלתי נחשבים בעיני, ינם מצרכי האדם המוכרחיםא שהם

כי הצרכים , כללוב ריחת הוקרת המותרות ל א יביא להפחית את  ערך החייםב אמנם. המוגבלת השלמה

כ גלוטקאות שהם עיקר חיי האדם המוכרחים ראוי "ע .המוכרחים ראוי שיתפשו מקומם הראוי להם

 וההערות על הדרכת, אדםל וחשיבותם והוקרתם תביא טובה וכשרון מוסרי, הם כל זילזולמ להרחיק

רכו  ד שאז יאחז, תעורר בהם בהתחלת בנין חייו בחיי המשפחהמ השמחה ותנאיה ראוי האדם להיות

 .המכלכל דבריו במשפט, דור ישר וצדיק' זרעו יהיו ,בצדק ומשרים לבנות בית לתהלה ולתפארת בישראל
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והמשתכר ממנו   , והרגיל כו יפה לכל גופו, עייםמ כ לבני"ר איספרגום יפה ללב וטוכ לעינים וכש"ת

מפני שממנה , שמחה חקוקה בנפש האדםה מדת' כי כה נתן ד, ראוי לאדם שישמח בחייו. כל גופול קשה

ל הוד ויופי של הבריאה ש האמצעיים לשמחת הנפש הוא ההרגשה. חכמה ויושר המעשיםה תוצאות לזוהר

די כ נת הלב על מכונהאמנם ראוי להעמיד תכו" . הוד והדר לבשת" ," בפעליך' כי שמחתני ד", כולה

ריאות הלב מצד פעולתו ההרגשית הרוחנית ב כ להשלמת"ע. שירגיש הלב את היופי של המציאות כולה
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ין הכרת היופי באה אל א אמנם . מפתח יפה את כשרון הר גש להדרת היופי שבמציאותש ,יאמר יפה ללב

 הבטה כללית ונאותה בהיותם מוכנים להביט, ל העיניםש י הסקירה הטובה"א ע"הלב להנעימו כ

עד שירגיש ה לב , אופן ישר ונאותב שאז יובילו החושים את  ההרגשות, כ מחוזק ה נפש ובריאותה"ג הבאה

חושים ויתרון ה אמנם חידוד. שמח בחייו ומוכן לכל המעלות העליונות' יהיו את יפים ויתעדן על הדרם

באופן שלא  , השתמש בזה כשורהגיל בהם ומתרגל לר כשהאדם, הרגשת הלב בצד היופי של המציאות

עד שילך בדרך  , מישר את כל דרכיוו הוא יפה לכל גופו, עתו המוסרית מהממת ה הדר החיצוניד תטרף

אמנם  . חיים הנצחייםב כ לאחרית ותקוה טובה"ותביאהו ג, שמחת לב וצהלת רוחב ,ז"חיים טובים בעוה

ברק ה הוא משתכר מהדר, ליתם הרצויההוד והיופי שבחיים לתכה מי שלא הרגיל נפשו להשתמש בהכרת

ויפסיד , עד שיעזוב תעודת היופי ומטרתה, דאימ ויבא לנטות אחר ההברקה החיצונית יותר, החיצוני

זהו המשתכר ממנו שקש ה ו .י התפתחות הנפש בכל כחותיה"אמתים הראויים להתרומם עה המושגים

רק   ' ויראת ד, גוףה כ כחות"נפש כן תפסיד גהתרגשות כשם שפועלת להרע על הה כי יתרון, אמנם לכל גופו

לא די שמועיל לו על  , שימוש פיתוח כשרונותיוב אמנם ההולך בדרך ישרה. היא תוסיף ימים 

מקו ם ' ולא חוזק החיים לא היל כי. א גם עצם כוחות החיים מתחזקים"כ, ההרגשות להנעימםו החושים

עיים שהם מ כ לבני"כש, פה ללנ וטוב לעיניםוכיון שהוא י. שמחת הלבל להנעמת ההרגשה ברגש ה מבט

וכל אלה המדות הם עומדים בטובת ם   . ל מלואותםע כחות ההזנה שהם מכשירים את כוחות  החיים להיות

כ הננו מוזהרים לנהל את רגשות  "ע .מתנהג בכשרון ונהפכים לרועץ למשתכר ומתהמם על ידםו לרגיל

עד , כ שימוש היופי"ג לפי רוב השליטה השכלית כן יגדלו, שכל האלהיהפ מתג"ע הנפש ופתוח חושי היופי

. כ נויו של עולם "הוא ג, טהור והשם יאמר בו בכתבו ה ק ששם הוא המכון לאור השכל"שביהמ

פ משפט השכל ולא "כ רגש היופי ע"ג להגביל, כאשר כך יאתה לנו, לנוי ' דם שאסור לעשות אפיא ופרצוף

שמה , ק"קהב ,אבל במק ום המקדש, אמנם זהו רק בגבולים. וגיובים המה הרר כי, לתן לו כל שולטנו

כי ראוי לתן ליופי חלקו כפי ערך , ברב כשרון, הםל שפני אדם, מצווים אנחנו להעמיד את הכרובים

ומה רבו העמים שהשתכרו ממה  . אמתיתה שאז יתנהל במשרים לאושר האדם והצלתו, שכל עליוה הגברת

, משמי קדשו יענינוש אלהינו' אמנם אנחנו עינינו אל ד. בדו את עולמםעינים ואל שהוא יפה ללב וטוב

נאמר ש ,שמשם יצאה האורה, קום מקדשינו שהוא נויו של עולםמ על, " והיו עיני ולבי שם כל הימים"

אשר בנינו ", " ים רבים והארץ האירה מכבודומ והנה כבוד אלהי ישראל בא דרך הקדים וקולו כקול"

, זוינו מלאים מפיקים מזן אל זןמ .בנותינו כזויות מחוטבות תבנית  היכל,  בנעוריהםגודליםמ כנטיעים

אשרי , רחובותינוב אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין  צוחה, חוצותינוב צאנינו מאליפות מרובבות 

 .י" אלהיו' העם שככה לו אשרי העם שד
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ים  ודרום ' שנאמר ומלא כרכת ד, לי מצריםכ להר יוחנן כל המכרך על כום מלא נותנים לו נח"א

ההשקפה החיצונה של הדרך הנאותה . כ"העוהו ז"העוה, ח אמר זוכה ונוחל שני עולמים"ריברו .ירשה

ירחיק מאתו אהבת   ו הוא להיות מסתפק  רק במוכרח לו, חיים לפי מובנם האמיתיב לאדם החפץ

ובודאי לא לחנם נחקקה מיוצר רוח , דםטוע בנפש האנ אמנם אהבת הרחבת החיים הוא. המותרות

חיים היא מדה שאינה הוגנת ה אלא שכשם שבקשת הרחבת. קרבו תכונה כזאת ברוח האדםב האדם

ישים גבול ש כי אז ודאי המדה היפה לאדם, מען השביע נפשו וחושיול כשיבקש האדם את תעודתה רק

ובחפץ החיים , יו שאינם מוגבליםשישתמש האדם בכוחותכ אבל. לתשוקותיו ויאמר להם עד פה תבאו
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צ כלל להדריכו לצמצם "אז  א', עיני דב להיות מוכן על ידם לעשות הטוב והישר, הוא בהרחבה גדולהש שבו

איש הישר והטוב ה למדו לבקש בקשות גדולות כי אין קץ למעשים טובים שיוכלל א ראוי"כ, כוחותיו

ה אמנם על השביעה של המותרות כום המלא יורה .לעשות כשתשיג ידו די הרחבת החיים

ז תעיר "שע, עשות הטוב והישרל ,לצד ה מעשה' אבל בהיותו כהטתמש בו לברכת ד, יתירהה וההרחבה

מעלה והטוב ה אמנם ראוי לאהוב את החיים עם הרחבתם אמנם לתכליתש ללמד, הברכה על כוס מלא

קש את החיים עם הרחבתם לטובת כי תחת שהמב, צריםמ לאיש כזה נותנים לו נחלה בלא. 'שהוא ברכת ד 

אבל המבקש את כל המותרות של . ובט כי כמה יוכל האדם להיות נהנה בעצמו מכל, כ הוא מוגבל"ע עצמו

כ נותנים לו "ע, תכונהל אין קצה, דולה כדי להיות פועל רב טוב להשכיל ולהיטיבג עושר וכבוד והצלחה

ה  ב שבהיות האדם מחזיק, ובה של הכרת טו בהטובה היא המדה הטה ויסוד ההנהגה. נחלה בלא מצרים

תתפ תח נפשו בכל המדות היקר ות ויחרץ , תברךי בשכלו הטהור נגד כל  הטוב שיקבל מהמ טיב האמיתי

היות ציר אמונים להפיץ רב ל וכל מה שיוסיף לקבל טוב וחסד כה יוסיף. עשות הטוב והחסדו 'לעבודת ד

בא לידי י ובזה, נפש האדם המכי ר את  טובת  י וצרו' יתרון שתתעלה אליה שזה אמנם הוא, חסד בעולם

, ת ההנאות הגשמיות והרוחניות לשני מערכותא א שהם מחלקים"מה שאינו נוהג ברוב בנ, מעלה יקרה

כשם  שאין המים : מפורסםה כמאמר המוסרי, ב יכולים להיות אצלם באהבה בנפשם"עוהו ז"ואין עוה

אהב ת  ב זאת היא המדה, ב"ז עם אהבת עוה"יחד אהבת עוהא תחול ל והאש יכולים להכנס בכלי אחד כן

ז הבנויה מצד הטוב שיוכל להשפיע על "הבת עוהא אבל. פ תקות ההנעמה החושית לעצמו"ע' ז הבנוי"עוה

יים רוחניים מלאים ממושגים ח ז חייו הם"ובעודו בחיי עוה, אהבה הגשמית גם היא רוחניתה הלא, ידה

וא זוכה ה כ זה המברך על כוס מלא"ע. ב"ם חיים וקיימים גם בעוההש טהורים של אהבת חסד וצדקה

ומשני המאמרים יחד למדנו כי . ז בהתכנסם בלב"אז ואין הם סותרים, ב"ז ועוה"עוה, עולמות' ונוחל

מצא תעודתה בדבר שאין לתן לה ל רחבת החיים כיון שאין לה קצבה בטבע הנפש ראויה היאה הנטיה של

ש מקום גם   י כ"ע. יש כח בנפש שאין לו מקום שימוש לפי הצדק והמעלהש שאי אפשר לדון, קצבה

והיא מכשרת א ת הנפש לקבל את   ',  מימות דרך  ביראת דת פ דרכה של"להרחבת החיים בכל מילואיהם ע

 ,ב"ז והעוה"ולמות העוהע 'כ זוכה ונוחל ב"ע. מדת החיים החומריים והרוחניים גם יחדח כל
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, לא מפרי כ טנו של איש  שנאמר וברך  פרי בטנךא  פרי כטנה של א שה מתברךא מ נין שאין"תניא רנ

תלמדנו ארחות חיים בכלל ההנהגה , אשהה התעודה הטבעית ביחש. טנה לא נא מר אלא פרי  כטנךכ פרי

כי הננו רואים . תמימהה 'פ דרכה של תורת ד"ע, האשה הכללית של כלל האומה, בנותה והחינוך הראוי אל

ומעבר מזה הננו רואים כי לא נוצרו , כשרון נפשי הגוןו כ ברוכות בשכל טוב"גאת הבנות והם 

צד הטיפול הראוי להם בגידול מ בין מצד תכונת נפשן וכן, סוקים בעמקי המדעים והמוסריםע להיות

כ  בהשלמת השכל "ג ועוד כי אם  יתגב ר דור אחד וי אבה לשכלל את הבנות. הנקתםו עיבורם לידתם, הבנים

וההתעסקות בכשרון , י תושיה מתשת כחו של אדם כ ,אז ירע לאושר הדור הבא, יונהבמעלה על

הניח חזקת הגוף ש ל האמהות שלא ל פ"כ ראוי לכה"ע. חוזק הגוף , ברב או  במע ט, פ"חליש עכמ השכל

חולשת האבות מחלישים את   מ פ איזה חלק רשום מחסרון הנמנה"וישלים עכ, לימודיםה יתמוטט מעבודת

ור חלש ד יצא בהמשך הזמן, כ האם נתונה אל עבודת המושכלות"היות גב אבל. בודת השכלפ ע"גופם ע

קבל את יס ודי החכמה והצדק ואור דעת אלהים ל מוכשר כלו מרוב חולשתו' שלא יהי, ורפה אונים

מלמד את ב תו תורה כאלו מלמדה ה לכל"כ גדולים מאד דברי  חכמים ז"ע. ריאה וגוף ב ריאב שצריכים נפש
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על כשרון , שאולל אמנם  עדיין יש. פ ההדרכה המעולה הזאת"כללי שהצלנו עה ואין קץ לאושר, תפלות

וצר הנפש יתברך כוחות נפלאות במין שלם מהאנושיות י היתכן שיחוק, השכלי של האשה על מה נוצר

וצרה שלא נ' לראי, את הטבע עצמו, גלויה ז נקח לנו לעד את "ע. נת שלא יצא אל הפועל בכל תכונתומ על

פ ההנהגה "ע, ודרכתמ א רב כח שכלי בה להשכיל עד כמה ראוי להיות"כ, עצמהמ האשה לחולל חדשות

מוסרית ה פ רכות מזגה להרגיש את הוד ההדרכה"המוכנת ע. עדינהה והנפש, המעולה של שלימי האנשים

 ובהעמיקם תכנית ששלימי האנשים ישכילו בחכמתםה כפי, ודרך צדקה ומשרים' וטוב הטעם של יראת ד

שנונה שתצא אל פועל הנעלה רק ו הרגשה דקה, ל "כדברי חז, ה בינה יתירה"נן לה בזה הקבח ,חקרם

בעיות טובות ט פ רגשות"ולבארם ע, הרחיב ולהטעים את יסודי המוסרל פ ארחה"בהיותה פועלת ע

רק אז , הבנותובת הדרישה מסתלקת מהאבות לחינוך ח כ רק בהיות"ע. הנקלטות מחזיון הנהגת בית יפה

מדעים המוסרים ואורחות הטובות של ה פ רגשות לבבם א ת"לכלכל ולטפח ע, פועל הכשר הבנותה יצא אל

יוסיפו , שרונן ירבהכ ואם. ואז גם המצויינות ביותר תב יננה את תעודתן, שרי קודשו שיורו  חכמים' יראת ד

שיכרוה ,  התורהפ המקור הראשי שישאבו מאור"ע ,דעת להרחיב את ארחות הצדק והטוב

אבל בהתפרץ המנהג   . מוע ועם' ואז יבנו לנו בתים נאמנים שלמים עם ד, עמקה של תורהמ הגברים

אינו ש מה, טעינה בתעודתן לחשוב שעליהן לחפש חדשות יסודיותת אז, להלעיט את  הבנות תורה וחקר

תורת אמת  ש אין פרי כ למדתנו "ע. החומרייםו ויצא מזה קלקול עצום בחיים המוסריים, פ תכונתן"ע

שהבינה היתירה של , נפשיה וכהטבע הגופני כן הוא, תברך אלא  מפרי בטנו  של אישמ בטנה של אשה

שמע " ,באורח ההוראה המעשית של מוסר האב המקורי, ביא רק טו בת ,שהיא אשת חיל באמת, האשה

 " .בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך
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ל רב נחמן לשדר לה מר "א, כסא דברכתא' היכ ליי כריך כרכת מזונאעולא איקלע לכי רב נחמן כריך ו

אדהכי  , תנרך אלא מפרי בטנו של אישמ י אין פרי בטנה של אשה"ל הכי אר"א, ברכתא לילתאד כטא

נ נשדר לה מר כסא   "ל ר"א, חמראד מ אה דני' מה כזיהרא ועלתה לכי חמרא ותברת  דק שמעת ילתא

בהיות הוראת . מטמרטוטי כלמיו ממהדורי מילי' שלחה לי, ברכתא היאה נכגא ד"י ככ שלח לה, אחרינא

זה רושם קיים ב ראוי לחוק, פ השלימות השכלית"רחבת החיים והנהגתם עה כוס הברכה הוא על יסוד

והאשה תמלא ברגשותיה , עתו המקורית של האישד פ"הנהגת כל בית בישראל מתנהגת ע' שתהי

ואף שיש . עושה רצון בעלה ש ואיזוהי אשה כשרה, כם המקוריל המטרה שיציב הבעל החא הטהורות

, פנימיותה ראוי להן שתקחנה חלק בהנהגה לפי מושגיהן, מין הנשיםמ מקום לדון כי המצויינות ביותר

וזהו תמיד שלימותו של . ראוי בהנהגת רוב המיןה סבר עולא כי ראוי להרשים בחותם ההלכה את היסוד

, מנם בהיותה בת הנשיאא ילתא. ל עם שימצא בו הצטיינות באופן מופלאכלל עם הכלנ הפרט בהיותו

אשה לפי ה סברה שראוי לתן מקום להנהגה של, מצויינת בשאר רוחהו מגודלת בטכ סיסי מלכות וגדולה

כ בהיותה עסוקה "ע. תלות על מקוריות האישה מבלי, רגשותיה בדברים הנאותים ביותר אל הרגש

ולא לרבת ערך  על שלטונה ע חשבה מחאת , ה בתהלוכות הנהגת הנשיאותכלל לפי שטתה בהשפעתה על

, מראח כ עלתה לבי"ע. וערכן בהנהגה כללית למצויינות מהנה, בנותה ותעודתה שהציבה לה לחינוך

כ לדון לפי עומק הרגש  המיוחד "ש מקום לה גי וכי, כ"להורות שלטונה הבלתי תלוי באישה ג, ותברא

, שלח לה כסא אחרינאל נ להפיס דעתה בקש אמנם"ור. ית לא רק נט פלתנהגת עיקרמ בתור, למינה

הנהגה ל כ להמצא אשה גברת  ראויה"אפשר ג, וסדי ההלכה הכוללתמ פ"להוראה שעם שבכלל צדק עולא ע
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עולא אמנם רצה להשריש . מכוון בכוס של ברכהה ,פ יסוד השלימות השכלית"עיקרית בהרחבת החיים ע

א לו להיות יסוד  "מבלעדי השכל אש היא נוטה אל הרגש, החיל בכשרון רוחהצטינות אשת ה כי עם כל

. א נטפלת לגמריל אם' פ גם את הצטיינותה בתור מערכה שני"תכיר האשה עכש כ לעולם ראוי"ע, בהנהגה

בתור מער כה , ה נכגא  דכרכתא  הוא"א שלח לה כל כ"כ ,כ בשלח לה כסא אחרינ א לא חזר  מ שיטתו"ע

ראוי להכיר יתרון האשה  , עצמיה ברכה-של-כערך הכוס השני אחר הכוס, שכליתגד מערכה הנ 'שני

, מנם השיגהא היא. הזניח צד היתרון של האיש והוראת ההטפלה של האשהל כ אין מקום"ע. המצויינת

כי הנה  . 'יד האשה להנהיגן באופן מבורך וטוב לפני דב שרק, שישנם מקצועות הגונים בעולם המוסרי

יפעול הרכה על שלילת , טוב לבבהו י השכלות האשה"היותו הולך באופן טוב והגון עמשפחה בה חיי

, מרה ממהדוריא כ"ע. הם מקום במי שחיי המשפ חה שלו אינם על מלואותםל מצבים מוסרים רעים שיש

ומי . פ השקפותיהם הבלתי טבעיות"יעות בלתי נאותות עד יצמחו, מילי, הבלתי חיים חיי משפחה תמידית

היא תוכל בשכלה ושלטונה להסיר ו ,הוד חיי המשפחה כאשת החיל טובת השכל שהיא יסוד הביתב מכיר

יי הבית שלהם עומד  ח י החיים הפרועים של המהדורי שאין"הפרעות שמסובבות עו הרעים" מילים"את ה

ראוי להוקיר הדרכתה לא רק  , אשה בעלת הרגש מטבע הה הלא, ומה שנוגע לרגש. על טבעו הנאה

י שפלות ידים של "אפשרי לבא עה א מש מרתו מניוול"כ, רחבת ומפנקת את  חוש  היופי של האדםמ בתור

עוד יוסיפו , צמםע הבגדים הקרועים שמבזין את לובשיהן מצד, מטמרטוטיו .השגחה על ההנהגה הביתית

 א " עזוב האדם הנקיות וסידור היופי שאי אפשר להבנות כב ,בוז בהיות הגיעול מתוסף בהם בטבעם

וכל לבא עד הדיוטא התחתונה של י ובהיות האדם אובד את ר גשו להיופי. שה צופיה הליכות ביתהא י"ע

כ "ע. בבו כראויל לא יקחו'  מוסר והדרת החכמה ונועם כל נשגב ב דעת ויראת דה עד שגם הוד , ביזוי וגיעול

ובאשר יש פנים . להולא לעשותה רק טפי, ההנהגה הכלליתב ראוי לחשוב את המצויינת שבנשים לעיקרית

 .לקים חרות על לוח התלמוד הקדושא במכתב, נכתב למטרה זו החזיון הזה, דבר זה באופן מצוייןל גם
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שירה על הים שנאמר במקהלות ברכו אלהים . מרוא עוכרים שכמעי אמן, מ אומר מנין שאפי" ר' הי

, מכמה סיבות  קדושות' בנוי, אלה' ם דע ואהבתו הקשורה בלבן של ישראל' יראת ד. מקור ישרא למ 'ד

ת הנפש בטהרת א פעולת החינוך פועלת לרומם. המשיבת נפש' ההנהגה בתורת דו מהם קבלת  התורה

פועלת הקדושה הטבעית  , כל פועל של חינוך מעשימ אמנם לבד. אלקי ישראל' ההרגשה באהבת ד

ששם חלקו , מעוזו' ות חדות דאוי להיר כ הוא"וע, בשום האדם על לבו שהוא ממקו ר ישראל, צמהע מצד

שגם זולת . פועלה צ שום כח יוצא אל"ועל זה א. זה אשר לו אלהים קרובים אליוןה להיות מבני הגוי הגדול

שמרוממת  את הנפש לשירה , מקורית הטבעית הזאתה כ כבר נמצאת הקדושה"מעשים והדרכה ג

, גולה נפלאה מצד מקור מחצבתםס והנה התחלת ההרגשה שבאה לישראל שהם יש להם. 'גאון דב נפלאה

" . ם בים סוףי וימרו על", " ועבר בים צרה", ם לא הצטיינו בכשרון מעשיםש כי, נתגלה לישראל על הים

בין במצבם החמרי להצילם מיד שונאם ולראות , הפליאל בפועל פעל עמהם, הגדול ה' ובכל זאת רא ו יד ד

כל הקהל כאחד לבשה אותם רוח ו ,שיר שירי קודשבין במצבם הרוחני שרמה נפשם ל, רודפיהםמ נקמות

כונת חינוך ולא ת הנה לא פעלה כאן לא. שאיפת נפשם לצור יוצרם אלהי ישראלב ללכת באורח נשגב' ד

והנה הילד כבר מתפעל . מצויינת של נפשותן של ישראלה א התיחדות הטבעית"מעשה ולימוד כ

כיוון שמתקבצת בהמשך הזמן , פעולהה עולם מתחלתותיכף בצאתו לאויר ה, מראה עיניו מחינוכומ הוא

כמעי אמן להם אינו ש אמנם עוכרים. תחלת היא  מתחלת הרגשתו את  העולם החיצונימ בפעולות ניכרות
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ועל הים נתעורר זה הכח . פני שהם ממקור ישרא למ א  ההרגשה התכונית הכמוסה רק"נמצא כ

פעל , תרון זה שראו בעיניהם מהו ערכוי ורק, התרגשו הנפשות לשירה מפני שהם ממקור ישראלש הצפון

ארחות כחות הנפש נפלאים ו .זה הכשרון כבר הוא נמצא צפון גם בעוברין שבמעי אמןו ,עליהם לומר שירה

דולה באנשים ג כמו שהיא נמצאת במ דה, אינה ערוכה מסיבות חיצוניותש עד שההתרגשות הפנימית, המה

כ הכח הנשגב  "א. מועט גם ב היות האדם במצבו העוברימ ןכבר בהכרח נמצאת בהכנה ואופ, גדולים

וההרגשה הטבעית הזא ת  , עובריםה כ כפי שיעורם גם על"ל הגדולים מצד מצבם המקורי חל גע שחל

במה איפוא ישתוו  ו דעת-מדע וריקי-יוחדת למקהלות שבהם יתקבצו יחד בעלימ והיא, נשגבת היא לעולם

צד הסגולה הפנימית שמרוממת את  נפש כולם בהכרה מ קר, אלהי ישראל' רגשותיהם להודות לד

במקהלות ברכו . "מקו ר ישראלמ ת הטוב והיתרון שראוי ללבוש עבורו גיאות ועז מפני שהםא הפנימית

 ".ממקור ישראל' ד, אלהים
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אל תמול חלוקך שחרית מיד , וריאל שר  הפניםמ שלשה דברים מח לי, ר ישמעאל כן אלישע" א

מפני  , ום אימפרגום אלא למי  שנתנו לךכ ואל תחזיר,  ואל תטל ידך מ מי שלא נטל ידי ו,תלכשו השמש

ואומרים אימתי יבא אדם לידי , ו לאדםל אמרי לה איסתלגנית של מלאכי חבלה יושכין ומצפיןו שתכטיפת

ת ההקפה של כל השלימות א סוקרת, כנבואה והענפים הדומים לה, ההשגה הגדולה. ילכדו דברים הללו

עלים בהשגה גם את נ עד שלא יעזב מחקר רום פסגת המושגים היותר, בהנהגתוו ולו הראוי לאדם בשכלוכ

ישרה ה מביאים בדרך ישר או מסובב הרבה לסור מעל ההדרכהש ,כל חקירת הדרכים היותר רחוקים

וההשגות האמיתיות שממלאות בקדושת . ייםח המביאה לאושר האמיתי של האדם שהוא אור פני מלך

כדי שלא יעכבו את , הןמ  ללמד את תוכן הדרכים שראוי לסור. , ידיעה היותר בהירהה מתתן את א

אם שהיא נשגבה ואי אפשר להשתלם , שלם את נפשוה התכלית הנשגבה שאליה נושא האיש

בל כפי הראוי שיצייר האדם בניב א .א למי שהוא כבר קרוב למעלה של השגה כזאת"פנימים כה בציוריה

מקפת והולכת ו ',מתחלת מלמעלה רום פסגת השגות אלהיות של אור פני דש המעלה ההקפיתשפתים זאת 

יותר נמוכים שאם יונהגו שלא כשורה יהיו גורמים ה גם את  השכלת הדרכים היותר דקים ש במעשים

שיאמ ר  , שיחה של מלאכי השרתה היא, ק הסמוכה לנבואה"פ חזון רוה"כשמתגלה ע, דרך האושרמ הסרה

וממות והשגות ר והנה יסוד התורה היא בדקדוק  המעשים לתכלית מעלות. פניםה י טוריאל שרעליה טח ל

שכל אשר יוסיף האדם השכלה , חסידות הלוך והתרחבה פ היסוד הנאמן הזה תלך  מדת"וע. אמתיות

ריכים המעשים להיות מיושרים צ להים אמת ודרכי האמת לאמתתן יותר ירגיש בנפשו עד כמהא ודעת

ועל על פ והנה רושם המעשים. זוז מהם אל הדרכות הגדולות הכלליותל א"ימנים טבעיים שאכס, תמיד

עת בוקר שיפקח האדם את עיניו וירגיש את התבל ל וביותר המעשים הראשונים, הדיעות והמדות תמידי

 כשהם, פעלו יותר המעשיםי אז על הצעדים הראשונים של חיי כל יום, חיים הסובבים אותוה ומלאה וכל

יובים  ק ופועלים ביותר לערבב את המו שגים הטהורים כשהם, ישרהה מדוקדקים להיות לעזר לאור הדרך

כי בהחלש . נינים של מדות רעות ודיעות מפסידותק וקרובים אל, להעיר כוחות בלתי מביאים למעלות

, ח המדמהל ידי הרגש שבא בכע כ השכל הנעזר"מעשים שמרשימים פעולתם על הנפש יחלש גה י"הציור ע

. 'כחה באור דנ י דמיונות בלתי צודקים המעורות את עיני השכל מראות"ע ויחול ההפסד בהכח המדמה

והקישי שכל המפורש , כ מעשים רעים בפועל"אדם לחולל גה ומזה יתעוררו כוחות רעים הצפונים ביצר לב

פתח הגא וה הוא  . ט אתאשית כל חר ולעומתה הגאוה היא, הנה ראשית כל  חמדה היא הענוהו .טעמםמ גם



 293

פקחו עיניו ו כ בתחלת הקיצו"ע, ל "דת האדנות  כאשר ביאר  החסיד בחוהמ בהיות האדם מיחש לעצמו

ותחת הרושם של הגאוה והשליטה על . עבד לעצמו' יהיש וראוי, ראוי שלא ימשוך על עצמו מדת האדנות

,  שינוי המקרים שבמצבוו מפניל תרשים עליו פעולתו הראשונה בהשתמשו בשמשו המשועבדש זולתו

א "כ, תלבשו כ א ל תטול חלוקך שחרית מיד השמש"ע. כנעה וענות צדקה תרשים המניעה מזה בנפשו

כי אינך  , ראש הצעד של אורח החיים ליום הבא לפניךב פת ח ציור הענוה בלבבך, בעצמך שמש את עצמך

בכלל אין השררות נאה באמת  ו, שרתךל מוכן' אמת שאנוש כערכך נברא בצלם אלהים כמותך יהיב ראוי

אדם ה חרי הערת הענוה הכללית תבא הערה כוללת בהישרתא .ה"כל לראש בל א לאדון כל המתנשא"כ

צריכים הם להיות ' ובנוגע למעשים הטובי, כמיםח הלא צריך הוא לשאוב דעת ממקור, את דרכיו ושכלו

ידיעות הנחוצות לו באורח  ה בוהנה לפעמים יואל האיש לשאו. התכונות הפנימיות שבנפשמ שאובים

ברי חכמים ד הט אזנך ושמע"אף בגדול נאמר , ובאמת. ועל שיזדמן לופ י כל"משרים מכל מקור שיזדמן ע

ותוכו אכל , דאחר' שלמד תורה מפומיכמ"כך דרש רו .א לדעתי"לדעתם לא נאמר כ" ולבך תשיב לדעתי

, פועל שהוא אינו הולך בדרך משריםמ יוצאתפ הפעולה המוסרית ה"אבל יש  להשכיל כי עכ. רקז וקליפתו

וגם הוא ל א   , מ"רכ ומעטים המה חזקי הנפש בעלי עצמה, רבה אורחות הצדקה תוכל כפי הרגיל לקלקל

לא א ,ז"פ איזה הורדה היתה למעלתו לפי ערכו עי"הורות כי עכל ,בראש ' ה שמעתתא מפומי"אמר קב

קבועה הראויה לאדם הוא להיות לוקח את הלקח ה רכהאבל ההד. שלפי רוב חילו הרוחני חזר הכל לטובה

, וכן בארחות הפרטיות. בםל מאותם שמעשיהם מוכיחים שחכמתם היא בתוך, ן הטוביםמ הטוב דוקא

, וביםט ולפעמים תכונות בלתי טובות מולידות מעשים, גורמים אותםל המעשים הטובים הם צריכים

וראוי להרשים זאת ההנהגה , ועל בלתי טהורפ מקורנמצא שבאה הטהרה מ. גאוה ואהבת הכבוד וכאלה

בין שהוא , הוא איש מן האישיםש הכח המטהר בין. שלא תטול ידך ממי שלא נטל ידיו, וקרב בראשית אור

התמימה  ' יסוד השלישי לעבודת דה .הוא טהור תחלה' וא שצריך שיהיה יסוד נאמן, כח מכחות הנפש

הנה היסוד ו ויותר מזה אמונת הרוח והמשרים,  הכרת הטובהבמדותיו הואו ושלימות האנושי בדרכיו

אדון , יתברך' הם מאת ד, גופני המוסרי והשכליה ,הוא כי הכוחות כולם', היותר אדיר ביראת ד

ואיכה ישיב האדם , אוי להחזירם לור כ מחק היושר"ע" . כי ממך הכל ומידך נתנו לך", המשריםו הצדק

שבזה , ישר והטובה פ התורה והמצוה לעשות"רק בהיותו מתנהג בהם ע, ניניוק לקונו את כחותיו וכל

וזה ראוי  . מפיקים את חפצו אשר יעדם לזה, פניול ונג שים'  פעולותיו כולם הם קרובים אל ד

כוס של איספרגוס  . הפתחתםו בהשכמת הבוקר להוספת הכוחות, הפעולה הראשונה הנהוגהב להרשם

חושים ל ומוסיף עצמה, יפה ללב, ת הנפש בכוחותיה הרוחנייםמרומם אה והוא, הנשתה אליבא ריקנא

דברים הוכאשר בארנו, עיים ולכל גופו הרגיל בומ כ לבני"טוב לעינים וכש, ולכח ההזנה וכח הגוף בכללו

למען תעיר עליך , מי  שנתנו לךל אל תחזיר כו ם של איספרג ום אלא, בין עיניך החק היושרי' היי על כן. ה"ב

עומק ה את, הפעולה ההפכית של חסרון ההקפדה להחזיר למי שנתנהמ וההסרה, הרההפעולה של האז

תביאך , בלתי סלולה שהאירה בכח הידיעה האלהיתה מדרך, וההסרה הזאת. הקדוש שנוסד בפעולה זאת

אשרי  ", ניו נעימות בימינו נצח פ שובע שמחות את, שרי קודש הקרובים אל אור פני מלך חייםמ להיות

נמוכים שמתנאיהם ה י המעשים"י הציורים שמצטיירים ע"כבושות ע, ם"לבבםב בך מסילותאדם עז לו 

שממנו , "עוברים בעמק הבכא מעיין ישיתוהו"ומריים ח להיות נמצאים דוקא בדקדוקים מעשים

בתוך , "יעטה"מות ונעלות ר ברכת שמי ם של השגות, "גם ברכות. "חכמת אלהים ויושב לבל מקור

דושת ק י"ומשפל המדרגה יעלה אל מעלה רוממה ע, "מורה", בכאה הללו של עמקהפעולות הנמוכות 

ישלח "פ "ע, ל במדרש "מקביל לדברי חז" . ציוןב ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים", המעשים ודקדוקם

שהציונים המה הסעד האלהי , עשים שבךמ זו ציון" ומציון יסעדיך"זו קידוש מעשים שבך , "קודשמ עזרך

ההפך מרשים שיבוש בכח המדמה היפך ההוראות ו .ליו לעבדו ברוח נכון ולב שלםא י תום הנגשיםלהולכ
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הפסדות הבאות מכחו במוסריות  ה המדמה הוא מקום לכל] כח[ושיבוש , ל אלה המניעותש הטובות

, ושה וכלימהב הוא גורם לתאוות רעות שראוי להיות מלא מהם, השתבשוב הכח המדמה. ובגופניות

וכיסופא בשת , מגזירת כ סף חמדה, זה תכמיפיתו .ים את אור פני האדם והצלם האלהי שבוומכסיפ

כח נביכת הכח הדמיוני מ שהוא נפילת אור הנפש הבא, הכספה כחישות ומיעוט ההבהקהו .בארמית

ם ה רק בשיבוש הכח הדמיוני מוצאים, לוה על איש הולך באשמיוא א שהוכנו לשבט"שבאדם ונגעי בנ

חבורת  ' י בזה שכ"ומה גדול פירש רש. עולםב  הצער הפחד וכל אלה הציורים הרעים הנמצאיםמקום לפעל

, וא הצד הגלוי שבהיזקה ,יבוש הכח המדמה הבא מחסרון בפעולות המכוונות לתעודתןש והנה. שדים

כ כח רע שכלי צפון ועמו המון כוחות צפונים "אדם גב י הפסד הכח המדמה מתעורר"אמנם ע

, ותר להיות קרובים אל הדרכות רעות ודרכים מפסידיםיב שמוכנים

ר הצפון בלבו של  "הוא יצה, הצפוני, מת לגניתא ,המעשיםושכליםהקניניםהבפעלומעשהבפסידיםמ והם

והם מחבלים מעשיו , קרי ם רעיםמ י"לפעמים כוחות רעים נרדמים בלבו של אדם ומתעוררים עש ,אדם י

מורגל ה מלשון לגיון, לגנות. עדים בצד אסתן י, א דאסתנאי יומ, פוןצ אמתן הוא. של אדם ודיעותיו

שמצפים , אטתלגנית של מלאכי חבלה, פועל לחבלב הכוחות הרעים הצפונים שהם פועלים. ל"בדבריהם ז

ציורים המיוסדים בכח המדמה וגם ה שקשר. וילכד, ב"אלו וכיו, ימתי יבא א דם לידי רברים הללוא לאדם

' יהי, ל אישכ וזהו יסוד התורה כולה שלא יוכל. ם קבועים עם יחש המעשיםה תהכוחות הפנימיים והדיעו

כ שמירת "ע. פנימיות מהמעשים הנלוים עליהםה להתיר אגודת רגשותיו, חכם וגדול דעה עד מאד

ופרישות , הידורן של מצותו והוספת הדקדוקים, היא פינה גדולה בתורה, דקדוקי המצותו המעשים

רוע לצדיק ז אור. "כשמתלוה עמה הדעה האמיתית, החסידות האמיתיתל יסודמהדומה לכיעור היא 

 .י" ולישרי לב שמחה
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, ואל תפול ידך ממי שלא  נטל ידיו', חרית כוש א ל תטול חלוקך, מ"ל שלשה דברים טח לי מה"אריב

ש לי רשות רקד וב א לפניהם וחרבי בידי וימ מפני שאני, עמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המתת ועל

אמנם צריך . ת החיים ואת הטובא ילמד החכם דעת, מציאות המות הנמצא בעולם בעקב החטאמ .לחבל

ראוי ' אמת לא היב והנה. היא לאמתתה לא בהבנה משובשת של השכל הגסש שתובן תכונת המות כמו

 את כל כי איך  אפשר שמציאות טבעי הכולל, חרידם באמתמ כ את החיים כמו שהוא"שיחריד המות כ

סיבות מרגיזות  , ובים ונוחיםט והרי אנו מוצאים את כל מעשה האלהים שהם. רע ומחריד' היי החי

וצריך , יפהו אבל הדבר הכולל את כל המ ציאות הוא תמיד טוב . חוקותר ומחרידות יזדמנו רק לעתים

פ " מחזה המות עאמנם לו היו עינינו רואות. וחה טבעיתנ כ מתקבל על כל לב בהתקבלות"ציורו ג' שיהי

צר לב האדם מטעהו לאחוז בדרכים י אבל. כ"כ הרבה נח וטבעי עלינו ג"הרושם ג' הי, אורח טבעיב רוב

יא המרגיזה ה והבלתי טבעיות הזאת , ת ימיו ומב יא עליו מות בלתי טבעיא נלוזים שעל ידם הוא מקצר

, ם ראויים לאדם בהפרזה כלליא הגאוה והשררות שאינה והנה ראש לסדר הבלתי טבעי. באמת את כל לב

מביאה התרגשות של רדיפת הכבוד ש ערבוב הציורים הטבעים. י'ה לרבנות שמקברת את  בעליל ואוי

זה לידי שפלות ב שמביאתו, אדם תשוקה בלתי טבעית להתרומם יותר מחוקוב היא נותנת, ואהבת הגאון

ומביא עליו מו ת   , הסדר הטבעיוטל הוא מחייו את כל נ ,וכיון שהוא מאבד א ת יושרו הטבעי. נפש

הרי , ל מלאך המות אנו למדיםש מצד החזיון שהוא מסעיפי הידיעה הברורה בשיחתו, כ"ע. בעיט בלתי

יד השמש מ כ סח לו אל תטול חלוקך שחרית"ע. תעצם בו אהבת הרבנותת חוק הראוי להאדם שלא
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,  השקפה של מדות הגונותי"בהשקיפך עליו עו .ואז תבין אחרת את מושג החיים והמות, ותלכוש

אז . כ  לעיל"ניעה זאת כמשמ י"שזה ירשם ע, אדם את ער כו באמת לבל  יחפוץ יותר מחוקוה המודיעות את

ויבא , ב עיט מותו מות' כ בסדר טבעי באופן שיהי"וינהל את החיים ג, טבעול יצייר את המות באופן ראוי

וד לא הוכשר לקבל ע באשר הגוף האנושי, רחמנם מציאות המות כולו בא להכא .קן ושבעזבכלח אלי קבר

פ "ועם זה להשתמש בהם ע, י המות"חיים בלתי כלים על רוב טובה של כוחות חזקים הראויים

כ בהיותו "ת האדם חיי נצח גא כי לולא זאת הלא אין מעצור להיכולת האלהית להחיות, הצדקו המעלה

כ "ע, ו כעתב ות בו כוחות יותר גדולים ממה שהםכונות בלתי הגונות בהית אמנם בהיותו נוטה אל. בגופו

כ עוד יקום חלד ולעת "ע, שתלמות האדם בבחירתוה ובאשר באה רק לרג לי אי. המיתה מוכרחת

מעלה עם כוחות אדירים וחזקים מאד  ו להתנהג בכל טוב, מתים יבנה הגוף באופן משוכלל ונאותה תחיית

מדותיהם עד ו רטים מבני אדם שכבר זככו דיעותיהםוהנה נמצאים פ. מם כלהע שלא יוכל המות לעשות

כ את "ל מעלות החסידות גשי במאמר הברייתא"פבר ושעל כן מנה, שהם ראויים למדת תחיית המתים

ולא ' מי גבר יחי"אמנם לפועל . לימותש מתים לשם מעלה נשגבת קנויה בבחירה והדרגה של קניןה תחיית

ו תועלת מצד מה  ב יחושו, אין המות נחוץ להם מצד עצמםיחידים המתעלים עד שה וגם ,  " יראה מות

כ "ע .שלא תגיע ידי בחירתם לשכללם כולם, הורים בלתי נשלמיםמ שפעל עליהם היות כוחותיהם לקוחים

, בין בהרגל, בר שלוקח האדם ממנו להשלמתוד הננו למדים מזה כמה גדולה היא ההקפדה להשקיף על כל

ההי אין האדם יכול לטהר את ש .כ על מקורו ופועלו"א ג" על עצם הדבר כלא רק, ין במדותב ,בין בדיעות

מה שפועלים עליו מ א"לא רק מצדו כ, צריך לתקנת המות' עד שלא יהי, בחירתוו כל כוחותיו שהם ברשותו

הוא ו ,החשיב בהנהגתו רושם הלימוד של הפעולה המביאה לזאתל כ ראוי"ע. מקורי הכוחות מאין שלוקחו

' ויהי, רו;כ הכח המטהרו בא מכח טהור במק"ג 'שירשום לעצמו שיהי, ידיו ממי שלא נטל ידיושלא יטול 

 .מ ותכונתו בפעלו"המ כ למדנו משיחתו של"וזאת ג. החומריים והמוסריים, ליכותיוה זה לקו בכל
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די לפשט כ לטובה כ"כ הוא ג"מות בחזון מחריד כה אמנם הסבות שהצטייר. 'ואל תעמוד לפני הנשים כו

שהמות עם , תאות החושיותה פועל בהתמכרו אל ' לגרש את הרעות ש הדמיון הכוזב הי, בלבש עקמומיות

זה את  ה מנם ראוי להשתמש גם בזה באופן מושכל ולא יקח מהרושםא .מרירות ציורו ישימם לחלושי כח

שממנו  , ון לבדפ החוש החיצ"מניעה רק את הרגש עה ,הציור המושג מחזיון המות לפי ההשקפה החלשה

על פיהם יוכל לחזק דרכיו ש ,כי ראוי שיקח מחזון המות ציורים כאלה. אדם לכונן הליכותיוה לא יבנה

כ שיש "כ אופן מבהיל]ב[, אבל אם המות יפעל עליו בציורו.  יראת חטאו לחיות חיים שיש בהם יראת שמים

ם מהדרכת המוסר  שראוי שיפעול פעמו לא יהנה כלול כ כשישוב כח החיים"א, בו כשלון כל כח החיים

כיון שבזכירתו לא , מות כלילה כי הוא יסבור שהכרח החיים דוחקו לשכח את חזיון. חזה המותמ עליו

, בעיט והנה השכל ראוי שיצייר את המות באורח. ומץ רוח ולב מתנהא יוכל עמוד ולהתקיים בחיים של

כ הוא קשור בחרצובות עם זרם "א. יבהמטו שהיא אחת מפלאי היצירה של יוצר בראשית האל הטוב

הרגש החיצוני לבדו ה אמנם הנשים שדעתן קלהי ויד. חד מתנאי  החיים וקץ חזיונוא והוא, החיים כולו

ידי ל וחן נעכר ומחזה המות לא יעיר בלבם ענין של סדר המביאר ,בשעה שחוזרות מן המת, עליהן חזקה

א שאני מרק ד ובא לפניהם יאמר  "כ, תעודתוו כובד ראש ומחשבה עמוקה לחשוב על תוצאות החיים

שכל וחכמת לב בענין ה עד שלא ת וכלנה להמשיך על ידו דברים של, מראה המותמ כ יבהלו"כ, מ"מה

, חיים כולוה וכרחות להתגבר על הריסות הרגש שלהן שנהרס משמחתמ א בחזרתן מן המת והן"כ, סידורי
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כ "א. ם של הוללות ותענוגות תפל של שעשועי הדמיוןייח תביאם ההשתוממות הבלתי סידורית לידי חפץ

מתנגד מ אד למחזה המחריד הנפרז של ה ,צמו מרקד ובא לפניהן להרנין לבן בשמחה של הוללותע מ"מה

חשבון שגם המות ה השיבוש השכלי היוצא מזה הוא אבדן . בדו בלא עזר השכלל המות לפי פעולת הרגש

ה בהסתכלו "וכמו ש אמר דוד המ לך ע. 'ל ידו ביראת דע וסיףכ ראוי החזיון הזה לה"א. הוא' מעשה ד

, רוב המהומה והסתערות הרגש היתירהמ אמנם הנה באבדן החשבון" . אלהי גדלת מאד' ד"מיתהה ביום

כ "ע. יד מלאך המות עצמוב א יציירו שהחרב הוא"כ, מרחוק לתן צדק לפועל כל יתברךל לא יוכלו לשא דין

שכולו , חייםה כאילו מקום המות במציאות נפרד הוא מהיכל, חרבי בידיו נםפ חזיו"יאמר מלאך  המות ע

באשר , כ דעה משובשת ביחש אל מות האדם"מזה תצמח גו .החיים יתברך שמו' אומר כבוד ליוצר כל מחי

שוב אז זכרון המות למראה של י ,ועד כמה לא תשיג יד המות לחבלה, ידיעה מהוד נשמת האדםה לפי

ראוהו כאלו י כ"א. פ הרגש ישפטו שיגוע האדם ואיו"נשים שדעתן קלה ועה אבל הנה. דשגדולה והדרת קו

ז בא רק  "וכ. שורש כל המציאות כולה של האדםה חבל נמרץ לעקור עד, יש בידו רשות לחכל

כשל כחם להיות חיים חיי אומץ ש ,השתפות עם קלות הדעת של הנשים והדומים להן מהאנשיםה י"ע

ת כח על ת ותוסף הזהירות, כ ראוי מאד להזהר מהפגשם אז"ע. כרון המותז גם עם'  דוגבורה המלא חדות

כי , ובחזירתו מן המות יקח ללבו דברי שכל: מחייבה הפעולה השכלית הבאה בגללה לפי המשפט ההגיוני

. פסעות סדורות לא מרקד ובאב הולך, אדם הוא דבר סידורי ערוך מיוצר כל לטובה ולברכהה קץ כל

נשמה ה תאא להתיק"ואין הרשות נתונה לחבל כלל כ, המית ולהחיותל היא שבידו'  חרב לדוהחרב

 ,ני מלך חייםפ ה נורא אור-המשכלת למעון החיים המלא זיו והוד אלו

 

pa. 

 
ואי איכא דרכא אחרינא ', אי איכא נהרא ליעבריו ,א רבע אמות' לנשוף מדוכתי, "ואי פגע מאי תקנתי

בך הכ וחר ' ו יגער ד, בך השטן' לימא יגער  דו 'ואי לא ליהדר אפי, א  ליקום אחוריהואי איכא גוד, הב ליזל

עד שלא יוכל שכלו , מראה המותמ בפגוש האדם המון ציורים מבעיתים מאד. 'עד דחלפי מני' גוו כירושלים

מוסרי של ה כי ההפרזה של כשלון החיים לא תוכל לבצר את מעמד , רועץל לעמוד בהם וסופם שיהפכו

תביא אחריה רגשות רעות מעוררות , יורים כאלהצ וההתיאשות מן החיים ושמחתם הבאה לרגלי. דםהא

כ יראה האדם לשנות "ע. תגבר ע ליו מ ובשעת אנינותו של אדם יצרו, פכיים להוללות ותאוה רעהה כוחות

ו שישנה ערככ אמנם לפעמים. בא ופן שיצא לחפשי מאלה הציורים, אמיתיה שהיא מקומו , מדריגתו

כ ראוי לו להתאמץ "ע. פ"פ הרגש הבלתי נשלם עכ"ע יבולע לו גם הטוב שקנה, ברגשותיו הפנימיים

, יקוני ציוריו הטובים על מכונםת להשיב את',  חבולות חכמה מקורית  של דעת והשכל ביראת דת לבקש

.  הנשיםפגיעתכ ,פ דעת בלתי שלמה"מבהילים הנקלטים במוחו מזכרון המות עה מבלי להשתמש בציורים

כאילו קול קורא אליו לשנות מקומו , רבע אמותא 'י הפעולה רלנשוף מרוכתי"כ יתעורר ע"ע

ואי איכא נהרא . י מראה המות"חיים עה הביאתו לידי הרגשה של הסתערות המביאה לידי כשלוןש וערכו

מה , 'חליםהלים לנא למה נמשלו. והטהרה הנמשכת מהם, מיד על החכמה המקוריתת הנהר ירמוז', לענרי

אמנם אחרי . זכות , ח לכף"חלים מעלים את האדם מכנ נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה אף

והשתכל בחכמה , קומו של אד םמ אמות שהוא' ת סדרי הר גשתו הפנימית שהיא מקו מו בשינוי דא שנותו

, ונות'ועלים על התכפ כי המעשים, כ דרכיו שהביאוהו לידי מדה זו"ליו לשנות גע עוד, ודעת לטהר רגשותיו

מנם המדה הטובה שחזקת הרגש ש ל ההבהלה שמביא א .כ אי איכא דרכא  אחרינא ליזול בה"ע

, פ לפעמים מדברים רעים"כע מביא  הוא להתרחק, מות כשאינו נמסך עם ההשכלה האמתיתה זכרון
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 כשרונו םע כ כשישתמש"ע. לא שום דבר המוסר עליו מחאה מביא ה להםב שתשוקת החיים העזה כשבאה

והסרת יראת המות מנגד   , לא יפול בשחת חמדת החייםש צריך הוא לסייגים חדשים, לשנות דרכו ומקומו

להורות לעצמו על איזה , חורהא כ אי איכא  גודא ליקום"ע. ל זמן שלא השלים עצמו למדה זוכ עיניו

, מות הפשוטהה יראתסייג בהם את רוחו כשהוא כעיר פרוצה אין חומה של ל סייגים וגדרים שראוי הוא

מנם כשהשעה לא א . לאה עז וגבורה של שכל טוב באמתמ ביראת שמ ים' עד שיתבצר במגדל עז שם ד

,  מערכה המוסרית אל הפועל מכח הכרה פנימית עצמיתה או המקרים לא יפיקו להוציא את, תספיק

ר חמדת החיים הפרזה של העדה להנזר מן, עזר בראיות בדברי תורה שיביאוהו להשוות מדותיוי אז

כרח החיים ה כשיקפוץ עליה, הביא לידי התיאשות מכל מוסר והדרכה טובהל שסופה, הכשרים ושמחתם

ראוי לאדם שבהליכות המוסריו ת , ורה על השכלמ הפנים', כ ליהדר אפי"ע. לדחותה בלא סדרים

אמנם זה  .  תורההנות מאורה שלל להתגבר , והערת השכל תחייהו, שאוב מי דעת ממעיני נפשוי הפנימיות

שליך האדם י ל על ההחלטה שלא"ם ז"כלשון הרמב, פנים נבראו ולא לאחורל שהעינים, נקרא הולך לפנים

וממנה , ישתמש תחילה באורה של תורה, שיגה ידו לזהה אבל כשלא. בשמונה פרקים , את דעתו אחריו

פ שלפי "אע. להערת השכלתורה מביאה ה כההדרכה שהערת, כ"כ כל חמדה בהשגתו הפנימית אח"ג ישיג

כ כשיעור השכל ישכיל "אחו ,הערת התורה במעשים תביא את האדם להערה השכליתש הסדר הישר ראוי

עצורים על מ אבל בהמצא איזה. ימצא בזה מ ים עמוקים ממקורה של תורהו ,בשכלו דרכי היושר הגדולים

כ ליהדר "ע" . נאמנה  מחכימת פתי' עדות ד", חשכיומ ראוי לפנות מיד אל התורה והיא תאיר כל, דרך זה

בעל ההעדר , בך השטן' גער די רק יתן פניו אל התורה ויאמר, לך לפי השקפותיו הבלתי זכותי ולא' אפי

ך הבוחר כ 'ויגער ד, מ "ר הוא המה"הוא השטן הוא היצה, כל סדר הגיוניו והכח המביא לשלילה מוסרית

התיאשות היתירה שמביאה לידי כל קלקולים ה גלינגד כשלון של שמחת החיים הבאה לר, בירושלים

יתן , חיים אנושים שכלים מלאי עזב שהחי. לעקור את התועלת המוסרית היוצא מזכרון המותו ,מוסריים

קו ר נפתח מ להיות' שמה הכין ד, בירושלים, נין טוב להשכיל ולהיטיבק אל לבו ויישר דרכיו ויקנה

ולקדושה ולפרישות מכל שמץ  , " משוש לכל הארץ" ת החייםלשמח, לממשלה ומלכות צדק להוד וליופי

הפרזות הרעות שכל צד בלתי שלם ה י ההדרכה של תורה השלמה ימלט מכל השחיתות של"ע ואז. דופי

נושא לאלה ה בפועל הנשים החוזרות שהן', יתמיד בעיון זה עד דחלפי מיניו .במוסר ורגש מביא לו

ואז תטהר נפשו במי  . עולם החברה מהשקפות כאלהב ים הבאיםהשיבושים ברעיונות רבים והמון המקר

לנדה עד היותו לנחל גדול אשר גם ו לו לחטאת' והמעין היוצא מבית קדשי הקדשים יהי, נאמנהה 'תורת ד

ויסוד הדבר הוא כי . כ "והי 'ל בפ"ז כדרשת חז"בל תלך בו אני שיט", עבור בתוכול מלאך המות אין רשות

ובים ט חיים, בחקו חקי חיים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ישריםה דרכיוב"קקנומחו' שופטנו ד' ד"

הוא ", כל מעבדוהי קשוטו"מלכנו' ד" ,חיים שאינם יראים משאת רשעים ומפחד פתאם, וישרים

 ."הוא ינהגנו על מות", ולמיםע שועתת"יושיענו

 

pb. 

 
לפי מה שהורונו , הדברים הנפלאים בעולםציאות כל מ .י אבוקה כשנים וירח כשלשה"אר' ז בר טובי"אר

, וטובו' סוד הבריאה הוא לקבל אור די שהרי, וכך היא המדה. המה דברים חיים, חכמתם האלהיתב ל"חז

ין מדריגה  א כ"ע. היודעים את מציאותם ומרגישים את טובם, לא רק החייםה ומי יוכל לקבל חסד וטוב

מלא ה   ' כי חסד ד, נמצא' שלא יהי, מה כח של חייםש שרק אפשר להתכנס, היותר נמוכה בכל המציאות

כ גם להם "ע, כלל הבריאהל א גם הכוחות הרעים כיון שנצרכים"כ, י בכוחות הפועלים טובד ולא. הארץ
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ת  הטוב א שבא להשלים, י החלק הרע שבמציאות"ע' כדי שאפי, ייהםח י"ישנם כוחות ובריות פועלים ע

פ כל זמן שהרע  "ויותר טוב הוא שעכ. השביע מטובהל   העליונהכ תמצא מ קום מדת החסד"ג, ולשכללו

עד שאפילו הבריות , פעולתן הרעהו י כוחות ובריות חיות נהנות מחייהן"נעשה ע' עולם יהיב נצרך

וגם הם נהנים , שעתםל הם חיים, המקרובים והבצילים ודומיהם, עים ונאמניםר שמביאות לעולם חליים

, תקיימו בהנשאם להפסיק כח חיים חשוב יותר מהםי כי לא, רתפ שסופם להכ"מזיו החיים אע

השפיע טובו וחסדו בכל מקום האפשרי ל ה"וכך היא מדתו של הקב, שעתם הם נהנים ממציאותםל אבל

יפה השכילו כב ר  , פועלה הוצאות השכליות מן הכח אל, כ גם בעולם השכל והרעיון"ע .ובכל רגע האפשרי

כך ו .האמר כי סיבה שכלית מוציאה שכל האדם מן הכח אל הפועלל אויגם הפילוסופים הקדמונים שר

שובה כזאת של הוצאת השכל האנושי אל הפועל ח שלפעולה, נאה לפי הכרת חסדו הגדול של צור העולמים

שכיון . טנות ובלתי חשובותק ו מהפעולות היותר"מק, גדול סיבות שכליות נהנות מפעולתןה ימצאו מטובו

פשרות וחיים של א ו במקום שיש"כ הדבר ק "א. לא יחסר הדבר , ונג וחייםע השפיע שמהמ יש מקו ם ל"שמ

צמצם נ שנראהו בעין יפה ולא, ל על סדר המציאות"בכלל הורו חזו .שלא יחסר, שלימות ושל כבוד שימצא

 כ מובן הדבר כי אין בצע לנמצאים"א. שפעת חסדוו למען טובו' כיון שהכל יצא מאור פני ד, בכח חיים

אפשר להיות מקבל חיים  ש כ כל מקום"וע, רגישים את חייהם במציאות שלהם מצד עצמםמ שאינם

סעיפיו וחלוקת ב מרובה, הדבר דומה למי שמיסד בית חרושת גדול מאדו .והרגשה אי אפשר שיחסר שמה

ם די לו באלף פועלי' יהי, ל הפעולות שבכחו למלאותםכ אשר אם יצמצם  להעמיד על כל פועל, עבודתו

ממלא איזה  ' ועל שלא ישב בטל ויהיפ אמנם אם יראה רק למצא מקום לכל. ודל המלאכה וריבויהג לפי

סוד התכלית על י הדבר תלוי לפי' כ יהי"א. מצא מקום ג ם לאלף אלפים פועליםי אז, מקום בבית המלאכה

או לאהבת בצע אם הוא לצורך עצמו ופרנסתו , גדול ההואה חפץ האדון לכונן את בית המל אכה' מה הי

ומה , וממים שיעלו לו בזול יעשה כןד ואם יוכל להשתמש בכוחות, ז מובן הדבר שיצמצם בפועליםא והון

במקרה יהנה האיש  ו ,י עזרת אדם חי שמה יפנה מקום לאדם"א ע"הנהיג העבודה כל לו אפשרות' שלא יהי

א בבצע כסף ולא בשום  אדון ההוא אין לו צורך וחפץ לה אבל א ם. ההוא מטובו ויתפרנס מעמלו

באופן שלא , בודה לעניי עםע א שימצא מקום לתן "וכל מגמתו  אינה כ, דדית מהמלאכה כולהצ תועלת

אז ודאי  . צלותע י הרגילם בלחם"ולא יגיע להם הפסד מוסרי  ע, דבה וצדקהנ י קבלתם"יאבדו את כבו דם ע

ודבר זר , על חי הנהנה מיגיעואפשר למלא שמה בפוש יחרץ האדון למצא בחפש מחופש רק איזה מקום

ממוצא המשל הזה . עמלם ומציאותםמ השתמש בכחות דוממים הבלתי מרגישים טוב וקורת  רוחל לו' יהי

אין תכלית רק  ל יצר את עולמו בהמון נבראים, עולמים בורא כל יתברך שמוה כי כאשר אדון כל, נשכיל

כ הדבר מובן כי בכל מקום "ע, והטובהקבל החסד ל א כפי הראוי לו"כדי להשביעם מטובו וחסדו כ

א די שבכחות הטובים כמו השכל ל כ"ע. יושפע שמה כח חיים והרגשה עצמית לא יחסר לעולםש שאפשר

או כחות , נצוצות, ורותא ,מלאכים, יקראו נשמות, משמשים לזה הם נמצאים חייםה ודומיו שכל הדברים

רכם ע ענינים שהם חיים ונהנים מחייהם לפירק שתשכיל , תרצהש וכל שם, עלולים, סבות, שכליות

ובזה יש מקום לחסד , הוא טוב להם לפי מציאותםש כ לפי אותה המדה"יודעים פעולתם וערכה ג, ומצבם

כ "ע. ועלים ואפילו הרעים שבהםפ אפס גם הכוחות הדמיוניים גם הם צריכים לפעולות. ושפעמ להיות' ד

ולם המה כ ,ב"מלאכי חבלה וכיו, המזיקים, יאות השדיםומצ, אם החייםס א ת' גם לזאת מלאה חסד ד

כ ראוי לדעת שהאדם בהיותו מכונן שכלו "ע. לטוביםו מעשי ידי יוצר כל יתברך שמו הטוב והמטיב לרעים

הוא נפעל מכחות , מציאות לאמתת הה בהכינו לזה מדותיו והשתדלותו ועיונו בהשכילו את, הרתוט על

ורם לזה בדרכיו ג בהיותו, ובהיותו נמשך אחרי דמיונות כוזבים. הורה וחכמא חיים מלאי חסד וטוב

הנהו מכין ציורו להיות נפעל מכוחות חיים , מתיתא בהתרשלו בידיעה, במוסרו הנפסד, הנלוזים

מגדולת , יקה מפועלים חייםר כי אין כל פעולה. אותו הזיוף וההפסד שהוא מוכשר לקבלול הדומים
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,  ניעםמ שאם בכללם כח טבעי בלתי מרגיש, תנועת הכדורים הגדוליםכ ותהפעולות היותר מקיפות וגדול

שמה יש מקום , פ ארחות חכמה יושר וצדק"ע אמנם שימת משטרם שמירתם ופעולותיהם הנמשכות

יותר נמוכות ובלתי ה נמצאים הם עד הפעולות, וכיון שיש מקום להם, התגדר בהםל לפועלים חיים

חומרי ה כ לשכלול המציאות"ב שצריכות ג"י מחלות רעות וכיו"ע  החייםשל הרקבון ואיבוד בשר, חשובות

יכנס ציור המציאות בנפשו באופן היותר מסכים  ש כ ראוי לאדם להיות משתדל"ע. חיים כולם, והמוסרי

כוחות הדמיוניים להטביע ו מקום לכוחות השכליים המטעים' שבזה לא יהי, אפשר לוש אל האמת כפי

כ "ע. והחברה נחוצה לו לחייו הטבעיים והשכליים, טבעוב האדם הוא מדיניוהנה . עליו פעולתן

עד שיוכלו להזיקו , כ לאמיתים"יחליטם גו בהיותו ביחידות עלול הוא שיעלו ציורים כוזבים על לבוש אם

כי , לא חבירו יזכירהוה ,אמנם בהיותו בשנים. בפעולות בלתי הגונות היוצאות מהםו כ בחוזק ציורם"ג

. ובויעזר מחבירו באותו הציור שבמקרה נשתבש הוא , רך אחדד  הדמיוניות לא יסכימו הרבים עלהדיעות

מנם לא יעבור מנגד עיניו כל מחזה המרעיד א .כ חק ניתן לכוחות הדמיוניים שלא יפעלו לרעה בשנים"ע

פ "בל עכא, משובשה מוכרע אצלו ציור חבירו האמיתי יותר מציורו' כי לא יהי, כ"ג לפעמים ומפסיד

הרבים יכריעוהו למחות , מנם בהיותו בשלשהא .יועילהו שלא ישקע בציורו באורח מוחלט

כ באחד נרא ה "ע. וסריותמ שזהו יסוד תועלת החברה האנושית בדיעות, כוזבים הפרטיםה הציורים

ל הנה ההגנות שישתמש בהם האדם להנצו .שלשה אינו נראה כל עיקרב ,בשנים נראה ואינו מזיק, ומזיק

המון דמיונות רעות ל ומהם תוצאות. וכלו ציורי המציאות להכנס בנפשו בשיבושי שעל ידו, מהחושך

כי גם  הפחד הוא , כ פחד ב הלה והזיקות בגוף  ונפש"ג עד  שלפעמים יגרמו, מזיקות ומפסידות

ההגנה  , גנה טבעית והגנה מלאכותיתה הנה. כאמור  בחכמת שלמה, חשבות המתפרצות על הדעתמ המון

הסתכל בעין יפה על הנמצא ל ויו כל, שתגרש את  החושך מחוג ידוע מוקף לו, אבוקהה מלאכותית היאה

משובש רחוק ה ואם לא יגיע לו הפס ד קרוב בהיות  הציור, שופהו חוץ מחוגוי אשר סביבו א בל עוד החושך

מנם א. ועל על הרגש והמעשה יש בו איזה הפסדפ בכל זאת ציור משובש גם בהיותו בלתי, מחוגו

הגנה , כ אבוקה"ע. ובה ובטוחהט היא הגנה, טבעית היא מקפת את את  הנמצא בגבול חושיו כולוה ההגנה

ת הדברים א הדברים השכלים מגבילים. כשלשה, היא הגנה טבעית כוללתש ,ירח, מלאכותית היא כשנים

הנה בהחושך כמו שנמצאות , כ בחשכת הדיעות"מצאת גנ כ הגנת הטבע והגנה המלאכותית"ע, החושיים

מלאכותית נגד החושך של דיעות  ה ההגנה. ז"ומקריהם דומים זל, עדר האור המוחש בחוש הראותה של

ין בידם א שהם אמנם, מהרכבת הקדמות עיוניות' חכמה ההקישית הבנויה היא, רעות בנוגע למוסריות

כי , ק דעת רע בפועלפ שלא יזי"אבל מועיל עכ, נפשיה למחות כליל כל רעיון מזיק ומהרס אשיות השלום

המורכבת , זאת האבוקה. גיון ישרה פ הקישי"ירור דברים של החלשת הכח המטעה יושג לעולם עב פ"עכ

לבת א ש יראת ב ,חום הלב, אמנם ירח הוא האור הטבעי. שהיא כשנים, לילהה מאורים בודדים להאיר את

הדבקות האמ תית !. לירחה "ל קוב"א, על שמך' קרינ אלהים ואמונה תמימה ט הורה כנסת ישראל

המוחק מהלב  , זוהי כשלשה. הראנ אספקלריא דלא, אור הירח, חום התמימות, ש"בקבלת עול מו י"בכנס

" שחיתו בכל הר קדשיי לא ירעו ולא"כי ,  עד שאינו נראה ולא מזיק, חשבה רעהמ כל צל ציור רע וכל נדנוד

'  וכד , ר"לב ל"שמרו מהזבובים כמשל חזל"נצב עליו'  והנה ד", " םת יעקב איש"ו"'קודש ישרא ל לד, 

 .העקידה שם

 

pc. 

 
'  ב בהדי"א א',  ש וירח כג"ת, שנים לבר מדידיהכ ד  אבוקה?'א' איבעיא להו אכוקה כשנים בהדי דידי
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שיווי ההתרגשות . 'בוקה כשנים בהדי דידיא מ"אלא לאו ש'   ר לאחד נראה ומזיק כו"והאמ' פיר כוש 'דידי

משמרת להגין מן  החושך ה האבוקה. כ  בפרטים"השכליות יוכל להתדמות גתכונות ה הגופנית לעומת

י "בים ער כשיערך מול נגה הירח הטבעי והיינו ניצל מחשבונות, הגיוניה באורח השכל הוא ההיקש המורכב

יושר שהיא הנחלה העליונה הטובה מכל הון וחכמה ו לאמ ת תה ברגש פנימי של תם' תם דרכו ויראת ד

אמנם ימצא ההיקש . שכת הלילהח  כאבוקה נגד האור המתפשט בחללו של עולם לגרש אתא"כ אינו', קנוי

י "שעכ ענינו' אבל איך יהי. וזה לא ישמור יפה בודאי, ל רגש לב  כללש ההגיוני לפעמים בלא צירוף

אלא שאינו בא מאמונה תמימה ושלימה ', ד כ את רגשו הטבעי הישר ליראת"הבירורההגיוני יצרף ג

כ "ע. ל הרהורים רעיםצ שאמנם עוד משאיר אחריו, פ החלטת המושג ההיקשי"נוי עק לא מרגשא, מעצמה

או , עצמיה כשמצורף עמו יחד רג שו', דידי' ם אכוקה כ שנים בהדיא ,השאלה היא הולמת לענין השכליות

האמונה . שלשה הוא שאין המזיק נראה כל עיקרה ופעולת, ומסיק כיון דירח כשלשה. 'לכר מדידי

, ואם עד אור השמש לא באה, ער באור יקר טב עי מגרשת כל צל רעיון, מאירה את חשכת הנפשה מימההת

מנם לנגה הירח א .שהיא מגרשת את  המזיק ממלא הארץ, להים בדעת והשכלא דהיינו רוחב הלב בחכמת

 שכבר כ המעלה ההיקישית שבאה למי"ע. וא לנגה הירחה וכיון שרק אינו נראה, די לו שאינו נראה כלל

בצירוף רגשו ' יא ודאי נהדי דידיה ,היא מעלה פחותה ממנה, כד ברי הכוזריי, עלת תמימ ת אמונתומ אבד

ראה הוא לנקוף את נ אבל, א לשלא יזיק"אינו מספיק כ, היקישי כולי האי ואוליה הישר המסתייע מלימוד

יינו ה ,רת לעמוסי בטןתתחדש עטרת תפאששאמר לה קונה, לבנהה הלב עד אשר ישא עיניו למרום במאור

, כעוברים במעי אמם, "טן הנשואים מיני רחםב העמוסים מיני"'  ל עם דעז נאמר"היהדות הטבעית שע

כ האבוקה המועלת "א . בעול מלכות שמים ברגש   אמונה שלמה ואהבה טבעית נאממקו י"דבקים בכנס

פ שאינו "נראה אעהוא , הנהו צריך לאורה של האבוקהש ז"פ כ"שעכ', כשנים היא לבהדי דידי

 " .ככפיר יבטח", " 'צדיק באמונתו יחיו .מזיק

 

pd. 

 
שהיא על ענין הרחבת , יארנו בהוראת כוס של ב רכהב כבר. אמר רב אטי  אין מטיחין על כום של ברכה

למען , ביותר לעמו ולכלל האנושיותו שראוי לאדם השלם שישתוקק להם לעצמן, כל מילואיהםב החיים

הנה הכח הדברי ו .ולעשות החסד והטוב, ולאהבתו' ליראת ד, מעלה והשלימותה השתמש בהם לתכלית

א  מ צד יתרון השכל של "כי יסודו אינו כ, דברים שכלייםל משמש רק' שבאדם לפי תכונתו ראוי  שיהי

וחוסר , ראוי שיכיר בזה  צד חסרון, חומריםה ומה שהאדם מ שתמש בו להנאותיו וצרכיו, ל כל החיע האדם

כ ראוי להרשם כי "ע. ערכומ אכף עליו להשתמש בכלי חמדה של הדיבור לדברים שאינםי חסדר שההכר

'  רכת דב אבל כשתתמלא. עוד לא נשלם העולם בכל אורחות החייםש א כל זמן"כ, זה החסרון לא יתמיד

אז לא  , סרון סדר ושימוש בלתי טבעי בכל כח שבעולםח כל' אז לא יהי, בכוס החיים בעולם לעת המאושר

אבל לצרכי החיים החומריים , שגביםנ א לענינים שכליים"אדם מוכרח להשתמש בכח הדיברי כה 'יהי

שיחה נוהגת ' הית לא, מראה כוס של ברכה ותקותו בחסדי הטוב לכל יתברךכ ,בהמלאם בכל תנאיהם

הכיר כי , לו הואי בטורא דסיני  הוינא בעי תרין פומיןא 'י בירו"וכבר אמר רשב. עבור אלה הענינים

מדה שכלי שמשתמש בו  קודש לא  ה וכך היא. כח הדברי להשתמש על ידו בהשגת דב רים חומריםה עלבון

אשר לעת , סרוןח א מצד"רא וי אינו בא כ' והכרח המותר על מה שהי, הכרחה א לצד"ישתמש בו חול כ

אנכם ובני זרים ורעו צ"אלה המובטחים שיעמדו ' עם דב ביחוד, השלמת כל חסרון ראוי לקוות שיסור

שראוי לכונן , יכירו כל העמים כולםש ," תקר או משרתי א להינו' כריכם וכורמיכם ואתם  כהני דא נכר
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חלק העבודה של ו .לוקת העבודה לכל עם ולשון לפי מה שהוא ראוי להצטיין בוח י"שלום העולמים ע

עם זו יצרתי לי ", יפול בגורלו של ישראל, דרכיוו של דעת אלהים, עיונים ולימודים המוסריים

נשגבות וחקר אלה ודרכי טובו לאור  ל כ בחפץ לב ושמחה יסירו מהעם הזה הנועד"א" . ספרוי תהלתי

ולא לדברי , כלייםש א בדברים עליונים"כ לא תבא שיחתם ושיגם כ"ע. טרדתםו את עמל החיים, עולם

ן שלא יצטרכו להפך ומכל שכ, באו להם בלא עמל וטורחי חיה וכלכלה וצרכי החיים החומריים שהם

 .ין מטיחין על כום של ברכהא כ"ע. להתעמר בכח הנשגב של הדיבור לצרכי החומר, סדרה את

 

pe. 

 
יסוד התורה הוא להכיר . י כום שני"ארנכ, ורענותפ מאי כום של, א אין מברכין על כום של פורענות"ואר

פ חכמתו של יוצר "הכוללת עליונה ע תכלית חפץ נשגב ותעודה. נמצא כולו הוא מתקשר אחדה שכל

היות פרטים ל דברים הפרטיים שבהנהגת האדם כולם הם עולים בקשר אחדה כ גם כל "ע. ה"בראשית ב

אוי לתת עז לדעה העקרית הזאת השומרת מכל שיבוש ר כ"ע. של הכלל הגדול של שלימות המציאות כולה

ולבקש שלימות חלקי , עשה וכשרוןמ לולהיפוך הדעה הכוזבת שיש להשים עדרים עדרים לכ, שכליו דמיוני

שמהם תוצאות  , וזביםכ הוא מקור לכל חטאת ודמיונות, שלימות העליונה הכלליתה מבלעדי קישור אל

ערכות מ כ הזוגות המורות על אפשרות החלוקה וההתפלגות של"ע .לכל ההיזיקות הדמיוניות והמעשיות

וביותר ראוי ל הזהר בזה . רות הפסד ים דמיונייםמגו הם  מורות היזק, כל אחת לעצמה מבלי קישור יסודי

מרץ רק בהק שר הפרטים כולם נ שיש בזה טוב , המורה על הרחבת החיים לכל תנאיהם, ברכהה בכוס

ובה וישרה ט הנהגה, ודרכיו' כל טוב החיים התכלית הכללית של דעת דמ לכונן, לאגודת הכלל העליון

, אמנם בהתפ רד החבילה. י"עשיך יהיו לשם שמיםמ כל"', המלאה צדקה ומשפט ומשרים שהם דרכי ד

כ הוא נקרא כום  של "ע. לפני גאוןש אז נכון מ ידה שבר, לתשוקה עומדת לעצמה' רחבת החיים יהיה וחפץ

 .וס של פורענות שהוא כוס שניכ ואין מברכין על, פורענות

 

pf. 

 
שראוי , ם בזה כלולה הערהג. והא לא מתקן, להיךא שנאמר הכן לקראת, ה השותה כפלים לא יכרך"תנ

כי , ואז אין כ אן שום כפל, חפצו הנשגבו ל סעיפי החיים בתור הכנה לקראת אלהים למלא תעודתוכ לעשות

נפרד שמשתמש בו  ה מורה במספר, כ השותה כפלים"ע. למה וסדר אחד כלליש הכל הוא עולה לתכונה

 יתנהג האדם ככה בדרכיו  ואם, התכלית הכלליתמ כאלו יש צרכים מקוטעים נפרדים, להנאתו

שהוא יסוד , ל אחדות הכלליתש כ מעשיו בלתי עולים בכלל אל תכלית הקשר"להיות ג, בבול וברעיוני

תוצאות ל והמה יהיו, יורים דמיוניים בלתי נאגדים עם הכלל בציוריוצ כ"אז יבאו ג, אחד' הכרת ד

והארץ ,  קשורים יפה עם הכללשבהיותם, עולםב והם באמת מקור  לכוחות החיות המזיקות, מזיקות

יש במציאות הכפלים שאינם ש י ההכרה המשובשת"כ רק ע"ע. אז לא ירעו ולא ישחיתו ' ד תמלא דעה את

חיים לקראת  ה יא מאבדת   את תכונת  ההכנה מכלל המציאות וכל ארחותה ,מתאחדים לגויה גדולה שלמה

א סדר קוים  "כ,  נקודות בודדות נפרדותוא שלא יהיוה התיקון האמיתי. דהא לא מתקן, ואיך יברך', ד

על , "תיקון"כמי הקבלה בשם ח והדברים מקבילים לעומת מה שקראו" . וקו ינטה על ירושלים" ,מסודר

צונך בלבב ר ויעשו כולם אגודה אחת לעשות: "כתפילתינו, תכלית המרומםה קישור כל המעשים לקראת
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  .מכוון לכוס של ברכה, ק ברכהמחזיה שהוא יסוד השלום הכללי שהוא הכלי, " שלם
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`. 

 
יסוד ברכות מאורי ה אש הוא להורות שלא לבד . אשה ה אומרים בורא מאורי "א שברא  מאור האש וב "בש

מלאים את תפקידם כפי שגזרה מ והם, המה' אורגנית וכל יצורי בראשית הטבעים מעשי ידי דה הבריאה

דור מחדש ו שכל דור, ותיים שהם ממעשי אנוש ותחבולותיודברים המלאכה א גם כ ל"כ. חכמתו הנעלה

שיצר את הטבע באופן . המה' כולם מעשה ד, דשותח בסתרי הטבע להוליד דברים חדשים ותולדות

שבכוחו להשלים ולהוציא אל , מציאותה שגם הוא הנהו חלק אחד מחלקי, התחבר עם שכל האדםל הראוי

דבר הראשון שהוציא ה כ אנו מברכים על"ע. ר בזמנו הראויכל דב, מציאות הטבעיתה הפועל את השלמת

, חכמתוב התחדשות של כל הדברים המלאכותיים שהאדם ממציאה והוא אב גדול לכל, האדם בחכמתו

]  דוגמא) [בינה(ה באדם מעין "שנתן הקב, נהגויש ל בפרק מקום"שכבר הורו חז. הוא יצירת האור והאש

וא יצירה מלאכותית מבינת  ה כ האור"א . והוציא אש מבניהם] יםגובנ) [רעפים(הקיש שני ו של מעלה

פרטיים ה וכל הדברים. שיצר את שכל האדם על זאת התכונה' עשי דמ ואנו מודים ומכירים שהיא, האדם

כצמחי השדה היוצאים כל אחד ', הכירם למעשה דל שבכל דור ודור הם יוצאים אל הפועל אנו צריכים

כבר ראויה היא המציאות ש ובמלאת ימיו,  המלאכותי יש לו זמנו הקבועמח השכל האנושיצ בזמנו כן

בר ד להוציא כל, זדמנות הסיבות שיתעורר האדם בשכלו וברצונומ אז, להיות משתלמת על ידו בכללה

כ כאשר ביום השבת אנו מעידים "ע. מי המעשהי וזאת היא מעין קדושת השבת שאנו מכירין בששת, בעתו

שגם כל , התחלת ימי המעשהב כ"אנו מעידין אח, שלא נמצא עמה שיתוף שכל פרטיכללית ה על היצירה

כינות מאור  ה אתה", מעשי ידיו הם, כמאורי האש, דברים המלאכותייםה עד שגם', מעשינו פעלת לנו ד

 " .ושמש

 

a . 

 
ה מברי בורא נמי "וכ, א בורא דעתיד למברא"שב פ בנורא"כ, פ דברא משמע"ע ל"אמר רבא בכרא כ

אף שחידוש הבריאה  , בריאה בלשון עברה זה הוא כלל מוסכם שראוי לומר ברכות של יחש. שמעמ דברא

, סדרי התפילהןמ שהוציאו מזה, " ח"לעושה אורים גדולים כל: כא מור", תמידמ מצד שפע הקיום הוא

ן אמנם החובה הראשית היא לבאר שאי. עשה בראשיתמ שהוא יתברך מחדש הוא בטובו בכל יום תמיד

שאצלינו הם בתור , יותר מחודשיםה כ גם כל הדברים"ע', ידוש ידיעה וחידוש רצון מלפניו יתח שום

יסודי הוא ה כ הלשון"ע. ה"בר לגבי החכמה הקדומה של יוצר בראשית בע הם בתור, עתידים והוים

 .המורה עבר בבירור

 

b . 

 
י "אלא אר, א השמים ונוטיהםבור, בורא רוחו יוצר הרים, מתיב רכ יומ ף יוצר אור  ובורא חושך
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אויים להרשם יחד בציור אחד על ערך ר מתור   שהעבר וההוה הם. 'פ דברא מש מע כו"ע ל"בורא כו נכרא

הבינינו יחוסינו אל ב ,מצד הכנתינו אל הציור המוסרי המשלימנו, תברך אליהי הבריאה ביחש הבורא

עלינו להשכיל כי ההוה הוא מתהוה , אור מרצונו הטובו בוראינו יתברך שמו בכל  רגע לקבל חיים

כ כבר   "א, אין בערכו יתעלה שום שינויש ,ולענין ההכשר המדעי שעלינו להשכיל. תמדת שפע טובוה י"ע

מורות , יפור הבריאהס כ ראוי שתהיינה המלות המורות על"ע. קדומה בתור עברה הוא הכל בחכמתו

ת 'לפי שהידיעה הזא, פי המובן הגלויל' ההוה יהי. ברע כ"בתוארם כדמות הוה ויהיו בהבנתם ג

בעל לב , קבל ההכשר המועיל הזהל והכל שוים, תועלת המוסרית שצריך להשתמש בה בכל עתל צריכה

. כ עבר"לשון מורה גה וההבנה הפנימית מחכמת, ואר המלה יוצר ובורא הוא הוהת כ"ע. רחב ובעל לב קצר

ינוי ולא ש בה  לא, צד חכמתו העליונה יתברך שאיןמ, עבר שביצירהה כי להשלמת השכל ראוי להשכיל כח

מ יסוד  "מ, וירא תו' וסרי להגביר הרגש של א הבת דמ פ שהידיעה של יחש ההוה היא יסוד"ואע. חידוש

כ הקפידא גדולה "ע. קרי התורהע ל יחש העבר הוא עיקר גדול לשרשי האמונות הישרות שלש הידיעה

אפילו כל ו ,חכמה הקדומה שמצדה הכל הוא בתור עברלהבליט ה, שמעמ דברא, במובן בורא' שיהי

פ "כ לא יפעל כל חידוש לסור מרצונו המונח ע"ע .הדברים המתחדשים מחריצות האדם ותבונת כפיו

 .ה"קדומה בה חכמתו

 

c. 

 
ההכרה . ה סברי טובה  נהורי איכא כנורא"וב, נוראב ש חד נהורא איכא "כ, כי פליגי במאור ומאורי

לחמם ולעשות  , וטובת החום, חושךה טובת האורה להאיר את, ריאת האש היא בשניםובת האור ובט של

ברכה את ב לנו לעיקר' ואם נקח. ב מאד בחיי האדם החומריים והמוסרייםר וערך שניהם, כל מלאכה

כ  "ע. אש שמתיחסים רק למראות העין בחוש הראותה אז אין לציין את טיב ההתחלקות של צבעי, החום

הנוהג בין ביום ב ין , טובת האשב שהוא היסודי והתמידי, י לציין את הטובה ש ל כח החוםראוש ל"ש ס"ב

ל "ה ס"בו .אחד הוא כח  החם היוצא מכל חילופי צבעי האור,  יכא בנוראא כ רק חדא נהורא "ע, בלילה

האירה את חשכת הלילה והשיבה לאדם ששון ש ,דראוי לסמן  ביותר הטובה היותר רוחנית של האור

פ השקפת "הרחיב דעתו על ועשתהו מוכשר להשתמש בראות עיניו, בבו ורוחו הסוערל ה אתוהרגיע

יוחדת מ ודאי מקבל ת תכונה, טובת האור, וזאת הטובה. חשכת הלילהב גם, הבריאה שחוץ להרגשת עצמו

פ הרכבתם יצאו הכרת המוחשים "וע, א לפי ענינו"כ פ חילוקי צבעי האור שהם מטביעים חותם מיוחד"ע

א בהמצא "יתה הטובה שלמה כה שלא, בודאי יש בכל צבע של האור יחש מיוחד לחוש הראותו .י ענינםכפ

יש בזה עוד ו .חםה פרט את טו בת הראות של האור הנוסף על הכח הכללי שלל וראוי לברך על כולם, כולם

דולתו ג וכה עלהגדול המביא את כל חכם לב לעמוד מת' עשה דמ כי הסקירה הכללית של, מושג יותר פנימי

שיסתכל , ההשקפה האחת היא הראשונה. ללייםכ יש בה שני ערכים, א לפי כחו"של יוצר בראשית כ

גדל ציורו בהכרת א לה נורא י וכל אשר תתוס ף לו ידיעה בפרטים רבים ושונים, הרבים' ד האדם במעשה

השתעבד לרצון ל ,דםההשקפה הזאת תפעל הרבה על כח המוסרי המעשי של האו .הוד שכל אלה ידו עשתה

וכל שתהיינה מושכלותיו מידיעת , אהבה ויראהב קונו וללכת בדרכיו הטובים ולשמור מצותיו

, ו האדם דעה שלמה וחשובהל אמנם אחרי שכבר קנה. תגדל שלמותו בערך זה, רובות יותרמ המציאות

פרטים ה יר איך כלאז יעלה אל השלימות המדעית להכ, המון פרטיהו ביסודי המציאות, כללית ופרטית

עד , ריבוי הכחות המה מתא חדים כולם לכח אחדו ,הרבים ההם מתכנסים כולם הלך והתכנס לכלל אחד

הידיעה . כין תבל בחכמתומ דעה הגדולה הזאת יבא  להכיר באמת כחו וגבורתו של יוצר כלה שמעומק
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דלו ג מה"תאמר אמר תה ' והידיעה העליונה השני, " 'בו מעשיך דר מה"הראשונה תביע דבריה באמרו 

הדרכה מוסרית מעשית הוא מוכשר יותר לקבל  ב ז שהאדם עודנו צריך להתעוררות"והנה כ" . 'מעשיך ד

עד  , שמתעלה לתכונה מדעית עליונהכ אמנם. 'ההתבוננות של היצירות הפרטיות וריבוי מעשי דמ תועלת

ש "כ ב"ע. חדות הכחותא ליות שלאז יקבל רב  טוב מההשקפות הכל', התענג על דל שנפשו הזכה תמשכהו

עד , פרטייםה האחדות של הכחות, כמאור האש, עליונה של הברכהה ל שראוי להרשים את התכונה"ס

והוא הדין  , אחדים הם בעקרם, פרטיים בפעולותיהםו שהם נפרדים לפי ההשקפה, שלמשל החום והאור

להכיר כח אחדותו  , רא איכא בנוראהונ כ גדולה היא ההכרה שחדא"ע. פרטים הרבים עד אין חקרה לכל

את , פי הדעתל שהם נערכים, וממילא יפעלו הכוחות המוסריים, עומק הרעיוןב ושלימות הדעת' ית

פ הערך המועיל לרוב האנשים "ע, כונת הברכהת ל דצריך לכוין"ה ס"וב. פעולותיהם לטובה

ומזה  , י"'מה רבו מעשיך ד" וצעדם הראשי הוא ההכרה הפרטית של, שלמה מוסרית בפועלה שצריכים

על ריבוי , כ ראוי לברך מאורי האש".חדות הכוחותא יבאו אל מעלתם הרוממה של הכרת

מון מעשה האדם ותחבולותיו בשדי ה ומהם לההשקפה על כל. התועליות השונות היוצאות מהאורו הכחות

עשי רבון העולמים מ כירלה, פ חפץ העליון מחכמתו שנתן לבשר ודם"וצאים עי שכולם הם ענפים, היצירה

בל א ,פ שבזה לא פליגי"אע". בורא"ו" ברא"כ ל"מילא הדברים גמ ומכוונים, " אשר ברא א להים לעשות"

י אחדות כחות  "בודו ואחדותו הנשגבה עכ להכיר' כי לבעלי המדע העמוק הנגשים אל ד, הענין מחייב

:   כ יאמר"ע. להים הקדומהא מצד חכמתהם ראויים יותר להכיר כח העבר הניכר , יסודןו הבריאה בשרשן

מוסרי ה אמנם להשלמת השכל. מדה להשלמת החכמה והשכל הנאצלה כי כך היא, "שברא מאור האש"

הוא צריך להערה המוסרית ' ל ריבוי מעשה דע בהתחלת דרישתו להתעורר, "מאורי: "שיאמר, המעשי

אמנם מקבל   ,  שניהם אמת לאמתהו ,"בורא מאורי הא ש", רגש הטוב מצד תמידיות הבריאהה המגברת את 

, ש"ה וב"מה מותאמים הדברים לפי מדתן של בו .דתו ומצבו במוסר ובשכלמ א לפי"הרושם יפעלו עליו כ

גדולה המופשטת ונעלה מכל ה היא החכמה, אל חקר עומק החכמה' ש היא העלי"מיוחסת לבה מדת הדין

עבר שמצד ה  להכרת הכח האחדותי והכחתכשיר את ה אדם, " רדף רעהת כי חטאים"כ "גהאומרת, רגש

כהלל , ה שמדתן החסד"אמנם ב" . ת אשר כבר  עשהוא כי מה האדם שיבא אחרי המלך", החכמה העליונה

, " כי חפץ חסד הוא"בעולמו ' היא חפץ דש ,הם הכשירו את הרגש לפי המדה האנושית, נח והענותן ה רבם

עולם המוסרי בכללו הם עשו ה ]על[וג ם . ת הרחמים א בשיתוף מיד"הדין כ-התקיים במדתל א לעולם"וא

גדול הבלתי ה וחסדו' ה כקטן כגדול להעיר על פרטים הרבים של מעשה דב יעלו, דרך סלולה לכל עם כולו

וכמה גדולים הם דברי הבאיפ . עשיו אשר עשה ועושהמ להיות מחיה את כל, פוסק מהשפיע טובו בכל רגע

ההכשר הגדול שיוכשר העולם להיות ש ,הכונה הכללית. ש לעתיד לבא"הלכה כב' תהישהאומרים' ד בסוד

מדעית למי שראוי ה כי באור החכמה וההשלמה, צריך עמה ויתור הרגשי' א יהיל מתוקן כפי עמק החכמה

השלמת הרגש היא בתור הכנה להכין את המקבל להכיר ו .להשתמש בה כבר כלולים כל השלמויות

פ בהלכות "סוד תורה שבעי כי, חילופי דיניח ושינוי תורה חלילהואין בזה , אמתי לאמתתוה את

' בחר די פ סנהדרין הגדולהיי היושבת במקום אשר"ראוי להחתך ע' היי הכל על מכונו' כשיהי, המסופקות

ולהם אנו חייבים לשמע לבלתי , דקתם וחכמתם הרבהצ והם יכריעו כפי, שמהם תורה יוצאת לכל ישראל

 " .ועת משפט ידע לב חכם", יהם ימין ושמאלמ סור

 

d. 

 
, "מאורי האש"כנוסח הברכה , ש באור ולא  יש באשי אמרו . ש הרבה מאורות יש  ב אור"ה לכ"ל כ"ה א"תנ
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. ומצדו יש הרבה מאורות, בדול ראוי לסמן הברכה על צד המאיר שבאור ולא על צד החוםש להורות

מצא הרבה נ שבזה, הכרה של המציאות מצדנוכ להורות יסוד ה"לב הוא גה והכונה הפרטית בזה בהגיון

שמצדו הוא  ' בוא להתבוננות הבריאה מצד הבורא יתנ ומזה. פרטים וחילוקי מעלות של התבוננות פרטית

על שם הפעולה היוצאת אל   " מאור" ונקרא, ואין לתאר חילוקי ערכים ומדריגות, חדות פשוטהא הכל

חושים את מוחש י ה באשר השגת, כ"ה היא ג" וסברת ב.יש כאור מצד עצמו, אורה ]את[המשיגים החשים 

היא מקבלת בערך אור , הה נגד השגתם לאור היוםכ הראות באמצעות אור האש היא בהשגה

ויליף . ת חלת השער בחקר פרטיב כ ראוי לבא"א. שהיא השגת המציאות  מצדנו' ההשגה השניל השכל

איר לנו אור  מ ומתוך החושך, וכא והדר נוהראיהי ערב ויהי בוקר ברישא חשו מברייתו של עולם דכתיבי

, ובזה יש ברכה, ת בראשית"בריאה בכלל שנבראת בביה כ ראויה היא הברכה להתרבות כערך"א. האש

שזהו יחוד ברכה , מדת הקדושהל ואנו באים, ברכה אנו מכירים מעלת היחוד הנמצא בבריאהה ומתוך

  .נאותים ברמז ודרישת רשומותוהדברים , מעבר יבק דיעקבב קדושה שרמזו החכמים

 

e. 

 
א אחד מברך "א מברך לעצמו וכה"ומרים כאוא ש"ב, ד והביאו אור לפניהם"ר היו יושבים בביהמ"ת

מברי מפני ביטול , ט"ש מ"עמייהו אלא כט ה מפרשי"נשלמא כ, שום שנאמר כרכ עם הדרת מלךמ לכולם

האדם ' מדריגה הראשונה היא שיהיה .רטהשלמה מחולקת בכללה לשלימות הכלל ושלימות הפה .ד"כיהמ

אוי למדה טובה ר פ שלא הגיע למדה זו שמצד איכותו הוא"ואז אע, כלל כולוה רודף להיות נכלל בתוך

המועטים ' מנם המדריגה היותר עליונה של בני עליא .מ בצירופו עם הכלל יש בו תועלת"מ, מרובה

ש שהעירו "והנה ב. התכלל עם הכללל  דוקא ואין צורך להם, איכותם חשובה הרבה מצד עצמםש הוא

ונחל "נאמרי עליהם ש ,שראוי באמת שהתורה תביאם למעלה היותר עליונה', עליה ביסוד הברכה נגד בעלי

א "א ואחד נותנים לו מדור לפי כבודף וכ"דניך מלמד שכע עדנך לא נאמר אלא ' ודרשי, "עדניך

כ  "ע, צ עמה להצטרף מצד ערך הכלל"אש נה האיכותיתהיינו המעלה היותר עליו, חופתו של חבירומ נכוה

שלימות הכוללת את כל הגוי ה א שהם העמידו יסוד הברכה על ההדרכה אל"ובה. עצמול א יברך"ראוי שכ

צד הכרתינו מ ותאר מלך ראוי להאמר". וברכ עם הדרת מלך", שגב מאדנ שצירוף הכלל הוא בה דבר, כולו

צירוף הכללי הוא הנושא של כל טוב וכל מדה הגונה ה ודאי, ערכינואת דעת האל הים מצד הנבראים כפי 

מוכרת מצד צירוף הכלל כולו ה הדעת, " כבוד מלכים חקור דבר"כי , ה מפרשי טעמא"מנם בא .ומעולה

דעת שיש ה שראוי שיקבע, ד"ש טעמייהו מפני ביטול כיהמ"אמנם ב. כלל הוא מוכן להיות מובן ומפורש

ת האדם עד מכון האושר שאין עמו הכרח של צירוף א והיא תעלה, מספקת לעצמהמעלה עליונה בתורה ש

אבל הוא , כדי לצוות לזה ו והמה היחידים שכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, כללה חשיבות

 .מספקת אי כות מציאותו להיות חשובה כעולם מלא ויותרש כ עד"לעצמו מעלתו נשגבה כ

 

f. 

 
אמירת המרפא היא נהוגה . ד"פני ביטול ביהממ ד"ו אומרים מרפא בביהמג לא הי"ה של בית ר"תנ

' ל בפ"כדבריהם ז, ת  החולהא באשר העיטוש הוא מדברים המרפאים, אהבה וחיבור החברהה להשרשת

אשר ב אבל. ראוי להאמר מרפא לחזק האהבה המורגשת" ה, בנףר וכאשר מריעי מאן נינהו. הרואהי
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שתלם השכל בכל תנאיו אבל בהגברת השכל הטהור ה רק במקום שעוד לאהערות לחיזוק האהבה נחוצה 

להיות נתון לטובת  , אתים מנהמ בכלל, הדבר מוכרע מעצם הטבע של הנפש החכמה', ורת דת בדעת

התרוממות  ש כ"וכלול בזה ג. ד"ד מ פני ביטול ניהמ"ומרים מרפא כניהמא כ אין"ע, החבורה באמת ותמים

א הערך של "דחותה מפני מעלה נימוסית שאין בה כל ואין, צד התורההפרטי למעלה כללית באה מ

 .ם הכלל לבדהע הצירוף

 

g. 

 
ברכת המזון . ה אומרים יכרך במקום שנזכר"בו א יחזור למקומו ויברך"מי שאכל ושכח ולא ברך בש

חות לא יוכלו לשלוט בו כו, גוףה אכילה תתן כחה באדם שגם בעת שבעו ומלאו כל תפנוקיה הבאה אחר

' אפי" שבעתו ואכלת"כ "ע. ידגול גם בעת ירום לבבו משביעתו'  גאון שם דב א"כ, המפריעים לסור לבבו

כי האדם מוכ רח הוא לפעמים להמצא במצב , חוצה מאדנ שזאת  ההערה. מדומדמי מש ביעה של שתיית יין

את מקומו  אל , ליטת כוחות הגוףש כ הוא דרוש לערובה בטוחה שגם בהתגבר עליו מצב חוזק"ע ,חומרי

וא והוא ה ולהכיר כי הכל מידו' להודות לשם ד, ותמימות דרכו' עבודת דב קיים על משמרתו' ויהי, ינח

כ ראוי לו לברך "ע, עלת המצב במושגים המופשטיםמ ובאשר המקום הוא נערך עם. הנותן כח לעשות חיל

טיות החומריות שולטות אז  הנש ,להודיע שגם כפי מצבו ונטיותיו בעת אכילתו, מקום שאכלב דוקא

עסק ה ל ו' ששם לא הי, וכיון ששכח ולא ברך  עד שיצא למקום אחר. 'ד לבו ער להודות לשם, במילואן

ואין ב זה הכונה השלימה של , שליטה החומריתה הרי בטבע  כבר יצא מידי , המוחשי הגופני של האכילה

עת התגברות כוחותיו ב של מצבולהורות על הציור , ש דיחזור למקומו"ל לב"כ ס"ע ,ברכת המזון

מצב ה באשר, ל יברך כמקום שנזכר"ה ס"וב. היזק שבא לו בשכחתוה ואז ישיב שבות, ויברך, החומרים

כ כיון שזה כבר נעתק ממ צב "ע. וכרחיםמ א"שאינם כ, הנכון הוא ההתרחקות מהעסקים החומריים

ם ז את לדעת כי  ב מצב ג .ין זה  מדת  כל אדםכי א, המשיכו עליו כדי שיתגבר   על תכונתול אין לחייבו, חומרי

הודאה מצד  ה נמצא עמה חזקת ההערה של רגש, תגברות הטבע הגופניה שהאדם נמצא בעת האכילה עם

אמנם  . יושרי של נטיית האדם שלא להיות כפוי טובהה כ היסוד"שמגברת ג, ההנאה המורגשת באכילה

ם יכניס עצמו במעמד מצ ב א ,כבר עברהשכבר ההרגשה של ההנאה המוחשית , מעמד אחדב ביציאתו

הרשמה של ה ותשאר, מה גם הרגש הטוב של ההכרה דהחזקת טובהע אולי לא ילוה, התגברות הגופניות

הממשיכים , ה"כ אין זה מדת החיוב לדעת ב"ע. רוחניה חוזק הגופניות לבדה ולא תועיל להגביר חילו

כאשר , ו המשפט של עומק החכמהק ויתור לערךשיש בה , פ המדה הבינונית הראויה לרוב העם"ע דרכם

 .ביארנו

 

h. 

 
' ה ואכלי"וחד עבד במזיד כב , רנקא דרה באא ש ואשכח"חד עבד כשוגג  כ כ, הנהו תרי תלמידי

תביא , י עסקים אנושיים אחרים"ע החזרה אל הציור של הגברת הגופניות כשכבר נתרחק ממנהה .אריא

ם הגוף עם ג שבאמת , הטוב הנמצא בעומק חוזק כוחות הגוףדי להוציא את כ את העוסק בזה לשם שמים

אלא שהטוב הפנימי הוא צבור , השלמה והצלחת אמתל כל נטיותיו וחזקתו הוא בריאה טובה הוכנה

כמשל , שלם צריך לזקקו ולצרפוה והאדם. רוב נטיות בהמיות עד שלא יראה לעין בנוגה זהרוב ומכוסה
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מעלה הדומה ה והנה זאת. ורף לזקקו בכור ואז יצא זהב טהורצריך הצש ,הזהב הנמצא במעבי האדמה

, פ הטבע הישר"היא מגעת ל מי שמהלך ע, הב נחמדיםז למציאת גרעיני זהב מפוזרים שמהם יעשו כלי

מחוברת לכל הדברים  ה י קדושת התורה"שע, כוחות הגוף לחזקם ושומר תורה ומצוהב משתמש

שלימות ה יחזק באומץ, י הוספת הכח הגופני"וע. צרפו כזהבפרטיות ויה יזדקקו כל התכ ונות, החומריים

הוספת כוחות חומריים המוסיפים כח בגויה הפועלת ב כ התכונה הטובה"ויחזק השכל ותגבר ג, והעבודה

, שר בשוגג התרחק  מהתכונה הגופניתא אמנם יותר מזה יארע לאיש. אש ר תנהלהו ברוחה' שמת דנ על יד

יך יפעל עליו הרגש א ,שכבר נעשה יותר טהור ועם זה יותר רחוק מהניסיוןמצבו ב ז"שאמנם כשיברך בהמ

כל  פ שנדבה רוחו לגבר עליו כוחות הגוף וציור החיים הגופנייםכ האיש הזה. הטוב בעת תג בורת כח הגוף

הוא יגבה  , הוא נזר חייו ומטרתו הכוללתש ,כדי שיוכל לקחת כלים חזקים אל התכלית המעולה, עוזם

א ימצא "כ, כלי מעשהל לא רק כוחות קטועים שעוד רבה העבודה לצרפם, הב ימצאז  גרעינימאד שלא רק

כוסים מ אם שהם, וכשרים להעשיר את התכונות הרמות הנפשיותמ כוחות שלימים גופניים שהם כבר

כוללת זהב צרוף מוכן לכל חפץ עם שהיא  ה ,דומים המה לארנקא דדהבא, בתואר גופני בחיצוניותם

כדברי החסיד  , גמוריםה מדת השגיא ה הזאת הקט נה יעלו בעלי תשובה על הצדיקיםב ,רנקאמכוסה בא

שיוסיפו על תכונת  , הרבה מרבות מצד קות הצדיק, שבל שלפעמים תועיל חטאת אח ת, ל "בחוה

אבל כאן ישוב  , לילהחחטא ואשובא כ אם שלא יתכן לאדם שיאמר"ע. נות צדק ושפלות הרוחע מוסרו

די לרומם אותה כ שבשובו לצייר את ההרגשה הגופנית, לחזק הכח הטוב, טובהל קטנההמקרה של שגיאה 

ותר בהיר מאלו לקחה במקומה בעת התגבורת י ישתמש בה באופן, י קדושת ברכת המזון"ע

זקתו המוסרית נגד השליטה ח כ כל ארח ות הדרושות לו להגביר"כי עם זה יתלמד ג. טבעיתה הגופנית

 .גדריההגופנית כשתבא לפרוץ 

 

i. 

 
התעודה של ברכת ' כדי שתהי, תגבורת הגו פניתה חשב שראוי להתרחק מזמן. ה"וחד עביד במזיד כב

לא ניסה כלל לעמוד  , תנהג ככהמ אבל בהיות האדם. צויירת לו יפה בלא עירוב כוחות חומרייםמ המזון

יתג בר ויזרקנו ו ני יתפרץאז האריה הגופ, למדהו אז ארחות דעת ויראת אלהיםל ,לפני כח הגוף בכל תקפו

' כ אכלי"ע. קדושה והטוב על הגבורה הגופנית בת קפהה כי לא למד א יך להגביר הכח של, לעת פגעו בו

פלאת היא שהמעשים המורים נ ולא. לא יוכל לעמוד בניסיון לעת ההתרגשות הגופנית ועוזהו ',ארי

את  ז היתה' שמאת ד', ל עם דטובה שבהם יהיו תוצאות חיים לכלה בדומיהם על התכונה המוסרית

כי כאשר  אין  חיה רעה . הדרכה הנאמנה הראויהה כדי להורות לרבים, שיארעו אלה המקרים הנכבדים

, פ התכונות הפנימיות"ע 'והדמיון לבהמה יהי. ל בשבתי"כ נדמה לה כבהמה כדחז"אא מושלת באדם

ל ע כבר  פועל הדבר',  ד יר את דבורתם להכנע מהיד המוסרית והוג שהאדם הרגיל כוחות הגוף גם  בעת

וכאשר ירום . כ לקיים את התורה מעושר"ג והוא יוכל, תכונתו הפנימית להקבע צלם אלהים בתוכיותו

והוא ראוי , פול עליוי ואריה החת מפני צלם אלהים אשר באדם לא', בו רק בדרכ י דל לבבו בעשרו יגבה

 .טוב ולהוסיף שלימות אמיתידהבא ירבה לעשות ד ועם הארנקא, להיות אכיל תרי עלמא

 

i ̀. 
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אי אמינא להו דאינשאי , מר היכי איעבידא אכל ואשתלי ולא בירך, ח אזל בשיירתא"רכה בב

מוט ב דאמינא לה ו דאנשאי יונה , ברכתמ מרי לי ברי ך הכא דכל ה יכא דמברכת  לרחמנא קא א ,לברוכי

יש הפרש בתכונת  . ונה דדהבאי כחהדר ואזיל ובירך ואש, נטרו לי דא נשאי יונה דדהבאא ל"א, דדהבא

המונית לא תכיר ה הדעה. דעת שלימי המדע החכמים החוקרים אל כל תכליתל המצות בין הדעה ההמונית

כ לא יחוקו לפרטי דקדוקי "ע, אדם שהוא עבד לקונול שהם זכרון, א בכ ללם"את ערך המ צות כ

המה , צד פעולתם על המציאותמ אמנם החכמים המכירים את המצות. ה חסידי"ולא ע, במצותש דינים

, חכמה העליונהב שכל פרטיו וסעיפיו עשויים, פועל בטבע במציאות הכלליה מכירים אותם ככל כח איתן

כ השיירא המקרית "ע. התנהג עמם על דרכם האמיתיל ופועלים פעולתן הנאמנה לטובה למי שיודע

א תחוש לפרטי הדברים שדקדוק  הדין לו ,דכל היכא דמברכת  לרחמנא קא  מב רכת, אמר בריך   הכאת ודאי

שמצד  , תוםס לאמר מאמר , הנה זאת היא אחת מדר כי דברי חכמים וחדותםו .פועל לטובה בהשמרו

וכשיעלו את המעלה היותר , פי הבנתם הבלתי מבוררתל חיצוניותן יפעול להמשיך את הכלל לדרך הישר

, הביאה אותם לזה ההדרכה הישרהש ,יונהז יכירו כי בתוך תוכו של המאמר רצופה כונה יותר עלא נעלה

כ   "כי הוא ג, א במקרהב אמנם זאת לדעת כי גם ההשפלה של שכל ההמוני לא. נמוכהה פ הבנתם"שפעלו ע

הוא נחוץ ש כ גם הצד ה חיצוני של המאמר"ע. כ תועלת"יומשך מזה  גש באופן'  נערך מיוצר כל בחכמתו ית

כי גם ', כ ימשך תועלת רצוי"לבטלה כי ממנו ג' היי שלאכ "ראוי ג, לפי תכונה הבלתי גמורה של הכלל

כ כשהשכיל לבאר להם "ע. אמיתיה כ יש בה מועיל כיון ששימשה להטוב"מועטה המדומה גה התועלת

, " א יבולל ועלהו"נתקיים , בציור יונה דדהבא, יוק ברכת  המזון במקומוד המושג הפנימי של תכונת

ציור ששמש לתכלית הטוב הוא מאוגד אל התכלית ה כי, נה דדהבאדאשכח יו, " ותגזר אומר ויקום לך"

הבנה הבלתי שלמה להאמר לחזק  ה שצריכים לפי, מזה אנו למדים שכל הציורים הבלתי רמיםו .הכללי

אפילו אותו , " עולםל יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום", חרית ותקוהא ההדרכה הטובה יש להם

ה השכיל לבאר התכונה הנשגבה "הנה הוא ע. עולםל ר יקוםהדבר המקביל לעומת ציץ וחצי

רוחני דוקא על תוקף כח הגופני ה שהוא לפעול החוזק, רושם של ההחזרה למקומו לברכת המזוןמ היוצאת

גופני הצבור בקשר  ה כן הכח. מעבי האדמה יש לה עוד כח העפיפה לעוף למעלהב שהזהב הנמצא, ועזוזו

חזקתה הפנימית , כונת האד ם במצב ה אכילהת   שפלותהחוזק וההצטיירות הבהמית של

. והיא באמת יונה דדהבא, מזוןה השלמה גדולה כשמצרפים עמה קדושת הרוחניות של ברכתל מתעופפת

דהבא ד היה ראוי שימצא יונה, שיירא להשכיל את המושג הפנימיה אמנם באשר לא היה ביכולת

שהיו צריכים להתלבש בציורים ', ביאי דנ ורות בחזוןהדברים מאירים לכל הטובות הגדולות  האמו .בפועל

שתמצא עילה ' סדו יתח כי די לה למדת. שאין הציורים הנמוכים עולים בתוהו, א"נב הקרובים ללבם של

חת א כי יש למצא על אבן, ואין לבוז גם ליום קטנות, ם הגדוליםע נכונה להשפיע כל צדדי החסד הקטנים

א את   "א גם יחזקו כ"לא יהיו סותרים זה את ז ה כש שלא די, ליונות ונמוכותוהרבה טובות ע, שבעה עינים 

אדם האלהית שוקקה ה ובהיות נפש, כי כפלים לתושיה, יונה הרוחנית ודאי אשכחה אמנם. זולתו

רגיש ת ,שמאירים אותה באור אלהי בעת קישורה אל החומריותכ כ"ע. להתרומם מעל הדברים הגופנים

וזאת  התכונה . חשק נמרץ  דומה לעפיפה אל עלב רץ ו תחרץ לדבקה באלהים חייםבקרבה צמאון יותר נמ

ה "והשלם הזה ע, שביעה הגופניתה שנאמרת בעקרה על, י ברכת המזון"פעול במצב הנפש על היא משוערת

 .מצאה בשלימותה

 

ia . 
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ה ניצולת מה יונה אינ, נפי יונה נחפה נכסףכ שנאמר, י ליונה"ומאי שנא יונה משום דאמתילא כנם

ח לא יחס לעצמו זאת   "שלמה של רבבה מענותנותו. כנפיה אף ישראל אינם ניצולים אלא כמצותב אלא

א הסתפק במשל ל כ"כפי הכונה התכליתית ע, פעולת הברכה על המזון במקומהמ לצאת' השלימות הראוי

אוי להוקיר י נמשלה ליונה דהיינו שר"שום דכנםמ ,א נקט יונה"כ, העפיפה מאיזה עוף אחר  פרטי

אומה הלא נמצאו אנשי לב ה ובכללות, מצות ודקדוקיהם כפי מה שהם פועלים בכלל ישראלה פעולות

עושה ה כ ההתאחדות הלאומית פועלת שלכל יחיד"ע. כונתן המכוונתת שהמצות פועלים עליהם כפי עומק

כנפי יונה נחפה ", עניןוהכתוב מכוון ל. כללות הפעולהמ הוא מקבל ח לק רשום', בכלל עם ד' ומשתתף בעשי

הוציא אל הפועל את הפעולה של ל הכנפיים הם החיצונים המתפרטים". אברותיה בירקרק חרוץו בכסף

ש הבדל בין י והנה. נקרא בשם אברותיה, מניע את העפיפה הוא אבר הכנףה אמנם הכח הפנימי. העפיפה

והזהב הוא כלי שימוש רק   , א מכובדים"רוב בנל הכסף הוא שימ וש בינוני, כסף וזהב ב שימושם

כן יש . י"חשב בימי שלמה למאומהנ אין כסף לא", י"וכל כלי משקה המלך שלמה זהב", רוזניםו למלכים

יא נמצאת אצל ה ,הכונה הפנימית היא הכח העקרי המניע את הפעולה. חיצוניו בתכונת המצות פנימי

כערך הכנף אל , לה הפנימיתמשכת מכוונת נגד הפעונ אבל ההתפשטות החיצונית. גדולי המעלה

סגולה של התאחדות המעשים ה וזאת. כערך הכסף שנחפה מבחוץ אל הזהב העקרי הפנימיו ,האברה

צד ההכרה מ באופן שיפעל הטוב המכוון בכללות האומה בין, יותר פנימייםה החיצוניים לקראת המושגי ם

שמתפלשות , הם מהקדושה העליונהשהמצות . מצותב הוא דבר מיוחד, הפנימית בין מצד המעשה החיצוני

והנה  . קדוקי המעשים החיצוניםד ראשית עומק החכמה הפנימית עד ההתפשטות הרחוקה שלמ באורם

גם צרתם   , גופניתה כן ישראל צרתם. רתה מעירה אותה להתרומם משפלותהצ הרי, היונה ניצלת בכנפיה

ורגת אל הט וב האלהי ואצילות מצב הנפש הפנימית העש ,בהתגברות התכונות הגופניות, המוסרית

י ההרגשה של "דוקא ע, וד יותרע הם ניצלים במצות שמרוממים אותם, ומד במצב צרה ומצוקהע הרעיון

מזון במקום ה כ הוא מכוון ביחוד על הפעולה של ברכת"ע. תכונות הגופניותה הצמאון מצד הירידה בעומק

היא  , עתא דמ יכלא שעתא  דקרבאשבזו הר כן אמר ו .שהיא עת צרה לנפש האלהית, האכילה הגופנית

אומה הכללית לפי חילוקי ה שהם כוללות כל הצדדים הנדרשים לחיי, י המצות"צרתה עמ מתרוממת 

 .דעת והכרת האמיתיותב פרטיה וחילופי מדריגות אנ שיה

 

ib . 

 
'  נגד בשני הלשונות מכוונות הנה. גינות עליהםמ א מה יונה זו כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצות"ל

אברותיה "שהם נגד , רך  המצותע חכמים השלמים שהתרוממו אל מעלת  ההכרה הפנימית שלה .המעלות

כוחות הרעים ה המצות מגינות  עליהם כי לא יגורם רע ולא יקרבו, לכי רבנןמ ,המלכים". בירקרק חרוץ

, דמיוניותה יותוצר דעתם מתגרת החומריות וההטעקפילפגעיםנ שהמה, אמנם יתר ההמון. לפגע בהם כלל

י ההתאחדות "מעלה בכלל שהיא נחלת הסגולה עה והם באים לידי אותה, י המצות"אמנם הם ניצולים ע

ההצלה הכללית של הכנפים  ו כ התכונה היותר עליונה של הכונה"קדושת המצות פועלות גש ,במעשה

נה עפר מ מי. " ומצבפ המצות שהוכנו לפי פרטיות כל מצב"א ע"א כ"א י המצב היותר נמוך"להתרומם ע

" .אשרי העם שככה לו" ,ה במצות"וחביבין ישראל שסבבן הקב, " יעקב  
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ראוי להכיר את   .אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה, רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראלה

ההנהגה הכללית הנס ומה שמחסר הטבע ב, כולם אחד הם' שהרי מעשה ד, טבע בערך של אחדותההנס עם 

מכלל הכונה של  כ"גוזה . א הוא מצומד ומחובר לו"רך הנס בלתי שייך אל הטבע כעכ אין "ע.  ממלא אותו

ובזה מובן . דהיינו שהנס יש לו יחש בהנהגה עם הטבע, "עשה בראשיתמה עם "תנאי התנה הקב"ל "דחז

 הגדולה של ההנהגה הכללית כמו המה חלקים מהשלשלתשמאחר . הנסים בלא שאלה של שינוי רצון ניןע

כ באיכות "שהוא מוגבל ג, ת הנמצא המוגבלאכי הוא מקיף , כ באשר יסוד הטבע הוא המקום"ע. הטבע

הורו לנו , הם נעלים מן הטבע בכללושוהדברים שהיו צריכים להורות . בחוקיו הטבעים כמו בכמות  במקום

הם יחש נערך למקום לכ אין "א".  מן המדהמקום ארון וכרובים אינו: "ל שהם למעלה מן המקום"חז

טבע הואין ,  אחד' כדי להכיר שהכל הוא מעשה ד, אמנם כדי  להראות יחש הנס אל הטב ע. בדרך פרטית

שהוא הנושא של , יחש המקום, כ חברו בברכת ההודאה של הנסים"ע, כמו הנס, עזוב מההשגחה הפרטית

ורות שהניסים הם מחוברים ומשלימים את הטבע הל, רוך שעשה לאבותינו ניסים במקום הזהב, הטבע

שאין לנו דברים של מקרה , כ ההערה שאנו למדים ממציאות הניסים"נכללת בזה גו .המתקומם ב מקום

,  נוהג  רק הטבע' שאם הי. מזדמנים הם נערכים בהשגחה של החכמה העליונהה א כל הדברים"כ, במציאות

שישנם דברים שהמציאות  , מ אפשר"מ, ה והשגחהערכת בחכמנפ שכללות הטבע "שאע, היינו דנים

אבל . אלא שהם מתחייבים מהתכונות הכלליות, מצאתנהכללית מחייבת את מ קרי הם בלא שום תכלית 

כ ראינו שאין זה דבר "א, סיבות הכלליותהשהם אינם קשורים אל תכונת , כיון שנמצאים הניסים בהנהגה

' לא הי, חיוב נמצא' שאם הי, ללכשהרי אין חיוב נמצא , םמוכרח כלל שיהיו הדברים נמשכים מצד חיוביה

, כלית מכוונת מוסריתתשכל דבר יש לו , כ ראוי לנו להשכיל"א. מקום לדבר יוצא מסדר הסבות הקבועות

יגלה  ועלינו לדעת שיש להם ערך שיבא הזמן , ואפילו אותם הפרטים שאין אנו משכילים להם תכלית

במקו ם  ' שאם לא הי, פ שאפשר לתלות הדבר במק רה"אע, ם שבו נעשה הנסדיוק המקו' כ אפי"ע. תכליתם

כ גם הדבר  "ע, אבל הניסים מלמדים אותנו שאין לנו דבר קטן נעזב מהשגחה ודיוק, מקום אחרב' זה הי

כ כוללים אנו גם הזדמנ ות המקום "ע. ראוי להשכיל שיש בו תכ לית של טובה, קרהמשאפשר לדון עליו דין 

כ תכלית טובה מהתיחדו בזה "כן תצא ג, יש תכלית נשגבה לעצם הנסשלהורות שכשם , סעם מציאות הנ

פ שגם "אע, הברכה אמנם ראויה לניסיםו .כליתית טובהתא בכונה "ולא התיחד במקרה כ, המקום דוקא

כח . ח הדיבור לכח המחשבהכאבל יש הפר ש בין , וחסדו הגדול' מלאים הוד ד ניסיםהמעשי הטבע כמעשי 

מו העת יד היותר ככ "ואין ההוה פועל עליו כ, באחרית הי מים' כ אל מה  שיהי"בה משוטט לחשוב גהמחש

ם הכ באשר מעשה הטבע "ע. אמנם כח הדיבור פועל באדם לפי טבע התרגשו למראה עיניו בהוה. נשגב

" דרך רשעים צלחה"אבל לשעה הלא , ערוכים במערכה כזאת שת כלית יושר שלהם תתראה לקץ הימים

, כ ראוי לברך רק על היצירות הכלליות בפועל"ע, ויושרו בהשקפה הראשונה' אין ניכר טוב דו, עמיםלפ

אבל בתהלוכות  ". עולם חסד יבנה"ו, "מלאה הארץ' חסד ד"הטוב מרובה וששבכללן אנו מרגישים 

 שהיא, המקפת עולמי עד, י השקפה מאד עמוקה"טבע רק עההפרטיות אנו מכירים את הצדק שבארחות 

כ ראוי לברך על "ע, ה צדק גלוי ויושר מפורסםבאמנם הנס יעשה לעולם לתכלית שיש . נעלה מן הדיבור

הוא פוגם את הוד החכמה , מנם החפץ לראות גמר כל תכלית גם במעשה הטבעא .פרטו בפועל בדיבור פה
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, נצחהמתרוממת על שמי ה, סודרת במערכה של חכמה נפלאהמכי אי אפשר כלל להנהגה , העליונה

כאילו היתה ". ז מחרף ומגדף"הקורא הלל בכל יום ה"כ "ע. שתתראה בכל פרט ממנה ב כל עוזה וצדקה

ודבר זה היא הקטנה לאין , וצאותיהם הטובותתההנהגה ערוכה בחוליות קטנות שבכל חלק קטן נראות 

  ".חשבותיךממאד עמקו ' מה גדלו מעשיך ד. "הגדולים' ערוך אל מעשה ד
 

a . 

 
הברכה וההודאה נאותה  . 'אשר  הציל אתכם וגו' ויאמ ר יתרו ברוך   ד,  ח דאמ ר קרא"אריו, מילימנא הני 

שבהם מתגלה היסוד שאין שום צד , ניסיםהכ הברכה מיוחדת ביותר על "ע. לא בהכרחולפועל בכונה 

, וכיון שמתגלה שאין קץ ליכולת העליונה. א הכל בכונה לטובה"כ, הפרטיתוהכרח בההנהגה הכוללת 

שהרי הוא פועל ניסים שאין , יכריחו הפעולות להיות נעשותשאחר שאין שום צד הכרח של סיבות מ

מבואר שאין שום צד מקרה , אין צד הכרחשוכיון , הוא סבת כל הסבות' כ הוא ית"א. הסבות מחייבות

לו דבר אוי שלא יעזב בה אפיר' שהרי שלימות כל הנהגה טובה הי. מכוון לתכלית הטוב' בעולם שלא יהי

יהיו מכוונים אל שאלא שלפעמים קוצר היכולת מונע שאי אפשר להתכוין על כל הפרטים , קטן במקרה

כ "א. שאין שום דבר קטן נ ופל במקרה כלל, המדה כך נותנת, אבל כשהיכולת אין לה גבול. תכלית נעלה

של טובה בהוה או  ראוי לברך על כללות הנס וגם על פרטיות המקום שבודאי גם למקרה המקום יש סבה 

אשר הציל את העם מ תחת יד   , אשר  הציל אתכם מיד  מצרים ומיד פרעה' ברוך ד:  "כ אמר יתרו"ע. בעתיד

שהפרטים סובלים צרות . שניצולו מצרותיהם שסבלו מיד מצרים ומיד פרעה, פרטיםההודה על ". מצרים

והם , כ סובלים דברים מזיקים"פ שהעם טוב ג"ואם המלך רע אע, מלך טובה' יהי' פרטיות מהעם הרע אפי

שהעם נעשה חפשי , טובה הנמשכת מההצלה מן הצרות היאהאמנם  . סבלו מרעת העם ורעת המלך יחד

מתחת ידם ' י שהצילם ד"שע, י פעולה אחת"עוהנה בזה ישנם הודאות פרטיות שנעשו . מתחת יד מצ רים

' והנה לולא הי. מיד פרעהום והוציאם לחירות ממילא  פסק הסבל שהיו הפרטים סובלים מיד מצרי

דהיינו , כלליההיינו אומרים שעיקר ההודאה ראויה לפול על הדבר , המקום נותן ליחש איזה דבר במקרה

מקרה ואבל כיון שאין שום צד הכרח . והטובה הפרטית נמשכה רק במקרה ולא בכונה מכוונת, חירות העם

כ צריך לברך על "ע, שום דבר קטן ש לא נעשה בכונהעלינו להשכיל שאין , והגבלת יכולת לפניו יתברך כלל

מכל האלהים כי ' עתה ידעתי כי גדול ד"ואמר . קטנה הפרטית במקום הטובה הגדולה הכלליתההטובה 

אנו מכירים שכל ההנהגה הולכת בתכלית , ה מעניש מדה כנגד מדה"שהקב כיוןמ, "ליהםעבדבר אשר זדו 

כלית מוסרית ואין לנו לתלות שום דבר  שהכריחו איזה סיבות לא כונה ותבכ אין דבר קטן   "ע. מוסרית

ואין שום כח שיכריח , אלהים וכולל כל הכוחות ושולט עליהםהכי הוא גדול מכל , כלליות שיעשה כך

שהם דברים רחוקים , חשבות לבב האדם ורשעתםמיצר ' והעד שאפי. הנהגתו בחלק היותר קטן  ממנה

והוברר שהדייקנות . חו הבלתי תכליתיכחברם בזרע  מ"מ,  הטבעיותמהמעשים הנעשים בפעולות הכלליות

א נפלה במקרה ובהכרח לגם היא , באופן זה ולא באופן אחר' של העונשים של המצרים וההתיחדות שהי

הגיע אל בומזה ידענו שהברכה ראויה . כ ראוי ל ברך על כל חלק וחלק"א. כונהבא "של איזה סבה כ

פ יש לנו להמשיך ממנו את התועלת "ועכ. להועיל א"כה התיחדות זה המקום כי לא נעשתה במקר, המקום

להורות על היכולת , כ דייקנות המקום"ולהזכיר ג, על חסדו בפגעינו בו' מוסרית הגלויה להודות לדה

עד שאנו מובטחים שאין במעשיו יתברך שום דבר קטן  שלא יהיו , החכמה שאין לה חקרוהבלתי תכליתית 

, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע, לעולם' שר יעשה האלהים הוא יהיאכל . " נכבדותממנו תוצאות

  .עליונה הכללית שמתחלקת להמון סעיפים לאין קץהוהיא התכלית ". והאלהים עשה שיראו מלפניו
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b . 

 
' הא ההוא גברא דהוה קאזל בעבר ימינא נפל עליו ,אניטא דרבים מברכינן אנימא דיחיד לא מברכינן

ל כל אימת דמטית להתם בריך ברוך שעשה " או ררבא' אתא לקמי', נימא ואיתצל מיני' יתעכיד ליא 'ריא

עינא דמיא ' אברי לי' ערכות וצחה למיא כוד דרבינא הוה קאזל בפקתא' ומר ברי, מקום הזהב לי נם

יתא על  אש' ריצא איתפרקא ליפ גמלא' מנא חדא הוה קאזל ברמתקא דמחוזא ונפל עליז ותו, ואשתי

רמתקא דמחוז א בריך ברוך  ל כי מטא . כרוך  שעשה לי נם בערבות ובגמל, ריךב כי מט א לערבות, לגבה

החילוק . יהו חייב לברוכיא אניסא דיחיד, ע מחייבי לברוכי"מרי אניסא דרבים כוא ,נ בגמל ובערבות"שעל

ל יחיד ש ברך על ניסומפני שכך היא המדה שאין לרבים ל, בים ליחידר הפשוט שבהשקפה הראשונה בין

שיש , ספיק אם נבא אל תכלית של ברכת הניסיםמ 'עוד לא הי, והרבים כולם בכלל הנס שאירע לרבים

כ מנס היחיד "זה התועלת מגיע ג ו ,תעודה להודיע שמו הגדול של פועל הניסים יתברך  בעולםה כ"עמה ג

ת הנתון א לה שהם באים להוציאניסים בהיותם מכוונים לבד תכלית ההצה אמנם. לכל היודעים בניסו

, גדלת הכח המוסרי אצ ל הכלל או אצל הפרטה גם לתכלית  התשועה הנצחית של, בצרה מצרתו

מען נדע איך לקבל מהם את ל ,תבוננות על איזה מקצע של המוסריות הם מכוונים ביחודה שצריכים

שם יתברך ה בא על ידו לדעתכ אמצעי ישר לכל מסתכל ל"מו שהוא הוא גככי הנה הטבע . התועלת הרצויה

עלינו להכיר כי המדה של השלימות , דיר תדיר קודםת לנ תדיר ושאינו"פ המדה שלמדונו חז"וע. ויראתוו

אמנם . תדיר ואין הניסים תדיריםו שהרי הטבע מתמיד, הטבע היא עוד נעלה מהקנויה מהניסיםמ שנקנית

שאו מרום עיניכם וראו " ,בו בדרך טובה וישרהמועיל הטבע מאד לכל מעיין , טבעיה להשלמת השכל הישר

רגש  הנרדם ה אמנם האד ם צריך להתרוממות" . פעליך במעשי ידיך ארנןב 'כי שמחתני ד", " מי ברא אלה

. מצעי אל התכלית הנשגבה של מעמד השכל בדרך אמ תא וזה הוא כעין, כדי לעורר כוחותיו השכליים, בו

מעשים שיהיו לברכה ולתכליתם  ה נם כפי אשר יודע רבון כלבעתם ובזמ, באו שימושי הניסיםי לזאת

כי , חסרון התמדתוב השלמת הרגש של התעוררות השכל ישלים פעולתו דוקאל והנה דבר הבא. הרצויה

ניסים ראוי שיבא רק מ זמן לזמן כמ ו שהם נפעלים רק  ה כ זכרון"ע. ריבוי התמדת הרגש תבטל הו

ודאי כשם , הניסים שנעשו לרביםש כ אם"ע" . היא תקום' צת דע", פ העצה העליונה"ופלגים עמ לזמנים

נחתם לזכרון באומה ה כן, רוחנית היתה לפעולה של התעלות הרגש השכלי לשעתםה שהמשקל של פעולתם

כפי הראוי בכל דור ודור , ל הרגש הנעלה ההוא החסרש כ כדי להשלים את המשק ל"ג' ובכלל הי

כ "ע. כ במקרה"מקום ההוא שאין דבר זה גב נות של היחידים לבאוההזדמ, הפרטים שהם אברי הכללל גם

מנם אם הניסים הפרטיים א .המכוונת מראש' המקרה ההוא המכוון לההשלמה הרוחניב החובה להשתמש

מכוון ה יצא הדבר, רבים זולתם לברך עליהם בבאם במקום ההואה כ"ישתמשו בהם ג, של היחידים

וזהו נגד הכונה השלמה שראוי , תכופה ומתמדתל ולתו בלתי תכופהפע' ושתהי, בעקרו להתעוררות הרגש

הידיעה האמתית של ההנהגה  מ 'תהי, ו אהבתו ויראתו' קבועה של הרוח הטהור לדעת את דה שהשאיבה

זה מ כי . ז מחרף ומגדף"הקורא הלל בכל יום ה:  ל באמרם "זה חזב וכאשר הורו, הקבועה הטבעית

שזה , היא ידיעה השלמה של השכל השוקטש הרוחנית הקבועהשמטביע המקום של המשכת התועלת 

'  מידית ממעשה ד ת נובעת מהשקפה מובהקת' ושתהי, שלם בכל עת ובכל שעהה צריך להיות באדם

נוטל  , השקפה התמידית למדרגה של התעוררות הרגשיתה וזה שמפנה את. הנפלאים בההנהגה הקבועה

. פלאות תמים דעים מההנהגה הקבועהמ עט הבנתו לדעתותמ, ן טבע השכל הקבוע את זיוו והדרומ הוא

כיון שהזדמן  ו ',פ אותה המדה של ההשלמה שהוא צריך אלי"קריו מכוונים עמ אמנם היחיד ודאי כל
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חייב , להיות לבו ובשרו מרננים לאל חי, רגשתו הנעלהה לאותו המקום ששם הותקן לו לחדש את ערך

פרטיות לא תוכלנה להיות דומות לכל ה ם גם ההשקפותא מנ. שלם חובתו שמשלמת אותו באמתל הוא

ידו בימי חייו במה ל כונתו ומעלת נפשו יקח לו שכל ושאר רוח מהמקרים הבאיםת כי איש כפי, אדם

הרי הוא עומד , המוני יקיף רק שהמקו ם שבו נעשה הנסה השכל. חסדו בניסים ונפלאות' שיראהו ד

חודר יותר יתבונן ויכיר שבודאי יש  ה אמנם המ שכיל. חסדו'  לדזכרון לפניו בעת פגעו בו ל הודותל לעולם

ואם . סדרי הטבעמ בו בחרה ההשגחה העליונה להטות אליו חסד מופלא יוצאש ,ערך מיוחד לאותו המקום

ל ע ויתבונן, א יכיר בכל אחת מהנה הבנה פרטית"כ, הערה אחתב לא יסתפק בכולם, כמה ניסים יזדמנו לו

כ "ע. לו להועיל' בנה שכלית מוסרית שתהיה ומכל אחד מ הפרטים יכיר איזה,  הנסהמקום ועל הנושא של

בלא השכלה , ם המקוםש בלא קריאת , אינו מאנשי השם די לו  בזכר ניסו במ קום הזהש ,ההוא גכרא

עשה ש ברוך, דרבינ א הוא הזכיר את המקום ב שם' אמנם מר ברי. יסונ מיוחדת על ערך המקום ויחשו אל

לקחת תוצאות טובות מכל אשר , אורח פרטי יותרב כי על יחידי הסגולה להתבונן מכל דבר, תלי נם בערבו

ולא . מדה שהם ראויים לכךה באורח כזה יוציא את כונת ההשגחה העליונה אל הפועל כפיו .יזדמן לידם

 ,נס הפרטיה כיר שעליו לעבור מהשקפת המקום אל השקפת הנושא שלה ,עוד שבהזדמן לו עוד נס אחר

כ בנס השני "ע. דיעות מוסריות שכליות ראויות לוי וממנו ישאב, שהוא מוגבל יותר מהמקום הכללי

פרטית הראויה לאותם שהנס ה ז היא המדה"וכ. נושא הנם היותר פרטי מהמקום, ומר בגמלל השכיל

ה של היא הכונש ,ע מחייכי לברוכי בההשגה הכוללת"מנם אניסא דרבים כוא .א לפי מעלתו"אירע להם כ

 " .'רחום דו זכר עשה לנפלאותיו חנון"ההשגחה העליונה 

 

c. 

 
בין . ותם צריך שיתן שבח והודאה לפני המקוםא כל הרואה' ר הרואה מעברות הים מעברות הירדן כו"ת

לעשות ' מקומות שבהם הגדיל דה ולבו מתרגש בראותו, ואה שיודע את תוכן הניסים וערכםר יש, הרואים

מקומות ה ודאי אותן, גם מי שאינו יודע ערך הניסים וענינם, רואהה אמנם כל. מצד תכונת ידיעתו

כ יוצץ בנפשו מצד הרגש הטבעי "ג, אורו של עולםל שהיו הסיבות, שהתיחדו להיות בהם נעשים הפלאים

חוץ , הברכה כוללת הוראת הכרת  כבוד עליוןו .כ כל הרואה אותם צריך לברך"ע, ורהא איזה

מהניסים היו תוצאות לטובות ש ומה. ז צריך לתן שבח"וע, משכה מהראות הניסיםכללית שנה מהטובה

ודאה המורה ה צריך שיתן, א מפרטיו נמצאו"שבכללו כ, קר לכלל ישראלח רבות גשמיות  ורוחניות לאין

ובה הכללית שכל האנושיות תקבל  מטובת ישרא ל ט כ השבח על"ונכלל ג, חובת תודה על קבלת הטוב

 .דאה על החלק הטוב המיוחד לישראלההוו ,הרוחנית

 

d. 

 
ם ביסודי התורהי דהניסים לא היו "דברי הרמבל מתאים. 'י כו"בשלמא מעברות הים דכתיב ויכאו בנ

". וגם בך יאמינו לעולם", נאמר ש ת"ובמשה עבדו שנתבררה להם בעקרה במ' אמונה בדה לתכלית הוכחת

, הם נס כפי צרכםל כ נעשה"ע, הירדן ואת נ חלי ארנוןריכים לעבור את הים א ת  צ אלא מפני הצורך שהיו

אמנם טעם . מפני שהיו צריכין לעבור' יסוד הנס היש להורות, כ נקט לשון מעברות בכולהון"ע

פ "פני הטוב הרוחני שבא עכמ מ הוא"הר' סיבות והיו צריכין לאלו הניסים נראה שאף לדה שנתגלגלו
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אבל , ניסיםה זה התכלית העקרי בכל' ל לא הי"לא שלדעתו זא', ראת די בגללן לחיזוק האמונה והוספת

 .מצורף להם' פ הי"עכ

 

e. 

 
תנא את  ', את וה ב כסופה וגו' ספר מלחמות דב כ יאמר"דכתיב ע, ל"אלא מעברות נחלי ארנון מנ

שראל כי הוו חלפי ישראל אתו אמוראי עכדי  י שני מצורעין היו והיו מהלכין במוף מחנה, סופהכ והב

דעי דארון קא מסגי קמייהו דישראל והוה י אמרי כי חלפי ישראל וקטלינון להו ולא הוו' קירותא כונ להו

קטלינון ונחת דמייהו לנחלי ארנון כי ו כיון דאתא ארון אדכיקו טורי בהדי הדדי, ורי מקיימהוט קאמאכי 

היינו דכתיב ואשד ו, אמרו שירהו אתו אמרו להו לישראל, מא דקא נפיק מביני טוריד אתו את והכ חזו

הנושא שקיפל ' מדבר היה ביחוד דור, מאורעות שאירעו את אבותינו הם סימן לבניםה כל. 'הנחלים וגו

כללי של ה יהיו סימן וזכר עולם לדורות שיהיו באין דוגמתם במצבןש בתקופה קצרה את כל המאורעות

כ בא זכרון "ע, התורה- בא מכחל ישראל ומציאותןש וכאשר תכלית הדברים מכל פעולתן. ישראל ותורתו

יבא לכלל ישראל בכח תורת ש מחובר ברמז נצחי אל כל מה , צורף אל התורה בכניסתם לארץמ ' מלחמות ד

ניסת הארץ  כ ועל גבול, דפסוק זה גם על מלחמתה של תורה' לחמות דמ ל"כ יחסו חז"ע. אשר עמנו' ד

והנה .  להלחם בישראל ותורתו בכל דורמתנשאיםה שמה יתגלה כל הכח של הדברים, שהוא נחל ארנון

כן , גשמיים העמים עובדי האליליםה וכשם שנפלו הצרים, ולפני מחניהו' גלויים הלא נפלו לפני דה הצרים

נכרתה ממלכת האליל ש עד, מוגו מפני אדון כל הארץנוכהמס דונג מפני אש, רעותה כ דיעותיהם"נפלו ג

וקשים מ אמנם ב מטמוניות נטמנו.  ישראל וקדושו שמסיני באורא ועומדת היא להכרת כליל מפני, מחסנה

להתנשא להפר , עתידין הם לצאת בהמשך הזמןו ,דדיעות רעות שלא יצאו עוד אל הפועל בדורות ההם

כלומר תכלית ביאת , ארץה והמה עומדים כדמות הרים המעכבים כניסת, עוזם של ישראלמ תורה ולבטל

צפנו י ר שנדמה להר"ובתוך ההרים העיכובים הגדולים כיצה. ק"והת י"ישראל לארץ להיות לאור עולם ע

צאו יתקופות שאלו הדיעות והרוחות החדשותה כדי שכשישראל יהיו צריכים לעבור גם אלה, מוקשים

שבאוצר , ק הסגורה"אלקים תוהה אמנם ארון. תנשאו הנה חלילה לקעקע ביצתן של ישראלי ,ממחבואיהן

אפשריות לצאת אל   ה ם לכל הדיעות היותר מס וכנות וכל הרוחות הסוערותג חכמתה כבר  הוכנו כלי קרב

להיות העקב , ברית דהוי ממיך טורי מקמייהו דישראלה כארון, הפועל גם בדור אחרון שבאחרונים

מתנשאים ברוחם כי עז להתנגד לקדושתן  ה ממילא העמים, דרכת התורההפ"בהישרת ההרים עו .למשור

כי אנו נמ צא , ן העולםמ ועל הגבול כבר נראה  שנמחו.  ולימודיה יתבטלו וימחותורהה של ישראל ותעודת

חויים מ המה, כל הדיעות הרעות שעמים רבים ילכו על ידם בחשיכהו ,הכל ישר לפנינו אין שטן ואין פגע רע

המתחברת , ק"קדושים שהרגילתנו אליהם התוהה לגמרי מפני הוד קדושת הלימודים הנשגבים והמוסרים

אמת הברורה ה הנה כלל ישראל היודע בידיעה ברורה וקבלה אמתית את ו .ל ישראלש קדושתםעם 

למחות בשטף עוזה על , י כחה האלהי"ק ע"עשתה תוהש הלא לא ירגיש כלל בכל הנשגבות, ק"שבתוה

ברים מתנגדים שיכולים להזיק ד כי הלא לא ירגישו כלל כי ישנם. המסתתרים' ת כל שוטניא גבולה

, שראל ילכוי הנדחים מחוץ למחנה ובסוף מחנה, מנם הלא נמצאו מצורעיםא .כל מגמתינו בכללק ו"לתוה

הנה ההתנגדות תבא מצד  החדשות השכליות בחקירה ו .והמה יסתכלו בכל דרכי העמים ויכירו את רוחם

טפל אל הטפל לבשרו והאמת נ היא הוראת" את"ש, ת"ת מאמ "היא נטפלת אל האמת כערך אש ,הכללית

חייבהו להיות י אבל מצב  צרעתו, דברים הנטפלים הוא מחוץ למחנה ישראלב  עצמית וקיימת והעוסקהיא

והכירו את הכוחות , תמימות ונדחו מחוץ למחנהה כן נמצאים אותם שאבדו סגולת, מחוץ למחנה
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ציורים חדשים כאילו יחפוץ ב והכח השני בא מרוח התאוה ואהבת החיים שהתחדש. נצפניםה המתנגדים

המספר הוא ו .כ והב בסופה אהבה בסופה"גל"כדדרשו חז, גזרת אהבה מ "והב"וזהו . 'בלוע את נחלת דל

אבל האהבה . ראוי לאחר וכל דבר יב א בעתוה אלא שאהב ה מסודרת ל א תקדים א ת, ה"כ כאהב"ג

אהבה אל ראשה לאחד ה ותחת אהבה תקד ים סוף, וף האהבה בתחילתה ותאכל פגהס המבוהלת תקדים

אחרית ב ציאות חופש החיים של פריקות עול וחפץ חיי שעה שיתגברמ והוא משל נמרץ אל, ב"וה' ויהי

וגם המצורע הזה הנדחה מתוך המחנה . צחי ונשגבנ באין פנות לחיי עולם ומושגים רמים ותכלית, הימים

סוף  י אותם ההולכים ב"עו ,ק ולכלל ישראל"הכיר את צד הסכנה שנמצא ברוח זה לתוהל רק הוא יכול

שוה ה לולא שהארון בסגולתו העליונה, היתה צפונה על הגבולש הסכנה] את[יתודע לישראל , המחנה

ראו הליכותיך , דם לשון כלביך מאויבים מנהוב למען תמחץ רגלך"', טוריא ונמסו כל המכשילים מאור ד

ת שהיא " אכוונת להוראתמ ובאמת החקירה הכוללת והמקפת שהיא" . לי מלכי בקדשא אלהים הליכות

" יעקבל ת תן אמת "א מנם יחסר לה התוך המבריח את הכל , סקירתהב וכוללת הראשית וה אחרית, טפילה

ללות התורה שנקראת דרך להוביל אל התכלית כ תודע, מאמר פתוח וסתום, ם סתומה ופתוחה"ובמ. 

בו ההגיונות סקור והנה רי ורק בעיניו, ושקר אין לו רגל ים ללכת בדרך הארוכה, חריתא מראשית עד

הבת א וכשיתחברו שאיפת הדרישות והמחקרים עם, " וקים מפסחש דליו"אבל . מראשית ועד אחרית

שבת ורה ' י אור ד"ורק ע, אין דרך לפנותב אז  תמצא האנושות עצמה נדחקת, החיים הבלתי מסודרת

ם שיזלו בנחל דמיהו והשונאים הצפונים ימסו, ח התורה ידביק אלה ההרים יחדיוכ ,תמצא מנוס ומפלט

כל ב בר נכנסת ל פני ולפנים בעומק התורה והעבודה לא תרגישכ כי בהיות הרוח. ארנון העומד על הגבול

י "ותראה ע, מצורעים שהם בסוף מחנה ישראלה י"רק על הגבול יתראו ע, אלה הרעות שיש להם מציאות

. הנסתרים והגלויים" נוסו משנאיךיו ויפוצו אויביך' קומה ד"נסע  הארון בכאמור, ורה ועזוזהת גבורתה של

שראל ממסע למסע  י שמתגלגלת עם, כ באר  החכמה והתורה"שכולל ג, ל הבארע כ יאמרו ישראל שירה"ע

ופעולתם בעולם לכלל האנושיות ' נצחיות כלל עם דל וכאשר הדבר נוגע. 'להראות להם צפונותי

י ארון "ונמוחו ע, הרים שעל הגבולה  ביןוהשונאים הצפונים נטמנו, כ מעשה אבות סימן לבנים"ע ,ולעצמם

בודאי המצורעין הללו ו .אמרו ישרא ל שירה, בהיותם בסוף מחנה ישראל' הכירו יד דש י המצורעים"וע. 'ד

לחטאת ' שיהי, ק"י הנחל היוצא מבית ק ה"ם שירפאו עה שעל ידם נתגלגלה זכות השירה כדאים

באדון , רכם הנשגב של ישראלע גמרו הדיעות להביןבעת הבוסר שלא נ, כבר נרמז ענין הצרעתו .ולנדה

ברה על אחיה ד ואצל מרים הנביאה בעת, יי"והן לא יאמינו"שאמר , "יקיךח הבא נא ידך אל"הנביאים ב

המה בסוף מחנה ישראל , נפגעים מדיעות דומות לאלוה ומצורעים כאלה" !. הרק אך במשה"לאמר 

'  אמנם ארון ד. בא להשחית ולאבדל מוכן' י רוח הזמן הי" שעמשם ירגישו את כל הרעות הצפונותו ,ישכנו

עושה ' דיקים ימין דצ קול רינה וישועה באהלי. ונמקו הרים מדמם, עשן כלתהכ וכל הרשעה, השוה ההרים

 .חיל

 

f. 

 
עמדו על גב איש זה , ל גב איש וירדו על גכ אישע מאי אבני א לגביש תנא אבנים שעמדו, ואבני אלגביש

המלחמה דרושה לפי . יש אשר רוח בוא רכתיכ, וירדו על גב איש  זה יהושע, יכ והאיש משהכתד ,משה

והנה לפי . קומ תהת וצריכה ביותר לצורך הגנה לאומית או, גמר עדיין בהשלמתונ מעמד האנושיות שלא

והאומץ מתגבר במה שהידיעה , אמץ בלב אנשיהה הצלחת כל אומה בהתגבר רוח' הרגיל תלוי

טעון כי מושגי דעת יראת ל כ יוכל הטוען"ע. בעצמם בכחם ועז גבורתם'  שעזרתם תלויהםל מתבררת 
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שוא ' ולולא עזרת ד, י"המלחמה' כי לד"פי האמת מתבאר ל אלהים יחלישו את אומץ העם באשר

בא למעט את כל כחות ' שועת די כי אין גדר הבטחון וההתלות אל, אבל זו טעות מוחלטת. דםא זרע

א צריך לזה "כ, אוייםמ השכיל את העם שלא בכח הגבורה הבשרית לבדה ישיגול א"כ, יםהגבורה האפשרי

אחר מ ,שאז העם זכאי שתעמוד לו גבורתו ושיצליח בה', דרכי דב גם הגבורה המוסרית שהיא ההליכה

ד הכשרון "ק אל הגבורה הגשמית פניו וער אבל כשישים. שיש להצלחתו תכלית במציאות האנושיות

' דאי לא יצליח כי אין דו ,הלא ירד במעלות רוחו ואין תועלת נמצא בהצלחתו, תבונןי  יביט ולאהרוחני לא

'  י לדכ ,י ההנהגה הניסיית עם ישראל"הוראה שהראה השם יתברך עה נמצא שיסוד הבטחון ותכלית. עמו

א "כ, אדם להקמתו הכללית והפרטיתה היתה לא להחליש את הציור שצריך התאמצות, המלחמה

ל כל הצדדים של ע א תפנה"כ, היינו שלא תסתפק רק בגבו רה פשוטה' כל צדדימ שלמה' כללה שתהילש

מוסרי שהיו צריכים להתנהג במלחמותינו לפי הדרכתה  ה וזהו יסוד הדקדוק. שלימות הפרטי והכללי

בה  שאין , כנפילת אבנים מן השמים, שמיםה והנה אין לך מלחמה מורגשת שבאה מן. תמי מה' ורת דת של

בזה יש הוראה שצד ש לא תאמר ', לכל שמן השמים נלחמים באויבי עם ד. וניכר, ללכ שיתוף כח אנושי

ירדו ו ,א א ותן אבנים הם באו על ידי שעמדו על גב איש"א כן כל .הבטחון מרשל את ההשתדלות האנושית

ותגזר  "אמרצמו בכל ארחות הצדק עד שעליו יע י שנמצא איש שכבר התאמץ להשלים"ש ע, על גב איש

כ "ובכללם ג, שרון שאך בידינו הואכ כ מורים הם צורך החריצות לכל"א. או אלה הא בניםב אומר ויקם

בטחון תזרז ה שהשקפת, כל צרכיה שהם מתנאי החובות המוסריות והתוריותו ההתגברות לחוזק האומה

 צד השתדלות ניסיים שאנו רואים שאין בהם שוםה שהרי למדנו שאפילו כל הדברים. להם ותאמצם

למד כמה גדולה היא ערכה של נ כ מזה"א, כ תלויים בכשרון האדם וחריצותו המוסרית"ם גה מ"מ, אנושי

כיון שאנו ש ,האמונות ' ל בס"וכאשר למד לנו רב סעדיה גאון ז. בעולםש ההשתדלות בכל ההשתלמות

כ ראינו שכך "א, ט" ומעלהשתדלות של תורה.ריכים ודאיצ רואים שלצורך ההשלמה הרוחנית הנצחית אנו

זה נבין שגם הטוב הגשמי לא נשיג מ .י ההשתדלות מצדו"ה להנחיל לאדם טובו ע"דתו של מקום במ היא

כשל בהתמלאו רק י שלא, הבטחון מועיל רק למלא את כח החריצות מכל צדדיוו ,י השתדלותינו"א ע"כ

, שראלי סוף וגמר  תשלום עמדתם שלמלחמת גוג  ומגוג  ב ' תהיש כ לעתיד לבא"ע. מצדדים הגשמיים לבדם

להישיר דרכי , בני האלגביש לנצח מלחמתםא ירדו אלו האבנים, קדוש וחכם, בתור עם גדול ועצום

בי חד עם עזם ' יושר שהם דרכי דה מכוללת בהשתדלות  רוחנית בדעת אלהים וכל דרכי' תהיש השתדלותב

פעל כל ' ולא ד""זהה  ידי עשה לי את החילכחי ועצם"לאמר ' טעות של שכחת דב ולא יטעו לא, וגבורתם

עת  ד כ מטעו ת אפשרי לבא מקוצר "ומונ עת ג, חריה תקלות רבותא גורם נפילה רוחנית שגוררתש"זאת

עזרה אלה האבנים שכבר נקרא להם שם ל כ יבאו"ע. שיסוד הבטחון יגרום התרשלות ומיעוט חריצות

אשר  זאת היא הטו בה ב ,תבא על  ג ב איש'  כל עזרת דהרי ש.  הם שהם באו על גב אישב ונרמז. אבני אלגביש

 .טובתו הכללית והפרטית בהשתדלותו ועמל נפשול ועיקר החיים שיגיע האדם, האמתית

 

g. 

 
אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרמי   , מירי להג אבן שבקש עוג מלך הכשן לזרוק על ישראל גמרא 

זל עקר  מורא בר תלת א פרסי ואותביה א ,טלינהואיעקר טורא כר תלתא פ רטי ואשדי עלייהו ואקו איזיל

להאי גימא  ' משלפיה משכוה שיניל אצואריה נעי' ה עליה קמצי ונקבוה ונחית לי"ובק ארישיה אייתי

לזכר . כרת אלא   שרבבתש ת "ל א"והיינו דכתיב שיני רשעים שנרת ואר, משלפיהל ולהאי גימא ו לא מצי

סמל הגבורה . רוחניתה ת בקשה להיות עוקרת את כל הגבורהגבורה החומריה עולם צריך ודאי להיות איך
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הנה הוא ו .ל מדור שלפני המבול"ולפי ביאור חז, בשן מיתר הרפאיםה החומרית בעולם הוא ודאי עוג מלך

, הצלחה והתעודה רק בתגבורת הגבורה החומריתה ודאי בהיותו מלך רועה בעמו לפי רוחו ראה את כל

'   ברוח ד, א ברוחו הנשגב"כ שאין כחו, עם חלש ורפה כח, שקם עם ק טן ודלעיניו בראותו ב ומה רע היה

, ידות אבןל הנה בקש" . צבאות' א ברוחי אמר ד"לא בחיל ולא בכח כ", ול רק בזה תועפות ראם, אשר עליו

כ האבן שבקש עוג מלך הב שן לזרוק על "ע. זרועה להורות לכל כי אין מעמד לתקיפות הרוח נגד

ותולעת יעקב תגדל  , טן הואק היא להיות לזכר נפלאות תמים דעים כי יקום יעקב אף כיאויה ר ,ישראל

צריכה , צחונונ איך אינה מוכשרת להביא את האדם אל, גבורה החומריתה ציור. ותעש חיל בכחה לאלהיה

מקבלי התורה ששמה תושיה שמתשת , בעולם נגד ישראלש ודאי להצטייר בנפילת עוג הגבור הנערץ

תעמול החכמה להביא עצות ש מה, אמנם הגבורה החומרית תאחז דרך קצרה בנצחון.  אדם לש כחו

חומרית תכריע ה כח הגבורה. עקר טורא  בר תלתא פרס י ואשדי עלייהוא הענק יאמר הנה בכח ידי, מרחוק

לתא  ת אמנם עקר טורא  כר. חכמה באמונה ביושר ודעת אלהיםב ,את כל המחנה הגדול שבאים בכח הרוח

מוכנת היא , אמנם הגבורה החומרית. גבורת ידוב התנוסס בנזר התפארת והתהדר, י שוי ארישיהפרט

צעידו גם את  הענק היותר גבוה י בריות קטנות מחוללות מחלות, פני פגעים קלים מפגעי הטבעב להשבר גם

קומצי ליה ע ה"י מה דאייתי הקכ"ע, רעות בהדרת עז גבורתו החומריתפ ובהפרע, ואמיץ אל באר שחת

חיי חולי ויסורים יהיו למשא ' לעול על צוארי, צואריהא נחית, עליו גם ג בורתו למשא' אז תהי, ונקנוה

ונוחם בצרה אין לו כי לא יוכל , יותרב וכח חייו האדיר יתמיד למורת  רוחו ומכאוביו יגדלו, גבורה על

אז , ין מות וכליוןא , וצלמותבאוצר חיים ששם אין חשך, אל בעולם הטוב-נחומותת להשקיף אל על לחזות

, אבל כבר הגביר עליו חומריותו עד אין חקר, משלפהל בעי. יחפץ להנצל מרעת הגבורה החומרית

, היות כל רעיון נאצל רחוק מכליותיוב ,דוק ב ככי ותשכח בנגרי , השתמשו רק להגביר עצם ידוש שיניו

, עבר מזהמ כח החיים האמיץ, בר מזהתאות החיים החזקה מע. להאי גיסאו להאי גיסא' משכוה שיני

וכן משפט העם , שפט היחיד המתמכר רק  לעז גופנימ כן. ימשיכוהו אל חיי הגוף הדומים עליו כמשא

. לו למוקש' היסתורית כי גבורתו תהיה הוא ירגיש לעת זקנתו, אומר לחיות רק על אגרופו וכח ידוה כולו

' יגרמו  שתהי, ומר גסיםח בני העם המתמכר רק לחייחומריות הבאות ומתגבר ות בלב ה התגברות התאות

המס  ליחו ב ואם ירצה אז. ש התשוקות הבהמיות ג ם את החסן ה גופניא יד איש באחיו לרעה ולבסוף יבער

בר התמכר אל השדרות השפלות שבחיים ושיני כ לא יוכל כי, לבחור בחיים חלשים אבל מלאי מנוחה

ל חשבון המקום הראוי להחיים ע ארכו מאד והרחיבו מקומםכי , י מה ששרבבת א ותם"ע, ברתש רשעים

אשר שמו , להיםא כה אחרית כל גויים שכחי, אחרית הגבור החומרי הנערץ הזהכ כ"ע. 'הרוחנים באור ד

והשתעבדותם אל , עליהם עצמה למשא' מצב מר כזה שתהיל גבורתם תביא ם, יסור לבם' בשר זרעם ומן ד

'  ואויבי ד. "ולעת פקודתם יאבדו, המרו א יוכלו להשלף ממשאם הכבדעד של, חומר תגדל עליהםה חיי

 " .לוכ כיקר כרים כלו בעשן

 

h. 

 
החזיון . 'שוור עשר אמין ומחייה בקרמוליה וקטליו שקל נרגא בר  עשר אמין ,  עשר אמין, משה כמה הוי

ות חשובות בעולם עם חי ופועל פעולל ונחוצה היא מאד, כ תכשיט נאה"הגבורה אמנם היא ג, תמידמ הוא

היא ודאי  , רוחנייםה כ עד שתחניק את הכוחות"גבורה החומרית המגושמת כה אבל לא. לעצמו ולזולתו

רוח  ה כ את"ותחזק ג, שתתן ען לכוחות הנפש לחכמה ועצה, יפהה אמנם הגבורה. תפול לפני הוד הרוחניות

דומה כלל בכמותה אל הגבורה  פ שאינה "עא ואז, היא נאה מאד', הטהור להיות מגביה לבו בדרכי ד



 319

כח בריאות הנפש הזכה ב ובמגע מועט של הגבורה הטהורה הבאה. ות נצחינה' גבר עלית ז"עכ, הענקית

קרבה ב הגבורה הענקית הבולעת. מגושמה החומרית ולא תוסיף קוםה תפול הגבורה, בגוף טהור ובריא

הוא , על בחכמה וחושב מחשבותעומד בתור פוש את הנשמה ושאר הרוח של האדם אינה ראויה לאדם

א יכביד עליו עובי טבעו ל גם, י כלים שימציא בחכמת לבבו"ישלים חסרון כח חומרו עש צריך דוקא

התעלות  ל והדומה. רומי המעלות השכליות בתכונות נעלות ומוסריותמ קל להתעלות אל' א יהי"כ, הבהמי

כ לרגלי הכבד  "לות התנועה הבאה גגוף היא קה הממשלה של הכחות הרוחניים על הגשמיים בכחות

כ משה רבינו אם   "ע. המצאל שבציור הגוף הענקי המגושם מאד  היא אינה ב אפשרות, גוףה הממוצע של

לא תוכל ש אבל לא היה גופו ענקי נאופן, א על חכם גבור ועשיר "ורה כש ואין השכינה, כ גבור"ג' שהי

עשר אמ ין מדה גדול ה , גוף והנפש גבור נאורלושי הח ז לערך  בני אדם"בכ' אבל הי. הנפש להתרומם

ולא , גבורה החמרית למיעקר טוראה ובמקום שלעוג הספיקה, מנם לערך ענקותו של עוג  מה הואא .והגונה

הוא  , אורח חייםב אחוז בשכל וחשב מחשבות שהוא הצעד אל ההטבה המוסריתל מניעהו שום דבר' הי

שקל נרגא בת   , המגושמת.ים את מה שחסר מענקותהשלל צריך לכלים עשויים בעצה ודעת' ה הי"ע

מורה על השלמת הכח הרוחני שבא  ה ,ולהשלים הטובה בחסרון הכבדת הגוף שוור עשר אמין. מיןא עשר

השווירה אינה רק , נפשה גבורה כזאת המבוססת על יסוד תגבורת כחות. צעירותוו לרגלי קלות הגוף

ל המשאת נפש הנשגב בחפץ הטוב המוחלט התנשאות אה ,כ ובעקר ה רוחנית"היא ג, גשמית

גופנית הבנויה על אשיות התוקף  ה ודיה לפגיעה קלה מכח הגבורה. נצחונם וגדולתן של ישראלב שתלוי

מחת לצלמא על ו לא בידין-אבן די"', וקטלי' בקרטולי' ומחי. גופני הבהמיה הרוחני לשבר את כל התוק ף

מעשה  " . בא והוו כעור מן אדרי קיט ונשא המון רוחאדהו נחשא כספא' פרזלא וחספא וגו' רגלוהי ד

, " עז לעמו יתן' ד", רוחני יתן עזה והתוקף, כי קול יעקב יגבר על ידי עשו המגושמות, ימן לבניםס אבות

גבורה הרוחנית ה .באפס יד י שברוו" והיו עמים משרפות שיד", " שיחומ ויתן עז למלכו וירם קרן"

מלכת אליל מ והנה כלה כל. ודע שאמרה אני, מגושמת האליליתה  הגבורההישראלית הנה נגעה רק בקצה

והרוחניות הבאה ממקור  , כחו של משה במגע קלב מחלק היותר הגון של המין האנושי שפגע רק

והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו " ," עד יצא כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער", פלשת דרכהמ ישראל

 " .ימית רשע

 

i. 

 
ואהרן וחור ' יקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליו שנאמר וידי מ שה כבדים, ישב עליה משהואבן ש

עמלק שהוא שטנם של . מלחמה בעמלקה אפשר לו לעשות' ה בעצמו לא הי"משה רבינו ע. יריוב תמכו

, כתוב עליו" אמן הואנ בכל ביתי"כאדון הנביאים אשר , צופיה עד סוף כל הדורותה להעין. ישראל ומנגדם

מנגד ה צורך לעולם בכח' וד לא נטהרו ישראל לגמרי עד שלא יהיע כי, הוא רואה שעוד יש צורך גם בעמלק

שלהם ראויה , אמנם אהרן וחור. הוריד ולהניח ידיול כמוכרח' ובכחו העצמי הי, כ ידי משה ככדים"ע. להם

ו שלא נהג מנהג עמיד ה השפיל עצמש י מה"ע, המה התגברו במה שתמכו בידיו, ל הדור והשעהש ההשקפה

היתה ודאי צריכה לכך ש ,לדון למצב השעה, א השפיל והקמיט ערכו בישיבה"כ, חוכ שהוא מצב הוראת כל

ת   א  ויחלש יהושע"א ההחלשה "א עלתה גם ביד יהושע הכליון כל כ"ע. להכניע את עמלק אם לא  לגמרי

פ "כניע צריהם גם מצד מבט השעה אעלה, מוע כ האבן הזאת היא מזכרת עולם לחסד עליון על"א" . עמלק

 .סכמת לזה  לגמרימ שאין הנצחיות
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i ̀. 

 
יש הבדל בפעולה שמחזה פורענותן של  . ציב מלחנ דכתיכ ותבט אשתו מאחריו ותהי, ואשתו של לוט

לא שסבות חצוניות הרחיקו אותם א בין נפשות מוכנות לקבל מוסר והנהגה טובה, ועל על הנפשותפ רשעים

מעדה רגלם מדרך   ש פ"אע, הנפשות הטהורות. כבר התעצמו ברע ונטבעו בוש לנפשות, מהדרך המאושר

יתעודדו לשוב לדרך הישר וכבוד הצדק  , אבדן הרשעיםו בראותם בראות  עיניהן פורענות, הישר

אמנם הנפשות . כח הסבות המונעותב פ שעומם אורו אצלן"אע, ליהם עוד הפעם כפי טהרת טבעםע יזרח

אשר יראו בעיניהם כ אבל. פרוד מן הרעה לשום מתג להם שלא ישטפו בזרם הרעה  בידהרעות יש כח רק

כי לעולם כח האיום הבא לאדם מיראת האבדון הוא , יומםא אז תחלש כח, את האבדון שבא כתומו

, שפחת לוט אינה ראויה להנצל מצד עצמהמ כ בהיות"ע. ותר מערך האבדון בעצמו מצד ערכו הגופניי גדול

וזהרו שלא להביט בעינם ה כ"ע, חסר מה ם וכבר נמשכ ו הרבה אחרי מעשה סדום' יה ח המוסרימפני של

יתעודדו ש י רגש הפחד תוכל להיות תקוה"ורק אז ע, איום אצלםה למען לא יקטן כח, בצורת ההשחתה

שבזה כבר , התאמצה לראות בעיניה את ההשחתהב ואשתו. להרחיק עצמם מדרכי שאול של הסדומיים

שפט האלהי לדונה כאחד מ ו תהי להכרח, כבר לא  היתה לה תקנה מוסרית, רך פחד האבדןע עטנחלש מ

תהי ו וכמוהם נאבדה, פני שאפסה להם כל תקו ה של תיקון  מוסרימ כ  נאבדו רק "שכבר ג, מאנשי סדום

 .לנציב מלח

 

ia . 

 
תני  , שבח קתניוהא ו, יא דאמר ברוך דיין האמתה אלא אשתו של לוט פורענותא, בשלמא כולהו ניטא

יסוד . ועל לוט אומר ברוך  זוכר הצדיקים, אמתה על אשתו אומר ברוך דיין, וט ועל אשתו מכרך שתיםל על

. השחתה של אבדן  מדת החסד ב עולםה וכמה גדולה היא, להעמיד בעולם גודל ערך החסד' דום היס אבדת

בעולם כשישנם ש נה בנוהגוה. אב רהם בעל החסד ומרחיבו בעולם' מש הימ והנה ההיפך ממדת סדום 

, תנגדים לא יזה שיטה אבל התנגדותם היא רק  בשלילהמ ישנם כאלה שהם, מלחמות של דיעות

בנות שיטה אחרת שתנהיג את העולם ל ז שלא ימלאו ידם"אבל כ, מוצאים את הרעות הבאות ממנהש מפני

דינית של שנא ת   מ יטהכ באשר לסדום היתה ש"ע. וד לא השלימו את  המבוקשע ,בדרך רצוי וטוב ממנה

א  צריך  "חלק עליהם אין די לו רק בשלילת שטתם כש כ מי"א , ז הנהגה מסודרת"החסד וקבעו עי

יתה מדתו של אברהם שתקן את ה וזאת. פ דרכי החסד"יטה משוכללת ראויה להנהגה מדינית עש להעמיד

לעשות ' רך  דד יו ושמרואשר יצוה את בניו ו את ביתו  אחר"מו שנאמר  עליו כ ,החסד בדרך  קבוע ומסודר

להורות  , י פורענות של אשתו של לוט"לילת החסד הבא עש כ כשמברכים על זכרון רעת"ע". צדקה ומשפט

ראוי להסמיך לזה , דחוק את גבול החסדל לקבע בכל לב על כל הנהגה שתקום בעולם' שנאה הראויה על

שתזכור את הקור  כ ,כ מהפכים"ן בא גכי הזכרו. י אברהם בערך זכרון"וט הבא על מיד הזכרון של הצלת

זכירת סדום בכ נזכר אברהם"ע, ב מההפכים"שחור וכיוה ובזכירת הלבן יזכר, כ את החום"תזכור ג

שלילת הנהגה של מיעוט צביון החסד ל אבל ההוראה הלימודית בזה היא כי. מושגים המתנגדיםה כחק

א "כ, ק"קדוש של תוהה מתנגדת למוסרדרך שלילה של אי החזקת השיטה ההיא הב ראוי להלחם לא רק

. דת החסדמ ה של תגבורת "פ מדתו של אברהם אבינו ע"ערכת הנהגה עמ להתגבר במלחמה חיובית לבנות

שצריכה שלא להסתפק , הצדק אל דרך הרשע והשקרו ה לכל התנגדות הראויה להיות מצד ד רך האמת "וה
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כערך , לאמר זה הדרך לכו בו, שקרה וך מדרךא בקביעות ענינים חיוביים של דרכי האמת ההפ"כ בשלילה

 .עומדת בניגוד של פועל נגד סדום וחפצהה מדתו של אברהם אבינו

 

ib . 

 
ת הצדיקים דכתיב ויהי נשחת אלהים את ערי  א ה הוא זוכר"ר יוחנן אפילו בשעת כעסו של הקכ"א

ונים נגד התהלוכה של מה לעולם מכוה כל מדו ת ההנהגה האלהית. 'יזכור אלהים את אכרהם  וגוו הככר

צדק חייב להיות  ה כ באשר כדי לרומם את  נפשות בני אדם אל "ע. דושת הנפשותק הצדק והמוסר של

ערך הצדיקים והשפעת ההצלחה שבאה בגללם גם  . בהנהגה הריבונית רשמים קבועים על גודל

ן ועונש הרשעים מורא הדי, מיםש אמנם מורא. סעד מוסרי לרבים לרדוף אחר הצדק' מען יהיל ,לזולתם

הבליט יפה את ל שכדי, כ לפעמים יפגשו הרשמים במצב ההתנגדות"ע. מבססיוו גם הם מתיקוני העולם

ולהורות בעולם שכשתתמלא  . יור שלטון מדת המשפטצ תועבת הרשע ואחריתה הרע ראוי להרחיב

 להקל ציור וכל האופן הפועל. ענףו ותסעף פארה עד לבלי השאר שורש'  רשע תצא כאש חמת דה סאת 

וטל ומחליש נ הרי הוא, מזדמנות להנצל בזכות צדיקים למשל או באופן אחרה י סבות"הפחד מהעונש ע

כ גדלה מעלת יקרת ערך הצדיקים לפעול "כי כ, זהב אמנם הורה לנו. את ערך פעולת מורא הדין  בעולם

באיזה ערך מדת יראת  שפעה זו ה י"עד שאפילו תקטן ע, את פעולת ההטבה על מוסר בני אדםז בידיעה

ב יותר מערך ר צהק הבאה לרגלי חשיבת הצדיקים תת פרי מוסר השוה בערךה ז תוסיף אהבת"בכ, העונש

י ציור אפשרות "גרעון של היראה מצד העונש הבא עה ההחלשה המוסרית שתוכל לגרום לקשה לב ערך

שתעודתו ודאי , ה" של הקכעטוכ כ אפילו בשעת"ע. י איזה יחש למעשה צדיקים"ם בעת הזעם עג ההצלה

ופעולת מדת . צדיקיםה הוא זוכר א ת, עולם לצורך ההטבה המוסרית הכלליתב להקנות ציור מדת הדין

ובה על המוסריות מצד אהבת הצדק והתרוממות הנפשות ט י זה תרויח להשפיע"הדין שנחלשת ע

שהמגמה היחידה , ה"הקבשעת כעסו של ב רגלי רשימת כבודם של צדיקים המתגלה בהנהגה אפילול שבא

 .תיקונם המוסריו היא הצדקת הבריות

 

ic . 

 
כיון דפותיה ורומיה כי הדדי נינהו משום , חתיהת והא נפלה דכתיב ותפול החומה, חומת יריחו שנכלעה

הוצרכה , מלחמת יריחו, ארץ העיקריתה המלחמה הראשונה שנלחמו ישראל בכבוש. בלעה נלועיא הכי

שגם אלה הם , גבורהו על יחש ההסמך על הנס עם חריצות והשתדלות של עצמה, לילכ להיות לה ערך ציור

אמנם ש ,כ היתה ההוראה"ע. 'הרמות בגאון ד' עם זה כל שאיפותיו ,משמשי תקומת האומה הדרה וכבודה

ז יועילו "ע, השתדלות וגבורת אדם מגעת שםה במקום שאין יד, רק בזה המצב יצדק ההעזר בניסים

ההסמך על ו .שגבינות 'וגם במקום שכבר פס כל עזר מצד הטבע תשועת ד, אתנו' י דכ יעלהוד, הניסים

מקנה עז נפש עם שלימות בטחון ואמונה בצור ישעינו ו ,מוסיף רוח אומץ וגבורה, ניסים באופן כזה

חלילה להתרפות , מטרת החפץל אמנם  במקום שגבור ה וחריצות גבורי מלחמה תוכל להגיע. מוש יתברך

כ "ע. דול מא דג שהוא חסרון לאומי, ורך לב ועצלות ושקיעת רוח הגבורהמ בטחון כזה מביא. ן ניסיבבטחו

י "פילה שהוא דבר שאפשר להעשות כזאת גם ענ י"בחומת יריחו אם היתה הכבישה הניסית ע

אמנם . ניסים בהתקומה הלאומיתה אז לא  היתה מתבארת יפה מקום שימוש, גבורה בהמשך זמןו חריצות
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מדנו צורת ל ,א בנס ובידי שמים"עולה ניסית שאי אפשר לה להעשות כפ הבליעה היא, ר נבלעהכאש

אבל . מקום קוצר יד ההשתדלות והחריצות הלאומיתב שעלינו לקוות עליהם רק, הניסים ושימושם הראוי

לילה ח, גבורה לתשועתינו הלאומיתו פ אופנים מוסריים נאותים לחלץ כח ולעמוד בעצה"אפשר עש במקום

, ודאי בתכלית החוזקב המבואר שהיה, ופותיה ורומיה. ניסים את ג בורתינו הכלליתה לנו שיחלישו זכרון

כ "ג 'הרום הי. י כל אבני קלע וכרימי הנהוגים במלחמה טבעית"ע להפילה' חוזק הרחב גרם שאי אפשר הי

 שור ולהבקיע באופן זה אל גבורתם הגופנית לדלגב גם לגבורים היותר מצויינים' גדול עד שאי אפשר הי

כוחות הטבעיים הדרושים לתקומת  ה שהוא כולל, במקום שאזלת יד הגבורה הגופנית והמעז הזייניו .העיר

כלי  בחם שעריםל בעת, שראשיתה תודע בחכמת חרש וחושב , כמה ומחשבהח כח הגוף וכשרון. לאם

רק .  כבר אזלת ידהמקום שהגבורה הגופנית הפשוטהב משחית להשתמש בהם להגדיל העצמה

אז יראה לנו צור , א יוכלו להועילל אלה הכללים של התגבורת העצמית וענפיהם התלויים בהםש במקום

 ".ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע"כאמור, אורח נס ופלאב ישראל חסדו להושיענו

 

he . 

 
חולה ונתרפא ומי ' ומי שהי, ים והולכי מדכריותה יורדי, ר ארבעה צריכין להודות"אמר רכ יהודה א

ההודאה . 'הולכי מדבריות כו', ים וגוה דכתיב יורדי, יורדי הים מנלן. כוש ככית האמורין ויצאח 'שהי

י "פועל בטבע האנושי עה תצא אל, עומק הכרת הטובה לאל עליון הטוב והמטיב האמיתימ הפנימית הבאה

הרגיש  ל ות המביאות את האד ם שלאעל סיב, ל שער הבחינהי"חוהב כבר העריך החסיד. ידיעת ההפכים

הכרה מעכבת את  הגדלת  הצדק והחסד וממעט א ת   ה ומיעוט. ה"כמה הוא חייב להכיר את  טובת יוצרו ב

ידיעת החסרון יוכר ערך ב אמנם. אלהים מלהתגלות בנפשות בני אדם לעודדם ולהשלימםה הוד דעת

, כלל כולוה ר התמידי ורעתו על כלהיחידים שטעמו טעם העדר הסידומ הטובה ותושפע ההשפעה המדעית

אנושית שממעטת את פרי הכשרון ומאפלת בעד זוהר ה ההתאוננות. לעורר רוחו בהכרת אשרו וטובתו

האדם , צד הטבעיות הכלליתמ 'א: טהורה מהניק מטובה לבני אדם תחלק לארבעה ראשיםה 'אהבת ד

עיניו ב וריו הטבעים לא ימצאו חןלפעמים מצבו ואס, מצבו הטבעיל שעיניו לא תשבענה לא יאמר די

כ "ראוי לו לציירו חפשי ג, אמיתי שהוא שואףה ודמיונו יטעהו שהחופש, שמכירם כעין חוקים מעיקים

צאת ממצבו הטבעי ויראה מה רע ל בהזדמנו, האיש הנתעה הזה יקח מוסר. טבעיים של מצבוה מהחוקים

והוא , מורהג הוא טובה, וחסדו  המלא עולם' ב דשהוא טו, החקים הטבעייםל אז יבין כי האסור, ומר הוא

אחרי ההתאוננות הטבעית ', ב. דיעותיו ותכונותיוב החופש הגמור הראוי להיות חביב לכל אדם שלם

יעיקו לב רבים החפצים , כלליה חוקי המדינה שהם בכללם לטובה ולאשר, התאוננות המדיניתה תבא

שכלל את הקיבוץ ל כדי, י החקים הנוסדים בצדק וביושרהדברים מוסבים כלפש מובן הדבר. בחופש קצוני

תקצף י ,בלא דעת עמוקה והכרה נכונה, רודף חופש בלא מצריםה אמנם. המדיני על אשיות חזקות וישרות

השלטון המדיני הוכן מראש מקד ם ברוח האדם  . ראשל המתנשא לכל, עשתה זאת' מהם ולא יכיר כי יד ד

פ התנאים "זמנם ומקומם עב שתוציא פעולותיה בעתם, נפש הזאתאשר  עשה לנו את ה' דמ ,ותכונתו

עדר  ה איש הזה ישוב לכלל דעת מיושבת כשיטעם טעם מרירותה .המתילדים מהחוקים הכוללים

רק יכיר , וקים מדיניים שחשבם למותר בדמיונוח אז לא יתקצף על איזה, המדיניות כמה קשה הוא לאדם

סודי החברה האנושית י זדמנות מיד החכמה העליונה לכונן אתחסדו על הסבות המ' דל טובתם ויודה

גופו של ל חוץ להתאוננות המצב הטבעי בכללו במה שהוא חוץ, גופניתה ההתא וננות', הג. בצדק ובמשפט

וטבעיו הקיימים חזקתו ויכולתו  , הם טובת ג ופםל כ מתאוננים שחושבים שמעטה היא"ימצאו ג, אדם
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אז יכיר טוב ת   , ולי ומדוהח אמנם   כשיבא איש כ זה לידי" .  רשעים תחסרבטן", אוייהםמ קצרים הם נגד

מבלי לבקש גדולות חוץ , חסדו' לא רצון ולהודות לדמ הבריאות ועד כמה ראוי להיות ממנה

שהיא מלאה חוקים , תכונה המוסריתה אחר זה ת בא', ד. פ החכמה העליונה"גופנית המשוערה עה לתכונה

קשים לבעלי ה ' בין חוקי תורת ד,  בלא ח שבון ודעת היורד לסוף כל עניןמורג מעיקים למבקשי חופש

אמנ ם בחפצם לפרע . וקי השכל והיושר והדרך ארץח בין גם, תכונות רעות ונפשות בלתי מיושבות

עד שיכירו , יכנעו תחת עול של מאסרו ,תתקומם כנגדם החברה האנושית המיושבת בהחלט, ולםע גדרות

והחופש הקצוני מביא . שלמהה שהוא החופש הגמור והטובה האנושית, ופש הבינוניחה כי ראוי לחשוק את 

חזיקיה מ תדיח את , כי הפרצה המוסרית המתלבשת  בשם החופש, וחלטמ בהכרח לשיעבוד הגמור ואס ור

א "היה כל תקנה להם ולחברה האנושית מצדם כת ולא, עד שיכבד עליהם כל חק מוסרי, מדחי אל דחי

תוך חסרון המאסר את  יקרת החופש מ עד שיכירו, עוצר בעד פעולתם הרעה' אסרם שיהיליהם מע להכביד

כ "ע .הדרך ארץו פ התורה השכל"הבנויה ע, י מסורת מוס רית הוגנת"אדם רק עה הבא לכללות, הממוצע

שנתקו רגליהם מהמעמד הטבעי הכללי , יםה כלל בזה ארבעה הסוגים הללו הצריכים להודות יורדי

מקום הטבעי המיועד ה הבא מצד, הכללי'ההפך כמה טובה היא ההשתעבדות לטבעמ  יכיריוהם, האנושי

ועד כמה ראוי להוקיר ההגבלה הטבעית , מקומו הטבעיל היבשה המיוחדת ונועדת לאדם, לאדם

והם , רע של חסרון המדיניותה הם טעמו המצב, הולכי מדבריות. הכיר טובתה ולהודות עליהל ,הזאת

בור זה על ע המקים מלכים' שא בשמחה את עול המדיניות ולהודות לדל מה ראוי לאדםיעריכו בצדק כ

והחקים , ובת הבריאות הטבעית לאדם הפרטיט על' יודיע חסד ד, חולה ונתרפא' מי שהי. חסדו

א לחסד הראוי להודות עליו "למשא כו שעבד את האדם לשמירת בריאותו לא יחשבו עוד לעולל הצריכים

פי שרירות לבם ל המה האנשים פורצי חקי המוסריות, בוש בבית האסורין ויצאח י שהיהומ. בלב טהור

למען ידעו כי כדאי ונ כון , שיעבוד והמאסר הגמור ה יועילו להודיע לבני האדם את רעת, הפרטי

. ורמים לאדם להנצל משיעבוד קיצוניג שמחה וטוב לב את עול החקים המוסריים הנימוסיים שהםב לקבל

חברה האנושית על  ה שהם גורמים לסידור עניני, סורת התור ה והתקבלות הנימוסיםמ על, חסדו' דויודו ל

וההודאה היוצאת מהיחידים תפעול על . שר ותמים דרךי דרך המיצוע הראוי להיות נאהב מכל איש

ויתרוממו  הכחות הנפשיים , מוסריותה ד שבכלל האנושות יתקיימו המעמדים הנצרכים ותתרחבע הרבים

יחש הנימוסים ב ל"ל שער הנ"כ החסיד בחוה"וכאשר העיר בזה ג. אמיתיה בקש את הצדק והטובל

אופן מתאים אל הטובה העליונה והכוללת שתוציא ב ,המונחים אל ההשגחה האלהית לטובת האדם

הנה הסדר האמור בזה הוא לפי ו .ק והופעתה"טובת תוה, ירותיה בכל ערכם באחרית הימיםפ את

מערכה ה כ יורדי הים נגד"ע. ת הכללים והסוגים העליונים לפרטיםא המקדמת, תהמערכה הטבעי

חולה ' ואחריהם מי שהי. גד המערכה הקולטוריתנ ואחריהם הולכי מדבריות, הטבעית בכללה הם קודמים

לא ידעו כלל משפט וערך ש כ"פרטית הכוללת המון בלתי מסתפקים בחקם מגסי  השכל גה נגד הגופנית

מנם במקרא   א .אחריהם מי שהיה חבוש בבית האטורים ויצא נגד המוסריותו ,חקים התורייםהנימוסיות ו

יושבי "א "ואחריהם חבושים בביה, "ישימון דרךב תעו במדבר"נסדרו תחילה הולכי מדבריות 

ואחריהם  , "מעונותיהם יתענוו אוילים מדרך פשעם"אחריהם מי שהיה חולה ונתרפא , "צלמותו חשך

אפשרות לבא ליתר ה שהוא הכולל את, התיקון המדיני הוא חובה להקדימוש מפני". ניותיורדי הים בא"

, גופניתה ואז תגיע היכו לת להגיע להטבה, תיקון המוסרי הכלליה ואחריו, והוא קודם במע שה, התיקונים

ימצאו אז הגופות את תכונתם הראויה להם , כללב א המדיניים והמוסריים מתוקנים הם"שכשעניני בנ

ושמתי . "מצאו הכל יפה ומתוקןי ואז ממילא יחדלו התואנות מהמצב הטבעי הכללי כי, בריאותו אמץב

ומתיך ושעריך ח א ישמע עוד חמס בארצך  שד ושבר בגבוליך וקראת ישועהל ,פקודתך שלום ונגשיך צדקה

ם ומרוממת מסע מעשרת את דעתה י"הידיעות הנוספות להם ע, הנה יורדי הים והולכי מדבריותו " .תהלה
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הטובה , אסוריםה אמנם חולים וחבושים בבית. חושו טובה מעצם הנדידהי וב, שבבאם לכלל י, רוחם

כ אמר רק באחרונים "ע. שיתרפאו או יצאו לחפשיכ העיקרית היא מעמדם שיחושו בטובתם

ימים מסחר ה, ללית לבני אדםכ י טובה"פ תבא ע"שעכ, וירידת הים והליכת המדבר". ויצא" ,"ונתרפא"

אנושית לשון רבים ה יוחס לכתות שלימות של אנשים תופשי מקום בהתרבותמ הדבר, והארצות הרחוקות

. נפשה שהמה נגעים פרטיים בחלישות הגוף או, חולים והחבושיםה לא כן". הולכי מדבריות"ו" יורדי הים"

כ אין להם "ע. םהרחקת שא ר בני אדם לל כת בדרכיהמ שהטובה אל הכלל תבא על ידם רק  בדרך  מסובבת 

 ".א ויצא"בוש בביהח מי שהיה"ו" חולה' מי שהי"א שם יחידים "כ, תה ומפלגהכ המשכת

 

hf . 

 
ההודאה הבאה אחרי שטעם האדם . גמלני כל ט וכש ר יהודה כרוך גומל לחייבים טוכות"א ,  מאי מברך

רק .  יותר מחקואין ראוי לאדם לבקשש ויחוש איך, מרירות של סילוק הסדר הטבעי האלהי הישרה טעם

, "וידוי"ודאה מלשון ה ,האחת: תתחלק לשתי מערכות, עליו' מתת חלקו כברכת דו ראוי לו לשמח בחיים

פשו נ עד שבאו ימי הר עה שבהם לא ידעה, לו' שמחתו בגורלו שהיו שיכיר עצמו לחייב על העדר קורת רוחו 

ואנכי תרגלתי לאפרים קחם ", חסדול חכמתו וע המתאוננים, כ השם יתברך הוא גומל לחייבים"א. שבעה

הוא יתברך גומל טובות  " . ער ואני יסרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו", " דעו כי רפאתיםי על זרעותיו ולא

ובתם כפולה כי עתה ט ועוד תהיה. מעתה תכון רוחם וישתלמו שלמות מוסריתש ,בעצם התוכחה והמרדות

, "סדוח 'דליודו "והוא המכוון במקרא,  גמלו מעודו כל טוב'וא יתה עתה יכיר כי, ידעו איך לשמח בגורלם

התמידיות , "ונפלאותיו. "הרואה ללבם' כיר אלא דמ ושאין' חסד ד, על הטוב המוסרי שעשה עמהם שהוא

". לבני אדם"זה יודיעו ויודו , אנושיתה ראוי להכיר את  פלאי האל הטוב בההגבלה של ההנהגהה בערך

סידורם המדיני ו א מקיבוצם"י בנ"ות המטילות עול מצד סידורם שבאו עהנהגה ונכלל עוד בזה שגם

הנותן תשועה למלכים וסועד כסא מחוקקי  צדק , המה' ד שבכלל כולם יחד מעשה, ז יודו"והמוסרי גם ע

 .חברה האנושית בכללהה לטובת

 

if . 

 
צאת גם הכרת הטובה היו. ירוממוהו כקהל עםו אמר אביי צריך לאודויי קמי עשרה דכתיבו

רגשת הנאתו נגד עיניו לא יוכל ה אם ישים היחיד רק את . הרעה צרילה לציור של אגודת הכללו מהמרדות

מאחד , טובהל אמנם הצירוף הכללי משיב הכל. לו לצער' המוסר עצמו שהיב להכיר את הטוב האצור

ה להצטער עליו  וא בערכו מצד תועלת הרבים עד ששוה והמוסר עולה, הסובל ילמדו רבים ויקחו מוסר

וטה אל השלימות האנושית שבכללה נ שראוי לו להיות, וכשהאדם משים לבו. צער בשמחה וטוב לבה אותו

הוא סכום אגודת   ש כ יודה קמי עשרה"ע. שמח על כל אשר יסבול לטובת הכללי ,היא אהבת הצדק והטוב

 .הרבים במספר
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ר אוי לערך נכבד  ' קיבוץ הרבים לא יהי. קנים יהללוהוז דכתיב ובמושב, מר זוטרא  אמ ר ותרין מנייהו רכנן
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כי , א במקרה"חומריות לא יצדק לנו כה כי אם נבא להכיר ערך הרבים מצד, צד צורתו המוסריתמ א"כ

היא תאגד   , השכיל ולהיטיבל אמנם המטרה המוסרית. ואף כל אחד על שלו ויחידותוש התאוות החומריות

כ מלא חפץ "ג י ההשפעה הרוחנית היחיד"שע, דב באמת לטובת הרביםהתנל את הרבים ותתן בלב כל יחיד

א לכל "והנה דבר זה הוא פשוט שא. ל צירוף הכללא י סיוע שלו"שרואה תעודת הטוב והצדק נגמרת  ע

אלא מפני שבלא  , חומריות לעיקרה אבל יש הבדל בין המכיר את , התקיים בלא הדרכה מוסריתל קיבוץ

להאיש , קיבוצוב יתן חלק גם לחכמה ומוסר, תקיים ולבא למטרה חומריתהל הדרכה מוסרית לא אפשר

א מצד הערך של "חשיבות הציבורית אינו בא כה שיסוד. הרואה בצדק את ערך הרבים לאמתתו

חומריות יצמצם את החכמה רק ל וההבדל שיש בין שני אלה כי הנוטה. החכמה היוצא מכללםו המוסר

. הוגיהו ישתדל כפי האפשרי להרבות חכמה, רה הוא הטוב הרוחנימטה והמבין כי עיקר, כפי הכרחה

וזה הציור יבליט את . קח עבור עצם אהבת הטובל עוד יוסיף, בידו מה שמספיק להנהגה' פ שכבר יהי"ואע

ציבור לסבול עבורו הרבה ה ביסוד ההשקפה האמתית מפני מ ה ראוי הוא, ציבור לפי האמתה יקרת ערך

ם למי  ג כי החכם האחד בהקיבוץ הוא מצוייר מצד ההכרח, נייהו רננןמ כ דוקא תרי"ע. ולהיות נושא בעולו

, גורמת להשכיל את ערך הטוב הצפון במוסר שדיש אמנם מעלת הציבור. שכל מגמתו  היא החומריות

ק ב ההכרה שתעודת הציבור היא ר לב שלם ודעה ישרה לגומל לחייבים טובות היא באה בביאורב להודות

אבל , חד לדור א כי לענין ההנהגה דבר, הרבות בחכמים יותר מהכרח ההנהגהל ,וסרית בעצםהשלימות המ

י "ובאשר רק ע. בא ההשתדלות להוסיף כפי האפשרית ,לענין סגולת אהבת התושיה מיקרת עצמה

כ חביב הוא מאד גם  "ע, יחידיםמ בים עוסקים בהכנות חומריות תוכל לצאת תכלית החכמהר קיבוץ

 .צא תורהת שממנו בכללו, ניהציבור ההמו
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ואימא בעשרה שאר עמא  , קנים בקהל עם כתיבז מי כתיכ בקהל, א ואימא בעשרה רבנן"מתקיף לה ר

א לשום יחיד להגיע "היותינו מכירים שאב כ רק"יסוד החבה הציבורית מתבארת כמש. קשיא, כנןר ותרין

ריכים לחקים מרובים צ נושית שבגללה אנווזאת היא יסוד החברה הא, צירוף הכללב א"למטרה נעלה כ

י כ ז צריך להתבאר"אמנם ג. וכר ערך הציבור בהיות כולהו רבנןי כ לא"ע, מצד התורה ומצד ההסכמה

בהעריכם עצמם , ן הציבור בהנהגתםמ החכמים בהיותם מכירים שאר רוחם ירצו להיות אולי נבדלים

אבל מהם , כללה שאינם נמנים ומצטרפים עםשאפשר שימצאו כאלה , ותר רמהי שהם צריכים להדרכה

אמתית תצא רק בהיות אנשי המעלה מתערבים עם ה וההשפעה המוסרית. לא יבנה הכלל בפועל

אמנם יש ודאי לחכמים מעלה . בנןר דהיינו תרי מנייהו רבנן ולא חוץ למספרם תרי, נמנים עמהםו הציבור

שהם למעלה ' ליע והחכמים הגדולים בני,  הרבההכלל עם כל ההמון היורד מהםל מיוחדת שאי אפשר להם

. ראוי להרשים גם בצד המעולה הזה את יקרת  הציבור' היו ,מספירת העם כולו הם ודאי אורו של עולם

דהיינו ציור של חכמים , מה שקרוב לוב כ ראוי לציירו"ע. בר נאצל כזה הוא נשגב מהרגשת הכללד אבל

והקדישו ", ערכוב ם כשישא העם נפשו אל זאת המעלה ירוםג, מתערבים עמוו כאלה הסמוכים למעלתו

 " .את קדוש יעקב ואת אלהי ישראל יעריצו

 

k. 
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' וכ ל פטרתון יתי מאודויי"א, יהבך לן ולא יהבך לעפראד ל כריך רחמנא"א' כו' י חלש ואיתפח על לגכי"ר

אין , ומוסריות כרב יהודהדול ורם המעלה בחכמה ג אדם. צ דעני בתרייהו אמן"והא איהו לא קא מודה ל

לא השכילו אל ערך התועלת היוצאת   ש ,א להחברה הסובבתו"טעימת מרירות החסרון מתיחס לו כו החולי

הפחד של חסרונו מהם ו בא מעמד  החולי, כ להעירם יותר על התועלת"ע. היותו עמםב מאיש גדול שכמותו

סגנון  ו והשכילו לסדרה בלשון, היות מצדםיקר ההודאה צריכה לע כ הביעו בזה שהם מכירים כי"ע. חלילה

הם , השפעתו הרוחנית עליהם בתורה בחכמה ומוסרו להורות שמבלעדי עזרת החכם והצדיק, פשוט והמוני

, ראוי להביעם בלשון הקודשש ,תחתית המדרגה עד אשר לא ישאו את  נפשם למושגים נעליםב מושפלים

א בשפה "כ ,השפה שמלאכי השרת משתמשים בה , םודש נעלים ורוממיק השפה הנועדת להליט בה רגשי

שעכשיו המה מכירים , י עליהם"לא השפעת חכמת רב הארמית ההמונית והגסה שמעידה על גסות מעמדם

כ "ע. קדוש עליון שכמותו לרוממםו הטוב להם בשלח להם איש צדיק' ת ערך הטובה שהשפיע דא ביותר

גס ש ל ציור מות ה כ  המושג"נקטו  ג, ולא יהכך לעפרא, ממנון לתועלת שלנו ולרול ברכו בריך רחמנא דיהכך

כ יכירו "ל הכירם ירידתם מבלעדי עזרתו ות למודו עע להורות, של השקפה שכלית' האדם בלא עלי

ומובלט יותר שמאחר . שר עמהםא עת אחרי המצב המחריד שעבר עליהם בחליו את ערך הסגולהכ ביותר

ליהם היתה א כ ביחש"א. לת האפשרית לקבל מטוהר נ פשו הנעלהותה התועא שעד כה עוד לא קבלו מ מנו

ועכשיו שיכירו שהוא יהיב להו ישתדלו לקבל . תועלתה המורה על אבדן, לקיחתו מאתם כיהיבה לעפרא

אבל כיון , יוב הודאה על חלקוח שאמנם לעצמו יש לו, ל"א. מנו מארחות צדקו וחכמתו כראוימ וללמוד

היה לפני ש י זה את  השפעת התורה והצדק יותר ממה"חליו להרבות עמ עשכבר רואה הוא תועלת מושפ

כי בנפש חפיצה הוא שמח ביסוריו , תרייהו אמןב וענה. גם הוא כבר מכיר את הדבר לטובה גמורה, זה

עגל רוצה לינק פרה רוצה ש ויותר ממה, להגביר חיל בתורה וכל טוב, מקור ברכה לרביםל מאחר שהיו

 .להניק 
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א "וי, במתניתא תנא   חולה חיה וחתן וכלה, תן וכלהח  רב יהוד ה שלשה צריכין שימור ואלו הן חולהאמר

מציאות תחייב להרבות את גבול החיים ככ ל  ה הידיעה היותר ברורה בעמקי. א אף ת ח בלילה"וי, כלא אף

ואין צר לכח , ד קטניהםע מגדולי היצורים, ינה שאנו פונים אנו רואים את ממשלת החייםפ בכל. האפשר

נין שיש ע נדמה  שאין בזה יחש לאיזה' סבות המחלות שהי. קים וקליםד החיים לעמוד גם ביצורים היותר

בהתרחב הדרישה ידענו שגם שם יד   . רגישים ודוממיםמ א מעמד  של ד ברים חומריים בלתי"כ, בזה חיים

כ "כשנקיש מזה ג. מיניהםהבצלים לו המקרובים, לטת המה היצורים הקטנים מחוללי המחלותש החיים

יורה אותנו , חייםה שגדולה פעולתם בחיים והם התוך של, רעיונות ומסבביהםה ,על העולם הרוחני

קטנות היצורים יראה כל איש חכם לו אורח משפט מ אם. ההיקש הרחב שגם שם יד החיים הויה

ראוי , ל ההיפך מכל הפרטיםכלב גם העולם הגדול בכללו הוא מלא חיים כי אין ראוי לומר שישש ,להחליט

הסבות ש ,כ קרוב מאד הוא   המשפט"ע. ל תנועות וכוחות מופשטיםא כ לדון מהיצירות בעלי חומר"ג

ולא חזון רחוק הוא יחש  , מה יד החיים באמצעש השכליות מעוררי השכל ומוציאים אותו לפעלו גם

ולא עוד שאין  כאן מקום   .נבדלו אל שכל פועל עומד, קדמונית הוצאת השכליות אל הפועלה הפילוסופיא

ד שגם  ע ,הם נמצאים בכל גב ול החיים, ושג הרוחניות והרעיון הפנימימ כיון שהם, למעמד גבולי החיים

, ביאו להצלחה ונועם חיים כשהוא בטבעו ההגוןמ ,ופעולתו רמה על האדם, בעולם הדמיון המלא תנועה

מובן הדבר שכמו  , ולטיםש גם שם החיים, ופנית וחומרית כשהוא משנה עליו נתיבוג ומאבדו אבדה
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וחות החיים כ מכוננת את הגוף על טבעו שלא ישלטו עליו לרעה, בריאהמ י הזנה טבעית"שהבראת הגוף ע

י ריעות עם אנשים "חזרת האדם אל טבעו המדיני עה כן, של היצורים המוכשרים להתמלא מחורבנן

חיים שבאים שלא כדרכם בעולם ה רגלי תנועותחברתם תחזק את הרוח האנושי לבל ימוט לב והתחברו

חזק את היסוד ל וצריך, כ על הרוח האנושי"נושי היוצא מטבעו שולט הוא גא כ כל מצב"ע. הרעיון והדמיון

שכל  ב ,בחומר וברוח, כשרו של אדם להיות חי בחברה האנושיתה שהוא ננער לרגלי, הבריא של הרוחניות

ונעשה , כ על מצבו הרוחני לרופפו"פועל ג, קבועה היוצא חוץ לטבעוהנה החולה מצבו הגופני . ובדמיון

וצריך , פועלים על הדמיון שלא כדרכוה קבל השפעה רעה ובלתי טבעית מכחות החיים הרוחנייםל מוכשר

פ ארחו שיצרו יוצר "ע שמחזקת את הכח הרוחני האנושי, שיקוע בחברה האנושיתו י ריעות"הוא שימור ע

צייר ל לעת שמצבו גורם, פע הרעיונות הבאות על האדם בבת אחתש ,חתן וכלה. בעתושהכל עשה יפה , כל

, כ כל חתחתי החיים ומכשוליהם"עמהם מתגלה גש ,בכל צדדיו הטובים והרעים, לפניו את העתיד הארוך

אל מעמדו , א לפניו"ארץ כה לתי טבעי לרוח האדם שראוי לו להיות עיניו מביטים לא לקצהב הוא מעמד

. רכו נכונהד 'כי בעשותו כל אשר  תשיג ידו בעד  ההוה והעתיד תהי' ל דע ולהשליך יהבו, רי והמוסריהחומ

כ גם הם צריכים "וע, טבע הרוח האנושי הבריאכ כ חולשה רוחנית עלולה להפגע בחתן וכלה שלא"ע

מחזקת את  רוח האדם  ה י חברת רעים"חזרתם אל המצב הקבוע של החברה האנושית עה י"שמירה ע

וספה הבאה לרגלי מכשולות ה החיה היא אמנם רק   בערך', מתניתא תנ א חולה חיה כוב .בטבעו המדיני

היא מצב טבעי ש ,החיה. נעשה כבד להם גם המעמד הטבעי, שבונות רביםח החיים האנושיים שבבקשם

כ "כ' עד שתהי, ידי גירוי וחלישות רוח בלתי טבעיל לא היתה ראויה להיות באה, תמידי למין האדם

אבל מעללי יצר האדם . טבעוכ הפגע מכוחות חיים דמיוניים הפועלים על הרוח שנחלש שלאל עלולה

ובאה למצב , בעיט עד שיצאה הלידה האנושית ברובה מכלל מצב, הנפשי לרעהו השפיעו על המעמד הגופני

הוא  כ המ עמד הרוחני של החיה עומד "וממילא ג, ]בריאה או הטב ע[היוצא מסדרי טבע הבריאה 

והיא אמנם . זקה ברוחה ונפשהח לש שדורש שמירה וחזרה אל הסדר הקבוע של חברה אנושיתח במצב

החולה מחליו , הכרחב שיציאתם מהסדר ה מורגל ראויה להם, מנויים הראשוניםה אינה ראויה להחשב בין

. ונותמכביד על הרוח של הצפיה על העתיד המרובה בחזיה מפני שפע התרגשות הרעיון, וחתן וכלה

שחיתה החברה האנושית את דרכה ה לולא, האבילות באשר היא הגלגל החוזר בעולם , ף אבלא א"וי

ת  רוח האדם א ראוי שלא תוציא האבילות' הי, אים תמיד לפי מצבם הטבעיב הטבעי והיו מחזות המות

כ את   "א גומל, כלית שנותיו הטבעיות כפי הראוי לות מחזה המות הטבעי של האדם שחי. ממצבו הבריא

ועל , העם והחברה בכללה, משפחהה ובחיי, מצד הצדק והמוסר בחייו הפרטיים, חיים כראויה תעודת

דאי את יצורי מ ראוי להחריד יותר' לא הי, שהוא חפץ עליון בעולמו, ל היצורכ כולם הצדק הכללי ביחש

, מיד מלא פ רעותורם שהמחזה של המות האנושי הוא תג אמנם המצב המקולקל. האדם ורעיוני לבבו

וכלל המעמד האנושי המלא , וריוה לתי טבעי הבא מהשחתה חינוכית של האדם עצמו או שלב ומעמד

מעמד ה כ האבל בכלל החלושים העלולים להיות נגועים מן"כ נכלל ג"ע .חסרונות רוחניות וחומריות

צורי החיים האורגנים כמו שי, רעה על רוח חלשל י הכוחות הרוחניים החיים העלולים לפעול"הרוחני ע

כ יוצא "ח הוא ג"הת,ח בלילה"א אף ת" ו .כולים לפעול פעולתם החיה להזיק על גוף חלשי הקטנים

ת כל התביעות החומריות א שאינה יכולה עדיין לתן, פ חסרון מצב האנושיות"טבעי רק עה ממעמד האנושי

לחמה מ ה מחסרון השתלמות לערוךוהיא מוכרחת עדנ, כל הכוחותל והרוחניות והנימוסיות בדרך מספיק

ח ההוגה דיעות ומשאות נפש שאינן "כ הת"ע .ולגרע חק איזה כח כשתרצה להעמיד על נכון כח אחר

ל חולשה מכוחות דמיוניים ש גם מעמד רוחו נוטה לאיזה התחלשות ועלול להשפעה, חברהה מורגלות ברוב

בלתי חושב ה ה שלא נמצא כן בהמון העםמ, דר טבעי במהלך הרעיונותס מבעיתים הבאים לרגלי חסרון

רב צהלה והרגשת נועם החיים הכלליים הרבה יותר ב שאורו משביע את חושי החכם, אמנם היום. הרבה
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שלא יוכל , אבל בלילה. חוזק רוחוו הם מוסיפים אומץ ומחזירים לו את טבעו, ירגישם העני בדעתש ממה

כ "עיונות ובהם גר לול הוא מצד רוחו המלאה לה משאאז ע, הוד היקום כולול להשביע את עינו השואפת

, רעיוןה כחק העוזב מערכתו הטבעית להיות נפגע מתגרת , בעייםט דמיונות וציורים בלתי, אורות וצללים

פ אורחה הראוי לה "עמד טבע הלך הנפש האנושית עמ וצריך צירוף וחברה של ריעות בפועל להעמידו על

 .שה אלהים את האדם ישרע כאשר

 

ka . 

 
והמאריך בשולחנו , אלו הן המאריך בתפלתוו ,דב רים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם' י ג"ואר

יכוין דעתו לאיזה ענין נשגב ש האדם צריך תמיד שירכש לעצמו המדה הנכונה שאף. כ"ביהב והמאריך

איפות של מ ישתדל ששום שאיפה לא תזיק"מ ',  תורה חכמה ויראת דב מאד לפי כשרונו ושלימות נפשו

פונה לכל צדדי ' א צריך שיהי"כ, מתנגדות להכ ]נראות[אחרות שהם לפי ההשקפה הראשונה 

יותר נמוכה אם אך  נצרכת היא   ה המטרה היותר גדולה לא  תקטין אצלו  את הערך של  מטרהו .השלימות

, להיםרבת אק אש לכל צרכי האדם המה עניני הרוחניות מעלתו ויחשו אלר והנה. פ לכלל עניני האדם"עכ

ומעמד רוחני נשגב שבאה ' היות קונה דבקות אלהיל אבל עם  התאמצו. שהיא תכלית כל החמודות

גשמיים לענין הטובה הכללית של  ה לא יקטנו בעיניו צרכי האדם, אריכות בתפילה כראוי להה י"ע

עוף  תהלך בממ שאף בהיותו, כנסת בתחום צרכים הגשמיים של כל עני ונקלהנ הנדיבות שצריכה להיות

כ בשבילם "ע, בים עטופי רעב וסובלים עוני ומחסורר ידע שישנם אנשים, שכלו למעלות רמות  אלהיות

כ מאריך  על "ולהיות ג, אריכות בתפילהה י"היות מנמיך עצמו מרוממות מעלתו האלהית הנקנית על צריך

דלמא : "ירשוכדפ, גשמיתה סתור המשכתו אל הרוחניות אל שפע טובו של הנדיבותת שולחנו כדי שלא

תפילה ה כוללים המעלות הרוחניות שיסודם, מה דברים גדוליםה אמנם שני אלה". אתי עני ויהיב ליה

פ נתון בגו ף   "אשר הוא א דם צריך לדעת שהוא עכב אבל האדם. והנדיבות שיסודם השולחן הפרוס לרעבים

ורק א ז יעלה בידו , ו  כראויהתעסק במ ל צורך קטן מצרכיו החומריים צריך שלא יקטן בעיניוכ כ"ע. בהמי

וקש על כל ענינים י ומזה, כ"דמיון אחד  מתנאי הגוף  השפלים היא האריכות כביהל .אושר הגוף ו הנפש

הערה הגונה שלא יבוז , ם במוסר  חכמה ובנדיבותר שצריך האדם בהיותו עומד במצב, השפלים

 .ש "ית' כ יקח לעבוד את ד"ומהם ג, אלהכ לקטנות

 

kb . 

 
המאריך כתפילתו ומעיין בה מוף בא לידי  ' ח נו"ריוא ח בר אבא "תו מעליותא היא והארהמאריך בתפל

זכירים עונותיו של אדם ואלו הן קיר מ י שלשה דברים" ואר, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לכ, בל כאנ

מאריך ולא ד התם דמאריך ומעיין הכא, הא לא קשיא, ין על חכירו לשמיםד ועיון תפלה ומוסר, נטוי

היות מובנת בדעה שלמה אז תפעל את פעולתה הראויה  ל התפלה צריכה. והיכי עכיד מפיש ברחמי, ייןמע

ביא עמה א ת התועלת החומרית ת ואז, העליונה'  פ חכמתו ית"בשביל כך היא חקוקה במציאות עש ,לה

רי  הם בסדב אדם היא שישכיל שכל כוחותיו וכל הדרכים שצריך שיתגלגלה הצלחת. והרוחנית שיש בה

וכולם מתאי מים להצלחתו , רוכים מיוצר כל בחכמהע כולם הם, מפני מזגו וטבעו הגופני והנפשי, חייו

מעוצר רעה ויגון שפוגע בעולמו  , קרבוב כ כאשר יתחמץ לב האדם"ע. הזמנית והנצחית, הכלליתו הפרטית
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תוצאות התפלה ' הית ',ומרגש לב טהור ישא תפילה לד, צד המצב האנושי הכללימ או, מצד מצבו הפרטי

ם  א ואין צריך שיבהלוהו שאלות הפילוסופיא. יים לכל רגשותיוח הטבה גדולה במצב מוסרו וחליפת כח

. ל תועלת התפלה היא רק להפוך רצון עליוןכ כאלו, אין לפני השם יתעלה שינוי רצון איך תועיל התפילה

כללי הדברים שיביאו את ו  וכל פרטינוצר-כל-כי כל מערכות לב, ק מקוצר דעת להביןר זאת השאלה באה

שימצא  כ כ באשר האדם"ע. כלל החכמה האלהית שלא יחסר כל בהמ הנה זאת היא, האדם לידי השלמתו

כ "ע. פ טבעם הנאות"כוחותיו המוסריים יתפתחו עו אז תפרח נפשו, קרבת אלהים לפי רגשותיו הפנימיים

כוונת להשלמתה הם מכללי מ פש האדם שתהיהצריכים להזמין את המער כה הפנימית של נה כל הדברים

טבע . בעוט פ"שיהיה לבו הישר פועל בו ע, א תעודת הרגש"תפילה כב המבין כן לא יבקש. סדרי הבריאה

ובזה תצא התפילה לפעלה ובזה תמצא , אלהי ישעול נפשו משתפכת מגעגועים' האדם הישר הוא שתהי

ולא יערב עמה שאלות של  , בריא והישרה  ברגש  הלבכ צריך שתהיה התפילה מעורכת רק"ע. עולתהפ כ"ג

שיג  לעולם את מ ג מתו י לפי משפט שכל האדם הקצר והנקצב רק על חוגו ה קצר לאש ,חקירות מדעיות

, שכליה תפילה בכלל המציאות ובכחות נפש האדם בשביל חידוד הכחה כי לא נוצרה סגולת, בענין התפילה

. צריכה להתהלך עם אלהיה כפי טבעה ותכונתהש ל אדם ונפשוא בעד לבו ש"כ, המתבודד חוץ מרגשותיו

הגיוני את אפשרות שינוי ה להשוות לפי שכלו, אריכות העיון המופשט, תפילתו ומעיין בהב כ המאריך"ע

בע ו ט רק סגולת. היא תוחלת ממושכה מחלה לכ, שיג לעולם דבר זהי מה שלא, י התפילה"רצון האלהים ע

ומאומה לא ישיג , לם ונפש חפיצה ושוקקה יאבדש בלב' י להיות מתענג על דהכשר והבריא הטהור הראו

השם יתברך שהוא אדון כל . יים ועזח וחסר לב מלא, ומה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלי, גיונוה בעמל

והוא , הגופנייםו א בשביל כל כוחותיו הנפשיים"כ, אדם רק בשביל שכלו לבדוה המעשים לא יצר את

יהיו , כוחות הרגשיים שהם עיקר חיות לבבו של אדםה שגם, תו שאין לה קץ ותכליתהתקין בחכמ

ואז  . משושם ומעוז צורם בעת צרהו את בית חייהם תענוגם, קרבת אלהים ושפך שיחם לפניוב מוצאים

ת מערכ ת כל א שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב להביא, פילוסופית היתירהה כשינצל מהדייקנות

שאצלו הוא דבר גדול דהיינו משפט ההגיון , רעיוני רוחוו ת רק בפרטיות של אחת מנטיותיוההנהגה האלהי

א בחוק הצר של השקפת האדם "תעסקת כמ אבל עצת עליון שכוללת הכל אינה. רך השכל המופשטע לפי

ם יים גשמיים וחייח ,ונותן חיים לכל בריותיו, תברך הוא אלהים חיים ומלך עולםי הפילוסופית כי הוא

פי הרגש הטבעי הקצר והישר שאינו צריך לההצעות ל כ רק"ע. הרגשיים יחד עם החיים השכליים

וכל המאריך ומעיין , שר נועדה לזאתא בתם לב ונפש תבא התפילה ותתן פריה, ל חשבונות רביםש ארוכות

שישכיל כי צריך ו ,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, ל דברש כללו. בא לידי כאב  לכ

א "כ ,י פעולת התפלה"שהכל צפוי לפניו מראש מקדם ע, מעשיםה אין צריך ליחש שינוי רצון לאדון כל

וכל המהלך באורח  , ישרות המה לפי ערכו ותכונתוה צריך להשכיל שכל השלמת האדם עבודתו ודיעותיו

אדם במדותיו בהם למעמדו של ש משתמש בת פילה ובכל הדיעות האמוניות לפי צד ההשלמהו חיים

פי הערך  כ אבל המשתמש בהם לא. עושה אותם על זה הצד שכוננם יוצרםו הוא מצליח, וכשרונו המרומם

א בתור חוקים יבשים איתנים "כ, ליו הפעולה המוסריתע שראוי להכירם בתור ענינים שצריכים הם לפעול

שו אצלו תפקידם להיטיב א ישמל ותחת אשר. הוא מוציא אותם מתכונתם, ב"כבד של הטבע וכיוה כחקי

ומחזירים , עשים רעיםמ כ"ביאוהו להמון דיעות בלתי נכונות הגוררות אחריהן גי א עוד"כ, עניני המוסר

המדה היקרה , הנה הבטחוןו .והן מזכירין עונותיו של אדם, מד צדקל אותו אל מצב מוסרי פראי כאילו לא

העמדת ל תועיל הרבה לאדם בהיותה מוכרחתליון בכלל המציאות שע הזאת הונחה באדם ונוסדה בחפץ

כי ידע כי לא אשר יראה האדם שהוא טוב . תאוותיוב נבהל להון ושטוף' לבל יהי, מצבו הרוחני והחומרי

ם שלא תפול עליו רוחו בעת ג .הקיימת לעד' פ עצת ד"כי עניני האדם מונהגים הם ע, מוחלטה הוא הטוב

על ש אבל מעולם לא נוסדה מדת   הבטחון כדי. מהושיע' צור לדין מעא כי ישים אל  לבו כי. צרה ומצוקה
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בין בעסקי הכלל בין , להשתדל בכל אשר תשיג ידוו שלא לעשות, ידה יקנה האדם לעצמו מדת העצלות

כ המכיר את המדה כפי "ע. הנפשו י בסכנות הגוף"כ שלא נוצרה כדי שיכנס האדם ע"ומכש, פרטה בעסקי

יתה מדה ה כאילו, לא יקח  אותה לקו במ קום שאינו רא וי, ל השלמת האדםש ענינה שהיא נוצרה לפי מדתו

פ "ע, סכלות של הוללות הבטחון והולך תחת קיר נטויה פ זאת"והנוהג ע. תוקית מחוקי הטבע המת ח לילה

פי ערכה של הפעלתה על האדם כ ואיך שהיא צריכה להיות מובנת רק, משובשת בגדרי הבטחוןה הבנתו

עות ומשובשות ר כי תביא  דעה זו המשובשת  עמה כמה דעות. ו למזכיר עוןל 'יהי, הנצחיתלטובתו הזמנית ו

כי עד , שוב על עקב מצב של שרירות לב וחסרון מוסרי והאדם. וההבנה הגסה הזאת תכחש על נקלה

והדומה לזה עיון תפלה . עדל הטהורה המובנת לאמתתה היא עומדת'   ורק יראת ד, שון שקרל ארגיעה

משפט שכל ב תפלה שתמצא ברגש הלב והמית הנפש ושם מקומה ולאה וצריכה, רנו מבלי הבןכאשר בא

אמנם ההשגחה האלהית , המוסר דין על חבירוו .המרגישו שאין עמו חיים טבעיים כחיי האדם החי, הגיוני

מדה העליונה כדי להגביל את ה אבל גם היא  צריכה שתובן שהיא נקבעת לפי, דת המשפטמ יסדה בעולם

אלהית הבלתי ה פ הידיעה"הבא לפי הדעה העליונה ע, משפט כללי אלהיו הכל במדה, רעת יצר לב האדם

מה , ואל האדם כשיקח את המדה הזאת לשימושו הפרטינ אבל מה. בעלת תכלית המקפת את כל היקום

כזה מושג כוזב . חפצו המצומצםו וא לדמות שראוי הוא שהמשפט האלהי ימשך אחרי מאויי לבבוה נואל

דות רעות מ א להביאו לידי"כ, רי טוב להשכיל את האדם ולשפר מעשיופ ביחש המשפט האלהי לא יתן

. מביאים אותו לרדת לכיעור טבעו והזכרת עונותיוו ,ומושגים כוזבים רבים אחרים המטמטמים את הלב

סים  התערב בה מושגים גב מוסרית הפועלת מהבנה ישרה בהדיעות האמוניות תסתלק ה כי הפעולה

פעולתו ' התפלל ודאי תהיל וכל אשר ירבה, מנם האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונוא .מכוערים כאלה

לפרש , דדיהןצ עירו את מדת רגשות לבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכלה י"אבל רק ע. נכונה ושכרו אתו

 צדדי החיים וכל. י"כגמול עלי אמו כגמל עלי נפשי" היטב את כל מחסוריו הרוחניים והגשמיים

קודש בלא התעמקות שכלית מ ולבקש ממנו ישע ועזר, פרשו לפני השם יתברך החפץ בחייםי המרובים

בשבילה יסד ש התפילה רצויה ומכשרת את האדם  להמעלה הזאת' הית אז, שאין לה מקום כאן, מופשטת

ות הללו נוסדו ואשר בשביל קיום המעל. תורה והמוסרה מדת התפילה בחקי הנפש ומשפטי' העליון ית

, מפיש ב רחמי' כ יהי"ע. ת רצוןע ' לך ד, תקבלות התפילות בערכן לפי מעשיו של אדם ולפי הזמןה חקי

 .באי ושומע תפילה לפניו כל בשר

 

kc . 

 
וכתיכ וידבר , כתיכ והמזבח עץ שלש אמות גכוהד ,והמאריך בשלחנו דלמא אתי עניא ויהינ ליה מידי

ק " א דאמרי תרוייהו בזמן שכיהמ"ח ור"יור .ח כמזכח וממיים כשלחןפת', ה השלחן אשר לפני דז אלי

החסד והנדיבות הוא יסודו של עולם ש אף. ועכשו שלחנו של אדם מכפר עליו, כפר על ישראלמ קיים מזבח

צדקה באופן שיהיו ה וכל שאנו יכולים לקיים את עניני, ייבים להשכיל אל דלח מ אנו"מ, איך שיעשה

אמנם כשהסבות מעיקות . היא יותר מכוונת  ונערכת, עולםב ני העניות שלא תתרב העומדים כתרים בפ

צריך אדם לעולם , דולים ומוסדות יקריםג שצריך לזה כוחות, א לנהל עניני הצדקה באופן גבוה"אש עד

נעשה משותף ו ,עושה את חלקו בנד יבות כפי אש ר תשיג  ידו' פרטית ובזה יהיה להחזיק במדת הצדקה

. מחרפת רעב וחלאים רעים, ם מצילים רבים משחיתותםה כלל של עושי צדקה וחסד שבכללםפ אל ה"עכ

ג ובני "וב', מקום אשר יבחר דב א מזבח אחד"כי אסור להיות כ, מזבח הוא האות לאחדות הכללה והנה

חלישם את כח ה עליהם קצף גדול מפני' הי, חשבו ישראל שהוא להקריב עליוו !ראובן כשבנו מזבח אחר
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ין ב שהיינו במעמד לאומי חזק בין במצב הגשמי, ביהמייק קייםש והנה בזמן. י המזבח המיוחד"כללי שעה

כפי ערך  , במוסדות גבוהים רבי הערך, לליכ כ באופן"היינו יכולין לתקן עניני צדקותינו ג, במצב הרוחני

 שכולל הטבת המצב שראלי כלל עבודת, המזבח, מזבח מכפר על ישראל; והי, וללתכ כחות אומה גדולה

אגודה ה והיינו יכולין מצד, מקום בין ב מה שנוגע בין אדם לחבירול המוסרי בין  במה שנוגע ב ין אדם

וכוחות הלאומיים נתפזרו , ק קיים"כשיו שאין ביהמע .הלאומית לכונן פנים גדולות למעשה הצדקה שלנו

ריכין להחזיק בכל עז במעוז צ אנו, " כמו פולח ובוקע בארץ נפזרו עצמנו לפי שאול", עונינוב לכל רוח

יחש  ו ,כשפורס מלחמו לדל באופן ישר ופשוט, ל אדם מכפר עליוש שולחנו. הצדקה הפרטית הפשוטה

אבל כשיש מזבח הלא עלינו . מלא מקום  המזבחמ השולחן אל מזבח ילמדנו לדעת באשר השלחן הוא רק

זמנים איזה אפשרות לנו לנהל את ה דש בזמן מןלהעיר שבכל אופן שיתח' כ יהי"ע. אגד הכלליה לערוג אל

כי היחיד לא , אדמ שהמצוה עלינו בזאת גדולה, כ בדרך אגד לאומי"ומכש, לליכ צדקותינו באופן היותר

כ הגדולה שבמדת הצדקה  "ע. הרבים יכולים לפעולש יוכל בשום אופן לעשות את הדברים הגדולים

שיוכל לתקן ענינים רבים ולמנע , אומיל כ בהקבץ קשר"כשו. קופה של צדקה, נתינה לקופה הכלליתה היא

לינו לעזור ע שמצוה, שמתקרב הדבר  יותר לערך מזבח מערך שלחן, באנהת עני ומחסר מרבים טרם

חיים ומניעת הבזוי לכל דבר קטן  ה שיושר המשקל בכל  צדדי, העולה מכל הנאמר בזה המאמרו .ולהשתתף

סגולה האלהית ה מצד, הם מ אריכיו ימיו ושנותיו של אדם, ותגמות יותר   רממ המועיל בשביל שנמצאו

כ יהיו חייו מרובין בתועליות "ע, תכלית הנשגב האמיתיל שהוא מוכשר להשתמש בכל צדדי החיים

רוחו נוחה מכל מעמד גופני ונפשי כי ו נפשו טובה עליו' וכן מצד הטבע שתהי. אריכות ימים ושניםל ויזכה

היו חייו טובים י ובכלל. ונדבת לב'  ענינים מועילים בתורה ועבודת דהפיקל בכולם ימצא און לו

,  הרגילים למתקצפים בבקשם רק גדולות, בני מכשולא מסוקלת מכל' ודרך החיים שלו תהי, ומאושרים

ומשתמש בהם , ת כל צדדי החייםא רק האיש המאגד. פונים רק למטה שלעולם לא ימצאו שלוהה כ"ומכש

  .מאושר המאריך ימים ושנים טוביםה ואה, בדרך הטוב והישר
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רכ ה  ב כוס של, ת לקרות ואינו קורא"מי שנותנים לו ס, רםא י שלשה דברים מקצרין ימיו ושנותיו של"ארו

' וכ ב"וכום ש', דכתיב כי היא חייך וגו' ת כו"נותנים לו מש מי. והמנהיג עצמו נרבנות, לברך ואינו מברך

אמר מר  מ פני מה מת  יומף קודם  לאחיו מפני ד .נהיג עצמו ברכנותוהמ, דכתיב ואברכה מכרכיך

שהם מישרים את כל מכשולי , דםא לעומת הדברים המאריכין ימיו ושנותיו של. צמו ברבנותע שהנהיג

כ לצד "קום גמ ועם זה מוצא. קרבת אלהים במדה נעלה של אריכות בתפלהל בהיות האדם שואף, החיים

ית ב ועם זה אינו בז לד ברים היותר קטנים מסוג   אריכות, שולחןה ל אריכותהגשמית הפשוטה ש, הנדיבות

ז מאריכין ימיו ושנותיו "ועי, מלאים עניןו שהממולא בכל אלה הצדדים מוצא לפניו חייו ישרים, הכסא

בחילה ברוחניות וקרבת   ה ,כן ההפך. מצא יותר ענינים מלאים של תועלת לו ולזולתוי שככל שירבו ימיו

י כ .שהוא ההיפך הגמור של המאריך בתפילתו, קרות ואינו קוראל ת"ד למדה שנותנים לו סאלהים ע

וכשתתרגל , באה בגילוי באהבת התורהה בתחלה ירכש האדם לעצמו קרבת אלהים מצד בחירת השכל

בתור אריכ ות , רגשות יוב כ"אז  תת גלה ג' יקנה קנין קבוע בנפשו את ההתענגות על דו נפשו בדעת אלהים

אינו ו ת לקרות"אבל קצה הניגוד הוא שנותנים לו ס. רגש חי ורענןב אריכות טבעית, לה שביארנובתפי

ומי ". גם תפילתו תועבה"כ "רגש פנימי  חי עמ א שיבא לתפילה"א" מסיר אזנו משמע  תורה", קורא

,  נפשוברכת המזון מחפץב כ רבים ידי חובתם"המברך על הכוס להוציא ג, ל ברכה לכרךש שנותנים לו כוס
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גשמית שזכו ה ' א ג ם על ברכת ד"רק על שבעו לבדו כ] לא) [לו(תענג מ מורה על נדבת רוחו הפנימי בהיותו

לב לא תמלא נפשו בשום רגש של שמחה על השביעה ה אמנם הרחוק מנדבת. לה חביריו ובני מסיבתו

עד , יורים רוחנייםותר מדאי בצי ריקה מנדיבות גשמית מפני השתקעו' בין שתהי, אכלו רעיוו ששבעו

, עמד נפשו הרעהמ מצד' בין שתהי, גשמית והדרת הנדיבות המתגלה על ידהה שאינו מכיר את הוד הטובה

זה כ חיים של איש. כ מאריך בתפילה"מאריך על שולחנו בהיותו גל הוא ניגוד גמור לברכת הנדיבות שבאה

ורקב עצמות ", שמחה מטובת רעיוחסר כל ו הוא מלא קנאה ומשטמה, הם מלאי מכשולים ודאבון נפש

תקטנה בעיניו , עודות גדולות בחייםת בהנהגה כזאת שמצד נשאו נפשו אל, המנהיג עצמו ברבנותו " .קנאה

בערך  , כ"ריכות ביהא שהם בסוג, והחומריים של אדם. המוסריים, רוחניים והגשמייםה הצרכים הקטנים

גם החלקים הקטנים שבהם , יים ותעודתםכל צרכי החל ודמיון מניעת ההסתכלות ונתינת החלק

עד שמקצרין , שטן על דרך החייםל כ מכשולים שעומדים"וגורמים ג, החיים חלק רשום מתפקידםמ ישללו

, ושתק" עבדך אבינו" :ל ששמע שאמרועועל יוסף כבר נאמר  במקום אחר . דםא בכללן ימיו ושנותיו של

שהיתה נסיבה לירידת אביו , סקו עם אחיונעלה בעו דהיינו בהיותו נושא נפשו למטרה גבוהה

כ לא נזקק אז לתקן "ע. ו כלליא פ יצא מזה בדרך פרטי"צפוי להם התכלית המרוממת שעכ' היש ,למצרים

אדם השלם ה שחובת, וזאת אמנם היא שגיאה כללית. אביו המוטלים עליול דיוק קטן מדרכי הכבוד ביחש

וזאת .  ו אין לך דבר ש אין לו מקום, רכים היותר קטניםצה הוא ששום שאיפה היותר גדולה לא תבלע את

מי שעומד למלא את החובות היותר ל כ"האפשרית ג, כלל תכלית ההרחקה של ההתנהגות ברבנותב היא

בבו מאחיו ולבלתי ל לבלתי רום", יכתב לו ספר התורהשז נאמר בפרשת המלך"עו .רמות של המין האנושי

ל משאות  נפש רמים לא יניאוהו מהחיובים הכלליים א נפשוששאתו , "סור מן המצוה ימין ושמאל

חיים ממולאים לא מהשאיפות  ה כי, " למען יאריך ימים על ממלכתו"ז נאמר "וע. לל בערכםכ שאינם

כל צדדי הטוב ב וההישרה, א מכל צדדי החיים הנהוגים באדם"כ, העסקתםב הגדולות הבאות מזמן לזמן

כ ביותר בהפעלים היותר כלליים ורמים "הצליח גל ף כח ועזוהיושר כתורה וכמצוה תרומם ותחלי

 .במעלתם

 

ke . 

 
ישנם שלש . 'כו, לום טוב ושנה מובה ומלך טובח ואלו הן, י אמר רב שלשה צריכין רחמים"ארו

כ ואינו תופס מק ום בעולם האנושי "כ או שיחשוב שהדבר הוא קטן . מונעות את  האדם מן הרחמיםש סבות

ויש  . רחמיםה וממילא אין לו לפי השקפתו קשר עם התפילה ובקשת, חמיםר  עליועד שאין כדאי לבקש

אבל לא ישכיל שהרחמים צריכים לבא בעוד , חמיםר חשוב אצל האדם לבקש עליו' אמנם דבר שיהי

שיג יחש הסבות וקשורם זה לזה מ ובהיות האדם בלתי, תהיינה הסבות הולכות בדרך הטובהש מועד

כי , ן  המועדמ ויאחר בזה, ת הרחמים  בתחלת ההתהוות של קישורי הסבותא דיםיחשוב שאין צורך להק

פ האורח הטבעי שיתהלכו  "קישור של הסבות עה א על מהלך"אין ראוי להתפלל על מעשה ניסים כ

חת מהשלשלאות החקיות א המוסרית של האדם תשמש בתור' שהעלי, וקבע חק התפלהה ז"וע. במשרים

פילה ת ז"ויש דבר שיחשוב האדם שלא תועיל ע. עתה הראויה להב כה לבאכ היא צרי"ע, של המציאות

, חלום טוב. צריכים רחמים למרות  המשפט הפשוטש ועל כל אלה למדנו. מפני איזה חק קבוע בהנהגה

כי , אבל משגה הוא. תהיינה טובותש חשוב מה הנה החלומות כי אשית עליהם לב להתפלל עליהןי האדם

לומותיו טובים ח וכשיהיו, השינה היא חלק אחד מחלקי חיי האדם, ל האדםע מצב החלום פועל הרבה

כ על מצב הגוף "שלבד חיי שעה הטובים יפעלו ג, וחר הלא יעבר עליו חלק מחייו מלאים נחת וקורת
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או אם  , חלש וכוחותיו יתמעטות יעונה על משכבו ונפשו, בהיות חלומותיו מלאים פחד ובלהותש .והנפש

אדם נעזב אל ה 'ואיך אפשר לאמ ר שיהי. פעלו לרעה על מצב נפשו ומוסריותוי  ותועבה ודאיימלאו הוללות

תוצאות רבות לטוב ולרע נכונות לו להיות לו לעזר או ש בעת אשר אנו רואים, המקרה במצבו השינתי

, חיים ודאי צריכים הם רחמיםב וכיון שהם נוטלים מקום. כלל מצבו בחיים ממעמד החלומותב לנגדו

כלליים ה כ נק שרים יפה אל המצב המוסרי ככל עניני האדם"ם גה ובודאי, וכדאי להתפלל עליהם

הקציר והבציר , מצב האוירים, מאורעותיה הראשייםב השנה קשורה במצבה כולה, שנה טונה. והפרטיים

א ול, פול התפילה על כללות השנהת כ"ע. הקור עם בריאות האדם וכל החי קשורים הם זה בזהו החום

ם הענינים ה כי בכלל קשורים, חד הנוגע לו לפי מצבו הפרטי להתפלל עליוא יקח לו האדם ענין פרטי

. לא פרטית ומאוחרת, התפילה מוקדמת וכללית' תהיש כ ראוי"ע. מראשית השנה עד אחרית שנה זה בזה

ז בנויה "שלא ע, מעשה ניסיםב כבר נעשו הסבות המסובבים מהם הם הכרחיים לבא אם לאש כי בשעה

ומלך  . ובהט כ יהיו הרחמים רק על כללות של שנה"ע. קר יוצא מן  הכללי א בחזון"כ, התפילה בכללותה

כי הדבר מסור ברצון , פשרות להועיל כאן רחמיםא שחופש הבחירה האנושית תגזר או מר שאין, טוב

עד , להחלטת הנהגתומביאים אותו ש כ מושפע הוא המלך מחזיונות הכלל"למדנו כאן כי כ, בחירתוו המלך

מדינה ומוסר ה א המקרים הכלליים של הנהגת"כ, ועלת בו בדרך רשוםפ שבחירתו החפשית אינה

כל אלה יפעלו על החלטת המלך וגם על , עולם בכללוב ומעמד המוסרי הכללי ומצב השלום, האנשים

. גם הוא רחמיםפשית וצריך ח כ הוא מושפע ונפעל יותר ממה שהוא פועל בבחירה"ע. תכונתוו מזגו

טובת הכלל ל ל החוג היוצא מחפשיות הבחירה ממילא יפעלו על הנהגתוע שמתפשטת תועלתם, והרחמים

 .והפרטים של בני מלכותו
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כל המסבות שבעולם . 'ופרנם טוכ כו, ושובע, עבר ,ה בעצמו"ח שלשה דברים מכריז עליהן הקב"ריוא

ההטבה של הנפשות שיסודן הוא קרבת ל  מהם תוצאותשתהיינה' פ עצת ד"אנושי הם סובבות עה במצב

יפעלו פעולתן לההטבה ש אמנם יש מה ן שילכו הדברים בדרך סיבוב עד. לכת בדרכיוו ' אלהים והדעת את ד

ועלים פ אמנם שלשה דברים אלו. יקר תעודת האדם בכללו ובפרטיוע שהוא, כ"הראויה של המצב הרוחני ג

, רעב. ה בעצמו"וזהו שמכריז עליהם הקב. דרך ישרהב קרבת עבודתואת פעולתם ביחש אל דעת האלהים ו

פרקו עול מלכות שמ ים מעליהם והשליכו ש לרעב הוא מ רעת יושבי הארץ' כי יקרא  ד , " לרעב'  רא דק כי"

לקרא בשמו " ל  דא ישובו, י הרעב וישובו מרעה"כ יכנעו ע"ע, ען שבעו וירם לבםי לארץ משפט וצדקה

תענוגי ו לכת בשרירות לבו ולאמר  רק הב הב למ לא כל חפץ זדוןל  ישכילם כי לא לאדם הרעב. ולדעת דרכיו

כ הרעב הוא "ע. סדו עת ישובו להם שנים כסדרןח 'ז יד"ויודו ע, כי ילמדם לשמח בלחם לשבע, הוללות

וכן השונע בא . סיבות שונותמ בל א צורך לסבב סיבות', ל ההטבה התרבותית לדעת את דא המניע הישר

ונדיבי לב , להיטיבו עד אשר יפנו ברוחם הטוב רק להשכיל, מצב הגון וטובב א בארץ כשיעמדו בני אדםיב

כל אשר יסורו מהם המניעות המעכבות את , בל כאלה יקרי רוח החפצים רק בצדק וחכמת

 כ האמצעי הישר"שובע הוא גה כ"ע', ויהיו יותר קרובים אל אור ד, אנושית כן ירבו להתעלותה ההשלמה

הו ודאי ז ,ופרנם טוב. ה מכריז עליו בעצמו"והקב, ל החברה האנושיתש במצב הטוב, של קרבת אלהים

כ הוא הסבה הקרובה שאינה "ע, דרכיו בארץו 'המניע העקרי אל הגדלת המוסר ואור היראה ואהבת ד

ים קרן רבות צדיקים והרב כי . 'ד] את[רך סיבובים רבים עד שת בא לתכליתה של הדעת ד צריכה לעבור

מה  ה שאלה, וכל דר ך ישרה של חסד משפט צדקה' יראת ד, המשריםו חסידים וישרי לב תרומם ה צדקה
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, נחשב בצלאל לפרנסו " .בשם' ראו קרא ד"ליו ע כ יאמר"ע, י פרנס טוב"והכל ע, יגברו, ודעת אותו' חפץ ד

וכן , כל כליוו מונת המשכןאמנם יען כי ת. בודתו רק במעשה המשכן וכליוע פ שלא היתה"אע, שהוא מנהיג

היתה זאת שהציורים הללו יעשו רושם ' מיד ד, חשבתמ הציורים הפרטיים שהיו נעשים מעשה מלאכת

ש בהם הרבה מכשרון רוח המצייר י והציורים. 'לתורה ולתעודה וליראת ד, פשותיהן של ישראלנ על

פעלו יותר ציוריו י כן', וב ברוח דפשו למדות קדושות ונעלות ולשכל טהור וטנ וכפי התרוממות, האמיתי

ל  ש הרבות בציורים של מעשה חרשים כדי להקים על ידם מערכותל כ אף שאסור לנו"ע. להשכיל ולהיטיב

אבל  . כוללת כל אורח חיים למעלה למשכילה הט הורה' כי מעי ין המוסר והאורה לנו היא תורת  ד, מוסר

כונן את הנפשות אל הוד ל ר שהיו בהם הערה רבהמובן הדב, נצטוינו לעשותם' מאת דש באלה הציורים

ל בנין ש מתחנך בסיוע' פ עצת ד"ע' שהי, יא טהרת רוח כל העם כולוה כ תלויה"א. המושגים הכלולים בהם

הוא , חושב הגדול במלאכת מח שבת הקדושה הזאתה תלוי בשאר רוחו וקדושתו של, המשכן וציורי כליו

 .שראלכ היה באמת פרנס ורועה לי"ע .בצלאל
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שם כ ' שנאמר ויאמר משה ראו קרא ד, כ נמלכין בצינור"א ר יצחק אין מעמידין פרנם על הציבור אלא"א

ף  א ל"א, כ"ע אם לפניך הגון לפני לא כש"ל רבש"צלאל אב משה הגון עליך, ה למשה"ל הקב"א' כצלאל וגו

ה ולפניך הנון לפנינו לא "נינו אם לפני הקבר אמרו לו משה', על פי כן לך אמור להם לישראל כו

כולן הוא טהרת הלב וקדוש ת  ל שאב, במעלות פנימיות' פרנס אף שעיקר יתרונו צריך שיהיה .כ"כש

. וקר לבח לבדו שהוא'  שהוא דבר הגלוי רק לד, נפש ומדותיה הפנימיותה המעשים הנובעים מקדושת

מוכשר להנהיג את הציבור בדברים כדי שיהיה , ול אמנם גם מעלות וכשרונות המוניות צריך שלא יחסרו

יקר הדיוק ליתרונותיו הפנימיים של ע שעם היות, ז תורה ההמלכה בציבור"וע, מתקבלים עליהםה ודרכים

אמנם המעלות  . מוע להם קישור עצמי' כדי שיהי, כ משגת"כשרים שיד הציבור גה הפרנס צריך שיהיו לו

יא ה לה' השני. ש הגלוי רק לפני בוחן כליות ולבפנימית וזך הנפה הקדושה, ]האחת[, בכללם שלש הנה

וזאת א מנם . נהל בתבונת כפים את עד תול החכמה העמוקה הגדולה שראוי שיעוטר בה פרנס הדור כדי

וף דעתו של המורם ס בל רק ליחידי הסגולה החכמים הגדולים שהם יוכלו לעמוד עלא ,תתגלה גם לאדם

והמעלה השלישית היא השלמות ההמונית כמו איש . כרהה ולכל העם אין בזה, מעם ולדעת ערכו

ימתי  תהיה הדרכת התפרנסות שלמה  א אמנם. צח הלשון הלוקח נפשות בחין מדברותיו, בעל קומהו תואר

, שלמות האלהיתה העיקר הגדול' ויהי, ן המעלות תופיע על ערכה הראוי להמ בזמן שכל אחת, והגונה

והשלישית המעלה ההמונית . עלת החכמה היתירהמ הל' השני. צדקת הפרנס וחסידותו האמיתית

תצליח הפרנסות להנהיג את ו ,המעלה הנמוכה טפילה אל המעלה הרוממה ממנה' ז תהיא ,החיצונה

נובעות ה ויעשה העיקר המעלות החיצוניות, מנם כשית הפכו הסדריםא .הציבור בדרכי הטוב והחיים

אז , ריה מעלת החסידות וקדושת הצדק באחרונהאחו ,ואחריה מעלת החכמה היתירה, מהמלכת הציבור

היתה התשובה , ה למשה"ל הקבא כ בשאלה הגון עליך בצלאל המיוחסת"ע. פרנסות את דרכיהה תסלף

, העיד עליוש הגלויה ליודע תעלומות, שראוי לדייק עם צדקת בצלאל, עוררל השאלה היתה. כערך השאלה

שאם לפניך הגון לפני , והיתה התשובה. גלוי למשהה יתר ון באופן' גם על יתרונו בתורה וחכמה ברב

וא שני במעלה נגד שלמות הקדושה ה ,כלומר היתרון שאני משכיל עליו ביחוד שלמות החכמה, כ"שכ לא

כ להשכיל אל "ג להעיר לבבם, ומשה הציג הדברים לעיני ישראל. גדול בפרנסה הנפשית שהוא העיקר

ה ולפניך "כ השיבו כהלכה אם לפני הקב"והם ג. בנתםה השלימות ההמונית אם הם מוצאים בו כפי
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היינו הקדושה הפנימית , אחריו למשהו ה"כמכירים כי המעלות המיוחסות להקב, כ"פנינו לא כשל הגון

' וזאת תהי. יקרע ואל ישימוהו, והשלימות ההמונית היא הטפילה להם, עיקריםה המה, והחכמה הנפלאה

החכמה והחן , שתלכנה מעלת הצדק, בחירת פרנסב מעולההתעודה לדורות לדעת את האופן ה

עמוד לנו במקומה  עדות השם הטוב ת ,ואם אין  לנו עדות ברורה על קדושת הנפש. סדרן זה אח ר זהכ הטוב

ממונה על ה מעשים שיהיו מראשית של כל דרישה שצריכה בעיכוב לפרנסה והפרסום בצדק וכשרון

ואחריה יתרון , צד ידיעותיו לעבודתו בקודשמ  הראוימובן הדבר שאנו עסוקים בפרנס. הציבור

ומשבחי הדיין הוא שיהיה . אפשריה לאחרונה תבא המעלה החיצונה שראוי גם בה לבחור כפיו ,החכמה

ציין שיש ת השאלה אמנם. ל יראה חכמה וענוה ויתר המעלות הרוחניותיע בעל תואר ובעל קומה נוסף

והתשובה . מעלות הנמוכות עם מציאות הגבוהות מהןה כ"א גהיינו שראוי להמצ, פ על מה לשאול"עכ

ננו עומדים על הדרך הנכון המתווך ה ובזה. יטולן והכנעתן אל ערך הגדולות והנכבדות שבמעלותב תורה על

 .ציבור האמיתיתה ל כוונת התכלית היסודי שהוא עיקר פעולת הפרנס לתקנתא בין ההמלכה עם הציבור
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בצלאל ל ה למשה לך אמור "ל הקכ"בשעה שא, כמתו נקרא ח ר רבי יונ תן בצלאל על שםש בר נחמני אמ"רא

ל עולם ש ל משה רבינו מנהגו"א, הפך עשה ארון כלים ומשכןל הלך משה ואמר , עשה לי משכן ארון וכלים

ה "קבה לים שאני עושה להיכן אכניטם שמא כך אמר לךכ 'כ מכנים לתוכו כלים כו"ארם בונה בית אח

הרגש הטבעי של  הנפש המצטיינת במלאכת  . ידעתו ל שמא בצל אל היית "א, כן ארון וכליםעשה מש

גשו הפנימי שהוא הכשרון המיוחד ר .ציורו חזק מאד וטבעי' עיקר כשרונו הוא שיהי, ל הציורש המחשבת

פ "ארחו הראוי לו עו לא תתנהו בשום אופן לצייר איזה דבר שלא כמנ הגו, ציורה לחכמה הזאת של מלאכת 

פ חוקי ההרמוניא "שמעו קול של נגינה שאינו עב כחכם הזימרה האמיתי אשר. תכונתו

שנפשו הטבעית כבר מר גשת , דרס לא תוכל נפשו לשאתה ויכיר שכאן יש חסרון, חקוקים בנפשה הטבעיים

ושם של הרגשו ר גם הצייר האמיתי. פי מצב הנפש הטבעית בסדרי ההרמוניאל את הראוי וא ת שאינו ראוי

אותו הצביון שיש במציאות מוכרח הוא שיצא מתחת  יד   ו ,פ טבעו המיוחד לו" חזק מאד לצייר כל דבר ע

והנה הרגש הזה של הציור . מנוחהב השינוי שבין המציאות אל הציור לא תוכל נפשו העדינה לקבלו ,ציורו

עליונה של ה כ במעלה"ומכש, וא חכמה רבה וצריך לזה כשרון טבעי בנפשה כשהוא נשלם לכל פרטיו

ודאי כל התנאים של בעל הכשרון היותר נעלה ש ,חכמתו של בצלאל בציוריו שנחה עליו רוח אלהים

, משיג החכם מצד חוקי החכמהה והנה ודאי יש הבדל בין הסדר המצטייר אצל. א חסרו לול בחכמת הציור

, משיג בחכמתוה םשאצל החכ. צד כשרון של חכמת הציור והרגשו העמוקמ לסדר המצטייר אצל המצייר

ואצל המצייר הטבעי האמיתי יפול הציור אצלו כפי , המוסרו יפול הסדר בכל דבר כפי הראוי מצד החכמה

. התפעלות ציוריו אל המציאות בפועלב היא במה שהוא שוה,  וכל חכמתו הוא, הוא בעולם המציאותש מה

י החכמה העליונה כ ,דר של ציוראין הבדל כלל בין סדר ש ל חכמה לס' מעשים יתה והנה לגבי אדון כל

, צמו ושויונו עם המציאות הלא הוא חק מחקי המציאותע וכח הציור, מגביהה לשבת ומשפלת לראות

מי שנפשו מיוחדת ביותר , בולםק אמנם המשיגים יתחלפו באיכות. וצר כל בחכמה ובצדק נשגבי שיצרם

ציור חזק בו ה ומי שכשרון, ח צדקהתקרב הרג שתו לסדר המפיק מוסר ורות ,אל החכמה והצדק הנשגב

ורש פ ולא, ה למשה עשה לי משכן ארון וכלים"ל הקב"כ כשא"ע .יתקרב יותר ב ציוריו אל המציאות וההוה

הנה לפי משפט המוסר . טעם אחר יש בהקדמהו אם סדרם צריך להיות כך כמאמרם או אין הסדר מעכב

, הכיל בתוכו הארוןל רק הסבה והמקום' כ המשכן שהי"ע. חבירו הוא קודם לחבירוומ כל המקודש
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לתלות ו ,כ ציור השכלי להקדים בלימודו הארון וכלים למשכן"ע נוטה, והכלים שבהם תעשה עצם העבודה

כ התבאר תחילה לו  "ע. כ את פרטיו"כלל ואחה הקדמת המשכן רק באשר ראוי לבאר תחלה את משפט

המקודש , מלאכהה אבל בענין. טיים שבוכ הדברים הפר"מקום הכללי המשכן ואחה במראה הנבואה

בצלאל אמנם בתור צייר הקרוב מאד  אל . ודם מחבירוק מחבירו חק שכלי של צדק ויושר הוא שיהיה

באשר מנהגו של עולם זה הוא מקור  ו .לא היה יכול לצייר סדר שאינו כמנהגו של עולם, המציאותו הטבע

פרחים ממש טבעיים כ פרחיה, למשל המנורה. הםתדע לצייר את החיים כמו שש הברכה להנפש המציירת

ובאשר כח מנהגו  של עולם היה חזק , ולם והמנהג הנהוגע הגביעים כמנהגו של, כפי מנהגו של עולם

שאדם כונה כית , נהגו של עולםמ ציורית של בצלאל אמר שהסדר הנכון הוא אמנם בכל דבר כפיה בנפש

הציור ראוי לנו ו ה בדרכי ההרגש"פ ציווי המקום ב"סוקים עאנו כיון שאנו עו .כ מכנים לתוכו כלים"ואח

כצל :  ל משה"ז א"וע. חק הכללי השורר בחכמת הציורה שהוא, להשוות את הנהגתינו למנהגו של עולם

אבל גם הרגש  הטבעי , הצדק המוחלטו ה הוא החכמה העליונה"שאמנם אורו של מקום ב, יית וידעתה אל

, וא בערך הצל אל האורה  של חושב מחשבות וכל מלאכת חרש וחושבמבורכה בחכמהה ,של הנפש הזכה

ש חכמתו המיוחדת "כ בצלאל ע"ע. כללות מראות הנמצאיםו שעם שניהם יחד יושלם כח הראות

הוא כשבא בתכלית שלמותו עם ברכת   ש ,שתוכל להרגיש בחזקה את המציאות כמו שהיא, הרגשיתה לו

אל שהוא קרוב למעלת  -צלב הוא מתלונן, "ה ובתבונה ובדעתותו רוח אלהים בחכמא ואמלא"אלהים של 

באשר , שהמ והסכים לו, "פתח דברך יאיר"אל -אור' אלהית שהיא דבר דה הנבואה שנושאה היא החכמה

פ "חכמה האלהית ביצירת נפש האדם ההרגשית עה הרגש הטבעי הוא הכח האלהי שעל ידו תתגלה

 .אמתיתה תכונתה

 

l. 

 
כתיב הכא  ואמלא אות ו , נבראו בהן שמים וארץש בצלאל לצרף אותיות '  הייודע, י אמר ר ב"רא

וכתיב בדעתו , סד ארץ כונן שמים בתבונהי בחכמ ה' וכתיב התם ד, להים בחכמה ובתבונה ובדעתא רוח

ובפרט , שהוא ברום מעלת כשרונוכ הכשרון האמיתי של המצייר האמן. בקעו ושחקים יערפו טלנ תהומות

מציאות בין מצד הג שמי ה הוא להיות מכיר בעמקי  טבעי, כשרונו נקדש ברוח אלהיםש זומי שהגיע למדה 

הדברים ו ".בחכמה ובתבונה ובדעת"ללות בנין המציאות נאמר עליו כ והנה. שלהם בין מצד הרוחני שבהם

 ובכלל הננו מכירים את. הרוחניות והגשמיות, זהל ויחש חלקיה זה, כוללים יחש המציאות כולה בכללה

החכמה תאמר ע ל . שכללם ולפתחםל ,גשמיים לנפעלים ואת הכוחות הרוחניים לפועלים עליהםה הכוחות

. יווי ויושר נהדרש שהיא מלאה כח ועז של קיום נפלא והערכה של, עצה עמוקהב העמדת המציאות כולה

, יאתואו כפי מה שהוא בתחילת ב ר, פי מה שהיא לפנינוכ אמנם התבונה תאמר  על ערך המציאות לא 

א תאמר   "כ, נו רואים חכמה נפלאהא 'ערך יוכל להאמר גם על המציאות הגשמית לבדה שגם בחוקיה שזה

תבא לידי ערך רם  ש עד, הולכת ומתעלה, המציאות בכללה להיות הולכת וטובב עוד על הכונניות שנתכוננו

מה ואור החמה אור הלבנה כאור הח' והי. "עתיד לבאל ומאד נעלה ככל היעודים הגדולים שיהיו

שמזה המעמד , כל הוכן בחכמת אלהיםה שאמנם, וברכת הטבע כולה, " בעתים כאור שבעת הימיםש יהיה

בחכמה ' ד" כ אמר "ע .וההפעלה הזאת פועלים רק הכוחות הרוחניים. נעלה שלעתידה הירוד יתכונן המצב

כונן . "ציאותכ ב גשמותה של המ"מו שהיא נראית גכ החכמה של העמדת המציאות, "יסד ארץ

הבנה של , היא ב תבונה, לשכלל אותהו הכוחות הפועלים לרומם, הרוחניות של המציאות, "תבונהב שמים

אמנ ם . עלות גבוהותמ כלומר השתלשלות של תולדות חדשות העולות ברום, דברמ תולדה וחידוש דבר
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דעת ה .א בדעת"י כערכת הגשמיות אל הרוחניות לא יושלם לגמרה י"קיבוץ החכמה והתבונה הנמצא ע

מציאות היותר קטנים של א תשלימהו ב תכלית ה שאינה עוזבת כל פרט קטן  מפרט י, היא ההכרה העמוקה

"   ו אמר  . ריותיו אשר בראב צד ההכרה היותר חודרת בפנימיות צרכיהן ורגשיהן של כלמ וזה בא. שכלולו

בות וחסרונם ר נפשות,  די מחסורהלהצמיח פרי לכל גויה וגויה, "רעפו טלי בדעתו תהומות נבקעו ושחקים

למלא את , די להנעים את החיים ולהרחיב את הדעתכ והם, וכל הדברים היתירים יותר מכדי ההכרח

והנה בכל פעולה וכל . 'תיל ראיא שהכל גלוי וידוע לפני, הרגשות היותר דקות והיותר פנימיותה משאלות

ל חוזק ש את כח החכמה בקיום והעמדהלהעריך , שיתוף של שלש אלהל כח פרטי שבבריאה צריך

בצירוף הדיוק הנמרץ של מניעת , ל רוממות  שונותש עם ההכשר להיות מתעלה במ עלות ועליות, המציאות

הנה כל אלה הדברים הנאמרים ו .ל כל נקודה קלה וקטנה הדרושה להשכלול הכללי והפרטיש ההשמטה

וגמתן בחכם שלם ד צריכין להמצא מעין,  כולההעריכנו את פלאות חכמת היצירהב ש"בכללם ביוצר כל ית

יור צ להשלים. פ רוח אלהים"שגב ויותר רם נתברך בזה בצלאל ענ ועל ערך היותר. לחכמת מלאכת מחשבת

בחלוקות אורותיו וצלליו חלקי ציציו ופרחיו , בוש אמיתי צריך חכמה גדולה בהעמדת החלקים הגשמיים

ותר מזה תגדל ערך חכמת הציור י אמנם. הרת המציאות הכיווןכיון והדיוק הנמרץ אל עצם טה ,ב"וכיו

ועל על הכוחות פ ,כי הציור צריך שיהיה מלא ענין. חשבת מצד הרוחני שבהמ בתור חכמה גבוהה ומלאכת

רוממם ומנשאם אל הדר כבוד אל עליון לרוממו ולגדלו  מ ,הנפשיים למלאותם כבוד וקדושה פנימית

בין מצד גשמיות הציור כפי , נימיתפ לא יחסר מן הציור כל נקודה היותרועם זה , אמן ורוח טהורנ בלב

זק והיותר קדוש וטהור ח בין מצד רוחניותו כפי הראוי לעשות הרושם היותר, המציאותו שויונו אל הטבע

א "משכן אה חכמה בכל שלימותה לפי המטרה הקדושה שהיתה במעשהה ואין ספק שגמר תכלית, בלבבות

. נגד חלק הגשמי של מלאכת המחשבת, ותו בחכמהא ת מלא"אשר השי, ברוח אלהיםא "להגיע לזה כ

. צד הרוחניות בין מצד הגשמיותמ ובדעת החלק הדייקני היותר פרטי בין, גד החלק הרוחני שבהנ בתכונה

היו , צד עצמומ אלה שלשת השלמויות שלם במלאכת הקודש הזאת של בצלאלט כל אחד' ויותר ממה שהי

ל הרוחניות והגשמיות והדייקנות הפרטיות שיש ש  אלה בצירוף נפלא באותו הצירוףנערכים כל

משאלים היותר דקים שב כל ה ודייקנותה לעומת כל, כללית עצמה מצד גשמיותה ורוחניותהה בבריאה

בראו שמים נ יודע לצרף את האותיות הפרטיות שנהם' הי, פעם בקרבוש ומצד הרגש הקדוש. נפש מרגשת

וההערכה . ראשית מצ ד גשמיותם ו רוחניותם ודייקנותםב ת מעשיו בציוריו דומים למעשהלדמו, וארץ

הכנה של חכמת אלהים כזאת היה  ב ורק, השויה הכוללת את שלשת אלה היתרונות אחד מול רעהוה של

בוד אלה נורא  כ שהיה צריך להשכין בו,  מלאכה של החרשת והמחשבת במשכןה עבודת] א ל[ראוי לגשת 

אלהי ישראל ' פשות כלל ישראל ולהאדיר קרבתם אל  דנ לים על ידי כל המלאכה את קדושתולהש, הוד

 .ה"ל המעשים בכ אדון

 

l`. 

 
חליפא ת שמע רב', שנאמר יהב חכמה לחכימין וגו, כמהח ה נותן חכמה אלא למי שיש בו"י אין הקכ"רא

ל כ דכתיב וכלב, תנינן לההתם מתניתין לה אנן מהכא ממ ל אתון"א, א"בר מערבא אזל אמרה קמיה דר

אמנם . תלמוד ושקידה והוספת ידיעה וניסיוןב כשרון החכמה תלוי בשני דברים. חכם לכ נתתי חכמה

הוא ירבה , ל החכמהא כי מי שיש לו כשרון טבעי מיצירת נפשו, וא הכשרון הטבעיה הדבר העיקרי

ימוד ל ו לא יועיל לו לעולם כלכשרון היצירה בטבע נפש-חסר לוש אבל מי. להשתלם בחכמה עם השקידה

ל דבר הוא  שהחכמה האמתית אינה מ הדברים ש וטעמו. להשלים את  אותו הכח החסר לו מתחילת יצירתו
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הבנה של הכנה פנימית את ערך   ב א ציור הפנימי שבנפש המכרת"כ, י לימוד וידיעה"נקנים עה החיצונים

עיקר בכשרון ב וזה תלוי. לות מושג החכמהת כל הידיעות הפרטיות אל כלא ומכרת איך להתאים, החכמה

אמנם אפשר . כי יגעת ומצאת תאמין , יורחב ביותרו אשר עם השקידה יתגדל, הנוצר בטבע הנפש

אבל לא להיות חכם , ל תכונת נפשוש דם יודע דב רים רבים גם  בלא כשרון פנימי מתחילת  היצירהא להיות

תלויים ברגש ה והנה בכשרונות. רת נשמתוכ יש בו חכמה מתחילת יצי"אא בערך החכמה לאמתתה

כ "מדי שלא יבא בהם האדם למעלה רמה של חכמה אאל הדבר הוא מ בואר, שיסודם הוא הטעם הפנימי

האדם צייר ' אף עם ריבוי הלימוד לא יהיש ,כאשר מודעת לכל. זה מצד כשרונו הטבעי וסגולת הנפשל הוכן

החידוש הוא אמנם שאין  ו .כן לזה מכח הנפשי שבו בבריאהכ הו"אלא א, צויין ונשגבמ אמן מפליא או מנגן

, א הוא הדין  לשלימות של כל חכמה"כ, כחכמות היפות, יקרע הדבר מיוחד רק לדברים  שהרגש בהם

וממלא ת   , מתיחדת עם הכשרון הפנימיו חכמה השלמה היא רק אותה המתפשטת על כל כוחות הנפשה כי

ה "כ אין הקכ"ע ,כ ברגש הפנימי"בתכלית שלימותה היא גכל חכמה יסודתה ש נמצא. את הנפש בהודה

יא התשובה שהמקור העקרי לטעם סגולה זו שאין ה ונעלה. א למי שיש בו חכמה"נותן חכמה כ

בענין חושבי , אמרה תורהש כול לתקן א ת החסר מצד  הכשרון הטבעי בענין החכמה הוא מהי הלימוד

שרון נפשי כ שהדבר ידוע שצריך לזה, ם וברגש  פנימיתלוי הרבה בטעש ,מחשבות של מלאכת חרש  וחושב

ורה את זה הכשרון הפיוטי של חכמת המחשבת בשם  ת קראה, "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה", מיוחד

מעלת חכמה באמת תלוי בכשרון ל הורות שיסוד החכמה הכללית הוא בכל דבר וענין שיעלהל ,חכמה

פ "ל אחד עכ ,נפש חכמה הוא יגדל בחכמה ברום המעלהה ב"את אדון כל במ ומי שחונן. הפנימי שבנפש

כ "ג ,מופשטת מכל רגש גופני ו תלויה רק בידיעה והבנה שכליתה כי גם  החכמה הכללית. כשרונו המיוחד לו

, יחש פנימי אל החכמה להקרא בשם חכם לבו כ יש לו כשרון נפשי"לא תהיה מושלמת לאדם היודע אא

ל עק רוסב מאמין תל א והנאמר יגעת ולא מצאת. לו בעבודתו העיוניתו חכמה כפי פעל 'ואז יתן השם ית

האיש ' חכמה שיהיה אבל ערך, פרטיות של מקצעות מיוחדים בתורה ובחכמהה ההבנותוידיעות הרך ע

ועמה יעזרו להוציא אל  , מתיחש רק לפי הכשרון הנפשיה הוא דבר, לא רק מוצא ידיעות, חכם באמת

ט שהוא דבר התלוי בטעם "שובה ומעת ובאשר תכלית ח כמה.  והשקידההעמל, השלמה הברורהה פועל

 .כ סגולת החכמה קשורה עם ערך הרגש הפנימי לעולם"ע ,היושר והצדק הפנימי

 

la . 

 
כ אמר "ע. היות נפשו עגומה עליו ממנו גם בהקיץב הצום על החלום בא רק. ח כל חלום ולא טוות"רא

וכיון  , הוא טוב' שר עשה דא כי כל,  לטובה לתכונת האדםעולות הנפש הטבעיות ודאי הןפ באשר כל

. לנפשוו פ החלומות הנה טובות לאדם לגופו"דאי שתנועות הנפש שעו ,שהחלום הוא טבע קיים ל אדם

שעומדים בגבולם אבל כשעוברים את הגבול הנועד להם כ א"אמנם כאשר  בכל כוחות הנפש אינם טובים כ

שיפעלו את פעולת רישומם רק בש עתם כ טובים הם רק ,  גם  החלומותכן, וזרים הם להפסד וחסרוןח כבר

, נפש גם בעת היקיצהה כ על מצב"כ עד שפועלים ג"אבל כיון שהתגברו כ. ז נועדו"עש ,דהיינו בעת השינה

כונה ת והוא בתור, בזה הוא עובר את גבול טבעו, רוב עגמת נפשומ עד שנפשו עגומה עליו וחפץ להתענות

 .הפסד במצב הנפשיו והוא אות על איזה קלקול, אינה משובחתנפרזה שלעולם 

 

lb . 
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הוא ממלא את המאמר הקדום כי . רויה ממתייהח ח חלמא כישא עציבותיה ממתייה חלמא טבא"ארו

כ על "ואין צורך שיפעלו ג, שינהה ל פעולת החלומות הוא רק שיפעלו על נפש האדם בעתש גבול הטבעי

זאת ' שעתה תהיל שהציור שהנפש מקבלת, ם הטוב או הרע די לו בציורוחלוה כ"ע. מעמד הנפש בהקיץ

ין א אבל. לחלום טוב או לחלום רע, עליונה כפי מה שהיא צריכהה כפי חק ההשגחה, טובתה לפי מעמדה

  .מגמת החלומות להתפשט הרבה במעמד האיש בהקיץ

 

lc. 

 
, ים הטבעיים פועלים על הנפשותהרשמ. פכחא ליהמ חלמא טבא  א פילו לרידי כדיחותיה, ר יוטף"א

י התרגשות "שהן משנות את טב ען עכ אבל, ז שהנפשות עומדות בטבען" עולתם היא תמיד ר ק כפ אמנם

ספיק גם  שינוי קל י ולפי קלישת הרושם הטבעי כן, דברים הטבעים לפעול עליהןה אז  יחדלו, חיצונית

שהם טבע קבוע בנפש , מותובאשר החלו. רושם ההואה בתכונת הנפש להוציאה מכלל פעולת

כ קלושה עד שכל סבה " יא גה אבל פעולתם, ודאי הם גורמים איזו פעולה מתיחסת לו, טבעיתה האדם

חלום עלול ה בעו הפשוט מספקת כבר להפריע את סדר הרושם שהיהט קטנה המוציאה את האדם מידי

ים אחרים הבאים מעולם שנן סבות הרבה של רשמי והנה אצל רוב האנשים בעלי חוש הראות. לפעול

מבטלים בזה את הר ושם של הוראת  ו ,מוציאים את הנפש האנושית מידי תכו נת טבעה הפשוטהש החיצוני

ינים ורושמי ע והוסיף שאפילו לדידיה שהיה מאור. ל מצב ישר טבעי שבנפשע החלום שעלול לפעול רק

אבל לקלישות הפעולה , טפשו מידי טבעה הפשונ בכחם להוציא את תכונת ' העולם החיצון לא הי

להפריע את הסדר , באט מספיקה גם ההתרגשות של בדיחותיה עצמו של החלמא, חלוםה המתיחסת אל

ל "ז ובאשר איש כמוהו. אי אפשר לעמוד עוד על הוראתו בעצםש עד, ומפכחא את פעולת החלום, הטבעי

בהחסר לו אור העינים , מחהחלמא טבא מצד השמ עלול להתרגשות של חלמא בישא לצד העצבון יותר' הי

הפרעה שיוכל ערך הפעולה של ה הרבות א גדולה על ערך קלות' תהי, שמחה הטבעית הפשוטהה שגורמות

ושמים של ר שודאי עלול הוא להתבטל מכח המון. ותר מחלמא בישאי החלום להתבטל מחלמא טבא

דרים במצב הנפש ומוציאים מחוללים פרעות והיפוכי הסש התרגשות הנפש מצד עצם הרעיונות המעציבים

 .ידי טבעה הפשוטמ אותה

 

ld. 

 
כ נוכל על פיו להעריך "ע, וא מהכח המדמה שבנפשה באשר החלום יסודו. ח חלמא בישא עדיף מפבא" רא

והנה יש אדם שכחו המדמה . החלוםל פ מצבו באלו הימים הסמוכים"או עכ, מדמה של האישה תכונת כח

ויש , נגד  עיני ציוריומ ב שבעתיד ומשמחו ואת צדדי הרע האפשרים יעבירדדי הטוצ מעביר לפניו תמיד את 

לה א וכאשר נשקול את שתי. ת אפשרות  של צדדי הרע שבעתידא אדם שכחו המדמה מעביר נגד עיניו גם

יוכל לעור עיניו , אדם לצייר לפניו רק את  הטובל נמצא כי הכח המדמה המחליק, התכונות בפלס המועיל

ל התוצאות הרעות של העתיד ש כי אין לפניו חשבון, ל דרכיו וימשכהו ללכת בשרירות לבוע שלא ישום לב

ין מצד ב ,כי הדברים המביאים רעה על האדם. ן הרע ולזכות אל הטובמ הצריך זהירות וזריזות להנצל

ילך למען , וא להיות אזור במלחמה לכבשם לפניוה וצריך, רבים מאד, מצבו הרוחני בין מצד מצבו הגשמי
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כ את  צדדי הרע "צייר לו גמ אמנם מי שהמדמה שלו. הטוב לטובתו החמרית והרוחניתו בדרך החיים

בא מתכונת  ה ,כ חלמא בישא"ע. יניו ויעוררהו להשכיל ולהשמר בדרכיוע הוא אינו מעור את, שבמציאות

ליק ריף מחלמא טכא  הבא מ מצב כח המדמה המחע ,המדמה המשקיף גם על צד דים הרעים שבמציאות

הם שחובה רבה להשמר ממנו ב ואת הרע הכרוך, יניו רק את הצדדים העליזים שבמציאותע ומציג לנגד

 .י"ישר לכתי אולת שמחה לחסר לב ואיש תבונה", תוגה שמחתו ההולליתב יצפין מנגד עיניו לבל תתערב

 

le. 

 
נטע באדם את   ' ם יתהש. למא בישא  מתקיים כוליהח לא חלמא  טכא מתקיים  כוליה ולא, אמר רכ חסד או

עתיד פנים של הפלגה יותר ממה ל היוכל להיות לשניהם, מדמה כדי שיצייר את הטוב ואת הרעה הכח

למען תתענג , דמיוניה פ הכח"את הטוב יצייר באופן של הפלגה ע. זהו לטובתוו ,שהם כפי אמתת המציאות

יור השמחה והענג של התקוה וצ, רב שמחה ותקוה טובהב ז נפשו ברגשי הענג המצויירים לפניו"עי

המדמה באופן ] כח[כ לפני "צוייר גי וכן הרע האפשרי. תועלת גדולה לאדם לחזק כחות גופו  ונפשול 'יהי

תירה לטוב י למען יחרץ האדם להשמר ממנו בזהירות, מציאות האמיתיתה מבהיל יותר ממה שהוא לפי

פ העצה העמוקה  "ע, ם העתיד של האדםיש לו יחס עש אף, כ החלום שהוא תוצאות הכח המדמה"ע. לו

אבל כפי מוצאו . המוסריים למערכה אחתו ,הרוחניים, בשילוב הכוחות החומריים, ללות הבריאהכ של

א שיתקיים כולו לא "א כ"ע, בו אותה ההפרזה המיוחדת לו' מחוללות שיהי, מדמהה ]כח[שתכונתו של 

, מציאותה הציור במדמה גדול יותר מן' שיהי, בחכמה' ית' שה דע כי כך. חלמא טבא ולא חלמא בישא

 .הרעים והטובים, בשני המעמדים של ציוריו

 

lf. 

 
אגרת השלוחה היא אות על חפץ משלח המכתב והיא ה .ח חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא  מקריא"ארו

אלא שאם יקרא המכתב , מכתבה י העדר קריאת"והנה החפץ ודאי לא ישתנה ע. יעשה חפצוש כ סבה"ג

כן . חרותא י סבות"אם לא יקרא יוסיף בעל החפץ לעסוק בהגעת החפץ עו , הוא הסבה להגעת החפץ'יהי

אמנם היא להיות , להם תעודה אחת מתעודתם' הית א שלא"החלומות כיון שהם חק קבוע בטבע הנפש א

בע בזה הוא דומה לכל כוחות הטו .מניעים פנימיים להכשיר את נפש האדם אל העתיד לבא עליוו סבות

כן ההוצאה . אנושיה רק כשיחובר עמהם עבודת השכל, ין לבנות בין להרסב ,שהם משמשים לצרכי האדם

, פתרוניםה הוא שייך אל חכמת, י החלום"מצב העתיד לבא עליו על מן הכח אל הפועל את הסתגלות הנפש

קשורו אל כלל נפש וכוחותיה ואיכות הכח המדמה וה שהיא צריכה להיות בנויה בודאי על יסודי חכמת

י "כשר הנפש למצבה בעתיד עה אז תצא אל הפועל, פ פתרונו הראוי לו"כ בהפשר החלום ע"ע .המציאות

ת  הנפש אל א עוד החלום הסבה המניעה' לא יהי, כ כשלא יפתר"מה שא. זהל סבת החלום בעצמו שיסייע

כן לא  ישתנה חפץ , א ישתנה באי קריאת  המכתבל ובאין ספק ש כמו שהחפץ של הכותב. מצב העתיד

לא שההנהגה האלהית הכללית א .י מניעת הפתרון"הדברים שכבר ראויים הם לאדם לבא עליו עו העליון

מצב העתיד ה פ יקראו הפותרים הגורמים אל"ועכ, חרות חיצוניות ופנימיותא י סבות"תבא למבוקש ה ע

דומה דבר . ות אחרותי סב"הדבר נעשה ע' מבלעדם היש אף, באשר הם הניעו את הסבה, של החלום

ששת ימי בראשית אלא שמגלגלין מ ראוי הוא לפול, " כי יפול הנופל ממנו"פ "לי ע"מה שאמרו חזל זה



 341

 .ייבח י"י זכאי וחובה ע"זכות ע

 

lg. 

 
ר יוחנן זה חלום "ח א"וארבב, שה שיראו מלפניוע שנאמ ר והאלהים, ח חלמא בישא קשה מנגדא"ארו

לום רע שפועל בעותי אלוה על הכח ח כ"ע. עיקים יותר הרבה מיסורי  הגוףסורי הנפש הם גדולים ומי .רע

י יראת העונש כ ,ומכח זה עצמו תבוא התועלת של חלום רע, מכות ויסורי הגוףמ המדמה שבנפש הוא קשה

ובאשר להשלים יראת העונש צריך ללמוד . ציורה לאדםב הצריכה לתקונו של עולם צריכה שתתקרב

כ בא "ע, אדם הטבוע בגשמות חושיול ועונש רוחני אינו מצוייר יפה,  וענשהשארת הנפש שכרהה של

לו מושג מיראת ' די שיהיכ ,פעמים מצער את האדם בצער נמרץ ופחד של בלהות שאולל החלום הרע שהוא

וף יש ג כי יכיר איך גם באין גוף  ויסורי, ומר שהשאול בית מנוס לוןל העונש הרוחני של הנפש ולא יתפתה

בלהות שאול ובושת ויגון ו כאלה דברים שנושאיהם ו  רחב לנפש המופשטת וכוחותיה להוסר בפחדמקום

 .ותתישב בנפש יראת האלהים מצד העונש, כוחות הנפשייםה המה רק

 

lh. 

 
ש בן "י משום ר"אר, ה ענין בר  ותבן אצל חלוםמ וכי, מה לתכן  א ת הבר' נביא אשר  אתו חלום וגוה

שסידור של , ההוראה שיש בזה הוא. טליםב א לחלום בלא דברים" תבן כך אא לבר בלא"שם שאכ יוחאי

ואפילו . ה"חולל כל במ פ החכמה העליונה של"שכולה מתנהגת ע, כל הבריאה כולהב דיוק וחכמה נוהג

סדר   -אין-מקוםב ם שםג,שם רק תה ו ובהו ודמיונות בלא סדרי םש במקום שהסברא המהירה היתה דנה

כ "ע" . א"אף כי לבות בנ' שאול ואבדון נגד ד", נקצביםו פ חכמה וערכים קיימים"סדר פנימי יצוק בו ע

, אין הדבר כן. ללי ויחס ענין כללכ אל תחשוב שאין להם קישור, דברים בטלים הנמצאים בחלוםה 'אפי

ו מטרה ב עד שלהוציא איזה ענין שיש, כמת הנפש בטבע הכח המדמהח פ"כ מהלכים כסדרם  ע"הם ג

שכך  הוא טבעו ומ דתו של אותו  הכח שעל פיו , טליםב יאות הוא צרי ך להכנת הרבה דבריםקיימת במצ

, א  מצרכי הבר הוא"כ, מקרה בברב וכשם שהתבן אינו נופל. פש האדם את חלומותיה אל הפועלנ תוציא

לום בלא דכרים  ח 'כן חק ש ל בריאה ותולדה נוהג שלא  יהי, בר כלא  תבן' היי וחק טבעי קב וע נוהג שלא

כן יש , דרך של קיום אבל בדרך שימוש של סדר ההויהב לא, וכשם שיש יחש להתבן אצל הבר. כטלים

שגזרה החכמה , גיע החלום לתעודתוי י שניהם"שע, ל הדברים בטלים להדברים העקרים שבחלוםא יחש

 .א פחותולאיותרל ,העליונה שיפעל בעולם

 

n. 

 
ל מיוסף דכ תיב הנה השמש והירח "תקיים מנמ פ שרובו מתקיים כולו אינו"ר ברכיה חלום אע"א

חלום הם דברים שאין להם חלק במציאות  ב דברים בטלים הנמצאים. ההיא שאתא אמיה לא הויאו ',וגו

פ "וא כשיתהלך כסדרו עה אבל הצד המעולה שיש בחלום. כח ההפרזה של הכח המדמהמ שהם באים, כלל

. עורבים בומ ולו כנגד  המציאות לא יהיו דברים בטליםמעולה שמכוון כה אז באותו  חלק, טבע הנפש הזכה

ויש , מיתי לעצמו מפני שכך אירע או שעתיד להקרהא יש דבר, אמנם שני אופנים של אמת יש בציור
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הידיעה הזאת לדעת את האפשרות להיות ו .יורית שהדבר יוכל להיות לולא איזה עיכובים מקרייםצ אמת 

כ אמר שחלום החלק "ע .ואינו בכלל דברים בטלים, ר טו ב ונכבדכ דב"מציאות הוא גה פ סדרי"נעשה ע

פ שהוראת ענין יש בו   "אע, מ"ומר איזה ענין שלם מא שכולו, שהוא בערך הבר, המבורר שבו

פ שבמציאות בפועל "אע, האפשרו מ אפשר להיות נמשך עמו ציור של אמת מצד הראוי"מ, תקייםמ ורובו

סבות בגדולת ה כ ילכו"אמנם הדבר הורה שכ. יון של השמש והירחמו החזכ לא יוכל להיות מסבה צדדית

כ הוא אמת בציור ואינו  "א, יתה בכלל המשתחויםה יוסף והתודעו עד שאם היתה אמו חיה גם היא

 .מונעתוה אלא שהוא דבר שאינו מתקיים ממקר ה המציאות, ברים בטליםד בכלל

 

n ̀. 

 
ב ימצא באותיות  שבהם יביע האדם "מס פר הכ. 'נה כוש ב"לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ, ר לוי" א

שבהמצא האותיות כולן לא יחסר ,  אותיותמ וכאורח הרעיונות המורכבים, י הנפש המדברת"גיוניו עה כל

שלא יוכל לצאת ] סבהנ להיות[רק בהחסר איזו אות יוכל . 'ל איזה דעה ורצון שיהיש כח לשום הרכבה

לל ח גווני הסבות הממלאות את כל. למתו דווקא האות ההיאהשל 'לפועל הרעיון המרוצה שצריך

כדבר האמור בספר , ממלאות תיבות ועניניםה המציאות גם הנה מורכבות מסבות בודדות בתור אותיות

, קצב לעצמו בחליפותיהנ כ השנה שיש לה איזה ערך"ע. עולם וההנהגה בספר וסיפורה יצירה על הוית

ב שנה יהיו נשלמים "הנה בכ. ות בספר  ההנהגה הכלליתא רךתוכל לכל היותר להיות נערכת בע

, נ שנה"כ יצפה לו אדם עד כ"ע. כלליתה מסיבות הדרושות להבלעת הרעיון הנרצה בשפה של ההנהגהה כל

חזיונות הנמצאות יש לנו ה א ב כל"כ, בא במקרה  גמור' ך דבר השוה בערכו שיהיל ז הוא מפני שאין"וכ

 .חכמהדבר של ענין וערכי , למצא
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יסוד התכונות הנפשיות לטוב . ע מראין לו חלום טובר ולארם, לאדם טוב מראין לו חלום רע, ר הונא"א

האהבה , ותר מגבול הצדק והאמתי שמי שאהבת עצמו נפרזה אצלו, וא תלוי במדת אהבת עצמוה ולרע

ל אשר יעשה כ כי, ון ועולצלו כל דרכיו בחזקת מתוקנים לא יראה לעצמו אא הזאת תעור את עיניו ויהיו

וגם  , שהוא חותם הצדק והיושר, גוברת על כל מדותיוה פ משפט אהבת עצמו"ע, עבור אמת בצעו ימצא

פ הצדק "אצלו ע' הבת עצמו בנויא מדת, לא כן האיש הטוב. רהורי לב לא יסתפק אולי עולה עשהה על

כ הציורים "ע .לא משא פנים לנפשויכירה ב, ול או מדה רעה מקוננת בלבבוע ואם עשה, ואמתת המשפט

כ כאשר יבא החלום "ע, ליות ותוכחה ומרדות לנפשוכ שבכח המדמה של אדם טוב הם מלאים מוסר

יחזה לו , צלו רק  רצונו ותאותוא שגב ול הצדק והיושר הוא, ולאדם רע. בו מראין לו חלום רעל מהרהורי

טוב כעס  "כלל ב ז הוא"אמנם כ.  חלום טונכ מראין לו"ע, י"שפטיך מנג דומ ומרום"עתידות רק ט ובות 

כי מי שהעיב תכונת נפשו . לות הרשעים ויסורי הצדיקיםש ל על"פ דברי חז"נאמר בכלל עה"משחוק

פ "ין מראין לו אפילו ההערה הקבועה עא הנה, ד שצל של תביעת צדק ומדת משפט לא יעלו על לבבוע כ"כ

לעומת זה האיש ו .פ החלום"של אדם לישר ארחותיו עהכניס איזה מרדות בלבו  ל ,סדר ההנהגה הכללית

לו ' כ תהי"ע. עירהו רוחו הטוב לשוב ולתקן עותתות תנחהו שאם יעות דבר' רוח ד, הישר ותם דרך

 .חלום הרע להערה ולהשכיל ולהיטיב לטוב לוה הערת
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ההנהגה . ם רענותיו של אחיתופל לא ראה חלוש וכל, ה כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב"נת

ענותן ' וממילא יהי, עשה שלא כשורהי כ לנפשו מדת המש פט על כל דבר אשר "ל האיש שימצא גע המעידה

שסבל , ן גרהב כאשר עשה דוד בעת קלל  אותו שמעי, יקה משגיאה ומכשולנ ושפל ברך כי יודע כי לא

עד , ו אהבת כבודוכ גברה עלי"אשר כ, חיתופלא 'ההיפך מזה הי". אמר לו קלל' כי ד. "באמרון

כנס מעולם הרעיון כי יש בו איזה נ והוא אות שבודא י לא, לא נעשתה עצתו אבד עצמו לדעתש שבראותו

כ איש "ע. רכיוד זה מרדות להיטיב' ואולי יהי, הקפיד על מניעת כבודו לעתיםל פ שלא"פחיתות שראוי עכ

 .ונותיוע עד אשר לכדוהו, כזה לא ראה חלום רע מעודו
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ר אבא של א יבהלוך חלומות רעים והרהורים ב י"ח אר"ואר, ני והכתיב לא תאונה  אליך רעהיא

כ אמרו "ע. מסובב מההנהגה הכלליתה מונח על דבר פרטי, " והאלהים אינה לידו", "אינה"פעל ה .רעים

זדמנות הסבות לשלם לרשע מ שמטוב ההשגחה העליונה, "מרשעים יצא רשע"פסוקה הוא מיוסד עלשל"חז

דע נפשו כי ת אשר, ן החלומות הרעים המה מסובבים מעקת נפש פנימיתכ .י מקרים פרטים"ע כרשעתו ער

כ יראו רעיוניו זרות וצרות "ע. תדריכהו פחדו מנוחהו לא יוכל למצא לנפשו מנוח, הרבה אשמה

לא  אז , מעשים הרעים בבחירה תחילהה כ מסו בבים מההתגברות"ההרהורים הרעים המה ג. חלומוב רבות

רעה שהיא מתא נה לרשע ה כ היא"ע.  גם בהיותו חפץ להיות פנוי מהם. מחשבות ר עותמ יוכל להשתחרר

 .'לא תאונה הרעה הפרטית הזאת להולך בכללו בדרכי דו ,פ כללות הנהגתו שאינה טובה"ע
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הנגע הוא מכה . דה בשעה שאתה בא מן הדרךנ נגע לא יקרב באהליך שלא תמצא אשתך מפקו

פ "יבאו לאדם מכל חפץ טבעי עש כן הנה המעצורים. אינה לפי סדר תהלוכות הגויה כולהש תחיצוני

ה שצריך מ ואם יכבד לפעמים על האדם. מטרה הטובה וההצלחה האמיתיתל המה כולם מכוונים, התורה

מה שנתחזק אצלו קשר שליטת הנפש , רויח כפליםי הנה, להניח איזה חשק לב בשביל משפט התורה

אים ב פ התורה שהם"ולם שעכ פ התורה שהם"אמנם המעצורים כולם שע. 'מוסר ויראת דה והדרת

כבישת התאוה במ דה , הוא טוב במוחלטש הצד הכללי הוא מה. לטובת האדם נתחלקו לשני אופנים

מ נם ישנם דברים א .תורה להעמיד את האדם   על מצב הקדושה והרוממות הרוחניתה ששם כיונה, הראויה

צריך לבא ' פ התורה והמצוה כראוי לא הי"קודש עה זהיר בדרכיו ועולה במעלותהאדם ' שאם הי

שיותר  , ללו כמו רפואה מרה לחולהה ורק אחרי שנפל ממעלתו צריכים לו הדברים, עצורים כאלהמ לידי

יותר טוב  '  יה שאמנם, נגע החיצוני שינקה את ה גוף מהלחה הרעה הפנימיתה וכמו. שלא  יחלה' טוב הי

מנם פעמים רבות מחסרון ידיעה וחסרון זהירות א כן ספק איסור, בו לחה רעה פנימית כלל' שלא הי

אבל , ת הספק בדרך בירורא יכול להכריע' מצב האדם שהי' שיותר טוב ונעלה הי, ב"כיוו ומיעוט חכמה

. בהאהב כ"זאת היא טובתו ורפואתו שיסבול עול הספק ג, פ מסתפק"כע כיון שמצבו הביאו לידי כך שהוא
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א "כ, נינים של ספק כי הם באים מחסרון שלמותע שלא יעמדו לו למעצור במקרה חייו' מ היא ברכת ד"ומ

המצוה מעצם הכונה האמתית של ו פ הדרכת התורה"הכל ע' תקדש בדרכ יו וימנע מרצונו יהיי כל אשר

,  כונםמ ה עלוכל עניני האומ' שבהיותינו שרויים בארץ ד, כלל ישראלב כ"ודבר זה נאמר  ג. ק"תוה

כי על כל דבר , פק באומה בהליכות התורה כללס אין דברים של', וסנהדרין יושבת במקום אשר יבחר ד

אמנם אנו חייבים לקבלם ש ,אמנם הגלות והפיזור גרם הרבה ספיקות. ן המקום ההואימ אשר יגידו לך

שר  מציון א  לנו לצפות לעתאבל ראוי. כללי רק זאת היא דרך ר פואתינוה באהבה רבה כי לפי מצב חליינו

פ התורה יהיו בדרך ודאי המשמח לב "נהגתינו עה וכל, תצא תורה וישובו שופטינו כבראשונה

ורב שלום ' וכל בניך למודי ד. "העצמיתו מעמיד הנהגת האומה בדרך התורה לפי הכונה הראשונהו ,ונפש

 .י"בניך
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אשר לא תמו רחמיו ' דת הבטחון והשלכת היהב על דמ יוכל היות שתתגבר . יהו לא חזי אחריני חזי ליהא

כי גם אם תעלה על לבבו . מנוחהב עד שרעיונותיו יהיו תמיד, איש ההולך בדרך הטוב  והישרה בלב

נוחה ולא ידע מ הנה הוא במצב, לוה על איזה מדרכיו אשר לא נכונים המהא עליו משפט' המחשבה פן יהי

כ לא יבהילוהו רעיוניו "ע, הוא רק ל טובתו ואשרו' ד שר יעשהכי נאמנה את אל רוחוו כי כל א, פחד

כ אחרים "ע, ועלות זו על זו בסגולהפ אמנם הנפשות. מחזות מחרידות לא יעלו בגורל חלומותיוו כלל

ל רעם יקבלוה ע אצלם לא יוכל הרעיון להמצא כי כל רעה אשר תעבור, גיוניוה הקרובים אליו ויודעים

, ד רעם אהובם"כ במחזה חלומותיהם ע"החרידם גל ת הנפשות לפעמיםכ תפעול קרב"ע. במנוחה

והמורך הזה . ינו מתיאש מן הפורענותא כ"דרכו לא זכה בעיניו ושע'דעוהו בתכונת נפשו הטהורה כי י אשר

נין בחכמת לב ושימוש ע כשישכילו לשורש כל, טובה במצב המוסרי של כלל החבורהה כ פעולתו"יפעול ג

 .דרכי טוב ויושרב לחזק ידים ברב אומץלהתעורר , הגון
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. כי קאמרינן כגון דחזא ולא ידע מאי חזא' לן כוה ז כל"י אר"והאר, כי לא חזא איהו מעליותא הואו

כ איזה מחזות "דאי יעביר לפניו גו שאמנם הרעיון של האיש המוסרי, מוסב הוא על החלום הרעש אפשר

נכונות עוד לא מלאו ה ושורת המדות, שלא יצאו ידי חובת הצדקחושבים לעצמם ה ' כמדת יראי ד, של פחד

א ל כ"ע. תשגבם  שלא תפול עליהם שואת פחדים' בטחון ואהבת דה אמנם לעומת זה הלא. כפי הראוי להם

כ ההערה "כי דיה ג, אופן וטיזכרוהו גם בהקיץב כ"יוכלו החלומות הרעים לעשות אצלם רושם מחריד כ

טוב ולרכך קשין של ה שפועל פעולתו להתעודד אל, ת חזיון החלום עצמול הנפש בעע הקלה הפועלת

, חומריותה כ נפשו הומה על"אמנם מי שכ. פ יצר לבו מנעוריו"ע המדות הרעות הטבעיות הנמצאות באדם

כ ענינים שיש להם איזה יחש למוסריות  "מהם גו ,בחזיון לילה לא יפקד לחשוב מחשבות' עד שאפי

א עם תועליותיו המורגשות "כ שכבר אין לו  חפץ וענין, !וא אות  על נפשו שעופלהזה ה, ובהט ולהדרכה

תורה ב שהוא מתרומם להוסיף כשרון', פ תורת ד"מישר אורח חייו עה חלק האיש' ולא כן יהי. לבדן

 .ויעזרוהו על מגמתו הטובה, רהוריוה כ מעין"כ יהיו חלומותיו ג"ע. ועבודה בחסד וצדקה
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פתרנו י ,לום ונפשו עגומה עליו ילך ויפתרנו בפני שלשהח הרואה, ר יוחנן"ר פדת א"ר אמי א"ר הונא ב"א

אשית  ר .'לתא דמרחמי ליה ולימא להו חלמא טבא חזאי כות ליתי, אלא ילך ויטיבנו בפני שלשה' ד כו"מ

ל אלהים כי פעמים רבות קו, שים לאל רגשו הפנימיי דרכי חיזוק כח הצדק באדם הוא שירגיל עצמו שלא

כ ראוי שירגיל האדם את הנהגתו  שלא "ע .קורא לו מק ירות לבו לסור מדרך רעה ושלא להחזיק בעולה הוא

שיצר ועשה ', שם יתל ואז באמת ימשיך מזה הכונה המכוונת, מית נפשו הפנימיתה לרמוס ברגל גאוה על

עסקי  מ  בראותו חלוםכ"ע.  פעמים מעסקי רשע וסילוף דרך ישרהל לנו את הנפש הזאת באופן  שתתרגש

ת   ב אין טוב שיתעמר בהמית נפשו העדינה כי, נפשו עגומה עליוו כ בראותו חלום"ע. רשע וסילוף דרך ישרה

פנימית תביא את האדם  להשליך אחרי גו את   ה כי ההעברה בשתיקה באין פנות אל העגמת נ פש. מרום היא

א יטפל "כ. יותר קרובים וחזקיםה י המוסרואז ימוט לו יסוד אחד מיסוד, כ"היושר הפנימי גו רגש הטוב

ל מסבת רעים ש י דברים טובים וניחומים"ע, עגום לרגש של שמחה ותנחומיןה בה וישתדל להפך את הרגש

אחד שיתגדל וישתלם אצלו החוש של שמיעה אל ה .התועלת הבאה מזה כפלים' ותהי, אהובים

כי ישנם פעמים רבות . כל מעגל טובל ב המעוררוויתעורר פעמים רבות לשמע רגשי יצרו הטו, פנימיה הרגש

וחשק ' ורגשי אהבת ד, טהורהה 'התעורר בעצמו אל רוממות ההוד שבתורה ועבודת דל שלב האדם מתחיל

חשב י ,אך בהיותו בלתי מורגל לשים לב אל רגשותיו הפנימים, לבוב תורה ויראת שמים רוממה יפכו

יסיח מהם דעתו וישקיע הלך נפשו בענינים ו ,ליהם לבשהדברים המתרגשים בלבבו אין כדאי  לשום א

' יאבד בזה רב טוב  שהיו ,כ הפכים וגרועים הרבה מרגשי לבבו  הטהורים הפנימיים"ג ולפעמים, אחרים

ל שימת  ש כ טובה גדולה כרוכה בהנהגה זאת"ע, תביעות נפשו הפנימיתל משים לבו' יכול להרויח אם הי

, דרך  הטוב והצדק] לב אל[של השמת , שניה בזה היאה והטובה. פנימהלב אל מאורע פנימי שבמצב נפשו 

והמנהגים המוסכמים בתור . דרכיהםמ הסכמה הגמורה להיות נמשך אל כלל הציבור ולא לפרושה הוא

ם מועילים ה ,אף שאינם עקרי תורה, תור הרחבה ומלואים לתורה ולתעודהב או המונהגים, צדק ויושר

ועם זה השקפת השלום והאהבה הכללית . לבו של אדםב ו יראתו' גשי אהבת דהרבה להפריח כח הטוב ור

סכמת הכלל מביאה את האדם לדרך ה וכיון שההכנעה אל. שיווי המעשים וההרגשות הפנימיותמ הבאה

ולזאת . ה בפועלל שלא יחסר בהנהגה הכללית ענינים עוזרים, חת מחלקי  המוסרא כבר היא, טובה וישרה

להוציא ההוראה , טוב' אומרים שהחלום טוב הוא ויהיה ,תלתא דמרחמי, אוהביםתטיב פעולת סיעת 

פ סוד ההשגחה "א החלום עב והחסרון המוסרי שלמלאותו. פנימי אל פועל השמחה והטובה והרגש

ההסכמה ו .פנימית שיתוסף לחולם בערך יקרת החברה ואהבת רעיםה י ההכרה"יתמלא ע, העליונה

שבהשלמתם העתידה , הנהגותיו לכלל הציבורו ומכל שכן מעשיו, ותיוהראויה לרדוף להשוות רגש

 " .לום בךש למען אחי ורעי אדברה נא", בטח כולם הנם אוהבים ומרחמיםל במערכת הכלל

 

nh . 

 
ההנחה . וא וטבא ליהוי רחמנא לשוייה לטכה ולימרו ליה הנך טכא, לימא להו חלמא טבא חזאיו

ש הוא מנהיג א ת האדם בחס דו ' דב כי  ג דול הוא ערך  הבטחון, א טבאכי החלמא הו' ריכה שתהיצ הכללית

ת ההטבה א י חברתם"והם הרעים המסעדים ע, באה באה בהשגחה לטובהש עד שהוא בטוח שכל הוראה

סבה להרשים ביותר בנפשך את מושג הבטחון ' כבר היש מצד עצמו כיון, טבא הוא, המוסרית יאמרו לו
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כ "א. החלט על המצב המוסרי המעשיב כא  ליהוי כי מושג נעלה זה יפעולוט, האל הטוב' לב בדה ואומץ

ל מה שביד האדם  כ זהו ', יצמחו טובות רבות של  מעשים טובים בחכמה ויראת דש ז תועלת"יצא עי

י שמים להיות  "מעלה מיכולת האנושי יבורכו הסבות על וממילא מה שהוא, ובבחירתו להטבת דרכיו

 .רחמנא לשוייה לטוב, ת בפועלוצאות טובות ומוצלחות מזה

 

p. 

 
א ל השכיל יחש הרהורי הלב וכחות המדמה "א, כאמ בע זמנין לגזרו עלך מן שמיא דליהוי טבא ויהויש

אם תוקח המ ציאות בהבנה , פועלב דם יארגו ה חלומות אל עולם המעשה והעלילות המתהוותי שבהם ועל

חוקי המוסר , שכלה חוקי הטבע וחוקי, חניותהקפה כללית איך הגשמי ות והרוב א "כ, באופן פרטי וגס

, העבר ההוה והעתיד איך הם נסקרים בסקירה אחת, חדא כולם אחוזים בארג, והצדק וחוקי הנפש

ל הרהורי לבבו וכחות נפשו איך  ש אז ישכיל האדם יחש האמיתי. אדון אחד הכל יוכל וכוללם יחדמ כולם

שורים הם ק וכולם. הנהגה של חכמה וצדק עולמיםדר ומשטר  גם שם יש ס שגם שם בעולם הדמיון יש

המחובר בלולאות עם כלל , צב האדם ב כללו ובפרטיומ בשלשלת ההשגחה העליונה להיות עזרה להרמת

בשבעת ימי , מספר השבעב ואחדותם יובן לנו. מזג הגשמיות והרוחניות, גדולה והרחבהה המציאות

ל "הרמ י'וכד. שהיא מטרתם והשלמתם, וחניתגשמיים והשבת הרה בראשית יובנו ששת ימי המעשה

כלומר מידי אדון , ומר והצורה השכלית הכוללתםח שהם תנאי כל, ל יחש שש קצוות הגשמיות"מפראג ז

אשר מצד ההשקפה , הרוחניות בחוברתו צדקת בריותיו והצלחתם יתכוננו כל הסבות הגשמיותב כל החפץ

פעולות הפועלות ה , שבע זימניו לגזרו מן שמיא.בר שמתפרד מאחדות הכלליתד השלימה הזאת אין

, בנפש וכוחותיה בהסכמה וחפץ טבעי, טבע ושכלב ,המכנסות את הפרודים לאחדות בגשם ורוח

בתור הערה על , שופעות על העתידו ויהוי טבא בתולדו ת יוצאות, לתכלית טוב ומוצלח בהוה, כאט דליהוי

לל המציאות המלאה כ כרגשי חלומות על,  דומים לאיןשמים הנראים לפנינו דקיםר אפשרות ההפעלה של

של האדון המיוחד שהאיר עולמו באור , ל המזג הכ לליש כי זאת  היא פרי האחדות. כוחות איתנים

קשר כל מיתר ופתיל עב וגס בחובר ת נ וכך היא תכונת החיים להיות. אור עולם באוצר חיים, ימיםה שבעת

ועל כאלה . מציאותב ני החומר החושבת כל חומריות לחזקהקלוש לערך עיו עם כל שרעף ומחשב דק

מרובה ה כ במדה טובה"מכש, ה שליחותו "בכל עושה הקב, "בדיךע למשפטיך עמדו היום כי הכל"נאמר

 .כי חפץ חיים הוא מלך חי העולמים, ממדת פורענות

 

p`. 

 
פ "ע יפורשו, ת בח לום וחזוןבפרט הבאו, ההוראות. 'כו, לומותש לימרו ליה שלש הפכות שלש פדייות שלשו

זכ רון הקור יעלה על דעתינו את  , כל מושגו וכאשר יש גם י חש הפכי לכל נמצא. היחש הנמצא במהותם

אמנם . וחלטת מהוראת הרעמ י יחש ההפכי להוראה"כ הוראת הטוב נגזרת ע"ע. שחורה החום והלבן את

מוסרית של  ה ז תבא ההשפעה"ע, הרעהוראה הראשית שבאה דוקא בציור ה כאשר עדיין קיים הרושם של

שאותה ההוראה המועטת . רוח הנשברה בתור פדיוןה הכנעת הלב ויתרון ההכשר במעשים שבאה לרגלי

. א להיטיב"זיק כלל ולא  תפעל כת פ מצד המקו ריות של הוראתה הרעה בפשוטה לא"נותרה עכש הרעה

ז י מלא נחם א .את  להצריכו פדיון ותמורהככה  להיות הוראת הרע נמצ' שה דע אבל הלב עדיין ינקף על מה
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וגם אותה קורת הרוח . נערך מחיבור כל גווני החייםה ושמחה בהשכילו כי הוראת השלום תורה על הטוב

המלא את כל  ' אוצר החיים שהיא חסד דב לא תוכל להיות חסרה, הצלה מרעה שהיתה עלולה לבאה של

הם להתפשט על כל ל וכל אלה ההוראות נאה. נותחותם נשלש שלומות לתמם החזיוה 'כ יהי"ע, היקום

',  שכולם צריכים לברכת ד, מורגשים והשכליםה הטבעיים, ארחות החיים השלש הכוללות

, עת אלהים ואהבתו ויראתוד הצלחתם עם הלב הטוב והנאמן ששורש שרשו הוא נטוע עלב וקשורים

שראל בברכת י אשר בה י ברך, שולשתובזה תבא הברכה המ. ולם בשכלכ ועל,  ברגש, ששולח ברכתו בטבע

 .כהנים

 

pa. 

 
. ל חד וחד מ נן לימא מלת א דלא שמיע  ליה לחבריהכ אמרי, ז  ורב אשי הוי  יתבי כהרו הדדי"מימר ומא

. נהגתו ומדותיו הלך נפשו ודיבוריוה מדעים והמוסרים הנכנסים בחוג ידיעת האדם פועלים עליו עלה כל

כיר ויודע שיחותיו מ עד שאותו החכם שהוא, כ"י במעלה עליונה כיש חכם אלהא 'כ יש אפשרות שיהי"ע

וזאת .  או לא' ממשלת שכ לו וידיעותיו איזה דעה שתהיב כ אם  נמצאת"יכיר ג, הלך דיעותיו ומוסרו

א מהם להכיר "יכולת בכ' שיהי, וממהר שראוי לנו לציירם במעלה היותר, חכמת השלמים הללומ היתה

הכרה הנפלאה אי ה אבל זולת זאת . 'נהגתו איזה מלת א יש דלא ש מיע לימעמד הו י שיטתו"בחבירו ע

 .ה דרוח אלהין קדישין בהון"רק הם ע, מיע לחבריהש אפשר שידע כל אחד מה הוא הדבר דלא

 

pb. 

 
ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי , דע מאי חזיי האי מאן דחזי חלמא ולא, תח חד מנייהו ואמרפ

אין שום ענין שהוא לפי צורך האדם ש י הכהנים מורה"וד הברכה שחלה דוקא עיס. 'לימא הכי כוו ,ידייהו

עליונה הולכת תמיד ה א סוד  החכמה"כ. פ טבע נפשו נעזב מההשגחה העליונה"עש ותביעותיו הפנימיות

ל ש ,וכיון שיש בנפש האדם כוחות של דמיון. 'י הכל מעשי ידיו יתכ ,פ תורת נפש האדם"להקביל הדברים ע

שיצא מכולם התכלית , חכמה ורחמים גדוליםו גם הם צריכין להיות מונהגים בהשגחה, ב"וכיוהרגשה 

עם כל , ם מונהגיםה 'כ החלומות גם"ע. הצלחה הגדולה וההשלמה הכללית והפרטיתה העליונה של

 אשרכ .נעזב ומופקר למקרה' שיהי', נוגע לאדם באיזה יחש שיהה ואין בכל דבר, בהנהגה והשגחה, רפיונם

י "עצם הברכה שתחול ע. בלי הקשר אליומ בכלל אין דבר קל בעולם שיוצא מכללות המציאות כולה

כשיראה שיש , השלימותו פ רגש האדם הטבעי הוא מתיחש יותר אל הטוב"פני שעמ היא בנויה, כהנים

כ נקבע בזרעו של אהרן כח זה "ע. יענם' וראים ודק 'מבני מינו אנשי קודש הנגשים אל ד

בשביל כן מלאה החכמה העליונה ו ,תחול על ידם'  מסגולותיהם יצאו בהכרח אנשים שברכת דש ,הנקדש

כח המדמה ה כ ברכת  כהנים נתנה מראש בערך י שר עם"ע. את המשפחהז את הכח הסג ולי הזה בכללות

בסגול ת , אמנם הברכה היא בכח. יותך טובה לפי ערכוה כ באדם למלאות את כוחותיו להדרכה"הנוצר ג

הוצאה מן הכח אל הפועל יחש ב לומר שהדבר תלוי שימלא, צריכה לפריסת ידים, צד המורשהמ ניםהכה

שמרו י שפתי כהן. "יים ולפעול עליהם בפועל ידיהם להשכיל ולהיטיבח ללמדם דרכי, הכהנים אל העם

בנפש כן הכח הפנימי שיש " . רבים השיב מעוןו בשלום ובמשור הלך אתי", " דעת ותורה יבקשו מפיהו

מערכה הגדולה שנעשה ה וכל, הוא צריך לצאת אל  הפועל בפועל כפים, ל הטוב והצדקא האדם ביחושה
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פועלות את ש ,רגשותיו ודמיונותיו הגורמות לו חזיוני לילה על משכבוו בהמון רעיוניו, בנפש האדם פנימה

 הגרעין הפנימי הוא תמיד .ולתומכו באורחות חיי עולם' ד למלא לבבו ביראת, פעולתן בכלל לטוב ולכשרון

, נה במסכת סוד  ההשגחה העליונהה הכל נארגות , כל המסיבות המזדמנות אפילו היותר מקריותו ,טוב

ניע פנימי אל  מ צריך לעולם שיובן בתור כח, כ החלום הנשכח"ע. טוב ולחסדל שיצא אל הפועל הכח הצפון

אם , שהיא מתפעלת מכאלה, הטבעיתחלישות נפש האדם ו .מפני העירו את לב האדם לזה, צד הטוב

, א נטיה הגונה טבעית"פש ורפיון כנ אין זה דלת , ז להוסיף בהשלמתו בדרך הט וב והישר"ועלת עיפ היא

טובה הוא קולע ל ככל הנטיות הטבעיות שבהשתמש בהם האדם, פשו בחכמתונ שכך יצר יוצר האדם את 

, היושר והצדק, הרחמים, ולדתהמ, אהבת המשפחהכ .את סוד ההשגחה העליונה וכונתה בהם

השרישם יפה בלבבו ולהעתיקהו על ל שחלישות נפש האדם היא אמצעי, י רגשות פנימיות"אות עב שכולם

כהנים בצדק ה י מלאת ידי"וכשם שסגולת הכהונה תצא אל הפועל ע. תכונהל ידי כל אלה מתכונה

 חסרון הידיעה של החלום כן תצא סגולת, להדריכםו ללמדם, ובמשפט להטבה הרוחנית של הכלל

 .'ז יתר אומץ בדרכי ד"הוסיף האדם עיב ,לטובה

 

pc. 

 
, כיון שאתה רבון כל המציאות כולה. איני יודע מה הואו חלום חלמתי, ע אני שלך וחלומותי שלך"בשר

וגם היחש שביני ובין . גשותיהר שיצרתני כולי בחכמה ועשית לי את הנפש הזאת עם כל, לךש ואני

משפט ו המלאה צדק, פ חכמתך העליונה"א ע"ם אלה לא באו במקרה כג , כמו הזכרון והשכחה,חלומותי

גם זה אינו יוצא מס דר הכללי , דיעתי את ה חלוםי שגם זה המקרה של א י, כ הנני בצדק מחליט"ע. ורחמים

מרוממת ו מכשרת את   , התפילהו ובאשר קר בת אלהים והבטחון. עליונה שמנהגת הכל לטובה של חכמתך

וצא בכללות מעשיך מ כ הנני מוכן בכל מקרה שאני"ע, מעלות וההנהגה השלמהה נפשו של אדם אל קדושת

חש ביני לבין רחמיך המרובים והשגחתך העליונה י להשתמש בהם להגדיל, בנפשי ובפרטיהם

 .מגביהי לשבת ומשפילי לראותה ,והחודרת

 

pd. 

 
הנפש בכללה היא מוכנת לשלשה . חלמתי על אחריםש בין, בין שחלמו לי חבירי, ין שחלמתי אני לעצמיב

שבה אין לחלק את , מחשבותיה ורגשותיהמ ה שהיא פועלת ומתפעלת בעולמה הפנימימ.עולותפ מיני

וא מה שמקבלת רושם ה 'הב. יא בעצמה פועלת על עולמה הפנימי גם מתפעלת ממנוה כי, הפועל מהנפעל

ולם  כ מוכנת באלה השלשת החלקים' וצריך שתהי, יצוןעולם החה מה שפועלת על' והג, מעולם החיצון

. מערכה לפעול ולהתפעל במדות ובמעשיםב וכוח המדמה וההרגשות הפנימיות המה הראשונים. לטובה

נפשו מוכנת להיות ' תהיש ,חמים ולהביא עצמו לידי השתדלות על מצב מוסרי הגון כזהר כ ראוי לבקש"ע

, חיצוןה י רשמיה מעולם"ת תמיד נפגשת במערכה של טובה עלהיוו ,מתפעלת לטובה מרגשותיה עצמה

, שבין מה ש חלמתי על עצמי, כ יבוקש כראוי"ע.טובהל ולפעול תמיד בהפעלתה בכוחותיה על אחרים

ובהתחלת הברכה בעולם הפנימי . טובהל מתב רכת' שתהי, כח הרושם הפנימי שבנפש על עצמותהמ שבא

הצדקה גם על הרעיונות ו כ  הקדושה"תתגבר אח, טבעיותתחלות המחשבות היותר ה מהחלומות שהם

מעשים ה מצד יחש פנימי שיש בין הרעיונות הבאות מפג ישת, ניריח ובין שחלמו לי. הנגמרות בעצה וכונה
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א מבני אדם את כ ל האמצעיים "לתן לכ, עליונהה שהם כולם נאחזים במערכת ההשגחה, והמצבים

' יש לי איזה יחש עם מי שיהיש מהצד, בין שחלמתי על אחרים. טובתו החמרית והרוחניתל הצריכים לו

לולה יותר ע נפשו' שתהי, כ שראוי לאדם להיות צופה אל מצב מעלה"ג וכלול בזה. מהעולם החיצוני

אמר " חלמו לי"כ ב"ע. מה שיושפע הוא מהםמ להשפיע טוב על כללות החברה בחוג יותר רחב

, פעולתי על אחרים, ה שחלמתימ אמנם. ' מצד איזה יחש שיהיקרובים ונכנסים בחוג השיתוףה ,"חבירי"

 .כלל כולוה שתוקק שג ם שם תגיע פעולתי לטובה ולהצלחה הכללית שלמ הנני, היחש רחוק מאד' יהי

 

pe. 

 
וראות החלום באות מצד יחש הנפש לכלל המציאות ה .ם טוכים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסףא

וביותר באשר מר בית . מציאות לעולםב עלילות העתידות הוא לרוב הכל מוכןבכל , עתיד אל ההוהה ויחש

. חוללי תנועותמ פ הרצון הנפשי של אנשים"בותיהם תלויות בעולם המחשבה עס עניני האדם עקרי

עם , מוסריות המביאות אותן לידי פעולותיהןה חזיונותיהן והסבות, והרגשותיהן-והנפשות 

פעמים לכדי שתתגשם בפועל ל אמנם. המה מוכנים תמיד ב מציאות, ידןטבעיים העוזרים על ה הדברים

היתה ההוראה ו שאם טוכים הם, כ התפילה נכונה"ע. המון סבות וקשוריםל צריכה, איזה תקוה או מטרה

בל אל הסבות הרוחניות שבאות מצד עולם א .כ אולי הסבות הראשיות כבר מוכנות"א, טובה

כחלומותיו של יוסף , ל פעולותש כ שיתח ברו הסבות מ משיות"כות גצרי, הרוחניות האנושיתו המחשבה

למשל , נפשה ורובם היו תלויים בסבות רוחניות של כחות. בים ונפלאיםר י דברים"שהזדמנו הסבות ע

קפדנותו של פוטיפר , כ עסק נפשי מאי  זה צד"דוניו גא נשיאת עיני אשת, שנאת האחים הוא ערך נפשי

מצב נפש פרעה , ידי החלומותל מהלך נפשותיהם עד שבאו, של פרעה על סריסיוכעסו , דבריהל ואמונתו

ב "לה וכיוא כל. יחש שר המשקים אל פרעה ואל יוסף, בא לידי חלומותיוש תכונת נפשו עד, ליום הולדתו

ומתחילה , הקצף על הסריסים' מו המעשה שעל ידם היכ ,הם סבות רוחניות שהיו צריכות לפעלים גשמיים

סבות הרוחניות הוא החוזק  ה והזמנת הדברים הגשמיים למלא את. ב"מכירתו וכיו, ן הבורמ הוצאתו

כלליים ה פ רוב מהדברים"שהרושם והיחש אל העתיד בא ע. טוביםה והאומץ שראוי לבקש אל החלומות

והדברים המקריים , נפשות שיש להם יחש גדול נסתרה וביותר בעולם, הנמצאים כבר בעולם המציאות

 .'מוכנה בחפץ עלון יתה הם צריכים להיות מקבילים אל התכלית, ורמים בשטף הזמןז שהם

 

pf. 

 
י "ע וכמי יריחו, וכחזקיהו מחליו, וכמרים מצרעתה, בינור י משה"רפאם כמי מרה ע, אם צריכים רפואהו

עמים לפ. י כמה אופנים"וכלו להתהפך לטובה עי לפעמים תהינה סבות מוכנות לפעול לרעה אבל. אלישע

א "טובה בלא שום סבה מורגשת כל ולפעמים יהפכו הדברים, כ פועל מיוחד"ועלת שצריכה גפ צריכים סבה

זדמנים בתור סבות מ אמנם אלה השלשה. ריכים פעולה באין דיוק אל הפועלצ ולפעמים, בהמשך הזמן

ויש . ידי גמררטי הסבות המתגלגלות  להביא את הענין לפ ואינן מתערבות עם כל, עומדות בפני עצמן

להפוך את  , סבות ההולכות ומזדמנותה ת המון סבות שנתערבו בכל פרטי"מציאות שיזמין השיב כ"ג

תהפכות הנה מ י עירוב כל פרטי  הסבות בכל  סבה פרטית"דבר נוטה לרע ועה 'שמבלעדן הי, התכלית

הפועל מיוחד הוא '  היצריך שי' י  משה רבינו הי"י מרה עמ רפואת, ונגד אלה הארבעה אופנים אמר. לטובה



 350

אמנם הית ה סבה אחת לא " . מיםה עץ וישלך אל המים וימתקו' ויורהו ד"הפעולה מיוחדת ו ,ה"ע

, עולה ממשיתפ י שום"ע' לא הי, אמנם רפואת מרים. תחלק העץ ונתפזר במיםנ לא, התערבה בפרטיות

פעולה בלא התיחדות , י דבלת תאנה "חליו נרפא עמ חזקיהו" . תסגר  שבעת ימים ואחר תאסף"א "כ

שנתערבו חלקי ' הי, י אלישע "ריחו עי אבל רפואות מי, מנם כל אל ה היו סבות עומדות בפני עצמןא .הפועל

מתלות בכל אחת ש ז דמיון המון סבות רבות"וה. י נס עם כל חלקי המים"ע המלח שרפאו את המים

 " .דרכי איש' ברצות ד, ת"צון השיר פ"מהסבות המוכנות לרעה להפכן לטובה ע

 

pg. 

 
היפוך הרעה לטובה אפשרי . ל חלומותי עלי לטובהכ כשם שהפכת קללת בלעם הרשע לכרכה כן הפוךו

א בפני עצמה היא רעה ולכשיצטרפו "כש ,כי לפעמים יהיה דבר רע מורכב מכמה סבות ר עות, ופניםא בשני

הינה הפוכות ת ן הרעותואפשר לפעמים שאותן הסבות עצמ. עה גדולה חלילהר הן הגורמות לאיזה

אך יותר . גדולתו] את[רעות של מכירתו והאסרו גרמו ה ביוסף שהסבות' כמו שהי, שתגרמנה את הטוב

והנה כקללת בלעם . י סבות טובות"ע שהתכלית הטובה תבא, ת את הסבות עצמן"זה שיהפך השימ טוב

סיבות כמות   ה בר דומה להנחתהד' ואז הי, ת יעשה את קללותיו לברכות"השיו אפשר שיקלל' הי, הרשע

כ  "א, מוכרח לברך' והוא בעצמו הי, חכה בפיו ' תי אבל כיון ששם השם. שהן אלא שהתכלית תהופך

בהפיכת , ללת בלעם הרשע לנרכהק וזה נבקש שכשם שהפכת את . גורמות בעצמן נהפכו לטובותה הסבות

שאם היו . טובהל  חלומותי עליכן תהפוך את כל, מרעה לטובה, תכלית לבדהה לא רק, הסיבות עצמן

י הנחת הסבות   "לא די שתהפוך את התכלית ע, כלית רעהת שמסבבות חלילה, מורים על סבות רעות

כ "פ שכבר כלל ג"אע" עלי"אמר ו .ם הסיבות תתהפכנה להיות סבות טובות נוחות ומשמחותג א"כ

רעת רעהו ב כ הוא מרגיש "וכ, יא לאדם הישר תשוקתו להטבת זולתוה כ גדו לה"להורות שכ, אחרים

 ".עלי לטובה"והכל נכלל בכלל , אחרים הוא ממש נוגע אליול עד שמילוי הבקשה ביחש, ומשתתף בצערו

 

ph. 

 
ביאי התכלית שיהיו ענינים שמסבבים שמחה וטוב מ כ על האמצעיים"שמחה תאמר ג, לשמחה ולשלוםו

שהוא חותם כל , וא בתואר  שלוםה ר מתוא, נאותה והגונה'  התכלית העולה מקיבוץ הסבות תהיו ,לב

 .מחזיק את הברכה בכללה והכלי, הברכות ועקרם

 

q . 

 
כ "ג' א כשיהי"אין ראוי לאדם לבקש את הטוב לו כש ראוי להורות. יסיים בהדי כהני דעני ציבורא אמןו

 אדם עד שאפילו בעולמו היותרב כ נקבע"והדבר הזה הוא ראוי להיות כ. טובת הציבור בכללל מתאים

ה שהוא מתאים מ ואז לבד, לא תזוז טובת  הכלל והסכמתם מנגד עיניו, חלומותיוו כהרהורי לבבו, פנימי

ממיים כהדי כהני דעני ציבורא ' כ יראה שיהי"ע. פילתות כ בקבלת"בטוח הוא יותר ג, יותר אל הצדק

כונים המה להסכים כל הציבור יחד נש ,הורות שבקשותיו הפרטיות פונות הנה אל תכלית ואופן כזהל ,אמן

א בדבר "פרטי כה ולבקש להפך חפצו, עולם להיות מתמלא מחורבנן של הציבורל מפני שלא יבקש, לזה
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 .כ אל טובת  הכלל כולו"שהוא מסכים ג

 

q ̀. 

 
סבות ה .ר שתשים עלינו שלום"יה, תה שלום ושמך שלוםא ,אדיר במרום שוכן בגבורה, אי לא לימא הכיו

והשם . ב"השמש וכוחותיה השופעים מאתה וכיו. כסבת חום, ות ברומו של עולםיש מהן כלליות והן עומד

.  'מטרה שחייבה חכמתו יתה שמושל בהם כרצונו והם מוכנים להיות משתנים לפי, מרוםב הוא אדיר' ית

עזבות נ עולה על דעת לאמר שמריבויין וריחוקן ממקורן הנה' היו ,הסבות הפרטיות הנה רבות מאד

עצור בעד זרם של סיבות רבות לאין מספר כשהן ל כ בנקל אפשרות"או שלא יצוייר כ, למקרה חלילה

י המון סבות שהן מחוללי כל  "מתגלה עה הגבורה, כ נגבורה"הוא שוכן ג' אבל השם ית. יזה דברא מחייבות

פי סוד ההשגחה כ שוכן בת וכן להחיותן בשפעו ומוכנות להיות נפעלות רק' תי הוא, גבורת המציאות

, תעודתה הכוללת שאין אנו יכולים כלל לבטא את ענינהב כללות המציאות, אתה שלום. יונההעל

ודאי לנו , שלום] ושמך) [אתה. (כללותב יען כי מ מנה נכיר את יוצרה' יחסים אותה לשם השם יתמ אנו

מנם יאמ ר א השם, לל המציאות היא הטוב ה הגמורה לנמצאים שהוא השלוםכ שהתעודה הכללית של

מציאות ופרטי הפעולות המתהוות בעולם שכולם הם ה דהיינו חלקי, שאנו יכולים לבטאו בשפתינולדבר 

הוא שגם החלקים יהיו מוצלחים ' תי כי חפצו. שגחתו ורצונו העליון הוא רק לתכלית הטוב והשלוםה פ"ע

' לנו יהימציאות ה ר שתשים עלינו שלום ביחש"כ נבקש יה"ע.  כ טובים"ג ומניעי התכלית הטובה יהיו

בין , דבר אפשרות הגמורה של התהפכות כל הסיבותב כ כל הפרטים הנרמזים"ובזה נכלל ג. שלום

והרע הוכן רק , הכל בידי שמיםש מפני. להרע,פ שהיא מוכנת "לטובה אע, כליתן בין מצד עצמןת מצד

דיעה של יה וכל שתספיק בזה, א היא הטבת דרכיהם"יחוד בנוגע לבנב וההשלמה, להשלים את הטוב

א הטוב הגמור  "בפועל כ' צ עוד שיהי"וא, יצא השלוםו כבר הופקה התכלית, אפשרות הרע להיות סר ממנו

 .והברכה

 

qa . 

 
, שמאליהד עינא בישא לינקט זקפא דידא דימיניה בידאמ האי מאן דסליק למתא ודחיל, תח אידך ואמרפ

ר פלניתא מזרעא דיו סף קא  אתינא כי אנא פלוני בה ולימא, וזקפא דידא  דשמאליה בידא רימיניה

. ת עלי  עין אלא עולי עין"ואמר רב א, לי עיןע לטא ביה עינא בישא דכתיכ בן פורת  יוסף כן פורתש דלא

אף זרעו של , ותם ואין העין שולטת בהםא מה דגים שבים מים מכטין, מר וידגו לרב בקרב הארץא ח"וריב

, קום לעין הרעה שתפעול לרעהמ ת פועלות זו על זו ישי מה שהנפשו"ע. עה שולטת בהםר יוסף אין עין

מצא את הכרת ת י מה שלא"ותוכן החלישות בא ע. לישות הנפש המתפעלתח א על ידי"אמנם לא תפעל כ

ונפש חלושה כזאת . א מבט  חיצוני של העין"כ ולא יהיו מרכז לפעולותיה, ערך עצמה כראוי

קלה רושם מההשפעה נ תקבל על,  דרכה בחייםחיצונה פועלת עליה להיות מרכזת אתה שההשפעה

למעשיות גופניות הבאות מצד   , תחלקו פעולות האדםי והנה באשר בכ לל. כ"החיצונה לרעה ג

והנה כל . הקנותו הדרכים המושכליםל ומעשיות שכליות הבאות, תועלת התבצרות מצבו החומריו הכרח

איך שמגמת ו   ו , חלקי כללי פעולותיודבר הקשר החזק שצריך לקשר את  שניב זמן שלא ישכיל האדם

תאמת  בהיותה יוצאת מכחה אל הפועל להכתיר מ כולה' השכלית תהיה נשלמת רק אם יראה ש תהי
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השלים ביותר את כל   ל משוכלל כל צרכו ישים מקום' והכח המעשי כשיהי. כח המעשיה ולהשלים את

ונפשו תדבק ביראת   , ימיטרתו בחיים ישר בעולמו הפנמ אז ימצא האדם את. הקנינים השכליים

, הנפש רוממה הרבה יותר' הית אז. י נר אלהים נשמת אדמי"שהוא חופש חדרי בטן ע, אהבתוו יוצרה

, ל זולתוש ליית מרכז חייה רק על פי המבט של עולם החיצוני והשפעהת מאותה המדרגה הפחותה של

ומתוך שימצא . ד נפשו פנימהכל כב ו' גם יהי, מורגליםה שמזה באים  רוב הקלקולים הנהוגים בחיים

ההשפעה החיצונה של הבריות ל משועבד' לא יהי, אושר האמיתי ומנוחת נפשו בעולמו הפנימיה את

, חיצוניתה מתעלה משליטה הרעה' ועם זה יהי, בטיהן מרכז לחייו ודרכיומ לשום את, הסובבות אותו

, ן מכוונת נגד  הפעולות השכליותעולת יד הימיפ .החלושותו הפועלת בפועל על אלה הנפשות הנמוכות

אם אמנם  . ת  פעולות הידיםא האמצעי להוציא אל הפועל, שמאלית אל המעשים החומרייםה ופעולות היד

גמור ה אמנם הגורם הראשי להוציא אל הפועל, " מעשה אצבעותיך" ,האצבעות בכלל המה כלי המעשה

ובאשר יסוד התורה הוא . לכולםמסייעת ו את כלל פעולות האצבעות היא אצבע האגודל המשמשת

פועל יודע איכותם ה פ שאין"אע, פ ערך של הפעולות עצמן"עועלות על הדיעותפ שהפעולות לעולם

צא ת ובלא תועלת לא, אד ופועל על כל אחד כפי הכנתו וכשרונומ אבל כח הפעולה הוא גדול עד, הפרטיות

כ "גדול שיש להתנחלות הפעולה להנחיל גתועלת הה לבד, כל פעולה מכוונת אל חכמה ושלימות כשתעשה

עיר  כפי , הנה כדעייל למתא. כללוב דיעות הכרוכות עמה והסתעפותיהן בין המוכשרים לזה שבעםה את

אז האדם ראוי . הרוחנייםו קנות לו חברה וריעות המועלת לכל עניניו הגשמייםל המובן שהוא רוצה בטבע

עיני ב עשה מרכז עניניו רק הסכמת  הזולת ומציאות החןשי, חיצוניה ביותר להשפעה של שיעבוד העולם

מה שמכשרת את , חלישות נפשית ומצב נמוך מאדו וזאת היא עבדות פנימית. זולתו בערכו החיצוני לבדו

כ "ובזה ג, שכל במדות ובמעשיםב ,ל מצב מושחת ועושהו להיות נפעל בעצמו מכל עין רעהכ האדם לידי

כל שהנפש יותר ש ,פ סוד השפעת הנפשות אלה על אלה"ע, ן החיוניתשכלית ביה בתוך עמקי הנפש בין

, נימיפ כ צריך שיכין עצמו בעושר"ע. ותר עלולה לאלה ההשפעותי היא, יותר נבובה בערכה הפנימי, חלושה

צריך להשלימם מצד הכרח מנהגי  ' אופן שלא יהיב ,להשלים את הכרתו הפנימית על כל אופק החיים שלו

ובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום מ . הוא מש תעבד להשפעתם במדה יתי רהברכ שאז, זולתו

שהם ראשי אשיות החברה , וב ושינוי הנהגות המקום שהוא, דיעות וההתרחקות ממחלוקתה ושיווי

, יושר והצדקה שכך הוא ראוי לפי, תהיינה כל אלה תוצאות הכרתו הפנימיתש א"כ, האנושית והלאומית

השוכן עמק בנפש , אהבה גמורה וחפץ עליון וקדושב שיתנשא לקיימה, של תורה ומצותיהפ דרכה "ע

-איך הם, מעשיים והשכלייםה ההשלמה זו של ההשקפה תבא בהראותו לנפשו את קשר החייםו .פנימה

, שכלייםה שראוי להכיר שהכח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשיםו ,קשורים זה בזה וצריכים זה לזה

קנינים השכליים כשישארו בלתי מכוונים למעשה ה כי. גלל ההשלמה המעשית ביחש הגופניותב' יהי

מדומה המוצאת קן בנפשות ה ואז מבלי מש ים ימצא להם מקום או תה התכלית, כליתם ת יאבדו

עושק כל כח ו שהוא מאבד כל טוב פנימי, שפעת הבריות החיצוניות עליוה החלושות ליחש המרכז אל צד

אדם לחנף ויהיד בגאוה חיצונית ועבדות של שפלות ה עושה את, טהורה'  ון ומוסר ויראת דהגון מכשר

הם מרכז עולמו השכלי ל כן הכח המוציא אל הפועל את המעשים הגופניים צריכים למצאו .פנימית

למען ידע את המעשה אשר יעשה אותם האדם וחי ' היי אז למשל כאשר יעסוק בתורה. הפנימי

' פשו ונפשות ביתו בכבוד מבלי  שיהינ לכלכל, למען תעודת הטוב והצדק' ול לצבור הון יהיכאשר יעמו ,בהם

עולות השכל מעסקי פ אמנם בהנתק קשר. דו לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבהי ולמצא, למשא על אחרים

רה עטל אז ימצא לו ציור חלוש וכוזב לעשות את תורתו, מגמת  השכלמ ותכלית המעשי אל הפועל, המעשה

כ משועבדים למגמות כ אלה שמזה "המעשים יהיו גו ,של ציצת נובל לכבוד המדומה של השפעת זולתו עליו

המכשרת את  הנפש לכח ,  אמתב ושיעבוד של שלילת שליטת עצמו על  נפשו, לישות נפשיתח מקור לכל
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א אל הפועל שמוצי', כ לנקוט זקפא  דידיה דימיני"ע .כשלון כחה הפנימיו השפעה של עין רעה מרפיונה

שכליות כולם אל צד המעשי ה להראות יחש, בידא דשמאלא, מתיחסות על מטרת השכלה פעולותיו

כח המוציא אל ה ,וזקפא דידא רשמאלא. ללית למגמת השכל בעולמו הפנימיכ ובזה ימצא סקירה, שבאדם

אדם ' יהיוכש. השלימם לפי תכונת השכל ותביעותיול ,הפועל עסקי המעשים הגופנים כידא דימינא

המעשים על כל עניניהם וסעפותיהם יהיו  ו השכל וכל סעיפיו ופעולות הבאות מכ חו ומכח תולדותיוש שלם

שפעה זולתו לגעת בו ה תתחזק נפשו בשלימה פנימית ולא תוכל יד, פ הכרה פנימית"ע נארגים בארג  אחד

, בדע עלם יפה תואר , נסיונוצינו באמת  ביוסף באופן  מאד נעלה במ והנה כח החוזק הנפשי הפנימי. לרעה

ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי " :כ עד שהצדק הפנימי של הקריאה"נפשו חזקה כ' שתהי

עד שז כה , נימי מאדפ הוא כח נעלה, כ מבלי תת כח לפעולה של השפעת אדונתו"כ חזק' יהי, " לאלהים

לי שאת פנים אל העולם הכנה של החוזק הפנימי מבה כ לבניו את אותה"ז להנחיל ג"באמת עי

בית יוסף ל הבה ובית עשו ", שףע כ הוא שטנו של"ע. מקום שהוא עומד לשטן על העולם הפנימיב החיצוני

וכל החרב ת כי במה. פ ההשפעה החיצונה לבדה"א ע"ובת מרכז עולמו כח שעשו אינו מוציא את" לקש

. גדיל עק ב על היושר והצדק הפנימיבורים שופכי דם יג אם לא שכבוד המד ומה של, להיות למרכז החיים

אבל , ת  עצבי הראות כצבע האדוםא אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות, דום וארצו אדומה א הוא

י עירוב המשפחות "עש ובפרט, ובאשר יחש כלל ישראל גדול הוא אל יוסף. נימהפ פורע פרעות בסדרי העין

ורו ש בכור"ובזה נתברכו להיות . ו מאומה מג זע יוסףלא נתערב בש אדם מישראל' א כלל כמעט שיהי"א

לא יופי המחליש את הגבורה הפנימית , גבורהל מתאים, יינו יופי עם גבורהה"הדר לו וקרני ראם קרניו

באמת מפני ההשפעה ו ].כאן[א "כ המהרש"כמו שהעיר ג, קראו כל ישראל בשם יוסףנ כ"ע. האמיתית

, י נסיונו"זה יוסף ויצא אל הפועל עבפנימית שהוחןה ההגדולה של הכשרון המיוחד של השליט

רק בערך מושכל ' שליטה הפנימית יהיה אמנם אין די שהכח של. קראהו בשם צדיק כדברי הזוהרי נ שמאז

ל קנינים גמורים ש ובאשר חינוך ההרגשה והטבעיות. מורגש ומוטבע' כ שיהי"ו גל א צריך"אצל האדם כ

כ באמרו אנא פלוני מזרעיה דיוסף ק א   "ע. חינוך האםב ות תלוייםהתלויים ברב פעולות מני ילד

מעשה המתיחש להוראות הנשגבות ה וגדולה היא פעולת האמירה עם. ש אמו"אמר בר פלניתא עי ,אתינא

, עה מכל הצדדיםר וממילא ינצל מעין, ל האדם כח של חוזק פנימי מוסרי וטבעיע להפעיל, והקדושות הללו

מתיחדות בכל חלקי חייו המפוזרות לכלל , ברורות אצלוו  לשאיפות גדולותבהיות נפשו מתרוממת

. כל השפעה חיצונית נפרזה לרעהו יותר רוממים מאפשרות שליטת העין, עולי עין' כ יהי"ע. שלםו גדול

מפני היות  , טוחהב גם החפצים הנמוכים יש להם התבצרות, בד ההתרוממותל ,וביותר ביאור וצד כללי

מצד ההכרה הברורה של חובתו , ל עולמו החיצוניא ולמו הפנימי וממנה ישלח קויםמרכז חייו ע

שולטת בהם בזרעו של ] לא[רע ה אבל כרגים הללו שכים שמים מכטין עליהם כן עין. הצודקתו הגדולה

,  יחוסו ליוסףו המתעוררת בכל אחד מישראל מצד כללותו, שפעת קדושתוה יוסף הבאים בכחו ויורשים

להכיר את הגבורה הפנימית , דתו של יוסף הצדיקמ גדולת ההשפעה שהשפיעה עליהםשמורה על 

כדאמרינן בקדושין כגון רבי  . ברוד שמכנים את האדם בכלל גבורי כח עושי, י נסיון כביר"אמת עב הבאה

ז "והם עי, גבורה הפנימיתה שמכירים הוד, קדושים הנוחלים מדתו של יוסף הצדיקה אותם, צדוק וחביריו

 .ברים לשם פעלם ומדברים בהם לשמוד עושים, בורים בעבודת יוצרםג

 

qb . 

 
כשם שהאדם צריך להגביר כח . נחיריה דשמאליהד אי דחיל מעינא בישא דיליה ליחזיה אטרפיהו
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היות יותר מהראוי משפיע על אחרים ל כן צריך שלא לחפוץ, מושפע מאחרים יותר מדאי' לא יהיש עצמו

, חופשו הפנימיב וצריך תמיד להיות מסתפק . ב"דותיו דיעותיו הפרטיות וכיומ לאכוף עליהם לקבל את 

כ בעומק עולמו "אמנם לא יאבה  להיות נכנס כ. יוצרול להיות עבד נאמן] המאפשר[שהוא המקור 

העין הרעה תוכל להשפיע לרעה על זולתו ו ,כי בזה ירכש לעצמו כשרון של עין רעה, ל חבירו לרעהש הפנימי

וא בהכירו באמת   ה ,מנם במה  יוכל האדם להגביל את שאיפתו לשליטתו העצמיתא .פשמחלושי הנ

טרוד בהשלמת עצמו ' יהי, סרונותיו וחסרון כח השלמתוח ובהיותו יודע תוכן. חסרונות עצמו

י השלום "וע, שלום הבריותל כ כח של חופש ושליטה במדה הגונה וראויה המביאה"חבירו גל וימוד

. תמעטיםמ ומתוך כך מתרבה הדעת והאמת מתבררת והנזקין, גיוני חבירוה ותר אתא י"והאהבה מכיר כ

, " חכמת אדם תאיר פניו", פרצופו לטוב ולהפכוב והנה באשר באמת תכונותיו של אדם ניכרות

החוות תכונת אי ש וערך מוסרו ל וכבר נודע הוא למדי כי יש לחכמים דרך" . ניהם ענתה בםפ הכרת"ו

, חוטם ה אין מעידין אלא על פרצוף פנים עם, כרת הפרצוף הוא החוטםה עיקר. פופ פרצו"וחכמתו ע

מאן , כרת פניהם ענתה בם זה החוטםהבמות פרק בתראי ובירושלמי, חוטמא אשתמודע פרצופאבובזוהר

ו הנה האדם אינו יכול לראות את   . תחכם מ יהיב אספלני על נחיריה ולא) שלא יכירוהו(לא מתחכם  ד דבעי

, צדדים ימין ושמאל'  ב ובאשר יש לחוטם, ק צדדי החוטם יוכל להסב עליהם את עיניור ,פניו בטבעפרצוף 

פעולות ה ורושם, התכונות הטובות לצד הימין של הכרת הפרצוףו ראוי ליחש את רושם פעולות הטובות

סרונותיו להיות מכיר ח, ידי מעשה ועיון פנימיל הרמז המביא' כ יהי"ע. והתכונות הרעות לצד השמאל

ודע שיש עמדו חסרונות י ובהיותו. דאי ניכרים למבין וחכם גדול וקדוש עליון בפרצופוו שהם, הפנימיות

תבא לו ו ,כ כחה של עין רעה"ז תתפתח אצלו ג"עד שעי, אין מעצורב חפץ להגדיל השפעתו' פנימיים לא יהי

. יה שלא יזיק את אחרים בעין רעהעינא בישא דילמ בהיותו דחיל, הערה זאת הנכונה במה שיחזיר לעצמו

, צד השמאלי של הכרת פרצופוה כלומר, צד השמאל של נחיריה, טרפיה דנחיריה דשמאלאא יחזיה

ולתו בעין טובה ז כ על"כ יביט ג"ע, מצד החסרון, הכיר אצלו מצד השמאליל כ מה"שמזכירו אמנם שיש ג

, וצא לנפשו שום חסרון תרע עינו בזולתומי שאינו מש וזהו כלל מוחלט. כ"ויסבול חסרונות זולתו ג

פחיתות של קנאה ועמה הגאוה הפחותה  ה ומזה יבא לידי כל, ביריו תמיד יהיו בעיניו לאינם ישריםח ודרכי

שפועלת , טבע  האדםב וכל אלה יפתחו את כשרון ש ל עין רעה הנמצאת. לא גבולב והחפץ של התגדלות

קרוב לענוה וסבלנות ואהבת   ' ויהי, נצל מכל אלהצמו יע אמנם ב הכרת פחיתות. לרעה על זולתו

 .האמתו השלום

 

qc . 

 
. יגליל כ י היכי דלא לתרע מזליה מכאן ואילך, ימא מידיל תח אידך ואמר האי מאן   דחליש יומא קמא לא פ

כל אחד שנפשו בריאה מכיר איז ה שפלות , צמיע אחת מתכונות הנפש היקרות שבאדם היא הנטיה לעזר

אמנם זאת המדה הטבעה . השתדלותוו י עזרתו העצמית"מכל טובה שבאה לו לא עכיסופא וד מנהמא

בלי השען על מ שהאדם צריך שיחזק את עצמו בכחו העצמי, מדה הראויה להב באדם כדי להשתמש בה

תמיד מוכן להוסיף שלימות ' ובזה יהי, ענינים רוחנייםב בין בענינים גשמיים בין, עזרה מאנשים זולתו

לחשוב שאין לו עוד יכולת לעמוד בעזרת ו שטבע האדם הוא לפול ברוחו, כ במצב החולי" ע.ניניוע בכל

מ צריכה להיות "מ ,כאשר אין ח בוש מתיר א ת עצמוי, בכחו ובתפילתו, סעדוהוי עצמו אם לא שזולתו

עד שלכל הפחות תפעול שלא  , היות תמיד רשומהל המדה הנכבדה של הבריחה מעזרת אחרים

וכבודו האנושי של ההתאמצות , קרהי נפשו' א תהי"כ, רון אונו יתן מקום לעזרת זולתוהרגשת חסב תיכף
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ההכנה המהירה ו .לבדו מעוזו בעת צרה' היא תשגבהו חיל לבטח אך בד, חריםא לעצמו מבלי צפות לעזרת

ואפילו בדברים רוחניים כעזרת התפילה , שמייםג לתן מקום לעזרת הבריות בין בדברים

מנם מביאה רפיון פנימי א היא, פ את צרת הנפש הפנימית של היחיד"שמקיל עכ, רוצעב וההשתתפות

נחוצה לו ה כבוד הנפשי שהוכן למען טובת האדם וגבורתו הנפשיתה בהיותה מחלשת את כח, וכשלון

כי  . מכאן ואילך ליגלי', יגלי כי היכי דלא ליתרע מזליל כ יומא קמא לא"ע. לטובתו החמרית והרוחנית

מען יתחזק על ידה האדם בעזרתו ל ,א במדתה"אבל אינה ראויה כ, קר הנפש היא מדה חשובהוי אמנם

אז עצם , זקהח אבל בהיות יד הצרה. ה שהוכן בכחו לפעול לטובתו ולהצלתומ ויוציא אל הפועל, העצמית

, ו הקשיות העודפת של הבריחה מעזר זולתו. את רעהומ חיי החברה האנושית לכך נוצרה שיעזר איש

כ ליגלי למען יעזר עזר גופני ורוחני "ע .א מפח נפש"א גבה לב שאינה מביאה תועלת כ"דה נכבדה כמ ינהא

ישור נפשי וחוזק ק היא גורמת , ההזדמנות לעזר לזולתו באה במדתה הראויה להו וכשהדרישה. מחביריו

שות חסד יקבל כל אדם ישר בהיותו מוצא מקום לעש כי גם קורת הרוח. לאגודת הקיבוץ האנושי

ממש , אהבה והיחש בחיי החברהה היא אחת מהדברים שמגדילים את קשר, צערו של חבירוב ולהשתתף

העמיס משאו על ל רוצה, יתירה שיחפוץ האיש אשר אין לו רגשי כבוד אנושייםה שההעמסה, באותה מדה

 מצב כ ראוי להתנהג בכל"ע. אינו הגון ולמשטמהש מביאה ליחש, זולתו בלא אונס גדול מ צדו

 .אדם במדה של הגבלה מדעית ויושר לבה ממצבי

 

qd . 

 
ל פוקו ואכריזו עלי "למחר א, לי ולא תגלוג ל לשמעיה טרוקי"י הא דרכא חליש יומא קמא אכ

וכתיב כנפול אויכך , מאן דסני לי לחדי ליו ,מאן דרחים לי לכעי עלי רחמי, רכא חליש, בא חלישר ,בשוקא

, אינו משליך יהבו על זולתו בפועלש העילוי שבנפש המפוארה היא שלבד. ווהשיב מעליו אפ' גוו אל תשמח

ידי מצב כזה ל א עוד ירחיק שלא יבא"כ, כשר הדבר מצד ההנהגה הנכונהו בעוד לא הגיע הזמן שראוי

אמנם . כ גזר אומר טרוקו גלי ולא תגלו"ע, אליהמ שתוכל עזרת זולתו להשתתף בענינו הפרטי גם

ם שלמים ומפיקים לא רק תכל ית ה ' ההשגחה העליונה צריכה להיות שכל מעשה דהשקפה ביחשה שלמות

. כמה עניניםל ח שמשמשים"אשר מצינו בהרבה מכוחות הטבע ואיברי הבעכ ,א תכליות שונות"אחת כ

ולהבין שכל אלה ההסתעפויות  , ל דבר שמס תעף ממנוכ כ כל דבר אשר יקרה לאדם ראוי להשקיף על"ע

. נצרכים לתקנת הכלל והפרטיםה  התכלית של ההשגחה העליונה לסבב את הדבריםנה בגבולה נכנסות

וקחים חלק ל הם, הדברים המביאים את ה אדם בטבעו לידי רגש של  תפילהו כ באשר יסוד התפילה"ע

ם זאת ההערה שמאן דרחים לי לבעי עלי רחמי הי א ג כ"א. בהשגחה של טובת ההטבה הנפשית האנושית

מה האוהבים לזאת התכונה של אותו ה ואולי צריכים. גחה העליונה במקרה החוליכונות של ההשמ אחת

הבתם אלי בחולי זה  א השתפכות הנפש הבאה להם דוקא באות ו הערך של יחוסם אלו החלק של מורך הלב

כבר , להא תכלית באחת מכונותיו לענין ההטבה הרוחנית של אוהביםה כ יוכל היות שבהתעסק"א. ב"וכיו

ולפעמים תחול יחש המקרה , רך תפילתם ביתר שאתע בפרט כדי להרשים את, ד החולי להיות סרמיוע' יהי

שהם , שונאים יבאו לידי מדה זוה כ אם"ע. אחד נבנה מחורבנו של חבירו' נהגה המתחייבת שיהיה מאיזה

ת חת מכונא כ יוכל היות שזאת היא"א, זאת שיראו בצרתם של שונאםה כדאים להיות להם קורת הרוח

המוסריות ] את[כ "שתבא ההשגחה להטיב ג, כלל עודנ ואולי. ההשגחה ובסור אחת  מהסבות יסור החולי

ובהיותו מקיים העצה , "ויבך אל תשמחא ננפול"וכתיב , פ טבעו להיות חדי"ראוי לו ע' שהי, שונאה של

כל אלה יוכלו ו. מקרהה י"ריוח בזה שהוטב מצב מוסרי של חלק מבני אדם ע' יה כבר, המוסרית הזאת
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א "עמוד כי ויוכל היות שהמצב הרע לא, דבר שכבר עשה את תכליתוכ להיות לסיבות המכירות את החולי

הדעת נותנת , כ מצב הטוב"מה שא. וכן לחזור לטובהמ בשיהיו לו כל סבותיו ובהחסר אחת מהנה כבר הוא

ז שנינו "וע,  נאפסת כל סבה'הית א באשר"כבר יש לו איזה סבה ראויה הוא מתמיד ולא יסור כש ז"שכ

 .ורענותפ מדה טובה מרובה ממדת

 

qe . 

 
וכי הוי חזא חלמא טבא  הוה מתמה , שוא ידברוה מואל כי הוי חזא חלמא בישא הוה אמר וחלומותש

אין ספק . בדל בין כלל הדבר לפרטיוה יש. והא כתיב בחלום אדבר בו, כי החלומות שוא ידברוו ואמר

אמנם כבד   , גונה וטובהה פ העצה העליונה לתכלית" הכוללים בנפש נוצרו עחקיהםו שכללות החלומות

נטיותיו ו כאשר המון כוחות מקריים מרעיונות האדם, מכוון מכללה למצא בהמון החלומות הפרטיים את

, פשר שימציא המקרה איז ה דבר גם מבל עדי כונה פועלתא אמנם כפי הנוהג ברוב . ותהלוכותיו פועלים עליו

פ המקרה לא  "מנם דברים שנוסדו רק עא .ב"יגביה ערימות חול וכיו,  לדרכו ויניע את עצי היערלךי הרוח

פ ענין של "ק ער כל דבר שהאדם מוצא בו תועלת יבא לו, וב והנאה של האדםט יהיו מכוונים לתכלית

 ואין חובה למצא בהם, מסדר הטבעי של זרם הרעיונות, כ באשר החלומות יש מהם הבאות"ע. כונה

מואל השתמש בהם בעת מצא  חפץ לו ש שזה ודאי גם , עצמם זולת מה שנוגע ל ההטבה המוסריתב חפץ

מכוונות נוהג הסדר  ה פ המחזות"שע, כ סדר וכונה"דאי יש גם בחק החלומות גו אבל הלא. בכמו אלה

. לעס כ על צחיח"רד הגשם והשלג כדי להשקות הצמחים ויפול גי כאשר, ככל עניני הטבע הכוללים, ברוב

וכל , טובים שבהם שהם משמחים לבו של אדםה כ החליט שמואל שהחלק המכוון של החלומות המה"ע

א הם נכנסים "פאת ז ה שוא כמ כ אין החלומות"ע, הנה ושמח בו ודאי נוצר לכונה ותועלתנ דבר שהאדם

מסירים את ו המבעיתים, אמנם הרעים שבהם". בחלום אדבר בו"אמר נ אל חוג המכוון של סוגו העליון

אוי ליחס למסיבות מקרי ות הבאות מ סדר החקים ר ,השמחה מלב האדם שהיא דרושה מאד  לשלימותו

צריך ' שר לפי טהרת נפשו לא היא ,ובן הדבר שהחלטה כזאת נאותה רק לקדוש עליון כשמואלמ .הכלליים

לו חפץ ' יה כ לא"ע. שכבר זיקק נפשו למד י, די להחליש איזה כוחות רעיםכ לשום דבר לתן בלבבו מורך 

כ אנשים שיש בלבבם קשיות של "מה שא. ת הנפשא א באלה המאורעות המשמחים את הלב ומצהילים"כ

והאלהים עשה "' כדאמרי, ושי לבםק להם נכונים החלומות הרעים בתור צירי השגחה לרכך, עותר מדות

  .ערי זה חלום "שיראו מלפניו

 

qf . 

 
.  י שד"י מלאך כאן ע"שוא ידברו לא קשיא כאן עה וחלומותבא רמי כתי ב נחלום אדבר כו וכתיב ר

עשיו והגיוני לבבו הם ערוכים מ מדמה יכול להיות קשור בהמציאות הכללית רק באיש אשר כלה הכח

יעותיו ומעשיו קשורים הם ד וכיון שכל. היותר נשגב' והוא העובד ד, מציאות כולהה להאושר הכללי של כל

פעל רק נ כ כחו המדמה הנהו גם הוא"ע, והצלחתם' מעשה ד, יקום כולוה ללהמטרה הכללית של השלמת כ

ודבקים באמת עם הקשור בכלל , תוכן של ענין רבב כ יהיו"ע. מענינים שיש להם יחש עם כלל המציאות

גם , ונות אל מגמת ו הפרטיתפ אמנם האיש אשר מחשבותיו והגיונותיו. העתיד וההוה והעברמ המציאות

אמת  ה ומה הוא. ואין לו יחש אל כלל המציאות כולה, רכו הפרטיע א מתיחש אל" ככחו המדמה אינו
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כ "ע. אין פעולה בלא פועל, צמיותו הפרטיתע שיוכל להמצא בכח מדמה  כזה שאינו מ תפשט מהתרכזות

הוא כח  , מציאות כולהה כח המדמה של האיש הקדוש שכל נפשו קשורה אל טובת כללה הכח המפעיל על

, לאךמ י"ע, חזיונותיו יהיו תמיד מועילים להדרכה והישרה כלליתו ,וכות כללות המציאותמתאים אל תהל

, אמנם האיש הפרטי. השלים את כללות המציאותל פ העצה של החכמה העליונה"כח כללי הוכן מראש ע

סידור כחו המדמה לא יצא אל , צומצמותמ יהיו, חשבותיו והגיוניו רק בחוג אנוכיותו הפרטיתמ שקטנו

חלומות . שורים בוק פרטיים שאינם מתאימים לטובת כללות המציאות ואינםה פ כחות"א ע"הפעל כ

,  ק לפי ערך הפרטיות שאינו מתאים לסדר ומשטר כלליר כח פועל, י שד"והם ע, כאלה השוא ידברו

 .אל עולם' ולם באהבת שם דע כתכונת הקדושה המתנשאת לחבוק זרועות, ובש מלאכותל ואינו

 

qg . 

 
, ומנו רבי בנאה, ר בירים משום זקן אחד"חום אנ ר"ר  פנדא א"ר   עוקבא א"ר ביזנא ב ר זבדא א"א

צל כולם מה שפתר לי זה לא פתר לי זה א א חלמתי חלום והלכתי"פ, ותרי חלומות היו בירושליםפ ד"כ

א דן "הם מחלוקת אלא שכב למדנו שישנם לפעמים דיעות מחולקות שבאמת אין. 'כו, ינ וכולם נתקיימו

,  ז"סותרות זאכ ואפילו ההשקפות שנראות. שקפה אחת שוללת את זו לתהה ואין, מצד השקפתו על הדבר

נראה הדבר כמחלוקת מפני חסרון ההעמקה וההרחבה ש אין להחליט שהם שנויים במחלוקת כי יתכן

.  ראין כסותריםא מהצדדים אפילו הנ"כל אבל לכשיודע לו הענין על בוריו ימצא שיש פנים, ל עניןש בטיבו

יתכן שכאשר בפתרון ו .די מקצע אחד ממנה להעמיד עליה תורה שלמה, שתתרחבכ והנה בכל חכמה

הפעלה ה וכוחות הנפש יש לדון בהם מצד עצמם ומצד, כחות הנפשב חלומות תלוי הדבר בחכמה יתירה

ב אברים "והם נגד י, שמנה אותם בספר יצירה, ב"י וכלל כחות הנפש הם. שהגוף וכוחותיו פועלים עליהם

ידיעה שלמה של כח אחד מכחות ב ויתכן להיות חכם, שהנפש פועלת בהם כחותיה הכלליים, גויהב כלליים

ורה שלמה ת כחו הגופני הוא, למשל הראות. נפשי או מצד הכח הגופניה או מצד הכ ח, הנפש על בוריו

וכן , ופעולתו ופעולתו בנפשנפשית של שימוש הראות ה ל בתורה"וכן י. שראויה להתיחד באדם אחד

א השקיף מצד ההוראות הראויות "כ ,ד מינים של פותרי חלומות"כ היו כ"ע. ב כוחות המנויים" ה בכל

כ היא "ע, ד"כה ובאשר באמת ה שפעת הנפש היא כלולה מכל אלה, ידיעתוב להתכוין מכח המייחד לו

 .כוללת בכחה כל אלה ההוראות

 

qh . 

 
אין , טו כל החלומות הולכין אחר הפה קרא הואא ,ת הולכין אחר הפהם מה שנאמר כל החלומו"קל

מפני שאחת מתכליות . 'אשר פתר לנו כן היכ שנאמר ויהי, נין שכל החלומות הולכין אחר הפהמ א"כדר

הוראות החלום המה יכולים להיות ש וכאשר אנו רואים, הודעה של העתיד כשישלמו תנאיוה החלום היא

, חת במציאותא מוכרח הדבר לומר שהחלום עם הפתרונים הוא מערכה, ונותש ראותבגונים מתחלפים והו

טבעיים שהוא משכיל איך להשתמש בהם הוא מערכה ה כמו שעלינו לאמר ששכל האנושי עם הכחות

. י שכלו"ברורה איך להשתמש בהם עה ולכתחילה נוצרו כך שיבאו לידי מדה זו של ההכרה, מציאותב אחת

כ לומר שכך "ונים עש כיון שתורה שבכתב יכולה להדרש על פנים, פ"תורה שבעו כתבוכמו כן תורה שב

טהוה עם כללי הקבלה וילדי הזמן יורה האמת איך   ה והשכל, פ"נתנה שתתחבר עם תורה שבע
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ריך הוא למפרש שיוציא אל הפועל צ וכן כל דבר שהוא מרובה בהוראותיו, יעות והלכות חדשותד להוציא

קביל כאן לאמר מה  מ והסגנון. וא לכתחילה נערך שיוציא פעלו כפי הפתרוניםה כ"ע. זותכל ההוראות הגנו

נו כן ל פ שנלמד מדיוק המקרא ויהי כאשר פתר"אע, ולכין אחר הפהה שנאמר על הידיעה של כל החלומות

נה כל האפשרי להאמר נת, ו פנים מפנים שוניםב שיש' ז בא ללמד ונמצא למד שכן הוא דבר ד"כי ה', הי

' כ בחלום שהוא א"נימוס גה כ נמצא זה"ע. הכל הולך אחר הפה המגדיל תורה ומאדירהו ,להאמר בה

 .מששים בנבואה
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כיון שהכח הנפשי שפועל את  . יש כחלומו פתרא שנאמר, מר רבא  והוא דפתר ליה מעין חלמיהא

כ הפתרונים להיות "כיוכלו ש כ "מקום   לאמר ג' הי, כח השכלי של הפותר הוא מערכה אח תו החלומות

חשבות מ איזה רגש של, אותה לפניו] שמספרים[איזה מחזה גורם למי ש עד שלפעמים נמצא, מתרחבים

שלפי שכלו ותכונותיו , פ מצבו של הפותר"יוחד עמ א הדבר"כ, שאין ערכם תלוי באמת באותו המחזה

פ "שאע, תרחקו ההוראותי כ לא"אמר שכ. ואז אמנם כלל מעין חלמיה, אלה הענינים יחשל ומקריו יש

כן  ו .אבל הוא שב תמיד להיות לפי ענינו של הרואה, כל הפותריםש שהכח הנפשי ילך ויתרחב ביחש אל

אבל אינה , עיונות רבים בנפש לפי מצב הנפשר ני התורה יוכלו לעורר'שאמנם ענ, הוא בדרכה של תורה

ל התורה מצד כחה של תורה א יחש ישרא אותם הענינים שיש להם "ורה והרחבת ידיעתה כת נקראת בשם

דיעותיו גרמו אותם  ו מפני שלפי תכונותיו, פ חזון רוחו"הרחיב דברים רק על והמרחיק ללכת, וכללותה

מדין ו .מחשבות הוא קרוב להיות מגלה פנים בתורה שלא כהלכהה הענינים התוריים להולד בלבו אותם

בנפש האדם למדנו ערך  ענין הביאור של דברים ש שהוא אחד מכ חות האיתנים, החלומות וערכם הכללי

, לק גדול בשלימות האנושיח שהם לוקחים, ביאור דברי חכמים וחדותם, ענין ביאורי תורהכ ,סתומים

חכמה ה פ סוד"וע, הוא ישכיל על דבר וימצא טוב, פותרם מעין ענינםו פ דרך הישרה"שההולך בהם ע

ובזה ימצא כל , פ דרכים מתחלפים"התעסק בהם על אפשר' העליונה הונחו כך עניני החכמה באופן שיהי

" 'שדה אשר ברכו ד"ל תורה הש י הגיונה"ורב תבואות יבאו לנו ע, הגדיל ולהאדיר תורת אמתל אחד מקום

. 
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. בירוח א  ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של"למד שכמ א"מנא ידע  אר, ירא שר האופים כי טוכ פתרו

ל האדם יכיר אותם בהכרה כהה והדברים  א כי הדברים היותר קרובים, ש האדםחק הוא בתורת נפ

למשל מחקרי , נהגותיוה כ בצרכי האדם וכל"והדבר הזה נוהג ג. הכרה יותר ברורהב הרחוקים יכיר

כיר י האדם, רחקי הכוכבים מכיוון של המרחקים שבין עיר ועירמ המציאות ידענו יותר בנקל לכוין את

י זאת "ובודאי  ע, סבו ת רבות  יש ב דבר. אמתה  ותכונותיו ממה שיכיר  את עצמו לפייותר את  חבירו

לושה ומטושטשת המה ח כי עניני עצמו אף שיכירם בהכרה. פועל הטובה האנושיתה המערכה תצא אל

פשר לחדור א אבל עניני חבירו זולתי הכח הניתן להיות, קשורה באדםה קרובים אל לבו מצד אהבת עצמו

כ בסדרי  "ע. קשר הכללי רפה מאד' פנימיים אז היה ן בהירה יתר שאת מעניני עצמועליהם בעי

, נוגע לעצמו ראה רק את חלומוש נתגלה פה שמה, הולכים לפי מצב כח הנפשי המוכן מראשה החלומות
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הירה כמו ב ומה שנוגע לחבירו ראה פתרון חלומו של חבירו בעין, פותריםל החלום מעוטף ברמזים הנצרך

א מכיר גם מצד הרוחניות "כ' שיהי, חברה האנושיתה  ומתורה הנפשית הזאת תצא הת כוננות.שהיא

 .ועלת העזרו בחבירות את
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הנבואה היא כח אלהי נמצא בכלל המין  . בואה קטנהנ ז"ר יוחנן השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו ה"א

, רכז התורה האלהית בעולםמ ותיוצאת אל הפועל ביחידי הסגולה מהאומה היותר רא ויה להיו ,האנושי

א "כ כ"ע .א שלא תמצא הכנה לזה בכל אישי המין"במעולים שבמין אש וכל דבר שימצא בצד השלם שבו

ורם מניעות מצד חסרון ההתפתחות השכלית ג אמנם ההכשר ההוא, מישראל יש בו הכשר לנבואה

 הנבואה הוא שלמות כח השכלי שלמתה והנה תנאי. שלא יוכל לצאת אל הפועל, תכלית המעלהב והמעשית

יבור הכח המדמה ח מובן הדבר שצריך אל השלמת הנבואה, ננ"מ במו"כ הר"משכ עם שלימות כח המדמה

והנה בנביא השלם כיון . שפיעו זה על זה לטובהי א"ז כ"באופן שלא יזיקו זא, אל הכח השכלי

, " בחלום אדבר בו"לום נבואיי ח נבואתו ממ דרגה של' אז בין אם תה י, חותיו בתכלית ההשלמהכ שהשלים

לל ג ם  כ שלמה השכלית עד שאין השכל מסתלק ממנו ;כ הו"מ פועלת כ"מ ,שאז כח המדמה שולט בטבע

כ יצא מראה הנבואה שלם בחיבור השכל עם "ע ,א הוא פועל את פעולתו בכל שלימותו"כ, באותה שעה

, הקיץ שאז השכל שולט בטבעב אתושרואה נבו, "במראה אליו אתודע"ממדרגה של ' יהיש או. המדמה

ת עצמם  א אבל בבני אדם שלא  השלימו. כל תקפו מפני השלמתו היתירהב כ פועל"מ כח המדמה הוא ג"מ

, כ ז את המניעה"תבא ג, רבים המונעים את הנבואהה לכל החסרונות והמעצורים, לזאת המעלה האלהית

עת העלולה למראות של חלומות ב , השינהבעת] אם[מדמה וכח השכל יכולים להתחבר יחד כי ה שאין כח

כח המדמה , שלימותב ובעת היקיצה שהשכל פועל כערכו. שכל אינו שולטה אז, מפני שליטת כח המדמה

כח ה אמנם כאשר. ל בני האדם ששללו ממנו כחו הנהדר העצמיש חסר אונים הוא מפני החשבונות הרבות

יש חלק בנחלה הלאומית  , נאצר בכתבי הקודשו הנבואי הכללי שכבר יצא אל הפועל באומה הישראלית

דהיינו , מדמה עם הכח השכליה כ ראוי הוא שבעת התחברות האפשרות לכח"ע. ישראלמ הזאת לכל אחד

כח השכלי ה וכח המדמה עם, שינה אל היקיצה שהמשמרות נוגעות זו בזוה ברגע של חילוף המצב מן

ת נפשע מעט מההכנה הכללית שיש לו באשר הוא היול אז הוא עלול, עומדים בנגיעה היותר אפשרית

, ז נכואה קטנה" נפל לו פסוק בתוך פיו הו כ כשהשכים"ע. אומה זו שהנבואה האלהית היא לה לנחלהל בן

שעם כל , גמורהה וכערך ההכנה ביחש השלימות העליונה. תוך הנחלה הכלליתמ באה אליו בערך חלקי

הגדולות " ,דבר גדול מעשה מרכבה , אה שנקראת בשם גדולהנבוה אשר לעומת, מיעוטה יש לה איזה ערך

שימצא לה המשכיל , חלקית וההכנות בשם נבואה קטנהה לעומת זה נקראת ההשפעה, " אשר עשה אלישע

 .רךע איזה
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וחלום שנפתר , וחלום שחלם לו חברו, ל שחריתש חלום, ח שלשה חלומות מתקיימים ואלו הן"אריוו

החלומות בתור חק טבעי כבר נתבאר . 'נוו אף חלום שנשנה שנאמר ועל השנות החלוםא "וי, לומוח כתוך

יש איזה תועלת לנפש ש אם בעולם הפנימי, אמנם התכלית תמצא. הם תעודה ותכליתל 'א שלא יהי"שא
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או גם יותר מזה להיות , ונות לפי ערך החלומות השוניםש פ כחה המדמה מחזות"בהתיצב לפניה ע

ויותר מזה שעצם החזיון הוא . פועלב י הוראתם לאיזה ענינים מעשיים"עולם החיצוני עשר להם בק כ"ג

חלומות ראוי יותר ה וכדי להבחין איזה מן. ת השינויים העלולים לבא בחוגהא מכשיר את הנפש לקבל

א ברשמי "יותר משנאמר ש כל תעודתם אינה כ, מעשהה ליחסם אל צד העולם החיצוני שהוא עולם

ראוי לנו . מציאות כולה ועלילותיהה ודבר אין להם עם הערך הכללי של כל, י של הנפש לבדהפנימה עולם

, ולם החיצוניע ותר להרשים פעולתם על עולם המעשה הם קשורים יותר אלי שהחזיונות הקרובים, לומר

כ חלום של שחרית ראוי יותר להתקיים מצד קרבת  "ע .א בקיום"כ תעודתם היא לא רק במחזה כ"ע

, וחלום שחלם לו חבירו. מעשי החיצוניה ישומו אל הזמן שבו יצא  האדם מעולמו הפנימי אל העולםר ןזמ

שהוא ראוי , עולם החיצוניה ראוי הוא ביותר להיות נמנה על סוג התעודה של, חיצוניה מפני שבא מעולם

היות נפעל ל וצאים מהם כאלה שיש להם יחש אל הדבר הנפעל או העתידמ מאחר שאנו, להמצא בחלומות

פועלים על האדם מצד קשורו אל העולם החיצוני לבין ה גם בזה יש הבדל בין הרשמים. בעולם המעשה

, נפש הפנימיים כשהם באים ממקורהה ציורי. באים לו מצד עצם תנועות הנפש בציוריה הפנימייםה אלה

] כשיתקשו[ אמנם. כי כולם הם מעולמה וחוגה, שר יקשה על הנפש לציירוא דבר , אין בהם דבר זר

זה אות שאלה , היות פותר את החלום בתוך חלומול עד שכחו המדמה יאזר כח, הציורים על הנפש

דהיינו , יחשו אל עולמו החיצוניב באשר הם עלולים לפעול על האדם, סודתם מעולם החיצוניי הציורים

שהם רק לפי כ  כח המדמההדבר מובן כי תכלית תנועות ציורי, לום שנשנהח א אף"וי. להתקיים בפועל

כיון שאי ן  , אינה צריכה להרבות ברשמים ולחזקם, עצמהל תכלית פעולתם על הנפש כשהיא מתבודדת

אמנם בחלק העלול . בע ההשנותט כ אין ראוי להמצא בזה הסוג"ע, כלית קיים כי די להם שעתםת להם

כ "ע. ותר אמיץי יחושה המעשי' כן יהי, הרשימה יותר חזקה על הנפש' תהיש כל, לפעול על עולם המעשה

, שתעודתם הוא לא החזיון כשהוא לעצמו, חלומותה גם חלום שנשנה יש פנים לומר שהוא נמנה עם

 .כ"יתקיים גש א"כ
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עיונך ר שנאמר אנת מלכא , ראין לו לאדם אלא מהרהורי לבומ ר יונתן מנין שאין"ר שמואל בר נחמני א"א

הרהורי הלב שבאדם גם הם יש להם חקים . נדעת ורעיוני לבבךא מהכא "ואבע, על משככך פליקו

וללת בקרבה יחש גדול אל כל כ ומתוך שהנפש האנושית. שאינם קבועים ככל הבריאה כולהו קבועים

בהוה , מציאותה ויתה יש מקור גם לכל הידיעות המתיחסות לה בכללה כ בעומק"ע, המציאות כולה

הנה  , צמו להיות יודע את נפשו במעלה רמה כזאתע תז שלא השלים האדם א"אלא שכ. ובעתיד

הם בכלל באות מתוצאות הכח של ש והרהורי הלב, ידיעות המה בו נגנזות ואינן יוצאות אל הפועלה אותן

עת המתחייב ל ,כ משמשים בתור אמצעיים להוציא על ידם את הגנוז בנפש"ג כ המה"ע. הנפש הפנימית

ז יורה לנו מה רב  "וכ. פויים לעיני האדם חלק מעתידותיוצ ת שיהיומצד ההנהגה העליונה הכללית והפרטי

כמו מהלך הרהורי , אין שם סדרש ל הסדר האלהי גם במהלכים שנראה לנו לפי עינינו הטרוטותש כחו

המקרא שנאמר   מ הראיה היא, לב להיות הם הפועלים בהצעת המחזה הרצויה מצד פעולת הרהורי, הלב

כשרון ה יצאו הרעיונות ועלו לעורר כחם בההוצאה אל הפועל אתש ,"בך טליקואנת מלכא רעיונך על משכ"

ולעתיד מתוך שזמנו ההוה , האדם הוא אחד מחלקיוש הטמון בפנים הנפש מהיחס אל כלל המציאות מתוך

קור הדבר מה שאין צורך בחומר מ כ לבאר"ע. וליא אחת מאותה השלשלת הארוכה של העתידח כ"הוא ג

הנפש ש מפני, א הרהורי הלב עצמם"תוכו חלקים של ידיעת העתיד כב זה הכוללאחר להוצאת המח
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שלא הבטיחו ". ורעיונך לבבך תנדע"נאמר ש מביא ממה, בעצמה היא המקור הגנוז של הידיעות הללו

והדין . עצם נפשו הפנימיתב היינו הידיעות הגנוזות, א במה שידע את עמקי  רעיוני לבבו"כ בידיעה אחרת

פוי צ ויסודי הידיעות באים מכח פנימיות הנפש ששם הכל, ן החוץמ  שאין צריך כאן לנטיעהנותן כיון

כ את  הק נינים של הרעיונות "די להם ג, גילויה גם הדברים המביאים את  ההעלם הזה אל, מיחוסים כאלה

 הרעיונות כ כח גילוי בחלקי"ג הם יעוררו, העולם החיצוני אל הנפש פנימה ובאו לידי גילוימ שכבר הובאו

ומזה . נוזיםג נפש להיות רעיון גלוי אחד מוציא מקרב הנפש המון רעיונותה שהוא אחד מחלקי, הגנוזים

שכמעט  שנדבר עמו , לבבו ואינו מכיר במציאותםב בא הכח לכל איש ממולא  בידיעות שהמה גנוזים

מיד יעלו על רוח , וזותדיעות גני לה יחש עם המון' דיעה שאנו מביאים אותה לידי גילוי ותהיי באיזה

גלויים שהצענו ה גנוזות וישתמש בהם לבנות ולסתור ולהרחיב את הדבריםה דיעות המון הדיעות-ההוגה

 .וחר רוח אמשיך רוח ואייתי, ובלשון הזוהר , לפניו
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יש הבדל . דהבא ולא פילא דעייל נקופא דמחטאד מר רבא תדע דלא חזי אינש בחלמיה לא דקלאא

לרעיונות , רואה האדם מן המציאותש נות הגלויים שרובם הם מובאים מעולם החיצון ממהרעיוה בין

החזיונות  , ערכותמ 'כ נחלק לב"ע. וב מדברים שמקורם הוא נפש האדם עצמור פ"הצפונים שהם באים ע

יש להם , תלויים בפעולות העצמים הבאים מן המציאותה התלויים בעצמים מן המציאות וחזיונות

הם בפועל בעולם החיצוני אל נפש ש מפני שהם באים מדברים, רעיונות שהם כבר גלויים בפועלל הא יחש

שהרי הפועל הוא , גילויה עיונות התלויים בפעולות הם באים מפנימיות הנפש אלר אמנם. האדם הפנימית

חזות מה כ הם שייכים אל חלק"עקריות הם צריכים למחשבה תחילה עה והפעולות, האדם בחוגי מציאותו

בין מהלך של הרעיונות הגלויים בין מהלך של ש ומביא ראיה. הפנימיים מצד חלק הנעלם של הנפש

פ חקים שיש להם יחש "חלומות עב הם בנויים, צפונים שדרכם לבא מעומק נפש האדם עצמהה הרעיונות

מטבעם ש הרעיונות הגלויים, מחזות הנכללים ברעיונך על משכבך סליקוה כ מצד חלק"ע. עם המציאות

פני שלא ראה כאלה בטבע המציאות החיצונית מ ,לא חזי אינש דיקלא דדהבא, לבא מן העולם החיצוני

. געם של הרעיונות הגלוייםמ י"רעיונות שהם גנוזים בעצם הנפש והם מתעוררים לצאת עה ומצד מערכת

, פעולותל שייכיםמזדמן בחלק המחזות ה' הי, נפש דברים של תוהוה צבור בפנים' אפשר שיהי' אם הי

. דברים סתורים לגמרי מן המציאות, ושב לפעולח שמקור הפעולות המה מחשבות הפנימיות שהאדם

ל פנימיות הנפש של ש כ מחלק המציאות"נובע הוא ג" רעיוני לבבך תנדע"חלק של ה ומתוך שאותו

מפני שרעיון כזה , א חזי אינש פילא דעייל בקופא דמחטאל כ"ע, הגיונותיה הפנימיים יש ערך אמיתי

אין לנו פינה בכל המציאות כולה שלא ש ,פ הדברים מלמדים לנו"עכ. הגה לב אדם במחשבתו הפנימיתי לא

כ "ע". כל משלהב ומלכותו"ז נאמרי "וע, מהסדר האמיתי, ל הממשלה העליונהש נמצא שמה סדר מערכי

כי גם  , א" והרהורי הלב של בנבמהלך הדיעות' שמש אפיה לנו לתמהון כל הדברים הנעשים תחת' לא יהי

פ שהוא "אע, והחסד האלהי. הצלחהה ש סדר וחקים מונהגים בחכמה עליונה להגיע לסוף אל מרוםי להם

שוטפים בטרם הזמן ה ממש כערך המעשים, נראים בעינינו נגד מטרת התכליתש עובר דרך מעברים

להים א ואתם חשבתם עלי רעה "הם באמת מקיימים אותה כערךו ,שנראים כסותרים את העצה העליונה

 " .חשבה לטובה
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לכא מ ל שבור"א'  ורעו בך שקצי כו' זית דאתו פרסאי כוח ל"א, מאי חזינא בחלמא' ח כו"ל קיסר לריב"א

החכמה השלמה בידיעת נפש זולתו . 'שייתא כוק דאתי רומאי ושכו לך ומחני בך' לשמואל כו

א מהשואלים רעיון כזה אשר "כל א מהם להמציא" שעמדה לכהיא, ליר איו' שלמים הללו מסוד דב שהיתה

באשר רומי ו .כ"למען יעשו הרעיונות את תפקידם בחלום ג, ל אותו היוםכ ביכולתם להזיזו מהם' לא יהי

ולה שום פחד על קיסר רומי פן יעיזו הפרסיים להחליש  ע 'לא הי, שהיתה פטיש הארץ נודעת בכחה הגדול

כ בחוץ "יא תלויה בערך כבודה גה אמנם הגבורה של ממשלה אדירה כזאת. ית גבורתה של רומא בפועל

יכול לקחת ' ק ז ה היר ,רעיון שפרסאי יעיזו לחפש דרכים להשפיל כבוד קיסר רומאה כ"ע, לגבול ממשלתה

שהוא , רעיון ורעו בך שקצי המורה על השפלת הכבודה כ צייר"ע. לבב הקיסר להרבות במחשבות

ולך על מועד השקיעה של הממלכה ה ויורה עוד שאין הרעיון. יותו נחוטרא דדהנאוד יותר בהע מובלט

הו לעתים רחוקות ז אבל. כמי עתים שיתכן לבא קץ גם על ממלכה היותר אדירהח שכבר ידעו כל, האדירה

בעוד התור הוא , אלא בחוטרא דדהבא, ומי עומדת עליהר מתקופת הגבורה ורוממות המעלה שהיתה

רעיון כזה . צות להשפיל כבוד רומאע דהיינו בעתים קרובים יבקשו להם פרסאי,  ההצלחהזהב ועתה תור

כ "קיסר כולי יומא עה יכול לזוז ממחשבותיו של' לא הי, מעמד הפוליטי הרומיב לו סמוכים גדולים' שהי

י כ ,מיי רעיית שקצי מצד רו"פשר להציע לפניו רעיון מחריד עא 'לא הי, אמנם שכור מלכא. לאורתא חזי

א פשוט "כ, ד כבודה"שום ממלכה לדון ע' עיניב נחשב' כי לא הי,  ל ה עסק להשפיל כבוד פרס' רומי לא הי

כ הציור "ע. שלטון והעזה יניה להמעיט כח הממלכ ה העומדת לפי דעתה לשטן לה בעולםע היא לטשה

כחו כלומר יתעמרו ב, וא דרומא יטחנו ביה קשייתאה האפשרי לקחת את לבב שבור מלכא

צב הימים ההם ביחש פרס אל  מ מוכרח לפי' דבר זה הי. עמיסו עליו עול כבודי מנשא בפועלי ,להחלישו

. לאורתא חזיו מוכרח להיות מהרהר כזה כולי יומא' בור מלכא  עד שהיש לשום אבן מעמסה על לב, רומי

את הדרכים כ "כ באותו מעמד ג"הציעו ג, הםל שכל רז לא אניס, ובודאי החכמים השלמים הללו

כ בעצת חכמה "לחות דעה גו ,אפשר להממלכות הללו לפגע זה בזה כל אחת כערכה ומצבהש הפוליטיים

אמנים המה נ כמה, הדין נותן שיכירו המושלים הללו האדירים' אופן שהיב ,בדרכי ההגנה מההיזק הנשקף

 ".נבון הגוי הגדול הזהו רק עם חכם"ואמרו כ ל העמים : בהבטחת ' דברי ד
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המורגל , "בהדיא", "להדיא", ש החכמה"ולי הוא עא ]הדיא-בר[הוראת השם . ר הדיא מפשר חלמין הוהב

חלומות תכנם הוא רמזים שצריך הפותר ה ובאשר". באור מפורש", "פרש"תלמודי שהוראתו הוא ה בלשון

כל החכמות לומות היא כח ובאשר חכמת פתרון. בעברית" פענח"דיא שם האומנות כה בר' יהי, לפרשם

ראוהו ק כ"ע, ז כשרון עצמי מלדה בטבע הנפש"התלמדות צריך עה שלבד, הנוסדות על הכחות הנפשיים

.  אומנות אומנתו היא לו ענין עצמי והכנה תולדותיתה להורות כי בעל זאת, בשם האומנות כשם עצמי

את לא  יספיק לה כמה כזח להורות כי, ש חכמתו צפנת פענח "כ כונת קר יאת שם יוסף ע"ג וזאת היא

אשר האיש הצדיק יוכל להשתמש , נפש שהיא מתת אלקיםה א צריך לזה הכשר בסגולת"הלימוד כ

כשרונות המצויינים התלויים בערך ה ככל, והנוטה מדרך הי שרה משתמש בה להשחית ולחבל. טובהל בה

 .אנושי ורעתו לפי מצב המוסרי של בעליהןה פעולתם לטובת הכלל

 



 363

rg . 

 
מאן דלא י היכ ליה אגרא הוה מפשר ליה ו ,יה אגרא ה וה מפשר ליה למעליותאאן דיהיב  למ

הפתרונות תלויים כפי הכשר רוחו ו ,אשר החלומות יש להם ברובם צדדים רבים של הוראותב .לגריעותא

כ מאן דיהיכ  "ע .וא איש ששם עיקר שימושו עם כשרונו רק לתועלתו  הפרטיתה ' כ באשר הי"ע. של הפותר

ל ש היו ציוריו הפנימיים עוזרים לו למצא הוראות, טובתו של זהל והיתה נטייתו הפנימית נוטה, ליה אגרא

והדעת . יוריו לצייר עליו הוראות של רעהצ מתוך  רעת עינו היו נוטים, ומאן דלא יהיב ליה אגרא. טובה

יש , לדתומיוחד לזה בתוה מ הצטיירות הנפש של הפותר"מ, החלומות הולכין אחר הפהש פ"נותנת שאע

עלולות ה כיחש של המהפנט על הנפשות, צד כח המצייר שלהםמ לה ודאי איזה יחש עם נפש החולם

 .להתפעל על ידו
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יוכל היות שיסוד חפץ קדושי . א הוה יהיב ליה אגראל אביי יהיכ ליה אגרא רבא, ורכא חזו חלמא.בייא

הנהגה האלהית גומרת את כל הראוי ה יהלה בפתרון חלומותיהם היה מיוסד על חפצם הפנימי שתהא 'ד

שבו שלחסידים ח ,כ שהפתרון פועל"חלומותיהם צדדים של הוראות וידעו גב וכיון שהכירו שיש. לה

. תוצאות של הנראה מצד הערת ההשגחה העליונהה שכמותם הדבר נכון להיות גומרים בפ ועל את

י הפעלת הפותר מצד תכו נתו  "ינוי עש חלקו באיזה אופן תצא ההוראה בדרך ישרה מבלי שתקבלנ אמנם

פשו לצד הישר  נ ואם לא ישיב  את  טבע, ותו בר הדי א בתור איש  נוטה לחפץ רעא הכיר את, אביי. העצמית

א "כ, פ סוד ההשגחה העליונה"פי הראוי באורח ישר עכ אז לא תצא הוראת החלום, י קבלת אגרא"ע

לא בא התכלית הנרצה להם להוציא ש ונמצא, י רע השפעתו של ציורי הפותר הרעים"סתכסכת ע מ 'תהי

היותו חפשי מבלי נטית נפש ב רבא חשב כי רק. כ יהיב ליה אגרא"ע, השגחה הטהורהה אל הפועל הוראת

הוצאת ' תהיש כדי, כ לא יהיב ליה אגרא"ע, פ טבעה העצמית"ולכת עה השקפתו' אל נתינת השכר תהי

וזאת היא אחת מערכי החסידות ,  אשר התותה להדרךב ההוראה של ההשגחה העליונה יוצאת לפעלה

ואמר חסיד . פ ההשגחה העליונה"ע א את הרצוי"לי שלא ירצה כ"כ החסיד ב חוה"שכתב ג, מיםר היותר

תפילה לא ב ואחד מהחשידים אמר כי לולא המצוה שיש, התאויתי לזולתוו אחד מעולם לא הייתי בענין

 .העליונה' פ השגחת השם ית"ק את הנרצה ער חפץלהורות איך לבבו , מבקש על צרכיו כלל' הי

 

t . 

 
יווי הדיעות וההתחברות של הריעות הנפלאה בשני ש .'כו, מרו ליה אק רינן בחלמין שורך טבוח לעיניךא

פנימיים וציוריהם המדמים היו  ה כ עד שגם רגשותיהם"פעלה על נפשותיהם שווי מופלא כ, ללוה הצדיקים

יכולה להמצא ש זאת היא פעולת האהבה הנפלאה, חלומותיהם סגנון אחדל גם' כ הי"ע. כ באופן שוה"ג

 .שקפות נעלותה בנפשות זכות כשפוגשות בערך שיווי של
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.  'ושתית כו' לאביי אמר ליה נפיש עסקך כו' וכ רבא אמר ליה פסיד עסקך ולא אהני לך למיכלל

פ הסבות המוכרחות להיות כעין  "ע או, פ מושגם הפרטי העצמי"מושגים יכולים להצטייר או עה ציורי

שור היא הוראה  ה עצם טביחת. כ ציורי הפתרונות ביחש לחלומות"תחלפו גי ובזה, אבות לאלה הציורים

כ שוחט "ע, שום שבחייה עומדת לדברים יותר מאכילהמ כדאמרינן בעלמא שוחט הוא מקלקל, להפסד

לא יאכל , ור הוא מצב מ רווחש היות טובחאמנם מצב  הענין שמביא את האדם ל . ז מותר "ל עש בסכין

כ "ע". כל יוםב ומי שיש לו מ אה מנה ישפתו לו קדירה של בשר"ל "מרו חזא א בהזמנה הזאת" אדם בשר כ

ציור החלום בא לו המשפט כפי ציור המחזה כשהוא ב באין לו דבר שהעירה את מחשבתו להעמיק

היא הוראה למצב כללי של הרווחה ש ,פ סיבתו"תינת האגרא  העירה את לבבו להעמיק בחזיון ענ .לעצמו

ערך של הסיבה ה מצד, ושתית' כ הורה בזה נפיש עסקך וטבחת כו"ע, בשר וייןב א"ושמחה ואין שמחה כ

 .שמביאה את המושג
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. שביהב ודמיין כד קא אזלן ' ל בנך ובנתך נפישן כו"אביי אל ,ל ככש תיה"קרינן בנים וכנות תוליד לרבא אא

ולמדנו שהנפשות השונות , ל רעיוניו יחש האגראע עד כמה פעלו, לנו תארו הנפשי של בר הדיאכאן יצא 

ואין דבר היוצא  , ל כלל המציאותא הרעות עם כל יצרי לבבם כולם הם נערכים במערכה יחוסיתו הטובות

א אחת יה ולפעמים גם זדון לבו של איש רשע" . 'שאול ואבדון נגד ד"ם ג כי, מסדר ההנהגה העליונה

די לו לבר הדיא אם יקח  ' והנה במקרא זה הי. רכהד מהשלשלאות שההנהגה הכללית תעשה על ידם את

, צריך לחתימת הפסוק' טלים לא היב ובאשר אין חלום בלא דברים. אשית הפסוק לומר לטובהר רק את 

טה הזאת  הנחה הפשוה לא עלתה, מציאות כערך דברים בט לים אל המעשים ההויםב שהוא ביחש המאורע

בר כח ג כ"כ, ולעומת זה לאביי באשר נתן אגרא. אשר לא יתן אל פיוב מהתעוררו לחפש ציור רע, על ציורו

בכלל הציור ו .לציור כולל ענין טוב ומשמח, בוש הצד הרע, ציורו להפשיט אפילו את האחרית של הכתוב

. לו ביחשו אל בניו ובנותיול רע במצב החולם שיארע ש ענין' שיהי, שראוי להצטייר מזה הפסוק הוא

רעה ' אבל תהי. ציאות בנים ובנותמ פ הקדמת הטובה של"א ע"א לו לבא כ"ענין כזה שא' רע יהיה ואותו

צייר ציור של ל כ"ויש ג. עוצם מיעוטה וביטולה נגד שמחת הלב של הטובהמ ,כזאת שהטובה ממתקתה

יר את הרעה באופן מכריע ומאבד צי, ל כבשתיה"אש ולרבא. רעה שמאבדת את טעמה  של כל הטובה

לו אם היו כול ם  ' וטוב הי, ל בניו ובנותיוע כיון שגעגועיו, כ מ חזה של מורת רוח"ולאביי צייר ג. טובהה את

ד הערך של "תאים עמ ופתר כי אין ה מחזה, ה נחשבת היא הרעה לעומת הטובהמ אמנם . נשואין בעירו

 .כללית שלהה ד ההרכבה"א ע"כ, הרעה עם הטובה

 

tb . 

 
ואכפה לך ויהבת להון ' נך ובנתך נפישין כוב ל"לאביי א, קרינן בניך ובנותיך נתונים לעם אחרא

ר "דא, וכנתיה לידי אתתא אחריתא' ניב ל דביתהו שכיבא ואתו"לרכא א. הווה לך כעם אחרו ,לקריבה

 בניה ובנותיה של נתינת. שת האכא  ד כניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות זו"מ ר"א א"י ב"אר

ומרת את רוחה ש כאשר כל אומה, האחד הוא. תצוייר בשני אופנים, אה התוכחהב ז"האומה לעם אחר שע
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ת   ד ושמירת' ישראל הראש לכל הקנינים הכלליים היא אהבת דב .סגולותיה וקניניה הרוחניים, ותכונתה

פונה לעם אחר  ' ורוחם תהי, וח זרהבנות ברו י הגלות והפיזור יגדלו הבנים"כ ידאב הלב אם ע"ע. קודש

, זאת התוכחה". ספיקוי ובילדי נכרים"וכדברי הכתובי , להשתעשע בסגולותיהםו לאהוב את דרכיהם

ולים ע להיות, הם חושבים כי מאושרים הם וכי יצאו לרוחה, אומהמ לפעמים הבנים עצמם לא ירגישו

, ומללה היא בראותה שבניה יצאוה ואינםה אמ אמנם הכנסיה בכללה. ב"במעלות של משרות וכבוד וכיו

, הבנים המה נאמנים לעמםש ]פשוט[ויש אמנם . מצד הבדל התכונות הרוחניות" אחר-עם" זאת היא קללת

ורם א אבל עם אחר ידרך עליהם ברגל גאוה וימנע מהם, לב שלםב אלהי ישראל ובתורתו' דבקים בד

הנה לפי הציור של המין . בר ממקום  למקוםג יסתום מקורי פרנסתם וידריכם מנוחה בטלטלת, בחיים

א מורת  רוח  האב "זה כב שאין, "בניך ובנותיך נתונים לעם אחר"רוח שיש בהוראת ה של זרות, הראשון

כשתוקח במערכת היחיד תצא ההוראה של נטיית , הםל ולהבנים עצמם לא תבא צרה מורגשת

, וכשאכפה לך ויהבת לקריבה. טבעיותה ב מנטיות"דבקה במשפחתו מפני שיווי התכונות וכיול האדם

הבנים עצמם הרגשת צער ל אבל אין בזה, דמיין לך לעם אחר שונה בסגולותיו, כונתךת שתכונתו רחוקה

צב מ י שנאה של"דהיינו המתחוללות ע, י עם אחר"גופנית שבאה עה המצוקה, אמנם הצד השני. כלל

כ מרה "היא ג. כ יציקהו באשר יוכל"ת צעדיו עא העיקרי בארץ שהנודד יצר-האחד-שיחשוב העם, הכלכלה

שעיניה צרה , אבה ובחק היחיד היא דוגמת  א שת, גם לבנים עצמם הנתונים בצרהו מאד גם להא ב

ודמיון . רק הם לדעתה יסבבו בבית דוחק וצרות מקוםו ,מפני מחשבתה דאכלו לגירסנהא, בחורגיה

מקורה הפנימי היא עניני סגולות , עמיםה  שנאתהיא השוויה נערכה מאד, ל עם אחר לאשת האבש השנאה

רוחה זרה , שת  האבא כן. מנם יתגשמו במצאם מקום בשאלות הנוגעות לעניני החייםא ,ותכונות מחולקות

רכיהם צ בסיפוק, ותתגשם בפועל בשאלת החיים, ב"הבתו אליה וכיוא חושבת שהם ישיגו גבול, לבני הבעל

אמנם הדמיון הכללי הוא לשיעבוד . רבות כאלהו תם ויושר לבבםבעין זעומה וחפישת עלילות על הנהג

שהוא תלוי בדברים הסתוריים , חורגיהל הרוחות לעולם לא יתאימו כאשר לא תתאים רוח האםש ,הגופני

 .כ"עצמם גב כ יש מקום לידיעת והרגשת אופן המצב להבנים"ע. ייםק שעברו ונקבעו לטבע

 

tc . 

 
ל פמיד עסקך "לרבא א', רווח עטקך ואכלת כומ ל"לאכיי א', גוקרינן לך אכול בשמחה לחמך וא

והנה הדברים הישרים ומורגשים . שכלה דרכת האדם הישרה היא מורכבת מ הערת התורה והערתה .'כו

הוא  , טבעיו הולכים כשורהו האדם שעניניו, ישר יש להם יחש עם התורה בשני אופניםה בישרם מצד הטבע

ו אומץ בחזותו ל אמנם יוסיפו. טבעיות מצד הטבע של הנפש הישרה והבריאהה יתעורר לההנהגות הישרות

זולת נטייתו הפשוטה הטבעית יש מטרה אלהית יותר ש כי אז ידע, את הגות רוחו מפורשים בתורה

, ומלל מצבו הוא מצב בלתי טבעיא אמנם כשהאיש הוא. נשגבה לדרכו הישרה והרגשתו הנכונהו כללית

בר סר כ הוא, ב מצרות החיים התכופות"הולכים ארחות עקלקלות וכיוה קיואם הוכה בכאב לב מעס

איש כזה צריך הוא אל הערת . בריאה חשה ומרגשתה לא יוכל להרגיש את אשר  טבע הנפש, ממצבו הטבעי

א "כ, ת הדבר אל ערך יותר רםא לא לבד בשביל לרומם, דברים שהדעת נותנת והטבע מכרעתול התורה גם

צב השמחה מ ,אכילת הלחם כשמחה. בע הנפש האנושית כשאינה לקויהט ל הראוי מצדפשוט להעמידו ע

כ "ע. שרי האיש שמצבו לא יסיר אותו מטב עו הראוי לוא .וטוב לב ראוי לו לאדם מצד טבע נפשו הישרה

, צד שהוא דבר מ שובח מצד התורהמ פסוק אפשר להתיחש רק להערה של יתרון על ערך טובת הלבה חזיון

דבר  הראוי לחוש ה על, מנם צייר הצד הרע שיש בהצורך להוראה מדברי תו רהא .פן פתר לאבייז האו"ע
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שההערה היותר יקרה וקרובה : לו"אריך החסיד בחוהה כאשר. מצד הטבע ויושר הנפש עצמה

בהיותה קרובה אל  , היא הראשונהו .מעלה היא הערת השכל הבאה אמנם בסיוע של הערת התורהה לרום

 .תקיימת היא בו ומתפתחת במשרים גם מתמדת ברב  בטחוןמ , ברוחוהאדם וממוזגת

 

td . 

 
אקרינן זיתים יהיו לך בכל . ל מסיפיה"רבא אל ל מרישיה"לאביי א, קרינן זרע רב תוציא השדהא

אם , בענין הבלטת הרעיון, דיבור ההגיוניה יש הבדל בטבע. ל מסיפיה"ל מרישיה לרכא א"אביי אל ,גבולך

י יש דיבור היוצא מצד כ .לפי ערך הפעולה הנפשית הפנימית על ענין הדיבור, ו בראשוא יבא בסוף המאמר

הדיבור הזה . וא כמו נפעל להוציא דברו באיזה מבטאה שהאדם, ההתרגשות של הציור הפנימי

מזה . והוא כעין הכרח, אדם במילואהה גם שלא בהסכמת הרצון החפשי של. מתפרץ לצאת החוצהכ הוא

יקר פעולת הדיבור ע 'ואז יהי, דיבור בראשית התפתחות הדיבור באדם בקטנותוה טייתבאה ראשית נ

ל כ 'כ בראשית המא מר יהי"ע, מתפרץ שהכח בטבעו הולך וחלשה כ כל דבר טבעי, בחזקה בראשית המבטא

בא בתור רג ש של התפעלות והתפרצות הרוח ה ,לא כן הדיבור היותר מעולה. כח הדברי ובסופו יחלש כחו

ת ציוריו הפנימיים כדי א הרוצה בהתישבות דעתו לבטא, תור משפט בחירי של השכלב א"טבעו כפ "ע

נימית פ ואולי בתכונה. בנין הגיוני ועיקר כח המאמר יראה בסופוב הוא יסדר רעיוניו, למוסרם לזולתו

דבר וה. בטאיהם הם מלעיל ויש מהם שהם מלרעמ שיש מהם שרובי, כ תכונו ת השפות"כזאת מתחלק ות ג

כדרר , היו רוב מילותיהם מלרעי פ תכונה שכלית הגיונית"השפות הבנויות ביותר לפי מוצאם עש הנראה

טבעיים והמית ה והמיוסדות מצד רגש  החיים. חזק וניכר יותר בכל עזו בסופוו מתינות ההגיון שכחו הולך

ונה למשאי  נכ, ק שהיא ודאי שפה שכלית בעקרה"שהל כ"ע. פ רוב מלעיל"הרוח המתפרץ הם ע

פ "זולת ע, וב המלות הנה מלרער ,שקולם הולך וחזק ותמציתם נראה בסופו של ענין, הגיוני לבו קודש

, תכונותיהםב וכן הלשונות הקרובות לה, מבטא באר חות יסודי דקדוק השפהה הכרחים מיוחדים בדרכי

חלומות בהבלטת ציורי ה, כ בטבע המדמה"ג מובן הדבר שמה שיש בטבע הדיבור בפועל יש

לקחו את המאמר למבטא לו ב אם נצייר את כח המדמה, כ יש שני פנים לדבר"ע. דיבוריםל כשמתיחסים

נין ההגיוני ע ואם נציירו לערך. כל כחו ברישיה' אז יהי, התפרצות הרוחו פ ערך של התרגשות הטבעית"ע

' הישל"כד רשת חז, " מאדויהי קול השופר הולך וחזק" ורמוז במתן  תורהו, כל כחו בסופו' שבדיבור יהי

מקום לשני המשפטים ' כ הי"ע .תחזק כל שהולך ונמשך לא כבשר ודם שקולו כהה ומתחלשמ הקול

זרע  "מנם הרצון בענין המתיחס להפסוק א .נפש המיוחדת לפתרון החלומותה בחכמת, מרישיה או מסיפיה

ויבדלו בין הצלחה , ריעהי ז"י השתדלות כערך התבואה הבאה ע"וא הדבר הבא עה ,"רנ תוציא השדה

הוא נערך אל הדברים שבאים לאדם במקרים נסמכים " ךל וזיתים יהיו. "לחסרון הצלחה במצב האדם

כ בערכם לדברים "בד מה שהם נחלקים גל ,ניניו הקדומים בחומריות ורוחניות גם מבלעדי השתדלותוק על

 .משמןלמותרות ועניני עושר ושפע ברכה להצהיל פנים ו המוכרחים לאדם

 

te . 

 
וית ה ל נפיק לך שמא רר יש מתיבתא "לאביי א, יראו ממךו נקר א עליך' קרינן וראו כל עמי הארץ כי שם דא

פ שני "פועל להכיר יתרון של אי זה איש תצוייר עה ההכרה שתצא אל . 'ל מתפסת ב גנב י כו"לרבא א' כו
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כ כשיתגדל אדם באיזה  "ימיות עפנה פ רוב מעטים הם המכירים את המעלות"ע. ופן טוב והפכוא ,אופנים

הרים על נס את  שאר  ל המשרה כעין בית יד'  אז תהי, מעלות' כ מבעלי" מבקשת גה משרה של כבוד והדר

ויש לפעמים שתבא . רחוקים מהכרת המעלות הרוחניותה למען ידעו מזה גם  עמי הארץ כולם, רוחו

י "אז ע, וגו של אדם הנעלהס ישאינה כלל לפ, צרה הבאה מדבת שוא של רשע, צרה על אדםו שואה

וב  יתרונותיו ר מתרגשת ב לב אנשים רבים יבאו להודיע ולפרסם להיפך אתה ההשתוממות הרבה הזאת

כל צריו ששו על רעתו ואין מנחם , אשר בנפלו, ם ישראלע בפרט, אמנם ב יחש עם שלם. ומעלותיו הרמות

הצלחה מורגשת של עושר ושלטון ב א"כ, א יצוייר כלל שיראו עמי הארץ את  ג דל ערכם הרוחניל ,לו

י "יקר שמו עי ,כי בגבול הקרובים אליו אחיו בני עמו, יחיד יש מקום לציורה אבל בחק. המורכבת עמה

כ פת ר  "ע. ז כפי אמתתם"ירוממו על נס את  מעלותיו עיש ,הרעה והבוז הבאה עליו שאינה לפי ערכו כלל

פ הערך של הניגוד  "ולרבא ע, פ גדולה"ע א" שלם שאינו כבעסקי עם, פתרון השוה לפי מקור הכתובב לאביי

, דיבה הנבלית הזאתה תעוררו רבים להודיע יקרת ערך שם כבודו עד להפליא מולי אז, "מתפסת בגנבי" 

מעלותיו מ ו יבא הודעת כל עמי ה ארץ"הכרח במשא ומתן  של הקב אבל. ו"היראה של  ק' וממילא תהי

י השתדלות והודעת בני ישראל מגודל ערכו של "ע אז יתפרץ בהכרחו, נקרא  עליו' הרוחניות כי שם ד

וכבר אירע לנו ב משך . וא  האיש הזהה עד שגם ע מי הארץ ידעו כי אמנם  קדו ש ונשגב, חשיבותו בעמוו רבא

,  דעו רוממות מעלתםי וא על גדולי עולם שהעמים אשר אנחנו יושבים ביניהם לאש שיצאו דיבות, גלותינו

כ "ג נתגדל שמם בעמים כי הכירו, ז רעש גדול במחנה ישראל"יע שבהכרח בא,  והאסרםי התפסתם"ורק ע

אמנם זהו יתרון , כ באהבתו"ני עמו דבקים כב אשר נפשות כל, עמי הארץ מה רב ערך האיש הגדול הזה

 .צב של מצוקהמ שבא רק מתוך 

 

tf . 

 
כמו שיש  . ר עטקך כחטאל מרי"לרבא א, חמאכ ל עייף עיסקיך"לאביי א, זן חסא על פום דנאח

פ היחש הפנימי  "זיונותיהם עח ישנם אנשים שמתיחסים, נפש הקבועים חילוף בין בני אדםה בכוחות

יותר ב ויש שמתיחסים. מארי דחושבנא, בעלי המוסר והמדות הטובותו פ רוב החוקרים"והם ע, שבהם

' בעמים בכלל מובדל עם ד. נירודפי היופי החיצוו כרוב המציירים, לערכם החיצוני של מראות עיניהם

רודפים אחר התואר החיצוני ה ,ובכלל בני יפת, ולעומתם יון. כל ענין ומחזה אל פנימיותוב ישראל לחדור

כונות כח ת  כ"כערך כל כחות הנפש כן יתחלפו ג, נמצאים מצד חיוניותםו יחשם גדול, והיופי המבריק

ויש . פ מראהו החיצוני"עייף עסקך כחטא ע, ציוריוב לו יחש אל החיצוניות' יש אשר תהי. המדמה

הוא מסוגל  , צד הפנימי של המחזותה תאר ביותר בתכונתו להקביל הכמוס בעמקי נפשו מהעתיד אלי אשר

ל החסא אל ש ביחש צד הפנימי, ל לרבא מריר עסקך כחמא"וכן א, פנימיתה התכונה, להוראת הטעם

 .הציור המתדמה

 

tg . 

 
ל "לרבא א, ל מלכא הוית וקאי אמוראה עלך"א לאביי,  אאימדן ונוערל חזינן בר חמרא דקאי" א

החמור . 'ו דפטר חמור ודאי גהיט  בתפילך כו"יו ל"א', ל לדידי חזי ליה ואיתי"א, מור גהיט בתפילךח פפר

ערך ביטול דעת האמורא אל  ב והוא. א אבוס בעליו "הכנעה הגמורה וקוצר הדעת שלא ידע כה הוא סימן
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אמר לו י א להיות עיניו ולבו רק לאשר "ינו רשאי להשתמש בכשרונו כא בא שר,  יתרגםהחכם שדבריו

, כ  מיוחס  אל החמור"מנם גם  ענין החומריות הוא גא .כי לא   לו המשפט, בין יסכים על דבריו או לא, החכם

לא כמצרים ,  חומריות גסהב כ מצות פד יון פטר חמור להעיר על ההתקדשות מהשתקעות"ג כ נתנה"וע

תתעלה ש פדיון יורה לנו שאמנם צריכה החומריות להיות נמצאת אלא ה והנה. ר בשר חמורים בשרם אש

צייר לו מיעוט יחשו אל , לא יהיב ליה אגראד בר הדיא בהיות עינו צרה על רבא. במעלות הקדושות

ור גהיט ל פטר חמ"כ א"ע ,יכול לצייר עליו רע' אשר רק בזאת הי, סרון הצלחה חמריתח החומריות שמורה

משולל ו המרוחק מעניני החומריות, ינו בודד ויש לו יחש אל  רבאא המעשה המקרי הזה גם הוא . בתפילך

' כ הי"ע, נעתק לגמרי ומשולל מחומריות, ומרח באשר הוא, אמנם באשר אי אפשר להיות האדם. מהם

במלא צרכיה וסעיפיה , לאמ המורה כי הצורך הראוי להיות החומריות באופן, ו גהיט"ויה הפתרון בהיות

קשרם אל כח ו ,ויחש פעולת כתב התפילין על נפש הנושאם. מצומצמתו א חסרה"כ' לא תהי, השונות

ודוגמא לזה . מסכת של  המציאות הגדולה הכלליתה הוא אחד מלולאות, הנפשי העולה במדמה ובחלום

ש המתפעלת מפעולות  נפה היפנטיות לפעמים להיות בערך יחושי גם אל  הכתב הנתון בידה פועלת גם

אותיות אל   ה כערך, הרעיונות יש להם יחש אל הדברים הנפעלים עבורםו הפעולות] כי[וזהו מאשר . כאלה

ש לכולם ערך וסדר  מגב יל אל נפשות נושאיהם י א"כ  נעזבות כ"והפעולות המקריות אינם  ג. הדיעות

עיני בשר בחללה של המציאות ל כלליים והפרטיים שמתגלות לפעמים מתוך הערבוביא הנראיתה ועניניהם

 .הגדולה

 

th . 

 
שהוכרה בתור , ידיעה ההיא של פתרון החלומותה החפץ לרדת עד סוף. סוף אזל רבא לחודיה לגביהל

. אפשרים לעמוד על האמתה המריצה את רבא לנסות כל הצדדים, דרים וערכים יסודייםג ידיעה בעלת

חלומות ה חפץ לעמוד על אופי של' אהבת רצון השם יתב, גזרה העליונהה ועם זה ההתמסרות הגמורה אל

אמנם בחשבו כי אולי  . כ לא יהיב אגרא "שר עא ,בערך היותר אפשרי מהתערבות נטיה ז רה עמהם

נסה בהליכתו , פותר מהערך השוהה מוציאה את נפש, מתנגדת של  נתינת אביי ו העדר נתינתו הואה הנטיה

דבר הראוי להיות ה שלא תעמוד לשטן על עצם, ר בכל אופניהעצמית של הפותה 'לחודיה לנסות כח הנטיה

חפצו שלם ' הי, דק נעלה הראוי לקדוש עליון שכמותוצ שבתור מושג  של, מצד ההוראה החזיונית

 .פ חפץ הגזרה האלהית"יעשה הדבר עש רק

 

v. 

 
הצד . חיים נחלקים למערכות פנימיות וחיצוניותה .ל אתתך שכבא"ל חזאי דשא כרייתא דנפיל א"א

בר לאגודת ק יום העולם ח הוא חיי המשפחה שהאדם פועל בהם להיות, חיים שערכו גדולה החיצוני של

צד  מ המיוחסים לטוב ולקדושה, הרגשים הפנימיים המעולים שבהםה הם, והחיים הפנימיים. החיצוני

ים לנו החיים במובן יותר רוחני מתרא. ל אדםש כ יחש ישר הוא הציור של דשא ברייתא לאשתו"ע. עצמו

יחוש לפעמים החכם , פנימייםה והחכמה היא המסגרת ל חיים. הפנימיים בחכמה ויראהו החיצוניים

מוסרם ל ואורם גדול ומבהיק מאד עד שאי אפשר, הם לו מקור אורהש בנפשו פנימה מושגים כאלה

גש המאגד ת תעודה המשותפת המוסריות במעשה וברה אמנם היראה היא. שאינם יכולים לקבלו, לציבור
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וערכם " היא תתהלל' אשה יראת ד" ,היא יסוד החיים החיצונים, פרטים אל הכלל והכלל אליהםה את כל

פתחות הפנימיות מ משל לאדם שמסרו לו, לנ בהחסרה אל התורה"יראה אמרו  חזה ג ם על ערך. דומה מאד

 .ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו

 

v`. 

 
השינים משותפות בפעולתם בחיי האדם להועיל . כבןש  וכנתךל בנך"א, ל חזאי ככי ושיני דנתיר"א

דיבור שהוא המוסד לחיים ה עוזרים הם גם אל, בזה הם עוזרים אל התחיה הגופנית, עיכולה אל

חיים סובלים ב בהיותם עוזרים על ידו, וזרים לו לבא לתעודתו החומריתע בניו ובנותיו של אדם. הרוחניים

נחלת "הלא , ולתעודתו הרוחנית של האדם. טוב להםב ו ביגונו וצרתומנחמים אות, משאו לעת זקנה

כ  "ע, טוב שלא מלאו עדיין בימי חיי הבלוה אשרי מי שמניח בן כמותו להוציא אל הפועל את כח, י"ניםב 'ד

 .ערךנ יש לאלה יחש

 

va. 

 
אמנם ,  בחייםאהבת המשפחה היא הברכה הגדולה. גרשתמ ל תרתין נשי"א, ל חזאי תרתי יוני דפרחן" א

רק שם הכרח להמצא מקרה  , אמנהנ מקום ששם נמצא תביעה פנימית לחיי משפחה של אהבהב רק

צריכה להמצא ש כ מצד יקרת ערך חיי האהבה הטהורה"ע. ז"תקבלות זלמ הגירושין כשאין הנפשות

כרח של בחיי משפחה רפים אין ה. שלא תמצא חן בעיניוכ יש בתורה דין הגירושין, במשפחה הישראלית

, שתבא מדתה בחיים האנושייםכ ,כ היונה המצויינת באמונתה באהבת חיי משפחתה"ע. קשרה ניתוק

היות בחק  ל כדי לבקש את החיים האמתיים הראויים, ה הוראת גירושיןל כ מדת הפריחה שיש"יקרה ג

 .תמימות האהבה במשפחה הישראלית

 

vb. 

 
אזל רכא יתיב בי מדרשא כולי יומא אשכח . לעתב ל תרין קולפי"א, ל חזאי תרתי גרגלידי דלפתא"א

דלו למחויי אחריתי ,  מחוהו לרכא תרי, פרוקינהול רי מגי  נהורי דהוו קא מנ צי בהדי הדדי אזל רכא ת הני

מתיחדים רק בהצלחה הרוחנית ה ביחוד אותם, ציור חזיוני במקרה החכמים. סתייה תרין חזאימ ל"א

מנם איך יצויר א .י עובדא זאת דרבא"כאן שבא ללימוד הגון עיש , ומריותח ומתרחקים מכל הצלחות

איך אפשר שאיים אוהב שלום ודורש שלום לכל , ולפיק שאיש רם ונעלה כליל כל חמדה כרבא  יכלע

א "חד או צד אחד של שונאים כא ולא שונא, שבע ממרורים לפעמים שיציקוהו וידריכוהו מנוחהי אחיו

בולע איש החכם ש אמנם הקולפי.  שני הצדדים שהם שונאים זה את זהותםא אפילו, שונאים משני צדדים

כערך ירקי  , אינו מבריא הרבה את השכל ואת המוסרש אף שהוא מזון רוחני חלש, הם לו למזון

זוני יש בהם מפני שהם כערך  מ פ כח"שעכ, הקולפי הם דומים לגרגלידי דלפתא. שרא וכווראוב לעומת

נכון ה למען ידע המקום, הבחין בין דבר הנשמע לדבר שאינו נשמע ל םמישבין דעתו של החכ, ניסיון

אבל איך יבא רבא למצב של , הערך לקולפיל כ הגרגלידי דלפתא יכולים"ע. להעריך הדרכתו ומוסריו

, מצאו אנשים עיורים נציםנ אמנם. ד כולי יומא"איש היושב בניהמ, ינו איש מריבהא בליעת קולפי והוא
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ינם א והם, אבל היהדרו העיורים את פני ז קן שקנה חכמה, יניהםב בה לעשות שלוםוהוא בתם לבו יא

שניהם , תקצפים על הבא לעשות שלום ביניהםמ העיורים הנצים. רואים אותו ואינם מכירים בו כלל

א טוען שעמו הצדק והוא "כ ,במריבת עורי לב המחזה מתאים אל המציאות התדירה, ונאיםש נעשים לו

בא  ש כ כל מי"ע, הם עיורים שאינם רואים את המציאות ואת האור הש כיון. וכן חבירו, הנוטה אל הקצ

והוא , הם מוצא שהוא אומר שלא כרצונומ א"הלא כ, הם שונאים אותו שניהם, למעבד בינייהו שלמא

מתגוששים לא יעלה ה שרואה החכם שתוכחתו והשתדלותו בעשיית שלום בין עיוריםכ אמנם. בולע קולפי

בר ד די לי מצוה שלא לאמר , ישים אל לבו, כותיו לרודפו ולהדפומ א הם עוד יהיו מוכנים להרבות"כ, לו

הכיר התולדה הנמשכת אם יאבה איש חכם ל ,די להעובדא להשלים את החזיון, תרי חזא. שאינו נשמע 

מקביל עם , זאולי בני מחוכ לדידי דסנו לי, ומה מתאים הוא למאמרו של רבא . עיוריםה לעשות שלום בין

מילי ב לאו  משום דמעלי טפי אלא דלא מוכח להו' בני מאתי' רחמי ליד אי צורבא מר בנןהל"מאמרם ז

אמנם לא רק הוא הטוב הרוחני הבא לחכם . הנהגהה החזון עם העובדא לו למופת על כלל' כ הי"ע, דשמיא

. רים האפשרים להתקבלעמד להדבמ פ מקום של"הנותן עכ, מ הוא דבר של הכרח"אבל מ, שתיקהה י"ע

כ המשכיל "ע, כווראו אבל  משתמשים בו בא תרא דליכא ב שרא, וא מזון דיר קאה כ רק בערך  הרוחניות"ע

כי הלא ידמה כי רק , לב לעמוד על עמדו-שה לטהרק אמנם בלא ניסיון מעשי. ידום בעת רעה

ומה גדול ,  שלום אמת  ביניהםיעשוו ישובו, שכל תלונותיהם זה על זה תולדות העורון הנה, עיוריםל יוכיח

כ עד הכאה לחד "ג כחק תוכחה שהיא, שיראהו הניסיון את האי אפשר שיש בזהכ ורק. ונחמד הוא השלום

ביותר כשיראה בעיניו איך לעיורים שחפץ , שר רוח לוא כ היא קולפא טבא לאיש"ונזיפה ג, ד "מ

אז ידע לתת  . צב של בליעת קולפימ א" כולא ימצא גם אצל אחד מהם, טובתם לא יועיל רצונו הטובב מאד

 .ברורהה פ ידיעת החיים"ע, פ ההעמקה האמיתית בדעת התורה"ע , לרגשות לבבו מתג ורסן

 

vc. 

 
פ "איזה יחש גם לחפץ הפותר אע' אפשר הדבר שיהיש בא לידי החלטה. מוף אתא רבא יהיב ליה אגראל

. ם ההכרח שמתפשר עם האפשרע יר קשורותעם ההוראות אהטר לדעתו יה, י פעולה צדדית"אה עב שהיא

כ יש  "א, לומותח ותו הפותר נוצר לכך להיות פועל במקצע זה של פתרוןא באשר שהכשר הנפשי של

ובאשר בהיות הנתינה גורמת יחש הגון וטוב רק . מציאותה כ תנאי אחד של צרכי"לסיפוקו וקבלת שכרו ג

שגחי בין מצב הפותר ותעודתו למען זה ה היות שיש קשרכ יוכל "ע. מצאו נותנים שיחזיקו בידי הפותרי אז

עליון כאשר צייר  ה פ אין לנתינת  האגרא צד ש ל התגברות נג ד החפץ"ועכ, כללןב המקצע עם החלומות

 .מראש

 

vd. 

 
נכסים שאינם בעלי גבול הם אפשריים רק . ניתק ל נכמים בלא מצרים"א, ל חזאי אשיתא דנפל"א

כי כשלא י רגיל האדם עצמו  , החלטב ן לצייר קנינים רוחניים שאין להם גבולאמנם אי. רוחנייםה בקנינים

רק בהיות , גבו לב וכל לשא דעו את המושכלות הרחבות שאינם מצטמצמותי למושכלות מוגבלות לא

נעלה ש אז הוא פורץ את הגבולים ומסתכל באור  גדול, עושר גדולב האדם מעשיר את קניני רוחו המוגבלים

ולא ציור , שיתא דנפל דומה לנכסים בלא מצריםא וזהו דוקא" . מעל לגבול ישראל' וגדל ד", מעל כל גבול
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 .שיתא מעק ראא של חסרון

 

ve. 

 
אביי ורבא  . ביי שכיב ומתיבתיה אתיא לגכךא ל"א, ל חזאי אפדנא דאכיי דנפל וכמיין אבקא"א

שיטות מוסריות ואופני החינוך בדלים בה כ היו ביניהם"לוקים בהרבה שיטות וגופי הלכות ודאי גח שהיו

, הדמות ויש להם יחש זה לזהמ כי המעשיס והליכותיהם הם תוצאות. שלימות רוחניותו בתורה ועבודה

וב לו לצאת ט ובאשר האדם אין. פ דרכיו ושיטתו"בישיבת אביי מחונכים עש ובזה ודאי היו התלמידים

כ גם בהיות התלמידים של "ע. וד אל תלמוד  יוצא מתלמה זה" וליוצא ולבא אין שלום", מחינוך לחינוך

לרדת לסוף דעת דרכיו כדי להנהיגם ו ,צריך הוא להתלבש ביחש אליהם בערכו של אביי, אים לאצלוב אביי

יהיו , ל אבייש בקא ד אפדנא דאביי כלו מר רשמים  ג דולים מדרכיו והלך נפשוא וזהו דכסייה. על פיהם

 .שהורגלו בדרכו וחינוכו, תלמידו של אבייל מתלבשים בהם לימודיו והדרכותיו ביחש

 

vf. 

 
. ל שמעתתך מבד רן בעלמא"א, בינתא לבינתאל ע ושקיל"ל חזאי אפדנא דידי דנפל ואתו כו"א

הגיונותיו הפרטיות הם כולם נארגים ו שכל חלקי דיעותיו, גדול יש לו שיטה בנויה ומסויימתה החכם

מנם הקטנים א . הבנין לערך כללות הבנין בכללוכערך חלקי, פנימית הקבועהה במסכת אחת  בשיטתו

ולהכיר איך כל אלו הפרטים , ל החכם וגדולת נפשוש מערכו לא יוכלו להשיג את ערך כללות השיטה

. קבלים כל דבר הפרטיות לפי פרטומ אבל, שיטתו הבנויה כמו רמים ואיך הם מתיחסים זה לזהמ נובעים

המחבר  , מהלךה מ ספיק שאינם מחפשים כלל להכיר את , נפלא המוסכם מדורוה וכחו הגדול של החכם

רק הם מקבל ים כל חלק וחלק . נין בית החכמה שלו כולוב אצל החכם את כל הפרטים לידי כלל גדול של

כ כל הפרטים "ע,  רדת לסוף דעתול אשר הם פרי חכמתו של  האדם הגדול שאי אפשר לבני הדורב ,ממנה

לליות לדבריו כ שמחפשים טעמים והוכחות, כם שאינו מוסכםכ בח"ה שאמ .חביבים גם בערכם הפרטי

קובץ של , א לבינתא לבינתא"כ, ין כאן היכל של חכמהא ,כ בערך אל הדור אין כאן אפדנא"ע, הפרטיים

פ שאינם "אע, משתעשעים בהםו והכל נהנים מהם, וכולם אהובים וברורים, לכות ומוסריםה דיעות

. לכינתא לבינתאל ע ושקו"א אתו כו"כ" . בחכמה יבנה בית",  כולוההיכלמ מכירים את ערכם בתור חלק

ו ל פ שאי אפשר"אע, וכל אחד תופס לו חלק מהם באהבה, עלמאב והשמעות מבדרן, ולערכם האפדנא נפל

הם , אבל הם יקרים בערכם גם בפיזורם, פרטיםה מתוך אותו החלק להקיף את כלל השיטה שחייבה אלה

 .רכו בדור ובדורות הבאיםע והכרת רוממות, הלבבות מפני גדולת בעליהםמושכים את ו מלאים הוד

 

vg. 

 
יש לו להשמר , החכם המופלא. דיא נפיקמ ל אודרא מבי"א, ל חזאי דאבקע רישיה ונתר מוקריה"א

צייר הרבה יותר  ל כי בהיותו מתאמץ, ופשטים יותר מגבול הכח השכלי שבאדםמ מהשתקע ברעיונות

גדולים ה ומרוממות ענינים, מושכלות יעלו בידו דמיונות והזיותה אז תחת, פי מדתומכוחותיו השכליים כ

וגם בכח  , א בעולם  הדמיון לבדו"הם מציאות כל ורבי ערך יפול להיות עסוק בדברים ק טני ערך שאין
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ולכים על סדרם הראוי יש ה כי חוקי הדמיון כשהם, פ הפרעת סדרו הראוי"א ע"מצאים כנ הדמיון אינם

התפעל יותר  ל בהיות השכל מתחיל, חזינא דאנקע רישיה ונתר מוקריהב וזהו שהוזהר. ערך ושימושלהם 

והאדם יוכל לחשוב שציוריו מלאים הם , טבעי נאבדה והמוח והחושב, הוא בוקע את הראש, מטבעו

, קאודרא מבי סדיא נפ י. כוןנ א שברי דמיונות פרועים וחסרי סידור"ובאמת אינם כ , נשגבותו גדולות

כשר של  ה היינו, א מת וך מצב השינה ושיקוע השכל"ו יחש אל האדם כל כלומר הפרעת סדר  בדבר ש אין

את ראויה רק לאדם גדול ונעלה העומד להתרומם ז אמנם אזהרה. הזיה דמיונית בעלת צבעים מטושטשים

 .שידע לשום לרוחו משקל, דולות ורבות ערךג אל השגות

 

vh. 

 
על שם , יסוד הניסים צריכים להמצא. תרחשי לךמ ל ניסי"א, למאל אקראן הללא מצראה כח"א

כאשר , אין לאדם יכולת להושעב שהצרה גדולה, מציאות מצבים כאלה מזדמנים לכלל ולפרטיםב שיש

כ  ארץ   "כ נקראת ג"ע .יש מקום צורך לנס, תאזרות כל  הכחות האנושיים עובר שםה של, הגבול של היכולת

באים ש פ"אע, גם השמות אינם מקרים עזובים, " ם שמות בארץש אשר", ות כדדרשינן שמ, מצרים כשמה

בעבור המצרים , קור למציאות הניסים בהמוןמ אמנם שמה נפתח. י מקרים חולפים קרובים ורחוקים"ע

והנהגה זאת דרושה , מימיתש אז תקום  עזרה. בול הוא מצ ר של היכולת האנושית להושעג ,שהם הגבולים

זקה מיתר   ח ההכרה המוסרית' ען כי צורך גדול יש לכלל האנושיות שתהיי ,ה האלהיתמאד מחכמת  ההנהג

אפשר לכל כח מכחות ' כללית מקום ששם לא יהיה כ צריך בההנהגה"ע. כחות הנפש האנושית כולה

כ הלל "ע. מוסרי וקרבתו אל האלהיםה רק יעזר כפי ערכו, אנושית להושיע לאדם הכללי או הפרטיה הנפש

והיחש יש לו ערך  , ניסיםה מצד יחש מצרים לכלל, ההלל המיוסד על הודאת ניסיםל א שם הגוןמצראה הו

הוא ו ,ניסים ושימושם שהם רק בהיות האדם בא עד מצרי יכולתוה ידוע בעצם השם המבאר את תוכן

 .על עבדיו' ראוי לעזרה ניסית אז תגלה  יד ד

 

w . 

 
האיש אשר  שם כל כשרונו . ל"חיש ליה נימא למתרד אמר כה די גברא , וה קא אזיל בהדיה בארכאה

א יוכל לשאת חברת איש שמרכז נפשו ל ,שמש בהם את כחות נפשו השפלות לבצע בצע ולהרבות כסףל רק

באשר תכלית , ו ניסיםל שרק איש כזה הוא ראוי להעשות, דעת ויראת אלהים, טהורהה היא המוסריות

פשו נ שלא נטהרה, ואיש מתחכם. י על שאר כחות הנפשכח המוסרה הניסים היא רק להיות פועלים הגברת

, קום בערך  בהיותו בקרבת איש אלהים קדושמ לא ימצא לנפשו שום, מזוהמת התועלת הפרטית השפלה

טוב והיושר שהוא דעת ה יא רק להתרומם אל מרום קדושת המדות והדיעות באהבתה אשר כל מגמ תו

 .אלהים מצד עצמה

 

w ̀. 

 
, הוה כתיב ביה כל החלומות הולכים אחר הפהד אשכחיה רכא וחזא, פרא מניהבהדי דקא מליק נפל ס

אמנם חשב שהוא תלוי , ועל על החלוםפ היה כפי הנראה דבר נודע שהפותר. 'שע בדידך קיימא כור אמר
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מובן הדבר , וא העיקרה אבל בהיות הפה. שאין עליו חירות מוחלטת, נפשי של הפותרה רק בציור הפנימי

ע נפש יש ר ודאי, חלום להוציאו אל הפועל הם התלויים בבחירה גמורהה הפנימיים הפועלים עלשהציורים 

תלויים במצב האדם בערך נשגב תלויים רק בסבה   ה אף שהדבר נראה שלא יהיו הדברים הגדולים. כאן

הרוחניות להוציא אל פעלה את ו אמנם ו דאי הסיבות  רבות הנה הגשמיות, ל דיבור הפותרש דלת ערך

י  "באה עש ,כ הכשרת נפש האדם"מקרבת את  הדברים להוייתם הוא גה ואחת מהנה. גזירה העליונהה

גם  בלא ' אמנם ה דבר הראוי להיות יהי. סגולת נפשו לזהמ י הפותר המוכשר"הפתרונים הנאמרים בפה ע

דבר סבות מתרחקות מעט יוכל הה ולפעמים בהיות גלגולי, אבל אז סבה אחרת תמצא, ה סיבה זול המצא

 .הרע להבטל לגמרי

 

wa . 

 
. יחש אמון אהבה, אשת נעוריו הוא רק יחש נפשיל יחש האדם. כולהו מחילנא לך כר מכרתיה דרב חסדא

הקנינים והבנים , חות נפשייםכ אר היחשים לדברים אחרים שיש בהם דברים אחרים זולתיש כ"מה שא

קריות הוא דבר  ע הפתרון הרע פועל ביותרי "ההכשר הנפשי שבא ע' יהיש כ הדבר שיתכן יותר"ע. ב"וכיו

מהנראה לו בשאר הדברים שיתכן להיות , תור פועל רעב כ הוא רואה אותו בזה י ותר"ע.  מיתת אשתו

 .הוציא את הדברים אל הפועלל לק קטן ימצא לו ההכשר הנפשי בין יתר הסבות הנדרשותח שרק

 

wb . 

 
הכיר שיסוד האכזריות של בר הדיא לא  . מי עליהרחמ יהא רעוא דלימסר ההוא גברא לידא דמלכותא דלא

יהיב ליה אגרא ולרעה למאן דלא  ד א מפני שכך קבע הנהגת ו בדרך מצבו  שיפתור לטובה את מ אן"כ באה

דר הנהגתו הכללית ס א"כ, קבע אצלו שוב אין הכונה פונה אל רעת האיש היחידנ ואחרי שכבר החק. יהיב

שביל  ב לא, המלכותא אינה מרחמת, נהגת מלכותא בענין הרחמיםה כ הדבר מכוון עם"ע. כך היא מחייבת

כ "ע. כי רק במשפט יעמיד מלך ארץ, יא מחייבתה א המדה הכללית כך"כ, הערך הפרטי של הנידון הפרטי

 .כוונת למדתו ותכונת נפשו של בר הדיאמ היא מדה

 

wc . 

 
 העליונה אינה מחסרת שו ם ענין ההשגחה. 'וכ בחינם היא  באה' אמר מאי  אע ביד גמירי דק ללת חכם אפי

, כן. השלמת המציאות החומריל כשם שאין בה מחסור מצד התנאים הדרושים, מציאותה הנחוץ להשלמת

א "אשר בנב כ"ע. יחסר שום תנאי הדרוש להשלמת המוסריות והרוחניותש לא יוכל, ועוד ברב יתרון

וכאשר , הדורות היא עמודו של עולםאשר יורו חכמי ב וההדרכה, פ חכמים"צריכין להיות מודרכים ע

השגחה האלהית כח שלטון ה כ ודאי העמידה"ע. אשר הוא אדם ראוי הוא לשגיאה לפעמיםב האדם

גדלת  ה ותועלת, גם משגיאותיהם יש אחרית וטובה אל המציאותש בערך כזה, החכמים באופן כללי

וכל לגרום שגיאה שלהם ותר מכל הפסד שתי דבריהם והוקרתם בערך ובפועל היא גדולה ומכרעת

השמיעה לדברי ש כדי שירשם, ומצד זה קללת חכם אפילו בחנם היא באה. חוקותר המזדמנות לעתים

א מצד הערך הכללי הגדול "כ, ל דבר בפני עצמוכ החכמים צריכה להיות מתיקרת לא  מצד ערך
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כ לא  "ע. דבריהםיוצא מהפרצה בה וההפסד הגדול הנוגע עד נפש הכלל כולו, שמירת דבריהםמ היוצא

השגחה העליונה שאינה ה ומצד. ומצד הכלל יש ערך נשגב גם אל כל הפרטים, כללה א"הפרט הוא העיקר כ

באים ה גם להדברים, וכן תועלת ומקום של ערך גדול לכל הפרטיםה עוזבת כל דבר פרטי קל וקטן כבר

 .מצד הכשלון והחלישות האנושית ודילוגו עלי אהבה

 

wd . 

 
א "עונות עיקר עונשם היא מפני שהאדם אינו פרטי כה כל. איגלי דאמר  מר גלות מכפ רת עוןמר איקום ו א

כ לא  "ע. הקיבוץ והמציאות בכללהו על הסביבה, והחטא פועל לרעה על הכלל, ל הקיבוץ והכללא משותף

כ "וגחבירו ל וזהו נוהג בין בחטאים שבין אדם. י ההפסד הכללי מי ימחולכ ,יתכן בזה הויתור והמחילה

י החיים הדתיים "ל הדרת הקדושה הצריכה להמצא עש כי הרושם. בחטאים המוסריים שבין אדם למקום

כ "ע, כיר עותתו בהפסדו אל הכללמ שבו מראה האדם שהוא, כ הגלות"ע. וגע לנחלת כל הכלל כולונ הוא

היא מכפרת  , כללה הולך לנוד כערך איש פרטי בודד שאין לו יחש וצירוף אלו הוא מתרחק  מכללו וקיבוצו

וכיון שבא האדם לידי הכרה , מחילה מצויה באופן יותר נקלה כי בתור יחיד שאינו מזיק אל הכלל. עון

אחרי , תשובה ומוכשר אל המחילהל כבר הוא קרוב, ל ההפסד המגיע אל הכלל מפרצת הפרטש זו

תאמת   מחילת העון מ חודובי. י הנדודים וההעתקה מכללו האהוב והרגיל שלו"ע שמרשים הרעיון בנפשו

כ "ע ,מצורך הכלל אל הדרכת החכמים, וייתה הוא מצד הכללותה שעיקר, דגלות להרע הבא מקללת חכם

ועושה את עצמו לחובתו  , אדם מכיר  חטאוה כ בהיות"ע. הכרח הוא שיהיו דבריהם יקרים ועושים רושם

, ו"טאתי מה אפעל לךח אם"מורים כי על ערך הפרט הדברים א. אז המחילה קלה, נודדו לאיש פרטי בודד

 .ומלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא , ענינים הכולליםה ויסודי העונשים מתרכזים באמצעות

 

we . 

 
מ שכתו אל המ חריבים , בור תועלתו הפרטיתע נפשו המלאה מחשבת רשע והרס. ם גלי לבי  רומאיק

זיל יתיב אפתחא דריש א .אות בצעם]ת[בולות עמים שלא במשפט ולא בצדק רק בשביל ג הנודעים שהסירו

ה בצירוף ב אשר בהשתמש, מסר בידו א וצר יקר כשרון של חכמה נפשיתנ אמנם גם  הוא. טורזינא דמלכא

אמנם הוא . משו בה יוסף הצדיק ודניאל איש חמודותש כאשר, חכמת אמת ו דרך ישרה היא יקרה ומועילה

 .גולת נפשורכיו ולא שמר כראוי את  האוצר הניתן לו בסד העוה

 

wf . 

 
השיראי הם פרי התולעת שאין כחה אלא . 'יראי כוש ל נפל תכ לא בכולה"א' יש טורזינא  חזא חלמא כור

למה נמשלו ישראל " תולעת יעקב" .י כח דבורו של רב א"יו הסבה לענשו ומפלתו הבאה עה והם, בפיה

וכן כח החכם , תפילהבב  אלאכך ישראל אין כחן, ולעת הזאת אין כחה אלא בפיהת לתולעת לומר לך מה

 .כ דבריהם כגחלי אש "ע ,הוא בפיו המקודש להורות דרכי חיים
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wg . 

 
א מר רב א לא מחילנא ליה עד  ' שרו לחבלא כוו ' כפתו תרי ארזי  בחבלא כו' תיוהו לבר הדיא כוא

רוכים הטוב והרע היו כ, פרדיםנ כ מורכב משני כחות"כ' הוא הי, מדה כנגד מדה. 'כו' ישיר דאסתליק

צמם וציוריו ע מפריד את ציוריו הטובים בפני' והי, הם רק לטובתו הפרטיתב משתמ ש' וברשעתו הי, בנפשו

וכל אחת , ורכבות בו  שאין לאחת שום יחש לחבירתהמ כאילו היו שתי נפשות, הרעים בפני עצמם

ומרמה  כזה איש שקר . פרטיתה רואה שמה תועלתו' ממלא א ת ידה להשתמש בה במקו ם שהי' יה מהנה

כיון שהרבה ו .רכבת כחות שונים המתגלים לפי הרוח של הפניה המקריתמ א"כ, אינו באמת א יש אחד

אויה לו מפלתו זאת להיות נבתר לגזרים בכח דוחה ר היתה, להשחית בכח פירודו הלזה באכזריות רשע

חלק אחד לצד הטוב , כח עצוםב ממשיך  כחות נפשו' כמו  שהי, לק אחד ממ נו מחבירו בכח אדירח הממשיך

בזה של נ פ כח מכריח חיצוני מקרי"רק ע, צד הרע לצייר רק רע ותלאהל וחלק אחד, לצייר רק טוב וחסד

והיו ציוריו נמשכים באופן , התפלגות מונח בטבעוה הדבר הזה של' א מנם לו הי. ערך ההנאה המגעת לידו

, בא הכיר לסוף שהדבר תלוי בפהר בלא. כי אין אדם שליט על רגשי לבבו, יתה אשמתו מלאהה לא, כזה

פתח על ידו סבות  ל והוא בחפצו הרע חפץ להיות מלאך אכזרי, כול לצייר כרצונוי 'בציור שכלו החפשי שהי

' לא רק כל גו פו הי', היינו רישי, עונש מבהיל ואכזריל רק מצד זה הוא ראוי. של מקרים רעים

חפצו החפשי התלוי בדיבורו , ישיהר א רק"כ, רחדבר שאז היתה בזה כמין נטיה של טבע והכל מתיחש

, תועלת הכללל ראוי להוקירה ולטפחה' שהי, פ סגולתו"צלו כחפצו ופועל עא מתפלג' וציורו הרצוני הי

זאת היא הרעה , כ"נאה פרטית בזויה ואכזריה גה והוא הפכה לכלי משחית והכשר של שימוש

אנשים . פשות משתמשות בהםנ א כמו שתי"כ, שיתאנשים בעלי כשרון שאין להם אחדות הנפמ היוצאת

 .פני האלהים ימלט מהםל כאלה מביאים מארה לעולם טוב
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האדם מורגל . 'כו, ין נכנמין לגוף והגוף נהנה מהםא שלשה' לשה נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן כוש

ל עצמו ואל בשרו קרוב אה רק הדבר, ומהו קורא הנאה, ומריותו ליחס הצלחתו רק בהנאהח מצד

בל א .שפט מעוקל להיות סר מדרך הטובה והולך אחר שרירות לבומ ומזה יצא, בתועלתו הגסה הפרטית

ימצא שגם עצם ההנאה אינה מה שמציב , הנאהה כאשר יביא האדם חשבון צדק ויתבונן על אמתת מושג 

ציור של הבליעה ב שהוא מציירה, רק לפרטיותו] הנאה[שהוא רק מה שתביא , גסה לו לפי דמיונו

כי באמת ההנאה אינה מיוסד ת כלל . ב"לפטם גופו וכיוו להכניס אליו כסף וזהב וסג ולות, לתוכיותו

הרי יש , ראיה היא פשוטה וחושיתה .א על חקים אחרים לגמרי"כ, הכנסה לתוך גבולו ופנימיותוה על

הנאה מיוסדת רק  ה כ"א, ומהניםאינם מהנים ויש דברים שאינם מובלעים בו ו דברים הנכנסים לתוך הגוף

אז ינצחו , מהשכל וההשגה, היות נהנה מהטוב והצדקל כ ינסה האדם עצמו"א. על חקים אחרים

עשות צדק ושמח להגות בדברי תורה  ל שש' ויהי, הנאות הרוחניות את ההנאת הגסות ה מגושמותה אלה

מעלה למשכיל ללכת ל הגביר כחוומזה יהיו לו תוצאות ל, הותו של עונג האמיתימ כשיעמוד על, וחכמה

 .'באור ד

 

wi . 



 376

 
מהות העידון יחזה לאיש ההמוני רק . דנקבים' וכ ותשמיש, שמש, שכת, כ אלו הן"לשה מעין עוהש

המכיר , אמנם השלם שבאנשים. כאלהו קול עליזים ורעש מרקדים, הנאות של המון גדול, רעישיםמ בחיים

מנוחה , זות הכלח  יגדירו  בשלשה גדרים עקריים ובהם ימצא,ראוי לחמוד אותוש מהי מהות העונג האמתי

, קום אל ה נפש החיה להתעדן בחייה הפנימייםמ תתן, המנוחה. ואורה ועמהם סילוק כל חסרון

, ין המוחש המורגש והמושכלב ,תתן עז להתחבר אל כל העולם החיצוני, האורה. מקור החייםב ולהתעלס

תנועה והתחדשות ל נותן מקום וערך, ממלא מ קום העבודה, סרונותילוק החס .ולחיות בחיים יחד עם כלם

האדם יעבוד רק להיות מסתלק מ כל . הוא' רכת דב כ שעצם החיים"שמורה ג, של כחות החיים

. האורה יאיר באור החייםו י המנוחה"אז ע, באים לרגלי תכונותיו הנפשיות והחומריותה חסרונות

מנוחה הגופנית ה ערך, שנת, נמצאם בשלשה הסוגים, בחיי הזמןתעודות ה וכשנחקור על דוגמתן של אלה

והשלישית ערך המצין את העבודה של , ל שלות ישריםש האורה המוסיפה שמחת לב, שמש, והנפשית

  .חסרונות המגיעים משטף החייםה סילוק
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 ואשה דירה נאה, לשה מרחיבין דעתו של אדםש ,קול ומראה וריח, לשה משיבין דעתו של אדםש

וכל זמן שית אים , מוצאת נ חת ברגשותיהו שמחה בחייה, נפש האדם בראה אלהים ישרה. כלים נאיםו נאה

התרחק , אנושיתה אמנם בתגרת  י ד החברה. טבע הכללי ימצא אושר  ושמחת לבה האדם את חי יו לחיי

ת היא  כ המדה שתשיבהו אל ישוב דעתו הטבעי"ע. עתוד כ"האדם מרגשות הטבע הטהורים ונעכרה ג

קול  זמרת הצפרים , ל היקוםכ המלא את '   חסד ד, וח הכללית המשותפת שימצא האדם ב טבער הקורת

מד אשר   ח ריח השושנים וכל פרי, דר הכרמל והשרון בפרחיהם הנחמדיםה מראה, מבין עפאים יתנו קול

י "ו עת דעתו אל הטבעיות אחרי התרחקו ממנא אלה הם משיבין. הארץ אשר נתן לבני אדם ' בגן ד

ישובו אליו כל חמדת הנפש , וצרי ובשוב דעתו אל מקור הטבע מעשי ידי, החברה שהרחיקתוו התרבות

אשר , אדם הישרל וכל מדות טובות הטבעיות אשר, התרוממות נפש אל אל אליםו רגשי קודש, הטבעיות

ונה אמנם לא זאת   היא לבדה התעודה האחר. סלולהה י עזיבתו אורח י שרים"לא השחית דרכו ע

א עודהו "כ, אפשרי לו לעלות אליהה לא רק ההשבה אל הטבע הישרה הוא גמר הרוממות, אדםל אשר

. עלות רמותמ  פשו להוציא מן הכח אל הפועל את הצפון בה מגדולה וחשק אלנ צריך להרחיב את כחות

נה קנינים א עוד צריך הוא להיות קו"כ, כלליים לבדםה י קנינים"ואלה היתרונות לא יצאו אל הפועל ע

הם יהיו סבות בדרך הרגיל להרחבת ש ,והבסיס הנפשי בציור הקנינים הפרטיים. ל מעלות רמותש פרטיים

המדות הקנויות ו שבמעלות הרוחניות יהיו היתרונות של הלימודים, טבעיה הדעת יותר מחקה הקבוע

, כקול מראה וריחתכנסים בערך של ענינים כלליים מ הם אינם. בקדושת הנפש ביתרון גדול ומופלא

. דירה נאה וכליב נאים', חלת דנ אשה נאה. נינים פרטיים שבהם יש יתרון לבעליהם הפרטייםע א"כ

שתלמות השכל ה וההכנסה לגבול, י ההתרוממות מעל הטבע"אות רק עב ,הרחבות מלאכותיות פרטיות

, יון הפרטימעלות הרוחניות ההתרוממות אל ההוד העלב וערכם. במעשה וכשרון מלאכת מחשבת

, בחירת עם, סוד ההשגחה העליונהב שמזה נמצא. מצא דוגמת ה בהכנת הנפש האנושית הכלליתנ שלא

כי הטבע אף , השבהה שהם ערך ההרחבה העולה מערך, מעלות היותר עליונותב משפחות ואישים מיוחדים

טובת  ל  בכל לב ונפשולשאוף, א תעוז לחכם להתגדל מעל לגבולל ,מישר את דרך האדם ביושר פנימי' שיהי

. אשר ברא אלהים לעשות לשכלל ולהעלות' עשה דמ כ כלל כל המציאות"ומכש, הכלל האנושי או הלאומי
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י "א ע"י השבת דעתו של אדם כ"בד על לא, א בדרך הגידול הפרטי שבאדם"תשוקות אינם באות כה אלה

  .הרחבת דעתו
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ששים מ דבש אחד, אש אחד מששים בגיהגם. ה וחלוםינש ,שבת, דכש, אש, ואלו הן, משה אחד מששיםח

החיים . חלום אחד מששים כננואה, ששים במיתהמ שינה אחד, ב"שבת א חד מששים כעוה, כמן

הפסק  , מנוחה, עונג, צער, וללותכ הרגש שהם הבסיס לחיי השכל נמצאם מוגדרים ב חמש תכונותה של

החמש , מכשירי החייםמ כ אחת"ה היא גורגשת יותר בהתחדשה נמצאת ההפסקמ 'ההרגשה כדי שתהי

מלאותו ב ,הרגשות לעומק הנפש וממלא את כל הריקנות שבחיי הרגשה המשלים הוא הדמיון המביא את 

הלב מכניס בכחו בצירוף הריאה את הדם לכל ש כדרך, המון התרגשות בתוך עמקי חדרי הנפש הדקים

החיים יהיו מלאים ענין רק ש ל אלה ההרגשותראוי אמנם להבחין את ערך כ. הגידים הדקיםו עורקי הגוף

תגלה מ והנה הצער. מצד מיעוט כח שיש בחיים שלנו, רכם הנחלשע בין ערכם האמיתי ובין, לפי מדתם

כונת הצער בנפש נועד בעיקרו לזאת המטרה של ת שעצם, בכל עזו באמת רק בערך ההריסה המוסרית

הצדק האמיתי שהוא הצדק ו  החיים באורח הטובשהוא סידור, חלק היותר גבוה שבחייםה ההשלמה של

אמתית של ה נפש המרגשת את הרגש האכזרי שפועלת עליה ההשקפהה מקום ששם מתגלה לעצם, האלהי

. שם רק שם מתגלה כח הצער בכל כחו, וצר החייםא האוצר היותר יקר שבכל, אבדן הטוב היותר נחמד

אחד , ערך הצער המגיע מהכליון המוסריל  צל ודוגמא הוא רק כעין, הוא ערך ציורינו במעלת הצערש ,ואש

כשהכלל כולו . לאומיה מנם מקומו המתראה בכל יקרתו יתכן רק במקום העונגא העונג. כניהנם' מס

דבש ב כצפיחית, העונג הלאומי נוכל לצייר במן, התפתח באמתל מתענג על רב טוב אז ראוי לחוש העונג

העונג , למעלה מרגש העונג הוא רגש המנוחה. מןב ' דבש אחד מם,יורד לכלל אומתינו' ולשד השמן שהי

אין לבעל , מציאות עוד לא נשלם לגמריה תגלה בכל הדרו במערכה הלאומית אבל כל זמן שכללי בחיוב

התעדן על רגש המנוחה ל א"אבל בשלימותו א, שבת אמנם הוא יום מנוחה. נוחה שלמהמ נפש עדינה עדיין

ואין צריך , ולו שהיא למעלה אפילו מההשלמה האנושיתכ ת כל היקוםבעת שלימו, ב"א כעוה"כ

. מתבודדת אף  שהם תוצאותיהםה היא עליונה ורחוקה ביותר במדרגתה  מההשלמה הלאומיתש לומר

,  חילוף הכח העקריב מקומה הוא, מביאה להיות ההרגשה עצמה מושלמת ובריאהה ,שינה הפסק ההרגשה

יים המתאימים את הרוח עם החומר ברב הוד ות פארת רק  ח ,םשישיני עפר בהתנערם לחיים חדשי

מיתה החומרית ושביתת ההרגשים  ה לפיהם הנהו נערך ההפסק העמוק של, רך עומק החיים וצהלתםע לפי

קרת הכח המדמה י אבל, מתגלה בחלום בכחו העצמי, וא משלים את רגשי חיינוה הדמיון אמנם. הגופניים

והוא . א בהיותו מלא כח מעצם קדושת השכל העליון"כ ,כחו המוגבללא יתראה בהיותו עוסק לבדו ב

לפי רוממות , סור לו ונאמן בעבודתו שהשכל משתלם בכל חקו והכח הדמיוני הוא, עלת הנבואהמ באמת 

הגביל את כח ל בתור כח מופשט, כ החלום"ע. חיים באור פני מלך חייםה החופש השכלי המלא אור

ביום ' לעם ד' נחלת ד' שתהי, בנכואה' א מעין אחד מט"כ אינו,  הנפשייםהמדמה לבדו חוץ משארי כחות

אבל בהיותו בתור ציר אמונים , ורהומ כלי נשבר הוא הדמיון בהיותו עזוב מהשכל. את שבר עמוי' ד חבוש

י בחיבור השכל השלם כ ודי לנו הוכחה. מה נשגב הוא ודבריו אז חיים וקיימים, טהורה לצייר הגיון השכל

. בואתונ י גילוי שפע"היות נושא הוד התעודה האנושית בעולם על 'בחר ד, כח המדמה שנשלם גם הואעם 

  " .וביד הנביאים אדמה"וא ה וכתוב מלא, ננ"ם במו"כאשר האריך לבאר בזה הרמב
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 להיות , מדת הסבלנות היא נחוצה ברוב. עונרי רצונול ר הרואה מרקולים אומר ברוך שנתן ארך אפים"ת

ז שאינם קמי ם ביד "כ',  נסוגים מאחרי דה וגדול באהבת ש מו הגדול יתב רך סובל גם  א ת כל' יש ירא דא כל

רכי שלום גם נגד רשעים  ד כ אנחנו מוזהרים בכל דיני"ע. ת ישרי דרך מדרכם הטובהא רמה לרדוף ולהדוף

, דברב שוא פנים ישכאילו חלילה מ, גרום לאדם שפלות רוח הקדושהל אמנם מדה זו תוכל. ז"עובדי ע

עה מאד המעכרת דעתו של אדם ומורידה את ערכו ר והיא דרך, לומר שגם הדרך של רשע וכסל יש לה פנים

לא מצד נשיאת פנים של , חרא הסבלנות קנויה מצד' כ צריך שתהי"ע. טהורה' רך ויראת דד בתמימות

ליחותה ש עושה היא את א מצד ההשקפה השלמה שההשגחה העליונה "כ ,שקר לשקר ו הכפירה חלילה

, א לההכרה האמיתית"עקרית היא ודאי שישובו בנה וכשם שהתכלית" . עושה שלום ובורא רע", בכל

תעודתם הרוחנית וגם למטרתם ל א"השלמה יבאו בנ' שרק בידיעת ד, " את  כל הארץ' בוד דכ וימלא"

השכלה הצרופה ה בורתוהאהבה הטהורה ותג, מדות והשלום יתרבה בעולםה ן"כי  יוטבו עי. הגשמית

בהם יבא מין האנושי כולו להכרת האמת הם  שונים ש אבל הדרכים. תוסיף פרי קודש הלולים

כי   , הביא אל הטוב והאמתל מהם נמצאים דרכים רבים שעצם הרע והשקר הוא עצמו הדרךו ,ומסובכים

י כל  "ע ועל בעולםי כל המהומה והמבוכה היוצאת אל הפ"וע, צירה י בספר' הרע מבחין את הטוב כדאי

ידע המין האנושי , הדרכות רעות שבדרכי המוסרו התרבותיות הרעות של דיעות זרות במושגי האמונה

כ  "א. 'היות רודף לדעת את דל וכמה ראוי הוא', הכרה נאמנה מה טוב ומה נאמן הוא דרך דב בסוף להודע

ארך אפים ה והוא. צאת אל הפועלז ושיטות של כל מ יני כפירה ל"רכי עד צריכים כל המדות הרעות  וכל

אמנם מפני אריכות הגדולה של הפנים . תכליתיה שהם עוברים הרצון, ה נותן לעוברי רצונו"שהקב

באת טובה האחזים בכללות הסבות שלנ כ"והם ג, הם נסבלים, הרצון האלהי הכללי יושג על ידםש השונים

כ ראוי לברך בכל  "ע. רשעים ה עולה מןה עולה מן הצדיקים כך הוא "קילוסו של הקבש וכשם. לעולם

ותתברר   , צונור כרוך שנ תן ארך  אפים לעוברי, להיות נותן טהור מט מא', ד ז הנסבלת מרב  טו ב"ראותו ע

מלא ה ' חסדך ד, הגדולים' ם ההבנה השלמה בדרכי דע ,פ איכותה האמיתית"כ מדת  הסבלנות ע"מזה ג

  .הארץ

 

wci . 

 
ל "צא ל"ובחו', כן יעקור אותה מכל מקומות ישראל כו' וכ ז" שעקר עז אומר ברוך"קום שנעקרה ממנו עמ

הפוך א ריך לומר כן מפני שעתידין להתגייר שנאמר כי אז צ ל"א אומר אף ב חו"רשב, ז"כן מפני שרובן עוע

ממנה  תוצאות למעשים ' תפילה צריכה לעולם שתהיה .'אל העמים שפה ברורה לקרא כולם ב שם ר

כ כאשר "ע. יסודתן בקודשש כשהיא מתיחסת לדברים רוחניים ומגמות נעלותוביותר , פועלב טובים

ל כל אדם ש ושעי ישראל לאביהן שבשמים יש יחש ג דול אל המוסר הפרטיפ לההשתדלות להשיב לבן של

תשוקה שבקרב כל איש ישראל לראות את כל פושעי ה התפילה מסמנת אותה' כ ראוי שתהי"ע. מישראל

אם שסוף , ז"ע עובדי ע"מוסרית של אוהה אמנם ערך ההטבה.  לאל אלהי ישראלהם שבים באמונהש עמנו

נו חייבים כלל להתעסק א אבל אין',  קותינו הוא שיכירו וידעו כל באי עולם את כבוד דת כל סוף הלא כל

יש ' ד ותיקון העולם במלכות, הגדיל את התורה והיראה בקרב עמנול עלינו מוטלת החובה רק. בזה מצדנו

כ אין יחש "א. ת האורה לעולם בעת קץ החושךא  מכבשי דרחמנא אשר לו נתכנו עלילות איך להביאבזה
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ואם שיש . ז שנעקרה"ל ראיית עש תעודה למשאת נפשינו בתפלה חיובית קבועה על כל מקרהה לאותה

ה "ברכות דרל ובהוספה, ה בחובה"שנאמרת בר, "עלינו"ונים בתפילת ש לזאת התקוה הבטוחה רמזים

אבל הברכות המקריות יש להם . רך לתקותינו הכלליתע הוא בא לפרקים להציב לנו, ובמלכיות, כ"יוהו

כ יוכל הדבר לבא לידי טעות של "ע. מעשיה א גם אל המוסר"כ לא לבד אל המוסר הצפוי מרחוק כ"ג יחש

בר זה ב ברכה לא יזכר דש ק "כ יותר טוב לדעת ת"ע. רחבת דעת אלהים של כל העמיםה יחש חיובנו אודות

שאף אם אמת הדבר שאין לנו , ל"א אמנם ס"רשב. תמידמ שתוכל חובתה להיות מקרה, המקרית

שכל שתמהר , בל דבר זה הוא בר ורא .'מצות השתדלות ביחש לשאר עמים בשרשי האמונה ודעת דו חובת

ל הדבר שכל ותר עלוי ,תתעודד בק רבינו במעלה רוממה' שראל יתרומם ועבודת די וקרן, ישועתינו לבא

דעת ל ו הדבר הוא מוכרח באשר הדרך האחת הכבושה. 'לכותו יתמ באי עולם יכירו על ידינו א ת הדר כבוד 

תעורר אותנו למהר , נפש של תיקון העולם הכלליה כ משאת"א, י ישראל"בכל העולם הוא דוקא ע' את ד

לת מלכות שמים באמצעות בק הגירות היא הוראה של. מפני שעתידין להתגייר, שלמתינוה לבא אנו אל

לעבדו '  שם דב כי אז אהפך א ל עמים שפה ברורה לקרא כולם" יתנה מאד א והראיה, י השפעתם"ישראל וע

היא נחוצה גם היא מא ד לטובה האנושית הכללית ש 'האחדות הזאת במושגי עבודת ד" . שכם אחד

חד בעולם ומתפלג לארחות מקור אה 'שיהי, א שתלקח ממקור ישראל"א שתבא כ"א, גשמיותו ברוחניות

'   פשר שדעת ד א 'אב ל אם הי. ל עם ועם ויכלתו לקבל מאורה של תורת ישראלכ רבות כפי השגת ותכונת 

א כלל "א, כ בכללם"כליים בפרטים של כל עם ואחש י מושגים"תבא אצל העמים באחרית הימים ע

ונות וההשקפות השונות תכה ,כי כפי המקורות, שפה ברורה לכל העמים והעבודה שכם אחדה 'שתהי

איר מ 'וכיון שאורן של ישראל יהי. בפרט הרוחניים, דול במושגיםג הכרח הוא להמצא מקום של חילוף

התכלית מושגת על   ' תעוררנו לשפר מעשינו למען תהיש עלינו לשתף הדבר בתפילה תמידית, לעולם כולו

  .רם בית ישראלכ וךויש לזה יחש עם ההשפעה הפנימית בת, אופן היותר מוקדםב ידינו
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נתקללה שומרון ' שמתיה למורש קיפוד וגוו דכתיב, ר ירמיה נתקללה בבל נתקללו שכניה"א

וחלת ישראל היא מעולם להיות כלי ת .דכתיב ושמתי שומרון לעי השדה למטעי כרם, כניהש נתברכו

', שסר מדרך ד , העוותוב  גםכ"ע. באשר לזאת   הוכן מתחילת יצירתו, מין האנושיה מחזיק ברכה  וטוב לכל

רצון ה אבל השורש הטוב של. אלהיו'  ימצא את  ת עודתו בעזבו את דש הוא רק באשר  התעוהו תועים לחשב

תמיד קשור בעומק  ' אושר של כל המין האנושי היו ולהתענג בטוב, להיות לברכה לכל ברואי בצלם אלהים

באשר גם בחטאה , תכרכונ אבל שכניה', ך דכ אם נתקללה שומרון כי חטאה בסורה מדר"ע .נפשו פנימה

, להם' מר  דא כי לא השמידו את העמ ים אשר, ואדרבא נטו הצדה, אנושיה לא היתה עינה רעה בכל המין

, יתה הנטיה הפנימית של דרישת הטוב לכל האדםה אמנם סבת מניעת ההשמדה. להם למוקש' וזאת הי

זאת , אמנם בבל. ב טובהר ם הוא משחית ומאבדכ במקום שהשלו"ל המדה להשתמש בו גע אשר הפריזו

הרחיב רק ל להסיר גבולות עמים לחבל ולשודד כדי, מלא אמת ב צעהל הרשעה רצתה לאבד עולם מלא רק

ממלכות השכנות להיות כל עינם ולבם רק אל בצעם מבלי ה כ בקרב"מדות כאלה נקלטות ג. את גבולותיה

כי המעדת המצב המוסרי של , כיניהש תקללה נתקללו גםכ כשנ"ע. ב כלל אל הטוב והצדק הכלליל שים

בר הם אבינו א האור של הצדקה והמשפט שזרע, והגרעין הטוב, ומדתם-רכםע ביחוד רק לפי' ישראל הי

אמנם .  כ הם לפי ערכם היו ראויים באמת לברכה"ע, טובהל כ על השכנים"משפיע ג' ה נשאר בלב והי"ע

א גם  בתור כ ל עם "שהיא לעצמה ככ לא רק ,  לרעה של החלטמוחלט של מוסרה של בבל השפיעה הרע
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כן , בלע ולהשחיתל ישעה וחפצה רק' וכאשר בשלותה הי. וי לרשע ואוי לשכנווא כ בה נתקיים"ע, ומדינה

  .דה אפילו לשכניהי במפלתה לא זכתה שתצמח טובה כללית על
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ל עולא אמאי "ח ואתנח א"חנילאי נגד רח בר "בי רד כי מטא אפתחא, ח הוו קאזלי באורחא"ולא ורע

. 'נאמר ואתה ב ן אדם האנח בשברון מתנים וגוש ,והאמר רב אנחה  שוברת חצי גופו של אדם, תנחתמ קא

. אדם למטרת חייו הג שמיים והרוחנייםל אומץ הרוח היא מדה נחוצה. 'וכו, א"מר אף  כל ג ופו שא ח"וריו

חשב האדם שבהיותו נוטה י יש אשר,  ומדכאות את הרוחנוגות עולות לפעמים על הלבה וכאשר המחשבות

מנם זהו רק  א .הוציאו אנחה מלבבו בזה יעביר את כח  דכאות נפשו ממנוב ,לקול הגירוי של דכאות הרוח

כול דמיונו של אדם לצייר לו מחזות של תוגה ודכאות  י כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם, דמיון כוזב

אז יוסיף כח  , פועל את האנחהה י הוציאו אל"כח התוגה ודכאות הנפש עהיותו מחזק את ב כ"ע. לב

עצה היעוצה ה כ"ע. פניו עוד חזיונות שונות של תוגה שיכבידו עליו אנחותיול ויציב, הדמיון להתעולל בו

. אומץ רוח נגד המון רג שות התוגה הסוערים בקרבוב בלשון חכמים מרפאי היא התקוממות  האדם

והעצב נברא בתכונת , ך טובא א להיות מגביר חילים לפעול"אוי לאדם להתעצב כאמת אין ר ב וכאשר

אמנם . פשינ אבל לא לעשות ממנו קנין, מוקשי רע שהם מדאיבים בהחלטמ הנפש רק להיות למעורר לסור

גם בהעבירו נגד עיניו כל , גשותיו אל מרום ההרגשהר עת ראוי להאדם שיתן להעלות, עת וזמן לכל חפץ

לו אז עסק   עם ' ח היגון ראוי שיהיכ אמנם בעת שי מוש עם. הסלולה' י עזבו אורח ד"לל לנפשו עוע אשר

וסיף באמת לאמץ י והבכי, א בבכי תמרורים"עולתה על הנפש לא רק באנחה כפ שאז תגביר, הדעה השלמה

לב יבאו ימי  אורה וצהלת , כי והתרגשות מרירות נפ שב ואחרי שעה של. את הנפש ולהאיר את הר וח

א שר ' מתקר ב הוא בלב ער לאור דו ,אדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרעות שבסדרי חייוה בהיות

, שימוש של לב אמיץל וביותר בעת הראוי, יא מתפרצת ותוכל להתפרץ בכל עתה אבל האנחה. רוחק ממנו

ל ש פעולהוהנה ה. מזה ראוי להתרחק, סקי המחשבות המדכאותע ואינה גומרת ענין בחשבון ודעת עם

המוח והלב והעצבים המתיחסים , בגופו של אדםש דכאות הנפש פועלת בדרך ישרה על הכלים הנפשיים

כחות הגויה הנאחזים זה עם ל אמנם מי יש ים גבול. יא שוברת ב כח ראשון חצי גופו של אדםה כ"ע, עליהם

ם עם הכוחות ה ריםגם המה קשו, תחתיים שאין להם יחש עם סערת הרוחותה והכוחות של האברים, זה

כ משבירת חצי גופו  "ע. נפש פועלים עליהם בדרך ישרהה החיוניים המתגלים בתוקף באברים שכחות

  .ולדותית באה שבירת כל גופו של אדם בדרך, דם בדרך מ קוריא של
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ואדממי  ' ולא שקיל ידא מן כיסא דסבר דלמ א כו' וכ ל היכי לא אתנח ביתא דהוי בה שתין אפייתא"א

והוה שדי לי חטי ושערי בשני ' וחתא דעלמא כור 'בבי לד' ותו הוו פתיחין ליה ד. כימא קא מכמיףל ליה

צדקה הבאה מאיש גדול ב הון ובעל אוצרות ה .'אתי שקיל  בליליא כו' כו'  מ  דכסיפא לי"בראי דכא בצורת

בשימת  לב שלא ' ישתה' בה .והם בריבויה ורוב ההתעסקות בה, ארבעה דברים ראשייםב צריכה להצטיין

זדמנות  מ שבכל דור ודור ובכל מקום' הג. י קבלתו את כבוד נפשו"ע יפול רוחו של המקבל באופן שיאבד

שים הנדיב את צדקותיו למטרה שיתרבו המחזיקים י שלא, סכסוכי דיעות של מפלגות מדיניות וציבוריות
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ד "ל בני האדם בדיעותיהם עש יוחדוזה יוכר כשלא ייחד כלל את צדקתו אל רוח מ, הסכמותיוו במפלגתו

הו המופת של ז ,חסדו שופע על כל צד וצד' א יהי"כ, עסקי המדינה והציבורב השאלות המסוכסכות בזמנו

ועל כל . ם הכרת טובה מהמקבל בנתינתו ותמיכתוג הכי נכבד שלא יאבה' והד. נפש נדיבה לאמתתה

',  יבוי הצדקה שתין אפייתא כור , צדיקמעלות מביא רמזים כלליים שנמצאו בביתו של אותוה אלה

י "עצמו לא עב בהיותו קרוב למעשה הצדקה שתצא מתחת ידו, נתמכיםה הזהירות מנפילת רוחם של

העני שבע כעס  ובוז עדי ישיג ' ורבות יהי, וח נדיבהר שמשים ופקידים שהם באים בשכרם ואין בהם

כעין לקיחת . הרצאות של תנאים שוניםו ריםבהיותה מוקפת גד, האפשרות להיות נהנה מהצדקהו הרשיון

" כיס צדקתו  ה, כיסאל א היתה ידא  קרובה"כ. חבירו והרבות חותמים ומסכימיםל פתקא מפקיד אחד

משים צדקתו לתכלית של ' ולא הי, מקבל הבלתי מורגלה קרוב מאד למעשה שלא תפול רוחו של

' לא הי, רוחתי עלמא' בי לדנ ' פתיחין ליא הוו"כ, יוחדת הנוטה להסכמותיו בענינים כללייםמ מפלגה

' לכל הי, אל מנו אם מסכימים הם לנטיותיו ודיעותיו בענינים הכלליים אומ מקפיד כלל על רוח הנתמכים

אפשר ' ממציא אופנים שיהי' כי הי, עת נתינתוב מבקש אפילו הכרת טובה' ולא הי. נותן ביד נדיבה

וביותר כי  . חירה מהרואה המכירב באין, את האנחה מתפרצתעל אבדן חמדה כז. ליליא בצינעהנ למשקל

ההוראה על עומק ו ,פחות תאות הרגש שיהיו הם הנותנים עם רגש נדיבתםל רבים מהנדיבים תתערב

מורגש כלל שהוא ' שלא יהי, וא באשר שדי אכראיה ,א מתוצאות נפש טהורה"הנדיבות שאינה כ

  .הנאה הבאה אל הנותן מצד שהוא נותןה לא ימשך לו אותהבעצם הנתינה עצמה ' ושאפי, המשפיעו הגותן
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תים ב זירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו שנאמר אם לא ג ק נגזרה"ר יוחנן מיום שחרכ ביהמ"ל הכי א"א

בנטילת  , אומה הישראלית בחורבן המרכז הלאומיה ההשגחה העליונה ענשה את. 'רבים לשמה יהיו כו

ז הוא לכלות "וכ!. ינם של ישראלע שהוא גאון עוזם ומחמד,  חורבן בית המקדשי"אומה הכללית עה נשמת

אבדן המרכז ב א"חטאת הציבור שנאחז בכלל האומה עד שאין דרך לתקנה כש והיינו, פשע ולהתם חטאת

כ בקיבוץ "ואח, ע בדרכיו ומעשיו"יתוקן כל יחיד בפש י גלות ופירוד אפשר"כי ע. והקשר הלאומי

ז שהמרכז "אבל כ. ברזל של הגלותה י כור"כז חדש מלבבות צרופות ונפשות מזוקקות עבנה מרי גליות

ם ומתנחלים ה הולכים, חסרונות הכלליים ממעשים וממדות ומדיעות רעותה גם כל, עומד בכל תקפו

היהפוך כושי עורו נמר "כ אמר הנביא"וע. תקןל ותופסים מקום גדול בחיי האומה עד שאין דרך

אז לא ר ק  , ההפסד בקרב האומהו והנה כשמשתרש הרע".  אתם תוכלו להיטיב למודי הרעםג חברבורותיו

א "כ, חורבןו י ביטול"וא מעכב את התיקון הנמרץ שצריך להעשות דוקא עה המרכז הכללי היחידי הלאומי

הם מקיימים את שרידי , סעיפים מהמרכז הלאומי הכלליכ גם המרכזים הפרטיים כל זמן שהם מתמשכים

ואם בכח הכללי נדבקו חסרונות . לאומיה לו בהיותו בתוקף ח סנו' פ הצביון שהי"קיבוץ הלאומי עה תכחו

האדם . צמינו לפי שאול ע כמו פולח ובוקע בארץ נפזרו, י היתוך בכור"ל סיגים עש שצריכין צירוף וזיקוק

.  ז"חזקים זאמ ים להיותהגופניות והרוחניות צריכ, עולם בגוף ונשמהל כ נוצר בתעודה שיוכל להיות חי"ג

ז שיעמוד הגוף "כוד בא לידי השלמת תיקונוע כ לא יוכל להיות"ע, אמנם חטא  והשחית דרכו

ההרקבה , י התמותה"כ רק ע"ע. השלמהה כ רושם עמוק של ההפסד וחסרון"תכונתו שבה נקלט גו בצביונו

מורכבת , גויה הנשתהה בנותול, כ יתרומם כח החיים הכללי לקבץ את הנפוצות"חא רק, הפיזור והניפוץ

כחות ה להיות רב אונים להשוות את, ההשלמה האמתית והנצחיתו מחלקים הראויים כעת לקבל האורה

כ "ע. דינים ונעלים במשקל א חד ומטרה א חתע הגופניים היותר איתנים עם הכחות הנפשיים היותר
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לא תסתפק   , אומי היחודילה י ביטול המרכז"היא מוכרחת לבא גם בכללות האומה עש הרפואה המרה

. רטיפ ל דבר הנושא עליו את יסודי המרכזיות העתיקות אפילו באופןכ כ לנפץ" והיא מוכרחת ג, בזה לבדו

, מפני חשיבותם הם ממשיכים עליהם כח של מרכזו ,כ הבתים הגדולים שתפסו מקום גדול ב חיי האומה"ע

אותו צביון ממש שהיה בעת החוסן ב מתנחלכ הצביון הלאומי הישן "ז ג"ועי, משמעת הלאומיתה וממילא

אלהית לבלע את כל ה כ את   המגרעות הצפונות שעבורם גזרה ההשגחה"מו גע וממילא ממשיך, הלאומי

מעו ש זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלך ולא' ישראל לבוזזים הלא דו מי נתן למשיסה יעקב. "נאות יעקב

  .תיהן של צדיקים שיחרבוב ה עלק נגזרה גזיר"כ מיום שחרב ביהמ"ע" . בתורתו

 

whi . 

 
ז כח המרכזים "שנמצא באומה מרכז כללי מתחלש עיכ .'ה להחזירם לישובם כו"ר יוחנן עתיד הקב"או

תיהם של צדיקים עושי חסד ב ביותר, מנם בביטול המרכז הכללי תופס כל מרכז פרטי מק וםא ,החלקיים

רכז  עליון וכללי מ גדולתם ניכרת ביותר באשר אין לנומרכזים גדולים באומה ול נעשו הם, וצדקה שבגלות

הנהגת האומה שעם כל יתרון וחשיבות של המרכז ב אמנם יש אופן נעלה. שיהיו בטלים לגביו

רוב תשואות החיים שיהיו במילואם  ו לפי רוב העושר הגשמי והרוחני, הקיפו את כל עניני האומהו הכללי

עד , חשיבות נצחתו כ בתור מעלה גדולה"ל המרכזים הפרטיים גהיו ערכיהן שי ,את  שיבת ציון' בשוב ד

תועלתם ב לא די שיגרע ערכם של נושאי ההוד, קדושת המקדשו י המרכז הגדול הכללי של המלכות"שע

באשר חשיבות כל מרכז  הוא לפי ערך , מורגשת מא דו ניכרת' ותפארתם תהי, א ירבה הודם"כ, הפרטית

תהיינה הפעולות של , אומה ובכל סעיפיהב ולפי מרבית הכשרון שיהיה, פעולות הטובות שהוא פועלה רוב

ה "דיקים עתיד הקבצ כ גדו לה היא מאד  ההבטחה שבתיהן של"ע. דולים ורבים מאדג המרכזים החלקיים

 .להחזירם לישובן

 

wk . 

 
אף בתיהן של צדיקים עתיד , החזירו לישובול ה"מה הר ציון עתיד הקב, כהר ציון' בוטחים בדה

ומה שאין , השתדלות במה שהוא בידינוה הבטחון הוא מוגדר כ שנשלים את חק. החזירם לישובןל ה"הקנ

שאין  , השתמש בבטחוןל כי במקום שהיכולת מתגלה חלילה. ם הוא מקום הבטחוןש יכולת שלנו מגיע לזה

ענין מורה ל ,ברובלפעמים ו, והנה עניני הפיזור של הגלות מגיעין. עלהמ א הוללות ומסה כלפי"זה בטחון כ

כולת בידי האדם מהיטיב ומהגן את מצבה הכללי של י עד שאזלת כל, כזה בנוגע למצב הכללי של האומה

כ אותן הבתים של "ע. הצלחתה הכלליתו הוא מוכרח בנוגע לכללות קיום האומה' כ הבטחון בד"ע .האומה

ז הם תופסים  א רק, ם וחלקייםאמנם לכל מעלתם בתור מרכ זים פרטיי, פרטייםה צדיקים שהם המרכזים

ואם מצב הדברים מגיע . וא רק להגיע לאושר הכלל כולוה אם כל מגמתם ברצון ותקוה, את מקומם הראוי

והם , והם המצפים לישועה, כלליתה אבל תכונת נפשם הוא דבק עם ההצלחה, ז כל יכולת"הם על שאין

ממילא כשיזמין , אומהה  לההצלחה הכללית שלעיינם הוא ברצונם הפנימי להגיעמ וכיון שכל. 'בוטחים בד

ודאי , אומהה יכולת האנושית מגעת גם  להתעסק בפועל בהצלחת כללה יד' שתהי, סבות ודרכים' השם ית

כהר ציון לא ימוט ' והבוטחים בד. "הצלחה החלקיתה יהיו נכונים לזה כמו שהם נכונים בהתעסקות של

אז ישובו לישובן , ל הפועל בבא עתהא הינו יקום לעולם ותצאודאי דבר אל, התעודה הכללית". שבי לעולם
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כן יהיו , פועלו כשם שהיו משמשים להצלחות פרטיות וחלקיות בהשתדלותו .בתיהם של צדיקים

עבדי " יבאו למעלת" 'בוטחים בד"וממעלת , הצלחה הכלל כולוב משתמשים בפעולות ממשיות והשתדלות

  .בעבודת הקודש הכללית" 'ד

 

w`k . 

 
קשה מאד לקבל נחם על הריסת בתים גדולים . רבוכ ל דיו לעכד שיהיה"א, זיא דלא יתבא דעתיהח

יחוד קשה לצייר איך יתכן שתצא ב .ל אבדן מרכזים שהיו לנו לאורות מאירים בחשכת גלותינוע ,וטובים

א בצרות מפוזר ונדכה ומשפיעים רב טובה על הכלל, רכזים שהם לעצמם טוביםמ י ביטול"תקנה וטובה ע

אז ההשחתה תופסת בהכרח מקומה בכל מוסד  , לאומיה ההגיון האמור כי  בהשחת הצביון. גלותו

ושרשים עמוק מאד ועין אדם לא מ החסרונות הם. הוא מושפע מימי קיומה של האומה בכל תקפהש כללי

 טובה צריכה יותרה ודע כל תעלומות גלוי וידוע איך גם המעמד של ההתרכזותי אבל לפני, תוכל להבחינם

ז "עכש עין בשר את החסרון הטבוע בגופו של איש קדוש וצדיקב כמו שלא נוכל להכיר, ניפוץ ובנין מחודש

אמנם   " . משפט אחד לטהור ולטמא לטוב ולחוטא" כאמור, י מעבר התמותה"יבא לרוממות מעלתו ע

 הדבר להגיע שגם הדבר וכלי י ההפסד הפנימי השורה בעצמותה של האומה"לוי לכל איך עג הדבר המראה

וד ה הוא מעצם, מהסתירה יצמח בנין נאדר בקודש וטוב בהחלטש כדי, צריך ניפוץ' היותר נעלה יהי

, הכל יודעים כי כל הטוב העומד לבא בעולם. מקדשה שהיתה עומדת ברום מעלתה בבית' קדושת עבודת ד

באופן ' ר נאמן לזה הוא עבודת דיותה שהאמצעי. י דעת אלהים אמת"יתפאר במעלתו ע, בפרטיוו בכללו

בבית קדשינו '  ד באופן היותר מכובד ומרומם כעבודת' איה הוא אופן עבודת דו ,היותר מכובד ומורם

המושג של . זאת הטהורה לרועץ' הפך לה גם עבודת דנ מ כיון שהשחיתה האומה דרכה"מ. ותפארתינו

רק בהיות עם ישראל עומד , אנושיותה ק  ירומם את האומה הישראלית ועמה את כל"בביהמ' ד עבודת

מוסר הכללי באומה לא ה אמנם בשפלות. ראוי לו להיות לעם עומד לנס ואור גוייםכ ברום מעלת מוסרו

מושגים ה כ החסרונות"ועמו מתלוים ג, ז שהמוסד הישן נמשך"באשר כו ,תוכל הדרת העבודה לתן פריה

ולא זכר הדום ", כ על הוד הקדושה העליונה"חוס גל הכרח שלא' הי, לרגלי החלאים המוסריים של האומה

ושתעודתו היא ודאי , קודשמ שאף למרכז היותר נשגב והיותר, וכיון שאנו רואים" . פוא רגליו ביום

על . מ לבנות"ע וכלו המגרעות המושרשות באומה לגרו ם הכרח של סתירהי ,קדושה ועליונה לעד ולעולם

שעם כל טובם המתראה , עיפי סעיפים של מרכז  הכלליס  רק שהם, אחת כמה וכ מה למרכזים פרטיים

י "א ע"התיקון הגמור לא י וכל לחזור כו ,וכל היות שהמה נגבלים עם יסודות שהתיקון הכרחי להםי ,לנו

  .כרבו' דיו לעבד שיהי, הבנין מחדש ברב שלימות ומעלהו ,הסתירה הקודמת

 

wak . 

 
ח אומר ברוך   "לאחר יב', ומר ברוך  שהחיינו כוא ,ל הרואה את חכי רו לאחר שלשים יום"י נ"רא

ועלים את רישומם בערכם המוסרי פ ,בהיותם באים מזמן לזמן, המועדות הנקראים זמנים. מתיםה מחיה

ל ההתרגשות ש כי רק בהיות הרושם של העז והשמחה והדרת הקדושה. חולה י ההפסק של ימות"דוקא ע

אז   , י הפסק של ימי חול"נעשה כהה מעט ע', ועדי דמ הפנימית הבאה לרגלי הזכרונות הקדושים של

רוח של אהבת הנפשות שמגלה את  ה גם  קורת. ור הנפש הפנימי כשבא תור הזמן של התקדש חגא מתחדש
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צמיחת . הוביםא ועל ההפסק לחוש יותר את הדרת האהבה הנאמנה של רעיםפ ,כחה בהפגשם פנים בפנים

. תנאי האהבה והדרך הקבוע בהתפתחותה בנפשותמ חתי הפסקות כאלה היא א"האהבה והפרחתה ע

לא באופן של , ל קישור הנפשותש אז ימחקו את הרושם, שתהיינה ההפסקות ארוכות יותר מדאיכ אמנם

שארו רק  י א"כ, ק לשעה ועומד להוסיף אורה בצביונו וטעמו העומד בור המתחלש, חוסר ומיעוט כח

כשתפגש באהובה ת תרקם האהבה הנאמנה עוד , נפשה ומקפ בע"זכרונות נקודיות שמהיותם צבורים עכ

עמד התחדשות האהבה שבא אחרי מ וזהו ההבדל הנפשי שבין. עין השבה לתחיה ויצירה חדשהכ הפעם

. המשפחהו זמן הטבעי לחליפת סדרי התרגשות החיים ביחש חיי החברהה ,ההפסק של שלשים יום

שהוא  ההפסק התמידי , רה סתם הלואה שלשים יום חבה ובחיי, הרשמים בזה מתגלים בעדנם של הנשימי

פועלת מהפכה גדו לה , קופת השנהת ,ב חודש"אמנם י. חדש פני הרגש שרק עב  ק ל העיב את זהרול שגורם

פ סוד  "רק עו ,הרשמים של זמן הפסק שנה מת חלפים כליל. אדם והלך רוחוה בריבוי מסיבותיה בחיי

אחרי יבשת לשד בית , אמת לתחי ה גם אחרי  בלותהב העומדת, החיים הפנימים הקבוע בנפש החיה

תעורר  להקים מהכח ההיולי הפנימי ת רק בכח ה זה, " תתהפך כחומר חותם וית יצבו כמו לבוש" ,חומרה

וגם הוא סעיף הבא , אמתב שהוא ערכו, כ מברך מחיה המתים"ע. כבר ניתר ונבלהש את בנין הקשר הנפשי

ומד ע וביותר כאשר כל דבר הניכר שהוא. ר לנו עמדתה לתחיהתברי שמזה, מכח החיים הכלליים שבנפש

ובאשר התמותה האנושית . לימותו בקץ הימיםש ודאי יצא אל פעולת, בטבע המציאות במצב בלתי  נשלם

, כ עד שלא תצטרך לה"כ חלישות הטבעית שראוי לצפות ליום שתשתלם תכונת החייםה וכל החי היא

המנוחה ש עלינו להשכיל, חיים לעת המאושר הם יתענגו בחיי עדה אמנם אם רק " . ובלע המות לנצח"

וחלילה לחסרון , נפשות הנאהבות ודאי בא יבאה והקורת רוח הקשור בטבע הנפשות לחדות בשמחת

במצב איתן  גם  , עומק הנפשב כ עמדת  האהבה"ע. וח של געגוע שיהיה דבר ק יים לעד לעולםר מנוחה וקורת

חה הוא התגלות כ וחזרתה להיות נעורה ומשיבה את  הנפש בהחזר לה, תחליפוה בהשכח כל רושם מהמון

פני היותה עומדת לכך  להתענג לעד בגעגועי א הבת מ ,נאמנה על התכונה הצפונה בנפש האנושית

, בות על בנים ולב בנים על אבותם א גם ישיני עפר יקיצו וישובו לב, כ לעת שיצלע המות לנצח"ע .אהוביה

  .וק ף הדרות פ לקץ הימים לכל"חזה הטוב ואור הצדק של המציאות בא עכמ ותוכן הדבר מוכרח להי
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שנאמר נשכחתי כמת מלב הייתי  , נים עשר חודשש מר רנ  אין  המת משתכח מן הלב אל א לאחרא

מצד העבר ההוה והעתיד בכולם , מציאותב כל דבר הטבוע בנפש באופן כללי יש לו ודאי יסוד. ובדא ככלי

ו תיקון וחסרון במציאות ל המיתה אם היה חזיונה ענין של הפסד שאין. תיקון המציאותב פ"או עכ, יחד

קרובים  ה כ עמוק בלב בחיים"נפש האנושית שיהיה הפצע נשאר כה מונח בטבע' לא הי, שאין לו השבה

מפני שמניעת היאוש תבי א להשתדלות , תיאש ממנו מ בעליו אינו, הכלי האוהב אינו נפסד. והאהובים

לא היה , מות אבדה שאין לה השבהה אם היתה אבדת, הסיבה להשבת האבדה' ולפעמים תהי, יפושח לש

אנושית עוד צפונה ה מורה שאמנם בכללות, ריכות הזמן של הרושם המעציב והמרא .הרושם מאריך זמן

,  אמנם העצה היא מופלאת. כ אחרי בואו"העזר גל ועצה עמוקה, ארוכה ומנוס גם  ממר ה מות

אבל בשביל מציאות העצה ". ברותיכםק בפתחי את' וידעתם כי אני ד", הנה' מביאים לה ביד דה םהדרכי

ל חליפה טבעית ש נשאר הרושם של אבדם המות לא כרושם, וף היא עתידה לבאס והארוכה שסוף כל

א ביחש "אינה מוחלטת כ, וכשם שאבדת הכלי. מתבקשה א כרושם של אבדת דבר"מוטבעת ומורגלת כ

פ שחליפת סדרי החיים במשך זמן "עא ,גם יש מציאות שתשוב ותתגלה אחרי היאוש היותר א חרוןו בעליה



 385

ומטמונים , מציאותה לא שינו דבר בתכונת, הדבק שהיה בין הקוצה אל הקניןמ שנה הסיעו את הרעיון

ורך א י שלכן יורה היחש הנפש. ויהיו לסגולה, ורות הראשוניםד כלים אובדים של, יחפרו גם הדור האחרון

  .מ מן התורה "תה, " יחיו מתיך נבלתי יקומון" כי יש תקוה כי, הגעגוע של דבר הנראה שאין להשיב

 

kwc . 

 
ל בהדי דחזינך כרכינן "א , א"דר' ח ברי"ה כרבי עוגפ, י הוו קא אזלי בא ורחא"ה בריה דר"פ ור"ר

רבוון   ' חזתינכו חשבתון עלוואי כסי כיון דנמ ל אנא"א, כרוך  שחלק מחכמתו ליראיו ושהחיינו, תיתר עלך

.  ימת כולי האי יהבו ביה עינייהו ושכיבחכ ל"א, הנך תר תי וברוך חכם הרזים', ריכנא עלייכו גוב ,ישראל

רך במציאות נדחה בע הדבר הקטן' ולא יהי, כל דבר נערך בערכו' למים הוא שיהיהש תכונת החכמים

עגוע של הג . עליו טפלה ויתעלה בכבודו של הדבר הגדולא יעשה"כ ,לגמרי מפני הדבר היותר גדול ומכובד

ם נאמ. לכל חלק מהאנשים לפי ענינים, יי החברהלח הואר רגש נעים בנפש ומועיל מאד, אוהבים נאמנים

ומת האור הגדול הזורח לע ,א אותו הרגש הפרטי של קורת הרוח במצוא אוהב את אהובוהו במה נחשב

רי נה אשר בראות פניהם כראות פני אלהים יתעוררו אצלם, כמיםהח בנפשות החכמים בהפגשם בגדולי

ז לא "בכ. תחו לברך ברוך שחלק מחכמתו ליראיויפ אשר בזה, ועמקי סודי חכמה עליונה, נחלי חכמת לב

מעלת החכמים אמנם . חיינושה כ"תרוממות את הרגש הפשוט של יקרת האהבה וברכו גהה בטלה אותה

. עלות רוחוומ פ תכונות נפשו"ם בדיעותיו ורגשי קודש המיוחדים לו עכח פ רוב יתיחד כל"ע, תבדלנה

מצא אצל כל אחד ואחד הכי ההכרה האפשרית לער יחידי הדור המצויינים ימצאו שיהיו כוללים כל

א צביון מיוחד לאופני "ל כאצ ז יבנה"ועפ. א הוא חלוק בתכונתו בחינוכו ומעלות נפשו"שכ ,מישראל

נושי היותר  הא כחק, שתכליתן היא הדעת האלהי לאמתתו, ולות למעלההע הרמותההסתכלות של הדיעות 

כ גם חילופי "ע, אנושיהכ  לכל ההמון "עת גהד ובאשר ממ קור ישראל תתפשט. נהדר ושלם

גם  , ראל וקדושו בקץ הימיםיש בהתחברם לאור, פשריות לצאת אל הפועל גם בעמים  רביםהא ההכרות

, דמא  כ הדיעות היותר עליונות עם כל עושר שלל צבעיהם השונות"ע .הנה נאחזות ביסודן של ישראל

,  ללות במשא נפש של ששים ריבוא מישראלבכ יובנו לנו, ועולות למעלה להתאחד באור דעת אלהים אמת

תיצב כולם במערכה בה אז . פ חקה היותר שלם"ש מיוחדת באור הדיעות שראוי לה  ענפ שבהמלא כל

, ולםלע עת אלהים והוד החכמה העליונה המביאה את כל הטובבד מבריקיצא לנו האור היותר , שלמה

 אל הפועל מוכרח הוא שתמלא ה ארץ ממנו ואתבצ אשר, לכל צדדיו בחק האדם בכללו' הכוללת את דעת ד

פסד וסילוק השלום באדם וה א ישאר מקום בעולם לכל צל של בערות המביא לכל רעהשל עד', דעת ד

". סיםמכ כ מים לים'  חיתו בכל הר קדשי כי  מלאה הארץ דעה את דיש ו ולאלא ירע", ובכלל המציאות

רבם כל מעלות הרוח וכל ההשקפות השונות בק יםלוכול, אמנם המיוחדים שבדור השקולים גכל הדור

פרטית את כל ההשקפות וה כ שעם כל הקפתם הכללית"הם יודעים ג, רכם יחד במערכהלע ויודעים הם

שים אנ ז אם הם"עכ, ללה של האנושיות שמתבקשת במקור ישראלבח המצאהפרטיות שהם אפשריים ל

 המילוי האמיתי של כל האור הזה לא ימצא כי יכירו, שהם משותפים גם בחיי הזמן של הכלל והפרטים

  חללה של המציאות להיות את כי לא הדיעות וההבנה של ההרגשות השונות ימלאו. חידיםבי בשום אופן

מדו וחוג חייו מע פ"א מבני אדם ע"הנמצאות בכ, רגשות של החיים בפועלהה א גם"כ, נשלמת באור החיים

יון והתדבק הע כ הפליג עצמו ללכת בדרכי"נם לפעמים ימצא חכם שכאמ .א"א כלל להתכנס במק"שא

ובמצאו , שרה של ציורי ההבנה של המון תמורותיהםבע עד שמוצא כל הוד החיים רק, באור חיי השכל

א להודע את  " יקחנו לבבו כלא כי, כמה דבר אין לו עוד עם החיים החומריים בפועלקור החבמ אותם
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, עלה כזאתלמ מי שעלה. שתהיה עשירה בכל הון הכללי, הבנה של הידיעהוה את ההרגשה הנפשית, האור

. אפת להחלץ מבית חומרה להתענג על אור העליוןשו ונפשו, באמת דבר  א ין לו עם החיים הגשמיים

עופפות המושכלות היותר נהדרות הת פ גורם לאיזה דחק נגד"הגופים החומריים הוא עכצב שמ ז"כ

וללים באמת הכ ,י עם היותם חכמים כלליים במלא המובן היותר רחב"יה דרבר ה"פ ור" רכ"ע. ורחבות

ריבו ון  ' ותר שלמות ונהדרות האפשרות להמצא בסהי את כל המדעים וחליפי הגוונים של ההכרות

באשר הכירו בהיות  , צמםבע נם לא יכלו למצא את כל עומק המובן של ברכת חכם הרזיםאמ. דישראל

במקרה החיים ,  מילוי ומקום של חיים פרטייםיש כי עוד, כ"יחש עם חיי הזמן ג להם

שי מעשה שהיו מוצאים אנ כ היו"ע, יצוצות רבים בהחלקם בגופים רבים מלאים ענין רבלנ המתחלקים

מלא , לוהל א  שמצא את הע ושר הרוחני של היחידים השלמים"יה דרבר ח"'אבל ר. חפץ עם עסקי העולם

העיד על עצמו שאינו מוצא עוד . ירך חכם הרזים עליהםשב עד, ריכוון דישראל' אילו מצא בפועל מכענין 

א "חו את לבו  מצד מציאותם כיק והחליפות הבאות לר גלי המקריים  הגופיים לא, יים החומרייםבח חפץ

סגר  ממ םתמצפים בכל חמדה לאור העליון בצא, מים עליונים כאלהשל ואותם כבר מצא, עתםמצד ידי

שכבר הרגישה צרות מקום , ופת הנפש לאור האלהיתע וכל היחש שלהם והתגברות התשוקה של, הגופות

תר מהמדה הראויה למצא מקום בחיי יו ,י מאמר השלמים חכימת כולי האי"בהעיר לבבו ע, ופניהג בחוגה

עוד לו לקלוט ' פשר הישא שעם זה השתלם בהשלמת עיונים היותר נעלים, ניייהועי 'יהבו בי. ומרהח

ע שב ,והלקיחה אחרי כבוד, ושכיב מיתת נשיקה,  החיים הפרטייםעם לו ענין' ושוב לא הי, מעומק הפגישה

 .חיים והולך מחיל אל חיל
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כל , ימצאהו טוב והגון, כשיסתכל האדם במציאות. לםעו א ומר כרוך שכ חו מלא' על הזיקין ועל הזועות כו

, השמש בצאתה בהדרה. וב והתפארתהט ,שיופי הסדר מורה על המסדר אדון החכמה, ענינוו מכונו על דבר

אמנם . תעוררת אל חזיונםהמ כל אלה ינעימו את כל נפש, הירח יקר הולך, סילותםממ הכוכבים בהזהירם

 ואי  הנפש מ התרוממות ו מכנסת בלבב ה אופל וציורים של פרעותאת לפעמים יפריעו חזיונות טבעיים

כי הנה רק , נם צריך האדם לשום אל לבואמ .רוחות הסוערות וכאלה, זועות, כזיקין, סדרים לעיני בשר

המלאה אור , וב והסדר הנפלאהט רב לו רב כל, לשלת הגדולה של הבריאה תחזינה עיניוהש חלק קטן מכל

. ועל טובו' ד תענגת עלמלהיות נפשו , יד בכל מ רחבי הבריאה שנגד עיניותמ עיניוחיים וחסד המתראה ל

המה רק באות  מצד  , אות ממר אות הנראות  זרותהב חסרון הסדרים וזעזוע ההרגשות, אמנם הפרעות

, פשיים לעומת העולם המלאהנ וחלק הבלתי נערך של רגשותיו, יפו אל ראות עיני האדםהק קטנות חלק

פלאה ואיך כל הנ ל של המציאותואבל כשישא דיעו אל המרחב הגד. תואו ה מלא"ן כל בשכחו של אדו

מה נהדר , עישים ונראים כפורעים סדר פה  לערכינומר ואם הם, המעשים כולם אחוזים בחוברת

כ יברך "ע. רכינו הנה מלאי הוד וסדרלע ומזה נשכיל שגם בעומק ההכרה אף. כם בכללו של המצויער הוא

 .שב ברוך שכחו מלא עולםחו מעמק לב,  תבראותו זא
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בהפגשם בחומר כדור , ביט שהם בעלי חומר פרועהש כוכבי. א מר שמואל כ וכבא דשביט, י זיקיןמא
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והמה הזיקין .  על האדמהאש פוצצים מהם חלקים רבים שיורדים בדמות רשפי אש ואבנימת האדמה

אה הל  הגדול הפרוע האחד שנעו מעגלותיובים המתפרדים מהחומרהר שהם, שהם עצם כוכבא דשביט

 .ממסלול השמשי שלנו
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מירי וג ,לבר מכוכבא דשביט דלא ידענא מאי ניהו, הרדעאדנ מר שמואל נהירין לי שבילי ררקיע כשביליוא

ומתחזי כדעבר ,  חזינן דעבר זיהרא הוא דעברקא והא, ואי עבר כמלא חרב עלמא, דלא עבר כסלא

ה ביחוד המתיחסים במרוצתם  המ ירורבמימיות מהכוכבים שאפשר להשיגם בדרך סילות השהמ .איהו

צא להם סדר   למ פ אותם שאפשר"ועכ,  נערכים ביחש אל מסלול השמשהם ואשר, ומסלולם לכדור ארצינו

כ כשם ששבילי נהרדעא יהיו נודעים "ע. ר מסלולםסד קבוע מפני שממקום כדורינו אפשר להשקיף על

כ  "ע, כונה יש להם יחש לכדורינוהת  בהמון חכמתאכ שבילי דרקיע"כן ג, חשו אליהם מפני י-בה ליושב

דורינו הארצי ולא לכ שמסלולו והיקיפו אין לו שום יחש, נם כוכבא  דשביטאמ .אפשר למצא שביליהם

א גם ערכו "לא לבד הקיפו כ, וביחוד אי אפשר לדעת, יפוהק ואי אפשר לעמוד על מרכז, לשיטת שמשנו

ואין לקחתו בשם המורה על , ירתויצ הוא יצור שעוד לא נגמרה,  הנראה מחמרו הפרוע והרפהיכפ כי

 ממנו חלקים יש אם , א מנם לפי ערך גדלו הנורא מאד. ר לא ידענ ו מאי ניהואמ כ"ע, התעודה והתכלית

אי אפשר שיתקרב  , אז גמירי דלא עברי כסלא, הםשל שהם עלולים לפעול בכח המושך, כ"מוצקים ג

 אם עבר כסלא ויבא בגבול כי ,סלול של כוכבי הלכת שלנו שיש להם יחש דבק עם כדורינוהמ חוםבת

דל גופו גו הלא יפריע פרעות בכח המושך שלו הגדול מאד לפי ערך, ינואל מסלולי הכוכבים המתיחסים

כחו באופן שיוכל לפעול ב, הי לגוף קרוב למוצקוי אמנם יתכן להיות שרק חלק ממנו התקשה. האיום

בר ומתקרב אל גבול דע כ אף דחזינן"ע. בית חלקיו המה רפים מאד כתכונת  ערפל דקמר אבל, המושך

א "כ, לקיולח י איזה התאחדות ודבק שיש"בר ראוי לקרותו בשם עשכ לא עצמותו, זהו לא הוא, מסלולינו

 לאלה החלקים  ואין. היר בבאו קרוב למסלולי כוכבינומז חלקיו הרפים בתור ערפל, זהירא הוא דעבר

, ושך של כדורינו ויתר הכוכביםהמ והם באמת נפעלים מכח, ומתחזי כמאן דעכר איהו, שך פועלמו כח

ד ולא על אח שאי אפשר להחליט על כולו שם, הו המוסיף עילום במהותווז .ונעשים הזיקין ורשפי האש

, ושית תאמר עליונה האעד שיסוד החכמ, השתנותוה א עומד הוא במצב הרפיון"ל, כללו תכונה קבועה

 .לא ידענא מאי ניהו, קירה היותר חודרתהח אחרי
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כוכבי השביט המתפרצים . חזי נהורא דרקיעאומ ה בריה דרכ יהושע אמר וילון הוא דמקרע"ר

בינו לחקור על המרחב העצום של לב מעיר את , רחבי אין  קץ דרך סיבוג ם ומסלולם הרחב מאדממ אלינו

נו מציירים כל זמן שאין אנו שא מצאים של צבא מעלה הרבה יותר מכפי ציורינוהנ ונימוה, גודל המציאות

 שהוא למעלה מה הרי, אמנם לערכנו שאנו נתונים בתוך חוגנו. משית שלנוהש א על השיטה"מסתכלים כ

ואין אנו מציירים את הדרם , גשים וילון פרוש עליהםפו מחוג המסלולים של צבא השמים שאנו

אותיה כדק מאזנים נחשבו לעומת המון צב ואין השיטה השמשית שלנו כולה עם כל, יים ועצמםבורי רחבם

פ מסלולו "שע, ביטדש אמנם בהתפרץ לעינינו ממרומי שחקים כוכבא. גבהי מרומיםשב בריות לאין תכלית
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עוף מים ועצומים המה המאורות הרבים חוץ לחלל רב וערכו נדע כמה נשגב הוא המרחב וכמה

שכחו ', מה רבו מ עשי ד. מתהא ומחזי לנא נהורא דרקיע להסתכל באור דעת, ז יקרע הוילון"עי ,נורעיוני

גישות של הפ י"י ההסתכלות הבאה אלינו ע"י הרחבת רעיונינו ע"לם עעו ומה גדול הוא מושג, מלא עולם

 .תי משוערבל רוחב, האורחים הללו בעלי המסלולים הרחבים

 

kwh . 

 
ו מבעית ומחזי , חבריה מהך גימא דכסלא' זי ליוח מהך גיס א דכבלא .עקר מר כו כבא הוא דאא "ר

ביט המתארך מאד כתבנית שבט  הש אחת מסבות האפשריות של הארכת הקצה של כוכב: ברדע כמאן

זה כוכב על אי י פעולות כח המושך שלפעמים פועל"אות בצבא השמים עהב הוא מסבת הפרעות, מתפזר

עד שאף  שלפי מהלך הקבוע של הכוכבים , סלולו הקבועממ אחד את  ח בירוולפעמים מוציא כוכב , חבירו

אמנם . מתח איזה חלק ממנוול אפשר להיות פועל לפעמים כוכב על כוכב השביט להאריכו' הי לא

תהלך המ י איזה השפעה של כח מושך מכוכב אחד"ע, סלולו הקבועממ כשמזדמן שנעקר איזה כוכבא

אף שהוא בהך גיסא רכסלא אפשר הוא , סילתוממ שפיע עליו להגותובערך כזה שאפשר לו לה, בתורבק

י פרועתיו "שע,  רחק רב ממנובמ כלומר ירגיש בקרבתו גם  בהיותו. בהך גיסא דכמלא' ריחב 'דחזי לי

 הכוכב  על וכיון שהוא משפיע, עד כדי השפעה של כח מושך, קרב אליומת והגותו מארחו הקבוע הוא

כלומר פועל , דהיינו כוכבא דשביט אנו עסוקין, יקיןבז שהרי, וא מבעיתה, שהוא רפה ופרוע, השבטי

כנסות הוא קרוב יותר לעצומו הת כי כל מה שיוסיף הכוכב. יו פעולה מזעזעת שמחרדת אותועל הדבר

פכית לשכלולו הה ו פעולהיהוא פועל על, בתו להיות הכוכב מתמ תח יותרקר י"וכיון שהוא פועל ע, ובנינו

הרי , הוא פועל עליו פעולה ההפכית לשכלולו וחזקו, תריו הוא מבעית ומתפזר ומתמתחהרי , וחזקו

ובא לגבול מסילת ,  חוג הבטתינואל ואותו החלק המתארך הוא המתקרב. עית ומתפזר ומתמתחמב הוא

ולא עצם , א העוברהו חלק הפרוע ורפההאבל רק החלק הנפעל שהוא .  אן דעברכמ ומתחזי, שיטת שמשינו

רדה הח אלא הבעיתא, כן  הוה חריב עלמא' דאם הי. ברינו לעילכד , הבא כבר לידי איזה בנין ואימוץהכוכב

, נועה הגדולה הזאת בכל עצמותו של הכוכבהת כ"ובודאי פועלת ג, של החלק המתרופף היא העוברת

ר  המסד, ערכים מאל דיעותהנ ,ת שבמסלולים השמיימיםוי כח הפרע"ארך ומת מתח עמת כשחלק מגופו

כנות היותר מה עד שהבעיתה והפרעת הסדר היא ודא י אחת, קיע כרצונובר את הכוכבים  במשמרותיהם

 .ה שכחו מלא עולם"א יועץ בפל פ עצה עמוקה של"ע, נחוצות לבנינו ושכלולו

 

lw . 

 
 לא אלמלא חמתה של כסיל, הא כיצד, שה כימה וכטילעו ואל רמי כתיב עושה עש כסיל וכימה וכתיבשמ

. 'כו, מה לא מתקיים עלמא מפני חמתה של כסילכי ואלמלא צנה של, עלמא מפני צנה של כימהמתקיים 

וזהו . ה על אלה בדרך חיוב ושלילהאל ומו של עולם ושכלולו תלוי תמיד בכוחות מנוגדים הפועליםקי יסוד

 החמה .יטתו העליונהשל המאחד כל ההפכים באחדות, וקה של יוצר כל בחכמהעמ המורה ביותר על עצה

ציא אל הפועל הדברים הנעלמים במציאות והצינה מו החום, והצינה הם כחיוב ושלילה

מצאים ומעכבת התפתחותם הנ הצינה קושרת ומג בילה את, צמצמתם בגבולם וחוגם המוגבלומ משקעתם

ות רב ומר חבת ומרקעת את  המציאות ומוציאה בכחה תולדות תחתמפ החמה" .  התקשר מעדנות כימה"
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זיון הפרטי בענין החמה והצינה יאלפנו דעת על הח כ"ע" . מושכות כסיל תפתח",  ובכל היקוםבצמח ובחי

יום צריך דוקא לחיבורם הק שיסוד. חות הפועלים בחללו של עולם בדרך מחייב ושוללהכ כל הרכבות

עידה על המ ,שזה יורנו דעת על הדר האחדות שבמציאות כולה, סודרומ והתמזגם בדרך של ערך נאה

כבה של קיבוץ כחות שהם בפני עצמם יותר ממדת ם הר י"ונדע בזה שסוד החיים מתהוה ע. צרה האחדיו

פיע החיים הם פועלים את  מו י התחברות באותו המרכז ששם"וע, ם במקום שהם נפגשיםלה הראויה

 .וצאותתומהם לחיים , הגבלתם

 

lw ̀. 

 
, עקרכא לא הוה חיי' ה טרקא לינור כל מאן דהודי מירי דאי לאו עוקצא דעקרבא דמנח בנהרוג

יבורם של הכוחות המתנגדים וסות רים שח כשם. אמר ליה  רחמנא לאיוב התקשר מעד נות כימהרק והיינו

כן , ד הערכים המוחשיםמצ גשתינו והבנתינו בהשכלת דעת יוצר כל המסדר כל בחכמתוהר ז פועל על"זא

ליונה הע שכיון שהחכמה. כללית והפרטיתוסריים בחוש ההנהגה ההמ עולים אנחנו מזה גם אל  הערכים

על אחת כמה וכמה   שיש שם אחדות , חותיו החומריםבכ וההשגחה המופלאה מטפלת באחדות כל  היקום

 גורל האדם והמון רגשותיו עד כ"שמהם להנהגה תוצאות שמגעת ג, עלת בהכחות הרוחנייםפו נפלאה

עמדת  לה ,דות וההשגחה האלהית באופן חודרוגע ביותר להבנת האחהנ והנה הדבר. ונטיותיו לטוב ולרע

הוא הידיעה , שרים כתורה וכמצוה והשכל וידעומ בדרך צדקה', מוסר הצדק האנושי ללכת באור ד

כונים להזיק והם אינם בעלי הנ ל הכחותששהאדם מתחרד על פעולות . ות הרע שבמציאותכח ד"הברורה ע

. וב  כחוטאכט  חלק הרעות על כל המוכשר לקבלםשיה ומשפעת בשוה אתמע הטבע עושה את, שכל ובחינה

, שמזיק בעוקצו מבלי התכוין, היזק הנמשך מהעקרבכה בזה דומים הם כחות הטבע ביחוסם אל ההפסד

כשר לקבל עקיצה הוא נעקץ מבלי מו ומי שיפגע על דרכו, וע בעוקצו החד והוא הולך ומניע אותוקב הארס

שגחה האלהית הה שבהם יש תבונה ודעת ואור, חות רעיםנם מערכת של כיש אמנם לעומת זה. חשבון

פועל אדם ישלם לו וכאורח ", ך לפי מוסרו הפחותלכ הם נפגשים דוקא במי שראוי, מורגש בהם

אמנם , יפה ומוכן לכלות ולהזיקשר כולו., חוסו לציור נהר דינוריזה החלק הוא הדומה ב" . ציאנוימ איש

 עומקן של גם ,ובאשר לפי האמת. נפלאה ומורגשת למעמיק ומסתכלשגחה בה הוא נגיד ונפיק מן קדמוהי

ם עזובים ומוכנים לפעולה של שלילת חשבון ודעת שה שאפשר לדמות, הכחות הרעים המוכנים לחבל

,  ר ובשקול דעתו של אל דעותיש גם הם נאחזים במשפט, גם הוא מנח כנהר דינור אבל. קרבאדע כעוקצא

רק , כלייםהש הטבעיים עם, ק משום זה החק של קשר הכחות והתאחדםרוש ," רוח סערה עושה דברו"

אבל לולא זה . כי הוכנו כולם לתכלית הטוב היוצא, קלהות דבר זה גורם  שיש תרופה ותקנה לכל קלקול

פ "שר כלל להנצל מפגישת המקרים  שעאפ 'לא הי, מאן דהוה טרקא  ליה עקרבא לא הוה חיי, יוחדהמ החק

הר דינור הלא הוא נגיד ונ ,אבל העוקצא דעקרבא גם הוא בנהר דינור מנח. דע ומרגישיו חוקי הטבע הבלתי

ער וס ח מה יצאה' נה סערת דה"שנאמר, יכן אזיל על ראש רשעיםלה ל"כדחז, ונפיק מן קדמ והי בהשגחה

וחות הטבעיים פועלים בזעף ומדה גדושה הכ אבל הצורך המביא שיהיו". מתחולל על ראש רשעים יחול

ורק , יוניים והשכלייםהח והם יתרכבו עם הכחות, לי שום הבחנה בעצמות פעולתםמב פת כזאתומרוד

,  ליונההע זאת היא מדת  ההנהגה. 'כוון והמשוער מפלא יועץ יתהמ בהרכבתם יצא סוד החיים במשקל

לדעת לעמקו את  , "דנות כימה ומושכות כסיל תפתחמע התקשר"שעליהם אמר איוב , דרכי אלהים חיים

, עול בפשע רב יותר מקיומו של עולםלפ א מונח בטבעו"יים היוצא מהרכבה ממוזגת של כוחות שכהח סוד

יים וכל המונם נצבים הח ברם והתמזגם  נמצאחי הת"וע, חו הריסה וחורבן וכן השניבכ וממילא הוא  מביא
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 יד הצדיקים מתגרת כי יסורי , יה לעדה לאיש חוקר לכל תכליתיה וזה. לפנינו וקיימים ונהנים מזיו החיים

א נמשכים "נם עזובים ולא מקרים   כאי ,שנראה כעוקצא  דעקרבא, הכחות הטבעיים הבלתי מרגישים

אנו , שבון ובדעת עליוןבח ומתוך שהכל הוא, ום דעתיק יומין יתיב וספרין פתיחין מש שנמשך; מנהר דינור

רוטות הט שעינינו,  ההרכבותי המון כל אלה"מור שיהיה נשפע עהג מובטחים על הטובה השלמה והחסד

 " .היםאל מה יקר חסדך. "לא יוכלו להביט אל עומק ערכם

 

lwa . 

 
ריבוי כוכבים בהיותם . ל כי מכדרן"אנפן ומכ ל כי"א, י כימה אמר שמואל כמאה כוכבימא

ני אופנים או שהם קובץ של בש יצוייר, וש ראיתינו למערכה אחת עד שנקרא ם בשם אחדבח מתאחדים

, כביםכו קרי אחד בתור שמש שס ביב קוטרו ומ סלולו סובבים המון רבעי ית שיש בהם כוכבשיטה שמש

 מקום שעליו נראה בשמים שהוא קיבוץ המון יש אמנם. כ יש להם כח המאגד והמחבר וזהו כי מכנפן"א

כל אחת מהנה שיטה שלמה של א המון שמשות רבות"כ, שיטה שמשית אחת] רק[ם אינם וה ,כוכבים יחד

מת  בא אבל, והנראה לנו בקובץ אחד הוא מרוב המרחק, וב מרחקםמר שאמנם נראים לנו, וכביםשל כ

ועל  אחד משני הפנים יש . וזהו כי מבדרן, רקש  בשוםז"המה שמשות מיוחדות שאינם מקושרים יחד זל

 .מחזה השמיימי לפי התקבלותו בחושנולה לקרא שם ערכי

 

lwb . 

 
יש על וע דכתיב, ד זננ  טלה"וממתכרא כמ, ל רישא דעגלא"וא ,זנב ט להל "מאי יותא א, י יותא"י עש ארמא

מוסדות העולם של המציאות הכללית הם .  'כו, ריףדט אלמא חסרא  ומתחזיא ב טרפא, כניה תנחם

, ופים החמרים הוא הקור והחוםהג ביחש. י כח המרכיב המפתח והמצייר"המתרכבות ע, שלילהוה החיוב

כימה , רכזומ והקור המכנם ומקמץ, מוציא תולדות מחולל ומוליד,  חומרכל החום המפשט ומרקע ומפזר

בהגבלה של כח חכ , בהצטיירות, ועל בכחו בהרכבההפ העש נגזר ממעשה. בצינה שלה וכסיל בחמתו

 כח הפרטיות לשלוט בפעלו על בו הכח המחולל והפועל צריך שיהיה. החיוב והשלילה, ם והקרהח ,לערכו

ותיות יתואר ערך בא להעמיד ולשנות, לחמם ולקרר,לחבר ולהפריד, ציאותהמ ודותכל נקודה פרטית מנק

נם עם כח הנקודה צריך שילוה גם כח הכללי של אמ .האות הנקודית, ד"הנקודה הפרטית ביו

ריך בהמשך שסימנו הסיבלי מ א ,התכלית הסובבת מראש המע שים עד סופם כחוט לקו. חיבורוה היחש

או , חומריםוה יגלה בפעולתו על היסודות, תאחד כח הפרטי עם הכח הכלליוה בהתחבר, ו"הוא אות הוי

לכוננם בסדר , הפך את סדרם הבודד הטבעי הנעזבומ בבתור מער, על הכחות וציורים המופשטים

חליף הסדרים כדי לכונן את ומ המשנה, הסימן באותיות על הכח הפועל. וצאות החייםלת מלאכותי

ליטה של הש כלומר, ף"ו ואחריו אל"תי, ו"הוא קיבוץ תי, ושגים בודדיםמו המציאות מכחות ונמצאים

שקפות הה .א"זה תצא  ההוראה המסומנת לעש יותומ ,ב"לא ק"כערך תשר, היפוך הסדרים ועירובם

כי , בין הנמצאים בין המוסכמים, ל ציורי המציאותבכ מוצאות הם מקומם, השכליות האמתיות לעצמם

הכח המוציא אל . שלעד תקום' ד פ עצת"רים הולך במסיבותיו לכונן עולם מלא עעיונות והציוהר גם עולם

,  הכחותשל ההכללה והעירוב. בכח החיבור והציבור, ורגשות והשכליותהמ ,תוהפועל את ההויות הטבעי

א לעצמו היא במדה רבה   וגבורה גדולה "שכ, דיריםהא בהשתתפו אל הכחות, והפזורות הרבות שבמציאות
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ע אין "א בפ"שבפני כ,  כסילשל כצינה של כימה וכחמתה,  החיים במקום שהם מתרכזיםשאממ יותר

 כזה שיש כח י"ע, א אופן ההוצאה אל הפועל יצורים וחיים במדה ובמשקלתב כ"ע. העולם יכול להתקיים

ז יתגלמו בצורתן "ועי. חות הסוערים העוברים גבולהכ להגביל את, בו את תכונת  ההשבחה וההשבתה

 ןנכון להסתמ' יהי, רת הפעולהסע הגבלת,  הכח של אמירת די, רצויה לבנין העולם והחייםוה ההראוי

תערות הכחות הס מצירוף של נמיכות הערך ושפלות הידים והעדר, נםאמ .בשפלות ידים ונמיכות ערך

וראה להמושג המופשט הזה מעצמים המצויירים הה ,רק בזה יבנה ויתכונן החיים, הפועלות

יה זכרחל לפני גוז", סמן שפלות הכחהמ באשר הטלה הוא, הוא זנב טלה, מתי בצבאות השמיםכהס בציור

, ביתה והעדר הפעולההש והקצה האחרון של כח. ח"סתערות והמית החיים שבין בעהה חסר, "!נאלמה

נ ם אמ .הוא זנב  של טלה, חות הסוערים להיות מצומצמים בערכםהכ הפסק כח הפועל כדי שעל ידו יבאו

דיר פעלים אכ צורך לה"יש ג, פינה כנפיהןתר עתים חשות בעמדם, ום שיש שביתה והפסק פעולהבמק

בכור ", א רישא דעגלאהו .שביתה ואמירת הדי היא הכנה אל התגברות הכח ברב עזשה ,בכחות הסוערים

. להגבוה שכח השור מתלוה עם טל ילדות ומניעת דעת כל עול, עגלוה ," רב תבואות בכח שור", " שורו

הגדול אשר עשה עושה ' מעשה ד וציא אל הפועל כלהמ לענין הכח, אמנם איזה מושג ראוי להתגבר בהכרה

יים הוא מלא  לעולם מאוצר הח שהיש והמילוי והמון, י אומר כח  ההפסק הצמצום וההגבלההו ,ויעשה

ולים הממלאים את כל הכוחות הגד". עיש על בניהו" .אומר לעולמו די, ישד ואל, באור פני מלך חיים, חיים

מנוחה , נהגה של נחתהה בנחיה הנאמרת על, "תנחם", שמדתם הוא שאין להן סוף, לםעו חללו של

עולה הפ ,אלמא חסרא. מן נחת ונח, " לך נחה את העם. "בא גדולבצ והשקטת ההתרגשות שאפשר להמצא

, צמים הגדולים בכחא מסדרת ומערבת את העהי ובזה, י חסרון והעדר וחלישות של הכחות"ניכרת ע

כי ההסתכלות . זג ו מערבממ ,רון מתחזיא כטרפא דטריףסי הח"ברו להיות במערכה עלע המפוזרים איש

, ביתה וההפסקהש נשכיל אל כח, בעולמו' שכיל מכחות היצירה ועצת דשנ האמתית תבינינו בינה כי מה

י הצמצומים החסרונות הם יאמר כ, מר בלשון  חכמיםיא ואשר, שבזה יבא על מכונו כל ה סדר הנעלה

 .ינינו הכהות כח אלוה נורא הודלע יגלו
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כבים כו ה להביא מבול לעולם נטל שני"שעה שבקש הקבשב ,א קא אזלה אבתרה דאמ רה לה הכ לי כניוה

הכימה בעלת . ל שני כוככים מן עש וסתמאנט וכשבקש לסתמא, מכימה והביא מבול לעולם

 כ שכבר ק ולת החום מתגלת רפע , היפך כח החמה המרקיע ומקליש,רשמת א ת ערך המקו םהמ הצינה

יך לחום למען צר אז, וכבר י ש מעמד של  קיום, לקים ולהתגלות בנין המקוםהח פעלה הצינה להתקבצות

שהם נושאי המקום , המקובצים או המפוזרים, וכביםהכ המון. הביא הדברים למעמד של עליה והוספה

כח הפועל , יים לכל חיחעשים החותך המ י כח הנתון מאדון כל"פעולתם עששם יגלו החיים , קומותהמ או

עיון זה יעלה על שר ,"א"יות", "עש", י ההערכה המסודרת של הכחות"צורים עהי הגומר השתלמותם של

  את  הרעיון שאנו פוגשים כשאנו ממצעים". כמאה כוכבי", כביםכו לבינו בנשאנו עין אל המון של קבוצת

כערכו לעמוד , אה מתיחש למושג ממוצע זההמ שמספר, טים הבודדים אל הכלל השלםההכרה בין הפר

מצע כממצעת בין בא המאה היא, בין חמשת המספרים הסוגיים. חד למספר רבבההא בתוך בין מספר

צב למ כ"והוא נערך ג, ין לנו מושג בלשון של ריבוי יותר ממנושא ,הפרט היחיד לכלל הגדול של הרבבה

צינתה של כימה . יאות לההתגדלות והתעלותמצ הממצע בין ההתהוות מהעדר אל, קיימותההעמדה וההת

ח המשפלל הכללי שבו הכ כי רק, מתיחש אל הכח המעמיד ונותן המקום, שכלל בכללותהמ והכח הפועל
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ל  לכ מוכן' שיהי, א הוא הרודף להכשיר את המקום שהוא הנושאהו ,הסוף בהתחלה, נעוץ הכלל בהפרט

כלומר מזומן , ושגים המוסריים והוא אומר הב לי בניבמ ים וביןרוהוא מצוי בין במושגים חומ, םאור וחיי

והמקום הרי הוא . מור הצפון להכללהג וסיף בשכלול מצד התכלית של השאיפה הכללית לטובלה הוא

 הפעולה כ תכלית"ע .כ ולקיים המון רב של זוכים חיים ונהנים"צא יש להמציא גנמ שכשהוא, עיקר הנושא

עולם שכולו טוב , " למען ייטב לך והארכת ימים",ובההט היותר אדירה וכללית היא ההתקיימות

הפרעות העקריות הם מפסידי , עותפר אי אפשר לתכלית הטוב האחרון שיבא בלא. לם שכולו ארוך עו הוא

 שנאחז ," רץהא והנני משחיתם את", אבדן המקום החומרי, המבול, תקיימותהה המקום ואפשרות

ואבדות הללו  . נושיות המחזיק את המוסר האנושיהא כלי בכלל' שלא הי, המוסרי באבדן המקום

הכוכבים נושאי . דולה של הישהג מהכחות הכלליים שבההרחבה, שתלם מכח היצירה הכלליתלה צריכים

 השם .ליכל השחתה ואבדן, כשיש ענין למבול, שג ההעמדה וההתקיימותמו ,כשנוטלים מכימה, המקום

להשלים את המגרעות צריך הכח המצייר , וסריומ נושא מקום חומרי ונושא מקום רוחני, שני כוכבים

והנושא המוסרי " . מיםבש דברך ניצב' לעולם ד", להשלים כח העמדה מהכח הכללי, הבז הכללי לטפל

 זאת נח מי",  ושבועה,ובין כל נפש חיה' י כריתות ברית בין ד"שר עהכ ,מכח כללי, צריך לרוח חן ותחנונים

הכוכבים הללו צריכים להנטל , תם את  זא ת הפרצהסו מי" . לי אשר נשבעתי מעבור מי   נח עוד על הארץ

מה צריכים להחדר אל נפש וה ,מושגי המוסר לעד לעולם המה, הכל לא ימוט. עשה הכלליהמ מכח, מעש

 הכדור של נקודה הקלהבפגש מהעולם הכללי הגדול צריכה לה, ומריתהח וההעמדה. החושבת האנושית

כ ההתעלות והיצירה הכללית מחובר "ע, זומנות תמ ידומ ,ובאשר ירידות כאלה צורך עליה הם. הארצי

אל המשא נפש  , פץ והמית רחמיםוח בשאיפה, ועש קא אזלא בתר כימה. וצריך אליו, ח ההעמדהלכ תמיד

 .האחרון הב לי בני
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י כונבי הר וליברי ליה, נ אין קטיגור נעשה טניגור"א, ולייתומח מלאתמאין הבור , יהדרינהו לה מדיליהול

ם כש .דכתיב ועיש על בניה תנחם, ה להחזירן לה"יד הקבעת י"ארנב. אין כל חדש תחת השמש, אחריני

ההתחברות של כח . כלית פרטית לכל חלק ממנהות כן יש תעודה, שיש תעודה כללית לכל המציאות בכללה

לרגלי הפרעות , וצר הכללמא שמשתמש ביותר למילוי החסרון,  המרכזים הפרטייםללי אתהכ המעשה

, בההר הוא בא דרך ארוכה  ומסובבת , בן שבבא המילוי מאוצר הכללמו הדבר, הבאות במרכזים הפרטיים

יקון בא לערך ההקפה הפרטית של מקום ההמעדה הת אם היה. הנוטלת תחתיה המון זמנים וריבוי פרטים

אלא , ח לעולם עושה רושםהכ התחסרות' אמנם בז ה האופן הי. ה הדבר קרוב לקצר ביותריה ,והמכשול

. רהעב מספיק להתקימה גם עם השלילה שכבר' והי, תקטן ולהתקצרלה שהיה אפשר לתעודה הפרטית

, ל קלקולשתיקון . סרון הבור המתמלא מחוליתוכח יהי תמיד איזה חסרון ניכר, כ אם יהדרינהו מדילה"ע

לענין . א מאוצר הכלל"כ א"זה א, י"מחיתי כעב פשעיך", כ עד שלא ישאר אות"הדר כונ ה חזקשיהי

תמלא שי א"א, ום ההשחתה חסר אף   שיהיה רק בשלילה והעדרמק הכחות הרוחניים המוסריים לעולם

כח , ם חידוש צורהנאמ. הכוכבים מעש, וצר הכללימא א"כ, אין קטיגור נעשה סניגור. בזה לאושר וטוב

ולא יפלא , רך זה הלא אפשר הואלע וכח נפשי מתיחש, רך רק למרכז הפרטי בצביון יחידות שלונע ומריח

ואינו , לליתהכ אבל אז היה הצביון הפרטי משונה מכל ההערכה, כני אחריניכו וליברי ליה תרי. דבר' מד

ריכים להיו ת  הדברים הפרטיים צ,  השמשת חדש תחכל אין, מוכשר להתחבר אל הכלל ולקבל כל טובו

אבל , שפעה של הכח הכלליהה י"אמנם העולם נתבסס ע.  הכללים היותר כוללים לעולםאל מזווגים
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הם שמ ביחושה של הפרטים, חסרונות טבעיים בכלל היצירה, סרונםבח הדברים הפרטיים הלא עומדים

י "ארנב. ת שעברותוצאות של ההשחתו, וחניותור תחומריו, מחלות וצרות ומתות, תוצאות לנגעים ופגעים

לעת ערב "שבו ' כי יום לד, טיפר כ את כל המגרעות גם באורח"כלומר לתקן ג, חזירן להלה ה"עתיד הקב

ח הטומאה רו ואת", " שד בגבוליך, ולא ישמע עוד חמס בארציך,  הארץמן וכלה שד ורומס, " יהיה אור

" . פנים וחרפת עמו יסיר מעליוהים דמעה מעל כל אל 'ת לנצח ומחה דוובלע המ", " אעביר מן הארץ

הצאצאים ", ש על בניהעי א"כ, לא רק בערך עש לבדו בכללו, כ"יקון באורח פרטי גהת ויהיה

יה לאלף יה הקטן, יקים לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפארצד ועמך כולם", חםתנ"והצפיעות

לא . הפרטית, חד מראה עליו באצבעוא וא"וכ, טפר חשיבות הכלל יתגלה גם בכל" . והצעיר לגוי עצום

קוינו לו ' זה ד, ינו לו ויושיענוקו הנה אלהינו זה", ואומר, ורח כלליבאאמר בשמך אשא כפישנ ז"כעוה

 " .נגילה ונשמחה בישועתו
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ומכוון לרעש . הנוטה לפול, הערוך'  לפי גיק"ק דמ"בפ ,אולי הוא כמו כותל הגוהה. ק גוהא"אר, י זועותמא

וזהו עיק ר  " . תנודדה כמלונהוה נוע תנוע ארץ כשכור", מודיה יתפלצו ונוטה היא לפולשע הארץ

אשר יסדה צור , רץבא צריכה החכמה האלהית לשייר מקום חולשה והתמוטטותשה על הדבר, ההתבוננות

 .העולמים ויעמידה לעד לעולם
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אמר מי ידע אובא טמיא  ,  גנח גוהאי אובא טמיאדב כי מטא אפתחא,  הוה קא אזיל באורחאא קטינרב

מוריד כיבכול שתי , ע"רויים בצער בין אוהשש ה זוכר את כניו "כשעה שהקב' ל כו"א, הא דגנח מ הוגו האי

א כדיב הוא יר ק טינא אובא ט מ"א. האגו והיינו, ם הגדול וקולם נשמע מסוף העולם ועד סופולי רמעות

ע "א אודי ליה דלא לטעו כדל ו האי, יה גוהא גוהא עבידולא ה, ל"ה גוהא גו הא מבע"א ,ומיליה כדיבין

ל המציאות כל המה מקושרים על, אפילו הענינים הקטנים, תהוים בעולםהמ כאשר כל הדברים. בתריה

ומצטרפים כצירופן של אותיות הפרטיות אל בנין ', ד ומתקשרים אל תכלית רם ונשא בספר הכללי ספר

יותר הדברים שהם נראים וב ,הדברים הגדולים,  כמה וכמהעל אחת. רים רוממה ונשגבהספ מערכת

א יהיה הו כי כל אשר יעשה האלהים"ודאי ראוי לדעת , גרעות בבריאהומ כמכשולות בדרכי המציאות

כלומר המעשים המתדמים , "!ה שיראו מלפניועש עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים, לעולם

וסר האנושי וההשלמה הרוחנית היותר המ ור חוליות לבנות את בניןיתבארו כשנעריכם בת, כשולותלמ לנו

רידים את לבב המשקיף מח הדברים היותר, כל אלה הדרכים המסובכים. ימושהלש שהיא צריכה, נשאה

בבות אדם ור ,רש עמים וגלילות ויעשה שמות רבותופעמים יהפך מששל הוא מחזה רעש הארץ, על התולדה

, תזדמן תעשה רושם גדול בכל החברה האנושיתכש ומהפכה נוראה כזאת. ירדו שאול חיים לפעמים

לא , מ שות מהפכות נוראות כאלהמש למה, להבין שורש החכמה בכללות, קשרת עדר אל עדרמת שהיא

רונות רבים חס כ"ויש ג. יד על מכונו את  המוסר הכללימש צרכים רבים להעשי יתבאר לנו אלא כשנשכיל

וחק דעתו של . בל תיקון בעמידתה שוקטת על שמריהלק ית שאי אפשר להקבועים בחוק החברה האנוש

י "רבות האנושית הכללית להעזר עהת היא המכרעת אימתי צריכה, ות אשר לו נתכנו עלילותדע אל
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, ב רוחו ומוסרומצ כ"ל של המין האנושי עם חיי חומרו ועמהם גוורש חלק גדמש שעוקרת, מהפכה גדולה

ש ראוי ,  תיקון הראוי להצטרף אל התיקון  האמיתישל ורבנם יסוד לשכלולכדי לבנות על שאיות ח

היא , ברה האנושיתהח להתגלות של החסרונות הדבקים בכלל, ת מהאותותאח .יו בחק הכללאל לכסוף

קה חל לפי, אוי היה לה לעמוד בפיסגת ההצלחה בין גויי הארץשר ,אומה זאת. באמת מצבן של ישראל

אם לא . אחד' י דעת ד"שפיעה לעולם עשה ורה והדעת ויסודי כל מעגל טובבמאור הרוחני ואור הת

היה הדבר מוכרח , קהחל שעמהם לוקחת גם האומה עצמה ודאי את , לל האנושיותבכ החסרונות הקבועים

, מרלו פ שום אדם  אינו יכול"עכ. פ המדה ההגונה"ושר האלהי ועהי פ" הראוי עושישוב המצב לאיתנ

ושאין זה חלי , צב מורה ואיום המרגיז  כל לבבמ אומה כזאת בעלת י תרון רב נתונהשהדבר ראוי שתהיה 

י מצבם של ישראל "תראה לנו עהמ וההתגלות של החסרון המוסרי. ברי האנושות הכלליתמא באבר חשוב

עד ,  האנושותשל ד המונים המונים של רעות וחסרונות קלוטות בעובי טבעהעו כ על "הוא אות ג, רהוהמ

ואחת מהמהפכות היותר מורגשות היא . פכות גדולותמה ה האלהית מחייבת לדרך התיקון גםשההנהג

דיל לעשות ותשאיר רושם עמוק  תג אבל לפעמים, שאמנם יש שתעשה רושם קטן, עידת הארץמר הבאה

הוג אחרי הנ ובודאי לפי. ועוקרת ענפים רבים רוחניים וגשמיים, נושיתהא בעקרה חלק גדול מהחברה

כ ירידות "ירידה חמרית הגוררת אחריה ג, נושיתהא וראה כזאת תבא  ירידה כללית בחברהמהפכה נ

ים רבים מארחות  קשו להם חלכב כבר, א בסדר ובניוס"פ הנוהג כל מקום שכבר התישבו בנ" עכי .מוסריות

י שת יש כאן, דולה הכללית מחייבת עקירת חלק רשום מהאנושיותהג כ כשהתעודה"א. הטוב והחיים

אמנם התכלית האחרונה שהיא הטוב העתיד . דמההא לכלל האדם אשר על פני, חומרית ורוחנית, ותיריד

רך מהפכה אחת לא תהיה ניכרת  וע ,נבנה מריבוא רבבות סבות לאין קץ, ים גדול ורחב ידים. אהו ,הנשגב

ק שר אל תת אבל ידענו אל נכון שסוף כל סוף. קשר עם התיקון הכלליתת איך. כלל לעין האדם הקצרה

פ עצת "סיבתו הרוחנית המוסרית ע, י גוהא מ אי הואהא .המטרה הכללית ותצטרף לחשבון הגדול

ורידה לטמיון חלק חמרי ורוחני ומ תדהמאב, איזה מטרה תחייב מהפכה נוראה, מאי היא, ליונההע 'ד

ים וטקל המהפכה מתחייבת לרגלי עקירת חסרונות, נם התשובה היאאמ .מרכוש האנושיות הכללית

הבלתי טבעי כלל מצד ההנהגה הישרה , מיםבע המתראה ממצב ישראל, ומוטבעים עמוק בגוף החברה

החסרון הכללי הזה מחייב  . ע"האו יןבה זוכר את נניו ששרויים בצער "כשהקב, הגיוניתוה השכלית

,  " ' וגווע א רץ כשיכורתנ נוע", כ הכר ח של מהפכות"מצעיים שבעולם וגורר עמו גהא להנחות תיקונו בכל

המהפכות , " רום במרום ועל מלכי האדמה באדמההמ על צבא' והיה ביום ההוא יפקוד ד"

פץ בטובתן של  בריות ואושרם שח ,ה האלהיתפמרית והרוחנית המה כשהם לעצמם נגד השאיהח והירידות

ל א   מעות אמנם הד ואלה שתי, כ המה שתי דמעות"ע" . פוץ בהשחתת עולםתח כי לא", הגופני והחומרי

כ חכם שיודע לשער "ורק מי שהוא כ, פלות לים הגדולנו כי הם, ישאירו רושם לעין האדם הרואה

אבל העין הקצרה של ,  הים הגדולעל ות יש בים הוא יוכל להבחין את ערך שתי הדמעות שנוספוטפ כמה

תה ם נעששש לא רק בחלק אחד מהחברה, אמנם הרושם קיים ועובר. ברבד א לא תבחין כלל"רוב בנ

והפעולות , נושיות כולה היא מחוברת בלולאותהא כי, א מסוף העולם ועד סופו"כ, המשמה 

שלפעמים מהפכה ] היא[נם אמ ההנחה.  את  תפקיד ןתוסופן לעשו. שות רושם חודר בכולןעו החלקיות

,  אמתשל היא הנחה, י המון סבות"מביאה תיקון וטובה נצחית ע, עהלש שנראית לחורבן עולם, בעולם

להשחית , ל כשתכנס באהלי רשע יהיו לכלי משחיתאב .בל להשתמש בה ראויים ר ק גדולי חכמי  וישרי לבא

בקנינים [וחניות ומושגים ור מאלה יצמחו בעלי הרס בחומריות וקנינים,  טוב גשמ י ורוחניכל ולחבל

ה הז עלהשלקח לו ההגיון הנ, כ זה האיש המושחת"ע. לי עולםמב שהם, ]חומריים ומושגים רוחניים

, כשדורש בשבח המהפכות, אמת אזור  חלציווה שלא טהר את נ פשו להיות הצדק, להתחזק בחבלי חטאתו

בון גלוי איך גרמו המהפכות חש והדחיה הנראית לעין היא שאין לנו. בין כאמתייליה כדומ איהו כדיב



 395

הפכה לגמור  המ יכהצר, י מהפכה"ועוד כשיבא הטוב ע. פכות רוחניותמה ,כערכם של הזועות, החומריות

כ צריך הפיכות רבות בחלקים רבים עד "א. א לחייבול מ לבנות ולא לשלול"אבל ע, פעולתה להרוס

. וש להשתמש בכלל זה לכלי מעשהאנ כ לא לאנוש"ע, וזה לא יוכל האדם לעשות, ר חדש ומבונהדב להקים

גיוני לכלל הה ביחשאבל , חש החזקת ההרס למעשה מוסרי בחק האדםבי אמנם הדחיה היא אמיתית

פ שיש הפסק "מהפכה אע, תית דגוה א גוהא עבידאמ היא ודאי, ההנהגה האלהית המקפת רבבות דור

והאי , נהבי"חרית הימים תתבוננו בהבא ,עד עשותו ועד הקימו מזמות לבו' א ישוב חרון אף דל" ם כייבנת

לה המה מחליאים את כא שדעות, יע כתריה בפועל וחק המוסר המעש"כי דלא לטעו כוהי דלא אודי ליה כי

ומים וד ,י אלו הדרכים המסוכנים"וכבר נוקשו רבים ונלכדו ע. ולםלע המין האנושי ומביאים רעות רבות 

לבעלי אוב הדורשים , נתקים את  מוסדות הסד ריםומ המה אלה המהרסים השונאים את החיים כמו שהם

ום להוציא אל הפועל כל  מק  ימצא האדםאשר רק עם החיים וסדריהם. ניחים את החייםומ אל המתים

ע רש י דרכים מופלאים שלרגלם ילך דבר ויצא"ע, נהגה העליונההה ומה שהוא נוגע לסתרי, טוב וצדק

'  דם צריך לדרוש תמיד להתהלך לפני ד הא אבל. המה כבשי דרחמנא והמשפט לאלהים הוא, לפניהם

, אוי ומוכשר  ביותרור . האדם  וחי בהםהיות דבק בחוקות החיים אשר יעשה אותםול בארצות החיים

ורש וד בעל מדות פחותות, אובא טמיא כהוא איש , ם שלא כראויבה למושגים כאלה המסוכנים להשתמש

פ הנראה "ולהתמך במושגים מוטעים ע, הפכהומ הוא ראוי לבקש בפועל דרכים של הרס, תמיד במופלא

יחוד כשיצאת מפי איש העלול וב כ"ע. כואשר בכלל לא לאדם דר, נהגה האלהית הכלליתהה מתולדות

מת המעשית הא שראוי להשתדל בכל עז להודיע את. יהו כדינ מיליה כדיביןרא כ ביחוד מפני"ע, להשחתה

 .ע כתריה"כי היכא דלא לטעו כו
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קפה הש .אמר וגם   אני אכה כפי אל כפי והניחותי חמתישנ ,ג  זה" קמינא  דידיה אמר כפי ו מופק זערב

 הם פועלים פעולתם לחולל, ות הטבע הפועלכח הוא כי כחות  היצירה שהם, על חזיון הזועותפרטית 

דמן שההתנגדות שבין  מז ולפעמים. י ההתנגדות שבין הכחות"היטיב את היצירה עול לשכלל, ולהוליד

אבל מטרת ההתנגשות הזאת .  שהתנגשותם גורם זועותעד כ"כוחות פועלים ביצירה הוא גדול כ

שיעשו הכחות , בעיתהט ל הטובה הנמצאת לכלל המציאות אחרי השקטת המלחמהביבש היא

כ "א , אשיתבר ומאשר כל יצור הוא יציר כפיו של יוצר. קונו ושכלולותי  שלום בעולם להטיבתהמתגוששו

ג זה "וכמו שספיקת  הכפים זע. ע גבי זה"יקת כפיו זספ והתגוששות שלהם היא, כחות היצירה כפיו המה

, תגוששות של הכוחות הטבעייםהה כן. הכעס הפנימי החוצה וגורם רוח לרוח הפנימי שינוח את מוציא

גורם , עידת הארץור י רעש"כשהם יוצאות אל הפועל ע, בקים בבטן האדמהנא כשהם, כוחות העצירה

שאלמלא יצאו אל הפועל במקום האחד המוכן לכך , חבלול הדבר שמתכלה כחם המוכן להשחית

.  יה הדבר מגיע לחורבן עולם מלאוה ,היתה ההתלקחות מתרבה, יונה והיו נעצרים עודשגחה העלהה פ"ע

. איםהב המניחה את החמה ומביאה לידי שקט לימ ים, א ספיקת  הכפיםהי כ היציאה אל הפועל"ע

 " .משמים השמעתה דין ארץ יראה ושקטה"
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ר קדמו לו המון רעיוני עצב גורמים  אדם אחרי שכבשל האנחה יוצאת מלבו. 'נ אומר אנחה מתאנח כו"ר

א  "חתו אינה יוצאת החוצה כאנ ן שיש אפשרות בלבו של אדם לעצורמוכל ז. חנו אל הפועלאנ להוציא

וכאשר נראה , צוםוע כן הזועות המה עצורים בבטן האדמה זמן רב. רירות נפשומ כשכבר נמלא לבו מיגון

'  ית ובהשגחת השם. ה בתחתיות ארץ זה שנים רבותור שנתרקמבר ידענו, שיצאת זועה מן הכח אל הפועל

עד שבא מועד ההכרח שיתגבר על כל  , עשהר  ועל הבריות הוכנו מאז סבות שעצרו אתץהמרחם על האר

 . הפועלאל המעצורים ויצא
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' א שלא תהי"א, סבה החזקה הטבעית אל הרעידהשה אם אמת  הדבר. 'נן אמרי בועט ברקיע כורב

שלמת הדבר אל  הפועל צריך לה אבל.  של כוחות עצומים מתגוששים בבטן האר ץנימיתהפ התלקחות

ושפעים מסיבובי המ מעמד התקופות וכוחות, כ מהעולם החיצוני"צוניות גחי שיהיו משותפים לזה סבות

מרוח וזרם ויתר כחות פוגשים שמעיקים , וירו של עולםבא וכוחות המלאים, הכוכבים במסלוליהם

וכל שהדבר כולל יותר וצריך   .ל זעפםבכ שיצאו אל הפועל,  בבטן שאול בעמקי הארץחות העצוריםהכ על

שנראה , בר הגדול הזהבד הוא מורה לנו על עוצם ההשגחה והדיוק שיש, תר מרובותיו להזדמנות של סבות

 .עיש בודד ביצירהמר במראהו החיצוני כאילו הוא מקרה
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, כלפי הסבות הטבעיות המתחקרות בזה. 'בוד כוהכ סא א בר יעקב אמר דוחק  את ר גליו ת חת כ"ר

, יצוני בערך אל עצם הכדור הארציהח המכונה בכלל עולם, רו רבנן הבנת הדבר בבעיטת הרקיעאמ שכבר

בות הטבעיות הס שאי אפשר שיצאו אל הפועל, אמנם זהו דבר ברור.  הרעידהאל שבו תמצא הסבה הגלויה

קר הדבר תלוי רק   יכ ע"ע. שגחה הכללית נכונות לזההה ות אלא כשיהיו הסבות השכליות המתאימ"כ

והסבות השכליות . וסרי האנושיהמ שהם נתלים הרבה מאד במעמד, בות הרוחניות השכליותהס במעמד

מ "אר הרבי וכבר. להיות מזדמנות כפי הראוי למערכתם, בעיות כולםהט יש להם יחושים אל הסבות

אין ליחשה אל ,   נוראה כזאתהבות המחוללות מהפכהס יקרי  דחיקותכלומר ע, נ שיתוף רגל אל סיבה"במו

אלא שהדברים , כל והמוסרהש שלא יתכן בהם השינוי מצד יחש החיים, ועים בטבע המתקב דרכים

סבות וה .פ הם משתנים בפעולתם"ם יחש אל מעמד השכל והמוסר ועלה תלויים בסבות העקריות שיש

הנה נפגשות בשלשלת הבריאה , להית השכליתהא ד של ההנהגההעליונות הרוחניות שמתחת כמא  הכבו

ל קשורים עם תנאים רבים שהם אב ,תועדות של הסבות השפלות שמוכנות בכחם מאז מעולםהה לפעול על

 .ומותתה עולים שמים ויורדים
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,  לגלגלשבכללם הם מיוחסים, פ חוקי התנועה"חולל עית הרעם. 'י רעמים א מר שמואל ענני בגלגלא כומא

פ מיזוגם יצא "מרומי האויר שעשב נועה לפי המפורסם עם אמ צעות הרכבת האדיםתחולל ההמ שהוא

רי ענני רשפכי מיא אמ ורבנן. כח התנועה הכללי, בגלגלא, ללי של מיני האדיםהכ השם, והיינו ענני. הרעם
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,  יונו של מטרלהתאר בתואר מים ראויים לרדת בצב, ואל פגישת האדים ופעולתם אלו על. אהרדי

 .וללת את הרעםמח היא
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פ מעשה "להמיר התכונות ע. תבר גזיזי דברזאומ א בר יעקב אמר כרק א תקיפא דבריק ענניא"ר

לף ועובר בין יסודות מורכבים חו 'צריך לפעמים כח אדיר שיהי, הפרדה השלטת בכל היקוםוה ההרכבה

.  תכונה אחרתשל להפרידם ולהביאם בהרכבה, יתטורים שונים בהרכבה חימקי או, מאיזה אוירים שונים

והפרדת היסודות המורכבים היינו תבירת גזיזי , עםהר והכח האדיר שלצורך הפרדה זו הוא מחולל

 .דברדא
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ישנם יסודות שהם בטבעם מוכנים לקבל  . 'ומייהו כואפ א אמר ענני חלחולי מחלחלי ואתי זיקא ומנשב"ר

וביחוד הוא מצוי בעננים . יקות שלהםהר וזהו ערך,  כמה יסודות אחריםכם בתור הרכבה חימיתתו אל

 הארץ בכל  את שצריכים להתרכב בהרכבות רבות כדי לרוות, מרומי האוירשב שהם קיבוץ האדים

. י תנועת האויר שהוא הזיקא"ויריות נמזגים עהא והיסודות, היסודות הנצרכים לצמחים ולחיים

מתחולל , סודות האויריים שבענניםהי למלאות ריקות, מי האדיםו במרימיא הגדולה שנעשההכ וממלאכת

. חולי מחלחליחל היינו, יסודות להמלאות מיסודות אחרים בתור קשר חי מישב הצמאון הטבעי. הרעם

 .היינו זיקא דנשיב אפומייהו, כונתהלת שמביאה את הפעולה, ותנועת האויר

 

nwd . 

 
מהרעמים הגדולים שהם באים אחר הברק  .  תא מטראוא ניני דברק ברקא ומנהמי ע"א ב"סתברא כר ומ

' ויתכן שיהי, ש הראות על חוש השמעחו שכבר הדבר מתבאר  מ מהירות, סבת  הרעם' יה שהברק יהירא אין

הדבר רחוק  , רקהב אמנם הנהימה של העננים שבאים אחר. בה להולדת הברקהס הרעם הבא בכח רק

א שב ,הב רק' שיסוד הדבר הי, י"כ מסתכרא  כ ראב"ע.  הברדשא קתרהסבה להו' שתנועה בלתי אדירה תהי

כדי לעשותם מוכנים להתחבר , חברתם הקדומהממ מכח אדיר כז רם אלקטרי להפריד היסודות הקטוריות

והבירור שמסתבר , ל הרעםקו ומרעם חילופי החיבורים ועבודת החרשת הכימית יבא, רתאח במחברת

פעמים שהם , סודותהי וחילופי התחברות. ם להסבה של הרעם הכביריוע גלס נול' יהי, הבא מנהימת  הענני

 .הכל לפי תכונת ההרכבות, צףוק באים בנחת ופעמים שהם באים ברעש

 

nwe . 

 
, דהיינו משלשים יום לשלשים יום, א לפרקים"כ כיון שכל אלה הברכות אינם באים. י רוחות זעפאמא

כה קבועה על רוחות בר 'א כלל שתהי"כ א"א, ור לא יחפ' חות מנשבות בכל יום בפרו ל ארבע"וקיי
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 .שאינה מצויה ובאה לפרקים,  נזעפארק ל דחיוב הברכה הוא"כ צ"ע, בינוניות

 

nwf . 

 
, יש  בזה הערה. ינן דהוי ההוא דאתחולי ביממאחז והא קא, מר אביי ג מירי דזעפא בליליא לא הויוא

יום הוא שביום יש יחש לאדם מה הבדל הלילה. ן אל העולם הגדולטשהוא עולם ק, דם הפרטיהא בדמיון

 רגשי את והנה כשיראה האדם למלאות ביחוד. יחד עם עולמו הפנימימת אל העולם החיצוני ובלילה הוא

כי האלהים , ברוב יחיה חיי מנוחה ושלוה, ולם החיצוניהע מבלי פנות אל המרושם בזה אצל, עולמו הפנימי

ולא יזעף לבו ולא יסעירוהו , דקוצ מצא תמיד נחת בחיי יושרובעולמו הפנימי י,  ישר ם האדאת עשה

 קנאת איש את אלא שהעולם החיצוני המושל ביום הוא מעורר. אה וכבודשנ רוחות רעות של הבלי קנאה

. כ גם באדם היחיד זעפא בליליא לא הוי"ע, תי נפשובב מרעהו ויתר המגרעות החברותיות ואת הרעש

לא ,  תאוה או מניעת שקט פנימייד מתגרת , דע שלו מבלי סבה חיצוניתעמים נראה שהאדם לא ילפ ואם

וכיון שנתרעעו . וחתומנ להרעיש, ולם החיצוני התחיל בזה לפעול עליו להרעהע א מפני שיחושו אל"בא כ

פא זע כאשר, ימינתיחדות והשיבה אל ההתבודדות של העולם הפהה קשה הדבר לשוב גם בעת , הסדרים

 .תחלי ביממאדמ א ראתחולי הוא"בליליא אינו כ' היאם י, דעולם הכללי

 

nwg . 

 
מהענינים הטבעים . דמפסיק  ביני ביני,  חזינן דק איקא והא' כ ו, מר גמירי  ד זעפא תרתי ש עי לא קאיוא

דירית היא יסוד המציאות ומקור  הת כשם שהתנועה השוקטה. ום ללימוד בענינים המוסרייםמק יש

ת וחסרון או הוא, וכשיזדמנו על דרכה מ כשולים ומעכבים, ה במציאותיתשב החיים והיא מתמדת ואין   בה

וכעבור השעה תשקוט ולא  , ותר המרעשת אין לה קיוםבי כן התנועה המהירה. בכח החיים שראוי להעבירו

א שבאו איזה סיבות חדשות לחזור אל ,ואם יזדמן איזה המשך לה הוא רק מפני שכבר הופסקה. כח תוסיף

ברוח האדם יש . עירהלה כיון שצריכה תמיד למקרים חדשים, טוח על התמדתהלב שאיןבאופן , ולעוררה

וס הר לחזק תו רה ומצוה לקומם כל' ההליכה לדרכי ד', לל עם דלכ ו מה שנוגע, כ מצב תנועה מסודרת"ג

ה יא מתמד ת   , ה גדולי הדורות מאז מקדםובששכ כשהולכת התנועה לאטה בדרך, בחיי הפרט והכלל

אבל . ליתו בחשבון ודעתתכ שתחליף כח ותביא את הכלל כולו אל,  אחרית ותקוהלה ומצלחת ויש

רתי שעי לא  ות .היא לא תתקיים, בלע בבת אחת כל התיקונים שבעולםול לעקור נטוע, כשיתעורר זעפא

אינו  , ם ימשך מצב סערת רוחות איזה משך זמןיעמלפ ואם. תעבור הרתיחה ויקום הסער לדממה, קאי

, שות באו ועוררו הדבר בפנים חדשותחד וסבות, א כבר הופסק ביני ניני"כ, הקיימת והטבעיתכונה מת בא

ם מעמד ולא לה א כח חדש וענינים חדשים שגם הם אין"לסער כ' קום הישמ ואינו כבר אותו הרוח

 .ודברי חכמים בנחת נשמעים , ילוח ההולכים לאטהש  את מי םיען מאסכ, !וכבר הוכיח הנביא. התמדה

 

wnh . 

 
י הכחות הרבים "צאת היצירה מן הכח אל הפועל עהו .ל הכרקים אומר שכחו וגבורתו מלא עולםוע

מ כח רב צריך  "מ, נגד  ומפריעמת דהיינו עצם סיבוב הפעולה אף כשאין שום כח, יכה כחצר ,והשונים
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,  צעדכל ותר עליונה הוא כאשר נכיר את המון המפריעים העומדים עלהי והידיעה. לפעולה רבת ערך

שגחה האלהית הנותנת קצב וגבול לכל כח לאמר עד הה שמבלעדי, מכוחות הטבע עצמם בהפגשם זה בזה

א במקום שההריסה היא צורך "נ ,רק עד הגבול שיועיל לשכלול הבריאה ולא להריסה, איתב פה

, מחריבמחולל על הכח המהרס והוה התגברות הכח הבונה, היינו הגבורה, ורך בניןצסתירה וה .תיקון

ד מחזות הטבע נג בעמדו, דרת היא ברכה זו לשכלל את רגש לב האדם ומדעונה ומה. ה"בגזרת יוצר כל ב

 .ב"כברקים וכיו, ומביא לידי השתוממות, אומיפת הפועלות בתוקף וקול המולה או באורח

 

pw. 

 
רקים שמשתומם  לא יכוין על עת ריבוי הב, שון רביםבל פ שאמר ברקים"אע. י ברקים א מר רבא בר ק אמא

ני שיסוד הברכה היא על הציור מפ .א גם על ברקא יחידה יברך"כ, דם מצד ההתפעלות הטבעיתהא מהם

ריכים צנם אי והוספת יראה טהורה והקנינים השכלים, חזות בדעת אלהיםהמ השכלי שראוי לקנות מאלה

תבונן המשכיל על ערך כ י"נ ומברך יחידי ג"ל במו"ז מ"כי אין פרט בשכל כדברי הר. להמון פעולות

, לם באופן מדוייק מבהילעו הפועלים לשכלולו של] הצרוכות[ שימוש של אלה הכוחות וה התועלת

 .מתו של אדון כל המעשים על בריותיווא חסדו, המעידות על חכמתו וגבורתו

 

pw ̀. 

 
ן וענני דטלקן כקרן מערכית ואתיי, וקתאיר וברקא, וברקא חיורא, מר רבא  ברקא יחידאהוא

מ בליליא "וה , מ למבעי רחמי"למאי נ, ייןק ש כולהו, ענני דמלקן חדא לאפי חבירתא' וב, ומיתדר מקרן

 הטבע תסריות שהם מתאימות לסודומו יקרו הדברים לכונן דברי ידיעות. פרא לית כהו מששאבצ אבל

י חזיוני טפר ועלת המוסרי והלמודי לחלק רשום מהתועליות היוצאת מכלהת ויהיה לנו, במחזותיו

עננים לעינים על השימוש של הברקים שכליים וה והיו לנו הדברים שבתנאי הברקים. המציאות

ל "מ ז"רהוכבר הרבה . 'ור דבא המאיר באור האמת, אים להאפיל את זוהר הדעת האמיתיתהב והעננים

קים רלב ,רת אור החכמה מסודות האלהיות בנפשות ההולכות באפילההא לדמות את, נ"בהקדמה למו

 להט החרב המתהפכת שביד הכרובים בשמרם עם ל מותאים"והדברים לדעתו ז, מאירים דרך רב החושך

צריך  , בכללו כ אל העם"שוכ ,והנה ידענו כי להוסיף אור הדעת אל האדם הפרטי. ייםהח את דרך עץ

ה ריש היה מלומד להשתמש בתוספת ההכרה והדעת ללכת באורחשי ,לעולם הכנה של הדרכה מוסרית

א דברים מושכלים "ואזניו תשמענה רק פ, דרכהוה ואם יעזב איש הבלתי מוכשר בלא אימון. באור החיים

כ אימתי ראוי להאיר "ע. דמא ימעדו רגליו ויאבד טובה מוסרית הרבה, שגיו ההמונייםמו שלא כהרגל

, מודרךוה מעשפיע שיעור גדול של אורה שיספיק למלא את לבב השולה כשהוא יודע שיוכל, באור הדעת

שישמע דיבור אחד מפיץ , אבל ברקא יחידא ה. דותיוומ ולאמן על פיה את כשרון הר גשתו ומעשיו דרך חייו

. ק שיא טובא ומ זיק, עלות הקודשבמ ג על ידוהוהוא לא הוכן כלל לקלוט הדבר ולהתנ, א יוסיףול אורה

, פחם ולאמצםלט  המקבליםלהתרגל אל תכונ ת, ימוד סתרי תורה ועמקי חכמהבל כ זהירות גדולה"וע

, להיות להם לדרך יענרה בחיים בפועל ומעשה, ודשהק בברקים מרובים שיאירו את דרכם דרך

גם אחרי שכבר  , רות ופעולות רצויותיק  בתכונותתולהוסיף אומץ בכשרון ודע, הישרים' רכי דבד ללכת

את בדרך  קרובה לצ מופשטצריך תמיד האור ה , ם קרובים להשפעתו התדיריתוה אימץ לו את   המקבלים
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יותר '  פעולות הטובות הבאות מהצד הרגשי ולא יהיאל קרוב' כדי שיהי, אל הרגש הטבעי האנושי

, ודרת לגבי אור  השכל המופשטוק טבעית היא מעובה קצתהפ שהרגש והנטיה "אע. פשט ושכלימו מדאי

". ם בדברי עמךהע ן בעבור ישמעהנה אנכי בא אליך בעב הענ"ת "ן נאמר במוכ .מ דוקא זה הוא יתרונו"מ

כי ההכרה הפנימית . ועל כך לזאת הכונה הנפלאהבפ יה המחזהשהנ"ל במו"מ ז"הר' וכבר כ

י הציורים הבאים "הירות דוקא עוב ל לה ארחות שכליות מופשטותוהיא תס, ל שפה ודיבורמכ המתנשאת

כ  "רק מורכב גהב 'כ צריך שיהי"ע. טית הטבע הנפשי באורח צדק תם ויו שרונ באורח הקרוב להרגש הלב

וצריך רחמים מרובים והצלחה ,  קא חיורת א קשיא הואבר אבל, מחלקים מקלישים קצת א ת בהירותו

כי ר ק  . ילה ממי שהציצו ונפגעוחל שלא יהיו מושפעין, ך להיות מודרך על ידו בעולם המעשהאי גדולה

תיחש לחיי המ ר ממנה את   התוךרגש הזך אז יעצר המשכיל כח להכיהה בהתלבש אור החכמה בלבוש

ויזכה לאחרית ותקוה ללכת באורח צדיקים , ריםיש 'להשכיל ולהיטיב בדרכי ד, הצדק ותורת האדם

, מושכלים בתורה ובמוסרוה ד יש צד של זהירות בהשפעת הלימודים הפנימיםעו .רים סלולהיש ומסילת

בול חיי לג ל הפרטים המתיחשיםשמית והרוחנית והשימוש בפועל בכהג בהשפקה ברורה על המציאות

והנה בתארי האלהות . מודית צד החיוב וצד השלילהלי שיש בכל הדרכה, בגופו בנפשו ושכלו, האדם

הכרה השלמה הקרובה לפועל מעשי וה אבל בלימודי המוסר, הטהורה,  עיקרית מצד ההשכלהבה השלילה

ותנת לאדם דרך הנ תצא אורה מעשיתכי מגדרי החיוב . תגבר על צד השלילהלה צריך לעולם צד החיוב

עוד לבו ריק ונפשו ,  ימלא מוחו מושגים צרופיםאם כ בההשכלה השלילית"מה שא, טובה והגונה

היינו , קיף את כל העולם כולוהמ  ירוקקובאמרם, ל ציור השלילה בצבע הירוק"לחז' בר היוכ ,רהסח

ום זה משאמרשנ ,ז גדולי חכמי לב"ן עוכבר הרבו חזו. דרת א ת ע צם המציאותמג שלילת המציאות שהיא

אוי הוא  ראלא שהברק ה. כ  קשיא"קא ירוקת א הוא גכר כ"ע, "ונהפכו כל פני לירקון"בפורענות 

מצבעים המקבצים , ודם ושחרותלא י חלקים קרובים"וממוזג בבהירותו ע, עורר כפעם בפעםומ המתמיד

ם שההברקה כש אמנם. בפועל ובחיוברק להיות לשימוש של אורה מעשית הב את הראות ומסגלים את

שאם ישתמש  , כ לתנאים מוכרחים"עביבה צריכה גוה כן גם  ההסתרה, צריכה לתנאים של זהירות

שלא תוציא , די הלבשה חשוכה מאדלי יוכל לבא, פ ההרגשה הטבעית לבדה בקיצוניותה"דם רק עהא בהם

, ושכל של המציאותהמ  רוחות בציורוהנה השכל והרגש רכשו להם. כוון בההברקההמ כלל את הפועל את

ם בש בדברי חכמים, גדוליםועם יתר דברים רבי ם עקריים , ווןמכ יחש דעת אלהים מצד הרגש הפנימי זהו

הרגש הפנימי יתגבר  . ש לצד מערב אל התפילהיח כ יש לדעת קצת"על"שכינה במערב אמרו חז. שכינה

כבי בלילות בקשתי את שאהבה  מש על", חדרי נפשוב, הפנימי, בהתבודדו בעולמו הפרטי, עוטב פ"באדם ע

בהנתק , יבוב הלילהלס מקום הערב השמש והצד המיוחס, כ במערב"ע" . ילהבל פשי אויתיךנ", "נפש

, רזיםבא יצוני המנסר ביום כקו ל המונה של רומי וכחרש המנסרהח האדם מהמון תשואות של  העולם

הרגש אמנם   יוקח למעטה לאור החכמה . פיכת שיחוש יאספו רגשותיו אל תוכיותו  ויתעמק בעולם הרגש

הקצה של , קן כקרן מערביתמל שלא יהיו העננים, תנוטה אל הקיצוניו' ל צריך שלא יהיאב ,והדעת

תר מזה  יו אבל" . מסיר אזנו  מ שמע תורה ג ם תפילתו תועבה", פ השכל"ע א במדה משוערת"כ, המערב

, ד ההתגברות היתירה אל הדרישה במופלאמצ יבאו, יוילוה הפסד אם הענינים מקדירי האור ומלביש

נות ודקות שאינם נתפסות  קט התאמצות לזון מהאור היותר מופלא או במחזות היותרשה ם"כדברי הרמב

. ורו יוקדרוא  האור הש כלי עד שגם מ ה שהוא בחק  השגתו יאבד  ממנואת מקד ירות, במאור עיניו של אדם

עליהם לא נוכל לומר , תחכמות והתפלספות היתירההה קיצוניות שלמה, כ הענני דאתיין מקרן דר ומית"ע

ם יוסיף בנטיה אל הקצה וא ,להסתיר מעט את  ברק האור, כטבע הרגש,  בטבעםתנם עולואי כי. סלקן

ולא , עםטב פ"לא עולות המה ע,  ל הענני דמקרן דרומית  אינם סלקןאב .יעלה בטבעו אל גבול הבלתי ראוי

וההעפלה להציף באור , דולה לעלות לסבב ירידההג  בדרך גורם של ההתאמצות,א אתיין"כ, זהו רוחם
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 בזאת יהיה זריז המשכיל המלמד את   גם .זאת ההחשכה היא קשיא טובא וצריכה רחמים, שכההח לסבב

בלות חכמה של נו ,יורים ההרגשיים שמהם תוקח תורת המוסר וכשרון המעשההצ שלא יהיו, העם דעת

  ז א, כי אם ב השכלה מופשטת יבאו  משפטים סותרים, ואל ופנים סטתרים א לו אתבאים בא, תורה, מעלה

א צריכה להיות אורח סלולה וסולת הי לא כן עבודת  הרגש, א עבודת  השכל להעמיק ולישב דברהי זאת

כ חלילה "ע. שרההי א מכשול לב והמעדה מדרך"קפוק הסתירות לא יוסיפו כופ עמל המחשבה. מנופה

גם כלול בזה שלא  להרכיב . צב מלחמה סתירה וניגודבמ  חדא לאפי חבירתאשיהיו ענני דסלקן

הנה התירה תורתינו השלמה לדבר , ק"והבת והמשל לזה. למען הרחיב את הרג ש, ורים אלו על אלוצי המון

מונים בדורות הקודמים קד כ  חכמים"וכבר השכילו זאת ג, עלה בתוארים גשמייםית בעניני השגת השם

יות לה שהם מוכנים, שהוסיפו על התרת התוארים בדיבור, כתלל נם המה הרחיקואמ. למתן תורה

, וסר הזכה הקדושה והנצחית של תורת ישראלהמ מתעלים למדעים ברורים וליסודות מאוששים בתורת

ומזה יצאה אימה . להותהא לגשם את זכר, אלילים וצלמים,  הפעולות בעשיית פסיליםשל גם את ההיתר

 בא ז"וכ. בלהות הללו רתינו הקדושה ברוחה הקדים את כל צלמיתו עד שהפיצה, לםחשכה ומארה לעו

אלה כולהו , יגוד גם מ צד ההרכבה וההפרזההנ שכולל מצב, מכח תרתי ענ ני דמלקן חרא לאפי חבירתה

להיות , ון במעלת החכמהנת הלא בהיות האדם, ומה צריכין אלה האזהרות להפרט, מ"פנ למאי. קשיין

נם אמ .את הנתיבות שב הם ילך,השכיללכבר עליו , בים באור  הדעתהר   דבר ולהנשא להצדקתממשכילי אל

עד שכח , כבד והגדול של הפצת הדעת והרחבתההנ כי ככה רבו המכשולות שבעסק, ההערה נחוצה לדעת

היות החפץ טהור ובא שב ,וצריך לרחמי שמים,  זהירותו קצר מהשמר מכל המכשוליםכל האדם עם

לח ש" ויתקיים בו, אז  מן השמים יעזרוהו, יםכר לנתיבות  הולכי חשאו להיות באמ ת מאיר , ו בממקור לב ט

ואבואה אל מז בח אלהים אל אל שמחת  , כנותיךמש יביאוני אל הר קדשיך ואל , אורך ואמתך   המה ינחוני

 ישועת להים כי עוד אודנולא מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי. ינור אלהים אלהיבכ גילי ואודך

פעמים יבא זמן . ופות מוחלפותתק ביחוד מזדמנות' וכן בעם ד, ץ בחיי כל עםפנם עת לכל חאמ ".פני ואלהי

אבל . בוארהמ אז צריך באמת ז הירות יתירה ככל. רש ומבקש בחכמהדו שהארץ מלאה מחשכים ואין

שהיו , י"ל רשבנין המסופר בדברי הזוהר בדורו שכע ,לפעמים באה בחסד עליון תקופה מלא ה אורה

חר והיו רבים משפיעים מאורי הש דולים של עמקי חכמה נתונים להדרש בגלוי מפני שהאירהג הדברים

מרים יבא השני בא ואם מורה אחד קצר,  בריבוי האור הלא ינוסו הצלליםכי ,כ אין הסכנה מצויה"ע. אור

  כי כאור  בוקר , ל בה" לאבל כצפרא, ופה מנועת אורהתק בחשכת לילה של, מ בליליא"וה. וימלאהו

כדי , עת לפזר ולזרע אור' כ יהי"ע . שמשן של צדיקים וחכמי לב לבאר כל דבר וענין לאמתתואז יזרח

וכל אלה . ופיע נהרהלה ועז גבורה, טהורה' עשות חיל בהרמת קרן בתורה ויראת דול ,להקים עדות ביעקב

הוא , בורתוג של תורה הזורח בכי אורה, ת בהו מששאלי ,החששות האמורות בדאג ת המכשולות

 ," חזיקים בהלמ עץ חיים היא"ו. רפא לכל חלי ומדוה שאפשר להיות בנפשותומ מסור
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 הא פ לאביי"ל ר"א', דכתיכ וחסדכם כענן בוקר וגו, שאמש הני ענני דצפרא לית בהו, ש בר יצחק"אר

הא רקטר    דקטר כעיכאק הא "ל, יך וגנישק ב ר חמרא מו ך, אמרי אינשי כרמפתח בבי ממרא

כאשר העננים הם צרכי , הבז תאמת תו רת המוסר עם הפרטים הטבעיים תצא לנו ההערהבה .כעננא

יורים הצ היינו, כן העננים השכליים המישבים את הלבבות. שאממ בצפרא לית בהם, העולם ותיקונו

חיב ההדרכות רים להם מתפשטים על דרכי החיוה ,המוסריים שהם גוררים מדות טובות והדרכות ישרות
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א שיתגשם האור השכלי הו ותכלית כל אלה, אריכם ולדקדק בהם הרבה בחסידות ויתרוןלה ,התוריות

ופה תק אמנם לעת תחל. הורות והאמתיות לקנינים חזקים בנפשותהט ויהיו הדיעות, האלהי בלבבות

להמציא מקום אל , ךפ השגחת השם יתבר"לכים עהו שהמה, יבאו לכל מקום'וכוחות חדשים, חדשה בעם

דם בוא האורה והכוחות צריכות קו ,מ בהתחלה"מ, בה וישרה המתרוממת ב רב שכל והוד חייםטו הדרכה

עוררו כחות ית שאז, כ בעקבא דמשיחא"ע. עות רבות ונפילה מוסרית מוכנתהצ אז מתמוטטות , להתחזק

החכמה האלהית ואור פני מלך בזי ו ', באור ד, ור החייםבא רבים בישראל להיות מוכנים להתנער ולאור

י "שע, והם ח בלי משיח, גאיס חוצפא, ב התנער אור  החיים טרם בא הדבר לת יקונו, זע ישימג חוטר

ורי  צי יאבדו רבים  את דרכם במ ושגים של, ש שעוד לא נגלה להםחד ההתעוררות הדמיונית לחפש אור

לית כהו , וחיי נועם' כבוד דדשה מלאה חופה תק של עת הפתח, כ הענני דצפרא"ע. המוסר הרגילים

מפני , דת ודין] השניהל[ ויזידנון, צאו רבים שיעזבו הדרך הישרה בהליכות התורהימ כ"ע, מששא

והאור הטוב לישר הנתיבה עוד , ל גם הר ע את חלקוקב כ"ע. שהכוחות כבר הושפעו להתחזק

האורה בעם והכוחות התחלת שב ,יתרון יש גם, נם אמרי אינשי כדמפתח בבי מטראאמ .פיעהו טרם

קירבה וה .יהיו הציורים מוכנים קרובים אל החוש והמושג הפשוט, לםכו השכליים עוד לא התפתחו

י "הוא בערך המטר שבא בהשפעה טובה ע, עלתםתו היתירה שמשפעת גם על המעשים הגשמיים את

ת השכל יושפעו חם מהתגברואר ו לזכותלעיל הדבר שגם האנשים ההומריים אשר לא יוכמו אז, העננים

תו וכחות נפשו דע א ישפיל"לא ירדוף אחרי עיניו כ, השוטף בתאות גסו ת, וערהנ והחמור. בהדרכה ישרה

השק העומד לקבל אל תוכו כל שאיפה חומרית וכל , ניוג מוך שקיך. יהיו במצב מנוחה ושלות ישרים

גם בעת הת חלת , ן כי הודרךיע ,גם האיש דל השכל' ובמנוחה יהי. מונח בקיפול' ה וגסה יהיזר תאוה

חים שמשפיעים הצ בלימודים, פ ציורים הקרובים אל המוחש"רים בנויים עיש בדרכים, התנוצצות האורה

, כ בעת התג ברות הכוחות והתעתדות האור העתיד לבא"ג כ י ש דרך לישר  נתיבה"א. כח לתורת המוסר

, יכות הציורים ואופן הקנאתםבא יאמנם הדבר תלו. יח ולהנצל מחבליושם לקבל אורו של מהע ויוכל

 ה דור בהדרכה את אם חכמי הדור ירגילו,  נפשות יהיו מורגלים בהם רוב הרגלוה ,שאם יהיו חזקים כראוי

אם , ת התגברות כחות חדשים יעמוד יסוד המוסר על כנובע אז גם, היינו קטר בעיבא, מעשית מתמדת

, ציורים הקדושים המוסרייםמה ות הקנויותה ו קלושה יהיו פונים אל ההדרכות המעשילרך קבד רק

יים הח אז מחיל זרם. חלש ובלתי חודר' וההרגל יהי, כ"יני תורה גבד שכלולים בהם מנהגים רבים

ות הדורות הנפשיים והרוחניים לימים כח י ההכנה הנדחפת בכח אלהי לחזק"והתרגשות הנפשות ע

לחזק הציורים , מוד בפרץלע כ צריך מאד"ע. ייזדמנו נפילות למצב המוסר המעש, אלב הטובים העתידים

'  רת דתו ש'ם מה גדולה היא הטובה האצורה באור המוסר המעשי שעהע להורות דעת את , בדעת ובתבונה

ויוסיפו  , יראו גם   מכח החליפות במצב ותקוה לא אז. עד שיהיו הדברים קנויים ומוטבעים יפה, תמימה

ובא ", כלית המבוקשהת אל' את כל  עם ד' להנחות בחסד ד, ותחשב לצדקה, רך ישריםוד 'אומץ ביראת ד

 " .לציון גואל ולשבי פשע ביעקב
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שנאמר והאלהים עשה , שט עקמומיות שכלבלפ ל לא נכראו רעמים אלא"י ב"ר אלכטנדרי אר"א

כי מציאות , א התעודה המוסריתהי ההשקפה היותר ברורה על תעודת המציאות בכללה. פניומל שיראו

ע בכל שכלול בצ כי מה. קות ועז היא המציאות  היותר מפוארה ונשגבה בעולםצד שות יקרות פועלותנפ

בכל מלאכת חרש וחושב ובכל פלאי  , כיות החמדהוש והבניה העולמית בכל היכלי תפארה] הגזרה[



 403

,  יהיו חיי צדק מלאים או רהלא אם החיים בעצמם, שי האדםיוני כחות הטבע שנשימם לתשמטמ ספוני

, ודות שונותתע כ באשר כל דבר וענין מהנהגות המציאות נתכוין בשביל"ע .כמת אלהים ושלות צדיקיםח

את החפץ שיש  , ו לחשב את המעולה שבתעודותלנ ראוי, תחתיות שניות ושלישיות ורבות כהנה

 שקשיות לבם וגאותם, א"בים המה בנשר וכאשר אנו רואים בעינינו. כלול הכח המוסרי שבאדםלש בהמה

המביאות לכל , וסרהמ ואם ירך לבבם יהיו יותר מוכשרים לנטיעות, עות במוסרםפר השובבה תפריע

נו מוצאים שרבים המה האנשים שהרעמים יחרידו אותם  וא .מעשה טוב ומדה הגונה שיכנסו בלבבם

 ביחוד באשר אנו, בעי לדבר מקריהט צו מתת את הפגי שה המוסרית עם החקלכ חלילה "ע.  במעטאו ברב

א החלק שרוך  הו וכמ ה גדול,  אין אנו  יכולים כלל לשער עד היכן הדבר מגיעכי .מוצאים לו תכלית נעלה

אשר תגמר ב אין ספק רק  עם ,  ההכנה המוסריתעל י ההתרגשות של הרעמים פועל"הלב הבא ע

ר הפרד מעט מש רירות לב היותול אבל הסבה המכשרת את  הלב והאוזן לשמע ולהקשיב. האזנהוה הלימוד

ם מה והרעמים הם אחד, י המקרים החיצונים המחרידים את האדם"ע הוא הרכת הלב הב אה, קשה

, ן ההפעלות הטבעיות אל הרשמים המוסריםבי וגם כאן אנו פוגשים שווי ערכין. היותר קבועים ומיוסדים

, יםותיה בזרעים וצמחכח היא להכשיר את הארץ להוצאת, עולה החומרית של הרעמיםהפ כי גם לענין

 .כעין הכשר הרוחני שבנפשות
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ראה וא ' פניו שנאמר כמראה הקשת אשר יהיה בענן וגועל ל הרואה קשת בענן צריך שיפול"י כ"א אר" רוא

באשר הוא , לל לאדם ליהנות בו וללכת באורוכוי מצ האור האלהי הבהיר לא יוכל להיות. ואפול על פני

א בהלבישו את האור בענני "כ, לההא ון האדם לקבל את הרושםכ לא יכ"וש בעל בית חומר עאנ אדם אנוש

אמנם . שר ביארנוכא  פשיות במושגי הצדק והשתפכות הנפש לפי הכרתו הפנימיתהנ המעשים וההרגשות

להי  הא אמנם האור. ולא אפילו ברגשי הלב לבדם, ים לבדםשעבמ סוף כל סוף ד עת האלהים לא תמצא

י מסך "א ע"י אפשר כלל שתגלה לו בטהרתה כשא ,נפשו של אדםהזורח מעומק החכמה הצפונה בעמקי 

לו ' וההבהקה הזאת תהי". ורהא על הענן יזרח", שיים ומשאת נפש קרובים להרגשה טבעיתמע דברים

, יוניתהג בהקבלה, כ המחזה המקביל מאד"ע. עת ובכל דרכי החייםבד ',ללכת אחרי ד, לישועה לאדם

א "כ, ושיבטל כל יצרי לבו הפרטיים ונטיותיו, ךבר אוי שיכרע האדםשלעומתה ר', למראה דמות כבוד ד

י האור "הוא רק ע, עת נפשבד איכה זה יזרח עליו אור להשיג קרבת אלהים, ונו כרצון קונורצ לעשות

 ".בענן ביום הגשם' הקשת אשר יהי", אה הקשת ממשמר שהוא, ענןההמבהיק על ידי 

 

pwd . 

 
לבד צד הכיעור החיצוני שיש במראה הנפילה . שתאלק כמאן רמגיטי עלה במערבא משום דמחזי לי

פ יסוד התעודה האנושית צריך "עכ הנה התכלית לא תושג כי , ים נגד מחזה פרטי ממחזות הטבעאפ על

ובתורה , ליתיתתכ היא ההבטחה היותר" ולא יכנף עוד מוריך", דיעת קונובי הדעת הטהורה' שתהי

רגשיות ומערכות מעשי התורה והמצות לפרטי הה ההלבשותכ אם ש"ע" . והתהלכתי בתוככם"

אבל עדיין לא אור . ם וכשרונואד ה לבושים מקבילים מאד לקבל האור האלהי לפי מדתו שלהמ ,פרטיהם

כ לא  "ע" . פארתיךלת לך לאור עולם ואלהיך' ד' והי"כי אם  , כלית האמיתיהת הוא המאור לרגלי העננים
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, שתהק י הנפילה על אפים לעומת מראה"משאות הנפש שמתגלה עשב לנו להראות את הרושם הגדול

, היא ראויה לשימוש של אמצעי לעת המאושרוש ,א ציור אל ההשלמה הבלתי שלמה עודנה"שאינו לנו כ

' בנה ובושה החמה כי מלך דהל חפרהו""ולנגה הירח לא יאיר לך, ד השמש לאור יומםעו לך' לא יהי"ש

 " .גד זקיניו כבודונ צבאות בהר ציון ובירושלים

 

pwe . 

 
כ ראוי "ע. כחק כל ברכת הנהנים,  על ערך ההוהגם לעולם נאותה' הברכה תהי. ל ברוכי ודאי מכרךאב

 המעשים וההתרגשות אל  הבאה לאדם מחיבור האור האלהית ערך הגדול של התועלעל להתעורר

, למיםעו ותר עליונה לתשועתהבנה שלמה שזאת היא פתח האורה היוב ,פ דרכן של בריות"האנושית ע

 .רדו ראוי לברך ברגשי תודה וחרדת קודש לנוהג בחסדו כל

 

pwf . 

 
והנה . מוסי או ט בעי בין שני נושאים הוא בריתני קשר שכלי. י מברך א ומר ברוך זוכר הבריתמא

, וך שהם נערכים בערך כזהמת ,להיים וההשגות הגדולות שהם ראויים להיות תעודה לאדםהא המדעים

, נושיתהא שראוי שתתפוס אותם הנפש, ושגי היושר והעבודה האלהיתומ שיתאימו להאחז בדרכי המוסר

 הארץ לרגלי ההתמוטטות המוסרית היותר לה עהי וכאשר המבול. הוא זכירת הברית שראוי עליה לברך

הגנה אם לא תהיה לה , ידתמ הרעה המעשית היא נכונה להתפרץ. עה היא הרעה המעשיתהר ועיקר, רעה

הרת  וט הור בלתי מיוחסים כלל אל ההישרה המעשית האנושיתהט כל זמן שיהיו מושגי השכל, נאותה

עוד הפעם ראוי להמחות ' עד שיהי, כ"וריו כאש אין מעמד בטוח ליצר לב האדם שלא ימעדו, רגשי הלב

ספיק להנחות  כל הטהור לבדו מהש 'יש שיהי, אמנם ביצירה אנושית חזקה ורבת אונים. רץהא חלילה מן

תוכל לנהל , וסרייםהמ גת האמת  גם בלא תלבושת של הרחבת הרגש והגעגועיםהש .את האדם בד רך אורה

גופו וכ ,שהיה אמיץ מאד, את היתה תעודת האדם קודם המבולשז אהרונ. באורח ישרה איש גדול כח לב

 מאד  שיהיה לו מערכה צריך' כבר הי, כודר אמנם כיון שהשחית. היו כבירי כח, כן נפשו וכחות שכלו

. רה לכל דרכי החייםיש בוהה ומושגי האמת הטהורה אל ההנהגה הקבועה בדרךהג מקשרת את הדעה

 .ונראתה הקשת בענן והיה לאות ברית, ור בעניןהא להזריח, הקשת הצורך בברית' ז הי"וע

 

pwg . 

 
 יחש האמת הטהורה .מן בבריתו וקיים במאמרונא י בן ברוקה אומר"י וכנו של ר"תניתא תנ א רבמ

שכשיתפתח , כונניות המונחות ביצירת הרגשוה ,ערכות הטעונות אל יסוד הרגש הוא ז כירת הבריתהמ אל

שראוי לברך , מונה בבריתהא היא, יד מתאים אל התכונה הרוממה של הדיעות הטהורותתמ פ מדתו יהי"ע

וציא מקירות לה כ"ורמת היא גג, מתישבת יפה ברגשות טהורות פנימיותכש הברית הזו. ונאמן כבריתו

ב  רוהם ערך המאמרים היוצאים החוצה מק, ונות לתעודתןהג ,של חובה ושל רשות, לבבו פעולות של מצוה

ורה הזאת ת תאי ם עם כל התפשטותה הת ומה נפלא הוא שחקק אד ון כל המעשים שכל. וגה דיעותהה לב

ו ליהנות מהאור לנ באמת  מה שנוגעו. עלה המונחת בתכונה של זכירת הבריתהמ והתרחבתה אל יסוד
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בבא קץ לחושך , כ"שמזה הסתעף אח, יום המאמרוק הוא אמונת הברית, המאור המעשי, הטוב

 .וה ותורה אורמצ להאיר כל מחשכי ארץ עם נר, ור התורה האלהית להגלותלא הכשרה

 

pwh . 

 
זכירת הבר ית . אמרונאמן בבריתו וק יים במ, ריתהב ברוך זוכר, פ הלכך נימרינהו לתרוייהו"רוא

אמונת הבר ית . מצות וכל תורת המוס רוה תוצאות כונת התו רה, אמתת  לעומת ההשלמה המדעיתמת היא

, השלם הכונה לאמתתהשב וכאשר אף . ושרים אל הפעולות והמדות הישרות בפועלמק וקיום המאמר

, וחבט באופן יותרוכן . שבקרבינו' י תורת ד"ז מורה דרך ע" עיש כשכבר, תגרור עמה יושר המעשים

 אבל המאושר שבאנשים. יעות הנאצלות הטהורותהד הדרדוק המעשי יביא את האדם אל פסגת רוממות 

ומישר דרכיו , ר הדעת הטהורא ו ועושה בחפץ כפיו לשכלל בקרב לבבו פנימה את, רחיב דעתוהמ הוא

וי להעיר רא כ"ע. יותבהדרת קודש ואהבה נאמנה משמחת קרב וכל, ותמצ בפועל בעול מלכות שמים ועול

שהערתו המדעית והמוסרית פונה לכל תורת  , שתהק על כל התכונה בעצמת כחותיה בהשקיפו על מראה

ויות להפגש בתורה המעשית רא שהנה, מול מערכת הדיעות הנאצלות לבדם, מר זוכר הבריתלו ,האדם

פעלו תכונה של , מעשההו שכשירדו אלה הגדולות למטה במערכת הרגש, ריתובב ונאמן. האנושית מצדם

אמרות המ ,אמרומוקיים ב". רכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלוםד" ,הנהגה מעשית הוגנת וישרה

דבר אלהינו קיים בהם להקשר אל היסוד , פ"רה שבעתו ככל מושגי, הנובעים ללמוד דין מדין וערך מערך

לחיי , האיר דרכו באור החייםול ,להצילו משחיתות יצר לב רע, ומם את האדם הפרטי והכללילר ,העקרי

 .י מלך חייםפנ שעה מאושרים וחיי נצח מאור

 

qw . 

 
רם רפ ח דאמר"פ אר"ופליגא דרפרם ב', שה בראשית כועו רואה רקיע בטהרתה אומר ברוךהל "ר ריבאמ

המגדיל , המחזה מרהיב העין. 'יע בטהרתה כורק ק לא נראית"ח מיום שחרב ביהמ"פ אמר ר"ב

ן קץ שנראה לאדם בעת שהרקיע היא אי של הסקירה במבט עין על פני מרחב, דושות בלברגשות הקהה את

כפי הראוי , שה בראשיתעו כ ראוי לברך ברוך"ע. ביט לדיעות יקרות ורעיזני קודשהמ מביא את , בטהרתה

,  ן קץ אי אמנם ההסתכלות במרחבי. ביאים את האדם לקרבת אלהיםהמ ,להקבלה של ההרגשים הנעלים

 השלים את חק מוסרו במדות בדיעות אם אבל רק בתנאי, ת האדם למצב נפשי גבוה ונשאתביא א

. א מ טרא כולי ליליאאת ובערך העולם הכללי הוא דוקא כי , שוט של מרכזו הפרטיהפ פ המובן"ובמעשים ע

קבל את התועלת , הלילה] שהיא[ימית ופרטית פנ ובעת הראויה לההתיחדות בהתבודדות

 תרוח צפוני, אתי אס תנא, רחבוה העת הרצויה לההתחברות אל  העולם החיצוני הגדול, צפראוב .הרצויה

'  זות בנועם דלח ,ומגלי אפי שמיא. קום שאין שם מצר וגבול מחיצה וקצבממ הרוח הבא, שאינה מגופפת

אבל כל זמן שלא קבל האדם חלקו הפרטי  . א דעהלש הגדול' בדעה רחבה המתנשאת על מעשה ד

. רוחנייםהחותיו החומריים ווכ ,במקומו, בגבולו, י ההתרכזות בתכונתו"הבאות ע, ותשוטהפ במוסריות

', ראת דוי חבה למרחבי מרומים לא תוסיף בו כח דעת ואורה של תורההר אותה ההרחבה של הסקירה

כ אין שייך לקבל לפי מצב זה תכונה "ע. צומצמיםהמ לבלבל רעיוניו מגבוליהם, א תועיל להותו"כ

, לטובות מוסריות פות ממנה תוצאותלצ ,פ משאת הנפש של הרהבת העין ממבט רקיע בטהרתה"ע ,נפשית
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פ היא מדה "ל שהחליט דעכ"יבור . יין להיות מקבל דעת מ הכרה רוממה כזאתעד באשר הוא לא הוכשר

וניטל , ק"רב ביהמשח ל מיום"דס, פ"פליגא דרפנ, אוי לקבע לה מטבע ברכהשר עד, נהוגה ואפשרית ברוב

באשר הם , שראל וגאון עוזםיכ תפארת "ראל שהוא גיש ח של היקר הרוחני והחסן הלאומי שלהכ

, רק אז בכח הכלל. הים אמתאל שפיע את האור האלהי בעולם בכל התנאים הנצרכים לדעתלה נכונים

י "ע, וסריתהמ כ אבן בחן  לפנה"דה של ההכרה האלהית המיסדת  ג המ מתחזקת הת כונה עד לזאת

כהמחזה המתעורר , לאים הוד שאין להם קץ ותכליתשמ  פני המרחב הגדול ואוצר החייםההסתכלות על

, ק לא נראית רקיע בטהרתה"המבי אבל מיום שחרב. בון לרגלי ההסתכלות ברקיע בטהרתההנ בלב

פ הכלי "יא עכשה ,בדן המעמד המוסרי הלאומי המיוחד להאומה הישראליתוא חלישות הכוחות הרוחניים

ואם לא יעפיל האדם הבינוני . כשל כח הרעיון, ולםבע 'ידיעה הטהורה בדעת דרכי דלהאיר אור ה

ל בהרחיבו דיעו למושגים אב .על נקלה יתהלך במשרים, סתפק בחיי מנוחה בגבולו ומרכזווי ,לגדולות

קיע הר פ ההתבוננות של"רחיבות כאותו המעמד שתבא בהם  הנפש עומ רחבים והסתכליות גבוהות

להורות דרכי חיים  , כמה ודעת אלהיםהח יון שאין עמנו אוצר המריק מעליו את זהבאז כ, בטהרתה

בה להתאים את   רח במה איפוא יושע המסתכל בהסתכלות, טל כבוד מ בית חיינונו כי, חדשים לבקרים

החודרת ברום מעלה עד , דעית של ההסתכלות בעולםהמ ותם דרך עם כל ההרחבה' דעתו ביראת ד

! ל"ועליהם אמרו חכמים ז, מיפוקול מיעללדידעי , קורא' א בשרידים אשר ד"אדם כב מדת כל שו שאינה

 .ק בימיו"נה ביהמנב כל מי שיש בו דעה כאילו

 

qw ̀. 

 
ההכרה הפרטית מהיצירה . 'ח שנין כו"מת הוי כ ל כאי ואמר  אכיי', ר הרואה חמה כתקופתה כו"ת

יל בבעת התחלת המחזור המק, מיימיתהש נוספת בההסתכלות על מצב התחלת התנועה' תהי, צרהיו על

יותר , ב בשמיםנצ אשר ' לסול ארחות דרכם בדבר ד, צאו חוצץ צבאות השמיםשי אל הצעד הראשון

שאמנם צריך האיש . פ חק עולם"ח המושך הכללי עמכ מההסתכלות התמידית על התנועה שנפעלת

להכיר  , סד ורחמים מיוצאים מזהחו ,ום לב על תוצאות הסדר הנכון והפעולות המלאות דיוקלש הנלבב

ז צריך הוא "ע והנה. שהוא בעל הכחות כולם מחוללם ומסדרם,  בריותיואת את יוצר כל החונן ומרחם

הלא שם , נם התחלת התנועה המסומנת בעת ה מחזוראמ .להשקפות שונות וארוכות ו דעה שלמה ומקפת

אין לה תכלית ש, בורה ועצה ותושיהוג בכח, שכונן כל המעשה הגדול הזה, גלה הוד אלהי נוראמת הוא

 .רך על מחזה המחזור ברוך עושה בראשיתלב כ ראוי ביחוד"ע. וערך

 

qwa . 

 
באשר התנועות הנפלאות של המים  .  הים הגדולאת א הרואה את הים הגדול אומר כרוך שעשה"רי

. 'פלאו מעשה דבחין מהם מה נומ שהמה נפלאים מאד למסתכל בהם, רמים השונים במי היםהז ותכונות

מון הכחות מה ואין הפליאה הניכרת, דול שהוא מאחד את כל הימים כולםהג והמה ניכרים ביותר בים

הם ניכרים ביחוד , המשוה] קו[ הצירים ומהצירים אל אל המשוה] מקו[והתכונות של התהלוכה של המים 

 .כ ראוי לברך עליו בפרטיות"ע, דולהג בים
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qwb . 

 
שאו : "באשר ניקח דעת מצבא השמים כאמור. םיו לשיםשי עד "א אר"מי  ברקים עד כמה אמר רלפ

ינו ונטפלת ביותר למקום מושבינו אל ומכל צבא השמים היותר קרובה". ניכם וראו מי ברא אלהעי מרום

עיון של המכוון הר כ מזה"ג, פ הלבנה שישראל מונים לה"כ חליפות הזמן שע"ע .כדור ארצנו היא הירח

שים חד כ ראשי"וע. כ על חידוש ההרגשות שראוי לחדש ברכה"ג פועל,  ארצינוךירתה לצורהפרטי שיש ביצ

 .'ולברא לב חדש באור דעת ויראת ד, הכה לחדש רוח חדש תחת רוח, כ זמן כפרה לישראל "המה ג

 

qwc . 

 
. 'והאידנא דשניוה כו, וך עושה בראשיתבר י הרואה פרת אגשרא דבבל אומר"א אר"ר ב"וא

תועיל למלאות , דם לשכללםהא מבלעדי השינויים שחוללו בהם ידי, עשה הטבע כפי שהםבמ ההסתכלות

רה תו שהיא מלמדת אור, נם למעלה מהרגשות הכלליות יש הדעתאמ .'את הלב רגשי קודש ואהבת ד

שהראשונה חיי שעה בעוד , פילה אל התורההת ערך הרגש אל הדעת היא ערך. לעשות את הצדק והטוב

תן וחנן אותו אדון כל שנ פ בינה יתירה"כ ההסתכלות במעשה האדם ע"ע. י עולםחי אשהאחרונה הי

ן אי כ"ע. א את  ה דעה והמעשה הטוב"וררת לא  לבד את הרג ש כמע היא, המעשים לשכלל את כל הי צור

וכל , ו"לך דומיה תהילה", בלט בברכהמו לצמצם את כל תבואת הט וב ההוא רק  במושג שיוכל להיות

 .והתכלית המתעלה היא הכשרון והטוב בפועל, בר לעשיה עו הםכולם  הברכות

 

qwd . 

 
ואמר רבא האי דחריפי כני , ימיו פרין ורביןשמ מאי פרת, א שמימיו חדים וקלים"י חדקל ארמא

ומצטיין חדקל במעלת , וחדותמי האיכות והכמות המה שתי מעלות.  ום דשתו מיא דדגלתמש מחוזא

 על והמים פועלים בתכונתם. נהרא דמכיפיה מבררך, מות ריבויוכה ופרת במעלת, האיכות במימיו

. ויהיו לפיהם טובי בשר כל החי הגדל שם, יפר כי לפי טוב הימים יוטבו המזונות הצמחים וכל, האקלימא

וכח הנפש תלוי הרבה , ות מזגוזכ תפרנס מכל אלה ירכש לו תכונות נפשיות יקרות לפי כחהמ כ האדם"ע

נו ת וצאות ממ כי, כ"דנו מזה עד כמה עלינו להשכיל אל השכלול הגשמי גלמ והנה. ותומד הגוף ובריאעבמ

נגד שהבקיאו ת  , כ למדת האיכות במושכלות"כוונת גהמ ומריפות בני מחוזא. לכל השכלול הרוחני

ובזה יקח לו . מיא רדגלת, קלימאהא תלויה במזג המתוקן שגורמ ים בכל התוצאות של, פ הכמות"ע היא

 .למ ענהוב' כי כל ברא ד, ק ועניןעס  טובה על פני כלהאדם עין

 

qwe . 

 
גש הר ראוי לאדם שלא יחליף. 'ון דשקיל בדקא בארעיה כוכג היכי דמי' רך על הרעה מעין על הטובה כומב

 ונת הרגש צריכה להיות אדם חי ומתרגש כפיתכ .פ תכונתו"א כל אחד מאלה צריך לפעול ע"כ, בשכל

שהיא , טבת הלב ולקרבת אלהיםלה ,לא  שצריך שיפעול עליו הרגש לטובהא, התרגשות באהשה השעה
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ואם . עתווש א מקומו"כי אין לו כ,  להתרגש ולהתעסק בחשבונות רחוקיםלא אבל, הטובה היותר עליונה

ייו הרוחני חיאבד חלק גדול מאוש ר , שבונות רביםבח יבא האדם להתעמר ברגשו ולנהוג בו מנהג השכל

וין הדברים לשעתם מבלי הבט לכ צריך, שר מקורן של הברכות הוא הרגש הזך והטהורכ בא"ע .והחומרי

ן תורה  זמ ,פ דרכה"שהיא צריכה להיות אצל האדם ע, ור לכח החכמהמס שדבר זה, אל הנולד להעתיד

 !.לחוד וזמן תפילה לחוד

 

qwf . 

 
ז " אשתי זכר הר שתלד"תו מעוברת ואמר יהאש תהיכיצד ה, ז תפלת שוא"ועק על מה שעכר ההצ

. ז תפילת שוא"א יהא בתוך ביתי השל ר"בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר יה' הי, אשו תפילת

הגיון כפי אותה המדה וה כ מהדעת"מושפעת ג' מ   צריך שתהי"מ, סודה הוא ברגששי פ"התפילה אע

, חורו ושכלולעולתה הלא נועדה להיות מסייעת להשלמת האדם  ופ ותכלית התפילה. שהרגש צריך אליו

ג ם אלו המקרי ם שבאים במ צבו של , ר בעתודב הנותנת כל, פ חכמה העליונה"כ מראש מ קדם הוכן ע"ע

פילה תתאים אל התכלית הת י"ואותה ההתרוממות המוסרית שיקנה ע. עורר אל התפילהית אדם שבהם

פילה הת כ תיקר ערך"ע. תו החפץ הפרטי להועיל לפי האופן הרצויאו נכון' פ זה האופן יהי"הכללית שע

שאז תכיר התפילה , י מנהג העולם התדירילפ מכוונת' האחת שתהי, פ שני תנאים"נשלמת ע' כשתהי

עלה של החכמה הנ פ הסדר"ת מהשלשלאות המאחדות את המציאות כולה עאח כ בתור"מקומה ג

ן הפנימי אז תוציא אל הפועל את הכשרו, שכל הבריאוה גיוןהמתאמת אל ה ' והשנית שתהי. האלהית

כשיבקש דב ר   , חסר התנאי הראשוןבה כ"ע. כ לפעמים אל המטרה של הבקשה הפרטית"כוון גות ,בנפש

יכה להיות קרובה צר אין לזה יחש אל תעודת התפילה שהיא, לם התדירי בחיי שעהעו שאינו לפי מנהגו של

שכל וה יחש אל ההגיוןאו שאין בה , רן אורה של קרבת אלקיםבק וחו ולהעמידורלעודד , תמיד אל האדם

והבקשה על עבר , יבור היוצא ממנהגו של  עולםהע הבקשה אל השתנות, כעין שתי אלה השנויים. הישר

פ כחות הנפש להיות "ויים עבנ אלא שאינם, לא די שאינם ראויים להעשות,  מקום בהגיוןלו מוחלט שאין

פ "מתנהגים עמה עכש  באה דוקאשהיא, פשית שהתפילה פועלת על האדםהנ ת על ידם אותה המעלהגמוש

א גם "לא לבד הפרטי המבוקש כ, ילת כל תועלתשל להורות, כ נקראות תפילת שוא"ע. מדתה

  .וחני שהיא הסבה החזקה במציאות התפילההר הכללי

 

qwg . 

 
אה ול רחל. 'ר אחר שדנה לאה דין בעצמה כו"א, י ואחרמא ,תי ואחר ילדה כ"מותיב ר, י לא מהני רחמיומ

וכלל האומה שכח המלוכה חל , " הודה גבר באחיוי" לאה ממנה יצאה מלוכה,   שתיהן את בית ישראל בנו 

כח המלכות ראוי שיצא " . סףיו נוהג כצאן"ל ישראל קרויים יוסף שכל"כדחז,  שם יוסףעל עליו נקרא

חצי גד כנ כ זכתה לאה בכל המחצה המכוון"ע, " פרץ ארץ רבים שריהב" כי, מגזע אחד ושורש אחד

וזהו אושר האומה והצלחתה , לות ומפלגות שונותמע אמנם צד האומה הוא בעל. המחלק של צד המלוכה

. פ כשרונו"א יעבוד עבודת הכלל ע"שכ ובלבד שהכל יכוונו לבם למקום אחד אלא, ובה בפלוגותמר בהיותה

ובדים נכנעים לגמרי  לע נמצא בו חלק של אצילים בעלי משרה ויתר העם יהיו' הישי די לחלק האומה והנה

א ול נתתי גדולה לדוד אמר ואנכי תולעת", פ מדת הענוה"וסדת עמי אמנם מלכות ישראל. להנהגת השלטון
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, דנה לאה. כנגד העם ד יוצא מהגבירה מכווןאח ראוי שרק חלק' פ שמצד הסדר העליון הי"כ אע"ע" . איש

חד מחלקי העובדים כא כ בכמות"ל גחלק האצילים בעם גדו' ן בעצמה שראוי שיהידי ,בעלת המלוכה

 .לפלגותיהם

 

qwh . 

 
התועלת הבאה מהגדלת כח העם  . וך ארכעים יום הוהבת א מעשה דלאה"ואכ, ן מזכירים מעשה נימיםאי

כי יגבר העם בכחו העצמי , וחניותהר מזה לתכלית תוצאות טובות יש, י יושר לב המלוכה"ם עהע י"ע

חת החופש ומיעוט שמ ובגשמיות, י הכרתו את חופשו ושאר רוחו"ע, 'ורה ועבודת דות בדעת ומדות טובות

תכלית ול ,פ נימים שהם ממינם"וחניות אפשר הדבר בקירוב להתנהג עהר כ לתכלית"ע. העול של בשר ודם

 .בעים יום הוהאר ל דתוך"י, שיותר נכונו להם ארחות הטבע, הגשמיות

 

rw . 

 
תחלת ההתרקמות פועל הרבה הרעיון והציור על בה .משלשה עד ארבעים שיהא זכר'  תניא כוכד

ז מבוא  "ועל היותר מועיל מאחר שיש עהפ כ גם התפילה היא קרובה להיות"ע. ברים וכחות הנפשהא ניתוח

, עיון על המציאותהר פ עצה עמוקה של החכמה העליונה בהפעלת"פילה הוא עהת שבכלל שורש, טבעי

 .דרכי המוסר והעבודה של המתפללדק והצ שמחוברים לזה תנאים גדולים בארחות

 

rw ̀. 

 
נושית הא יסוד הפעולות כולם בהשתדלות. ילה יולדת נקבהתח איש מזריע, ה מזרעת תחלה יולדת זכראש

כ "ע" . אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי", יםשמ בידי אמנם גמר כל דבר וענין הוא, א ההכנה"אינו כ

והראיה , שתתף ולא היצירה והגמרלה  יש בכח אדם שרק ההתחלה של ההכנה, וראה בתולדההה באה

לא יצא זכר   , ריתעק שהרי איש מזריע תחלה והיתה פעולתו, א ניתנת החומר"כ המוכחת שלא תעלה בידו

. א הכנה להיות כלי קיבול לברכת שמים"צירה כבי ף לאדםומפני שאין שית, א נקבה"ממינו כ

י האשה "כי יוזמן הגמר ע, בהנק איש יתחייב יצירתכ מהכנת ה"ע, כנה צריכה להיות נגמרתהה ובאשר

 מוכר ח  חק וזהו. ראוי למציאות זכר' כ מצדה רק הכנה ויהי"שה תצא גהא ובפעולת, פ סוד היצירה"ע

 .א הנותן כח לעשות חיל הו 'למען ידע האדם כי ד, תניכר במעשה המציאו' שיהי

 

rwa . 

 
.   ואמר מוכטח אני שאין זה בתוך ביתי, ה בעירחצו כא בדרך ושמע קול' ר מעשה בהלל הזקן שהי"ת

. י להתם איזה שמץ דופי וחסרוןכד לם יכיר בנפשו אם יש צורך להדרכתה למקרים מרעישיםהש האדם

וח שלא בט י דבר מרעיש ומפחיד כבר הוא"שו שום דופי הצריך זיקוק ענפ וכשיודע ברור שאינו בקרב

וכשהלב ישר , א לפשוט עקמומיות שבלב " נבראו כלא  בכללםכי כל הרעמים. יאונה לו כל און ודבר מחריד
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 .לכים דרכי החיים בשקט ושלוההו לגמרי

 

rwb . 

 
ה רע משמועה', ומסיפיה לרישיה מדרש כו, ופיה מדרישלס ר רכא כל היכי דדרשת להאי קרא מרישיהאמ

.  איר משמועה רעה לא' דישיה מדריש נכון לבו במוח בלר ומסיפיה', ט  משום דנכון לבו במוח בד"לא ירא מ

יהבו כבר טהר לבו מכל ' אדם משליך על דשה שמכיון, שלמות הבטחון שכוללת כל ארחות הצדק והטוב

. רידות ולא יירא משמועה רעהמח י סבות"כ אין צורך לצרפו ולזקקו ע"ע, ובה והישרההט רע והולך בדרך

פ "ורת  הנפש שעגב טחון השלם היאדם לבא למדה העליונה והצרופה של הבהא אמנם הסבה  המביאה את

כי הלא לא  , ר גם הדב רים שנראים שהם רעים בעיניודב חשבון ודעת אין לו לאדם להתירא משום

 יאונה חלילה דבר הנראה רע אינו  אם שאפילו', משום דנכון לבו בטוח בד כ"ע. לא צוה'  ר אם דדב יעשה

מפני שהוא , הרע אמת אין לו לירא משמועהומזה יבא למדה זו שב. ה לא ירארע כ משמועה"ע, רע באמת

 .”ידיו ישמרחס ורגלי", נשמר מכל אסון  ופגע' ראוי שיהי

 

rwc . 

 
ת "דב ההוא', כו, ל חמאה א ת"חזייה דקא מפחיד א' י כו"נר י"דר'  וא תלמידא דהוה שקיל ואזיל בתריהה

כי כל דבר וענין , יתתאים אל המציאות הכללומ הפחד יבא מפני מצב הנפש שאינו דומה. הוא דכתיב

סיד יחושו אל המציאות הפ כ מישאין בידו חטא ולא"ע. ציאות הכללית אין לפחוד ממנוהמ המתאים אל

א הו ,פ דרכיו המעוותים"תק את נפשו מסדר המציאות הישר עשנ , החוטאקר. הכללית לא יפחד כלל

דם הולך בדרכי היושר הוא כ כל זמן שהא"ע ,ובכלל לפי מושגי השכל הטהור אין מקום לפחד. יפחוד

רך השכל אל אש ר  מד אמנם בהעותו דרכו ויצא. אינו מוכשר להיות מתפחד, בק עמווד מתיחש אל השכל

כ מאן "ע. דרי הדמיון ישנם הרבה בלהות נוראותבס כי, אז כבר י ש מקום לפחד ,ישאהו הדמיון

 מהדמיון המתפרץ על הדעת בא שהוא, הנקשר אל הדמיון ושולט עליו הפחד, א חטאה"נו כאי דמפחיד

, י ערכולפ  זה שאין מקום לפחד הוא רק המתפחד מפני איבוד דבר שהואכל אמנם. כדברי החכמת שלמה 

, האדם נותן לבו לקנות ערכים ומעלות גדולות מערכוכש אבל. ז שהולך הוא במשרים"ן לפחוד כיז א"שע

חד גם בהיותו הולך בדרך ישרה וגם לפ פה יש מקום, ת שרמה ויקרה היא מערכו של אדם"לת דמע היא

פ שפחד זה לא יזיז  "אע כ"ע. כי האושר גד ול והערך רב ונפרד ממנו, לי הדמיוןצל פ השכל הטהור בלא"ע

בדין נא ת"שאין ד, וא משים לב אל זה הפחד כבר הוא זוכה בחלקושה שהרי כיון, את האדם ממנוחת נפשו

מ מקום לפחד "מ, נתו סגולת  התורה זורחת עליומש ליואבל מי  שתקפה ע, א  ב מי שחפץ לאבדם"באמת כ

 .עורר לזהירות יש כאןהמ הקל

 

rwd . 

 
תויי לא ל ימורין בעי ההוא גברא"א, דקא מתנח' נונא חזייהמ ודה כר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרביה

לה כמו דם צריך להסתכל בעין יפה במציאות כוהא .שורש הפחד והאנחה שונים המה בנפש.'אנפשיה וכו

באשר יתברר לו ,  כלל המציאותאל וכל אשר ישוה את נפשו ביותר, ההנהגה האלהית המקפתהוב שהיא
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לא יפחד . חדיפ לא יתאנח ולא, א חלק אחד מחלקי המציאות הגדולה"ר כאח ינו דבראשגם הוא עצמו 

, נאיוני שכבר יבורר לו שכן הוא חק המציאות ותמפ ממקרים בלתי תכופים המתרגשים במציאות

ולא יאנח , דר השלם האלהיהס פ"באשר המה מו נהגים ע, מח ולהתרצות בכל תנא י המציאותלש ושראוי

.   הראויאת שלא למדו לעצמם לחפוץ רק, צא חן רק  בעיני קצרי הראותתמ שלא , המתמדת על ההנהגה

 המקרים  המצייר את אפשרות, חד מרעיון מפחידהפ והנה בתחלת רפיון רוחו של אדם תתחיל בו תכונת

ואז נשלמו לו , ציאות כולההמ ודכאות רוח זו תביא למעמד האנחה על, ם שלא כחפצושה הרחוקים

שר הוא כא הלב השמח הרואה את העולם. יאותם הוא באדם הפנימימצ כי היסורין בכללם עיקר. ןייסור

מי שהרגיל עצמו , הולעומת ז. א מתענג ושמח בהםהו כי, ולבו מלאה אורה ובטחון גם יסוריו אינם יסורין

לאדם להיות יושב  כי לא יתכן. לו כל ימיו יסורין מוכנים, צוא קורת רוח במציאות כמו שהיאלמ שלא

ציא את יו באשר לא, ואז. ילמד רוחו להלוך עם החיים ותנאי המציאותכש בשלוה ושמחה בעולם זולת

. המציאות ונאות לו לא יתאנחחו להיות שוה עם רו ובשמרו. לא יפחד, י חטא"נפשו מסדר המציאות ע

י שיתחזק להשלים עצמו כד יש מקום לתכונה של העדר הריצוי, נין ההשלמה הרוחניתבק ,ת"זולת בד

 חסרון של אבל כיון שיכיר האדם תעודת מציאות ההערה הזאת. ליתתכ באשר אין להשלמה, ולכוננו

 בה באופן המקטין את כחות נפשו לא ישתמש, יונהעל שהיא למען יבא על ידה להשלמה, הריצוי בנפשו

שלא יסתפק בקניניו הרוחניים , צלותהע ילא כפי המדה הדרושה לגרש את צל"כ,  יפעת רוחואת והמעיב

 . ישכיל ויצליחאז ,תמיד מלאה  אורה שמחה וגבורה' אבל נפשו תהי, ים בעיניורב ולא יהיו, שקנה לו
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הנקיון הגופני הוא מזכיר את הנקיון . ה וכיוצא בומז מ שתצילני"ר הנכנם לבית המרחץ אומר יהר"ת

ה הניקיון הנפשי הוא יפה ונעים  לז דומה. ונג אמנם קשור לפעמים בסכנהעם הנקיון הוא עודנו עצ .הנפשי

י ענינים " עבא אז הניקיון, אבל חלילה בהשרשם עמוק. ו שורש עמוק בנפשהכ כשהחסרונות הנפשיות לא

וראוי להתעורר לבקש , ככסף בתוך מצרף, פרדהוה על הנפש כעין היתוךהפועלים , מחרידים, רעים

באשר הוא אדם מורכב  , ורח טבעיבא דרוש רק' באופן שהניקיון יהי,  דורך במעגלי יושרתיולה שיעזר

 .ל לא ברוח מפריד ומכלה הנוגע לעצמיותואב ,ונתון בין הפכים שונים
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האיש הבריא בגופו ונפשו לא יחרד ורעיוניו . 'טן כולש  פומיהר אביי לא לימא אינש הכי דלא ליפתחאמ

כ הברייתא הראשונה "ע.  תעזבהולא ומדת הגבורה,  בעת שיצייר לנפשו אסונות ופגעיםםהלוהו גיב לא

רים כהוייתם על דב דברה, ת ישב ישראל עוד שלו ושאנן ולא חובלה רוחובע שנאמרה בימים מקדם

ה כל אסון לרוח הגבורה הצריכה להיות תמיד עם בז  ולא חלה,המציאות בכל דרכי אפשריותה

וביותר רוח הגבורה עלול , מירה יתירהלש צריכות ההרגשות, שנחלשו הנפשות, נם בעת ה גלותאמ .האדם

בבו רעיוני עצב וחרדה אם מל ומצד חלישות הנפש אין האדם שליט להסיר. יון מחרידרע להיות נפגע מכל

רת יד  תג י"ע' כי התכונה החלשה המחוברת לעם ד, תח אדם פיו לשטןיפ לכ א"ע. רק הוציאם בשפתו

אבל צריכה היא שמירה מכל ציור מרעיד . בורהוג אם כי בקרבו רוחו מלא אומץ, אויביו וצרותיו הרבות

טוב ", גשמיות  רוחניות, פילות רבותלנ הם מכינות את הא דם, החלשה והפחד ומיעוט הגבורהוה .ומחליש
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ללי בעת ההתמוטטות הכ והדבר נוהג אפילו בתכונות הרוחניות וגם במצב". נהממ  ימלטלפני האלהים

פילו ביחוסים שא עד, פ דרכם"צאים הציורים החיצוניים מקום לפעול עמו כי אז, וחסרון הגבורה הבריאה

הנה " כמעט לסדום היינו. "י הדיבור"יונות רעות עדמ המוסריים הכלליים ראוי להשמר מהתפרצות

פ האמת הברורה "א הדבר עהו  שנכוןדע, גורמת באמת  נמיכת רוח וקלקול מוסר, אוש כזהבי כחההתו

, ניני הכללבע ום לימוד  בעניני התוכחה והלימוד וההתעוררות הכלליתמק ויש ב זה. לקרותם קציני סדום

 שאין אותן הציורים. בעים של יאוש ואפלה גדולהבצ ,בין הרוחני בין הגשמי, שלא לתאר המצב

והרעיונות המשפילים את  , השפילוול רפות ידיול, א להשכין כבודו לעפר"כ, ומם את העםלר מביאים

 .כ של האומה בכללה" האדם הפרטי וגם בעשל פועלים בעל כרחו, הרוח
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שבנקיון , ותשמש לו ברכה זו גם להערה. ורהא מורה אני לפניך שהצלתני מן,  נפיק מאי אומרכי

כאזהרת גדו לי , ומה לאור שורףהד ,ית הלך בדרך הממוצע ויזהר מהפלגה, חרדת קודששובה ובת ,הנפשי

ונפשו , דותיוומ וכיון שהאדם מתנקה בדרכיו. יבוי השמן שלא יכבה א ת הנרמר להזהר, חכמי המוסר 

סימן טוב הוא לו שישכיל ויצליח , ועם אנשים' חו עם דרו ונוחה, מיושבת עליו ללכת בדרך טובה ורצויה

 .רכהלב היהוי
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ד בח שזיב מאה וחד  גב רא, קם  על עמודא, רחיש ליה ניסאאת ,ת בי בני מתותיהיאפח, א על לבי בני"ר

מוסר הכליות של גדולי בעלי . תנקות הנפשיהה דומה לזה יתגלה במקרים הנפשיים הבאים לרגלי. אבריה

כי אין מעצור לרוח , מדהמה יותרלפעמים תתגבר , סיר מעליהם כל סיג וחלאה נפשיתלה ברצותם, הנפש

הבי בני , משהש עמים למאוס בעולם בחיים ובכל המעשה הנעשה תחתלפ ההתגברות הזאת תביא. האדם

אמנם האיש הגדול . בר הוא קרוב אל האור יותר מדאיוכ והכליון קרוב כי אין מעמד לרגל הדורך, תפחת

ם להשתפכות  י כחות נפשו נתונכל וגם אם, הלפניו יאיר עמוד האורה עמודה של תור, ר רוח לושא אשר

ורה דרך ישרה וי אבל הוא קם  על עמודא. יאה באמ ת סכנה להולכים בדרך זהמב שהיתה, הנפש הקיצונה

ועל המיוחדים הראויים , וישפיע על המון רב, אי קיצוניתמד להנצל מההפכה המוסרית שתוכל להיות יותר

להיות קרוב אל האור , ואת כוחותיו מועצ ין נאחז לרומם אתבהיות כחו העצמי עדי, שפיע לזולתםלה הם

מאה גברא , ריהאב שזיב בחד. סידות האמיתית עם אור התורה והחכמה המעשיתהח לחבר את, הממוזג

וחד , עמוד אור התורה, פ כח העמודא"ורה להם עשה בהדרכות טובות המוניות, המונים רבים

שיב אל דרך השוה והרצויה את כל לה ון מוסרי מזוקק שיש בידוי אור דעת והגי"ע, חיד המצוייןהי ,גכרא

 ההתרגשות  של שצריך להזהר מההשפעה המרובה, אחא' אמר היינו דר, יסוןבנ ,הוגה בו והולך לאורו

עד , רי נראה שלעולם כל תוספת רגש הוא יתרוןשה ,שלא יוכל לעמוד עליו האדם מרחוק, המוסרית

 .היסיונית השלמסה ותצא לו התורה הנבמ שינוסה
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א "לפי שאין דרכן של בנ, ה ורפואתך אמתאת כי רופא נאמן' מ כו"כנם להקיז דם אומר י הרהנ

. פא מכאן  שנתנה רשות לרופא לרפאתיר י ורפא"דתני דבר, אמר אב יי לא לימא אינש הכי. 'כו לרפאות

ניהם יחד בקשר וש ,ז"ו זעז וכחות נפש"דבקים וקשורים המה כחות גופו זב, רגניאו האדם הוא יצור

כ אל "ודע הוא את כל כחות הגוף והנפש ויחושם גשי ומי הוא האדם שיוכל להתפאר ולומר. אמיץ

אולי גורם השינוי , ר והקצר ירפאהצ כי אף אם במקצ ע האחד, כ הלא אין אמונה ברופא"א. לליהכ העולם

' חליט שתהילה כ אין"ו ע, תואמרפוששקולים הם כנגד התועלת היוצאת , ראח הזה קלקולים רבים בעבר

והניסיון אמנם יורנו כי , פואה בהתחכמות האדםהר ובאשר אין השכל מסכים אל. הרפואה אמיתית

ימוש בחכמת האדם ברפואה הש צריכין  אנו להשכיל שגם, לע חכמת  הרפואה אל האמתתק פעמים רבות

ין בו שום שא כאותן הדברים, נהנו משיבים את הדבר ל ההשגחה העליווא .היא אחת מפליאות ההנהגה

שלפניך גלויים כל רזי הגוף והנפש ומסתריהם , האת רופא נאמן' כי רק אתה ד. יכולת בפועל כפינו

ר שאין לנו לחוש על המסתרים  אמ אמנם אביי. פואתך אמת מבלי תגרום הפסד למקצע אחרור ויחושיהם

כי יחוש , רוחניוה עמל האדם לתיקון הגשמיכ כבר ב טלת כל "שא, אות אותםרו של היחוסים שאין עינינו

שאין ראוי לפקפק ,  אלא כך המדה. סד באיזה יחש נסתרהפ שכל מה שהוא מתקן  ומשכלל שמא גורם  הוא

יותו בקי במקצע בהות לרופא לרפאתרש והתורה נתנה, שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות , לכל בה

כי , חכמה תעז לחכםוה .לם לפקפקם בחששות של מסתריםיקונו של עותי העמלים ביד ואין להרפות, שלו

' שה דמע וכל תולדות המצאותיו דבר בעתו הכל, תפתחות שכל האדםוה .יתן חכמה מפיו דעת ותבונה' ד

שעליה אין להוסיף וממנה אין , ה ומדוייקתרמ לתעודה, המתראה לפי צרכי האדם בעתותיו ודורותיו

 .לגרע
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כר יש לו תכלית אחרת זולת הרפואה ובריאותו של בש הרופא. א  כרוך רופא חנם"אר, י מאי   אומרא קכי

.  יאות הגוף ובריאות הנפשבר ,נם המטרה האלהית היא רק ההצלחה והבריאות של בריותיואמ .החולה

 .א הרפואה עצמה והוא רופא חנם"ר כאח כ אין לו ברפואה שום תכלית"א
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ככל לבבך  , אלהיך'  שנאמר ואהבת  א ת ד, ובההט  מברך  על על הרעה כשם שהואךיכ אדם לברחי

רבר אחר בכל  מאדך  בכל מ רה ,  ל ממונךבכ ובכל מאדך , בכל נפשך אפילו נוטל את  נפשך', ריך כויצ בשני

בהנאותיו היחידיות , רטיותובפ כל זמן שאדם שקוע. דד לך הוי מודה לו במאד מאדמו ומדה שהוא

. צמו ובשרולע ז מדת הטו ב והרע מצומצמות אצלו רק כפי הנוגעא, מוגבליםוה שיו המוגשמיםחומצד

וימצא זאת בנ פשו , כל הטהור והיושר האמיתי נותןהש לאהוב את אשר , אמנם כשיתעלה למצב שכלי

  ימצא כי האהבה והעונג אינםאז .מת דורש  את אלהים ופונה בכל לבבו את ההשכלה הטהורהבא 'כשיהי

יות מודד לה א כגבור ירוץ אורח שכלו"כ,  ביחש לנפשו ולחוג הקרוב לורק ראויים כלל שיהיו לו מוגבלים

, ן רעה במ ציאות הכל עשה האלהים יפה בעתףאי ואצל הכלל כולו, את כל חפצו לפי ערך הכלל כולו

נשא ברוחו לאהבת תוהאיש שה. ללהכ דמית להיות רעה פרטית היא מסבבת טובה רבה אל אוצרשנ והרעה

אבל הלא . סד ורעההפ כי במה שנוגע לעצמיותו הפרטית יש לו מצ ב של, א יתענגהו יהשכל והיושר האמית
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. בהטו כי הלא ההנהגה הכללית של המציאות היא ודאי, לל מזההכ הוא סובל כדי להיות תוצאות לטובת

, והטובה. ה שקולה הרבה נגד מרירות הרעהלוגד כ ודאי תצא מרעה זו טובה"א, הוא טוב' וכל אשר עשה ד

יבה האוהבת את הטוב   נד ונפש. בליה בחוג קרוב או  ר חוק בזמן ובמקום לו הכל שוהמק ם גם יהיוא

כ יהיה "ע ,החשוב לעולם נגד הפרט ועומד לעולם, א הכלל"רטית כהפ והיושר אין מרכז המשקל נפשו

ן בהשקיפו תמיד אל ה תוצאות הכלליות כבר  וכ .הבאהבה מברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטוב

למי שמבטו הוא צ ר  , טיותבנ יש לקרא בשם ט וב ורע, תפלגות של נטיות טובות ורעותהה פסו מנפשוא

הנטיות ', ל מי שהגבה לבו בדרכי דאב .מקום של הרגש והעובדאוה א על ההוה"ואינו יכול להסתכל כ

ט "צהבי, ל לבבבכ אד ון השלום'  הוא אוהב את ד, קובצת הכללית הנבנה מהםהמ כולם עולות להתכלית

עדונו וענגו האמיתי הוא שיהיה הטוב  ,  אהבתוכי ,גם אינו מסתכל כלל על הפטיותו. ר"וביצה

, מחייב  שיתן את  נפשו', ית' ד שהוא לפי ההבנה היותר אמתית חפץ, ואם הטוב והיושר. שהנע והיושר

ני אבוקה לפ שכאור. כי נפשו חשה את החיים הכלליים בכל שאונם, תענגוי יתנדב, בשמחה יתנדב לזה

אמנם יש שמצעיר את רגשות חייו ומקטין . ם חייושה פ"בטלה אצלו ההשתעבדות לחיים הפרטיים אע

ה אינו פועל גבורות ואינו יודע את  כז איש, מקוצר רוח וחסרון ידיעה והרגשה בנועם החיים, שונפ מאויי

חבתם כשהדרכים הר בהיות רגשי החיים וחפץ, א האהבה השלמה לגבולהתב כ רק בזאת "ע. םערך החיי

יקרים בעיניו , תכלית הכללית המאושרת והטובהלה ',המובילים אליו המה מתאימים לחפץ ד

אינה יודעת את רגשי החיים וש ,הנפש המואסת בהרחבת החיים. ה המושג של הרחבת החייםהמ הקנינים

רך לאדם לחיי וצ כמה יש. תפשר עם השכל הישר והבריא באהבת הקניניםלה לא תוכ ל, מתתםאלעמקם ול

כ "ע .י הקנינים"מתרחבים החיים בכל משאלותיהם הרחבים עכה .אם יביט רק  אל צמ צום החיים, נפשו

 הכ האיש שהוא גד ל דע"ע. מאודיית שבחייםוה שהם בנויים רק על ההפרזה". מאדך ", הם נקראים מאד

ות נפש באהבת השם יתברך   ירמס הוא לא יזעיר נפשו בשביל התכונה של, ש חי רב פ עליםאי ,וכביר כח לב

יר את  מכ הוא, ומתוך שהוא מכיר את  החיים וחשיבותם. ל הרחבותיהבכ א יהיה מלא חיים"כ, הטהורה

אפילו נוטל את ' כ יתנדב לאהבת ד"ע, יושרוה רוממות ערך הכלל וערך המשפט הראוי לאהבת השכל

,   י מודה לו במא ד מאדהו  לךשבכל מדה ומדה שהוא  מודד, ר בא  לידי המדה הנפלאהדב וממוצא. נפשך

כי ,  דמא הנפש שהקמיטה כוחותיה לא תתעורר בהודאה של. ואפתוש הודאה מאודית תבא מנפש מרגשת 

ולא . את העונג ולא את הנגע לא, א את עומק הרעול הולכת היא כצל בנותה ולא תרגיש לא א ת עומק הטוב

ולא מ נפש שאופלו , רודב ח עושימ גבורי כ' ונת המסי רת נפש הבאה לקדושת השם יתתכ זאת היא 

א מנפש חיה ערה ובהירה "כ, נושי ברוממות מוסרוהא השקפותיה על החיים יתכונן המין

, ת של הרע והמותות המרירוא את העדן  והשמחה, רגשה חודרת את  הטעם של הטוב והרעבה המרגשת

משרים וה האמתגדולת הגבורה ואהבה אל הצדק ' רגשה כן תהיהה אשר כגדולת, המחסר והשפלות

ואוצר הכלל לעולם . דם השלם אשרו חייו ושמחתוהא שם באוצר הכלל ימצא. שיסודתם בטובה הכללית

. אל הים] ההולכים[ככל הנחלים , כותו עלה והולך לטוב בכל מסיבותיו הפרטיות המתכנסות אלמת הוא

, דון כל המעשיםלא הבהודאה טהורה ושלמ, וא מודד לך הוי מודה לו מאד מאדשה כ בכל מדה ומדה"ע

 .בודו מלא עולםוכ ,שהכל ברא לכבודו, מלך שהשלום שלו
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חין יב ביטול הרגש עד שלא. אלא לקבלינהו כשמחה' מטיב כווה אילימא דמברך על הרעה הטוכ, י חייכמא

ולא זאת היא התעודה הראויה , עלת הנפשותממ בין טוב לרע ולא יעריך כלל ערך עצמותו הפרטית אינה
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, וב והחיים העושר והכבודהט את   נועם, א ידוע ידע האיש המשכיל את הטוב ו את הרע"כ ,לאיש המעלה

אמנם . יניובע ויעריכם בערכם הראוי ולא יקטנו, יי ההוה לכל פרטיהםבח ואת מגרעת ה מחסור וכל רעה

, נהוב האלהי והיושר השלם של ההנהגה העליוהט כ שיותר מכל אלה באין ערוך שוה הוא"ידע ג

כ בשמחה את   "יקבל ג, עלותיהםומ כ עם כל ידיעתו והרגשתו בחיים"ע. מסר אליה בכל לב ונפשלה ששוה

יכות להיות  צר כ הברכות"ע. םים יתברך ויושר דרכיו המלאים צדק ומשרהש כל אשר נטל עליו מאהבת

ן הטוב ובי ן כ בהכרח ישתנו בי"ע, י טעמה וחושה בהלפ טבועות במטב ע של הרגש הזמני שמרגשת  הנפש

 .מחהנש נם הדעה השלמה עולה עליהם במשפט ובחשבון לקנולינהואמ .הרע
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ל  "א בשר"ר. 'טובה כו אהלל דבר זו מדה' בד, רדב באלהים אהלל, אהלל דבר' מ דאמר קרא בד"המנ

ת אמר מהכא כום ישועות אשא  "ר. ירהאש כא חסד ומשפט אשירה אם לחסד אשירה אם למשפטמה אמר

האדם . מברך' ל קח יהי שם ד' נתן וד' ק ד" א רבנן אמרי.  אקרא' צרה ויגון אמצא ובשם ד, ראאק 'דוכשם 

א יעלה להשכיל את הטובה ול קבל באהבהיאז לא די שלא , רה כשמזדמן לו איזה מצב רעיש שנפשו אינה

שר יי אאלא שעצם הדבר ל, הישרים' יך ראוי להיות שמח בדרכי דוא פ אל הכלל"הצפונה בהרעה עכ

לענין ההצלה משחיתה זאת אמר  . ון להםנכ יהיו בעיניו כאילו הולכים באורח בלתי' ומעשה ד, בעיניו

כי יודע הוא , קפתוהש ופנייתו לטובתו הפרטית לא תשנה את, ד עצמו באופן שוהמצ שהוא יהלל הדבר

כה בר בר להצמח ממנוכי ודאי עומד הד, ראוי הוא לתהלה' שה דמע וכל' שכל דבר נעשה בחפץ עליון ית

יניו ישר באשר יודע כי היא בע 'שלא זו בלבד שעצם הדבר יהי, עלה מערך זה יעלה האדםלמ .ותהלה

א עצם ול .ז בשמחה" שגם בעצמותו הפרטית הוא ראוי להתעורר עחש אא הו"כ, לטובה לכלל המציאות

לבצע בהם את חפץ ,  הנוגעים לותו חלק בהעניניםקח א ישיר מעומק נפשו על"כ, הדבר והענין הנעשה יהלל

כ טוב "להיות כ, פש בהרגשה פרטיתהנ וזאת היא מצב שמחת. בנעימה אחת כטוב וכרע מצדו, הדרהנ 'ד

אוי לו לבטל את  שר ד שהדבר והענין ימצא בלבבו מקום הילול מצד טובת הכלללב עד שלא ' ד לב ושלם עם

ת היא עצם טובת הפרט בהצטרפו אל שזא, גשה מלאההר א ימצא בנפשו"כ, טובת הפרט בעבורה

שהמקרה יעורר את , נם לא זאת בלבדאמ .כ אמר אם חסד אשירה ואם משפט אשירה"ע, ללהכ יסוד

 עוד יש מעלה נוספת כי .להלל הדבר או גם ל שיר עליו, שית כפי מדת המקרה לבדונפ ררוהאדם להתע

ודבקות נפשו תגדל בערך , וריול היחש שבין היוצר ליצכל שיתעורר על ידי מקרה האחד האדם אל

אמנם גם בערך ההתעוררות . רטיהפ בונה שמתוסף בנפשו לרגלי התבוננות יתירה שגרם המצבהת רוב

בכל הנוגע , ללבכ ' החלוקה האחת קרבת ד . חלוקות' קרה בודד גורם ישנם  בשמ ' ת של קרבת דיהכלל

שקרבת אלקים , נכונה כזאתעלות המוסריות במדה במ ואם יעלה האדם, לדרכי החיים שלו כולם

 ,החידוש טוב או רע' בין יהי, דאח פשו במדה יותר רמה אחרי איזה מקרה מתחדש בחייו בערךבנ תחול

נפשי הוא וה הגופני, פ מצבו הפרטי"י המדה שדעת האלהים מתיחסת לו עכפ הקירוב הזה רק' פ שיהי"אע

וזהו . קרה אחד לדון על כלל ארחות החייםת לצאת מ מזא ונעלה מהערך מי שאינו בא  למדה, כ חלק טוב"ג

נם נעלה על אמ ".אק רא'  צא ובשם דאמ צרה ויגון", "אקרא'   כ ום ישועות אשא ובשם ד"אמר נו שנ מי

 שלא רק  כפי המדה המתיחסת למצביו הפרטים עד מי שמעלה את המדה המשכלת בנפשו, כולם

הבאה ' מעלה מקריאת שם דול ,חיי נפשוודרכיו הכוללים היא כל ' א עצם דעת ד"כ ', רבת דלק יתעורר

, רכיו הכולליםוד והדרו את פעלו, יברך' א את שם ד"כ,  העזרה הפרטיתעל שמורה, אחרי מקרה המתחדש

ופונה , רב לב הוגה וחושב שכבר נטהר מכל רע וכסלמק אהבה הנובעת, וידבק בהם באהבה טהורה
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ת היא המעלה היותר נהדרה זא .חפץ לב נאמןבאהבת עולם ו, ר כבוד מלכות מלך כל עולמיםהד לרומם

 .כון היום ניקים שהיא כאור נוגה הולך ואור עד צד הנמצאת באורח, שבחמודות
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ע לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעבדין מן "דר ר משום רבי מאיר וכן תנא משמיה"ר הונא א" א

מ היא פועלת על "מ, נימיתהפ המאמר הוא יותר פרטי ויותר חיצוני מהמחשבה והדעה. בלט שמיא

ת גם  בהגיו ן  זא  להבין את ותתב רר הבנת, מר כל מה  דעבדין מן שמיא לטבלו ובהתרגלו. המחשבה הפנימית

וכן הדין . ועל את פעלה על הכללות והפנימיותהפ שהפרטית והחיצונית תוציא אל, לבבו פנימה

מ מדת הבטחון "מ, לל כולוהכ קפ שהמדה הגלויה היא שכל מה  דעבדין לטב הוא בח"עשא ,בהנהגה

כי . רטיהפ כ הטובה הצפונה בכל דבר הנראה רע אפילו במצבו"תגלה גות ,תרומם את הפרט אל מדת הכלל

וכשאדם מכין עצמו לקבל רושמי מוסר  . וסריתהמ סיבוב ההנהגה הכללית הולכת להסכים אל ההטבה

, צבו הפרטי ערך מדעי כלליבמ רי יש כברה, ודעת אלקים אמת' פ מדת הבטחון בד"רטי עהפ טובים ממצבו

רשי גילוי מש וזה הוא אחד.  גם במצבו הפרטייגלה במצב המקיף הכללמת ומתגלה המאור שראוי להיות

 .רך מדעם ועבודתם הטהורהוע 'פרטיות ההשגחה בצדיקים לפי ערך קרבתם אל ד
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שפיזא ולא או ממא האי דוכתא בעא, ארא ותרנגולא ושרגחמ ק הוה אזל באורחא והוה בהדיה" הא דרעכי

לא  אכ אתא שונ רא, ל ובת בדב רא אתא  אריה אכליה לחמראאז ,אמר כל דעבדין מן שמיא לטב, יהכו ליה

הרעות הבאות לאדם יהיו או .  'כו, בדין מן שמיא לטבדע מ"אמ ר כ, אתא זיקא  ככיה לשרגא, לתרנגולא

או , בקשים תועלתם באבדן זו לתםשמ מיד ב עלי חייםאו , שים בעלי בחירה מונעי טוב או עושי רעאנ מיד

כ למדנו "ע. דמא פ השגחה עליונה בתכלית מדוייקת ומ צומצמת"ם עיה מסובבאל וכל. מכחות הטבע המת

רעת , ת לב האנשים דלא יהבו ליה אושפיזארע .בזה בשלשת מיני הרעות שהיו מסיבת ההצלה

, כילת החמור הצריך לו בדרכוכא ,ת ההצלחה החומריתכ בזה בין הרעות המונעו"וכלל ג, ח"עמב הטורפים

ולם מתהפכות שכ ,להנער לעסק התורה והתפילה, לו שימוש רוחני ומוסריאצ 'בין אבדן הת רנגולא שהי

הזיקא דכביה , ובין הרעות הבאות מטבע המת. איויר אל' פ ההשגחה העליונה ועין ד"לטובה ע

לא ברב ות , כ לא יבהל האדם"ע. ובלט כ יהפך"לב ונפש גילו המניעה של האור הטוב המשמח אפ ,לשרגא

 אור תורה  גם ולא בהמנע ממנו מת גרת יד המקר ים הרעים, ברה האנושיתהח עליו צריו ואויביו מקרב

כ ראוי "ע. רכות לסדר את ההצלה וההצלחה הכמוסהנע כי הכל הנה מערכות, תפילה ועבודה ועונג החיים

ים לויגבר חי, ו עליו טוב תמידלב 'ואז יהי, הטוב הצפון בתוכיות הרעדם עצמו תמיד את טעם הא שירגיל

 .ה נכונהמד וכל' בתורה בדעת ביראת ד
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שנאמר אל תכהל על פיך , ה"ם מועטים לפני הקבאד לעולם יהיו דבריו של, מ"ה אמר רב משום ר" רוא

הלב יוצאים בהשתפכות הנפש רגשות . טיםמע כ יהיו דכריך" האלהים בשמים ואתה על הארץ עכי 'וגו
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אלא , הורה בהשגת האלהותהט י ההתפעלות אינם ערך מכוון לדעתיש ההתרגשות ושינויח אמנם, בתפילה

מלא לבבו ברגשי ית ממיל א', ולך וגדול בדרכי השכל והשגת האמת  ב דרכי דוה שבהיות האדם מיישר דרכיו

לא מצד  , פילה יש להם ערך גדוליבות ומאמרים של תבת ואותה ההתרגשות שהיא מתלבשת. קודש

הלב מוכן ' שהם גורמים שיהי, דותהמ א מצד מא ור השכל ותמימות הדרכים המעשיים וטהרת"כ עצמם

בר בלבו של אדם  הד קבוע' כ צריך שיהי"ע. עת האלהים והעסק בתפלה ותשבחותמד להתרגש באופן כזה

ני מפ ה יא יקרה', ש של אהבת דהורה והנשאה ברשפי אש קודהט שעיקר גדולת התפילה וההתרגשות

וזהו דבר ידוע . ל לא זה הוא סוף ההשלמהאב ,וא הדעת הטהורה והצדק האמיתיהשהדבר המוליד אותה 

לדה ואות על גדולה עליונה תו ומה שהוא, למה עקרית ותכליתית צריך לעולם להרבות בוהש כי מה שהוא

דול הג שתחת היקר, ת הדעת בתכונתהרחבה היתירה משבשת אהה אבל, נזכרת כפי מדתה' די שתהי

ויפנה , ידון האדם שהיא בעצמותה תכליתית, תהאו י תולדתה והסבות הקדושות הגורמות"שנתרחש לה ע

 בהגדלת התרגשות והתפעלות רק לעסוק, לימות הדעת ותיקון כל דרכי היושר והרחבת התורהמש לבבו

 יעטים לפנמו כ יהיו דבריו של אדם"ע. ל מצד התורה ולא מצד השכלא וזה הוא דבר שלא יצדק, הלב

עת אלהים מעטים המה שיוכלו להתלבש במבטאו של בד ויכיר כי הדיעות הרמות שהם עקריות, ה"הקב

עלה יקרה מאד מ השיגה ומלבטאה הנ וההשגה, כי האלהים בשמים. יחוד ברגשי התפעלות שלווב ,אדם

שבות  ח המשל שהוא יקר מפני הסבות, שפלל מבטא שלך הוא לפי ערכך הוכ ,ואתה על הארץ. בשפתים

קרות שצריכה להיות הנפש מעוטרת בהם קודם שיבא הי והמדות. העליונות שמוכרחות להתמלאות בשכל

להעירך שצריך אתה לשוב , טיםמע כ יהיו דבריך"ע. די רגשי לב קדושים ומאירים באש קודשלי האדם

וא היסוד הגדול שה ,ודה של שפיטה שכלית זכהלתורה ולתע, סודם ברגשי הלבשי מתוך אותם  הדיבורים

 .ידי קדושת המעשים כולם אל הפרט והכללול המביא לידי אהבתו ויראתו', של דעת ד
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. 'כו ר"ט ויצה"ה באדם יצה"שני יצרים ברא הקכ, ן"דייו בשני' ח מאי דכ תיב וייצר ד" נ בר ר"ש רדר

. וטבע החיוב אין ממנו מנוס, תכונות הפחותותהו להוציא מהמחשבה שהכרח החומר הוא גורם הרעות

כונות הטובות הם יצירה חיובית הת וכשם שהיצר הטוב וכל, היצירות' ה ב"ונה יצר הקבנכ א לתכלית"כ

 .לית הגונה ונכבדהתכ כ יצירה מיוחדת בעלת"צירה של התכונות הרעות היא גהי גם, לשם תכלית נעלה
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והא חזינן , ר"נ דלא שליט בה יצה" וייצר הבה בהמה דלא כתיבי אלא מעתה גבי "נ ב"קיף רמת

ואין תכלית להיכולת , עות מוכרחותהר פ שראוי לומר שאין התכ ונות"העיר שאע. עטא ומזק אוכ דנשכא

ברים המזיקים בתכונות  לד מ ראוי לומר שאין"מ, ל בתכלית ההשלמה מראשיתההכ העליונה לשכלל את

ר   סד קה החכמה העליונה בטיפול היצירה והשכלול ישסם התעשש  מקוםכי בכל, צורך ביצירה מפורטת

נ הכחות הנפשיים כפי אותה המדה "וה. יסההר והמקום הנעזב משכלול ממילא יוצא בתכונת, ותיקון

כ אין צורך ליחד יצירה "א. חבלול ר לבלע"יצא כח היצה, כמה העליונה לעזוב בלא שכלולהח שהתכוונה

כ "ע, ייןעד  אור ההשגחה האלהית הוא הגורם שרשומי התוהו ניכריםטעומי אלא, מיוחדת לכחות הרעים

המיות הנשארות בנפש האדם הוא רק לפי הערך הב וכן הנטיות הפחותות. נוטה הכח לחבל ולהחריב
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פ תכונת "משלמת עצמה ע' הישת כדי, כמה האלהית לעזוב השכלול מיצירת הנפש האנושיתהח שהסכימה

 .הבחירה הנתן לה
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התכונות הבהמיות שמושכות את האדם א ל .  מיצרילי ש בן פזי אוי לי מיוצרי אוי"דאר, פ" א כדרשבאל

הרי היא נוטה למטה , נפשמה ודי בהעזב השכלול, חותות הם אינם צריכים יצירה מיוחדתהפ התאות

נם  אמ .יהעד שתעלהו רוח ההשכל אל המעלה המיושבת הראו, והוהת מאיליה וקרובה אל ההירוס ואל

אבל אותה המדה של . יות נוטה אליהםלה שטבע האדם בבהמ ותו, ז הוא מצד הדברים החומריים"כ

ר הנמצא ביחוד "יצהוה ,ביחוד מלקבל עליו כל סדר אלהי, דם טרם שהשלים עצמובא ההתנגדות הנמצאת

יא זאת הנט יה ה, ם ערך לתכונות החומריות הטבעיותלה פ שאין"במה שנוגע למצוה וחקים אע

י מה שיוכל "כלל רוח האדם עלש והיא נוצרה כדי, לא נעזבת מחס רון השכלול הנפשי, תחילהלכ מכוננת

ל יוצר כל עו של, וזאת היא המ לחמה.  כל המעצורים הגשמיים והרוחנייםעל בבחירתו החפשית להתגבר

ברת לחמה מתגמוה, ז"ר מתקומם ע"ומרית שהיצההח זולת הנטיה, עצמו' מצד ההכרה של דבר ד

זאת . וף החומרי תובעםהג והיצר הולך ומתפשט גם בדברים שאין טבע', קא אל דבר דדו להתנגד

י כד ,כדי להכניס את האדם במצב התנגשות הכוחות, ירה מיוחדתיצ ההתנגדות היא באה מכח נטיה של

ד ההבחנה ד עצמו בין מצצבידעו אותו בין מ, מהשל ידיעתו את הטוב ידיעה' שתתרחב דעתו והכרתו ותהי

רח העזיבה והעדר השכל לא הכ שמכח, ז החלק נכפלה באמת היצירה המכוונת"כ ע"ע. נגדושכ לעומת הרע

ני שהוא מפ של אוי לי מיוצרי להיות נמצאת נטיה ומיאון דוקא, ה זומד היתה הנפש האנושית באה לידי

ה הטהורה האלהית חוץ  המתנגדים אל ההצלחםברילד ואוי לי  מיצרי להיות נמשך. 'חפץ שמים ודבר ד

  .זאת היא תכונה נוצרת, ומר הבלתי משוכללהח לטבע
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שנאמר אחור וקדם , ה באדם הרא שון"א הקבבר י ד ו פרצופין" דאר, א" נמי כדרני ירמיה אראי

לשניהם יש , שקיף במשפט וחשבוןומ והשכל החודר, כח המצייר והמדמה בעל הטעם והחן, גשהר .צרתני

לית הנובעת שכ והשקפה, רכב משירה הנובעת מעומק כח המצייר והרגשמו האדם הוא. מערכה שלמה

האיש מיוחד להיות גובר בשכלו , ה בתכונות נפשותיהםבז והנה האיש והאשה מחולקים. ממקור המשפט

במשפט כל  , עםטב רגש וטוב  בל האשה בנויה בכוחות נפשה להיות מבונה, גש והטעם הציוריהר פ"ע

א בפני  יצ א"אמנם כאשר כ. א השלמת זולתו"ז ומונעים כ" מעכבים זעהם תערבים יחדהכחות שכשהם מ

עתיד להשפיע ' ולמקום שימושו יהי,  כלול בהדרוכח ע יצא כל"לו תחום בפ' עצמו לפעל הגמור כאילו הי

ח כ' למען יהי. ה" צופין ברא הקבפר דו, כ"כ ביצירת הנפשות שלפיהן יצטיירו הגופות ג"ע. מהשל טובה

בכל חזקו ' כ  יהי"ג וכח השכלי, דיו בלא שום הפרעה מהתרחבות השכל והמשפטצד הרגש מלא ומ וקף בכל

-זה עלתה היצריה במעלה נשאה שבהתחברות השנים ימצאוב .עלול להשתלם בלא שום מניעה מכח הרגש

 .ימוש הטעם והרגשלש השכל בין בין לשימוש, ך נאה ומתוקן ועולם מלא כל טובער 
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הדבר , כח הרגש המיוחד לאשה. א זנכ"צוף וחפר רב ושמואל חד אמר, אלהים את הצלע' כן דוי

פ "יותו נחלש ממעלתו אז יפעל עבה אם הוא תוצאה רק מכח השכל, רך מעלתו בתכונות הנפשבע מסופק

יא עשירה בכחות שה ומה,  במעלתה המיוחדתלוא מכונה עצמית עומדת לפעושה או, סדרי הרגש והטעם

 .ד פרצוף"והשני למ, ד זנב"הצד הראשון הוא למ. צמיהע א רכושה"כ, בים אינם משיורי כח השכלר
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, הרגש הוא ערך אח ור לגבי השכל שהוא הפנים. תניצר ד פרצוף היינו דכתיב אחו ר וקדם" למא למבש

וכאשר . כלור כח נחלש של השבת ז הוא בהיותו מוכר בתור תכונה שלמה משמשת לעצמה ולא"וכ .הקדם

,  ור כפיו של יוצר כליצ כ"שהוא ג, פ תכונת הרגש"בודה לאדם אפשר ליסד רק עוע קרבת אלהים במעשים

גש היא  העבודה הרצויה שהרבה פינות התורה נוסדו הר והקבלת האדם את קונו  לפי ערכו בטעם

ירת הנפש המיוחדת יצ' א מנם תהי" . אויר וראית א ת אחורי ופני לא", םימר בהשגת  אדון הנביאנא .עליה

ן לתאר את היצירה  אי ,המכונן ברגש רק נובלות ותולדה נחלשת מרוב השכל, ציורוה בפיוטית, לכח האשה

א יצירה אחת שלמה בעלת מעלות עליונות "כ, דםוק האנושית מצד השכל והרגש בשם א חור

 .לם בכחו העצמיא ש"ערכה אחת וכבמ אמנם האחור והקדם עומדים. אש ורגליםרכערך , לותשפ ומעלות
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אנו רואים , כונה המתגלה לעינינו במדרגת היצוריםהת פ"ע . א אחור למעשה כראשית וקדם לפורענותאל

כ "ע.  החיים שלו ביותר למרכז אחדכח ור שהוא עומד במעלה יותר עליונה במדרגת היצירה מתכנסיצ שכל

חותים מאד שאפילו הפ ח" מתגלה בבעעד שהדבר, וא במדרג ה נמוכה ממנושה הוא נח לקבל הפסד ממי 

ותר הי וממילא יובן שבמי שעומד ברום מעלת היצירה. יים שלהםהח תנתח לנתחים לא תקח מהם את כח

ה שיש שייכות מוהנה . ו עומד בערך מדוייק מא דשל שענין המרכזיות ביחס לכח החיים,שהוא האדם, רמה

ח הוא "ל המאוחר ביצירה בבעשכ ,נאמר ב תורההוא מכוון אל  הסדר ה, ריאה אל המרכזיותהב להתעלות

תר יו ובאשר האדם הוא  אחרון ליצורים הוא מתרכ ז בכח החיים. ושל יותר נחשב וחזק בכח החיים

כ "ע, וכללתכשכברקדמו לה כחותיה הפרטייםמש 'כי הנקודה היסודית של קיבוץ המרכז תהי. מכולם

נין מהותו הרוחני של לע כ"יש בזה לימוד גו. ור למעשה בראשית הוא קדם לפורענותאח מתוך שהוא

רכזיות הוא המ וענין. שו כולם מתרכזים למטרה אחת יחידה ועליונהנפ שתכליתו הוא שיהיו כחות, האדם

שאינו פונה , צר מחשבות לבו הרעיי "וחני ממנו עהר ובהפסד כח המרכז, בו יסוד קיומו והוייתו

פ שאצל שאר "אע, ות חיי השעהתא  אשר תפנה רוחא לכל"כלית מיוחדת להשכיל ולהיטיב כלת עוד

עודת מת אצל האדם אין לו זכות לחיים בהפרד נפשו לגמרי, ים כזהחי החיים יש זכות קיום במצב

 כל היצורים ירומם בימים העתידים לאחדם ופילשא ב נוצר לתעודה זו"כי בהיותו אחור למע. התרכזותו

 .ה המתאחדתז יצא רק בלכתו ב דרך הישר"וכ, תאח למטרה
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י אומר כגדולה מתחילין מן הגדול וקלקלה מן רב והתניא, אילימא פורענות דנחש, רענות דמאיפו

,  הנותריםול אלעזר ואתמר בניוא דולה מתחילין מן הגדול דכתיכ ויאמר משה אל אהרןבג ,הקטן

ברישא אדם  והדר  '  כובולדמ אלא פורענות', טן שהרי בתחילה נתקלל נחש כוהק מן, וכקלקלה מתחילין

י הנוהג כפ המעלה היא. ואיבוד גמור ובי טול החיים' רידה מהמעלה לכליוי יש הבדל בין נפילה. בהמה

אף כשמקטינים , יא הצורך להקטין מעלת הכלליב כ כאשר"ע. נמשכת מרמי  המעלה אל הירודים מהם

אבל . עלתו שקדמהממ ח ומעלהכי עדיין יש לו שיורי כ, יין אינו מורגש אצלו תיכףעד ,מעלת הגדול

כ יתחילו "ואח, הירידה] את[רון הם ירגישו מיד ית שהם אין להם מעצמם, המושפעים ממנו

כי מתחילה יאבד כל , כ"ו געצמ עד שירגיש גם המנהיג המתרומם, בים מהם במעלה והשפעההר להרגיש

בוד אי  בקללה דנחש שהיאכ"ע. בד עניני המעלה מה שנוגע לעצמויא כ"ואח, נמצא כחו להטבת זולתו

שכל מי שמעלתו יותר רמה , יבוד ונטילת החייםבא לא כן הוא. היה הסדר הנהוג התחלה מן הקטן, מעלה

ומי שהוא שפל . ר חייו נטוליםכב  נוגע אל המרכזעכ כיון שהפג"ע. תר במרכזו  כאשר ביארנו  יו הוא מתיחד

הסדר , בולהמ כ באיבוד"ע. חיים שבו להנטלכ מתאחר כח ה"ע,  מקוםבו כ"במעלה אין המרכז תופס כ

עומת זה הגדולה צריכה להתכנס אצל מי שראוי ול ,הנכון המיוסד הוא ברישא אדם והדר בהמה

 .חילין מן הגדולמת כ"ע,  לקבל הנהגה והדרכהןותמצא על ידו במי שמוכ, השפיעול להנהיג
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א "דר א"כדר, ר זנב מאי זכר ונקבה בראם"למאלא , אםבר ד פרצוף היינו דכתיב זכר ונקבה"למא למבש

הא כיצד בתחלה עלה , הים עשה את האדםאל רמי כתיב הכא זכר ונקבה בראם וכתיב כי בצלם

 הנקבה המתיחדת בכח הרגש של מיעוט הדמות. לא אחדאראות שנים ולבסוף לא נברא לב במחשכה

ינה באה וא  שיעור קומה לעצמה אם נאמר  שתכונת השלמת הרגש אינהאף ,המתגבר על השכל והמשפט

אמנם . ע"מר שזאת היצירה היא יצירת פרצוף בפלו כ אין ראוי"ע, א מקץ ושיור של השכל בהחלשו"כ

י "ע, מרית והרוחניתהח ,כחיש שדברים גדולים ופעולות רבות יצאו לטובת האנושותלה האם אפשר

ליונה הע אבל החכמה. תחלשות השכלא ה"מר שאינו דבר לעצמו כנא ואפילו אם, מציאות הרגש והשלמתו

כ "ע. ובות הרבות שהרגש הער והמתפעל מסבב אותןהט בעבור אותן, בחרה בהתחלשות הזאת לשימושה

רק  ממציאות כח  השכל ] הוא[יאותו מצ הרגש עם שכל. שוים הם, המחשבה העליונה, צה העליונההע פ"ע

שתלמות הה עשה ועושה בארץ לטובתאבל הלא גדולות , ח מדמה ומציירלכ שנתמעט בהירותו ויהי

. כיצירה שלמה של מערכה גדולת ערך,  מקום מיוחדלו כ המחשבה העליונה תקציע"ע. הרוחנית והחומרית

מאחד שדי לה בהקלשה , רכת לבדהמע  של הרגש לא הגצרכה למדה זו של יצירתתיאותו הפעלימצ אמנם

, גש לכל דרכיוהר יצא, הנפש האנושיתשהוא מופיע במדה המצומצמת על וכ .מועטת של מאור השכל

עם הט הקוראה לעזר המוסר את , בעלת תורת  האם, האם, נושיהא שהיא לנחלה מיוחדת להאשה של המין

 .כ בסוף לא נברא אלא  אחד"ע ,ואת החן הטוב
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, מאי ויטגור בשר תחתנה, ד זנכ"אלא למ, תנהתח היינו דכתיב וימגור בשר, ד פרצוף" שמא למבל
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הבנין הנפשי של הרגש אם נחזיקו בתור . ךחת י לא נצרכא אלא למקום" ז ואיתימא רנב"יתימא רוא י"אר

, י לו במציאותו לכל פרטיושד עד, כ השתלם בתכונתו"כאז יש ערך גדול כשנדע ש, צמולע יצור שלם עומד

וצאת בה אם שהוא צריך  להתחבר אל השכל, וציאם מחק השכללה ואינו צריך לחבר את עניניו דוקא 

כי מה שהרגש  והטעם השלם . כל את סד רי חוקותיוהש משפטיו לפי חוקו אבל אינו צריך להיות דורש מן

ראה יש בה על בלתי השאיר מקום הו ,סגירת בשר תחתנה ביצירה הגופית.  הוא ראוי לפי מדתוכך ,מחייב

ור אל  השכל השופט גמ א בערך טפל"זכות קיום לעצמה כ, נחלת האשה, רגשיתהה לומר שעוד אין ליצירה

כל הש  נבין את   הרגש בתור יצירה עצמית מכוננת בכחותיה כמואם ,אמנם מה שהוא צריך לימוד. בחשבון

למדנו מזה שאין . בו צורך ותקנה לעילוי הרגש' ייה פ"שהיה עולה על הדעת ששימוש השכל עכ, לכל דרכיו

 ישנם דברים רבים שאם לא כי .שום לוקחהעד שלא ניכר בפועל כי מ, א ויסגור בשר תחתנה"כ ,הדבר כן

, ד זנב"  למםנאמ .מזה הפסד גדול לההנהגה הישרה' תהי, אלות את הרגשבש ונקיף, נזוז מבלעדי השכל

גש הר היש עוד צורך ללמדנו שיערוב השכל על כל דרכי, כלהש שכל מציאות הרגש בא רק  מצד התחלשות

אלא , א מחולשת השכל וקהיתו"וא אינו נמצא כוה ,ולםשהרי כיון שיש ברגש צורך לע. הוא דבר מפסיד

אבל כלום צריך הדבר , היד שהתקנה השלמה האנושית באה על, למות האלהית הרצויההש שזאת היא

 של שהרי אם תג בר על פנה. קר ושכל  הוגה ושוקלבעניני הרגשמח להדיענו שאין צורך בשימוש משפט

ד זנב "א מנם אם הדב ר הוא פשוט ל מ.  הרגששל  כל  הונותאבד , הרגש את הש כל המוכן לשפיטה חשבונית

. פ לחפש עקבותיו"אוי עכשר וןעאבל היחש הכללי של הרגש אל השכל היה מקום לט, גשהר על פרטי

כ "ליו יבנה גכל עד שאפילו, כמה העליונה גזרה שיהיה הרגש מבונה לעצמוהח כי, ובאמת גם זה הוא טעות

וב להתחבר עם השכל למצא על כל דבר וענין מ מנו יש ,כל צרכואלא שבהיותו כבר מבונה , לעצמו

גם זה ,  נצרכה אלא למקום חתךלא ,ממנו עצמו' אבל שכלולו והרחבתו צריך שיהי, לי ומקורישכ טעם

כל האנושי לש כ"כ לא יושקף כ"ללות של הויית הרגש מתכונת השכל גהכ שאפילו, נסגר בשר ת חתנה

פ הרגש " תוצאות הרגש כשהולכות בדרך ישרה עכל כי,  מכל ספקואמנם הדבר נעלה. הבוחן ובודק

פיה פתחה בחכמ ה  . "כל טובוש וחן' א תורת  דעת דישה,  הנפש הטהורה שלא השחתה דרכהשל הטהור

 .לםעו דברים מגיעים בשאלת טעמי מצות שהרחיבו בזה גדוליוה ," ותורה חסד על לשונה

 

vwg . 

 
מד מל נ"ש כמ"דאר, מ"מבעי ליה לכררשב, צוף מאי ויבןפר ד"אלא למד זנב היינו דכתיב וינן "למא למבש

לא די לה רק הכרח הקיום והתביעות , נושיתהא  המשפחהןהורה שבני. 'ה לחוה כו"שקלעה הקב

שמהם , ופי והתפארתהי כרגשי, יך להלות עמה תכונות נפשיות ועינוגים רוחנייםצר א"כ, החומריות

ש החן רג כ רמזה תורה שבנין הבית האנושי דבר יש לו עם"ע. דותהמ יתפתחו כשרונות הנפש ורוממות

וממנו יעלה האדם אל . ח"כרח הטבעי של שאר בעהה לה מרגש הפשוט שלעשהיא תכונה יותר נ, והתפארת

ממות מגבול ה טבע הגס שאי ן לו רו שהתחלת המעלה אמנם העתקה של, תר בהירים ויותר צחיםיו הרגשים

 .םא ההכרחים המצומצמי"כ
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ד לב ,כדי לקבל את הולד. 'ה לחוה ככנין אוצר כו"נאה הקנשכ ל במתניתא תנא מלמד"ח וא"אר, א ויבן"ד
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 ההוד והחן החיצוני צריך שיהיה נערך לדבר  אל מה שעוד יש מקום אל הכר עת הדעת אם  היחש של האדם

כ "ויש מקום לדון ג. השפחהמ עד שראוי לרמזה בהתחלת היצירה של בנין, לותיו הרמותמע המפתח את

, ורת החייםבת שגם הוא דבר של עיקר הוא, ועיל וההתקיימות על היופיהמ שרמזה התורה לבכר את ערך

כי התכונות , עוד יש מקום להערה. יום הולדלק כ מתיחש עיקר הבנין לצד המועיל של ההכנה"ע

תיד ולא שהשימושים הביאו הע לפי השימוש' פ עצת ד"ואר וחק הגזרה הגופנית נוצרה עבת הגופניות

ורגנית הא ל לקבלת הולד אם לא בהיצירהלמקום כ' שהרי לא הי. םלה בהמצאם את התכונות הנצרכות

פ הערכים הצריכים "עשו בכוונה עליונה עשנ ,וזה בא ללמד על כל התכונות הקימות. המכוונה לזה

וזה אב . הגה וחינוכיםהנ י"מר עתן הדברים שחייבה החכמה האלהית שצריכים הם להגאו זולתי, לקיומם

למה הש מאין צורך וגם אין מקום למעשה, תו בכל צדדיו ודרכיולעולפ בנין הראוי, "אלהים' ויבן ד"לכולם 

  .תחלת התקיימות המין וריבויולה כיון שבלעדי זאת התכונה אין מקום, כ"שיבוא אח

 

x . 

 
א שיחזור גדול עם "ן למדה תורה דמכא, שבינותשו ה"א מלמד שעשה הקב"ביאה אל האדם אריבוי

, נין המשפחה האנושית מראשית היצירהבב כ"יונה שטפלה כלההשגחה הע. ושבינות ואל ירע לובש קפן

שעתיד להשתלם , ביל העתידבש א"כ, כ כמה דורות"מד האדם בירידתו בתחלה וגם אחמע ודאי לא בשביל

רץ דעה הא בעת תמלא, שאות ודעות טהורותעד לשם תפארת בתכונות נל- ולצאת ממנו צמח צדיק שיהיה

רך הגמילות חסדים התלוי בהקמת משפחה בע כ ראוי להסתכל תמיד"ע. כמים  למים מכסים' את ד

אבל לערך הטוב , מות ויתרוןשל אף כי לא ימצאו בהם, לא לערך נושאי המשפחה עצמם, ונהמכ אנושית על

גיל העתיד בש כ"ע, ב יוכל להיות ערך הנולדיםומה ר, ישתלמו בני האדםכש העתיד לבא בדורות הבאים

המצב לא יערכנה כל -תידה שתצא מאיזה משפחה שפלתהע ויוכל להיות שהטובה. אין כאן גדול וקטן

בת מעמד המשפחה האנושית ביחש הצ הכתיבה תורה, עבור הציור של שלמות האנושיות העתידהוב .הון

 .הגדולים והעקרייםכראוי לענינים ', ם יתהש היותר קרוב אל פעולת
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הרגש צריך לעולם . 'סתברא דז כר סגי ברישא כומ י"ארנב, שאיהי מנייהו סגי בר, ד פרצוף"למ

ו להכיר התכונה השכלית שיש לנ אף שלא ניתן, כנע תחת השכל ולהתהלך אחריו בהכרעתולה בשרשו

ולם למעצור לע רגש צריךוהרי ה, פ השתכללות החכמה"סודו ובנינו הוא עשי אבל זאת ידענו. בהרגש

שיסוד כל אלה הוא בהיות , יך שמירה והקף גדריםצר כי הרגש, י אשהרכ לא יהלך אדם אחו"ע. שכלי

 .מד בראש ההנהגהעו השכל
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משכה אחר הרגש באין פנות אל השכל והראוי מצד הה .ב"ל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעוהוכ

תורה וכל הדרכה  אבד הונה שלשי ו"וק, כל דרכי שימוש הרגש עצמוף שיגרום לשבש גם את סו ,התורה

ז לא כאן "עכ. סוכןומ .ואולי ביותר במקום כבד , גש לבכר את האשה בהילוךהר כ אף שיגרום"ע. שכלית
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 .צור לו מצד השכל הוא מוציא את האדם מן העולםמע ובאין, המקום של ההליכה בעקבות הרגש
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מינו מי ה דכתיב ביה"אפילו קבל תורה מטיני כמרע, כה  מידו לידה כדי להמתכלר המרצה מעות לאשה"ת

בה היו טועים לחשוב שההנהגות המוסריות של הר .'כו, לא ינקה מ דינה של גיהינם,  אש דת למו

אינו , בר בשכלו למעלה עליונהשג אבל מי. הם נחוצים רק לחסרי ההשלמה השכלית, דריהןוג הצניעות

א מבעי רוב של ,שירדו לסוף דעת האדם וחלישותו, ל"למדונו חז. ל צניעותוש ם של מוסרצריך עוד לגדרי

ם ודאי עלולים לפול ברשת של חטאים גדולים בפרץ שה ,האנשים שהשכלותיהם מעורבות בדמיונות

ויוכל לעשות את   ,  חטא ופשעכל כ את יצרי"שהדמיון שהם לא ניקו ממנו הם מחולל ג, ניעותהצ גדרי

, לב אמנם ג ם אותם היחידים שבחכמי. התאוה הסוררה וסר מפניהמ בפרץ גדר , ולו כמשורהעולם כ

בעת ירידת , ולים הם להשחת במוסרםעל גם המה, השרידים שאין בהשכלתם עירוב דמיון כל שהוא

ביאים בזה שהיא לא צרפה הנ ה היא מובדלת מנבואת כל"נבואתו של משרע. וסרייםהמ ושבירת הגדרים

, " למודת מימינו אש"ק " התוהעלכ נאמר"וע. נו"ל במו" זמ"ברי הרכד ,ח המדמה במאומהאליה את כ

שהוא כח המדמה ) הקומץ ' פ, מנחות(א שמאל הי וסתם יד, "'היתה עלי יד ד"בואה בנתחת אשר נא מר

יתה בלא שום עזר של כח שה נאמר בנבואתה של תורה.  הפועל את כל מערכת הנבואהאל העוזר להוציא

גיעה מפ ז לא ינקה"בכ. המטהרת כל בדיל וס יג מההשגות  הנעלות, אש דת, "מימינו אש דת למ ו"ה המדמ

גדרים המוסריים המה דברים מוכרחים לאדם שה שמענו מזה. י פריצת הגדרים המוסריים"של תכונה ע

 בוד האמת הרא ויה למעלתמכ הרחוקה, הוא אות על  שפלות נפשו, והמבקש לפרץ אותם, םאד באשר הוא

 .האדם האמיתית
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כ לא "שר נעלם מאתנו תכונת  הנפשות המופשטות עבא .מדינה ש ל גיהינם שנקרא רע, י לא ינקה  רעמא

כ כל הציורים הפרטיים שיהיו "ע. רעכ לצייר באופן פרטי מה הוא המעמד שהוא טוב להם ומהו "ג נוכל

שהוא יסוד  , לליהכ ךרבל אמתת העא. ונים רק לשבר את האוז ן על הערך הכללינכ במערכת הנפשות המה

שבהיות החיים הפנימיים של הנפש ערוכים . ים ושל קיוםחי כי יש שם מציאות של, מוסד בשכל ובמוסר

אמרו צדיק כי  ", מה במצב של ט ובעצ כתורה וכמצוה אז היא מו צאת את , כנית המוסרית ההוגנתהת לפי

, ז בבטחה"כל לומר ענו שרק רע בכלל, מצב רעאז תמצא עצמה ב, נימיים התקלקלוהפ ואם החיים" . טוב

 .ואהה בלא הצטיירות פרטיות של איכות הרע

 

dx . 

 
מושג  עם הארץ הוא אדם ישר הולך רק אחרי . תואש שנאמר וילך מנח אחרי', נ מנוח עם הארץ הי'זאר

ות טתאים את התכונות אל השישמ כמו כח נעלם, בו ולא התרומם ללכת כפי התעודה השכליתלב רגשות

גש והטעם כבר הר כי באמת בעיני. נשים ממין זה לתן יתרון והקדמה לאשההא ינהיג את, שנוסדו עליהם

תעלה שי כי הוא צריך, אמנם לא זאת האי גמר מעלת האדם. אישימל ה בינה יתירה לאשה יותר"נתן הקב
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 האיש הנושא עליו בהכרח יהיה, שיעלה לזאת המעלהוכ .עד למדה זו ששכלו יישר לפניו את כל ארחותיו

כ החק המוסרי "ציאות השכלית גהמ ולזאת תסכים עם. המנהיג החולק בראש,  השופט והשכלכח יתרון

ונים על מב בחיים הישרים הראויים להיות, י מדתו של אדם וטבע נפשולפ להיות נוהג בפועל, הנאות

 .יסודות ראויות נשמרות מכ ל פגע ומכשול לב
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להקדים ולבכר את ערך השכל . ' רב נמי לא קרא כוני אפילו', ה הי"נ מנוח ע"ר דקאמר יא למא"ר ראמ

כי גם פשטה של  . ות בשכליות התורהרמ ימצא  האיש הישראלי בנפשו לא רק בהשתלמו במעלות, גשהר על

גיש שאין העזרה השלמה יר מתחבר א ל ההדרכה הישרה של הלב הטהור האנושי כברכש השכל התורי

שפחת במ קבוע' עד שאפילו המוסר שהי, ריך להמליך את השכלוצ ר הרגש לבדואת בהליכה אחצנמ

והיה זה חק ישר טבעי , ר הכה שורש הגדול הזה פריכב ,שנתגלה בבני ביתו ובנמשכים אחר דרכיו, אברהם

ש נעור וריק יא א" יוכל להרגיש כלא וההיפך. ללכת אחרי האיש ולא לפני האיש, כונה הפנימיתלת מתאים

שרם באורח לי כ נקל הוא"וכ, כ פשוטות הנה לרכי החיים"שוב לתומו כי כלח שיוכל, דע תור יתמכל מ

ובזאת ההסכמה ימצא את עצמו תמיד נטפל אל , אשיהר עד שמספיק הרגש לבדו להיות המנהיג, משרים

 .ולך אחריהוה האשה
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עה בש נ"ז ולא אחורי כיהכ"ורי עאח, ז"ה ולא אחורי עאש אחורי, ר יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה" א

נזק : ארבעה הם, פסדים שהאדם צריך להזהר מהןוה המעלות שיש למנות בנזקין. שהציבור מתפללים

ז הוא נזק שכלי או "לה אמנם מכנע .וכל אלה הם מה שנוגע לעצמותו הפרטית, נזק שכלי, סרימו נזק, גופני

א אחורי אשה ול ,אחורי ארי נזק גופני. משמרשממנו צריך להזהר מכל , ביםהר מעשי המסתעף לתקלת

יוכל להחריב את כל בנין אשרו  , ז נזק שכלי בדיעות"ע ולא אחורי, אחורי אשה נזק מוסרי. נזק מוסרי

ההוראה ביד רמה , יבור מתפלליםהצ נ כשעה"ז ולא אחורי ביהכ"אחורי ע.  האדם עד היסודשל האמיתי

ה גדולה מאד רע היא, היותו סמוך ונראה לאחיו בני בריתובודה והמצות בהע  ולזלזל בקדושתדלהתנג

פך אדם למזיק ומהרס אשיות האומה והקדושה יה כי בזה. אוכלת כל חלק טוב מהפרט ומהכלל

והם מכאיבים כל , וכנו בעונינובת נ בשעה שהציבור מתפללים רבים המה"לכי אחורי ביהכהו .הכללית

, שטמה בישראלומ הם מרבים שנאה,  ובוררים דרך לעצמםמם מן הציבורעצ קה טובה בישראל בפרשםלח

 . הישרהכל מפירים יראת אלהים מלב בנינו ומעותים את

 

gx . 

 
כי לפעמים , יש בזה הערה. ל כה"חא אחרינא לפת אבל איכא, א אמרן אלא דליכא פתחא אחרינאול

וברר לו דרך , נתו לשם שמיםני שכומפ , מהמנות בעניני מנהגי כלל העדהטש גדול בעמיו נפרד מעאי יזדמן

א לו להתפלל "של אלמ הוא. עלה והקדושה עצמה שכל הציבור מבקשים אותההמ ופתח אחר לבא לאותה

רר בי כיון שכבר, ב דרכים גדולים"וכיו, או שתורתו אומנותו, ותרבי עם הציבור מפני שתפילתו היא ארוכה
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 .המזקת, ציבורמה דרך מפולש לא נוכל למנות דבר זה בכלל פרישה לעצמו

 

hx . 

 
כיון שדבר כאן . אבל איכא חד מהני לא, ח תפיליןמנ ולא, ולא ררי טונא, א אלא דלא רכיב חמרא"ול

, א המין היותר גרוע" נמנו בזה כלא צריך להבחין כי, שחתה היותר רעה של הפרישה מהציבורהה על

ינו מושל ביצרו וא ות חומריותדהיינו שהוא שטוף בתא, ז"ולך אחורי עמה שחשבו במעלה ירודה יותר

האות המשלים לזה הוא שאינו נושא  . כת בשרירות לבולל כ לבו נוטה לפרוש מן הציבור"ע, החומרי

אבל  .'וסריים השייכים לעבודת דהמ  הציבור בעינים הכלליים וגם פורש הוא מן הציבור בעניניםעם בעול

, רי תאות בהמיותאח הוא מושל ביצרו ולא נמשךמצד תכונות טוב ות ש, שראלבי בהיות לו עדיין שם וזכר

בר מוכיח הד ,פ נושא בעול הציבור"או שהוא עכ. יש לו תקנה, רכיםהד ודאי ישוב להתחבר עם הציבור בכל

ת הסבות המוכשרות ואינו ושוב לתחיה בהזדמנשי ,שבקרב לבו פנימה יש אור של קדושה וזיק יהדות

בלבו של '  ר ז ה המגביר ירא ת דדב , שומר  תורה ומצוה בחפצי שמים'פ ירא  ד"או שה וא עכ. מרילג אבוד לנו

רועה הנבדלת הג ואין לכוללו עם הכת,וטב ולהשתתף עם הציבור בכל דרכיהםלמ אדם ודאי תביאהו לחזור

ודלא דרי טונא  לשאת בעול עם . ומרו ותאותיוח על רוכב ומושל, והיינו דלא רכיב  חמרא. לגמרי

אינו , אבל אי איכא חד הני לא" . יךבפ 'תורת  ד' למען תהי"כ "שכוללים כהת, ןלא מנח תפיליוד ,הציבור

ופו שישוב הוא או וס אב ל מצוה גוררת מצוה, אם שהוא צר יך תיקון, ש לו תקוהוי במדרגה היותר גרועה

 .קרבוול שב לסעדוחפ משארית ישראל י"עכ, זרעו

 

ix . 

 
סבות חטאת . 'ושמואל אמר דומה לחמה כו' ב כוהל ר דומה לזבוב ויושב על שני מפתחי"'ר רכ יצהאמ

אמנם מה , בעו כשהוא לעצמובט הדבר יתכן שהאדם הוא ישר:  להשקיף בהם שתי השקפותיש האדם

בה לזאת ה ן   הס ,ם הולך מדי יום ביומו ושוגה במעשים רעים זרים ומגוניםאד שאנו רואים שהמון רב מבני

חברות רעות , יים להמשיך את הא דם אל החטאהח הסבות החיצוניות הרבות שהן מצויות במצב

, ם המעבירים אותו על דעתולח עוני וחסרון, ציבים המונעים ממנו את אור השמחה וטוב הלבמע ומקרים

.  טאים באין מעמדהח שהם באות לפעול על לב האדם החלש הוא נופל בפחתשכ ושאר סבות ר בות ושונות

הטבת הסבות החיצוניות שהם גורמי , לפי זה' יהי כ עיקר יסוד תיקון החינוכי של האדם"ע

ה עקרית בחלאים רבים ורעים סב הזב וב הוא. מילא ילך  לו בדרך ישרה כפי רוחו הישר בקרבוומ ,החטאים

ביאים ומ ,הארסיים מחוללי החלאים הרעים מן החוץ שא את הח ומריםנו מתוך שהוא, הבאים על האדם

, הסבות אינן קבועות. עות רבות במצב קיומו וחייופר לגרום לולמצב כזה שיוכלו לחדור בתוכו של אדם ו

ופעמים יהיו סבו ת   , טיותיו החומריותבנ לפעמים יהיו סבות להפסיד את  האדם, פצות מתחלפותקו הן

לרדוף חכמה , אהו אל עליש הלב הרגש אשר לאדם, מפתחי הלכ שנים המה .חניותהר להפסידו בנטיותיו

, ולםבע מתוך שהמקרים הם רבים. אוף להון ולכל תאות בשר ורוחלש ם ג, ודעת לאהוב צדק ומשרים

. נוטים פעמים מדרך הישרה, כרים אותועו וקרובים אל האדם הם אותם המקרים שבהגיעם בו הם

ויצא מזה עמל רב וכל , ומריותלח שיטה האדם לקצה אחרון ברדיפה, קרים החיצוניםהמ לפעמים יגרמו

קלה לא קל קרים להתחכם הרבה או להצטדק יותר מדאי  שג ם זאת  תביא המ ולפעמים יביאוהו. דבר פשע
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וכל אלה הנטיות ההפכיות . ל "סיד שוטה שציירו חזכח או, כיושב בתענית בדלא מצי מצער נפשוי, מועטת

בות הרע בתוכיותו של האדם עק כ לא יתכן למצא"ע. כ כ פי חילוף מצביו"עמים באדם אחד גלפ תמצאנה

רך מד כ הנטיה להרע ולצאת"וכן מתחלף עמהם ג, תחלפים לבקריםהמ צבו ובמקריוא בחיצוניות מ"כ

ולחברו ,  האדם להטיב מצביו החיצונייםשל כ העצה העקרית היא בהטבת מצבו המוסרי"ע. הישרה

יותו על דעתו ועל דעת ענ ולא תעבירהו, אוג לפרנסתו שתהיה מצויה לו בנחת ובכבודלד ,רה הוגנתבבח

 יש  .ריםמש ם יפעלו להיטיב את תכ ונתו המוסרית ויעשוהו להולהשה אלה מקרים חיצונייםוהרבה כ. קונו

 אדם ישר  לא היו המק רים מספיקים כלל של החושבת שאם היה עצם טבעו, אמנם גם  השקפה הפכית

אלא שהדבר תלוי , וןהג ל מקרה א ופנים שיוכל האדם להשכיל על ידו שכל טוב ומוסרבכ וכבר יש, לשחתו

נו רואים שאדם אחד יתהפך לפעמים אל נטיות שונות שא החזיון. כונתו הקבועה הפנימיתלפי ת

, ח רע טבוע בק רב נפשו פנימהכש שי א עיקר הדבר הוא"כ, נו נפתה מפני הסבות החיצוניות לבדםאי ,להרע

טא הוא כמין ח, אהו קבוע, ינו צריך להביא עליו סבת חלאיו המוסריים מבחוץוא ,כח קבוע שאינו מתנודד

הנטיה הרעה מפלסת  . א"ני חלקים מצד אחד ומ חוברת מצלש היא מחולקת , חיטי יש בהו ציריא. דומה

, עה של חית האדם ופראותוהר נוטה  לחומריות תטה עמה הנטיה' א ם יהי, יב בכל דר כי האדםנת לה

רע לה יתמשך זה  הכח עצמו הקבוע בקרבו, ם יהיה נוטה לרוחניותוא .להיות כבהמה וכחיה טורפת

כ "ע. יעות רעות למדות פחותות וכאלה הרבהלד לספחהו למוקשים רוחניים, לחבל את מעשיו, ולקלקל

מוד והדרכה במוסרים   לי י"להיטיב את  לבו וטבעו ע ,ינוכו המוסרי של מין  האנושיבח ז"העיקר עפ

פרע ול  ולחבלעד שטבעו יעתק מתכונתו הקבועה לבלע, ק ויושרצד ובמעשים רבים הגונים הכוללים חוקי

א במערכה פועלת על "שע האדם תשועה נפשית כיו ולא במקרים החיצונים. מוסר אל דרך ישרה והגונה

 .ימהפנ טבע נפשו

 

ix ̀. 

 
וממתברא דטובה מימין ורעה , חת לרעהוא י כליות יש בו באדם יועצות אחת למוכהנר ש" ת

פ הרצונות "ית תתנהל לא רק ענושהא המכונה. 'טתכרא ד טוכה מימין ורעה משמאל כוומ משמאל

 המעשים של כי בזה עוד לא היתה מלאה הסאה להפיק חפץ, יה וחפץ לבדםנט המתגלות בלב בתור

כח מושך , לבד כח רצון ונטיה, ז צריך"ע. הכנס בעולםול לו לאדם שיסכים לעשותם הגדולים הנצרכים

. יצת כח היא באמת בכליותמא מקור התגלות חפץ נסתר ותשוקה.  חפץ אדיר ותשוקה חזקהשל חזק

ים וגדולים שעל רב גורם המון מעשים, טבעו של אדם וכל החי לקיומו המינישב ובאמת רצון אדיר פנימי

אים בעינינו כי אותו  הכח האדיר המתפרץ לצאת רו אנו. ידם מתפלגים הדרכים לטובה ולרעה

יהיה החפץ סבה להמון , חות משפטרוא פ דרכי יושר צדק"כשמפנה לו דרכיו ע, גיע אל מגמתולה במעשים

ורה וכמצוה כת שלא כחק ולא, י אמצעים בלתי הגונים וראויים" הדרך עלו וכשמפנה. מעשים טובים

והנה כשנבא  לדון על איכות הרצון שאפשר , רבות רעהות אז החפץ הכביר הוא סבה ל כל חטא, ובדרך נלוז

'  אם נרצה לדעת באיזה אופן יהי, יפותותק בכחואפשר לו להיות ירוד , תודע באדם בכל עז ותוקףלה לו

י התגלותו  "לש או ענח אם על ידי התגלות הרצון באופן, נות על ידו לדרך משרי םלפ האדם נכון יותר

אם מלואת , בה שמביאה את האדם לסור מדרך הישרההס ולהיפך מה היא. באופנו המלא כל כחו

, טיה הכבירה תהיה מוחלשת באדםהנ דון האדם שאםוהנה לפי המושג החיצוני י. ונו או חלישותורצ כח

 אדם מקור חלישות של כח מוסרולכ עלינו לחשוב "א. כונות ישרות ומדות נעלותלת יותר יהיה לו מקור

א מנם אחר הידיעה החודרת בטבע   .  בכל ענינו ותכונתוכח ואבדן מוסרו מלוא ת, כחו הטבעי הפנימי
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לא ', בורתה  הטבעית כפי אשר יצרה דוג  כשהיא בכל תקפהתכונת הרצון הטבעית, ן הדבר כןאי הנפש

דו באופן ישר ואורח בי פץ הפנימי שיעלהחל התנועות והמעשים המכשירים את הבכ תקצר נפשה לעולם

פ "ע ויעשה דרכו בבטחה, נים לסור למשמעת צדק וחק משריםאו הרצון הבריא והחזק יש בו די . משפט

כ לחפוץ בנטייתו הפנימית במדה "גביר חיילים כלה הוא לא יוכל, שכ הרצון החל"מה שא. התורה והמצוה

כשירים את החפץ שיהי המ ו מאד וקל בעיניו כל האמצעייםלעד שיהיה חביב , ירה כזאתאד של גבורה

כה זו כ תהיה עליו עבודת האמצעיים המכשירים את הנטיה שתהיה"ע .באופן מלא בערך מספיק לתעודתו

ובחפצו בנטיה לבדה בלא האמצעיים , עודתהלת וני וחק דין תורת אמת לבאמצד המשפט השכלי וההגי

כ באשר שתי "ע. ראהנו ה יפתח לו מקור אכזב   לכל דבר חטא ופשע ולנפילה מוסריתבז ,הזקוקים לה

בסבת הנטיה האמיצה שלהם יגמר האדם ,  יועצותהם ,הימנית והשמאלית ישנם באדם, כליות

מין הוא לעולם הכח היותר הי באשר. רבות עמלו וכשרון כל מעשהאת למלחמת החיים ולהלצ בנפשו

ל  באיזה אב ,אמנם יש להם יחש באיכות הרצון ולתקפו, ענו שהטוב והרעיד ,והשמאל הכהה והחלש, תקיף

האלהים אשר עשה את , מטתברא דטובה מימין. ובההט אופן תצא התכונה הרעה אל הפועל ובאיזה אופן

כ דוקא כשהכח "ע. ורי יהיה לרועץיצ נותנת שאי אפשר  שמילוי חק איזה כחהדעת הישרה , ר יש האדם

ותיו כולם במילואם כח אז , נפש האדם נשמרה מהחלש מכל דרך רע ותהפוכותכש ,וזועהחפצי הוא בכל 

תר יו בהרגשות, עד שכל חק המקדש ומטהר ומעדן ביותר, ונורצ כ כח"אז חזק כ, והימין הטבעי מושל בו

כ הטובה "ע, א לשמחה ומתנה טובה"שא כלמ הוא לו לא, את התכונה הטבעית,  אנושיותעדינות ויותר

 חפץ של שקר הזר שם שתהיה, י איזה סבה של פרעות"ח הוא יפעול אם נתחבל עהכ וחסרון. יא דימיןה

אבל חלש , חפץ שרק את ה נטיה בעצמה יוכל שאת, היםאל לתכונת האדם האמתית  שנברא בצלם

רכים שהם מקדשים את נטייתו הד זה לחבב ולהוקיר באהבה ורוח צהלה את כלוח אמיץ כמר הוא

 " .לב חכם לימינו. "באופן הראוי לסמנו בימין, ילוי הכחבמ דבר זה נמצא רק. יתמהפני

 

ixa . 

 
ון של הסכמת השכל הוא הנראה ברג ש המתעורר לפי רצ הנטיה המתגלה בתור. ר לב מבין  כליות יועצות"ת

ההסכמה המוחלטת לפעול , צההע גמר כל  מעשה חזק שהוא תכונת , ם כאשר דברנואמנ. בבל המוחש

והוא נמצא , קחז לדבר זה צריך כח דוחף. ל מפריעים ומכשולים שעל הדרךמכ ולעבוד ולשלא תסוג אחור

שהיא אם המעשה , שם היא העצה וההסכמה, זקהח מקור החפץ, בכליות, בכח החיים הרודה באדם

 .והפעולה

 

ixb . 

 
י "והוא יוצא ע, ודת האוירני ת"א ע"ול בא כהק לפי התכונה החיצונה היה נראה שאין. ה מוציא קולנק

א יסתפק הקנה רק בהיותו של ,אמנם זאת היא ערך הפעולה החיה. א כלי להעבירו"נו כאי והקנה, הריאה

', תא תכונתו והרכבתו בחכמת יוצרו י"כ,  הוצאת הקולאל בתור סרסור, כלי להעביר האויר

 .וכשר לתכליתוהמ להוציאו באופן, תאמות לכ ך שגם הוא עוזר הוא בעצם הקולמו המה

 

ixc . 
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, לשום גבול בין הנוז ל ובין המוצק הוא דבר קשה. קהמש ריאה שואבת  כל מיני,  ט מכנים כ ל מיני מאכלוש

ערבות הנוזל הנה ובהת, זל לפנינונו כי בהתערבות האויר מעט מעט והנה, כ בין הנוזל ובין האויר"ג וכן

ופו של אדם לג נחשב למוצק כל דבר שהוא צריך, פניתוורך של הכלכלה הגהצ אמנם לפי. לפנינו מוצק

אמנם מה שהוא דרוש כדי לתן מקום . צק או אוירמו בין יהיה נוזל, בתור בנין לאחד מחלקי גופו

.  היא תעודת המצב הדמי זא תכי ,דבר זה לנוזל יחשב, מידית שבקרבו למען המשכת החייםהת להתנועה

ליטת כל חומר לק ,הוא מיוחד ביחוד למיני מאכל, גופנית בבנינוהלכלה הכ שתעודתו הוא, כ הושט"ע

היונקת את  קרבה , היא בעלת התנועה, הריאה. מעשהוה י כח החיים"הצריך לבנין הגוף הנהרס ע

קת בעצם בבנין הגוף באורח  ינה מתעסוא ,סודות שמחוצה לה למען התמדת התנועה לתכלית החייםהי את

היה המכונה הולכת והבנין שת כדי, י כניסת זרם להתמיד התנועה"א ע"כ, קים לבנינוחל י קיבוץ"ישר ע

נינו לא עצם שע כל ד בר, כאן  עומד מצב הנוזל והאויר בערך אחד. קיןמש הרי היא שואבת כל   מיני, נבנה

,  והבנין בעצם אפילו יהי מתלקט מחלקי מים.קו חומרוחל א התמדת קיומו מצד"בנין הריסות הגוף כ

שכוללת , נין המוצק של הגויהבב האטומים לסוף הם נכללים, הכל הם בכלל מאכל, ב"טור וכיוקי ,ריאו

 .ים ואת האויר שבקרבההמ בקרבה וחזקתה גם כטפל את

 

hxe . 

 
ור הרעה ממושכה אמנם הוצאת הקול בת, י הקנה"ע אם  שהקול בכללו יוצא הוא. פה גומר, ון מחתךלש

כדי ש יבנו ההברות , ול בעתוהק כח אחד להפסיק את , ריך אליו שני כחותצכ "ע.   הדיבוראת לא יבנה

שון מחתך  הל .ואז תגמר פעולת הדיבור, רה להברה בעתה הראויה לההב והכח השני לחבר. במדתם

ויים לבנין אותיות  כדי שיהיו רא, דילי ההברותהב ,י ההפסק"ניכר ע' ומפסיק את הקול הארוך שיהי

 .תאים ואופן הרמוניומ בערך נאות, בהיותו ערוך לחבר הברה להברה, גומר, ללובכ הפה. הדיבור

 

hxf . 

 
שאמנם הכבד המלא דמים העכורים אינו , סרית יש בזהמו הערה. ד כועם מרה זורקת כו טפה ומניחתוכב

העומד  ות בכל מי שהוא רע בעיניו אושמ כ הוא כועס ומתקצף עלול לעשות"ע, ר נגד נטית ו ורצונודב סובל

  הוא הפרי היוצא מר הדעה המוסרית המורה כמה,  אשר ישקיט את הכבד הכועסזה אמנם מה. נגד חפצו

שהוא טועם את ה טעם המר מ טיפה זו של מרה הוא " וןפי ,מהשלטת הכעס בפועל מבלי גדר וגבול

, ובזה ינוח, לית של תוצאותיו המרותשכ מהוזהו מקום לימוד לאדם לשוב מן הכעס בטעי. נוחתולמ שב

 .וב לווט !ירף מאף ויעזוב חמה

 

ixf . 

 
האדם השלם המכיר . חותים הם חיי ההוללותופ טובים הם מאד חיי השמחה אבל גרועים. ול שוחקטח

א לאהוב את החיים יב הוא לא, רת שמחת  החיים וכי ראוי באמת לשמח תמיד בחייויק בחכמת אמת  את
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לא כן מי שלא  . הב את החיים מצד ערכם הטוב של החייםאו הוא, ]לא[,  מפני פחדו מהמות,מפני ההפך

א במדת יר אתו "קלת אצלו כנש ואהבתו את  החיים אינה, הוא אינו מכיר ערך החיים, כלול זהלש בא

וא צריך שה כ כח השמחה"ע. לדה של קוצר שכל וחסרון ברור וידיעהתו שהיא יראה דמיונית, מהמות

'  ולעסוק בעבודת ד' להלוך בדרכי ד, שות טוב בחייולע ורק אז ישכיל האדם ,להלוות אל החייםתמיד 

, ריחה מעצב שהוא מר ובלתי נ עיםמב לא, צריכה שתבא לא מכח הפכי לה, ש בשמחה וטוב לבנפ בדעת

חה מקורית כז את   שמ כ לא תבא "ע. של אהבת החיים הטהורים, פשית הישרההנ א מעצם התכונה"כ

נה אי ,נם השמחה שהכסילים קונים אותה ומשתדלים בהשגתהאמ . ומעשים פחותיםת לידי הוללולעולם

כ יתרחקו במדת "ע, ער של היגון והעצבמצ א מבריחתם"כ, באה להם מכח הכרתם בעצם הוד החיים

צב בעכירות לחותיו הע הוא המיוחד לחולל, האות הטבעי לזה הוא הטחול. וללותהה שמחתם אל גבול

לדה תו וזה הוא מפני שהשחוק הוא, ודוקא ממנו בא השחוק, חולדט ה בזוהר עציבו"וכ. העפרוריוטבעו 

א מבריחה ממה שהוא "דם לא מיקרת עצמה כלא הבאה, של השמחה הנפרזה העוברת את הגבול  הראוי

, פרז שראוי להתרחק ממנוהנ מובן הדבר שהדברים נאמרים על השחוק. ן לה משקל ישראי ולזאת, כנגדה

חור לב וראוי, כי ההפרזה באה מהכרה זרה. ז"ם פיו שחוק בעוהאד  ימלאלאל"כאשר אמרו חכמים ז

ח באלהי שמא שחוק צדיק תמים"חול העצב כהט שלא תבא מכחו של, בשמחה הבאה מצד ערכה העצמי

, יםתוצקים הנאכלים והנוזלים הנשהמ לבד הסגולה של כח החום להתכת החומרים, רקבן טוחןקו .ישעו

י "שע, ועה מתנגדתתנ לברא עורקים בעלי, חסדו' עוד הפליא ד. עודתם הכלכליתלת עשותם ראוייםל

להוסיף התבוננת על , וצקים ויביאם למצבם הראוי להםהמ תנועתם וחיכוכם יטחנו ממש את 

ה ערו את האבר היותר מוחש בתנובר .נועה החיכוכית הנפלאה הפועלת פעולת טחינה ממשיתהת פלאי

 .שהוא טוחן, ורקנןהק , טבע אריגתוי"כזאת ע

 

ixg . 

 
הניעור הוא מחובר אל  , נימי ואין לו דבר עם החוץהפ הישן הוא מתיחד בעולמו. אף ניעור, בה ישנה'ק

נתכוננו עורקיה באופן שאין  , יכולהע הקיבה בהיותה צריכה להתעסק במלאכת. יצוני לכל צדדיוהח העולם

ר וענין עם העולם דב שאם היו נכונות להיות להם,  הגוף והנפשעזוע מיתר כחותוז להם יחש של הרגשה

כ דב ר מזיק לתע ודתם בתור  עובדים במלאכת  "א גהו ,אפילו בפנימיותו של האדם. החיצוני להם

א לעולם מתיחש אל העולם הו ,בחליפת האויר החיצון על הפנימי, ף צריך להתמיד הנשימההא .העיכול

 .החיצוני בחיבור נכון

 

ixh . 

 
להם קשר אל יתר פעולות ' רה שעורקי העיכול יהייק אם מקרה. ער הישן וישן הניעור נימוק והולך לוננ

ף יתיחד בעורקיו בהרפה הא ואם. אי יחלשו מעצם פעולתם הצריכה לאמצותו של הגוףוד .הגופניות

 .משך הזמןהב וממנה להריסות גדולות תוצאות, אי תקטן ערך הנשימהוד ,החיבור שלו עם העולם החיצוני

 

kx . 
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 הבדל בין מחלה מקרית הבאה מצד האברים היא יש .א אם שניהם ישנים או שניהם ניעורים מיד מתתנ

כ אם בדרך מקרי  מ צד "ע. ולגד  פעולתה לרעה נעשית בהמשך זמן, גם כ שהיא מתמד ת, ברתעו לפעמים

כ בחלי " שאמה .והולך לוא נימוק "אינו מת לשעתו כ, חלפה תעודת פעולתםנת הטבע הבשרי של העורקים

והמיתה קרובה אפילו רק בהחלף , לזאת אין תרופה, חלפוהת אם הכח הנפשי נתבלבל וסדרי פעולתו, נפשי

עי הבאה מתכונה של הכח הנפשי טב אם שניהם נעורים באורח קנין. ד מאלו הכחות מתעודתואח כח

, רך הגופניותוע דול הוא ערך הרוחניותומזה נלמד כמה ג . זמן ואי ן רפואה רךאו שם אין, הנחלש ונתבלבל

 .ולב חכם ישכיל דעת

 

kx ̀. 

 
ם נא שנאמר, ר שופטן"רשעים יצה. אמר ולבי חלל בקרבישנ ,ט שופטן"י הגלילי אומר צדיקים יצ"יא רתנ

ראוי ' ולפי ההשקפה החיצונה הי, מוש השכלשי כח המשפט הוא. 'כו, ז שופטן"בינונים זו', פשע לרשע וגו

וי באיכות שכלו תל אלא הדבר, ח השכלי אין חילוק בין המצב המוסרי של האדםהכ צדלהחליט שמ

 כל וסוף. גדרים המוסריים אין בטבעם להיות עליהם מופת חותךשה הדבר כן לולא' ואמנם הי. וחריצותו

לך המוסרי של האדם תערובות גדולה עם למה כ יש"ע. הראיות הדבר תלוי ביושר הלב והסברא הגוברת

המה מכירים בשכלם , דותיהם ישרותומ צדיקים שלבם טהורוה.דרים המוסריים מצד השכלבג ותיוהסכמ

מצד כח , , יהםעל כח מוסרם הנשחת פועל, ורשעים. פ הוא שופטן"והיצה, ובהט את חיוב של כל צדדי

והנה . וכך הם באים לזה ל ידי מסקנא  מ הכרה פנימית, עהר המשפט שלהם הם מוצאים טענות לצדדי

שכל נטיותיהם ,  המשפט שלהםכח כ לטובה על" כבר נתאמת לנו שהצדיקים הגמורים פעלו כאם אף

חיתו גם את   הש כ"ורשעים גמורים כב ר כ. פ המוסר הטהור"ותר מתוקן עהי פ דרך"השכליות יהיו הכל ע

. ן כל עול וכל מדה רעה להכירה בתור דבר טוב ומתוקעל וטיסוד השכל שלהם עד שמצד כח המשפט יחלי

' הי, לם ולא צד הנטיה אחרי הרעהש הבלתי מוכרעים בהגברת כל  דבר לא צד המוסרי, ינוניםהכ אבל

. ונת  השכל הטהורתכ רר השכל בעצם תקפו בלא שום נטיה וישפוט הישרה מצדשו 'מקום לומר ששם יהי

 פ"שלעולם הדבר תלוי ע, רעה מחייבת מצד עצמההכ וסריות  שוםמשאין ב, אמנם אין הדבר כן

שההכרעה מצד הנטיה יש , נוניםבי כ אפילו"ע. נימית של השופט בגדרי היושר והטוב וחלופיהםהפ ההכרה

, טיות הטבעיותהנ גם הם לא ישובו לשפט על דרכי החיים באופן מופשט מן. והבש בהם מן הטוב ומן הרע

.  וסר וההנהגה יהן לוקחות חלק במשפטם על עניני המשת ,א אדרבא שתי הנטיות של הטוב ושל הרע"כ

לי שיתיחס אל הטעם הפנימי באיכות מב דנו שאין לשכל המופשט שום עסק בעניני המוסר המעשילמ כ"א

ד קדושת ה רעיון מצ ומא חר שהכל יודעים שדרך הצדק הבאה. נימית של האדםהפ המוסר לפי הכרתו

 .ט הוא שופטן"צהא ללכת בדרך צדיקים שי"דם לברור כלא אין לו, מעשים היא טובה ורצויההוקדושת 

 

kxa . 

 
רבא חשב שיסוד המשפט להחליט על .  חיי לכל כריהמר ל אכיי לא שכיק"א, ר רבא כגון אנו בינוניםאמ

ות בלבו של אדם לד הרעיונות הנופמצ א"כ, וא צדיק רשע או בינוני לא יבא מצד מ סקנת המשפטיםשה ידו

ולבינונים , אומת לצדק ולטובהמ א"שפט כצדיקים גמורים לא יבא כלל ברעיונם שום משב .לפי ההשקפה

ינם שא פ שאחרי העיון השכלי ידחי אלה הרעיונות"אע, פטי הרעמש כ רעיונות נוטות לצד"יבאו ג
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פ הצדק והטוב האמיתי "פש שמחשבות שאינם עבנ מ מאחר שיש מקום"מ, פ הטוב האמיתי"מוסכמים ע

ם ראוי הוא שגם בהיותו אד דם באשר הואוהוא הא, כבר יצא אדם כזה מכלל הצדיקים, בהל יבאו על

נם זהו אמ .פעמים מחשבות ברעיוניו שאינם כפי  הצדק והמוסר הטהורל. בתכלית היושר והתיקון יעלו

ואם . א הם נדחות"סקנות פעוליות כמלם בתור אצ שמחשבות כאלה הם אינם מתקבלות, כחן של צדיקים

ום ולא יצא לפועל והסכמה יק אפילו אם לא , על הלבדר הצדיק  כל רעיון שהוא רק  עולה בג נדון לפגימה

 גדרי  בו כ התעצמו"כ גדר הבינוני הוא שכ"ע. ' שבקת חיי לכל ברילא ,עליו' שכלית פנימית כלל לא תהי

אבל מי . כ על  פיה לידי החלטה"ויבא ג, מוסרושב עד שלא יבחין בתערובות הרע, הטוב עם הרע

 .א בין צדיקים גמוריםהו ודאי נחשב,  במעוף רעיונו לבדוא"ן תערובות רע אפשרית כאי שבהחלטתו

 

kxb . 

 
כ שולט כח טבעו של "פ שאמרנו שכ"אע. ע הוארש ר רבא ידע אינש כנפשיה אי צדיק הוא איאמ

. י ענינו על גדרי המוסר מטוב ומרעכפ כ לכח שכלי לשפט"להיות ג, ותיתעצם עם תכונותיו המוסרהמ ,אדם

כ " לרשע הגמור כגם שהרי. ם לדעת כלל אם הוא צדיק או רשע בידיעה פנימיתדלא כ הלא אי אפשר לו"א

מ "מ. קפים לו כפי דרכו הרעה שהיא דרך הגונה ונכונהנש עד שגדרי המוסר, סובבים אותו עונותיו

שבכל דבר המסופק יחזה , עשים אל הפועלהמ היינו הכח הבא לדון על הוצאת, נין הכח השופטעא להו ז"כ

ל ידיעה כללית יש בדרך אב .קו והרשע כפי רשעו והבינוני גם הוא לפי מצבו המוסריצד פילו הצדיק כ

ר א ח האלא שאינה הולכת יפ, ינה מתחלפת מצד תכונותיו ומעשיושא ידיעה, קביעות שכלית לכל אדם

כ יצא לו המשפט המעשי "ע, עשה מלבו של אדםהמ ונשכחת אז  בעת שפיטת, המסקנא בכל מעשה פרטי

והיא משקפת  , ראה אלהים באורח ישרשב אבל הדעה הפנימית ישנה באדם מצד טבע  נפשו. ונותיותכ פ"ע

נה והידיעה הכללית  ההב ועל פי התכונה של. לפי תכונתו הפרטית של האדם, קריהמ לא, על הטוב המוחלט

' ייה ,שהוא השכל, שאי אפשר שכל עצמותו של האדם,  רשע הואאי הזאת ידע אינש כנפשיה אי צדיק הוא

 .נשקע במקרי ההנהגה הפרטית
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א הי זאת, האדם חפשיבבחייה' שיהי. ורים ולרשעים גמוריםגמ מר רבא לא  איברי עלמא  אלא לצדיקיםוא

אלא שאוי לו לרשע שבחר , כ"צאת מן הרשעים גיו ותכלית הכללית. ז נברא האדם"תכונת האדם וגדרו וע

ואשרי לצדיק שבחר לעבוד , זולתוול מסבבים רעות לוכלית הכללית מצדו בדרכים רעים שהת שיצא

מין האנושי מה אבל בעיקר הדבר שיהיו. רה המלאה אור וטוב  לו ולעולםיש לתכלית הכללית באורח

ל זה ודא י שהיצירה על מתכונתה נוסדה שיהיו אב .ם זהו חק היצירה ותעודתהיצדיקים וגם רשע

כ כשיהיו צדיקיפ יעשו "ע. ולותגד ן כביר וראויות לעשותבעלי כח ורצו, שות גדולות ואמיצותנפ הנפשות

, לם ברשעםעו וכשיהיו רשעים יהיו מרגיזי ארץ ומרעישי, היו לברכה בארץוי צדקות גדולות ורבות ערך

אלא שטבע היצירה שכחה השלם , ונת היצירה לאמתתהתכ זאת היא. אבל יהיו אנשים גדולים רבי פעלים

. כליתית וישתלמו בהמשך הזמניםהת יצורים יצאו שלא לפי שלמות הכונהורבים מ,  בחלק ממ נהרק יצא

.  קות ורבות ערך חז בעלי נפשות גדולות ושאיפות, א שיהיו בה אנשים גדוליםהי כ עיקר בריאת עלמא"ע

א שאיברי עלמא אלא לצדיקים  "כ, שר לומר אחרתאפ הלא אי, וכיון שהבחירה היא בהכרח חפשית
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הנדים בחפצם , אבל הבינונים. וןהא שהם המה בעלי הנפשות הגדולות רבות., רשעים גמוריםול גמורים

וב ופעם לרע לט  לנטות פעםלשכיון שהאדם עלו. נשים של שלימות היצירההא הם אינם, כאשר ינוד הקנה

הכונה העליונה היא שיהיו , לית היצירה ומטרתהתכ ולא זו היא. הוא אות על  רפיון נפשו וקטנותה

ולא ננסים ונפשות שפלות , וליםגד שהם ראויים להעשות על ידם דברים, ם רבי ערך ורבי כחשיאנ נמצאים

  .חרומתנודדים כקנים ונוטים לכל 
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. ב" וההע ד"ז ולרחב" לא חאב חעוה, ח בן דוסא" עמרי ורכן מר רבא לא  נברא העולם אלא בשביל אחאבוא

' תהי, אדם קובע עצמו לאהבת עצמו' כשיהי. ז"זא הם כסותרים, מצד אהבת עצמו ואהבת הכלל כולו

אמנם ראוי הוא   . לה אצלובט אהבת עצמו' תה, וכשיתגבר באהבת הכ לל, וקה מכליותיורח אהבת הכלל

בתו אה מבטל' ועם כל עומק הרגשתו באהבת עצמו יהי, ל תקפובכ האדם חש טעם אהבת עצמו' שיהי

מיתי בצדקת האדם שממנה תוצאות גדולות  הא אז יצא האור, הפרטית לצורך ותכלית אהבת הכלל

ותר יוב, אב  לפי מצב רשעואח והנה מדת האהב ה לעצמו במדה גדושה מצינו אצל. 'רך דוד למעשה הטוב

צמו לע כדי להפיק אהבתו הפרטית, מיד ארץ יעות משפט בעדי שקריע שמלך שבמשפט, !עובדא דנבות

ד "ח ב"מצינו בר, חרון ונתונה לאהבת הכללהא הלעומת זה ביטול אהבת עצמו עד קצ. להיות לו גן ירק

'  עורגת לזה שיטיב ד שונפ הרי שהיתה. ש וכל העולם כולו ניזון בזכותו"ש לע"ובין מעחר המסתפק בקב

י חצ ע הוא רק"והנה כל ערך בפ. וש להנות מכל טובו של עולםיח והוא לא, לכל העולם עד בלי די

כי מצד עצמה אין חסרון ,  אדם גדולהשל בת עצמו בלבואה' והמציאות השלמה היא שתהי, המציאות

מפני , ינו להרחיקהעל לימותושאלא שכל זמן שאין העולם ב. רבא מעלה גדולה היאאד א"באהבת עצמו כ

הבת מא בה זו עול הבא לרגלי דחיית אהבת זולתו ואהבת הכללאה גוררת עמה' שבכל מקום שתבא תהי

אז ודאי   , כ  אהבת הכלל היותר אדירה"א יחד גתב ותר גדולה לעצמואבל אם יצוייר שעם האהבה הי. עצמו

היא חלק בלתי רע מצד , אבאח מדת , אהבת עצמו. הענינים' כ העולם נברא כשביל ב"ע, שרוי הוא טוב

ת רכי מד ,אלא שצריך להלות עמה אותה אהבת הכלל הטהורה. יקוניוות ז"והיא ראויה לענין עוה, עצמה

ב וכשיתקבצו שתיהן אל מקום  "העוה, ינה ונשגבהעד לה ליסד את  הרוחניות היותרשיכו, חנינא בן דוסא

והענינים הגשמיים עם . לתןמע ב באות עד מרום"ז ושכלול עניני עוה"שכלול עניני עוה' ייה אז, אחד

כלל אין  וב .ויהיו לתועלת גדול זמני ונצחי אל הכלל והפרט, ב תפארתבר הענינים הרוחניים שניהם יפרחו

והחסרון האחד , לה גדולה לישובו של עולם ותיקונומע א"הבת החומריות מצד עצמה שום חסרון כא

אהבת החומריות , וקף שתי האהבותות פ רוב לבו של אדם אינו רחב לקבל בכל שלימות"ני שעמפ הוא

בו אהב ת ' הישת עד, כ"אבל המעלה האמיתית היא  שישתלם האדם כ. ימותםשל ואהבת הרוחניות בכל

כמו שתצוייר להיות באיש אשר לא יתערב בו שום  , כ"כ ומריות ונטיה רבה לישובו של עולם גדולההח

שיו גדולים בעניני החומריות ותיקוני מע כ יהיו"ע. חנית המונעתו מהתמכרות לאהבת החומריותרו אהבה

יתו לצד היה פנישת עד ', קדוש אלהים ועובד ברב קד ושה לשם השם ית, ש נאצלאי כ"ויהיה כ, העולם

ערך לו. ילו הוא איש שאין לו דבר עם החומריותכא עד שתתראה ל פנינו, כ"הרוחניות גדולה כ

י האדם בהשלמה "ולם שתשתלם עהע היא תכונת בריאת , לימות שנגיע אליה בחסד עליון לעתידהש זאת

לות   מעהם כי באמת ישנם הרבה דברים שמצד עצמם. ן מצד רוחניותהבי בין מ צד גשמיותה, גמורה

א מפני שהורגלנו "והדבר בא לא  מצד עצמם כ. סרונותוח ויתרונות ואנו רגילים להרחיקם בתור ר עות

כ עלינו להשתדל "ע. רך גדולבע ך שהמעלות ההם דוחקים ודוחים את המעלות הגדולות מהםאי להיות
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רכנו בע ולדחות מעלות ויתרונות יהי, יות תמיד יוצא בקשרי מלחמהלה ,שלא יהיה המצב הזה מתמיד

עד שכל מעלה תתן ע ז   , שינו וטהרת לבבינונפ גבורת, כ כשרונינו"רק להרחיב כ, גדולות או ק טנות

, רגל בין בלימודיותבה הכשרון לכל עסקי העולם בין, הגבורה והענוה, כמה והיראההח ,לחבירתה

. ובנ חוברת אחת כולם יחד צריכים להיות ב, כתור ה וכמצוה' רך דבד והדבקות והאהבה האלהית וההליכה

ל מעלה תתגלה בכל הודה כאילו לא היו לה כו, לתוזו א כח"א יגבירו כ"ולא די שלא יתנגדו אחד לזולתו כ

תתגלה הנטיה לענינים של תיקוני כש ,וכן הנטיות הגשמיות והרוחניות. חק ולוקח מקומהדו שום דבר

האיש , חאבכא  כל מושג רוחניכערך הראוי להתגלות אצל איש שאין לו, כ"כ החומריות בתוקף גדול

מות רוחנית מפני רוב התמכרו אל החומריות כאשר שלי המגושם שלא היה לו אפשר לצייר ברצונו

ח נינא ' עבודה ולכל מדה קדושה כרול כ חזקה  הנטיה הרוחנית לתורה"כ' ועם זה תהי. אים ממעשיורו אנו

שמיות והרוחניות וכל הג  שלום גדול כזה ביןלעת מעמד של. נין בעסקי החומרוע לו דבר' שלא הי, בן דוסא

' ד שישמח, ת בעולמו"אופן הראוי לצאת אל הפועל כל חפץ השיוה הוא תיקונו של עולם, התלוי בהם

 .הוא אל  עליון קונה שמים וארץ' שהוא ית, במעשיו
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ואם  , אדךלמה נאמר בכל מ,  נאמר בכל נפשךאם א הגרול אומר"תניא ר' אלהיך וגו' הבת את דוא

ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו ' מונו כוממ  אלא יש לך אדם שנופו חביב עליו' ל מאדך כובכ נאמר

הוא אוהב את   ,  החיים מצד עצמםאת יש המוקיר. שונות הנה השקפות האדם על אודות החיים. 'כו מגופו

וא נהנה מהם שה  ההנאהאיש כזה אינו מעריך את החיים לפי. טועה בלב כל חיהנ החיים מצד הטבעיות

וצריכה האהבה האלהית , פו חביב עליו מממונוגו ה ודאיזאיש כ, ולפי הרחבתם בכל משאלותיהם

הרגש , ם שהוא בעל חשבוןאד ויש לך. פשו במעלה עליונה על אהבתו הטבעית את  החייםבנ להתרומם

ב שהוא הל פ מאויי"ע, םפ המילוי שבה"א החיים ע"כ, בתו אל ה חייםאה הטבעי לבדו אינו מושך א ת כח

כ "ע, רחיב את החיים במילואם הרוחני והחומרילה יסוד שעל ידו יוכלהובאשר הממון הוא . מוצא בהם

רת רוח ועונג רוחני וגשמי קו החיים כשהם לעצמם בלא ההרחבה הנכונה של. יו מנופועל ממונו חכיב

 מע לת את  תכונה כזאת חייב  להריםאיש בעל. נם נערכים אצלו הרבהאי ,במדה הראויה לחיים אנושיים

א על ערך אהבת החיים לפי ההרחבה "כ, שוטההפ רק על ערך אהבת החיים הטבעית לא', אהבת ד

 .ככל מאדך, הםשל המלוה
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, פש הרוחנית העומדת וק יימת ונשארת גם בכלות הג ויההנ .אפילו נוטל את נפ שך, ע אומר בכל נפשך"ר

הוא המצב ,  והמכאובררירות הצעהמ  הנפשי היורד ונוקב עד תהוםאמנם המעמד. שר לנוטלהאפ אי

ורי גוף ונפש יס י אמצעיים של"קרים רעים ואכזרים עסוקים לנוטלם זה מזה עומ ,שהגוף והנפש מחוברים

, והדבר בא לידי כך שנפשו ניטלת ממנו, ובר אל הגוףמח באותה שעה שהיחש של האני של האדם הוא

.  ל אהבה של גוף ונפש וממוןמכ יקרה' ולה מההסכמה הרוממה להיות אהבת דירות זו היא גדמר מדת

ל האדם שע להכיר קדושת הערך ושיווי הגדול של הקרבן, יץ ולב טהוראמ שלזה המצב צריך לא לבד ש כל

שהוא נושא עליו א ת כל הוד ותפ ארת האנושית  ',  דשם התכלית של אהבת, להקריב על התכלית הכללית
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', ני כל צר ואויב שבא להשכיח שם דלפ  לב כח  לעמודיואם לא י מצאו אנשים  אמיצ. למיםעולמי עוול לעד

'  אז  הלא כבר הי. זריאכ שם וכל סבל צרה ומכאוב שאפשר לצייר בדמיון היותרנפ גם בנתנם כפרו את כל 

לך הו והיה המין האנושי, תגבר ולהשכיח את אור האמת מן העולםלה אפשר לרעים וסכלים שבבני אדם

כ מי  "א. הרבה אלפי שנים יותר, פניות ונפשיותגו שמביאים עליו המוני צרות ,ותועה בדרכים של ערבוביא

לא תרפינה ידיו גם , רוך עמההכ והאושר הכללי' ם ויודע מה יקרה היא התעודה של אהבת דאד שלבו לב

 וח חזק מאד עשויור תכ לבד אומץ השכל צריך לזה גם כח גבורה נפשי"ע. ועלבפ ממכאובים היותר נוראים

שתהיה מתלוה אל בירור השכל , א אמיצות הרוחהי כ אחת מחובות החינוך התוריי"א, לבלי חת

י "שהוא מצויר רק ע, ילת הנפשנט להיות עומדת גם במעמד של' רק אז תוכל אהבת ד. דותהמ וקדושת

עשית נמותה הת 'ם תהיא. יותר מהחיים מבלעדם'  בחירת המות באהבת דשל שההסכמה. יסורין מאריכין

דהיינו עד , א עד הנפש"כ, עת עד כדי נטילת הנפשמג אין האהבה, בלא הכנות מכאובים ויסורין

א מקום גילוי הגבורה של גיבורי הו שם, הארוכים מכלי מות של נטילת הנפש, אבל היסורין. ייםהח אהבת

השלמה היותר לה ותר נחשביםלהיות מהעובדים הי,  מחים לקראת תעודתםוש הששים', כח עושי דבר ד

שלא תוכל להמחק גם , ומבטחון קיום הידיעה הזאת'  דשם הבאה רק מידיעת, נכבדה של המין האנושי

 .עזה כמות אהבה, י חובליםכל בכל
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לות קה הלך והקהיל, מה עשה רבי עקיבא, א יעטקו בתורהשל ר מעשה שגזרה המלכות גזרה על ישראל"ת

' ד לשועל כו"אמשול לך משל למה' ל כו"מה זו אאו י אי אתה מתירא מפני" בל פפום"א' ברבים כו

תה שכל שנאתה את ישראל הוא רק   דע פפוס חשב מאחר שהמלכות ג לתה. 'קום חיותינו כך כוכמ ומה

שראל וישוב בהמשך לי וינוח, יך לכבוש את המאור ה רוחני ותכבה אש השנאהצר כ"א. בדבר הרוחניות

ק ידע שרק ת ואנה מצאו בשנאתם לומר שהיא  "נם רעאמ .ו כאשר ירוח לותדהזמן לעבודתו ותעו

וצאת מנפש רעה האומרת אנ י   הי שנאה, כי השנאה היא שנאת עם. וחניות ותורתם של ישראלהר מצד

אנה מצד תו כ אם לא ימצאו"א. ועינה רעה בעם אחר, וב רק לעצמההט ורוצה לקחת כל, ואפסי עוד

, מה שהוא אי אפשר, ואם לא ימצאו כל תואנות. רותאח ימצאו תו אנות, דת וההמפאת התור, הרוחניות

, לחזק חיינו הכלליים, שות את שלנולע כ עלינו"א.  ישלחו יד לעשוק ולרוצץ בלא שום תואנהכן 'ואם הי

הם  , זיקים במעוז התורהמח ו אם בשעה שאנו"והדברים ק. י התורה"א ע"קוממת כ מת חיי הלאום שאינה

רתו עב שישבת עם, שזה הוא עיקר הנצחון של המנצחים, אומי שלנוהל ל ומרפים את  קשרגברים חיתמ

כ "ע. אומי הלך והנתק לגמרי עד אין שריד חלילההל הלא ילך הקשר, אם נרפה ידינו מן התורה. מהיות גוי

אמ ץ כחו הלאומי ותתן בו עז שת שתשגבהו בענין', אחת היא מעוזם של ישראל תורת ד, הצר בכל עת

ואם נרופף . שועהוי שמש צדקה, עד יאיר אור יקרות  ותזרח לו השמש, רהמ ותעצומות לשאת את  גורלו

ונבטח על  , הוא הקשר הבא מכח  התורה, מלא חייםוה את הקשר  הלאומי שהוא לנו המובטח

כונותינו וטבע תלמים להו שהם לא נכונו לנו בתור קשרים עקריים ואינם, ומיים אחריםלא קישורים

 .דלדלונ  שנאת העמים לא נמעט בזה ואת כחינו הפנימי נחלישאת ,ודאי לא יעלה בידינו כלום, נולאומי

 

kxh . 
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 לו אוי, ד תורה"ע שנתפסת ע"אשריך ר' פסוהו לפפוס כוות 'ק כו" היו ימים מועטים עד שתפמוהו לרעלא

תואנות גם ביהודי כי מצאו , את הראתה בפועלהז הדעה הרוממה והאמיתית. ד בטלים"לפפסו שנתפס ע

ואז בנ פלו בפח יחר . ד  תורתומצ לאומיותו  הנובעת, סתיר את  לאומיותו הפנימית האמיתיתלה המתאמץ

כי , יא לא תצלחוה כדי למצא על ידי זה חן בעיני שונאי עמו, צפין את ס גולתולה לו על היותו מוג לב ונמהר

גבור ברוחו העומד על נפשו ונפש , םר לב וטהר כפיטה כ אשרי איש"ע. אין השנאה מחוסרת עלילות

 .”וישען באלהיו' בטח בשם די" ,חזיק בעץ החיים של תורה גם בעת אשר ימררוהו אויביוומ ,עמו

 

lx . 

 
ל כל ימי " א, ל ת למידיו רבינו עד כאן" א' כו 'ש הי"ק להריגה זמן ק"רו כשהוציאו את רעאמ

'  הוא כפי המובן הכנה שתהי, ש בכל יום"מ  עולתכלית. עכשיו שבא לידי לא אקיימנו' טער כומצ הייתי

ע "כר. וף ומזוקקצר כ כיון שבא האדם לידי נסיון נבחן ויצא"א. א של ההצטרכותמצ קנויה בנפש לעת

ש בפועל מבלי לחוש גם מכלי "ת לקבל  עליו עומאמ שכבר עמד  בנפש חזקה ושמחה של אהבת

ה הורה להם "אמנם הוא ע. ש"ל מעו וד לקבל עליוכ למה לו ע"א, מסריקות  הברזל, תר נוראיםהיו מענים

. לית נפלאה לעצמהתכ א היא"כ, ש"רך הכנה לבא אל התכלית תחשב קבלת עומכע לא רק, שאין הדבר כן

ל  כמרוממת  או תו ב, ש גם עד מיצוי הנפש ועד בכלל"ל מעו לקבל עליו, הסכמתו הטהורה של האדם

כ שאין קבלת "וא. עלתה סוף ותכלהלמ שאין, אלהיםעלה יותר רוממה בקנין הקדושה וקרבת במ פעם

יו לומר מתי יבא לידי ימ שמי שהצפער כל, הלא אי אפשר כלל לחשוב, לימות עצמיתלש א"ש הכנה כ"עומ

דם למעלה אי הציור האדיר המרומם את ה" שלימות עעל והוסיף כל ימי חייו שלימות, ואקיימנו

יור עוד לפעול על נפשו בעצם השעה הצ שיוסיף, רוחנית גדולההוא ינוח מזכות עוד בהוספה , אצלתונ רמה

 .באהבה" בכל נפשך "של ש"את עול מ, א במעשה"לא בציור כ, וא בפועל מקבל עליושה ,הקדושה והנוראה

 

lx ̀. 

 
אבל  , בו וארכו מאד מצות התורה לסעיפיהם ופרטיהםשר אם. מאריך כאחר עדשיצתה נשמתו באחד' יוה

ורות בפועל את ההוראה הגדולה לה א שכל המערכה הגדולה הזאת צריכה להיות כדיולה מהם הוהע הכלל

היא מפני , סכנהוה פש שהיא מתפשטת גם  על כל דיני תורה לעת הגזירההנ ונקודת מסירת . אחד' של ד

, בצביונו, קיומו הנצחי של עם ישראל. אחד' ראת דהו מסתעפים ושייכים אל השורש של.שהם 

הלאוין , וכל המצות כולם. רתהטה אחד בכל' וא צורך גבוה ל היות נשמרת  הדעה של דה, כונתוות ברוחו

י שלא יוכל כד ,י לשמור על ידן הדיעות והמדות והתכונות של עם ישראלכד הן נערכות, והעשין וגדריהם

י כל רואיהם יכירום כ"א "כ, וללו בין עמים אחריםלב ולא, מרגשותיוומתכונתו , הזמן לשנותו מצביונו

ולהורות את דעת   . אחד' יה היא דעל כ הנקודה שכח מסירת הנפש הפרטית עומדת"ע. “'ך דבר המה זרע

הלת קהילות ברבים הק בשביל' למסור נפשו על קדושת ד, בורה הקדושה הזאתהג הנפש שלו בעשותו את

האריך בדבר כדי לתת , ז כדי להשכיח תורה מישראל"ע בשעה שהמלכות גזרה, ללימוד התורה

הם נחלים ההולכים מהתעודה , רחבתהוה פרטיות של ההסתעפות מדיני התורה ולימוד התורהשה ,בינה

. מטרה של ההוראה דאחדלה ומסירות נפשו היא בשביל שהדבר נוגע. ליה הם שביםוא 'של דעת אחדות ד

  .מתו באחדנש אחד עד שיצתהבכ האריך "ע
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lxa . 

 
אשרי האיש עושה גבורה גדולה ויודע בדעת . חדבא ע שיצתה נשמתך"ק ואמרה אשריך ר" את ביצ

משך אחר המוסכם מבלי בירור נפשי וה שאינה באה לא מתוך הרגל, כרה פנימית את מטרת פעולתווה נפש

 קדושה היותר של שהיתה מתאחדת עם הגבורה, תנ זא"אבל מסי. לית האושרתכ שאז עדיין אינה, אמיתי

צתה שי ונתגלה במה, אין לך אושר גדול מזה בעולם, ור ונעלההט ועם החכמה וברור הדעת היותר, נפלאה

 .נשמתו באחד

 

lxb . 

 
החיים בכלל . ל חלקך בחיים"א',  תורה וזו שכרה כוזו ,ה רבונו של עולם"רו מלאכי השרת לפני הקבאמ

שרק בהתמזג ם הם מקבלים את  , שוןוש יגון, מחזות של צער ושל שמחה, וברים ממחזות שוניםמח הם

טיהם לא יכבד   פר כ החכם האמיתי המכיר את החיים לכל"ע. ים יקראו להםחי ששם, ם האמיתיתתכונת

למשל . פ תכונתם"ק במיזוג ם הנערך הם נמצאים עשר כי יודע הוא, לו לשאת את  כל צדדי החיים

ום וישקלו זה לעומת זה היא הי בהתמזגה אמנם עם אור, לה כשהיא לעצמה אינה מקובלתהלי אפלת

ולים רישומי גד אמנם לפי ערך גודל החיים כן יהיו. ב"מחה והנחת וכיוהש ן הצער מתמזג עםכ. נכונה

ם נהצער היגון והמרירות אי, העדן והעונג, וב והנחתהט מובן הדבר שתכלית הכל הוא. ההפכים שלהם

יים  שלא ידע את גדולת ערך החמי כ"ע, כדי להמתיק על ידם את ערך הטוב והעידון, א לשימוש"כ באים

יסתכל על כש הוא, ושגם העמוק של האושר והשמחה לפי האמת הנצחיתבמ וכמה גדולים הם, בכללם

פוני החיים לכל צשלפניו נגלו כל , ה"ל החותך חיים באב .'חלק אחד של צער ויגון ישתומם על מעשה ד

ך גר גיר א כער"אינו  כ,  רא מאדנו הוא  יודע שאותו החלק של הצער שנראה, כם רחבם וגבהםאר עמקם

ה צריכה למ ,כ הפתרון השכלי"ע. דרה שמבלעדה היתה מחוסרת תבליןהק החרדל והמלח הבא לתבל את

זו תורה , רי גוף נוראים כזהוריד ואיום של קבלת יסמח העמדת התורה בישראל להביא יחידי סגולה למצב

ואם לכונן . קם בחייםד לפי ערך חלמא היא שהוא נערך יפה, הרחבה מני ים, התשובה האלהית, רהשכ וזו

צריכה , ולשתמפ שתהיה ניכרת בהכר ת החיים בהשקפה, יימת והארוכההק המזג של הט ובה הנפלאה

, נדע כמה ענוגים דשנים ומעודנים הם החיים, רך לבדונע למצב של גרעין מר כזה הנורא מאד בהיותו

 .”ר חסדך אלהיםיק מה"

 

lxc . 

 
האושר הפרטי . ב"חד ואתה מזומן לחיי העוהבא ק שיצתה נשמתך"ק ואמרה אשריך רע"את בצ'

אמנם תכונת הכלל . רעתו על הכלליהכ תכלית הטוב והיושר הפרטי בנוי בערך. וברים זה בזהמח והכללי

רך ונחשב מאד נע ף כל סוף  צריך הפרט להתעלות שיהיה אושרו לבדו עניןסו כ"ע, היא קיבוץ הפרטים

אחד יוצר ' ד, תינו על ערך המוסר מ צד הצירוף אל הכללדע מושג האחדות ירחיב את. כאושר הכללי

שהם ' ישרה תביא ברכה לכל מעשה דוה ההליכה בדרך הטובה.  רבו מעשיו ומה עצמו יצירותיומה ,כל

ברו רבבות אלפי יע פ תצא ההערכה אם גם"שעכ, ורים זה בזה במערכה נפלאהקש , באחדותוםמיוחדי
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שר  בא .'וחפץ ד' עבודת ד', א בשם ד"ואין כל שפה להגבילה כ' ד דתכ אין קץ לתכונת רוממות עבו"ע. שנים

והטוב . 'ד דקה של עשות טוב על כל מעשההצ אין אנו יכולים להכניס בציורינו כמה נכבדה היא מדת

אחד ' ון שהכל הוא מעשה דכי ,וגו של האדם הפרטי יש לו ודאי ערך נערך עם כל הנמצאבח הפרטי הנעשה

,  ש זאתנפ שאם אמנם עין האדם תקצר מלצייר משאת . שר האחדותמק מד לעצמו חוץואין דבר נפרד עו

הננו נושאים נפשנו אל הרמה שנו יודעים בטח הנ א ז. אחד'  ד', אבל הננו מתכנסים תחת  הדגל של שם  ד

לא , לא ידלג ולא יקפוץ, יםנע והטוב הזה הולך במהלך. עשות טוב עם כל המצוי,  הצדקשל שבתעודות

וא נערך שה מפני, ולא יהפוך שום סדר ו ערך, ליע שום מערכה קטנה וקלהיב ין מכל פרט בודד ו לאיעלים ע

. פש הכללית תובן באושר של יציאת נשמתו באחדהנ משאת. אחד הכל יכול וכוללם יחד' פ הערכת ד"ע

. טיהיא המעלה של הטוב הפר, טובוה הנקודה הפוגשת את עצם הנושא של הצדק, עלה האחרונההמ אמנם

א ואחד "מד  שכמל ,עדנך לא נאמר אלא   עדניך, "ונחל עדניך תשקם" נאמר שם ,ב"זהו המובן באושר עוה

א הי ,רטית הנשגבה מאד שהיא שקולה לעצמה כערך כללי ויותרהפ לחהצהה. נותנים לו מדור כפי כבודו 

ודעת  ,  זרועשם יש אור חדש. יר בכללותואד המדה שראוי להשתבח בה אחרי העליה של הדבר היותר

שם יופיע אור , יוניתדמ שאין לנו מהם הערכה אף, ושגים אמ יתים זוהרים ונהדריםבמ אלהים מופעת

רה אש אמנם. והעולם הפנימי הלא פרטי הוא בתכונתו, פארתהות מה בכל עוזהמהפנימי של הנפש הרו

ונעלית , תך באחדע שיצתה נשמ"אשריך ר, לליתהכ כ במעלה שבאה אחרי המעלה"הפרטית שהיא גדולה כ

, " היו לך לבדך ואין לזרים אתךי" ואתה עוד עולה מזה אל המעלה הפרטית, לל היותר אדירההכ במעלת

רחי אל הכ רטיים הגבוהים שעולים עוד על החיים שבהם יש זיקוקהפ החיים, ב"מזומן לחיי העוה

 " .מה רב טובך אשר  צפנת ליראיך", הכללות

 

lxd . 

 
יש הפרש בין הלימודים . דברים' מדתי ממנו נול כ"י לכיה" אחר רא נכנסתי"ע פ"יא ארתנ

תו של אדם לבד להנעים חייו דע הרחיבל, אות במקצועות החכמות שהם מכלל האסתתיקההב והדרישות

נועם ] הוא[אשון הר למשל הסוג. אות מהמקצועות הדרושים לחייו וקיומוהב ובין החכמות, ולעדן רגשותיו

חכמת הרפואה לכל  , ולשני. מת הציור והפסילהחכ ,י הכבוד והדרך ארץחוק, הדיבור והמליצה

צריכים שיבאו ,  הפינוקעל המיוסד, החלק הראשון. ב"מת הכלכלה ועבודת האדמה וכיוחכ ,מחלקותיה

נוקו ראוי פי וכל דרך ואופן הזר לפי הרגש ש ל האדם מצד רגש , פנקומ כ דרכי לימודיו בסגנון מעדן"ג

,  אה לסדר דרכי החיים של האדם בנוגע לחייו וקיומוהב לא כן בחכמה. לפנות אליולהשמט מלדבר בו ו

פיד חכמת הרפואה העסוקה בחיי תק לא, של הפינוק והאסטיניסיות ברים נעלים מרגש הטעםהד שם

יא עסוקה שה א תתעסק כפי  תכונת אותה  המציאות"כ, א על ענינים נקייםול 'לא על לשון נקי, דברייתא

המסדרת את  חיי האדם , ות להכיר את ידיעת הת ורהדע ו כן צריך האיש ההוגה. אה  או מכוערתנ' תהי. בה

יו המעשים על תכונותיו ומדותיו על כדי שיפעלו,  וגם היותר פנימיים שילכו בדרכי יושרםצונייחי היותר

י האדם ין רב בחיענ ניעות בפרטים אחדים יפלסו נתיב ליתר הפרטים המלאיםהצ מדת. להשכיל ולהיטיב

כ להכיר את  הלימוד התורי בערך "מה דעתו כשר ומי. חיי החברה וחיי המשפחה, המוסריים

הוא לא יחוש כלל על , " רופאיך' ד כי אני", י"רפאות תהי לשריך"כאמרו , ב"חיות כרפואה וכיוהמ תחכמו

ורה הת כי אור, יהיו מכוונים להפינוק האסתניסי או לו , דיעה תוריתלי שום אמצעי איך לבא על ידו

 .ודרכה עומד למעלה מכל זה
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lxe . 

 
מדתי שאין ול ,ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, רוםוד דתי שאין נפרעין מזרח ומערכ אלא צפוןלמ

ם   שג עד, שמור אצל האדם בכל פינותיו לפי המדה הראויה' הישי הכבוד צריך. מקנחים כימין אלא כשמאל

הכבוד נערך לפי ערך כלל המציאות ולפי . מיםהר הזיזו מרגשי אנושיותוהמעמד הבהמי לא יפעול עליו מ

וראוי . ותות ומהם מע ולותפח מהם, באדם הפרטי עצמו לפי ערך מהות כחותיו ואב ריוו, רטיהפ ערך האדם

, זרח ומערבלמ מצד הכבוד הכללי יש הבדל בין צפון ודרום. עריכו לפי ענינולה א"שידע האדם ערכו של כ

הם רבי הערך בהעירם את  , דול בזריחתו ושקיעתוהג רח והמערב מקומות פנות המאורבאשר המז

או מ צד . וי ליחש להם יותר כבודרא כ"ע, וצפון ודרום הם צדדיים בערך זה, שוב בגדולת יוצרולח םהאד

ובית ' י הר ד"ע הבאה, דול לההשלמה האנושית היותר נפלאה ויותר מאוחרתהג העמוד, כבוד המקדש

ם צל לצלמו, בכללו לחוש כבוד לאדם, רעין מעומד אלא מיושבנפ אין!. יעקב שינהרו אליו כל הגוייםאלהי 

להרחיש יתרון וחילוק ערך גם בכחותיו של , מיןבי אין מקנחין. למעט קלונו הבא מהכרח בהמותו, אלהי

גתו המוסרית צא רק בהנהימ למען יתחקה בלבו של אדם כי ערך כבודו, י ערכם המוסרילפ אדם ואבריו

 .רכםבע צדם כל אברי הגוף שויםמש, המיים והנאותיו הפחותותהב לא בדרכיו, ותשוקותיו הרמות

 

lxf . 

 
העזת הפנים היא מדה גרועה  . א וללמוד אני צריךהי ל תורה"א,  ל בן עזאי עד כאן העזת פניך ברבך"א

כ איזה " לעצמו ראוי שידחה גבהר ומורא, ירות ממנה שלא תכנס  ק צת ממנה לתוך טבעו של אד םזה וצריך

ונה אין לחוש הג שמצד דאגת ההשרשה של איזה מדה בלתי, שובה ברורההת אמנם. הכרח מוסרי אחר

ואם כבוד הרב , ה ומכונת  כל מצעדי גבר לדרך ישרהמד המישרת כל, שתבא תקלה  לרגלי לימוד התורה

, תור תו עושה פירות' י שתהיכד רב הואכי תכלית כבו ד ה. אינו נכון, צמו ידחה חיוב תורני זהלע כשהוא

ודאי , ימודהל כ איך ידחה ההכשר שהוא כבוד הרב את  עצם"א, הבהבא דבריו יהיו מתקבלים ונשמעים

 .זהו כבודו

 

lxg . 

 
הימין מתיחש יחוס של ערך .  'תורה נתנה בימין כושה אמר  רב ה מפני' ני מה אין  מקנחים נימין כומפ

 ימין אל  ךכער, ור חלושים מהםבת ול הענינים הגשמיים שראוי  להכירם הענינים הרוחניים מאל ורושם

ריות ויתרונם הב בערך חכמתם של, לם וקיומו תלוי ביותר בצורתו הרוחניתעו להכיר שחזקו של. השמאל

 .לא בכחם הבשרי המגושם, הרוחני

 

lxh . 

 
וחניים הנעלים של יא משמשת כאחת לענינים הרשה פיו של אדם. ח אמר מפני שהיא קרוב לפה"ברב

א "כ, צרו להיות עומדים לבוזנו מורה שעניני החומריות לא, הענינים הגשמיים של האכילול הדיבור
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כ "ע, מתיותהא היו ראויים להשתמש בכלי אחד עם הרוחניות והמעלותשי להתעלות בערך מכובד באופן

ל פחיתות צד החומרי של י האפשרי משימוש המורה עכפ הימין הקרובה לפה היא ראויה להכבד מהמנע

יתעלה על ידם האדם א ל  , שמיות הםשג לצד השכל והמעלה אף, ההולכות לימין  על ידי פעולותכי .האדם

 .התנשאות מכל דופי ובושתוה מצב הכבוד

 

nx . 

 
כ לעומת יתרון כח פועל על כח " השמאל הוא נערך געל יתרון הימין. ל אמר מפני שקושר בה תפילין"ברש

רונו הוא מצד היותו פועל לא מצד ית עיקר, האדם הוא פועל ונפעל. יתרון צורה על החומר, ולהפע מקבל

כ יתרון צד "ע .הרשעים הם ברשות לבן והן נפעלים, שותם והם פועליםבר הצדיקים לבם. היותו נפעל

ביותר בנטיות המוכרחות למצב הבהמי שהוא  , כיודר הפועל על צד הנפעל ראוי שירשם באדם בכל

כ  אותה "פועלת לזאת ג, וא הפועלשה הצד הימני. על שבוושיתעודד להתרומם אל צד הפ, פעל שבוהנ מצד

רך החומר אל כע מקבלת הפעולה, וצד השמאלית היא הנפעלת, ירת התפיליןקש היד בהפעולה התורית של

 .הצורה

 

nx ̀. 

 
לה הוא היתרון בל רושם התרגשות מצד ההשכלק ההכשר. י אמר מ פני שמראה בה טעמי תו רה"ברנ

ניכר הדבר בה בהתנודדה , כונות השכליותמת והימין בהיותה קרובה יותר  לקבלת השפעה. ומריותהח של

תר אל חוג השכל והקדושה יו היא לעדה שהיא קרובה,  חפץ הוראת מראה טעמי תורהשל י ההתרגשות"ע

 .וראויה לכבוד

 

nxa . 

 
במצב מוס רי  עומד] שהאדם[יש  . 'כו, כותב בהני שמפ י אומר"ר, א  אומר מפני שאוכל בה"נאי רכת

והמעלה הזאת של , וחנייםהר רכיו החומריים עומדים באורח ישרה בתור הכנה לדבריםשד ,כזה

כ  "כ 'אמנם המעלה היותר שלמה היא שתהי". קרובה לפה"שון בל התאחדות החומריות היא השנויה

ומריות והקדושה השכלית הם לא לבד הח ,עד שכל דרכיו הם מכובדים לעצמם, ישרה נפשו של אדם

א  "ד הקרבה לפה כמצ למעלה זו יש יתרון לא,  כ מעו רבים התחברות מזגית"א ג"כ ,דבקים יחש שכנות

, וףהג שמצד זה ראויים לכבוד חלקי, תר גדול בפעולות החומריותיו אמנם עוד יש יתרון. מצד שאוכל בה

 אדם ישאירו הכחות ל לזמנו ודורו שרק לאשהרי , להכיר יתרונם בנטיתם המעולה אל צד המעלה

כערך ,  השמאלעל וראוי שיחקק יתרון הימין. א לדורות לעד ולעולם"כ, וחניותהר הגשמיים את  הפעולות

לעומת כל הטוב שאפשר להשפיע על , רך לבדונע יתרון ההוה והדור שהוא עומד בקרבו כשהוא

, ה חכמה ודעת ומוסר הש כלתור יבה של דברישבאופן מוחש פשוט  יתגלה בכת, דורות הבאיםוה העתיד

ס הימין מול יח מערכות הפעולות ראוי לחלק את ' לאלה ב. בועים לדורותוק ה לכל המעשים הקיימים"וה

ן יתרון אל הדברים הטובים שראוי לו לעבוד בשביל לת ולתן יתרון לימין למען יתעורר האדם, השמאל

מפעולות , וה העובר ובלתי מתקייםהה גללו בתורבכול לעבוד יותר ממה שהוא י, ור נחלת עולמיםבת הכלל
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 .קטנות תוצאות גדולות

 

nxb . 

 
ומותיו חל א אף"וי,  הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקיןמן כ ניצול"כל הצנוע בביה, ת כר   חנילאי"ר ראמ

וכל , י בעת שהכרח טבעו הבהמי מורידו לערך בהמגם צורת האדם צריכה להשתמר עליו. מיושבים עליו

בדו אותה בשעה שטבעו מורידו וא יזיקות באים לאדם רק בשביל הפסידו את צורתו האנושיתהה מיני

לם האלהי הצ כי שמירת, ינו מאבד את הודו לעולם הוא ניצול מכל הפסדשא אבל האיש הנעלה, לבהמיות

זיקים מכונים  היזק הבא ממ, פסידים בעולם הם שלשההמ בכלל. הוא מעלה ערך האדם להנצל מכל הפסד

. זהו מין הנחשים, ונים להזיקומכ אבל הם, פ שהאדם אינו מכשיר עצמו מצדו לקבל ההיזק"אע להזיק

כונות שאויביו הת פועל עליו הוד הצלם וקדושת, להי גם ברדתו לבהמיותהא וכאשר האדם שומר את צלמו

,  שני שבא  בלא כונת המזיקזק ימין ה. סד השפוך עליווח ולא יתכונו להזיקו בשביל חן, ישלימו אתו

מים הנזקים הבאים לאדם מכחות דו להם, קרכ המכשכש בזנבו שהוא עוקצו ועוקץ הפוגע בוהע כהיזק

אבל מי , המיותהב פ רוב רק בשביל תגבורת"וזאת התכונה באה ע. ליתשכ טבעו בהיסח דעתו משמירה

ישי של מין.  ישמרו מאלו הפגעים,י וצא בהכרידה הטבעית כזאת והי שהתעלה שלא לפול בבהמיות גם בעת 

שהם לפי , לא הכשר הכח הדמיוני אין המזיקיןלו ,הוא הפגעים שהאדם מצדו מכשיר עצמו להפגע מהם

זה ההכשר , כ על הגוף ומקריו"ג עד שפועל, פועלות בתכונה מזקת בציור נפשי חזק, יונותדמ תכונתם רק

שהם , חותהכ כ אין"ע,  הדמיון פועל להרעבורת השכל איןגאבל ב. כליתהש בא רק בעקב ההתחלשות

הם באים בערבוביא רק לאדם , החלומות. יועל פועלים, נמצאים בערך מיוחס להפסדים הדמיונים

ודו במצב של פעולות בע א"עד שלא יוכל להחזיק מעמד כ, ליטתו עליו היא רפויהוש שתכונת שכלו

מה וע שוב החומריות, רו בעסקים שכליםאבל בס ו. ות ירודותלעומפ בעת היקיצה וההפנאה, שכליות

שגם , אבל האיש שאין ירידה לו. ריד ומבלבלמח ממילא באים הרעיונות באופן, הדמיון הפרוע שולט עליו

מוקה שתגבורת השכל פועל הע הפעולה, ומקומו לא ינח גם בעת השינה, חו עולה אל עלרו בהיותו במורד

רובים לדרכים וק וחלומותיו מיושבים, ך הרעיונות גם בחלוםרים להילוסד רישומו ניכר לתת, עליו בהקיץ

 .ורחוקים מטירוף דמיוני פרוע, שכליים

 

nxc . 

 
א הוו עיילי בית חד "א ור"ר, ביממא  הון מתזקי' יאפ ם דהוה בטבריא כי הון עיילי כו תרי"וא כיהכהה

בצד היתרון של כשם שההסתכלות . תיקותאוש כ צניעותא"קבלה דביה', וד ולא מתזקי כולח חד

הם מביאים , דרכו'  יהיה נכח דאם עלות נפשו והוד שכלו והמדות הקדושות שיכול לזכות בהםבמ ,האדם

בות  טו כ יתנאה במדות"ע, וסיפו אהבה לאדם וחושו את יקרת נפשובה ,את האדם לידי גדולת נפש

תביא לפעמים עמה , ד גסות ה בהמיות שלובצ ,האנושי כן ההסתכלות בצד הכיעור. ובמעשים טובים

כפי מה  , א כבהמה נדמההו כי יחשב שגם. נוטה אל הבהמיות והפחיתות' שבזה יהי, דםהא השפלת רוח

ובזה מפסיד הרבה , גרע אהבת האדם וחבתו מקרב לבווי ,שיראה ממקריו השפלים הבהמיים

ת הדמיוניים שלטו בו הכחושי עלול הוא, ותיו ושכלודובהיות האדם נפגע במ. לות קדושותמע מיתרון

ו כמ ,חות הדמיוניים החיצוניים שחוץ לנפש הפועלים על הנפשהכ שהם, והסבות המסבבות אותם
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ליים הגופניים נתבארו כבר שמרביתם מחוללים הח וכמו שכל מקרי. שהכחות השכליים פועלים על השכל

 אמנם יתגלו .ם הנה חיותשג חכות הדמיוניים יש להם סבותהכן , רים שיש בהם כח חייםדב י"הם ע

פרד לה שאין היחיד יכול, ההרגל וההסכמה הכוללת, ד המקום  והזמןמצ בפעולתם בעת יתאימו המק רים

שכח דמיונו של אדם ב העזבו . כרת פעולתםבה ואז הכחות הדמיוניים מתחזקים, בהם מהשפעת הרבים

כ כפי ערך "ג, פנייםגו לפעמים נפשיים ולפעמים, באים מזה נזקיםו, בל את רישומםמק מהשכל הוא

בפרט אם יהיה קבוע , ז ההזדמנות במקום הטינופות"עפ ועלול. הפעלת הכחות הנפשיים על הגוף

שם  , אות שביעה פשוטה וגסהות שההכרות הבהמיות הבאות לרגלי נטיות זוללות, סי המוניםוג לרבים

אשר מזה , פלות ערךוש ור הבהמות והפחיתות שבאדם באופן מעורר גועל נפשצי יעלה על דעת איש המעלה

חות שכ ודמיון גורר דמיון עד, וכשרון העליוני שלו יסתר מעיניו, דםהא יתעה משכל בדמיונות בדרך ערך

. פשנולפעמים רגשי עצבון ועכירות , שי פחד ובלהותרג הדמיוניות כבר מוצאים מקום בנפש לחולל ולהוליד

ת הגוף גם יחד לקבל השפעות וא נפשוהפסק השכל המכשיר את ה, ן האדם נפטר בלא היזקאי פ"עכ

', בורה האנושית איך שתהיהח .זק גופני לפי ערך קישור הגשמיות ברוחניותהי כ לפעמים"יביא ג, דמיוניות

ר היום או .יני הבוחןעסעד להרמת רוחו וערכו ב' נושי והחברותי ותהיהא תזכיר לאדם כמעט את הערך

כ "ג, ברה האנושית בשאר רוחה העולה למעלההח שכוננהפ כל הכונניות "ושאון החיים המלאים ענין ע

אחזו בצד הכיעור והגסות  הת לרגלי, סך על האדם מנפילה דמיונית אודות  ערכו של האדםלה יהיו לעוזרים

י "ע תהיה ההתכנסות בעולמו הפנימי, םם בעת ש שכלו יגיר חיליאד כי כשם שברום מעלתו של. שבו

ובנפול רוח , כן בחשכת הנפש. ות וציורי קודשרמ הרים פעמיו במעלותלעזר ל, בדידות ועזר שקיטת הלילה

, יוסיפו אלה השתים, רובה לוהק המחגרהו שמחות וגיל מצד  השלימות האלהית,  האדםשל הטהור והזך

כ "שכ ,כ זה המ קום המכוער"א. הגביר יאושו הרוחנילכביד אנחתו ולה הבדידה וההשקטה הלילית

, וניממא, שהיה יחש להם חברותי, ילי כית תריעי שאפילו הוו, ת ובהמותההתגלמה בו הפחיתות האנושי

בו כח  ' חזה המגועל שהיהמ עד אשר , א" א ור" כ כחם הנפשי דר"ה זה התר ומם והתחזק  כבמ ,הוו מתזקי

לימים הש א באשר"אין זה כ, יהם מאומה לגרע מהוד רוחם המקודשעל לא פעל, להאפיל רוח כל איש

עד אשר לא פעל מאומה המצב , נושיות הרמותהא תחזק בשכלם הטהור ובמעלותכ גברו לה"הללו כ

הצניעות והבושה . פשותם המלאה אורהבנ לגרע מהם מציורי הוד הקבועים כבר, וכרח האנושיהמ הבהמי

ימצא האדם עצמו כולו עומד כש אבל,  האדם שהמעמד הבהמי אינו לפי מדתורשר יכיכא תהיה תמיד רק

בתו רק חו אמנם להשלים הידיעה הנכונה לא יצא האדם ידי. מה יתביישול למה יצניע, על תכונה שפלה

למרות , לעלות ולא לרדת, וא ראוי לגדולותשה הצניעות תרשים רק ב לבו של אדם, בצניעות לבדה

אז ראוי לו , טיותיה שולטות עליוונ אבל עוד לא ידע שאמנם בעת שהחומריות. המותו הגופניתוב חומריותו

סכמות שיעלו על לבו הה כי מה יהיו, לא יתן אז מהלך לכחו הדברי, חוד הרוחניותבי ,ם חוג פעולותיולצמצ

חני אל רו דויותר הדבר מסוכן כשנלוה צ, זור לרדת לרוח הבהמהלע הלא רק, בעת ההשפלה האנושית

 וכח הבהמה  ,אז עומד האדם בתמותו, וה גם שתיקותאנל כ עם צניעותא צריכה להיות"ע. הנטיות השפלות

ה הוא עולה כאשר יאתה  לאיש הנ ,וכ מעט סר ההכ רח הטבעי,  יחריד מנוחתו השכלית במאומהלא שבו

 .בעל נפש ורוח טהרה

 

nxd . 

 
הם שתי קצוות מתאחזות , פלות הנפש הרעה והפחותהוש הסבלנות. לה דייסורי שתיקותא ומ כעי רחמיקב

אמנם לא יאתה להיות ', טחון בדהב ובה ילידתהסבלנות היא מדה ט. ז"פ שהם סותרות זא"אע זו בזו
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.  רעה חולהזו כי, ים וחפץ שוה להשאר בכל רע ולא להשתדל להנצל ממנויד תוצאות הסבלנות שפלות

 לצאת ממ צב רע מכל חלי רוחני וגשמי ומכל מחסור עז להתאפק בכל, לאדם' ההתנגדות הטבעית שנתן ד

החס על הסכל אשר לא  ' ייה ומי זה. ם לצאת מצרתוא אחד מהאמצעיים שעל ידם יבא האדהו ,שיהיה

צדקת  וה שתיקותא בתור  סבלנות, אלה' א רק שקל  הקודש המכוון בבהו כ קנלה דייטורי"ע. יחוש לעצמו

להראות בפועל את חשקו , ועם זה מנעי רחמי. ובהלט 'דיעה שהרע העובר הוא יהייוהאמונה וה', משפט ד

ולא , ייטב לבו, נים בכל תנאיהםהש שבהמלא אלה. אות חיים טוביםוכי הוא רוצה לר, צבו הרעממ לצאת

 יסורין יפעלהי והתכלית המוסרי של, וחו תחפש במנוחה לצאת מתוך ההפכהור ,תפול רוחו מסבל יסוריו

בהזדמנות הסבות הראויות , יות מרוחם מן השמיםלה ראוי בזה' עד אשר יהי, עליו במדה הרצויה

 .יסוריןהי לסילוק

 

nxe . 

 
, האדם בעת שפלות ערכו. שעיר בשעיר מחלף, יאגד ולרביא ליה' יי מרביא ליה אמיה אמרא כואב

כי מצד בהמותו הוא . זקים שבבהמותלח א לחברה בהמית ולא"אינו ראוי כ, טייתו לצד בהמותובנ ביחוד

 השלימות יו לעזוב אתעל זאת  לו לעדה כי לא ' כ תהי"ע. כבהמה דקה נחשב, ח"בעשב ממין החלש והירוד

' באשר בשלימות האנושית הלא הוא יהי, רכי הבהמהבד השכלית והמוסרית האנושית ללכת

מה כחו וגבורתו ואיזה , לו לגשמותכו טהוומצד ערכו הבהמי בהיותו נ. ח הנאזר בגבורה ועז"עבב הרודה

. דכא כאמר אל ונשפ ח"כ נאה יותר הרושם מבע"ע. כאחד החיים היותר חלשים, יהח לו במערכת' ערך יהי

כ חיים של עז שראוי "כי זה הוא ג,  יוכל האדם עוד לטעותבה ,ההומיה המרעשת ומשערת, אמנם הגדיא

שעיר בשעיר  . פיל עצמו אל מדת הבהמותמש גם בהיותו, לחיות חיי שעה של הוללות שפלה, חור בעדולב לו

 פעוטה ופחותה ועוד הגס שמתכנסת רק בחמדה, הנטיה הגסה הבהמית,  בית הכסאשל השעיר, מחלף

תנהג לה איך, משך אחר דמיונו לבלי לקחת את הלק ח הראוי לולה בה יוכל האדם, מרעשת ומעלה תנועה

שא הוא בנטותו אחר אנושותו וכמה שפל וחלש ונ לבל ישכח כמה רם, ריכהעעם הבהמה שבאדם ואיך לה

נושית הבאה לרגלי ההשפלה אל אה כן כשאנו מ ציירים לנו חזיונות החלישות. רי בהמותואח הוא בנטיתו

 מציאות איזה של חלילה לנו להטעות עצמינו בהטעיות, חזיק במעלות הקודשלה הבהמית למען נוסיף כח

אשר ב אמת   אין זה ,  החליט בשביל כך כי זהו  אושר האדםול , וגב ורה דמיונית ג ם בחיי הבהמותחקורת רו

א לרגלי "חיתויות שאינם מוכנות כהש נצל מאלהאשרי טהר ידים אשר ישרה נפשו בו וי. ור משחתמק א"כ

 .סכלים וקצרי דעת

 

nxf . 

 
כותא ומנחא ' מלך עכדא לידבתר , גוזא בלק נאאמ ח"א מקמי ד הוה רישא מקרקשא ליה בת ררב

שזו ,  כרח הטבעי בין מצד סבה אחרתהה בין מצד, לעולם צריך האדם ברדתו למצב  בהמיותו. 'ישיאר ידא

המות אבל הד  קול  הב שאף שהוא נמצא כעת  במצב,  ללמד על הכלל כולווירא י הכרח הטבעי"שע

שהם אבות כל נזק   , הפגעים הדמיונים, א ניצול מהמזיקיןהו ואז, האנושיות הרמה צריך שתגיע לאזניו

שרשאי להתרחב בחוג של בקשת  , טיפר די לו אמנם לאיש, ההד קול. יור בין בפועל כאשר ביארנובצ בין

. צב האנושיות הרמהלמ שלא יפסיד לרוממות נפשו בהגיעו, פל האנושי לפי הערךהש חומריותו גם מצד
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יכה צר חומריותו, אשר כבודו גדול ואחראי הוא בעד הכלל, ליכל אמנם האיש המתעלה להיות מנהיג

כ לא רק הד קול  "ע" . אל למלכים שתה יין", נושיהא להיות נדחקת ביותר מסבל   הרוחניות והצד המעולה

ניו התכלית המעולה של ההנהגה לפ שלעולם יזרח, א חלון אורה צריך לפתח לו"כ, נושיות דיה לואה ממצב

עול עליו גם בעת לפ כ"פעולות הקדושות שממצב אנושיותו הרוממה צריכות כוה .השלמה של אדם המעלה

ת גם ב עתות הירידו, בפועל זז ממנו' ולם לא יהימע עד שהרעיון המלא עז וגדולת נפש, הירידה

כ המשל נמרץ ורושם הגון "ע ,ייג להירידה המוסרית שלא תבא היא חיי המשפחה הטהורההס .החומריות

דו השפל מצ י המשפחה מופיע בפועל על ציור הירידה האפשרית לבאחי י קדושת"ורה שעאשחלון ה, מאד

הם , מנוהמעשים הטובים הנובעים ומסתעפים מ, ורההא והיד השלוחה מצוהר. מצדו הבהמי, של האדם

. נה רק למעלה להשכיל ולהיטיביפ עד שתמיד,  רעיון האדם והלך רוחו בעת הירידה הבהמיתעל שולטים

ילת חולין אכ צריך איש המעלה הכללי להרחיב קדושתו עד מעלת, הקל מה שדי לאיש פרטי בהערהו

לונות  כל אלה ח. טהרת הקודש וטהרת חטאת, ומהתר טהרת, טהרת חולין, בטהרה לכל מעלותיהם

 " .א יעזוב את חסידיו לעולם נשמרול" ,אות אורה מאור החכמה וההישרה האלהית שתשגב ישעמל הנה

 

nxg . 

 
וע צנ דתניא אין קורין ' ל את ע יילת כו"א, ורחותיו הוהבא אמר האי צנוע, נ"וא ספדנא דנחית קמיה דרהה

היות האדם פונה אל עסקים היא ב, כונות טובותות הדרך המפולשת למדות. ס"אלא למי שצנוע בביהכ

יא אחת מ המדות הרמות שה מפני, שמה תתעורר מ דת הצניעות בעוזה, ד צורתו  האנושיתמצ ראויים לו

שמיות הג אמנם במקום שמתנגשות הרוחניות עם. לה ושאר רוחמע הראויות להמצא בחק איש בעל

אמנם כל  . וע גם בארחותיווהוא היה צנ, דיה מעבור בהצע שמה הוא האורח הצר שהצניעות תצר, השפלה

קום ואופן היותר מוכשר אל במ הפרד גם'וי להיות עונד אל משאו רק בהיותו דבק עמו מ בלירא שם

אים לאדם שב כ עד שגם השפל שבמצבים הבהמיים"נושית דבקה בו כהא כ רק מי שתכונ תו"ע. הפרידה

 .ס"אלא למי שצנוע בביהככ אין קורין צנוע "ע .הוא מתעצם בשם צנוע, בטבעו לא יפרידהו ממנו

 

nxh . 

 
המתים כך נפרעים מן המפדנים ומן  פרעים מןשנ משום דתניא כשם, נ מאי נפקא ליה מניה"ור

נושית להמשך אחרי הפעולות  הא התהלה והשבח הם כחות גדולים הוכנו בטבע הנפש. ריהםאח העונים

כשולים המ ה לעומת המוןכונה המוסרית האנושית סעד להשען עליהת ובזה מצאה, שהם באות מהם

הרי הוא נוטל כח מ כחות המוסר  ,  ראוי להוי שאינלמ כ הנוטל את התחילה ונותנה"ע. העומדים לה לשטן

נ "ור.  ה רבים ומונע הטוב מהםאת ובודאי הדין נותן להפרע ממנו בתור מזיק, יך לו ומחלישוצר שהעולם

א הי א  "כ ,חידש לו האדם ביצר לב זונהבעת ממקור אכזב ודמיו ן רע שנו בהכירו שאהבת השבח אינה

פ "ותעודתה לא תמלא  רק אם  תהיה נשמרת ע, לליהכ בהטוב תכונה נפשית חזקה ובודאי יש לה תעודה

ועד כמה הדבר פועל , אוי לוהר ולהורות על יקרת ערך הנחת השבח במקומו ומדתו. מתהא טהרת

יב ולכילי לא נד לא יאמר ע וד לנבל: " ההםבתור יעוד גדול ערך בימים! תובהכ אמר, בהשלמתן של בריות

 ".יאמר שוע
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px. 

 
האדם ראוי לו לציין בעצמו התרוממות שלו על . רקעהק ע אומר על כל משכב שכב חוץ מן"יא בתנ

נוחה כי הם המה תוצאות המ לרבוץ בעת, ב בעלי החיים הטבעיים הוא בשכיבה על הארץמצ .הטבע

ד  מא לו למצא מנוחה שלמה בהיותו כולו נמצא סמוך ומקורבוי רא האדם אמנם אין. ותולדות הארץ

כ ראוי לו להתרומם ממנה במצב "רציות שלו עהא למען יתעורר שראוי לו להתרומם על טבע, לארץ

שבאמת מ תאחדים תמיד , ש בזהשי נוסף על חק הטבעי מצד מבנה גוף האדם, ורה על המנוחההמ השכיבה

 .עית ואלה שבאות מצד המוסריותכונה הטבהת אלה שבאות מצד, התכניות

 

px ̀. 

 
מצב הישיבה היא מצב מנוחה רצונית . סרית נמצאתמו גם בזה הערה. קורההל כל מושב שב חוץ מן וע

והנה העבודה ראויה . יפות וליאותעי צב השכיבה שמורה ביותר על מנוחה הכרחית הבאה מצדכמ שלא

. ומר ק ום עבוד והשלםוא המכריז, ר בלתי מעובדגבר  החובה בשעה שיש לפניו חומתת ביותר,  לאדם תמיד

מר ראוי חו ,הנה יש כאן קו רה. ודת האדם בבנין הארציות המעשיתעב נין שהוא אחד מעקריבהמשל הוא ב

זמן החיים ועסקי . וי לישיבה של מנוחה רצוניתרא אין מקום, לבנין לבנותו או לכלים לתקנו, לשכלול

הנה הקורות . צריכים עובד ופועלכש כשהם בלתי גמורים, דםוסריים הבאים בחוגו של אהמ החובות

, יי הכלל והפרטבח ז שיש לפנינו הרבה ענינים בלתי משוכללים"כ, ין ושכלולבנ היותר חזקות בתביעה של

 .נוחה של רצוןלמ אין מקום לישיבה, ברוחניות ובגשמיות

 

pxa . 

 
דיעה הי לבד.  השחר כאטטמא לפרזלאיציאה בעמוד, רזלאלפ ר שמואל שינה בעמוד השחר כאסטמאאמ

לית לימודית מחיי האדם הפרטי ביחש יומו וחליפות כל יש להשתמש בהערה, ת שיש בזהיהטבעית ההגינ

שומר ", ביחוד עם ישראל, עם וחליפות היום הכללי תקופה גדולה בחיי, גוי כולו, דם הכללילא ,תקופתו

 תחלמת ,גאולה שנמשלה ליום ביניהם יש מעברלות הנדמה ללילה וההג .”מה מלילה שומר מה מליל

ל תשועתן של ישראל לשחר שהולכת ומאירה "ז וכבר משלו חכמים. כ הולכת לאור"בעמוד השחר ואח

סרון דעת אלהים מח חשכה של דיעות, כת הגלות הביא בהכרח ערבוביא גדולהחש .קמעא קמעא 

, לליים הלאומיים נחלשו מעוצר רעה ויגוןהכחות הכ" . מה אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד", לאמתתה

וברייתו של עולם , גי בריש עדראמס עזי, קליפה קדמה לפרי, תנער כח העם זה הוא כלל גדולבה הנה

תחילים להרגיש ביותר המ מהראשונים, ההתרגשות הבאה בעקבא דמשיחא. וראנה מעיקרא חשוכא והדר

 כזאת בכללות העם בטרם באה מועד א ניתנה הרגשה של מה, כובד הגלות ומרירות חשכתו

קשים עצות להקל עול הגלות מב ,נמצאים בתחילה המתנשאים להעמיד חזון ונכשלים, שיחאדמ לעקבא

ר תשגבהו אש 'ישועת ד, של שם ישראל אורו והודו, יקת עול תורה ומצותפר גם בתת כופר של, וסבלו

אלהי ' י ישארו אנשי אמת דבקים בדמ, ארו בריאיםיש מי. בעמוד השחר, ותורת אל חי אשר בקרבו

, רות של צער ומרירות הגלותהמ אותם המעבירים מעיניהם כל אותם ההרגשות, מת ותמי םבא ישראל

רגישים את ענות למ בראותם המתאמרים, לית הטובה ישנים בעת רעה ההיאשכ העושים עצמם בבחירה
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סה במ ינים יתבררונכי יעבור זעם והע,  ועצמה אל כלל האומהכח המה יוסיפו, הכלל מבקשים עצות להותו

. כי יבא האור במדה יותר גדולה, חר תעבורהש אז תתעורר מהפכה שחשכת האור המועט של עמוד. הזמן

להשריש בה כל מד ה , אוביהמכ שישארו כפסולת בגוף  האומה להרבות, תנשאים הראשוניםהמ אז אותם 

ציאה הזאת בעמוד השחר הי .הארץ בלעו בין גויייתפרדו וית, נה לאטםממ המה יצאו', רעה ושכחת שם ד

כשולים המ אז יופיע האור ביותר תוקף ויגלו מוסדות, רתו ובריאותוטה היא מעמדת את הגוף הכללי על

תעוררות הכללית להיות קרובה יות ר לאור האמ ת הה ותבא, של המתנשאים הראשונים שהשחיתו דרכם

' גשה פנימית של תשובה שלמה לדהר ,אל הגאולה ר קרובהההרגשה הכללית היות' עד שתהי, רובוק הלוך

נינים הנחוצים לעם הק  כל קנייתעםללכת בדרכיו ולשמור מצותיו, ל לב ובכל נפשבכ לבקשו, אלהי ישראל

ושר וע לרכוש לו מרכוש גבורת נפש ואומץ לב" .  ולאור גוייםעם לברית", חי העומד לשם ולתפארת בארץ

שכל , ודעת דרכיו' עושר אור ד, יוחד לישראלהמ מתלוים אל העושר הרוחניה, מדעים שימושיים רבים

קך וכל מלכים כבודך וקורא לך  צד וראו גויים, כנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבער"נות לצאת הכ אלה יהיו

שההצלה . וחנייםור חבלים גשמיים, אים רק אחרי חבלי משיח הקדומיםשב ," יקבנו' שם חדש אשר פי ד

תיחד רק בפנימיותו מבלי להרגיש כל אשר מסביב  וחוצה המ י השינה של חלק המעולה"בא עת תיהכלל

ה בעולמו "ק אין לו להקב"רב ביהמשח שמיום, אמ ות של הלכה' פנימיותו ימצא מנוחה כי טוב בדוב ,לו

ם עלי ייים הטובהח המגבירות את חפץ, רגשות החיצוניות הבאות מן החוץהה ולערך. אלא הם בלבד 

אפילו אותם שאין בהם ,  העמים עם כל המון חמודותיהםכל המרג ישות את החיים העליזים של, מותאד

אני ישינה ולבי ער קול " . "ל כעמיםגי אל תשמח ישראל אל", זמרא מנא לן דאסיר .  מצד עצמםרע כל

יקרא לך עיר רי כן אח ,יךלואצרוף כבר סיגיך ו אסירה כל בדי",  החלק הגרועשל והיציאה" !. דודי דופק

לשאת במנוחה , לאמץ חילו,  החולה הגדול על ערש דויאת שני אלה יסעדו, י "הצדק קריה נאמנה 

ום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא תק אתה", שמהרה תבא ואל תאחר' אוביו ולצפות לתשועת דמכ את

ולעבוד בעז נפש ום לק המוסיפים כח, המה כאטטמא  לפרזלא, מוד השחר הכלליבע ינה ויציאהש. "מועד

וכל אשר יוסיף אור היום להוסיף אורו כה . לת השחראי בהפציע, בהוד והדר בהאיר עצם שחר

שאלה רבות גרמו לה השינה ', ד יקיצה והתעוררות מלאה קדושה ועז, ומה בכללה כח ועצמההא תוסיף

בין ! הכרה וה .בעוד שחשכת הלילה וקדרוניתא דצפרא היתה שלטת, חרהש והיציאה שקדמו לה בעמוד

רחוק מעט מחוגו , אמות'  חבירו הרחוק ממנו דאת תכלת ללבן בין זאב לכלב בין חמור לערוד וגם

והחשכה של . ות ושונות הנהרב 'לפלגות התכונות של עבדי ד' כי דרכי ד, עת בצדק מה טיבולד ,ורגילותו

ר המזרח או י"ות ש תבא עאמ' וההכרה של חבירו הרחוק ד, נאת אחיםוש הגלות הולידה בזה ערבוביא

י  מ"ועמה תולדתה כיוצא בה, אחד' ריאה הגדולה דהק ש להכריז את"תביא עמה זמן ק, דברק ברקאי

 ".ראל גוי אחדיש כעמך

 

pxb . 

 
כן , בע קטנה וחשובה כוללת הרבה מטבעות קטנותמט ,דינר הזהב.  קפרא הוה מזכין מילי בדינריבר

א לימודית ראויה להשתמש בה הי א מהם"שכ, ת רבות ושונותריו במילי דעלמא כוללים הוראודב היו

צאת מנפש יו היא, אמת השיחות הפשוטות עם דברים גדולים של תועלתהת .בתועלת הרוחנית והחומרית

,  שר יעסוקאכ ישמח תמיד בכל "ע. שוט אל הנשגב והרםופ זכה משקפת את היחש שיש בין כל דבר קטן 

הרואה , ושת גדולת המחשבהקד א ימנעהו מהשוות מחשבתו אל דבר ושיחה וכל עסק נשפל לכל כי

שמח לב מבקשי י" ,תמיד  גברא ב דיחאי' כ הי"ע. שוטים עם עסקיהם ושיחתםהפ שמתאמת עם  כל החיים
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 " .'ד

 

pxc . 

 
האזין לקול הרגשותיו לראוי לאדם . דרך שפוךקי עד שרתחא, עד דצחית שתי,  דכנפת אכולעד

והדברים כוללים עניני , רך חייםבד ה כדי לשמרנו מכל רע ולהדריכנו"ר כל בם נוסדו מיוצשה ,הפנימיות

נוטה ' עמים יהילפ ,עתים שונות הם באדם ונטיותיו שונות הנה, ה בעניני הנפשאל דוגמת. הגוף ועניני הנפש

  את  ולפעמים ימצא, משען לחמי אלו הלכות , שיים כעניני הלכהמע דעתו והכשר שכלו אל דברים של עיון

,  שהם כללי האגדה, דש של אהבה ויראה טהורהקו ורגשי'  ית' לדבקות בד, נפשו נוטה לעניני פיוט ואגדה

שמורה על נטיית הנפש , נימיהפ ראוי לו לאדם לשמור עת לכל חפץ כחפצו, ו בעלי אגדה אל משען מימי

יו מכל חטאת לע ולפעמים תשתוחח נפשו בנשאו דיעו אל אשר עבר. סר להיח רבטבעה להשתוקק אל אש

בשפיכת שיח של , ל מדה רעה שדבקה בנפשווכ ויאבה להשליך את סבל משא כל חטא, האדם

ברגש , לטהר רוחו לפני קונו, סולת הנפשיהפ הוצאת, כ לא יעבור מועד חפץ"ג, וידוי ופלל, חנוניםות תפילה

 .עז

 

pxd . 

 
חוש על חוש החפץ הפנימי מפני שלא כשם שראוי ל. יןזב בר מזכין תאני תאני דאבוך, נא קריא ב רומיקר

וי לשום אל לב את יחש רכושו השכלי רא כן עוד יותר. אשר נתן לנו את הנפש הזאת', קבעו מאת דהו לחנם

צונית והתעוררות חי ברים השוררים בכלל העולם הכללי כי לפעמים תזדמן סערההד והמוסרי הפרטי אל

אשר בלא עת , להשתמש בכשרונות צפוניםועל והפ שאז צריך להוציא אל, כללית בעם בכללו

בין אותם , רון לחפש בכחותיוכש ראוי אז לכל בעל, הכללית ההיא אין להם שימוש] התעוררותה[ חפץ

אם באה , ומיבר  קריאאאם רק קרנ, או לידו מפני הגזע וקדושת הוריםשב שהם עצמיות לו בין אותם

הוצא אל הפועל והועיל לבני , שתמש בהםרטים לההפ התעוררות כללית לכלל תביעה של כשרונות

. ומת ההתעוררות הכללית החיצונהלע פ הכשרונות הראויים להשתמש בהם"שר את דרכי דורך עוא ,עמך

חות הנפשיים הכ תכן א ת כל התביעות הפרטיות להתעוררות' דם בקרבו יתהא כי כשם שיוצא רוח

כ  בכלל העולם יחש נאמן מן הכלל אל "שמו ג' ית כן יסד, והגופניים לאושר הגוף והנפש הפרטית

ובמובן יותר ,  כלל האומהשל אדם היחיד צריך לראות את עצמו בתור אבר מהגויה הגדולהוה .הפרטים

ר לו מקנין גופני  אש שיוכל בכל, החפץ עד שיתעורר מצד פרטיותו לעת, ציאותהמ רחב כלל האנושיות וכלל

אף אותו , וראוי להשקיף על הכשרון הפרטי. ז" עוררתמע ורוחני לעשות לטובת הרבים בעת שהשעה

ולא יוכל להפיק מהם התועלת , נםזמ כעל תאנים שנוחים להתקלקל בעבור, יוע של נחלת אבותבס הבא

ן הפרט אל בי הקשר אמיץ ונאמן' שיהי, משולבה ,דם ואת  העולם בחוברתהא עשה את ' כי ד, הרצויה

 ".ולו נתכנו עלילות' כי אל דעות ד", הכלל

 

pxe . 

 
, ל דוד לשאול"א, א"אר, ל"וחסתי מבע, חסות ,ל"ואמרתי מבע, ואמר, מר להרגך ותחם עליךוא
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משפטי התורה בענינים שבין אדם . יךעל אלא צניעות שהיתה בך היא חסה' תר להורגך כומו ת"מה

,  צמו בלבדנין בעהע  ערך המשפט רק לפי היחש שיש בין שני הנדונים מצד אותואת יעמידו תמיד, לחבירו

לא יתכן , ם יתחייב איש מיתה בידי אדם על כל חטאוא .ואין לערב ערך הנושאים בענינים אחרים

תתן לפעמים ', לד סידות ועת לעשותהח אמנם ההערה על שורת הדין מצד. ביל ערכו הכלליבש לזכותו

כו של הנידון בכלל ער על, א על כלל הענינים"כ,  נקודת היחש שבין הנדונים לבדעל הרשות להשקיף לא רק

. םהע ניעות אבן פנה לכמה מדות טובות שמהן תגיע רק טוב לכללהצ כ בהיות מדת"ע. החברה האנושית

תכריע את כף  . ,כשהיא מופשטת לעצמה, אתהז כ אין ספק שמצד החשבון הכללי של המדה המפוארה"ע

רכה על ההפסד של בע תעלה, וצאת לכלל האנושיות מלימוד והטבעת מדת הצניעותהי והתועלת. הזכות

שר אפ 'לא הי, יחוסו ומדת רגשותיו, ירתו של דוד בתור פרטיאמ כ ביחש"ע. העברת שורת הדין הפרטית

כמה טובות מ וסריות , פ חשבונה המופשט"ע ,המאמנם מדת  הצניעות לעצ. להיות גומר שלא להרגו

את אל הפועל בכלל הז ה היקרהלמען הוציא את המד, היא חסה עליו, צאות ממנהיו שמביאות לרב טוב

 .ן ערוךאי אותה ואת תולדותיה היקרות עד, העם

 

pxf . 

 
ניעות הצ . כטוכהוא שמכך עצמ"אר, להטך, נים ממערהלפ תנא גדר לפנים מגדר ומערה' אי צניעותא כוומ

שהצניעות היא אחת מיסודי בנין אושר , נושיתהא מצד יחוסו אל החברה, ראויה לאדם משני צדדים

רך הצניעות החברותית היא בע כ"ע. מעצם מעלת נפשו האלהית, והשנית מצד עצמו. טחונווב בוץהקי

דרי בח  והכיסוי גםךוהצניעות העצמית היא מחייבת הסיכו. צנעתהוה ההרחקה היתירה המקומית

 נשמת  אד ם חופש' נר ד", כיות נפשו של אדםמש מלא  גם  כל' וכבוד ד, י"מלא כל הארץ כבודו"כי . חדרים

 .ולעולם יראה אדם כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו , " ןבט כל חדרי

 

pxg . 

 
שנאמר , בזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהםהמ ח כל"אריב' קם דוד ויכרת את כנף המעיל וגווי

, קבעו בשביל שני מיני תועליותשנ כל ההנאות האנושיות. ד זקן ויכסוהו בבגדים ולא יחם לודו והמלך

שביל תועלת שיש בה וב .ח"שבהם האדם שוה לכל בע, מרי כצרכי החומר הפשוטלג וגשמת בשביל תועלת מ

דם לא התועלת שיש בה יתרון כיר שיסוד הדבר ועקרו  היא אותהלה ראוי תמיד , רושם של שאר רוח האדם

ח יחושו "ת היא תכליתם הפשוטה שגם כל בעזא ,הבגדים עשויים לתכלית הגנה מן הקור. באשר הוא אדם

עוד . ב"ערם או צמרם וכיווש עורם, הלבוש הטבעי שלהם, יו שיש להם הגנה זו בטבעםעל  והם יתרים,כן

ור אדם המעלה בת הבגדים שהאדם מתהדר  בהםמהכבוד הנמשך ,  בדותיה מכ יש יתרון לאדם שמנה הם

תרון של האדם לעצמו הוא מבוא גדול להרמת הי וכאשר הכרת. הראוי לו לפי יתרונו השכלי

להורות , כ ראוי לכבד את הבגדים"ע .גולותיו היקרות הנוגעות למדות טובות ולמעשים טוביםבס ערכו

ומפני , הלבישו הודול לכסות ערותו, דו ומעלתווגדים לאדם הוא בשביל כבהב שהדבר העקרי במציאות

' יה אמנם אם לא. כ להגנה מצנה"בעי שהאדם צריך לבגדים גהט כ ההכרח"הטעם העיקרי הזה נזדמן ג

האדם יכול לחיות ' וכבר הי, ייב את מ ציאותםתח כדאי שרק ההגנה מן הצינה' לא הי, צורך מוסרי בבגדים

, כ המבזה את  הבגדים"ע. הםשב ז ילבשם מפני צד המוסרי"ועכ,  בבגדיםיין בו צורך חוששא באקלים כזה
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ריך הדבר שצ ,ילהמתוך שבטל העיקר בטלה הטפ, ף שאינו נהנה מהםסו ,שמצדם המוסרי פוגע בערכם

,  ותיו של אדם כהוקרת רעיון הבגדים מפני מוסריותםמד שממנו יוצא מקור לימוד מוסרי שמועיל לישר

דרגת מצב הבהמה להיות נשמר  למ מהשפל, כבוד האנושי מונע את האדם מכמה דברים פחותיםשה מפני

גדים לא ימלאו הב סרי שלהוא ראוי להוכח שבשפלות הערך המו, רכו המוסריבע וכל המזלזל בו. בעולם

א צריכים "כ, ופן שרק ההנאה החומרית הגסה ימציאוהא כלומר שלא נמצאו בזה, הבגדים את ת עודתם

, יר האדם את ערכם של הבגדיםיכ שאז, כבד ולהיות מחוברים תמיד עם ערך התעודה המוסריתלה הם

למד על ול .ד ההנאה שבהםשמאגדים את צד הכבוד עם צ, יצית וכלאיםכצ וערך המצות התלויים בהם

מצד אחד תוכל להיות כולה גשמית , רגשת בהרכבהמו שבכל מקום שאנו מוצאים הנאה, הכלל כולו יצא

י ד שלא תעזב  ההנאה האנושית תמ ראוי, צד השני היא מתעלה להרגש אנושי והנאה אנושיתומ פחותה

אל מצב , מרוחו  הבהמות שמצדי ללמד לאדם את חובת עלייתו משפל מצבכד ,מהיות עיקר בתכונה ההיא

 .עתוד האנושית שמצד נפשו האלהית המלאה חכמה

 

pxh . 

 
ר מכירין "תשכ' חייך שאני מכשילך בדבר שאפי, לי וד מסית קריתדה ל" א הקב"אר, הסיתך כי'  דאם

וכיון דמנינהו לא שקל מנייהו ' כו, פר נפשוכו י לפקודיהם ונתנו איש"אמר כי ת שא את ראש  בנשנ ,כו

הנה לפנינו . סכמת השכל והמוחשוה לת הבחירה היא לעולם היותר כבדה מצד שרשי התורהשא .ופרכ

 לא קדמו להם אם וכמה דברים גדולי התועלת בעולם לא יצאו אל הפועל, נהגההה ללהרעות מוכרחות בכ

, ולםהציור הזה שהרע מוכרח לשכלולו הכללי של ע, רעלה של בני אדם המכונים, סבות של בחירה רעה

שיש הבדל בין חק ,  ת ת הדבר הואאמ .הבחירה חפשית' א להחליט שתהי"עד לב רבים לחשוב שאסו הוא

מציא רעים כמו  לה הכלל צריך בהכרח, א שהבחירה בחק הכלל אינה חפשיתהו ודאי, הכללי לחק הפרטי

ית  כי הרעה הפרט, רך הכלל אין כל דבר רע בהחלטבע אמנם עבור זה הלא. שהוא ממציא טובים

 הצדיקים כך הוא עולה מן מן ה עולה"כ כשם שקילוסו של הקב"ע. מסבבת טוב' ללי תהיהכ בצירוף

דלת הגדרים הב התערובות הזאת של  חסרון". ענהו וגם רשע ליום רעהלמ 'ל פעל דכ"שנאמר, שעימירה

ר שמעב, לות בלתי נפתרות במה לך הבחירה האנושיתשא תביא   עמה, שבין הבחירה הכללית להפרטית

דר עמורה על ה" הטיתך' ם דא" הלשון. איה חפשית כולה ומעברים נמצאיה מוכרחת וחיוביתנר אחד

רון המוכרח פת היא הוראה לענין, והנה הכופר הניתן במנין. חיד הפרטיהי חופש הבחירה ביחש האיש

לב כ אנשים רעי "אף שידענו שיש בה ג, ומה בכללההא כאשר בלא מנין פרטי תעבור לפנינו, הזה

, שט הקיום בשביל יחידיה אלהמפ ואין האומה מפסדת, אמנם הלא הכרח הכלל יחייב ככה. רוןחס ובעלי

רך בערכו לפי נע שם כל חס רון הוא, אמנם במנין הפרטי. ציא הכלל תועלתיו בשגם גם  מהרעים הללו

בבות אלה  כ באשר הרעיונות הם מסו"ע. יכות לכופרצר ודאי, הבחנת חופש הבחירה והרעות החפשיות

'  אם ד"שר הביע דוד בלשון אכ. לדותתו הסכמות מניעות מאליהם המון רעיונות בתור אבות  שלוה ,מאלה

א יצאו "כ,  מלבולא "אם כ, שבאמת הוא יסוד גדול בתורה , פש הבחירה הפרטיתחו הקטנת, "הסיתך בי

. ת של קחת כופררמת שנחלשה אצלו ההכרה הפנימיגו היו לסבה, הדברים מתוך צערו ונודו מפיו

פ הבירור "שע,  החיוב הכללי שבהאל ורה על אותו ההבדל שיש בין חופש הפרטיות של הבחירההמ במנין

רכים הפרטיים הד כי. להרע'  מעשה בחירי של איש פרטי כאשר בפרט תהיכל 'הזה אין ליחש למעשה ד

 .כל יחידירה חפשית לגמרי בערכו של בח ,"ובחרת בחיים"והכתוב אומר , חפשים המה
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qx . 

 
 של הד עה. עת שחימת התמיד וע ד זריקתושמ, ח"מיה דרמש ח"ד ר' ש סבא חתני"אר, י ועד עת  מועדמא

כאשר השיבו חביריו לאיובי על . להפר יראה.ולגד היא אבן נגף ומכשול עון, כפירת חופש הבחירה הפרטית

,  בראת  צדיקים בראת רשעיםוטותקל ב ראת חמור פר סותיו, וזבת ברא ת שור פרסות יו סדוקותהכ טענתו

י "וברה עבש אמנם בתמידות ניכרת היא. פר בעת המניןורכת השקלים כהצ י רושם"והיא משתברת ע

 שחר מכפר על עבירות הלילה ושל בין הערביים על של ידתמל"כדחז, שכפרתו אמנם תמ ידית, התמיד

סרי בעצם החטאים שראויים  מו הכפרה התמידית מדי יום ביומו מורה כאילו יש איזה חק. וםהי עבירות

גלה מת גם אינה, שהבחירה מצדה הכללית אינה חפשית, בים והכללהר וזה יצדק ביחוד בערך, לכפרה

, כ מהשקלים הפרטיים"ע. ועות הרבים איך שיהיותנ הפעולה רק להרע כי גם תוצאות טובות יוצאות מכלל

להורות שאמנם מצד יחש , לליהכ המכפרמתכנסת הקופה שממנה יקחו התמיד , א בערך מניןהו שיסודם

וצאות של כל הת ורעת, רטים לכפרה מצד שחופש הכלל אינו מוחלט בבחירההפ הכלל אל הפרטים ראויים

כ יוכל להחשב בתור "היחיד כשהוא לעצמו הוא ג. לוכו דבר חטא אינה מוחלטת לרעה בערך הכלל

ור הכנה יוכל להחשב לעולם גם בת אמנם. םא מפרטים ויחידי"מפני שאין הכלל נבנה כ,  הכללאל הכנה

אמנם מצד , חידיומי פ"הכלל נבנה עכ, ף כל סוף י עבוד לצורך הכלל או לאסו כי, מצד התיחדותו בפרטיות

שם מתיחד הפרט בפועל עם , נבא לחקר התכליתכש אמנם. ערך ההכנה אין הכפרה ראויה לו

, " הן אל כביר ולא ימאס", פרההכ כ חשבון" גאז יתגלה. פעולות תגלינה בערך הכללי המשותףוה הכלל

, ראה בזריקתומת והתכלית. שחיטת התמיד היא הכנה" .  ברבים היו עמדיכי פדה בשלום נפשי מקרב לי"

וב הט ומושג המוסרי של, להגדיר את ערך חופש הבחירה, פרצהשנ כ השתלמה הרשימה הזאת להפרצה"ע

מצב ההדרכה בולידות רישומים בלתי הגונים שמ ,דאיוהרע שלא יהיו הדיעות בזה נבוכות יותר מ

להורות שרק , יקתו תכליתוזר עד שעת, הכנתו, משעת שחיטת התמיד, ארך הנגף, לליתהכ הישרה

ז "נם כאמ .יהיו ראויים להיותם נשואי עון, יתוף היחידים לו בפרטיותםוש בהשלמת התכלית הכללית

צמיחת אלו  עד אותה השעה של, ע עם הטובהר שלא נתגלה בפועל הטוב היוצא מצד ההכללה של

אמרו צדיק ", "  גמול ידיו יעשה לוכי אוי לרשע רע"ו, יש הבדל גדול בין הטוב ובין הרע, ללייםהכ הזרעים

והתכלית הכללית , ברויע רק  לעת שכל משברים וגלים של המים הזדונים, " כלויא כי טוב כי פרי  מעלליהם

, " לתיךגא וכענן חטאתיך שובה אלי כי מחיתי כעב פשעיך"מר נא אז, המשותפת יוצאת לאור בגלוי

 .ערך זריקת התמיד, " אתיכםחט וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל"

 

qx ̀. 

 
ומצד , התורה והאמונה, לל יבוא מצד המוסריותהכ יחש  הפרט אל. בי יוחנן אמר עד חצות ממשור

כללו חטאות הפרטים יפלו שב דיני וקש ר הלאומיר החברה המכרחת את  האדם להיות מקש ,הטבעיות

ני אלה בש כ מקום"ימצא ג, רטיות יהיו לסבות מחוללות טובות בכללותהפ והתיקון שהרעות, בשני אלה

מכוונת נגד זמן ' תהי, ד הדיעות וקדושת התורהמצ ,הרושם המוסרי של צירוף הכלל מהפרטים. הסוגים

, א ניכר בערך היום אל הלילההו ,ל הכללאכר צירוף הפרטים הצד הטבעי של הי. מיד וזריקתוהת שחיטת

ון המעשים המ י"יבא היום לעורר כח קיבוץ החברותי ע, ציאותו היחידהבמ נגד מה שהלילה תיחד כל פרט

כ רושם החברה "לך ומתגבר הולך ומתחזק גהו כ כל שהיום"ע. המשותפים הנעשים תחת השמש
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כ הוא "ע. אנים ברעש ומלאים עניןסו ורתו והחייםבום שהשמש בגעד חצות הי, יבוצה הטבעיבק האנושית

כ עד  "א גהו ,ד מקרי ה חברה בקיבוצה שלרגליה באו המשפטים והדיניםמצ הבא, די"מועד קביעות ב

כ רושם תוצאה "ע, ש ההתיחדות להכנס מעט בלבבותרג כבר מתחיל, מאז והלאה כי ינטו צללי ערב, חצות

ומת הזמנים הארוכים שפועלים לע במשל של תקף זמן קצר, הבמילוא חיי החברה בכללה של שלמה

רטים ביחש הפ שבזאת יכופר עון,  הרע אל הטוב להכלילו ולהביאו לתעודהאת לצרף, פעולתם בחיי הכלל

 .חצות ממש, ושם עד עת מועד טבעיהר נאה להיות, חטאים טבעיים לחיי הקיבוץ הכללי

 

qxa . 

 
באותה  , כ שבהם שיש לי לפרע מהם כמה  חובותהר טול'  א כו" אר,אמר למלאך המשחית בעם רבוי

מיתית וההכרה של חופש הבחירה הא הדעת.  אבישי ב ן צרויה ששקול כרובה של מנהדריןמת שעה

יוב העדר החופש וח ,שהרע הפרטי הוא רע מוחלט מצד פרטיותו, משכת ממנההנ היחידית והתולדה

תגביר את  כח הכ לל ותתן , לל ערך השבת כל רע  לטובההכ שיש בחק, בבחירה בערך הכלל ותולדתה

בין בעניני , בוד  חכמים והוקרת דבריהםוכ בין  בענינים הרוחניים בתורה והוראה, תרכזות ומשמעתלה עז

מילא מובן שיד השיבוש ומ .בחומר ורוח, ושני אלה ביחד יבנו בית נאמן לאומה, ירוזוז לאום בהסכמה

ן מצד טבעו  בי בין מצד רוחניותו, יות וטבעיות במדרגת הקשר הלאומיסרמו בדעה כזאת מחוללת פרעות

הוא , תרכזות הלאומית מכל הפרטים המפוזרים אל הכללהה הדבר המראה בעליל על צורך. המורגש

ם תולדה של קיבוץ כחות רבים הנ שהם באמת, חולל האומה מקרבה לפעמים אנשים גדוליםשת מה

ימות נפלאה שכולם של אז תופיע לעינינו צורה של, יתקבצו באיש אחדוכש. יםרב םימפוזרים באותה בפרט

שכל אחד מהם , תכנסו למרכז אחד המון כחות רביםשה מפני, ומאין בא זה הכח. יכנעו מפניה

יכול להיות שלא ישא   , יחד לעצמומת ובהיותו. ע בפרטים ידועים ומיוחדים של האומה"ום בפמק מוצא

רטי הוא כולו הפ או שעצם הכח, או מפני שיש עמו חסרונות ידועים, ם חוקוליהש מפני שלא, הכפרי רב בר

ח הכ ,אמנם בהתרכזם באיש אחד. ריכים להיות לו בתור תבליןהצ חסרון כשאין לו משלימיו מהמון כחות

ה שיחשב חסרון בכח הפיזור תראה מעלה שמ עד, הכללי המשותף יצרף את החסרונות אחד אל אחד

א בן לעמו ולחברה הו שהאדם הגדול, כ מכח  העם כולו"וכל זה בא ג. ההתכנסותק בח גדולה ונהדרה

פרטים וה כ בהיות האומה הולכת משרים"ע. נתה נפשו הגדולהנב ומרכושה הטבעי והרוחני, שממנה יצא

ליים משמשים לוהחסרונות הטבעיים הכ, םשל אז מתקבץ  כ לל, שומרים אורחות מוסר לפי ערך הפרט

י "חוזרת אליה ע, דולהג והפעולה שפעלה החברה על היחיד.  פועלות טוב בכלללותמע לשימוש של

יות אש אבל בהיות הדיעות הגורמות לכונן יפה. ב רוחני וחומריטו ז רב"המשמעת הנמצאת ומנחלת עי

ז אין העם משתמש בכח א. מתרופפות, מרו ורוחובח לחזק את  המשמעת והאגד הלאומי, הקיבוץ והמרכז

כי רק , ורו של עצמו הוא מהלךלא ,כי אינו מכיר שהליכתו לאור הגדול, ואינו הולך לאורוחיד הי הגדול

רגישם בה ,כ לפעמים רק אז יתרפאו מאולתם"ע. רב הגדול המורם מעםבק האספקלריא הכללית נראתה

והנה לעומת שני הרשמים שצריכה . שים שבדורמע חשכת ההעדר בסילוקו של צדיק וגדול דעה ואביר

,  יא מובן התורה והלאומיותשה ,מצד הרוחניות ומצד החומריות, ללית להיות חזקה בהםהכ רותההתחב

'   ם יצא דבר דשש ,היא  מרכז התורה  וההוראה, אי כות מרכז  מצד האמת. כזיותמר נמצאו שני איכויות של

ה דע שכל, מרכז ההסכמה הוא גדול בענינים המדיניים כח. לוםהש ומרכז ההסכמה מצד, אמת לכל ישראל

היא מחזקת יותר את האימון הזה של , ללהכ שמשרשת בלב יותר את גו דל הטוב של צירוף הפרט אל

ם את ערך ההצלחה ש ל  הע כשיכיר, רכז האמת היא תולדה אמונית שתבא בדעת נפשומ .ההסכמה הכללית
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ל שלמתם שבה אז יכיר שהחכמה האלהית הכללית המתעסקת, דיהצד ההתכנסות הפרטים אל הכלל מכל

לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך מן , כז הרוחנימר על, חותם האמת, בהכרח תקבע חותמה, הבריות

 המרכזית המוסכמת של ,אנו חפצים להכיר את רושם של קיבוץ שני הכחות יחדכש .ואהה המקום

מצד ערך המרכז לצד האמת הלא ממנה  , נהדרין עצמהבס אנו מוצאים אותה, והמרכזית המאומתת

ל במה יהיו חזקים הדברים אב ,אמנם זהו בדברים המוסכמים מצד בירורם. רה לכל ישראלתו יוצאה

ם היא הנה אור שג ,פה תסייע האמת המוסכמת, " אחרי רבים להטות", ביםהר פ"שנפסקים ע, המסופקים

א "כ, היא תולדה של האמת המוסכמת לבדה,  רת אמתתו פ" עתאמנם מצד  היותה יוצא. עולם לאומה

ורב ובעל , איש גדול בתורה' שהי, ויהצר אבי שי בן. ות של האמת המוחלטת עם האמת המוסכמתכח חיבור

רכז הראוי אל האמת המ בין מצד, עד שמצא לו מקום מרכזי בלבם של ישראל, אומיתהל בעמו בהנהגה

ובין מצד המרכז הראוי אל האמת המוסכמת  ,  האומהשל רוחניותההמוחלטת שהיא מכוונת את 

א עם הדיבור שהוא שקול כרובה "כ א למסור ציור הדבר"א, ד הלאומיות החמרית של האומהמצ שהיא

וחובות , נושיהא חטאי השכל והיושר, ם כמה חובות נגד הטבעיות הקיבוצימה בזה יפרע. של טנהדרין

כ כמה גדול  הוא  "אז יכירו ג . רכז המתיחד מכל צדדיוהמ כמה רע ומר  אבדן אמוניות ותוריות בהכירם

יעות הטהורות מחוללי השלום הכללי הד ולא יעלה על לב להרס אלה, ירוף של הפרטים אל הכללהצ רךע

 מבירור של אלה  רק שמתקבץ, נימית שבהם היא הכרת כח המוסר הפרטי והכלליהפ שהנקודה, בעולם

שמזה תבא הברכה , מניעה שלה ביחש הכללותוה של חופש הבחירה הפרטית, שתי הקצוות

קשר את כל הפרטים באהבת ול ,ועבודה תמה וטהורה בקרב כל יחיד ויחיד' דיל יראת דגלה האמיתית

עשים לא במ והענינים הכלליים נלמדים, עוות של המנין מבלעדי שקליםהמ תיקון. עולם אל הכלל כולו

 .וזאת היא דרכה של ההשגחה האלהית. באמרים
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בון רק אי א פשר שיכה שורש המרי של. קב אב ינו ראהר יע"א ,מאי ראה, וינחם על הרעה' השחית ראה דוב

שכשרון ההתרכזות ותועלתו , ומה הישראליתבא שורש גדול. בקיבוץ הבא מדיעות הרעות לכשמתרחבות

, חיל להתכונן בתור עם נבדלהת שהוא כבר, ה"ינו עבורשה נפלאה והובררה ביותר ביעקב אבמ מוטבע בה

לא , "ת אלהיםבי אבן הזאת אשר  שמתי מצבה  יהיהה"ואמר. אליות לישרעד בבנותו לו בית של שבטי יה 

שמורה על , אבל הבית מובדלת ה יא. בדל במחיצותמו שאינו' כאברהם שקרו הר ויצחק שקראו שדה 

קא נחלתו של יעקב היא בלא דו מ"דורש אותה ומ' בארץ אשר ד, ומה הישראלית ברוחניותההא התיחדות

מ ה שלמה או אפילו בחק, אינה התיחדות של טמיעה בפרטיות, הכרה שלממה שההתיחדות הבאה, מצרים

כ דוקא יאמרו "ע. שפעה וההתחברות היותר מועילההה א התרכזות למען הוסיף לח"כ, בלאומיותה

התכנסות  , יבור של שתי הקצוותהח זאת היא תורת, ואל בית אלהי יעקב ' דים לכו ונלכה אל הר רב עמים

י ומלאכי "אכי אמל כ ליעקב נזדמנו לו במקום אחד"ע. ן כח מלא בעד הכללכילה היחיד בגבולו בתור מרכז

תתן כ ח גם , המרכז, י"א, ראו בשם לזכר עולם מחניםלק נעשה לו ראוי, ואותו המקום המיוחד, ל"חו

א "א, ורשה כזאת לה בדיעותיהשמ ואומה. י שתתפשט בכל העולם כולו"תרחבות עתידה אהה ,ל"לחו

מילא מהר תרפא ומ ,ן אלה שתי התורות של הפרטיות והכללות בחק יחידיהבי ראוישתאבד דרך ומסלול ה

שהמה לא לפי , והאגודה הכללית.  הצדק  הפרטיאת ממחץ פגעים של דיעות הרעות המהרסות

, ובחרת בחיים, חירה הפרטיתהב תבין ותשכיל את רב אשרה בערך, מעט תשוב אל לבהוכ ,רוחה

דשים והארץ הח כאשר השמים, כחקות שמים וארץ,  שהיא חק עולםלליתהכ המתאימה להבטחת הברית
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 .מכםוש כן יעמד זרעכם' אמר ד, החדשה עומדים לפני
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מעקידתו של , ור קדושת השם שנחלנו מאבותינועב שכח מסירת נפ. מואל אמר אפרו של יצחק ראהוש

. שולים שכליים ומקרייםמכ זיר לאיתן היושר את כל שיבושי דיעות המתרגשות לרגליתח היא, יצחק

 הנקודה את ',חפץ השם ית, סירות נפש בשביל הדבר היותר קדוש ונשגבלמ ביותר תשריש בלבנו ההכשרה

וכבר היו . א בידיעה הברורה של חופש הבחירה"'כ בא אליהלהיותר רמה  שבצדק הפרטי שאי אפשר  

ים והתנצלות בכחשם בחופש פנ רוישימו להם סת, לעמנו' א עמדו בניסיון בימי רעה שהישל נכשלים

מצד ' בת השם יתאה ,ירות נפש מצד הידיעה הברורה של יקרת האמת לבדהמס אמנם. הבחירה הפרטית

. א א ת עו מק הצדק ה פרטי"לא תגלה  כ, כלו ובדרכובש ש לם הרגש הטהור שראוי להמצא באיש

נתינת החיים ,  הרביםיד בשביליח נ"מסי, נ מצורפת לרעיון של ההטבה הכללית"המסי' תהיכש אבל

יה יכולה לעמוד בר היא מדת  הרוגי לודי שאין כל, י היחיד בשביל חיי הרביםחי נתינת. בשביל יקרת  החיים

ויקרת , יגלה לפנינו צדק היחיד בכל אורו והדרו, דויח כשמתרכבות  אלה שני הרעיונות. במחיצתם

קידה שהיתה בציור ואל הפועל לא הע .עד למדת מסי רת החיים הפרטיים, לל כפי גדרו האמיתיהכ ערך

והיינו כי . ייםהח נ שעמה יש הוקרת"מסי, נ ב שביל החיים"מסי, נ" מה של מ סהר תורה לנו תכונה, יצאה

זה נודע לנו מאפרו של . לל כפי מדת היושר האמתיתהכ כששם עצמו נטפל אל, ק הצדק הפרטימזהו עו

א הנקודה היותר רמה שבצדק הי ,הטהורה'  דלתו לעולה ברצון תמים וקדוש בשביל אהבתהע ,יצחק

נ עצמה "סיהמ וכי, המורה כמה יקרים הם החיים, "לח ידך אל הנערתש אל"י "ע, וההורדה. היחידי

. א לרוממה ולהביאה לתעודתה"לא לאבדה כ, ייםהח נתכוננה כדי להשתמש על ידה בהטבת ערך

אמנם  . 'בהתענג על ד, יי עדבח ,רוח הנצחיבחיי ה, רטי ימצא לעולם מקומו בחיי עדן עולמיםהפ הצדק

רק , ללהכ קום שאנו מוצאים הדבר הרם שבמוסר וצדק בערכם של חייבמ פה בעמדנו, במה יתואר לנו

הננו נשמרים משחיתה , דושות קבועות בנוהק ומפני שתכונות אלו. בהתכללו עם הודק הכללי

', כ כמעט נוסרו מיד ד"ע. לליהכ  היסודוקרת בשובבות דעתה את הצדק הפרטי ומהרסת אתהע ,מוחלטת

קידת יצחק וע ,השם מעינו להצדיק את  כל הבריות כולם, איש החסד, רהםאב שבו אל עיקר  תכונתם ברית

נ באהבה "היא מסי, ותר עמוק שבתכונת הצדק הפרטיהי המורה לשום שימוש לעבודת הכלל את הדבר

 .לב ושמחת
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, ללית המצטרפת מהיחש הנאמן של כ ל הפרטים אל הכללהכ הקדושה. י נפחא אמר כמף כפורי ם ראה"ר

א בשביל מורשת "לנו לזכות לה כ' הי אי אפשר, אלה' פי המעלה הרוממה שבאת בקרב עמנו עם דשכ אם

ביאה לידי לה ,אבל המורשה תמסור לנו רק את  הכללות של כל השלמה. חקיצ אפרו של, קדושת האבות

בכלל כסף של , על והמה נמצאים בכטף הכפוריםפו עשים תדירים שלדרושים מ. שכלול וקנין נכון

שהרי הכוחות . רטיים אל אוצר הכללהפ הכוחות מאגדת את, יתן לאיזו מטרה קדושה ועליונההנ ,יחידים

כ כסף  "ע. לת הכללותמע הנם עולים משפל פרטיותם אל עליית, רוחת הכסף ההואבה הפזורים שעסקו

טיהם א ל   פר בר נקנתה בפועל בכלל המעשים של עם ישראל לקשרשכ תכונההוא המורה על ה, הכפורים
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מתנדפים כעשן דיעות הרעות המנגדות   , ם ממינםלה יםמאשר מכח קדושת אלה המעשים והדו, הכלל יפה

 .'י קדושת מצות ד"כונה שכבר נקבעה יפה בלבבות עהת לזאת

 

qxe . 

 
 העליונה והקדושה של הערך הנאמן של הפרט  הדעה. אהיר 'שנאמר בהר ד, י אמר בית המקדש ראה"ור

א תעמוד רק במעמד הפרטים של דהיינו, א כשתעבור את כל הגבו לים"לא תגמור לפעול כ, ללהכ עם

ביה מכונה תג אז כאשר. 'א תתרחב עד האהבה העליונה של כל ברואי ד"כ ,והכללים של האומה בלבדה

היא מתקיימת לעד  לעולם ומוסיפה פירות של , ונילפ שכל מצרים לא יעמדו, במעלת הכלל היותר מקיף

הר העומד בראש " . ל העמיםלכ בית תפילה"ו, " זאת מנוחתי עדי עד", נחלהו, ת המקדשבי .ברכה לעד

היותר עמוק , רם רק המרכז היותר. אלהי ישראל שכם אחד' לם לעבוד את דעו וי ומפולש לכל באיגלהרים

, א רק הוא יש בכחו לנצח את כל הדיעות הרעותהו ,דושתובכל טהרתו ועז ק, והיותר קבוע ונצחי

כ התיקון היותר מלא לעמוד "ע .ומת אור  שמשו הגדול כשחקי עבים קלי ערך שמהרה יכלולע הנחשבות

, קדשהמ הוא היסוד של בית, שבהם זכינו להיות עם עולם, שראליםהי היסודי שבחיים האמתיים

שהכל נובע מחשבון . קינו וישועתינו כלפיד יבער צד א כנגהעדי יצ, הקדושה הקבועה שעומדת לעדי עד

מחופש הבחירה הפרטית ', רת דתו פ דעת האמת של"קרו נובע רק עעשמ, ך הפרט אל הכללער הצדק של

ת הכלל כנזר וא עמדת לעולם את הפרט  במציאות המלאה הגשמית והרוחניתשמ ,וכריתות הברית הכללית

רק הוא המחזיר בכח נצחיותו את  , ירו את דר ך החייםיא  לעד לעולםאשר רק בהצמדם יחד, ועטרה עליו

, חלים של מורשת א בות וקדושתםהנ כ כל"ע. של איזה דו ר או דורות ש אבדו דרכם גל המקריתהר המעדת

ותר עליון ויותר הי הולכים אל התכלית, ועל מקדושת המעשים בתור תולדההפ בתור הכנה וההוצאה אל

שם תזרח שמש הקדושה , " ציון מכלל יופי אלהים הופיעמ" , מקום האורה,הוא בית המקדש, כללי

עד התכלית הרם , א אלה לפני מזבחךובבולב אשר ידעת איש את כל נגעי, פרטי בתכלית המעלההדק הצ על

 " .הוא האלהים' מען דעת כל עמי הארץ כי דל" ,היותר נשגב
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ומסתברא  , ק ראה"א כיהמ"וח, ורים ראהכפ סףא כ"ח, ש בר נחמני"י בר אידי ור"יגי בה רפל

ברים הנאמרים בתור מקוריות אל היסוד הד .יראה' ק ראה שנאמר אשר יאמר היום בהר ד"המבי ד"כמ

אה יעקב ואפרו של מר כ"ע. כ בתור עם שלם אל הפועל" כלולים במה שיצא א חהם ,שהתרשם באומה

תור עם וב  כפורים תגמר  תכונתו ביחש עם ישראלאמנם כסף. ק"יהמוב יצחק כלולים בפועל בכסף כפורים

אם כללות , דיין לא נדע איזה תכונה פועלת בפועלוע . א ת ההיקף הכללי הגדולר ובית המקדש יגמ, לבדד

לב היחיד קרוב הוא לחוש וה ,מפני שהיא קרובה יותר אל המעשים ההוים,  כלל ישראלשל הפרטיות

, ותר נשגבההי פ מחשבתן של ישראל עולה היא עד המגמת "או שעכ. ואהה ולשער את אור המוסר הכללי

אבל . טהורה' כי מוסר וארחות צדק ומשרים ביראת דדר רובה להתכנס בלב ולסול בשבילהקכ היא "ע

כבר נאמר   , תנחלות הקדושה הזאתהה עת היסוד הראשון של מסירות הנפש הפרטית והתיסדותשב כיון

 כל םינו נבדל עוא כ א נו רואים שהיחש קרוב"א.  דוקא לנס  עמיםא עומד להיותהו 'הר ד". יראה' בהר ד"

על על נפשות האומה הישראלית לכוין אותם פו להיות, ההכנות הרבות והגדולות הצריכות לו
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וב אל הלב והפעולות נמשכות  קר כ"וכיון שעם גודל האמת ואור הצדק שיש בו הוא ג. שמיםשב לאביהם

ד  "תברא כממט כ ודאי"א. הוא היתד שכל הפרטים נגררים אחריו'  שיהייךצר ודאי, אחריו להתישר על ידו

שאינו , גללה הם ראויים למעמד טוב ונעלה נצחישב ,וההכנה הפנימית שיש בישראל, ק ראה"ביהמ

הוא המגין על כל פגע , י"ת על ישראלזא לעולם", שתנות בערכו כמו שאינו משתנה לעולם במקומולה צריך

 " .את הברכה חיים עד העולם' ה דצו םכי ש", גשמי ורוחני
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יון בז רקיקה שהיא דרך, רה תורה של נעליך מעל רגליךאמ ומה מנעל שאין בו בזיון, ו ממנעל"יקה כקורק

וימצא , לו מסור לעבודת הקודש עבודה שכליתכו 'היא שבעמדו שם יהי, מכלל קדושת המקדש. ש"לא כ

שהמנעל עושה את , ודשהק כ חויב חליצת המנעל במקום"ע. ףכשר אז לעבודת צרכי הגומו עצמו בלתי

ם צריכה וא .כ מברכין שעשה לי כל צרכי בדסיים מסאניה"ע. ל צרכיולכ האדם מוכשר לעבוד עבודת חול

ו שצריך להורות התרחקותו אז מכל  "ק, ן בהם גנאי אי פ שבעצמותם"אע, הוראה ההרחקה מצרכי החומר

 . עליהםהרתו שהרקיקה, בין מוסרי,  בין טבעי,בין כיעור הסכמי, עורכי דבר
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יא שה רקיקה' ו כו"ר המלך בלבוש שק והלא דברים קשע ה אומר כי אין לבא אל"צ ה"א, י אומר"י בר"ר

, דהיינו הצדקה והמשרים, יקר היופי השכליהע 'וצריך שיהי, כשם שיש יופי שכלי ויופי חושי. מאוסה

, כ משמש הגון ויפה"א גהו מנם הטפלא. טפל לו' יופי החושי צריך שיהיוה, דות טובותומ מעשים טובים

פארת ות הוד והדר לפניו עז", ניו במצות הידור מצוה עד שליש לפ  התנאה-" זה אלי ואנוהו"כ "ע

אמנם ריחוק הכיעור החיצוני . ה שראוי להתרחקממ הוא העיקר, כן הכיעור הפנימי השכלי" . במקדשו

קיקה שתאסר מצד הרעיון של הר כ כאשר"ע.  הפנימיי לתכונת הרחקת הכיעור השכלך ומביאער כ"ל ג"י

 לו מקום יש בא להוסיף שגם עצם הכיעור החיצוני, רחקת הכיעור הפנימילה יש בה הערה, ו ממנעל"ק

ומזה . חוץ להערה שבה וגרמתה בערך סימבולי, נושיתהא הגון וראוי להרחיקו מצד התכונה השלמה

, וב הכללי כשיוכר מקומו הראוי לוהט  עצמי גם להיופי החיצוני בתור משמש נכון לתעודתש ערךשי נבין

מיתי שגורם הא א לעומת  היציאה הדמיונית מסדר ה שכלי והצדק"כ" בל היופיוה קר החןש"ולא נאמר

עד שגם  הענינים הנימוסיים המוסכמים ,  כל עניןשל א בצד  חיצוני"לקלי עולם שאינם מתבוננים כ

  " .יני אלהים ואדםבע ומצא חן ושכל טוב", גם המה יש להם ערך נכבד ופי והכיעורהי בחוקי

 

xr . 

 
משקלקלו המיניס ואמרו אין   עולם אלא , ולםהע  חותמי כרכות שהיו כמקדש היו א ומרים עדכל

אוי לתלות עליו כל מעשה טוב וכל הדרכה שר היסוד. קינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולםהת ,אחד

שהרי הכלל , צחיותהנ כבר יש שם , והנה במקום שיש בו קשר  כללי לאומי. ר נצחידב 'שרה ראוי שיהיי

שתתברר שהיא מוסיפה טובה למצב הנצחי , כ כל הדרכה"א .י"דור הולך ודור בא", לעולם הוא קיים

ותיה עם כל המון מצ,  התורה כולהכל כ כבר יש מקום שתחול"א. היא ראויה להשמר באהבה, ללהכ של
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ימוד של הנצחיות הפרטית הל כ אותו"א. ולם יש להם ערך אל אושר הכלל ונצחיותושכ כשיתברר, טיהרופ

ליו בנין שע בתור יסוד, אינו צריך להתלמד בכלל האומה, חיית המתיםות שבאה באמונת השארת הנשמה

שהוא נצחי  לללה מקום לתלות בערך הצדק מצד הכלא שהרי כבר יש, הצדק ושמירת התורה תלוי עליו

כ חייב הדבר "ע, מן אל הצדק הכללינא והנה דבר ידוע הוא שבהיות הצדק הפרטי יסוד. ולם האחדבע גם

וסד בחוזק ויסוד מי א לו להיות"והצדק הפרטי א. כ"ציאות אל הצדק הפרטי גבמ מקום מוכרח' שיהי

והנה בהיות . שי תחית המתים והשארת הנפ"ה עבא א בלימוד הנצחיות הפרטית שהיא"כ, מוסד

ן צריך בפני האומה להשתגר   אי ,שלא הושחתו בדיעותיהם של מאשרים מתעים, רות ישריםדו הדורות

אין המשיג  כש ולפעמים. יא צריכה לעיונים עמוקים ולציורים מופשטיםשה ,תמיד ענין הנצחיות הפרטית

 הצדק מצד חיובה פה חובתיכי די להשריש , הכה מוכשר לציירם כראוי יביאוהו לידי עצב ורוח

לו שום ' לא יהי, וא היסוד אל הכללשה ,כי לא יתכן שהפרט, מילא ירגיש השכל הפשוט והברורומ ,הכללי

בודות נכונות של בע והדעה הישרה מחייבת שהאיש שמלא את חלל חייו. י הגוףחי תוכן בעבור הזמן של

ולו שכ בעולם' ויתענג על ד, ל ועשהימי את  אשר פענולמו הפבע כ בב א עתו להתיחד"ימצא ג, הצדק הכללי

היא החיים  '  כי ברכת ד, צבים לגדרים חלוקיםהמ וראוי הדבר שלא יחלקו כלל שני. טוב וכולו ארוך

, יים לפי המושג ההוההח כ כאשר אם  נמלא את  החיוב של צדק"א. פ תכונתם ואופיים"ע המלאים צדק

צא נמ אז, א בהצטרף עמו מערכת הכ לל"כ, ייםם ציור לצדק החשו שאז אין אנו  מוצאים, המושג הגופני

דרך , הוא דרך צדקה, בהוה ובעתיד, בת הכללהט לומר שכל דרך בחיים שמסכים אל, לנו הגבלה על הצדק

שכשיבאו חיים , מו יורנועצ ואותו הצדק. ושר הכלל היא דרך חטאים שראוי לסור ממנהמא וכל הפונה', ד

רך בטוחה בד ישמשו לנו אלה דרכי הצדק להעבירנו, כירים כעתנו משא רים מאותו הפניםחשלהם פנים א

נם כל אלה הדברים הפשוטים וברורים אמ . העולםעד ,כ די באמירה אחת"ע, ממצב אל מצב באופן הגון

יעות זרות וילדי וד והדיעות לא התערבו בסיגים,  אם דרכי החיים לא נושחתורק ,הם בנקלה מובנם

, כ ישים האדם אל לבו"א. ירה מלא צדק ומוסרבה  היא בעיןשאז ההשקפה על החיים, נכרים

, א ודאי נמשכת מ הצדק הכלליהי .וכיון שישנו, יים יחייב שיש תכלית טובה אל כל המציאותהח שמוסר

ם  שכש כ"כ הוא פועל ג"ע. לל את הצדק הכללי עם הצדק הפרטיכו ואז הרעיון האחד של הנצחיות

. מנים לכל דבר שיש בו הצלחתו והרמת קרנונא ,]לעמם[לל לבנים שהמוסר הלאומי מועיל לעשות את הכ

צר הרע לא יוכל להתגבר וי ,כ על הצדק הפרטי להתנהג בכל דרכיו באורח צדקה ומשרים"ג כן פועל הוא

רי שה .ת פרטיותוויראה להוסיף לו גם בעול טוב, וסרית הכלליתהמ עליו לומר שישליך את ההשקפה

שאם אין צדק פרטי , ללי באורח ישרההכ משך ממילא מהידיעה של הצדקהצדק הפרטי הנצחי הוא נ

וצא מן החיים הי מה הוא המוסר הכולל, דם להיות נשאר בעצמותו קיים לעדלא שאם תקוה אין, נמצא

שאף אם אמת  , ותקודף צדק ומשרים על הרודף מעשלר ומה יתרון, הרי הם עוברים מהר, בכללב

ז ניתן להאמר רק "מ כ"מ, ובוט הטהורה אל חיי צדק היא דבר נעלהואהבה , כר מצוה מצוהשש הדבר

, א עוברת"כ אבל אם לחיי הפרט אין תכלית. י צדק ולהגדירם בשם הצדקחי כשיש יסוד נכון על מה לבנות

ק הוא שהעובד העוסק בכל טוב  לא  דכי איזה צ, י צדקחי הלא בטל מצד ההכרה הפנימית עיקר רושם של

ורות שלמים להשקיף על החיים הד ז שהיו"כ כ"ע. בו לפי ערך קיומו של עצם הטובא יחוש מטוול יראה

, אלהי ישראל'  דשל נצחיות היא תכלית הברכה, במאמר כללי" עד העולם"לול בלכ די' הי, בהכרה מוסרית

וך מת ,ומושג החיים הכלליים, השחתו הדיעות ונטמטמו הלבבותמש אבל. את כל מיני הצדק לפלוגיהם

אפשר שאין כלל תכלית ' ים להתפתות שיהירב וכבר החלו, איבד את ערכו המוסרי, י המעשיםשיבוש

אף שהוא מ ג ינת נפש וחק , ציאותבמ כ אפשר שרק צדק כללי נמצא וצדק פרטי  אינו"א. ייםהח מוסרית אל 

וחנית במערכה הר לא הכיר עוד האדם את ההשארה, זאת ההשפקה הנשחתהוב .מ לא יחושו לזה"מ, עול

, לליהכ שבו תבנה התעודה של הצדק, בדיל בין העולם הגופנילה כ הוצרכו לתקן"ע. אחת עם הצדק הכללי
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מצאו  מקום להעיר , י התלמדות הפרטית"וע. רטיהפ כ בצדק"עד העולם הרוחני ששם יש מקום לחזות ג

 נחוץ הדבר' ותר היבי .ילואובמ מה שחדל השכל הפשוט כבר להרגיש, ך אמונהרהשמיע בדול אוזן

לטת  בו שאם רק  התעודה הכללית היתה, דולה של הגלות הארוכההג להתעתד צידה רוחנית אל  הנדידה

להיות עובדים עבודת , ו חיים כלליים לאומייםזי אז ב מה מצאו כח  הפרטים הרבים שכבר לא ר או, באומה

מקום לאור ' יר לא הכב ואז הלא, אשר מבלעדם כבר נמחה חלילה שם ישראל, מצותוה ל התורהובע' ד

דק הצ ל לעורר את הידיעה הטהורה של מציאות"צרכו חכמים זהו כ"ע. גדול מן העולם על מה שיחול

לאומי הוהצדק הכללי , ם בעת יכסה חושך ארץשג ונבדל ממנו בזה, שהוא עולה על כל צדק כללי, הפרטי

 האחר לישר את נתיבות   ולםהע ,מ יאיר אור הצדק הפרטי של נצחיות הפרט"מ, תראותלה יכול' לא יהי

לה אינו כו אז העולם של המציאות, ים הלאומיים מלאים כח וקיום גדולחי כ תחת אשר בהיות"ע. החיים

' הוצרך הדבר להבדל כדי שישמר אור ד, אומיים מערכםהל כשירדו החיים, ראוי להבדל למערכות שונות

והדברים . ולם ועד העולםהע מן, י האור של החיים הפרטיים"ע, סתר פני החיים הכללייםבה כ"ג

. ליותשכ מו שבאד ם הפרטי יתראו לעינינו תכונות הרגשיות ותכונותשכ ,מתבררים יותר כשנשים אל לב

 מכריעים את האדם לכף זכות למעשים טובים הם ,התכונות של הרגש כשהם מתנהגים כראוי במשרים

  המעשים הטובים ההם ומה את  עושהפ שאינו בא לידי חשבון ודעת מפני מה הוא"אע, בותטו ולמדות

ל הרגש אב .מהכרה שכלית, ברים במה יקראו אלה המעשים בשם טוביםהד ואינו יורד לעומק, תכליתם

נמצא גם העילוי ' מ צריך שיהי"מ" . םחרים תניש תומת", הישר הטבעי יורהו דרכו ללכת במשרים

לעדי רוח השירה והפיוט גם ברוח מב שידע, עלה האדם ממעלת הרגש אל מעלת הדעת והחשבוןשי השכלי

במציאות ' הי ואם לא. שה את הטוב והתוכן שעבורו הטוב נכלל בשם הטובעו למה הוא, שכל ומשפט

אפשר כלל לקרא את   ' אז לא הי, במשפט הרגש מצאהנ השכלי לברר את היושר והצדק.מקום למשפט 

כ "כמה והמשפט החד הוא חותך גהח קאלא מפני שעומ. וא בשם היושר והצדק שאנו קוראים לוהה הרגש

בדים מאד גם את   מכ כ אנו"ע. ש בכל הדרכים הטובים של נטיית הרגש הטובשי בטעמים נכונים את הצדק

פ הטוב ההוא הוא טוב  מקורי  "מפני שעכ, ד החכמהמצ הנטיה בעצמה גם אם לא  באה אל מע לתה

מובן שהנהו נמצא  , בכל דרכי חייו, שיתנוהא וכאשר הננו מוצאים הדבר בפרטיות בהדרכה. כמהבח שנוהג

וב המסודר שיגיע אל הט שאף אם מפני החשבון של, ובמקור של הצדק האנושי, לליתהכ גם בכלל ההנהגה

ב הש נמצא כבר די ,  נחיצות  התכנית הלאומית של כלל  ישראלאת ומכשנצרף ע. הכלל ממעשים טובים

באשר בהם חיינו והוא שעושה אותנו  , ורההת רכיוכל ד. לנימוקים של רגשי יושר על כל ארחות המוסר

שבון של ההשארה והחיים הח אף אם, רוממת את כללינו לעד לשם ולתהלה ולתפארתהמ והיא, לעם

שך נמ שהאדם, א מצד הרגש והנטיה הטבעית"ז אינו כ"אבל כ. כ"כ הפרטים הנצחים לא יהיו ידועים

לחה ניצחית לדורות רבים הבאים וכל דבר הצ םוכל דבר הגור. אחרי היושר והטוב כשמטהר את נפשו

ושו שיש חובה קדושה ונטיה בח הוא נכון למצא, גדיל את ע רך עמו הפרטי בחומר וברוחומ שמקיים ומחזק

, גשהר אבל כשיבא החשבון לעלות על. עשים המסתעפים מכל אלההמ מוסרית שיכנס בעולם של כל

נמשך טוב   ' למען יהי, יו הקצובים עלי ארץימ ע ובדאיש ' ולשאול מה הוא המשפט והצדק השכלי שיהי

אמת . וב אשר עשההט כ לחוש את"והוא לא ידע ג, דורות גם של זרים שבאים אחריוול ליוצאי חלציו

ל אב .ה לאדם להעמיד את מרכז הנטיה לטובה רק את עצמיותונא כ שלא"כי המשפט השכלי יחייב ג הדבר

ואם אין עולם . ר הוא עושה במערכת הכללאש ולראות את הטובצדק נכון הוא מאד להיות מתאוה לחוש 

לרוות רק   לא ימצאו, לאומיותוה צבור משפטים כלליים לכל דרכי התורה מצד הכללותשנ אף, אלא אחד

כ בעת "ע. הפי שגם הרגש ראוי להיות נדון על,  תביעת המשפט והחכמהאת ולא לשכך, את צמאון הרגש

ראו חכמים , י סכסוכי דברים וסיבוך דיעות"ובה עהט מוטט בפעולתןשהנטיות הטבעיות התחילו להת

 כי גם למעלה מן הרגש הישר תען דעלמ ,מן העולם ועד העולם, ליראיו' ודיע לכל את הנודע בסוד דלה ל"ז
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תשוקה היותר מפוארה היא שה ,ואם שטוב הוא הרגש ללמדינו. צדק הפרטי מתמלא בושה יש חשבון נעלה

ועל טוב יאריך  הפ שהמשפט המוסרי הוא מחייב שהעובד, שבון בתביעתוהח כ"ל צדק גאב. הטוב הכללי

למען יזמרך כבוד ולא ידום ", אותו שהצטרף בטוב הכלליבר לשמח', לראות ולהתענג על ד, ויתקיים

 ".'הי לעולם אודךאל 'ד

 

rx ̀. 

 
'   ואומר ד ', ם וגואמר והנה כועז בא מכית לחשנ ,תקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו כשםוה

א הפרו תורתיך "רנ, הפרו תורתיך' שות לדלע ואומר עת, ואומר אל תכוז כי זקנה אמך, ור החילגב עמך

ביך הלא אכל ושתה ועשה משפט א" .'האמיתית היא ההליכה בפועל בדרכי ד' דעת ד. 'ות לדלעש משום עת

השלום , לוםהש  ותיקון ההנהגה הואהסוג העליון הכולל את היושר, י"תיאו הלא היא הדעת' וצדקה וגו

כל לשלכונן אותו באמת  ובבטחה צריכין אנו . םלע בין עם, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחבירו

עולה על ' י ההשקפה החיצונה הילפ והנה. ' ועבודת ד' דולות של הלימודים החכמים של דרכי דהג ההכנות

תה נשארת  הי הדבר כן' ואם הי. 'לעדי דעת הלום להתקיים בעולם גם מבהש הדעת שיש אפשרות לתורת

ובאופן  . רמה הרוחנית של האדם שמגיע לאשרו הנצחיהה רק  בשביל' ועבודת ד' התכלית של דעת ד

ד השלום והמדות הטובות הנוגעים מצ חלק אחד, וייק אז היתה תורת המוסר נחלקת לשני חלקיםמד יותר

מה שבאמת אי ן , כליתבת שאינם נוגעים כלל זה לזה'  די עניני התורה ועבודתשנ וחלק, לישובו של עולם

נושי הא גת אלהות הטהורה יבא כל המיןשוה' י עבודת ד"וקא עשד היא מפני' תכלית עבודת ד. הדבר כן

כי מלאה הארץ דעה , עו ולא ישחיתו בכל הר קדשייר לא", וכן העיד הכתוב . למצב השלום היותר נשגב

'   בין לידיעת איכות עבודת  ד, לוםהש בין לידיעת איכות , יעה הזאת נוגעתוהיד". ים לים מ כסיםכמ ' את ד

' ארי  השם יתבת  בהיותינו יודעים שמבלעדי הידיעות הטהורות האמתיותכי .וכל התורה השייכה לה

אז , א למין האנושי לבא לידי מרכז השלום"א, דולותהג ודרכי התורה והעבודה הנלוים לאותם הידיעות

כלית של דעת האלהים כשתתברר הת וכן. ור את הערך האמיתי של השלום שאנו מבקשיםותר בירבי נכיר

אדם ' קינו שיהיהת כ"ע. אז תתברר ביותר, ועל את השלום הכללי והפרטיהפ שהיא צריכה להוציא אל

ים מעורב עם השלום והסידור של תיקון האנושי שמ כח שם' שיהי, חבירו בשם' שואל את שלו

ך לתקן את איתן מ צב אי ,נה הדבר מתחיל בתחלת השאלות של החברה האנושיתוה .מתוקןוה הטוב

' היא שאלה שאם תתנהג בלא סדרי יושר תהי, ובדיםוע לת פועליםאדבר ידוע הוא שש. שלומה

טעות את האנשים שהם דלים לה כ עלולה"ויותר ג. ותר חזקות של הירוס השלום האנושיהי מהסבות

רה וחק תו בבעטם בכל, ימתי תעמוד להם הצלה להרימם משפלותםשא ,בשכל ובמדות רמות ונאצלות

כי מבלעדי דעת אלהים , ותם יועילו כל אלהלה אשר  באמת  רק  .כ  עול מלכות שמים"ובמאסם ג

תרבה השערוריה , בים והשוניםהר לפי פרטיה' י הכשר כל סדרי  עבודת ד"קלטת בלבבות רק עהנ האמתית

. סר ומשריםמו י אמצעיים של חמס ושד ופריצת כל גדרי"ע, ל העליונהע' יתה בעולם ויד התקיפים לעולם

רק  , ין לרוחם מעצור ושתאותם וגאותם ל א תדע שבעהשא ,ומי יהיו הסובלים עול קשה של אדונים קשים

כ רק בזאת יתוקן זה החלק "ע. גשמיתוה י חלישותם הרוחנית"יי עם הנכשלים בדרך החיים עענ אלה

שיהיו יראי  , נהגו האדוניםית אז לא, ודעת אלהים בעולם' י הרבות יראת ד"ע, שינוהא הרשום של השלום

עם , כירים את חובת הצדק בהכרה שלמה פנימיתומ 'ומוזהרים על ההליכה בדרכי ד' ד

באשר גם הם , בה אל אדוניהםאה והפועלים מצדם ישיבו. א באהבה וחבה יתירה"כיריהם כוש פועליהם

 הנה לפנינו. דדיםהצ והיא תגן בעד עריצות וגזל משפט משני, ובה עליהםהט 'באמונה יעשו כיד יראת ד
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יחס הת נשיא ישראל ובעל בעמיו לא, "נה בועז בא מבית לחםה" .חלק רשום של התועלת של שלום בשם

א בגזר ת   "אשר לא יפנה אליו כ,  שפל ובזויאל כאיש רם ונעלה ביחש, הפועלים הפשוטים, עם הקוצרים

גויים אשר לא ידעו  ל עריציאצ ראוי להמצא' וזה הי. לים ונרפים הוסיפו לעבוד בחריצותעצ לומר, מושל

יאתו לידי הב היא, חפץ' הנקרא עליו ודעת דרכיו שהי' שם ד, עמכם' ד אמנם בעז אמר לקוצרים. 'את ד

כ מצאו את  "כ, כ באהבה עמו"והם חיו כ". כםעמ 'ד"המדה המפוארה הזאת לומר באהבה לקוצרים 

לק האחר של הח .וברכה' תו להם שלוברכ כי ידעו כי בתוספת, "'יברכך ד"עד שאמרו לו , ושריםמא עצמם

לאומי להיות מתקיים גם מבלעדי דעת  ' אר כי יתכן שלולת אשר יוכל איש, השלום הוא השלום הלאומי

כי ,  מתקייםאמנם זהו דבר שאינו. בעובט א באמ צעות החבה הלאומית המוטבעת בלבו של אדם"כ', ד את

כל להמשך בתגרת  י ד יו ,גשו הפנימי לעבוד עבודת עמורפ "וגם ההמתעורר ע, שאי ישפל' מבלעדי דעת ד

גם עצם . עד שיעזוב את עמו ודגלם, רצים ברוחונמ אשר יעשו שינויים, תאות ורוחות רעות

ומי נחוץ הדבר כ גם לשלום הלא"ע .היא מתהלכת ב משרים, הוא  נר לרגלה' כשאור ד, אומיתהל ההנהגה

א ערובה נכונה הי ',כשיתלוה עם גבורתך אומץ  שם ד, עמ ך נבור החיל' אמר דשנ ,נקרא ונשאל בשם' שיהי

שתוכל לעמוד בפני כל , חית ורבת אוניםנצ באשר יש לה תקוה, מתקיימת' שגבורתך תהי

המושלים , בהםת יד עצומים תח יוכלו להשתבר ולהכנע, כ נטיות אחרות"מה שא. מעצוריםוה המעקשים

א אחת "כ איננה, שאין ציור לאחרת להחעלות עליה, ר אדירה באדםתוהי כי הממשלה. יותר ברוח האדם

לום הבא הש אהבת, ד חלק רשום נמצא המכשיר את השלום ומקיימועו .ודעת אלהים באמת' יראת ד

'  שם ד' זה  צריך שיהיב. עות אמתיות והמסתעפים מהםדי י שיווי המנהגים הנוגעים ליסודות של"באומה ע

הוא . היא' מצות ד, רכי החיים שלהםבד נו שכל מצות התורה הכוללים את כלל האומהע כיון שידכי ,נקרא

ועלת של האחוה הת וממילא יוצא, והרצון לקבל עולם,  הזהירות בשמירתםאת מטביע עמוק בקרבינו

ים ממנו הרבה תקנות גדולות נובע, אומי קיים וחזקהל וכיון שאגד. הלאומית באופן נעלה ונשגב

יש ערך גדול גם לכל מנהגים , נסיההכ מצד ערך השלום של, דים להצלחה גדולה לכלל האומהעמו שהם

כחומר דברי , וחניהר כ הגדלת החיוב של שמירת המרכז"ומזה תבא ג. רה תו מנהג ישראל, מוסכמים

מתכפלת  בשביל שהם המה לכות המעשיות חובתם הה ובכלל קדושת כל המצות ופרטי. סופרים 

ה הפרטים המעשיים וההנהגות אל ומזאת הטעם תצא פעולתם של. לליות לאחות כלל הכנסיההכ אשיות

כר החבה תו שאז, דקנו הרבה באומה ויכבשו להם דרך כבושה בלב בניהיז רק כאשר, הטובות הכלליות

 להרבות אחוה ואהבת אמת  ח שיווי מעשים כאלהבכ 'וממילא יהי, היתירה לאלה המעשים מכלל האומה

יו הדברים הללו מתקיימים יה אמנם אימתי. י השיוויים הללו"רטים הנכנסים אל הכלל עהפ לב כלב

 כל גם ,כ לבד כל דיני התורה המעשיים שהם מן התורה"ע. ם שמיםבש כשהוא משותף, באופן המעולה

וכדברי ', ומים בחותם שם דהם חת, ורההת פ"וכל מנהגי ישראל הקבועים ומיוסדים ע, מילי דרבנן

עבור , וחניותה וגשמותהבר כי יסוד המעשים הוא אחדות הכנסיה. נסת ישראל תלייןבכ בדיןעוהזוהר

כי הזקנה הזאת  ,  תבוז כי זקנה אמךאל .בור מציאותה היותר שלם ונעלהוע התעודות רמות הערך שיש לה

',  תמה בנו בחותם שם דנח הזקנה הזאתו. יווי העמוק שפועל פעולת השלום הנהדרהש היא המביאה את

ו  לנ הרי" . לך לאלהים' אותך לו לעם והוא יהי' למען הקים ד", נוצו י שמירת חוקיו ומצותיו אשר"ע

, "אל תבוז כי זקנה  אמך"והדתי , "ור החילגב עמך' ד"הפוליטי , שלשת גדרי השלום האקונומי הפועלים

שכל זמן שהיו הדיעות , ית המתיםתח ית שלטחית הפרקרה התורה של היושר הלאומי והנצכמ .'בשם ד

תכלל רק  תש שההשלמה ההקיפית. ימית של תומת ישרים שהכל נקשר יחדפנ ישרות הורגש בהרגשה

מה קדוש לעולם קיים אף  , ד ולעולמי עולמיםלע ,בתיקון האומה והכלל ותיקון הרוחני היותר נשלם

צריך לקשר לימודי את  ' הי ,בתגרת יד סבו ת רעות ותובהתמוטטות מע מד הדיע. ימים קי צדיקים לעולם

',  דשם כן הדבר נוהג במושג השלום וקריאת. דיעה שוקטה ובטוחהוי מראש קשור בתכונה' אשר הי
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וזה הוא התוכן . היו דיעותיו רמות מזוקקות ונאצלותשי שהאדם צריך, כשהדיעות צלולות מושג הדבר יפה

מביאים תועלת אל הכלל , איםונ כ שיהיו מעשיו ישרים"וצריך ג, האמתית לפי ערכו' עת דלד המביאו

ה קשר בז הדעה הישרה והתמימה מכרת שהם קשורים זה. סד ושחיתההפ ומרוחקים לגמרי מכל, והפרט

מודרך לדרך  ' יותר יהי, מתיות והאמונות הטהורותהא האדם יותר מכיר את  קונו ומשיג' כל שיהי, אמיץ

ר י תיישרו מעשיו יפעל הדבר על אש וכל, מיושר  בדרכיו ומדות יו לתועלת הכלל' ותר יהייו, ועילהמ התיקון

. היות בעל נפש יקרה ועדינהול טהורה' יותר דבק בקונו ונוטה לאהבת ד' ויהי, נימיותהפ מדותיו והכרותיו

, ל דוקא בשםנשא 'צרכו חכמי הדורות ללמד ולפרסם כי השלום צריך שיהיהו ,אמנם משנסתבכו הדיעות

אם א ת   , י מי"את מי נחזק ע, דיין הדבר צריך הבחנהוע .ק אז יגיע לתכליתו ואז ישיג מעמדו הבטוחר

כ "ליכה בדרכיו הוא דבר שכהה ויוקר ערך' כי גדולת שם ד, עליו' י קריאת שם ד"ללי נחזק עהכ השלום

לכים בכל הו ותיובו ניכר גם לאנשים שעוד לא הוכנו מצד נפשותם להישח רושמו גדול ואורו מבהיק עד

קריאת , או שגם יש להפך הסדר. ך השלום הלוך וגדוליל ',כ כיון שעל השלום נקרא שם ד"ע. דרכי היושר

כ כשאנו  מחברים את  כל "ע. שאהונ ילויו שם א דם בחייו הפנימיים השכליים היא מטרה  עליונהוע 'שם ד

, בעולם' להית ועבודת דהא הידיעהו תתוסף '  יתגדל שם ד',  דנושי אל קריאת שם הא ארחות הטוב  והשלום

י שנ ובאמת , והדבר מוכרע בערך בתלמוד והמעשה. רא עליהםנק ' לרגלי כל הדרכים הטובים ששם ד

, בעולם' לגדל שם ד', עת לעשות לד. בירולח א מטרה לעצמו והכנה"הצדדים שקולים וראויים להיות כ

להיות השלום , רו תורתיךהפ .יהם הפנימייםת ויגיעו לאשרם ואצילותם בחיופשות האנושיהנ למען יתעלו

עמיק בדבר לה אבל כשנדון. זהו המהלך הפשוט, בעולם' ושם של דעת דהר כדי להגדיל את' נשאל בשם ד

משום , בעולם' דול שאנו צריכים להגדיל הכרת שם דהג מהי התכלית של הרושם', נאמר עת לעשות לד

והלבבות נתרוקנו , פרההו"וםשל ועם וכל נתיבותיהדרכיה דרכי נ"התורה המעשית ש, רתיךתו רהפרו

יותם יודעים בה ',נקרא על השלו' שיהי' זירם לבריאותם בקריאת שם דנח במה, מאור היושר והצדק

,  ךשהיא תורתי, בזה יחלצו לרדוף אחר השלום. ' עובדי דהם וברדפם שלום, ה"הוא שמו של הקב' שהשלו

ירגיש כי  , ור שאינו מרגיש ה אור הכהההע כי גם . ל "א כדברי חזורה כולה נמי משום דר כי שלום היהת כל

בתור '   שות את ידיעת שם דלע למה  לנו, ט  הפרו תורתיך"א מ" רנ. רח נגד עיניו הכהותזו אור גדול ומב היק

. בעולם' ת דדע יחידית כדי להקנות וראוי לנו גם לצאת לפעמים משורה, צמולע כ תכלית"אמצעי בהיותו ג

שהוא לבדו מאיר  את   , בעולם' הגדלת שם ד , תכליתו' ייה 'תכלית קשירת השלום אל שם דכ סובר ש"ע

א  "ובאמת  אין כאן  מחלוקת כ. נצחייםוה ומצליח את המין האנושי בחיים העוברים, שכי עולםמח כל

 .דול הזה מכל צדדיוהג הבחנת ערך הדבר

 

rxa . 

 
היכם מן אל ' ן אמן במקדש שנ אמר קומו בר כו את דין עונישא ו מנין, כ למה לפי שאין עונין אמן במקדש"וכ

האמונה והקבלה  . ודך ומרומם על כל ברכה ותהלהככ ואומר ויברכו את שם, העולם עד העולם

ני שאי אפשר לכל אדם להשיג מפ ,אמר מפי גדולי עולם הוא עמוד האורה המאיר כל מחשכיםשנ למה

כ "ע, רה ואמונהתו ם ברומו של עולם בעיקריובפרט בענינים העומדי, נימיתהפ בדעת עצמו את האמת 

לדעת הברכה שתקנוה אבות העולם , קבלה באמונהוה המורה על ההסכמה, גדולה היא עניית אמן

דיעות הצחות ירון השכל להגיע אל החס מצד, אמנם צורך האמונה. ג ויתר ג דולי מאורי העולם"הכנ אנשי

מות שעליהם הר  גדול לחדור בסתרי  אלה הידיעותהיחיד אין כחו. ק הפרטיבח הוא רק , בבירור עצמי

פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר ", מן ואמונ הבא כ עליו לקבלם"ע. הושתו הברכות והתפילות
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עליו , ה מהכרח האמונהלעלמ הוא עומד, עם חכם ונבון, אלה' עם ד, העם בכללו, נם הכללאמ "!.אמונים

מתי אי והדבר  הוא פשוט" . האלהים אין עוד מלב דוהוא '  עת כי דלד אתה  הראת"בכללו הלא נאמר 

הורים שנכללים בתפילות וברכות צריכין רק הט והשגחתו ויתר הענינים' הדברים האמתים של דעת ד

אז , א על העשוי בזמנו ודורואל ןנואינו מתבו, רק  כשאדם מצמצם עצמו בחוג יחידותו, מונהוא למסורת

כ צריך "ע, ליתשכ ניכרת לו כלל בהכרה' ההנהגה הנפלאה לא תהיו' עשה דומ ,לפעמים עיניו יראו זרות

הרואה בראיה גמורה את כל מעשה  , סתוריה הארוכההה אבל הכלל המקיף את. הוא לאמונה וקבלה

על . מתינו על כל עקרי התורה והאמונהאו ביחש כלל הלא עדים אנחנו כולנו, דול אשר הפליא לעשותהג 'ד

ני כל איש הבא למקום עי לנגד, שם מתיצב הכלל הגדול הלאומי, ה הכלליתכז הקדושמר כן במקדש מ קום

כל הניסים והנפלאות וכל ,  כל המון הדברים הנפלאיםעם ,הקדוש אשר לעולם זאת על ישראל

שגחה עצומה שאין להעלים עין וה ע רוכים בחכמה נפלאה מסובבים שהשתלשלו מראש מקדםוה הסבות

הולל מאד בעיר ומ ' גדו ל ד"הלא מהכרה פנימית יענה ויאמר , לה ואמונהבלק היש צורך, ממנה אפילו רגע

לית שכ א ברכה היוצאת מהכרה"כ, ומנין שאין עונין אמן. קדשכמ כ אין עונין אמן"ע, " אלהינו הר קדשו

הכלל אינו מצטמצם בחוג קצר של איזה , "ד העולםוע אלהי ישראל מן העולם' ברוך ד"שנאמר , של העונה

הוא רואה לפניו נצב , ד העולםוע ש מן העולם' א הוא נושא משאו על מעשה ד"כ,  תקופה ידועהאו דור ידוע

' וך דרמית בעצ כ יאמר בעצמו בדעת נפש"ע. מן העולם ועד העולם, וההה העבר העתיד בצירוף, כמו חי

ור  מא, שקפה מוסרית המאירה בשכל ובינת הלבמה אחוז, כל ברכה היא רק חלק א חד. אלהי ישראל

, תכלותו על כללות ההנהגה כולההס אמנם כשהכ לל ניצב לפנינו בעז. איר בההנהגה הכוללתהמ האלהי

תבטל כאפס  ומ הולך וטובע בים האורה, רגש ורעיון פרטי, שכל, תהילותוה שכוללת מקורי כל הברכות

לי של המושג הכל. רומם על כל נרכה ותהילהומ כ נגד הכלל נאמר ויברכו את שם כבודך"ע. ואין

יונה כללית שאין כח בשפה על אורה, קפת מרא ש ועד סוף מ מלא אורה א ת הנפש החושבתהמ ההשקפה

תה  או  בפה אתאובמה איפוא נוכל להוצי. ומם על כל ברכה ותהילהמר ,"לך דומיה תהילה", לספרה

ותקופה נו לוקחים את כלל הכרתינו לא מזמן שא באמרנו, הרוממות מעל כל ברכה ותהילה לערך השגתנו

 ". העולם ועד העולםמן אלהי ישראל' ברוך ד", א מן העולם ועד העולם"כ, צומצמתומ אחת מוגבלת 
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על כל ברכה וברכה תן , כה ותהלהררומם על כל בומ ל"ת, ול כל הכרכות כולן תהא להם תהלה אחתיכ

המ הולכים ונבלעים סתעפים מהכלל הגדול המ כל הפרטים של דברים, באמת כשהדעה מתגדלת. להתה לו

, ל אמתת הדבר הואאב .תהילה אחת כוללתם' מקום לומר שכל הברכות כולם תהי' הי כ"א, בתוך הכלל

כיר וי ואחרי שיתבונן, א כשיבא לו בידיעת כל פרטיו"ל גדול ככל אדם עומד על אמתת כל' שלעולם לא יהי

כ  נעלה נשגב  "א בפני עצמו הוא ג"כש, רטיםהפ אז בהשיגו  שכל אלה המון, כל הפרטיות בבירור מפרוט

ואני "', חו ונפשו תתענג על דרו יתרומם, כנסים בת וך הכלל ובטלים בו בערך ב לתי משוערמת המה, ונהדר

, כרת המון פרטיםוה כ צריך האדם להעשיר את רגשי לבבו בידיעה"ע, ו"עייש אעלזה אגילה באלהי' בד

, שונפ  ומכולם יבנו הכללים הגדולים המאירים בבתי,דש חדשקו שכל אחד מהם מביא אל לבו דעה ורגש

אבל על כל נרכה ונרכה . חלים ההולכים אל היםכנ ,עד שיתכנסו כולם למושג אחד מלא אורה שאין לה קץ

אבל הממהר  . כה ותהילהבר הוא מרומם על כל' ואז ימצא לך המדע הברור שהשם ית, להתה ותן ל

בוננות הת יו בלא עיון ולא עומק דעת נפש והכרה עמוקה שלים לעינעפ והפרטים הם, להסתפק בכללים

שתפכות נפש בתורה בתפילה ובמעשים המכוונים  וה י הבעת הדיעות ברגשי קודש"ע, מושרשת בלב
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עלית "י רוב הכחות  הפרטיים לפ רק' ועושר הכלל יהי, א ישאר עני ומדולדל גם מהכרת הכללהו ,הםיאל

  ."נות באדם מת למרום שבית שבי לקחת
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דעון לג 'ת מלאך הוא דקאמר לי"וכ, עמך ג בור החיל' ש ד"ת ,דנפשיה קאמר' ת בעז מדעתי" י ואומר וכמא

וקניניה ' כלול עמה אהבת סגולותיה דיעותישת אהבת האומה צריכה. ש אל תבוז כי זקנך אמך"ת

ל ולהבחין מעלת סתכלה גם  טר ם הגיעו,  חובה מוסרית אנושית לכל איש יש ר לביש כ"ע. הרוחניים

מצד  , עשים ודיעות ורגשי קודש ככל התורה הזאתבמ 'ללכת בדרכי ד, האמונה ותמימות דרך

הוא , מן לעמו ומועיל לו בכל לבבונא להיות, בלב כל הולך משרים מוק הנטוע וחייב להיות נטועהע היושר

שפיע מעליו כח לה יוכלואיך . ל האנשים הבאים עמו במשא ומתן ושיג ושיחוכ ודורותיו הבאים אחריו

י האמונה השלמה הבאה "א ע"כ, יים לדור דוריםוק כ שראוי להיות חי"לאומי נאמן וכביר כ

בדינים ובמצות שהם , ללי והפרטיהכ במצבה, בגשמותה ורוחניותה, אומהההבה שלמה לכלל וא מהכרה

נה ונפש שופעת מת לו לבבזה יקנה .  ורעיונות קודש שהם רוח החיה באופניהלב ברגשי, לה חקות החיים

אמנם במה .  ולזרעו אחריו ולכל הבאים בקרבתולו המספקת להקנותה, נהרה ואהבת אמת לעמו

עמים יכשל גם הכלל בדברים שאינם לפ כי. כונות והרעיונות שהם באמת באות מ תכונה הלאומיתהת יוכרו

הרעיון מוצא ]ש[ינו רא אם, דבר בזהברור ה' כ יהי"ע. ויות וטלטולים ונדודים רביםגל בפרט בעת, לפי רוחו

, הוא אות כי הוא קנין עצמי לה, ושאים את דגלהונ נתיב בגדולי האומה המעורבים ברוחה

וכל הפורש ממנו פורש מן   , ריואח וחניותה המוטבעת שחובה קדושה ועליונה היא להיות נמשךמר קלח

שך   במ חות רבים והריסות איומותכ דלדולי כ"שמזה יבאו ג ,  האומהשל הציבור ומדלדל כחה הרוחני

ה לנו לעמוד על צהרעיון הנר' הבירור כשיהי' ייה ויותר" . חוטא אחד יאבד טובה הרבה", הדורות והזמנים

הוא ודאי נבחן שהוא פרי , ושל הלך ההיסתוריה הלאומית לפעול גבורות בעולם המדיניבמ פועל, אופיו

קנות מן החוץ לה ,דברים אולי יד המקרה החיצוני היה בםקות על א לה הספ ואם יהיו עדיין. רוחו הפנימי

, ואהה קטין את ערך התעודה והקדושה הלאומית שיש ברעיוןלה ויבא מתעקש, דעה חדשה לעם ולא רוחו

ב גדולי האומה ומציאת מקום בלב האומה בכלל בל של מציאת מסילות, אז כשנצרף לאלה שני הבירורים

 הקבלה והמסרת וחיי של ג ם את האמת  המוחשית, עורר גבורה ועזו משפלות מדינית ליד להתנער על

עם ישראל העם , " נורא מן הוא והלאה עם", ראהנו בפרט באומה, האומה הפנימיים בהוה

ודאי . רת אלהים אשר בלבבותו פליא את כל העולם כולו בהדרת שיבתו ובהוד קדושת אמתת המ ,הנפלא

ולל על  לח ותופס מקום בהיסתוריתו, ב ג דולים נשיאיו וראשיוירות למק ,הדבר הנזקן בו ונובע מתחלתו

וחובה , עה היא נאצלת מעומק רוחו הפנימיות נפשוהד זאתשדי בזה הברור . ידו גדולות חדשות ונצורות

י "לחזקה ולאמצה ע, עוזהבמ היא על כל הבא באמת להיות בן נאמן לעמו להחזיק,  לאומיתגם ,קדושה

רכי החיים בד שעיקרם הוא ההליכה, שים טובים וישרים המתאימים לזהמע י" ע,רעיונות טובים ונכוחים

שאינם משיגים גבול עולם והולכים בדרך , תמימיםוה ן בית ישראל הכשריםוככל המ, של התורה כולה

ללי צריך הכ שהשלום, כ הדעה הכללית המוטבעת  באומה עמוק היטב"ע .רשה קהלת יעקבמו ' תורת ד

וכל כנסיה , דבק עם דעת שם שמים' לל צריך שיהיהכ כל דבר טוב ומועיל בחייש, נשאל בשם' שיהי

היא אוצרת בקרבה א ור , ים שמ כנסיה שהיא לשם, נקרא עליה' כנסיה ששם ד' יכה שתהיצר לאומית

בוד האמת   בכ למרבה השלום בעמנו ולהרים קרנו, נו החובה ללכת לאורהכל ועל. מאיר את כל נאות יעקב

עז בחיי המשפחה והפועלים ביחשם אל אדוניהם מב ולמדנו, קנה של שאילת שלום בשםהת', בגאון ד
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ועד כמה היתה למקור , ומההא עד כמה הכתה הדעה הנהדרת הזאת שורש עמוק בלב, יהםעל והאדון

, ועלים עובדיםלפ מי יעמיד לנו  יחש מתוקן כזה מבעל אחוזה. כה לעולםבר אורה והדרכה מתוקנת להב יא

 ו אם חיי משפחה". 'יברכך ד"ותשובת , "עמכם' ד" ', א עז שם ד"כ, מ האחרונים אליוואמן רוח 

אמר העיקר הנה זוהי דעה שי ,בלתי מספקת להודיע את האופי הלאומי' דולת ערך עוד תהיוג ,רחבה

כח ' מה הי, עוןגד אומית שחוללה גבורות ועז להתנער משפלות המצב בימיהל ההיסתוריא, ש"ת, פרטית

קש עשמא תת, ת מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון"וכ ".עמך גבור החיל, ד", לאומי אזהשלום ה

וההנהגה הלאומית הנתפסת , לטת בושו כ נשגב הוא עד שאין יד האדם"אבל כ, ת הדבר ונשגבאמ ,ותאמר

מי עשה , ראל סבאיש הבט וראה שבת. ש אל תבז כי זקנה אמך"ת, צל ונשגב כזהנא לא תוכל להנות מאור

הוא וש ,הנקר א עליו' שם ד אם לא, פי גלים שקמו לשוטפו ולאבדואל  החיל הזה לקום ולהעודד בפנילו את

לא יעלה עוד על לב , צטרף אלה שלשת ההשקפותבה כ"ע" . וישען באלהיו' יבטח בשם ד"מחזיק במעוזו 

פץ להיות וכל הח,  עם ישראלכל שחוץ לגבול חובת האמת חלה חובה לאומית על, ך שום ספקדר כל ישר

קשר , שר אמיץ ונצחיבק הקשור בנפשו,  העתיקיפ רוחו הפנימ"ללכת ע, מחריביוומ מבוניו ולא ממהרסיו

שאת במ וההצלחה הלאומית תהיה נעוצה' השלום נשאל בשם ד' הישי ,שהוא כולל את כל תכונתו ומהותו

' חקי החיים של תורת דו' דרכי תורת ד, יוחדים לההמ ונקנית בדרכים, הנפש הרוחנית של כלל האומה

 " .ולו סולו פנו דרך הרימו מכשול מדרך עמיס" .טהורה
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רש מד  'מסיפיה לרישי, י קרא  מר ישיה לטופיה מדרישהא אמ ר רבא , הפרו תורתיך' ומר עת לעשות לדוא

הודיע . 'ט הפרו תורתיך משום עת לעשות לד"ומ ' משום דהפרו תורתיך כו' ט עת לעשות לד"מ', כו

בעולם שעל ידו '   דעת דכח ל הרמתשין לקבוע מרכז מיוחד  באלה שתי  הפינות הגדולות שא ורבביר

תרחב ידיעת שת כדי' לום של המוסר המעשי לקשרו עם הכרת שם דהש והרמת, יתרומם המוסר המעשי

באשר העיון והמעשה המה פינות חשובות . ם האמצעימה איזה מהם הוא התכלית ואיזה, בעולם' שם ד

שכאשר , שלימות אין תכלי ת וקצבהול .שכל אשר תתעלה אחת תתעלה חבירתה, צלחה האנושיתהה של

התרחב המעשה וב ,שמירת התורה וכל מעגל טוב, ג השלום והמדות הישרותחו יתרומם קרן הדעת ירחב

ואותה הדעת המתרבה . ותתרבה  הדעת' ורה באור דבר הטוב תתרוממנה הדיעות אל הסתכלות יותר

חס בזה שום ענין מחלוקת ושינוי לי א ין כדאישעד  , יא א ת ח וג המוסר המ עשי עוד ביתר שאת הגם תרחיב

א "ציאות כבמ והחילוף אינו לפי עצם תכונת האמת. כנה ואיזה מהם לתכליתלה איזה מהם לתפוס, דיעות

. מתינים כיוצא בהם ששניהם יש להם דרך בדרכי האענ לנו זה להורות להרבה' ויהי, לפי חק המקבלים

י הדרכה "עלות קדושות ותוריות עבמ  שהוא מוכשר להתעלותישיש מ, כונת האנשים משתנהשת אלא

טה יותר להיות מודרך נו ויש מי שתכונתו, יון ליסוד המוסד והמעשה נגרר אחריוהע שסובלת בקרבה את

' ית תהידעהמ והשלמה, ובעים את המעשה ודרכי השלום ליעוד מרכזישק פ עיונים כאלה"בדרך ישרה ע

שהשינוי של הציורים אינו בא מחילוף מצב , שכיללה ז שיעלה האדם למדה זו"וכ. נגררת אחריו

אז הלא לא , תכונות הנפשיותוה א מפני חילוף הנושאים"כ, סודות הצדק כראוי לעקרי תורהוי האמת

 ועל .אםול כ עדה"לא בחוג משפחה ומכש, לה והריסה של מצב השלוםתק תצא מחילופים כאלה שום

 " .בואה האמת והשלום", "ועמך כולם צדיקים"כאלה נאמר 
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הרעיונות הטובים , הצד הטוב האנושי. פזרים כנסהמ יא הלל הזקן אומר בשעת המכנסים פזר בשעתתנ

ם בכל דרכי הטוב והנטיה  אד הנטיה להשלמת עצמו של. הוא מחולק לשתי מערכות, היטיבול להשכיל

לל אנשים הכ שהרי כל מה שיתוסף באוצר, וגעים זה בזהנועים הדברים יד בפניםוהנה . להשלים את הכלל

כל המרבה להרים , ולעומת זה. לל ותתרבה הצלחתוהכ ממילא  יאושר, פרטיים בעלי כשרון ושלימות

שסוף כל , בה רבה על פרטים רביםטו הרי הוא משפיע, בין קרן עמו בין לכלל החברה האנושית, ללהכ קרן

כ ונות שונות מת אמנם כאשר האדם מורכב. ר הטוב המושפע בתוך הכללצומא הפרטים לינקסוף שבים 

היתה ז את שתשתלם האנושיות מכל ' אשר מאת  דוכ .כ לעולם לא יעמוד על הנטיה הממוצעת"ע

תקנת הפרטים המה , להמא והעבודה היא מרובה מאד מצד כל אחד, ד כללה ומצד פרטיהמצ ,צדדיה

, כ ברוב אי אפשר שבכל תקופה ודור"ע. ובים באיכותמר  הכללים המהמרובים בכמות ותקנת

באופן שמזה וגם מ זה בל , רטהפ צויינים שבבני אדם נוטים בדרך שוה אל תקנת  הכלל ותקנתהמ יהיו

קנת  בת דמן שמשך תקופה שלמה ישלוט רוח בעולם להתעסק הרבהיז פ רוב"א ע"כ. יניחו את ידם

א "מ ברוב ההתעמקות של כ"מ, א הדרכה טובההי פ שזאת"אע. ו הפרטיתא יתכנס בשלימות"וכ, הפרטים

כ בראות איש  אשר רוח בו "ע .יעזבו עניני הכלל ולבסוף תגיע מ גרעת גם אל  הפרטים, מועצ בשלימות

ותיהם כח יעורר רוח בני הדור לעסוק בפיזור, אז יפזר,  אל הכינוסבו שיש נטיה עצומה ויתירה, בדורו

כ "ע, דם כשמתעוררת איזה נטיה תלך בלא קצבההא אמנם זהו טבעו של רוח.  כולוללהטובים לתקנת הכ

, תיקון הכלל החומרי והרוחני, לייםכל חזקה להתעסק בענינים' עבור זמן רשום וההתעוררות תהישי בעת

עד שמזה תגיע , רוחניוה והעושר הפרטי החמרי, ותתמעט החכמה והצדק, רטיםהפ ישפלו הידים בעסקי

וי אז רא כ"ע. א גם באוצר השלימות הכללי ישולח רזון"כ, ודי הכללעמ  גדולה לא רק לפרטים שהםרעתגמ

לבל , לימות היחידית טרם יצא להשלים את זולתובש להתעסק, בעת המפזרים יותר מדאי לעורר לכנס

ב גלגל  ואז ישו, חות הפרטייםהכ וכדי שיתאמצו, ובל יקשוט אחרים טרם יקשט  ע צמו, מדייל ילמוד טרם

י ד לאיש תמ זאת היא העצה הנכונה. בור באוצר הפרטים אל הכלל בכללוהצ החיים לדחות העושר הפרטי

 .השלים את החסרול להשכיל אל מצב ההפרזה שבדור, אשר לבו ער

 

rxf . 

 
חבת . 'ית דור שאין התורה חביבה עליו כנם כורא ואם'  ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר כואם

המאור שבה , דול של התורההג בעיקר בהכשרת הנפשות וטהרת הלבבות להבין ערכהויה תל התורה

יעות התחלתם  הד והנה אלה. לחת את העוסקים בה ואת הכלל כולו על ידםמצ וההצלחה האמתית שהיא

' וזה הכלל שכל נפילה מוסרית  שתהי. וקים ורמיםעמ בהבנות רבות ערך  של עקרי  תורה' תלוי

קלקלת השורה של ההנהגה הישרה מת כשמשתבשות הדיעות, ת נפילת הדעתחלתה באה בסבהת לםובע

ורה ההמונית עוד הש כ"ומזה ישתרבב הדבר עד שמתקלקלת ג . דיעה והשכלהבי בין אותם שהם מצויינים

, יעותהד הוא אות שנתקלקלו, אים דור שאין התורה חביבה עליורו כ אם אנו"ע. באופן יותר שפל ומכוער

וההבנה שהיתה מתלבשת בצורה ידועה לפי , ייםהח עות בא ברוב מפני שנשתנו סדריוסבת קלקולי הדי

מפני שבדור הקודם היו . תכע שהיתה מספקת ל חבב את התור ה על הדור אינה מספקת, ודםהק ערך הדור

יו וה מי שבהםיברים המועילים לחבתה של תורה את התוך הפנהד מבינים מאותם הציורים שנאמרו

כי , חת מאותם הציורים את הכונה הפנימיתלק והדור הזה לא ישכיל. לתורה ואהבתהנמשכים על ידם 

, רי דעה בדור שלפניושע די להם לפתח' שהי, ן אותם הציורים והרעיונות השגוריםאי לפי מצבו ודרכיו
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ומק בע לברר הדברים ביותר, תורה ת בדברים הגדולים שהם עקרידע כ החובה להוסיף"ע. מספיקים לדורו

שבהמשך , תועיל ההדרכה, מונות ודיעותבא וכשישכילו משכילי הדור היחידים את החסר להם. יוןהג

והנה הענינים שהם . לל הדורבכ כ החבה לתורה"וממילא תשוב ג, הגתם ויחשם אל התורההנ הזמן תתוקן

קומות ונסים בממכ א"כ, לא יהיו לעולם נפזרים לפני כל בני הדור, תורהשב גדולי ערך בחלק העיוני

אות , כ בשעה שאין התורה חביבה"ע. ד אמת"שכילים עהמ ידועים לפני השרידים ממביני מדע שבדור

ל הדבר שנתרחקו המסוגלים להשכיל פע כ"ע. ש חסרון בחלק המדעי שבתורה שלא הוברר כל צרכושי היא

ך דברים רבותבה אז לא יעלה על לבך שתתקן המעוות, דורהתרחקות כלל לה וזאת גרמה, מן התורה

פ "אע, וניות שלוקחות לבב כל איש תם וישרהמ בתוכחת מוסר של גערה ורעיונות, פשוטים

כי שורש המחלה שבאה עד  , רשהבש וראוי לרפאת המחלה, כי לא זאת המגרעה. מתיות הנהוא שנכונות

קריות המביאות  הע הדעת וחסרון הבירור של הידיעות היא מניעת, ורההת מדה זו של  סילוק חבת

תראה להוסיף עומק בדעות העיוניות , כ כנם"ע .ריותהב הבנתם הברורה לחבב את התורה עלב

אבל רק בזאת תרפא  , ורהד פ שאינם שוים לכל"ם ענינים מכונסים למקומות פרטיים אעשה ,שבתורה

יוניים הע אז הוא אות שהדיעות נתבררו ובענינים, ביבהחאה שהתורה רו וכשאתה. מחלת מאסה של תורה

וסרים פשוטים ערוכים לפי שכלו ורגשו של ההמון ומ להרבות ידיעות שטחיות, כ צריך לפזר"ע,  מכשולאין

. אציל מרוח גדולי הדור על כל הדורלה עת להרחיב הדברים, שכיון שהדיעות נתתקנו. ולם תיקוןלע הצריך

ר גדול כי יתרבו שעו מ יעשיר אותה"מ, א יעשיר את הדרישה של תורה באיכותושל פ"ואותו הפיזור אע

להפיץ אורה , כ מצויינים שיתגברו בדיעותיהם הפנימיות"ג ומן הרבים יצאו, המחזיקים והעוסקים בה

ירור של ענינים הגדולים הנוגעים הב שתורה על התגברות, כ בריבוי האיכות והכניסה"רה בדור גתו של

ייב להיות חו ,ן הדור צריך לכךדי מדה זו שמה שראוי להעלם מלבאר כשאילי תביא לעולם, לעקרי תורה

כי אין לההמון תועלת , כ בערך רא וי לפני אנשי לב"ג אבל אותו הב יאור הוא, מתבאר כשהד ור צריך לכך

כ דוק א   "ע. ן המבינים בעםבי אלא שהם מושפעים מהרוח השולט, יעות ובירורם לעומקםהד בריבוי

יני תורה יותר ענ וד נאמרה מכוון על גילוישביח, "הפרו תורתיך' שות לרלע עת" הכניסה תכלול בתוכה 

כ חלקי דברי "פ ועמהם ג"תיר כתיבת תורה שבעלה כמו שחייב ההכרח, מהערך המוסרי התמידי

מרים הם רק בלחישה אכרח נהה שמבלעדי, כ דברים שהם כבשונו של עולם"הם נמצאים גשב אגדה

עלות שרכשו המ ש ל הכינוס כאשר כללכרח תתרחב החובה לעסוק בחלק הה ולפי רוב. וליחידי יחידים 

כה יסדה החכמה העליונה שהסבה המכרעת . חומרייםוה א בכל דרכי חייהם הרוחניים"להם בנ

פ נמצאים "שיהיו עכ, ליםודהג כ גם התכנסות הלימודים"ע. ההכרח'  כל יתרון אל פעלו יה את להוציא

וזה , ולדות ההכרחמת כ"באים ג, זהפשטים או מחוברים בספרים נועדים למת א נאמר ים במאמרים"במק

וחני הר והדבר נראה לעין במצבה. לל ואת הפרט לרום מעלתוהכ ההכרח הוא ציר האמונים להעלות את

' כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ד, לי מחי אויבתיתש אל"ז נאמר "וע. של כנסת ישראל למסתכל בדבר

 .אור לי' ד'  הילא ישבתי בחושךולולא ש, לולא שנפלתי לא קמתי: ל"רשו חזוד ,"אור לי

 

rxg . 

 
יש גס השכל ובלתי מיושר במדותיו לבין איש המשכיל הא ההבדל שבין. ש בר קפרא זלת קפוץ קנה מנהדר

, א ללכת אחרי המפורסם"ן עמו כאי כ"ע, הוא שהסכל אין לו הכרה עצמית בכל דבר, ות הגונותמד ובעל

אמנם   . א אמתלל 'מים מזדמן שהמפורסם בהרבה מן הדור יהיולפע, ימודיםבל בין במדות בין בדיעות בין

א ערך של דבר מזיק ומפחיד שראוי "כים שאין להם כהס עד שרובו, כ הרחיקם הדור"בדברים שכ



 465

ואם אין הדבר נוגע . ריותהב  לו לאדם שתהא דעתו מעורבת ביןיוראו, המלחמה חזקה. נוממ לברח

ברים בד אין להיחיד להיות ער בין הישנים, דק תלויים בהםינות של צופ לערכים גדולים ששרשי התורה

, ידיעה וחכמה ולימוד וכשרון,  התעסקותשל אבל אם הגיע הדבר רק שהדור העלה איזה חלק. הללו

א שהוסכם בדור על אל ,פ שהדבר ידוע שכל כשרון ותוספת ידיעה הוא טוב לעצמו"אע ,והשפיל אחרת

סומך באותם הדברים לא ' שיהי, ל איש אשר רוח בולכ אויר . דברים ידועים שאין להם ערך יקר

הלא יתמעטו ,  את אשר ירחיק הדורכי י רוב יקרה"ועפ. א על מה שיתברר לו בטוב טעמו"פורסם כהמ על

כ "ע.  עולםשל צריך לכלל תיקונו' ואין לך מקצע ב השלמה שלא יהי, קצעהמ עים בזהדהדורשים והיו

ומי ישיב אבדת . צום שיש בהעדר הידיעה ההיאהע יורגש החסרוןבהתמעטו מן המדה הראויה ודאי 

הכרה פנימית בחר במה  ומ מי ש לא הביט על המפורסם, כיל את הדור במה שחסר לויש מי, העולם

בר הד שיסוד. לי לעולם ילמוד אדם  ממה שלבו חפץ"מה לאזהרת חזדו והדבר.  להשכיל בזהושישאהו לבב

א לפי המפורסם אצל "כ] לא ילכו[ל נטיותיו שכ עד, וב וריק מצד עצמונב' הוא להעיר את האדם שלא יהי

לפעמים כשתראה לבבך  , לתשז פ"ואע. א שר תנחהו' צמו ישכיל ויוסיף לקח כפי רוח דלע א"כ, אחרים

קרב את  ול להשלים את החסר, כי זאת היא עבודת יחידי הדור לעולם. המנ קבוץ קנה, וכשרונך נוטה לזה

ודאי בא הדבר מפני שבדור , זה מערכה של חכמהאי ואם הוזלה.  שבדור לערך הראויהנטיות הקצוניות

כ כשראה הדור "ע.  מפניהימ רלג עד שדברים אחרים רבים נדחו, כ לצורך עצום ועיקרי"כרה כהו הקדום

וסופו , וקיר מאדלה והוזלה בעיניו את אשר ראוי, תקן הדבר בנטיה הפכיתשי את החסר לו מצדה חשב

כ שרידי הדור "ע. רך שכבר הרגיש בנט יה הראשונהבע כ" חסרון גדול בנטיה ההפכית גשירגיש

להיות יקר   , ור למדה הממוצעתהד ויראו להחזיר בכחם את, מדים למעלה מהנטיות הקיצוניותעו יהיו

ה וגם מזה אל  בז טוב אשר תאחז. "כמה וכשרון בהתחלקות טבעית והדרגיתוח וחביב כל דבר של תורה

 " .כי ירא אלהים יצא את כולם, ךתנח ידי
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א אל דאית  גבר תמן  לא  תהוי גבר פשיטא לא נצרכה' תריבא מ"אמר אביי  ש, תר דלית ג בר תמן הוי גב רבא

, רמת שימצא מתוכה איש גדול שראוי להנהגהגו לפעמים התקופה בעצמה שבפרק הדור. שניהם שויםשכ

אלא . בב ה הראוי להנהגהמר  ולפי תכונתו אחד דגולור הכללי מוכשר להוציא מתוכוהד ולפעמים אין

תנהג שי ובאמת אם אפשר. שפע מהדור אלא הוא משפיע על הדורמו שנמצא איש גדול בדור שלא הוא

פיע עליו הוא יותר משובח מפני שמנהיג כזה הוא מש פ תכונתו וערכו והוא"פ מנהיג שהוא יוצא ע"הדור ע

שלא הספיק הדור , ית נברדל מ באתר"מ.  להדריכם בדרך ישרהויודע איך, ונהגים ממנולמ קרוב מאד 

, יחש יפה לדורמת פ שהנך רואה עצמך ואינך"אע.  תמן הוי גבר, וי להנהגהרא 'לחולל מערכו גבר חכם שיהי

מ היה גב ר וראה להשפיע אתה "מ, רכי הדור  הסובב אותךמד מפני שתכונותיך ותשוקות נפשך גבוהות

אין ראוי למי שהוא מתעלה על , ורהד אך  יש מנהיג שהוא נמצא מעצם השפעתכ מוכח שאם "א. ורהד על

ושפע מהדור המ המנהיג' הנה אפשר הדבר שיהיו. י לחולל חדשות ברוח הדורכד דורו לבקש להשפיע עליו

, ושל אלא שהאחד הוא נח לקלוט את  התכונות מהסביבה, עלהבמ והמנהיג המשפיע על הדור שניהם שוים

והשני עומד הוא חזק בהנהג תו כפי הכרת ו , נהגתווה לפעול עליו במדותיו ובדרכי שכלוומתעצמות בו 

ואין , היות הענינים שקוליםשב למדנו. כ להשפיע על הדור"גתוך שהוא איש רשום יוכל ומ ,העצמית

אז   , פ דרכו"ע אם  ימשיכנו' כ עד שיעלה את הדור ל מעלה יותר רמה אפי"כ המנהיג החזק בדעתו מתרו מם

.  פ מנהגיו ותכונתו"נהיג שהדור הקים אותו מקרבו עהמ פ"ההנהגה מסודרת  ע' תר נאות הוא שתהייו
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 הרשמים שהוא מקבל אל תוכו כל ויוכל להפוך לטובה את, כ"ור הוא מושפע גדוא משפיע על השה ושעם

, בל פעולהלק מם לדורו יותר מהמנהיג  שמדתו לפעול רק הוא על הדור ולאעצ כדי להועיל בהם, מחיי הדור

ולפעמים לא יצלח הדבר  , פ תכונותיו ישתדל להרחיק"ע שכל מה שימצא בדור שאינו נאות לתכונת הכרתו

ור משפיע מי שאינו מושפע כלל בת כ אין המדה להיות עומד"ע. ור מהנהגה כזאת טובה הרבההד אבדיו

ב הדור בשפלות  מצ עומדכ "שכ, א באתר דלית גבר"כ. פד מצד דרכי התורההק בדברים שאין בהם, מהדור

נהיגם ומ להיות צדיק מושל ביראת אלהים', היג כראוי לעם דמנ א כלל להמצא איש"פ תכונתם הם א"שע

להכניס רוח חדש בבני , חך להושיע את ישראלבכ תמן היה גבר וראה ללכת, פ הדרך הטובה והישרה"ע

פ ארחות החיים "יוסדים עהמ בדרכיך שיפעלו עליהם דבריך הטובים וסוף שישכילו ללכת עד ,דורך ואתרך

 .ת מימה' של תורת ד
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לפעול ' ס גולת  דעת ד. 'ויין כה בכל דרכיך דעהו וגותל ק איז ו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה"ש בדר

רך הגון צריך דעה גדולה וחכמה רחבה בע 'פ שלדעת ד"שאע. שרון המוסרי שבאדם היא נפלאה מאדהכ על

עלת מאד לישר הדרכים פו מ גם  בקטנות  ידיעתה"מ. עה של האדם הנבער מדעתדיהי ומה היא, ועמוקה

רה תו כ כל גופי"שגם בהבנתה באורח הקטנות ג, א פרשה קטנההי כ"ע. םלולהרבות הטוב והצדק בעו

 .תלויין בה
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עד ,  הלבבות  לטוב גם באו ר היותר כהה שלהאת ל היות מכשרת' כ פועלת דעת ד"כ. ע"לד' פ אפי"אר

ו פן סמעמקת ל, ה נכונה ומיושרתדע פילתו המוסרית של האדם שאז אינו  מוכשר כלל להיות לובנ 'שאפי

צילו שלא ישתקע לגמרי לה היותר קלושה' מ פועלת גם דעת ד"מ. 'צרכים לדעת דהנ של הדברים הגדולים

 .ברעות ושישוב לדרך הישרה
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פועלת להציל את  '  הפעולה שיראת ד.  קרימנארח פ היינו דאמרי אינשי גנבא אפום  מחתרתא"אר

כ עד שגם המצות השכליות אינם "כ מי שהושחת' כ איתנה וגדולה שאפי"עות מוסריות היא כמר האדם

שסוף . 'ריאת שם דבק מ יש לו תועלת"מ, ותר תחתונה להיות גנב הבא במחתרתהי וירד למדה, אצלו כלום

יש  ' והגנב הקורא בש ם ד, לו שתשיבהו לדרך ישרהכהה שוה הקלושה' כל סוף תפעול עליו גם דעת ד

שכבה הזיק  האחרון , ול מלכות שמיםמע יותר מהגנב שכבר עק ר נפשו, וה לשוב ולחיות חיי משריםתק לו

טובה המוסרית האנושית מה והנה הדברים הללו שאנו רואים. שעים האובדים דרךהר והוא בכלל, שבנפשו

דעת את  יו נפשו' שתהי,  כך היא המדה המוטבעת שנוצר עליה האדםיכ יוכיחו אותנו', הבאה לרגלי דעת ד

כי הדבר המוטבע בהתכלית הכללית לא יסו ר  . ולםלע כ אין התועלת הבא ממנה מסתלקת מן האדם"ע', ד

 .כונתהמת כי קשה מאד לשנות הצורה הטבעית, ינוי מקריו ברובבש מכל נברא
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' טוב שיהי. י מחטא דתלמיותא"מאי היא אר, להוק 'ות נקילעולם ילמד אדם את בנו אומנ, ק"ש כדר

, יא עיקרית מצד התועלת שיש בהשה כ גם באומנות"ע, לדברים שיש בהם שימוש שכלי טה תמידנו האדם

כי . ומריותהבח צריך להשתקע כולו' שלא יהי, דם בוחר לבנו אומנות כזאתהא 'מ טוב הוא שיהי"מ

וזהו הטוב לאדם שמאחד . השכלית שבה] החרשת[ך ער תגלה לפיכח יתרונה מ, האומנות הקלה ברוב

תלמות האדם ישמשו לו כחות הטבע הש וכפי רוב, ת החומרית עם המצאת מקום לשימוש שכלילועהת את

י עבודת כפים פשוטה "עמש ,י יתרון שכלו"ותועלתו החומרית ישיג ביותר ע, מריותחו לעובדים עבודות

, ינוכית הזאת למדנו שכה עתיד כלל האדם להגיעהח רהומתוך הבחי. המפרכת את הגוף

עבודות המפרכות באות לאדם רק  וה ,ונותיו ויגיע למרום קץ השלמתו המעשית והעיוניתתכ כשישתלמו

נושי הראוי לפי הא א לבנו הדרך"כ יבחר כ"ע. עתו אל מעלתו הראויה לוהג מצד העדר כשרונו וחסרון

בשילוב האומנות השכלית , ותר קטן  הנמצא כבר  בימיהםהי ופןי הציור בא"והראה ר. תכונת השלמתו

 .יהם בכמות ואיכותעל ומזה נשכיל על כל הענפים הדומים לזה ומתעלים, לאכההמ עם
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ז ואין פרצופיהם דומים  "לפי שאין דעתן דומות זל. זיםהר ר הרואה אוכלסי ישראל אומר ברוך  חכם"ת

דול שיש גא יותר ישתומם על ההבדל ה"בנ כן הנפשות הפרטיות שלכל שיסתכל יותר האדם בתו, !ולז זו

בין , שונה משל זולתוומ א באורח פרטי"ן מצד החינוך והלימוד שהכה שורש בלב כבי ,בין תכונה לתכונה

י "ע מ דוקא "ומ . כ על המראה החיצוני של הגוף"הפועלת ג, צירההי מצד התכונה הטבעית הקבועה בטבע

הרי יש להתפלאות על . עודתו הראויה לובת לבנין העולם, ם כולם למטרה אחתהשינויים הם מתאחדי

תיחסים כל אלו ומ מתקשרים ' פ הרזים הפנימים הידועים וגלויים רק לפניו ית"שע ,החכמה העליונה

. פרצופים השונים יצא בנין הרמוני מתאים  מא דוה פ צירוף כל הדיעות"עד שע, ההפכים זה לזה

כ לחוגו בקנאה יתירה "שך כמו א"כ' לא הי, לבני אדם בדבר השיווי הפנימי שלהםתה ידיעה הי ואלמלא

, בטבע' ם יתהש כ שם"ע. חומר לבנות את הכלל' תוך ביטול הפרטיות לא היומ ,והיתה הפרטיות מתבטלת

כ הוא משלים את הראוי  "ע, פ פרטיותו ומתגדר בה"ע א"א אינו מתיחס אל העולם כ"שכל יחיד שבבנ

כ "דעתו קרובה כ' ואילו הי. ולםבע -ו הם מיותרים למים הוא רואה רצונותיו של חבירו כאיפעול .לו

רון בהשלמת  חס 'מתחלש אצלו התיחדותו לעצמו והי' הי, וא קרוב לשל עצמושה לציוריו של חבירו כמו

, כ נשארו בגלוי השינויים בכל תקפם"ע.  הכלל כולואל עד שמזה היתה תוצאה לחסרון השלמה, פרטו

' לא יהי, יושלם החינוך האנושיכש עד שלסוף, ומק רזי החכמה העליונה שם המה מתאחדיםבע ובפנים

ולעבדו שכם ' ד אהפך על העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם", ולה כזאתמע כ הפרטיות שמירה"צריך כ

 הרזים שעל ידם מתאחדים כל הפלגות הם, ולםלע ז שהחילוקים וההבדלים צריכים"וכ" . אחד

מברך  , וצאת הרזים הללו לאורםלה ויען שישראל יהיו הגורמים. א"ני בנירתיק מכוסים מעבנ נתונים

 ".ם הרזיםחכ ברוך"בראיית אוכלסיהם 
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. וברוך שכרא כל אלה לשמשני, וך חכם הרזיםכר כ אמר" ג מעלה בהה" זומא ראה אוכלסא עבן

שיחשב הרי אף  ,  ודיעותיו הואוכונותימת יעות הפכיותדם להרגיל עצמו בסבלנות לענין תכונות ודלא ראוי

אבל לפני . כונה הישרהמת והם הפכים, אים שאין תועלת בתכונות ההם והדיעות ההםנר שלעיני הפרטיות

 את התחרות מביאה, וכן במעשים. כלית מתאחדת ותיקון כללילת ה גלוי שהכל עולה"חכם הרזים ב

. פ הם משוללים מכל תועלת"יאים הם נזק ועכמב לפי השקפתוהאדם לצרור את העוסק באיזה מעשים ש

ש רז המאחד ומקשר את שי .ברוך חכם הרזים, תבונן שבענין ריבוי הדיעות והתפלגותםלה כ צריך"ע

כי , משנילש כ ברוך שברא את כל אלה"ובמעשים ג. ירודים הפרטייםהפ המאחד דוקא מכל, התכלית

ולפעמים עוסקים אלו , עשים הנראים רחוקים מתועלתהמ המוןהאדם הפרטי לא יוכל להשכיל איך כל 

כ ראוי "ע. ל תועלת ושימוש כלליהכ אבל בא וצר הכללי מתלקט מן . יקים לו בערך מצבו הפרטימע כ"ג

או עיניו את יר ולהשכיל לבחור מכל אשר , יעות וכל המעשים שתחת השמשהד על כל, להביט בעין יפה

 .אוהב את המקום ואוהב את הבריותי'  יהיאז ,שמיתגית וההטוב ואת היפה לשלימותם הרוחנ
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' ואני משכים ומוצא כו' גזז כו', וכמה יגיעות כו', כו חרש', ר כו"אומר כמה יניעות יגע אדה' א היהו

ד חילוקי המקצועות הצריכים לעבודת ישובו מצ .ואני  משכים ומוצא כל אלו לפני' מניות שוקדות כואו כל

נוטה יותר ' זה יהי. ניויבפ ה אומנתו"א ואחד ייפה לו הקב"שכ, ח הוא חילוק התכונותרכמו של עולם

 אחת כל שלבירורה של, ומזה יסתעפו מקצועות מלאכה שונים. כוללא פת, לצרכים החומריים הפשוטים

נפשו ' שלצורך הנטיה צריך שתהי, יה מיוחדתנט מהם והתיחדותה באדם אחד להיות מסור אליה צריך

ל אחת כמה וכמה בחילוק וע .כ בדיעותיה ותכונותיה"ועל פיה יולד שינוי ג, וכשרת לכךומ חדתיומ

רוף של יופי צי שבהם יש כבר, לצרכים אנושיים כענין הבגדים' ו הנטיכמ ,ז"המקצועות היותר רחוקות זמ

גורר  ההבדל השרונות מיוחדים ומובדלים יותר וזבכ שלהיות נוטה, ומוסריות עם התועלת החמרי

ד הרחבת החיים "תרחב באומנות עהמ ומה נאמר עוד להמקצוע. דל של נטיות ושל מדות ודיעותהב אחריו

שהם בכלל האומניות , ב"יווכ הציור הזמרה, ככל חכמות היופי, רחיב דעתו של אדםלה בדברים שבאו רק

ילואם במ ור צרכיושעב, האדם' ואיך יהי. י הבדלי תכונות"א ע"ור כלא א שיצאו"שהבדלי הכשרונות א

להיות מדמה בעצמו , לופים רבים בכחות הנפשייםחי כ"דרושים המון תכונות שונות ונבדלות שבכללם ג

זאת המחשבה הרעה באה שמ ,א דומים אליו בתכונותיו ורגשותיו"לעולם שיהיו כל בנ' הי שטוב ויפה

ב הל פ השימה אל"האדם ע אומר לחבב את כל עכ הבי"ע. ריותהב חסרון הסבלנות וצרות עין ושנאת

, ם יחד משלימים את ת שמישן של בריותוה ,לראשי הצרכים המבדילים את עוסקיהם בכל ארחותיהם

עם , בגד ללבוש, דיח בהכרחים אנושיים ונטיות מוסריות עם התועלת החומרי, כוללא פת, בחומריות

אות וב ומניות השוקדותכל הא. שב לשכלול החייםולאכת חרש וחבמ הכשרון להרחבה של דעת וחשבון

וכל . כ את כולם אא הוב וכולם אכבד"ע. רטיהפ ומביאים קורת רוח והרחבת דעת בעולמי, לפתח כיתי

פ "ם קשר של שלום ואחדות עלה אדע שיש, שינויים הרחוקים ושונים זה מזה לפי  החיצוניותוה החילופים

  .הבהבא ואת כולם אחבק, ישברא כל אלה לשמשנ, ה"רזים בהם חכ החכמה העליונה הפנימית של
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רחות ט אורח רע מהו אומר מה ', ב לפני כו"רחות טרח  בעהט וא היה אומר אורח טוב מ ה הוא אומר כ מהה

עלי יאוש וספק המדברים תועה על ההשגחה העליונה ב מפני שישנם בעולם אנשים. 'ב זה כו"טרח בעה

תלך ' שרו וטוהר לבבו ויראת די  האדם ויאבד את ועל פי דבריהם ישפל רוח, עולם רעות רבותב ומוצאים

ההשקפה בעין ו יצייר כי באמת היאוש, תפתה האדם לטענותיהם הכוזבותי כ למען לא"ע. תמס מקרבו

פ חילוקים בשכל "שניהם אינם באים לאדם ע, ובהט רעה על המציאות והבטחון וההשקפה בעין

מו שאנו  רואים במקרים כ כי.   היא אם רעהא הדבר תלוי בתכונת הנפש הטובה"מופשט כה החיצוני

ובה ימצא ט כי המסתכל בעין, ב ואין בזה מן השקר כלל"ובו של בעהט שהאורח הטוב יצייר את, הקטנים

וכיון שנפשו . ב"ובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעהט באמת את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר

ב "הוא ב עה' עצמו מדת טובו שאלמ לא היב שיודע, כות  וכף צדקרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לכף זה טובה

ב זה ודאי "ם בעהג כ"א. בידו היו מקבלם בסבר פנים יפות בשמחה ובעין יפה' היי אם, מכניס אורחים

בל א .כדאי להכריעו לכל אלו המעשים' טובה של אהבת רעים היה מפני שהתכונה, כ הכל בשבילי"טרח ג

וכל לצייר ציור הגון וטוב ומחפש צדדים להקטין י ל א,  בנפשו עושה טוב באמתשאינו מצייר, האורח הרע

תשקיף   , מוכנת לעשות טובה כן נפש צדיק הזכה. ואם ימצא צדדים ליחש לרע מיחשם, טובה את הרושם

אם  , זהה ומנין נמצא בנפשו הכשרון. י מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיבכ ,על ההשגחה האלהית בעין טובה

והרעות המתרגשות בעולם יש להם , עשה לטובנ בטוח כי הכל' כ יהי"ע.  העליון הטוב והמטיבלא מאור

הנפש הרעה שלא תוכל ו .באמ ת ולבו טוב על הבריות' עובד ד' ממילא ישמח בחייו ויהיו ,אחרית טובה

עות רל ותתיאש מכל צדדי החיים שתוכל לדון אותם, עולם בעין רעהה כ על"תשקף  ג, א רק רע"לצייר כ

מקושרת בעקב הנפש ' כדי שתהי, יד האדםב ונתנה הבחירה הזאת. ולהקטין את הטובות בקטנות ערך

כ טובת   "השגחה העליונה תבא גה ומטובת העין לגבי. ז"ריבות החיים ושקיטת הלבבות בעוהע כ"הטובה ג

ית המתיחשת אנושה לפי התכונה, ואמר שבעל העין טובה יגדיל כל פעל. שלוםו עין אל הבריות באהבה

" . רנןא במעשי ידיך", י"'מה גדלו מעשיך ד"הנהדרים ' עשה דמ לשירה מתוך עונג והרחבת הדעת על מחזה

והמביט . להרבות ששונו וטובו, אדם בעונג רוחניה כ יצירה נפשית הנכונה לענג את"והשירה הרי היא ג

חסדו ' ז לד"כ יודה ע"מנו גמ נהגם במה שהדמיון יוכל להיות נה, ראה טוב גם  בחלק השיריי בעין יפה

י תשגיא כ זכור", י כח השירה"כ מקו ם להנאות עדינות ונעלות ע"יש גש ,שיצר את העולם באופן הגון כזה

נפשו ישרה בו להתענג מחלק השירי ' י שלא תהיד לא, אמנם בעל עין הרע". פעלו אשר שוררו אנשים

יראה תמיד בא נשים רעות ו ,כ לא יראה"ד גא גם מה  שראוי מצד החכמה לאהוב ולכב"כ ,שבמציאות

, "כמי לבח יראוהו אנשים ולא יראה כל", כ יטיל אימה על הבריות"ע .והצדדים הטובים יסתיר. וחשדות

שלילה המגלים הקלון ומכסים את הזוהר וההוד ה וירומם את צדדי, כי את הכל יבקר מצד עינו הרעה

נבין שהדרך האמתית שעליה , נטיותה וצאות שבאלו שתיומתוך הת. נפשות הקרובות אל חוגוה שבמעלות

ושגי יושר של מ ולקנות בנפשו, היות בעל עין טובה נגד המקום ונגד הבריותל ובגללה נוצר האדם הוא

ומתוך העין הטובה תבא כל " . יתן לך משאלות לבךו 'והתענג על ד", ה"הכרת טובה לאדון כל ב

היא משכללת את העולם ומביאה אותו  ש אותה, לנות המשובחתממנה יוצאת ואליה שבה מדת הסבו ,טוב

סבלנות הרעה באה ה כי, מביאה לעקירת כל טוב מן העולם בשביל הפזיזות שבהה לא הסבלנות. לשכלולו

מתוך שכל הנטיות  , יק ואין יתרון לתכונה על תכונהר מתוך ההחלטה הריקניות שהכל שמם והכל

א סבלנות "כ. באה מעין רעהו זאת הסבלנות היא מבלה עולם, לכל המציאות בכלל הכל הבו האנושיות

ל כ י תיקוני"אוחזת בכל ההפכים לתקנם לקשרם ולאחדם ע' ד די טהורה מפני ההכרה האמתית איך

ת נפשו ישרה וכל חפציו הגשמיים א למען יצא לפעלו אדם מתוקן ומשוכלל המוצא, חסרונותיהם
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יראת חטא עם  ו סבלנות המוסיפה יראת שמים,  ושלימות מרובהרב הוד והדרב והרוחניים עומדים לפניו

 .זה כל האדם, מפוארהו ואהבת הבריות היותר שלמה' אהבת ד
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אוכלוסא ב שיצא, א זה ישי אבי  דוד" ז  ואיתימא ר"איתימא רו ר"א, האיש בימי שאול זקן בא  באנשיםו

תכונתו  ב עמוד התוך בדורו ומשגב לעמו הואגדול הראוי להיות ה האיש. ונכנס באוכלוסא ודרש באו כלוסא

. ם תמיד נושאים עליהם חותם של עולם גדול וכלליה ,בין הפרטיים בין הכלליים, דרכיו ומעשיו. איש כללי

השפעתו ניכרת בדרכים שיש בהם ' הית ,השפיעו בדרכי חייו על העומדים מחוץ למחיצתו הפרטיתב כ"ע

השפעת  ' כ תהי"ו גל וכן כשנפשע הוא מדברים שחוץ. מו ולהצליחול עם שלם להקיא ,שייכות אל כלל גדול

חשבותיו מ כל, ומה שנוגע לדיעות ורעיונות. ה שנוגע על מעשיםמ זהו, הדברים עליו ניכרים בהכרה כללית

גדול לצמצם עצמו בדרכיו ובמעשיו ובדיעותיו בחוג ה כי לא יוכל, ישאו עליהם תו הכלל והאומה השלמה

שכל מעייניו ודרכיו היו כלליים , ולםע ראוי למי שממנו יצא חוטר מושלים ביעקב לדורותוכן . צרוקצר 

היינו השפעתו על ד ,כן ביציאתו. המון רב בתור דרכי עם שלם נאדר בקודשל המאירים אור, ולאומיים

לך הדיעות ;וכן במו. מעשים והדרכות פעולותיותב ,וכניסתו השפעת מה שחוץ לו עליו, אחרים

עד שכל דרכיו , ושרו ותיקונוא פ משאת נפשו הצמאה לחזות בשמחת הגוי כולו"ע, אוכלוסאב דרש

מנם מי ראו י   א .זה הוא הבא כאנשים, ולם היו מובלעים באורח חיים הכלליכ ,רגשותיו הפרטיים, ופניותיו

כבש איש שכבר , איש זקן הנא באנשים, אומיים וכללייםל להיות הוגה דיעות וחושב מחשבות בדברים

אמנ ם  . בזאת תצא תורה ואורה לעם. פרטייםה וכבר משל על כל רגשותיו, פ נסיונות רבים"ורח חייו עא לו

, דרך המסוכן המביא להשחתהה זהו, לחות דעה בעם בכללו, צריכים למוסר פרטי לעצמםה ,בקום צעירים

, עניניה הכללייםו סאבשביל אוכלו, כי למי נאה להיות דורש באוכלוסא". ריהםש ונתתי נערים"כקללת 

, החכמהו הנסיון, כשמצטרפת מעלת הזקנה, ודל נפשו ראוי לזהג לפי' כשיהי, ודבריו יהיו נשמעים ונפעלים

 .לבא באנשים
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להבין את מושג הכלל . ריכוא' וכלומא פחותה מםא תנא אין, מר עולא נקטינן אין אוכלוסא בבבלא

שאז יוכר ענין , ומה שלמהא ים שיעמידו את הכלל בתורעלתו צריך שילוו אליו כל המכשירמ ברום

ם הארץ ה המכשירים. גלה רק אז  י תרונם הכללי בתור גוי  גדול  וקדושי אלה' ובעם ד. החטיבה של האומה

נתראה , ההיסתורית והחומרית וכל תנאיה, רוחניתה רק היא בעזרתה, ארץ הקדושה, הארץ. והמספר

לא נוכל להתיצב בתור , משלת זריםמ מקום הגלות באר ץ,  בבבלמנםאהוא המובן מאוכלוסאש בתור עם

ההדר ששופע על ו כ לא יתראה בהם ההוד"ע. כלליים תכונה כללית לאומיתה ולא יקבלו ענינינו, עם

. 'בחכמת חכם הרזים ית, רטי האוכלוסא באחדות נפלאהפ שמתאחדים על ידה כל, הכללות הלאומית

' שאם יהי. תאים לענין הלאומי הראוימ צריך עם המקום להיות הריבוי', ם יקבצו קיבוצנו בארץ דא וגם

נו חכמת חכם ל ולא באלה יתגלה, ז הוד האוכלוסא"ליו שם מפלגה או כתה אע רק קיבוץ שיוכל להקרא

עד , העיכוב' כאשר עד זה המספר הי', וכנת עם דת לפי, ששים ריבוא הוא המספר ההכרחי. הרזים

להורות ניתן כי לא נתחלפו תנאינו ו . בתחלת היותינו לעם בצאתנו ממצריםליו להיות לעםע שעמדנו
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אלהי ' שם דב כי יסוד לאומיותינו תלויה ודבוקה היא, רוצת הזמן השוטףמ פ"הלאומיים במאומה ע

מספר שכלל בקרבו את  סכום הדיעות והמפלגות ה כ אותו"ע. ישראל הנקרא עלינו ודברו קיים לעד

ולא עזבו גם עד , צביון הכלליה כ לעת כזאת להעמיד בנו את"מספיק ג,  מקדםפרטים מראשה וערכיהם

שראל גוי מעולם י עם', כי היה לא תהי. פרטית יעמידו לנו גדרים  לאומייםה כה יחידים לומר שהם בדעתם

לא ' והאוכלסא שתהי. מהרסיו החיצוניים והפנימייםל ילעג, שכל כלי יוצר עליו לא יצלח, הוא

ובה , חלת צמיחת קר ן לבית יעקבת 'תהי, ובמספר הראוי ששים ריבוא, א ב ארץ ישראל" כגלותה בארץ

ישראל להיות לעם ב להקים עדות ביעקב ותורה לשום, אשר עלינו' פ רוח ד"ע נאמנה' הננו בטוחים שתהי

 ".להי ישראל יעריצוא והקדישו את קדוש יעקב ואת. "'לפני ד
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ע אומר כרוך שנתן מכבודו "מלכי אוה, יראיול רוך שחלק מככודור הרואה מלכי ישראל אומר כ"ת

, התכלית הלאומית של ישראל. 'נתן כוש א ברוך"חכמי אוהע' כמי ישראל אומר ברוך שחלק כוח ,ד"לבו

א בשביל "כ, צמהע שהיא מצויינת ב תקותה לעצמה לא בשביל, טיבה אחת בעולםח מיוחדת היא בתור

י תיקון עולם במלכות "א ע"א שיבנה כ"שא, היושר האמיתיו ב של המוסרשהוא הטו, הטוב הכללי השכלי

שגוררת אחריה , רגלי ההכרה השלמהל כ כשם שמושג ידיעת האלהות הטהורה בעולם היא באה"א. דיש

כן תכלית , השלוםו להאיר את העולם כולו באור האמת, טובים בכלל האנושיותה ועמה כל המעשים

ק לשם התכלית הכללית והתכלית הפרטית בטלה ר מלכותם היאמציאות ממשלתן של ישראל ו

לוכת ישראל בתור אבר פרטי  מ כ אין מגמת "א. מלוכה לגבי התכלית האנושית של מקור הטובה בצורת

השפיע עליו ל להתעלות עמו, כלל כולו שצריך שיתכנסו אליו כל הפרטיםה א בתור"כ, מכל האנושית כולה

היא בערך חלק , אמצעי של ההנהגה הטובה המלוכייתה שהוא,  המלךכ כבוד"ע. ולהיות מושפע ממנו

וניכרת ביותר במה שהיא , ל מעלהש הסובל בתוכו אות ה התעודה עצמה המושפעת מכבוד , עליוןה מכבוד

מוסרית היותר ה מפני שהתכלית. יותר מכל יתר  הק נינים הלאומיים, אומהב מגברת  את  הערך המוסרי

אמנם   . שחלק מכבודו ליראיו, אחרון ברום מעלת תקות ינוו היותר גדולנשגבה היא רכושנו הלאומי 

שכל , יוחד הנצרך לתיקון העולםמ לכל אחד מהם יש מטרה ותעוד ה המצטרפת בתר מקצע, עמיםה כל

מין האנושי כולו את ל ומנחלת, פ דיעותיה וכח ההיסתורי שלה"גזורה ע, כונותיהת פ"אומה מתיחדת בה ע

מנם א כ היא"ע. ותם ביחש עצמה לפי תכונותיה וציורי לב בניהא  מה שהיא מערכתכפי, קנינה הפרטיים

לאומיות הפרטית אותה התכלית הגלויה שבו אנו ב ואין התכלית, אף  שאינו עומד בערך כללי', מתנת ד

א תכלית ערך "כ, מין האדם כולול שהוא אין ספק התכלית המשותפת הכללית, בעולם' בוד דכ מכירים את

כתכלית . הלפ אופיה המיוחד "המובלע בבשרה ודמה של האומה ע, פרטיתה מצד המזג והתכונהפרטי 

אמנם רבות  . יוחד להרחיב חכמתו וכ שרונו הרוחנימ כל עם יש  לו כשרון, המלוכה כן תכלית החכמה

חד בעבודה האנושית איש איש לפי י שכל העמים צריכים לעבוד, ארחות הפרטיות המקצעות שוניםה הנה

השכיל איך כל ל הוא, חכמת התורה, אמנם הדבר המיוחד בחכמת ישראל. בעוט קצע המיוחד לו לפיהמ

ולישר דרכים במעגלי צדק ', מקום אחד לדעת דל עבודת העמים כולם בשדי החכמה מתכנסת 

כ תכלית חכמת  "ע. עמוקה שיש בהםו גורמים להביא שלום בעולם לרגלי האמת היותר רחבהש ,כלליים

כמת כל עם ועם ח ותכלית. שהיא מבטת לשכלול כל היקום כולו, חכמה העליונהה  כתכליתישראל היא

 .כונה המיוחדת לו לפי מזגו וגזעות פ"ע, הוא לשכלל את כשרונו הפרטי הלאומי
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,  ולא לקראת מל כי ישראל בלבד אמרו, שראלי ח לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי "ריא

וכל דבר הפועל תכונה טובה ביחש , ינומ האדם הוא כללי מחובר לכלל בני. 'ע כו"קראת מלכי  אוהל אלא

עלה מן הכלל נ פ שאינו מרגיש בזה ודומה לו שהוא"אע, טוב על האיש הפרטיל כ"הכלל הוא פועל ג

להעמיד המוסר ו הצדק , רבה במין האנושי להישיר הדרכיםה כ באשר כ בוד מלכים פועל"ע. המצטרף לזה

כ משתתף עם כלל "ג' ויהי, ה שיוכלמ כ כל אחד צריך שיקח חלק בכבוד הזה כפי"ע, לוכונו הראוי מ על

יקר מגמתו הוא האמת  ע שכל, כ בתור אדם מישראל"ע. מעמיד אותו בתפארת אד םה המין האנושי בדבר

א יאמר ש יוכל הדבר להגיע אל זאת המטרה מבלעדי ל ,והשלום העליון הכולל את כל היקום

ובהשתלמות נכונה , עניניה הפרטייםו א כמו שכל משפחה צריכה להתיחד בקניניה" כ.אומייםל חילוקים

ריכה שתתכונן  צ כן כל אומה, ק אז להיות נאמנה ומועילה לחיי הכלל והצלחתור בעניניה הפרטיים תוכל

א "ע שכ"כ מלכי אוה"א. פה יבא האושר הכללי לתכליתוי ז כשיושלם הדבר"ועי, יפה בעניניה הפרטיים

נפש אדם מישראל ' אליו צריך שתהיש כ בחק האנושי הכללי"הוא דבר המועיל ג, ליו את ענין לאומוע אנוש

מלאה ענין וחכמה ה ,כון את הערך הראוי להגתין למגמתה של כל אומה ואומהנ ורק כשידע על. עורגת

וא ה ן כמה נשגברק אז ישכיל ויבחי, שכל ביחש חוגה וכל הרחבתוה רבתי ורב טוב של יושר ונימוס ומוסר

א בפני עצמו ראוי להיות מנושא ומכובד "בים שכר הכולל בקרבו המון ענינים, האידיאל של מלכות ישראל

דת הכבוד והתכונה שיוכל מ 'מה יהי, היות אוצרו ריק מלצייר  ערכים לאומיים ותכונותיהםב אבל. מאד

' בזה יהיו ,ע וישכיל לחקר כבודם"והכ ירוץ לעולם לקראת מלכי א"ע .לצייר לו בעולמו הישראלי הפנימי

 .'לגדולתם של ישראל בגאון שם ד, ב מלאים הגיוןל עתיד הוא ובניו לבנות יסודות של רצון טהור ומאויי

 

xav . 

 
אשכחיה ההוא מינאה , לכא וקם אזל בהדייהומ ע לקבולי אפי"הח קאזלי כו, ש סגי נהור הוה"ר

ולם תצייר תמיד כל הענינים שבעולם רק ע של המהרס גדרותהתכונה השפלה . צכי לנהרא כגני לאיח ל"א

מפני הצד , חלק כבוד למלךל פ רגשי קודש שבלבבו"ש הלך ע"כ ר"ע. הבת עצמו הפרטיתא פ הנקודה של"ע

תיקון ו הוא הסבה היותור חזקה להצלחה האנושית בישובו של עולםש המוסרי שיש בכבוד מלכים במה

. בר את  יקר ת ערך הצדק ו הטוב כשהוא לעצמוכ ככ ל בני גילו שא בדו, נםהמין אמ. סדרי החיים האנושיים

מיופי הכלים , הוד הגבלתוו דהיינו שיקבל עונג ממראה הכבוד, המחזה הזה תועלת פרטיתמ כ בקש גם"ע

ת  א כ דומה הוא כאילו כל הבאים לראות"א. חיל למערכות הפארה סדרי, ב"שהוא משתמש בהם וכיו

בזה תצא המטרה העליונה שיש בכבוד מלכים ו .להיות המלך מכובד בכבוד ם, יעהמלך אינם באים להשפ

, ורקי עול מלכות שמיםפ כי כן דרך  כל אנשים. א כדי לקבל לעצמו הנאת שעה"כ, העםו לתקנת הציבור

כ הם דומים "א. ערך של כל דבר מצד ההנאה שלשעתהה שמשימים הכונה היותר רמה אצלם את

מה , כ כנני לאי"א. פשם הריקהנ לקבל עונג שימלא את, הנהר להתמלאות ממנוקים הולכים אל ר לכדים

 .מה יחוש הוא מצד הנאתו העצמית לו, תוך הבאיםב יתרון לאיש עור הבא גם הוא
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פ תועלתך הפרטית הוא ערך "עריכה רק לפי ציורך הגס עמ ערך המלוכה שאחב. ח דידענא טפי מנך"ל ת"א

ת ערכו ות בקש למצא מקומו  א אינך יודע, דלות של הראיה בכבוד מלכיםכ גם ההשת"ע. אדמשפל 

מונהג ה אל הטוב והיושר, רך המלוכה מצד יחושה אל התיקון הציבוריע והנני יודע את. בתועלת הפרטית

א כפי "כ, לפי ערך ההנאה המגעת לי, ת פני המלךא דבר הקבילי, כ לא יעלה במחשבתי לשקול"א. על ידו

יקונים טובים ודרכי יושר ת בדבר שהוא מקנה לה, וסרי להיות חבר עם החברה האנושיתמה ערך החיוב

  .יאהקום לשאלה על מדת העונג שאני מקבל בערכי הפרטי כמה מ ואין, כאימת מלכות וכבודו, וצדק
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א תאי תליתאה ' חליף אחריתי כו, ל  לאו"לכא אמ ל חליף"א,  ליף נונדא קמייתא כי  קא אוושאח

, לכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאמ ל" א, ל מנא ידעת"א, ל אין" ל אתא מלכא א " א, רקאש דהוה

תיקונים שבעולם הם לעולם תולדות ה כל. ואחר האש קול דממה דקה', רעש אש לא באש דה דכתיב ואחר

 לבקש סבה לעוררה 'הקליפה קודמת לפרי וההכרח של הרע יהי' בעולמו שתהי' תי כי כן יסד השם, ההכרח

יא ה ,באות בחברה האנושית עד שמוצאים הכרח לסידור מלוכהה כ סדרי הסבות"ע. את הטוב ולמ וצאו

ומתוך העדר השלוה בפנים הקיבוץ יראו , רטיםפ בתחילה תבא בכל קיבוץ התגעשות פנימית ריב ומדון

כרח להיות  רעש הוא ההה כ"א. י הקמת מלוכה ושלטון עז מלך"סדר עניניהם הפנימיים על הכרח להם

, מלךה י"ע, שכבר שקטה, ואחר הרעש, סבה של העמדת המלוכהה קודם בא המלך בתור הוראה על

שלא יתכנו , נה צריכה להתבצר בכוחותיהה ,והאומה הסתדרה בתכסיסי מלכות, התגעשות הפנימית

תור שבהכרח מתנגשים הם ב, חריםא י ההבנות מחורבנם של עמים"א ע"התקיימות הלאומית כה בתחילת

, כעצים, אוכלתה י אש המלחמה"א ע"פי הנהוג לבא לידי התיסדות בטוחה כל שאי אפשר, צרים ואויבים

כ אז תבא  המלוכה למתכונתה הראויה לה "חיצונים גה אדם רב וא חר שכבר סרו כל המפריעים

לא , יא עיקר מט רת המלוכהה זאת. ההנהגה הישרה בשבט מישו ר לכלל העם כולו, מנוחהה שהיא

וצאת ואין י אין", א שקם ושלוה"כ, לא הנצחונות החיצוניים של האשו ,חונות הפנימיים של הרעשהנצ

נוחה ביושר לב מ הם חיי, לאהוב ולכבד' כשם שבחיי הכלל התכלית הראויו .קול דממה דקה, י"צוחה

 המון לא התגלות לב של, ם חיי מנוחה של צדק וכשרוןה כן חיי הפרט היותר מא ושרים, ושלות צדיקים

סוער תמשיך את השלם שבאנשים ה כ לא ההנאה המרעישה של פגישת ההמון"ע. רקד ומפזזמ מרעש

שראוי , לוך מלךמ הבאה בסבת, כח של הצדק ואהבת חיי המנוחה לעצמו ולכללה א"כ, לצאת לקראת מלך

דמיון מלכותא . המוספת לתמוך בעז כסאם, לכיםמ פ המדה של כבוד"ע, לקיימה ולהחזיקה

תחלה בבני ' ל סדר שורר היכ הוא בהיות התוהו וחסרון, הקדמת רעש ואש לקול דממה דקהב עאדרקי

, מדרגת  בעלי חייםמ אפשר לתת את  ה מין האנושי במדרגה פחותה' רוע שהיפ סדר, אדם בשני אלפים תוהו

שפלה ה פ התכונה האנושית"ע, ליהם מסבת חסרון האור האלהיע פ מדות רעות ותכונות גסו ת שהתגברו"ע

י המצות שבאו לצרף בהם "ק ע"עוקרם באה תוהל אשר, כבר נקבעו באדם מדות ר עות ותכונות פראיות

בערך אל , " הלא כה דברי כאש" ,דומה לאש, כח הכבישה של התורה, יבוד המדות הרעותא .את הבריותנ

, ואחר האש. רעשל הדומה, שאי  אפשר כלל שיבנה עולם מתוקן עמהם, מדותה המעמד הקדום הפרוע של

עוד צריך לא למלחמה פנימית ' לא יהי, דם ותכונותיוא שכבר יתקן טבעו של, שבא אחר הרעש

, שמשות לאיבוד ועקירת מדות בהמיותמ תבא המנוחה השלמה שהמצות לא יהיו, מלחמה חיצוניתל ולא

 חקר לחישה לפיב בדברים הנאמרים' במנוחה שלמה של דעת ד, אדם הרבה מאדה א לרומם את רוח"כ

,   ל אמתתו'  א ב דעת את ד"גמור האהוב והרצוי לא יבוא כה ומתוך שהשקט.  קול דממה דקה, כבודם
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יכריח מזה הטבע " . מים לים מכסיםכ ' רעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את די לא"

בתוכן אנושי ה כמו שחסרון  הסידור, ולקבל באהבה עול מלכות שמים'  ת דא האנושי עצמו לבא לדעת 

 .מלוכהב המדיניות מביא לקבל עליהם הנהגה מסודרת
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ש הכיר בחכמתו ורגשות "ר . א חזית היכי מברכתל ל וכי"א, ש וקאמר ברוך"י אתא מלכ א פתח רכ

צד ערכה הפרטי שהצטמצמה בגופו מ לא רק, איך ראוי לו לאדם לכבד את הוד המלכות, טהורותה נפשו

התועלת הסגולית ו פ ההשגחה העליונה על הנהגת המלוכה"פועל עאלהי שה א מצד ההוד"של מלך כ

י להעיר הלב על התוכן המופשט של המלוכה ויושר ד בוא המלך' ויהי. היוצא ממנה בכלל העולם

לא , התנשאות מעל לציוריו הגשמייםל המין המוגשם שלא יכול. שראוי לברך עליה, נמשך עמהה האלהי

בו וחושיו הגשמיים ל גש האדם בהרגשה עמוקה שמביאתו לברך מקרב ופן איך יתר א התישבה דעתו בשום

 .שיטת ההגשמה והזוללה והפחותהמ שורש פורה' באשר הי, לא יראו דבר
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. צמותע ש נתן עיניו בו ונעשה גל של"ד ר"וא', חלינהו לעיניכ ד חכרוהי"א, מאי הוה עליה רההוא מינאהו

באשר המגמה הפנימית של אלה הפוחזים . אנושיתה ם החברההמינות תשחית בדיעותיה הרעות את שלו

כי , רעה תצא עליהם מקרב ביתםו כ גם בחברתם עצמם לא יכון מעמד  השלום"ע. יי שעה גסהח א"אינה כ

ל פני המלך ש כ לעומת השקפה פחותה של העמדת יסוד הראיה וההקבלה"ע . הרע יאכל קצתו את קצתו

תבא הרעה שחבריה יכחלו , רטיותו בקחתו בה חלקפ  מצדכ רק לפי מדת התענוג שהוא מקבל"ג

וסרי המחזיק מעמד בטוח  מצד מ בחוסר סדר, תקום ערבוביא ומהומה בין החברים הרעים עצמםו עיניו

היא   , מים לגמריש המגעת ע ד פריקת עול מלכות, ברוחניות, ההכחשה בקודשו .כשרון הנפשות לעצמן

הכרה מ ,מחוט של חסד הנמשך על אהלי צדיקים וישרי לב, דקהצו מהוד הטוב, תתבטל רק מ כח הקדושה

ם אם חושיו הגשמיים אינם בשלימות ואור עיני ג ,הנמצא תמיד עם איש צדיק תמים' מוחשית של נועם ד

אשר יחוש האור האלהי , "אלהיוב וישען' יבטח בשם ד"הלא , במה איפוא יתחזק איש כזהו .בשר אתו

תכלינה עיניו , זהכ אשר נפשו ישרה בו'  על איש קדוש עליון המתענג על דשע ר ובהביט איש. קרוב אליו

וכהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים ", ורה וצהלה כזהא ויקוץ בחייו למה התרחק מאורח חיים מלא

הכניס מהומה פנימית ופחד ל דיה, אלהית.מבט הקדושה הרוחנית המלאה אצילות " . לקיםא מפני

חומרי ה וחילו, ומר שבכח  החומריות והנאותיה הפחותות יגבר  חילל ,בהותוחתחתים בלב הרשע המעיז 

יושחת בשרו וינתקו , כי כל באיה לא ישובון, שובל מאין דרך לפניו, ומאפס תקוה, גם הוא ידל מיום ליום

תכונה הראויה לבא בתור  מהומת  ה לזכר על,  ולמען היות לאות לבני מרי. גשמיים והרוחנייםה כחותיו

פגע הדבר י להפליא שבפועל' תוכל עצת ד, יס ור לבם' ק בשר זרו עם ומן דר על רשעים השמיםאלהים 

פ לענין השחתת "עכ. דורו לאלה הלימודים הזדוניםל שהיה משאו ומתנו אז מל אה ענין, באותו רשע

 ולענין חוסר לחלוחית. 'חלינהו לעיניכ אמר, מדיני הנמשך מרשעות אנ שי רשע בעלי הפקר והרסה הסדר

ש נתן עיניו בו "ר: "אמרי ',צדק הנובע מאור הדעות הטהורות אשר עז להם בשם דה הוד המוסר וקדושת

דיק צ כשיזרח נגד פניהם אור, גשמית הגס ה של הרבות בשר נאבדהה גם מטרתו". ונעשה גל של עצמות
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 ילכדונו את אבל עונותיו, אורח ישרים סלולהו המה יראו ויכירו כי דרכם דרך חושך היא. צדקות אהב

ש "כ מהשפעת ר"ע. השכיל ולהיטיבל באשר חסר ממנו הרצון האמיתי, הושיע נפשו לא יוכלל הרשע ובמה

נפש הקדושה המתענגת ה שבעיניו יראה את  הא ושר והמנוחה של, דיעותיו הקדושותו עליו את הוד מדותיו

ונים  א כי  לא ימצא , ן מעמדרכו באשר  כבר טובע בב וץ רשעו ואיד לא תו כל כבר להעלותו לעזוב', על ד

כי ראה  בעין כי שוא כל תקותו ואשרו כהבל , בדא אבל את חסנו הכוזב. בנפשו להאמין וללכת באורח חיים

הקדושה נכנס בלבב איש רשע ו והגרעין של המוסר. ההולך בדרכיו' מאור והעז של קדוש דה נחשב לעומת

כונות לכל נ לאה כל חדרי לבו עד שהיו לסבותורוח נחם ומפח נפש מ, וססנ שכמותו ויהי בקרבו כמסס 

כי כל , יא התורה היוצאת מדברי חכמים אלהה וזאת. מדוה וחלי נעכר עד שנעשה גל של עצמות

, נעמיו לא יחיל טובםמ שיראו פנים שהם שותים ומוצים את כוס החיים עם כל, אוהג המתחכמים עליזי

כ  "ע. שבו ירוץ צדיק ונשגב' גדל עז שם דמ, ת החייםא כי חסר להם התוך והאור הטוב המחיה

 .ומכאב  לב יקנאו בישרי דרך, כ תהפך להם לאכזב"חומרית גה תקותם
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קדושת ישראל צריכה להיות  . שום דכעל חמרתאמ ל" א' כו, ש נגדיה לההוא גנרא דכעל מצרית"ר

כ זה הנותן "א. רים לעמותונים ומסונ שירגיש האיש הישראלי שכל כחותיו האנושיים הם, זאתב מצויינת

הערכת היחש אל ב כ היא חמרתא"א. א מצד יחש בהמי"נושיותו יעשה זאת כא לא מצד רגש , חילו לזרים

 .מעשה האיש הישראלי הבוגד בברית עמו

 

xgv . 

 
כ "ע. שראל בבירורה לאמתתה היא מיוחסת לאליהוי חכמת . 'א תא אליהו כו'  ל אית לך  מהדי כו" א

שבבירורה , דיעת חכמת ישראלי מצד בירור, לוח אליהו להשיב הלבבות אלו לאלונבואותי בשיה נחתמו

קנאתו לשמירת ב 'של הקדושות המיוחדות לישראל, גדולים רבי הפרטיםה ידעו הכל איך כל הדברים

וכל הפורש מהם פורש  , צרכים ומוכרחים לכלל ישראלנ הם דברים רבי ערך  מאד, טהרת לאומיותו

כי מי  שהגיע עד עומקן של , אתהי כ העדות הזאת לו "ע. רת במ עוזם של ישראלחיים וחותר מחתה מן

דם מישראל בחובת א ובבגוד. שומר טהרתו ויחוסו, ישראל להיות עם לבדד ישכןל דברים בהצביון המיוחד

כונותיו ת י עירובי כחות שאינם לפי"עה בהכינו לעצמו צרות ער כבר הוא לוקח לעצמו דרך, קודש זאת

עד  , וא יוצא כאחד מגבול ישראל וגם מתכונ ת האדםה הוא  יעיד שבזה. ובוגד הוא בברי ת קודש, תהמיוחדו

 .חמור הוא ראוי להיות עומד במערכהה שרק עם
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המשפט הוא קשור  . 'ל רשותא למקטל כו"ארעין למ ל אנן מיומא דגלינן"א, ה בר קטלא הוא"ל א"א

עובדות יחידות הנשאבות ל ים הם תוצאות פרטיותפ שהמשפט"כי אע. אומה בארץ חמדתהה בקיום

קיומה ב מ צריכה עם זה להיות האומה בכללה עומדת"מ. המסוריםו מהכללים הגדולים הכתובים

פ הנטיות "וע. המשפט הנצרך לפי תכונת האומהו שאז הלב מרגיש יפה את כח היושר, וחזקתה הלאומית
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פ הכללים "וע, ניתוח דרכי המשפטב סברות הפועלותבאות בנפשות צדיקות ובריאות ישתנו הש הפנימיות

פ יושרם "טנים עק מתראים בבירורם הפרטים היותר, חיים שלמים של האומהב הגדולים שהם ניכרים רק

 .פשות לית לן רשותא מיומא דנלינן מארעיןנ כ החלק היותר גבוה במשפט דיני"ע. האמיתי

 

y . 

 
סדרי  . כי כל כש מים ובארץ' גדולה וגוה ' ש ואמר לך  ד"פתח ר. ד דמעייני ביה בדינאע

. ' מה מתיחסים למעשה דה המשפטים הנקבעים בחיי כל עם ועם לפי מושגי המוסר שלהםו הנימוסים

ועל , השלימםל פ ההשגחה העליונה"גם הם צפויים ע, גשמיים והרוחנייםה ,באשר כל צרכי האדם היחיד

וכל המדות הנכונות שבהם , ההוד והתפארתכ כל "ע .צרכי כלל החברה האנושות, אחת כמה וכמה

ק והפעה אלהית המיוחדת "רוהו בין הנובעות מענינים שמימיים כ נבואה, שובו של עולםי מתקיים

ושפעים מכללות מ הם, ארציים שהם פועלים הנהגה ישרה של טוב ויושרה בין הנימוסים, לישראל

באשר , תה והכרתה המוסריתבכל אומה לפי תכונש כ ראוי לכבד כל משפט צדק"ע. ההשגחה

 .'שתדלת בזה להטיב ולעלות במעלות הקודש ודרך דמ היא

 

y ̀. 

 
יהב מלכותא דארעא כ עין מלכותא דרקיעא ד ל הכי קאמינא בריך רחמנא"א, ל מאי קאמרת"א

, בונים הם מתאימות לארחות  הצדקנ פ שיקול דעת"ההשכלה האנושית וארחות הצדק המוסכמות עש .'כו

היושר האנושי ו שהתכלית העולה מהתרבות, כ"והם יסודי התורה ג. סד ארץי  שעל פיהם'שהם דרכי ד

א שר ' פ תורת ד"בוהה מעול מלכות שמים ועול מצות עג היא אותה התכלית עצמה העולה במעלה יותר

 .עמנו
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שאי ש כי אם , לא יכלו אז ל חשוב אחרת. דון דינאו ' ל הואיל וחשבינן עלייכו יקרא דמלכ ותא כו"א

להיות הוגה , בלבבו'  יראת דו לא יוכל  עם היותו שלם באמונה, כן כל בן או מה ודת מיוחדתו ,הישראלי

אבל . חיוא א לצרר איש את"מזה נובעת הקללה הרובצת על המון בנש ,כבוד ויקר לנימוסים אחרים

שהיא , השקפות הברורות של האמונה השלמהה פ"בשמעם את ההגיונות הישרים היוצאים ע

באשר . 'אומה בתור דבר דב העריך את כל מוסד משפטי שתכליתו להקים את הצדק והיושרל מחייבת

די עמים י המתקבלים על, וגם חוקי מדינה. שמלכותו בכל משלה, נפלאהה 'חזקה היא האמונה בהשגחת ד

, י עמים זריםיש כזה ראוי להיות נאמן גם בעיני בנא .ראוי לכבדם, להיות מתנהגים על ידם בחיי תם ויושר

ש היקרים המיוסדים על "דברי רב כ בהכירם את  התוכן הנעלה שיש"ע. ידו משרות  נכבדותב להפקיד

מסרו  , שמיםב המלאה גם בכל ענפי הצדק הארצי כמו שדברו נצב' שגחת דה המדבר בכללות,  מקרא מלא

 .בידו כח דין ועז משפט
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כאשר נדע ממאורע , הנס יש לו ערך מצורף אל הדרש. יהלמר הואיל והתעביד לי ניטא בהאי קר א דרשינן א

כ "א, צון לפני אדון כל המעשיםר שהרי אין שינוי, יך ההשגחה האלהית מדוייקת מראש מקדםא הנס

הרוחנית של ו בר הוכנה באין מחסור להשלים כל הדרוש לטובתו הגשמיתכ החכמה העליונה מאז מקדם

ואנו  רואים זאת   , פליאות להוציא כל דבר בעתומ נו סיבותוהוכ, האדם בכל האופנים המשתנים עליו

כ   "א. ל כונתם והכנתם מאזע והניסים עצמם המעידים, ולטת מהתוצאות הטובות של הניסיםב הדייקנות

חפץ ה פגישת הסיבות אלו באלו עד שיוצא מהם המבוקש הראוי לפיל כאשר אנו רו אים שכמו שיש ערך

שמוציא דברים גדולים , חושב וההוגה בדברי תורהה של הרעיונות שלכן אנו רואים שהפגישות , העליון

כ מכוונות הנה כי לא "פגישות הללו גה ודאי, מוסר וצדק בעולם, מועילים להרחיב חכמה ודעתש ונעלים

כמה יתרונות ברוח ל שהיא אב, ו לתועלת רוחנית"וק, א  הוכנה מראש"ורכבת כמ תפול תועלת חומרית

, כ מתוך הניסים ואמונתם נתעורר על יקרת ערך הדרש"ע .לה לכל הצלחותיושהיא סבה גדו, האדם

נו מדברי חכמים וחדותם לסיבות ל שכבר נמסרו, ו מכירים את המקראות ו כל המושגים השכלייםב שאנו

האמר הואיל ואתעכיד ל ונכון הדבר, הוציא על ידם אור השכל ומוסר טוב לעולםל טובות פוגשות בשכלינו

 .אי קרא דרשינן ליהלי ניטא בה
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. א עושה גדולות עד אין חקר"וכה, ראשיתב הגדולה זה מעשה' פק לבי מדרשא ודרש לך דנ

ולה היא מעשה אחד אף שרבו מאד  כ יעירו אותנו לדעת כי כל המציאות, אחד' מעשה ד, ראשיתב מעשה

עם המון , אין תכליתל וחנייםוהמון ברואים ר, ולמות גשמיים אשר אין ספורות למוע רבוא רבבות, פרטיו

גדול ה עד שאם היינו יכולים להציץ באור, תקשרים ב קשר אחדמ כולם יחד, מסבותיהם תנאיהם וצדדיהם

כאשר יאתה לאדון אחד להיות כל  , רוחניותוו נגלה לנו איש אחד בגשמ ותו' הי, של כל המציאות כולה

. שולבת ביחש נעלה ונשגבמ א אבוקת  אורה"לא ניצוצות אורה נפזרות כ, נו ממעשיול פזוריו הנראים

בו מעשיך ר מה", נאמר שרבו מעשיו, ע"רט ופרט מהיצירה הגדולה בפפ פ הידיעה של כל"ותחת אשר ע

כ מתפלאים אנו על הודו "שכ, לה המון הפרטיםא בשומנו אל לב מציור מעשה בראשית שכל, י"'ד

כמכונה נוראה שאין קץ לפליאתה ו ל אברים רביםז כערך גוף בע"הם מקושרים זע, ע"א בפ"כ ונוראותו של

עד , גדלו מאדש אבל יותר מזה נשתומם. אז לא נאמר כי רבו המעשים, ץק המורכבת מהמון חוליות אין

מראש  ' וא לגבי גדולה זאת של כל המעשה אשר עשה דה שכל הגדולות שאנו מציירים הכל אין ואפס

וישיג כח   , דעתו חלק גדול מהמציאותב אשר יצבור לו האדםוכ. כ הגדולה היא מעשה בראשית"ע, וףס ועד

רבות שיראו לו ה ועם זה לא תדע  עוד נפשו לפתור החידות, כחותיו אלה עם אלהו התקשרותו בכל פרטיו

כי הפתרון  , ומהי סיבת הדבר. וד יוסיף פליאות על פליאותע א כל שיוסיף דעת"כ, בהמון חכמתך היצירה

וזהו נעלה , הוא כולו דבר אחד גדולש כיון, א בהבנה שלמה של כל כללו"ת כמציאות לא יוכל היוה של

לקים מהגדולה ח הננו מעריכים, כ כל מה שנאמר  שהוא עושה גדולות"ע. ושבח ממחשבת כל  הוגה וכל

, הננו הולכים מפליאה אל פליאה. דולות עד א ין חקרג כ"והם כ, הכללית ואנו משתוממים על גדולתם

קודם שידענו להם , נפזרים מתחילהה והד ברים. להכרה עליונה מזאת, חכמה וחסד, רהצה וגבוע מהכרת

חשב הנה לפנינו ל אבל עד כמה יאריכו אצלינו באותו התואר שנוכל". גדולות" יתיצבו לפנינו בתור, יחש
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ד בואינו לחקור בדברים לדעת כל החקים של המציאות ע רק , מעשה שלם ממעשה רבון כל העולמים

גדולות ועליהם עולות המוני פליאות ה והנה כמעט נודע לנו חלק חידותינו, נחקרת על מה נוסדוה הזאת

רק חלק קטן ראינו , לםש עד שאנו מחליטים לאמר עוד לא באנו לדבר, השתוממותל עוד יותר מביאות

כללים נ וכל הגדולות, כ הגדולות מתיחסות לעד אין  חקר"ע, וקיוח ממעשי אדון כל ולא נוכל לגלות כל

 .הגדולה זה מעשה בראשית' לך ד, בגדולה, באמונה
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לעומת הגדולה שהיא ההצטיירות . ת היד הגדולהא א ויראו ישראל"הגבורה זו יציאת מצרים וכהו

ל הכללות של הגדולה הזאת יש כ תבא הגבורה להודיע שעם, ל כל המעשה אשר עשה האלהיםש הכללית

גוברת מכח הגדולה ה פ הגבורה"ורק ע. ע מוצא מקום בערכו המיוחד"פרט בפו שכל פרט, השגחה מפורטת

תפרד כל מ ,פ צביונו המיוחד לו"למות להשלים את כל דבר פרטי עש להשפיע, הכללית הרחבה עד אין קץ

להבדיל גוי מגוי ולהוציא , מניעה להציב גבולות עמיםה וזאת הגבורה היא, ע"דבר להיות לו מקום וערך בפ

פ כשרונותיו המיוחדים  "רכו הפרטי עע למען יוכל כל עם למצא, להפלות בין ישראל לעמים, יקרב גומ גוי

שראל בתור עם לבדד י שהורמה מעלת, י יציאת מצרים"זאת התכונה באה להעשות עו .שבגבורתו הפרטית

כדי  ו .ופ ערכ"מופת על שמירת הסגולה בדרך ישרה לכל עם ועם על 'למען יהי, מושגח במספר ומנין לפרטיו

היד המחולקת ', בהבנה כזאת יראה יד ד, להיםא כ לעבודת הכלל כולו כל ברואי בצלם"להצטרף יחד ג

כללו . קו ם אחד ומטרה אחתמ והכל עולה אל, א מהנה לשימושה המיוחד לה"כולם פועלות כש ,לאצבעות

ל תכלית א פים היוא מצור"ע כ"א בפ"אין הכרה של השתלמות רחבה כב אם היו הפרטים נבלעים, של דבר

לילה נראה בפרטים שאינם מגיעים לתעודה ח א חלישות"אבל לא גבור ה כ, אמנם גדולה' הי, הכלל

י חילוק עם "קרת הפרטית עי התגלות, אבל כא שר נתגלה במין האנושי. מדתם הפרטיתל תכליתית הראויה

 .וגבורתו'  יד דהוכר, כל נפש אחת מישראל כעולם מלאי, ע"פב והוקרה פרטית לכל אחד, מעם
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סידור חלקיו והערך הנפלא של יחשם , ניו העולם בכללוב .'התפארת זו חמה ולבנה שעמדו לו ליהושע כוו

, ז במערכה מלאה תפארת"נערכים זעו הגופים הגדולים של הכדורים השטים במרחב אין סוף, אלול אלו

פ חוקים "יוסדת עמ אי התפארת הזאת היאוהנה וד. מושך עליו חן ויופי ופארש שיאמר על הערך הסידור

י "שהרי נשתנה הערך הזה וקבל תכונה אחרת ע, הוא' ד אמנם כולו ביד. איתנים חוקי היופי והערך

הוא , לק רשום בחקי המציאותח שהעיקר בא לנו ללמד שעם היות הנוי והתפארת, מה ולבנהח העמדת

ם היא ג כ התפארת העולמית"ע. הטהורה'   דפאר המוסרי הנובע מדעתה כאין נחשב ובטל בערכו לגבי

תפארת הפנימית תפארת הערך של הדיעות ה לרומם, פ הצורך המגיע לקדש שם שמים"תתפעל ע

מען הביא תפארת החיים ל ,עת יקרת עם יודע שמו והדר גאון צדיק מושל יראת אלהיםד למען, והמעשים

 .הפנימיים בעולם
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, נמצא לה כל מנגד ומפריע' א באופן שלא יהי"כ' תהיש א"ועה נצחית אתנ. 'הנצח זו מפלתה של כבל כוו

, עומדת נצח' מנ ם רק בזא ת ת היא .פגש בדרך התנועה המון מנגדים ומפריעים הלא בהכרח תפסקנ וכאשר

לך מחיל אל  ת אז , דוקא  בהפרעתו ובניגודו מוסיח ל ה כח' כל כח מפריע יהיש ערו כה באופן זה' אם תהי

. נפלאותיו עם כלל המין האנושי להביאו לאשרו הנרצהו 'לתכלית הנעלה של מעשה ד, יתנצח' חיל ותהי

היא ' אמנם עצת ד. ורו של עולםא מנגדים מעמים רבים שחפצים לסמות, נגדים רבים וגדוליםמ ישנם

יהפך , שראלי י"כל הסערות של ההתנגדות אל התכלית הכללית שמתכונן עש עד שהוכן מראש, כ"נפלאה כ

ובזה הוכנה ההבטחה של הנצחיות . שיצא לאור' פץ דח  עוקר את המתנגד עצמו ומוסיף כח ואור אללכח

.  הוציא מעצם הנגוד תוספת כחל במה שהיא  מנצחת את כ ל מתנגד לה  ופועלת, עומדת לעדה 'לעצת ד

ותמם של ח ובנצחונם עליהם הטביעו, עמים שעמדו מאז כצרים לישראלב המדות והתכונות הנמצאות

תכונות עצמם צריכות הנה לשימוש הקדושה ה אמנם אלו. כונותיהם באיזה רושם בישראלת

ואבים מעמים הסובבים ש ב יתר התכונות שישראל"וכיו, הגבורה והנקמה במקום הראויכ ,והשלימות

, כלליתה י כח שליטתם עליהם באו לידי תכונת שלימותם"דוקא עש .אותם וגם מאותם שעמדו לבלעם

כ הנצח בא מכח הוספת הכח "א. נס ואור גויםל כראוי לעם עולם שיעמוד, ף כל הצדדיםשצריכה להקי

התהללה באליליה ובקשה ש ובזה יתגבר י שראל ברוחו לגרום מפלתה של בבל, מנגד עצמוה שהושפע מצד

ליהם להקנותם ע ועילה אמנם ההתגברות של העמים המתנגדים לרוח ישראלה ,אלהי ישראל' להגדיל על ד

, הנה זאת היא תכונת התנועה הנצחית". צחם על בגדינ ויז",  הצדדים הנצרכים להם לשיכלולםאותם

 .פריז ומתנגד לה מוסיפה אומץ להגביר חילמ שמכל
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הכרה של רוממות שמכנעת כל מנגד אף בלא פגישת ה הוד מלכות יאמר על. ההוד זו מלחמת נחלי ארנוןו

מלחמת נחלי . שפוך על כסא מלכותה ים להיות מתבטל לפני ההודא המנגד מ קד"כ, יותר קטנהה התנגדות

זהו . בלע להםל ומבלעדי ידיעתם הוסר הכח העומד, לא פגשה כלל בישראלש ארנון היתה מצויינת בזה

 .הנקרא על עם קרובו' ההוד הנמשך מהוד שם ד

 

yh . 

 
, ות שמימיים כללייםל מטרה אחת משתמשות כחש במקום. 'י כל בשמים וארץ זו מלחמת סיסרא כ וכ

הוא , פרטיים החלושיםה כוללים ואיתנים עם כחות הנפש האנושית וכחותיו הגופנייםה כחות הטבע

מאחד בכחו העליון את הדברים הרמים והיותר כוללים ה ',ית' מעורר בנו המחשבה של אחדות ד

תוך הביצה אל הכדור  יחש עין האפרוח שבש נ"מ במו"דברים היותר נמוכים ופרטיים כערך דברי הרה עם

כן בין כחות הטבע . רבהה ז"ת היחש והאחדות השורר בין אלה היצירות הרחוקות זמא יזכירונו, השמשי

פ "עד הפרטיות של מסירת סיסרא ביד יעל ע, יסראס האיתנים שהם היו לעזר במלחמת

ברים והד, משפיעיםה הכחות הכלליים הם בשמים בכחות. כמה גדול המרחק, פרטייםה המקרים

, לא ריחוק מקום ולא ריחוק ערך, אין כאן מרחק, בארץו כי כל בשמים, הפרטיים בחיי האדם בארץ

מחיבור הכללים  , השגחה העליונהה אגודה אחת  ומדרגה אחת  עומדים לעשות המטרה שהציבה להב וכולם

כל בשמים  , ואה' ד הכל לך, הננו רואים שאין כאן דבר יוצא. קטנים לתכלית אחתה הגדולים עם הפרטים
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, פ כל מקרה קל"המשתנים ע, רטי יצרי מעללי אישפ עד, מכחות הטבע היותר אדירים, ובארץ

 .שיק ום לעולם' וכנים לעשות דבר דמ כולם

 

yi . 

 
עינו , עמלק נצב כצר לישראל. 'לחמת גוג ומגוג כומ והמתנשא זו', הממלכה זו מלחמת עמלק כו' ך דל

פ שלא "אע', פ גאון שם ד"מלכותה עב אומה מתנהגת'  בעולם שתהיעה במה שיצאו ישראל לחדשר היתה

ומה בעולם שהכח א 'ובאשר שדבר זה הוא מוכרח שתהי. כבוש אותם תחת ידיהל התנשאה על יתר העמים

דר ע כ עמלק המתנגד לזה וסעיפיו יהיו"ע. בטחונו אהבתו ויראתוו אמונתו ' שם ד' היותר שבמלכותה יהי

כח רודה ' א רוחו יהי"כ, ומדת לעצמה יגיע ישראלע  יגיע הד בר שלא רק ב תור ממלכהבימי גוג  ומגוג. אבד

וכולם יכירו כי אור . מלא דעה והשכלה הולך וכובש את כל העולם' אלהי ישראל יהי' ושם ד, ביםר בעמים

אל תנשא רוח ישרי כ"א. אלהי ישראל' מונח הוא באוצר חיים של תורת ד, הברכהו זרע השלום, חיי הצדק

, ימיםה מים רבים ודבר זה יעורר קנאה בלב גוג  ומגוג  באחריתע אלהי ישראל על קולטורותם של'  וגאון ד

רוחה שכבר קבעה לה זכות אזרח גדול  בדברי הימים ב מלכות ישראל מתנהגת' מרוצה שתהי'  אשר כבר הי

אז , על עבדיו' ה יד דד אשר תגלע ,בל שיתנשא עם ברוחו על כל העמים דבר זה לא יוכל שאתא .הכלליים

'   נקודת שם ד מ דלא כעמלק שבקש לשלול זה הזכות של המלוכה, מלוכהה אלהי ישראל לו' יתברר שלד

בים פרטיים שכולם יכירו וידעו כי עמו מקור חיים ואור ר כ המתנשא על כל כח עמים"ולו ג. בישראל

 .יא מעין ישע לכל האדםה תורתו

 

y`i . 

 
' פ עצת ד"נאשר הממשלה העליונה תבא ע. מוקמי. ש גרנותא מן שמיארי' א אפי"ארחב, כל לראשל

היו יכולים , טנה הפרטיתק המתלו ה עם כל ממ שלה היותר' ריך להשכיל כי לולא דבר דצ ,למטרתה

רובות מהמון מ עד שבקיבוץ של ריחוקים רבים ודחיות, תכלית הנרצהה הפרטים ללכת הלך והתרחק מן

התכלית העליונה המקבצת את כח כל  השלטונות אל ל ר כלל לבא לסוףא פש' לא הי, שלטונות קטנות

ל הממשלות היותר נמוכות ש כי לא זזו המקרים הבודדים, כ עלינו להשכיל"ע. אגודה אחתו מקום אחד

חת א בהתארגו לתכנית ממשלת דעת, צריך לצאת מהמין האנושיש מהיות מכוונים לפי ערך התכלית

אל , קטן שבמשרות שהוא משמש בתור מעברה כ גם הצד"ע". כ הארץ"ך עלמל' ד' והי", גדולה ואדירה

מושגח הוא בדרכיו לפי הצורך ו ,גם  הוא מן שמיא מוקמי', ד גל שם ד, אנושית תחת דגל אחדה האחדות

 .אשר ב ארנוכ ,דרך סיוע ולפעמים בדרך ניגוד שגם הוא הנהו מצרכי הסיועב לפעמים, של הפקת התכלית

 

yai . 

 
דולה ג הבדל שבין. והגכורה זו מכת בכורות, ריעת ים סוףק הגדולה זו' ע לך ד"נא משמיה דרמתניתא תכ

כשאנו , פעולה הגדולה הננו מכירים גדולהה כשרואים התפשטות. כ בכמות ואיכות"וגבורה יתואר ג

ך צריך לפעול בכולם להפש אבל יש בו הרבה ענינים, חוג שהוא אינו גדול בהתפשטותוב מכירים פעולה

א מצד ל אבל יודעים אנו שאם, וא האדם לעומת כחות הטבע האיתניםה קטן ודל. זהו גבורה, כחות רבים
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ידענו כי היא רבת ערך   , שכל ההגיוני והמדע הברורה אבל מצד, חושינו הגשמים נדע את ערך נפש האדם

ה בשנותו את "ל הקבהכיר גדולתו של כ יותר ממה שאנו יכולים"ע. המון כחות חיוניים ושכלייםב ממולאה

יותר . דעה והשכלו שהוא גדול מצד כמותו אבל הרי אין בו חיים, קריעת ים סוףכ הגדול שבחוקי הטבע

והשלטון הגובר שצריך לפעול כרגע על נפשות , פרטיתה מזה נשתומם על הגבורה של הידיעה

בידיעה הפרטית  ' ד דנו עוצם יל המראה, כ מכת בכורו ת היא הגבורה היותר נוראה"ע, נושיותא רבות

  .שיש בכל אחד מהם המוני המונים כחות לאין תכלית, רוחו הנפלאה והשליטה על כל נפש

 

ybi . 

 
ותחת אשר האדם הרואה לעינים , בין החלקיםש יסוד הנוי הוא הכיוון והיחש. התפארת זו מתן תורהו

אלהית תיסד התפארת  ה ההחכמ. ערך ומשוער בין חלקים  תיצונים הנאים למראה עיניונ יסתפק ביחש

ועילים לסדר הנהגה שלמה ומשוערת בין כל כחות מ דהיינו חוקי חיים שיהיו. ,הכללית

בין , בין הפרט אל הכלל, העתידו בין העבר ההוה, בין הגשם והרוח, בין השכל והרגש, אנושייםה הנפשיים

שוער שהוא מ  הכל בערך,רעהו לההכרות הבאות מיחש האלקים לברואיול ההכרות הבאות מחובות האדם

א שלא יעבור באיזה פרט  את הנקודה "בעולם שאש א ל השקל בכל נימוס שכלי"זה א, הפזור האמיתי

ת הערכין של חסד ואמת ומשפ ט  א הוא מסדר , א מאת אד ון כל המעשים שהכל גלוי יצפוי לפניו"כ ,הרצויה

כיון , תפארתב שבעולם מתנהג וכיון שהחלק החי ,  נקמה כל א חת במדתהו רחמים, עז וגבורה, וצדקה

יא כבר ראויה לפעול פעולות רבות על התפארת  ה ,שנפש האדם מיוסדת על ערכיה הראויים לה

 .ורהת כ התפארת היסודי הוא מתן "ע, כל מקום אשר תפנה תשכילב ,החיצונית

 

yci . 

 
בהיותה ממולאה כונת עמדתם של ישראל היא מושלמת ת .'ק כו"וההוד זו כנין ביהמ, הנצח זו ירושליםו

. כשהם לעצמם, עם חכם ונבון, קדושו לכותם באופן הראוי להם להתעלות כפי ערכם בתור ע ם גדולמ בעז

לאומי הישראלי פגש ה החוסן. קושר עם ירושלים ששם ישבו כסאות לבית דודמ ,העז הלאומי, המלוכה

'   ד נבדל מזה הוא רוח. וד לנצחויעמ' ואת כולם ינצח בעז ד, פגושל בדרכו מכשולים רבים ועוד הוא עלול

כי לא , תכונה של הפגישה להתפשט בכחוה בו אין נמצא, שהוא עתיד להיות לאור עולם, אשר על ישראל

שראל ועמים רבים י א כאשר יגדל שם"כ, לעמים לא ידעוהו' מלחמה ולקרא בשם דו נצטוינו לשאת חרב

שבהם , וד דעות נשגבות כאלהעולמים הנמשך מהה יראו את ה הוד והתפארת הקדושה ושלום

ק "כ ביהמ"א. אלהי ישראל' ת דא ירוצו לבקש, דושתן של ישראל בלא פגישה ובלא התגברותק רפודה

א בהוד  "כ, התנגדותה לא בהוראת ניצוח המורה התגברות של פגישה על, תגברי מקום האורה לא בנצח

באה  ה פ תביעה"ב הר ציון ע' יבקשו פני דכרעו איים ועמים רבים י לפניו, הנתון עליו ברוח החן והקדושה

, לכות הנתון על מלך רב צדק ואביר  חכמהמ כהוד, שזהו ערך פעולת ההוד, מהכרה פנימית מצדם

 .פש ירוצו הכל להכנס תחת דגלונ שמאהבה ורוממות

 

yeh . 
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כל מדה ש, יסוד המעלות והמדות הטובות הוא. 'יתו כוב תניא רבי אומר לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך

צורתו בשביל איזה נטיה של קנין  מ עומד על צביונו ולא יתבטל ' וכל דבר יהי, ת מ קומה הראוי להא תמצא

חוץ לחוג חיי מ יי המשפחה היא ראשית הצדק ואחריה תבא חיי הרעות גםח כ באשר"ע. דבר טוב' אפי

כ חיי רעות "בהיותו מרחיב את גבול היושר לחיות גש כ ישים האדם תמיד אל לב"ע, המשפחה

מזה כל השבתה לחיי ' לא תהיש יעשה כן אבל באופן, אופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידהב ,ואהבה

ין ב ,עולם בכללו מוצלח כשיעמדו תחלה פרטיו על בסיס חזק ונאהה 'כי תמיד יהי. המשפחה עצמה

 להשתתף בדברים כ חוץ לגבולם"ואז יצאו ג, נפשה בדברים שהם שלמות הגוף ובין בדברים שהם שלמות

'  מביא שהאדם לא יהי, ראויהה התערבם ביותר מהמדה, ריבוי הרעים בתוך הבית. ולם בכללכ הנוגעים אל

ובע נ והוא כאב נעכר, א כפי רוח הרעים הבאים בתוך הבית"וא כה מתיחד בהנהגת ביתו כפי רוחו

כ יהיו הרעים לעים  "ע. ורתו בשביל אחריםצ מהשיטה הכוזבת של ביטול כח הפרט לגמרי והפסדת

פ  "ותתנהג רק ע, שתנהת אבל רק באותה המדה שתכונת ביתו לא, ם עליו והוא עליהםה ישפיעו, אהובים

אשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו ונסמך ר כי. אז ישכיל ויצליח, הכרתו הפרטית

למופת גמור ומוחלט חר להיות א א לאדם"ובאמת הלא רבו התנאים שעל ידם א. חקה את אחריםמ להיות

בא אל  , יתוב הרעות רק מקיפה את' כ תהי"ע. הבחנה מה לקרב ומה לרחקו י כח שפיטה"א ע"כ, לזולתו

 .למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור, ביתה ולא ירבה אותם בתוך, כ בזמנים נאותים"תוכו ג

 

yfh . 

 
ס ילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית ה. 'יתו כוב ניא רבי או מר אל ימנה  אדם אפומרופום בתוךת

, יצוני אל החברה הסובבת אותוק או מסבת שפלות הנפש וביטול. אחת משתי סבות שהם הפכיותל תבוא

. ת חייו הפרטייםא בריבוי הרעים בתוך ביתו יכבד ולפי המציאות חן בחוץ יכונןש עד שיתעה בשוא לחשוב

מה תולד מזה נגע ההתהדרות נוכח בני נכר לל האוכ זאת השפלות כשתתכנס  מפרטים רבים אל

. ותורת ישראל' ותר מכל נחלת די ההתחקות ללכת במנהגים ונמוסים זרים לחבב לימודים זריםו ,דוקא

י ירום לבו שהוא  כ ,דולת הנפש יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחריםג יש אשר מרוב, ולהיפך

עד , כ עד מאד "ודבר ז ה מפסיד ג , ם כללייםדוליג צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדב רים

כ לעולם אל יצא "ע. הכולליםו התמוטטות  חייו הפרטיים ולא ימצא א ז מעמד בחיים הגדוליםל שיגרום

היות מתיחס  ל תמיד  בידו וממנו יעשה לו פתחים וחלונות' שלטונו הביתי יהיו ,אדם לגמרי מ חוגו הפרטי

אלהי ' דבקים בשם ד, יהיו בנים נאמנים לעמם, ולוכ עםוכשישתרש מנהג  כזה ב. אל החוץ ואל הכלל

 .ולםכ ועם זה אוהבים ואהובים לכל הבריות, וצרי בריתו ועדותיונ ישראל

 

yfi . 

 
ן מ לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו, סוטה ניא רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשתת

מנהגים של השדרה היותר רחוקה מקצה מזה פועלת ו ותעד שפעול, א זה עם זה"יחש נפלא יחש לבנ. היין

ע ד שברבות קל קולי , קצה מעבר מזהה ועומדים מן, ושם גם על  האנשים הרחוקים הרבה משדרה זור איזה

הוסיף אומץ ולבצר ל צריך, תורה והמוסר גם במערכה השפלה שבעם לפי ערכהה המדות ופריצת גדרי

י "שע, כי אין מעצור לרוח האדם. דים ברום המעלהעומה מעמד מוסרי באופן היותר נעלה גם
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אותן הרוחות הרעות . מצב רם ורחוקב יצועים שבדרכי החיים השונים יהיו פוגשים גם במי  שעומדמ הרבה

גנה והתפשטות ה ובזהירות כזאת של שמירת. במצבם הוא רחוק ממנו מאדש המתהלכות בין הירודים

ד שעם המרחק שבין העלולה להיות סוררה לערכו של ע ,מחלה נפשית קודם שתוכ ל להגיע ישמר עם

כ יש יחש ומעבר משולב "מ כ"מ, נזירותב עלול לפי טעמו הטוב להיות איש קדוש שנזר אלהיו עליוה האיש

עד שכל הרואה , חומריותה כמו להמחלות המתדבקות, יחש להעברת המחלות הרוחניותב א"בין שדרות בנ

, מוסריה ל לב שדור כזה צריך כבר להיות מתוקן בעצה על דבר תכנוע םראוי לו להיות ש, סוטה בקלקולה

 .שאחת מאלה היא הנזירות מן היין

 

ygi . 

 
ע ואינו נותנן "ל תרומ"ע לומר לך שכל שי"רומת 'טוטה לפ'  י למה נטמכה פ"פ אר"י דר"ח בר"אר

 לעבודת התורה ודרך אנשים המיוחדיםה היחש והקשר הראוי שיש בין. י אשתו"וף שנצרך לכהן עס לכהן

כי צריך כח התו רה . אחרוניםה פועל הרבה על ההדרכה המוסרית של, מעשה והעולםה ככהנים אל  אנשי' ד

ל אנשי א י יחשם"ופועלת בכל העם ע, י עסקם ולמודם"עוסקים בה עב פועלת, לפעול בכל העם כולו

ם הנפרד לגמרי מאנשי הרוח אמנ. תנות הכהונהמ י סדר"היוצאת אל הפועל ע, התורה והמוסר באהבה

ירד בביתו , מוסרי האנושי השכליה שהיא היסוד, הצניעות' עד שאפי, רדת הלך וידד במוסרול עלול הוא

עד שמצב  , ורהת נטיה לחפצים המגושמים והרחקה מכל דבר נעלה וכל אורה י התגברות " מטה מטה ע

' באופן שגם נפשו הפשוטה תהיכי ברדתו . שתוא י"הנמוך הזה יביאהו למדה זו שיצטרך לכהן ע

מורי תורה ואור דעת ' עבדי דמ אז יכיר כמה הרבה הרע בהתרחקו, הירידה האיומה המוסריתמ סולדת

, תורה ובמוריהב יתקצפו, בעבור רוח תאות הגשמיו ת על רבים, כלל האומהב כ "ודב ר זה נוהג ג. 'ויראת ד

אז יחל נגף השחתת המוסר לפרץ והעם ירד עד , יבזוםו ישניאום, יתרחקו מהם ויכירום כיתרים באומה

יזעקו  , אנושי ומעט מאור היהדותה עד שהאנשים אשר עוד לא כבה מהם זיק הרגש, פלה מאדש דיוטא

הורידו את ש וזה גרם, התרחקם הרבה מאד מדרכי התורה והלעיבו בחכמהב כי השחיתו דרך, מכאב לב

להסיר את , שחרים למוסר מאותם שהרחיקו ללכתבים מר אז ינשאו. רוח העם עד שנעשה פרוע לשמצה

בל הם עצמם גרמו לזה ו בבזותם א ,פריצות השובבה המשחיתה רבים ומ שימה שם ישראל לקלסהה נגע

לידי מדה ז ו   , צניעותו שהיו דרכיו ישרים ומגודרים בדרכי יושר, כ בא העם"ע .ח ולהעיבם בכל קודש"ת

 .רותסורה להיות נצרך לעזרת הכהן לתקנת הסוטות

 

yhi . 

 
פועל להרע  , ותו רתו' המורים דעת ד, החרדים אל דברו' ד הריחוק מעבדי. 'לא עוד אלא אף שנצרך להם כוו

חופש המדומה שיראו פוחזים ונהורי ה עד שתחת, תכונות הנפשיות ופורע את מוסר המדות הנכונותה על

י חיי "ע, ידי עניותל שמביאיםיתגברו עליהם התאות המרובות , ול מלכות שמיםע לב שיבא להם בפרקם

 .הוללות מאין מוסר

 

yk . 
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כ  "ע. עליונה מטפלת בטובתם של בריות בכל הצדדיםה ההשגחה. 'י אם נתנם טוף מתעשר כו"רנבא

כ לא "ע, עושר ולא יעשה עול בחזקתול עלול הוא להיות מתעלה, הוא חמוש בזיין של המוסר והיראהש מי

אין לו ', עבודת דו  מאור תורה עד שמתרחק מחכמים ומורי תורהרחק לבבוש ומי. ימנע ממנו העושר

' כ לפעמים תהי"ע. וסר ביסורי עוני המכניעים לבבי זולת אם, מחסה לקיים בידו מדות אנושיות

כ  "הסב ה ג', קרבתם אור דעת וי ראת דל  המועילה לישר המדות ולהקנות בלב המתיחשים-,חכמיםה קרבת

 . יביא ברכה לעולםעושר שלוה מתעשר באשר' שיהי

 

y`k . 

 
שדי בצריך ' צערו כופלין לו פרנטתו שנאמר והיב ש"א הקפר כל המשתף ש" ב משום ר" ה נ"רא

, כל מי שיש  רגשי קודש ע מוק עמוק בנ פשו. 'וכ נ אמר פרנסתו מעופפת לו כציפור"רשב, ועפות לךת וכסף

ודאג תו הפרטית ', בוד שם דכ  שהואלהועיל לכלל המציאות, יא לעבוד בשביל הטוב הכלליה שכל מגמתו 

בבו ל יכובים מזדמנים לו במצבו הפרטי להוציא אל הפועל מערכיע י"היא משותפת בחסרון יכולתו ע

, אמצעים לו כפי ערך טהרת לבבו ורצונו הטובה בין בהמצא, מובטח הוא  שימלא חפצו, לטובת הכלל

טובת הכלל כפי רעיונו ל ך לכל חפץ כלליי אמצעי הכסף הנצר"צמו תמצא ידו לעסוק עע ושחוץ לצרכי

יען ו .ופרנסה להפק מערכי לבבו לעבודת שם שמים, צורך עצמול פרנסה, וזהו כפילת הפרנסה. הטהור

יהיו פנויים וחפשים ', ודש לכבוד שם דק ראוי שהעובדים ברגשי, שמלבד האמצעיים של עזר רכושי

אויי לב טהור באמת  מ כי, ה עליו בלתי מטרדת בכ ללפרנסתו קל' כ תהי"ע. עבודתםב מטרדא למען  יתחזקו

ונפש ברוכה וחפצה , טוב להולכים בתמים' א ימנע דל כי. ברוב יעלה בידו' למען הטוב וחפץ ד

כ בהכינו "ע. עליונה לפעול טוב בעמהה רק הנועדה לזה מאת ההשגחה' תהי, מובן היותר נשגבב להטיב

הגבול . חיצוניםה לא יעכבוהו המכשולים, פשו הפנימיתהולך ומשתלם כטהרת נו ,לזאת מאויי לבבו

,  רבים הם החפצים גם לעשות טוב, ל שם שמים בצערוש המסמן את  ט הרת הנפש הזכה הוא השיתוף

כ "אבל מי שכ. פרטית לצרכי עצמםה מה נחשבת דאגתם אל הטוב והגדלת שם שמים לעומת דאגתם ב אבל

ועלים עליו הוא משותף עם פ שצרכי עצמו...] שה[עד , באהבת  הטו', שוקת עבודת דת עמוק השתרשה בו

הוא מובטח  ש ,והטובה הכללית' זהו המוכן לגדולות לעבודת ד. עצמיותומ הוא חלק' עד שאהבת ד, ש"ש

 .שיסורו המונעים ויבא לחפץ לבבו הטהור

 

yak . 

 
לעזרה אל המפלט בצר  לאדם יפנה . 'עמוד ביום צרה כול ת  אין  בו כח"א כל המרפה עצמו מד"ט אר"רא

אמנם לא תמצא לאדם . מעוז בעת צרו אל הקנינים הרוחניים שבהם לעולם ימצא נחם בצרה', ם דש של

לא כן . הצלחהה א אם הרבה לקנות לו את יקרת ם בעת"כ, בטחון ואמונהב הנחם והשמחה בעת צרה

חפץ אז בזאת בכל פ ש"אע', רה למצא מעוז בעז שם דצ לא יוכל לשוב בעת, המרפה עצמו מדנרי תורה

 .'כי ימצא נפשו ריקה ורחוקה מאור ד, נפשו לב

 

ybk . 
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יש לכל אחת מהנה אופן , צדדים של כל המצות כולםה .'מצוה אחת כו' מ א מר שמואל א פי"א ב"רא

כ כל מצוה פועלת על  "ע. מצותה מקשר את   האדם אל הדיעות הקדושות והנשגבות  שהם יסודיש מיוחד

' ת  כל מצות דא ורק בשמרו. שלעת צרתו ימצא פינה מיוחדת של נחם ועז, פשונ חלק רשום לעצמו בכחות

א ז ימצא עצמו מאושר מכל צד , י אור תורה"נפשיים עה בצירוף העשירו קניניו, ולא סר מכל  אורח צדק

י הטעותו את עצמו בדמיונות  "ע, חתא אבל כשיפנה לבבו להתרפות גם ממצוה, טוח גם ביום צרהב להיות

ויחרידהו , דמיונות מעיניוה יסיר התבלול של ההשען אל, אז בבא עת צרה. מדומותה של תאותכוזבים 

' ל עז דע א"ואינו נשען כ' אבל בבטחו בשם ד. ל הטוב הדמיוני לעיניוכ מאד הרע הגופני העומד לבלע את

אבל יבחן . אז ימצא אשרו גם ביום צרה, שכרותמ בהיותו מתעלה מכל ההשענה על דמיוני תאות, וטובו

אמונה שלמה לאהבת כל ב רק אם  לבבו יתמם, י דמיוני כזבים"כלו שלם ובלתי נתעה עש האיש בהיות

תעה מ כבר י ש בה קשר, יביאהו להתרפות גם מ איזה מצוה פרטיתש ואותו הדבר  החוצץ. המצות כולם

אשרי . "צרהרך ההטעאה לא יוכל עמוד בעת ע לפי, להמשך דמיוני ובטחון שוא בהבלי החושים הגסים

שהאדם , איוב ' ג בפי"רלבה ' ותוכן הדבר הוא כד. והוא יודע חוסי בו" מצותיו חפץ מאדב 'איש ירא את  ד

עצמותו של ש ז"כ כ"ע. מפגע וכל ההפסדים באים ביחש לענינים החומרייםל מצד ענינו השכלי אינו עומד

ה הבאה ביחש הדברים אז הלא הצר, ת"התרפותו מדב אדם מוטבעת בעניני החומר והוא ב א לו

מוצא הוא את   , ת בכל עז"אדם בדה אמנם בהחזיק. ואין בו כח לעמוד, צמותו פוגעת בו עד מאדע שהם

תחזק במצאו את  מ וכיון שבאה עת צרה הוא, שכלי שמצדו אין צרה ואין פגעה עצמו כולו עומד במעמד

והדבר המחודש , כרו כולודברים החומריים פוגעים בו לעה עצמו עומד למעלה מאותו הערך שיהיו

,  מהתרפות המצוה אחת' אפי, מעשהב העיכוב להתעצם בעצם מעמד שכלי יבא מכל הפרעה מוסריתש הוא

א במקום  ל שם ימצא האדם את כולו עומד במקום מעשהו, סכים עם השכלי כי במקום שהמעשה לא

 . התרפית מכל מקוםז"כ נאמר ע"מצוה אחת גב 'כ אפי"ע. שלא גברו בו עד לגבול מעשה, ציוריו

 

yck . 

 
אנשים הללו גדולי הדור הם ואבותיהם ', גולה כול י"א הוה משתעי כשירד חנניה כן ר"פ ר"רא

, אומה בירידתה ושברונה בגלותהה נובעת רק לפי ערך של' אם תהי, גדולת הדור. 'כו, ק"כיהמנ שמשו

תרונם של גדולי הדור י . ם זאת  היא אמנ. גלות נוטלת את  גדולת הנ פש ושאר הרוחה כי, חסרה הרבה' תהי

למים בנפשם מצד היותם חיים בעת שהיתה האומה כולה  ש שהיו, שמשתמר בהם כח כשרון אבותם

ק השתמרה בהם "שמשו בביהמש ומגדולת אבותיהם, קיימת במעמדה הלאומי ויתרון רוחניותהו חיה

 .דור שכבר נלקה מצד הגלות והפיזורה מעלה ויתרון נעלה מכפי ערך

 

ydk . 

 
נית ב ל ככר"א, ליהם אנשים הללו של שוא הם של תוהו הםע הכריז', תחיל הוא מטמא והם מטהרין כוה

יש שהוא ראוי לעמוד בראש האומה לקבל דבריו ולהמשך א .א יכול לפרוץ"א יכול לטתור ככר גדרת וא"וא

שאז חזקה פרטית היא , דול וכביר שכלג בהיותו חכם. שפטי פיו תגמר מעלתו השלימה בשני דבריםמ אחר

שאז  , במדותיו וברגשי לבוו בעל נפש קדושה במעשיו' ועוד צריך לזה שיהי. משפטכ שכל דבריו אמת הם

כבוד איש מ כי, הואיל ויצא דבר מפיו ראוי להוקיר ולכבד, המשך אחריול ראוי הוא להיות למופת וכדאי
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כ עם זה לדון על הפרטיות של אותו " כאין צריךו .מעלה כזה ימשך הסידור הטוב הצדק והחסד באומה

דולי עולם שראוי להוקירם מצד ג כי גדר גדול הוא לטובת האומה הנטיה לשמע לדברי, פרטיה המשפט

תועלת יחש , חכמהו גדולת הדור שייכה לתורה, ענינים היתה ההכרזה הקודמתה ונגד אלה שני. דרכיהם

אמ ר   , כ כשרצה לבטל ההמשכה אחריהם"ע. אמונת הרוחו ק יתרון המד ות"האבות בשימושם בביהמ

ונגד יתרון התכונה . השוא הוא הפכםו כי יסוד החכמה תלוי באמת  ו יושר, "של שוא הם" כמתם ח ביחש

תסכים האומה לשום ש עד שראוי, כובדת בהיותה מיושבת בצדק ומדות קדושותמ הנפשית שראויה להיות

העדר ". של  תוהו הם"אמר , ת של שכלכרעה נצחיה בדברים שאין בהם' מקום לדבריהם אפי

לענין , מנם אמרו לו דבר על אפניוא הם. משיך לב שראוי להיות לאבן פינה לדרכי אומה שלמהמ סידור

כן סמיכת . שימושוו פ משפטו"כל חדר וחדר ע, " בחכמה יבנה בית", ואר בניןת המעלה השכלית שייך

ולענין המעלה המועילה , וא אמת וצדקא מדבריו ה"כש השמיעה למי שמוחזק חכם גדול מפני

הוא כעין גדר  לתוכן הקדושה ש ,עם להמשך אחרי בעלי נפשות קדושות ורמי ערך  בצדקתםה להסכמת

 .א יכול לפרוץ"בר נדרת וא כ ,וההנהגה הישרה של הכלל

 

yek . 

 
ל "פני שאתה מעבר שנים וקובע חרשים בחומ ל"א', ל מפני מה אני מטמא  ואתם מטה רים כו"א

ואוי לו למי שדש בעקביו , אהבהב אשרי נזהר בהם ומקיימם, דושים המה כל פרטי ודקדוקי תורהק .'כו

נפי הכלל ע מ פני שהם, מנם שורש  קדושת הפרטים צריכה להיות ניכרתא .אפילו דקדוק של מצוה קלה

נו בכל צביו' הוא קיום עם ד, ולה תלויה בוכ והכלל שכל התורה. שהם באים ממנו ונמשכים אליו

יסוד של קיום התורה ה כ באשר קדושת הזמנים היא"ע. פשרי דוקא בארץ ישראלא שהוא, ותמימותו

היות ל צריכה, היא שולטת על הזמנים ואין הזמנים שולטים עליהש והוראה שלמה על נצחיותה, ועקריה

ה תור דת נפרדת מהתכלית של קיום האומב ק שתוכר"להורות כי אין אפשרות לתוה, י"שייכה לא

והצד המורה כלל , הנטל היסודב אבל. ורק אז יושפע שפע קודש מהכלל אל הפרטים, דדיהצ וגדולתה בכל

פרדת נ ק בתור דת"כאילו היה אפשר להכיר את התוה, ל"מדתינו לחוח התורה ונצחיותה יוקח מארץ

.  וקדושתםמאין ישאבו הפרטים את כחם, בארצוו 'ונבדלת מהיסוד העקרי של העמדת ישראל לעם לפני ד

יעור לקדושתם ורוממות ש פ שאין"היותם למגדר מלתא בלתי חשים על דיוקי הפרטים אעב ,וזה הראו לו

תלוי ה מכח הלאומי המיוחד הישראלי, וא בא רק  מקדושת הכללה אבל מקור הערך הזה הנשגב. ערכם

 .י"בא
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יסוד ש אם. 'י כו"הניח כמותו נאע שלא "ל הנח ר"ל א"חוב ח"מעבר שנים וק" י ה"ל והלא עקיבא כ"א

פ כל כחותיהם "ע, שראל והפרחתם בארץ ישראלי התורה הוא לדעת שמגמתה  הכללית הוא קיומם של

התורה בקיומה מצד בטחונה ש אבל עם זה צריך לדעת. קדושים שהם מורשה קהלת יעקבה הנפשיים

, רוך ומרא אל בעמים במשך גלותכי בחילופי המצבים ונדידת ישר, ארץו הנצחי אינה קשורה בשום מקרה

שאם היו הדברים  , ם אז יתקיים כל דבר כתורהג ל"כ בהיות עיקר התורה בחו"ע. אתם' ז תורת ד"עכ

י "תורה קשורה בקיומה באה נראה כאילו' הי, ל"גם בהיומ גדול העולם בתורה בחו, י"אל צריכים דוקא
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צחיות נ אלא שצריך להכיר שסבת, ת לעולםובאמת התורה קיימ. מנהמ בהנתק ישראל, אשר תבטל חלילה

שמה לעם ' ששוב נשוב לארץ  חמדה ונהי, עולםל אשר יקום ' מפני שאנו מובטחים בדבר  ד, התורה היא

כ  "קיומה מכוונת ג' תהי, ורהת עצם ערכה של] את[אם יכריח הכרח ] אם כי[כ "ע. לנו' בר דד סגולה כאשר

 .גדוליםה זאת היא אחת מ עקריה, י"תורה מתיחש אל א ה-היות קשר ל אבל כל האפשר. בארץ הגלות
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, האחד. כח התורה צריך להתפשט בשני אופנים. 'כוו ל גדיים שהנחת נעשו תיישים כעלי קרנים"א

, והשנית. ל חלקי התורה המעשיתכ פ בח תורתם מצד ידיעתם את"כח החכמים לרעות את העם עב 'שיהי

בידם עז ' יהיש כדי, שכיל אל שרשי התורה ועומק הדיעות והאמונותעיון להו שיהיו מלאים חכמה בדעת

, חכמים מושלמים בשני חלקי התורה בתכלית ההשלמהה ובהיות. להגן על התורה מכל אויב ומרשיע

בהיותם תישים עומדים , ל"חכמי חול ואינם נזקקים עוד, כחם לנהל אומה שלמה במעשים ובדיעותב יוכלו

מלחמה נגד הקמים ו למגן, ובעלי קרנים. נגד חלק המעשי, יכים לרועים מן החוץרצ כבר בכח עצמם ואינם

 .הם יחש אל הדיעות והאמונותל שיש, על התורה מצד החכמות והעיונים
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חיה א ,ואם לאו יעלו להר, אחינו שבגולה אם שומעים מוטכל ואמרו', הם שגרונו אצלך וכך אמרו לנו כוו

בכיה ב מיד געו כל העם, יאמרו אין להם חלק באלהי ישראלו ויכפרו כולם, כנורחנניה ינגן כ, יבנה מזבח

כי טעם היות ישראל , נשמר העיקר' עולם צריך שיהיל .ואמרו חם ושלום יש לנו חלק באלהי ישראל

, א מיסוד רגש של דת פשוטה"ובע כנ אינו, ע ומובדל מכל העמים בגדרי תורה חקים ומשפטים"פב חטיבה

י אם היתה התכלית כ .שתדלותו להיות יותר קרוב לבוראו בדרכיו מעשיו ודיעותיוה פ"אדם עהמתבארת ל

צורך לאותה הבדלה הגדולה ' כבר לא הי, צד לאומי כלליל באין זיקה, נגמרת במשפטו של כח יחיד

, גשי קודש כפי הנהוג בכל עםר ולצרף, די להשריש רוח התורה בכללו בעם' והי, שראל לעמיםי שבין

כללי עם כל ה העליה להר מורה על ההתבוללות והשיתוף. שותף לכל העמיםמ באופן' לעבוד עבודת דו

וההבדלים . מובדל לעצמו במחיצות והבדלים, קרא ביתיש כי באמת יסודם של ישראל הוא מיעקב. העמים

, חני לבדוע את אשרו הנצחי הרו"חיד בפי כוונים לא בשביל התכלית שתגמר ב תור דת שתנחיל לכלמ הללו

, י זאת הסגולה"דוקא עו ,העמיד שם ישראל לעולם בצביונו זסגולתו המיוחדת לול 'א בתור עצת ד"כ

כ "ע .יבא  האור הגדול לעולם כולו על ידם באחרית  הימים, פרטיוו והצביון המיוחד כשישתלם בכל דרכיו 

 עקרי תורה בכמה מקצועות לטו אליהם את יסודיק אם' אפי', חלילה מהשתתף עם כל עם ולשון בעבודת ד

תור דת הדואגת לעולם ב א"שאין להכיר את התורה כ, ם תכה שורש הדעה הכוזבתא אבל. אמוניות

מכוונת ו דומה' פ משפט הגיוני הנטיה לתכונת עבודת ד"זה לסוף עמ תצא, הרוחני לבדו של נפשות יחידיה

י העמקה וידיעה ברורה אל מוסד חיצונית מבלה פ ההתפעלות"ורגשי הדת ע, לאותן של עמים אחרים

ונגינה , י קרבנו ת"ע' קרבת דל כשתכונת הנפש נוטה, ל"כ לכנין מזבח בחו"וכלו להביא גי ,תורת ישראל

מעלה מכל  ל מבלי הבין כי רק  למעלה, צד רגש הד אגה היחידית הדתיתמ הכל כתביעה הפנימית, בכינור

אור ' והי", לכל העולם כולו באורן של ישראלהאיר ל העומדת, אלה הפרטיות היא יסודה של תורתינו

היא מסתעפת  , ת נפשו לפני קונוא והתכונה העמוקה שבזה יזכה כל יחיד" . אש וקדושו ללהבהל ישראל
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, ל סגולותיוכ פ"בהעמדת ישראל לגוי איתן ע, ם ישראל ועם כל העולם כולוע רק מהצדקה הגדולה שיעשה

כ החלק שיש לכל אחד "א. שיקום לעד' ו בדבר דל מורשהשישובו אליו דוקא בארץ אבות הנתונה ל

,  הפרטית שלו' חיד בעבודת די י ההשתתפות שיש לכל"הוא יוצא לאור רק ע, להי ישראלא 'מישראל בד

אשר  , זאתה כלל כולו שהיא עולה מכוונת להמטרה הכוללת והקדושהה פ מדת"באשר היא נערכת ע

וכר כל תכלית באותה ההבדלה הרבה של ישראל  י ב לא שו, בהנתק תכלית התורה מעומק העצה הזאת

י העמדת ישראל  לו "גדול שיעשה עה 'אלהי ישראל מצד מ עשה ד'  אותו ההלק שיש אל הפרט בדו .מעמים

'  מתקשרת עם ברית דה באמונה ותקוה לאומית נצחית, ידיעה וקיום של התורהב א"לא תבנה כ, לעם

פ הרגשה "ע, היא מורשה קהלת יעקב, גדלה ועמקהל כ וכאשר הדעה הנעלה הזאת עם. 'וארץ ד

בבכיה געו ואמרו חם ושלום מרגישים ו ,כ התרגש מ אד  העם"ע, א שר אתנו'  קדושת אבו ת וברית דמ טבעית

העתיק מגמת פנינו ל חלילה לנו, מרגישים אנו חבת לאומינו בכל לב ונפש, זאתה אנו הפינה הגדולה

די ע ועומד לאור עולם' להיות עם קדוש לד, ל בארץ חמדתנוישרא מהמטרה של רוממות קרן' בעבודת ד

אשר אתנו  יש לנו ' גשנו הישר והנאמן לתורת דר לזאת המטרה עולה כל. ויתברכו בו גוים ובו יתהללו, עד

 .שראלי חלק באלהי
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, םציון וירושלים הם שמות מכווני. מירושלים' דבר דו כל כך למה משום שנאמר כי מציון תצא תורהו

עולה למעלה לשם , ציון, סגו לותיוב סגולה הפנימית המציינת את ישראל בתור עם לבדד מתיחדה לעומת

שראל אל תוך  י אשר על ' על ידה יובא רוח  ד, אליה ינהרו עמים רבים, קודשה ירושלים עיר, ולתפארת

התקיים הכללי ל' שאי אפשר לרוח ד, אמונה הואה והנה יסוד. עולמם הפנימי של איים רחוקים

שהם כל ארחות התורה  , הםל פ התנאים המיוחדים"נשמר בישראל ע' א כשיהי"כ, בעמיםו בישראל

פרטי דת ודין  , כ מציון תצא תורה"ע. ארצו ובצביונוב ופרטיה שהם מקיימים את ישראל 

 כללה מירושלים להיות לאור לכלב פ רוח התורה"ע' דבר זה יעמיד החזון שיצא דבר ד, ישראלל השייכים

מיוחדים לישראל עם ה פרטי התורה, פרטי התורה ורוח התורה', ורה לדבר דת היחש שיש בין. העולם כולו

הם יחש ב יש בין עיבור שנים וקביעת החדשים שיש, עולם ועד סופוה רוח התורה שצריך להיות הולך מסוף

שבזה כל ,  ישראלוכאשר שמירת צביונם של. שראלי ע למנין הלבנה של"הנערך בין מנין חמה של אוה

לוי בהשימור הראוי להיות התורה ת ,ושמירת אור הגנוז בתורה לכל העולם כולו, תורה תלויהה קדושת

על נחלתו ' ד אשר היא תתיצב בתור תורת חיים מלאה ענין להקים שם עםב ,ניכרת ביתרונה האלהי

כ המוריד "ע. תם קצבהשאין להם קץ ולמעל,מקוויםה הדברים, ומזה להמשיך את כל הגדולות, לעולם

פ מושגי  "איש הפרטי ורגשי נפשו עה מסתפ ק ביושר הפרטי של, ק לערך דת  פרטית"מירת תוהש ערכה של

למען ציון לא ", כונומ וצריך להחזיר הדבר על. ל תורה ומתיש כחן של ישראלש הוא מאבד  הונה, האלהות

וראו גויים צדקך  וכל , יד יבערנגה צדקה  וישועתה כלפכ אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט עד   יצא

לענין תורת ציון המיוחדת לך , י"קבנוי 'וקרא לך ש ם חדש אשר  פי ד. "לענין רוח התורה, י"בודךכ מלכים

אשרי העם שככה לו אשרי " .דושת מעלות הנפש שבך מכשרונך העצמי וממורשת אבותק לפי צביונך והדר

 " .אלוהיו' העם שד

 

y`l . 
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ובאשר תכלי ת  , כבוד חכמים הוא מעז לתורה. בתריהא ה דלא נגררו "א  סברי כק' שלמא הוא מטהר כוב

אם יארע שהשימוש של כבוד , נכונים לוה פ כל הדרכים"ע'  פ כללה הגדול של העמדת עם ד"ולה עע התורה

אין חובת סמיכתנו על ש חובה היא להגן בהראות. ערך הכלל הזה יהפך לרועץ חלילהב י משגה"חכמים ע

טוחים אנו  ב אשר אמנם', כוללת עלולה להזיק לכל התכנית של תורת דה בהיות דרכו, טלת עלינומו.דבריו 

חכמי ישראל הנכשל בדעה הגדולה הזאת ונטה באיזה מ ואם בדרך רחוקה ימצא מי. את עמו' כי לא יטש ד

כ "ע. ' דגדולי עולם המלאים דעת ויראתו עד מהרה יעירוהו רוב חכמי הדור צדיקים, ערכה הנשגבמ פרט

 .כמים ורוממות ערכם מג דל עז לישראלח כבוד' לעולם יהי
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או מצד הנתוח הפשוט  , היו נחתכות בשני אופניםי ההלכות. 'ר כשנכנסו רכותינו לכרם ביבנה כו"ת

כוון לשופט שאמרה תורה לשמע מ או סברות שכליות פשוטות, פ מדות התורה"ראיות נבנות עב שלהם

שלפעמים , ורהת ועוד יש יתרון לגבורי כח עומדים בסוד עיקרי. בר למשפטיד לא ממך בקולו בפרשת כי יפ

אשר אמנם נסתמו , רשי ידיעות כלליות מעומק טעמי תורהש פ"יגיעו הדברים לחתוך הלכות שבתורה ע

ע "אלה הדברים עשיתים כבר גליתים לר" ,אבל גלויים היו לרבותינו אלה. נו דרכיהם בפרט למעשהל .

כי תבא "כילת הענבים הפשוטה א ,משלה ישיבתם לכרם שיש בו שני מיני שימושים בפריונ כ"ע" . יווחביר

הצד . הענבים מתוכיותםמ י יין הנעשה"ועוד שימוש יותר נעלה מעילוי ע, " נפשךכ בכרם רעך ואכלת ענבים

נשים א עיניוהצד השני נגד הדרישה העמוקה והנסתרת מ, בתורהש הראשון נערך נגד הדרישה הפשוטה

והמתיחדים רק בעסק  . פרשת שופטים לשמוע לדבריוב נגד ע רך הכהן הנזכר גם הוא , שלא הגיעו למדה זו

לעומת בעלי הכרם שבהם , קלאח שם מחצדיבמיוסדים בעומק סתרי תורה קראום חכמי הזוהרה הדברים

ל קצירה עימור ש דהבא ההנאה של השדה דוקא אחרי רוב מעשה ועבו, דרכםכ שני האכילות עומדות לכך

וכשהם בעינם  , פ הישרה רבה בהכנות מרובות"ק ער כן חכמת  סתרי תורה  תבואר. דישה וטחינה

קיבוץ על כללות התורה בכל דרכיה ה לא כן. עבדו ונבררו לא יוצלחו להיות למזון רוחני נעים לעםנ טרם

להאיר אור ישראל בשקוע ו עקבלהקים עדות בי' פ עצת ד"ע, נבנה לה מקום ביבנהש ,העיוניות והמעשיות

ם ה הכרם נעבד והענבים נאכלו גם. תעודות יחד העיון והמעשהה נקבצו שתי, שמשו הלאומי והמדיני

בעומק , גם הריקו מעליהם יינה של תורה, אוששותמ לתיאבון ומשיב נפש כמו שהם גופי תורה והלכות

 .חכמת אלהיםו הגיון
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הנטיה ש מתוך. אש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרשר י"פתח ר, תחו כולם ככבוד אכסניא  ודרשופ

ולם והעוסקים בו מתוך  שעל ידם יוכלו להחזיק ע כ ראוי לחבב ישובו של"ע, לאחת הקצוות אינה נכונה

לבל , קדושתה בלב עוסקיהו ולמען הרם את ערך התורה עצמה מצד אורה. אירי אור התורהמ ח"מעמד ת

' הנטי. ורהת ולהסתפק בהחזקת ידי אחרים צריך לדרוש בכבוד, דרך ארץב  לעסוקיטה לבם לפרוש גם הם

שעלולים להיות נוטים מצד קשי יומם אל , החלושיםו פ הנרדפים"לישוב העולם צריכה להתעורר ע

בצירוף , כשמוצא א ת תעודתו, ל עולםש כ ראוי להם להעריך את ערך  ישובו"ע. מיאוס בעניני העולםה קצה
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המשך אחרי עסקים ל יוכלו, ז"שזכו גם לשלות עוה, ולעומת זה המוצלחים. דויקיימת על התורה המת

כ בהיות "ע. פשם ונפש בני גילם ביתרון התורה ורוממותהנ ראוי להם לחזק, חומריים של עושר וכבוד

דרשו , מסופר בשבתי כלל החכמים נרדפיםכ ,ששלטה רומי בעברת זדון על ישראל, עת הרעה ההיאב אז

י "ור. אנשי המעשה ובעלי הרכושמ לעורר לבם לאהבת הבריות ומנ יעת ההתרחקות, כסניאא קא בכבוד דו

לבל  , ור התורה עצמוא את, ראה ראשית לו לחבב ביותר את הצד הרוחני, מלכותיה פ"שהתעלה לגדולה ע

כ "ג' יה כרםערך ה. כי כל חפצים לא ישוו בה , עמלה של תורה כרגעמ ימשך במאומה אחרי גדולתו וכבודו

כן הענינים העיוניים והדיעות שהם שרשי . ורהת מכוון נגד האכסניא המחזקת את התור ה וגופה של

שלא ימצאו הדיעות , ל תורהש והמעשים הם האכסניא, מיוחדים לכבוד תורה, שמתה ואורהנ התורה

 .א על ידם"מעמד בטוח קיים כ
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כ "מרוחק אלא י' שלא הי'  ו מה ארון ד"ברים קד אוהל, משה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנהו

כדי להעיר את הקדושה . 'הולכים מעיר לעיר כוש ח"ת, מ"יצא אל או ה' כל מכקש ד' מרה תורה והיא מיל

תרופה ההרחקה של אהל מועד מן ה היתה, אחרי שכסה עליהם אבק עון העגל, נפשות ישראלב הצפונה

שתדלות ההליכה ה י"הצפונה בלבן של ישראל ע' ימית לאור דפועל התשוקה הפנה כדי שתצא אל, המחנה

י הנדידה  "ל התשוקה לדברי תורה המתגלה בפועל עש ומזה נראה מה רב הוא כח הגילוי. בצמאון

מה שהוא יותר , מרגיש את  נועם התורהה כי התשוקה נובעת מעומק לב.  שתות בצמא את דבריהל והגלות

דברי אלהים חיים ל כי תשוקת הנפש ואהבת הנשמה העורגת. שוןהתכנס בפה ולל נשגב מכל יקר שיוכל

ין ערוך לגודל מעלת עצם הטורח של ההליכה מעיר א כ"ע. אין להכניסה במושג של  ביטוי שפתים

כי מצד עצם . ודבר  קדשו' אהבת דל המורה על חמדת הנפש הפנימית, ממדינה למדינה ללמוד תורהו לעיר

האהבה נובעת מרחיפת ו ,יבור של עסק בתורה רק פרט  אחד  מיוחד בענינונין ודע מצות התורה מתגלה בכל

אוצר ב שהיא אור עולם, ורה ואור חמדתה מצד א להיותה וכללותהת הנשמה המשכלת על הוד כללה של

 .חיים
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, להותא השגת. ה למשה אני ואתה נסכיר פנים בהלכה"קבה ל"י א"אר, אל משה פנים אל פנים' דכר דו

שהרי כל מ ה שאדם משיג הוא  , דברים אליוה פ יחש"מושגת  היא  באדם ע, ה שכלית נבואיתככל השג

. רטי של המשיגפ איזה ערך, מעורב בכל השגה' כ מוכרח הדבר שיהי"ע. פרטיתה באמצעות עצמותו

',  כ להשיג טהרת האמת  באור ד"שהוא התעלה כ, להא נבואתו של א דון הנביאים היתה נעלה מכל

ללמד על ידו לישראל תורה ', חר דב אמנם כ אשר בו. ' עומד מחוץ למציאותו ומביט תמו נת דהוא' יה כאילו

גם זאת יש לה   , כלליתה ותו הערך שיש להעירוב של פרטיות המשיג עם ההשגחהא ידענו מזה שגם, ומצות

ופשט מ הדבר חוצץ מלהשיג את האמת  איך שהוא' שאם הי. עצמםל מושגים של בינה ודעות מובדלים

כ עד "שהגיעה המדה של ההשגה ברום מעלה ככ אבל. זה חסרון בחק ההשגה' הפרטיות של המשיג הימ

פ "ל ידה הכל נערך עע ראוי שלא תחסר לו גם  אותה ההשגה, אמת כמופשט מעצמיותוה שהשיג זוהר

' דבר זה חסר הי' כ אם הי"ע, מרוממת וכו ללת הרבה מאדו כ נעלה"מפני שפרטיותו היא ג, פרטיותו
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, המושג העליון הצח, ישראל לפרטיהל כ שני הענינים יחד השפיעו במסירת התורה"ע. יזה חסרוןא כ"ג

האמור כלפי " אני" זאת ירצה במושג, ה"היא סגולה מיוחדת לאדון הנביאים עש ,הנבדל מכל פרטות

, ה"רעשמ הסדר כפי תכונת עברה על ידי אמצעות  נפשו הגדולה שלל והשפעת ההשגה איך שצריכה. מעלה

ז היתה מסירת  תורה לישראל מושלמת "ועי. הלכהכ אני ואתה נ טביר פנים, "אתה"שהוא הנרצה במושג 

שעל כולם נאמר , שא ר הספריםמ ואולי בזה נתיחד ספר משנה תורה. שהיא תורת משה' ורת דת ,מכל צד

ומה להשגות ד היינו ההשגה שבכללה, במשנה תורה משה מפי עצמו אמרןש מפי הגבורה א מרן ועל קללות

ומשתוה עמהם ביחש הפרטיות שמתבונן , פשו עליהםנ הנביאים כולם אלא שנבדלת מהם בערך רוממות

ומפני . דברים אליו ואל ציוריוה פ יחש כל"ע, דיעות הכלליות בהשגת המציאות כולה ומנהיגהה א על"כ

ז תצא הלכה א , יחדפ אלה שני ההשפעות הנפגשות"התורה השלמה תצא עש שכך גזרה החכמה העליונה

 .אני ואתה נסביר פנים בהלכה, נים אל פניםפ י בירור של"ע, למשה מסיני מחוורת כשמלה
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כן הסבר להם  פנים לישראל והחזר את  , ך פניםל ה למשה כשם שאני הטברתי"ל  הקכ"ד כך א"א

צריכה , נהגתוקטנים שהם תחת יד הה התורה והחכמה כשהיא מושפעת מאיש גדו ל על. מקומול האוהל

יהיו נדחקים  ש לפעמים אמנם יעמיד המדריך את הענינים באופן. רכם הםע להיות נמסרת אליהם כפי

ולפעמים ישפיל את הענינים . קוה להעלותם משפלותםי ובזה, המקבלים להתרומם על ערכם ולקבלם

ך שירדו ישראל מתו. פ דרכם וערכם"ע רכם של המקבלים ויקוה שיגדלו ויעשו פרי דוקא ב החנכםע עד

להתעלות , ירידתםמ להיות להם להוראה שהם צריכים להתרחק, שה את האו הלמ הרחיק, ממעלתם בעגל

ה שלא "ז אמר לו הקב"ועד שעכשיו היא למעלה מערכם עמ למען יוכלו לקבל השפעת התורה מאוהל

א לרדת מרום  ז צריכה הי"ה הלא בכ"שרעמ כשם שבכלל ההשגה היותר שלמה כהשגתו של, יא המדהה כך

להתלבש לפי ערכם של ו כ כך היא המד ה שהדברים הגדולים צריכים לרדת"א, מקבלה עוזה אל ערכו של

כח ה פ"ע, לך פנים'כשם שאני הסברתי . לעלות במעלות יותר רמותו ז יוסיפו כח לעשות חיל"המקבלים ועי

 כן אתה הטבר להם פנים .יתה צריכה ירידהה ז"אבל בכ, המוגבל שלך אף שהוא רם ערך לגבי דידהו

ואל תכריחם שיתעלו , מקומול והחזר את האוהל. פ הכרתם"כשיו הדברים מתלבשים עע להיות, לישראל

היות בנחת ל כי חינוך הכללי של אומה שלמה צריך גם הוא. דולים מערכםג הם בהכרח לקבל דברים יותר

 .וסיפו יתרוןי י ההתרגלות של הערך הראוי להם"וע, והדרגה
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אם אתה מחזיר את האוהל ' אמרו הרב בכעס כוי ה למשה עכשיו"ל הקב"א א"אר, ושב אל המחנה

מעלת . כ לא יצא הדבר  לבטלה"ר אעפ"א ', נ תלמידך משר ת תחתיך כו"ואם ל או יהושע ב, וטבמ למקומו

וי ה כי רא"שב הוא עח אמנם בנפלם, פ משה"חטא היתה ראויה להיותם מונהגים עה דור המדבר לפני

שם ה וכאשר גלוי וידוע לפני. כ הרחיק מהם את האהל"ע, תחילהב לדחקם להעלותם אל אשר  עמדו עליו

.  מוכרח שישפיל משה את  הנהגתו עד למדתםה הדבר' כ הי"ע,  כי לא יתכן להעלותם בבת אחת, יתברך

זו כ יש בכחה של הנהגה "ע ,ההנהגה יצאה ממשה שהיה ערכו להנהיגם בערך שלמותםש מ כיון"מ

מוזגת   מ מתרצה לתקן לפניהם דרך הדרכה' ואם לא הי, עלתם הקודמתמ להשיבם בהמשך הזמן לשלמות
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ולא , פ מעלתה"אבל היא היתה עומדת ע, הושעי פ"אז היתה הדרכתם מתתקנת ע, שיהיו יכולים לקבלה

כה רק שהיתה ערו, דרכתו של משהה התעלות מעולם עד אותו הערך הנשגב שנטמן בכחה שלל היתה בכחה

כ מיד "ע. ל"לע' היי בקרבה כוללת דרכים גדולים להעלותם לרום מעלתם כאשרו ,פ ערכם"בחיצוניותה ע

י כ ,אמנם הדבר לא יצא ל בטלה. לא לאבד רוב הטובה העתידהש כי חרד על תקות העתיד, ושב אל המחנה

יתק בלו , ושרש בוכ כפי מה שה"ע. באיםה שקפל ערכם של הדורות, דור חנוך לישראל' דור המדבר הי

הדרכה היותר עליונה העתידה ל צורך להכין אור זרוע' והי, שיושלמו הנפשות בהמשך הזמןכ הדברים יפה

שהוא , ארץל מוכשר יפה להנהגה קבועה בדור הנכנס' הושע הועילה שיהיי אבל הכשרו של. להיות לעתיד

.  של משך דורותקבועה לו ולעלות בהדרגהה פ מדתו"היה צריך כבר להתחיל להתנהג ע

יתה עומדת להיות מדתו ש ל ה ממוצעת הצריכה לעולם של מעשה ועסקי דרך א רץ טבעייםה וההנהגה

ד בא עת ע ועכשיו נתאחרה, ה היתה מוכרחת להיות מתחלת מאז"שרעמ אלא לולא הרצאתו של, יהושע

ירידה של פ העליה שבאה מן "שבאמת ע. טבעייםו להתחיל לחיות חיי עם נמוכים, הכניסה לארץ

 .ערך עצמו וערך כל האדםב יצא התכלית המכוון של ישראל, עסקי עולם ומנהגים טבעייםב הסתגרות

 

ygl . 

 
וכי אותו היום נתנה , שראל היום הזה נהיית לעםי הטכת ושמע, י בככוד תורה ודרש"עוד פתח רו

מהותה של . נה מהר סיניום ויום כיום שנתי אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל' ישראל כול תורה

ובאשר ברוב הדיעות . פ דיעותיה וקניניה הרוחניים"ע כל אומה תגדר 

כ תחול בכל אומה זקנה "ע, זמן צורה חדשהה משךבד שלובשותע,משתלמותותבררותמ,משתנותו הולכות

, ריאת ערכם לגמ, מסורותיהו דיעותיה, כי כאשר יאבדו סגולותיה הרוחניות. פרדה וכליוןה ,וביטול כח

אשר חסר לה ב ,כשיתגבר עליה איזה כח מ ן החוץ לא תוכל לעמוד על נפשהו .כבר אין מעמ ד פנימי לאומה

עמנו להקים אותנו  '  בזאת התכונה עצמה עומד ברית דו .המעוז של החבה הפנימית לעמוד בצביונה

האמת  שאין  , כליתאין לו קצבה ותש שנקר א עלינו הוא המאור'  ית' כי אור האמת של  שם ד. ו לעםל לעולם

יגלה לעין כל ו ה שישתנו הדיעות והמושגים ויתבררו ביותר יוסיף עז וצדקמ האמת שכל, אחריה אמת

' חבתו הקדושה כרשפי אש שלהבתיה לשם ד. קנהז כ אין בעם ישראל החי בתורתו"ע. בהוד והדר

 ועוד יוסיפו להלך הלך ,ראשונהה לא יוכלו מעולם לסור מנקודת חבתם, לתורתו, לדיעותיו, ליוע הנקרא

ל מושגיך ש היום זרח עליך אור חדש, אמר לישראל היום הזה נהיית לעםל כ בכל יום ויום יוכל"ע. ואור

ולא  , מוחלטת והגמורה לא תתישן לעד ולעולםה כי האמת. המאירים באור עולם של האמת האלהית

כי , יום כיום שנתנה בהר טיניו וםכ חביבה תורה על לומדיה בכל י"ע. ימי השמים על הארץכ תאבד כחה

' חית יים הם המרגישים את  החיים האמיתים של כלל האומה ובצילםח לומדי תורה המחזיקים בעץ

מצד ' השמחה לעד לעולם על דבר ד, רוחניתה והם כערך הלב המחיה את הגוף בחיותם, האומה בכללה

ד אשר תבא העת המאושרה ע ,להתעודדנותנים עז וקיום לאומה בכללה לקום ו, נצחית שבהה אור האמת

עושים ציצים ה ח"י ת"ע, "הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל". "'ד וכל בניך למודי"שיקויים בנו 

 .ופרחים לתורהנ מרב חבה ואהבת עולם
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ש שחרית וערבית וערכ אחד אינו קורא "ורא קק תדע שהרי אדם, ח איש כפר עכו"י דר"ת בר"רא

ולא יזוז ולא יחסר מחב תו כל  , עולםל מפני שאור האמת  לא  יתיישן. ש מעולם" קר א קמי שלאכ דומה

חדש את אור  ל תביעה פנימית נמצאת' עד שתהי, ק של כח התקבלות מתחדשח הוחק בנפשות, ימות עולם

, לגוי ' הידועה שאליה נושא ישראל את נפשו מאז היו האמת הגדולה. האמת שכבר  ידוע למדי בכל עת

ושה בכל יום ובכל עונה רושם ע מ"כמה שהוא ידוע מ, אחד' אלהינו ד' ד, אחד' של ד, ש"ק האמת של

מלא נפשו י והרושם העבר לא, שראל הקורא ומקבל עליו עול מלכות שמיםי מחודש על לבו של כל איש

, כ פשוטה וידועה"כ, כ מפורסמת"שידיעה כ, נפשה ומפני מה הוחק כזאת בטבע . ש"בבא עונה חדשה לק

,  רישומה בלב כשלא תתחדשו ושתאבד את כ ח הכרתה, חידוש מדי עונה בעונה מעונות הזמןל צריכה' תהי

שותה שלא ל כלחם לאוכל ומים, שהוא כאויר לנשימה, הליבוב של האמתו הוא להורות על כח החידוש

יתחדש רגש של , א כל יובש יתחדש"כ, מרובהה ולא תאמר הנפש די בהרגלה. יתישנו לעולם

אמת הגמורה  שהיא אור עולם ה להורות על החידוש המוכרח להיות מתלווה תמיד אל , נימיתפ עהתבי

וזה , ושכר גדול אין תכלית לה, עשייתהב שהנה כל מצוה ומצוה יש תכלית מכוונת, א כתבת יי"במו .הנצח

תכ לית של מ גם  זה ה"מו .י מצוה זו"שנעשה בנפשו ע'  וא מרגיש ב לבבו חיבה וקרבת דה פ שאין"נעשה אע

הנה ממה ו .היא יסוד הגדול ועומד בתור כלל גדול בתורה, מורגשת בלבה ' התגלות האור האלהי ואהבת ד

ומצד זה , הרגשה שמתגלה בלב שגם הוא צריך לתורהה למדנו על חביבות" היום הזה נהיית לעם"שאמר 

 ההרגשה שבהתגלות הלב אבל. יבשהה שיוכל לעמוד בלא חידוש עצם הידיעה, דבר חידוש בכל יוםה צריך

' כד, רגש בכל עונהה ש לאות על צורך חידוש"מצות ק' והי, פעמים ופרקים תכופיםל צריכה להתחדש

והרגש הזה הוא . ש לחבירתה"קדושה מעונה אחת של קה ש לקיים רגשי"ד פעולת כל ק"ע, החינוך 

שמת בטלת  , אחד שלא קראערב ב כ"ע. כון ובית קיבול לכל המערכה השכלית שתפעול על האדםמ כעין

רתוק של ה מ"היא רק תולדה נמוכה לגבי הקנינים השכליים המוסכמים מש פ"אע, ההרגשה הגלויה בלב

וכמו שיש כח . ום הלב של הרגש והוא צריך חידושח האדם אל כל הטוב והמאור שבתורה מתבטל בביטול

שמתחדשים מעומקה של , ר הכללאוצב כן מוכנים רגשי קודש, ש בחק היחיד"גש בפרט זה  של קר חידוש

התגלות החיבה של ל ,ומעירים רוח חיים חדשה בלבן של ישראל, כל הזמנים לערכםו פ כל הדורות"תורה ע

 .מוסכם באמונה ודעת שכליתה תורה בהרגשת הלב המוחשית עודף על
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יא תורת  ק ה"מפני שתוה. תורה נקנית אלא בחכורהה שאין, סכת עשו כתות כתות ועסקו בתורהה

המרימים את , בתענוגיו הטהוריםו אינה מנהגת את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולםש ,חיים

מביא לחיים ה כ יש בתכונתה הצורך לחיי חברה ורעות שהוא הדבר"ע. לבוב המעלה האישית ומשמחים

ות מן   וההתרחק. ובים וחכמים קבוע בתכונתםט מדיניים יפים ונאים וטבע קנין הרעות וחברת

מתוך חברת  , מצא קרבת אלהיםל שהסיעו רבים ממי שבקשו מסברת עצמם, הנזירות המופלגתו הבריות

ואינה , תנגד לזהת עד שבטבע עצם קנייתה ולמודה, היא זרה לרוחה, ציבורייםה א ונתקום מהחיים"בנ

 .ההתרחקות מבני אדםו ההיפך של הבדידות, נקנית אלא בחבורה

 

y`n . 
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עוסקין ו ח שיושבין בד בבד"חרב על שונאיהם של ת, נואלוו ד חרב על הבדים"ח מ" בי"דאר, ח"דריבכ

יוצאות ה הרעות. א מהכא נואלו שרי צוען"ואב', חוטאין כוש ע אלא"ול', ע אלא שמטפשין כו"ול, בתורה

, רייםעיון בדיעות והגיוני לב של אמונות ומדעים מוסו ביחוד לבעלי הגיון, מהבדידות והנזירות המופלגת

וחכמת  '  צורף עם טהרת הלב ויראת דמ י בא רק  בהיות"שתיקון העולם הנמשך ע, האחת. שולשותמ הנם

לקיים , עיונים מוסרייםב בדין והלכה וגם, עיונים והדיעות שהם שונות מדיעותיוה התורה גם הסבלנות על

בורה רק בעסקם בתורה בח, ח"עשית קנויה אצל תנ וזאת הסבלנות. האמת והשלום אהבו

, שונים בארחות התורה והיראהה ורואים שדוקא מכל הדיעות של החכמים, דיעות שונותב ומתרגלים

דע מאומה  י ולא, אבל בהיות האדם מוסגר בחוגו  הצר. שורה' שם אור הש ,תצא הדרך הישרה והברורה

 יוכל שאת הלא לא, באמת ואמונה, יש כפי כשרונוא איש, מהמון דיעות חביריו העוסקים בתורה וחכמה

ז "וחרב המדנים יתפשט עי, מריבהו הסבה היותר חזקה למחלוקת' ובזה תהי. היא שונה מדעתוש כל דעת

בעסק , מופלגתה ז הוא תולדה של הבדידות"וכ. בפועל ובשוט לשון, רעהוב להיות חרב איש, באומה

, ל בניה בוניהפ רוחם ש"הצריכה להתנהג ע, ל האומהש זה הוא הרע המגיע לתכלית השלום, התורה

, גורם החוג  הצר, דיעות ומדות אמוניותמ שמגיע בענינים עיונים, והרע השני. מרבים שלום בעולםה ח"ת

ומה שנוגע למעשים . מטפשיןש ,תבררים כראוי ועולים קמשונים במושגים של הדיעותמ שאין הדברים

, קצה האחרוןל  האדםאם שהבדידות תטה את, ירור הדברים חטא בפועלב גורם המגרעת של, בהלכה

, ח על העם"פ אותה ההשפעה שמשפיעים ת"חטא יוצא עש ועוד, כנזיר הנקרא חוטאי, חטא' כ יהי"שבזה ג

נאמר על שגיא ת מנהיגים שמגעת  ה ,זהו הנרצה מדמיון נואלו שרי צוען. א יהיו עניניהם מבורריםל אם

 .במעשה אל הכלל
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ממית ש ת מתקיימים אלא במי" ל מנין שאין ד"כדר, ורהת ד"כתתו עצמכם ע, א הסכת ושמע ישראל"ד

התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני , ולםע כשם שבקיבוץ הנצרך לישובו של. 'עצמו עליה כו

צריכים אנשים , חיים אמצעיםל אמנם כדי שהכלל יגיע. ושבי הארץ חיים ממוצעים מסודריםי אדם

עבודת אנשי כ ,להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, ללבודת הכע עומדים על משמרת, יחידים

ל המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ע החיל שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו הכן

באשר יודעים הם כי , עבודתםב ושמחים, אם בעלי נפש הם, הם מקבלים באהבה את ה עול הזהו .ממוצעים

ומתם  בחיים א צב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע יצליחו את בנימ רק בהתנדבם הם להעמיד את

חומה המה לאומה , הם אנשי החיל למשמרת, תורהב קורא  העוסקים' כן השרידים אשר ד. הממוצעים

חיל יאבו להיות מתנהגים ה אם אנשי. חי"אני חומה של תורה ושדי כמגדלות אלו ת, כללהב הישראלית

שד יתרבה ו כי חמס, מדינה אבודה ולא תשיג ג ם ארחות חיים ממוצעיםה ' אז תהי,בחייהם בגבול הממוצע

ח אנשי המשמר צריכים להתנדב לעבוד "כ הת"ע. אדמהה בה וידי צריה תשיג להדפה ולכלותה מעל פני

ת הקיום לאור ישראל וחייו א כדי להמשיך יפה, כדי להביא שלום לעולם, המדה הממוצעתמ יותר

ל כתיתות ע ,ח עמלי תורה"לישות הכח המוכרח כמעט ברובו להמצא בין תח א נביט אלכ ל"ע. האמיתיים

כי אך בזאת תתקיים  התורה בעמל . ששון עליזיםו הגוף החומרי ועל המניעה מהמון תענוגי החיים

והרחקה מרגשות העונג , עמל גדולב כתיתה נגד  החלק המעשי הצריך סבל ועבודה של עיון וגרסא ה ,הגופני

איך לישר דרכם , וסרייםמ עיונים שכלים מופשטים והגיוניםבהתעמקות הנפלאהה י"ע, חבת החייםשל הר

דרך ה א"למען יוכלו בלא משוא פנים להורות לבנ, אדם למראה עיניוה א להתרומם מעל כל יצר לב"של בנ
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וי אבל רא, רוח שהם ראויים אמנם להמוןה שתבא רק  בהמתת החפץ הסוער לתענוגי, הטובה והישרה

 .עלי עיון עובדי עבודת הקודש לישר דרך העםב להיותם רחוקים מלב

 

ybn . 

 
. הגהי כ"דרבא דאמ ר רבא לעולם ילמוד אדם תורה ואחכ ,כ כתת"הס ואח, א הסכת ושמע ישראל"ד

תוצאות ההשקפה השכלית בדבר הפרט י לבדו שבו הוא מ העיונים בכל דבר צריכים להיות נולדים לא רק 

כ אין "ע. ל הענינים המתיחשים לוכ  צריכים שיהיו תוצאה של הרחבה וידיעה מקפת אלא"כ. נותןו נושא

דברים השייכים ה א כשקדמה הידיעה הכוללת בכל הענין וכל"כ, ידושי עיוניםח תקוה לתוצאות טובות של 

מועלת להגדיל תורה ' שרק אז תהי, דיעות ובקורתל ד התנגדות"והנה הדבר מגיע ביחוד ע. לו

, העמקה מסודרת  בכל העניןו פ ידיעה שלמה ומקפת"רק כשתצא ע, הרבות חכמה ולפארהל הולהאדיר

וסיף בזה ה מבלי, להוסיף ידיעה, האדם מתרגל לסבול לשמע הרבה' יהיש כ צריך"ע. כראוי למומחה ובקי

זן שתוק והא, הם. רטים וסעיפים אל יצא לריב מהרפ אשר אם גם  יתנג דו לאיזה, עדיין דעתו והשקפותיו

שלמה כבר הנך מגבורי כח ה ואז כשתעלה בידך הידיעה, עת הענינים וחקור בכל חלקיהםד ורד לסוף

לבקר ואתה ו אבל אל תהי מהיר להרם, ת אשר ירא ה לך לסתור ולהרסא שבור, כתת. למלחמתה של תורה

ז כי "והעד ע. צאנה תקלות רבות עיוניות ומוסריותת כי מזה, אינך עדיין בקי גדול ומומחה בענינים אלו

, היות קודמת לעיונים מחודשיםל כ הידיעה המקפת וכוללת צריכה"כלל בסדרי הלימודים גב הלא גם

הבקרת ו י זיין והתנגדות"ע, ומה נאמר עוד ביחש הכתיתה והריסה. הגהי כ"ילמוד אדם תורה ואח

 ואם תמלא א ת   .נקנית רק בסבל רב ועמל גדולה ,שראויה לצאת רק אחרי הידיעה העמוקה והברורה

' ונה וזה סותר ובלבד שיהיב זה, דאי תביא ג ם כתיתך ברכה לעולם וכך היא דרכה של תורהו ,התנאי הזה

 .כדאי והגון לכך
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ינק ש במי  את ה מוצא חמא ה של תורה במי שמקיא חל ב', גוו ד כי  מיץ  חלכ יוציא חמאה"י  מ"מרי דבי רא

וחושבים שיביאו , הביא דרכים להקל את עול הלימודל יםרבים הם הפדגוגים המתנשא. משדי אמו עליה

. לא יצטרך האדם להיות עמל בהםש ,עולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קלל ברכה

פ עומק ההבנה "ע ,פ איכותם"א ע"פ כמותם כ"כי הידיעות לא תמדדנה ע, תעהמ תועלת הדבר אינה אלא

, פ גודל הרושם שפועלים על הלומד"ימודי התורה על ותרבי. וחריפות השימוש בהם לכל חפץ

מועיל רק הלימוד שאינו בא ' היי ובזאת. הטהורה' תכונה של המוסר המעשים הטובים ויראת דה לענין

להיות נוטה אל ו ,מתעלה האדם למדות נעלות, י היגיעה ועבודה שכלית"י עכ ,בדרכים קלים ונוחים לקלוט

כ "ע. הלימוד פועל עליו להיות כולו נתון ומסור ללימודיוו ,הבה וחפץ לבהשכל ואל כל דברי קודש בא

ויראתו ' פעולה הרצויה לעבודת דה י היגיעה דוקא עומק ההבנה והידיעה הברורה עם"הלמוד שעמ תצא

שארו לעולם שטחיים י ,בלא יגיעה ועבודה כבירה, לימודים הנכנסים באופן קלה אבל. וכל טהרת המדות

ל ש כ חמאה"ע. ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו, פנימיתה דים מחוץ לנפשו של אדםוקפויים עומ

' עיון ושום שכל והמרבה אומץ הנפש ביראת דר המחוור בעומק, העיקרי, הברור והמובחר שבה, תורה

 י יגיעה"ותה בדרכים כבושים שעא וקנה, מי תמצא רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמלב ,ודרכי קודש
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א מקיא "כ, לדיםי לבלתי קנותם בדרך שעשועי, התרחק מן הילדות וכל געגועיהל שעמדו לו, ועבודה רבה

וכמו שיקוץ . לו המזון הקל והנח למורת רוח' יהי, יגיעהו י רב עמל"ע, חלב שינק משדי אמו עליה

, עה ועבודת עיוןקוץ המתרגל ביגי י כן , עם כל קלות עיכולו ומהירות השגתו, ל  היונק, המזון ב הגדול

ה הם ז אבל עם, י דרכים קלים"בלימודים הנקנים כולם ע, משוש נפשוו ששמח בזה והוא כל תענוגו

 .מחוסרים עומק וכח רושם חזק בנפש
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, הורט עם ראשונה ושותק זוכה להבחין בין דם טמא לדםפ כל תלמיד שכועם עליו רבו, מיץ אף יוציא דםו

, נ"דל מ"ושותק זוכה להבחין בין ר' בו פעם ראשונה ושניר  תלמיד שכועם עליוכל, ומיץ אפים יוציא ריב

, פ נושאים ידועים"לימוד המעשי ביחוד בנוי הוא עה .'מ וכו"א הרוצה שיחכים יעסוק בד"דתנן ריש

הכיר את הדברים התלויים בחושים ל הניסיון הוא המביא, ראשית הלימוד הוא הניסיון של הנושאים. כ"ע

פה את כח השימושי י ומי שברב סבל והכנעה לרבותיו יקנה לו. הבחנה בין הדמיםה  ומזה המין,הדקים

, לימודיםה עד שברוחב ידיעתו יוכל להגדיר כללי וערכי, לימודיםה יבא מזה למערכה העליונה של, הנסיוני

י נפשות הם דיני ממונות ודינ. צריכה לאיזה פרטיםה שלזה דרוש חכמה רבה באין ערוך יותר מהידיעה

מצד הענין הפרטי של אותו , משפטה בפרט במקצע, כי כל  ענין יש להביט עליו משני  צדדים, כללב נחלקים

בין דיני ש וההבדל. ותו הנושא אל המעשים הרבים והמארעות שחוץ לוא הנושא ומצד השייכות של

תקן העול שבין אדם ל, רבה על תיקון זה הנושאה כי בדי ני ממונות מי וסד הדבר, נ הוא"ממונות לד

ר על "ובדיני נפשות שבאים עפ. ולהיחש של הענין אל תיקון הציבור בהוה ובעתיד הוא ענין נטפל ו .לחבירו

. משפט בתיקון הכללה עיקר ההשקפה צריך להיות בהם על ערך פעולת, להשיבםו ענינים שאין לתקנם

ש הרי , נ"בגוניו מבד. מ להיות יותר מש תנה"דב ממילא מובן שהריבוי של הפרטים מוכרח

תורה שמביא להתחכם יותר  ב כ דיני ממונות הוא מקצע גדול"ע. פרטיים אין לשינוייהם קץה הענינים

,  מפורטתו ה יעמוד על עומקו של זה החילוק מכל  צדדיו בהבנה שלמהז אבל מי. נ ושארי המקצועות"מד

מי שהרבה לסבול עול , ודות פרטייםילוקים ויסח בכחו להוציא מתוך בירור הכללים הגדולים' עד שיהי

 .'ומעניני הלימוד פעם שני, שימוש פעם ראשונהה רבותיו מעניני

 

yen . 

 
ד תורה סופו "כל המנבל עצמו ע', ד לפה כוי נ מאי דכתיב אם נבלת בהתנשא ואם זמת"רשבא

. הנהגהיקון העולם וצורך הת נשיאות והשררה צריכה שילוו עמה ההתנשאות והכבוד מפניה .להתנשא

הובים לו א עד שאין הכבוד וההתנשאות, כ ישרה נפשו בו"ק האיש שכר אמנם ראוי להנהגה של נשיאות

הראה , ד תורה"כ מי שמנבל  עצמו ע"ע. ובד בהע לצורך המשרה שהוא, א מצד תכליתם"מצד עצמם כ

התנשאות שלו ה' תנשא תהיי עליו אנו בטוחים שאם גם, התורה, א התכלית"שוב בעיניו כה שאין כבודו

פ  "עש ויסוד הדבר. כ רק הוא ראוי הוא להתנשא"ע, תיקון הציבורו רק כפי המדה הנצרכת אל משרתו

, התנשאות לאדם באופן שלא תשחית את נפשוה .שתבא , הראוי לתיקון העולם תסבב ההשגחה העליונה

א לא תווח דעתו עליו כשיתנשל גם, ד תורה"כהמנבל עצמו ע, צמו בשפלות לשם תכלית נעלהע ומי שהרגיל

נין ע כ לצד המעלה שהוא נאמר על"יש לפרשו ג, אם זמת יד לפהו .כבודו כ הוא יוכל לקבל התנשאות"ע
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כמו שצריך לעיון תיקון , לקי התורה וידיעתהח שצריך הבא להנהגת ציבור להיות מוכן בכל, הכנת החכמה

היות מוכן בשלימות החכמה ל כן צריך, רהד תו"י הניבול ע"ע, וכן תחילה בשלמות הענוהמ המדות להיות

ת "דב שאם הרבה לחשוב ולחקור, אמר זמם לשון מחשבה ומזימהו .והעצה בכל הענפים המתחדשים

דיבורו הוא סמוך , כלומר, מעשה והפה על הדיבורה היד מורה על, יד לפה. לברר כל דבר  והלכה לסעיפיה

הנהגה לברר רוב עניני ועקרי ל שבותיו קודם הכנסוכיון שכבר האריך במח, צ לחשוב הרבה"א כי. למעשה

כי יד , רובהמ בלא המתנה והמלכה, ין ומעשה בבירור כדבר מלך שלטוןד ויוכל לגזור חיתוך כל, תורה

אז בבא , היותו מתעצל במחקר פרטי מעשים והלכותב אבל. ומעשה של המונהגים קרובה לפיו ודיבורו

 .א אל הפועלעשה ישאר נבוך ולא יוכל להוצימ תור
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לא ש ומה יתרו' ואתה עשיתה חטד וגו' קני רדו טורו וגוה ויאמר שאול אל, נ בככוד אכטניא ודרש"תח רפ

לא ש ומה מצרים' כבוד אכסניא ודרש לא תתעב מצרי וגוכ י"פתח ר. 'קרב את משה אלא לצורך עצמו כו

ערך  . אומה הישראלית יש ערך כפולתורה בעד כלל הה בצרכי.  'קרבו את  ישראל אלא לצורך עצמו כו

מ "מ, ום הנאה מעשית בצרכי גופוש פ שאינו נהנה ממנו"שאע, דומה לשימוש הכבוד אצל האדםש מיוחד

וכן יש ערך  . אנושיה ו לא יסולא כסף וזהב מכרו  מצד סגולת הכבוד, כבד מאדנ יש לכבודו של אדם ערך

ח עוסקים "ה בכללה צריכה שימצאו בה תהיינו שהאומו ,בתורה שדומה אל יתר הצרכים המעשיים

כי עצם ידיעת  . הוראת דת ודיןב פ שלא יסמכו עליהם"אע, אשר עליהם' די שיחיו אותה ברוח דכ ,בתורה

תורה של ה וזה יתכן להיות בין אצל מדרגת . סנה ומעוזה הודה והדרהח הוא, התורה המתרבה באומה

שצריך להוקירם כמו , ותר רחבים מחוג המעשהי החכמים הגדולים שעוסקים כבר בעניני תורה שהם

ואולי מהם שלא יגיעו , גיעוה פ שלא"אע, ובין בתלמידים שעוסקים בתורה, ת ערך כבו דוא שיוקיר איש

כבוד ל חיבה כזאת נראתה למשה מיתרו. עלה וקדוש מאד מצד עצמונ אבל עסק התורה הוא, להוראה

חוץ לערך , רך הכבוד הכללי הנמשך מהתורהע  שלח ברעיון"ו שהמקרב ת "כ ידענו מדין ק"ע, עצמו

בתור  , ישראל לדאוג בעד התורהמ שצריך כל איש, והצד השני כפשוטו. וא ראוי לשכר רבה ,השימושי שלה

ח ותלמידיהם "ת ואם אין, שאם אין גדיים אי ן תיישימי, מעשיים של האומהה צורך גדול מעשי מהצרכים

כ נגד ערך זה בהכרת "ע. ורה הראויים לדון ולהורותת דוליעוסקים בתורה בשקידה מאין ימצאו ג

מה וכמה בהוקרת התורה בתור  כ על אחת, לצורך עצמן' התעורר על קירוב המצרים שהי, תורהה צורך

י שהמחזיק "ע יש בה ערך נעלה ושכר טוב מצד התיקונים המעשיים הבאיםש ,צורך הגדול של כלל ישראל

 .גורם לזה
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ח "המארח ת' ו  ומה ארון כו"והלא דברים ק', וגו' ד ויברכך, א ודרש"ג בכבו" של ריהא כנו"תח רפ

יובנו שניהם על אותו הצד שיש , כללה לה שני הערכים האמורים שמתוארים כענין כבוד הכלל וצורךא .'כו

וסרים ועניני המ, ורךצ אלא שעניני דת ודין המעשיים יוכרו בתור, ח"י הת"וחשית עמ מ השפעה"להכלל מ

רכם של ע ולה על לב שראוי להכיר את ערך של החזקת התורה לפיע ז"אבל בכ. והדיעות יוכרו בתור כבוד

ובין בענינים מעשיים מצד  , מוסריים מצד הבנת הכבודו בין בענינים מדעיים, ח על הכלל"הפעלתם של הת
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ח גדולים קדו שי "ש לו תשרי העם שיא אשר, ח"אבל נעלה מזה הוא שיש סגולה מ יוחדת בת. צורךה הבנת

ענינים שבתורה שלא ב והם עסוקים, א של הלכה"אם הם סגורים בתוך ד' אפי, שמהל עוסקים בתורה' ד

הכלל  ו ,ח עסוקים במעשה בראשית ומעשה מרכבה"כגון הת, כללה יוכלו בהם להשפיע אפילו במאומה על

.  גדולים נמצאים בו הוא כולו מאושרח"דור שתש ,מ יש  סגולה נפלאה"מ. רחוק מלהיות יכול ליהנות מזה

שהם נשאו עליהם את , בריתה קדושה הסגולית היא דומה לקדושת הארון שבו היו לוחותה ההכרה של

הגות וללמוד ל פ שלא נתנו הלוחות"אע' מקום אוהל מועד לכל מבקש ד' היו ,תכנית סגולת קדושת ישראל

יותר , ושת העם לרוממותו ולאשרוועילה לקדה אבל סגולתם האלהית, מהם את הכתוב בהם

מקצעות שבתורה לכלל ישראל ה כן רב ערך החכמים העסוקים בכל. עשיות ולימודיות אחרותמ מפעולות

 .אורהו שכל שיגדלו ויעצמו תוסיף עצמה, אומה וסגולותיה הנפלאותה והם הם קניני, מצד עצמם

 

yhn . 

 
באמת  אנו . דו ששה ששה בכרם אחדלותיה שילכ י זו חמות ושמנה"אר, ה היא כרכה שברכומ

אמנם בזמן . עובדים תרבה הברכהה כי בהתרבות, הרבה בריבוי הבנים' הצלחת כל אומה תלויש רואים

ל ריבוי ש חיים ועצם החיים אינו במילואו אז ת הפך זאת הברכה הנהדרהה שיתר הצרכים של מכשירי

הוצאת  , בד עליו טורח הטיפול והגידולכי יכ, פרטה להיות למעמסה אל, שהיא ברכה אל הכלל, הבנים

בהיות כח הגוף חזק , תכלית המילויב אבל בהיות הברכה. א מהם"ולם ופיזור הנפש בצרכי ככ הפרנסה של

תגדלים בלא כל מום מ והבנים, והפרנסה העושר והשפע מצוי לרב, ריא ושלםב ואמיץ וכח הנפש גם הוא

ערך  ב אז יש כח לקבל ברכה זאת המעולה, כיל ולעבודמוכנים להשו באין מדוה ופגע רק בשמחה וששון

כ תגדל  אצלה "שכ, ל תכלית הצלחת האומהכ והנה זה הוא. גם ברכה הגונ ה בערך הפרט' הכלל שתהי

חשבים לטובה ושמחה אל נ כ"עד שכל הדברים שימצאו טובים אל הכלל יהיו ג, פרטיםה ההצלחה של

אז  , רכושהו מתוקנת כ ראוי בגופה ונפשה' שתהי, אומהעל ה' ברכת דב א"א לבא כ"וזה המצב א. הפרט

וזאת היא  . לשמחה ולששון' אנשיה וכל חיוב כללי יהימ הרוח הלאומי חזק מא ד בלבו של כל איש' יהי

א התנדבות רצונית מא הבה "חץ כל עד שגם ההליכה למלחמה אינה צריכה שום, שראל בתיקונםי מעלת

יתן לעובד אדומי  נ כ בהיות השכר"ע.  ורך הלבב ילך  וישוב לביתואיש היראה שהרי הכרוז מכריז כל , עזה

והנקודה הפנימית שעל ידי אור הקדושה המופיע , שראלי מקום האורה לכל' שהי, בשביל כבוד הארון

פרש בין דבר שהוא טובת הכלל לדבר ה אוחדו כל פרטי הכלל באחדות נפלאה עד שלא ימצא שוםי ממנו

ורוב טובה כזאת  , כללה ה ברכתו  ברכה כזאת ש לפי הנהוג היא ברכה רק  ב ערךיתה כ"ע. שהוא טובת הפרט

רכתו עם כל  ב את '  מובן הדבר שכבר מלא ד ', פ ד"היותה נתונה לברכה עב אבל, לקללה תחשב בערך הפרט

תכלית היותר מאושרת  שיוכל הכלל להגיעו עדיו ה שמורה על, המכשירים לקבל ברכה נשגבה כזאת

מאחר  , ההצלחות במלא המובןו ובכלל הוא אות על מילוי כל הברכות. בקים ב תורתווד' ד בלכתם אחרי

, בורך בהפריהמ ד היותר"היא כפי ערך היותר רחב האפשרי בטבע האדם עש ,שריבוי מופלג כזה של בנים

 .תחשב לברכה

 

yp. 

 
 כל אדם .'כל הנדחה מפני השעה שעה עומדת לו כוו ,א הלוי כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו"רא



 499

, כשרון מעורר אותו לבא למט רתוה וזה, פעול גדולות הוא חש ב נפשו איזה כשרון פנימי לזהל המוכן

פ "אע, איזה מעלהל פ הכנה שיש לו"כ ע"בל האדם יוכל להרגיש את תכונתו גא .להוציא מן הכח אל הפועל

, ת הכנ תו יפה אל הפועלז זמן שי וציא א"וכן לזה וצריך עמ אלא ש הוא, שלא הוציאה מן הכח אל ה פועל

בא למה שחש לה בנפשו הכנה והוא ל ,דוחק את השעה' כ אם יהי"ע. מוכן למה שהוא חש בנפשו' היי ואז

רכו פגעים ד כ יזדמנו לו על"ע, אז באמת   אינו ראוי עדיין לאותה המעלהו ,עדיין לא השלים חוקו

, אבל הנדחה מפני השעה, להםהנהגה שאינה הגונה מ ישמר הכלל' כי בהשגחת השם ית. ומכשולות

הרגשתו בעצמו באה לו בגלל תכונת ש ע"אבל עם זה חושד א, רגיש שהוא אמנם מוכן לפעול ולהנהיגמ הוא

וא יוסיף שלימות ה ,דיין לא השלים חק ההכנה ההיא להוציאה אל הפועל כראויע ושמא, נפשו בתור הכנה

כי הדבר , שעה עומדת לו' ותהי, הרביםנהגתו להצלחת ה כן תרבה אושרה של, לשלמותו] וקרוב[

 .וד ביתר שאת מענין פרטיע ועין השגחתו הגדולה מאד בענין כללי', רבים יצלח בחפץ דל המוכן

 

y`p . 

 
ההלכות המקובלות המה רחבים מאד ומספיקים להמון ב לימודי התורה. רבה עוקר הרים, י טיני"רד

מתחדשות אם יובנו הדברים ה כ לכל הספיקות"גובאמת המה מספיקות . בים בהליכות התורהר מעשים

. ב"כיוו שלא לדמות למה שאינו דומה, ינה יתירה להשמר מן הטעותב אלא שבתולדות צריך, כראוי

באשר ההסתעפות והתולדות יושכלו , תורהה והבקיאות היא באמת דומ ה להמקום המחזיק את עצם

, ענפים המתחדשיםה המחזיקם של כל אלואמנם המקום הכוללם ו. רובה על העיקרמ להיות בתוספות

כ הבקיאות  היא מצטיינת במה   "א. כבר נשנו ונתקבלוש המה הידיעות של השרשים המקובלים

כ את הענין החיובי "כוללת גו ,ערך מקום  המקבל את כ ל ההסתעפות הבאות מאב ות ההלכותב שהיא

נכללו בהלכות ש את כל המעשיםמצד הבקיאות לבדה אמנם אפשר לדעת ש כלומר. מבלעדי היסוד השלילי

שבאמת  , ת הטעות שיש לבא בבא תור דבר  מחודשא אבל לשלול, והיינו דרך החיובי, המפורשות

פרטים המתחדשים בהאבות שכבר באו  ה שהרי הכל כלולים כל. ימוש החריפות הוא האופן השליליש עיקר

כ צריך בינה יתירה "ע , ודמיונוקום לשכל לטעות במקום מוצא הדבר המחודש בערכומ אלא שיש, לידינו

הנה . של סיני לבקיאות ושל עוקר הרים לחריפות, כוונתמ ובזה המליצה. להציל מהצדדים המוטעים

' הי, ולכם בעלי מומין אתם אצל סיני כ ,שאר ההרים נעקרו מיתרון זה, בחר למקום שבו נתנה תורהנ סיני

, אמת שנלמד עליוה ז בסיני עצמו צד החיובי הדרך"ונמצא לפ, הרים צד השליליה בסיני צד החיובי ביתר

נתנה ש כ הסברות האמת יות שיש להם יחש לתורת אמת"ומים גד כ"ע. והצד השלילי שלילת שאר ההרים

כלומר הראות , ת הצדדים המוטעים לעקירת הריםא והם נמצאים בהלכות וכח הבינה לשלול, בסיני לסיני

 .ים המטעים תבורר האמתובשלילת הדבר, כלל תורת סיניב שאינם

 

yap . 

 
כחלק אחד מהנצחיות המתמלא בכל פרטיו ' שם יתה פ השגחת"הזמן צריך שיוכל ע. צטרכא להו שעתאא

כ "ע. תקופה מה שהעניקה לוו יש אל העתיד הגדול להשתלם בכל הרכוש שיקח מכל תקופהש לפי הצורך

. עד גם בעברהל א קיימת"ר פעולה עוברת כאין להשקיף עליהם בתו, מנהיגיוו כל פעולת דור ודור ראשיו

כלומר תביעת השעה שהיא , צטריכא להו שעתאא ,כ רשומה היא יפה המליצה שהשעה צריכה"ע
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אבל לעד ישארו , עשוה בדורםי היתה צריכה לפעולותיהם הגדולות שאם, הכנס בחשבון הנצחל צריכה

 .עובר אל העתיד הקיים לעדה בכח ההצטרפות של הזמן

 

ybp . 

 
יש פנים . שהכל צריכים למרי חיטיא, הו מיני קורםל שלחו, ה איזה מהם קודם"לחו להתם טיני ועוש

תועלת של גדולי הדור וחכמיו ה מוכשר יותר לשימוש' כל איש הנושא משרה רוחנית יהיש לומר

 יחידי הדור ו מ ההשפעה המושפעת על השרידים"מ, כ"א יהנה ממנו כל פ שרוב ההמון"אע, המצויינים

הפעולה ישרה מתיחשת ' כ לומר שראוי שתהי"נים גפ ויש. כ להיטיב את מצב ההמון ולרוממו"מועלת ג

אמנם עמקי חידושיו והרחבת , עםה ידיעותיו המפורשות הם דברים נצרכים לכל" סיני"ה. עםהלכל 

 העם בדרך ורךצ כ הכריעו שראוי"ע. ק ליחידים ובעלי בינה מרובה יהיו לחפץר ,הדברים של העוקר הרים

, של הכלל כולו, יכריע הצורך של הכל, מרי דחיטיאל ומה שהכל צריכים, ישרה עיקר להיות ערך

 .צורך המצויין של פרטים אנשים גדוליםה ולא

 

ycp . 

 
' בפרט זכות התורה ועבודת ד, הזכות. 'רתין שנין כות ל כלדאי מלכת"י דא"פ כן לא קבל עליו ר"עא

סודות מוכנים ב סדרי המציאות י כל ה הוראות הקבועות אם שיש  להם איזהדאי היא מת גברת על ו ,בכלל

וחניותם ר שעולים בכח, שינוי מצד ההנהגה השייכת למצויינים בעםה אבל ברוב ימשך זה. הכללי

י שבהיות טעם בחירתו הוא מפני יתרון צורך "ר כ חשב"ע. וקדושתם למעלה מסדרי החקים הקבועים

ברים הנהוגים מצד יחש כל ד כי, ת ולהקדים פעולתו של רבה בחק היחידיםאוי לו להדחור ,ההמון הרב

 .רגיליםה ההמון ראוי שיבאו כפי הסדרים

 

ydp . 

 
המשרה שתנתן על הנבחר מצד היותו יותר נאות  . ריקל הנך שני דמלך רבה אפילו אומנא לביתיה לא כ

חשוב שבזה הם אינם מקבלים ל שלא יתעלם מן ההמון, חידי העם הגדולים צריכה שמירה מאדי לחפץ

בוהה ג תועלת ההטבה הרוחנית של הגדולים הראויים לקבל השפעהב כי, מה שבאמת אינו כן. טובה

ושדרה אחת מעוררת את חברתה , יודעים והלומדיםה שהרי מתרבים, כ בדרך מסובבת  ההמון"מתעלה ג

זהר שלא יחשב ההמון שמצדו ל כ ראוי"ע. מנה ומתוך כך מתרבה הדעת ויגדיל תורה ויאדירמ הנמוכה

ורת נשיאות צ י שלא להנהיג הוא"ולזה שמר ר. חרי הנשיא שכבר נבחהא ראוי שלא להמשך' פ הי"עכ

שהנשיא , ל מען פרסם את הדעת, לביתיה לא קרא, מוניה ר איש"שהוא עפ, ואומנא. ביחשו אל ההמון

 .ולוכ כ תועלת נמשכת לכל ההמון"ו יחש ישר אל הגדולים יש בו גב שיש

 

yep . 
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, אלהי יעקב ולא אלהי אכרהם ויצחק, להי יעקבא ביום צרה ישגבך שם' ד יענך ד"מ, א הלוי"ארו

בהם יתקרב האדם אל קונו הם חלוקים ש הרגשות. כאן לבעל הקורה שיכנם בעוביה של קורהמ אלא

בחירה וקרבת לשון בו נויים רק על אותם הצדדים שבהם נתיחדו ישראל מכל עםב יש מהם שהם. לשנים

. יוצרול ויש מהם שהם רעיונות כלליים יחש האדם, להי ישראלא 'היחשים שבין עם ישראל לד, אלהים

תחלת בנין אומה לעצמה בפועל מתיחדת בעניניה ה בלא, באורח כללי' והנה אברהם ויצחק קראו בשם ד

 אומת ישראל לפרוח תחילהה וממנו, עד שבא יעקב א בינו. לכל העולם' יתה הקריאה בשם דה ומגמתם 

י "כללית עה כי כבר  בא  מ ועד להתחיל ההכנה, אלהיה לבדה'   גאון שם דב מתיחדת, בתור אומה  מ יוחדת

, תתעורר בדברים הקרובים אל הלב ואל הרגשש 'בעת  צרה ראוי' והנה קרבת ד. ההבדלה הפרטית

צריך האיש הישראלי . רשיודול הוא אלהיו ויעזר בהדרשו' ובזה ידע כי ד', שפוך נפשו לפני דל שתפעול

אהבה עזה ב שאז ימצא לבבו מלא רגשי קודש, מיוחד שבו נצטיינו ישראלה לסדר רעיוניו ביחוד על הערך

אמנם הענינים .  רבנו לעבודתו ונתן לנו את תורתוק אשר, אלהי ישראל' והתרגשות גדולה לשם ד

חממו א ת הרגש לפעול על הקרבה י אאב ל ל, מישרים גם הם  את השכל, ם שהמה נכ חים למביןא ,הכלליים

אד ם רגשי ב שהיא ראויה להיות קרובה למעשים טובים המוסיפים, רהצ האלהית הצריכה ביחוד בעת

פ שיש עם הקורה סעיפים וצדדים רבים השייכים "עא ,כ ראוי לכעל הקורה"ע. ויראתו' קודש אהבת ד

,  ובן אלהי אברהם ואלהי יצחקמ שהוא, רויחושים הכלליים שכלל המין האנושי שייך בהם ליוצה כן, עמה

עד , איש הישראליל מ מפני ריחוק הדברים וגודל ההצעות הנצרכות"מ. שראלי כ המובן של אלהי"הוא ג

דברים ה ראוי לו שיתקרב תמיד אל, פ הרעיונות הכלליים"תורה עה ושמירת' ע מוסיף ביראת ד "שימצא א

אלהי ישראל ומחזיק במעוזם של ' נאמן לתורת הה  יהודיאיש, הקרובים ביותר לחוגו בתור איש מישראל

. תכנסות תחת דגל ישראלה כ יאתה"שאז ג, ה הנוהג בצרת הפרט נוהג גם בצרת הכללז ודבר. ישראל

ז יתחזק "עיש ,התעוררות הרעיונות ברגשי קודש שהם מיוחדים לישראלו ,והתשובה לשמירת תורה ומצות

כ  "ובזה ממילא מתקרבת  ג , ישראלי יחזק ויגבר חילה  והרוח.'רושם היהדות ויתחמם הלב באור ד

יא היא בעצמה הקריאה בשם ה ,כי עומק המגמה הפנימית של ישראל. גדולה העליונה הכלליתה התכלית

, עת הרוחהב י ישראל"אמנם בפועל יצאו דברים כאלו לאור ע. 'כל מעשי דל לבשר שלום, לכל באי עולם' ד

הכל מתוקן טוב  ויפה ' כבר יהי, לו הרוחניים והגשמייםש ובענינים הפנימים, בעת שקרן ישראל יתרומם

ראוי להרבות  , אבל בעת צרה". אדמהה ונברכו בך כל משפחות"אז תבא ברכת אבר הם בפועל , תרוןי ברב

, מתאחזת גם  לענפים רחבים ממעלה ,עוביה של קורה". ישגבך שם אל הי יעקב", פרטיותה רכוש הרוחניות

ל בית אלהי א ',לכו ונלכה אל הר ד"כי  ג ם עמים יאמרו , רובים מאד  מתחתמ  מסתעפיםגם לשרשים

 " .יעקב

 

yfp . 

 
זיו שכינה הוא . 'תוכה כאילו נהנה מזיו שכינה כוב ח שרוי"כל הנהנה מסעודה שת, א הלוי"ארו

הים היא השגחה האמיתית בדעת אלה כי. שהוא נמצא רק  ב ערך אל המשיגים המקבלים', נועם דמ התענוג

צח כל מקום שהאור נ כ די למלאות אורה ושמחת"מועט לפי ערך המקבלים הוא גה אלא שהמושג, נמנעת

וכלו להיות י לא, שרמו דרכיו ועומק שכלו וטהרת רגשי לבבו , קדושתוב ח הגדול"והנה ת. הזה מאיר שם

במה איפוא . דל ערכוי לא יוכלו  לקבל מאורו  מצד גוכ ,משוערים כלל אצל אנשים  הקטנים ממנו בהרבה

, זה אפשר רק בשימוש מוחשי, כינהש לפי מדת המקבלים כערך זיו' שתהי, שפעתו עליהם ראויהה 'תהי

לכל ' קדושי דו פ בין גדולי חכמים"שבזה יש שיווי עכ, פשוטה מצד האנושיותה שההשתתפות, בסעודה
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ודרכי ה תורה בלב כל ' ת דונטיה גדולה לעבוד' ור דא אותה ההתחברות תפעל להיות מתקבלת. העם

, ל כח חכמתו ועצם קדושתוש כ לפעול בעת ההתגלות"מה שלא תוכל כ, המתחברים לכחםו הקרובים

שר אין א ויתיאשו בנפשם לומר מי יוכל לדמות לאיש מורם, דרכיהםמ שבזה יראה להם מה גבהו דרכיו

רבה להתקבל חלק רב מ מדות היקרות  גופניות יועיל הה אבל השיווי מצד. כח בכשרון נפשינו להדמות אליו

וא איש בעל חומר צריך ל אכילה ה שהרי גם הוא  עם כל יתרונו, והרבה פועל הציור. חכם המצוייןה של

נעשה כן אף אנו   , המעשיםו ידו לבא למעלה רמה של קדושת המדות וטהרת הלבב ז עלתה"ועכ, וצרכי הגוף

 .ך המקבליםשכינה שהיא לפי ערה ז דומה להנאת זיו"ה. לערכנו

 

ygp . 

 
מת לא ה הנפטר מן, א הלוי"ואר. 'אלא לך לשלום כו, שלוםכ הנפטר מחבירו לא יאמר לו לך, א הלוי"ארו

ומי שמחליק את הדרך בעיני חבירו , ם מלאים מלחמותה החיים. 'יאמר לו לך לשלום אלא לך כשלום כו

, ולים רוחניים בין מכשולים גשמייםכשמ בין, עוררו על החתחתים והמכשולים שיש בדרך החייםמ ואינו

מפריעים את האדם מלבא ה בורת רוחו להיות חמוש במלחמה נגד הדברים הרביםג הוא נוטל ממנו את

וא  ה לאמר דע ל ך כי השלום עוד רחוק, ת חבירו ב עת נסעו ממנ וא כ יעורר האדם"ע. לחפצו התכליתי

לך . שתדל נא להסיר כל מונע מלבא אל ה טובה כ"ע, יען כי רבים לוחמים לנו, עוד לא השגנוהו, מאתנו

, לא, בתוך השלום, שלוםב עד שאתה הולך, חשוב שגם הדרך עצמה היא מרוצפת משלוםת אבל לא, לשלום

ן  היא כ לא. ובהשתדלותך להתגבר על כל א לה תבא אל השלום, שלוםה הדרך היא מלאה מכשולים נעדרי

ותכלית  , מפריעים מנוחתו אפסו, וחמים אין לול כברמי שהשלום חוקו בחייו , תעודת מנוחת הנפשות

'  קו ם כלל בעלותו אל הר דמ המלחמות הגופניות של הנטיות החומריות לא יהיו תופסותש המעלה היא

דרך תהיה ה כלומר גם , לך בשלום, ברכה היא לבא אל מנוחת עולמיםה כ"ע. להתענג באור פני מלך חיים

, אבל דבר מפריע ומונע לא ימצא. ג מעלה"מעלה על כ"אפשרות גשיש , לפניך מושלמת לבד מחוז  החפץ

ציור החיים בעמל וציור , וטבי המוסרק משבית את  השלום ומצריך התגברות בי חוד מצוייר בזה שניה דבר

, יור המות במנוחהצ .חיים בעמל וחיוב התחזקות תוסיף כ ח לעבודה ולחריצותה ציור. המות במנוחה

תנת  מ ,כ לעבוד ולפעול במשך זמן הפעולות ימי החיים"תעודד גו ע את הרוחתמעט את פח ד המות ותרגי 

 .אלהים לעבוד להרבות הטוב והשלום
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חיל מ שנאמר ילכו, עוטק בתורה זוכה להקביל פני שכינהו ד"נ ונכנם לביהמ"היוצא מביהכ, ל כר חייא"רא

שמצד , בזה נבדלת מיחש התורההיא ' עת דד היחש של התפילה אל. אל חיל יראה אל אלהים בציון

דעותיו הקנויות לו מכבר ו כפי רגשי נפשו, פ חושו הפנימי הפרטי"אדם אל אלהיו רק עה התפילה יתקרב

השכל ו התורה אמנם תתן לאדם דעת. רגש שעליו התפילה נוסדתה כי זאת היא תורת, בקנין נפשו פנימה

היא מכנסת לו את המדעים שמחוץ לנפשו אל , לוש להכניס בתוכו ידיעות יתירות על ההרגשה הפרטית

דושים במה שהוא יותר ק הנה אך אז יוכל האדם להיות מתעלה בידיעות נעלות ממושגיםו .נפשו פנימה

, תפילהה כ אל"כ התורה צריכה ג"ע, יורי נפשו הפרטית באורח הגוןצ רחב מערך נפשו רק אם השלים את

ד ועוסק בתורה להשלים "ונכנם לביהמ, גשו הפנימיר ת כחומשלים א, נ"כ היוצא מביהכ"ע. פ לפרקים"עכ
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הנאה מזיו השכינה הנאמרת על ה לעומת, זוכה להקניל פני שכינה, ערך החיצוני שחוץ לנפשוב כח שכלו

ערך הגבוה ה נאמרה ההקבלה של פני שכינה על, ל המקבל וכחות נפשוא שיש לההשגה האלהית. הערך

כפי מה ש ראוי מצד המציאות הכללית לא רק  כפי  ', ד האמיתי אמור ההתעלות אל הידיעה והנועם , מזה

ידיעה החיצונה כשתצטרף יפה אל  ה אמנם רק  אז  תשלם. ראוי לחוש מצד נפשו הפנימית לבדהש הערך

צד מושגי נפשו מ אם ירצה לצייר את כח הכרת האדם בדעת אלהים, כח אל כחמ ,מחיל אל חיל, הפנימית

אבל נעלה מזה היא ההשגה שמצד . לומר ישיג כפי כחוכ ',יראה את דראוי לאמר שהוא , הפנימים

לציין זה , התכנס בנפשו של אדםל כל המושגים כולם שהם אפשרים, כללי כל המציאות כולהה העולם

והרי . השקפתו הפרטיתל בערך הדברים שמחוץ לנפשו שמחוץ' לומר השגתו תהיכ ,יאמר יראה אל אלהים

א "'כ ,שאינו יכול להבחין איך הדברים מתיחשים חוצה לו, נימהפ יש מנפשושמרג, הוא לא כמו שרואה

לומר שעצמיותו וידיעותיו שהם עצם נפשו כ ,ירגיש שהוא נראה אל אלהים, כאילו יראה הוא אל אלהים

רכז ההתכנסות של  מ שם הוא, בציון. מה שהוא ככה צפוי בידיעה האלהיות, עצמיה הם גוף האמת

מלכת   מ בתור, שהרי ירושלים משפעת כחותיה לחוץ לה, פנימיותה ת החיצוניות עםשל ההשגו, התוכיות

כ הערכים הפנימיים השייכים רק לישראל ויחשם "ג וציון כוללת. ישראל העומדת להיות לאור למלכי ארץ

 .וההשגות הרחבות שללמד על הכלל כולו יצאו, חיצוניםה אל הערכים

 

yq . 

 
, כונתות פ"העונג מתיחש לכל דבר ע. 'כ כו"ז ולא בעוה"עוהב מנוחה לאח א ין להם "א א מר רב  ת"ח כ"רא

הנה בין כל כחות המציאות יש כחות פועלים וכחות ו .נשלם כפי התעודה היותר נשגבה המוכנת לו' כשיהי

, יכוב ומניעה מלפעול פעולתםע להם כל' ובן פדבר ששלימות הכחות הפועלים הוא שלא יהימ .נפעלים

המנוחה ואם ו וכחות הנפעלים ענוגם הוא קבלת הפעולה. הפך עדונםו ה הוא נגד חקםושביתת הפעול

הנפשות שמטבען הן שקטות ונוחות , כן בנפשות. נוגםע ז הפך"מחסרון פועל בהם יצטרכו המה לפעולה ה

כ בבאם להשלמתן "ע. היות נפעלותל אות הוא על טבען ותכונתם, י השפעת זולתם"תנהלות עמ להיות

צמם ועומדים ע המושפעים מכח, ח"אמנם ת. צאנה מחוגם להיות הן פועלותת לבל, הם המנוחהראוי ל

כ עינוגם והשלמתם היא רק  "ע. פשם להיות פועליםנ זאת היא עצם תכונת, להשפיע ולנהל את זולתם

כ תכלית עידונם היא "ע. החייםל שאי נה נחדלת לעולם בכל הגונים שיש, תדירה והמתקיימתה הפעולה

 .ילכו מחיל אל חיל, אינה פוסקתש ועה המתמדת והפעולההתנ

 

y`q . 

 
. 'וכ ת ב ניך אלא כוניך"ורב  שלום בניך א' כל בניך למודי דו ח מרבים שלום בעולם שנאמר"ח  ת"א אר"רא

ח "כ כשרואים ת"א. ביון אחד בדיעות ותכונותצ י"א ע"יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא יבנה כ

בזה הם גורמים למחלוקת והפך ש חושבים, י המחקר מתרבים הצדדים והשיטות"וע, חכמהב חוקרים

. יבוי השלוםר י תו אר של"א דוקא ע"א שיב א לעולם כ"שלום האמיתי אה כי , ובאמת אינו כן. השלום

ויתבררו איך כולם יש להם מקום , שיטות שיש בחכמהה ,הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל 

כשמתגלה החכמה , סותריםכ הענינים הנראים כמיותרים או, ואדרבא. כו מקומו וענינופי ערל כל דבר

כל ו וכל הדיעות הנראות שונות, י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים"ע האמיתית לכל צדדיה יראו שרק
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.  ואור תורת  אמ ת, ירא תו ואהבתו' דעת דו ,דוקא  על ידם יראה אור האמת ו הצדק, המקצעות החלוקות

דשים בפנים מפנים ח מבארים ומילדים דברי חכמה, מה שהם מרחיבים, לום נעולםש  מרביםח"כ ת"ע

כולם  " 'וכל נניך למודי ד"שנאמר , זה הם מרבים שלוםב ,שיש בהם ריבוי וחילוק ענינים, שונים

א מהנה יש צד "בכ', ולם למודי דכ המה, גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה, כולםש יכירו

יור גוף אחד  צ שמורה על, לא אמר גדול שלום בניך, "ורב שלום בניך. "אמתה ואור' י ידיעת ד"ה עשיתגל

שהשלום צריך הוא דוקא לדברים אחדים , מדומהה שאז היו הדברים מתאימים לאותו הרעיון, גדול

 לכל ,דעת צריך לצאת לכל צדדיוה כי אור. שזה באמת מגרע  כח החכמה והרחבת הדעת, עיונותר ושיווי

בנה מחלקים י הבנין, אל תקרי בניך אלא כוניך. הריבוי הוא רב שלום בניךו ,הפנים של אורה שיש בו

. שאלו ואלו דברי אלהים חיים, משיטות שונות, וניםש והאמת של אור העולם יבנה מצדדים, שונים

וי לאבד כל כשרון הכלל כי אין ראו .א תופסת את מקומ ה וערכה"שכ, בודה והדרכה וחינוך שוניםע מדרכי

. חכמה ביתהה בזה תבנה, ואם תראה סתירה ממושג למושג, למצא לו מקוםו א להרחיבו"כ, וכל שלימות

שבזה יתישרו הדברים ולא יהיו סותרים , במושגיםש וצריך לעיין בדברים איך למצא את התוך הפנימי

וא המעשיר את החכמה והגורם וא הה דוקא , י השתנות הנפשות והחינוכים"ריבוי הדיעות שבא עו ,ז"זא

י כל אותם "ע א"לבנין השלום שיבנה כ' ויוכר שאי אפשר הי, דברים כראויה שלסוף יובנו כל. הרחבתה

הם , מקום החיל או הכחות העובדים, החיל, "חילךכ יהי שלום. "ז"ההשפעות שהיו נראות כמנצחות זא

י "כי דוקא ע, פעולת החיים' הית כ מנין" דאלא שיהיו כולנו כח שוה, ומה שלומם, ברכת שלוםב מתברכים

כולם מובילים ש ,אלא שנערך  ההבדל וההתנגדות בערך  מ תאים. מצא החייםי ,ריבוי הכחות והתנגדותם

למען . "במרכז התכלית, קט ושלוה במקום הדרוש שקטש ,"שלוה בארמנותיך"כ נמצא "ע, למטרה אחת

המצב של , "אדברה נא שלום בך. "רגשו כל ועבודת נטיהעבודת ש, מקום לעבודה' שלכולם יהי, " רעו אחי

הנקודה שהכל , נרצהה התכלית, "אלהינו' למען בית ד. "קיבוץ כחות ודעות נפזרותמ ההתאחדות הבא

, "תןי עז לעמו' ד. "טוב הנאסף מכלי השלום שהוא מחזיק הברכהיה ,"אבקשה מוב לך. "עבורו עובדים

מלאים הם צדדים רבים ונבנים מהרכבות , ניןע וכשהחיים מלאים, שהם עז, יתן להם חיים מלאים ענין

וברכת , "מו בשלוםע יברך את' ד. "כ זאת היא ברכת השלום האמתית הבאה מהעז"ע .של כחות רבים

'  אבל צריך שימצאו הפכים כדי שיהי. תאחדות כל ההפכיםה היא השלום של. השלום הבאה מהעז

כ שלום הוא שמו של "ע. ברי אלהים חייםד י כח אלו  ואלו" ניכרת עואז הברכה, יעבוד ומה שיתאחדוש מי

  .עולם ועד העולםה יהי שמו הגדול מבורך מן, הכל יכול וכוללם יחד,  כולם-כחותה הוא בעלשה"הקב

 
ותצילני מכל , ל תצל מפי דבר אמת עד  מאדא ,הנותן מפיו חכמה דעת ותבונה, עת רצון' אני תפילתי לך דו

. ושיעני כי פיקודיך דרשתיה לך אני, תען לשוני אמרתיך כי ת למדני חוקיך, הלכה ואגדהב מכשול ושגיאה

עת ד ותחנני ברוח עצה וגבורה. מן הכח אל הפועל, בוד שם קדשךכ למען, ותזכני להוציא מאויי לבבי

והנני . בתתך מציון ישועה לישראל תפארתך, חלתיךנ ל התהלל עם, ותז כני לראות בש מחת גוייך', ויראת ד

מך כי עשית פלא עצות מרחוק אמו נה ש אודה,  אלהי אתה ארוממך' ד', בדברי הכתוב, ברי בהודאהד חותם

דור לכל יבא גבורתיך  ל וגם עד  זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד ז רעך, באל ואתפלל על העתיד. אמן

.  
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והכאת , ח"כבוד אכ ואם וגמ, ב"יימת לו לעוהק ז והקרן"ותיהן בעוהלו דברים שאדם אוכל פירא

י התורה והמצות כולם וכל המדות "ע שנעשה' כלל עבודת ד. ת כנגד כולם"ין אדם לחכירו ותב שלום

טוב הגדול הכללי ה תכליתם הטוב לשעתן והם מושרשים במה שהם מביאים אתב הם נמצאים, הטובות

מפני שעין בשר לא תוכל  לראות א ת  כח .  אל טובוו '  שינהרו  אל ד',הצפון בעתיד לכל מעשה ד

כ אין בנו "ע, כלית רם ונשא כללית אל, י כל המון פעולות ודקדוקים הנראים קלים"מצטרפות עש ,המצרף

עילוי נפשות ב והנה הדברים הראשיים שתיקון העולם תלוי בהם. עמי מצותט יכולת להציץ אל גדולת

מעלת ' הד, אהבת ה שלום' הג, א הבת החסד' הב, ובהט הוא כח  הכרת' הא. א הם ארבעה ראשים"בנ

ונבארם אחד , ור פני מלך חייםא תמלא הארץ, ואלו הראשים כשיבאו לתכלית שלמותם. למהש הידיעה

יהיה סבה  ש עד, בו כח הכרת טובה חזק מאד' האדם כשנפשו ישרה בו יהיש אנו רואים, הכרת טובה. אחד

עד שתחשב ככח מעיק ומשא , כרת טובה בנפש האדםה כ נטועה היא כח"וכ. בות רבו תגדולה לפעולות טו

אבל חפצו הפנימי יעיק , ובה למטיב לוט גם אם לא יצייר שיגיע מזה, נפש להביע רגשי הכרת טובתוה על

מפתחת יפה את  כח  ש המצוה. יביע ההכרה בדיבור או במעשה הכל לפי הענין, לוש עליו שהוא יעשה את

מונת א ואים בנים מגעגעים בכל  לב לעשות מצדם איזה דבר  המצייןר אנו.  הטובה היא כבוד הורימיהכרת

כרת הטובה החזקה מאד ושולטת בכח רב בנפש ה וזה בא מצד כח. וביותר אחרי מותם, רוחם להוריהם

גיוני דולה לציין במעלליו והג עד שימצא האדם עצמו קשור בחובה, שתהיה הטובה גדולהכ והנה. האדם

יוצאת  ש ביותר אם ילוה עמה גודל חשיבות המטיב ותכונת המעלהו ,רוחו ודיבוריו את הכרתו ותודתו

שיכניס אותה במעשים וענינים ראויים לפי כ א"לא ינוח הלב כ, מההכרה ההיא כשתהיה גדולה

, א כל הא רץתמל' דעת דו ,הנה מזה עלינו להשכיל כי כשיסור העורון מלבות בני אדםו .התפשטותה וגדלה

צות  מ בתוך מערכה של, שאינו נותן מנוח, וצק הרגש האדיר הזהי כמה יבער כל לב מאין שקט עד אשר

מצד עו מק הרגש של  ' לעת המאושרה לעבודת ד' תהיש כ אין לשער את עוצם הצמאון"ע. קדושה' ועבודת ד

כי גם  , על טוב לשעתוובה הוא פוט כ כבוד אב ואם שהוא מפתח את  רגש הכרת"ע. ובה האדירהס הכרת

, ב"יימת לעוהק והקרן. א לטובה"רבה פעולתו על פרטי בנ, ובה בכל ערכוט בעוד לא הושלם כח הכרת

, ת המאור  של הכרת הטובה היותר כוללת ועליונהא מפני שמצטרף את היסוד  המעולה הכללי שיביא

'  ם הדרכים שהם דרכי דמנא . 'בהקבץ עמים וממלכות לעבוד יחדיו את ד, אותו המעמדל שהיא תביא

י "תפלגו עי ,תביעה הגדולה והצמאון הנורא שיתחייב להיות לעת האורהה כ פי'  ועצות להרחבת עבודת ד

אז תכה גלים ותפליא לעשות , שתצא אל הפועל במלואהכ ,כ בלבו של אדם"כח אהבת החסד הנטועה ג

מפני , עולתה בחוג האנשיםת פא  אמנם כאשר לא תמצא כבר. ל שדי החסד שבין אדם לחבירוע תחלה

מלא את ת והחכמה והמדע, תמלא את כל זרע האדם' ברכת ד, מדוה יסורוו חלי, שאביון לא יהיה בארץ

כי כולם ידעו אותו מקטנם ועד ', אמר דעו את דל לא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, כל הארץ

לחנכם , להטיב מצבם', ד יצורים מעשההכרח יתור האדם לו מקום לשפע חסדו על כל הב כ"א, גדולם 
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ח "גמה ח הפרטי יביא בצירופו להתפתחות כח"כ הגמ"ע. טובה עליוה ' ולחכמם ולהרבות אשרם כ יד ד

שר יגור זא ב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ושעשע א עד, לתקנו באחרית הימים, הכללי שיתפשט מאד בעולם

אדיר והקדוש של הכרת ה שתבא מכח,  של האדםהטהורה' י עבודת ד"והכל יבוא ע, תףפ יונק על חור

כ "תביא ג, שלמת החסד היותר רחבהה שתביא לידי מדת, כרת הטובה בהשלמתה היותר רוממהה .טובה

שלום לעומדים ל כן ראוי לדרוש, לכושלים הצריכים עזרה ראוי לערוג לעזרתםש להכרה הנאמנה שכשם

 יביא לידי כך שהחכמה האנושית תתעסק  ביעתות והשלום כשיבורר בעומק. כבר במעלה אדירה

' וממילא יהי, הסכמה בעולם ולסלקםה הכיר את כל הסבות המביאות את מניעת השלום וחסרוןל בעיקרה

וממילא יתבררו , דיעותה כי ההשתדלות להביא את השלום יבא עד תחום. עולםב ואמת תו מאיר' אור ד

ש  בה י כשהיא נעשית עם כל פרט, א"ונחת בפרטי בננטיה לשלום המה פ"עכ. בעולם' הדיעות ויאיר אוה ד

עד שלא , עד שתביא אל שלום הכללי, פנימית אל השלוםה וערך צירופה שמגדלת את התביעה, ערך לשעתה

כ יש לזה פירות "א, חסד ואור השלוםה בדרכי' וי אל גוי חר ב וכל העמים יהיו שכם אחד לעבוד את דג ישא

הכרת , אדם הטבעיתה נם כל אלה הם דברים תלויים בעיקרם ברגש נפשאמ. מדתהכ ב"ז וקרן לעוה"נעוה

ן מ רגש לבד לא ימצאו הדרכים שיוכלו עמקי אלה הגדולות לצאתב אבל. אהבת חסד ואהבת שלום, טובה

חמודות ועומק ההצלחה למלא בהם את כל חללו ה כ הדבר הגורם לאלה"ע. הכח אל הפועל בכל מלואיהם

ל חלק שבתורה וכל כשרון כ כי. ת כננד כולם"כ ת"ע,  הגנוז בעקרו באור תורהור הדעתא הוא, של עולם

פ התורה ילך  "ע וההגיונות המתבררות בדור  אחד, עשה אבות י ורשים בניםמ ,יחידי בה יצורף לחשבון גדול

הגיונה הוא יהיה העמוד הימיני להוציא לאורה את  כל ו עד שדרישת התורה, לאורו דור אחר עוד הלאה

' מעשים והמדות לאור דה לתיקון, ת רב טוב לשעה"חוץ ממה שפועל ת, כלליות הרמותה דותהתעו

 .ולם בתוכנוע חיי, אור עולם באוצר חיים. ואהבתו

 

a . 

 
התורה צותה דוקא לעזוב לפני . ל תסג  גבול  עולםא ז נאמר"ע.  'י שאינו מניח את העניים ללקוט כומ

הנתינה לעניים אינה בתור יתרון ש להורות. מתוך שדהווהם ילקטו כאדם המלקט , ת הפאהא העניים

. מש חלקםמ וזה שקצבה להם תורה הוא, א הוא חק ומשפט חיובי"כ, נותןה נדיבות והכמרת רחמים מצד

ושאינו אלא , טעות לחשב שהעניות היא רק רע בעולםה א את "הרעיון הצפון בזה הוא להוציא מלב בנ

, חברה והם רק נהנים ממנהה ין העניים פועלים מאומה לטובתבאשר א, וחלט שאין עמו טובמ חסרון

עוקל של מ כ לצאת משפט"ומזה הרעיון יוכל ג. א נדיבות יתרה"יובי כח ובאופן כזה אין להם שום משפט

כי ". לועג לרש חרף עווטהו"ז נאמרי "ובכלל ע, צדקהו שהוא דרך משפט', התנגדות אבירית לכלל דרך ד

תברך העליונים איך שפעלו תמים י כבר הוא רחוק מהשגת דרכי השם, ון מוחלטיש בבריאה חסרש הסובר

פ "א ע"ושקף  כמ וציור הרעה אינו, א שיצא ממנה תכלית טובה"הוכנה כש ואין לך רעה בעולם, הוא

, וכן הוא במדות העניות. המציאות הכל מצטרף לטובהו אבל בכללות הזמן, השקפה קצרה פרטית

ועצם נטיית ההתנדבות , ריכוך קושי הלבו הטבת המדות האנושיות, נמשכות ממנהמה מדות טובות כ ודאי

שמכתירות את  , קרותי שהם תכונות, וההוצאה אל הפועל אהבת הטוב  והחסד, בירוח והשתתף בצערו של

והם באים , צורפות אל עטרת השכל וההשגה האמתיתמ בהיותן, הנפש האנושית לעילוי יקר מאד

כ "עד שהעניים בעניותם הם ג, דועות לנוי וכאלה טובות רבות בל תי. מציאות העניותי "פעלם רק עב לצאת

כ צריך "ע. ולםכ להביאו לתכליתו המאושרת כמו כ ל העובדים, אנושית הכלליתה נוטלים חלק בעבודה

והמופת היותר ברור . לו מדין ולא צורה של חסד וחנינהש כנוטל את , למתנתם צורה של משפט' שיהי
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דבר , נבול עולם. נוהג הרבה, תמידמ הוא מצד היותו, הכרח מציאות העוני לשכלול התיקון הכלליל ע הוא

כ המראה את "ע .לו מטרה מהכונה של ההשגחה העליונה' א שלא יהי"אנושי אה נהוג באורך זמן בטבע

מ כבר הוא מקלקל את היסוד "מ, נותן להם משלוש פ"שאינו מניח את העניים ללקוט אע, ההיפך

אפילו , ב המשפט"כ לא לבעה"ע .כ זוכים במשפטם משלהם"א הם ג"הכיר שאינם מחוננים כל צריךש

נתינה לעניים ה 'לו מקום בערך הדעה שתהי' ז הי"שכ, ו לסייע אחד מהםא ,להיות מניח את אחד ואחד לא

לית ומדת העניות והעוני יש לה תכ, חסרון' מעשה דב .אבל השרשת העיקר הוא שאין . רק חנינית

מדות שגוררת הטב ת המעשים כדי ה והוא ניכר ביותר בהטבת, דוקא העניים משלימים אותהש במציאות

 .כ אל תסג גבול  עולם"ע, יהינם ג שננצל אנו בהם מדינה של

 

b . 

 
א "לפי הדעת המוטעת שאין בעניות כ. בול עוליםג ,ת גבול עולם"א' מניח את הכלכלה תחת הגפן כוה

לפי הדעה . 'עניים בכל אופן שיהיה עמל האדם התרבותי הוא רק לכחד מן העולם אתוכל , חסרוןו חלישות

אנושיות הטהורה ה כי תתעורר בו  רגשת, המו לפעמים רחמי האיש על העניי גם  אם , המשחיתה הזאת

מאחר שאינו  , כ לכבד בלבו את העני"א יוכל להתרומם כל ,מטבע נפשו אשר עשה אותה אלהים ישרהי

שאם יתחייב מצד הכרח אי  , צדקהב כ  הקימוץ"ומזה בא  ג. מעמ סה על הכלל בלא תועלתא "ו כב רואה

ודאי , ק להרחבהר פ דברים שהם באים"אבל עכ, גוע האדם איש כצלמו לעיניוב היכולת הסבעית לראות

חסורו מ צותה לנף לתן לעני די, ורתנו הקדושה שהיא תורת חסדת אמנם. לא תשאהו רוחו לתן לו בצדקה

. לאל ידו' כשהורגל בכך בעת הי, עבד לרוץ לפניוו פילו סוס לרכוב עליואל"ופירשו חז, יחסר לואשר 

וא עובד את הכלל בגורל חייו ה כ"א, צד ההכרה על ערך הפעולה שבא אל הכלל מעניו של זהמ והחיוב בא

א בגפן  "כ ,היותנו עסוקים לא בפאה של תבואה דבר של הכרח חיי נפשב כ"ע. המרים וכמה ראוי לאמצו

א לעליזי גאוה נטילי "חליטו כי לא יאתה שמחה כי אשר הרחוקים מצדקה, יין שבא רק לשמח לבב אנוש

בשימם אל לב את ערך פעולתם , בהםש באמת ראוי ה היא מאד שמחת הנפש לעניים ובפרט לישריםו .כסף 

ועלינו , בל עניוס מען יאמץ רוחו לשאת את ל"ישתה וישכח רישו", הם מאדל אל הכלל במצבם המר

והנה אלה . אמצעי להנעים חיי עניו כפי האפשרותה הנהנים מהשפעתו הרוחנית להמצא לו גם את 

בוד אל העני והוא אצלם יורד  כ לא יוכלו להכיר דרך, כירים את  שימוש העניות בטובת הכ ללמ הבלתי

לקו בעליה ח עובד אתכ "והוא ג, כ עולה במעלת כלל החברה"לא הוא גה ק"אמנם לפי דרך תוה. ונקלה

ומכבדו  "ולכבדו בהכרה פנימית , כ להרחבת חייו"ג כ ראוי לנו להעניקו"ע. האנושית למה שהוכן לה

פ בהנתינה של "מצויה במי שעינו רעה עכה ,כ נגד האזהרה של הנחת כלכלה תחת הגפן"ע" . ביוןא חונן

כלומר שעלינו , בול עוליםג -לם ת גבול עו"ראוי לדייק א, הוא עודף על הכרח החייםש בדבר, הרחבה

אנושי ה א גם א ת הכבוד"כ, הורות שלא לבד להחיותם אנחנו חייביםל ,לקרות ירידתם עלייה בדרך כבוד

כלל החברה האנושית צועדת להתעלות אל המעלה ש כ עולים במעלת הצעדים"והם ג, לא אבדו בעניותם

שעמהם ימנו , גשמיים והרוחנייםה מון פועליהי ה"שהיא רוכשת לה אותו ע, ה ההשגחה העליונהל שהכינה

 .דמעה את זרע הצדק והמדות הטובות בלב זרע האדםב הזורעים, כ העניים"ג

 

c. 
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הצדקה צריכה שתהיה מכוונת לתכלית עזרת . א יטולל ז"שיש לו חמישים זוז והוא נושא ונותן בהם ה' מ

ו פתח תקוה שיוכל למצא חית ידו ל  יהיהלמען, וביותר להיות צופיה על הטבת מצבו בעתיד, הוהב הדל

כי אז  , מקבלה ל את העזר עד  שתכלה כל פרוטה מכיס"כ לא אחרו חז"ע. דמיא מיגיע כפו בלא תשועת

רק נתנו שיעור לדבר מאתים זוז אם אינו נושא  . מידית נשאר במצב מקב ל צדקה' הלא קרוב הדבר שיהי

י "אולי יתעודד להכין לו ע, וזז  דהיינו פחות ממאתיםאם יקבל עזר בהיות לו עדיין מעט משלוש ,ונותן

י שכבר מ אמנם. יש לו איזה מצב שלא יצטרף לימים יבאו לקבל צדקהש עזרת הצדקה המצטרפת אל מה

מחריצות , השענו על הצדקה, ותר שלא ת סיח דעתוי יש לדאוג , י איזה משלח יד"יש לו כשרון להרויח ע

מען יהיה להעיר אל המקבל ואל  ל ,ה הגבלה יותר מצומצמת חמישים זוזל בז"כ נתנו חז"ע. עצמול עבודתו

, מוך והחזקת בו י כי. צדקה להעמיד המקבלים במצב ההתפרנסות מיגיע כפםה הנותנים שיראו תכלית

 .למען לא יפול וימעד, ל "כדברי חז

 

d. 

 
כ  "העניות היא  ג. ן העולם עד שיצטרך לבריותמ כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל ממנו  אינו נפטר ו

יסדה , נצרך אל כלל החברה האנושיתה ובאשר כל דבר. תשמישי העולם הדרושה מאד לכלל האדםמ אחת

קשה מאד להממלאים את ש אם, כ גם העניות"ע. ימצאו יחידים שימלאו את החסרוןש ההשגחה העליונה

עלה י הדרוש לו אף אם ך הוא משפט הצדק כי לא יבצר מהכלל כל כ מ"מ, החובה הכללית עצמם לסובלה

מובן הדבר  . כלל המדיני באופנים צודקיםה כמס הנפשות של יום מלחמה לטובת, ליחידים ברעה רבה

הצרה  של ' לא תהיש אם ימצאו, בחר למלא  את החסרון האנושי הזה באנשים כאלהת שההשגחה העליונה

אשר ב כ"ע. להשגת המכווןמעט כפי האפשרי את הרע המוכרח ל כדי, העניות פועלת עליהם הרבה לרעה

והצרה השניה , מר ודבר זה אי אפשר מבלעדיוו כ רע"המחסור עצמו שהוא ג, צרת העניות היא בשתים

דולה מאד צרת הירידה הנפשית של ג ,שמי שרגש האנושיות וכבוד הנפש חיים בקרבו, ראשונהה הקשה מן

כ "מצא איש שכי כ כאשר "ע. דהמשא וסבל על כלל החברה האנושית או יחיל קבלת עזרת  אדם והיות

לאיש כזה תקל צרת העניות מצד . פשוט יד לקבל צדקהי שגם בלא הכרח גדול, השפיל מעלת נפשו

הנושא את דגל העניות ' הוא יהיש כ מדת המשפט היא"ע. שהוא הצד הרע הגדול שלה, רוחניה ערכה

כך נאה  , יטול ונוטלל צ"י שאכ מ"ע. חרים בעלי נפש עדינה שצרתם בה כפליםא מא שר ישאוה, לאמתתה

פ "ע למען המעיט מספר העניים המוכרחים אל הכלל, בריות בפועלל לו שלא יפטר מן העולם עד שיצטרך

  .כ צרה מוסרית גדולה"יא גה מאותם האנשים שהעניות להם, ההשגחה האלהית הכללית
 

e . 

 
ז נאמר ברו ך  "וע,  אחרים משלוזקנה עד שיפרנסה כל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מןו

מכרעת אצלו הרבה הצרה המוסרית ש בעל נפש טהורה ועדינה. מבטחו' ד' והי' שר יבטח בדא הגבר

שלא להיות  , געת בצדקהל אשר בגלל זאת יסבול רעב ומחסר רק שלא, חומרית שלהה שבעניות על הצרה

דבר הרם ה מת ל היות מושפע עד שישיגאיש כזה ראוי הוא בא. קרת נפשוי למשא על חביריו ושלא להשפיל

כי הנפש הטהורה שאינה חפיצה להיות  . חרים משלוא והוא לפרנם, שבתענוג הרוחני לבעל נפש טהורה

אמנם לפעמים יוכח . סד ולהיטיבח שכרה לה מורגש רק אם תמצא ידה להרבות' יהי, ל אחריםע מסובלת
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הסיר לבבו מדרך   ל שעם טוב לבבו יוכל העושר, נהדוע לפני ההשגחה העליוי כי, גם בעל נפש יקרה בעוני

, זקנהה כ כאשר ימי השחרות יחלופו ויבא ימי"ע. הפכת למשחיתנ והוד נפשו העדינה תוכל להיות, תמימה

ועל נפש טהורה המוצאת , פרנס אחרים משלול אז יוכל לקבל ימי טובה, שדעתו של אדם מתחוללת עליו

,  באמת' וב וחסד שהוא הדעת דט א בעשות"כ, ות וקנינים לעצמודברים חומריים ושיטוף תאב אשרה לא

מחסור כאין ה קר בעיניו העונג הרוחני של שמירת מ עלות נפשו עד שצערי כי.  וברוך הוא' הוא בוטח בד

ע שית חסד מ שפט ' מעולה שבתענוגים שהוא דעת דב כ"כי גמולו יותן ג,  מבטחו' ד' כ יהי"ע. נגדו

 .רנס אחרים משלודהיינו שיפ, ארץיב וצדקה

 

f. 

 
א שידון   "כלית מגמת ו בחייו אהבת עצמו החומרית את מי שלא ניקה מהיות. כן דיין שדן דין אמת לאמת וו

קרוב מאד שבכל ענין יזדמן דמיון ו ,כי הנטיה החומרית תמשוך א ת השכל מדרך הישר, אמיתול דין אמת

, כלית חומרית גסהת שמרומם הוא מכלאמנם מי . תערבב את ההכרעה הישרהש חומרית פרטית' של פני

כמו מצד הרגש הבריחה , דברים המעולים הרוחנייםה וכל ישעו וחפצו הוא להיות נוטה אחר

,  איש כזה שכרו אתו. עצמהל נפש ובלתי היות נהנה משל זולתו ובשכל הידיעה האמיתית ה משפלות

וכמו . שלימותב רות לא יושגמצא ביותר  בימי הזקנה מה שבימי השחי שהאמת בדעת שהיא חמד ת חייו

, עונג של החסד שהוא שואף אליו לפרנס אחרים משלוה שמבושר בעל הנפש העדינה ברגש שימצא את 

, רק בימי הזקנה ראוי האדם להציץ בהםש ,מצא אוהב האמת את דעת האמת בהשגות גדולות ונעלותי כן

בהיותו תמיד , מאודוו האמת בכל נפשוז בא יבא לאדם בהיותו נוטה אחרי "וכ. אמתה באור' להתענג על ד

 .דן דין אמת לאמתו

 

g. 

 
מראה . עד שיהא כאחד מהם' אחד מהם כוכ ע"ועושה א' כל מי שאינו לא חגר ולא סומא וכוו

אוש והשקפות בלתי נכונות י בעלי המומין מעכר את רוח הרואה אותם ומביא לפעמים לידיו האומללים

יסבבו ש מעשים יוצר רוח האדם בקרבו הכין במשקל את כל  הסיבותה אמנם אדון כל. בעולמו' בדרכי ד

כן   , ועלת גלויה ביצרים הטובים ובדיעות האמתיותת שכשם שיש. באדם את כל  היצרים הטובים והרעים

גורם שהדברים המביאים ש אבל  מי : עלמת ביצרים הרעים ובדיעות אשר הם בלתי נכונותנ יש תועלת

ראוי הוא  שהוא יקח , ה"מדה הקבועה מיוצר בראשית בה ותר עללתלונות ודיעות זרות יהי ו י

להיות , מה שהכינה הכונה העליונהמ המדה מרובה יותר' למען לא תהי, מספר האומללים באמתב חלקו

, אחד מהםכ 'כ ראוי הוא שזה יהי"ע. מראה האומללים לפי ראות עיניומ פועל על השקפות האדם

 .ובמספרם יעלה

 

h. 

 
יסוד המוסכלות בשרשם . 'זקנה עד שעיניו כהות כוה קח שוחר ומטה את הדין אינו מת מןכל דיין שלוו

כ זה שמפשטיו  "ע. ניני מושכלותיוב שעל החושים כשהם נכונים יבנה האדם את , שפט החושיםמ הוא
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אינו משתמש  ש מאחר, אין צורך לו להיות מואר באור חושים בריאים, שוחדה פ כח"מעוותים במזיד ע

עיקול משפטו תולדה מוכרחת ' ותהי, יהיו עיניו כהותש כ ראו י הוא"ע. פ אורח משפט א מת"בהם ע

שהנוטה מבחירתו לדרכי , מרובהה בה'ומזה נלמד למדה טו. שר היתה לו ברשעו תולדה בחיריתא תחת

אם , רדוף בכפלת צדק צדק, ידו סיבות להיטיב יותר מאשר ביכולתו מראשל שמזדמנות, צדק ומשרים

, יותר נשגב שהוא כעת נעלה מכחותיו הגשמיים והרוחנייםה כ את הצדק"תרדף ג, הצדק שבידךתרדף 

 .רבה ה ואדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו', בא לטהר מסייעין אותוה כי

 

i. 

 
ה ולא מארחו אצלו נכטותו "אינו מתארח אצל עו 'ה לח וינש כו"אינו מוכר לע, המקכל עליו להיות חבר

במקדש ' אכילת תרומה לעובדי דכ אה וטהרה בתורה הוא רק ב יחש המקדש והנלוה אליוסוד הטומי .'כו

רבים ה וכל הדברים. אשר בקרבה'  קודש המקודשת בקדושת מקדש דה הכהנים ואכילת מעשר מעיר

כאשר ראוי לדבר שהוא נשמת האומה וחיי , מוקע המסתעפים מעקרי שמירת הטהרה באו להשריש עמוק

. ית תפילה גם לכל העמיםב ברא ש ההרים'  הר בית ד' שיהי, יות כולה באחרית הימיםאנושה הרוח של כל

דבר תכונה ה אין פלא שדורש, זה שאין דוגמתו בכל הארץ' יש במקדש דש ולפי הענין הנפלא והערך הנעלה

כ הוא נחוץ מאד להקיף "ע. עמוק של קדושתו הנפלאהה י מעשים רבים את הרושם"איך להבליט ע, רבה

עד לאומה הישראלית בעצמה ולכל ל כראוי לדבר שהוא אוצר חיים, שמרת הטהרה בגדרים חזקיםמ את

טהרה אמנם ה חקי. טובה העתידה לבא משלשלת זאת לכל היצורים כולםה וממנו תוצאות גם, האדם

, פש נפלאה וחפץ עז ונמרץ לעבודת הקודש הכלליתנ צריכים בהכרח לידיעות גדולות בתורה ולנדיבת

כ צריך הדבר "ע. קור ישראלמ י"ע' י אור ד"נשגבה והמעולה של התשועה העולמית שתבא עה יתלתכל

נכבד מאד בכל ו מה שהוא דבר נפלא, ורה ובעלי נפשות טהורות וקדושותת יודעי' שכל בנינו יהיו למודי ד

ת לפי כ יערך כל תכלי"ע. כללית על כל האנושיותה בין מצד האומה לעצמה בין מצד פעולתה, אופן

כ כבוד החכמים שהוא נחלה שישראל "ע .וכפיהו יכבדו מאד  האמצעיים שצריכים להגיע אליו, ערכוו ענינו

מועקה המוסרית ה כשהיא נלוה עם, ותעודתה הרוממה'  הורות על מעלת תורת דל ,צריכים אליו ביחוד

צד מ  וקצת תרעומותכ איזה טינה בלב"פ שמסבבת ג"אע, טהרהו י חסרון האמונה בעניני טומאה"שבאה ע

מועקה הפנימית הזאת ההולכת לאיטה את כל  ה י"להשיב ע, מ הוא ענין מוכרח שתועלתו רבה"מ, ה"ע

להיות עם קדוש , עליונהה כדי שיהיו ראויים באמת למלא את תעודתם', כמים לימודי דח העם אל מעלת

תרון י תרון ה הכרה הבולטת להראותועם זה בי, דותיו וטהרת דעותיומ עליון על כל גויי הארץ ב קדושת' לד

'  ראשון ומק ום האורה לכל העולם כולו באור דמ רום, שהוא ענין יחידי בעולם, קדושת מקום מקדשינו

 .אלהי כל הארץ יקראש ,אלהי ישראל

 

i ̀. 

 
מטרו ת  ה משני. ל לא באו אלו לכלל"א' נדרים וכשחוק כוב א אף לא יגדל בהמה דקה ולא יהא פרוץ"יר

אבל , ה עצמם כנעלבים"דהיינו הרגשת ע, אומהב י קצת מכאוב פנימי"שבאה ע, ת הטהרהשיש לשמיר

,  צמם הם או זרעם אחריהםע ולטובת העלובים, ז לטובת הכלל כולו"רמה והנשאה שבאה עיה התכלית

רישומו על כל ו יתרון קדושת המקדש, והנה המבוארות בדברינו. כהנהו היא כדאית לסבול עליה כהנה
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ד כדי להביא יפה בלב הכרת מעלת עצמה ויתרונה ע ,יים שראויים להיות באומה הישראליתדרכי הח

אמנם הדברים צריכים . מקדשה ני על יחס הטהרה אל רגשי כבוד"ל במו"מ ז"כבר העיר הרו .ותעודתה

קודש לכל עם מ צריך להיות בישראל יותר ניכר מכל רחש קדושת מקוםש פ הרושם הפרטי"להתבאר ע

שמביאה עמה היא כעין הכרח ' והתכלית השני. עקריה וכשיחסר זה היתרון יחסר הרושם. ולשון

תורה ובעלי הנפשות העדינות ה יודעי' שמביא את כלל העם להתרומם אל מעלת לימודי ד, נימיפ מוסרי

שראל בכל לבם י אלהי' שמחה ודעת נפש לעבוד את עבודת הקודש לשם דב ונכונים, המלאות רגשי קודש

כ "ע, כ א ת ה מעלה המוסרית הפרטית"גדרי החברות גב י בנטייתו להרשים"ר. ם וארחות חייהםונפש

מאחר . הטהורה' מתנהג בדרך דה שהמה מעטרים את החכם, כ שרשים מוסריים בהנהגה"מה גע כלל

כ   "וצאות גת ומביא אליו וממנו, כ חפץ כללי הבא מיתרון הכלל באומה"ג שיתרון המוסר הפרטי הוא

אמנם " . ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך א תפאר" . הכלל הגדול היוצא מהאומה לאור גוייםליתרון

והוא היסוד , אדיר להענין הכלליו בתת מ ק ום גדול, ל כי יתרון המוסרי הפרטי מאליו בא  יבא"ס חכמים

גדרי  ב, חייםה י המוני השמירות החודרות בכל חלקי"מקדש המובלט עה יתרון קדושת, שהכל תלוי בו

י הכח "ובהערה הלביית הבאה בנפשות ע, וממות ערכור הטהרה שהם באים רק ל רגלי כבודו והכרת

, החופף עליהם'  הדר כבוד דו ל הידיעה העצמית במטרה האדירה של קדושתן של ישראלש האדיר

ם בריד כ בידים אין לנו לערב"ע. לבבות הפרטיים להשכיל ולהיטיבב מאיליהם יתעוררו הכחות הטובים

ויועיל דבר זה להביע , הפרטי יופיעו אחריו מאיליהםו ,א לפנות  אל ביצור הכלל הגדול"כ, מורים אחרים

א  "כ, וממות המוסרית הפרטית לבדהר י"לא תגמר התכלית העולה מכל ההתקדשות הפרטית עש בבירור

ואי בצלם רב שממנה תצא אורה לכל, לל האומה ופנייתה הרוחנית האדירהכ בהיותה מצורפת אל ערך

 " .דוש ישראלק צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך. "אלהים

 

ia . 

 
. יקבל ממנו שנאמר וזה דבר השמיטה, כ"עפא ל"א, מחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אניה

להסיר את העול היותר כבד ', דל עקרית של שמיטת החוב בשביעית הוא מפני כי קרא שמיטהה התכלית

הכניעה והעבדות ש ,מפני שהוצרכו להם איזה פעם להלואה, עשירים על הענייםה תשמתקבץ לרגלי שליט

והשיעבוד הזה עלול , "עבד לוה לאיש מלוה"חבירו ל מוטבעת בלב מי שירגיש על עצמו חוב' תהי

בא השמיטה ותתיר אלה החרצובות  ת כ"ע. ת ישרי לב לפני עשירים תקיפים שיהיו המה המלויםא להכניע

טוב המשותף לכל  ה שהוא, יסוד הקנינים הוא מחובר עם התכלית העליון הכלליש רי להעירעם היסוד העק

דעת ולהכיר שלא עם דרך ביטול הקנינים הפרטיים יבא ל אלא שעם זה צריך. 'הנמצאים יצורי ד

הזהירות מתוצאות רעות הבאות ו א עם חילוק הרכוש"כ, מטרה העליונה הזאת של הצלחת הכללל האדם

ל פיו תכונות ע הנה כל דרך ישר צריך להיות נשמר שלא יפעול על המודרכיםו .רון הדמיוני הזהלרגלי הית

שלא תחליש את רג ש  , ל שביעית צריכה עם זה שמירהש כ ההשמטה"ע, שהם רעות כשיוצאות חוץ למדתן

 הסבל שבזה יסור, דיבור משמט אניב כ די לו ליסוד תכלית השביעית"ע. הצדק מנגע ברכוש רעהוו היושר

כי בעל נפש , רכוד פ"אמנם מקום הניחה תורה לרגש היושר הטהור שילך ע. מלוהל ועול העבדות מלוה

. לא יאבה להיות נהנה מיגיע רעהו', פ חקי תורת ד"ע טהורה כאשר יאתה לאיש הישראלי המודרך

בלו כדי להישיר א יג"כ, יושר גם לשעהה להורות שלא יעתקו גבולי יסודי,  כ יקבל ממנו"  אמרו אעפב כ"ע

 .חומריים והרוחנייםה בצדדיה' יותר עליונה שתבא לרגלי קריאת השמיטה לדה אל המטרה הכללית

 



 512

ib . 

 
כ "אמרו לו אעפ, עיר לכבדו יאמר להם רוצח אניה יוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשיכ

 שמהם תוצאות לכל ,פנימייםה שהם רגשותיו, האדם הוא מושפע מהחיים הפנימיים. 'הם כומ יקבל

אדם לאבד  ל והנה אין ראוי. מה שמשפעת עליו הסביבה והחברה, חיצונייםה וגם מהחיים, הליכוהיו וגורלו

י "ראויה לאדם היא אחת מההרגשות המושפעות עה והנה הכבוד במדה. אחת מאלה ההשפעות על חייו

 וגדול כבוד הבריות שדוחה דבר ,בודוכ ואין האדם רשאי לאבד, חיצונים שראוי להוקירו במדתוה החיים

כון לו לאבד ממנו  את  כל נ לא, כ אפילו מי שנכשל בחטא גדול ועצום"ע. מידי דרבנןב ת או "ת בשוא"מה

צמו עומד ע אוי הוא שיגביר רגשותיו  הפנימיות עליהם עד שימצא את ר א"כ, השפע של החיים החיצוניים

וחלילה , וב חשבון נפשו לישר דרכיו ולתקן מעשיוחשל שזה המעמד יביאהו. ברובו בתוך חייו הפנימיים

שאז עלול הוא להיות עדי אובד , חיצוניםה כבר דרכו נתעותה להשליך עצמו בתוך שאון החייםש .לחוטא 

וייקר בעיניו , וצח אניר ידחה את הכבוד המוטעה באמרו, כ בבא אנשי העיר לכבדו"ע .וינהום באחריתו

בבו נוחם על התקלה שבאה על ידו לאבד נפש מן העולם ל אבמה שממל, רגש הצדק ה פנימי שלו

לא ימאס את החיים גם מצד , כ"עפא אמנם כשאמרו לו. שאון החיים החיצוניים של המיית הכבודמ יותר

פנימיים על ה שגם זה יועיל לו אחרי שכבר הגביר את  רגש החיים,  ת כבודםא השפעתם החיצונה ויקבל

שהם אבות לכל , אל החכמה התבונה והדעת, הצדקו ונה תמיד אל הטובהחיצוניים לרומם נפשו להיות פ

המורה חטאים בדרך ומדריך ענוים ', ד זאת היא מדת הצדק הבאה לרגלי דרך, ובים וישריםט דרכים

ביא את האדם למעלה ת ותשובה נשקלת במאזני צדק כזאת, רכו כי טוב וישר הואד וילמד ענוים, במשפט

 .וודרכי' ואהבת ד, רוממה

 

ic . 

 
ין תכלית ה שמיטה של החוב מניעת הפרעון ונטיית א כי. מחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנוה

א מבני אדם  "העמדת הצדק בקנין כו שיסוד התורה במשפטיה היא הגבלת הרכוש, ענייני הרכושב המשקל

דדי החסרון צ עד שתשלול את, גבלת הקנין צריך שתשפע רוח הנדיבותה אלא שעם. במה שהוא שלו

זכירת השמיטה מצד ההכרה כי יש תכלית . נגישהה כ עיקר התכלית היא מניעת"א, הבאים ממנו

שכדי לקנותם צריך , חכמה והצדקה שהם קניני, קנינים יותר נשגבים ויקרים לאדם מקניני הרכושו נשגבה

י פטור "א ע"תכליתית כה ובאשר אין להעמיד את מניעת הנ גישה שהיא. רכושה כ קניני"שיכנעו לפניהם ג

י לפי כ ועוד יתר. כי יסודי היושר קיימים הם לעד, ד אמת"משכיל עו אבל מי שנפשו זכה, התשלומין

, עליונה של הגברת ערך הקנינים הרוחנייםה פ ההדרכה"המעלות הנפשיות שראויים לבא בעם כולו ע

כ היתרון "יבא ג, ותר מדאיי א"בנטוב הכללי על ערך הרכוש הפרטי שבהם שקועים רוב ה ותוצאות תכלית

פשו רק נ בהיותו מכיר יתרון, איש אשר רוח בו את ההנאה מעמל זריםה שמבלעדי הכרח משפטי ימאס

לא חומרי , בהיות כל דבר מעיק חיצוני, שביעיתב כ המחזיר חוב"ע. בהיותו עוזר ומהנה ולא עזור ונסבל

, פנימי שבתכלית המצוהה שו שמשכיל אל הצדהוא לאות על מעלת חכמת נפ, יובי נמצאח ולא מוסרי

כ ,"ע. חייםה בכל התורה והמצות וכל חקי, חכמה וכשרון ודעת נפשוב ' וממנה יבא להשכיל לעבוד את ד

מוסרי שבכל דבר חק ומשפט לפי הראוי לו להיות ה רוח חכמים המשכילים אל היסוד הפנימי והגרגיר

זאת היא הקרובה למדרגת כ כי נפש נדיבה. נוחה הימנורוחם , וח האדם להשכילו ולהיטיבור פועל על
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דיקים כאור צ ואורח"ועליהם נאמר , ל"חסיד בחוההדיבר אודותיה ש ההערה השכלית של גדולת הנפש

 ".נוגה הולך ואור עד נכון היום

 

he . 

 
 באדם  מוטבע' כשם  שצריך שיהי. 'יערתי הקדש וגוב הוידוי' כיצד הי, ט האחרון היו מתודים"מנחה ביוב

והישרת הדיעות והמדות בציור , הדרכיםו בעשות הטוב וקדושת המעשים', וצם חובתו בעבודת דע גודל

ז רחוק הדבר הוא "בכ, הצדקו מ שתדל בכל כחו לרדוף אחר הטוב' יבורר לו שאם גם יהיש עד, בהיר מאד

מקצרי ם  כ מםכ כך היא מדתן של צדיקים שהם משקיפים על עצ"עו .שיצא באמת ידי חובתו הגמורה

ז אין טוב לאדם שמדה זאת  "עכ. מסובלים בענות צדקו כ הם רחוקים מגאוה"ע, בצדקה ומעשים טובים

, בהשגתו בשכל, שמחתו ושלות נפשוו עד שתדריכהו מנוחה ותגזול ממנו ששונו, ליו יותר מדאיע תפעול

כ לפעמים "ישמח גש דםכ נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך הא"ע. מעגל טובו בתורה ובכל מדה טובה

פעלי ב ולשמח נפשו, וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה. שהעגם בביטוי שפתים על מעשה הטוב אשר 

תמיד בעיניו כרשע ' ולא יהי, ימלא שמחה ושלוהו ראוי שימצא בנפשו קורת רוח, יושר כתורה וכמצוה

כן , תיקון הנפש בוידוי העונותל ולהכ כשם שיש תועלת גד"ע. מקום שיצא באמת ידי חו בתוב וכמקצר גם

כדי שלא , חטאיםה כ כוידוי של"שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כ, בועיםק כ תועלת לפרקים"יש ג

כ "ג ישרי דרך' אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי ד. לשרירות לבו נוטה לעצלה לגאוה' יזוח עליו לבבו ויהי

כ הוקבעה מצות וידוי עם מצות "ע. 'דרך דב ארחות חייולמען ישמח בהם בלבבו ויחזק , בוידוי המצות

שהם בכלל שש , השכלו שהם כוללים בקרבם את   כלל כל חיובי התורה, מחוייבותה הפרשת המתנות

מצאו י וכולם, בין אדם למקום ובין אדם לחבירו, צות הציבור והיחידמ ,והעשין, הלאוין, דהיינו, מערכות

עצם מצות ההפרשה , תיחש אל הלאויןמ ת מאכילת טבלים הואהזהירו. מקום במתנות המחוייבות

מצד החובה , עשיןה היא בכלל, ונתינה למי ששייכים להם מצד המצוה, קריאת שםב וקדושת התרומות

ומצד התכלית העולה לקיום הכהנים תורתם , יחידה היחידית המוטלת על כל יחיד היא חובת

מתנותיהם היא משער מצות ב כהנים ויתר זוכי המתנותמצד זכות ה, עם הוא מצות הציבורב ועבודתם

כ "א. מקוםל ב כלל מצות שבין אדם, קדושה וההפקעה מאיסור טבל היאה ומצד עצם, שבין אדם לחבירו

וללמד על הכלל יצאה תורה במצות , ובות האדם כולםח תיקון המעשרות כהלכתם הם כוללים את יסודי

צמו חייב ובלתי ממלא חובתו גם ע ולמצא, ד את נ פשו לכף חובהלא יפליג האדם עצמו לדון תמיש ,וידוי

עשהו למצא קורת  מ בעין פקוחה לדעת את, כ בקו האמת"א ידון על עצמו ג"כ ,במקום שהוא ממלא אותה

כ את  חלקי הרע שבהם למען יסור מהם "ו דרכיו לדעת גל ואז יתב ררו, רוח ושמחת לב במעשה הטוב

כ דרוש "ע. עצבונו ונפילת רוחו בגלל הרעו   שמחת לבבו בגלל הטוב וצערובהיותו מעריך את, ומץא ביותר

, מען סור מוקשי רעל כמו שדרוש לנו וידוי הפשעים', פרקים לחזק לבבינו אל דרך דל לנו וידוי המצות

פ התורה הוא מצווה "שגם ב מקום שע. יושר והצניעותה כ להטביע בטבע האדם  מדת" ונכון מאד ג

הדבר  ' עד שיהי, ל הענוה והצנע לכתא נוטה בטבעו  הישר' מ יהי"מ, שעשאם כתיקונםשבח מעשיו ב לספר

א לאחרו "אוחר שאמ עד שיבא למלאות החובה הזאת רק במועד היותר, יכולתה עליו כמשא ויאחר כפי

יאחרה עד הזמן היותר מאוחר שהוא , ל"סח כקבלת חזפ ט של"עוד ומאחר שהמצווה הזאת היא ביו

 .ט האחרון במנחה"יו, מצות קונו מאין דיחויקיים ל מחוייב

 

hf . 
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שמירת סדרי החיובים הוא יסוד . י להתודות"ראשון אל ש"הא אם הקדים מע, כל מצותיך אשר צויתניכ

שהרי ישנם כמה חיובים . סמרות חזקותמ וכמה ראוי הדבר שיקבע בו, שכלול הכלל והפרט המוסריב גדול

כשיבאו נעוי לבי זחוחי ו , מביאים טובה גמורה ועליונה בעולםזמנם וכסדרם הםב מוסריים שכשיבאו

ת א הרי הם מחריבים, בשעה שאין הזמן או הדור ראוי לכך, מנםז הדעת לאכלם פגה ולהקדימם לפני

פ "כ לכל האדם אשר ע"כ לעמו אח"משפחתו אחל למשל יש באדם חיובים. העולם ומונעים טובה רבה

דברים כסדרן הם  ערוכים ה הנה כשישמרו. המרגיש בחייו וטובום לכל החי והיצור ג כ"האדמה אח

משפחתו עליו ל והאיש שממלא חובתו. בעולמו' עליונה שהוא חפץ דה להעלות את העולם כולו למעלתו

כ בטוב ת כל המין האנושי אז אשרי "רוחה להתעסק גה וכשחובותיו לעמו יתנו לו, לפנות לחובות עמו

עוד צורך ' לא יהי, עשות לטובתןל למעלה כזאת שמכל החובות הרבות שישאם יבא המין האנושי ו .חלקו

עניני דעות לא ב דהיינו, בתכלית המעלה והתיקון' רוחני וגם החומרי יהיה כי המצב. במטיבים מק רבו

.   כי כולם ידעו אותו מ קטנ ם ועד גדולם ',   עו את דד ילמדו עוד איש את רעהו ו איש את  אחיו לאמר

אלהים דמעה ' בלע המות לנצח ומחה ד" ובכלל, " גוף אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלםריאות הב ובעיני

י "כענין עתידה א" . ביוןא בך' לא יהי"אפשר כי , בעניני הדברים שהם צרכי החייםו " .מעל כל פנים

ם רכי האדצ ל הרחבת המצא כל"זם"הרמב' פ לד"יסוד הדברים הוא עכש .שתוציא גלוסקאות וכלי מילת 

כ מה יעשה האדם עם כח נדיבותו ונטייתו הפנימית "א .באין טורח מתיקון הטבע וברכתו לעת המאושר

להשכילם להעלותם ולרוממם ו א שיפנה אל היצורים השפלים ממנו להועילם"כ, להרבות חסדו להיטיב

ונטיית . " במזרהו העירים עובדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשר זורה ברמת" עד אשר, באהבה וחסד רב

ועם " . יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן, רעינהת פרה ודוב"המדות לטובה בהם עד אשר 

שיתגלה האדם בתוך מלך של , אתהי כאשר. כ ההשגחה הרבה והחסד על כולם לפלגותיהם"משך גת זה

 הנמהרים מנם אותםא .נתנם אדון כל המעשים תחת ממשלתו באמררי ורדו בהםש חסד על כל היצורים

אין ו אין אמת ", י "איש בשר זרעו יאכלו"היות חרב איש באחיו וב ,שרואים את העולם בקלקלתו האיומה

והם תחת אשר החובה  . בכל עבר ופינה" נחםמ דמעת עשוקים ואין להם", י" חסד ואין דעת אלהים בארץ

שאי אפשר , מין האנושיה יקפצו לתקן דברים כ לליים בכלל, תקנים עניני משפחתם ועמםמ עליהם להיות

קרוב  ה ועם זה יתעלמו מהועיל להחוג, שמיות ורוחניות עד אין חקרג י המון רעות"א ע"כלל לבא לזה כ

שר יקפצו לפנות לבבם מטובת האדם הנברא א ויש. ותרבה הרעה הגשמית והרוחנית סביבותם, עליהם

לעיניהם רעת האדם  רבה עליו ו ,רהסוס והגמל הכלב והחזי, ח"יפנו לעשות חסד עם בעו ,בצלם אלהים

ומהם יש . מנםז ביאים רעה רבה בהקדימם את ערכי החיובים המוסרים בלאמ אלה הנחפזים, ואין מושיע

. לפרטיו להשמר בסדרי ה חיובים התוריים והשכלייםו להקיש על גודל הצורך שיש לכלל המין האנושי

. כ כשהוא לעצמו"צריך להיות לאדם גש וחניההתודעות הפנימית של הרכוש הר, הוידוי של המצותב כ"ע

נאה . כל גדרי החיוביםב יסודי המתנות החיוביות כאשר ביארנו שהם תופסות מקוםל וענינו הגדול השייך

 .י להתודות"ש לראשון א"הא אם הקדים מע, סדרה מאד להגדיר העיקר הגדול של שמירת

 

if . 

 
המצות . 'ולא מן התלוש על המחובר כו, נוימ לא הפרשתי ממין על שאינו, א עברתי ממצותיךל

ועוד יותר ברישומן שהם  , מצוהו בתכליתם הפרטי המכוון בכל מצוה,  יפעלו פעולתם בשתיםש צריכות

ביון קדושתה צ כ לעצם המצוה"ונותן ג, ועל הרבה על הלב לקדשו ולטהרופ שזה הרושם, מצות אלהיות
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ובמה ". דבר אלהינו יקום לעולם"ופן שיעמדו לעד כי אב כ על עומק הדברים בנפש"ופועל ג, הראויה לה

דקד וק נמרץ עם פרטים רבים ב רק בשמירת הדברים', ניכרת ההבלטה שהם מצות ד' הית איפוא

קפידות ל כ מקום"כ ' לא הי, צות נימוסיות שתעודתן ג לויה לפי תכליתןמ שלולא היו. ודקדוקים מוגבלים

שיכיר וירגיש ', ל המצוה ועל פועלה רוח דע לאים תחולורק באלה הדקדוקים הנפ. ועיכובים כאלה

לא עליו לדעת כי מי ה אבל, גלוי לפניו' פ שחלק מתכליתה וטעמה אולי יהי"אע, סוקע הוא' שבמצות ד

הסתכל הרבה על המובן מתיבות ואותיות התורה עם ל כ עלינו"ע. שחכמתו אין חקר הוא צום

פנימית שאין אנו  מחליטים שכבר ה שבזה תושלם ההוראה, נאמנה בגדרים ודקדוקים של המצוהה הקבלה

חשך שיש ה יותר מזה יביא הדבר את  מקיים המצוה כהלכתה להתבונן שגםו .עמדנו על עומק כל תכונתה

י "כמו הקמת התורה בישראל ע, פ טעמה הגלוי"ע לנו מציורינו בתכליתה של המצוה הנחמדה גם לנו

מוגבל מאד אינו יכול לצייר כלל כל ה עלינו לדעת כי שכלינו ורגשנו, המתנות ומנויות הכהונה והלויה מצות

הירה וידועה לאדון כל ב כמו שהיא, ועלתה של טובה כללית לאומית ואנושית לדורותת הודה והדרה וגודל

כ הדקדוקים מורים שאנו נמשכים בעבותות האהבה  "ע .אשר לו עצה ותושיה, ה"המעשים ב

לא "כ הפתגם של "ע, אלהיתה א כפי רחב הדעה"ורינו החלש והמצומצם כלא כפי צי, מצותה לתכלית

מסרים להגבלה נ כ הם"וע', בר הגבול בקיום המצות מצד שהמה מצות דע המורה שלא" עברתי ממצותיך

כ דוקא  "ע, טעם המצוה לא היינו נזקקים לאלה הדיוקיםב פ שלפי השקפה אנושית שטחית"אע, אלהית

צוה אלהית שיש בה נימוקים גלויים מ לזאת נאה מאד הוידוי על. וה הדרה וקיומהותנים לה את כל זינ הם

אלהיים המסומנים רק ה לומר שהשתדל מבלי לחסר ממנה התוים, מעשרות והתרומותה אנושיים כמצות

שדומים לדברים הטבעיים וסודות החיים ', מעשה דל פ הדיוקים המכוונים שהם ראויים רק"ע

ורה על המרחב הגדול שיש בחוקי  מ פ מדתם היא"הזהירות בתכונות ודקדוקיהם עש, הפרטייםו הכלליים

לא . תבליתו הנערכים בדעה עליונה שאין לה סוף, יקום הרוחני והחומריה המתרחבים בכל, החכמה

שהנני ראוי להיות ממלאם באופן מלא  , מצותיךל להשמר בהם כצביון הראוי, עברתי ממצותיך

פ השקפה שכלית בתכלית המצוה "ע לא התערבות של העברת הגבולים המכווניםב, דיוק מכווןב ומצומצם

א "כ, מושקף גלויה א די שנתתי ללוי לגר ליתום ולאלמנה וקיימתי התכליתל א"כ, שמושג לשכלי הרפה

ו בחוקים עליונים שאין מגב וליהם , אני עסוק' בעבודת דש הכנסתי בהם את המאור   האלהי להורות

 .'תלוש על המחובר כוה ולא מן, מ"לא הפרשתי ממין על שא, ל דהול עבר אחר כא לסור

 

ig . 

 
חלק , לעומת שני החלקים שיש במצות המתנות. ליוע לא שכחתי מלברכך ומלהזכיר שמך, לא שכחתיו

וחלק המצוה , נדכאים וצריכי העזרהה או, עוסקי התורה והעבודה באומה' תמיכה ליושבים לפני דו העזר

פגעים שאפשר  מ צריך כל חלק להיות משומר, הם בקריאת שם ותיקון הטבליםב כ"והקדושה שנכלל ג

הוא ש משפיע והתומך יוכל להשחית מוסר נפשו אם יחוש בעצמוה ,הא כיצד. י שיבושי נטיות"לפול בו ע

, עיניו אלה נמוכי החיל שהם נזקקים לעזרתוב כ מה רם הוא ו נשא ומה ישפלו"א, הוא העוזר והמושיע

שחתתה בחלק זה של מניות ה גדולה היא. ידה להשחית כל חלקה טובה שבכל מעשה הצדקהב ישמדה זו ש

עסקיהם ו א שיהיו הם"כ, באומ ה' נתן לעוסקים בתורה ועבודת די שצריך שלא לבד הסיפוק, הכהונה

וא האיש החושב שכל אושר והצלחת האדם ה ומה או מלל. הרוחניים הגדולים חביבים ומכובדים מאד

ל הנתינה המגעת  ש כ נגד החלק"ע. מתכת הנוצצת שידו משגת לצבור תחת ידוה רק כמדתנמדדים 

א "שיחוש בעצמו הנותן שלא רק נ ותן ומשפיע הוא כ, קדושו רגש חי' למקבלי המניות צריך שעמה יהי
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עם מעמידי תורה , ורו של עולםא  בהיותו משתתף עם פעולות הרוחניות שהם, קבל טובה גדולהמ גם

ולעומת . כ"עצמו גל חסדו על הטוב שהוא נוחל בזה' ולהודות לד, שכח לברךי כ לא"ע. בעולם' ועבודת ד

ז ראויה להיות "הבנה הקלה שיש בטעמה היא בכה להזכיר שעם כל, החלק הרוחני שבמצוה

ש לפעמים שריבוי הדקדוקים י .כראוי למצוה אלהית, למאד בכל פרטיה] עד) [על( מדוקדקת ו משוערת

, פשו ושכלונ להעיר את קדושת, התכלית העליונה הכללית היוצאת מהמהש כ עד"שו של אדם כיעסיקו נפ

בלב חזק ואדיר באפן ' ושרישומם צריך שיהי', מצות דל להודיע ולהודע כי רם ונשא הוא הערך שיש

מדע והשכל כמו שהברכה נערכת אל ה שהוא נערך אל', והוא קריאת ש ם ד, א כמדת ני מוס שכליל אלהי

משפיע לא ישכיח ו כ כשם שצריך שרגש ההבטה על עצמו בתור מטיב"ע. טובהה ש הלב ורחש הכרתרג

כן ריבוי  . על חסדו' עד כדי  ברכה לד, ושפע ונעזרמ ממנו שהוא צריך להרגיש עצמו בתור

ישמור שלא ישכח על ידם התכלית ש צריך, שמירתם שכבר נכללו במאמר לא עברתי ממצותיךו הדקדוקים

ק ענין מעשי ר .לבלי יהיו הדקדוקים, על ערכה של המצוה' הוא הזכרת שם דש המכוונת מהםהעליונה 

מה שבאמת הם עצמם , ל הוד המצוה ויקר ערכהע המונע את כח הלב הער והשכל הטהור להתענג

ואל , וידוי הסמוך אל הנתינהה כ נאות"ע. ל זאת ההתבוננות כשנלוה עמם היסוד השכליא מדריכים הם

מלהזכיר שמך ו לא שכחתי מלברכך, הסמיך יסוד תכליתם של אלו העקריםל ,יום דקדוק הפרטיםוידוי ק

 .עליו

 

ih . 

 
א בעלים "מעשר שני אינו נ יתן לאחרים כ. התודותל י"הא אם  אכלו ב אנינות א, א אכלתי ב אוני ממנול

ים מיוחדים ריכים שימצאו אנשצ והוא להעיר שכשם שבכלל האומה. י'ותו בקדושה לפני דא אוכלים

כן יש . דושהק כ ראוי להכיר הספקת צרכיהם לחובה"ע, ישבי עולם באמתמ עובדים עבודת הקודש שהם

וחייב האדם . כח הוא הכהן הפרטי שראוי להכירו לטובה וזה, א ואחד צדו הרוחני השכלי"בכ, באדם עצמו

אבל במה איפוא  . לעצמוק דושה ב ש"כ יאכול המע"ע, ת צדו השכלי שהוא יסוד אשרו והצלחתוא שיכיר

א מצד "עולם אינם כב במה שישכיל כי כל הרעות והנזקים הבאים לאדם, שכליה יודע לאדם עילוי ערכו

הורות ל ,ש באנינות"כ לא יאכל המע"ע. נ "מ במו"כדברי הר, שכליתה פ מצד חסרון השפעה"חמרו ועכ

אבל כשתתגבר   . צד יחש בהמותומ, ל האנושיתש שכל צרה ורעה שבעולם אמנם באה רק מצד הצד השפל

בלע המות לנצח . "ן המציאותמ מוכרחת היא האנינות שתסולק , שכלית בכלל העולם ובפרטיוה הנשמה

בר באין  ד כי אין בבריאה שום. בעת אשר חרפת עמו יסיר מעליו, " ניםפ כ"אלהים דמעה מע' ומחה ד

כ חבלי "כמו שמוכר ח ג,  מוכרחים לומות והפגעיםה ולולא שלפי המצב המוסרי האנושי, מטרה מוסרי ת

כ  "א היו הבנים חביבים כל שלולא הצער והחבלים, ידול בנים לסבת נפילת המצב המוסריג לידה וצער

חטא  ה כ רק בעקב"ע. עמל הטורח וההוצאה הרבה שדורשת לזהה להתנדב בגידולם וחינוכם בסכום

, נובעת מרגש היושר והמוסר המרומםבנים ה אהבת' וכשיותקן המוסר תהי, "בעצב תלדי בנים"נאמר

מספיק   ' מרומם בעצמו יהיה ולבד מה שכח המוסרי. האדם צריך לפגעים' חינוכי לא יהיה ומצד הערך

החלאים ו גידולם אותו הטורח והעמל שישנו כעת מסיבת הפגעיםב 'עוד לא יהי, לאהבת הבנים וחבתם

" . א"תשב אנוש עד דכא ותאמר  שובו בנ. "מקולקלה הרבים הבאים כולם בשביל תיקון מצב המוסרי

קושית ] ריכוך) [הרכת(צריך לה לתקנת ש ז"לא באה רק כ, מיתה שנקנסה ביחד עם בעצב תלדי בניםה וכן

כי כל בניך  , כל אדםב שליטת השכל והגמר השכלול של הכהונה העצמית הנמצאתב אבל. לבב בני האדם

כי כו לם ידעו אותו מקטנם   '  ואיש את רעהו לדעת את דחיו א ולא ילמדו עוד איש את "' , יהיו למודי ד
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. ולא לפגע המות המסבב אני נות, כל פגעל אין מ קום, ש"שהוא יסוד המעלה שמעיר לזה מע, " דולםג ועד

 .ש"שצריך שיגדיר האיסור את תכנו ומטרתו של המע, אונוב כ לא יאכל ממנו"ע

 

k. 

 
ההכרה של היתרון שיש בו באדם עצמו . י להתודות"א לא ביערתי ממנו בטמא הא  אם הפרישו בטומאהו

ז עמו שמירה יתירה מההפרזה "כב צריך, שצריך שייקר בעיניו מאד, כהונה שבו הצד השכליה חלק

וזה יבא . ובהח אדם להפילו במוקש הגא וה ולהכשירו לבלי ראות לנפשוה השכיחה שעלולה לעור עיני

כ עם "י נטיות בלתי מתוקנות המתערבות געירובמ מיתרון אהבת עצמו יותר מן המדה שתבא

היותו עסוק בנטיה של מעשה המור ה  ב יותר ממה שצריך, כ צריך זהירות יתירה בזה"ע. טובותה הנטיות

חוצה ההערה שלא נ ש ביחוד"כ במע"ע. ב"כמתנות  כהונה וכיו, נמצא בזולתוה לו להכיר את היתרון

 והדעה בהיותו עסוק לברר  לעצמו המקום הראוי כ הרעיון"ג ועם זה להיות מטהר, להפרישו בטומאה

בו שמצדה הוא ראוי להיות ניזון ש דהיינו הכרת יתרון הנפש המשכלת', תור אוכל  מעשר לפני דב לו

הא אם , יחודב כ נתפרשה בזה ההקפדה"ע. ענות צדק ונקיות דעת, הרהט באורח' שיהי, משולחן גבוה

 .י להתודות"הפרישו בטומאה א

 

k ̀. 

 
ל ש המעלה הרמה. ולא נתתיו לאוננים אחרים, תכריכין למתו לא לקחתי ממנו ארון, תי ממנו למתלא נתו

היא רחוקה , "ממלכת כהנים וגוי קדוש"חד א האדם בהתנערה עד כדי הכהונה הפרטית העצמית שבכל

כחות הדמיוניים והנפילה ה הדרך הפשוט הוא שעם ההרחקה מהתבטל אל. שני דרכיםמ מציור המות

חרדתו  ב לא יצוייר כבר המות, א חיים גופניים מהרגשות החושים"כ ת התאות הבהמיות שאין עמהםברש

כ לפי "ע. כח החרדה ההיא להטבת מוסרם הרופףל שהם אמנם צריכים גם, א"האיומה הרגילה ברב בנ

כל ראויים לקיום , מוסרייםה רפה אין רגעי האנינות המרים לו יותר מגבול כחות נפשוה תכונת האדם

מות בגונו ה ודאי אין מצב ציור, כ האנינות הנוגעת לאדם עצמו"ע. וממיםר מצוה והתמלאות רגשי קוד ש

שזאת  , אדם אל ה מעלה של הכרת חלק הכהונה שבעצמוה המחריד ראוי כלל למדת הקדושה של התעלות

כ "שע, רכש לו האדם בציור המותש אמנם גם  מצד כח אמ ץ הרוח. ש כאשר ביארנו "עודת מעת היא

מות הוא אחד ה להורות שאמנם, כ כפי המוסכם מן התורה לכבד את המתים"ג הסכימה כלל האנושיות

ועם זאת ההשקפה שמביאה לעשות . חותה מעצם החייםפ מחזיוני המציאות ובודאי י ש לו תעודה לא

חם אנשים בנתנו לו ל, רירות האונןמ כ להיות ממתיק ברוח  שכל את"ישתמש האדם ג, תכריכין למתו ארון

בר ימצא האדם כ ועמו, ציור כבר הוא קרוב יותר לדרך השיווי בכחות הנפשה אף שזה. ויין למרי נפש

ולא בפיוס קל , מ ראוי להשריש שלא זאת היא המרגעה"מ .מעמד הגון לרוחו גם מפני בהלת אימות מות

לטעות להחליט שראוי ' יראוי יהש כבר יובן חזיון המות על בוריו עד, א מחליש את המחץ"אינו כש כזה

מרירות המוכרחת ה א די לכח השכל לחזק את רוח האדם לשאת את"כ, אדםה הוא חזיון תמידי בגורל

שאליה , בל המעלה הרמה הנגמרת באחרית הימיםא .ז שכח המוסרי הכללי יצריך אותו"פ כ"עכ

, ו שום יחש של המותאוי להיות עמר אין, ש הנאכל לבעלים עצמם בקדושה של שמחה"יסוד המעב נערוג

כי . מיצי רוח לעומתוא ולמרות השיויון של, כבוד שירחשו לו מביני מדע באדםה אפילו מצד ההבנה של
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שעם , אדם הבא מצד הקלקול המוסרי ועטיו של נחשב פ לחלי"באמת ראוי  שיוכר המות עכ

' עד שלא יהי, העולםמעשים להתבטל מן ה פ אדון כל"השתלמות וגמר כל מעוות להתקן מוכרח הוא עה כל

' אמנתי לראות בטוב דה לולא", יותר מכובד ומלא עז שאנו מובטחים להגיע עדיוה לו זכר עם המעמד

 " .בארץ חיים

 

ka . 

 
.  שיתי ככל אשר צויתני שמחתי ושמחתי כוע ,אלהי הביאותיו לכית הבחירה' מעתי כקול דש

אמנם כפי המדה הבינונית . עלת האדםמ אתההערה השכלית וההערה האלהית ששתיהן יחדו יבנו מ ידענו

רך מעשה המצות ע באשר מעטים יבאו למדה זו להכיר את יקרת , עבודת המעשהל תשמש ההערה האלהית

עד כדי מדה זו שימלא רגשי עז לרדוף אחריהם , עולםל טעמיהן והטובה הגדולה שהם מביאים

כ "ע. נדכאים ועשוקים ולחלץ עני בעניול כמו ש טבע האיש המלא הרחמים וחסד לרדוף  לעזור, בעוט בעצם

עמהם והשמחה  ש אמנם לרגשי הלב, שמשת לקיום המצות ביחוד השמעיותמ ההערה האלהית' תהי

בזה תועיל  , פק שמביאים רב טוב וטובים לעצמםס בעשייתן באשר המה דברי אלהים חיים שאין

שקפו לו תעודות המצות בעצם וי אז, אבל כשיעלה אדם למדרגה עליונה ורמה. שכלית הרבהה ההערה

הפכו אצלו י ובבאו למדה זו אז. רגשי לבבו יניעהו לכל מעשה המצות כולםמ הדובר אליו' וקול ד, זהרם

לקיום המצות בפועל כי כבר אורו עיניו לטעם מתקם ו כי כח הרגש העצמי ישמש אצלו להניעם, התכונות

ק כפי אותה המדה שהוא מכיר ר  בהתמלאהאמנם השמחה הפנימית שבלבבו לא תסתפק. כליתםת ויקרת

יכיר כי כל ההוד ו ,תבא עם חכמתו בלבבו ענוה, אדם לזאת המעלה העליונהה כי בבא. את הדרן של מצות

פ הדעה "חשב הוא לעומת התעודות המוכנות להן ענ והתפארת שאנו משערים בתעודות המצות מה

בין מצד עצם מעלת , א נראו כללל בות שלעינינובין מצד ערכי תעודות ר, ל אדון כל המעשיםש העליונה

כ גדולי "היות כל ולא נוכל, אבל אנו  רק את  תיבות יהם נאמר. לנו הם נשקפותש הערך של אותם התעודות

, נדרש בשלום העולמים בתעודת הטוב הכללי לכל האדםו למשל אם גם נאמר. נפש להעריך שיווי ערכם

תכלית הנשגבה את כבודה וערכה ה ולים לתן בלבנו לאותוקר נעשה בנפשינו אם נדמה שאנו יכש אך

שכלית שהוא ה כ על ההערה"שמורה ג, אלהי' יחש האיש המעולה לקול די כ את הפעולות"ע. האמיתית

פ "והשמחה הפנימית יעריך ע. נשמת אדם' י נר ד"ע המתהלך בין הבריאה וחודר ללב אדם' קול ד

' שלפניו גלוי, יי עולם בנתינת תורתוח ה שנטע בנו"י יוצר כל בשרק לפי אותה המדה שלפנ', צות דמ משקל

, להי יאמר על המעשהא 'כ שמעתי בקו ל ד"ע. ראוי לנו לשמח בהם, תכונת המצותמ רוממות הערך שתצא

בבית ש פ התקנה"או התרומות ב לשכות ע, שלמים לבית הבחירהה גם היותר אל הית ומקודשת כהבאת 

ש משולחן גבוה ראוי לו  להכין עצמו "מדת אכילת  מעל שהאיש המתעלה, )ל"מ מלבים ז"כן ביאר  הגר(שני 

כי רוח . נוטים אל חלק המצות השמעיותה צפייתו שכלית גם בדברים' הסתכלות הגדולה עד שתהיה למדת

כ "ע". מצותיך האמנתיב טוב טעם ודעת למדני כי", לבבו להבינהו פליאות חכמהל שבתורה יחדור' ד

הערתו  ו אלהיו הקורא אליו ממעמקי לבבו' פ קול ד"ע' תהי, מעשיתה המצוה, רהההבאה לבית הבחי

. בכח ההערה האלהית בכח המצוה' תהי, וגוח אמנם השמחה והשפעת השמחה מכחו גם ע ל. השכלית

קטנה של הערתי ה לא צמצמתי שמחתי באותה המדה, יותני שמחתי ושמחתי בוצ עשיתי ככל אשר

גדול . "פ מדת המצוה העליון"למצוה הנעשית ע' ראויה א כפי המדה"כ, השכלית שכפי כח השגתי

עומת  ל ש בעצמו"פ מדת היתרון שראוי להכיר מצד מצות מע"עו " .רב כח ולתבונתו אין מספרו אדונינו

ובודוי מעשר  ". 'אלהיך' הגדתי היום לד"כהן ה שאומר אל, העסק במתנות כהונה נאמר בוידוי בביכורים
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פש ושלות צדיקים יאמר  נ והכרת היתרון הצפון בנפשו האלהית ובעז,  יותר רמהעלהמ כבר יצעד אל

זה יקרא  ו אני' זה יאמר  לד"ה שנאמר"שראל שנקראו על שמו של הקבי חביבים". (אלהי' שמעתי בקול ד"

,  פ שמדת  שם ישראל היא רמה  מאד"כלומר אע". כנהי ובש ם ישראל' וזה יכתב ידו לד, יעקב] אלהי[בשם 

לעומת המעלה הרמה שתתנוס ס   , מושגוו רק בערך הכינוי שאינו מודיע עדיין את כל תוכן השם' יהת מ"מ

 .'ולכתב ידו לד, יעקב) אלהי(לקרא בשם ו "אני' לד"לאמר 

 

kb . 

 
תעלה מ נשהאדם. גזרת עלינו אף אתה עשה מה שהבטחתנוש עשינו מה, שקיפה ממעון קדשך מן השמיםה

מידיעת , וכל מעגל טוב מ אהבה'  משך לעבודת דנ 'יהי, שכלות האמתיותלמעלת קרבת אלהים ויתרון המו

התעודה האצורה בדברי אלהים ו שלא יחליט כי כל הטוב, אמנם אז  צריך ביותר  שמירה. הםבהטוב הגנוז 

מופשטים ה א משתנות ומדור לדור יתחלפו המושגים"כי דעות בנ, ינתוב חיים הוא מה שיעלה במזלג

' ולהוסיף אמץ בדרך ד, חכמה כפי כח שכלו וטהרת לבוב כ אם שכל אדם חייב לתור"ע. והליכות הדיעות

ויצייר כי , י"דע בהמות הייתי עמךא ואני בער ולא"מ יקיי ם בעצמו "מ, שר יחזה בהערתו השכליתא כפי

כ "ע. כמתה כאיןח נחשב כל מה שיוכל להשיג בסידורי', תכלית התורה ומצותיב לעומת ערך האמיתי שיש

כהמצב שעליו מורה ענין , היותו במעלה היותר גבוההב  לו לבנות דבר יסודי ע ל מערכי חכמתו גם אין

הלתו ותפארתו שישפיל רוחו ת כ זאת היא"ע. תקדשות הכהונה בתוכו של כל אדם מישראלה ,ש"מע

 ערכנו אנול א"יותר פשוט שכל אחד מכיר שאינו בערך יסוד לתורה כה המושג. בעשותו בסיס לעבודתו

כ "ע. יושר האלהי שיש בכל הליכות התורה והמצוהה אבל לאדון כל נתכנו עלילות ביסוד, חלושי המדע

,  חובה לקבלה'  כי גזרת  ד. ערבשזה יכול לומר גם  איש  , מושג פשוט עשינו מה שגזרת עלינוב יחתום

לא ישא ו ,נקשר עם קיום הגזירה מצדנו קיום ההבטחה מצדו יתברךש ותכליתה הפשוט הנה מושג לכל

וצאותיהם הטובות איך נערכו בחכמה ובינה ת דעונ כאן על קשר המדעים ויחש הפעולות הטובות אל

שהננו ,  הורות תם לבינול כ טוב לנו"ע. י בכל מה ש נתמשכל לא נבין עמקן של  דבריםכ ,במערכה אלהית

עליונה ה הברכהומזה י משך הפרי הטוב של כל . עמים והתחכמותט מביעים את השקפתינו הפשוטה באין

, ניעת הידיעה בהוד חפץ העליון עם כח ציורנו החלשמ והוראה גדולה על, הנובעת מהוד קיומה של תורה

 .גזרה והבטחה, ברורהו י הביענו רק את תמצית ההשגה היותר פשוטה"א ע"הביע כל א"א
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מתיחשת ' מה שתהיהברכה השייכת אל כלל האו. כנותו וברך את עמך  את ישראל ב בנים' שקיפה וגוה

שישימו ישעם וחפצם לטובת כלל , עמםל הוא שיתן מרוחו על הבנים והבנות שיהיו נאמנים, לעמו' ד ברכת

שיהיו הבנים והבנות , שמיםה וזאת היא ברכה שצריכה להיות ממעון קדשו מן. רוחניותוו עמם בחומריותו

א יהיו  ל גם. בית  ישראל' א כרם דשדות אחרים לנטור כרמי זרים ולב נתונים לעם ישראל ולא ירעו

לרוממו לקדשו לכבדו , טוב היוצא אל הכללה מבלי הבט  אל, שקועים רק בטובתם והנאתם הפרטית

מפני שהבנות אינן , שראלי ריכה ברכה זאת להיות שיהיו הבנים גם הבנות נתונים לעמךצ ביותר. ולשגבו

קרוב הדבר ו כאשר אפשר, כרה שכלית מופשטתפ ה"הטובה ע' ת דרך דא פ רוב"מסוגלות להיות מכירות ע

אבל רגש נכון הוא נאות להקבע בלב הבנות , עתה קלה ד פ אשה"כי עכ, יותר בבנים לומדי תורה וחכמה
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י הכרתם ברגש כאותו  הרגש "ע, עמםל ש יהיו העובדים שבבני עמנו נתונים' כ בברכת ד"ע. רב עזב כ"ג

רך הענין שהוא ע ד באופן יותר מתגבר כאשר יאתה לפיכ את אהבת עמם ועו"ג ,המביא לאהבת משפחה

ז גם  הבנות יבאו בנקל לי די הכרה שהן צריכות באהבה א ,גדול ויקר וכללי יותר מאהבת משפחה פרטית

בין בדברים שהובדלנו בהם , נימוסייםו בין בענינים שהם דרכים ישרים שכליים, הי שרים' דרכי דב ללכת

כ בהיות "ע. בנותיוו כי כל אלה יוסיפו עז ועצמה ואהבה לעמנו בלב בניו, המצוהו פ התורה"מן העמים ע

בהתגבר ו ,י שפע נפשות עובדות המכירות את  יחושם לעמם"ע', ד הברכה שממעון קדוש נתונה אל כלל עם

ולעומת . על עמו' כולם הם כונניות לחלות ברכת דש ,ההכרה תפלש אורה על כל דרכי התורה והמצוה

שהם הם המקיימים  ' לכל דרכי הו 'ופונים חלילה עורף לעם ד, הבנים והבנות לא אמון בםבהיות ש ]זאת[

בל אנים לגיהינםב ורני עקרה דלא ילדה, מציבים אז הבנים הסוררים הם לקללהו 'ומציבים אותנו לעם לה

בה  ר ממילא תקנן אהבה, כל חמדה חומרית ורוחנית' ימצא בעם דש ,ממעון קדשו על הכלל' י ברכת ד"ע

כ מקום "הברכה מרובה וזהו ג' תהי, בנים והבנותה וירבו העובדים, וברבות הבנים, בלב הבנים אל הכלל

,  בברכות לעם הוא ריבוי הבנים והבנותש כ המעולה"ע. תלויה בהתרבות העובדים' יסוד ברכת דש לימוד

ולכל הליכותיו ' ד  .שאהבת  אמן לעם, נעטר ים במדות קד ושות ישראליות', רך דב אבל עם זה י היו זרע

כ צריך לזה התפילה השקיפה ממעון קדשך "ע. ן נאמןק בקדש לאשרו ולרוממות קרנו תמצא בלבבם

 .שמים ונרך את עמך את י שראל בבנים ובנותה מן
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לעומת ברכת השמים שהיא הברכה הרוחנית  . המהנ במל וממר ובולדות, את האדמה אשר נתת לנוו

איתן ' שיהי, רכה פרטית נתונה לנוב כ"צריך ג, טובתם מורגשת באוצר הכללנפשות העדינות שה מכחות

גשמית בשם עם ה כ לא דיבר בברכה"ע. כ בסוף אושר הכלל גם הרוחני"קבץ גי ומזה, וטוב כל מעמד פרטי

כ "אש מה, פ חלקו בברכת הכלל"לכל יחיד ע, ערך המשותף לכלה היינו, א נתת לנו"כ, ישראל כעצם נבדל

לא , חיד יחש אל כללותו של הכלל כשהוא לעצמוי קודמת היא ברכת הכלל מצד הערך שיש לכלהברכה ה

 .חלק שחוזר אליו בחלקו הפרטיה מצד אותו
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יחש ארץ זבת חלב ודבש . תתן טעם כפירותש אשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש כדיכ

זיק לו ברכת  הטבע היתירה ת ים ועודצ הרחבת החי"כי לעם שפל א.  אבות היא  מכוונת מאדה להבטחת

אבל עם . עהראו שתוציאהו לתרבות , צלות באשר אין לו מעורר הכרחיע שתתנהו לנום בחיק, והדגושה

' ,   א על כל ברכת ד"לא על הלחם לבדו כ, רחבת הדעתה נעלה וגוי קדוש ראוי הוא שיחיה חיים של

אות על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף  ל כ"ע. הוא מרומם גוי, תענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפשה חיי

תבשרו האבות שיהיו בניהם נ ובזאת. ברוכה ארץ זבת חלב ודבש' הבטחה כי ארצם תהיה באה, יגיעו אליו

דורות ה פ שבאשמת"אע. י חיי השלוה והעידון"רוחנית תתגבר בהם עה ' שברכת ד, אנשים רמי מעלה

, מ זאת  היא מחלה עוברת"מ, " פנה אל אלהים אחריםו ודשןואכל ושבע "שהרעו בחירתם נתקיים בעונינו 

להיות , נוצר לגדולות ישאר על אופיוש אבל הגוי. י צירוף הגליות וכור הצרות שעברו עלינו"רע עה ויתעכל

ו שיחיה חיים של ל אי אפשר, נוצר לחכמה ודעת להפיץ אורה ובינה רבה בעולםה ועם, מלא זיו החיים
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לב ודבש היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי ח כ זבת"ע. יב דעתוצמצום באין דבר המרח

לנ שדבש וכל מיני מתיקה מרגילין "זח וכן אמרו. נפש גדולה של עם הוגה דעות ופונה רק למעלהל הדרוש

ריבוי הכמותי של ה סוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבעת לאבותינו אינו מציין רק אתי כ"ע. ת"את הלשון לת

וב ט א היתרון האיכותי שתתן"כ, יתרון של העם הצריך לברכה זוה רי שעדיין אין בו מפורשהעושר החומ

הו דבר גדול ועקרי בעם אשר פנייתו היותר ז .כלומר טעם נאה וערב מעדן את  הנפש ומשמחה, בפירות

 .לאבות' בועת הש שזאת היתה מגמ ת', השכל וידע את ד, שלמותו הרוחניתל אדירה היא
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יו ה תכנסות לעירו של מעמד ולנין ברחובה של עיר ולאמ עלין את הבכורים כל העיירות שכמעמדיצד מכ

בנוהג בין האומות . אלהינו'  נעלה ציון אל בית דו הממונה אומר קומו ' ולמשכים הי, נכנטים לבתים

גמתה למסחר  ולחרשת המעשה מ  א עבודת אדמה ולא תשים"אומה שכל עסקה ומחיתה אינה כש הוא

יא יורדת  ה ,שום מקום דרישה למעשי ידי האומנים בעלי מלאכה וחרשתל ,א מורכב עם המסחרשהו

ה המצב מתבודדת לעצמה ואין לה מקום לקלוט ז פ"מפני שהיא ע, בהתפתחותה בכשרונות נפשותיה

תכליתם הוא ודאי להיות עם ש פ"אלה אע' אמנם עם ד. יעות ומדות חדשות מיתר האומותד רוחות של

וקא ד הוא שיהיו' מ חפץ ד"מ, הדיעות היותר טהורות ומושכלותו ון כלילי המעלות המדותחכם ונב

ולא ישימו כל מעיינם , פנו ואיש תחת תאנתוג איש תחת, נטועים על אדמתם נהנים ונזונים מטוב ארצם

וא וה. עשות מסחר וקנ יןל שמביא להיות נפזר בעמים שונים, ולת עבודת  אדמתם ויבולהז בעניני כלכלה

כל ו יכולה להשתכלל בעצמה בכל חמדת שכל ורעיון' זאת שתהיה מפני שכבר שם בכח האומה היקרה

, עולם כח המסחר יחזק את האגד החברותיה אמנם באומות. ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ, כשרון

נם נאגדים וב ארצו איט א מ תענג על"ועובדי אדמה שכ, ז"יש להסוחרים הצריכים זלש מפני המשא ומתן

, דברב אהבה שאינה תלויה', האגד המקשר את עם ד' מדה שיהיה אמנם כך היא. י דברים כאלה"ז ע"זע

י כח העממי שבעם "א ע"יוצא מזה אינו נבנה כה שכל הטוב והנשגב, ותורתו' אהבת ד, א קשר רוחני"כ

,  לאומה הישראליתבודת האדמהע כ הביכורים הם המורים על החבה היתירה הנודעת ליסוד"ע .ישראל

י "כח האחדות נשלם עו ,היותה בתור עם לבדד ואינה ראויה ללמוד אל דרך הג וייםב שתרבותה יגדל דוקא

יסוד ' יה ע"תחת שבאו ה, יירות שבמעמד מתכנטות   לעירו של מעמדע כ כל"ע. הצד הרוחני שהוא אדיר בה

, ולנים ברחובה של עיר. טהורה ' ת דמשותף בעבודה י הדבר"נבנה כאן ע, י יריד ומסחר"אחדותם נבנה ע

כ מפני טומאת "ג, כנמים לכתיםנ ואינם. כ על חבתם לחיי הטבע שנמצאת בעבודת האדמה"ג להורות

יי תם ח ואשרי העם שבורר לו. ורמת ההתרחקות מחיי הטבע הטהוריםג שאמנם טומאות רבות, אוהל

א  "וזה א, תי ובעל דעה רמה וזכה עד מ אדהיות תרבול א"כ, בהנצלו עם זה מירידה של פראי אדם, טבעים

מנו פינה  מא"וכה, ] שריו) [חכמיו( אלה שהוא כרכא דכולא ביה ממנו מלכא ממנו נביאיו ממנו' ד א בעם"כ

קדושות הגנוזות  ה שכל יתרונו יהיה רק כשישים לב לפתח את  החמודות. לחמהמ ממנו יתד ממ נו קשת

ית  : הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל' ולמשכים הי. מי זריםכרל וכי אינו צריך כלל, בכחו העצמי הגדול

היינו מצד המשותף שיש לכל , " יראה' בהר ד" ואברהם קראו הר, "הר"' העמים יקראו לבית ד, אלהינו' ד

שכבר יצאו מקרבו  , ית ב אבל יעקב קראו. כהר גבוה המושקף לכל, אורן של ישראלב העמים כולם

כי לגבי , " עקבי וישכן ישראל בטח בדד  עין. "מובדל ומתבודד מן האומ ותה ההתיחדות של ישראל בערכם

עד שאין צורך לרוח , וגדרת במחיצות ומשומרת בגבוליםמ כלומר', ישראל צריך להיות ציון בית ד

ועם זה , מימה  להכשירנו לעם רם ונשאת ' כי כל טוב לא יחסר בתו רת ד, שלוט בנו בפנימיות תרבותינול זר
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שליטת רוחות של אומות  ו ,תכונות יקרות המפתחות כשרונות הנפש לכל מדע והשכלב כ"שנו גלרומם נפ

לדי נכרים י וכבר ידענו מה שנמשך מהרעה מאת שפנו אל, בית ישראלל אחרות בקרב בית יעקב היא כרקב

כ "ע, השפוך על ישראל ויקלטו מרוחם אליהם' ד ע הם יכירו את ערך רוח"אמנם אוה. להשפיק בהם

המכשיר להתבצרות  , אדמהה אבל בהכרת ערך הביכורים המשבח את יסוד עבודת". 'הר ד" גביהם הנהול

קודת נ היא, התחברות הפנימית רק מצד השיתופים הרוחניים הנעליםה בפנימיות האומה ונתינת כח

ומה שלימה המתאמצת ל הטביע עליה חיים של א התכלית הנשגבה של. והדרו' שם התגלה הוד דשציון

עצמותה הנשגבה עד שתחת ההתחברות ב הוא צפון, מעשים והמדות והדיעות וכל העושר הרוחניה דושתק

שפעה של תרבות ה ומה תוכל. י קשרים רוחניים קדושים"אומות היא מתחברת עה החומרית של יתר

ולא , יא צריכה להטביע עליהם כחה הקדוש הרוחניה כי, ע לפעול עליה רק להותה חלילה"מאוה

רק בהתחזקה במעוז ' ליה לה יהיע אמנם. להתלמד מהם שודאי יביאו לה רק ירידה ולא עליהו לקלוט

ועלתה הכללי ת וממילא ימשך, אדירה לעצמה' הגדילם ולהאדירם ובזה תהיל הכחות הצפונות בעצמה

ו לנ'  לא הר ד, אלהינו' ציון שהיא בית ד' עלייתינו תהיו ,קומו ונעלה היה אומר. המשותף לכל האדם

ולא , "אלהינו' קומו ונעלה ציון אל ד" שנאמר שם' א ה"כ לשון הכתוב ירמיה ל"כ שינו ג"ע. 'ית דב א"כ

  .נאמר בית והם הוסיפו בית
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העלאת הבכורים אל . ביאים גרוג רות וצמוקיםמ והרחוקים, קרובים היו מביאים תאנים וענביםה

ערך של היחש של כל איש פרטי ה  להתוות אתראוי לו, מקום עינם ולבם של ישראלי, מקדשה מקום

חים מלאים ל והנה כשם שהתאנים והענבים הם. אור ישראל הכללי, אורוו 'ועסקיו הפרטיים אל קרבת ד

ומוטעמים , ליתם ריחוק דרכים וטורח טיפול שמירהע וטובים מאד לענין הקרובים שאין, לשד רענן

למען יוכל לבא גם , טעם כדי להתקייםה  קצת על נועםשבהם מוותרים, ערך הגרוגרות והצמוקיםל ביותר

ובכלל הם , לוקותח שבהם מעלות רבות, ך יש חילוק בין דרכי החיים הרוחנייםכ .'ממקום רחוק אל הר ד

קדוקי  ד ,י קיבוץ וריבוץ פעלים לתורה"ע, פ"רחבת תורה שבעה י"כח התורה ע. כח התורה וכח הנבואה

ברים יבשים לערך הלשד הנראה בענינים ד שהם נראים, לכותתורה ודקדוקי סופרים בעומקי ה

ברים גדולי ערך בהגיון ד שמהם יסתעפו, עסוקה בחכמות אלהיות ודרכים עליוניםה ,המתיחשים לנבואה

נבואה ה אור' הי, היותנו קרובים אל אור האלהי נטועים בארצנוב אמנם. לב בתפילה וחכמת צפוני תורה

הלח המחיה את הלב והנפש באור , אופן יותר נעלהב וכן אנו מובט חים לעתיד. ממלא מקום  גדול בעולמנו

הננו רק א ז  . לאים טל דשן מ אדמ שהוא מלא זיו  וזוהר חיים, הוד כבודן של ישראל העליון הכלליו ',דעת ד

בטוחים מכל ו נטועים על אדמתנו ', בהיותינו קרובים אל בית  ד, ינינו נשמרב 'מוכנים לקבל באופן שיהי

והוטל עלינו עול דרך , תרחקנו באשמתנו מארץ חמדהה אמנם כאשר. לבולי רוחות וערבובי דיעותב

פ "אע, מתקיימים הנשמרים בצביונםה י דברים"אז  עלינו לחגור עז ע, ל גלות מרה  ונמהרה כזא תש רחוקה

ור מסתעפים מאה ראה לנו במילוי נועמו כערך ההוד המלא חיים שיש בדבריםנ שקצת מלחותם אינו

ק אין לו "אמות  של הלכה שמיום שחרב ביהמ' ם דה ,ומה הם. הנבואה והמבטים הגדולים האלהיים

אבל כח , מסתכל רק בשטחיותםל אמנם דברים יבשים נראים גופי הלכות. עולמו אלא הם ב ה"להקב

כ בבית   "ע. זההאלהינו בכל כבד הגלות החל ' העמידו אותנו לעם קדוש לדש והם הם. חיים רענן צפון בהם

כדי שיהיו הכחות , כבר פסק ה הנבואה, גלות והפזורה בעיקרו הכנה אל העתיד הארוך של' שני שהי

עומק פרטי הלכות להגביל דרכי ב עסוקים במקומה, באומה שהתעסקו בנועם אור הנבואהש הרוחניות
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ריבוי ב הי הצטיינותו היתיר"להתקיים גם במרחקים ע' יוכל עם דש כדי, תורה באופן מדוייק מאד

שאמנם , דוגמת הביכורים. ומרת כנס ת ישראלא ת"וחביבין עלי דברי סופרים יותר מד, הדקדוקים

ביבים הם גם הרחוקים ח ,קדימו את היפה המוטעם ומלא לח מורגש התאנים והענביםה הקרובים

ך הם כ ולמראית עין הם צנומות ויבשות בשביל, לחם התעלם בהםש י"שע, שהביאו הגרונרות והצמוקים

מט ע  ' ויהיו פרי קודש הלולים לשם ד, גמרנ 'מתקיימות ולאורך ימים יעמד טעמם בם וריחם לא יהי

ם הכחות שכח קיום ע כלל יתאחדו הכחות הלחים והרעננים שלחותם ולשדם מורגש ה ובאוצר, לתפארת

ישלם ומשניהם יחדו , וק המעשה בדקדוקי תו רה ומצותח י"שבא  ע, שלהם הוא טמון אבל חזק מאד

רבת אל הים יחפצון בלב ער ק ישנם אנשים אשר, כ באנשי ם פרטיים בכל זמן"יצוייר גו .ההדרו העז

לא רגשות מ ולב, א בהשתפך נפשם בתפילה מלאה גילה ואורה וצהלה"כ לא ימצאו לנפשם מנוחה, ומרגיש

 בדברים ואם יבאו לעבוד בפרך. עולם המעשהמ והם לפעמים רחוקים, ותפארת  עזו' חמים באהבת ד

קרובים שצריכים להביא ה הם, עסקי כספים ודברים מדיניים לא יוכלו לעמוד לפי תכונתםב החומריים

ם  כי א ,ואהבת שמ ו ותורתו' ח זקים ביראת  ד, אלה שהם תמימי דרךכ אמנם ישנם  אנשים. תאנים וענבים

רבות חסד מ שפט ולהגדיל תורה ולה, למשאו הם מוצאים לנפשם חובה לעבוד, לבבם בקרבם נח ושקט 

רחוקים אלה , ורם הצפוןא היו נשקעים בעולם המעשה לרגלי מעשיהם בכשרון ולא יוכרי לפעמים. וצדקה

הורה ט ' יראת ד", מתקיימים בכל הזמנים ובריבוי הדרכים וארכםה ,הם מניאים גרוגרות וצמוקים

 שבציון מכלל יופי שם עלו מה נאה המחזה לראותו " .תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו", " עומדת לעד

א יכיר בפעולת רעהו "וכ, שונותה תקב צו יחד כללי ופרטי בעלי התכונותיכשבת אחים גם יחדו ,שבטים 

 " .לקרובו שלום שלום לרחוק", חוקה מתכונתו ומחלקו הפרטיר הטובה ופוריה אף שהיא
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 שיש לה מטרה עליונה ונשגבה היא אומה. ית בראשוז שור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרה שלה

והנה . סודרו חיים כשרים וישריםי כי רק בעבודה ויגיע כפים בלאום, ת דרכה לחבב את העבודהא מציינת

יש לה נפש רמה  ש אבל כיון. לה לפנות לעושר וגדולה' בוהה מחיי הגוף לא היג לה שאיפה יותר' אם לא הי

מכוון ' אמנם העושר לא יהי. י העבודה"לעושר עכ "ג כ תשאוף"השואפת להגדיל פעלה בעולם ע

אלהי '  אור ד, חכמה והדעה האמתיתה א כדי שעל ידו תבא להאיר את עצמה ואת העולם באור"כ לעצמו

וקרניו , י"כח שורב רב תבואות"מכוון אל העבודה , השור הולך לפניהם, שראלי וזאת היא תעודת. עולם

כח ב רק, ולא לשלול ולבוז ולבלע חיל זרים, דרך ישר רק העבודהב להורות שאל העושר תביא, מצופות זהב

כשמן , המורה אורה, א עטרה של זית"תעודה כה אמנם לא זאת  היא ג מר. וגבורת שור ב עבודת יגיעה ועמל

ל "וכן אמרו חז. נורה בדרום מ הרוצה שיחכים ידרים סימן לדבר, מורה לאור תורה ודעתה זית שבמנורה

העושר לעטרת ו כלומר מגמתינו שהעבודה תביא לעושר, מביא אורה לעולםה  זית דברביונה שהביאה עלה

עטרה של , זאת  היא מג מת העבודה והעושר. גבול ישראלל מעל' למען יאמרו כולם יגדל  ד, החכמה והאורה

 .ראשוב זית
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,  ם לאבלהחליל הוא מיוחד ביותר לשמחה ג. ירושליםל חליל מכה לפניהם עד שהיו מגיעים קרובה
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שלא יחסר עמה ההרגש של מציא ות כ אמנם השמ חה השלמה היא מתנוצצת  ביותר, כלה או למתיל חלילין

, מצליחים את האומהה כ אלה שלושת הכחות הראשיים"ע. שמר וניצל ממנונ האבל האפשרי לבא והוא

ם ע הבאהוההשכלה , י קרניו המצופות זהב"העושר הבא ע, פניהםל השור ההולך, העבודה בכח הגוף

כ שואה על האומה כשישתמשו עם "לה יביאו גא אפשר שכל. עטרה של זית שעל ראשו, העושר והחריצות

העושר . חמרית לבדהה העבודה תוכל להשפיל את הצורה האנושית אל השקיעה, הרעל אלה החמודות

וכל ת החכמה. מטמטמת   את הלב מבינ ה אמתית וח כמת צדק  אלהיתש יביא המון חמדת תענגי ה חיים

עם מעגלי צדק , מנם עם ההישרה האלהיתא " .חכמתך ודעתך היא שובבתך"להועיל להרע כמאמר 

הצלחות המכשירות א ת   ה הננו בטוחים שאלה, היוצא מירושלים' דב ר ד', ורת דת ומשרים שתדריכנו

פיקת  ד מכה לפניהם בתכונת, כ לאבל"כ החליל המוכשר ג"ע. עלתהמ אושר האומה יביאוה באמ ת לרום

 .את הברכה' ם צוה דש כי, עד שמגיעין קרוב לירושלים, קול צהלה ושמחה עזה
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האגודה הלאומית תוכל להיות מובנת בשנ י . יכוריהםב גיעו קרוכ לירושלים שלחו לפניהם ועטרו את ה

כחות הנפוצים בפרטי האומה ה א מה ששם מתרכזים"ו שיסוד מר כזה אין עמו תוך מיוחד כא ,אופנים

פשר בלא א כלל' מה שלא הי, ב לכל יחיד ויחיד תועלת פרטית באופן מלאש ז"שעי, לתועלת הכלללהתקבץ 

אמנם במעלה . קבל מן הכלל ואינו נותן לו מאומהמ בזה האופן המרכז לעולם הוא רק. הקישור הכולל

א דבר המרכז הו, נשגבה עד אין חקרו ממלכת כהנים וגוי קדוש המרכז הוא מטרה אלהית גדולהב עליונה

יים מלאים ח י הפרטים כן ביותר הוא משפיע עליהם רעננות וכח"שתלם עמ וכשם שהוא, קיים לעצמו

, ירושלים עיר הקודש, תל תלפיות , מרכז האלהיה וזה הוא יחשם של ישראל אל. קדושה והוד אלהי

, הרחוקהנפלא שיש בההשקפה ה כ על כח הקיום"המורה ג, רחוקים מביאים גרוגרות וצמוקיםה שאמנם

חיים ה שב כ ח', עתה כשנעשו קרובים אל  הר ד.  הם חיים באמת, חייםה שאם גם נעלם כח הלח של

שלחו . מלבן של ישראל אל הכלל כולו, המרכזמ י השפעה היוצאת"וזה ע, המורגש להתחבר אל כח הקיום

להמרכז את ק הם הנותנים ר ולא, הורות שהם צריכים להיות מושפעים מהודה של ירושליםל ,לפניהם

, חייםה שמה בהר הקודש יפוח כח, ועטרו את בכוריהם, קור מים חייםמ א גם שואבים ממקורו"ערכו כ

הנטישות , המה , קיום האדיר של הרחוקיםה ועל העז. להיות מורגש וממלא בפועל את כל לב  ונפש

, "משכתיך חסדכ "הבתיך עא אהבת עולם", ילים של הלכות שחיי עולם קגיעים בהםת תילי, המעשיות

חפץ ' ד" ,ה לזכות את י שראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות"רצה הקבש משך החסד ההולך ומתרחב במה

גילת ורנן כבוד הלבנון ", "על כל כבוד חופה", הדרה על העז ההוא חופה" למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

וכשנעשה קרוב , רוב גם בריחוקוק 'הרחוק שהי, "ורפאתיו' שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ד" ".ניתן לה

כן ", ודשק אז יגלה הוד החיים המלאים הדרת, ית חייהם ולבן של ישראלב בפועל כאשר בא עד מקום 

חיים שפתי ישבחונך כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי  מ בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודיך כי ט וב חסדך

גם הרחוקים , ועטרו את בכורי הם, נול ייס מעיר עזשלחו לפניהם להאציל עליהם הדר הח, "הלל פיי רננות

 .נעטרו בפרי חמד מלאים לשד חיי נועם, צמוקיםו הנזקקים לגרוגרות
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י התאחדות שלשה כחות "ע' אומה בשלמותה תהיה בנין. פחות והמגנים והגזברים יוצאים לקראתםה

, וכח הכסף', תורה חכמה ועבודת דמ כח הרוחני, כח הממשלה שהוא כח סידור הפעולות. הנהגהב ראשיים

מורים על אחדות ש כ היו יוצאים לקראת מביאי  הביכורים"ע. כלל והפרטיםה העושר הנצרך לתכלית

למען תבא התכלית העליונה הנכספת , אוצר הכלל כולול פרטי האומה והצטרפות העבודות הפרטיות

המגנים הם  , פחות הם שרי הממשלהה ,היו הראשים בשלשת החלקים. בעמו' שהוא חפץ ד, אומהה מכלל

רכוש והעושר ה שמורה על, והגזברים הם הממונים על עניני הכספים, כהניםה שרי הקודש כי מצינו סגן

 .'תעודה היוצאת מכח הקדושה אז תפרח האומה בגאון דה לחזק את, וכשתעמוד הממשלה והכסף, הכללי

 

lb . 

 
ורים תרהיב לבבנו לראות התאחדות הכחות של ביכה אף שהבאת. לפי כבוד הנכנמים היו יוצאיםו

ד העבודה היותר נשגבה ע ,מכחות העבודה הפשוטה העבודה האיכרית, אומה למקום אחדה כלל

תיכון ה זה מורה על ערך האהבה הטהורה העומדת להיות כבריחש ,בבית  המקדש' ותכליתית עבודת ד

והנה במערכה זאת עלינו להשמר . וחניחמרי והרה מצדו, מברחת את  כ ל העם כולו מן הקצה אל  הקצה

הסירה את ערך המדרגו ת ב נכונה' יוכלו קלי עולם לטעות שהאהבה הכללית אך בזא ת תהיש מטעות

מהרסת   ה ובאמת זא ת הד עה היא. יש מעלה וחכם לב לפני כסיל אדםא ולא יוכר איש פחות לפני, שבעם

י פריקת עול כזאת את  עצת חכמים "נחו עשיז, א"נב ותשוב לפוקה ומכשול לקטני, את כל גדרות  עולם

כ הזהירות  "ע. הטהורה'  ורה ויראת דת כ)'ומזה תפוג  ג, ליון בין בדורותיהם בין בדורות שלפניהםע וקדושי

רוח של התאחדות ה טן וגדול וחילוק המעלות היא מאד נחוצה במעמד של הגברתק של מניעת ההשויה של

והכרת החופש האמיתי שהיא  , ים נשמעים לגדוליםקטנה למען יהיו, כללית כהבאת הביכורים

כ לפי "ע. חיד וכל כתה בין הכללי י ההכרה היותר ברורה בערך של כל"משטר הכללי תבא רק עה שמירת

עלה ובין מי שהוא נ בין איש, מען דעת שיש הבדל בין קודש ובין קודש קדשיםל ,כבוד הנכנטים היו יוצאים

 .ובין אויל לחכם לב, ובד אלהים לאשר לא עבדוע מה ביןועל אחת כמה וכ, עוד יותר נעלה

 

lc. 

 
החיים האנושיים בכללן מתחלקים  . שואלים בשלומןו ל בעלי אומניות שבירושלים עומדים בפניהםכ

אז   . חידיה ולבם רק אל בצעםי בזמן שהאומה ירודה במוסרה ועין, בעיים ולחיים מלאכותייםט לחיים

. אלומ אלו, עוסקים בחיים הטבעיים ואלה הנתונים בחיים מלאכותייםה אלה, מתרחקים מאד המפלגות

יהיו בלתי מכובדים בעיני , טבע בפשטותה בחייהםה האיכרים עובדי האדמה שוכני הכפרים הקרובים אל

כ "עם מניעת הכבוד תבא ג. ן הטבעמ פ סדר התרבות וההתרחקות"אמנות שכבר השכילו לחיות עה בעלי

לב כל יחיד ב י העדר קשר קדוש  אמיץ מורגש "ז יוכל לבא רק  ע"כ, יחשה קרירות האהבה וחסרון

חיי הטבע . י התחלקות הענפים בין יחידים ומפלגות"ע שתבנה דוקא, מהמטרה העליונה של כלל האומה

אבל כל . כשרונו ידיעותיו וחריצותו. פ"ם חסרים לאיש שכבר רכש לו משאלות חיים גדולות עה הפשוטים

להרחיק , מעמדם המקולקלב ידיעות השימושיות אי א פשר כלל שיהיו נשארים לעדה וכלמגמת האומנו ת 

אדם ה א הם עומדים להעלות את"כ, בה ימצא עונג וחיים רענניםו את האדם מחיק הטבע שהיא הורתו

א על "כ, פ יסוד של חסרון הרגשה וחכמה"ע קרבתו אל הטבע בנויה לא' למעלה מוכשרת כזאת שתהי
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כ ביחש "ע. יעמדו על הקרקעש ל עתידים כל בעלי אומניות"לזאת בשרו חז. שכלול אמיץו עומק הכרה

עמלים בהוצאת ה מעבר מזה האיכרים עובדי האדמה, לקי האומה ומעמידיהח ההתחברות הכללית של כל

עבודתם ' הם נושאים את ידיהם קודש ושואפים שתהיו ,החומרים הדרושים לחיי האדם מחיק האדמה

בזה מושפעים הם מבעלי המשטר ו ,ובית אלהי יעקב' רפת לחשבון התכונה הקדושה של הר דצטמ הפרטית

תנועעים להכיר מ הם, אלה הם הקצוות של האומה חמרה וצורתה, הגזבריםו וההנהגה הפחות הסגנים

בעלי האומנות , י העומדים באמצע"יחש יבא עה אמנם. יחשם זה לזה בלב מלא רגשי קודש 

י עבודת בעלי  "ע, מפלגות הרוחניותה על ידם יוכלו להתקיים, עשי ובעבודה גם יחדשכל המב המשתמשים

לה האחוזים א גם, כ מההשפעה הרוחנית של המסדרים הראשים"דם יושפעו גי ועל, העבודה המעשית

הור ואין צפיה טהורה יוכל בעל האמנות לבזות בלבבו ט ותחת אשר באין רגש, כולם בחיי הטבע הפשוטים

תרבות של בעלי האומניות ה ועומד בתרבותו במעלה נמוכה מאותה, טמלאכתו בשדה,ר איכה את

תם ה היות הלב טהור ונאמן יבא הרגש הברור לכבד עד מאד את ב ,שכוללים כל כשרון חברותי מעשי

מלאכותי הוא לא להיות נשקע בשאון החיים ה ולהכיר כי תכלית העמל, והיושר שבחיי החברה הטבעיים

למען יוכל האדם  , רווחיםמ ,בין צרכי הגוף בין צרכי הנפש, מצוא כל הצרכים האנושייםל א"כ, החיצונים

אומניות ה כ עומדים מפניהם בעלי"ע. בעיים מלאים שקט ואהבה ותוםט לחיות במנוחה ושמחת לב חיים

ם  ושואלין בשלומם להורות על תעודת, חייהם הפשוטיםב להורות את היתרון ורחש הכבוד שהם מכירים

, הוסיף בהם ובכלל האומה שכלול וטובל א"לא להוציאם מעולמם כ, פ דרכם"הגדיל אשרם בחיים על הם

לק מן האנושיות א ת   ח שיכיר כל, יסוד היותר עליון שהוא מגמת האומה  הישראליתה שמתחבר כולו אל

ף לו פ ריחוקו והשתנותו יוסי"ודוקא ע. מנו בתכונותומ ערך התועלת היוצא מאותו החלק הרחוק

זרח האור של ההבטחה התכליתית  י ,שרק אז בהתמלא ההכרה העליונה הזאת בכל צדדיה, כבודו אהבה

, פגישה המקריתה והנה לבד" . לעבדו שכם אחד' פה ברורה לקרא כולם בשם דש אז אהפך אל העמים"לנו 

יות בעלי אומנ, נבדלות לגבי היוגבים והאיכריםו נאה אות התחברות קצוות האומה הרחוקות

ישיבת הכרכים , היכלי חמדתהו עיר הבירה המלאה תשואות וכלילת יופי בארמנותיה, וקאד שבירושלים

מתנדבים ה ויברכו את כל "הא דכתיבבל"ואמרו חז. כפר הפשוט והשלוה עם כל הנלוה עמה לעומת  חיי

 .מכאן שישיבת כרכים קשה" לשבת בירושלים

 

ld. 

 
ההתכללות כשהם משולבים במדרגה נאותה והגונה ו  ההתחלקות.חינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלוםא

בין בפלגות , יש לרעהוא ודבר זה נוהג בין בעמים ביחושם, אושר וההצלחה החברותיתה הם מעמידי

דול ג ואם יהיה עם אחד. ו דברים מיוחדים בין רוחניים בין גשמייםל כשם שכל עם יש. ושדרות שבעם אחד

, העצום של העם הגדול לא יבלע את היושר והצדקו רק אז תקוה שבכח הגדוליש , ונשגב ולו יקהת עמים

כ להיות עמים רבים "טוב גו ,אף שטוב מאד הוא ההתאחדות של כחות רבים למרכז אתדש כשישים לב

ם האהבה ע אבל עליו להשכיל כי, על הדגל ראוי לכך מצד ערכו הרוחניב 'מתכנסים תחת דגל אחד כ שיהי

. ז שאינם רעים ומשחיתים"עמוד בקניניו השייכים לו כי צריך שכל אחד,  ההתאחדותהזאת הבאה לרגלי

השואבת אל תוכה , בירה ועיר החכמהה עיר, כ בין ערים מיוחדות ביחש אל המטרפולין"דבר נוהג גה וכן

המרכזית יכירו באחיהם בני ערי ו נכון וכשר הדבר שבני העיר הגדולה. משתכללת על ידםו את ערי השדה

לבלי להעמיד , לפיותת שמצד זה ראוי שכ ולם יהיו פונים לתל, הצטרפות והאחוהה השדה את היחש של

, מנם עם זה לא יאבדו דבר בני הערים מזכיותיהם בעריהםא .שום מרכז אחר המביא לחילוק התיומת
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ערים מנהגים חשו לחוש למנהגי בני הב עד שאפילו במה שנוגע לדיעות, חומריות בין הרוחניותה בין

להכיר הזכות , רות היו חורשותפ ה שתי"ד פסחים ד"י' ד' מקום שנהגוי וכתו' ירושלמי בפה כדברי, הבאים

ביעו טוב ה כ"ע. ל כל עיר ועדה ביחד עם ההתאחדות להאחוה הכלליתש המיוחדת הרוחנית והחמרית

ת בכח המרכז תאחדים עמנו בכח האחוה שמשתכללמ אתם, באמרם אחינו, לבבם ואמתת משפטם גם יחד

ואין לנו חפץ בהסיר , לוניפ כ אנשי המקום"אמנם הננו מכירים שעם זה הנכם ג. ר הקודשה 'של עיר ד

גדול ה כ כעין הרגל והדרכה לשלום הכללי"וזה יהיה ג, ליכם בטבעע יחושכם אל עיר מגורכם החביבה

מרה תורה א"תושב וחי עמךגר ו", שלום לכל העמיםו אשר דרכיה דרכי נועם' פ תורת ד"שירחש ישראל ע

עה ומזקת ולהיות איש אישר ר אנו רק מקפידים על הסרתו מדרך, ני נכר הגרים אתנו בארצנוב גם ליחס

אך   , רג 'ומה וארץ אבות יכול להיות לו עליהם געגועים וחבה ומזה יהיא אמנם אם י ש לו. כחובת בני נח 

ולא יקחך לבך להכחיד ממנו א ת   . ראויות לאדםה ז תכירהו לתושב לענין קירוב הדעת וחופש וזכיות"בכ

וכפי ההדרכה " . וחי עמך) יהיה( גר  ותושב"א "כ, רק תו וטב' טבעיות לעמו ולארצו עד שיהיה רגשותיו

אחים כ להכירם, כ ההדרכה הפרטית מעיר הבירה ליתר הערים"ג' הית הכללית ביחש אומות העולם

אחינו , זהו השלום הישר האמיתי. דרישותיו כולםו ומםמאוחים ומחוברים ועם זה באפס ביטול לערך מק

 .מקום פלוני בואכם לשלוםה אנשי

 

le. 

 
הר הבית אפילו אגריפום המלך נומל הטל על ל הגיעו, חליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הביתה

. ויכ י ליכי דליתני ולא שמחת א' ארוממך ד , שירב הגיעו לעזרה דברו הלווים, נכנם עד שמגיע לעזרהו כתפו

י כל פרט ופרט "כללית שמתקבצת  עה סוד הבאת  הביכורים הראה בפועל את ההתאחדות לתכליתי באשר

נין הקדושה ע והנה צריך שיתרשם לפי. יותר פרטית שהיא עבודת האדמהה בעבודתם, מפרטי האומה

כ "ע. תכלית הרוחנית והתעודה הנפלאה של ישראלה שיהיה חותם ההתאחדות, המיוחדת לישראל

ששם עלו "הוא מקום הקיבוץ הלאומי ש ,מעלה של ההתאחדות שבא בהכנתם להתקרב לירושליםה אחרי

עליה להר הבית ששם ה עוד צריך לסמן מעלה יותר עליונה שהיא". חוברה לה יחדוש עיר", "שבטים

 ציירה בתורל תכלית הרוחנית שהיא מביאה להתאחדות הכללית אפשרה אמנם. מתגלה התכלית הרוחנית

וההבדל הוא שאם היא תכלית לעצמה ראוי . שגבהנ אמצעי אל חיי הפרט או שהיא לעצמה תכלית

התאחדות די לה שתהיה נפעלת ל אמצעי] אם היא[תחת אשר , גופו של כל יחיד מיחידי הכללב להעשות

ד בית מק ום היעוה בואם להר, כ בבא ההכנה היותר מבוררת"ע. אוצר הכללל רק שימצא, י שליח"ע' אפי

להורות שהתכונה הרוחנית אינה , וטל הסל על כתפונ שם אפילו אגריפום המלך', הר ד, הרוחני

ביחוד  , ע"ין רוחניותם של אוהב כאשר אפשר הדבר, לויה באיזה דבר ומשמשת ליסוד הקיבוץת בישראל

שיש  , חנירוה מעמד להקיבוץ הלאומי גם מצדו' י התכונה הרוחנית יהי"עש רק' ז שכל תוכנם הי"עובדי ע

מת שהיא לעצמה בתעודתה ועומק הצדק והגיון האמת   א ', לא כן תו רת ד. להאנושית עליו דרישה חזקה

כי הדבר , היות הדבר רק נפעלל כ אין כאן מקום"ע. התעודה היותר נעלה גם מצד כל פרט] היא[ שבה

י "עשותו על פשרועצם החיים אי א, א בפני עצמו"ריך שיהיה לנחלה לכצ שהוא עיקר המגמה האנושית

כאשר השמים החדשים והארץ החדשה "', ולם לפני דע והנה זאת היא שעומדת לישראל להיות עם. שליח

אומות שיש להם תעודה גם ה מפני שכל" . כן יעמוד זרעכם ושמכם' ושה עומדים לפני וגוע אשר אני

ליונה כבר ע וממות היותרובבא תור ההתר, כ תחול עליהם זקנה "ע, מצעיא שהיא איזה דבר, לרוחניותם

מנם בישראל שיסוד התעודה שלהם היא התעודה א .שמשו את אשר עליהם להכין והם מתחילים לרדת 
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כ אין להם ירידה "א. מטרתםל ז"שהחיים עצמם יבאו עי, עת אלהים אמת ושלום עולמיםד ,בעצמה

תכן להיות  י צל שאר אומותכ לעומת שא"ע" . מעשי ידיהם יבלו בחיריו כי כימי העץ ימי עמי", וזקנה

, פ חק עליית וירידת העמים שכבר קרוב קצם לבא"ידעו עש ,שבהגיעם לתכלית רוממותם ישמחו אויביהם

כ דבר ו   "ע, עודתינו היא לעצמה תכליתיתת ,לא כן א נחנו בני אל חי. בר מלאו ת עודתם האמצעיתכ כי

 " .כי דליתני ולא שמחת אויבי ל'  ארוממך ד" הלויים כשיר

 

lf. 

 
מכפרת , העולה מכוונת כנגד הרעיון. ותנים לכהניםנ ג המלים היו עולות ומה שבידם"גוזלות שעה

היות המחשבה והבינה נתונים לכל ב הוד האומה ויתרונה יראה. לי"מחשבה העולה על הלב כדחזה על

תי סור מן לבל, דולהג היה המשמעת המעשיתתאמנם ע ם היותה רבתי בדעות" . 'ד כל בניך למודי", בניה

נ "ע הגוזלות אמנם היו. פ הכהנים מורי התורה"מתפרשת כרגיל עה ,פ התורה"המצוה לכל דבר דת  ודין ע

שמה ', ועקב ענוה יראת ד. (מעשה מדעת נפשה ז את ערך"הרעיון התנשא מעל המעשה והרים עי, הטלים

רויה בלב כל יחיד מישראל שש בהוראה להכונה הרוחנית, והיו עולות כולן כליל) כהניםל שבידם נותנים

וד יותר ע .ותנים לכהנים כפי ערך הדעה היותר מתרבה ומתגדל ת בעםנ מ מה  שבידם"ומ. בטעם המעשה

וערך ההצלחה , ולם מצד הערך המעשי שבהםכ היה מובן ערך הגודל הניתן למעשה התורה והמצות

אמנם . כל חוקי החייםב פ ההמשכה למרכז אחד"האחדות המקודשת שמ תמלאת רק  עמ הכללית היוצאת

וכרח להמצא כח מנגד  מוחלט בין תעופת הרעיון שהוא מ "לולא קדושת התורה ואלוקיותה ה

, וערוכה בעצה עליונה' היותה תורת דב אבל. רבה לפי מעלת הפרטים אל כיוון המעשים לפרטיהםה מחולק

ישאו בד בבד , משפטה פ דרכי"גם כל הפרטים המסתעפים ממנה בתולדותיה עש היא מכוננת באופן כזה

, כ עם היות הגוזלות באות עולות"ע. כם יותר נעלהח עם בל רעיון נשגב שיוכל להגותו לב כל

ותרומת היד , ותנים לכהניםנ אינו מונע וגם עוזר שמה שבידם, מחשבה עליונה ואידאליתב רצופות

עז ב   ומתרחבתרטיה מתאימה היא עם  המחשבה היותר מתנשאת פ המעשית הנראית מצומצמת בדיוק 

איזוהי פרשה קטנה שכל . ם כל מרום ונאצלע ובזה יונח קו להתאמת העבודה היותר חמרית. רעיונותיה

 ".'בכל דרכיך דעהו"ה ב גופי תורה תלויין

 

lg. 

 
בי  א י אומר  עד ארמי אבד "ר, להיך עד שנומר כל הפרשהא 'ודהו הסל על כתפו קורא  מהגדתי היום לדע

וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אבד   ', וכ ור יד את הסל  מעל כתפוהגיע לארמי אבד אבי מ

היא ' פ כל דרכי ד" י האחדות המושג ע"ע הקדושה הכללית שמתמלאת. ד שהוא גומר כל הפרשהע אכי

י התיסדות  "כי רק  ע, דעותה האחדות המעשית מביאה לאחדות. במעשה וברעיון, ניניםע מצטיינת בשני

לויה ת  זדככו הדיעות לבא לקדושת המחשבות שסגולת ישראל בהםי ה בכלל האומהחק ומשפט התור

פ הוראת הכהן  "וא שהמעשים הם יותר תלויים עה החילוק הנמצא בין המעשים והדיעות. 'להאיר באור ד

פ שאין ההכרה הפנימית של הפרט  "עא .פ המשפט אשר יאמרו לך"ע, הורות תורה כאשר ביארנול המיוחד

וזקן , כלל ה למען אחדות' מפני שכך הוא חפץ ד, מין שהוא שמאל שמע לויי ך הדבר עלמכרת את ער 

אמנם החלק . די שלא ירבה מחלוקת בישראלכל"זח ד למחול לו אינם מוחלין אמרו"ממרא שרצו ב
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כאשר האריך , ההכרה העצמיתב אבל תלוי הוא ביותר, י ישרת המעשים"מילא הוא מתישר עמ העיוני

שכליות ה אמר בפרשת כי יפלא ממך דבר למשפט שום דבר מתוצאותנ שלא,  בהקדמהבחובת הלבבות

פ יושר מעשה התורה כבר ימצא "א ע"כ, חכמי הסמךו ז לא נסמך העיון אל המרכז"מפני שע, בחובת הלב

בתחילה , כ נחלקה כאן ההגדה"ע .פ דרכי יושר וצדק"עצמי מסילה לדון דין הדיעות הרוחניות עה השכל

ליו שם ע ובזה פונה הוא אל הכהן ומיחד, כוון כנגד האחדות המעשיתמ אלהיך' דתי היום לדיאמר הנ

אשר יורו מורי התורה , פ התורה"ההשפעה הכללית עמ פ ההדרכה הכוללת היוצאת"כלומר ע. שמים

כי , ענין המעשה מבוא לרגש העצמיב ואין. בזה אמצא מגמת  ביאתי לארץ', מקום אשר יבחר דב יושבים

וא לבטל דעתו נגד ה ד נגד הכרתו ודעתו הפרטית מחוייב"פ הוראות ב"מעשים עה התחייבות' תהי' אפי

כ יפנה להעיר לבבו בצד העיוני "אח. פ מוריה"התנהג על שלמות הכלל של האומה בכללה שצריכה

' שם דאלהי אבותינו ולא ייחד ' אמר די פה. מארמי אבד אכי, והשגחתו' בזכירת העבר דרך ה, אחדותה של

לא , ת ה דיעות האמתיותא למות המעשה גורמת שההשגה הפרטית מכרת  כבר  בעצמהש כי, דוקא על הכהן

, ואה דרך אחד, הנה ביחש הדיעות עם המעשים ישנם שני דרכיםו .רק מצד הסמיכות על הכהן המורה

צר של מבלי נגע כלל אל האו, מימה וטהורהת 'שהמעשים יהיו נשמרים בכל תוקף זהירות ביראת ד 

שהוא צריך שווי גמור  , מעשיה פ מרכז האומה"כי המעשים צריכים שיהיו כלולים ע. לבההדיעות ורעיוני 

נים לתורה פ והרבה, אמ נם שדה הרעיונות רחב הוא. מחלוקת והתבודדותל באין חילוק כל דהו הגורם

 השיתוף שיש לכהן 'כ צריך שיהי"ע. פי כחו ושכלוכ א ואחד"כ, במקהלות ממ קור ישראל'  לעבוד את ד

. על הכהן'  מעשית בשעה שקורא את שם דה בעלים הפרטיים בביכורים נגמרים בעודנו עסוק בהצעהה עם

י "כ ע"אמנם אח. תנופהה ומשם משתתף עם הכהן במעשה, קורא עד ארמי אנד אביש י"וזהו דעת ר

נין ע ואין לשתף בזה, וללא כפי שכלו יה"כ, א קובע ברכה לעצמו"כ אמירת הענין המענין את הרעיון אז

ק שאחרי גמר כל הפרשה היתה "ברי תד ולפי פשטן של. ד ק בוע"המעשה שתלוי בהוראה והסכמת ב

ועם , ל המחשבהע מ המעשה פועל הרבה"נראין הדברים שמ, ין הישראל והכהןב התנופה המשותפת

 נכון ש יפעלו כ  דרך"כי יש ג. מעשי שבו הכהן משותףה הרכוש המחשבי ראוי שישתמש גם ב חלק

כ להשתתף  "יבא אח, עיון כפי שכלוב ועם התרוממו להשכיל. לרומם בכח העיוני על המעשים כולםו לטוב

כ "אחרי גמרו גש כ נכון הדבר"ע, אז ימצא בהם עצמם אוצר רב דעת, מעשיםה עם כח ההוראה לפרטי

 אם יש מקום והדברים נוגעים. כהן במעשה התנופהה ההצעה העיונית ישוב להיות משתתף עם

ין העיונים אנ"ם במו"רמבה שלפי דעת. יוניות עם פרטי המעשים בהלכות ופרטי המצותע להשכלות

כ אין  "א, רוךא ל הוא שגעון"ובקשת עילה לפרטיהם בעיניו ז, כללי המצותב א" השכליים מוצאים מקום כ

ם יש לצייר אוצרות אמנם כפי מחקרי חכמים רבי. כהןל יד העיון מגעת כלל למעשים שבהם יש שיתוף

ז "ענין טעמי תורה  שיקרים בעוהבל"זח וכן מטין ד ברי. לירא יו' בכל  פרטי המצות בסוד ד' דעת דו תבונה

מעשים עם הצד העיוני ה ז יש יחש גדול לפרטי"ולפ. כמה מאמרי ם בזוהר מורים כןו ,ל"קפויין יהיו לע

צעתו ה הכהן במעשה אחר שכבר הקדיםז בהשתתפות עם "הורות על וראוי, פ ההכרה העצמית"שבתורה ע

שהיא בטוחה שכבר , היא כללית, ע"א בפ"בינת כב שאם שהיא פרטית ותלויה, בהכרת ההכרה המדעית

אליהם פונה התורה בכוונתה ש מעשים שכל האומה תכיר את המאו ר האמיתי שבדיעותה יביא יושר

 " .ורא כי נר מצוה ותורה", הכללית

 

lh. 

 
אחד השוכן ' על שם ד, ברית על האחדות הרוחניתה המזבח הוא אות. השתחוה ויצאהניחו בצד המזכח וו
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לעולם ' ההתאחדות המעשית תהיש ולאות. ר כשבנו מזבח אחר "ג וב"קצף גדול על ב' כ הי"ע ,בישראל

בפועל בכלל ' רך דד שכמו שיהיו המעשים כולם מחזקים את, התאחדות הרוחניותה הולכת שלובת יד עם

אמנם התנאי הנצרך לבא מקיבוץ פרטים לאחדות . להשיחזקו את הדיעות הנשגבות האומה כן 

ל הרעיונות  כיכ.מחשבהבפועל ביןב בין, מעשה ובעיון הוא שלא יעמיד היחיד את פרסיותו בעיקרב שלמה

בין , טובת הכלל הגדול בעיקרל וכל המעשים צריכין להיות הולכים בעיקרם] המחשבתיות[ )המחשביות(

דיעות ב בזה ילך בדרך טובה ואורח חיים בפועל וישיג ארחות חייםו ,ולות בין מצד הדיעותמצד בפע

הטוב לכל ' ערך הפרטי מול האור הגדול אור דה וזהו שורש ההשתחואה המורה על הביטול של. טהורות

 .צד המזבח והשתחוה ויצאכ כ לתמם כל החזיון של הביכורים לכל הצדדים הניחו"ע. ולםע שכבודו מלא

 

n. 

 
התקינו , נמנעו מלהביא, ודע לקרות מקרין אותו י ראשונה כל מי שיודע ל קרות קורא   ומי שאינוב

ראשי להתכללות הכלל מכחות פרטיים ה הענין. קרין את מ י שהוא יודע ואת מי שא ינו יודעמ שיהיו

 הכבוד ת הנחתא כ"עד שלא הניח ג, הקיף את כל צדדי ההתאחדות, ביכוריםה י"שהתגלה במילואו ע

וגם אותו  החופש . הניח לעצמם לפי ערכם ברשות עצמםל מקום  ליחידים באומה' ויתרון המעלה שהי

שנם ענינים כאלה שהם נעשים בדין י .ידם באהבה כשיראו שבחק הכלל יביא לתוצאות לא טובותמ יניחו

פ ערכם "ע שולל מיחידים התגלות לבבם, הנה כיון שהמטבע נקבעה כברו ,פ מטבע קבועה"תורה ע

טוב הוא שכל יחיד מצויין ימלא את   , כלל כולוה ז וסלא הויק הדבר אל"אמנם  כ. והשקפתם הפרטית

טבע שוה ומסויימת ירד הרוח מ אמנם כיון שבערך הכלל מאין. פ מדתו לעצמו"רוחניים עה הנהגתו בעניניו

גם אלה , כללה ד עבודתוכיון שנתקנה הכל חייבים לעבו, מטבע להיתקןה ויבא למצב מורה ועזוב צריכה

לבבם  ' לפי המצויינים בעלי רגש ודעה יותר הי, תפילהה למשל. היחידים שלא הוצרכו לזה מצד עצמם

. א כפי רוח בינתו ורגשי לבבו"כ ,התמלא רגשי קודש אם היו מתפללים כמו קודם תקנת הנוסחל קרוב

בא לידי ל והוצרך הדבר, לגמרייסוד התפילה נעזב ' תפילה הקבועה היה שמבלעדי, אמנם למען הכלל

ואם תעלה על לבבו מחשבה . פרוש מן הציבורל ועכשיו שנתקנה חלילה ליחיד, תיקון מטבע כוללת

השכיל כי עבודתנו לצורך הכלל היא ל עליו, פ רוחו"מטבע עושקת ממנו הרחבת הרגשת לבבו עה שצמצום

ויפה . איש אשר רוח בול לה שבנדבותפ שהיא הגדו"תנדבות גם את שאר רוחנו אעה כ כמו כל"כוללת ג

שביל ב לא בא הדבר למדה זו שמי שאינו יודע לקרות ימנע מהבאהש ז"וגכ, נתגלה לימוד זה כאן בביכורים

בודאי קורת רוח היא לבעל לב רגש שק ורא בעצמו ו ,נכון חילוק המדות' הי, שירצה לדמות עצמו להיודע

כבר יש צורך , יון שנמנעו מלהביאכ אמנם. ועזו  בדיבור פה' פועל רגשותיו הסוערות באהבת דה ומוציא אל

מחתו השכלית בידעו שבמה ש הנה תגדל, מצמצם את הרעיון והרגש קצת אצל  היודעש פ"בענין מרכזי אע

יביאו ו י שגם בעלי המעלה הנמוכה יבאו"וא עובד את עבודת הכלל עה שהוא מחסר התגלות לבבו ברגש

והיתה ההשואה הזאת אב להרבה , י שאינו יודעמ רין את מי ש הוא יודע ואתהתקינו שיהיו מק. ביכוריהם

אבל זאת  , פ מדתו הפרטית"חבה ער מצד עצמו יכול ללכת באורח יותר' שכל חכם לב הי, וגדריםמ דברים

צמצום רוחני ב מדת הקדושה היותר רוממה שחייבים ראשי העם להתנדבו היא הצדקה היותר נעלה

הם עומדים כבר בצמצומם  , טוב היוצא מכח אחדות הכללה ובהשכילם את, הגדוללפעמים לטובת הכלל 

שאלו . "הגוי כולו' חפץ בשלום עם דו סוד רחב המרהיב את הלב הטוב של החכם הרואה את הנולדי על

להינו אבקשה טוב א 'למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית ד", " והביךא שלום ירושלים ישליו

 " .לך
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n ̀. 

 
, של זהב והעניים במלי נצרים של ערבה קלופהו עשירים מביאים מביכוריהם בקלתות של כסףה

, כ יש מבא גדול ליו פי והידור במצות"ע ,נפש האדם נמשכת אחר ה יופי. הכיכורים ניתנים לכהניםו המלים

ינם ל היופי אש אמנם ההכנות; משכות להתעורר על ההוד הפנימי הנמצא בהםנ שבזה יהיו הלבבות

עשירים לעטר את ביכוריהם בקלתות של כסף ושל ל כ זהו הדבר המסור"ע, מצויים ביד כל אדם

שתמשיך חוט של , עשה האהבה הפנימיתת מנם כל מה שיוכל היופי לעשות להמשכת הלב יותר מזהא .זהב

אמצו הת, יופי חיצוניב כ העניים שאין בכחם לעטר המצוה"ע. אין בו יופי חיצוניש חסד גם על  דבר

נאה ו לפאר כהשגת ידם שיהיו סלי הנצרים של ערבה קלופה, ופםג להראות סימני האהבה הפנימית בעמל

והיה התגלות כח האהבה עומד , ביכורים לכהניםה ובהראותם נדיבות רוחם לתן גם הסלים עם, בערכה

  .יופי החיצוני של עשירי העםה במקום כח
 
 


