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דלמא  , האי מסכת לא תשייליה בממכת אחריתיב בר פחתי לא אמינא לך כי קאי רבי, ח לרב"ל ר"א

תא מיהת  הש, ך שינוייא דלאו שינויא הואל דמשני, דאי לאו דרבי  גב רא רבא  הוא  כספתיה, דעתיהא לאו

ת פריו בטח ככל ההויות א ואהשכאשר יתמלאו חוקיו יתן , השכל יש לו חקים קבועים. ךלשפיר משני 

פילו א ,ל הדברים המקריים שאין להם יסוי חקי בטבע אין להשעןע מנםא. הטבעיות שראוי לסמוך עליהן

אז , ן המושכל הנדוןהיות החכם עוסק בעניב כ"ע. אם יזדמן שיוצלחו אין לדון ממקרה אחד על חבירו

רך הרגיל הטבעי אין  ד פיכאז , אמנם בהיותו קאי במסכת אחריתי. בר שלם ומתוקןד ודאי יוציא שכלו

, אותו הענין שהוא אחד מהחקים הטבעיים של השכלל ההתיחדותשכיון , לבטח בתוצאות שכלו

,  שאין מ עייניו שמה כעתעיון גם בעניןה אמנם יז דמן כי שכל נע לה יסקור בס קירה אחת א מתת . אןכ חסרה

ז מסכת  "וא לפה הכלו, מושכלות הפרטיים הם מתקשרים לחטיבה אחת שלמהה מפני שאצל הגדול כל

א הזדמנות בשאר רוחו של יחיד "חק קבוע כ' יהיש אבל דבר זה אינו נחלת הכלל באופן. אחת

כ אין ראוי "ע.  בכל עתבא ההזדמנותת וכל דבר מזדמן אפשר שיקרו סבות מעכבות שלא, א"בבנש ומצויין

חרי ההתיחדות א אמתהדהיינו הוצאת , ה שהוא בערך חק קבוע לשכל האנושימ א"לשום קו להנהגה כ

, כספתיה שלא יוכל להשיב, יון דאי לאו ררבי גברא רבאכ ויש בזה חסרון מוסרי. הגמורה בענין הנידון

כיון שכל דבר יוצא  , א יופיע באיזה זמןל אנושיהארע שאותו היתרון הבא משאר רוח חוץ לטבע הקבוע י פן

ידי תוצאות של  ל זה מכ "ולבד החסרון המוסרי יוכל לבא ג, קרי ונח לקבל שינוימ פ"מן הכלל הוא עכ

למד ו .ואולי לא תשיג רפיון הדבר ותקבלו שלא בצדק, ינוייא הואש דמשני לך שינוייא דלאו, חסרון שכלי

פ שהנסיון הורה שעלתה "אע. ינם מסכימים להא גיון השכליכ שאין לסמוך על איזה הנהגה שחקי הה"ג

מ אין לסור "מ, שני לךמ פירשג דהשתא מיהת "כ אע"ע. י הוא רק מקרה שאינו מתמידכ ,עםפיפה איזה 

השלמת ב א"שלא יתן פריו  כ, דק וחק קב וע בטבע האנושי בשכלוצ מן האזהרה הנוסדת על אדני משפט

 .א אחד מהםשהתיחדות העיון בענין הו, חקיו

 

a . 

 
', כוו ומאימתי התחלת מרחץ, עפורת של מפרים על כתפיומ ר אבין מש יניח"א, מאימתי הת חלת תמפורתו

שקולים בשקל הקודש שעליהם אין , ייג לתורהס כל דברי חכמים שעשו. 'ומאימתי התחלת אכילה כו

כל צדדי  החיים על ת א העמידלוכאשר החכמה האלהית שיערה איך . מהם אין לגרועש להוסיף כמו

כ על "כביד גה ולבלתי, י מיעוט רישומן במעשים"מוסריות הנשגבות עה לבלתי הכחיד את הפעולות, מכונם

כן העריכו חכמים לפי מדה  , נ "ל בשלישי ממו"מ ז"ה הרז כאשר ביאר דבר, החיים החומריים יותר מדאי

לא הכבידו אף כחוט השערה , לק ייגסוכאשר מצאו שמספיק , וכן דבריהם בעשותם סייג לתורהת ת אזו 

ל איסור  ש כ באשר  מצאו שלפי מדת הערך"ע. אנושי ולהניעהו מחפצוה יותר אף להכביד על הרצון

די באסרם איסור לכתחילה שלא , גרום לה ביטולל ההתעסקות לפני תפילת המנחה בדברים שיוכלו

שר החל מעסקיו את א  לגמורתחילו אין צורך עוד לעמוד לפני חפץ האדם השוקקה אםו, להתחיל



כי אף אם רק הפנה מעסקיו והכין עצמו לאיזה , אנושיתה כ על סוף הדעה והנטיה"עמדו ג, החומריים

שפטם הנכון כי בכלל אם התחילו אין מ כ הוציאו"ע, קשה בעיניו לבטל את הכנתו ולהנזר ממנהי ,ברד

כל ענין לפי , קודמות לוה לה בההכנותא גם ההתח"כ, התחלה בפועל הדבר עצמוה אינו דוקא, מפסיקים

עמוד ל במקום שאין כח מכריח מוסרי מספיק, טבעית של האדםה כי ראוי לכבד גם את הנטיה, תכונתו

 .דוקא כנגדו

 

b . 

 
ולא פליגי הא לן והא , רבי חנינא משיתיר חגורהו רכ אמר משיטול ידיו, מאימתי התחלת אכילהו

, כ בטבע הארץ"ם מעט ואם הרבה גא הקשור, זה יחש עם טבע העםמנהגים הנימוסיים יש להם איה .להו

לעומת זה מי  , ופנית רבהג גירת החגורה באמץ היא מורה על מצב גוף מוכן לעבודהח ויתכן היות שבאשר

עיק מ א צריך להסיר מגופו כל"כ, ין מצב שינוס מתניים הגון לוא שהוא מסור  להגיון ועבודה שכלית

אינה מיוחדת לסגולת העיון הנעלה , חשוכאד רעאאכ בבל "ע, גיונו אשר ישאהווללכת חפשי כפי רוח ה

, כ החגירה בחוזק"ג יאהשמהן , ם יותר נוטים למצב מורה הכנה לפעולות חומריותה נשיהאכ "ע, כ"כ

ל כ ושתעודת העם היושב בה היא להיות, שראל שאוירה מחכים י אמנם ארץ. המורה על זריזות גופנית

כ לעבודות  "עת הצורך יאמצו זרועותיהם גב רק לפעמים)ו(, הוגי דיעות  וחושבי מחשבות'  דבניו לימודי

נימוס הקבוע ימשכם  ה אבל', ויפה תלמוד תור ה עם דרך א רץ, חכמה לשנא עצלהה תנאימכי , גופניות

, נביא ה לא אמרממקרא ו"ספרויעם זו יצרתי לי תהילתי . "ומרח למצב ראוי לעבודת רוח יותר מעבודת

' אנכם ובני נכר איכריכם וכורמיכם ואתם כהני דצ ועמדו זרים ורעו", שגם לו יבא תר בחפץ צור ישראל

העבודות הגופניות היו מסורות לגרים מבני ש ,דוגמת העתיד בימי שלמה' וכבר הי". שרתי אלהינומ תקראו

, בת בתורה וב תעודהחשמ לאכת מוישראל עשה חיל בעבודת הרוח וכל , פ תכונתם"כך על מוכשריםהנכרה

הוגי ו בין חכמה עיונית שרי קודש, הנהגה ושלטון שרים ונציביםכ בין חכמה מעשית, במוסר וחכמה

 " .מוע 'דכי חלק ", שזהו באמת חלק ישראל בעמים רבים, דיעות

 

c. 

 
, ימצלו רבא שדי גלימא  ופכר ידיה. קראת אלהיך ישראלל אמר הכון, בא בר רב הונא רמי פוזמקי ומצליר

שבח , כללה לשתים מערכות שהנה רינה ותפילהב כשם שנחלקה התפילה.  אמר כעבדא  קמיה מריה

חלק הרינה , מגמת השבח. אדםה ונות הנה הפעולות שכל אחת מהנה צריכה לפעול על נפשש כן, ובקשה

 מוכנת' תהיו ,מרומםהלמען תכיר בזה את ערכה , פש האדם בשבחה ליוצרהנ הוא לרומם את , שבתפילה

ממילא הוא , ועזו' אל כבוד ד, ל החכמה והדעתא וטהנובהיות האדם . קונה'  יותר להשכיל באמתת ד 

. א עבודת בן אהוב וחביב"כ לא עבודת עבד, ועובד את בוראו מאהבה, מתקדש במעשיוו דרכיובמתעלה 

שר  כאש שלא יחשוב האדם, ל הזהירות במעשה רק מדעה אחת רעהא הנטיה הזאת צריכה שמירה ביחש

, כ מדקדק במעשים פרטיים"ינו צריך להיות כא הואש, ואהבתו' כבר מעלתו רמה ונפשו נוטה אל אור ד

טובות למי שלא הגיע עדיין ה א בתור הערות לכונן צעדיו אל המושכלות והנטיות"ינם כאשהם לדעתו

יד על האדם מת כ צריך לסמן כי"ע. עמים רבות שערוריה בישראל ובאדםפ ומזאת המכשלה יצאה. עליהם

עילוי הנפש ואין תכלית  לכבוד האור האלהי הזורח על ל כי אין קץ, להיות מכין עצמו לקראת  אלהיו



גם שלא יפול בנופלים , ותר עליונהי מעלהלוכל מה שיוסיף מ עלה צריך עוד להוספת הכנה , מוכנתה הנפש

יצונים צריך להיות זהיר ח היותרכ גם ב מעשים "ע. גדול מחבירו יצרו גדול הימנוה מפני שכל, מרום מעלתו

,  "גליך כאשר תלך אל בית האלהיםרשמור "כתובה אמרשכמו , הרבה עם רוממות מעלתו

סרה מעשית גם היותר ק לה ה כלמתשמו ר עצמך ' התנשאך לחקר שדי ולחשק באהבת  אור דב כלומר

בסורו ו .להיואקראת וא אדם וכל ימיו נתונים המה להיות מכין עצמו לה כי זה כל האדם באשר, ונמוכה

כ ברצות רבא  "ע. אור היושר האלהי שיופיע בנפשול מדרך הטובה המעשית כבר אבד את הכנתו ולא יזכה

ת האדם מלכות והוד והדר מצד א לבישמשהוא אמנם , סמן את הערך של חלק הרינה שבתפילהל ה"בר

וראת הגדולה ה צריכהשלהורות , ועם זה רמי פוזמקי, מתנשאת להדרת קודשה רוממות מעלת נפשו

ובזה קשור הוא הצד המעשי שבאדם עם . מוכים שבונ להתפשט על כל הצדדים האנושיים גם היותר

. כ מגביהי לשבת ומשפילי לראות"ג הואשובזה הוא נכון לקראת אלהיו , עיוני באופן מוצלח מאדה צדו

תרונו הוא שהוא י וכל, גמורהשהרי אין האדם משיג את האמת ה, עלת העיוןמ גד נותואר הכנה נאות מאד 

כ צריך "ע. וא רק לפי ערך הכנתו לפי הדבר המושג לוה כ כל כבודו"א, לפי ערכו' משיג את דעת ד

, לפי ציורו של האדם' הוד לשם דו בודכאדם מכבד מאד את כל מעשה וכל תכונה הנושאת עליה ה להיות

לא ', ם דש המוגבלים לעומת הדר כבודומר כי במה נחשבו דברים כאלה ל בבולפ שלפעמים ישאהו "אע

כ הכל גדול ורב ערך  "ע. רך הכנתו מצדו לקראת אלהיוע א לפי"ישכח שכל מעלתו האנושית איננה נערכת כ

ריכה שתפעל על צ תפילההשחלק הבקשה של , בא הפליא לציין את הפעולהר .מי פוזמקי  ומצליר ,הוא

יזכר כי אלהים צורו , אל רצונות זרים, נת עבדותל תכוא בעודנו נוטה, האדם גם בהיותו בשפל מצבו

ה הוא נחשב כיון שאין בידו לכונן מ רעיםוורצונו הפרטי הנוטה לדברים שפלים , ידו כל טובו וחייוב אשר

, ממשכת עליו רושם כבודה שדי גלימיה, כ לא לו להתהדר מצדו החמרי"ע. רחמיוו 'צעדיו אם לא חסד ד

. שגבהוי ' דסורות ואין  בו בעצמו יכולת גם להגן ע ל עצמו אם לא חסד א דיוופכר ידיה להורות שהנה גם י

וגדר משובבות נטיותיו הפחותות הנה הדרך מפולשת מ ובהיותו, כ ראוי לו להתנהג כעבדא קמיה מריה"ע

  .רינהה אל, התפילה, מן הבקשה, ומקום קדשו' התרומם אל הר דל לפניו

 

d. 

 
אמר , עלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצליב כי איכא צערא, אמר רב אשי  חזינא ליה לרב כהנא

 .אמר הכון לקראת אלהיך ישראל, מצליו כי איכא שלמא לביש ומתכסי ומתעטף. מיה מריהק כעבדא

. התמימה' לך בדרך די ן שתי נטיות ראשיות שהאדם צריך לקנות את שתיהן למעןה היראה והאהבה

גבולם מ תפשטים נמיכת רוח וכניסת הכחות למען לא יתפרצומה ושגיהמאמנם תוצאות היראה היא לפי 

רחבת הכוחות הטובים שבאדם למען יוסיפו ה אהבהההיפך מזה תהיינה תוצאות , לחבל את דרך הטוב

ו הזמן להשריש בתוכו  ל בורימתי , אדם לא יוכל לדעת בפרטיות איך לתן משקל לרוחוה הנהו. עשות חיל

יא ה זהבאמנם העצה היותר מאושרת . אהבה המרחיבים את הלבה ציוריציורי היראה ומתי יקבע זמנו ל

פעם יעטה שמחה ורוח גיל ופעם תתחולל  , תחלףי שמסיבות', העולם והנהגת ד, להשקיף על מעמד הכלל

לפחות , כלל המציאותמ לק חוהאדם היחידי ראוי לו שימצא את עצמו  בתור . בעיתיםמ מצביםוסערה 

אדם ל כ זה הוא המשקל היותר מכוון לדעת למתי יטיב"ע. כרתוה פ"עאליו אותו החלק הקרוב ומתיחש 

ומתי ירבה בקניני , מוסיפים מחסום לכחות הרעיםה דרכו המוסרית אם ירבה ל צייר בנפשו קניני היראה

וא אות כי התכונות הנמשכות ה ,דהיינו בהיות צערא בעלמא. מרחיבים את הכחות הטוביםה האהבה

מען הרבות ל ,כ אז  הוה פכר ידיה ושדי גלימיה ומצלי"ע. סרות אז ב דורח  הנהממעמד הצערא דעלמא



עת להרחיב  , ובהיות שלמא בעלמא. ורה על חסרונםמ שהיות הצערא בעלמא, קניני היראה ומושגיה

, להוסיף עז ועצמה לנטיות הטובותו כדי להרחיב לבבו, אז לבש גיל והתעטף בכבוד והוד, טוביםה כחות

  .הכון לקראת אלהיך ישראל', אור דו שלמות דעתכדי להרבות 

 

e. 

 
והוא סבר זמן , ניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמ אמר, רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה

כל עת הנובעים ממקור האמת ש היא ב תורה תתן לאדם מדעים חדשיםה. חוד וזמן תפילה לחודל תורה

דיעות חדשות י אמנם התפילה אינה בנויה על יסוד הודעת. ת לעדתקיימומ אמתיותהכי כן , חיי עולם

פ כח "חלק מהידיעות הידועות מכבר להשתמש בהן עב עסוקתא  "כ, להעשיר את שכל האדם באמתות

כ אין לתפילה ענין עם משפט "ע. נפשה ק כדי להעמיק את הרושם של הידיעות המוסריות על כחותר הרגש

אמתיות שהן כב ר   ה  הכח שירגיש יותר הרגש האנושי את הרושם שלפי אותוכ א"כ, האמת מצד ע צמה

ת   א  ולפעמים דוקא הציור הבלתי מזוכך כל כך  ילהיב. רגש נפשיב צפויות וגלויות בשכל איך  יתפעל מהן

והנה השכל  . לפי הכרת רושם הרגש' שם יתל אריםתכ הותרו בתפילה "ע, הרגש מפני שהוא יליד החומר

מצבו הנצחי די לו בהרחבת ו שמצד עצמו, השתדלות הזאת של העמקת הרושםצמו לע אינו צריך מצד

כ "א. רושםה צריך סיוע מהעמקת , לי הגוף המכבידים על תעופת השכלכ אמנם מצד כבדות. הדעת עצמה

, א מצד מקרי הגוף ומשיגיו"כ, צמו שהוא חיי עולםע התפילה תכנה הוא לא מצד אמתת השכל הנצחי

בר ז מן תורה לחוד וזמן תפילה ס מנם הואא.  יתכן לעזוב  חיי עולם מצד חיי שעהכ לא"א, עהש שהם חיי

נטיה הפנימית  ה כי, לעולם ילמד אדם ממה שלבו חפץ : ורה יש כלל מונחת ניניעכאשר בכלל פרטי , לחוד

נאות יו תר  ' היא אות שאותו החלק יהי, זה החלק נמשכתל נטיתושוכיון , תנחה את האדם בדרך המשרים

כ "השפיטה השכלית לא תוכל כ, התפילהו כ בענין התורה"כן הוא ג. ו לעזר רוחני לפי מצב נפשול ותהיל

וכמה הוא , תנובת השכלו ריך האדם להיות מתפרנס פרנסתו הרוחנית מעמקי התורהצ לתן גבולות כמה

לזאת  , רהשי כ גם בזה הנטיה הפנימית תנחה את הישר שבאדם בדרך"ע .צריך לצרף עמו תבלין של הרגש

והוא העיקרי שבהשלמת האדם הפרטי  , וא זמן תורהה בהיותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת עסק התורה

חפץ הגעגועים ההרגשיים להרחבת ל וטהנאמנם בהיותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים שהוא . ולוכ והכלל

תכונה נחוצה לו אז יותר ה אותה, פ מדת ההרגש הוא אות שלפי מ צב נפשו"ע' פני דל התפילה ושפיכת נפשו

אלא , זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. מנה במעלהמ פ שהיא רמה"אע, מהשלמה אחרת

  .תפילהל שראוי להיות נוטה בהם, פ מדת הכלל"קבועים נקבעו עה הזמניםש

 

f. 

 
' ליקרי ע', צלויי והוה קא מסרהב רבי ירמילנגה , ז והוו עסקי בשמעתא"רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דר

 להשקיטםש, אדם הוא פונה מטבע נפשו אל רגשי קודשה .שמע תורה גם תפלתו תועבהמז מסיר אזנו "ר

אמנם יוכל האדם בזה . רושה לו התפילהד ,להוציאם מן הכח אל הפועל מעמקי נפשו החוצה, להשלימםו

כ  המון " לו גכן יש, משכלתה שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נ פשו, לליכ לטעות בדבר אחד

סוערים בלבב ה שהרחבת הרגשות, והנה זה ישכיל כל אדם. רצונות חומרייםו רגשות שונים לכמה חפצים

פ משפט דעת  "א כשיהיו מודרכים ע"ין טוב לאדם כא ,האדם אל הענינים החומריים וכל השייך להם



עזב נפש האדם אמנם בה. ישרהו נותנת צדק בכל ארחותיה ומדרכת את האדם בדרך טובהה ,התורה

נופלים וידרך דרך אבד ון ב הלא יפול, חומריות וכל התלוי בהן בלא מסורת ה תורהה לשאיפותיה הטבעיות

המון ו ,וההתענג על טובו והוד כבודו' שכללן הוא אהבת ד, רוחניותה אמנם בנוגע לשאיפות. ומות

הנטיות אין האדם צריך אדם לחשוב שבנוגע לאלה היוכל , הסעיפים המסתעפים ממעמקי אלה ההרגשות

תרון , תכסוף, תתגעגע, אהבת צור עולמיםבתשגה , פ דרכה"א יעזוב את נפשו ע"כ, הן נתיב לימודיללפלש 

ותן ההרגשות הרוחניות שהנה  אכ לצורך "א. תשפך שיח ככל אשר תשאה רוחה העולה אל עלומקירות לב 

לימוד התורי למען הקם  האוי למהר לעזוב בבא עת  תפילה ר כ"ע, הדרכה תוריתב סעיפי התפילה אין צורך 

ולא , בר משקלדשבאמת האדם צריך לתן לכל , למדנו בזה החכם מכל אדםיאמנם לא כן . עולה של תפילה

א גם "כ, שהוא צריך לסייג תורי להן להגבילן ולסדרן, דמהנמבעי לשאיפותיו החומריות שמצדן לבהמה 

.  הגבלה והערכה תורית לבל יעברו גבולותללהן צריך האדם גם , יסודי וענפי התפילה, שאיפותיו הרמותל

לצד הרגש , גם לצד המעלה שבושכדי שיחוק בלבבו , אדם למהר לעזוב תורה מפני התפילהלכ אין ראוי "ע

דעת כל משפטו ל, התורה שיעוריו והגבלותיו מעינימצריך הוא לשאוב , וצאתותהקדוש והנשגב שהתפילה 

לא זו שהמון   ,שמע תורהממסיר אזנו  כ"ע. הטובים העולה למעלה למשכילרך החיים ד איך לישרו עם

פ "עא, פילתותם גא "כ, תועבה באין מורה דרך ומנהיגם בנתיב חיים ואורהלרגשותיו החומריים יהפכו 

ולא תתן   , תוכל לההפך לרועץ וקלקול, כלית המגבילתהשמ באין הדרכה אלהית "מ, שהיא פונה למעלה

  .ם תפילתו תועבהג, צויפרי הטוב הרהאת 

 

g. 

 
דאית   יכאאשעתא הוו טפחי אעיברא דדשא ואמרי אי ווכל שעתא , אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי' א ור"ר

אשר רק הוא  קובע על התורה את ב , ערך הדין והמשפט התורי הוא גדול מאד .ינא ליעול וליתידליה 

מעשיים בתור ההתורה מתיחסת אל  החיים ' כלומר שצריך שתהי. ורת חייםתהחותם המיוחד שהיא 

כ באשר רו שם החלק "ע. תור חכמה נאצלת לבדהבולא רק  להכירה , מאירה לנתיבות החיים

, יתקיימו בלא כח דין ומשפט  שא"אכי החיים החברותיים , בתורה הוא גדול מאד על החייםש המשפטי

ל שאר עופועלת בזה שגם , םחיים במשפטיה ניכר רישומה מאד בחייהוכאשר התורה מנהגת את  כח 

זהירים שעסק תורתם העיונית לא יפריע את מהלך מכ היו "ע. ארחות החיים תהיה התורה שולטת

רק אז ת צא תכלית התורה אל הפועל בהיותה ש, המעשית על החיים המעשיים מהשפעת התורה השלטהה

אולי , וו גרסי ביני עמ ודידה, עיוניתהכ בתור השלמה לשקידתם "ע. רחות החיים המעשייםאמתפשטת על 

, וכולם כלולים בדין, ומדעשעל שלשתם העולם , שהם האמת הדין והשלום, עולםהכ על עמודי "להזכירם ג

פולשים מהורות שפתחי התורה ל, פחי אעיברא דד שאטהוו , בא ש לוםוכיון שנעשה דין בא אמת  : ל"כדחז

צדה העיוני לבדו ואינם משתדלים עסק התורה מ בלהוציא מהחושבים להסתפק , המה לדרך החיים

ל עוצם קביעותם בחלק העיוני  כעם , ל"אבל השלמים הללו ז. שפעתה על החיים המעשייםהלהגביר את 

י זהו יסודה של כ, ולא יחוש על ביטול תורתם העיונית, יה דינא ליעול וליתילמרו מאן דאית א, שבתורה

  .מעשיים החברותייםפועל בחיים הבתורה וקיומה התכליתי להראות קיומה 

 

h. 

 



 דיפתימר "ח ב"תנא להו ר. ליש ליבייהוחהוה קא , ומאיר הונא הוו יתבי בדינא כוליה "ח ורבה ב"ר

ל היום כולו תורתו מתי  כשמשה יושב ודן  ד"עוכי תעלה , "שה מן הבוקר עד הערבמויעמוד העם על "

עשה שותף נ אחת מעלה עליו הכתוב כאילו ין אמת לאמיתו אפילו שעהדאלא לומר לך כל דיין שדן , נעשית

ויהי ערב ויהי בק ר   "וכתיב התם , "ערבהויעמוד העם על משה מן הבקר עד "כתיב הכא , ב"מעבה "להקב

היא להיות , הצדיקיםוהשלמים , א"יותר גדולה שממלאת את לב  הגדולים שבבנההתשוקה  ".יום אחד

תמימה ה' שזוהי עבודת ד, כולו כפי אשר תשיג ידוחו אל הכלל כלהיטיב כפי , תמיד עובד עבודת הכלל

ללו לפעולתם במערכת המשפט להיות להועיל הוהנה כאשר מצאו מקום השלמים . במובנה האמיתי

כי איך , באשר חשבו למשפט, טןקצו בשום אופן לחדול מעבודתם בקודש גם חלק זמן היותר רלא , לעדתם

להצטמצם בהשלמתם ו, ת הכלל כולו הסובב אותםהיותם מסיחים דעתם מטובביעמוד לבם במנוחה 

עד שהוכרחו למנע מפני תדירות עסקי הכלל , נוחת נפשםמוהנה רעיונם זה מנע מהם . היחידית

כ תנא "ע"). יבייהולחלש "תי ההוראות שבשלפי (, מעסוק בהשלמתם הגופנית וגם הרוחנית, משפטיהםב

יא להיות פועל עובד עבודת העליונה שבחיים אמנם ודאי  אמת הדבר ש התעודה היותר ש, ר"להו רחב

אותן העבודות בכלומר רק  להתיחד , השקיף על ערך עבודת הכלל במושג צרלאבל בשום אופן אין , הכלל

יון כא צריך להשכיל שאמנם "כ, ה שלמות הפרטית תדחה לגמ רישהמונחות לפניו בהעמסת עול כבד עד 

כ לא רק השעות שבהן הוא מתייחד "א, חייובממנו שתעודת האיש השלם היא הטובה הכללית שיוצאת 

בין הרוחנית בין , שלמתוהכל צרכי , א כל שלשלת חייו"כ, כלל הן מלאות מתעודת חייוהבפועל בעבודת 

, פרטית שלוהכ במנוחת לב צריך לפנות אל השלמות "ע. הגדיל טוב הכלללכולם יהיו לתועלת , החמרית

תצא , בין בחומר בין ברוח, פעולות של השלמות הפרטיתהפעת ולדעת שאמנם מהש, הרוחנית והגשמית

נמצא שכל עניניו הפרטיים , בודת הכללעעה אחת ביום שבה יוכל ברכוש כחותיו הפרטיים לעבוד את ש

כ "ע', תונים נתונים היו לעם דנבאשר כל חייו , כ אדונינו משה"ע. מטרה הרמה הזאתההמה ממלאים את 

כ   "עד ערב נתמ זגו גואף שבמשך  הזמן שמבקר  , בפעולותיו מבקר עד  ערב, ייםתקהובכחו , העם עמד עליו

,  כ לא זאת היא המרגעה"ע. שואות למטרתו הנשגבהנאבל כולן היו , פעולות להשלמתו הפרטית

עבודה ' העובד ד, א האיש הגדול וטוב הלב"כ, ההשתוקקות להשלמת הכלל תעיק לההשלמה הפרטיתש

כן יותר יוכל להשתלם , פרטיתהלהשכיל כי כל אשר יותר יר חיב את השלמתו יעלה למדה זו שצריך , תמה

וטובה , פעולההא כפי איכות "דת עבודת  הציבור נערכת לפי כמות הזמן כמ כ אין"ע. בה בעבודת הכלל

מעבודה תדירה המחלשת את הגוף , פש ומחומשת בגוף בריאניותר פעולה של שעה אחת היוצאת במנוחת 

שכל הבריאה כולה , ה במעשה בראשית"קבהכי כך היא מדתו של . את הכ ח הרוחני דאיממבזבזת יותר ו

מדה רחבה באוצר הפרטי שממנו בוכל הדרוש לאיזה השלמה כללית מושפע הוא , חלקיה יחדבאחוזה היא 

את העבודה , חייםהפ שהיום הוא האוצר בקרבו את  הוד "אע,  ום אחד הואיהבקר והערב . בא השפע

שוים , כ הם יחד יום אחד בכללותם"ע, מנוחה וחליפת הכחלאמנם הערב מספיק . םוהרגשת החיי

הרי , ודן דין אמת  לאמתו  אפילו שעה אחת, כללהכ גם העוסק בטובת "ע. מעלתם לענין ההשלמה הכוללתב

אם מצדו המעשי , אם מצדו ה עיוני, דיןהעולותיו הפרטיות נותנות בו כח להפיק בטוב טעם  את ערך  פכל 

מילואו המוסרי בזיכוך בובין , למען יהיו דבריו נשמעים, ב הנמצא רק ב גוף  בריאלתו מלא אומץ בהיו

, יס וד הכלליבכ כל פעולותיו הפרטיות מתרכזות "ע.  ותר את דבריו בעםימעשיו ומדותיו שפועלות להרשים 

ה "תף  להקבעשה באמת שונכ הוא "ע, חוזים ונצרכים זה לזהאוכאשר זהו משפט הבריאה כולה שחלקיה 

מציאות הכל שיחו ושיגו וכל מעבדיו המה סובבים על יסוד השלמת ששותף קבוע , במעשה בראשית

הוא המעמד היותר , שהוא יסוד דיני ומשפטי תורה, מוסריהכי הטבת המצב החברותי במעמדו . בשכלולה

 למען יוכל ,לב נאמן אפילו שעה אחתבז הוא קונה בעסקו בזה "וכ. כליתי להשלמת מעשה בראשיתת

הכללית של  ההשלמהלובות טשממנה יהיו תוצאות יותר , זמן אל השלמתו הפרטיתהלפנות ביתר חלקי 



  .בתמיםוהציבור שהוא חפץ בה באמת 

 

i. 

 
אי קרא דכתיב אי לך ארץ שמלכך נער ושריך מ ח"אר, ש עד זמן מעודה"אר, עד מתי יושבין בדין

בגבורה של תורה ולא , גכורה ולא בשתיב ושריך בעת יאכלואשריך ארץ שמלכך בן חורים , אכלוי בבקר

מנם מהי התכלית בעצם חיי א .חיי החברה על מכונה] את[תכלית המשפט היא להעמיד . יןי בשתיה של

כלית ת ציירילא , העם הנתון בעול תאותיו החומריות. עמים והארצותה עותדבזה יתחלפו , החברה עצמם

באופן , חומריים במילוי כל תאותיהם האפשריותה תפתחו יפה אצלו חייוא שי"כ, אחרת לחיי החברה שלו

כ לנבוע ממקור "ורת המשפט גש והנה לפי דעה נמוכה כזאת צריכה היא. ת סדרם וק ביעותםא שחיתישלא 

שבתו על ב לאהמשיבא השופט בבטן , ותר יתאים  לתכלית משפטים כאלהי כ"ע, אהבת התאות  החומריות

ויתאמץ לצדד שורת המשפט , חיים החומרייםב כד וגמת העם הנשפט מושקעשאז הוא ,  כס משפטו

תכלית החברה . ואה אלקיםלהמה מכירים כי המשפט , אלה' עם ד, ם קדוש ונעלהע מנםא. לתכליתם

אדם לשבזה אין מותר , חומריים ומילוי משאלותיהם הגסותה ייהםחהאנושית לא תובן אצלנו רק בסדרי 

אמנם תכלית חיי החברה . חומריות על האדםה עלות יש יתרון לבהמה רבה מצדועוד בכמה מ, בהמהה מן

חיים של ', דק ודעת את דצ לש, צד שמהחיים האנושיים אפשר למלא חיים של אור וטובמ האנושית היא

משפטים נאצל ה מקור' יהי, לפי דעה זו. חיים ומטרת החברה האנושיתה הם יסוד, רוח טהור והגיון קודש

ומתנשא לתכ לית הטהורה והעליונה של , ומריותח מופרש ומובדל משיקוע תאות , ונקדש מאד

רק כשכח המשפט , ודשק נושא נזר', רק אז ראוי שיוכר בתור משיח ד, הנה המלךו .אנושיתה חברהה יסוד

או עד ב כ באשר ע וד רבת האנש ים לא"ע. רוחנית של המין האנושיה הכללי של האומה מתנשא  לתעודה

ל התנשאות האנושית לתשוקתה הרוחנית ש בשגם יש ליתרון זה, מעלה הגבוהה הזאתרום פסגת ה

עוד יש , כלל ברוחניותהב שגם בהתרומם מצב החברה האנושית, ג מעלות רבות מאד"ע הרוממה מעלות

". רץא מתיבוהרכבתיך על ' אז תתענג על ד", ונג רוחני יותר נכספיםע לשלשאוף למעלות יותר רמות וחיים 

מצאתי דוד עבדי בשמן קדש י   . "שחת קודשמ משוח בשמן, מלך נוש א כתר  מלכות' פ ד"יבחר עכ "ע

א בהיות הנשרת מכיר "כ השרות לא יתכן. זה איננו משרת להעם כי אם בן חורים הואכ מלך" . משחתיו

שמשחת אלקים , אבל מ לך נושא נזר כזה. שרתהו המשרתי וכפי התגלות חפצו, את ערך השרות

יותר נאצל של המעמד היותר רוחני ה חשקהמצד , יד במשפט ארץ מצד תכונת המשפט העליונההעמל ליוע

נאור וצדיק ה מלךהרק , עוד המון העם רחוק מתשוקה עדינה וקדושה כזאתש ,אנושיתהורם של החברה 

רובים אל הדרך הארוכה הזאת שהאנושיות באמת  ק עדיםצהוא יקרב את כלל האומה , הוא ירומם גוי

שור באמת לשאיפותיו וחפציו ק א בן חורים הוא והעם"כ, עבד העם' אי אפשר שיהי, ליהע צועדת

מיתי אנושי לפי התעודה האלהית א תרוןיועל , החפץ לפתח רק בכחו החומרי, מנם עם שפלא .העליונים

ם שום לב לחפציל הדריכוללא , מה היא תעודת  המלך בו, להי לא יאבה לשום לבא המלאה אור צדק ויושר

למען , א לסדר ל ו את נתיב  חייו בחיי החברה הלאומית"כ ,שלא יחפץ בהם ולא יד עם, גדולים חדשים

. שרת לאומה וממלא רק חפצהמ ,מלך כזה הוא באמת נער. ת חפציו השפלים שהוא חפץ בהםא מצאי

 תכליתל שבכללם שואפים הם, הטהורה' ן גבהו דרכ י משפטי תורת דכ ,שראליוהנה לפי קדושתן של 

לא תעלה במעלות "וביחוד ל, שפטים לבנין המזבחמ כ פרשת"כ נסמכה ג"ע. היותר נשגבה עליונה ורוחנית

'  הצניעות שהן נחלה לעם אשר רוח דו המורה על תכלית הקדושה, " שר לא ת גלה ערותך עליוא זבחימעל 

נטיות נאצלות ו יותר מוכשר אל משאת נפש, במעמד נפשו בעת המשפט' יהיש כ השופט ראוי"ע. תנחנו



. פני העסק החומרי המגשם את האדם מעט או הרבהל ,עודהסולזה האדם יותר מוכשר קודם , רוחניות

כן נערך ער ך כלל המשפט , ופטש כללוכפי כח המשפט המת פשט , ד זמן סעוד ה ראוי לישב  בדיןע קרכ "ע

,  ואר נער בעברית ת הואכי זה , כלומר משרת, "אי לך ארץ שמלכך נער]. "ארץ[ של מלך שבמשפט יעמיד

כן יהיו , ולפי משפט המלך. אצלות בעלי הוד רוחנינ ארחותבבאשר אינו עומד להרים את העם 

ושריך . "פ הבנתם מחפץ המלך"ע להגבילוושרים העומדים למלא דבר משפט לשכללו להרחיבו ה ארחות

חומריות שהן תעודת  ה ותבר בעת קביעותם בדבר המשפט משוקעים יפה בנטיכ למען יהיו, "בבקר יאכלו

וסי ף  ת כי ירד תרדי מהמעלה האנושית ותפול ולא, ך ארץ כזאתל יא אבל, כלל העם הנמוך ההוא ומגמתו

יא לרומם את הכלל אל השאיפה של הצדק  ה ציאותומתכלית , "אשריך ארץ שמלכך בן חורים. "קום

כי דבר המשפט , "אכלוי יך בעתושר. "'שראוי לחול בלב ונפש מלך משיח ד, הקדושו נשגבהשל , האלהי

אמנם יכול . נטיה הנמוכה האנושית לדברים החומרייםה םע שעליהם למלאות הוא בלתי מתאים 

' מסקנות היוצאות מדעת דה לשנמוך לבזות בלבו את העם המתרומם למשאות נפש גדולות ה העם

.  נאצלותה ו אל הדעותכ לא יחושו לו ויפנ"ת כח החיים בסערתם עא דעוילאמר עליהם שלא , הטהורה

בשכרות והמון תאו ת   , מלא סערות החיים בשתיי חומריהכי תחת שהעם , אבל באמת ה בל יפצה פיהם

העם המלא , לם אלהים אשר באדםצ משאירות אחריהן רושם רע בגוף ונפש ומשחיתות את הודה חולפות

וכל , יושר הטוב והאמתה דקבעונג הדעת ואהבת הצ, לאים ענין בנבורה של תורהמ מוצא  את חייו' רוח ד

והמה  , תעודות הרוממות הללו של המבוק שים הנעליםה ילואימפ "החיים החומריים ההולכים ע

רעש המגדיל את כח החיים ב ,ת החיים בגבורה יותר רוממה ויותר מרעשת ברעש קודשא מלאיםמ

אשרי ", יןי  כשתיה שלבנבורה של תורה ולא, "בגבורה ולא בשתי. "ולדנ ומשאיר אחריו ברכה לנצח לעם

 " .אלהיו' העם שככה לו אשרי העם שד
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רכיעית מאכל כל , שלישית מאכל יורשים, מטיםל שניה מאכל, ר שעה ראשונה מאכל לודים"ת

ן במצב האדם שעל פיהן יעתק ממצבו ה שש מדרגות. ח"ששית מאכל ת, מישית מאכל פועליםח ,אדם

. דרישה הגופניתה לשאנושיים לפי מדתם עד שי תאחר אצלו המילוי ליו צרכיו הע הגופני הטבעי ויתגברו 

שאין שם דאגה אנושית כלל , בהמות הוא מצב הפראותה המדרגה הראשונה הקרובה ביותר למצב

הפראים שלא הכניסו עצמם כלל , ודיםל כ שעה ראשונה מאכל"ע. רישת תפקיד הקיבה ולא יותרד א"כ

. מדר גה וקודמת בז מןב עה הטבעית הגופית היא אצלם הראשונהכ התבי"ע. אנושיתה תחת סבל התרבות

חלק )  את(נכנס כבר  בכלל בעלי תרבות ויודעים כבר ש אנושיהאחר שלילת התרבות יבא החלק 

הכח המוסרי לא עלה עליהם כלל ש פ"אע. הדרישות האנושיות שהן חוץ למילוי הכרס הפשוטהמ גדול

ספיק להעתיק מ מ  כח התרבות ל בדו כבר "מ, ופניים לבדםצרכים הבהמים הגב להרחיקם מהיות שקועים

כאלו אין ד בר , חת את  ערך הקישור לצרכי הגוף הגסי םא עלהמולהוריד , את האדם מע ט מעל חוגו ה בהמי

פ "שאע, כלל אנשים בעלי תרבותמ מ הם"מ, עם כל  רוע מוסריותם, כ הלסטים"ע. עולם זולתםב אחר

בר יעתקו מעט כ מ"מ, לא פעל עליהם מאומה על ארחות חייהםרעה והמוסר ל תרבותםבשמשתמשים הם 

והם כבר יש להם צדדים אחרים  , ולת הבהמות שבאדםז מהטבע הפראי הגס שאין לו שום דבר וענין

כ שניה "ע, שפלה ובהמית לגמריה עומדים יותר קרוב ומרום בלבם מתאות האכילה הפשוטהש נושייםא

א "גס כה חומרהמעיק אין להם להמשיכם מנטייתם אל צרכי שום דבר ש אנשיםהאמנם . מאכל למטים

פ שאינן מצד המוסר אבל הן "אחרות האנושיות אעה עם תגבורת  התביעות, התרבות בראשונה בכללה



כניסה בעול המוסר הראוי לכל ה כ"ואח, אנושי שכבר מרגי ש לו צרכים אחרים חוץ למאכלוה טבעה מצד

רכים המרחיקים ע מ כבר יש להם שני"מ, דאגותיו לא יכבידו עליהםצרכיו וו פ שעול החיים"אע, אדם ישר

פעלה , בתור אנשים ישרים בעלי נימוס, יורשיםה והנה. אותם מההבהלה אל חפץ הגופי הגס

עד שערך  , עסיקים אותם מצד האנושיותמ תרבות וגם  המוסר להכניס בהם המון גדול של דבריםה עליהם

ספיקו רק למי י להאאמ נם כל . מצד  התרבות ומצד המוסר, גותצלם שתי מדרא ורדתיהאכילה הגסה 

אבל כל אדם . מאכל האנושי לא יכביד עליהם מאומהה שעצם ההכרח של קושי המציאות של עצם

ההכרח מוסיף העתקה מגבול . חמול הנה העמל עצמו הנצרך להקדים בהכרח קודם שימצא, פיהו ל העמל

עד , נימוסיהו שיים מכניסו יותר בעומק החברה וסדריהחמו בדרכים אנול שההכרח למצא, הבהמות

והנה . עד רביעית מאכל כ ל אדם, ד הבעל חי שבוצ שמתרחק הוא לאט משי קוע הטבעי המוגבל של

מתרחק על ידה האדם ממצב טבעו ש מועקה של ההכרח לעבוד עבודה בינונית כפי סיפוק חית ידףה לבד

ק לפי ערך הדבר  ר שלא, צד קיבוצו לעבודות מיגעות הרב הוד שהאדם צריך מע ז"נוסף ע, בתור בעל חי

א לעבוד "א סדרי החיים יטילו על חלק מבנ"כ, עמולי המביא אותו בדרך ישרה אל ספקו וטרפו

.  נסע ולחשב כל מלאכת מחשבתל ,לבנות ולנטע, דולות וכבדות בשביל צרכים רחוקים ורבי עניןג עבודות

משפיל את מצב ש דע, אדם עוד מדרגה יתרה מט בעו הפשוט הבהמיהעתיק את  הל זה הצד התרבותי מוסיף

,  כ חמישית מאכל פועלים"ע. פלה ומאחרה כטפלש הצורך הפשוט של האכילה עוד מערכה יותר

רך משאלות לב האדם התרבותי ע פיכא גם "עובדים לא רק בשביל ערך אכילתם וצרכי עצמם כה אלה

הרחקות ה אמנם כל אלה. עלה מגבול הבעל חי של האדםם עומדים למה כרובםו, שצרכיו מרובים מאד

כל הרחקה חברותית לענין העתקת האדם ממצבו מ המה למי שלא נוסף על כל אלה הדבר היותר נשגב

אז , התורה והדעת, חכמהה דרישת, אשר תתוסף עליהם התגברות צדו הרוחני של האדםכ בלא, הבהמי

, אפשריתה עד שיורידהו עד תחתית המ דרגה, ת הכרחו הבהמיעיניו אב והוד הרוחניות ישפיל, יפנה אל על

 .ח"כ ששית מאכל ת"ע
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ית ל לא דלא טעים מידי בצפרא אבל מעים מידי בצפראא א"אמר אבי י ל, כאן ואילך כזורק אבן לחמתמ

כ באשר להמעיט את תכונת   "ע, כליתם המוסריתת הכחות הטבעיים מכוונים המה הרבה לעומת. לן בה

כי העובר יותר , ונש טבעיע כ הושם מהחכמה האלהית"ע, רוח יותר מגבולו לא נכון הואה פנימהחומר 

טבעי ה אחרי שכבר עברו הזמנים שקבעו את האיחור, קו הראוי לוח תאמהגבול ומתאחר משלם לחומר 

שיאחר האדם יותר מזה את סעודתו כבר נכנס הוא  כ ,והרוחניות, העמל, ההכרח, המוסר, מצד התרבות

כי ישנם . שר עות בכלכלה הגופניתא תאכ לא על נקלה יתקן "ע, נאת החיים שהוא דרך רע ומעוותש בגבול

עושים בהם , עקיפיןב וכיון שעוברים עליהם את גבולם, בועים עד גבול ידועק הםשכחות טבעיים כאלה 

רבה ה ותריילה ויתכן שהפרעות הגופיות הבאות מאיחור האכ. התקןל כ"שמות ופרעות מה שלא יוכל אח

ואולי לא תוסיף עוד קלקול ב אותו  , לקוליהק תאכיון שעברה את  גבולה כבר עשתה  , ועל סדרה הקבוע

זולת בהתחבר , ערבב כ באכלו"זה יתוקן אח, אדם חלישות נוספת באיחור השעותה ירגישש פ"אע, יום

מנ ם   א .הג בסדריו הטבעייםפ הסדרים הנאותים לגוף בריא מתנ"ע אבל הדברים אמורים, חולי מיוחד לגוף

כ אין "ע, א סבות פרטיות שונות"גרמה לו איחורו כש מורה כי לא שנאת החיים היא, בדטעים מידי בצפרא

פ החכמה האלהית הוכן הדבר להיות "עש ,עונש הטבעי המוגבל שלא תועיל ההתקנה אחרי האיחורה בזה

והנה . וחם בעמל החייםר קוצר מא " בבנהרגילה לבא, נאת החיים והיסח הדעת מערכםש למגן בעד מחלת



עיכול ה גוף פועל הוא את פעולתו על האצטומכא לעוררה למלאכתב מצד המבט הטבעי המאכל כשנכנס

אמנם כאשר . ועלים על המאכל להפכו למזון הראויפ וכלי העיכול, וממנה תוצאות לבריאות הגוף וחזקתו

מאכל לא יהיה עוד בכחו לעורר ה ,ין מצד כלי העיכולתחלש הפעולה בין מצד המאכל ב, טבעיה זמןהיעבור 

צדם לא  מ עיכולהוכלי , לא למאכל המעורר בכח טבעו להזנה, היה לאבןו ,את כלי העיכול למלאכתם

ותחת אשר יחש המאכל המזין , ועלת על האבן מאומהפ והיו כחמת הבלתי, יתעוררו עוד כראוי לפעולתם

נעים ומקובל לקשר המאכל עם ה מושךהויש כח , בבא המזון בזמנומזון הוא יחש טבעי ומתקבל ה וףגאל 

עבור הזמן ב אמנם. עד שאין צריך לכח חוצי שילחץ חיבורם, ום התנגדותש הכלים המקבלים אותו בלא

אז כאשר גם יקבל המאכל אחרי זמנו  , יוצא מסדר טבעוה והפרעות הטבעיות כבר פעלו לרעה על הגוף

קיבול טבעי שכל עניני הטבע הם ב עיכולהעי המקשר את המאכל עם כלי היה לו אותו היחש הטבי לא

היינו מליצת ו ,כריחמאמנם בעבור הזמן צריך כח . הם כח מכריח מחוץ להםל ואין צריך, נוחים ונעימים

קביל בהתנגדות לעומת הכח הטבעי המתקבל שאין צריך מ ,הזריקה שהוא כח חיצוני הבא בדרך מלאכותי

ז ב א  "וכ" . חסד ואמת' כל ארחות ד" ,י מעשי הטבע הבלתי מקולקל נוחים וישרים הםכ. תגברותה וםש

חקי המוסר ו מוכניהטבעית עד אחרי עבור הזמן הראוי לה מצד חוקי הטבע ה לרגלי שביתת הפעולה

לא יחדל מעבודתו , טבעי כבר התעורר לפעולתוה כחה, אמנם כשטעים מידי כצפרא. המתאימים לה

 .כ לית לן בה"ע, כ"י איחור איזה שעות אח" עחוכ והתעוררות
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משום שנאמר , יתן שלום לחבירו בבית המרחץש דאמר אסור לאדם , ה משמיה דעולא"סייע ליה לרמ

, נ"ת ה"וכ, כסא דכתיב האל הנאמןה אלא מעתה הימנותא נמי אטור למימר בבית. שלום' ו דל ויקרא

ם גופיה לא אקרי הכי ש התם. כ"מר הימנותא בביהר שרי למי"ג א"ר חמא ב"א ר בר מחטיא"והא

ריך שיהיה צ השלום. שלום' ם גופיה איקרי שלום דכתיב ויקרא לו דש הכא, דמתרגמינן אלהא מהימנא

כי יסוד השלום  . ה"היות נכנס בכלל שמותיו של הקבל מושרש בתור מושג היותר קדוש עד שראוי הוא

שנובע מהתכלית , ם החפץ הכלליע שתוהמהנמצא במציאות תהיה מגמת הפנים של כל רצון פרטי ש הוא

ת כל המציאות א ה שכולל בשלימותו ואחדותו"והנה אדון כל המעשים ב. ולהכ הכללית של כל המציאות

כ כל "ע, הוא אחד יחיד ומיוחד כן מעשהו הוא אחדש כשםו, תעודתה וכל פרטי פרטיה, כללה, כולה

ז בתכלית  "שנראים רחוקים זמ, בוש  כל המון הרצונות הפרטייםעם, מציאות הרבים עד אין חקרה פרטי

כון השלמתם מ לעתכלית הכללית שהוא החפץ להעמיד את כל הברואים כולם ה ןמכ רחוקים "וג, הריחוק

צריכים המון מעשים ותקופות שונות , ד אין חקרע רחבההשלזאת התעודה , היותר עליונה ומוצלחת

ולים לתכלית האחת ע כולם)ו( -משתמשים בזה בערבוביא , הטובהרע ו, אור והחשךה ,ומסובכות

, כל חפץ פרטי מתאים הו א אל התכלית הכללית, מציאותה עד שבאמת  מ צד אמתת , והמיוחדת

י היפך השלום בא תמיד מסיבה כ ,וזהו יסוד השלום. בעל החפץ לא ידע אנה פניו מועדות כללש פ"עא

יעה פרטית ס ואואם כל איש פרטי . י אל התעודה הכלליתאחד בחפצם הפרטכ שהפרטים אינם מתאימים

בא אמנם יסוד הניגוד מפני ,  מתנגדת לה ככה תאמרה וגם חברתה, תאמר שחפצה היא בתיקון הכללי

א  "מה שבאמת  אינו גלוי כ, שלמותוו נמצאת בכל אחת שאינה מכרת את  הכלל כולו בכל זהרוה פרטיותה

אינה באה , רטיופ כללשמונחת בו ויוצאת ממנו , ו אל אותה התעודהת הכלל כולא והדרך להביא. ליוצר כל

עמו ל עז'  ד"ואין עז אלא תור ה שנאמר , שלום היחידה בעולםה שהיא ברכת, י אור  התורה האלהית"א ע"כ

היות משתי ל וכלי, מנם הבלתי מכירים את   השלום לדבר היותר קדושא ".יברך   את עמו בשלום' יתן ד



וגם חפצם בשלום איננו מפני שהשיגו שראוי , פרטיתה א אהבת עצמם"יננה כאו שמגמתם א: סיבות

שלום לאמצעי היותר מוכשר למצא ה תאא מפני שמצאו "כ, שרה לאהוב יותר מכל את  הטוב הכלליי לנפש

הכנס במחיצת ל מושג כזה שנעוץ באהבה פרטית עצמית אינו יכול. פרטיותה הנאותיהם] את[על ידו 

או שאינם משיגים שהתעודה היותר  . ם משמות הקודשש נו ראוי להיות נקרא בתורו שאי"וק, הקדושה

ל כל פרט מפרטי המציאות וכל ש הצטרפותה היא ', עומדת בתור מרכז לכל  מעלה וכל עבודת דה שגבתנ

. מרוביםה כ אל  כל פרטיו"החוזרת אח, תכלית של הצלחת הכלל כולוה לאמעשה ממעשיהם הפרטיים 

וחלילה להזכירו במקום , ה"שלום הוא שמו של הקבש  מוכר  לנו בידיעה זאת  הנכבדת'כ יסוד דעת ד"ע

תחפש הנפש בהיותה במצב חומרי ש כי דרכי השלום. אל המרום והנשגב] בו[נפש מסוגלת להנשא ה שאין

תוך הכרה נאצלת מ קרשראוי לו לצאת , שלום העולמים, ופן אל השלום האמיתיא לא יתאימו בשום, שפל

הנועם וההצלחה של , אנושי קצר מהשיג ההוד וההדרה שכלהאמנם מצע . 'של תורה ודעת דועמקה 

וצריך . דרך לתכלית הנשגבה הזוה ועם זה אינו יכול להגיע לתוכן הדרכים שבהם יבור לו, כלליה השלום

 לכלל האדם אינהש ,אור  עולם שבאוצר חיים של התורה, נבואה היותר נשגבתה אור, לזה מהאור האלהי

טובו מוכר ומושג לנו מבין חרכי המציאות כפי מה ש טובה' האמונה כי ד, י האמונה"א ע"נקנית כ

כשיתעלה המצוי  , אחרית הימיםב ואל טובו' מורה לנו הדרך לפחד אל ד, כשיו גם באמצע דרכהע שהיא

מאד יושכל הוא טוב ש עד שענג ההכרה הכללית, כלל כולו למעלה היותר שלמהה וירומו הפרטים עם, כולו

דרך ה כ האמונה היא"א. עשות רצון קונם אדון השלום בלבב שלםל ויעשו כולם אגודה אחת,  גם בכל פרט

המושקפת לנו מדברים המושגים ומושכלים , וצר כלי כי מבלעדי האמונה בטובו של, האחת לקניית השלום

אוי היה להיות מושג האמונה  ור, כללה חדור אור אהבת השלום בפרטים ולא יוכל לעולם לבא אלי לא, לנו

אמונה היא אמנה סבה ה ,מנם בזה ראוי גם להבחין כי הבדל יש בין סבה לתכליתא .נקדש כמושג השלום

. כיה יקריאכ מתרגמינן אלהא מהימנא א בל לא שם גו פיה "ע. לוםש נכונה להכרת השלום והליכה בדרך

חסרון . שלו ם' דכתיב ויקר א לו ד, יקרי שלוםא שם נופיה, כ השלום שהוא התכלית העצמית"מה שא

כה לרסיסים את כל בנין י מנםא, התעודה הכללית של המציאות שהוא לטוב היותר נשגבב האמונה

' יהיש ,גמותיומדיר הראוי לקחת את לב האדם לתת לאבן פנה לכל א כי מאין מושג נאצל. השלום הנקדש

שההכרה בה קודמת  ,  סלע אהבת עצמולע יתפוצצו כחותיו, לשלימות כללית ונצחית, פונה למעלה

והיא האמצעי , עולמיםה לכל תקשר את ה פרטים אל דרך שלום' כ האמונה כי טוב ד"ע .ומורגשת לו יפה

אי אפשר שיהיה , כ קדוש ויקר"שלום שהוא כה .שלום, ה נקראב 'דהיותר נשגב לתכלית האחרונה ששם 

נמצאת בכלל העולם החיצוני ה חומריתהחלאה א ב היותו מנושא מעל ה"אהבה אותו באמת כל דבק באדם 

מרחץ ה לבית, ששפלותו של האדם בשני המצבים תכריחהו, ל האדםש פנימיהומתפשטת הרבה בעולמו 

כ עם  "שסבתה היא משותפת ג, פנימיתה צדמהראשון מצד החלאה החיצונית והשני . ובית הכסא

הוא ההתאמה של ש שלוםהכ אל מושג "ע. לא ניקתה המציאות בכללה מהם עדנהש ,החסרונות הכלליים

לום ש אסור לאד ם שיתן. יאתה להזכיר בית המרח ץ, פרטי הפנימיה העולם החיצוני הכללי כולו עם העולם

וממנה יבא מאיליו להיות , ל המוסר הפרטיע וההימנותא שפעולתה ביחוד היא. לחבירו בכית המרחץ

שיהיה אסור , כלל השמותב נכלל' אם הי, לת הגדתוראוי יותר להזכיר שלי, כלל הגדולה לאמצטרף לטובה 

אי  ש הורותלוהכלל שבשניהם הוא . סרונו הפרטי החומרי של האדםח המורה על, להזכירו כנית הכסא

ובמובן היותר , ובות לכלל האומה וכלל האנושיותט אפשר להתנשא לפעולות ודיעות שיצאו מהן תוצאות

אדם הפרטי מהחסרונות ה א בהתנשא"כ, ציאות כולהמוק לעמקה של האמת לכלל המע יותרורחב 

מעשים ו וכן  בעולמו הפנימי מנטיות ומד ות, מדות ודעות מגונותו מעשיםמ, המושפעים מהעולם החיצוני

לקרא בשם השלום , בהתנשא איש או כתה ואו מהו .שרק אז יהיה ראוי לקרא ב שם השלום, בלתי הגונים

ל המושג היותר קדוש  ש הזכרהלשהיא נערכת , קריאה כזאתלא יבא שלום הבא מ, וחצור אלומצואתם 



מקום התגלות שפלות החומריות האנושית מצד  , כסאה בביתוויותר מרום ונשא בבית המרחץ 

עם התנשאות האדם , מקוםה דושתקאמנם עם . להביא את הפרי הראוי לו, חיצוני והפנימיה ולמוע

עולמו ו ,ם החיצוני לא ישאיר עליו רושם מזוהמתועד שהעול, ושרי דרכיבמשפלות מוסריותו והרגלתו 

, אוי שישים כל מגמת  פניו רק לתעודת   השלוםר אז , הפנימי יהיה מחנהו קדוש ולא יראה בו  ערות דבר

במסיבות הזמן  , יזדמנו לידוש לחזקו ולאמצו בכל האמצעים, שמר ולהרחיבו בכל היכולתמ לשמרו מכל

וכל "נאמרש ,ח  מרבים שלום בעולם"ז שנינו ת"וע.  ורות מראשורא הדק פ"ותקופות הדורות ההולכות ע

המצרפים כל אבן פרטית שבאיש ושבמעשה  , בוניםה אלה הם הבנים, "ורב שלום בניך' ניך למודי דב

 ".ת בניך אלא בוניך"א", השלום, בנין הקדוש והנערץה למוסד
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. קדשכםמ 'שנאמר לרעת כי אני ד, יעוחבירו צריך להודל הנותן מתנה, ר"ג א"ח ב"ר כר מחסיא אר"או

עוזר מאד ' כשיתפתח כל צרכו בלבות בני אדם יהיש ,הכרת טובה היא העמוד המוסרי היותר גדול ונשגב

טמטום הלב מכח ס דרי החיים ו ,א מלא הוללות"כי אנו רואין שגם  עכשיו שלב בנ. כלליה תיקוןהאל 

נפש להביע ה הוא פועל להכשיר את, להכרת טובההרגש האנושי מגיע ש מהבמ "מ, הגרועים מתגבר מאד

וביחוד כבוד זכרונם אחרי מותם , כיבוד הורים. בפועלו במאמר , במה שיכול את הרגשה העדינה הזאת

רק מכח  ? מאין בא  הרגש הזה. אדמ שיםקוהרבה פעמים פועל הוא לרכך לבבות , א"אד בלבות  בנמ חזק

הוא , ראויכ וכשרמז שהאדם אינו "ם כך היא המדה שכאמנ. א"אד בלב בנמ מוקעהכרת טובה המושרש 

יחושו אליהם יותר חזק ' לדברים גדולים שראוי שיהיו ,עלול רק להכיר יחושו הרוחני לדברים קטנים

כרת טובה להורים מוכר בלב  ה כ כח"ע. בלבבו הקצר והמוגבל] יחש[לא יוכל להכניס , עמיםפ אלפים

א לחפש  "מי כ ד עד שלא יתן,  ער בלב מאד' שראוי שיהי, ון והטוביחיד החנה וכח הכרת טובה לאל, רבים

, ה"הוראה שאנו מכירים את   טובותיו של הטוב והמטיב  בה ולבקש במה להשקיט את ה צמאון הגדול של

. פשר שיכנס בלב עם כל רישומוא יאה "ה מפני קטנותו של האדם וגדולתם של הטובות והמטיב בז ברד

אורח ישר ב ,עד שיהיה ראוי להכניס בלב, הכחות המוסריים יתפתחו יפהו אנושיותהאמנם לכשתתגדל 

עד שתשפיע רב כחה על , ח ההכרה הזאת באור גדו לכ יופיע, גם רעיונות היותר גדולים ואדירים, וטבעי

חזקת ידה עד שתעורר בחיל את הלבבות ב פועלת' כ תהי"וכ, לילות האנושיות הכוללות והפרטיותע כל

הביע רחשי הכרתנו  ל וכלנכ את הדרכים שבהם "ולהכיר ג, י הוא הוא המטיב באמתכ כירהל', לדעת את ד

, אש פסגת  ההכרה איך שתיקון המציאות בכללהר לעוכשיעמוד האדם . את טובותיו  הנשאות

ירדוף כל המין , גשי הכרת טובתנור הוא הדבר היותר ראוי להיות כיתד לתלות עליו, רוחניותהו בגשמותה

מצד כח השכל , אנושיה והפעולות שמיוסדות בכח הרגש הטבעי. ולו בכל מעיניוכ ן את הכללהאנושי לתק

דעה ב תגדל עליהן התשוקה, ודתנו בהכרת טובת  אל עליון עלינות וכח הרגש השירי להביע בהן רחשי

 כל כ"ע. בצמאון אדיר  ונפש שוקקה'   עבוד את דל ממלכותואז יקבצו גוי ם יחד , והשכל באין ערוך לתוקפה

היא , ובה שיגדיל ויצא אל הפועלט א ולתן מקום לכח הנעלה של הכרת"ידינו להשריש בלב בנל מה שיבא

להיות , כלליה רך להיסוד הנעלה שעתיד לקחת חלק גדול בתיקון העולםד תתלמען , עלינו חובה גדולה

לבבו רגשי הכרת מקבל ימלא ל שכפי הנימוס האנושי בהודע, כ הנותן מתנה לחבירו"ע .מתחזק ומתר חב

א ל פץחאם שהנותן איננו , טוב הזה להיות יוצא מן הכח אל הפועלה מנעיל שלא "למדונו חז, הטובה

עתיד להיות נוטל חלק גדול בהטבת המציאות ש אבל היסוד המוסרי. בהכרת טובה ולא בתשלומי תודה

ופירשה . שיוכר בכל כחוכ כלליהוכל רגש קטן מצטרף אל התיקון , לתן לו מקום להתרחבו ראוי לטפחו



ראוי  ש ,השריש כח ידיעת היחש של הכרת הטובה היותר עליונהל התורה בכונת קדושת השבת שהיא

. אויים להיות החיים מוכרים לטובה רבה ונשגבהר שעמהן, באמת שתהיה נובעת מצד הטובות הרוחניות

ם תענוגים מדומים כדי אדה אם  שיבור לו, יחשבו רק למשא, בלעדי צד הקדושה שבהםמ חייםהאבל 

טובה ל אבל לא יוכלו להחשב, א להצילו מרעת שחיתות החיים"כ אינם, להעביר השממון שבחיים

גם , תרומם עמהם לתענוגים שהם מכובדיםי החיים שהאדם, אמנם החיים עם קדושתם. מוחלטת

הם באמת טובה  , טהורה הם עומדים לעד וראויים להיות נחשקים מצד השכל והיושרש למעשים, נצחיים

ז ע דרך להאדם נזקק בשמח ת לב ' יהי, הוצאת ההכרה אל הפועלב ולהכיר כח טובה זו , עליונה ואדירה

, פעל את כל המעשים' העד שד, ראשיתב מעשהלכ באה השבת שהיא זכר "ע. במעשה הקדושה והצדק

ם הכרת טובת  ק ער פועלהלהורות שאמנם כח הכרת הטובה האלהית יצא אל , בהר מוכתר בכתר קדושה

) וחנן(יצרתי אתכם בתכונה , מקדשכ ם' דעת כי אני רל ',והדעת שהיא מתנת  ד, הקדושה שבחיים

תעודה כזאת שיהיו באמת הטוב ה ל שעל ידם תביאו את  החיים, תכם באמצ עים מביאי הקדושהא ]וחננתי[

רב ט וב ושמחה מ םמשך האדם  להביע הכרת טובתו בכל הדרכים היותר רחביי דםיעד שעל , היותר עליונה

. ובין עמו' אדם להכרת טובה היא יסוד התורה ואות בין דה ולמדנו מזה שהידיעה המכשרת את. נשגבה

אם שיהיו בדברים חלקיים  , ובהט ובה עלינו להדריך את החיים בכללם לחנכם ביסוד כח הכרתח כ"ע

היושר יביא ו טובהלו כחות ולכשתשתלם הידיעה האנושית ויתגד. ל הפועלא כההיצא , וטובות קלות ערך

 ".כשחר נכון מוצאו' נדעה נרדפה לדעת את ד"אמר י עד שכל לב, כח הכרת טובה את פעולתו הטובה
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בקש  מ ל בכית גנזי ושבת שמה ואני"משה מתנה טובה יל ה"ל הקב"א, מקרשכם' ה לדעת כי אני ד"נת

כי , מה על שומריה נכרת בכל  ערכה מידעולתה השלפ השבת וקדושתה אין. לך והודיעם, ליתנה לישראל

יסוד ההשתלמות המגעת להמין . עתידה ובילה אותם אל מטרתם בדרך הארוכה של הזמן ההוה אלמ היא

עושה את כל ה ,לכהוא היוצר ' מהשרשת הידיעה שהשם ית, ישראלית בפרטה לאומהוהאנושי בכללו 

שתלם רק לעתיד כאשר החיים יבאו יוכל אמנם להש ,שמזה יבא השורש של הכרת הטובה, המעשים

כי יהיו מלאים כל טוב חמרי , חייםה ד שלא יוכל איש להסתפק על הטובה השלמה של השפעתע ,מטרתםל

וכל לקבל חיים י והנה מי זה. כרת טובה להיות למעז לכל ההליכה המוסריתה לשרק אז יוכל כחה , ורוחני

.  רק האדם השלם שקנה לו החיים בקדושתם, טובכל ו שמחהורק ששון , שאין בהם צרה ויגון, שלמים

סוף סוף נוציא את אשר  שם בנו ש נואעד שבטוחים , את כח הקדושה בנו' ולא כבר שתל השם יתל והנה

טוחים שקנין ב הננוש אמנם מא חר. 'שבת יכולה להביאנו אל התכלית הרצויה לא היתה, אל הפועל, בכח

כ אנו צריכים "ע, ל הנשמות אותו היתרון הנקדשכ דוןאמפני ששתל בנו , החיים בקדושתם יבוא לנו

פ גודל "רם שהוא ראוי להיות עה באותו האופן, שבת להשריש בנו את הכח של הכרת הטובהה לקדושת

יא גנוזה ה באלהנה השלמות העתידה של החיים השלמים שתהיה לעתיד ו .שלמותםבהטובה של החיים 

א מנם מתי   . ומונחת היא בבית גנזיו, יא גנוזהה טובההת כ מתנת   השב"א, וידועה רק לבוראם יתעלה

חסר לנו הידיעה שאנו ת שאם, כשנדע את תכליתה הרחוקה והנעלה, עולתה עלינופ ת אתוציא השבת 

היות ל ,מצדם יהיה ראוי כח של הכרת הטובה לבורא כל יתברךש ,דושהקמוכנים לקנות חיים שלמים של 

,  כ עם השבת בערך מתנה "ע. הביא לנו את פריהל שבתהלא תוכל , העמוד של כל דרכי השלימות האנושית

למען נרכש לנו , שיבא למטרתוכ ערכו השלם, רועה הנאמן החובה להודיענו ערך השבת בעתידה הוטלה על

רכשה לה כנס ת  ש פרטיותהי קיבוץ הפעולות "אותה הקדושה העתידה שתבא עמ בכל שבת חלקים חלקים



כ "א. עד בואה ליום שכולו שבת, דרך הארוכה הזאתה תותיה בכלי שמירת שב"ישראל בכללה ע

ורה על השלימות האנושית מ שבתהכי , ל התכלית היא עצמה מסייעת לקרבנו אל התכליתש הידיעה

יצרו אורב  ש עד, שהרי לולא שנפל האדם במוסריותו. פועל מסבת החטאה שלא יצאה אל, הגנוזה בה בכח

א מסייעת "למען יהיה מוטרד בטרפו ויגיעת ד, ו"חםל יעת אפיך תאכלבז"לו תמיד וצריך הוא לגזירת 

.  רי הטורח ועמל המלאכה היא שלימות לוה ,כ לפי טבע האדם עכשיו שנפגע כבר"ע, השכיח ממנו עוףל כ"ג

חומרית בעמל המלאכות ה צריך לעזר ההטרדה' י עוד יבא אל גמר תעודתו שלא יהיכ ,וצרנאמנם לא לזה 

למען , מנוחהה ,לו העונג האמיתי' אז יהי, לקולי הטבע הזקיקוהו להןק החיים בצירוףשצרכי , הרבות

, זכיר לאדם שעומד הוא לעלות אל מעלה רוממהת כ השבת בקדושתה"א. ועל טובו' יתענג על ד

ע ד  , " קרבם ועל לבם אכתבנהב נתתי את תורתי "ו, דושת מדות יו מעשיו ודעותיו קבועות בוק שתהיה

תוביל , ועדותמ ניהפשעם הידיעה לאן , זאת היא מתנה. מתלוה עמה ראויה לוה ה והעונגשתהיה המנוח

שעוד יבא , ם לא יכיר  האיש הישראלי שיש יתרון לאדםא ,עתדאבל בבלי . את המחזיקים בה אל מטר תה

'  ההליכה בדרכי ד, הקדושה האלהיתש עד, יקום במעלה עליונה ורוממה הרבה ממה שהוא עתהו זמן

תגד ל ותתרחב ויכיר  ת גם ז את שס את היכולת והחכמה. היה כל ענוגו וחשק לבבוי הטוב האמיתיועשות 

מה יוכל להוציא מן השבת  ואיזה קדושה עליונה , רחביםה את הוד ערך  הטוב והצדק ואת  גבוליהם

מל מלאכה וכשרון המעשה שתחת  ע א"כאם יחשוב שכל שלימות תעודתו אינה , הכיר ביום מנוחהל וכלי

כ "ע. רש וחושבח לאכתמיום קדוש ליום אשר יבטלהו מתעודתו באסרו עליו כל ו איכה יקרא ענג, שהשמ

הוא עשה לנו הנפש הזאת שבתוכה יש , הוא  מקד שנו' ד כ י על ידה יודע כי, הידיעה בתעודת השבת

ש ששם י  דרך הקוד"תנער ותחגר עז עת ,שעם כל נפילתה וערמת דשן החומריות הצבור עליה, נוזהג סגולה

כל מג מת פני הקדושה ו כולל כלל התורה, כ השבת היא אות ברית כללי"ע. 'תורת דב לפניה יוצרה בלכתה

 .העליונה הגנוזה
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א ערך הטובה של הנאת "התינוק אינו מכיר כ. אמול ג הנותן פת לתינוק צריך להודיע"כאן אמר ר שבמ

גם כשיגדל הילד תתקשר  , יש בזהש דידותיל מנם בהודע הדבר לאמו תדע להכיר את ערך הרגש שא .הפת

פעולה הקטנה החומרית ה נמצא שההודעה לאמו תביא א ת, פעמים אהבה בילדותול נפשו במי שנטה אליו

ל  ע מירתה הפשוטה לעומת היסוד הרוחני הכמוס בתוכה להכירש ,שבתהכמו כן . למטרה רוחנית נכבדה

היא דומה לערך הפת , רכי התורה והקדושהד כלל נעלה כדי להיות ליסוד, ידה את כלל רוממות ערך האדם

כמו כן תב א   , נתינה הקטנהה י"שבאה אמנם ע, הכרתו הקטנה לעומת הכרת אמו הגדולהב הניתן לתינוק

א הדברים "כ הםלשאין , י שמירתה הפשוטה ודמיון ההמון כולו"שבת רק עה התעודה הגדולה של רוחניות

והאם היא כנסת ישראל  , לתינוק, דושת השבת העליונהק סוף טעםהמעשיים לבדם בלא ההבחנה לרדת ל

כי הידיעה תתפשט , רוחנית של השבתה ח המשיגים ערך התעודה"אלו ת' נוסדת על בניה לימודי דה ,כללב

 .'דעת דו עלי בינה המניקים את העם בקטנותו מחלב שדיה של תורהב ביחוד באנשי המעלה
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אמר   , והאידנא דחיישינן לכשפים מאי, יה כוחלאל יף ליה משחא ומליאמר אכיי שא, אי עביד ליהמ



, באו תוצאות ישרות למחשבות כלליותי מהפעולות החומריות הפרטיות. פא שאיף ליה מאותו המיןפ רב

צטיינת היא בקדושתה אל מ שעל ידם, תעודת השבת הרוממה עם המעשים החומרייםל כמו שיש דמיון

עליונותה ו האם אמנם היא כלל הכנסיה תכיר את קדושת  השבת. האםל דיעהנתינת פת לתינוק בערך הי

. האבות ותולדותיהם, פרטי המלאכות האסורותב דיוקהמריבוי , מריבוי האזהרות והמעשים החומריים

והנה כלל . חופפת על השבתה ביא להכרה מה רם ונשא הוא הערך של הקדושה העליונהי בהןשוהחומר 

דיעות אמתיות   ב גופניים בעידון של רוממות וקדושה ולהאיר את עיני השכלה חותהדבר הוא לחזק את הכ

ומלי ליה כוחלא המאיר את  העינים , ת הגוף  ומבריאוא מעדןהדומה הוא לשאיף ליה משחא , ומזהירות

מספיק שמירת ' הי, א נמצאול תעיםמהנה בדורות הראשונים שהיו הדעות צלולות ומאשרים ו .מזככןו

הרגש ו שכלהמחזקות א ת קדושת הגו ף ואור הנפש היו באות מ הארת ה וההוראות, שבשבתגופי תורה 

אשר באו פריצים ויחללו את כבוד המושגים כ אמנם. פ הסברת גדולי הדור"שנלוה עם הפעולות ע

ושרק על , יסודו של עולםו מודועשבון הרעיונות הרוחניים התחילו לזלזל במעשים שהם ח ועל, הרוחניים

אלה , עליונה ותעודת ההצלחה של התורה כולה בכללהה שבתההירותם יבאו ל תעודת ידם ובז

כ  "א. ורה במעשיה וחללו את קדושת הת שנטלו הדרה של, מכשפים המכחישים כח פמליא של מעלה ה הם

זלזל במעשים שהם ל ,רעהלהגיוני הלב שהם במקום משחא וכוחלא יהפכו את הכונה ו בהרחבת הרעיונות

מהמין של ההגבלה התורית שהם המעשים , אותו המיןמ יהלשאיף ,  וחיישינן לכשפים,יסוד החיים

ולו מרוממות קדושת ערך השבת כ עםבלחזק את ההכרה , אבות מלאכות ותולדותיהם שמן התורהה של

כרת השבת ה להגדיל את, גזירות חכמים בטלטול ורשויות דרבנן, שבותיםה היו צריכים לבא הוספת

הוציאם לתרבות רעה כאשר עשו בכשופיהם על ל מעשים לא יוכלו טופלי שקרשעל ה, וקדושתה

ות ו המין לחזק קשר התורה א כ תחת משחא  וכוחלא באה התרבות"ע. המושגים הרוחנייםו הרעיונות

ריכים אנו צ כ"כל חלקיו גודל ערך הענין הגנוז בקדושת השבת שכב ולוכשעל ידה יוכר לעם , המעשית

זהירות המעשית תבא ההכרה השכלית המצעדת את  ה וכפי ערך ריבוי, רתהלהיות מוזהרים בשמי

הוא '  תוציא אל הפועל הדעת כי דש ,ולו לאור החיים של התעודה המכוונת בקדושת ה שבתכ הכלל

 .מקדשנו
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שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור , ריך להודיעוצ ח הנותן מתנה לחכירו אין"ח בר"יני והאמר רא

והא שכת . מלתא דלא עבידא לאינלוייב ק הא במלתא דעבידא לאיגלויי הא"ל, תודברו אכ פניו

, תן מקום ל פיתוח הרגש של הכרת טובהל כשם שצריך. מתן שכרה לא עכידא לאיגלויי, איגלוייל דעבידא

דעת שתתגדל עד שלכל  ה עםש, שישתלם כל צרכו יביא את הטובה היותר שלמה בעולםכ מפני שהוא

, רוחםו חומרםבשהוא תיקון ושכלול כל הברואים כולם , עליון בעולמוה מבורר מהו החפץ' האנושיות יהי

כרת הטובה החזק מאד את גלגל החיים של כל ה יניע בחזקה רגש, בכלל ובפרט, בשכלם ומוסריותם

גע מדרך האדם  הכללי פ כלוויסיר כל תקלה , ובים ויותר קדושים ומביאים טובה לעולםט יותרההמעשים 

מקבל  ה צריך כל מטיב ל תן מקום לכח הכרת הטובה מצד, התרחבל ולמען תת מ קום לרגש זה. טיוהפר

א בשביל הטוב הכללי היוצא ממדת הכרת  "טובה כה לא בשביל שהמטיב חפץ בהכרת, שיעשה את שלו

היות דואג בעד חשק  ההטבה בעצמה  ל כ"כן צריך ג. היא טובה עליונה ברגשי האדם והלך נפשוש ,הטובה

ובה יקרה ט כרתהכ אם  שמדת "ע. היטיב מצד הטוב מאהב ת הטוב והחסדל האהבה, גבר בעולםשית

, בלא שום מניע אחר, קום לרגש אהבת הטוב הטהורמ כ ראוי לתן"אבל ג, ועליונה היא וראוי להרחיבה



 שבזה אין , שנתנה המתנה כל עיקרו ,זה אמנם יבא בנתינת מתנה שאינו מודיע הנותן מי הואו .יפותחש

פי הכרתו את מדת  כ ישאאמנם באשר רגש א הבת הטוב יוכל לתן כח רק בכל . טובה א אהבת"מניע אחר כ

שהיא תגיע את  ב ני האדם להסמיך את  מעשיהם , טובהה כרתה על כן עליונה היא ממנה מדת , הטוב

ום שיש כ במק"ע. ליונה שלמה וכלליתע שכולל עומק הטובה היותר, פ חפץ עליון של האל הטוב"ע טוביםה

שימצא , יא המדהה ךכאמנם . היא קודמת מפני עליוניות תכליתה, טובה שתתפשטה מקום לכח הכרת

כדי להכין את הלבבות הפרטיים אל הוד  , טוב לבדוה במציאות מק ום גם לכח ההטבה מאהבת

 שבבא עתה לא יחסר כח הכרת, איגלוייל כ כמלתא דעבידא"ע. כללי היותר עליון ויותר נשגבה המוסר

קום למעלה הפרטית  מ אין ראוי לדחוק את התעודה הזאת להקדימה למען תת, דהי הטובה להתפשט על

שבזה , נמצא בנתינת המתנה מאין דעת מצד המקבלה כחהשל אהבת הטוב שתתרחב מצד אותו  

הוא תופס מקום , הבת הטוב מצד שהוא טובא .ושיש מי שנהנה מטובו, תענג רק מפ ני שהוא מטיבמ הנותן

היא תזקיק את כל הלבבות ש ,לעומת ההשלמה של הכרת טובה בתכלית מילואה, כלליתה וני בטובהחיצ

עולם כדי לתן  ב שהושפעה, והנה בטובת התורה. עמה הכל נמצא לטובהש מאהבה זכה וגמורה' לעבודת ד

ח נמשכה הטובה הפנימית בכ, י אדון הנביאים"נתנה עש ,מקום לטובות היותר עליונות שיוכלו לחול

ל התורה ומצותיה תתמלא  ש הטובה הפנימית תבא כשהתכלית העליונה הפנימית. חיצונהה טובהה

, בדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, תורה בחיצוניותהה רחבתהי "וזה אמנם יבא ע, בעולם

כי רק לתורה עליונה אלהית . אלהיה ומראים לדעת את ערכה, השריש כח התורה יפה בלבבותל מביאיםה

ההשלמה . רחוקיםו ההרחבה היותר שלמה בכל סעיפי סעיפיה היותר מתרחביםו ,וק הנמרץנאה הדקד

יחש יש לה עם תכלית התורה ומצותיה , ה"נביאים עה הפנימית גדולת וקדושת הנפש של אדון

תקופה של ילדות האדם מעשיה ה בכלות, יהיו נגמרות בבא זמן התעודה המכוונת להגלותש פנימיותה

חיצונית ה השפעההאמנם . כמים מכסי ם על ים' י תמלא הא רץ דעה את ד כ ,גדלותהת ותביא עמה ת קופ

ביחש של אדון הנביאים בפעולתו היא דומה לקירון ו ,של התורה הלא גם היא במחוגה אלהית מתוארת

השפעה האלהית שעל ידו נהיתה ה הוא אמנם בא לפי צורך הרושם החיצוני שצריכה היתהש ,עור פניו

המעשים הם ש כשם, ההשפעה החיצונה תכשיר את הפרטים היטיב. זיוומ נהניםוקבלים לעשות על המ

, ניתנת בלא הודעת המקבל' כ נאה לטובה זו שתהי"ע .פרטיים לערך הדיעות הכלליות שעליהן נוסדו

פ "אע. ללכת באורחותיו' רך דד ח אהבת הטוב בכח ההנהגה האלהית העומדת להורות לאדםכ הרשיםל

והיא , א כפי מדתו"פשר להתפשט באדם כא הבת הטוב מצד עצמו איא יאוב מצד עצמו שכח אהבת הט

שהיא הטובה , ורוצ חפץלעומת הכח שהכרת הסובה תתן שהיא מסמכת את  האדם ל דלה וקלת ערך

רבי  , כ"ע. שמש בתור הכנה להשלמה היותר עליונהל ריכהצמ היא "מ, העליונה שאין לה מצרים

ה הלך וישב  "פרק הקומץ רבה על משרעב ל"ציירו חז, וקוץ תלי תילים של הלכותדרש על כל קוץ ש עקיבא

ל תלמידיו רבי מנין  "א חדאכיון שהגיע לדבר , תשש כחו, לא היה יודע מה הן אומריםו בסוף שמנה שורות

 ויותר , "ניופ ומשה לא ידע כי קרן עור"כי התורה העידה . תישבה דעתונ ,אמר להם הלכה למשה מסיני, לך

י המדות המופלאות "פרטי התורה והרחבתה החיצונית עמ ממה שהיה אפשר להכניס בכח הגילוי החיצוני

ז יבא המ אור " שרק ע, חיצוניותהב פ החכמה העליונה להרחבתה של תורה"הוכן ע, רכי הלימודד יתרו

הכללי העתיד טוב ה צא קדושתן של ישראל אל הפועל ויעשו מוכשרים אל אוצרת כי בזה, הפנימי לתעודתו

שהכל נסמך , היא מלתא דעבידא לאיגלויי, קיבא אל הפועלע ביראמנם כשהוציאו . לבא מגנזיה של תורה

מצד פנימיות התכלית הכללית העולה ו .כללים והמגמות העקריות של כללי תורה ותכלית מצותיהה לע

' כללית של תורת דה שעומק התכלית. סמכת להלכה למשה מסיני באמת ותמי םנ יאה, מכל הפרטים יחד

הנה השבת גם בו נמצא צדדיו החיצונים ו .נביאים להגיע אליוה לא יוכל איש אחר זולתי אדון, תמימה

רע והטוב משתמשים ה ,החולו שהקודש, אמנם גם לפי מצב החיים בעת ההוה. פנימיה וערכו העקרי



ורתם בעת  צ חיים וערכם מצדשהרי גם היודעים את ה, היא מורגשתש יש תכלית גדולה לשבת, בערבוביא

, פ להיות ממוזגת בחיים ולוקחת חלק הגון"רושה עכד רוחניותהכי התעלות . ההוה לא יוכלו לאמר אחרת

כל -שכבר קדם יוצר, לא ידעוש פנימ, וכלו להשיג איך שתכלית החיים היא שיהיו כולם קודשי לאשאם 

כל תקפה ב פועלהצריכה לצאת אל , ה בנושהיא רק כמוס, מעלת הקדושהו .לקדשנו ואנו קדושים בעצם

אבל שצריך האדם להקצות . כולו קודש, כולו שבתש מנוחההעד שיבא יום , ולהתפשט על כל החיים כולם

על זה ', בדעת ד, חכמה העליונהה לחמדת הטוב והכרת הכבוד האמיתי של, קדושה ולאצילותל חייומחלק 

פעולתה על ו שת השבת עבידא לאיגלויי בערכה החיצוניכ גם קדו"א. בעוט עצםמלא יסתפק כל איש ישר 

כדי שתק ח , אותן הטובות שאין צריך  להודיע ממתנתןל וכפי מדתה החיצונית היא מתיחסת באמת . העם

איך , אמנם מת ן שכרה. עליונהו שהיא יותר נשגבה, הבת הטוב  מבלעדי רגש  הכרת הטובהא כ"גחלק 

לק של קדושה ח ולא לנחל רק, ת החיים מערכם של עכשיועליונה להרים אה שהיא תוביל אל ההשלמה

היא שהיתה ' א מאת ד"כ, איגלויי משכל האדם ורגשול דבר זה לא עבידא, א לקדשם כולם"כ, בחיים

יותר רוממה ראוי שתפעל על הרגש בכח ה ולפי ערך ההשלמה. חיבה יתירה להודיענו כי הוא מקדשנוב לנו

ח נפש האדם כ כולימפני שלא , הנותן להודיע את המקבל ממנהשצריך , מתנהל ראוישהכרת הטובה 

אפשר לומר שבאהבת ' עד שיהי, עליונה של המציאותה ההשלמהבלכלכל את כל אור האוצר  הטוב שיש 

וזה בא אמנם . הוא כולל את כל הטובש ,בעולמו' א בהחשק לרדוף אחרי חפץ ד"כ, בא אל התעודהי הטוב

ברואים ופרטיהם ה ללכשכשיבואר כראוי יניע בחזק יד את , כרת טובהרגש של הה בהיות מושפע לטובה

וזהו מתן , " כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים, אריה ישאגכ ילכו' אחרי ד", לעשות הטוב היותר שלם

 ".קד שכםמ' לדעת כי אני ד"ז נאמר "שע, לא עבידא לאיגלוייד כרהש

 

ih . 

 
מר כל  מא ן דאתי וא מ ר לי שמעתת א חדתא   א , ב חטדא הוה נקיט כידיה תרתי מתנ תא דתוראר

שנאמר , נותן מתנה לחבירו צריך להודיעוה ר"ל רכא בר מח סיא הכי א"א. רכ יהיבנא להו ניהליהד משמיה

ל היינו "א, ל אין"א, רכ כולי האיד ל חביבין עלך שמעתתא"א, יהכה ניהליה. מקדישכם' ד לדעת כי אני

ואי הוה נקיטנא , קמ ייתאמ ב הכי כתרייתא עדיפא ליל אמר ר"א, לבישייהו יקיראא ר מלתא"דא

ר "נג ד יצהכ לאאולא דברה בה  תורה , בשר היא מ רוחקת קצת  אצל התורהה אכילת . אחריתא יהיבנא לך

אין לעמוד בזה נגד תאות , דוקא כשתתאוה נפשך, "שרב כי תאוה נפשך לאכול", שהרי הכתוב מאריך 

וא מפני שלפי מצב האדם  ה ,אדםל הבשר להיות למאכל מנם היסוד הכללי שעל ידו ראויא .נפשה

שלימותו הגופנית והרוחנית אם ינזר מאכילת ב שר המחזק ב וחלישותו לא יוכל להשתלם היטב

אבל כיון , ח"צדק בנוגע לבעה גדנבזה עול ' אמנם מצד ההטבה הגופנית לבדה עוד הי. וחותיוכ תא

בא לבסוף י רוחניהומאת החיזוק , כ חיזוק רוחני"מן גביא עמו בהמשך הזי שהחיזוק הגופני בכלל האדם

כ גם  "ע,  ח ישתכללו ויתרוממו על ידו"שגם בע, אנושיותה י"התיקון הכללי של כל המציאות שיבא ע 

כ המרכז של  "ע. תכליתו הנרצהל עד שיבא העולם, אתה לתן את המס הראוי למלחמת המעברי הםל

הרחיב ל וביותר במקום שהחכמה מתאמצת , כמהמצא רק ב מקום החנ אכילת הבשר במשקל הצדק

הוא הדרך המפולש לתיקון המציאות כולה  ש ',גבולותיה ולקנות לה ידיעות חדשות בתורה ודעת ד

כ צותה תורה לתן  "ע. שרב ם הארץ אסור לאכולעל"זז נסמך מאמרם "וע, ח בכלל"עב גםובאחרית הימים 

תורה ה לתן מתנ ות מבשר הח ולין לכהנים מוריכ צותה תורה "ע מתנות מבשר  החולין לכהנים מורי

כי רק דגן תירוש ויצהר , העקריים בכלכלהמ מה שלא עשתה כן ביתר המינים שאינם, ודורשיה



תעודתו רק בהא כלו מחכמים ל להודיע שאמנם הבשר יבא, תרומות ומ עשרות מן התורה ב מתחייבים

תנתא מ כ באחזו תרי"ע.  בכללהממנה תוצאות לשכלול המציאותש ,החכמהולסעד הרחבת התורה 

להתנצלות , לא אכילנא בשרא דתוראדל"זמאמרם כ ,ביחוד בשר השור המוסיף אומץ  בכח הבינה, דתורא

תעודתן שהיא לחזק הכחות ו ללוהאמר לגלות ביו תר תכונת  מ תנות , העמקה בעומק הלכהה על מניעת

מעתתא   ש ילכ מאן דאתי ואמר "ע. דיעות חדשות ממקור התורה והחכמהי השכליים ונתינת כח להולדת

קיבוץ הידיעות מכל מאמריו של איש גדול שדורו ב אמנם פי שנים יש. חדתא משמיה דרכ יהיבנא ליה

היא ההשקפה ' והב, אמר  ומאמרמ היא עצם ידיעת החכמה שיש בכל' הא, אחריו ילכו לאורוש ודורות

חיות חיים ל יות למופת לכל מי שמתנשאתכונת נפשו הגדולה שראויה להו נעלהההכוללת על ערך האיש 

,   י כל נצוצי האורה המפוזרים בכל מאמר ומאמר"ע רקש. 'פ התורה והדעת השלמה באור ד"קדושים ע

ועל פיה נוכל לצעוד , אדם הגדולה חד אז תצא התמונה הנהדרה של דמות דיוקנו הרוחני שלי שיתקבצוכ

בינה לתודה ל י אבן פינה אחת שחסרה"נהדר עוא המשלים את הבנין הה כ ראוי"א, ללכת בעקבותיו

רבא בר  . כ הוא ראוי לתרתי מתנתא"ע. בנין בכללוה על עצם הדבר הפרטי ועל ערכו להשלמת, כפולה

ומצד  , תשוקה הזאת מצד כללותהה השכיל בערך, שמעו תשוקת רב חסדא לדבריו של רבב מחסיא

'  ני דא מההוכחה דלדעת כי, ריך להודיעוהנותן מתנה לחבירו צ, לליכ אמרמ פרטותה הביא גם הוא 

שיש אמנם צורך במוסר , ובכללם, אשר ביארנוכ ,שהלימודים הכלליים שבו המה רבי ערך, מקדישכם

אחרית התעודה הנצחית האלהית ב בל במקום שיש מקום להתרחבות המוסר הכללי שיבואא ,כ"הפרטי ג

' טוב בלא שיהיה י ינעם לאוהב טוב וחסד ל עשותכ אף כ"ע. היות נדחה ממנול פרטיהצריך המוסר , בעולם

אבל כאשר הכח של הכרת טובה יביא  , צד המוסר הפרטימ הוז, ממנה תוצאות להכרת טובה מצד המקבל

אוי יותר שיותן מקום לכח זה ר כ"ע, לקדש את החיים ולהתרוממות ערכם, טוב הגמור בעולםה תא

כונה לכללות נ כ  השלמה"והיא ג. יעיק בלבבו מעט פרטי של מטיב הטוב ה מוסרהפ שלרגש "להתפשט אע

שר גש החמלה יפעם בלבבו ורגשי הצדק מוצאים , ב מתנהל אכילת הבשר  שמעיקה לרגש המוסר הנעלה של

יו יסורי רבי בשביל אמירתו לעגל זיל ה הזומשום . ח כאשר יאתה לג דולי עולם"סילות גם ב יחש הבעמ בו

פ שאין "אע, רומם וקד ושמ ביותר ראוי  לו לשום לב לכל הרגש היותרגדול והקדוש ה כי האדם, לכך נוצרת 

על ש ,כחותהאלא שעם הידיעה שהמוסר הכללי שיבא מחיזוק . קוםמ מ צריך לתן לו"העולם כדאי לו מ

,  מחכה לה בזמן יותר מהיר ובאופן יותר חזקו עומדתהידם תעשה האנושית דרכה לההשתלמות האלהית 

יינו ה ,ל חביבין עלך שמעתתא דרכ כולי האי"א, הכה ניהליהי .סר הפרטידחות את המול היא מכרעת

באה , כם גדול לשיטתו של חכם אחד בכללהח החיבה שתתגלה בלב. ר מלתא אלכישייהו יקירא"דא

וממילא מובן  , אותים להנ םהפ רגשה הטבעי היא מרגשת שאלו המחשבות והדרכים "עש מסגולת הנפש

צמו חושק ע המוצא את, עד שגם ב פועל נאה לחכם זה, תעודה מעשיתל כ" גשהחיבה הזאת צריכה להוביל

הוא אות ש דרכים הללו , ל חכם גדול ואדיר אחדש וחובב מטבעו דרכיו ונטיותיו הגיוני לבבו ודעותיו

וכל , הקדושה נמצאים מסלולים שוניםו ו ארחות הטוב' כי בדרכי ד. הם יביאו רב טובה לנפשוו נאותים לו

פנימית לדרכי חכמה  ה שא ין הנטיה, וזה אמר רב. פ נטייתו הפנימית"הנהיג עצמו על ה צריךאיש רב דע

ק להיות אלה הידיעות קנויות בדעת לבד מבלי שישתמש ר עזרלולימודים ידועים מספקת בהיותה 

כ "ע. מעשית בפועל השימוש בהןה הדרכההא תעודת הנטיה היא "כ, אדם הנוטה אליהן לאהבהה הןב

לא , שימוש בפועלה היוקר והחיבה מקושרים עם, מלתא דאלבישייהו יקיראל נחשקיםהימודים דומים הל

ת ת ביעת א א למלאות"בתחלה לא חשב כ, תרייתא עדיפא לי מקמייתאב ,ל אמר רנ הכי"א. עם הקנין לבד

נמצא שבכח . כ בערך מעשי"צריך הוא למלאותם גש אמנם מדברי רב אלו הכיר, נטיתו באורח לימודי

ומכל  , מעשיים והשכלייםה ,פרטייםהאחרון יוציא התועלת היותר עליונה מכל הלימודים ה אמר זהמ

קיבוצם באהבה ב שטרח עד כה, דעת מהמון לימודי רב הרבים והגדוליםל ההשקפות הכלליות שתשיג ידו



ומאחר שהכיר שמנטייתו הטבעית לחכמתו של רב , ובים ט ותכלית חכמה הלא היא מעשים, פנימית

כ בצדק אמר בתרייתא עדיפא "ע, השכלו כ בחיים המעשיים שהם העיקר ביסוד התורה"ו מסילה גל סולי

הכניע לצרכה את סדרי החיים  ל ,ההדרכה המעשית היא ראויה ביותר מכל לתמיכה ממשיתו .לי מקמייתא

וה עביד כרב  ה ידיהדומצינו ברבה דכל מילי . קיטנא אחריתא הוה יהיבנא לךנ ואי הוה, כדי להגיע אליה

י "ח ע"שכאן נתב ררה לר, דושה טבעית בנטיה פנימיתק כ תולדה מהרגשה של" והוא ג, כעדותו של אביי 

 .מלתא אלבישייהו יקירא, נשגבה מאמרה

 

k. 

 
ילת מ שבשביל משקל שני מלעים, שנה אדם בנו בין הבניםי לעולם אל, ר"ג א"ח ב"ר בר מחסיא אמר ר"או

השכל . חיו ונתגלגל הדכר וירדו אבותינו למצריםא נתקנאו כו, אר בניושנתן יעקב ליומף יותר מש

ולם דבר זה ראוי להיות תמיד למורה א .אדם כדי לנהל את כל מעשיו וגם את כל רגשותיו הטבעייםב נעשה

ז  "ע, טבעיים ממהלכםה כ את שלטון השכל עד שיפריע את הרגשות"וא להרחיב כה כי לא טוב , דרך לאדם

אוי ר ,בנפשוובגופו , א את כל הנטיות הטבעיות שבאדם"כ, "שומםת תתחכם יותר למהואל "נאמרי 

אבל לא , השכל עומד ומנהיגן' ביהן צריך שיהיג אלא שעל. לשומרן בתקפן ובבריאותן לפתחן ולשכללן

השכל יחפוץ לרדות בהן ש ערךהוכפי , כי המציאות לא תנוצח. חבל אותן ולהמעיט צורתןל יכנס בגבולן

אדם יחידי ב בפרט, ותצאנה פרעות גדולות בהנהגה, ימרדו בהנהגת השכלו יתגברו הן בשטף עז, ריבןלהח

הנה יחש אהבת האב אל בניו הוא יחש טבעי בנוי על  ו .באומה ובכלל האנושיות, בשבט, ה במשפחה"וה

בת בניו המשיך כח האב לעשות לטול וכפי טבעו הפשוט הוא מספיק, רגש הנפשי והנטיה הטבעיתה יסוד

כ "ע, מעשה השכלמ פ כשרונותיו ויתרונו הפרטי זהו"היתרון לבקר בין בן לבן עו הבחירה. כל אשר יוכל

ואם השכל גוזר לתן , צד האב הטבע גוזר את השיווימ .טבעהאין ראוי לתן לשכל להפריע את כח 

, בגבול הרגש למעטושכל ויכנס ה פרץיאמנם כאשר . א יאתה לו להפריע את כח השיווי ההרגשיל ,יתרון

התקומם על השכל ל הקנאה שמקורה ברגש הלב הטבעי תתעורר בשצף קצףו ,יתגבר הרגש  הטבעי לעומתו

אלהית בהנהגת ישראל  וגלגולי סבותיהם היו הדברים ה אמנם בערך ההשגחה. הבא לשדד נחלתה

כולם עולים , םהדברים שהתרחבו מהו גם השגיאות, גם החסרונות הפרטיים, כוונים לתכליתםמ כולם

אומה הישראלית ה .ה"ממגיד מראשית אחרית ב, שר הוכן במחשבה העליונהא תאבשקל הקודש לבצע 

כפי גודל הנפש ותעודתה , הוכנה בכחות אדירים, " צרתי ליי עם זו", שנטעה יוצר כל להיות לאור עולם

הם הוכנו , בורה והגאוהש הג"ומכ, כעסה ,הקנאה, גם הכחות הקשים שבנפש. ריכים להיות כחותיהצ ןכ

שכל להיות עוד עודפת ה אמנם לפי מדת גדו לת הכחות הנפשיים צריכה מרות . דולהג לפעול גדולות בנפש

שכלית ה והנה לפי מדת ההכנה. כחות החזקים כל אחד על מכונוה למען יעצר כח להנהיג, וגדולה עליהם

, ה בטבעם" והקשים ששם היוצר בכחות החזקיםה לולא, שהוכנה באומה הישראלית בעצם נפשותיהם

כ לעומת כח  "ע. טבעיים ברב עזוה כחותהתמוטטים וכלים מתגרת יד השכל המכניע ומחליש את מ היו

שכלי הטהור של ה יסודהשהיתה מוכנת להשכיל את , הכרח לנטע בנפש אומה זוב צריך' השכל האדיר שהי

כ לעומת זה לנטע בהם "היה צריך ג, יסוד הנשגב הזהב והדברים הצחים הנתלים' אחדות השם ית

לולים להשחתות גדולות ע םהשביציאתם לפעול בלא שלטון השכל האדיר , דירים וחזקיםא כחות

ח  כ ביחוד. ר בראתי לו תורה תבלין "בראתי יצה, הם נתנה תורהל אמנם, ישראל עזין הם , ועצומות

. פ האופן היותר נשגב וקדוש"חייה עסדר ל ראויהה, הקנאה יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה

פ ארחות הקדושה "להם עש פרטייםהשלא הוכשרו לסדר ארחות החיים , משפילות לשבתה כי האומות



אמנם  . רטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החייםפ ישאאין לכל , וסדרי הצדק האמיתי

גשי הצדק הנפוצים ר, מיןה ואתצא מכלל האומה , הפעולה לטובה בהגדלת הטוב, כלליתה המטרה

יסוד לחיים ל פעמיםלשיהיו , התאוות השפלות, אמנם הנטיות הרעות. כללב יתחברו ויראו  פעולתם לטובה

,  כי סוף הרע לכלות. קחו מקום בסדר המציאות והנהגתוי ולא, הן ינדפו כעשן, הפרטיים של האדם השפל

ובאשר תכ לית הפרט בחייו " . עולםל וםיבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יק", תקיים ויעמוד לעדי הטובו

חקקה לתכלית נ מפני שלא, כ וחזקה ברב כוחה"ין מדת הק נאה עמוקה כא כ"ע, עיקרו הוא חיי הכלל

לא בתור  א בר ,  הכרת האד ם את  עצמו בתור פרטימ כי יסוד הקנא ה באה. עצמית ומטרה נצחית

,  טוב וביתרון שיראו עיניו בזולתוב  כיכי בהכירו עצמו בתור אבר מאברי הכלל מיד ישכיל. כללה מאברי

הטוב ' יה אםו. פי אשר יא תה לחלק מן  הכלל להיות נהנה מהטוב הכלליכ ,ובותטגם לו ממנו  ת וצאות 

בכלל ההשקפה הקרובה ברגש טבעי פנימי על הכלל  ו ,מתמעט גם לו חלקו ממנו' ההוא הכללי נכחד הי

אלה התנשאו  ' מנם עם דא .קנאהה ת כחאתמעט , םאיש אחד שרק מקיבוץ כולם תצא תכלית החייכ כולו

ולם מל א  ע ייםקכל המקיים נפש אחת מישראל כאלו , לכולם בשם יקרא ש שהם ככוכבי השמים, למדה זו

כחות רוחניים נשגבים כא לה שיש בכחם לסדר סדרי ב הם הוכנו. וחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם , 

אמנם על גביהם  , כלית נכבדה ונשגבהת הפרט מצד עצמם יש להםעד שחיי , דושים גם בחיי הפרטק חיים

בל מתוך שתעודת הפרט  א .באין ערוך מתעודה חיי הפרט, היא ברב יתרון ויתר שאתש עולה תעודת הכלל

צריכה למצא מקום  , דת הקנאה שמקורה בהתגדרות הפרטמ כ"ע, יש לה מערכה שלמה ונצחית

והנה . ע ומתגרה בישראל"עשות שמניח אוהל צר הרע כי הגדילל היעל"זחכ אמרו "ע. ישראל ביותרב הל

כל הכחות , מקבלה חכהוא נותן את כל  הכחות בשפע רב לפי ערך , ה בברואיו"קבה לשכך היא מדתו  

ואין זה ממדת ההנהגה , יהיו לשימוש הנכון והמועילו שיתוקנוככ טובים "הטובים והרעים שהם ג

התגבר עליהם ולעסוק במערכה של ל צורך' כדי שלא יהי, מותםקמץ בכחות הרעים ולמעט דל אלהיתה

מוכן להעשות ו הםבכחות וחלישותם כן מתמעטת מתנת החיים והטוב הגנוז ה יעוטמשכפי , תיקון מצדם

כחות השכל וההכנה לתורה האלהית השלמה , רב עזב כ בישראל נוצרו לכתחילה הכחות"ע. על ידם

התגברה  , ושתה האומה לפרטי שבטיהה שממנו, ד שביעקב אבינוע, תגברו באבותינו הקדושיםה כ"שכ

רוחני התגברו מעל ה ואהבת התורה והיתרון, הניא את הרגש הטבעי מ שלטונול די כהנטיה השכלית עד 

ז " ע לעומת זה אמנם הת פתחה. עד ששינה בנו בין הכנים, טובהו כ בכל מילואה"לאהבת האב  שהיתה בו ג

אמנם יש בה תבואה טובה . יא מצד עצמהה רעהש, תעפו שבטי האומהמדת הקנאה בשרשים שמהם יס

, כ לחיי הפרט"כלית נשגבה גת ולהחקק בנפש עמוק מאד  שיש, פועל את כח יתרון הפרטיה כ להוציא אל"ג

שכל שהגון הוא לחיי ב כפי הערך המצוייר, ברוממותם וקדושתם, מילואם וטובםב כ ראוי לדאוג שיהיו"ע

היות ל אבל צריכות, היות חסרות מאומה גדולת שכל ורבת פעליםל  הקשות לא יוכלואמנם המדות. הכלל

צריך גלות ' כ הי"ע. אז תבא נה לתעודתן, דוי מזוקקות עד שיוכלו להיות נכנעות לשכל ומונהגות על

לכלות פשע ולהתם , ול גלותע וכן מטעם זה עלינו לסבול עוד. ור הברזל ממש לצרף סיגיםכ שהיתה, מצרים

טועים שסוברים כ לא, גדולים ביותר כן צריכים הם להכנעה וזיקוק ביותרה שכפי ערך כחותינו, טאתח

שאינו מכיר טעם טוב , מוסר היוצא מרכות הלבה קרשמגמתם של ישראל היא להשריש בעולם 

, תעשה האנושיות במדות הרעותש מהו, צדקה וחסד, א במדות הרכות כחמלה וחנינה"כליתית כת והנהגה

תעודתם של ישראל היא ו כי כל מגמתם , לא כן הדבר. נעלמו ממנו, ב"תאוה וכיוו בקנאה, בנקמה, בורהבג

אש ב הנה אנכי בראתי חרש נופח". "עושה שלום ובורא רע"הוא ש להודיע, בעולם' ללמד סוד אחדות ד

מה כ הכחות הקשים כולם הם בכח ה או"ע ".פחם ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל

נו הגלות בכללה  ל וכנההאמנם דוקא בעבור זה . כ"אלהית דאגה להתפתחותם גה החכמהו, הישראלית

כדי שיהיו המדות הקשות שהן , צריכים להתמרקה וריבויים לפרטיהם לפי ערך צדדי החסרונות



שימושן העליון הטוב ומכשיר את החיים ל עובדות וראויותמ, "תהאכי עם קשה עורף ", בעינוט בכלל

', שכל הטהור ואור דה לאשמגמת פנינו היא ' ז יהי"וחותם הדבר בכ, מילואם וטובםל הכללייםוהפרטיים 

. א תשתגשג ותפריח"תמקמק מ פני האור השכלי הגדול כת אלאלא שכל התכונה הגדולה של החיים 

 הרגשות שאמנם הגדיל  את השכל על. ביךא והאכלתיך נחלת יעקב, ויתן לך משא לות לבך'   תענג על דת אז

לכל מ שאלות ' א היל חייםהאלא שתחת שטרם שהותקנו , סוף כל סוף כך היא המד הש מפני, הטבעיים

בהגמל כחות החיים , תושיה התישה כחו של אדםו ,הלב עמידה מפני כח השכל שפרץ בהם

ב לא  עתה יבוש יעק"', טהור אור דה גדלותם יהיו עם כל מילואם וחזקם נהנים מזיו אור  השכלל ובואם

דוש יעקב ואת אלהי ק והקדישו את, ראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמיב כי, ולא עתה פניו יחורו

 " .ישראל יעריצו

 

k ̀. 

 
שמתוך שישיבתה , עיר שישיבתה קרובהב לעולם יחזור אדם וישב, ר"ג א" ח ב"מ  אר'ר במ"או

ל האדם נוטה לטוב תמיד מצ ד ש ופנימיותו, האלהים עשה את האדם ישר. 'ונותיה מועמים כוע קרובה

רעה יותר מצד החברה ל ויצר מחשבות לבו פונות, נוטה לרע, מצד חמרו, יצוניותוח אמנם. נפשו האלהית

כיר מ דם אפ רוב כל "ובאשר ע.  מסתכלת ר ק בחיצוניותו של האדםש שהיא מקלקלת דרכיה כל  זמן

 להשריש בקרבה חטאים של הרגל ושל לולהע חברההכ "ע, לא את פנימיותו, מחבירו רק את חיצוניותו

כ בכל מקום  "ע, ותם החטאיםא בא  כלל לידי' נוח לאדם להתנהג כפי אורחו הטבעי לא היי מה שא ם, מנהג

תנהל עדיין לפי מ פרטי הוא] יחיד[וב קיבוץ חדש כל , טאים רבים של מנהגח שהקיבוץ הוא עתיק נתקבצ ו

א יכול לרדת לסוף דע ת אנושיותו  פנימה הוא עלול הוש ולמדנו שהיחיד הפרטי מתוך. טבעו ונטייתו

ועל פיהם יולדו חוקים לא , כבודו אוהתאמנם שטף החברה ישטפהו בקנאה , דרוך בדרך טוביםל יותר

בע האדם ט סודישהיא בנויה על , עוד לא נמחקו עקבות התרבות הפרטיתש מקוםבכ טוב לדור "ע. טובים

שמתוך שהיא תמיד מציגה למופת רק  , רבות החברהת שאון שלמפני ה, בצירוף ללימודיו בתורה ומוסר

י ריבוי החסרונות ש ל  "תקלקלת עמ כ היא"ע, שרק זה יכול אדם להשיג מזולתו, יצוניות החייםח את

מוב ן  . הרגלו שהמה נטבעים במשך הזמן במטבע של מנהג , צד חומריותומ הואשחיצוניותו של האדם 

וחיי החברה כמו כן חיי היחיד יתנשאו , ל כל בשרע רוחו' שפך דהדבר שדבר זה נוהג ובא עד הזמן שי

והמופת . ת החיים ולקדשםא הדרלמקום ' שאז דוקא בתגבורת כח הקיבוץ יהי, נועדה להםה למעלתם

הוא , עולםב ז שהחסרונות המוסריים והחומריים שולטים"חיי היחיד כמ החותך שחיי החברה גרועים הם

אף שכבר רכש לו האדם ידיעה ברורה וקנין טבעי ש ,גויל ביחש שבין גוי מעצם תכונת ההנהגה הכללית

כ חיי הציבור בלא "יוכל לחיות גש ,וזעוד לא התנשא למדרגה , תעב את שפיכת דמים בחיי היחידל ברובו

יאיר מציון מכלל ש ' י אור דעת ד"ע, עת המאושרה שלא ישא גוי אל גוי חרבה דע, מלחמות של שפך דם רב

כ בהרגלי החברה הנוטים מדרכי "שלא התעתקה כ, רובהק ישיבתהשכ ראוי לחזור לישב בעיר "ע. יופי

 .ארחות חיים טוביםו דקצ
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אלא מתוך שישיבתה קרובה עונותיה , הל אילימא דמקרבא וזוטא והא קא חזו, אי קרובהמ



זמן שכח הצדק והמשרים אומה וכל ו ודרכ י היושר והצדק המה יסוד החיים לכל קיבוץ' ראת די .מוצערים

זמן כח הצדק ה משך בי הרעות המוסריות ההולכות ומתקבצות "ז שע"וכ. מהע זק חניכר באומה  אז כחה 

כיון שהאומה או הקיבוץ מתרופף , השגחה האלהיתה ומצד. הולך ורפה כן ירפה לעומתו כח הקיבוץ

ילא יושפעו על ידו ענינים ממו ,אינו יכול מצד רפיון כחו להשפיע בעולם מאומה לטובש דעבקיומו 

אין ש , אומותבוזוהי הזקנה הנמצאת . גיע זמנו להמחות מן העולםה כ"ע, מושחתים ופרעות מוסריות

י ריבוי ההשחתות המתגברות "וע, נתמלאה סאתהש וכיון, ה נפרע מן האומה עד שתתמלא סאתהי"הקב

י של האומה והיא מסתלקת מעל פנימה מתבטל האגד, קיבוץ שאינו מוכשר לחיים טובים וישריםה י"ע

.   ותר מתוקנותי ומותאי מלחמות והתגברות כחות של "סבות טבעיות נהוגות עב פעמיםל, במת התולדה

ה הכליונות המזדמנים "וה, מזדמנות כהפיכת סדוםה השחתותהפ אורח ההשגחה בסיבות "ולפעמים ע

ז שיושפע מאיזה קיבוץ "כש ,לישהכל עולה בחשבון לפי ערך השימוש הכל, רעידת הארץו עשגמהררי 

מיו ונזדקן  י לא מאז הוא ד ומה לאדם שכבר , מנם כאשר  הכח הכללי אפסא .על ירא יו' עין ד, לטובת הצדק

א דומין כעשבי השדה הללו נוצצין "ובנ, הולך לוו כ הוא חולף"ע, שאין לו עוד מה לעשות עם החיים

עוד היא עומדת ביחש עונותיה , וצעריםמ עונותיהכ אמר שמפני שהיא קרוכה בישיכתה "ע. ובליףנ והללו

שלא הספיקו עוד , זוקןמ ולא בלתה, יכולה עוד להמשיך כח חיים חדשים ומועיליםש במדרגות הצעירות

 .כ ראוי להניחה"ע, אבד את כל  לח הצדק והיושר הטבעיל יבוצהקהפרעות המוסריות שלה מצד 

 

kb . 

 
לפעמים . ב"ושל מדום נ, גימטריא חמשין וחד הווב  נא,ר אבין מאי קרא דכתיב אמלטה נא שמה"א

ספר  מאה ועשרים שנה של קצבת מ כמו, רך התקופות של איש יחידי לתקופות כלליות ציבוריותע יתאימו

שהוא חק  , י"נהש והיו ימיו מאה ועשרים"באמרו , השחתות הכלליות שעברוה פנימאחר מיעוטם , החיים

פ רוב לא יפחתו החיים "כ שע"כ מדה נה וגה אח"ג והוא, לקצוב אז לכ לל האנושיות עד המבו

ובימי דוד הוא . משה' גיב ם"שגבל"זחוכמו שדרשו , כ תציג אותם במספר זה במשה"ע .הפרטיים

נה ש ב"נק"מל בשלהי "כדחז, ב שנה לקפיצת זקנה בחיי היחיד"נ קופתתוהננו מוצאים , דאימעיט שני

היובל שהוא . ה הקפיץ עליו זקנה"הקבש תעניתדק "ז בפ"ואמרו ע, זוהי מיתתו של שמואל הרמתי

כל  , תהלכים כשלשלתמ החיים. מנם ערך לתקופה מוגבלת בחיי הפרט וחיי הכללא חמישים שנה הוא

זמן ה ב שנה הוא"כ נ"ע, כ  עם שלאחריה"ם שלפניה ומתקשרת גע תולדההתקופה מחוברת היא ברתוקות 

כי עם היותו , שמש תקופתו בחיי הכלל והפרטי היובל. ידהמוכרח לקשר תקופה שלמה בעבר ואל העת

אות על היחש שיש בזה ל ,עבד הפרטי והחזרות השדות הפרטיות מגיעות עד הפרטה ירותחכללי הנה 

הוא לא ו ובגם שיבה זרקה "כאמור , פיצת הזקנה שעל הקיבוץ החוטאק כ"ע. להשוות ערך הכלל אל הפרט

למען דעת , ם החיבור המוכרח לשלפניה ולאחריהע ,ך תקופה שלמהה מש"האריך בעל הרחמים ב, " ידע

. ת  שלו בשלשלת התולדהא א עשה"כ, איננו אובד לגמרי  במציאותו, מושחת מצד רשעוה דברהכי גם 

ישומו  ר י סילוף הדרך נשאר"וע. נשאר לאחרית ותקוה טובה' מיו והיי מאריך' אמנם לולא ההשחתות הי

כי כל אשר עשה האלהים עליו אין להוסיף  . "כלל עשהה את פעולת תקופתו בחייפ "ועכ, באופן מעורר זועה

 " .למענהו וגם רשע ליום רעה' כל פעל ד"ו, " ין לגרעא ממנוו

 

kc . 



 
צדק העליון היא להתגלגל עם הברואים בכל צדדי ה מדת . 'דכתיב שתים עשרה שנה וגו, ו"ושלותה כ

'  כ יהי"ע, יבת שפלות רוח האדםס הרדיפותוהעוני ' פעמים יהיול, ולי יכינו צעדיהם לדרך הטובהא האפשר

וחו אל הצדק ר העוני והשפלות סבה לישר דרכיו ולהכניע' לפעמים אמנם יהיו .להשחיתונוטה להרע לחבל 

עשיהם מ פעמים ישפיעו על האדם או האומה כחות טובים לשפרל השלוה והגדולה, ולהיפך. והדרך הישרה

כ גלגלה ההשגחה האלהית "ע. הגביר הגאוה והזדוןל ולפעמים יהפכו לרועץ, יםולהרחיב החכמה והמשר

וכפי אורך , שני הצדדים בשוהב ,רימל אלה החטאים העומדים לנס למשל ולשנינה לאות לבני ש צבםמאת 

שתמשו בהם אך ה ושני המצבים, טעימם שפלות והכנעה וגם גדולה ושלוהה מדת תקופתם המוגבלת

כ  "ע .מציאות תנאי חיים שיוכלו להובילם אל דרך התיקון והטובב כיחו לדעת כי איןעד אשר הו, לרעה

נתאים את   , י אין לנו דבר מושכל במ קרהכ לדעת] לב[ואם נשים " . הפוך רשעים ואינם", נדונו בכליה

 ' כי שמו ית, מנו בעולםמ באותיותיו והוא כולל כל המדות המונהגות' ית' מספר שם דב ו הנמצא"מספר כ

ג דולה ו בין בחסד, שימוש הדין שהשפיע להם שפלות וטירוף המצבב כ בין"ע. הוא על שם פעולותיו

ואמרו , דולה נקמה שנתנה בין שתי אות יותגל "ז ז אמרו"וע, בכולם השתמשו לרעה, שהופיעו עליהם

'  ד יהיעד שהפרט האבו, כלליה תיקוןל כי הנקמה האלהית היא מדה גדולה משוערת, דולה היאג שבמלתה

 .היות ממנו תועלת לדורות ולתקופות יבאול ,כללהגם באבדו נרכ ס לשלשלת 
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להינו  א שנאמר לרומם את בית , נ למוף חרבה"בוהין מביהכג כל עיר שגגותיה, ר"ג א"ח ב"מ אר" ר ב"או

עמוד העולם מתקיים  בההשרשה של הדעת . הבל "מ בבתי אכל בק שקושי ואברורי ל"וה', וגו

כל מע שיך יהיו לשם  ', שם יתה המרכז היותר גבוה ונשא שבחיים הוא קדושת החיים לשםש האמתית

ששם , ישראליתה כ אם באומה"ע. אליו צריכים כל עניני החיים לפנותש שגבנזהו המקום היותר , שמים

אם נקודות  , הצטיינותינו בתור סגולה אלהית בעולםו שנקרא עלינו הוא כל קיומינו' השם ית

ז מורה "שע, שעמנו' דושת ברית דק עשו חלילה בלב האומה רמים ונשגבים יותר מהשאיפה שלי ילוניותח

המחיה את האומה  ו הרי נוטל בזה כל יסוד המקיים, קדש מעט  ג ם בארץ גלותנומ בנין בית הכנסת בתור 

, חרבה] לסוף[נ "כ כל עיר שגנותיה גב והין מביהכ"ע .רצהא ותושלך אמת , בחיות האלהית שלה

שכל פינות  , יותר גבוה שבחייםה הוא המקום', שהיא עבודת השם ית, נ"התעודה של ביהכש ותלהור

קדושה ולצדק בכל  ל ,ובזה מתמשכת תכלית החיים. י יתעלו ויתרוממו"פנו ועי החיים הפרטיים כולן אליו

ם והיה הנשאר בציון והנותר בירושלי" . "עולם קייםל קדוש", והם נבנים ומתקיימים, ארחותיהם

ומצבם הרם בחיי ' תורה ועבודת דה והנה היסוד העקרי הנצרך להורות על גדולת ערך" . אמר לוי קדוש

שר עמנו  א ' דבולט שאין הוקרתנו את קדו שת ברית ' צריך שיהי, בפרטיהו כללהבהאומה הישראלית 

 כמו שישנן ,חיים בקישוט החיצוני של האמונה והדתה באה אלינו מפני חפצנו לקשט את , ק"וקדושת תוה

כלל וערכם בסדרי החברה ה כתות כאלה שלא יוכלו להתעלם מפעולת רגשי הדת על לבותו אומות

א "כ ,במדרגה גבוה ה אבל לא ב עצם החיים'  אמונה ותוכן עבודת דה כ יחזיקו את  עניני"ע, האנושית

רא למצב עה מאד ומביאה נזק והפסד נור יאהוזאת ההדרכה . במדרגת קישוט ותכשיט חיצוני לחיים

. נקראת תורת חייםו אשר אתנו הוא שהיא כולה מלאה חקי חיים' יסוד תורת דש ,שראליקדושתם של 

א ב עיתים "שבזה לא תמצא   מקום כ, כבדה ולהוקירהל כ לא בתור תכשיט חי צוני לחיים צריך"ע

ר א ת א צריכה היא שתסד"כ ,יצוניםחמקומות של פומבי והליכות סדרים מקושטים בפארים ו זומנותמ



ל יופי ש ניניםבשהם , כ להשריש זה כקשקושי ואברורי"ע. להים חייםא 'עצם החיים הישראליים מיד ד

נ שהוא המכון "להורות שמושגינו בביהכ, הםמ בוהגנ "הביהכ' לא באה הקפידא שלא יהי, וקישוט לבד

ואברורי שהם קשקושי ה אינו ממינם של, בלבבות' ת והרמת כח האמונה ויראת ד"שיה לקיבוץ עבודת

ד ע הםלנ יחש נערך "ואין לתן לביהכ, ק בערך טפ ל וחיצוני לחייםר הואש, שימושים של קישוט ויופי לבד

כערך הבתים , ומק גוף החיים הישראלייםע אמנם בית   הכנסת נערך בערך. קפידא בגבהם יותר' שיהי

חיים ופרטיהם ישובו  ה להורות שמטרת כלל, ועליהם הוא מתרומם, חיים בעצמםה קומותמ, העקריים

ק בכ ל  "כ מדקדקת תוה"ע. ומסתעף לפרטיה, כלל האומהב לינוע שנקרא'  ושם ד' לתכלית עבודת ד

מדקדק עם החולה על כל פרטי  ש כרופא,  " רופאך' כי אני ד", " מי מנה עפר יעקב", חייםה רטיפ

, יצוניותח ימוסיותניכות לא כמו פדגוג שמלמד לנער הל, ו את עיקר חייול סדרמתהלוכותיו מפני שהוא 

נ עם קשקושי ואברורי עם ברניות עומדות רק "ביהכל והיחש. שלא יפגע במקומות המכוסים שבחיים

אלהים חיים בכל  ' בנויה להיות דבקה בדש ,הוא דבר משחית כל יסוד חיי האומה הישראלית, לפארו לנוי

" . להינו יקום לעולםא  נבל ציץ ודבריבש חציר", י פרחים של ציצים נובלים"א על ,דרכיה והליכותיה

הבת  א ,הגדיל את ההתעוררות הפנימית לאהבת הדברים העקרייםל ,והיופי וההידור יבאו רק לערך נטפל

 .כלית המזון להחיות בו נפש כל חית עומתלכערך נועם הטעם , ודעת דרכיו ושמירת תורתו' ד

 

ke . 

 
על כל חכם בעדתו  .  מאותו עון לא חרבה,רבהח והא. א אנא ע בדי למתא מ חסיא דלא חרבה"רא

שלא  , ויסוד התורה בחיים' ם דש לקדושת' הפניה הראשית של כלל עם ד' שתהי, אש לכל דברר להשתדל

לילה ח אםו. אז תתקיים העדה בצביונה הרוחני, לילה מקום הקודשח רשתללהניח לשאיפות אחרות 

הנה יסוד החיים , יגרמו להחריבה, זה עדהיא שגם הם יוכלו להפסיד כח הקיום של, דברים פרטיים

ה חורבן מוחלט כי מעפר ז איןו, עמם' כ בכל מקום שיבאו וידחו יהי רוח ד"ע. מים עמםת 'הישראלים יהי

רחות א פ"וכל סדרי החיים שאינם ע, תקן את השגיאות הראשונותל ישובו, ובאשר יתיישבו, אחר יצמחו

אם לאבן פינת החיים ,  ם הדעה היסודית תאבדא אבל .  ' וך עם דויבנו בת, יכירו, שגר מו ההפסד'  תורת ד

ומרית שכל מגמתה איננה ח לאומיותוא כח הזרוע "כ', הפרטיים לא תחשב הקדושה ועז דו הכלליים

א  "כ ,ושמו שנקרא על עמו' התכלית העליונה שהוא חפץ השם יתל התכלית הנשגבה להיות מצטרפת

ל ידו כל יחיד חפץ לבבו וצרכי החיים ע הגיעל, לכלי מגושםולעשות את הכלל רק , חפצים פרטיים

קדושה והעבוד ה  ה נ מקום"ז במדרגה גבוהה הרבה מביהכ"פרטיים עומדים לפה והגגות, החומריים

כי הרוח הישראלי ילך הלך . ורבנה הוא חורבן עולםח ,באופן מושחת כזה כשתחרב עיר, האלהית

, עליון שנקרא עלינו' י שם ד"ע 'דהעליונה החופפת על כלל עם אין לו קשר פנימי עם הקדושה מ התדלדלו

עיקרי הוא ה כשיסוד, לא כן חורבן הבא מדברים פרטיים. ד בשר יכלה ע וחורבן כזה הוא חורבן שמנפש

א "כ דבר גדול עשה ר"ע, א"בעיר זאת או במק, הבנותל א חורבן עראי שסופו"עומד בתקפו איננו כ

היות המגמה היותר גבוהה ל ראשיהששמר בה היסוד , בה מאותו עווןמתא מחסיא דלא חרל דעביד

בות  ס ואם כפי יצר לב האדם נזדמנו. לרומם בית אלהינו, אלהיתה הקדושה, והיותר פנימית שבחיים

,  כ ידענו נאמנה שהבנים הנפוצים מעיר כזאת"ע .רב הוא ונכבד הדבר שלא חרבה מאותו עון, שהחריבוה

דדית שתוכל להיות צ  חזק ואמיץ בקרבה ועומד בה למעלה מכל תעודהישראליתה קדושההשכלל 

גודרי   , ועוד יהיו לברכה, ותורתו  ועמו' נים נאמנים לדב יהיו, בכח הזמן ושטף החיים] משתרשת[

 .שובבי נתיבות לשבת מ גדר
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ל תאות מי ש צריך לסור למשמעת איש  בע. דומיא תחת ישמעאל ולא תחת , ר"  ג א"ח ב"מ א ר" ר ב"או

כ קשה כמו "מ אינו כ"מ, פשונ כי אין לערוך שרירות לב של איש מתמכר לתאות, שה מאדק יאה ,שפלות

ימה תשעה ז מעשרה קבים, ישמעאלים הם שטופי זימה. שר לא ידע רחםא להיות מסובל תחת עול אכזרי

,  תחת אד וםמ גרוע מזה ה נתון"מ. חתם יסבול הרבהת כ מדותיהם נשחתות והנתון"ע, נטלה ערביא

 .חת ישמעאל ולא תחת אדומית כ"ע, ודם ורצח הוא מבחירי תענוגיה, מתנתה היא החרב ש אומהה
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בצעו אין מעצור לפניו גם להרע לזולתו ברעות  גם האיש הרע שלמען. חת אדומי  ולא תחת חברת

אמנם גרוע . וין לרוחונתון תחתיו לכה ז שיש לפעולותיו סדר ומטרה תכליתית יוכל"מ כ"מ, דולותג היותר

חברים שאמרו ה והם. ק להשחית ולחבל בלא מטרה תכליתית לתועלת עצמור יאהמזה הוא מי  שנטייתו 

מוכנים להשחתה והפסד באין תכלית של , מלאכי חבלהל הראני חברין דומים, עליהם בעשרה יוחסין

ולא תחת  ,  יש תכלית למ אויומ"מש דומי אכ תחת "ע, זה העול הוא יותר כבד  מהרא שון, ם לעצמםג ועלתת

 .ומי יכלכל רוח בער ומשחית כזה, אין תעודה תכליתיתב בלהחחבר הדומה למלאך 
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לא יוכל לרדת לסוף דעת חפץ של , מנם גם ישר בטבעוא ,האיש הבינוני הפשוט. ח"חת חכר ולא תחת תת

הכבוש תחת אחד מאלה צב מ ואהכ רע מאד "ע. י קלקוליהם המוסריים"נטו מהטבע הישר עש נשיםא

חוקות  ר כי תשוקותיהם, שרירות לב או באכזריות או בחפץ השחתהב ,שפנו מדרך האדם הישר הטבעי

אמנם כאשר  . די חובה נגדם בהיותו תחת ידםי צאתלכ לא יוכל בשום אופן "ע. מאד מטבע האיש הישר

בהיותו איש טבעי  , חוקר ואהכן עוד יותר ויותר , חוק מרדת לסוף דעתם של אנשי רשער ואההאיש הישר 

מה מ כ יותר"ע. שכל ישעו חפצו ומעיניו הוא רק בתור ה וחכמה, בל כם חמרגשי  לב הדקים של איש , פשוט

כן יותר מ זה לא יוכל , תומו את ע רך תביעותיהםב ח נגד  המושחתים מפני שלא ידע"שלא יוכל לצאת יד

ה שהוא ידרש מאת הסר   מ ,ליונותעשוקות ח בהיותו משוטט ברגשי ק ודש ות"דברים שתה ותןאלהרגיש 

א ל מפני שנפשו, ח נגד המושחתים"ותר ממה שלא יוכל לצאת ידי כ"ע. למשמעתו למלאות בסדרי חייו

ח מפני שלא יוכל כלל לשער הלך "ח נגד ת"די צאתלכן יותר מזה לא יוכל , הושחתה לבא להכרת מדותיהם

כ תחת "ע, חקרי עמקי דעהב משוטטתהת נפשו הגדולה כי משאלותיו ישתרעו לפי מד, בבול נפשו ורגשי

 .ח"חבר ולא תחת ת
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סוף דעת נפש החכם מצד גדולתה ונטיותיה  ל אם כי קשה לרדת. ח ולא תחת יתום ואלמנה"חת תת



מפני , איש הטבעיה לשכ רחוק הדבר מההשערה הבריאה "מ לא כ"מ, דרכי ההמוןמ גבוהותההפרטיות 

שערה ה כ עקבות של"ע. ותעודתו על האדמה היא לכך, שירצהכ ומד להתחכםשלפי תכונת האדם הוא ע

אמנם האדם בטבע עומד . בפרטו הוא נשגב ממנוש תמצא גם בלב איש לא לומד על אופיו של החכם אף

רגשותיו אינם , שוש החייםמ והאיש אשר מצד מצבו הפרטי נשבת אצלו, חיים ושמחתםה לאהוב את

פוכים ה הםשולא יוכלו למלאות חפציו הפנימיים , נתונים תחת פקודתוה כ ימלא קצף על"ע, טבעיים

ח ולא תחת יתום "כ תחת ת"ע. ם נמסכים בטבעוה עליצותםוששמחת החיים , מטבע האדם הישר והבריא

כ תחסר להם העין הטובה "ע ,לבבם הנרגש ואסונם השבית מהם שמחת החיים במילואהש ,ואלמנה

ובתו ח ולא יוכל האיש הנתון תחתם לצאת ידי, השקפתה על החייםב יתנימפהדורשת צהלת לב ושמחה 

י "אין בטבע האדם להבין אל נטיה פרטית שעש פנימ. ולהבין חפצם הפנימי בפרטי תהלוכות החיים, נגדם

שמחה היא לאדם טבעית כל ה כי. הנובעים מקרב לב שמח בטבע, על החיים הטבעייםמ תרחקההסבות 

 .אלמנהוח ולא תחת יתום "כ תחת ת"ע. עושקות אותה ממנוה זמןהות י סער"זמן שלא נעכר ע
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כל , אשר כל מיחוש ולא מיחוש, כל כאב ולא כאכ לכ, עייםמ כל חולי ולא חולי, ר"ג א"ח ב"'מ אר"ר ב" או

י חיבור של  "נין שנערך במערכה א ורגנית עע ובכל, בגוף האדם ובמצבו. רעה ולא אשה רעה

יזדמן קל קול באחד מ שני , חייםב עם קצוות המושפעים מהם ופועלים יחד פעולתםמשפיעים ה מרכזים

חיים ה מוכשר עוד לקבל באופן הגון את שפע' לק פרטי עד שלא יהיח יזהאאו שיתקלקל : האופנים

יש תקוה שיחזיר בכחו את   , וא בריא וק ייםה מש פיעהז ש המקור שהוא כמרכז "אמנם כ. המיוחדים לו

והנה שלשה . זור ומי יקימנוע כי כשל, אז הרעה גדולה מאד, אמנם בהשחת המקור. יםענפה הבריאות אל

חולי הוא בלבול סדר החיים בכללם במערכת  ה .ומיחוש, כאב, וליח ,אדםהמיני קלקולים מצויים בגוף 

כ כל  "ע. המעיים, לי העיכולכ קור החזקת הסדרים בכחות הגוף הוא תלוי בהזנה ובריאותמ והנה, הגוף

המעיים ש ,ולא חולי מעיים, בהתחזק כח הכלכלה יחזור מהר לאיתנוש ,לי יערך כקלקול של ענפיםחו

בנפלם בחולי הרי ההפסד מגיע במקום מקור השמירה  ו ,מזומנים לשמור בכח הזנתם את סדרי כחות הגוף

נה והכלכלה ענין ההז' היינו שיהי, "ימיךמ אלהיכם וברך את לחמך ואת' ועבדתם את ד"כר לדבר ז .חולימ

והסירותי מחלה " ז"ועי, צד הכלים הממונים עליהם שיהיו במילואם וטובםמ ,הגופית בברכה

אבל ההרגשה , נם וסדרם הראויכ יוכל להיות שסדרי הגוף כולם וכחותיו עומדים על, כאבה ".מקרבך

כ "ע,  בלבורגשי העונג וצהלת החיים, והנה הלב הוא המכון להרגשה. חייםה המרה של הכאב תמרר את 

הרגשת העונג ש ל , אמנם לבו  טוב עליו, אחד מאברי וב וא ם יחוש האדם כאב " . לב שמח ייטיב גהה"

פ תהלוכות כח החיים "סירהו על נקלה עת גם, כללו המורגש בלב תתגבר על כל כאב ותקל אסונוב החיים

 במקום המקור  אסוןה הרי, אמנם כאשר הלב יכאב. ההפך מרגש כאב, רגשי עונגל השואפים בטבעם

כל מ הוא רע יותר, כאוב והרגשות נעימות של עונג ונחת החייםמ העומד לשלח לכל הגוף כח ההגנה מכל

גש ת   ר גם לא, אינו מיוחס לבלבול סדרי החיים כחולי, מיחושה .כל כאב ולא כאב לב, מפגע כזה בענפים

והנה . ף בריא ונפש בריאההיות מלאת חיים בגול א התחלשות הפעולות מהתעוררותן הצריכה"כ, כאב

שקוד על מלאכתם באומץ ל הוא מעורר בכחו את כל כחות החיים, מצייר תכלית כל דברה ,חושבההמוח 

כח ב י התחזקות האומץ"פיון פרטי בכח מיוחד ישוב לו האומץ ער זדמןיאם , כ כל מיחוש"ע. ואנרגיה

המוח כי בעצמו ישיגנו הרפיון מי , שראש כי יחוה אבל. השכלי המעורר לפעולה בחפץ כפים ואומץ חיל

הנה כל אלה ו .לא מיחוש ראשו יחושמכל , שהוא בעצמו הוא המקור לההתחזקות הזאת, חילה יאמץ את



הנה , פ סבותיו וקניניו הטובים והרעים"ע, חיצוניה אמנם במצבו, הם במצב הפנימי של האדם

אמנם בתור  מקור  , יתר צרכי החייםו יםי האושר החיצוני בבית וכל"המתמלאים ע, שמחת החייםל מקור

י אשה "וא עה דםאשחוץ לגופו של , חיים המאושרים בבחינת המצב החיצוניה י גורל"לשמחת הלב ע

טובת אשה טובה תוכל להתגבר עליהן להפכן לטוב ש ,כ כל רעה חיצונית פרטית ת חשב"ע. טובה

בגורל החיים , קנינים החיצוניםה שלהרעה במקור הטוב ' אבל כשתהי. צב הלב הבא על ידןע להמעיטו

לא אשה  ו כל רעה, ח בפרטים אף אם יהיו  טובים לעצמם להתגבר עליהכ איןשהיא רעה יסודית , עצמם

 .רעה
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ללה ח אין מ מ פיקים לכתב' ימים דיו ואגמים קולמומ ים כוה אם  יהיו כל, ר"ג א"ח ב"ר בר  מחסיא אר" או

והפרטים רבים עד אין חקר  והם אחוזים זה  , דולהג הם שלשלתסדרי החברה האנושית . 'כו, של רשות

רטים רבים שאינם לפי פ מהר להתפרץ להרס סדרי החברה המדינית גם א ם יראה בהל יןאכ "ע. בזה

באשר אי ו .מ לתקנו צריך לכלול בשכלו את כל תכונת ו"יזה בנין עא כי מי שמהרס. הצדק והיושר לפי דעו

כי במקום  , כ לא יוכל להשען על בינתו"ע, כל פרטיהל אנושיתהות החברה אפשר לאדם להקיף את כל ארח

לקול רב ביתר הסדרים הרבים ק ז"יעלא יגרם , יזה סדרים שיתוקנו לפי השערתו בטובים מהםא הירוס

התנהל בנחת ל אויר, שהוא גדול ממצע שכל האדם לסדרו כולו, ב ועצום כזהר כ בענין"ע. הנעלמים מעיניו

אוחזת ב ארחות התולדה האנושית '  להאמין שיד דו ,ריעותותורה וארחות הצדק בשלום לפי סדרי ה

".  ולו נתכנו עלילות' ל דעות דא כי", פ קורא הדורות מ ראש"להעלותה בצעדיה המוכנים לה עו לרוממה

פ "האמת עו ולצפות להרחבת הצדק, הממליך מלכים' היות נאמן לכח דל כ ראוי לכל איש ישר הו לך"ע

מאין  פנות אל המתפרצים , דרך שלום ואמתב קבועהפ מהלכם "ם הנהוגים בחיי החברה עהסדרי

יוכלו להמצא , צופהח הריסהמבלתי מרגישים שיוכל היות שבמקום תי קון אחד הבא  ה ,דרסהמהרסים כל 

שיצא ,  הדברים הנעלמים ונסתרים מעיני המשקיףמ ,מנהממגרעות וקלקולים רבים הנמשכים 

, ל כל ארחות החברה לידי חשבוןע תתפתחשי הספרות "ם יאמרו המהרסים שיבאו עוא. הפסדםב שכרם

שום אל לב  ל א מנם צריך. וברעש יסירו הרעים לפי מושגיהם, בורו הטוביםי ,סדרים הועל פיה יבקרו את 

עד שיהיה ביד , פרות לא תוכל כלל לכללם לפרטיהםס עד שכל, כ רבו ורחבו"שפרטי החיים וענפיהם כ

וכל כני אדם לבלרים אין ' כוו ,כי אלמלא כל הימים דיו, ציב משפט נכון על כל סדריהםהל האדם

כ "ע. רטיהפ הכוללת סדרי החברה האנושית לכלליה ועמקי פרטי, שותר לשממפיקים לכתב חללה הפנימי 

ך בני ומ ל'  ירא את ד", תחכמותו ולהיות הולך תמיםה עזובלראוי לאדם , כזה, במקום שאין  היד שולטת

 " .שרים תנחםיתומת "ו"ל תתערבא וניםשעם 

 

lb . 

 
פ "סדרי החברה בנויים ע. לכ מלכים אין חקרו שמים לרום וארץ לעומק, ר משרשיא"א , אי קראמ

דעת האלהים וערך הקדושה ב בתוכן המוסר הצדק והיושר, נוגעים בין בענינים הרוחנייםה מושגים

מ  "הר' דכ ,זהבוהם תלויים ברב ענין זה , יים האקונומייםחומריים המדינה בין בענינים, ופעולתה בעולם

שהחכמה , סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימהב "והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו"פ"ענו "במו



ואם  . יורדת למטה בסופוה מדיניתהעולה למעלה בראש הסולם יש לה מבוא גדול בחכמה ה אלהיתה

ו בשניהם "ק, ד שאי אפשר להקיפם בסקירה האנושיתע ענפיםהבחלק אחד מאלה השנים רבו 

, שניהם מתיחסים ללכ מלכיםו .עומקלשמים לרום וארץ , היותם מסובכים ונאחזים זה בזהב יחד

זהירות ב קבועיםהוצריך להתנהג ביחש הסדרים הכלליים , כ אין חקר"ע .חברתיתהבהתיסדות ההנהגה 

עבדים מתפרצים לבלע ולהשחית כל סדר עתיק השורר  ו םולהשמר מלהתערב עם שוני, יתירה ובענות צדק

 .מדיניים והחברותייםה חייםב

 

lc. 

 
נאה לכבד אדם גדול ומצויין . יה עגלא תילתאל עבדו, א איקלע לבי רב אשי"ב יהושע בריה דרר

ח יתרון הטבעי מצד "משל בבעל ,כי הנה ישנם יתרונות טבעיים ויתרונות מלאכותיים. ילתאת בעגלא

. לאכותייםמ י פיטום או שאר שינויים"ויתרון מלאכותי ע, ריא ומבריאב דה במזג טוב ומוטעםהתול

י יתרונו חסרון "שהטבעי לא יעשה ע, מלאכותי הואה ההבדל שביניהם הוא כי יתרון היתרון הטבעי על

ו "בות וקור ר אחריו עוד מעלות טוג קריעויתרון טבעי בפרט אחד , כי בריאות גוררת בריאות, חרא בענין

יתרון שאליו כיונו ה אם שישיג את תכליתו להביא את, כ יתרון מלאכותי"אש המ, שלא יביא שום חסרון

מוכרח הדבר , הגביר כחו חוץ לתכונתו התולדותיתל טבעהמ כיון שהתעמר אדם עם  "מ, עוסקיו

. ב"ו הבריא וכיות  אומץ החי וכחא פסידי, י הפיטום"הדשנות שע. יתרון יביא חסרון במקום אחרה שאותו

עשית לו זר לא זכה נ זכה: ל"אמרו חז" ועשית עליו זר זהב", א"רוחניים של בנה כ ביתרונות"וכן הדבר ג

מפני  , א טוב ושלימות"א יגרמו בו היתרונות הרוחניים כל ,מי שטבע נפשו נתקדש. נעשית זרה לו

,  נתעלתה למדריגות הרמות בעצםאל אמנם מי שנפשו. תרונו הוא לו יתרון טבעי שוה לטבע נפשוי כלש

שלא ימלט , לאכותימ הן דומות כיתרון, וחניים מחכמה ותורה ועוד מעלות כהמהר פ שקנה יתרונות"אע

, כ להורות על יקרת האיש השלם"ע. ב"מדותיו וכיוב תכו נותיובא "שלא יסבבו איזה חסרון במק

אה לכבדו בענלא תילתא שיתרונו נ ,היראה והדעת יעטרוהו עטרה הולמת וטבעית אשר לו יאתה החכמהש

וכל להוליד י י ענין זר לטבעו השלם שבצדדים אחרים"תרון מלאכותי עי אלהוא , הגורם טעמו הטוב

מ "שרמזה הר, עימים דברי הכתוב בפרשת אשת  חילנ מהו. א יתרון טבעי שלם שהוא אך  טוב"כ, קלקול

גמלתהו "באמרו , חכמה במעלותיהה נפשהמת על שלמות החומר הטוב המסייע בטבעו להשל, נ "מוב ל"ז

 ".ייהחטוב ולא רע כל ימי 

 

ld. 

 
אכילה יש בה שני ענינים שבהם מיוסדות שת י  ה ,יש אוכל ויש טועם. 'מרו ליה ליטעום מר מידי כוא

כלית האכילה לחזק הגוף ולהמשיך ת ,התועלת. ה"לפניה ושל אחריה כמו שביארנו בברכות בעש הברכות

מנם המשכילים  א .פילהטוהנה דלת העם ישימו הנאתם עיקרית והתועלת . אוכלה אה בעתוההנ, החיים

אמנם י שנם . ההנאה אצלם טפילה והתועלת עיקר, אלהיה היושרובעלי טהרה שמעשיהם לתכלית הטוב 

והנאתם ונועם חייהם ראוי להיות , ואה 'עד שחייהם כולו קודש לד, כ התעצמו ביתרונם"דושה שכק עליב

תכן לומר ת כלית י אצלם לא, קדושההענין בי"מסבביאר ענינם החסיד , עצמהל  נכבדת גם תכלית

האכילה תתיחס מצד התועלת הבאה . כלית מקודשת היאת כי כל מעשיהם וחייהם כולה, ואמצעיים



כ "ע. ההנאה של שעת העסק באכילהל הטעימה אמנם תתיחס, מאוכל, ז יבא פעל אכל"שע, עיכולה חרא

ולו תכלית קדוש כ ואינו צריך לשום הכנה לתכלית כי, הוא' כל מעשיו קודש לדש אדמצויין לאיש קדוש מ

 .יטעום מר מידיל ,נאה ליחס אכילתו בלשון טעימה', לד

 

le. 

 
להאדיר  , כל כחות האדם לרוממם] על[ריכה שתפעול צ התענית בצורתה השלמה. ל בתעניתא יתיבנא"א

האדם צריך לקבץ את כל ש מצאנ. החומריות שהתגברה עליומוסרי והרוחני שבאדם מפני ה צדהאת 

להאיר לאדם את דרכו  , אז תפעל פעולתה כראוי. תעניתה כונתתנפוצות כחותיו ורגשותיו אל 

שיורה רק על הפעולה של , תענה אנאמ לא, כ לשון חכמים הוא"ע. חשכת הגופניות המאפלת עליומ חייםב

אדם וענותו ה סיגוף בהתמי מה ' כי לא תחפוץ תורת ד, מהחשבת לעצמה מאונ אינהש, שלילת האכילה

, חותיו כולם בהתנערם מעפר גסות החומריותכ א לצד המטרה של התרוממות"כ, גופו] את[

ששרוי בו בכל , תעניתא יתיבנאב א"כ, י התמדת פעולותיו בהנאותיו הגסות הגופניות"אדם עב המתטבעת

משכלת ולצד ה שפונה בו האדם רק לצד נפשו, התעניתתקדשו כולם מכח י למען, נטיותיו ורגשותיו

והוא מוצא בו  , חסד ואמת ודעת אלהים, וחנייםר התובעות ממנו תענוגים, תכונותיו המוסריות

וכמו כן  . שישב עצמו בתפילה, " 'ד ויבא המלך דוד וישב לפני"ל "ואמרו חז. קומו וישוב דעתומ בתעניתו

, רצויה של התעניתה ד ערכה ופעולתה"ע, י שילוה לאדם בתעניתושימוש השכלה הישיבה בתענית מורה על

 .ויום רצון לפניו' צום יבחרהו ד' זה יהי

 

lf. 

 
ביחוד , כלל המצות וחיובי התורה. עניתו ופורעת י לוה אדם"דאר, י"ל מר להא דר"מרו ליה ולא טא

ולקדוש ת ' לקרבת ד, רצויהעולתם הפ כ את "תכליתם היא לפעול על כל יחיד ג, בין אדם למקוםש בדברים

הכביד יותר מדאי על האדם ל ועם זה להגביל את החיים בתכונתם הרצויה שלא, הדיעותו המעשים המדות

התכלית ש אמנם אף. נ בשלישיו בשיווי של התורה עם הטבע"מ במו"רה כמו שביאר, בהכבדות מוסריות

כ "ע. ית ומשקפת היא על הכלל הגדולתורה היא כללה מ הלא"מ, היא לקלוע את המטרה בכל יחיד ויחיד

רכו ומצבו הפרטי ימצא שהפעולה  ע אף אם לפי, יחיד לפרץ גדריה או להעביר הגבלותיה וזמניהל חלילה

יחיד לתבוע צרכי ל כי אין,  ליו פועלת באופן יותר הגון באופן אחר או זמן אחרע הרוחנית המכוונת היתה

פ פרטים "פ היסוד הכללי שאיננו משתנה ע"ם עבועיק נטיותיו הפרטיות במקום שדרכי התורה

אל הענינים הכלליים , שתנים הרבהמ פ"פ צרכי כל יחיד הרוחניים שהם עכ"מנם כדי להתאים עכא .ממנו

סתעף מהם  מ כןו. שפרשת נדרים ונזירות היא כללה, הפרטית' שנה עבודת די ,שתוליכנו בהם התורה

למלא את אשר ל א , רכי קדושה וחסידות הנאותים לוד פ"עהלכות פרטיות שכל אדם יוכל להנהיג עצמו 

. ומזה באות תעניות יחיד, עצמותו הפרטיתב מצד השינוי הפרטי שיש, מלא נפשו מהענינים הכללייםל יוכל

ל הענינים הכלליים א יחידהציאותן הוא רק להתאים את הענינים הפרטיים של צרכי מ וכיון שכל עיקר

ד י הםבוחלילה לשלח , כלליים הם חזקים עומדים לעולם בקיומםה עניניםהם אות נאמן כי ה, התוריים

צריך , הבצרון שיש בחיובי הציבור בכל תוקף  ועזו כ לעומת הקביעות"ע. פ רגשי לבב יחיד או יחידים"ע

כי רק אז  , פרטי עניניו בכל האפשרו כל הרוך וההתמשכות לפי מצב היחיד, ענינים היחידים הללוב להמצא



כ תעניתו "ע, כללייםה השלים את  צרכי היחיד אל צרכי הכלל מבלי לגעת  בעניניםל ת ת עודתםישמשו א

שפט  מ כי זהו. תאימה באותו יום לתכונתו המוסרית או החומריתמ אם איננה, לוה אדם ופורע, היחידית

יא לעומת העבודה הכללית שה, פי מצב נושאהכ ראויה ועומדת לקבל כל שינוי' העבודה היחידית שתהי

 .רטיפ מקרהוואיננה משתנה מכח שום שינוי , כל הענינים הפרטייםמ מעלהלעומדת 

 

lg. 

 
, ח ובו כיום"ואר, פה תענית לחלום כאש לנעורתי ר"ג א"ח ב"מ אר"ר ב"וא, ל תענית חלום הוא"א

דרך ישרה ולא עיות דרכיו ולא טמטם  ב שהולך, האדם הבריא בגופו ובנפשו. וסף ואפילו בשבתי ר"וא

להרגיש על ידו , עליונהה מוכן הוא להרגיש בכל דבר העומד מצד החכמה, ביםר י חשבונות"גשותיו ער

מעמד ה יחשבו הנה החלומות הם . גם ברושם דק וקל, עט מדרך ה נכונהמ במה שנוגע להטבת דרכיו ב סורם

ים האדם שטבעו שלם ירגיש נטיה לדבר. חומריה מה שהוא הטעם והנטיה למצב, המוסרי של האדם

אם יבא איזה דבר לתוך  . ופניג וכמ ו נטיה מתנגד ת לדברים שיוכלו לגרם לו היזק, ת גופוא שמבריאים

ואים ר וכמוהו רבים מדרכי החסד שאנו. גרשו טרם השתרש להזיקל עומתוליתקומם השיעול , הקנה

ר המורגש ואם ישים האדם לב להדב. זק בהתחלתונ שהוכנו דרכי ההרגשה להשמר מכל, ביצירה הגופנית

הזהרה הסידורית בפנימיותו לא יטה ה ואל, ואם יקשה לבבו וילך מנגד לטבעו הפנימי, ההיזקמ לו ינצל

כבר השתרשה ש נצרך לאמצעיים גדולים וקשים להנצל ולהעזר מהרעה' יהיש דע, אז תגדל הרעה, אוזן

 על נקלה להשמר יכול' הי, את הרעה בראשית צמיחתהז תחת  אשר בשומו אל לב בעוד היתה, בקרבו

כ כאשר יפול "ע. מחשבה ורגשי לבב הנה ראשית כל נפילה מוסרית מתרקמת  במצב הנפש פנימהו .מנהמ

פ "החומריות הגסה עו נוטה יותר אל דרך הבהמות' ויהי', עומד עלי' מדרגה שהימ האדם במצבו הפנימי

ורים למצב  אלה בצאתן ממדריגות רגשי לב והרהכ שבהשתרש דיעות, פנימיות מצב נפשו

שלפי מצב , דרכי החכמה העליונהמ זאת היא. יביאוהו למעשים רעים והשחתות גדולות, עשיותמ הסכמות

, יד את נפילתומ ובהיותו זריז לחפש דרכיו ולתקן ולקומם. בעתוהו חלומותיוי נפילה רוחנית באדם כן

כ "ע. ת ביצירה בכללמטרה שאליה נוסדו טבע החלומוה הנה קלע אל, העומדת רק  בתור נטיה והכנה

בתאוות , מדה אל נטיותיו החומריותה פ הטייתו ביותר מן"פ רוב הנטיות הרעות יבאו באדם ע"ע אשרב

שומו אל לב למצב ב כ"ע, ב"כעס גאוה קנאה וכיו, המדות הרעות הבאות לרגלןמ גופניות והנלוות עליהן

הנה החכם ימהר להסיר  , קולהתאים אל תכונתו וקלמ הואשובמצאו את תוכן החלום , נפשו פנימה

אז יכלו , נוטה לטוב ולקדושהה נפשיהבהקדישו היום ההוא לתענית להגביר כחו , בלתי נכונהה הנטיה

.  מילואהב ותשוב לו שלות צדיקים, גרמו את מחזה החלום המחרידש פנימייםהויאבדו אותם הרשמים 

היא מתבטלת תיכף ב הריחה ריח , עודה חלושהב כי הנטיה הרעה, יפה תענית לחלום כאש לנעורת

עד , הכריע את הצד הטובל אדםהז הוא כאשר ימהר "אמנם כ. רוחנית ולא ישאר לה זכרה ההתגברות

נפשו ב התחולללבפועל להתרקם לפי דרך הנטיה השפלה שהתחילה ש שלא הספיקו עדיין המעשים

אז ,  יעברו ארחות חיים בפועלצאה לה מקום בנפשמ פ הנטיה שכבר"וע, אבל כאשר ימים יעבורו. הפנימית

ין הדבר בטוח שיספיק משקל א אז. ומדות יוצאות בצורתן הרעה אל הפועל, עולות ממשיותפ י"עתתחזק 

מרץ ובחינה יותר נ כי בהשתרש הדבר צריך חיפוש יותר. לישר את הנטיה, כףה של תענית יומי להכריע את

כ רק בו  "ע. ם ודמיונים מתעים מקרב נפשוחפצים כוזביל אם כבר הושרשה הנטיה ללא צדק, חודרת

י התענית הבאה לרגלי  "טובות עה הבטחה חזקה ששוב תשוב השלוה הנפשית ועמה תוצאותיהה ניום

עונג השבת  ". קודש היא לכם" ,הנה השבת באה לרומם את הקדושה  הכללית והפרטיתו .החלום המורגש



ם את כחותיו הטובים הרוחניים ל זמן שיוכל האדם לרומכ ,אדמבאכילה ושתיה נכבד הוא 

כי נטייתו , ין שלום פנימי באדםא יכאמנם החלום המבעית בא לאות . תחזקות הכוחות הגופנייםה רגליל

כ אין "ע, עיםר ליו עד שקרוב הדבר שתמשכהו ברשתה ויפול גם במעשיםע החומרית הבהמית התגברה

אם בקרבו , עה הקטנה של האוכל והמשתהיתענג בשש כי מה בצע, העידון החיצוני מוסיף לו אז ברכה

כ  "ע. בותיהם של צדיקים וישרי דרךל ערת לב מא בדן השמחה הרוחנית הטהורה הממלאת  תמידס סתערת

, קטים ועידון פנימיש בחיים, נפשו בדבר אשר היא מרגשת בו חסרונה] את[מלאו ב העונג האמיתי ישוב לו

שיצעדו בטח דרכם בדר ך החיים והטוב ולא , פשוכוחות נל בהישירו משקל דרכי חייו ושומו גבול

י  "להתחזק עוד יותר ע, הראוימ ותרישכבר בא האות ש הרחיבו את צעדיהן , הנטיות החומריותל יניח

ת האדם אל א יותרבשעלולים להמשיך , חומרי של מאכלים ערבים ומעדניםה הגסות שיעיב עליהם התענוג

. ואין שמחת לבבו עמו מפני ביעתותי לילה, התרגשותב ומדעבעת שמצב נפשו , נטיה לחיים גסים בהמיים

שהוא עונג , יותר פנימית שבנפשה פ הנטיה"ויתעדן בעונג פנימי הבנוי ע, וב לו שימשך ידו מזהט כ"ע

כ "ע, דרך ב טאיםח הטוב וישר המורה' ושמחה בד, נפשו תחגור עז ובטחוןו דוישרוחו יתחזק על , אמיתי

בהיותם מרעישים ש בכלל הננו למדים שעניני החלומות עיקר הוראתם הוא מפניו .ר יוסף ואפילו בשבת"א

כי  שלות צדיקים הפנימית היא מחוברת ת מיד עם . תומתהב ומבהילים הוא אות על מצ ב הנפש שאינה

אמנם יוכל למלא . לותו הפנימיתש ובסור אדם מדרכי ישרים תסור ממנו, רכם וטהרת לבבםד םת

י "פנימי עה או ישכח את מצבו, בשחוק עליזים ומשתה שמנים, חיצונייםה חייםהי סערת "ריקניותו ע

, החיים החיצונים לא יפעלו על האדם ברב רגשםש ,אבל בחלום חזיון לילה. טרדות החיים ועמלם

כ צדיק ההולך בתומו  "ע. פנימייםה חות הנפש ודמיונותיה לפי ערך המצב הראוי לה מצד חייהכ יתעוררו

 .בוהלוי ורשעים תיסרם רעתם ומפחד בלילות, פחד ולא ידע רעי אל ואם ישכב ,ככפיר יבטח

 

lh. 

 
ט שהם "יצאו שבת ויו, תפילין הם מיוחדים לימי החולה .'ש עם חשיכה כו"י יוצא ארם בתפילין ע"נא דרת

] ההתקדשות[די לבא על ידה אל כ כי לאדם נחוצה התקדשות חיצונית, והדבר נערך בכלל. ות א עצמן

שגלוי וידוע , פנימיתה עשים תוריים רבים היא כ די לשמור את  נקודת הקדושהמ תכלית. פנימית העצמיתה

ולפי ערך התגברות . י אותן הפעולות"א ע"אדם כל נקנית' ה שלא תהי"לפני יוצר האדם ב

קדושה החיצונית בפעולות מעשיות  ה ת וכר פעולת הדברים שמסמנים, פנימית העצמית באדםה הקדושה

שהוא יסוד , תפיליןה אמרה תורה באות, הורות שהקדושה העצמית היא העיקרל כדי. יאוהו לכךשהב

למען יבא האדם על ידם לקנות הקדושה  , מעשיםה להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת

לומר בהם צריך האדם להתעלות כ ,ותאצ "ט א"ששבת ויו,  " בפיך' תורת ד' למען תהי", פנימיתה העצמית

יחיד ה הליכותבוהוא לאות על פרטי דברים . ריך סעד חיצוני לתומכוצ 'הייעד שלא , ותומצד פנימי

מקום לתן סעד שלא יפול האדם הפרטי או הכללי ה שכפי הנפילה הפנימית כן צריך שיתמלא, והציבור

גרם בעונינו פיזורנו הגדול ש ,אומההכ מצד הנפילה הגדולה של כלל "ע. קדושות חיצוניותמ בנופלים

עם ריבוי ו ,צמו גרם שנשתכחה תורה והלכה ברורה ונתרבו הספיקותע יחד עם זה, ריחוקנו מבית חיינוו

,   היתה זאת ' ומאת ד. תרחב החוג המעשינ שבכלל, הספיקות יצאו בהכרח תולדות של חומרות

י הירידה הגדולה "הועם עש נפשהמעשית היא משיבה את האבדה הרוחנית של עצם זוהר ה שההתרחבות

אומה ה הם מקיימים את, יצוניים בערך יסודה של תורה ועיקרהח ואלה הדברים שהם.  האומהשל

אדם להזהר להוקיר מאד כל הדברים החיצונים ה והנה צריך. אלהי ישראל' בקדושתה ואמונתה לשם ד



ז שעוד לא שבו לנו כ ל "כ] לדעתו בכל חומרות הספיקות  שבהם[, שמור הקדושה הפנימיתל שגורמים

שתצא , ק"ביהמב ',וסנהדרין גדולה במקום אשר ב חר ד, אין לנו מלך ונביאש ז "כ, ינו מימי קדםמחמוד

ספיקות ה כל הזהירות הזאת בכל החומרות הבאות מצד. [הוראהב מהם תורה לכל ישראל בלא שום ספק

פ ההשגחה הוכנו מראש לשמור את "שע, דבריםה בעזיבת אלה) חלילה(וכי ] ,הם הם יסודי חיינו

דומה לדבר . מרות מא דו עותרבמצב הירידה תוכל לגרום תוצאות , פנימית הישראליתה דושההק

אין )ו( ,הם עצמם אות]ש[ימי העליה והקדושה , ט"מנם בשבת ויוא .שהתפילין שהם מיוחדים לימי החול

ה וכך היא המד. ש עם חשיכה"דם בתפילין עא יוצאו, אמנם חלילה לדחוק בזה את קיצם. צורך בלבישתן

עד , בפיך' תורת  ד ' מען תהיל עולתןפוצריכים התפילין לפעול , רחה שמש הקדושה העצמיתז שהרי עוד לא

וכן . פנימיתה י קדושת השבת"הקדושה החיצונית של התפילין תתמלא עו ,שיופיע אור קדושת השבת

,   הספיקות תורה בקיומה שניתוספו כמה דברים מצדה הרחבת, שהדברים החיצונים, בעניני כלל האומה

כה הרי האומה מתעסקת במד ה  ו אמנם בין כה. וחסרון שופטינו ויועצינו, יא הגלות והפיזורה תולדתםש

, ובים  בגליותט שומרת שני ימים, מדקדק ת  במצוה לכל צדדי ספיקותיה', ד בודתעיותר רחבה במעשים של 

מפני שכרמי שלי  , " שמוני נוטרה את הכרמים"ל"זח שעליהם אמרו, מפרשת שתי חלות בסוריא

אבל לאחר שגרם . מים טובים בגליותי נישט אחד בארץ הריני משמרת "בשביל שלא שמרתי יו, טרתינ לא

סבתם היו קלקולים ש פ שבאה מצד ספיקות"יתה התרחבות הקיום המעשי אעה ,המצב ובאה הירידה

. בלבותם' עם דהראוי להיות מלא ב] הקודש) [הקדוש( וחרוהשבת , גורמת קיום והצלה, לאומיים

', וצאת מן המקום אשר יבחר די התורה כולה מבוררת' שתהן, ישוב המצב לשנים קדמוניותש והזמן

ה כמה  ענפים מעשיים שהיו מורגלים באומה  מפני ז פילויחסרו , הספיקות יתבררו

שם כי ריבוי  המעשים ל, אומהב בהיותם נעשים המשיכו והגדילו את הקדושה הישראלית)ו](ש[ ,ספיקותה

גולת  הקדושה ס ,וכבודו' יופיע אור ד, אמנם אז בעת המאושרה. בשמיםש מקרב את  הלב לאבינו' ד

ותמלא הקדושה הפנימית , יוחדת לישראל ישובו לנומ גולהסשהיא , ק"הנבואה ורוה', אור ד, הכללית

ות ול לעומת קדושתם של שבתח שהם בערך תפילין לימי, קדושה החיצונית של אלה המעשיםה מקום

לא  מגן של ב וחלילה להניח את הפרט  או הכלל, שיכה יוצא אדם בתפיליןח םעאבל , וימים טובים עצמם

יום , לא באה בכ ל תקפה ועוזה הקדושה הפנימיתש ז"כ, הקדושה החיצונית עם כל פרטיה והרחבותיה

 .אשם שמחת עולם על רו ישובו ציון ברינה' שפדויי ד, כ ליום שכולו שבת"רומז גש ,ודשקשבת 

 

n. 

 
זכרה א מה ציץ שאין בו אלא , ו מציץ"ש ושעה ק"תפילין כב ה  חייב אדם למשמש"פ כיון דאמר רבה בר"מ

תפילין שיש בהם אזכרות הרכה על , עתו ממנוד שלא יטיח, על מצחו תמיד' אחת אמרה תורה והי

 יחליף את  הוא לא' דרך דב הולךההמאושר , החיים מחוברים הם מתכליות ואמצעיים. כ"וכ אחת

אמצעיים ב שרה נפשו בו יאבד דרך וי טבע בדרך החיים בהיותו עוסקי לאשמי . האמצעיים בעצם התכלית

. בכל הנפשות בשוה' ערך התכלית של החיים לא תהיב הידיעה. של החיים להסיר מלבבו התכלית שלהם

למצא , ל"שאמרו בו זגודל מה , רקים פ ם בשמנה"כבר ביאר הרמב, " כל מעשיך יהיו לשם שמים" אמנם

עולמו ומהי המגמה ב 'אבל ההשכלה מהו חפץ ד. חיים שכל פרטיו אליו ישובוה נקודה מרכזית לכלל

חכמת אלהים וביושר לבב כן ישכיל יותר אל דעת יסוד ב אדםהכפי גדולת ערך , העליונה של החיים

ונה שהיא המרכז האמיתי של יותר עליה והנה האיש הגדול ישכיל בגודל דעתו את הנקודה. חייםה כליתת

נקודה העליונה  ה לשרבים והעצומים יהיו לו רק פרטים שהם חיים משפע הכלל ה וכל המעשים, החיים



אלהי בכלל המציאות וקשר הרצון העליון הזה בפרטים ה סוד הרצון, שכבר השיגה ברוממות נפשו

אי אפש ר , המעלה הרמה הזאתד ע אמנם כלל האנשים שלא יוכלו להשיג. בהליכותיהם השונותו רביםה

' ויהי, ונותש כ יתפזרו להם המרכזים בתכליות"ע, לל התכלית האלהיתכ תא להם להשיג במושג אחד 

ב כל אחד ממלא  תעודה נכבדה "וכיו, הנבואהו החכמה, החסד והרחמים, אצלם התורה והעבודה

ואל כל , חפץ העליון בחייםל כליתתאמת כדאי הוא כל חפץ נכבד לעצמו להיות נקבע בתור ב כי. תכליתית

מצאו י בזהו, פרטיהם יוכלו לצייר המון מעשים והדרכות השייכים לול אחד מאלו המרכזים שישיגום

ותר ישיגו א ת אחדות הת כלית ביותר עד שלפעמים י וכל מה שיתרוממו, דרכם בחיים עד שיתרוממו יותר

,  בכל מצוה פרטית, ובט עשהמל השיג בראשית דרכו א ת התכלית הכללית מפוזרת בכל יוכל איש

מתכנסים לקומם , רבות ומעשים טובים רבים למשלה וכשהכרתו תתרחב ישכיל איך המצות

, תחת נקודות מפוזרות, שגת התכליתה תתכנס אצלו, הפנימי' אוחדת נשגבה ונעלה שהוא חפץ דמ תכלית

תכליות אל מקו ם  ה זוריפ ברום מעלת הדעת וההשגה הטהורה ישכיל לכנס את  כלש למקום אחד נשגב עד

' היי כן, והנה מובן הדבר שלפי ערך גדולת ה שגת התכלית. חדא שמ וואחד '  שהוא ית, בעולמו'  חפץ ד, אחד

כ אינו דומה דבקות הנפש להיות הולך  "ע. ליוא דרכיהוהרושם שיעשה על הנפש להמשיך כל פרטי מעשיה 

רכו ותכלית החיים  ד ן עומד הוא באמצעלמי שעדיי, חפץ העליון בשמחה ולב טובב ודבק' אחרי ד

למי שכבר השיג עומק החפץ האלהי לפי , ברים שוניםע והמציאות צריכים לפי מדעו להתפזר על

שכשהוא , הנה הכהן הגדולו .נשאוכבר נתכנסה אצלו התכלית האלהית אל מקום אחד רם ו ,ערכו

לו צריך , אמתתהל הדעת את האלהיםאוי להיות ברום מעלת המוסריות ור ]מצד יחסו הכללי[, כתיקונו

כ אין צריך בציץ הקודש "ע, חיים הרבים בכל אחדותםה נשקפת המציאות כולה וכל ארחות' שתהי

ועל כל חפץ , וא צריך לפזר תכליותיוה ,פרטיהאמנם לא כן היא מעלת האיש . 'קודש לד, זכרה אחתא א"כ

'  נאצל משם ד, מצוהו כל קדושה תורה, ובכל דבר קדוש וט, שבאמת הכל. ליוע 'יקר ערך יקרא שם ד

להסתכל ו צריך להתפזר בפרטים, חסרון כח לכנס הכל בכלל אחדמ אבל, הכל הולך אל מקום אחד, הכללי

נר לרגלי דברך ואור ", בא לתכלית החיים על ידםי עד אשר, הנקרא עליו' בשם ד, ע"א בפ"בתכלית כ

והיא צריכה לישר  , פונה בלבצ יא הוהנה המגמה הפנימית . כ תפילין יש בהם אזכרות הרבה"ע ," לנתיבתי

עשי מ חיזוקלומעתה למדנו כמה האדם צריך . 'אדם להיותם קודש לדה עשהמאת דרך החיים בכל פרטי 

והשגתו , שרמה מעלתו, שגם הכהן הגדול, ליוע שנקרא ' שם ד, לשמור בקרבו את  הנקודה התכליתית

פ  "לא יסיח דעתו ממנו אעש מ צריך "מ, די לו באזכרה אחתעד ש, חדות התכלית הכלליתא כוללת את

רושם ה 'שאי אפשר שיהי, מה וכמה ת פילין שיש בהם אזכרות הר בהכ חתאעל .  שגדול הרושם ועצום מאד

כמה , ועומד הוא באמצע הדרך, לאזכרה אחת, חדא לבא למקום" אזכרות ההרבה"וצריכים ה, כ נשגב"כ

ל חובת השקידה במעשי ע כללב המשמוש המעשי יעיר את האדם וזה. הזהר מהיסח הדעתל צריך הוא

תורה גם ה מתחכמים המתפתים שישיגו את הנק ודה הפנימית שבאורה להוציא מלב, התורה והמצות

,  תכוננו מאת נותן התורה ויוצר רוח האדם בקרבונ הםש, המעשים שבפועל, בעזבם המשמוש שבתפילין

דק שיובילו את האדם הפרטי צ לסדר אורח חייו בדרכי,  הנשגבהל ידם את רוחו אל תכליתוע איך לכונן

מי הארץ כי ע וראו כל"ל"זחכדברי , נקרא עליה' אומה הישראלית ששם דה ואת כלל, אל תכלית הטובה

 .פילין שבראשתלו א"ליךענקרא ' שם ד
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מעשים העומדים מחוץ י זכרונות של "חיצונה הנקנית עה הקדושה, תכלית התפילין. לכך מדכר דכיר להוה



כ לא תעיק לעולם הקדושה "ע. תירהי הקדושה העצמית הנותנת נפש, בא על ידם לקדושת השבתל ,נפשל

אמנם הנסוגים . ראויכ ובבא זמנה תזכיר היא עצמה לקבל אותה, א תסעד א ותה"כ החיצונה את הפנימית

שראל בגופן  י פושעי, ות את הרוחורצו לקנ, בגופה של תורה, חיצוניתה שבעטו בקדושה', מדרכי תורת ד

והתואנה אשר  . קדושה הפנימית כי לא הוכשרו לקבלהה הם ישכחו גם את, קרקפתא דלא מנח תפילין

,  לא כן הוא. מושג הפנימי העיוניה תאי הקדושה החיצונה תשקע דעתו של אדם במעשים וישכח כ ,בקשוי

תחקק ים בגופו מ עומק יסוד המצוהמעשיות הדברים הכמוסים וגנוזים בה שמתוך שמתעסק במצות

כיר ד הלכך מדכר, עלת הקדושה של הדיעות והתכונות הרמותמ והזכירה תגדל ביותר למשכהו אל, ונפשו

ולא יעיקו לעולם התפילין , וב ובנפש נדיבהט לבבובבא קדושת השבת בזמנה ישכיל ויזכר לקבלה . להו

 .ש עם חשיכה"כ יצא בהם גם בע"ע. שבתה לגבול קדושת
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. ר יוסף הלכתא רכ תי לשכת"א, ש עם חשכה"ע ניא רבי חנניא אומר חי יב אדם למש מש בבגדו ת

שכפי רב  , רך החיים הפנימייםע לאהחיים החיצוניים ] את[יסודי קדושת השבת הוא להשוות מ אחד

, ושההקד. הצלחתוב יותר רחוק מצביונו ששם לו אדון כל החפץ' אדם ויהיה המרחק שביניהם יגרע מצב

אבל  . חיי האדם הפנימיים כשהם על טהרתם והשלמתםל מיוחדותההמה הסגולות , העידון, המנוחה

, חשבונות הרבים שבקשו להם בני האדםה י אותם"שנסתבכו ככה ע, חוקים המה מהחיים החיצוניםר מה

, םח החיים הפנימייכ תאכ השבת בקדושתה היא מחזירה "ע. שר עשם א להים ישרוא ושכחו מצדם את

. העכורה המתנגדת לו] בצורתו[חיים החיצונים בצורתם ה ]כח[) ככה(בו ) ו(י מה שהתעמר"שנחלש ע

למסך עליהם רוח , חיים הפנימייםה לאיסול דרכו על החיים החיצונים להשוותם , את יתרה יע שהז ועוד

כ אסרו "ע. צוניםחיה כ צריך להיות נשמר בקדושת השבת מאד גם בצדדיו"ע. חןו רוח עדן, מנוחה וקדושה

, י הנביאים"הדברים החיצונים ע] והוסמכו) [והורחבו( ,לנ הרבה משום מראית עין"בו חכמים ז

כבדהו בבגדים  , ל שבת כשל חולש ]מלבושך) [הילוכך(שלא יהא , " וכבדתו", )אסמכינהו אקראו הלכתא(

חיים החיצונים ה לעתפעל כדי ש, קדושה חיצונית עודפת על הפנימית העיקריתו נאים ובכל מיני כבוד

כ דבר אשר לפי מושגו הרוחני לא יבא "ע. דושה ומנוחהק וחרלהשרות עליהם , שהם הם הצריכים תיקון

, חיצונה להיות מעמם קדושתה חלילהה אמנם בהיותו מזדמן בתדי רות יפעל על הצורה, ילול שבתח כללב

אינה , ורת ההלכהש פיליזה דבר בבגדו שכחת א. כונת השבת יתחייב בזה הזהירותת מכח הכלל הגדול של

א מנם הצורה החיצונה אינה מבחנת בין ארחות . 'תוספותב מתעסק הוא כדכת בו, מכלל חילול שבת

למען , ש עם חשכה"משמש ארם כבגריו עי כ"ע. ונמצאת קדושת השבת מתחללת מצדה זה, כונתםב לבה

כלל גדול ההולך , בתיר וסף שהיא הלכתאז אמר רב י"וע. למה גם בצורתה החיצונהש שבתהקדושת ' תהי

שהוא דבר רב בכמות  , עלתו הפנימית עד צורתו החיצונהמ ומבריח את כח קדושת השבת מרום

 להשוות קדושת -תכליתו הרבתי ל מתאמתו, משכללת את קדושת השבת ושומרת צביונה, איכותב ורב

צד צורתו מ אדםההמוסריים של שהם החיים השכליים ו, חיים הפנימייםה החיים החיצונים לקדושת

 .וצלמו צלם אלהים
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מציאות . יא מלזעוק ורפואה קרובה לבאה ר הנכנס לבקר את  החולה בשבת אומר ש בת"ת

והידיעה של אפשרות ', ד לפנימעל ידם האדם נכנע , ועלת פעולה טובה על תכונת האדםפ התחלואים

השלים את  ל אמנם. ל קשי עורף ולבצר זדון רעי לברכך קושי עורף של החולי למין האנושי פועלת לטובה

לחלות , ה שעל ידם האדם מזדקק בטבעו לתפילהמ ואההלקח הטוב שמקבל האדם ממציאות החלאים 

כי מתוך הת כונה , תפילה בחלאיםה כ רבה היא מאד  פעולת"ע. הושיעו בעת צרה ויום רעהל 'פני ד

תשב  "', ד ניפצא החלאים היא שישוב  האדם אל המטרות ה השגחיות בהממ אחתשהאנושית אנו מכירים 

בות כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית  ר כ פעמים"ע" . אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם

, פ למצב המוסרי בכלל"טיב עכה ,עצמו או קרוביו ומיודעיו'החולה , בהתגבר האדם בתפילהש י"ע, כראוי

האדם ישוב ו הלהנה הגיעה למטרתה ובזה תלך , ם נזדככונתרככו ומדותיהו 'ונתקרבו לבבות רבים אל ד

, הדרך האחד הפשוט. יפעלו על לב האדם להטיב דרכוש והנה שני דרכים ישנם למקרי צרה. לאיתנו

ולפעמים יעלה . רוחניים ויתיצב על דרך טובה ז יתחזקו כחותיו"ועי' צרתו יתעורר רגשו לשוב אל דמ כי

צעוק ולהתחנן להעזר ל רגשהשלא ישתמש בהם מצד הפעלתם על , ליונהמעלה יותר על סוריויי "האדם ע

דעת ל ,טוב יחיל ו דומם ', להשכיל כי  ראוי לאדם לשא נפשו אל  דו א י זככו את  דיעותיו להבין"כ, מצרתו

א גם הרעות המדומות בהן יש טובה  "כ, וב לוט הוז ולהשכיל כי לא אשר יראה  אדם בעיני בשר את הטוב 

וזאת היא מעלת . עולמוב 'דא שיעשה חפץ "ורר לב האדם לבא למעלה זו שלא לחפוץ כעי וזה, צפונה

, כי הנם בטוחים שחפץ עליון ינהגם לטוב להם,  בקשו דברי לא שבאמת  ' החסידים הבוטחים בשם ד

והנה זאת   . פרט ולמציאות בכללב הםל, ם יתיסרו ביסורים וחלאים ידעו כי גם בזה טובה נמצאתא אףו

והנה . יהיהש איך ' כי מה יזעק ומה יעתיר והנה הוא שמח ברצון ד, אדםה ןמ חפץ התפילה הדעה תמנע

החפץ בחיים , יניח את משאלות לבבו וחפצו הטבעיש ,המדה הראויה לאדם היא המדרגה הראשונה

שתמש בעת צרה לטהר רגשי לבבו ולקרב  י ועל פיהם, בריאות גופו ושמחת לבבו בכל טוב על מכונוב טובים

, יותר גבוהה במערכות הלבה פ שאינה עוד המסילה"אע. כ ארוכתו"ובזה תצמח ג, בשמיםש בו לאביולב

דם שלא א רובה אליו וראויה לפעול עליו לטובה זולתי הסגולה שבבניק מ לפי מדתו של האדם היא"מ

כ "ע, פ מערכת התפילה שמתוך צרה"גשותם ער תאשהם אינם צריכים לטהר , א חפץ צורם"יחפצו כ

נשא הוא חפץ העליון ו םרל מצב של יסורים וחלאים רק להגביר את הדעת להכיר מה כ שתמשיאצלם 

צפון ה לפי עומק הצרה וגדלה הם מרגישים יותר את  עומק  הטובו .המתקן כל דר כי היצורים להטיב להם

י  "עא למדת הגברת טהרת הרגש "רוב מוכשר כב והנה בימות החול אין האדם. בה מהאב הטוב והרחום

ז התעודה הכללית היא לכל צרה א כ"ע, אמנם בשבת הנפשות מתעלות והלבבות נטהרים. צעקהו תפילה

אבל לא . זעקה אסורהה כ"ע , וטובו' א להאדיר את הד עת והבטחון בעז ד"זעוק כל ומחלה לא להעיר הרגש

ון שפונה וכי, י חפץ האדם החזק להנצל מחליו"ת פעולתה עא מרשמתהכי רק  בזעק ה , יחשוב האדם

היותו מתהלך במעלת הדעת והבטחון ב אבל, תפילה הרי היא נכונה להשלים פעולתה למהר הרפואהה לא

לא תתעורר בו ש שםככ "א, השכיל באמתו ולקבל בשמחת לב כל אשר נטל עליול ,נפשו' לשא אל ד

,   העליונהכוון לחפץ קונו ומסור  הוא בכל נפש להנהגתומ כי חפצו, התשוקה בכל עזה להנצל מחליו

י תפילה באה אמנם לפי אותה  "באה עש שיסוד קרבת הר פואה, לא כן הוא, ה תתאחר הרפואה לבאז י"שע

עולתה המוסרית פ כ כשם שבפעלה את"א, ת פעולתה המוסרית שלכך נוצרהא מחלהההמדה שפעלה 

ו הדברים שבפעלה פעולתה הטובה על "ק, הרפאל י הזעקה היא קרובה"הנמוכה על הרגש ע

בה לכלל האדם ופרטיו  ר ובהטשהם ענינים מוסריים יקרים וקבועים המביאים , הבטחוןו דעהמ

החזיק ל טובההרובה לבא לפי אותה המדה שפעלה המחלה את פעולתה ק ודאי שהרפואה, בהתהלכם בהם

שבת היא . מוכנות מצד המצב לקבל אותם הרשמיםה ואומץ הבטחון בנפשות'  הרושם של הדעת את ד

 .פואה קרובה לכארו מלזעוק
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עד שלא יא בה האדם , כ על הנפשות"ריכה לפעול כצ כיון שקדושת השבת. מ אומר יכ ולה היא שתרחם"רו

עשה רצונך בשמים ", תפילה הקצרהה כנוסח' רק חפץ ד' ולנגד עיניו יהי, השתקע בפרטיות שלול כלל

הזכיר את יסוד טובת  ל כ לא נכון גם"ע, וזה הרעיון ימנעהו מזעקה על צרתו, "שהע ממעל והטוב בעיניך

ו ל  געתמבידיעתו כי אין צרתו , שלמה תנחם את האדם ותשמחהוה אמנם הדעה. עצמו הפרטית במאמרו

, לו אחרית טובה תכליתית' ם אם לא תהיג שההכרח יוכל להצטייר, מפני סבה מוכרחת שאין להשיבה

וכיון , לרחם עליוו .להניח לו מעצבו'  ביד דאבל בהיותו יודע כי היכולת, התנחםל מהבשאז אין לאדם 

בחן  ת שלפי גודל הצער והמכאוב, ז תכלית טובה"ודאי יש ע, צרתוב שלמרות היכולת העליונה לרחם מניחו

ובזה כבר האדם מנוחם ולבבו , יכולת לרחםה ת אכ ראוי רק להזכיר "ע. התכלית ההיא כמה טובה  ויפיה

אבל יען . יא עודפתה בזהשודאי הטובה , מיסרו, לתו לרחם עליוהאב הרחום שביכוש ידעוב, ימלא אומץ

אבל בימי החול אין אדם  י כול לשאוב ממעיין , שבתה ק דושתלא "שהמדה הזאת אינה נאו תה כ

ובזה הדרך יקנה בנפשו , הושיעול 'א הוא צריך להרגיש בצרתו ולזעוק את פני ד"כ, גדול הזהה הישועה

מביאה כאן למנוע ה יכולתהכ צריך להמליץ את מדת  "ע,  ואהבתו' את דאמונה וירב ההכנעה וקישור הנפש

פי ל אבל . מדה זו נוהגת, לומר לפי ההשגה הנאותה לאדם בשבתכ ,את התפילה והזעקה רק למדת השבת

עת צרה וצוקה היא ראויה ומביאה את ב טבעיתההזעקה וההתנפלות הבאה מהמית הנפש , מדת החול

אנו משיגים במדת  ש וטובו' רק על אור פני ד. י בין להביא הרפואה על ידהמוסרה מצבלבין , הפרי הטוב

 .כולה היא שתרחםי אנו צריכים למנע מזעקה ולאמר, השבת
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רבי יומי אומר המקום ירחם עליך בתוך , שראלי בי יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל כל חוליר

,  כלל מפני שהוא מורכב מפרטים רביםה  אהבת.אהבת כלל האומה מצטיירת בשני אופנים. שראלי חולי

תגדל האהבה  , רטים רביםפ וכשיתקבצו בהכלל, אוי להוקירו ולאהבו ולדרוש טובתור שכל אחד בפני עצמו

,  צמוע אמנם יתירה מזה היא מדת אהבת הכלל מצד הכלל. פרטיםה כפי ערך ריבוי וכפל, בכפלים רבים

אבל אין מקור . אהבה על כל אחד מאבריוה מתפשטתש כאותה האהבה שאדם אוהב את בנו האהוב לו

היא מתפשטת מתוך  ו ,צמותועא האהבה היא מצד כללות מציאות הבן בכל "כ, ע"פב האהבה באיברים

כן היא אהבת  . חדור בהם להשתדל בבריאותם והפרחתםת אהבהש, הכלל על כל פרטי אבריו וכחותיו

שאמנם , רבי יהודה אומר. פרטיםה לעשטת מכח הכלל והיא מתפ, יסודה הוא בתוך הכלל, מעולהה כללה

אהבת איזה פרט מצד  ל ואין זה דומה, אהבת הפרט מצד שהוא פרט אחד מכלל גדולב יש התרוממות הנפש

ראוי גם מצד המעלה השכלית היותר נשגבה לבקש גם  ש אופןב, אמנם הוא נעלה מזה הרבה. עצמו

ופרטים כמוהו רבים , יותו פרט אחדה א מצד"מו בלבד כלא רק בערך עצ, צדו טובתו ובריאותומ היחיד

מדה הדרושה להיות ה גם לפי, כ לתפוס מקום בלב"שראוי ג, עוררת אהבת הכללמ והיא. המה בהכלל

ד "אבל הדאגה ע, ד מחסורי פרטים היא נמוכה מערכה"ע דאגהש, קבועה בלבבות מקדושת השבת

כ אמר המקום "ע. .דיעות נשגבותו עלות גדולותיא כבר מרוממת הרוח ומביאה את האדם למה כללה

ופס בו מקום לעצמו ת כ כל פרט"ע, לציין אהבת הכלל מצד ריבויי פרטיו, שראלי ירחם עליך ועל כל חולי



כונת ת מצד, שראוי להתעלות יותר לאהבת הכלל מצד עצמו, ומרא יוסי' אמנם ר. י הכפל"ומתגבר הערך ע

זהו מקור האהבה הראויה לבעל נפש , ק בכללהר ועצמותה הנמצאתהאומה רוחניותה ופעולתה הכללית 

כמו שבריאות , כללה תאדרממפני שבטובתם של הפרטים , כלל תתפשט על הפרטיםה מתוךו. גדולה

 .כ יאמר המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל"ע. ולוכ אדםההאברים לפרטיהם תאשר בריאות 
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רממיו ו ביציאתו אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבאו ,וםבנא איש ירושלים בכנימתו אומר שלש

גם שישאיר לו , ביקורו תועלת לחולה בשעתו' יהיש המבקר צריך שישים לבו. מרובים ושבתו בשלום

,  חלק הנמשך בעת הביקור עצמוה צדממובן הדבר שתועלת הביקור . ושם טוב אחרי לכתו מעמור הביקור

, לומו ובריאותוש כי ברית השלום חזק בינו ובין רעיו הדורשים.  לחולהמראיםש היא האהבה והידידות

אבל  . אחת מסיבות הרפואה צהלת רוחו הנדכא' ותהי, וחור שבזה יטיב לבבו ולפעמים יקל חליו מקורת

וזהו ברוממו רוחו , ושם טוב על החולהר א צריך שישתדל שיעשה ביקורו"כ, זה תגמר תכ לית הביקורב אל

עורר את  , כ בכניסתו"ע ,וטובו' ובטח ון שלם בעז ד' בתבונה לכלכל מחלהו באהבת דו בדעתבהעיר לבבו 

שלום ה הראותלהמטרה היא . אומר שלום, כלית השעה ההיא עצמהת ,לבו על יסוד הביקור מצד ההוה

כ כל ההשתדלות "ובזה נכללת ג, טובו ובריאותוב איך שאוהבו דורש שלום לו ומבקש לראות, והאהבה

יא מלזעוק ורפואה קרובה ה כתשבאמרו , כיציאתו חיזק את רוחו בכפלים. מעשה לטובתוב ריתהאפש

עצמו ' חפץ דו ',לבקש רק את הטוב בעיני ד, ראוי להתרומם אליה בשבתש להעיר על רוממות הדעה, לבא

הנה כי למה זה יזעק ו, ה הדעת מקום לתפילה וזעקהז צדמכ אין "ע, המטרה ותכלית עומק הרצון' תהי

כשרון המוסרי למדה זו של עשיית  ה כי תרומם את , כ תשיג  המחלה תעודתה"ובזה ג. וא חפצוה 'חפץ ד

קדושת השבת להוציא ב שראוי להשתמש, אמנם הוסיף עוד רעיון שני. דפירשנו לעיל כ ,רצונו כרצון קונו

והנה . זעקהי התפילה וה"לקח הנאות בימות החול דוקא עה יצאשכמו , לקח טוב ממניעת התפילה

היא מדרגה עליונה , צון העליוןר צדממעלה של מניעת התפילה מצד ביטול הרצון הפרטי לגמרי ה אתז

כשם שהתפילה ש ,מנם יש צד  יותר קרוב להרשים מוסר ט וב במניעת התפילהא .שלא כל אדם  ראוי אליה

כן ראוי , עתות בצרהי "ע' והכנעת האדם לפניו ית' רבת דק ]את[היא נצרכת בשעתה להרשים יפה בלב 

, כ אם לא יזעק ויתפלל"הושיע לאדם גל כ עד שנמצאו"מרובים הם כ' הרשים איך רחמי השם יתל כ"ג

מצדה נאמר שבת  ש מדרגההולמטה מאותה , ל"ליו ביצירתו כהערת החסיד בחוהע ' כאשר קדם חסד ד

פרט ה  ואז אין אנו פונים אל,הכללי שכולו טוב' פרטי מצד רצון דה היא מלזעוק שתוכנה הוא ביטול החפץ

תואר הרבים יאות לכל דבר , רחמיו מרוביםש כ לדעת"אמנם יש ג. עניניו לשבט אם לחסד' איך יהי

, לא תואר הרבים, דולהג שיאתה בו תואר, לא דבר המתחבר לכלל גדול, רטים בודדיםפ שמתפשט על

' וא יתה לאהכ למה לנו לזעוק "א, גם טרם ידרשוהו, להיטיב לכל פרטו ברחמים רבים הוא משביח לרחם

שהיא מתרוממ ת למעלה , ל עצמותה של השבתא חשבוןהאין ליחס זה , כ שבתו ב שלום"ע. יודע מכאובנו

גורל הפרט ' לל איך שיהיכ אגהדכי אם היא מתקשרת בעצם רצון העליון באין , ל טובתוע יחידהמחשבון 

ראוי  ש ,אמנם מניעת התפילה מצד הרושם השני. קבת היא מלזעוש ז שייך"וע, לפי ציורו וחפצו הפרטי

ראוי לדעת שהישועה ראויה לבא מצד הרחמים ש אלא, לעשות בנפש עם הדאגה על צרת נפשו הפרטית

אבל ראוי לעורר את לב אותן  , זהל אין ראוי ליחס עצמות השבת, משתרעים על כל פרט ופרטה המרובים

כדי שיכנס  , תפילה בשבתה ם רושם הקדוש הזה של מניעתוידעו שג, ישבתו בשלוםש הצריכים לחשבון זה

מטרת   מ כ אחת"היא ג, עד שאינו צריך להערת תפילה מצדנו, מרוביםה 'בלב יפה הציור של רחמי ד



סוד הדברים הוא שהרשמים המוסריים יש להם י .החלאים שבהתקבל הרושם יפה עלולה הרפואה לבא

דדיהם עד שלפעמים יצא המוסר ה טוב צ שמו בנפשו בכלי שית ר"תחלפים והשלמת האדם  תבא עמ גוונים

רושם זה  האחרון . ' ד תשועתליחיל ודומם ' י שיהי"התנפלות ולפעמים יצא דוקא עו מזעקה ותחינה

 .מוכשר ביותר לשבת
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כמאן , תוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראלב מי שיש לו חולה, מאן אזלא הא דאמר רבי חנינאכ

מצד שהוא חלק מן , פרטי האומהמ חידיי לא די שראוי לקשר האהבה היותר עליונה לכל פרט .וסיי 'כר

כלל מצד קיבוץ ה אל, ונמצא שהפרט מתברך מן  הכלל, אומה הישראלית בכללהה הכלל הגדול והקדוש של

ראוי לו לאדם שישתדל לקדש נפשו ורגשי , שארוו קרובו, א גם החולה שבתוך ביתו"כ, פרטיו

בתוך ביתו מצד צרת עצמו ולא מצד ש עד שלא יפנה לאהבת קרובו החולה, העצימם בקדושת הכללל ,לבבו

שהעלה , יוסי' רכ מאןכ, יותו חלק מהכלל הגדול הראוי מאד לחיבה ואהבה רבהה א מצד"כ, ערכו הפרטי

עליך ועל "לא , כאמרו בתוך חולי ישראל, פרטיםה הבתאאהבת הכלל בתור עיקר שממנו תצמח 

אבל מדת הכלל , ה אינו נקרא עירובז ,ליואשמורה על אהבת הכלל מצד התקבצות הפרטים , "שראלי חולי

, כללה לקיחונחשבים עוד ביתרון יותר גדול מצד שהם , ו מצד עצמםב טליםבשהפרטים , הרמה

אמנם תכלית המד ה  . יערבנו בתוך חולי ישראלש צריך, זהו עירוב גמור, שמציאותו נחמדת ונאהבת  מאד

מעיין הכלל מפני שהם פרטי מ ישאב, שאפילו אהבת בני ביתו הקרובים אליו ביותר, יאה זאתההרוממה 

אהבה ה חכבו ביותר הוא מוצא עצמו מוכשר ביותר לשפוך עליהם את ל ומתוך שהם קרובים אל. הכלל

שגחה אילו משפחתו היא החלק שנפל לו מאת ההכ וכל ראש בית אב  יראה בעצמו. הנובעת מאוצר הכלל

לק זה הרשום מן הכלל שנתיחדו ח כלומר לתקן מצבם של, עבוד ביותר על ידם את עבודת הכללל ,העליונה

כ "כלל שאינם כה כ הם קודמים בהשתדלותם עבורם ליתר חלקי"ע, משפחהה י קרבת הבשר וחיי"אליו ע

והיא שבה , יא כללית מתפשטת על כל כלל האומה כולהה אבל מושג האהבה מצד עצמה. מיוחדים לו

ולהרגיש הד קול , יערבנו בתוך חולי ישראלש עד שגם החולה שבתוך ביתו צריך, תפרטות המשפחהה עד

ומצד זה ישתוקק , מחלהו נתון בצרה, שהוא אבר מאבריו, במה שאחד מפרטיו, יש בזהש של צרת הכלל

 .לישועתו ורפואתו
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השבת היא יום המנוחה המורה ליום . ים בשבתולח אמר רכי חנינא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקרו

והיינו שמי שיסתכל בחיים ההוים ". פעלךב 'כי שמחתני ד", "'טוב להודות לד"בת שעליו נאמרו ש שכולו

נח לו לאדם שלא נבר א ש הלא יגזר  אמר, בות מצרות  מחלאים ומיתה וכל אביזרייהור עותרשהם מלאים 

תבונן י אבל כאשר. ולשמח במעשיו' שקפה הזאת להודות לדצד ההמ ואיכה זה י תעורר, יותר משנברא 

והרעות , לחיים שהרשעה כעשן תכלה, מאושריםו א מעבר לחיים טובים"האדם שמצב ההוה איננו כ

, המדות ועמהן המעשים יזדככוו והדיעות, יכלו, רשן הוא במה שהאדם באדם ישלט לרע לוש הרבות אשר

כ המתבונן "א, בול דוןזא כדי להכניע יצר לב האדם ולבצר "הוכנו כטבעיות שלא ה כ הרעות"ובזה יסורו ג

'  הוא ישמח מ אד במעשה  ד, מלאים עדן ומנוחהש בחיים ההוים בתור מע בר לחיים מאושרים



מושכל הגבוה הזה יתרומם ה והנה בהתנשא האדם אל. על כל מה שברא' הודות לשמו יתל טובש וישכיל

ק "בנה ביהמנ כל מי שיש בו דעה כאלו, מו כולו שוכן כבוד ברום  מעלהצע ימצאומעל כל פגעי העולם ההוה 

כי באמת  הלא  האושר שאין בו ספק ישמח לבב  , מציאותב העתיד יתיצב נגד ע יניו כמו שכבר הוא. בימיו 

אוי לאדם להעמיד נגד עיניו את  ר ,כ בשבת קודש"ע. בידעו שהנהו נכון ומזומן, כ טרם בא ו"ג אדםה

עמדו לעד י שהם הם, מצד הקדושה והברכה שבה, מנוחה העדן והעונגה צדמ, ב שבההבריאה מצד הטו

אמנם האדם   . הלא יעברו וינדפו, חומריות והרוחניותה ,וכל הרעות והצרות, ולעולם ועוד יוסיפו רב יתרון

לא תתיצב נגד עיני בשר שלו ש שעהבוא אדם יוכל להשתלם בציורו האמיתי והמשמח הזה רק ה באשר

, התמותותו את המחלות, בל כמעט יחזה את הצד הגרוע שבמציאותא .המציאות ההוה בניוולהצורת 

כ יאבד "א. להתגבר על ההפעלה שיפעלו עליו חושיוו ,תעכר רוחו ולא יוכל להתרומם על המצב ההוה

שיפעול , צד הזכרון למעשה בראשיתמ ודשקחזות כאלה הון רב של קדושת הציורים הראויים לשבת מ י"ע

כ כקושי "ע. פועלו צדק ל וכל קדושת התכונות רק בנשאו דעו למרחוק ויתן' הבת דא הרשים בלב האדםל

ידע כי אין ו ,שאמנם בקושי יתגבר האדם בשכלו על מראה עיניו, שבתב התירו לנחם אבלים ולבקר חולים

יות נגד בה, הסתכלו בטוב העתיד העומד אחר כתלנוב ,כדאי להקדיר רוחו הטוב מצד רעות המעבר

שכל אלה , צרותיהן המסובבות מהןו רעת המחלות, חושו מר המות וקדרות האבל הנמשך ממנוו עיניו

הנאנקים מתגר ת  ו נאנחיםהבאותם העשוקים , סוק בנחום אבלים וביקור חוליםע יפעלו על נפשו בהיותו

ושי התירו כ רק בק"ע. לא רשעה ומוטה עמל ואוןמ עודנוב, יד הרע והקלקול השורר בעולם כעת

 .בלים ולבקר חולים בשבתא לנחם
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וזמנין , ל המקום יפקדך לשלום"זמנין א, תפיחהב א לשיולי"דר' ח כי הוה אזלינן בתרי" מר רכבא

ח כל "ואריו, ל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמיא י לעולם"היכי עביד הכי והאר. חמנא ידכרינך לשלםר ל"א

שאני . לאכי השרת מכירין כלשון ארמימ שאין,  השרת נזקקין לורכיו בלשון ארמי אין מלאכיצ השואל

יקר הקדושה המתגלה היא ע מ"מ, לשון הקודש אם שיש בעצמותה מעלה וקדושה. 'מו כוע חולה דשכינה

סורים א ל חול מותר לאומרם בלשון הקודש גם במקום שדברי תורהש שהרי דברים, בתוכן הענין' תלוי

פ שיסוד התורה "והנה אע. היא שפתנו הלאומיתש פנימלשון הקודש בישראל אלא שיש חיבה גלויה ל, שם

מו שאנו מבקשים בתפילת כ יאהותכלית האחרונה , ת בעולמו"נוי הוא על תכלית רצון השיב והעבודה

עשות רצונך ל מעשים וישתחוו לפניך כל הברואים ויעשו כולם אגודה אחתה ויראוך כל", הימים הנוראים

לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר ", תפילותה תפילת עלינו בתור חתימה לכלוב, "בלבב שלם

כי התכלית , תור תכלית האחרונהב הרי שאין אנו מ תגדרים בהלאומיות הפרטית שלנו, "שמךב יקראו

היסוד של אהבת ש מ אין שום ספק"מ, את כל הארץ' שימלא כבוד ד' שם יתה האחרונה היא קדושת שם

וכשהאהבה הזאת מתגברת בלב לשם . יותר נשגבהה אחרונההי גדול לתכלית האומה הוא אמצע

כי תו רה , צות תכונה לאומיתמ כמהלכ יש "ע. נחה את האומה כולה אל התכלית הנועדת להת ,שמים

אמצעיים לכל ה והנה כשם שמלאכי השרת הם. תכלית האחרונה הכלליתה המובילה אל,  נקראת דרך

ישראלית היא כוללת האמצעיים הרבים להגיע ה האהבה הלאומיתכן , וחפצו בעולמו' מעשה ד

א הורה שצריך להוקיר  "ר .חדא שמוואחד ' ד' שיהי, את כל הארץ' אחרונה של מלואת כבוד דה לתכלית

שפה ב והראה פנים שאין קפידא א ם יאמר. ין העיקר תלוי בלשוןא כ"ע, את התוך והתכלית האחרונה

כי אין הלאומיות העיקר , איננה השפה הלאומיתש פ"שפה הארמית אעהלאומית את הגיוני לבבו או ב



, אלה' כדי להורות שעם ד, אומיל לפעמים טוב להיות סר מ עט מעל הדברים שמבליטים עניןו .האחרון

. אומיותםל ואינם דומים לעמים אחרים שאין להם אלא, כונה לאומיתת כלמתכליתם היא יותר רחבה 

רכיו בלשון ארמי שהרי ראוי לאדם תמיד שיהיו עיניו צ דםא לעולם אל ישאל י"ז שהרי אר"אמנם הקשו ע

מ סו ף   "כי מ, יסוד הכללי של כלל האומהה וגם בשאלת צרכיו ראוי לשום לבו אל, תונים לעניני הכללנ ולבו

כ כדי שינצל "ע. שראלי י גדולתם של"א ע"כל חמדת התכלית הגדולה לבא בעולם כל חראכל סוף אין דר ך 

כי לא יוכל , ראוי שלא ישאל צרכיו בלשון ארמי, פרטיםה דם מהיות שקוע רק בחפצי נפשוהא

והדבר נגלה , תקשרו בעמו בקשר אמיץה י"א ע"הנשא אל החוג הרחב של צרכי כלל הברואים כל אדםה

וסיף ביאור שכל ה ח"וריו. די התגדלם תבא התכלית המאושרת  לכל באי עולםי שעל, ביותר בישראל

אפילו אם יאמר   להיות עיניו ולבו אל , שרת נזקקין לוה צרכיו בלשון ארמי אין מלאכיהשואל 

ומה לו להתגדר בלאומיות  ', ד שהוא טובת כל האדם אשר עשה, האחרון' כללית אל חפץ דה תכליתה

י "א ע"כללית כה כי לא יוכל האדם להגיע עד רום המעלה של התכלית, ול מ האמצעיים יחסרו"מ, פרטית

הכחו ת , מלאכי השרת אינם מכירין בלשון הארמיו ,הלגה של האהבה הלאומית שהיא הכנה המדר

ד רום המעלה של אהבת כל ע אדםהשהם ממצעים בין האהבה הגסה הפרטית של , הרגשייםו השכליים

,  שרת ה ומלאכי. שמתגלה בישראל בלשון הקודש, אהבה הלאומיתה מצעותאפ "המה בנויים ע, היצור

. הם מכירים את לשון הקודש, גדול התכליתיה ' דבילים אל התכלית הגדולה שהוא שם האמצעיים המו

ם מרוממים את  האדם מעל ה ,לאומיהי התגלות השפה והסגנון "חבה הלאומית שמתגלה עה הרגשות של

תכלית ה לשומזה יבא הוא וכלל האומה אל החשק . כלליים של האומהה לחפציו הפרטיים אל הדברים

אימתי צריך  , ז השיב שאני חולה רשכינה עמו"ע .'דפ חפץ "כשיבא הזמן המאושר ע, שאההיותר רמה ונ

שאחד מהאמצעיים היא , לאומיתה י הגברת החבה"מירה מהלכד באהבת עצמו יותר מדאי עש האדם

ל חיי עצמו ש כך מצד התגברות גסות  חומריותו עליו להעמידהו רק במצרל לולעזהו רק כשהוא , השפה

מכניע את , יקור חולים פועל לטובה על חושי האדםב עצם, אבל חולה ששכינה עמו. דםהפרטיים לב

התעלות של המוסר וההכנעה ה חוברתמבמצות ביקור חולים . מקרבו אל  הטוב והצדק בתכליתו לבבו

עניני הנפש  מ א"כעיניו את חלישות הגופניות ואיך שאין ראוי לעשות עיקר ב הנכנסת בלב אדם מצד ראותו

גם ההליכה לבקר את החולה . החמלה בעצם טהרתםו רחמיםהנוסף לזה מתעוררים כחות , דת לעדהעומ

מזדמן לפעמים גם אצל אנשים ש טבעיתהלא רק  מצד הכמרת הלב , גברת מדת   החסד והנדיבותה לעמורה 

בא  ' פצים שלא היח אבל כשהם לעצמם יותר היו, גבולם ועיניהם רואות בצערול מפני שהאומלל בא, קשים

. יו מוכרחים להטריח עצמם או להוציא ממונם בעזרתוה לבבם מצטער בקרבם ולא' אליהם ולא הי

, לכת אל המבקרו עד שידריכהו מנוחהל שהרי אין החולה יכול, יקור חולים הוא אות לרדיפת החסדב אבל

ר במצב רם  מצא כבנ כשהאדם הוא. שבקרבו הולך לרדוף צדק  וחסד' בבו ויראת ד ל ובטא המבקר  מפני "כ

, שאינו צריך לאמצעיים שיובילוהו אל המטרה, לאומיתה הוא אי נו צריך לההגנה' כזה של עבודת ד

תשוקות הדמיוניות והוא קרוב  ה לכוכן החולה עצמו שדכדוך נפשו מסיר מעליו . וא כבר בתוכהה הריש

לאכי השר ת  מ אמצעותלאינו צריך , " א"תשב אנוש עד דכא ותאמר  שובו בנ" ,טהורה' לתשובה וליראת ד

כי אם , ות שלא על הלאומיות לבדה יחיה האיש הישראליא וכדי לתת. ממשיכי רגשות הלאומיות ומושגיה

ל התורה כולה שתביא להמשיך כ שמירתבת "שהיא תכלית רצון השי, תרומם לתכליתה הכלליתת אל

צל יחיד או א צמו הנמצאתכי מה לי  אהבת ע, כ מכלל אהבת עצמו תחשב"ג יאההלא , ב עולם' מלכותו ית

ומי שלוקח את הלאומיות  ' , פ דרך ד"מיוסדת ע' תהיש א גם אהבת האומה צריך"כ, אצל אומה בכללה

פעמים צריך לגלות את המאור  ל כ"ע, א אהבת עצמו גסה בלבוש לאומיות"כ, אומיות אין לול םגלבדה 

עה זו ד  וכשאדם עסוק ברושם.היא עולה עוד על מושגי הלאומיותש אחרונהההגנוז באוצר התכלית 

ואינו צריך  ', ברי חפץ מלאים זיו אור  תורה ויראת  דד שיהיו, א על התכן"הנעלה איננו מקפיד על הלשון כ



 .אתה שומע ש בכל לשון, שמע, ישפך שיחו' א לפני ד"ל מלאכי השרת כש לסיועם
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הכחות הרוחניים . ל ערש דוייטעדנו ע'  נאמר רש ,ר מנין ש שכינה טועד את החולה"אמר רב  ענן אד

גשי יושר וצדק שבאים בלב ר כלו, האהבה, הנוחם. רבה על הכחות הגופניים לאמצם ולחזקםה פועלים

' יראת  ד" ,י חיזוק הכחות הנפשיים"הכחות הגופניים ע] את [חזקים מ כ"הם ג, האדם במנוחה וטוב לב

חסרון האמונה והבטחון ורעת , מרותכעס וההתמרה ,לעומת זה הקנאה התאוה והכבוד. ו"תוסיף ימים

שכחות , כי בעת חליו, אנושיתה ת בתכונה"והנה הכין השי. כ על מוסדי הגוף"ועלים לרעה גפ ,הלב

וקא מתגבר ת   ד אבל אז, אובד בעניו ובא עד שערי מות מחלישות כחותיו' היו ,הגופניים מתמוטטים הרבה

וציורי , ת לב רע ונפש קשה בא לו לב בשר רךותח, וב הכחות הטובים מתעוררים, רוחניותו של אדם

הבטחון , חומריות הגסה ששלטה עליוה רחוק מהם בבריאותו מפני' עשים קרובים ללבבו אף שהינ קודש

, ה טוער אותו"קבה משמובזה . ובזה הוא מוצא סעד לכחותיו הרפים,  תגברות בומ התקוה והאמונה', בד

כ "ואין אדם עומד מחליו אא, אדם משפלותו החומריתה ת אלרומם , כי כן הוא כלל תכלית החלאים

והתעודה הזאת בעצמה היא מחזק ת   , "לומיוע שרו מנער ישוב לימיברוטפש "נאמרשו כל עונותיו ל וחליןמ

 " .רוח איש יכלכל מחלהו" ,כ ומסעדתו"ובריאות הנפש מחזקת את הכח החומרי ג, פשונ כ את כחות"ג
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אלא מתעמף ויושב לפניו , ג כמא"ולא ע, טהמ ג" לא ישב לא עה הנכנם לבקר את החולה"נת

הכבוד האמיתי ראוי הוא אל . טעדנו על ערש דויי 'שנאמר ד, השכינה למעלה מראשותיו של חולהש מפני

כביאור  . כבוד בלב האדם השלםה הוא המעורר את, שכל הטהור שעל ידו משיג האדם את קונוה .השכל

הכבוד שיתן האדם   ש ,חב'ע או"א הרא שונה לשו"ק במעט שינוי בהגהת רממועתה ני במאמר"ם במו"הרמב

בחשבו שהוא יותר נכבד גם ממכובד שבאנשים , מצאנ מוע בציורו לשכל הסהור הקרוב לו ושהוא

י "כ מסתבכות ומתערבבות ע"ג באדםשוהנה הדיעות . מעשים טובים ומדות טובות וקדושותל יביאהו

תאות שפלות  ל נוטים רק וסלככ הרשעים העושים פימה עלי "ע. ומריותחה ג סותמהתגברות התאות שבאה 

, ובהמצא להם היכולת לחק חקקי און עלי ספר. ועה ת 'דהם מלאים דיעות רעות ומדברים על , גופניות

מנם כל אדם לפי הערך שחומריותו א .מימיםתמלאים ספרים בדברי שקר ותועבה להשחית נפשות מ הם

א יתיצבו המושגים ל מ"מ, כ אף שהאמונה תאמצהו חיל"ע. חשך ומוקף ענני חשךומ פועלת עליו כן שכלו

וזה גורם שרוחו ישפל ויפול לפעמים בשחיתות של . פניול יחואמונה טהורה כמו ' הקדושים בדעת ד

חולה שסלק ידיו מכח חומריותו ה אמנם. ותורתו' ו יפתה לקול אנשי שקר המדיחים מאחרי דא אוהת

'  אהבת דמ תוכיותובומה שהוא משיג , ונמצאת השגתו ז כה וצרופה, טהורה  השכלהגסה מתעורר בו

כ "ע. כי החומריות תעכבהו, פי ערכו לבא למדה זול בריאהלא יוכל , ולהתמם עמו' והחפץ ללכת בדרכי ד

מתת ההשגות השכליות א שיגמואם שאין האדם , הוא מעון לשכינה, הוא מקום המחשבהש ,הראש

השכינה ש עד, תקרב ומט הר רעיוניו הוא נעשה קרוב להשגת האמתמ  מה שהוא יותראבל כל, באלהות

כבוד הראוי למחשבות קדושות של החולה שבהן ה וראוי לאדם להרשים את ערך, למעלה מראשותיו

א מתעטף כתלמיד לפני  "אומה כמ כאיש אשר אין לו ללמוד, ג כס א ומטה"כ לא ישב ע"ע, רויהש השכינה



צומצמים לפי מדת מ כלומר הגבלה הפנימית שיהיו המעשים, מצום התנועהצ כ על"ורה גוהעיטוף מ, רבו

. ויושכ לפניו במחשבה זאת הנעלה, גסות החומ ריותב עורבבתמהבלתי ' ההשגה הטהורה בדעת ד

להאדירו בלב ובפועל מתגבורת כח ו ושלם תכונת ביקור חולים מכל הצדדים להגדיל כח החסדת ובזה

עולה רבה ללכת בדרך פ והגדלת כח האמת בטהרת הלב והארת השכל הפועל, עור בעניותהרחמים בראותו 

בבו שהם ל ומקור ציורי. וטובו' מעז  ד', והחולה הוא נסעד מד, מבקריםה שחברת החולה פועלת על, ישרים

, מתגלות בראש כשכח המתעה של החומריות נופלה הלא הנה הדיעות האמתיות, נוטים לקדושה ולטוב

יסעדנו  ' ר", ל אדם לאביו שבשמיםש בולסעדו בתנחומי קודש הנובעים מדיעות האמת המקר בים מ והוא

 " .על ערש דו
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קרא  א א אני" י ב"אר' נ כו"מיתיבי לא יקרא לאוה. ותרמ ר אם אדם חשוב הוא"א, א יקרא לאור הנרל

שלא יכניס אדם  , ם בסייג לתורהגזירות חכמי. 'הטה כוו נ אומר קרא"ר. 'א קרא ובקש להטות כו"פ, א"ול

להסיר המכשול  , הכונה הפשוטה. ונותכ יש בזה שתי, ד תורה"דבר שהוא יכול לבא מזה לעבור עב עצמו

ומתוך   , אמתב כשליא כשהעובר "אמנם זא ת  הכונה לא תבטל כ. ורה בפועלת ד"עהמעשי שלא יעבור 

שהרי יסוד יראת  ', יש בזה עוד כונה שניאמנם . צמהע שיעבור על הסייג יבא לעבור על גוף דברי תורה

והנה כשאדם נזהר  . ורה בלבו של אדםת קיומה של תורה תלוי באיכות ציור רוממות ערכם של דבריו 'ד

זהירות בעצמה חוקקת  ה זאת, ד מן התורה"צמו למצב שיש איזה חשש שיבא לעבור עע בעצמו לבלי הכניס

, ת"המ וכמה רב הוא ההפסד בעבירת דבר אחד,  התורהל שמירתש רכהעבלבבו רושם חזק כמה גדול הוא 

ת הוא מרחיק א ת עצמו כמו  שאדם  "ד מה"ע עבורלשהרי אפילו להכנס במצב שיש איזה חשש שיבא 

שגם מחשש רחוק של , נחמדו וכמו שהוא שומר מכל משמר אוצר יקר, חשש סכנת נפשומ צמועמרחיק את 

פ שיזהר "עא ,ד של תורה" במצב כזה שהוא עלול לעבור עשהאדם נכנסכ ולהיפך. איבודו הוא מגין עליו

כ "שהרי אין הדבר כ. רידה על ערך קיום התורה בכללי יזהאם מרשים דבר זה עצמו בלבבו "מ, ולא יעבור

ופעולת הרפיון , ד תורה"יבא לעבור עש שהרי אינו חש שישמור עצמו מהכנס במקום שיש חשש, צלוא נשגב

אמר ארם חשוב ש ד רבא"כ ע"ע. ת"ד מה" לרעה גם כשלא יעבור בפועל עועלתפ על כלל קיום התורה

הרי דגם באדם  חשוב שייך לומר , קרא ובקש להטותש א"בי "מקשה מדר', לצד הכונה השני, מותר

להך , י"ובר בפועל כמו בעובדא דרע אם אינו' כ אפי"ע, ד התורה"מצב הוא מצב שיתכן לעבור עה פ"שעכ

, ד תורה"רוב לעבור עק מ רפיון בנפש כבר פועל הדבר במה שמכניס עצמו לחשש"מ ,ד שלא עבר בפועל"מ

שם ב וכמו שנאמר, דולים דברי חכמים שאמרו לא יקרא לאור הנרג כ אמר כמה"ע. שהרי ביקש להטות

שבאמת אין הגזירה מיוסדת על שמא , הכונה לדברינוו ,דתלה הגדולה במה שלא פירשו שמא יטה, א"הגר

ועל בלב חסרון ערך הראוי לכבודה וערכה פ שכבר, א על הכניסה למצב שיש צד לחשש הטיה"כ, פועלב יטה

להורות שגם בפועל , הטהו נ דאמר שקרא"מקשה מדר, לצד הכונה הראשונה הפשוטהו .הנשגב של תורה

 דבר שלה וחוץ לאותו רפיון של ערך התורה בכלל שפועל, ל"גבלות חזה אין לאדם לבא על חקר נפשו נגד

ערה מוסרית יש ה .ת עצמה"פגע בעבירה בדנ 'הייעוד אין שום אדם בטוח שלא , זלזול סייג לתורה

וההתבוננות היא  , תורה מביאה את האדם להתבונן בהה ריאתק, להסמיך אהא דלא יקרא לאור הנר

ה נעל. עמלה של תורה בפלפול וסבראב התבוננות פשוטה להוציא דבר מתוך דבר בהלכות: ופניםא בשני

ערכים לעומת נ חולהוהנה ימות . בטעמיה וביסודי המצות, פנימיותה של תורהב מזה היא ההתבוננות

כ לצד "הוא מוכשר להתרוממות הנפש הוא נאות גש ויום השבת, ההשתלמות של השכל המעשי



ב פ דרכי האמונה ורגשי ל"ורה אפשר עת דרך העיון בטעמי, והנה כאן הוא מקום השמירה. בתורהש העיוני

. 'השכל ביראת דו כ דעה"טהורה המתגברת בכל אדם לפי מעלתו ומוסיפה לו גה 'דשל תמימות ואהבת 

ומצד האור הכללי , " אלקים' שמש ומגן ד", ור השמשא צדמזאת ההסתכלות היא דומה להסתכלות 

אמנם . עמקי תורה הרוחנייםב תתרחב הדעת וההכרה, ותורתו' נפשות זרע אמונים מאור דב נטועה

'  נר ד", סתכלותוה א כפי מעלת"כ, פ מערכי לב השכל האנושי"ל תורה עש טעמיהוההסתכלות בפנימיותה 

שהיא מאירה , נובע מרגשי האמונה הטהורה הכלליתה כלליהדומה היא לערך המאור , " נשמת אדם

י אדם ערך אור הנר הפרטי שבידל ,מנועאשר '  המופיע עליהם מקדושת ברית ד' אומה מצד אור דה בכלל

גלות פנים ל שלא יסור מדרך סלולה, וכאן צריך שמירה שלא יטה, הטבעיו לעומת אור השמש הכללי

אמנם אם  אדם . יסודי טעמי  תורה לשנות דברים מעשייםב שלא לסמוך על דרכי לבו, בתורה שלא כהלכה

את   , ועילהוציא מזה רק את המל ידע, שאדם חשוב כשידרוש בטעמי תורה כפי שכלו, וא מותרה שובח

יומה של תורה ק כ"ואותם הרעיונות המאדירים ג. תורה ושרשיה בלבבותה סודייהדברים המחזקים את 

ב וראוי הוא לטייל בפרדס ולהוציא ציצים ופרחים  ר כחושושום מכשול לא יצא מזה מאחר , בפועל

אורח "ה מו אין חשש שמא יטב ,שבקרבו" נשמת אדם' נר ד"מאור , כ משכלו הפרטי"ורה גת בטעמי

 " .ישרים סלולה
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הכתיבה על הפנקס  . א קריתי והטיתי נר בשבת"ב נ אומר קרא והטה וכתכ על פנקמו אני ישמעאל"ר

שאם היתה כל פעולה , דבר הואה וטעם. לא שכוחים, ראוי לאדם שיהיו חטאיו אצלו זכוריםש מעוררת

' רחוק היה  וידיעת החטא בעתיד,די בתשובה שעושה בשעת החטא' יה ,פועלת על הנפש רק לשעתה

,  באדם ופעולותיו הפרטיות המה אחוזים וסבוכים זה בזהש כי הכחות הנפשיים, אבל אין הדבר כן. למותר

ומגרש רוח הנדיבה , טובות להשחיתןה כי פועל הוא לרעה על כמה ממדות, חד יאבד טובה הרבה א חטאו

בהם חסרון ' יהיש ויש, חות הנפשיים הם צפוניםוהנה הכ. רך החטא ורישומוע פילשל האדם מקרב לבו 

אז  , האדם צריך לפעולה בכח ההוא' חיים יסבבו שיהיה א בעת אשר מסי בות"טמיר שלא יתגלה כ

שהם המה יסודי , הצדק והאמת, הקדושהו ורק אז יוכל האדם לתקנו כשיגבר בכח הטו ב, סרונוח יוכר

עד שיבחין כחות , אדםה זכרון החטא בלתי נשכח מן' כ צריך שיהי"ע. חסרון לתקנוה התשובה על אותו

אמנה  נ ידעואז ישמח , למים ולא נפגעו ממנו לא במדות ולא בדיעותש נפשו ביחושם אל אותו החטא והנם

יחלקו בין פעולה לפעולה לא , ל פעולה על הנפשכ ומאשר הרשמים שתפעול. כי סר עונו וחטאו נמח כעב

מצבים והסבות שגרמו את הפעולה ה א גם לפי"כ, בה היא או רעהצמותה של הפעולה אם טוע לבד מצד

, מצב של כאב לבמ עושה פעולה הנעשית ממצב של טוב  לב כאותה שנעשיתש ושםרשאינו דומה , ההיא

ומזה  , תולדותיהם יוכרו למבחין היטב בעמקי חכמת הנפשו ,וכיוצא בחליפות של מצבי הנפש שבאדם

, עומת ההפרעה שהפריעהו החטאל אדםהמדת הטוב והקדושה ברוח ורה שלמה לדעת איך לבצר עת צאת

, סבה שחוללתוה א את"כ לא לבד את עצם החטא ראוי לרשום כ"ע, גרם לוש לפי תכנו ולפי תוכן המצב

למען דעת כי ל א , הפעולה,  והטיתי נר בשבת, סבהה ,א קריתי"א שכתב  אני ישב"י  ב"וכן נהג ר

ק  "כשיבנה ביהמל .א גם אפני סבתה"כ על תוצאות יתר ארחות החייםפעולה לבד תוכר ברישומה ה איכות

ה מ השומן שבו הוא יתר ון ממלא, י דמו בשרו ועצמותיו"מצבו עב גוף החי מתקיים. אביא חטאת   שמנה

כ מצטרפים בתור סבה   "שהם ג, ממלאים אותוה והנה כן בכל חטא  יש גם דברים . שאפשר גם מ בלעדיו

דברים שאין האדם ל חשבותניו הסבות המביאות את החטא מצד עצמן הנה אם יהו .חטאהלמציאות 



א "ב י"אמנם ר. בכתבו חובתו, ל חטאתו להיות ערוכה בזכרונוש אין יחש לשמנוניתה, צריך לכפרה עליהן

כ "ע. דבר זה גופיה ראוי להרחיק מאד, רטיתפ הכיר כי ההסכמה להתגבר על דברי חכמים בהתחכמות

, הצטרף בתוך עצם הכפרהל כ ראויה"היא ג,  א טה שהיא הביאה את החטאקרא ולאא הסבה של אני

טאתו לבדה ח כ רשם בפנקסו לא את חובת"ע. כ מבלעדי הסבה"לם גש פ שעצם העבירה יש לה צביון"אע

, על הסבה שגרמתו, כ על המילוי שלו"ראוי לבקש כפרה גש כלומר שחטאו הוא ענין, שמנה' כ שתהי"א ג"כ

כי ראוי . א גם מצד עצמו"כ, זכירה פרטיתל  לחטא שאינו עולה בשם לעצמו ואינו צריךק בתור גורםר אל

לא נטיה של התחכמות  ב סייגיהםבל "ל לכת בתם ולהיות חרד על כל דברי חז, וסר מזהמ לכל אדם לקחת

'  תהיש במה, נכלל במילוי החטאת' ויהי, חטא גם הו א נזקק  לכפרהה נמצא שהרעיון עצמו שגרם, פרטית

 .החטאת שמנה' כרון לפניו החובה שתהילז
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שפועלת , נודע למדי, ההנהגה החיצונה. ורה כהדיוטת ד"הואיל ומשים עצמו ע, א"י ב"א שא ני ר"מר רא

שכל ועמק הדעה איך הידיעה הזאת ב והנה יש הפרש בידיעת האדם את ערכו. הסכמה הפנימיתה על

בדם לו ראוי שלא  ל  האדם העסוק בעניני התורה המעשייםוהנה. 'חקרי תורת  דב סוקעפועלת עליו בהיותו 

עניני הלכה המעשית שבתורה הלא היא נתונה לפי שיקול ב הסכמותהכי אמתת , לשכח את ערכו המדעי

לכות בדעתו מפני שלא הגיע למדה זו ה ותךחאלא שאם א יננו ראוי להיות . וזהו האמת הנרצה, אדםה עתד

הלא , אוי לכךר אבל בהיותו. להיות תלמיד שלא הגיע להוראה ומורהו, ינתוב לעאז חלילה לו לסמוך 

כ החכם היודע ששכלו שלם "ע". ועצומים כל הרוגיה" מראורהןמלהיפוך בהגיע להוראה ואינו 

ז נאמר רק בענינים  "כ. שמשת ל מעשהמ אצלו הכרעתו תורה קבועה' למען תהי, אוי לדעת ערכור בהלכה

בל בענינים  א . אופן במעלה הגבוהה יותר משכלו של אדם בכללולים בשוםע המעשיים שהם אינם

בהם הדברים מגיעים עד מקום ששכל האדם יקצר ש ',בידיעת האלהות וחקר כבודו ית, השכליים

גם אם יהיה , חלש הנמצא בשכל האנושיה נגד עיני החוקר הצד' צריך תמיד שיהי, סופן של דבריםל מהגיע

ודל ערכם של הענינים ג אבל מה הוא נחשב לעומת.  גילו ואנשי דורועומת יתר בניל נשגב וגדול מאד

עמק י  ב בשומו דרך, התמימה' טוח שלא ימטו רגליו מדרך תורת דב ובזאת יהיה. האלהיים שבסודם יחקר

כאשר נודע מדבריו בספר , עסוק בצפיית מרכבהל מרבה' א שהי"י ב"כ ר"ע. העיונים היותר מסובכים

כדי שיחקק היטב בלבו , פני ולפניםל אלהית כשנכנס להקטיר קטרת הצפייתו בותברכבמאמרו ו ,היכלות

היה משים , סקע לו עמהם' אנושי לעומת עניני קודש הגדולים והנפלאים שהיה הצד ההדיוטי של השכל

 .הדיוטכ כ בהנהגתו החיצונה על דברי תורה"עצמו ג
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הסדר המורגל הוא  . 'ח הרבה כו"שמש תרבה וה א מעשה כתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא" נא דכת

. תינוק המתחיל ללמוד מצד טבע העניןב כן הוא הסדר ההדרגי, ח"שהוא שימוש ת, שנה ותלמודמ ,מקרא

כי  . י הלימודים"ע קנותנמקרא אין ענין למשנה גם מצד התכונות הראויות להיות ה שאם לא שיקדם

לבו לב שומע נוטה ' שיהי, רגשי הלב, ודיופ לימ"עצמו על שלשה הם הענינים שצריך האדם להקנות

ל הפועל רגשי הלב הטוב בחיים א הוציאלאיך , כ הידיעה המעשית"אח. 'הקדושה ויראת ד, טובה אל



בין , עיונייםה בדברים, כ הגברת השכל בעיון"אח. תורה הזאת המעשיתה שהם כל דברי, ובמעשה

והנה בראשית ילדותו . ים מהדיעות והאמונותמופשטה בין בדברים, המעשיים במה שצריך עיון ושיקול

פרטיהם ואיננו מכיר הענינים המסובכי ם  ל כי רוחו זר מהחיים, אדם איננו ראוי להבחין סדר מעשיה של

חושך הנמצא הוא  הגורם ה ,שהם הם הגורמים להצריך לאדם סידור מעשי  לימודי, פועלב הנמצאים בחיים

י לבו מ לא תם   כ ,והילד בתומת לבבו לא  י וכל לשער כל אלה. שיופיע, " ברךד נר לרג לי"', את הצורך לאור ד

כ לא לילד ללמוד המון פרטי "ע, קור אורה ואמתמ ,מישורכואהבה לכל החיים ורואה העולם כולו 

צריכים לפתח בו , מנם הרגשותא .כלושעשיים בהליכות החיים בפועל בראשית דרך התפתחות מ גדרים

ורה שבכתב  ת כ"ע. ועיל להקליטם בלבבו הטהור והרך המוכן לאור קודשת שתומת הילדות, רגשי קודש

אבל את הרגש הטוב  , וכל האדם להשתמש שימוש מעשיי פ שממנה לא"שהיא אע, מוכנת לילד בראשיתו

מוסר . ריותיו וביחוד על ישראל עם קרובוב אהבתו וחמלתו על, רחמיו והשגחתו', קרבת ד, עוררתמ היא

הדריכם בדרך יש ר ה  ל המה מעוררים רגשי הלב  הטבעים,  חי אשר בכתבי קודשלא ותהלות, הנביאים

היא , צריך להדריכו בלימודים מעשיים, מקי החייםע כ כאשר יכנס יותר אל"אח. וקדושה

ז העת ראויה להגדיל שכלו א ,בהיותו כבר חמוש ברגשי לב נכונים ודעת המעשים הישריםו ,המשנה

הדרכתו התמידית לעצמו צריך ב הוא, גדול שכבר עול החיים עליו נטוימנם האדם  הא .בהתפתחות עיונית

קלקל ל חייםהכי עלול הוא סבל . ישתדל להגדיל את תפארת רגשותיוש ודםק, להקדים הסידור המעשי

כ "ע. רגשות הקדושים הערוכים בתורה ובנביאיםה אשר אז לא יוכל כלל להתנשא אל, את סדר מעשיו

היפוך הסדר , כ מקרא"שנה ואחמ הוא, חפצו' בא כבר בשנים אשר בתורת דרגיל בחיים לאיש ה הסדר

,  שכל בעיוןה פיתוחבכ הרבה חיל "ואח, אן בכיוון ששנה הרבה וקרא הרכהכ כ נאמר"ע. הטבעי הילדותי

הורות כי מכלל הדברים  ל ,ח הוא שם מפורסם לדברים העיונים שבתורה"ימוש תש .ח הרבה"ושימש ת

. הגיוןו כי נעלים הם מכל שפה, י דיבור פה"הוגה להוציא הבנתם עה ה שלא יוכלהעיוניים ישנם כאל

כ כאלה בדברים "ולפעמים נמצאים ג, להותא חקריבלפעמים נמצאים דברים כאלה בענינים הגבוהים 

אמנם . בארם בניב שפתים לא יוכלל אשר אם יאמר  הא ומר, פ עומק חכמת הנפש"מסתעפים עה מוסריים

הוא יכיר וידע , עיוני לבבםר כ על מער כות"י המעשים החיצונים יעמוד ג"וע, מעשיהםב ירח ויכ"המשמש ת

יוחק בלב ו א יתבאר"כ, לא בניב שפתים ולא בעט סופר, כול להמסרי כ את אותו החלק העיוני שאינו"ג

כי השפה  , חכמים ותלמידיהםבדבק הל"ברי חזד פ"ע"ובולדבקה "המקיים , מבין ההולך את חכמים

של חיי [עצמם )ב(אבל , נעלהה ]והגיונה) [וההגיון(א את צל החיים של הקדושה "וכלו לתן כי פרות לאוהס

זה הוא שימוש ב והאמצעי להגיע לעומק הידיעה, פ דרכי קודש אלה"חיים עה ח"הם נמצאים בת] הקודש
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,  הוא להשתלם לעצמומחצה הראשונה צריךה .ימיו של אדם עומדים להחלק לחצאין. מת כחצי ימיוו

אוי כבר שיחל להשפיע על  ר מנםא' המחצה השני. כ התורני העיוני והמוסרי"ואח, החומריו בגידולו הגופני

שנם אנשים י והנה. צעירים ממנו למען יוכלו גם הם ללכת באורח ישרהה להעניק מטובו את, מה שחוץ לו

ז נאמר "ע, יים של המחצית הראשונהלח' אויים אפיר והם אינם, בער ך עצמם' שהשחיתו דרכם אפי

והחסרון , עצמו השלים חוקול ח שלפי הראוי"אמנם אותו ת". מים ומרמה לא יחצו ימיהםד אנשי"

פעולה של ש א לפי הערך"הוא לא לפי הערך שפעל הדבר על עצמו כ, מותל אוירהנמצא בו שבגללו היה הוא 

אמנם המחצה השניה  . ראוי לחצי ימיו' כ הי"ע, עתידה תוכל לפעול על, מאדם רשום כזה, הנהגה כזאת



שם היה  , ותו ועל בני הדור הצעיריםא בשביל ההשפעה שראוי לו להשפיע על הסובבים, דור הבאה שעבור

כ מת בחצי "ע. משפיעב יתרחב פרץ קטן המתגלה, דולות לפי הירידה של המקבליםג יכול לצאת הריסות

 .ממוקשי מות וללכת באורח חייםסור ל למען תת מקום לימוד לזולתו, ימיו

 

pf. 

 
לפעמים יש אדם שעם שהוא . 'בבתי מדרשות כוו היתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרת בבתי כנסיותו

ז  "ע. 'רוחו זרה לתורה ויראת דש דעכ רעה "מ תכונתו הפנימית היא כ"מ, ח"גם משמש ת, שונהו קורא

, " חשבונ אכתוב לו רובי תורתי  כמו זר . "א זכה נעשית זרה לול רזל זכה נעשית לו "אמרו חז

ענין בתורהב והוא נגד  מה שנאמר ". ריתי עלי פיךב מר  אלהים מה לך לספר חוקי ותשאאולרשע "נאמרו

כמ ונחת בתוכיותו ' א תהי"כ'  ד רוחו זרה לתורת' היינו שלא תהי". בפיך ' תורת ד' למען תהי" ,פיליןת

ושאה עלי פיו  נ איננה נכנסת בפנימיותו והוא, רה חיצונההוגה בתורה למטש אף, אמנם הרשע. ופנימיותו

ולהסביר איך יוכר  האיש התם שרוחו נאמנה עם  , שפהב הביעולא "והנה זה הכשרון הפנימי א. ולא בפיו

כ היתה "ע. ל כך כעדות הכתובע מוריםשאמנם התפילין הם . והיא אצלו ערוכה בכל ושמורה' ד תורת

בק בה בכל נפשו ד יההא "ולא מן השפה ולחוץ כ, לא זרה לו,  היתה לו זרהתורהש להורות, נופלת תפיליו

מתישבות  ש ויש, פ ארחות השכל הקר החושב וחוקר"מתישבות עש והנה שאלות מוסריות ישנן. ומאדו

עופת כח השכל הקר ומ שלמת את  הבינה במקום שצריך ת פ ההכרה ההרגשית שהיא ממלאה לפעמים"ע

. היותו מיוחד לתפילה ושפיכת שיחב נ הוא מקום הגדלת הרגש"ביהכ. יורם השכל על כנפי הצע עוףל

הגיוני לבבו היו ש כלומר איש הזה, כ היתה נוטלת תפיליו"ע. שכל הגיוניו חקרלד הוא מיוחד " ביהמ

היש לפתור שאלה זאת בדרך הרגש המיוחד  , שלים ימיוה איך לא, והיתה דבקה בו ברב עז' בתורת ד

ופלת תפיליו ומחזרת על בתי כנס יות נ כ היתה"ע. ב דרך הדרישה המיוחד לבתי מדרשותאו , נסיותכ בתיל

 .ובתי מדרשות
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, ח הרבה"עלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תב ,אמרה להם כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיךו

גם , צרכם לעצמויינו בתעודת החיים לפי ה ,התורה משלמת את האדם בחיים. 'ה מת בחצי ימיו כומ מפני

כ תצויר "ע. עד דור יבאב יינו שתספק ביד האדם להספיק תעודת החיים בעד העתידה ,אורך ימים תתן

שמאריכים הם על , "אורך ימים"תעודה הפרטית בשם ה השלמת החיים היוצאת חוץ לגבול

ל עליו היתה התורה צריכה לפעוו ,ובבעלי נשלמו ההכנות כולן, מוגבלת לפרטיותו של אדםה מדהה

 .תעודתה

 

ph. 

 
קי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של ח הפליאות המזדמנות על. לא היה אדם מחזירה דכרו

תרומם האדם  לבינה יותר י שעל ידם, פ סדרי החכמה האלהית"וכנים בהשגחה נפלאה עמ םה, עולם

אר חות ב ובה  האמתיתהט] את[דבר שהבינה העמוקה תביא לעולם ה מובן. גבוהה מההבנה השטחיית



אמנם כדי שתעורר הפליאה את כח . הביא זאתל כולהימה שאין ההבנה השטחיית , החיים והמוסר הטוב

הבנה השלמה כשתב א  ה לשכדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב , לב באופן מלאה רגשותוהחושב 

כ "ע .ההתקבלות הטבעיתשהצמאון הקדום מכין את   , "פש עיפהנ לעמי ם קרים "כדוגמת  , אחר הפליאה

וכשתפעול בכל תוקף לזעזע . דול בנפשות רבותג הפליאה הולכת בכל תוקפה ומשרטת שרט' צריך שתהי

. פתור את השאלה המסובכהל תתקבל  בכל כח האמת הברורה כשתבא, רק אז, אז, נפשה חותכאת המון 

י "צריכה לבא עה ולת הפעולהולפי הערך של גד, גדולות שלפי ערך גדלןה וזה הדין נוהג בכל השאלות

של המבוכה הנוראה , יגדל כח הזעזוע של חסרון הידיעהש כן צריך, הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם

, נוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותוה וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות. תגלות מאור האמתה פניל

כ אינו  "שג, מקרה פרטיב כ"וכן הדבר נהוג ג. נוגעות בארחות חייו הגשמיים והרוחנייםה ,דיעותיו והגיוניו

עולה פ שהיתה צריכה לפעול, כ שאלה זו"ע. ו את  מקומו הראוי לוב וטלניוצא מהסדר הכללי מפני שהוא 

הסוערה ' כי העני. עשתה רושם גדול בפליאתהש היתה ההנהגה המזדמנת, חזקה ונמשכת בתשובתה

שתומם על כלל מציאות המאורע לא  מ  רוחה ורוח כלומי שישקיט, טענותיה מרעשת את הלבבותב היתה

  .אדם מחזירה דבר' ולך הלך וחזק מפני שלא היה רושםהכה היה . נזדמן לה

 

q . 

 
ל "א, אמרתי לה בתי בימי נדותך מהו אצלך. אורעמ א נתארחתי אצלה והיתה מטיחה כל אותו"פ

ה שהרגו שלא נשא   " אמרתי לה ב',   עמי כוכלא ,בימי ליבוניך מהו אצלך, באצבע  קטנה לא נגע  בי' פיא ו"ח

במקום שהדברים התוריים . קרבת שהרי התורה אמרה ואל אשה בנדת טומאתה לא, תורהל פנים

טעה אדם ולא  י שם צריך שמירה יתירה שלא, פונדק אחד בארחות המוסרל והדברים הטבעיים מזדמנים

ערך אחד עם הענינים הטבעיים השקפה אחת ובב יטעה את זולתו לחשוב שעניני התורה משתקפים

טבעיים הם עומדים למעלה ה מכל שכן שהדבר קשה מאד אם יעלה על לבבו שהדבריםו .הפרטיים

, חלילה, תמימהה 'מחשבה כזאת תביא לקצוץ בנטיעות תורת ד. תורייםה ]בערכם מהענינים) [בענינים(

זה יבאו פריצים ויחללו וב. הדרכה הטבעית לבדהה ותביא להשיא עצת חטאין שיסוד התורה היא

ההרחקה מן הנדה . צאו לבלע עולםי ומרעה אל רעה, יתפארו להסתפק בההדרכה הטבעית לבדהו קודש

תיחסת כבר   מ אמנם ההגבלה התוריית בימי לבונה היא, תאים לחקי הטבעמ בימי תוקף נד ותה הוא דבר

אותו תלמיד  .  המוסריית שלהפשוטה ההיגיינית ואפילוה אל דרכי הקדושה הנעלים הרבה מהשקפת הטבע

ההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה ש הראה לדעת, דות והפרש בין ימי נדותה לימי ליבונהפ בתתו

אלהית המרוממת  את   ה כאילו היתה ההדרכה הטבעית עיקרה של תורה והתורהו ,מההגבלה התוריית

, ושתן של ישראלי קד"ת מחשכי העולם באור האלהי עא לאור הקדושה ומאירה' האדם בעצת ד

ז היר במצות והולך ' פ דרכו זה הי"ע והנה אף שאותו תלמ יד בעצמו. לילה טפילה לדברים הטבעייםח היתה

לה היו מטים ש התקבל רק בנפשו שהיתה טהורה ונוטה אל הצדק ורגשי קודשל ז היה אפשר"אבל כ, תם

אבל הקרובים  .  ניכר בחייםכל כך, שהיא נשחתה, זאתה ולא היה חסרון של הדעה, אותה לדרכי תורה

יתה התורה בעיניו כטפלה אל הדת ה בהיותו בעל דעת כזאת שעם גדלו בתורה וביראה, שפעתוה אל

ימים שבהם עלולה ה של' ראוי לו לחיות המחצה השני' כ לא הי"ע. הרבות מכשלהל היה עלול, הטבעית

 לחבר תמיד אור כללה של תורת שהוא הוא המוכן, ל"ליהו זא כ"ע. ביותר להתפשט השפעתו על זולתו

כחו מפתח את הסתומות של פרטי תורה ב הוא העתיד להיות, ם כל הסעיפים והפרטים היותר רחוקיםע 'ד

היה צריך לחזק כללה ש ד תורה במקום"והוא בעצמו הורה לעבור ע, ליהו אמרינהוא ל לאו"כמורגל בחז



מה כ הוא היה המוכן שעל ידו תתפשט   ההכרה, " הוא האלהים' ד" של תורה להוציא מעם רב  הקריאה של

הוא , חיים המוסריים והשכליים ונפעלים מהםה סעיפי סעיפים של דקדוקי תורה פועלים על כל ארחות

בסעיף כזה  מדיני ] גרועה[ ת השרשים המושחתים העלולים לבא על ידה של הנהגהא ראוי להכיר' הי

, וך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורהז בר"אמר על ולו נאה, התורה עד היכן הם מגיעים

, א ההדרכה הטבעית"תורה כה לא היתה אצלו, הפנים של חשיבות ושל רוממות ערך, שכלייםה הפנים

לא בנדתה , ומאת הט שהרי התורה אמרה ואל אשה בנדת, הגבלותיה של תורהמ וכיבד את הגבלותיה יותר

פ "ע לא , פ עצת עליון"ק התורה תו כל להגבילו עושג רוחני ש רמ הטומאה היא. א בצירוף הטומאה"לבדה כ

א טפילה לה "ואין הטבעית כ, כל הגבלה טבעיתמ וההגבלה הזאת היא נעלה. ארחות החוש הטבעי הפשוט

כן ההגבלה הטבעית היא , כליה תור אחורי כל כלי המתבטל לערך גופו ותוכו ופנימיותו שלב ,ובטלה אליה

, המציאות בכללהו ת הגדולות הנכללות בתורה לטו בת האנושיותהשלמוה בתוך המ ון) היא(כ נכללת "ג

פ ארחות התורה צריך שיקח "הבדל שבין טמא לטהור עה כ"ע. אבל הפנים עצמם הם בתורה גנוזים

דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה  "כי , טבעיתה וממילא תוכלל בה ההדרכה, מעמד היותר גדול בחייםה את

 " .שלום
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ר יצחק בר יוסף סינר מפמיק בינו "מרי אא במערבא, י אמר  מטה חדא הואיי אתא רב  דימכ

יש שני פנים באיזה , פי ראות עיניול שאדם פורץ חלק אחד מגדרי תורה ומשאיר איזה חלק ממנהכ .לבינה

עת טועה שפעולה די רוח של הכרעת "או ע, י פעולה זו"עולת הפרצה להזיק עפ מקום למצא כח הכבד של

דון שכח היותר רשום שבקלקול מונח הוא בחלק  ל בצד אחד יש.  על לבו של אדםכזאת פועלת

עצמה כבר נוטלת חלק רשום מקדושתו ל גס עצם הפרצה כשהיא. הרי על ידי זה יפרץ הדבר יותרש ,הנפרץ

יש פנים להאמר , יסאג אמנם לאידך. ופועלת על חוגו לרעה לפי ערכו וגדלו, פורץה הישראלית של האיש

גופה ב מיד נ כשל' שאם היה הפורץ פורץ כל הגדר ו דאי הי, נפרץה הנשאר הוא יותר מ זיק מהחלקשהחלק 

ולעומת ז ה  . שב בתשובה' שעו ועיוותו והיר ובהיותו איש שלא נשחת לגמרי היה מכיר מיד, של תורה

לזול תורה הפרץ וז' היש כ באורח כזה"ורעיוניו היו הולכים ג, יד שדרכו א ינה ישרהמ אחרים היו מכירים

לק ח לא כן  הדבר כאשר  השאיר. עומד בתו קף על דרכו ה נשחת' יה אם , ניכר בהם והיו רבים פורשים ממנו

הצעותיו פנים מסבירות ורבים מתמימי דרך יוכלו ו כ יש לדבריו"ע, שיש בו' של גדר המורה על יראת ד

כמו בנדון דידן ,  דיעות רעותשורשן שלב כ יובילו אותם הדרכים הרעים שהם נאחזים"ואח. חריוא להמשך

ב בכל נסיגה "וכיו, אלהיתה ל הכבדת כח ויד של הנטיה הטבעית על פני כח התורהש באותו השורש הרע

כ "ע, לה יחדא וברוב שני, כולם או פועלים על הדיעות להרע או נפעלים מהןש היוצאת מדרכי תורה וגדריה

והרושם , תא רב דימי אמר שסבת  העונשכ כי א"ע .יש יותר הפסד בחלק הנשאר מבחלק הנפרץ

לומר בהחלק שפרץ את הגדר של כ ,צריך לעשות בעולם הוא מצד שמטה חדא הואי' השגחה היה פ"שע

כולה לפעול על י גם לא על הפעולה שפרצה, לא על עצמו אנו צריכים לדוןש כמערבא אמר י". לא תקרב"

וצאת מאדם רשום לפעול על החוג הקרוב יכולה פרצה שיש א על הערך"כ, הנשחתים כבר בפנימיותם

ל החלק הנשאר שמורה על כשרותו ש וזהו ביסוד הכח, יותר מה שתוכל לתפוש גם ישרים ותמימי לבו ,לו

ראוי להיות ' דול שיהיג זהו הדבר היותר ראוי לגרום צורך לעונש, פסיק בינו לבינהמ סינר היה. של הפורץ

 .החלק הנפרץצד מ לאות לבני מרי ממה שראוי להעשות
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נטויה על עם ' יד ד. היו מחבבין את הצרותש אמרו חנניה וסיעתו, ר מי כתב מגילת תענית"ת

סדרי התולדה שהן הן גורמות לחזק את ב על כן הוכנו סיבות גדולות, החיותנו ולהקימנו לפניו לעםל קרובו

תמצא בקרב כל אחד מעם  ש אהבהשוט שקיומן של ישראל בכלל תלוי הוא לפי רוב פ והנה הדבר. קיומנו

טבע ה והנה האהבה נובעת בראשיתה מצד. לקי ישראל ולעמו בכללא 'לשם ד, אשר בקרבנו'  לתורת ד' ד

אדון '  ולדתה למקום גזעה ומעון אור חייה שם דת פ"מצד נטות הנפש בקדושתה ע, החומרי והרוחני

המצא בכל פרט מפרטי  ל אהבההשכל והיושר מסעדים אותה בהראותם כמה ראויה היא הו ,הברית

אמנם לפי . שהיחיד הוא עצם מעצמיו', ורת כלל עם דת ק שהיא"האומה אל הכלל כולו ואל תוה

יה יכול אור האהבה המקורית להיות ה ,רעוע של הגלות שפעל הרבה לשחת כל חלק טוב מלב ונפשה המצב

ראית עין של מ לפי, יש לעברוא א"תגבר והיו  היחידים חלילה מתפרדים כמ הרפיון' ובזה הי, נחשך

השורה על הכלל  ' שרי הקדושה שבינו ובין ברית דק התועלת הפרטית לו לבדו מבלי להשקיף על כל

ת  נטיות האהבה והגעגועים א כ צריכים מאד אמצעים אחרים שהם מעוררים"ע. מנו לפרטיהמ ומסתעפת

שחת ולא יעלה י ל הכח הרוחני שלאוהאמצעיים שעומדים להגן ע. ורגשיםמ של כל יחיד אל הכלל להיות

במה שגזרה החכמה , כלל לצורך שמירת הפרטיםב כבר פעלה ההשגחה האלהית באדם, חלודה

י קושי "כדי לרומם ע, דולותג בחבלי לידה יסורין נוראים וסכנות, לידת הבנים בעצב' תהיש העליונה

ראויה ' תהיש באופן, ה האפשריתטבעית בלב האם במעלה יותר עליונה ההשגה של קנין הילד את האהבה

מה שרגש האהבה הטבעית , עולל המוטל על האםה לסבול עליה את כל טורח  הטיפול של גידול

קדושת , דבר באומה הישראליתה כן. מתעורר מבלעדי החבלים המעוררים אותם' בדו לא היל והמוסרית

כל מעמסה מצד ו סבול כל טורחשהוא ראוי לאהבה רבה ול, כללי של העם כולוה התורה והאמונה והקשר

מנם כדי שלא יועם הזוהר הגדול הזה בשפלות הגדולה א .רק שלא להפרד מבית חייהם של הכלל, הפרט

נשבת עזם המדיני נפרדו ונתערבו בין ש ומה גם בראות הפרט לנגד עיניו עמים רבים שאחרי, גלותה של

פרט היותר שפל ה למען יכיר, להתחזקיפוא תעלה הרגשת האהבה הישראלית א ובמה, העמים התקיפים

הפרד ל פשית פנימית לסבול כל עמל ותלאה של הגלות רק ש לאנ למען יסכים בנטיה, כ את ערכו  הראוי"ג

רבת   ", רבות שהשתרגו עלו על ראש ישראל סבאה הצרות, שימוש זה משמשות הצרות, ועמו' מעל ד

ק בשביל כללות "שביל קיום תוהב סבלנוהצרות שעברו עלינו וש". נעורי יאמר נא ישראלמ צררוני

חרון ביתר   א הן גורמות ל עורר את הא הבה בלב הבנים לדור, שראל בכללי ובשביל מעמד שם, האמונה

שבשביל כך  , ק וקדושתן של ישראל"הערך הגדול של תוהו כי ליקרת המציאות של הקדושה הנפלאה. שאת

,  ומדים לפני כן יעמד זרעכם ושמכם  ע דשהומדים לעד ולעולם כאשר השמים החדשים והארץ החע הם

המחיר הגדול שנתנה כנסת  ו ,מתעוררת בלב הדורות בשומם על לב את קושי ההשגהה מצטרפת החיבה

כמי  ח כ כתבו מגילת תענית"ע. זה בעצמו מוסיף אומץ ורגשי אמוניםו ,ישראל בעד קיומה וקיום תורתה

 .והיו מחבבין את הצרות, חרוןא  לדורקודש שידעו את יקרת פעולת ידיעת הצרות והוייתן

 

qb . 

 
כשהיתה . עשה שאם באנו לכתב אין אנו מספיקיןנ אבל מה, ג אף אנו מחבבין את הצרות" רשבא

מ  "מ, ליה וצריה הציקו לה מאדע פ שרבים קמו"שאע, בארצה ובכח ממלכתה, מצבה הטבעיב האומה



חר א אבל.  לבא עד תכונתה  ועומקהגם היתה  אפשרות, הכתב בספרל היתה הצרה הכללית אפשרית

כי מ ה  , ודל חללם של החיים כן גדלו הצרותג הלא כפי, שהאומה כולה טובעת בים של צרות, החורבן

אומה מסבת חרבן האומה ה לתאר מריבוי הצרות הפרטיות ההולכות ונמשכות בכל אישיו אפשר לדבר

וא מא ד   ה הלא חללם של החיים רחב, כתבכ היש אפשרות לעט סופר ל"א .נדודה וטלטולה, כולה ושפלותה

עני וחלי , שפלות ובוז, ולו מלא צרותיהם של ישראלכ והוא, מה שקצר כל ספר מהשתרע עליו בשלימותו

כולם הם נובעים רק מעמק  צרת  ו ,בחיי הציבור והמשפחה, לקולי סדרים בחיי הכלל והפרטק ,ומדוה

כלליות התמידיות ה הלא נראה הדבר כאילו הצרות, כשיו לכתב צרות פרטיותע כ אם נבא"א. הגלות בכלל

כי רק מקרים בודדים נרש ם  , את אלה שכחנו, ית ישראלב שהן נושכות כארס נחש מדי יום ביומו את

כי כל רגעי חיינו , יקרו בזמנים רשומיםש א עוד לכתב מגילות תענית מענינים פרטיים"כ לנו א"ע, פרס עלי

כתב אין אנו ל ואם באנו, רבים ועצומים של מגילות תעניותלאים רשומים מ המה פרקים פרקים

 .ממפיקים

 

qc . 

 
הצרות הבאות על  האומה יש מהן שעיקר ענינן . איזמלב א אין בשר המת  מרניש"ד, א אין שוט ה נפגע" ד

שמצד הענין ההוה , ברתה בדבר קטןח כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את. פחד על מצב העתידה הוא

סתכלת אל מצב  מ מפני שבתור אומה שלמה היא, תרגש האומה הנפגעת מאדת מ"ה ערך ומאין לו איז

, וכל לבא ענין מפסיד גדול לחסנה הלאומי לימים הבאיםי י ההתגברות הקלה"העתיד שלה ורואה שע

האדם אינו יכול להרגיש יפה בין בשכלו בין ש והנה כשם. הן צרות שהן מצירות צעדי האומה לשעתהמ ויש

הרגיש לא ערך של פחד  ל כן האומה אינה יכולה, היותו בריא ושלם בכל כחותיו וחושיוב א"שתו כבהרג

רעות ב וכן להרגיש יפה המרירות שיש, מצב האומה בכללה לעתידל מצד איזה אסון כללי שנראה כנשקף

תה א בהיו"כ, הרגיש את הרע הלאומי הכלליל א"כ, לא מצד הרע הפרטי המגיע לכל פרט, המצב ההוה

א כלל "כ בגלות א"ע. ופטיה ושריהש ,מקדשה וכהניה, ממלכתה, תכסיסיה הלאומיים בארצהב בריאה

לליים בשביל כ ואין ראוי לכת ב דברים, בר צרה כללית בכל תוק ף רישומהד שיורגש מצד  האומה שום

פרטים בל מי שמרגישם רק בתור צרה פרטית לו או לא ,א מי שיוכל לציירם בכל עמקם ומהותם"הכלל כ

הנה אנחנו בעונינו אבדנו זאת ההרגשה ו .א הגיע עד הרושם שצריך לעשות דבר של צרת האומהל ,רבים

י הוא יורד עד עמ קה של  כ לא  יוכל להתפאר בלבבו, אמר אדם  שמצר בצרתן של ישראלי ואף א ם, לגמרי

הרגיש צרת  ל רפשרית לנו כי אבדנו את הדרכים שבהם ועל ידם אפשא כי זאת ההרגשה אי. צרת הכלל

אין אנו יכולים , פחד לסכנת מצב הלאומי שיש בהםה כ דברים של סיפורי צרות הכלל מצד"ע. הכלל

שהולך במקום סכנ ה שצפוי הוא כ הפקח שמכיר ערך הסכנה. מפני שאין שוטה נפגע, ראויכ להעריכם

כיר  ערך החיים מ שאינומפני , הוא לא יבהל, כ  השוטה"מה שא, עצביו יתרגשוו הוא נפגע ומתמוגג , לאסון

כ לא נוכל כלל להתרגש ממצב העתיד "ע, ערך הלאומיה כן אנחנו אין אנו מכיר ים את . ולא ערך הסכנה

אנו איננו , ברים שהם צרות של ההוהד וכן. כ אין אנו יכולים לכתב אלו המגילות"ע, הפסד חלילהל הצפוי

קשר האמיתי וחיות ה כי אבדנו את, כללת עומק המ רירות שיש בהם מצד צרת הא מסוגלים להרגיש כלל

צייר נ כ ג ם אם"א. רגישים כשם שאין בשר  המת מרגיש ב איזמלמ כ אין אנו "ע, האמיתית של העממיות

, ולה למעלה מערך של הפרט או המון פרטיםע והכרתנו איננה, נציירה רק כפי הכרתנו, איזה צרה בספר

שרויה בכל אופן על דבר ה שזאת היא הקדושה, רותהעשות שליחי ציבור לכתיבת הצל ואין אנו יכולים

מדה ה שכותביה הרגישו את הענינים הכלליים כפי, מגילת תעניתכ ,כללי שנכתב בעבור כלל ישראל



כ אנו כשנכתב בתור "מה שא, עשות רושם כלליל כ יש בסגולת דבריהם"ע, השלמה הלאומית הכללית

ולא תצא אותה  , חוסר הרגשתנוו י מיעוט הכרתנו"רכן ענורידן מע, כלל את הצרות הכלליותה כותבים בעד

מו חי נצב ועומד  כ 'בעוד רוח עמנו הי' הדברים הכלליים שכתבום אנשי רוח דמ התועלת הרצויה שיוצאת

 .על עמדו הנכון

 

qd . 

 
לימא אין בשר המת  , נאמר אך נ שרו עליו יכאבש ,י קשה רימה למת כמחט  כבשר החי"והאר, יניא

מ ההרס  "מ, וממותנו הלאומיתק ו ונהרסה כל"נפזרו עצמינו לפי שאול"אף כי . איזמלרגיש במ שבחי

שר בק רבנו א אשד  עמנו ובריתו ושמו'  כי בכח תורת ד, חיים של האומהה והחרבן לא חדר עד מקום נ שמת

שקה מאתנו את הכלים שעל ידם ההרגשה הלאומית ע אמנם הגלות. עומד בנו טעמנו ורוחניותנו הכללית

היותו בחיים הגופניים לקשר של ב והנה מצינו באדם שעם שמעשה ההרגשה צריכה. שלמותהב ודדתמתע

צמה כל אותו ע כ יש בכח הנפש"ע, מנם בהיות מקור ההרגשה נטוע בנפשא ,הכלים העצבים והעורקים

כ באשר שאיבוד  "ע. נותנת כח החיים וההרגשה לכליהה כי רק הנפש היא, י כליה"הכח שמתגלה ע

י אמצעות "יתה הרגשה כזאת  באה עה ,בהיות הגוף עומד  על כנו, י ההשחתה הטבעית של הרימה"ע הגוף

מיצוע של העורקים ל עצמה היא מרגשת את ד עת ההרגשה מצד עצמה ואינה צריכהב אמנם הנפש. הכלים

הרי , ת כל פרט י הרגשותיו מצד הצד המדעי שבנפשא וגם בהפרדה מהגוף היא מכרת, והעצבים

כמו כן  , י כליה הטבעיים"אים לה עב כ את  כל כ חות ההרגשות כאילו היו  הדברים"רוחני כולל גה שהכח

יון שכלל רוח כ חיי הגלות לשער את עומק הצער ששולט בחיים הלאומייםב איך יתכן להיות שאין דרך 

שאין אנ ו עד שנאמר , איך יאבד לגמרי כ ח הרגש, כליםב א"האומה הרי חי וקיים הוא וההפסד אינו פוגע כ

. דורות בכח השפעה לאומית כוללתל עד כדי לכתוב  ענינים, לל להרגיש צרת הכלל בעוצם ציורהכ ראויים

אין לה עסק של ש כמו הנפש, רוח הכלל יכול להתנשא מעל החיים הפרטיים' יה אם, התשובה היא אמנם

הגוף בידיעתה והרגשתה וקישורה אל , וא בה בכל תקפוה כ אותו הציור עומד"ע, חיים גופניים אחרים

אלא שבהיות , א איש לגופו ונפשו"דאוג כל אמנם הרי אנו שקועים בהכרח בחיים הפרטיים. ימח כללנ לא

כי הולך הכל , כלליתה מצב חיים שלמים אין ההרגשה הפרטית עומדת חוץ מההרגשהב האומה עומדת

נשאו י  מרגיש איך בהנשא ערך הכללוהעין רואה והלב, רוחנייםה בין בחיים הגופניים בין בחיים, ביחד

חיי הפרט וחיי הכלל נעשו נפרדים ולפעמים גם , אומהה אבל בגלות שנתרסקו אברי. מיד הפרטים לעומתו

שמרכז החיים , שר המת שבחיב כ דומה אצלנו ההרגשה בחיי הכלל כמו ההרגשה של"ע, ז"אז סותרים

מקום שיש ל כי ההרגשה פונה,  המת שבחיאינם מרגישים כלל בבשרו מתרכז במקום שהחיים שוטפים

, שכליו נאבדו וליחו נס, וחיי הכלל, חיינו הפרטיםב טבועים אנחנו בכל עצמיותינו, כמו כן אנו. חיים

פשר שיצא אל הפועל בהרגשה  א אבל אי , פ שהרוח הפנימי מכיר ומר גיש"ואע. בשר המת  שבחיכ דומים

נפרדת מעל הגוף ה ואינו דומה למצב הנפש,  בכל תקפהמקום שההרגשה עומדתב גלויה מפני טרדת החיים

כ נטיותיה פונות להשכיל היטב אל מצב  הגוף שיש "ע. הלשעסקי הרגשה של חיים גופניים אחרים אין 

,  בל אנו בהיות לנו מרכזי חיים פרטיים א .בין מצד העבר בין מצד העתיד של תחיית המתים, חש עמוי לה

ונה למקום שנפרדו  פ ואינה, כנסת בגוף החי במקום הבריא שבוהרגשה כמו שמתה מתכנסת בהם כח

 .רגיש באיזמ למ אין בשר המת שבחי, ונשברו כלי הרגשתו

 

qe . 



 
שמו של אדם מתיחס לפי פעולותיו שפעל . זקיה שמוח ר ברם זכור האיש ההוא לטוב וחנניה כן"י א"רא

ם בכלל יוכל להאמר גם מצד עניניו של אדה ,וזהו ההפרש שבין שם האדם לעצמו של אדם בכלל, ולתוז על

. יוכל לקרא אותו בשמוש א בשביל זולתו"שם אין האדם צריך לשם בשביל עצמו כה אמנם, אדם לעצמו

צד  מ א"אנו מציירים אותו לא מצד עצמו כ, דול השלמה על העולםג כ כשאנו רוצים לצייר פעולת אדם"ע

ומי שהוא זוכה  , י זכאי"וא שמגלגלין זכות עה דולובאשר כלל ג. כלומר פעולתו על מה שחוץ לו, שמו

כ "דאי השלם שמצד עצמו גו הוא, דבר גדול ו קבוע לדורות בתיקון עולם בנוגע לזולתוב להיות רשום

צאו אמנם  י לנו לימוד לדורות כי דברים ג דולים כלליים לטובה' מען יהיל ,השלים חק השלמות והקדושה

כ אמר ברם זכור האיש ההוא לטוכ מצד  "ע. נשי צדקא '  יראי ד,כ אנשי קודש"מאנשים שהם לעצמם ג

אבל מפני שהוא עצמו ראוי , צמוע מנם הזכירה היא מה שעשה דבר גדול המתפשט יותר מעניןא .עצמו

בר ג דול ביחש זולתו ד כלו מר פועל, עמדה לו שהצליח בידו להיות משלים את שמוש זאת היא , להזכר לטוב

חות  כ צריך שיחלץ האיש הפועל בכל, דול הדורש התאמצות רבהג לעשות דברוהנה . שהוא ערך של שמו

פ מזגו ותולדתו מצד "בין אותם שקבועים בו ע, בחירתוו בין אותם שהם קנויים לו מטבע עצמו, הטוב שלו

ם  ממנו ירש דברים רבים ונטיות ג ודאי, רשום בתורה וגדול בישראל' כ בידענו שגם אביו הי"ע .הוריו

ערכה והצריכה ב צריך לקחת עמו בההתאזרות לפעולה הזאת הגדולה' רוחני היה ואת כל רכושו, לטובה

להעריך יפה את  , חפץ כביר להיטיב לדורות הבאיםו הסכם חזק, כחות גדולים שכליים ומדותיים

 .וחנניה בן חזקיה שמו, טובל כ ראוי להזכר בשמו ושם אביו"ע, פעולה בעתיד כמו שיבוארה ערך
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מן ש העלו לו שלש מאות גרכי , מה עשו, ותרין דברי  תורהט שהיו דכריו, אלמלא הוא נגנז מפר יחזקאלש

' ם ה"כמבואר בר מב, חדש שום דבר בהוראהת יסוד התורה הוא שהנבואה לא. וישב בעליה וררשן

. מיך ד שבי"איו לך אלא בו ,ד לפי הבנתו"כל ב, ד הוא יפה לחדש ולדרוש בתורה"ח בכ אמנם. ת"יסוה

תימה והמשכה  ח אז   אין צריך לשום, " 'מקום אשר יבחר ד"גדול יושב בה ד"וכשישראל הם על מכונם וב

אבל  , דברים שהם קבלות ברורות הלכה למשה מסיניב א"לאיזה הוראה קבועה מדורות שעברו כ

פ "מעלה עד אחד דורש בתורה ו"ב' יה ולפעמים. ד הגדול"פ ב"וראות מסו פקות צריכות הן להחתך עה כל

' חכמה העליונה שתהיה פ"שכך הונח בעצם התורה ע, כל זה דברי תורה' והי, דשותח דרשותיו הוראות

אין  ש פ"והנה הנבואה אע. ד שבימים ההם"שפעת השכל והסכמת הבה פ דרכי תורה בצירוף"נדרשת ע

, אחרית הימיםב' פעמים יראה הנביא מה שיהיל כ"א. אבל הצפיה מסורה לה, בכחה לחתך דינים בפועל

דרכים המוסכמים בידנו הם נראים ה שלפי, דין הגדול לדרש בתורה איזה הוראות מחודשותה שעתיד בית

תעריך , ת שלהא כ הנבואה תעשה"ע. דברים יתגלו מעומקה של תורה בשעתםה אבל, כסותרים דברי תורה

התאים אלה הדברים עם  או למדה זו אינם יכולים לב אבל הדורות כל זמן שלא. עליה' דבריה כיד ד

אמת הדבר שאנו מאמינים . הגנזל ז"כ צריך הספר הנבואי ההוא לפ"ע, הנבואה הלא אינה מכרעתו ,ת"ד

י מה  "דבר עה ד יחתך"פ ב"שע, ק לעתים רחוקות כשיגיע הדבר בפועלר ומכירים שפעולתו רצויה אבל

צריך להעלות איזה , ספר עמנואמנם כדי להשאיר ה. זהל שימצאו דרכי הדרישה שלהם בתורה מכוונים

ק שעליו יוכל לצייר לו ולהעמיד "רוהב 'מעלה ממדרגת בני הדור עד שבשכלו הכביר בצירוף יד דל איש

, הם בעת הישועה העתידהה פ אותם דרכ י החכמה המופלאים שיתגלו בימים"אפשריות עה תוכן הדרשות

. אות גרב י שמןמ ' העלו לו ג,  וזה עשה חנניה.הנם הולכים במסילת התורהו ועל פיהם יכיר את דרכי הנביא



להורות , מן למשחה לאות קודש ויתרון כח קדושהש כ נבחר"ע. השמן מורה על החכמה האלהית

א ישוה דרכיו "כ, פשוט האנושיה פ שכל"לא לפי המדה המעשית המתבוננת רק  ע, אן במחקרוכ שיתעלה

פני דורות מ ת שהוא אמנם מתעלה בדרכו זהלהורו, וישב בעליה. אלהיתה לארחות הקודש של החכמה

מפני  שלא באו הדורות עד המצב המרומם הזה , זאתכ ושדברים אלו אינם נאמרים למעשה לעת, הללו

בר הציב לנו דרך סלולה להתאים כ וכיון שדרשן, ודרשן. ד ראויה להם באופן זה"דרישה של הבה 'שתהי

,  אורו בת ורת לימודב הננו יכולים כבר ג ם אנו להשתמשובזה . סוד דברי תו רהי בכללות דברי הנבואה עם

א יש בה צפיה לרגלי "כרעת את  ההוראה המעשית כמ הנבואה' מאחר שידענו שלעולם לא תהי

יהיה לעתיד ביום שישובו לנו כל ש ד הגדול"פ דרכי הדרישה שיהיה לקו לב"הצפיה מתאמת עו .ענינה

משם תורה ש 'ד הגדול במקום אשר יבחר ד"ליהם בוע, נבואה והממשלהה הארץ והמקדש, חמודותינו

תרומם מעל המצב ההוה ומתעלה למצב הרם העתיד יכול מ בהיותו, אמנם רק בעליה. יוצאת לכל ישראל

לחזק , שמן הרב ההוא והעליה לעליהה והיו הפעולות של כניסת, דרש בצפונות ונשגבות כמו אלהל 'הי

וצאותיה היו רמות ת שבודאי,  של הדרישה העמוקה ההיאפ תבנה המערכה"עש הרמיזה ליסודות החכמה

 .ונכבדות מאד
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בדל  ה יש. 'דברים שאמרת לנו בשם אכיך כו' וג' מור לנו בא י ברבי יומי שלחו לו רבי"כשחלה ר, ר כהנא"א

כי כל הלימודים המעשיים שנועדים . כ נצרכים"ג בין לימוד התורה שהיא עיקרית ליתר הלימודים שהם

מדה בדייקנות יתירה אינה ה וההפרזה על, שימוש הראוי לו יש להם ערך לפי הצטרכותםל דברכל 

,  ציאותם בו מ א מצד"וסיפים מעלה להוגה בם לא לפי ערך שימושם כמ אמנם דברי תורה הם. משובחת

היסתוריים ודיוקם הם נצרכים שיהיו ידועים בתוך ה והנה פרטי הדברים" . תורת אלהיו בלבו"מצד ש

וב ומרבה אהבת האומה בכלל בלב ט כי התולדה היא אחת מעניני הקנין שלה ועושה רושם, אומהה ללכ

דיעת פרטי התורה  י .רך ידיעת פרטי זמני המאורעות לערך ידיעת פרטי התורהע אבל אין לדמות. יודעיה

וש אתה  כי עם קד", בהם אנחנו מובדלים מכל עם ולשוןש הם מיוחדים ביחוד לפי הקדושה הישראלית

ואמנם הידיעה בהיסתוריה שלנו היא . רכהע אבל בידיעת ההיסתוריה יש לכל אומה חלק לפי, " להיךא 'לד

פ "כל העם אשר עמ לעומת עליית ערכה של התעודה הכללית שלנו, עמים בשלהםה נעלה מידיעת יתר

לא  ש  להזהראבל צריכים, מאורעות הלאומיים אמנם חביבים הםה יסוד הדבר אמנם שידיעת. האדמה

שאפילו שיחתן , מאורעות שבחרה בהם התורהה זולתי חלקי, יעמדו בשורה אחת עם קדושת דברי תור ה

אבל מצד  . רי הם דברי תורהה ,כיון שבחרה בהם ההשגחה האלהית לשום אותם בתורה, בותא של עבדי

ועים לתעות ת אוכדי שלא יב, יהיה ההבדל שבין קודש לחול רשום תמידש עצם המושג של התולדה צריך

כ אם כי דברי תורה צריך להראות "ע. אומיות פשוטהל כ נערכים רק לפי מדת"ק הם ג"שכל עניני תוה

, לא כן פרטי התולדה. ת "דב כ אנו מברכים לעסוק"ע, לא רק הידיעה, עסק בהם יקר מאדה שעצם

מדה זו של ל ותםאבל לא להעל, כשרתן להשתדל שלא יאבדו מתוך הכללמ שאמנם החבה הלאומית היא

הנושא  את הידיעות ההיסתוריות ' שהוא הי, י"רב י"ר' כ כל הימים שהי"ע. ת"חבה היתירה של ד

שאמנם הן צריכות רק  , יסתוריותה רודף ל למד את הידי עות הללו שהן רשימות' לא הי, בריאותוב הללו

אין למעט זמן  של  ו ,נמצאותוכיון שיש אדם אחד גדול ונאמן   היודען הרי הן , כללה להיות נמצאות באוצר

ישתכחו ש שאז עלול הדבר, שחלה חליו אשר מת בו כפי הנראהכ אבל. ידיעת איזה דבר מן התורה בשבילן

כי עכשיו הגיעה העת  , שלחו לו, היסתוריה הלאומיתה הרשימות הללו שהן רשימות רבות ערך בידיעת



 .לא יפקדו מאוצר הכללש כדי, דברים ההיסתוריים שאמרת לנו משום אביך' וג' ב, נול שתאמר
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' בכלל הי. כית פשטה מלכות אדום על ישראלה פ שנה עד שלא חרב"ק,  לח להם כך אמר אבאש

שלהכין כחות  . גלות הגדולה והארוכהה שראל בימי בית שני ביחוד מכוון בתור  הכנה ואיזור כח לימיי מצב

' בימי ההכנה יהיש כ"וצריך ג, הכנה רבה ועצומהצריך , גלות נוראה ומרה כמוהל רוחניים באופן המספיק

.  כחותיה הגדולים להכין חיל לימי הרעה הנוראיםב כח האומה שלם למען תוכל להשתמש

גדולים לדאוג להכין הכנות לימי ה א שיכנס  יפה הרושם אפילו בלב"שהאומה בשלותה הגמורה אכ אמנם

אומה מחומשת ה שהיתה, ל עד שלא חרב הביתכ י במשך זמן  ג דו, יתה זאתה ' כ מאת ד"ע. גלות וחורבן

ושי ח צפוי לכל יודעי בינה במושג' וכבר הי. מלכות על ישראלה בכל כחותיה הגשמיים והרוחניים פשמה

בעוד  , בעוד הקדושה השלמה עמהם, עוד מועדב כ"ע. א מעמד עראי שעומד להרס וגלות"שמעמדם איננו כ

דרך הארוכה והאפלה של ל ר המעמד הרוחני באופן המספיקלבצ, המרכז הרוחני על מכונוו המקדש קיים

 .הגלות ההל הזה 
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כשהאומה עומדת במצב אית ן  . עמים ועל כלי זכוכיתה גזרו טומאה  על ארץ, שנה עד שלא חרב הבית' פ

אור חכמת אלהים המאיר , תרונותיהי מה טובו או הליה ומה יפו ונעמו, יא בעיניה אושרה הרוחניה ורואה

ומד על מכונו ע ומקדש הקודש, תוכה הם לעיניה לאות ולמופת על מעלתהב רי קודש המתהלכיםבה וש

הגדלת כח החיבה מצד פרטי בניה לה בכללה להראות ל אז אינה צריכה, ברב כבוד וקדושת עליון גלויה

  אמנם בתור. גדל ערך עמם בע יניהםי למען, ז"צדדים הגרועים הנמצאים באומות ה עולם עובדי עה את

,  שראל פנימהי וצלמות ולא סדרים נראה בבית, כל חמודותינו הלכו בה תמסש ,הכנה אל הגלות המרה

אז אנו צריכים בהכרח לשא עין על , להים נצערוא אנשי חסד נמעטו ושחו וגדולי תורה ודעת

סגולה הישראלית שגם עם ה ולהשכיל מתוך זה את ערך, הפחיתות הנמצאים באומות העולםו החסרונות

מ הם עומדים לנס במוסרם "מ, ם משפילים את רוח העםה שכל אלה, ל אסונם גלותם ונדודםכ

יפך המעלה והקדושה יצוייר ה ובסגולות נפשם הפנימית הציור של, אשר עליהם'  קדושת דב הטוב

שראל בהשקיפם י ומאה על ארץ העמים למען יושלם הציור של חבתן שלט כ בעוד מועד גזרו"ע, בטומאה

הרצח והגסות ויתר הדברים , התבל והזימה, עמיםה הטומאה השולטת בארץ, הגרועעל הצד 

בתן של ישראל בכל עת גם ח מה שלעומתם תוכר היטב, בהם יושבי ארץ העמים שקועיםש הבהמיים

חיים ה כי אמנם מאד ישתנו דרכי, צריך להשריש, הכנה אל הגלותה אמנם להשלים. בטלטולם וגלותם

תמצא בדרכי החיים תמיד צריכה שתקח עמה את ש כה האומה לדעת שגם בשינוייםכ צרי"ע, מצד הגלות

תורה שתתפשט עליהם בכח ה וגם עם המציאות החדשה שבדרכי החיים תתאים את, מדהה התורה לקנה

חברה  ה פ דרכי"הנה היתה בזאת בחינה לדבר חדש שיד הזמן המציא עו .קדושתה למען תלך בטח ד רכה

אמנם . כ לא דברה תורה בטומאתם"ע, הםב שבימים מקדם לא ידעו השימוש, כלי זכוכית, האנושית

וזה  . אמורה בכלים הרגיליםה גזרו גם ע ליהם הטומאה, כלי זכוכית נעשו לכלי שימושו כשנשתנו הזמנים

כח התורה ש תמיד נגד עיניה' יהי, ינויים בדרכי החיים הפרטיים והכללייםש הוא לאות כי בהזדמן המון



כי ודאי הטומאה של ארץ העמים תחייב . ינוייהםש תפשט על כל אורחות החיים לפי תכונתצריכה לה

' אבל היא תה י. אומה ונפשהה שלא תתפש ט אותה הטו מאה בגוף , והגנות רבות , בים בחייהר שינויים

כדי , יותרב צריכה להיות נזהרת בהם' פ אותו המצב תהי"דברים שעה מוכנת לקבל באהבה רבה את כל

תובה בתורה על הכלים שלפי סדר החיים העתיק כ דוגמת הטומ אה שהיא.  קדושתה וצביונהלשמור

 .חדשיםה פ סדרי החיים"כ ע"כדי להמשיך כח התורה ג, ל כלי זכוכיתע כ"ונגזרה ג
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. פשותנ שלא דנו דיני' למאי הלכתא כו, ישבה לה כחנויותו רכעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדריןא

אמנם צריך . קום גדול בחינוך הטוב ליחיד ולציבורמ ונש בחיי היחיד ובחיי הכלל היא תופסתיראת הע

ח השמחה והעז מתנחומות אל בצד כ כ"ג' שנגד גודל הציור של יראת העונש יהי, מיד כח המשקלת שישמר

חת הנפש אהבה ושמה גדל כח ציור יראת העונש יותר מזו המד ה שיוכל לצייר כחי שאם. הטוב מצוייר יפה

אז לא יתן כח רגש פחדים כזה להעמיד את האדם  , טהורה מתנחומים רוחניים הנובעים מהמוסר

ת כחותיו ולא יוכל לחזק מעמד נפשו א א ירעיש"כ, לולה של עשות הישר והטוב בעיני אלהים ואדםס בדרך

כ "ע. דושהרכי הקד ויתר ' וכל להתנשא אל המדות  העליונות הבאות מאהבת   די כ שלא"ומכש, כראוי

אמנם יפה  כחו לרשום רשימות של יראת  , יני נפשותד שהוא כח, כאשר כח ה משפט היותר נמרץ

עד שכפי מדת גודל אותו ה ציור , שלימותוב כח הרוחני של האומה' אבל צריך עם זה  שיהי, לבבותב העונש

, האומה פלאיםשירדה מ אבל. 'וצהלת נפש של שמחה ואהבת ד' ליה ציורי חדות דע כ להמשיך"תוכל ג

המדה הוא מ ראו שיותר, כח הקדושה ועז הרוחניות שלם' כבר לא היש וארבעים שנה עד שלא חרב הכית

כ בעוד  "ריכה היתה האומה לדעת ולהרגיל עצמה גצ אמנם. לפי זה הציור החי של דיני נפשות בפועל

.  הנמרץ של דיני נפשותמורגשת של העונש ה לפלס דרך ישרה גם מבלעדי היראה, א שקעה לגמריל ששמשה

התגבר בלב כל יחיד לעת אשר ל הצריכה ביותר, עצמית' יתה מזה נטיה להרגל של יראת דה וכפי האפשרי

המשיך חיי ל נחוץ ההרגל המתמיד איזה מ שך זמן' כ הי"ע. גיד ואין שרנ ואין, דלל מצב האומה בכלל

ארבעים שנה עד שלא חרב ,  העונשותו הכח של יראתא י דרכי נועם וחבלי אהבה בסור מהם"התורה ע

, לאומי כאיש אחד בעל אברים רביםה הנה בהיות האומה במצבה ועזה ומרגשת יפה את כל   הגוףו .הבית

אמר על דבר שהצורך י גדר הקנס. כ ולא תעריכהו לדיני קנסות"פשות במושג איום כנ לא יצוייר אצלה דיני

והנה אם  . א את  כלל החיים"אותו  המא ורע כתקן לא א ת ל נותן לעבור על השורה הבינונית כדי

לתי מתנשאת לצייר חיי הכלל ב ההשקפה אז' מצד שתהי, מונות יצוייר איזה משפט בתור קנסמ בעניני

ין הדבר א ,משפט הנעשה לתיקון העולם לענין טבעי השומר את ערכוה שאז לא יצוייר, כולו כאיש אחד

וכל אדם מכיר , כ עד כדי הרעשת הלב הגמורה"כ וביםכי אין עניני ממון חש, כ עושה רושם מרעיש"כ

בלתי עמוד על מדה המצומצמת בעניני ל תבוננות יתירה שחייב כל אחד מאישי החברה האנושיתה בלא

גיע ההרעשה הנפשית עד ת שם, אבל בנפשות, מקום שטובת החברה דורשת זאת מאת וב קניניו הרכושיים

יקל , וניםש ת את  עצמה כולה כאיש אחד מחולק לאיבריםהרגשה טבעיב וכשהאומה מרגשת. מרום קצה

גיע עוד בחיים החומריים לגופו של הנידון טובה ת פ שלא"שאע, עליה גם ציור העונש של דיני נפשות

היא המקבלת את  , אדם הגדולה ,מ הלא האומה"מ, חברה שהוא במשפטו זה מתפרד ממנהה מתיקון

, פרקיהב הרקבון והרפיון נראו,  אומה החל להיות מתמוטטכבר מצב ה ש אמנם בה ימים. הטובה במילואה

שאמתת הציור המאחד , למצב של גלות, איוםו לדלדול נורא,  ועוד היא צפויה אז לפירוד יותר גדול

דיני , זאת המורגשים אזה לתי אפשרי להצטייר כלל מצד חסרון המכשירים את ההרגשהב הלאומי הוא



אשר יצלח , נפשב ייר דיני נפשות לדיני קנסות רב מ אד הרעש שעושהבהצטו ,נפשות יצויירו לדיני קנסות

א בהיות "וזה אינו אפשרי כ. כח הרוחני שלם בתכליתה להגביר את ה מוסר והצדק  רק בהיות לעומתו

. 'גדול יושב במקום אשר בו בחר דה ד"וב, כללי ראוי שיהיו כל הקדושות הכלליות עומדות על כנןה המצב

כ ראוי "כ וכי, ד"דיני קנסות ס, שלא דנו דיני קנסות, זה גלתה מנהדריןה אדיראמנם במיעוט הכח ה

בתו של , "בת נדיב"ישראליות המצוינות בנדיבות ה הרושם של עסקי ממון לעשות על הנפשות

מצד , תוכנם דומים לדיני קנסותב שהם היו אז, אלא שלא דנו דיני נפשות, בינו שנקרא נדיב א אברהם

צד מצב הגלות מ ומצד מיעוט הצביון שהיתה עתידה להיות לוקה בו, כלליתה טבעיתחסרון ההרגשה ה
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שהם , השיווי שיש בדרכי המוסר. בית מאה שנהה נהגו נשיאותן לפני, גמליאל ושמעון, לל ושמעוןה

ה וסלולה בשיווי אומה דרך כבוש ב פועל הרבה שבהתחזק, ושם על דרכי התורה וכל דרכי החייםר עושים

, משבר הגדולה היתה זאת שתקופה ארוכה לפני' כ מאת ד"ע. ל רוח סערהכ זמן גדול שתוכל לעמוד בפני

ההדרכה המוסרית  ' למען תהי, רוממה מתנחלת בנשיאותהה תהיה המשפחה, חורבן הבית ופזור האומה

והם פועלים ,  המדות ו הדיעותועלים עלפ כי הגזע ו המולדת. פ דרך א חד"אומה דורות רבים הולכים עה של

תקנות לטובת האומ ה  ה כ במהלך"עולה אפילו על דרכי השכל בדרשת ההלכה ומכשפ כ בהכרח איזה"ג

נשיאות מגזע לגזע יוכל לגרום איזה חלישות ה ובהתחלפות. בחיים המעשיים והתוריים

' כ סערת  הגלות הי"חבא אב כ"ע. שחינוך אחד מנגד  לחינוך של זולתו, ענינים בלב האומהה בהשתרשות

השגחה  ה כ"ע. מטעים הקדושים שעמלו נוטרי הכרם בדורות רשומיםה אפשר להנתק מן הלבבות כל

בשיווי גמור , שתושוה ההנהגה במשך זמן הגון ורב, זרהג כך, מידי שומר ישראל' האלהית הנטויה על עם ד

ובזה נשתרשה הקדושה , זאתיחס הה ההולך בחוט היחש של שלשלת, שיווי של הנטיות הטבעיותה מצד

שיאותם בפני הבית נ נהגו, גמליאל ושמעון, הלל ושמעון, אורח שוה בוניהב בדרכה הטוב אשר העמידו

ונמשכת  . מקדש על מכונו שהיתה הנשיאות בכל עזהה והשיווי הזה פעל הרבה בהיות. מאה שנה

נטויה ' אשר יד ד, חוטר מגזע ישיצא י לעת' ותשוב בחסדי ד, כ עד גמר הנשיאות"כ אח"רוממה גה הפעולה

שכך ראוי , דורותה השיווי נמשך יפה במהלך' הנהגה יוצאת מגזע  מיוחד למען יהיה המלוכה וכח' שתהי
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ב ך  ל י אם חכםק ואמרה כנ"יצתה ב, ירובין ונטילת ידיםע בשעה שתיקן שלמה, ר יהודה אמר שמואל"'א

התורה האלהית היא בנוייה על יסוד חיו ב  . ורפי דברח חכם בני ושמח לבי ואשיבה, ישמח לבי גם אני

רוחניות של הדעות הטהורות והמדות ה שהם דוקא בונים את בנין, בדברים מעשיים' עבודת דב האדם

זכות את ארחנו  ל הוהנה לולא החכמה האלהית שהאירה עינינו במ. בפרטיוו בכללו, הקדושות באדם

ואם  , מעשה נזכה לאושר הקנינים הנעלים הרוחנייםב 'שדוקא בעבודת ד, ולמדה אותנו דרך חיים

מצד , המדות הטהורות מצד עצמןו אנות את עצמנו ולאמר שנזכה לקניני הדיעות האמיתיותל נחפוץ

כלל כל ימי חלדו ב י האדםכ. לא תעלה זאת בידינו, צמן במושכלן ואופין הרוחניע היושר והמאור שיש בהן



לימות ש )כל(וכל , א"צריך חינוך מעשי בהנהגותיו בנימוס ו בדש ,הוא דומה בערך תכלית ה שלמות לנער

כ לימוד אומניות וכתיבה , הם בימי הנערות דוקאב הטעונה חינוך מעשי היא ט ובה לאדם להשריש עצמו

ז יעלה במבחר ימיו וזקנותו א רק,  המעשיתי דקדוק פרטי באומנות"התרגלו בחינוך מעשי עב ורק. ב"וכיו

הם ב עד שימציא כלים חדשים נאותים ליהנות, רכי שכל של הרחבהד פ"להשכיל להרחיב את אומנותו ע

שהן עצות , והמה מצות התורה כולן, וביםט כן בכלל כל ימי חיי האדם כשמתרגל במעשים. הבריות

רק אז  יזכה  , חשובהו דבר אמת  וכל מ דה קדושהל ידן עמוק עמוק בנפש  האדם כל ע עליונות להחרית

ורו של א שהן, עולם בעתיד בהקנינים הנשגבים של המדות והדעותה ויזכה את, לעצמו לשלימות הרוחניות

יוצאת מתוך ההרגל המעשי יבא העולם למצב הנכון  ה י העליה"עד אשר ע, עולם הגנוזות באור תורה

. דעו אותו מקטנם ועד גדולםי כי כולם' אחיו לדעת את דלא ילמדו עוד איש רעהו ואיש את ש ,והנשא

קבוץ ולאחוז ל היתה דעת האדם החלושה נוטה שצריך, עולם בהדרכה זאתל שהאירה' אמנם לולא תורת ד

פ "ע ולפנות עורף חלילה אל המעשים הרבים שהם נועדו, חמודותה בשרשי הדעות והמדות, בתכליות עצמן

שהתאזרו בגילוי  פנים , כ בהרבה  דורות"ג חלושי הדעות הללו נמצאו. להכין הדרך לכל  אלה' עצת ד

. נטיעות המעשיות לבטלןב ומרשיעי ברית כאלה פשטו יד, נים בתורה שלא כהלכהפ לגלות, וחוצפא סגיא

דיעות  ה מעשים ודקדוקם יעתיק  את האדם מ לכת עד השורש שלב ועוד הוסיפו סרה לאמר  שהעסק

אמנם יד . רחק מהמכוון הפנימי של יסודה של תורהה  שהם עומדים עודוישתקע במעשים, והמדות עצמן

, וצאים כל מדה קדושה וטהורהמ שהרי במי אנו, את שבאה המציאות וטפחה אותה על פניהםז עשתה' ד

ניה ששמו ב הלא באומה הקדושה ובבחירי, להים אחד בטהרתה וברורהא באיזה אומה אנו מוצאים דעת

ואלה הדקדוקים היו להם למחיה לרומם  , בפרטיהןו רבו לדקדק במצותוה, להם דרך התורה לקו

וכל מדות  , דק ואהבת הבריותצ אהבת, ענוה, בקדושה, קדשם ולזככם במדות נעלות וקדושותל ,נפשם

פרטיהן ב הנה הרעיון שמביא את האדם להוסיף אומץ ודקדוק במצותו .מפוארות שהן תפארת לו לאדם

הרעיון העקרי הוא בא בזה , עשות סייג לתורה וכדומהל  בחוג היותר מרווחועוד לדקדק ולהרחיב המעשה

במה יזכה נער את  . "דברי אלהים חייםל הכרה הפנימית בגודל החשיבות הראוי להנתן מצד האדםה מצד

רק , שיבות אלקייתח במה איפוא יראה האדם בפועל שדברי תורה חשובים בעיניוו ," ארחו לשמור כדברך

אמר  נ דברך לא, "לשמור כדברך. "תורה ופורש מן הדומה לכ יעורל ומדייק הרבה ועושה סייגבמה שמרחיב 

מ  "מ, עיקרם אחר התכליות הנפלאות הגנוזות בהםב פ שעצמותם של המעשים הולכים"אע, אלא כדברך

משתרשת בלבו של אדם בהגדלת ה והיא ההכרה העליונה, כלית המקיפה את כל המצות כולןת בכלל יש

רעיון היותר נאצל ה כ הס בה המביאה להוסיף דיוקי תורה במעשה הוא"א. ובט המ ביאה לכל'  ית' שם ד

פ שאין האדם יכול לצייר בלבבו את עומק האמתיות  "אעו .ויותר גדול המקיף את כל החמודות כולן

 מצד נערותו של האדם בעולם הזה מצדש מה, מ דבר זה עצמו"מ, תכליות הגנוזות בכל מצוה בפרטהה של

ל הדיוק הנמרץ שהוא ש י הריבוי"משריש בלבבו גודל כבודן של מצות ואלהיותן בא עה הדרך, חומרו

תאמת  היא מ כ"היא עצמה ע, מביאה לאדם להרבות דקדוקים מעשייםש כ החכמה הזאת"א, מתנהג בהן

'  שהרי הצד הכולל כולן הוא הכרת כבוד ד. ליונותע לכל הדיעות היותר נשגבות והמדות היותר

, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי" ,זאת ההכרה תביא את העולם כולו לשכלולו ותיקונו העתידש ,גדלוו

הרחיב דיוק ל כ ברור הדבר שהסיבות שמביאות"ע" .  כמים לים מכסים', ד כי מלאה הארץ דעה את

אה ומתוך שהסיבה שמבי, מכוונות במעשי המצות כולןה כ לכל החמודות"יביאו ג, המעשים במצות

שמירת הדיוקים מביאות בפועל  מ כ התוצאות היוצאות"ע, כ גדולה ועליונה"מעשים היא כה לדיוק

כשהדברים מתבררים  ו .ומריהן את כל החמודות של הקדושות התכליתיותש כ עמוק בלבבות"להשריש ג

קים דיוו הרי א נו משתקעים יותר מדאי ב מעשים: ורפינו שאומריםח בניסיון הם מטפחים על פניהם של

ננו רואים בפועל שכשם שהסבה הגורמת להרשים ה ,כי אדרבא, שעל ידם הננו נעתקים מהתוך והתכלית



פנימית המרוממת את  הנפש  ו היא סבה אדיר ה, י דיוקי המעשים"אלהיות שבמצות וכבודן עה את

 הגביר ל המון הדיוקים היוצאים מנטיה קדושה כזאת הם דומים לשרשםו כן המעשים עצמם, ומקדשתה

:  ל "ז חכמים ז"דרשו ע, " ם ישנים דודי צפנתי לךג חדשים. "את הרוחניות וכל חמדת הקדושה בנוצריהם

הגדולה הנטועה בישראל נטתה ' הבת דא באמת רק מצד. ברים גזרו סופרים עלי וקבלתים באהבהד הרבה

האומה עליה אהבה קבלה ב כ"ע, מירה דיוקית והרחבה רבה במעשי התורה והמצוהש האומה תמיד  לבקש

ל "זירות חזג כ נתפשטו"וע. אי איכא הגוי כולו אין, לאשרן צריך הגוי כולוו שהרי לקיימן, גזירות חכמים

'  האוהבת את ברית אלהיה באהבת שמו ית, אומהה מפני שהם נאותים לנפש, וסייגי התורה בישראל

י הוספת דקדוקי "ע, יהש שלהבתא והיא מבלטת את אהבתה הפנימית הזאת שרשפיה רשפי, ליהע הנקרא

כ "שע, אלהיותןו בהם ניכר הרבה הצד של גדולת הערך של המצות, ירוביןע .פועלב תורה ודקדוק י סופרים

נערותי של האדם לטעות ולומר שכשם שאין איסור ה כ מדב ר שיוכל הציור"צריך להרחיק ג

ניכרת יפה , לת יריםבנטי. רביםה י לרשות"כן אין אי סור מרה, רשות המיוחדת למשותפתמ בהוצאה

זאת של טהרת ה הקדושה המעשית. היות נמשכת בהליכותיהם של ישראלל הפעולה של הקדושה הצריכה

על ערכה של הסבה . מביאה בזה לטהרת הלב והנפשו ,הידים מעירה על טהרת הפעולות בכלל

בן צעיר הכרח לפי המצב הראוי לו ,"בני אם חכם לבך" הרחבת הדיוקים אלה המעשיים נאמר ל שהביאה

סבה עצמה ה תדע שזאת, גלות על ידם האהבה הקדושה הגנוזה בנפשךל לאחוז בהרחבת המעשים כדי

לומר סוף שבזה הדבר עצמו יתרחבו יותר הכונות כ .שהן גנוזות בלבי, תביאך לעוצם התכליות עצמן

דועה ליוצרן ונותנן  בוהה שהיא יג כפי המדה היותר, הן עצמן הלב והתוך של התורה ומצותיהש העליונות

, " חכם בנ"מר  א ,ולענין הדברים המסובבים מהמעשים. לפי מדתי, " בי גם אנל אם חכם לבך ישמח. "'ית

ק בעוצם הרגש הפנימי שמלהיבך להרחיב הדיוקים ר לא, לא רק בחכמת הלב לבד, התחכם בפועל

 ותילי תילים של ההלכות ,דקדוקיםה א גם בחכמה המעשית שבה תבנה אותם"כ, נך חביב עליה שבתורה

כן תתגדל , פועלב כפי מה שתוסיף להיות מדקדק במעשים, "חכם בני ושמח לבי" .שילווך בכל מצעדיך

המחרפים , "ואשיבה חורפי דבר. "מחת לביש ותתאדר אצלך קדושת נפשך הפנימית שהם

,  אלקי ישראלזה בכלל מערכותב והם מחרפים, ההשתקעות במעשים תרחק מהכונה הפנימיתש ואומרים

לומר הרחבתך כ ,י חכמתך הילדותית"אמנם כאשר ע. מירת המעשים בפועלש שהרי שורשה של תורה היא

מקומם נאות רק במצב הגוף שהיא ילדות לגבי עצמותה ש את הדברים המעשיים שהם ממשיגי החומר

יותר  , יבותותר קדושה ויותר נדי ושמח לבי כלומר שתוסיף, תשמח לבי. דיעת האמת המופשטתי של

היא המדה  ש ,מדות והמעשים כפי אותה המדה של התחכמותך במעשהה אהבת חסד ויותר התקדשות

ראו כי שקר אמרתם שהדקדוק המעשי , "ורפי דברח אשיבה"ובזה " . פ דרכו"חנוך לנער ע", החינוכית

י דיוקיהם "קרבם דוקא עב כמה הם קולטים, כי ראו נא אלה הבנים מרבי הדקדוקים, תוךה מפסיד את

ונאות . שמאור פני עליון, לאהבת חסד ו תורת חיים' מצותיו את התוך וה כונה הכללית שבתורה

ל הטהרה החיצונה הביא לזלזל ש שמחרפינו אמרו שהדיוק, לנטילת ידים" ואשיבה חורפי דבר" מאד

בעם , ינההחנו וכיון שאנו רואים שבמי אתה מו צא מדת החס ד הרחמים. ב"כיוו במדות הרחמים והחמלה

כי יראו שהמה מהבל  , חורפים מוכרחים להיות נאלמיםה הרי, אלה המצויינים בדקדוקיה של תורה' ד

, הרחיב דקדוקי תורה במעשה בעניני שבתל ,כ כשתיקן שלמה עירובין"ע. דבר אלהינו יקום לעולם ו יחד

ובאת להרגיש שיש חובה בך ל בני אם חכם: ק ואמרה"יצתה ב, היא טהרה חיצונית מעשיתש ,ונטילת ידים

פ "אע,  " נא ישמח לבי נם", י הרחבת דיוקיהן בפועל"תורה והמצוה עה להראות את  ההדר האלהי של

מ חכמת הלב שלכם מכוונת היא בערך של יחש אל "מ ,שמחשבותי גבהו ממחשבותיכם ודרכי מדרכיכם י

לך בדרך חכמה זו של הרחבת לומר כ ," חכם בנ"ואמר עוד . תכלית הנשגבה שלי בתורה ומצותיהו לבי

רוחניות שהן שמחת ה מזה יתגדלו אצלך הטובות, "ושמח לבי", ורה ושמירת גדריהת המעשים בעיון דיוקי



ו המחרפים ואומרים שהיא מזקת  "וק, תרון לעבודה מעשיתי הטוענים שאין, "ואשיבה חורפי. "לבי

השומר , י" בני בכורי ישראל", של חימ הנה לכם". דנר"אשיבה אותם , תרוממות הרוח והגיון הלבה את

עד שהוא , נה תכונותיוה וראו כמה נאים דרכיו וכמה נעלות, בתורה ומדקדק בהרחבתוש את הצד המעשי

עד , ולוכ פנימיות הן הולכות לדרך העולה לתיקון היותר שלם לעולםה כלומר נטיותיו, משמח את לבי

ודל ההשרשה המוסרית  שפועלים דקדוקי תורה  ג מצד, במעשיו'  שיביאו את ה מצב הנעלה של שמחת ד

חכם בני ושמח לבי ואשיבה חורפי  " ,מה שלא יוכלו להביא לזה המון הגיונות מופשטים, הרחביםו הרבים
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צות מ בלא, ז ערום בלא מצות" אלא אר , ד"ערום ט, רוםע ת ערום נקבר"ר יוחנן האוחז ט"ר פרנך א"א

שיפעלו , בדעות באות לשלמות פעולתן בחיי האדםש האמתיות הרמות. מצוהאלא ערום בלא אותה , ד"ס

כחותיו הגופניים והנפשיים להיות ב רק באופן שישתמש האדם, על כל דרכיו בחיים לטובהו על מעשיו

היא רצונו העליון  ש ,ת ורוממות ערך השאיפה אל התכלית הנשגבה"דולת השיג הכרת, למשל. לעוזר להן

דם עד שימצא עצמו מוכן לרדוף אחריה ולשומה מרכז  א נקבעת יפה בלבו של' הילא ת, ה"על כל ב

פ "אע,  מדמה שמתפעל מכל נשגבה זולתי אם י סכים בעצמו שההתרגשות של כח, פציו בחייםח לכל

יון שהוא יודע כ מ "מ, כ מכל דבר שאין  בתוכו דבר   אמת"יכול הוא להתפעל גו שבעיקרו הוא כח גופני

ואהבת ' אהבת שם ד, ורש השכל וההשגה הטהורהש פ"יו הנה בנויות הן עומשיג שהתרגשויות

כ דברים "ומזה יבא לחבב ג, ורהת זה יועיל הרבה להאחיז בדרכיו המעשיים אורה של, מצותיוו תורתו

אופן זה על  ב ה מסתכל. רומם את כ ח ההרגשה והדמיון לשם דעת האמתל רבים מעשיים שהם מיוסדים

מוכחש אצלו שום דבר המסת עף ' תורה ומצות ולא יהיב צא את עצמו תמי ד שמחדרכי התורה והחיים ימ

. בירור של השכל הטהור המופשטה מפני, דרכה הדרושה לאדם לפי העסק של כ חות גופו ודמ יונוה פ"ע

נפש המחוברת ה ימצא שלא לבד מפני ההכרח של שפלות הגוף ורגשי, ותרי וכאשר יעיין האדם בזה

ובאופן זה יעשה , שכל עם יחושי כחות המדמה המוחשה כים להרחיב את דרכיומצומדת לו אנו צרי

כי ההרחבה שמרחיב השכל , דברה אמנם לא כן. יתנהג בם ולבו מתקצף על שהוא צריך לכל אלהו אותם

דבר , באדםש יך הוא ראו י לפעול כשמקבל אותו כח המדמה והמצייר הגופניא גבולותיו ומראה את פעלו

כ את ה גוף ותולדותיו "ימצא ג, ת המציאות בזה הצדא וכאשר יכיר האדם. צירה נכבדהזה בעצמו הוא י

שעל ידם יש אחיזה לשכל היותר ו ,התחברם לשכל מולידים את הציורים של המדמה וההתרגשותב שהם

כ נכבד עד  "כ ,לדבר נכבד מאד, עשים רבים המישרים דרכו של אדם בחייםמ מופשט וזך עם תהלוכות

לאות  , אמנם הובטחנו בתחיית המתים. עולם מן המציאותל  לחשוב שמצב כזה לא יהיה אבודשיהיה ראוי

הצדק בהאירה בדברים מעשיים וברגשי לב ו ד היצירה הזה של אופני ההצטיירות השכלית של האמתצ כי

שלא תחליף ולא תמי ר   , ערבוביאב זדכך ותשתלם באופן שלא תעלה את הרע עם הטובת גופניים היא רק

לא כצל  , עדל השתלמותה וזיכוכה הרי היא ראויה  להיות קיימת ונמצאתב אבל . ב ברע וחיים במותטו

שאנו נותנים בתור הרגשה  , ה נובע הכבוד המוסכםז מדרך" . כימי העץ ימי עמי"א "עובר וציץ נובל כ

וף  ללמד שאין הג, דם במותוא לגופו של, כל המין האנושי שהגיע למצב האנושיות כמעטמ פנימית

ודרכת מ א יצירה מוגבלת המב יאה טובה רבה כשהיא"כ, ק מקסם  כז בר ,ותולדותיו בהפעילם על השכל

א מצד האמ ת המושגת  "כל היקר והמרומם אינו כ ש המתאמץ אמנם להשריש בלבבו. פ מדתה"ומדרכת ע

,  בשכלשומם שרק ערבו ביא מולידמ הוא שיקוץ, כל רגש  של כ ח המדמה, ושכל ציור גופני, מופשטה בשכל



פ "מפני שעכ, הצדקו לבו ישר ילך בדרכי התורה' אמנם אם יהי, חסרון הגוף העכורמ והוא רק תולדה רעה

אבל אותה החיבה וחם הלב האפשרי להולד מפני , כ"ג בהפסד היושר המעשי יפסד השכל העיוני

הדעה . א בוז וקלון" כד ראוי לכבודצ גופו בכלל יאבד ערכו בעיניו ולא ימצא בו, ראשון זה יחסר לוה הדרך

יזה פעולה של א אמיתי של התורה השלמה תפעול בהכרח על כל המצות כולןה הזאת שהיא נ טיה מהדרך

אבל הקשר  , פ ההדרכה הפילוסופית הזאת"גם ע '  רך דד לא יעזוב את , האדם ישר' אמנם  כשיהי. גרעון

כל הכחות הגופניים והנפשיים לא  מעשים וה כ על כל"המשתרעת כ, כלו בין עצמיותו להתורה כולהש שבין

הלבושים צריכים לה , הורט בה גנוז האור השכלי היותר נשגב ויותר, ספר התורה. זקוח יוכל להיות בכל

ישת   : "ונאמר , "ענןה הנה אנכי בא אליך בעב "שמצד זה אמרה ת ורה, לישי ש נ"ם במו"כדברי הרמב, מאד

היות ל ולא הצדדים המסתעפים, הור ובמושגיו יבחרק בשכל הטר כלומר, ת ערום"האוחז ס". חשך סתרו

ך היא המדה הראויה לדרך זה שהגוף מאבד את   כ ,נקבר ערום, לו כמו לבוש במעשה וציור של רגשי הלב

, חלוק על המציאותי הפילוסוף הגמור אם דר כו תמימה לא, מנם הלא סוף כל סוףא .ערכו וכבודו

ל ע אמנם פעולה של רפיון. ראוי להקבר ערום' גופו ולא יהיתקדש י ,ובהליכתו בדרך התורה למרות שכלו

אמנ ם  . עד שראוי להיות ערום בלא מצות, זאתכ ערך המצות המעשיות מוכרח הדבר שתפעול התפלספות

פילוסופיים את הפעולה ה פ מושגיו"וכל לשלול מהמתהלך בתומו ושומר דרכי תורה ענ להורות שלא

חיזת  א אמנם זאת המצוה של. על כל נוצרי עדותיו'  בחסד דמתפשטתה הקדושה של התורה ומצותיה

אחיזה הגופניית היא היתרון שיש למי שלא רק ה אבל, ת הוא פועל אמנם פעולותיו הנפלאות"הס, ת"הס

האמצעיים כולם הם , ל השכלא א גם את היחש שבין הגוף"כ, פ דרכי אמת"שכליים מרחיב עה את כחותיו

אויה לאחזה  ר ורה מפני שמכיר את ערך  הלבוש אל התורה ושהתורה אינהת אצלו מקודשים בקדושתה של

ולבד עצמותה של תורה יש בו צד היתרון . ן בנפשו וגופוכ הוא מתלבש בקדושת התורה כמו בנשמתו, ערום

ולעולם לא  , דבוקים יפה בלבבו ונפשוו שהתורה כולה עם כל דרכיה והסתעפותיה אחוזים, אחיזהה של

 ".בשתי וילבישניל דקצ", ימטו פעמיו
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ת   א כלי מתכות  דאורייתא נינ הו דכתיב אך . ל כלי מתכותע מעון בן שטח תיקן כתוב ה לאשה וגזר  טומאהש

כלל ענין הטומאה . שום גדר מ י חמאת נגעו בהמ ט"מ', לא נצרכה אלא לטומאה ישנה כו', הזהב וגו

ובאדם , נמצאים בעולם בכל סוגיוה תודאי הם נסמכים אל החסרונות והמגרעו, הטהרה ממנהה ודרך

ליהם כמשא   ע הדרכים שבהם יתעלה הכל ויטהר מכל רע המושם עכשיוו .בנפשו גופו ונטיותיו ביחוד

אשר הרע הנמזג בדרכי החיים הוא הולך ומתפשט לפי ב ,והנה שני דרכים ישנם לטהרת רע עבר. לעיפה

לאבד בבת א חת סדרים ערוכים ו  לבטלכ ישנה השקפה אחת שתסכים"ע, חלק שהוא נוטל בהםה ערך

, עולם בכללוב זה הציור ישנו. ולבנות מהחומר העבר בנינים חדשים, הקלקולו ישנים שבהם נשרש הרע

יש אש ר יעלה על לבבו , עות ומגרעות מושרשות  מאדר כשמוצא בנפשו, כ עד  פרטיותו בא דם"ומגיע ג

ל הכחות כולם הלא ישברו כחות  ש ועם השבירה, ועד אשר כחותיו יחלשו ויצער, כתת גופו ונפשול מחשבה

הנה אם היתה ו .פ דרכי הצדק התורה והמצוה"בנות בנין הגון בסדר נכון על ושוב ישוב, הרע וההפסד

בשביל , אבד עולם מלא בשביל החסרונות הרביםל ראוי' כבר הי, המדה הזאת נהוגה ביצירה בכלל

מנם אדון כל  המעשים הוא א ב   א .בקרב המין האנושיהמרוצה והנבלות אשר השרישו שרשיהם ו העושק

שם , מצאנ כ רק במקום שאין דרך אחר"ע, ציר פחות וכל כח מהמציאותי והוא חס מלאבד כל, הרחמים

תמידי הוא לתקן בסבלנות באורך הזמן וברחמים רבים ה אבל הדרך, יוצאת המדה של השחת שרוף וכלה



הנטיה הנראית . א ישמשו לטובה"כ ,יאבדו מן המציאותבאופן שגם הכחות הרעים לא , מגרעותה את

ודדה את לב שמעון בן ע היא, השתמש לטובה תכליתית גם עם תכונות היותר שפלותל בההנהגה האלהית

היות מרומם ל אין לנו באנושיות דבר נקדש וראוי. תכלית נעלה ונשגבהל שטח להשתמש בכח פחות ונקלה

,  שראלי י כפיה ואונס יבנה בית"שלמה רצתה להדריכנו שלא עה ורהכ הת"ע, כקדושת קשר ברית הנשואין

ה גדולה ונערכה היא הברית הקדושה של מ א ההכרה הפנימית הנכנסת בנפשות קדושות להכיר"כ

מנם כא שר נתמעטו הכחות א .כ התירה תורה הגירושין"ע, "עיד בינך ובין אשת נעוריךה 'כי ד", הנשואין

העיר ל הנה ראה שמעון בן שטח שראוי להשתמש, נשואין התרופףה בריתהמוסריים וקשר הקדושה של 

בכח , י השימוש בכח גרוע"ע, עיניו להוציאהב קלה' את קדושת הנשואין ולחזק מוסרותיה שלא תהי

מדה הנלמדת ממדותיו של ה אמנם כך היא. ותיקן כתובה לאשה, חשבון חסכון של כסףו הקמצנות

צפות ל א"ש שלא לחפוץ באיבודו כ"ומכ, הקטין כל כח היותר שפלל אושל, ה שלא לבוז לכל דבר"הקב

י הכח הפחות יעשה "כ כאשר ע"ת שאח"קק השיח וזה כבר. לזמן אשר יוכל להשתמש לדבר נשגב ונעלה

י האמצעי "אמנם בהמון נתחזק עש קשר הנשואין. ילך הדבר הנשגב בנתיבה הראויה לו, נשגבה הדבר

קדושה הראויה לו ה כ להרשים יפה את תפארת"מ פועל הוא אח"מ, כתובהה המגושם הזה של קימוץ כסף

, כללב המגמה של החפץ בתיקון עצמו בפרט ובתיקון עולם' תהיש כ לא להרס ולבלע ראוי"ע. כפי מדתו

כי בבקשת   , א להיות מהיר במעשה התיקוניםל א"כ, בסדרי החיים המלאים להם מומין וחסרונות רבים

אמנם הדרך הזאת  , רעה לאבד הטוב עם, א לבלע ולאבד הדרכים הישנים"דרך כין א התיקון המהיר

הרת הטומאה שבכלים אמנם ט .דרך כבושה' בל חלילה שתהיא נמצאת היא במקום שאין צד יותר נאות

אנושיים  ה כמו כן בכל דרכי השימוש, בטל שימושן טומאתן בטלהש ודאי כיון, י שבירתן"אפשר ע

אמנם שבירה חלוטה תאבד א ת הכחות . טהרוי ודאי בשבירה חלוטה,   בהםשמגרעות וטומאות דבקו

המאבד ושואף להרס  , ל החברהש וכן בסדרי החיים. כ תחליש ותקטין"ואת הטובים ג, המציאותמ הרעים

מצא בגזירת  נ ,רושם גדול בהרחקה מזה הדרך של פחז כמים. אבד רב טוב הי ,מ לתקן בחפזון"בזעף ע

י שבירת כל הכלי וביטול שימושו "הטהר מן הטומאות על זה הדרך מורגל'  יהילמען לא, טומאה ישנה

טומאה שבהם על הסמך לבנותם בצורה ה לא טוב הוא ל אבד כלים בשביל, יעשהו כלי אחר מחדשש פ"אע

טהרת את  הטמאים מצד מ ,טאת היא עושה דרכה במתינות בהזאת  שלישי ושביעיח א טהרת מי"כ, חדשה

קקת י ח המצוה האחת שנאמר עליה ביחוד חקה. נעלם מעין כל צופהו ץ עליון הגנוזההסכמה להכנע לחפ

ורה בהאמונה האמתית שכל המגרעות עומדו ת  א מטיפים של. גזרה גזרתי אין לך רשות להרהר אחריה 

ו להתקן ,  י הוא טוב  מאד כ הנ ה הוא עומד להראות, מר המות, רעה היותר כוללת ונוראהה גם, הנה להתקן

,  רכו לאטוד אמנם  דרך התיקון הולך הוא. פרטיות שהן רק  סעיפים ממנהה שהוא אות על כל הרעות, כולו

באשר בכל כח , א מהפכם לטובה ולברכה"דריהם כס יען שהוא איננו מאבד את הכחות הישנים עם

,  זה אנו רואים בטהרת מי חטאת. נעליםו פל הוא משתמש להעלותו להיות לסעד לדברים קדושיםש היותר

, זה וסדרי חיים כאלהכ כלומר  שמבארת שי תגלה לפנינו אור עולם. פילו טומאת מתא בהערה שמטהרת

יקון ת ואיכה זה נרצה בדרך, ורמים המות וההפסד גם הם יטהרוג שנשכיל שגם החסרונות הרעים שהם

בון פניו נכון להשתמש בתכלית הפחותה של חשל כ שמעון בן שטח שמצא"ע. פתאומי של הירוס ואבדון

כ לג זור טומאה יש נה משום "ג הוא מצא , שגב כקדוש ת הנשואין במ ה שתיקן כתו בה לאשהנ אקונומי לדבר

גם כי  , אינו ראוי, איבודו של שבירה, לבבות כי דרך התיקון של השחתה ובילועב להשריש, גדר מי חטאת 

התרומם ל וישאפואם יאבד לשעה את הכחות הרעים עוד יתנערו ו ,זה הדרך אינו בטוח מטומ אה ישנה

אותו , שהוא בא בתיקון של מתינות, החזרה לטובהה אבל התיקון הבטוח והמלא הוא. ולחזור לסורם

להחזיר כל כח רע , ומאותיהט לטהרה מכל, יסד בו צור עולמים לשכלל את הבריאה כולהש התיקון

רעו ולא  י לא, ידו הדהושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול " .ומפסיד לטובה מלאה וקיימת



מדנו ממוצא דבר שאין   שום כח פחות בעולם שאין ל " . 'ישחיתו בכל הר קדשי כי  מלאה הארץ דעה את ד

וכך היא מדתו של  . מ לתקן"ע בהירוס) ס(כ אין ראוי למהר"וע, ו לתכלית הטוב והקדושהב משתמשים

ואין ראוי , לברכהו כל יוחזר לטובהומסבב עלילות שה, רשע וחפץ בהצדקול מאריך אפו וצופה, ה"מקום ב

המטהרת אפילו הטומאה היותר גדולה ומהפכת , טאתח א להזהר בגדר מי"לטהר כלים בשבירה כ

פ הרוח השורר בעת של פרעות  "עש ,מה מכוונים הם הענינים שאירע מעשה כזה בבית המלכותו .לטובה

מונים נשים ביום ש ב עניני התורה שתלהצריך תיקונים נמרצים כמו ' שהי, טחש ומהפכות כימי שמעון בן

היתה הנטיה למהפכה , ממשלה כעדות סופרי ד ברי הימיםה וכמוהן בהליכות, אחד להוראת שעה 

שברו את הכלים כדי  , בית המלוכהב דרים כדי לטהר ולתקן נטיה טבעית עד שמצד הרוח השוררס של

ורה לטהר ת פ דרכה של"ורק ע, שנהכ לטומאה י"דרך זה יוכל להחזיר גש אמנם חכמים הורו. לטהרם

ודרך זה ראוי להרשם , לך התיקון הכללי במהלכוי ולתקן בהארכת זמן ושמירת הכלי בשמו ושלמותו

ישנים והחרבתם בשביל להביא ה וכמה מסוכן הוא הדרך של הריסות הסדרים. כ"ממלכה גה בהנהגת

יתנשא ו , עז פנים וכל ריק ופוחזהתפשט מנהג כזה יקומ ו ממחבואם  כלב כי, איזה תיקונים נחוצים

ד שהטהרה הרצויה ההולכת בדרך התורה היא ע ,להעמיד חזון במה שישלח יד בכל דבר מתוקן ומקובל

להשריש , טאת נגעו בהח משום גדר מי. פני פחזות הפוחזים וההדיוטים הקופצים בראשמ חלילה תבטל

לטהרה כל ו ובהחזרה לטובה,  כל דבר העומדדרך התיקון בשמירת' יהיש יפה יפה כמה אנו חייבים להזהר

דרכיה דרכי נועם ", ואמת' נזיה של תורה בדרך שלוג רע וכל טומאה מצד הכח הצפון והנעלם בעמקי

 " .תיבותיה שלוםנ וכל
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יסוד הטומאה והטהרה בישראל הוא . וסקין בטהרהמ ל הלל לשמאי מפני מה כוצרין בטהרה ואין"א

רומם ערך המקדש ולהשריש בלבבות  ל ,בשלישי] ז"פמ[נ "ם במו"כדברי הרמב, שיחש אל המקדב בעיקרו

אמצעי של ה .והנה החיים נחלקים בצד הטוב שלהם לשמחה ולתענוג. הפרטו שהוא מרכז חיי הכלל

סיכה , " כשמן בעצמותיו"סיכה כשתיה , תענוג הוא השמןה אמצעי". ויין ישמח"השמחה ברב הוא היין 

ששה חדשים בשמן  "טכסיסי בתי מלכים מ כ הוא"ע. כ לעדן ולפנק הרגשת העונג ביותר"גענוג ומועיל ת של

' ודש עד שת היק והנה לא כל העם יכולים להיות חסידים ואנשי. כין שמן ור ד ס בני  מלכים, " המר

א לצד המעלה והקדושה "נטיה השפלה החומרית כה לא לצד, שמחתם וענוגם כולו בכלי טהור

ל להשריש יפה "אלהיים זה ראו חכמינו, והנה לקדש את ישרא ל מן העמים. לקודשמקדש ול המתיחסת

ישראלי  ה וכן הוא הטבע המוסרי של איש. היות רק במקום מצוהל בלבבות שהשמחה ראויה בישראל

ק לשם שמחה של ריקות בעלמא כדרך שאר גו י י   ר הישר הולך שלא ישאהו לבבו לצאת במחול משחקים

כ  "עד שלא יאבה ג, זאתכ דבר זה לא אפשר הוא לרומם את רוח העם במעלה, תענוגה אמנם. הארץ

סוד י מה בין, וזאת היא שא לה, א במקום מצ וה וקדושה"במשתהו כו להתענג בהליכות חייו במאכלו

המעירה שיסוד , מפני מה בוצרין בטהרה, אנושייםה שניהם המה מדרכי החיים, השמחה ליסוד העונג

אי אפשר , השמן המענג, טהרהב ואין מוסקין. י להיות בטהרה ולתכלית מעולהיין המשמח ראוה מציאות

אין זאת   ש שכיון, מ קום אז בהתח לת ההדרכה לדון' ומזה הי. הרת הקודשט להנהיג הציבור שיהיה הכל על

אולי ראוי להדריך שגם הבצירה אינה , כדי משאםמ מדרכה של תורה להכביד על החיים ההמוניים יותר

ק גם כשתלך בדרכה "תוהו בכללה נגד רוח ישראל' כ לא ת הי"והשמחה ההמונית ג, אהומט מקבלת

מוני  ה אהוב שמחה ושאון עליזים להמתיק חייו הריקים כשהוא אישל מפני שכך טבע האדם הוא, הטבעי



 .אשר התורה והחכמה לא ישמחו נפשו
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א "התענוג לא יתפשט כ. ין שמחה לעונגילוק גדול יש בח .ל אם תקניטני גוזרני טומאה אף על המטיקה"א

אמנם השמחה היא  . קדושה והמעלהה ואי אפשר להנהיג כל אדם פרטי לתכלית, גוף מקבל התענוגה על

תאחדו בעיני י כ"ואם כ. ב תכלית הטהרה' אותה ראוי לשמור שתהי, המוןב יוצאת לפעלה דוקא

הדעת שאין צורך וחובה לבקש על מצד התפשטות ש עד, המסתכלים מושגי השמחה עם מושגי התענוג

ישראל כעמים ישמח בימי חול כימי ש עד, כ מושג השמחה"ג' כן יהי, עודות של טהרה וקדושהת התענוג

ם בעניני העונג ג לגדור גדר, ראוי באמת לגזור על המסיקה, שחקים וחולליםמ מועד על יין ושכר ושחק

אמנ ם  .  לקדושה ומביאה לאחרית טובהרה המתיחסתט א לתעודה של"כ, בכל הרחבתו' שלא יהי

מדרגה כזאת שלא לשמח אל גיל כעמימו ל ויש ביד הציבור בכלל להתנשא, חוקים המה המושגיםר באמת 

וכן אמרו , כ בתענוג"אש מה, שמחה של מצוה, טהרה במקום שיש לזה תכלית נשגבהב א"כ, בהמון ופומבי

רק  ' כשתתיישר  באדם יפה שתהי, נפשיהשמחה שהיא כח ו .ל שמחה הוא דאסור  תענוג שריב"חז

בור לו דרכו להיות גם כל ענוגיו קודש  י תרומם את האדם כולו עד שמעצמו, מעלה והקדושה בטהרהה לצד

 .נדבת לבו וחשק נפשוב וימסוק בטהרה', לד
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מעשיים מתיחסת לכח הממשלה והשלטון שעמה צריך ה ההנהגה שבכלל העם בחיים. ד"עצו חרכ בכיהמנ

פ לזמר עריצים "ז שיש צורך בה עכ"כ והיא תכשיט, כ החרב היא אות לממשלה מעשית"ע. גבורהו עז

שאלה איך ראוי להנהיג את   ה להורות שזאת, " חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך" ,ולהכרית פועלי און

טו  נתמעו ה אחרי שנתמעטו הלבבות"ש וב"הנהגה מאלו שני הבתים בו שיצאה הוראה, כלל האומה

פ הוראות הבתים הבאים "שאוב הדרכה כללית על והנה ראו אז מעמד האומה שתצטרך. האשכולות

המונית כאחד  מצרכי החיים ה אם לפי רוח  התורה ראוי להכיר את יסו ד השמחה, זאת השאלהו .אחריהם

 חסג התענוג מ כמו שאי אפשר לסגר, לצמצמה רק בתכליות ותעודות רמותו המוכרחים עד שאין לבצרה

או שיש . אומה מקבל פנים אחרים בהרבה פרטיםה הדרך של ההנהגה המעשית בכלל' שאז הי, בהמון

א למקום מכוון ותכליתי "כ שלא ילך, רך התורה וקדושתן של ישראל לבצר רוח השמחהד הכרח מצד

עד שהחיים המעשיים שהם , קבלים צביון אחר לגמרימ פ דרך זה החיים"וע. לתורה ולמצוה

הנותן , המורה על עז מלכות, רבח כ נעצו"ע. יים המדיניים בכל סידורם תלויים בהוראות הללוחב מתגלים

, סבו הדבריםי ד הוראה פרטית"להכיר כי לא ע, ד"בביהמ. ל כלל האומהש דרך ונתיבה בחיים המעשיים

 .ורת האומה בכללה לפי ענינןצ כי ממנה תוצאות לנטיות גדולות שמרשימות את 
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קולקלים וצריך לסעדם בדרבי תורה להורותם בדרך מ בשעה שהדורות. נם יכנם והיוצא אל יצאמרו הנכא

אל החיים , מ יד אל התורהת צריך שתהיה ההשקפה של המדריבים הקדושים פונה, הישרהו הטובה' ד



כ "ג אמנם אם יצרף לזה אדם. חיים צריכין להיות ועל פיהם יסודרוה משם יראו יפה איך, ד"שבביהמ

כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא  . כונהה בזה ישחית, פה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוקהשק

ריאותם בשביל הנהגתם  ב לא מצד הרצון של החולים שהשחיתו, ל חכמת הרפואהש החולים מצד הנקודה

 יוכרעש כלומר רק איך, כי הנכנם יכנם והיוצא אל יצא, סכימו כולםה כ זאת "ע. הרעה בהליכות חייהם

, צריכים להסתכל בזה, וליכה לדרך הישרה והנכונהמ שכוללת הכל והיא, דבר זה מצד עומק חכמת התורה

שבראותו  , ד"חוץ לביהמש כ איך  ראוי דבר זה להיות נדון מצד החיים"יוצא להסתכל גה ולא יצא

ול עליו פי ,בלב העם להפקרות ולשילוח תאוה וחפצם בשמחת הוללותש הקלקולים הרבים והנטיות הרבות

, אבל אין הדבר כן. מחה של טהרה ושל תעודה קדושהש לבבו וידמה שאי אפשר כלל להנהיג באומה חיי

, ד"פ התורה שרוחה הולך בביהמ"צביונם עב ואיך שהחיים צריכין להיות, רוממ ה' ריך לדעת שימין דצ כי

ורה ולהיות כאחד מעמי ת והרוצה לצאת חוץ מגדרי. ת החיים וכן יתקיים הדבר באומהא כן יקבלו ישראל

עיקר האומה  ' שת מיד יהי', הנהגה הכללית של כלל עם דה הארצות הוא לא יכריע מאומה על

כ חלילה שישפיעו "ע. דרכתה של תורהה פ"שמכריעים את החיים ע', שרידים ההולכים בתורת דה אותם

ד מקום "וקא מב יהמד קלקולם על כח חיתוך ההלכות וההדרכות הצריכות לצאתב ד"החיים שחוץ לביהמ

תורה ה צריך אמנם לענין, והיוצא אל יצא, במנין' ד ויהי"ביהממ כ הנכנם יכנם וישאב רוח דעת "ע. התורה

צרכים הראויים המביאים את הטובה השלמה ב והדרכתה לדעת ערך החיים ותביעותיהם האמתיות

, אשמת נפילת הדורותב עלהיות נפעל מסדרי החיים המקולקלים מצד היותם כך בפול אבל לא, לעולם

יוצא אל ה .'שהיא עם קדוש לד, ניני תורה והנהגות כלליות באומהע וחלילה לערב אותם בצד מה בהכרעת

כי רק למען , אל יצא הפעם, יך לדון בדברי התורהא מי שדרכו להסתכל בחיים ולדעת על פי ענינם, יצא

,  החיים מקלקלים דרכיהםש ת גם בשעהראוי לצא, להשכיל איך לגודרם, קלקולים שבחייםה דעת את

שפט מ בזאת ההנהגה תפוג תורה ויצא, מטרת הכרעה מעשית חלילהל אבל לצאת אליהם בעת המנין

 .כ הפעם בעת המנין וההכרעה היוצא אל יצא"ע. מעוקל
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והיה קשה לישראל כיום שנעשה , ן התלמידיםמ אותו היום היה הלל כפוף ויושב לפני שמאי כאחד ו

ת הנפש האנושית ראה בעינו הטהורה א גם, ראה את החיים כולם בצדם הטוב, הלל איש החסד. עגלה בו

נייתו הפנימית היא פ אשר, ובאמת לאיש ישר אוהב חסד וצדקה. בתכונותיה היפותו ביותר בצדה הטוב

וכן , כרב לשמחתוא ייטב לבו, ירנן וירעע , שמח ויעלזי ,לא תזיק ה שמחה המתרחבת, לטוב וליושר

יו ישראל מגיעים למדה זו כפי ה אמנם אם. הטובה' וצדקה ולבחור בדרך ד] משפט[פשו לעשות נ תרומם

קפת את  מ אמנם השקפת החסד עוד איננה. כ"הרחיב גבולות השמחה גל אז היה ראוי, מדתו של הלל

. כל קודשהכח המתפרץ לבלע , כ הצד הרע"אדם גה והמציאות תורנו שיש בחיים שבנפש, המציאות כולה

צד הנטיה הטבעית ובהיותו לזה מ הנה בהתיר לו השמחה המתרחבת, השרשים הרעים נמצאיםש וכל זמן

תסיר הוד קדושתן ו ,השמחה תפרץ גבולה ואחריתה תוגה, אש מרגילין לערוה ר הנה שחוק וקלות, מודרך

פה  י  שמאי שהכירכ"ע. קדושה והצניעות שהן מורשה קהלת יעקבה ותמעיט הדרת מדות, של ישראל מהם

כי ישנם קשי , אוי להתנהג בנחת וענותנותר והורה שלא בכל עת, כ את הצדדים הרעים שיש בנפשות"ג

ייר את התוצאות הרעות  צ הוא, א ידחו באמת הבנין יתנשאו לקעקע את הבירה כולהל עורף כאלה שאם

צל א ת באופן שהיאפ הרחבתה הטבעי"ע, תרחבות השמחה באומהה פ ההדרכה של"האפשריות לצאת ע

ם בישראל ואיך הם צריכים ביותר שמירה מכל ג הציג את צדדי המגרעות שנקלטו בעונינו, העמים זולתנו



הרואה בכל אדם א ת   , הטובו כאלה לפני הלל איש החסד) ?(עד שבה ציע דברים רפים, דרג קלקול ופריצת

הטובה למען האמת ון להתנגד וכפף את מדתו הנוחה וא לא מצא, הצד הטוב והנעלה שבו

קחת מפיו תורה בי דיעת האופנים ל ,והיה כפוף ויושכ לפני שמאי  כאחד מן התלמידים, במציאותש הברורה

ורחבת באין מ כ שמחה"להתיר ג, י התרחבות החסד לאין גבול"התעורר על שיוכל הצד הרע שבנפשות

צריך להעביר את   ' הי, רעמנם שמאי  בהציעו את הצד הא .מטרה של טהרה והכנת כלים טהורים נאותים

מירה ביותר להגן על הקדושה האלהית ש ושעל כן הם צריכים, מגרעות שנדבקו בישראל בעונינוה כל

ומזה נפרע , והל ושמחצ 'העם ברעו הי, הנה ביום שנעשה העגל היו מחולות ושמחהו .המתהלכת עמהם

י השמחה של "ע , "י פרעה אהרן לשמצה בקמיהםכ וירא משה את העם כי פרוע הוא. "מאד

,  " עם לאכל ושתו ויקומו לצחקה וישב"פנה למטה , העם מוכשר לזה' התרחבה בעוד לא היש הוללות

ורד עדיך ה ועתה", הצורך לתקן כל אלה' ומה הי. ד"ע ש"ז ג"צחק כולל על מ שנאמר"כל"כדברי חז

שרה שמחת עולם על חת אשר בעת המאות,,ליוע ויתאבלו ולא שתו איש עדיו... וישמע העם" "מעליך

כן בהציע שמאי את הצדדים . מחתםש באבדן העטרות התאבלו וערבה, מחה שמעולם על ראשמזש ,ראשם

שמירה יתירה שמצדם ו ושצריכים עוד צירוף וזיקוק, ושרשים בעונינו עמוק בנפשותמ הגרועים שהם עוד

' יה ,ת שכל סיגן נפרד מהןפ שהיא ראויה ונכונה לנפשות ישרו"עא ,א להתיר שורת השמחה במילואה"א

קשה לישראל כיום שנעשה בו , שער משפטב שבו היה ההכרח מכריח להציג כל אלה, באמת אותו היום

י ההתרחבות "יוצאות אל פעלן הרע עש איך, תגלה בפועל הפרעות הפנימיות הצפונות בלב נלוזנ שאז, העגל

 .של בצירה שלא בטהרה, איננה מטוהרתש של הנטיה לשמחה
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כל זמן שהאומה היתה במילואה . זור וקבלו מ הםג ואתו תלמידייהו, זור שמאי ו הלל ולא קבלו מהםג

צייר את גודל הנחיצות לקיומה ולאשרה  ל לא היתה יכולה עדיין, קיפותה המדינית בימי שמאי והללת של

בעוד  שלא , אשאת  מרז אמנם שמאי והלל הם צפו. פ דרכי התם והטהרה המצויינת"ע להעמיד את הנהגתה

היא  , כל שמניעת ההרחבה של הנטיה לשמחה כעמיםל כ המצב מעיק עד שיראה בולט"כ' הי

שהדורות הלכו , כ בימי תלמידיהם"חא אבל הצעתם הועילה כי. שמירת רוח הקדושה הישראליתל נחוצה

ם חיים העליזיה עד שנפקחו העינים לראות כי לא כעמים בשמחת, כ"רד גי וחסר ותוקף הממלכה

צדדי החסרון שהשמחה הגסה פועלת על , אופן בולטב ולעומת זה נתגלה, החומריים יתפאר ישראל

,  וכן באהבה לקבל גזירה כזאתמ כ העם"אח' כ הי"ע', מוסר הישראלי שהוא סם החיים לעם דה יסוד

מוק בלב דיעות ע כדרכה של תורה להשריש, היא שפועלת בפעולה מעשיתה שנובעת מהדרכה הטהורה

אז בי מי התלמידים כבר . סופרים לא יוכלו לפעול ככהו מה שדיבורים ותוכחות גם ספ רים, ועותקב

מחולקת משמחת עמים אחרים ' הית שיסוד השמחה הישראלית, עם שראוי להניח שורש נעלה כזהה הכיר

פ "ואע. הוריםט מחתם של ישראל צריכה להיות מיטהרת וערוכה בכליםש אמנם. פ טבעם"החיים רק ע

 .קבלו מנייהוו אתו תלמידייהו וגזור, משמאי והלל לא קבלוש
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פילו א ימים קורם לשבת וצכועין' ותנים כלי לבן לכובם גנ שהיו, ג"מנהגו של בית ר' ר צדוק כך הי"ניא את



יש , ראוי להסמיך בזה הערה מוסרית. ותר מן הצבועיןי ,ומדבריהם למדנו שהלכנים קשים לכבטם. ש"כע

כ להקפיד על "ויש לו ג, הן חסרון טבעיב השתדל בתיקון התכונות שהן לו טבעיות שלא ידבק אדם לה על

ורת הנפש ותכונתה כפי צ מ הם פועלים להטביע"פ שהם אינם מעצמות הנפש מ"אעש ,המעשים שבפועל

, המעשיםו .כן הנפש היא מוטבעת במדותיה, בן שצבעו הוא לו טבעיל המדות הטבעיות דומות לכלי. ענינם

ולמדנו שיותר  . בא מן החוץ פועל לצור צורה על הכלה שהצבע, מצדם דומה הנפש האנושית לכלים צבועין

ריכות זמן יותר ארו ך ועבודה יותר צ שהן, אדם לטהר עצמו מרע טבעי שקנה לו בקנין של מדותל קשה לו

פעול על הקנינים  י ,ראוי הוא להיות לאדם גבול להגביל דרכיו בקדושה נכונהש ,ויום השבת. מרובה

פ שהמה בבאם   "אמנם מצד המעשים אע. השתדל בטהרתול ימים לפניה' הטבעיים בהיותו מקדים ג 

כי ההפיכה של דבר . די יום אחד, חוץה היא כעין צביעה הבאה מן, חוץ פועלים על הנפש פעולתםה מן

י ההרגל והפעולה "רק עש קשה הוא יותר מהעקירה הצריכה להפך תכונה רעה, טבעומ שהוא קנין טבעי

 .כבמם יותר מן הצבועיןל שהלכנים קשים, נדבקה בנפש
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ל כב ר   "א, ל כדחיורא"א, ל כמה כ עית עלויה"א .כיי הוה יהיב ליה ההוא מנא דצביעא לקצראא

'  ריך להסתכל בכל דבר שיהיצ אבל , ההשתדלות לתקן המדות והמעשים ראויה היא מאד. בנןר קדמוך

נטיות הטבעיות ה ח שתורתם תכשירם להיות"בפרט לת. מקום שאין צורךב  יכבידלא, משוער לפי ערכו

מצא רק מצד איזה מקרה מעשי שלא יטביע חותמו עמו ק  י אם ימצא בהם חטא, פונות לטוב ולקדושה

כ הוא צריך עמל  "ח לומר שכ"ל תע ומי  שמכביד. כ במעט השתדלות ישוב ורפא לו"ע, בעית להרעט כנטיה

ט בע רע ב כאותו העמל הראוי למי שתכונותיו הטבעיות נקנו לו, עשימ סרון מקריוהכבדה לטהר ח

כ "ע. התורה מטהרת את טב ע הנפש בקניניהש מפני, שמדה זו רחוקה היא מעמלי תורה, ומקולקל

כ לכל עמלי תורה שלא ימצא "ג לרומם ערך התיקונים הנחוצים באמת , ונה לרגשי לב הללופ כשימצא איש

פשריים לבא  א כלומר חסרונות מקריים שהם, ת הסאה ועל מאני דצביעיא  אבל אם יגדש.במעשיהם דלמו

כחסרונות טבעיים שהם אפשריים , כדחיורא, פשנ כ צריכים עמל ודכאות"יאמר שהם כ , ח"בחוג ת

כ באמת   "ע. הבדלים שביניהםה נשיב לו כבר קדמוך רבנן  ולמדונו, רחוקים מאורה של תורהב להשתרש

,  ראויה זאת של הטיפול על תיקוני המעשים והמדות אבל כפי השיעורה  נקח את העב ודההמדה הנכונה

היא מעטרת  את   בעליה בתכונות טבעיות   ',  יראת דב בשימנו לעינינו תמיד כי  כחה של תורה והשלמת הדעת

שבשימת לב וחפץ , פ מקרה"ע הנטיה הפנימית פונה היא לטוב והמג רעות המעשיות יבאוש עד, הגונות

מוסרי לפי ה וליסד דרכי ההכשר, אוי לרפות ידים משקידה על דלתי תורהר כ אין"ע. ור בנקל יתוקנוטה

 .המדה הישרה
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דאי טפי  , יתיב ליה ובמשחא נשקול מניהנ במשחא, האי מאן דיהיב מנא לקצרא, מר אבייא

תיות יעוררו את דרכי הכלכלה הביב ההנהגות הישרות. ואי בציר אפסדיה דכווציה, מתחיהד אפטדיה

מנם הזהירות א .כשם שהנקיון והכביסה יפה ומועילה היא לבגד, עקרייםה דוגמתן יפה בארחות החיים

כן . הניקיון לא יבלעו וישחיתו את עצם הבגד ומהותוו ד הכביסה"צריכה להיות עמה שההשתדלות ע



החליף כחות נפשו אדם לבקש לל כי לא יאתה , פ מדתו ח ק נעלה מחכמת הנפש"א ע"השכיל כל צריך

ריאה חיה וערה ב פעולות הישרות והמעשים הטובים יצאו רק בהיות הנפשה כי, בזה לא יצלח. מטבעם

הנה יש אדם שתכונותיו פונות להיות נוטות לתוק ף  ו .פ טבעה שיצרה יוצרה"עושה פעולותיה ע

ש שימוש לטובה כשם שי, ןכ לא. אל יאמר שתכונתו צריכה כולה להתחלף, גבורה ואדירותל ,המדות

מקום ב להשתמש בהן, ב"ימוש לטובה באבירות נקמה ושנאה וכיוש במדות הנוחות והנעימות כן יש

המה מצויירות , ב"העדר הסבלנות וכיו, קפדנותו כ אלה המדות הרגזניות שמשמשות בכעס"ע. הדרוש

ם רק לנקות את  אוי להר ,וכך היא תכונת הנפש של אלה שמדותיהם כאלה. דות קצרותמ ,בקוצר אפים

אושרים מ אבל מה  מאד. עלול לקלקל כשהוא שלא במקום הר אויה את  השימוש, המומים שבמדותיהם

, לא לנשא ולסלח במקום שהשעה צריכה לכךש בהרימם את כחותיהם אלה, המה ויאשרו את זולתם

כ אל "ע. ישרעולתה ולעות כל ב החפצים לשלח יד', אנשי רשע החפצים לעקר ולשרש קדשי דב להעיז פנים

נדבקה ש עד למדה זו שברצותו לנקות החלאה, כונות קצרות ומרגיזותת נא יתקצף על נפשו איש בעל

חוק עד כדי שישנה תכונת נפשו ולא יוכל עוד  ר ילך לקצה, י השימוש במקום שאינו ראוי"בנפשו ע

ר השביתה מטהרת טבעית כבה כי בשינוי נפשו מתכונתה, לא כן הדבר. מדותיו הטבעיותב להשתמש כלל

תורה ה פ עצת"התרגשותה ע' צריך רק להנהיגה שתהי, וחה להתרגשנ בהיותה קצרה בטבעה, בריאותה

רגש הפנימי התובע לאדם לצאת ידי חובתו ה ,להאי קצרא. אבל לא שתחדל מיכולת פעולתה, והשכל

מ ד ת   , במשחא. ריתות לא יתן בידו את כחותיו בלא השגחה שכלית. רכיו לפני יוצרוד המוסרית ולטהר

תבונן י ,במשחא ניתיב ליה. פ מקומה ושעתה"מצרפת את כל מדה עו ,התורה הנותנת לכל דבר חק ומשפט

ידע עד כמה פעלה עליה , במשחא לשקול מניהו .תכונתו הטבעית עד היכן היא מגעת מעצם טבעה

ך הלחץ המוסרי יותר אם הארי, מתחיהד דאי טפי אפטדיה. מוסרית של כבישת המדות וצירופןה ההדרכה

שיחת בזה , אפסדיה, עשותל פ טבעה הקצר לא תוכל"עד שפעולתה הקודמת ע, נפשה מהמדה הטבעית את

, אם הוא נוטה לחמלה ולרחמים לחסד ולטובה, אי נצירו .דמתחיה, בעםט את הכחות הנפשיים שלו מעצם

וכפף , ושעים מלעשות המזימתהעד פב לא עצר, צא בנפשו שהפריז בנטיותיו אלה הרכות על המדהמ ז"וע

המדות הרכות מ ב מהמגרעות היוצאות מרחמי רשעים"וכיו, אשי עם קדושר ראשו לפני כל פוסע על

לקצר את תכונותיו מטבען לחגור קנאה , כבס חלאה זול אל יהין בתתו לב, כשיוצאות מגבול הראוי

א צריך לפעול את הטוב "כי כ, א כןל .ד שישכח את תכונתו הט בעית הנוטה לחסד לטוב ולרחמיםע ,טבעית

, אפסדיה דכווציה, צירכ ואי. כונותיו ומדותיו המושרשות בטבעו שכ ך יצרו יוצרות פ"ע' והישר בעיני ד

א בהיותו פועל "ה לא ימצא את  אשרו א שר הוא מבק ש כז כזה כן, וכמה קשה היא קמיטת  הנפש

אבל עצם , חסרון לטהרו ולתקנוו חלאהוהמדה המטהרת צריכה לפעול רק על ה. כונתו הטבעיתת פ"ע

זו היא נחלתה ש ,פ מדתה"נכונה לעבודת הקודש ע, למה ובריאה בכל כליהש תכונת הנפש צריכה שתשאר

כי ", פ אותם הכחות שחננו בהם"חיים להשכיל ולהיטיב עב א חלקו"ששם לכ, פ יוצר רוח האדם בקרבו"ע

כי כל אשר עשה האלהים , דרי היצירהס שלח יד לשנותומי זה י" . לפני יעטוף ונשמות אני עשיתימ רוח

 " .כולם נכחים למבין וישרים למוצאי דעת", ין לגרע א עליו אין להוסיף וממנו
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כל . 'וכ אתריה דרב הוה, ל"ש ס"והא כר, מתיה רב המנונאש ,ש"הוא תלמידא דאורי בחרתא דארגיז כ רה

כ לדו ן אותה  "כ כל הלכה פרטית צריך ג"ע, מנומ פיםדבר צריך שיבחן מצד עצמו ומצד הדברים המסתע

כ כאשר במקומו של "ע. מ נהמ על המסתעף, אמנם ג ם על זה צריך לשום לב, אמת מצד ע צמהה פ מדת"ע



י בהזיז חלק  כ ,דרכתו ניכר שמה מאד צריך שלא להפיל דבר אחד מכל דבריוה שרושם פעולת, אדם גדול

ובים ועומדים ברומו של עולם התורה והיהדות של ט  רבים שהםאחד מהדרכותיו יזוזו עוד המון דברים

מדותיו ונתו חי  , מוסריו, דעותיוו ,בשגם אדם  גדול  שבינתו גדולה הוא בעל שיטה קבועה. מקוםה אותו

פריע סדרים י ,ויוכל היות שבהזיז חלק אחד מהדרכותיו בהלכה, שר ויחשק יש להם, הלכותיו בדת ודין

ורק מי שיוכל לבנות מערכה שלמה  . הן יחש עם הלכה זול מעשיות והעיוניות שישגדולים ביתר ההדרכות ה

יכול להעמיד דעתו אם גם , ל שיטותיוכ דרכה ולהקיף את כל התכונה שעל פיה קבע האדם הגדול אתה של

בל ההוא תלמידא א .העמיד יסודי התורה וההוראה במעשה ובדעת בעיר ההיאל הוא יכנס בעובי הקורה

הלא סתר חלק , אבל באתריה דרב, ד רב המנונא"פל אף שכהלכה הורה, בא למדה זו' שלא הי

תירה אחת לפעול על יתר ס מי יוכל לדעת עד היכן תוכל. סדר הדת בעיר ששם נראה פעלוב מבנינו

להוריד שמה א ת מצב התור ה והמוסר , חש קרוב  או רחוקי הסעיפים שיש להם עם זאת ההלכה

לפי תכונת התורה תפול עליהם ש אף גם זאת  שהדברים. מאריה דאתרא ' יבעמל טפחהו רב שהש הטוב

רך של האופן ד כאן ולכאן ודאי יש אופנים ידועים שיפעל לטובה אם יונהגל המחלוקת עד שיהיו פנים

כיון שיש גם לו , פ הדרך ההיפוך ממנו"תקבל ההדרכה עת לטובה אם' פ יהי"ויש גם דרכים שע. האחד

השתמש בהוראה באופן זה או אחר אין ל איך לכונן את הרוחות לדעת באיזה מקוםאמנם . הלכהב פנים

פ ההשגחה האלהית "עש אבל במקום. עלינו לעשות כפי הנטיה השכלית בדרכי תורהו ,אתנו יודע עד מה

מקום  ה הוא לאות כי כפי תכונת יושבי, קבע הוראה באחת הדרכיםל והיותו שמה פעל, שם אדם רשום' הי

'  המרחיקם מדרכם זה הוא מעביר עליהם את דרך דו ,היא טובתם שיתנהגו באופן זה דוקאההוא כך 

פ דרכיו והוראותיו של רב "דוקא עש היתה זאמ' הנה מאת ד. משום דאתריה דרב הוה' כ שמתי"ע .הישרה

כ לא נכון "ע ,וא הצד הטוב לפניהם בדברים שיש להם פנים שונים בהלכהה וזה, יתנהלו בדרך התורה

 .הסיג גבולות עולםל
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משלה לשני שבילין אחד של אש ואחד של שלג שצריך נ התורה. מאחיזין את האור במדורת בית המוקדו

אינו מעורר את הרגש להתפעלות ו השכל הקר החוקר לכל תכלית, בירושלמי ' אמצע כדאמריב להלך

זריזות ואזירות ה בטל כחקרירות מפאת הנטיה רק להתחכם תוכל הקרירות לה ובהגדלת, והתרגשות

רגש צריך לחמם את הנטיות שצריכות בעיקרן להתנהל ה כ חום"ע. החיל הדרושה לכל מעשה טוב

, האדם. כלית עמוקה וחודרתש היא מתבארת לחכמי לב בצפיה' כלל עבודת ד. מעיין והצופהה בשכל

אשר מאפיסת  כ אבל, חהוהשכל אמנם ינ. צריך אל הרגש לעוררהו לפעולותו הוא גופני, באשר הוא אדם

סדר  ' שהי, בפועל במקדש' וכן הי. יתגבר בלב לחמםש צריך, פעולת הרגש יתנהלו הפעולות בעצלתים

.  כלומר השפעה שכלית מחשבית, םח עשוי להשפיע קר ולא' מהלכם על הרצפה דוקא באופן שהיו העבודה

אחיזין את האור  מ כ"ע, עצמןכח הרגש לחזק הפעולות השכליות ' עולם שיהיל אמנם מן המ וכן צריך

פ סדרי העבודה מותאמים "ניני הגוף הנצרכים עע שיהיו, וכך היא המדה. כמדורת בית המוקד

 .רוחנייםה לסדריה
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ר א ק מ "אלא אמר ר', כל מושבותיכם אי אתה  מ בעיר כוב ,ה לא תבערו  אש בכל מושבותיכם" אר, מ"נהמ

י "ע, יא פעולה מחודשת לגמרי בידי אדם לשימושוה האש. 'כי אתא למש רי אברים ופדרים הוא דאתי כו

שבת  מורה על ההודאה שכל המציאות ב וכאשר בכלל שביתת המלאכות. ה באדם"תירה שנתן הקבי בינה

שרש בלבבות כי לא דו קא   ה למען, כן ביחוד פרטה תורה  אזהרה אל הבערת האש', תי כולה היא מעשה ידיו

א גם כל החידושים  "כ', היא צריכה שתתיחש לשם דש ההמצאה של המציאות הטבעית כמו

הוא מנהלם בידו הגדולה לתכלית  ו ,המה' הכל מעשה ד, י בינה יתירה להמציא ולחדש"אדם עה שישכיל

צמה תרחיב ע פ שכל האדם היא"וההתפתחות וההרחבה המעשית שע, ולהכ הנשגבה של כלל המציאות

כ צריך ביחוד "ע. העליונה' פ חכמת הבורא ית"ע היסוד העקרי לבא למטרה הרצויה בבריאה כולה

' השריש כי בכלל כל מעשינו פעל דל אמנם כשם שהאדם צריך. הבערה ולצוות עליה בפני עצמהמ לשבות

הביא פנים חדשות ל וכי יש בידו עצמה, פ חפץ עליון בכל פועל טוב"דו רמה עי כן צריך לדעת כי, המה

. הוביל את פעולותיו כולן במסורת ה צדק והיושר האלהיל כשישכיל. ביצירה כולה לטובה ולברכה

אנושיות כולה את חובתה הכללית ה ו שם צריך ללמד את , נגלתה' ששם יד ד, מקום המק דשב כ"ע

עליו , אדם נתנהל כלומר שם צריך להשריש כי העבודה כולה, צורך עבודהל שם אין שביתה, והפרטית

בחדש בה פנים חדשות בל ב   , ים חדשות למציאות כולהנפ לעבוד ולשכלל לפאר ולרומם עד אשר  יתן

'   שמיד ד, היצירה האנושית, הבערהה כ ביחוד פרטה תורה אצל"ע. רוח חדשה להשכיל ולהיטיבו חדש

מיד בין עיניו למען ת זאת צריכה להיות. תירה יחדש וימציא כעין דוגמא שלמעלהי פ בינה"היתה לו שע

א "כ ,ואל יאמר כי אין בידו לעשות דברים חדשים. תוה לו יוצרוה רידע עד כמה כחו גדול כשילך בדרך אש

'   כי המה עבדי ד , בריאה בפנים חדשות לטובהה וצדיקים הינם מוכנים לחדש את, אי בעו צדיקי  ברו עלמא

וההמצאות , קור כל הפעולותמ הצדק' אז יהי, וכאשר תשתכלל האנושיות במילואה. עבודתול הנתונים

א יעשה ל תחת אשר המוסר הרגיל צריך להשריש כי מאומה. במקדשש ין המוסריצטרכו לשאוב ממע

אשר הוא כבר ברום מעלתו צריך להשכיל כי  כ כן, לבל יט לבבו מדרך האמת' האדם וכי הכל מעשה ד

מעשה האש לסימן ' והי. בריאהב בידו לחדש פנים חדשות' וכי במלאכות ד, וא נושא בעולםה משרה גדולה

ביון חדש צ לעוררו על תעודתו היותר רוממה לתת, פ חכמת לבב האדם"ע וש היצירהההתחלה של חיד

כ ההבערה הותרה במקדש  "ע. מסתעפות עמהה ופנים חדשות לחברה האנושית בכללה ולכל הבריות

הכיר כח ועז אלהים אשר ל לציין כי בעלייתו של האדם צריך הוא, מישרי אברים ופדריםל בהרחבה גם

 .רידתו צריך להכיר חסרון יכלתו וחלישותוי תחת אשר בעצם, עמדו בחסד עליון
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תערבב השכל עד שלא יכיר יפה את חו בת ההגבלות י יש אשר  בהתגברות ה רגש החם. כהנים זריזין הםו

מירה יתירה בעת התגברות חם ש בעל שכל חלוש כזה צריך, פ חכמה עליונה"הן נעשות עש התוריות

גשו הוא עשה ר פ כח דמיונו בחם"ברי תורה ויפרץ גדרות עולם באמרו שעד שלא יבא לעבור על, הרגשתו

כי יסוד התורה הוא שהשכל צריך תמיד  , רך מעוותד ז הוא"אבל כ. וכבודו את  מעשיו' מצד אהבת ד

כ זאת היא מעלת הכהנים "ע. הדעתו ליון שליט על הרגש ומסהו לכל אשר יראה נכון מצד התורהע להיות

מרב חשבון ודעת פעלו על ש לחמם את הבחות, עבודה השכלית הקרה לעבודת הרגשמ וניםכי גם בהיותם פ

היות הרגש ב בלתי, חמריותו איננו מוכשר להיות מתפעל מהדר השכלב מפני שהגוף, כחות הגוף לקררם

והזריזות השכלית הנוהגת בכל , ליהם ושומר צעדיהםע ז השכל עומד"בכ, כ כח גופני"בעזרו שהוא ג

עזבם עד שאינם צריכים להגבלה ת גם אז לא, הערוכה במשטר וחשבון, דה המצומצמת להמכ דבר



רואים צורך ה וזהו מקום לימוד נאות לכל אלה. עולה קטנה מעניני תורהפ והרחקה שלא יפרצו גם איזה

אשית דרכם ערוכה במסילת התורה שהיא החכמה ר "שתה, ומחפשים להרחיב קנינם, ברגשי לב

, גם הרבות הרגש יהיה לברכהש ובזה יצליחו. פלס ומשפט לכל מעשה איש, ידה קו המדהשר בא העליונה

, " וגוי קדחם" ,שכל וחשבון כראוי לממלכה שצריכה עצה וחכמה מדוייקתב המתנהלת, " ממלכת כהנים"

 .ודשק אש, המתנשא עם הרכוום השכלי ברגשי קודש
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כרכי הים ב אילתינהו לכל נחותי ימא ואמרו לי עוף אחד ישש מואלאמר ש, מאי שמן קיק. לא בשמן קיקו

שבת הוא יום שכולו . ל אמר קיקיון  דיונה"ר. קאזאד י אמר  משחא"רב יצחק בריה דר. וקיק שמו

עצמו אז   ] את[אוי שילמד האדם ר כ"ע, הדלקת הנרות מוסיפה שלום ושמחה פנימית. ונג ומנוחהע ,קודש

ביאתו לחיי מ ,שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, שיסודה באמת, צלחההה להסתכל ולהבין מה היא

, א  רודפים אחריה"שרוב בנ, מה היא ההצלחה הכוזבתו ,עד וממלאתו  חדות לב ושלות צדיקים בחיי הבלו

ההצלחה דומה לשמן . נויה להםק 'שעל ידם תהי, מבלי להקפיד על האמצעיים והדרכים, עושרה הצלחת

ז "אמנם כ" . אידהןו קרב לגבי דהינא", " עתיר משח", "כסי ציבי משיךנ תר מאריב", במושג הציורי

, אינה ממלאת את  לבבו שמחה ומנוחה, משכת עמו  יפהנ ואינה, שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם

שאינה מאירה  , חר הפתילהא היא כשמן שאינו נמשך, רוממת את  חייו במעלתם הראויה להםמ ואינה

]. בה[ )אותה(שצריבה להמשך מהצלחה שראוי באמת לחשוק , האורהו דת השלוםואינה ממלאת את תעו

, בתוכן השמן שאינו  נמשך אחר הפתילה, ראויכ הבלתי נמשכת, להסמיך זכר ההצלחה] יש) [נוכל(לזאת 

היות נחשקת מהאיש ל "לא שמחה מעורבבת וחיצונה כזאת ראו. עודת נר של שבתת שלא זאת היא

כרכי הים המה נודעים בשחיתותם . מת וחוקי חייםא פ תורת"ת חייו עהמפלס ארחו, הישראלי

בכלל הוא ציור למקום " יםה מדינת". "שמע שיש זונה בכרכי הים"ורגל בכל מ קום לומרמ ,המוסרית

שוטו שם י כ"ע, אמנם לעומת זה רגיל לקנות שמה עושר. שמות נכרים כ ששמותיהם, שאינם בני תורה 

לכל אלה השטים שמה אחר , ]שם) [שמה(מקולקלים ה זיק מצב הדת והחייםי] ודאי) [בטח. (א "בנ

בהפסד התורה והמוסר  , באדםש והצלחתם שבאה להם בהפסד הקנין היותר מעולה, עשרםו פרנסתם

, אינה מצליחתוו ,אינה מתדבקת לגוף הנושא את ההצלחה ולנפשו, פתילהה אינה נמשכת אחר, האמיתי

בשומו נגד , זאת ראוי ש יחשק בביתו של האיש הישראליכ הבאים מהצלחהשמחה ושלום ] אל) [על(ולא 

אהבת המשפחה , תם והצניעותה י קדושת הנפש וחיי"שבאה ע, השמחה והשלום, צלחת האורהה עיניו

בית כל איש ב מעוררים וממלאים את  הלב רגשי קודש לאור הנרות המאיריםה ,וחיי התורה האמיתיים

היודעים את תוכן , ן אישתעו כל נחותי ימאכ ,ף השט בכרכי היםהעו. יהודי בליל שבת קודש

שמנם אינו מהנמשכים אחר ש ,שנלקים בהם השטים לכרכי הים לבקשת הצלחתם, מוסרייםה הקלקולים

שראל י שראוי לכל איש, הוא ראשית השמנים הפסולים, מרגעהה לא זאת המנוחה ולא זאת. הפתילה

את הוד נשמת , מקולקלים והמקלקלים את הנפשה מצד האמצעיים, ואת הברק החיצוני שלו, למאס אותו

, העשירל מנם זולתי ההשקפה על החסרון שיש באמצעיים של האציםא .השגת הצלחה זוב שיש, האדם

עוד עצמותה של ההצלחה , עושר את כל קדושת החייםה עבור]ב[למקומות שמקריבים ) אחריהם(ורודפים 

חרי א שמצד עצמה לא יחשק לב אדם הישר לרדוף, יש עוד הערהו .יא רק מדומה גם לשעתהה הזאת

, שיש שמחה בלב שוכן בארמנות מ רווחים, דמהי לעין הרואה מבחוץ. ששמחתה היא רק חיצונית, הצלחה

, שחייו הם אפס ותהו, פשונ הידיעה הפנימית שבקרב, אבל באמת הלב ריקן, שאון עליזיםו ומרבה חגים

רעיונות ה .לא לעצמו ולא לעולם, ושה טוב ואינו מועיל בחייו והצלחתוע אינווש, שמאומה לא ישא בעמלו

והנה הגפן הוא ציור . מתמכרים להצלחה החיצונהה הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה

ליו את הצמר ג פן הוא דומה ע האילן הנושא, הצמר גפן. ש'תירושי המשמח אלהים ואנשים" ,השמחה



יוכל ש רק דבר , לא. כג פן האמיתי, יתן גם הוא דבר המשמח את הלבה אבל, ז "ש כלאים פ"כרא, לגפן

, שאינה נובעת מחיי צדק ומשרים, שמחה החיצונהה כן. ועד הנפש לא יגיע, האדם לעטות עליו בחיצוניותו

המשחא של ההצלחה  . וקק הואב היא רק כדמות גפן המשמח אבל גפן, הרבות העושר החיצונימ א"כ

שההצלחה , הוהה גם לשעה של, אינו דבק בבעליו וקוניו, משך אחר הפתילהנ אינו , דקאזאמשחא , הזאת

שהיא , ל הצלחת אמתש בל יותר על כל הנה הבחינה גלויה להבחין בין אורה ושמחהא .לפניו משחקת

לבין השמחה ', וטמחתה של תורה וחדות ד, ישראלמ נאהבת ונחשקת לכל אדם' ראויה שתהי

משך אחר הפתילה להיות לו קשר נ הבלתי, השמן הזה. היא מיעוט הקיום, כבוד מדומהעושר ומ המזויפת

ירמי , הרהמ גלגל החוזר מתגלגל , " בין לילה היה ובין לילה אבד"ש, יונהד הוא קקיון, פנימי עם בעליו

וחיי הזמן בעצמם לקקיון , לא ישאו מאומה בעמלםו ,ומכל עשרם בשתם משנה, הקומה יגודעו על נקלה

השמחה , אורה הקדושהה ,קודש-שתחשק בצדק מקדושת ה שבת, הי האורה וההצלחהמ כ"ע. דומים

רמה  מ המלאים, י העוף של כרכי הים"לא ע, מצעיים הגונים וכשריםא י"שהיא באה לאדם  ע, הטהורה

,  והיא גפן בוקק, משמחת אלהים ואנשים בתירושהה המתדמה לגפן אמיתית , לא כמשחא דקאזא, וזימה

א שמחה "כ, כלתהו התולעתא וכעבור לילה, שמחה גדולה בשעתה] בו[שבעלה ישמח , יונהד קיוןלא כק

ויגדיל , דכאיםנ שמחה שבהצלחתו ישמח לבב, נקי כפים ובר לבב, הורט נקנית ביגיע כפים ולב, טהורה

ת שמחה פנימי, להשכיל ולהיטיב, תמכו ידי  חכמי תורהב ' יקדש שם ד, ויאדיר כל דבר טוב ומוע יל

, גם בחלפה תשאיר אחריה כל צביונהש ,והיא שמחה קיימת, שמחתו כיין המשמח אלהים ואנשיםמ שזכה

. לא יעמוד ולא יחיל טובוש לא כקקיון הזה, " נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ"', " דיקצ 'לזכר עולם יהי"

אדם ה טרותיו שלהמישרת מסילה למ, אור קדושת נר שבת קודשל הראויים להאהב, אלה המה השמנים

ובהם ראוי להדליק נר , בקים בבעליהם קנין עצמיד ,והם נמשכים אחר הפתילה, בעמלו בכל ימי המעשה
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ועל פום חנוותא מדלן , ומדפשקי רבי, מיד ח לדידי חזי לי קיקיון דיונה ולצלוליבא" מר רבבא

ההצלחה הזאת של העושר העוברת . ערבאמד ובענפוהי נייחן כל בריחי, מפרצידוהי עבדא משחאו ,יתיה

כלל ואופן השימוש הראוי  ב ת עודתה, העמיד פה במחזה את תכונתה, כקיקיון הזה, ללכ ואינה מתקיימת

מה שמוכן ב כי לא יגע  כל אדם , ריך להיות אצל כל איש  השואף לעושרצ והנה ראשית  הציור. להשתמש בה

באשר תעודת ההצלחה הזאת , ולתה כי לא יצליחעב כ לא ישלח ידו"ע. לחבירו אפילו כמלא נימאו

הציור הזה ישמרהו , עליו' ברכת  דמ יא שתעמוד בגבולה לפי חוג הצדק והיושר שיגיע לאדםה ותכונתה

שתחום  , וד ציור אחרע צריך לדעת, השקיט את  רוחו הסוער לעמול ולהשיג עושר רבל אבל. משלח יד בעול

אחרי מ שוא לכם משכימי קום", בל לפי אותו הערך הראוי לומוגו העושר המגיע לכל איש הוא מצומצם

מפני שיש לכל עושר פרטי , וא מוגבל ו מצומצםה וההטרדה היתירה לא תוסיף על  המקור שכבר, " שבת

וכי , דעת כי איננו תכלית לעצמול ראוי, אמנם מה שנוגע לתכלית העושר בכלל. תכלית כפי מדתוו תעודה

מצעי להגדיל טוב א בהיותו מכיר העושר בתור. עליו'  דו טוב וחסד  כפי ברכת ד י רק אמצעי הוא להרחיב על

בל חלילה לו מלשכח תעודתו בתור אמצעי להרבות על א ,וצדקה ראוי הוא שגם הוא יהנה בו במשפט

עושר צריכה שתתפשס לטובת כל נקשה ה תכונת הצדקה הראויה לגדולי. נינו בצדקה ומעשים טוביםק ידו

יותר עיקרי צריך ה הצד. ממנה תוצאות לטובת כלל האומה' יסודי שלה צריך שיהיה  העניןאבל, ומר נפש

כ פארות להרחיב צדקתו "וישלח ג, וקיומה הרוחני, להא 'אור האומה עם ד, הרמת התורה' שיהי



. תקבל כלל האומה מהם כח ועזש והצד הטוב הוא כשיגיעו למקום, אומה הכלליים החומרייםה בעסקי

באמת על ' היי למען, יירתיו בכל צדדיו איך הוא צריך להיות ידוע בלב בעליוצ ,י לי קיקיון דיונהלדידי חז

דלצלולינא , ידיעה הפשוטה הקודמת לכל צריכה להיותה .סופו רק מפח נפש' ידו מוצלח לעד ולא יהי

,  אתרונגא, ארמיתותיות כדרך לשון א וניתוספו כפילות, לוליבא נראה שהוא אילן צלף כמו צלוליפאצ ,דמי

כ לומר  , סיגי גבול מ והוא מקטע רגליהון דרשיעיא, יחם יהושע לישראל את הארץ ת בו, ב"גינוניתא וכיו

ה ל שאין, ההצלחה הזאת המדומה של העושר דומה לו בזה. בירוח הוא שומר את תחומו ואינו נכנס לגבול

, אמנם מה שנוגע לעצמו. נה לחבירועליוה פ דרכי ההשגחה"יכולת לבלע כלל ולינק את הלשד השייך ע

א "כ, רבה באין קצבה שיוכל להאמיץ חיל לבלע, חל שאין לו סוף ישלח שרשיונ לא על, מדפשקי רבי

כ "ע ,כלומר כפי החק הנקצב אשר עליו אין להוסיף, אינם נובעיםש יניקתו מצומצמת כצמצום בצעי המים

המקשט את  . על פום חנוותא מדלן יתיה, תעודתול עומה שנוג. השתדלות יתירה איננה מביאה להרבות הון

רי עינו היא להרבות סחרו ה ,א כדי שיבאו לתוכה קונים ותמכר סחורתו ביותר"וונתו ככ חנותו אין

יעשה טוב  ו ירבה צדקה, עושר ניתן לאדם הראוי לו שירבה קנינו על ידוה כן. לא הקישוט העצמי, ואתננו

. יבא לתעודת אושרו, קישוט זה שעל פום חנוותאכ תור אמצעיוכאשר ישתמש בו ב, כפי השגת ידו

,  רבו לשבת בצילו כן תרב הצלחתוי יודע החנווני כי כפי אשר, דבר המהנה הניתן על פום חנוותאה וכאשר

נהנים מהצלחתו ה לפי מרבית ' לבבו של אדם שמקור ה צלחתו הקיימת תהיב כן צריך להיות מושרש

הנאה של בעל החנות מקישוט חנותו שמעוטרת בפרחים ה  טפילה כאותה'והנאתו הפרטית תהי, הזמנית

להוציא על ידה שמנה , בדין משחאע כך ראוי להיות, מהצד העקרי והמרכזי שבעושר, מפרצידוהיו .יפים

בענפוהי ו .בלת פ"י החזקת התורה להפיץ אורה ע"כללה במצבה הרוחני עב לחזק את האומה, של תורה

והשרויים בה בגלות , אומה גם בימי גלותינו ופיזורינוה היא מרכז , ארץ ישראל. כאנייחן כל בריחי דמער

תור צדקה כללית השייכה לכלל  ב ואותן צריך לחזק ולאמץ, סובלים יסורין ומכאובים רביםה המה

המעונים לעודדם ו י החולים"לפשט ענפי צדקתו על אחינו יושבי א' עם דב וצריך כל איש עשיר. ישראל

כלל הדבר שאם שבכלל תכונת השימוש . י"שיבת אי  למען ירבו הישוב ותתכונן יותר,ולחזקם

צפיה העקרית צריכה להיות טובת  ה מ"מ, כהא דמדלין על פום חנוותא, ההטבה לכל' ריך שתהיצ בהצלחה

תפשטות והרחבה ה ובתור, אשר בקרבה' וחניות האומה קדושתה ותורת דר הכלל בתור עיקר ומרכז

זה  הוא צביון העושר , היא מצוה קבועה בכל דור ודורש ,נפילת ארץ  ישראל וחולשתהבכמות לחזק 

 .ראוי לוה באופן
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הוא  , דליקין בהם כשבת אין  מדליקין בהם במקרשמ פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין, ח"ני רמי בת

.  י דכר אחר"עולה מאליה ולא שתהא עולה ע ה והוא אמר לה להעלות נר תמיד כדי  שתהא שלהבתל תני

כזאת שאין האור מסכסכת  ' תהיש והפתילה, שמן אחר הפתילה שבשמנים של הדלקת נר שבתה המשכת

איזה צורה יהיו ב קדושת הגוף וקדושת השכל, מבוקשת שהיא תכלית השבתה תעיר עוד על השלמות, בה

אין האור , הוכוס חיי התענוגים הגופניים אל פי.הריקל הגוף העב והגס שכל מגמתו היא. מבונים

אבל החכמה לא , נח עליו הרוחכ כ דב רי חכמה"ויגיד ג, ישכיל אמנם במלאכות, כול להדבק בוי השכלי

' אדם שיהיה את ' וח חכמה מצד הטבע של צלם האלהים אשר בו יצר הר רגע תחול עליו, תנוח בלבבו

הגוף . ת אור השכלחומרית תתגבר לכבות ולהכהוה כרגע כי הנטיה" אבל זה יה, שואף לחכמה וצדק

א  "האור מסכסכת  בו  כ' לא תהיש נטהר  באופן נאות' צריך שיהי, פתילה שהאור השכלי נאחז בוה שהוא



אי אפשר למנוחה ו ,להעיר את האדם על חיים של מנוחה, נוחת השבת וקדושתומ זאת היא תעודת. קבועה

. דושה הצדק והטובוכשרת להיות נוטה מט בעה אל הקמ א בהיות הנטיה הגופנית כבר"שלמה כ

לא כשכל המתחכמים ללא  , טובהל באופן שיפעל על ההדרכה הגופנית' כ שיהי"צריך ג, שכלה ,השמן

החכמה . נאש אשר ' חדות שכלם ילכו בשרירות לבם ויעשו כל תועבת ד ו שלמרות בינתם,  חכמת אמת

פעולותיו  היא המדרכת את  האדם ב, כמת ישראלח שהיא באמת , הרצויה המביאה לאחרית ותקוה

שבת היא הוראה הפרטית על ההשלמה שירדוף כל  ה .השמן שנמשך אחר הפתילה, דרך ישרהב הגופניות

תשוקה החומרית פונה אל השכל  ה תכונת הפרטים שבאומה להיות' והנה לפעמים תהי. ישראלב יחיד

טלו אלה בי אבל בבואה אל כלל האומה אז. עזור להשכיל במעשה ולהיטיבת כ"והחכמה היא ג, והצדק

, הוסיף אומץ גופני וחומרי להרבות עצמה וחילהל רק' כי המגמה הכללית שבאומה תהי, התעודות

יחש האומה תפעול רק להפיץ אורה ב וכן החכמה. השקיף אם תרמס ברגלים כל חק ומשפט צדקל מבלי

והוא  . םדק ומשריצ אבל לא למען הדריכה במעגלי. רבות כבודה והדרה בעולםה והשכלה מופשטת למען

,  רטיים כבר נמצא בהם שעורגים אל הצדק והיושר פ שאנשים, חזיון נמצא ונהוג שגם האומות

, לא ידע רחם ולא יכיר יושר, די מתנשא רק באגרו ף ובחזקת, הכח הלאומי, אבל הכלל, החכמהו האורה

, פרטיה דכל כ בודנו הלאומי הוא המושוה עם הכבו, א כאלה חלק יעקבל .וחכמתו תשמש רק להומ ב צעו

והמה מעמידים את חיי הכלל צדיקים , עמיםה הוא כבודנו נגד, החוקים והמשפטים הצדיקים', חוקי ד

יחוד לישר הדרכים ב תרדוף, כחכמת היחיד הפרטי, החכמה הכללית הלאומית. פרטה וטהורים כחיי

והצנע לכת  האמ תית היא עשות משפט ואהבת חסד ' עת דד כי, המעשיים להכיר לידע להודיע ולהודע

ההוראה שיש במצב  הגופני , שבתב כ הפתילות והשמנים שאמרו  חכמים אין מ דליקים בהם"ע .אלהיך עם

ישרת המעשים ה פונה אל' וכן במצב השכל והחכמה שיהי, ל הקדושה והצדקא מטבעו פונה' שראוי שיהי

א תוצאו ת  לשאוף רוח התחכמות בל, שוט רק ב אוירי שימשך אחר הפתילה החומרית ולא, בפועל

ששם , ין מדליקין בהם כמקדשא ,כשם שהוא תעודת הפרט כן היא תעודת הכלל, ובות וצדיקותט מעשיות

גופניות והנטיה ה והנה כשהנטיה הגופנית היא רק לחומרה ותאותיה. קדושתוו אור הכלל מראה פעולתו

כי . וכן ביחיד, מצב הקדושה והמוסר הטוב להתמיד באומהל א"א, השכלית היא רק לדברים מופשטים

, סל חיי החברה,למשל ההכרח . דדיצ י סיוע"וצריך תמיד שיתקיים רק ע, צדק בסיס  חזק וטבעיל אין

בים שלא יספיקו  ר כי ימצאו עתים, דבר זה אינו מתמיד, הוב בשביל שיאהבוךא ," שמור לי ואשמור לך"

וחיי צדק מאור ' מקור יראת ד, יאחר שאין לו מעיין טבעמ ,הסמוכות הללו להחזיק את היושר המט לפול

, השלהבת עולה מאליה' ריך שתהיצ ,להעלות נר תמיד" . עם תורתי בלבם", שבלב פנימה מקומה' ד תורת

נפש בעצם ה צריכות שימשכו מעומק, הקדושה וכל המדות הטובות, אלהיה הצדק. י דבר אחר"ולא ע

י שמנה של " הנשמה ואור השכל עומצד טהרת, בפועלש י קדושת המצות"הטבע מצד טהרת הגוף ע

שיש לאדם בפרט ולאומה בכלל כב ר  כ .י דבר אחר"ולא העולה ע, את היא שלהבת העולה מאליהז .תורה

כי כליותיו , דרך רעהמ איננו צריך עזר דמיוני לעורר רוחו לסור, ליושר האמיתיו קנין קבוע לקדושה

 " .אור צדיקים ישמח"ותעלזנה משרים

 

c. 

 
שמחת בית השואבה , פקיעין ובהם היו מדליקיןמ כנמי כהנים ומהמיניהם מהם היונן מבלאי מת

יסוד הכחות  . כחות גופנייםו כחות נפשיים, כחות האנושיים מתחלקים המה לשתי מערכותה .שאני

ציור ה והנה. בתור פועלים בלתי מרגישים, ההזנה והנמשכים עמהםו הגופניים השפלים המה כח הצומח



דבר , משכים לגמרי אחרי האורה של שמן השכלנ כחות המתיחסים אל הגוף אמנם יהיושכל ה, המעולה

קנאה התאוה האהבה  ה ,כ כחות בגוף"שהמה ג, פעולות הנפשיות של הנפש החיוניתוב זה יתכן רק

כונת ת כולם יהיו מוכנים לפעול מטבעם לפי, מתעורר והמתפעלה ,הציור והמדמה, ויתר הנטיות, והשנאה

אין התעודה , ב"כח הזן והצומח וכיו, שפליםה אמנם הכחות. ל מאור מאורה של תורההשכל המקב

אמנם  . ריאותם הבריא והחזקב פ טבעם כדרך"הם צריכים לפעול ע, הם ישנו סדר טבעםש האנושית באה

כן בחיי ו כן נוהג הדבר בחיי הפרט. נפשיים ישעבדום לתורה ולתעודהה השכל והנטיה הטובה של הכחות

בזה כבר אינ ה  . כי , המוצק אינן צריכות להתרעעו  הנטיות הטבעיות שמקורן בטבע  הגוף הבריא.הכלל

ימצא בכל הנטיות הגופניות היותר ש א כח ועצמה צריך"כ, א חלישות כח וחלי רע"שלימות כה מעלת

היא , בודת הכהניםע .רעננותן יהיו משועבדות בחשק לב לתורה ולצדק האלהיו אמנם בכל עוזן. נמוכות

, ולוכ צריכה שתראה פעולתה על הכלל, הרצויה בעבודת הקודש' ד התעלות הקדושה וקרבת, עבודת הכלל

מקום  , מיוחסים ביחוד לחלקי הגוף השפליםה בגדי הכהנים. י הני כהני שלוחי דידן ושלוחי דרחמנא "ע

הם מורים , יותמוסרה שדבר אין להם עם השכל ועם הנטיות, הפועלים הטבעיים, הזןו הכחות הצומח

בין החלק העליון מקום  , המכוון בתור  אמצעי, אבנטה .התקדשות א לו הכחות בכלל האומה

שמורה אמנם על היחש , שפליםה נפשיים לבין החלק התחתון שבגוף מ קום הכחות הגופנייםה הכחות

ועלת פ עד שהקדושה המעלה את הנטיות הנפשיות, כחות הנפשייםה החזק שיש לכחות השפלים אל

והמכנסים המה ביחוד לחלק הכחות . הקדושהו להגביל יפה את סדרי הפעולות הטבעיות לצד המעלה

נין עצמי של אורה קבוע ק כלומר שכבר , את המדרגה  של פתילה שאין האור מס כסכת בהז אמנם. הגופניים

כחות  ה אבל, א לכחות הנפשיים"לא יאות  כ, הקדושה מעצם טבעהו שכבר היא פונה אל  האור, בה

האור צריכה בהכרח ובצדק דוקא לסכסך , עולתםפ שהם פועלים טבעיים שאינם מכירים את, הגופניים

בר אין להם עם הצדק  ד הכח המעכל הזן וכל הכחות הטבעיים מצד עצמם, צמם וטבעםע בהם מצד

אל השכל וכל הכחות שכבר , ל השלטון הכלליא אמנם פעולותיהם הם מוסרים. והמוסר

פ המשקל של "כל התרחבותם עב כ אין גם  בהם רע והם עומדים לשכלל את החיים"ע. קדושתוב נתקדשו

אבל כיון , הםב מנם שבעת פעולתם הם פועלים טבעיים ואין האורה נכנסתא להורות, האורה האלהית

פעולה כשנפעלה כבר בכחות הללו ימצא בה האור ה כ"ע, שהם נכנעים אל השלטון הכללי השכלי

מה יעשה בו , בר פעל פעולתוכ אבל כאשר. יהנה ויכלכל, יעכל, הכח הזן יזון. ימושו המלאש האלהי

תורה עבודה ל ,י הפעולות הטבעיות לתכלית תעודתן"כחות הנמצאים לו עה ישתמש באלה, השלטון הכללי

כלומר מכחות  , יא מבלאי מכנסי כהנים ומהמיניהםה כ האורה האפשרית להעלות"ע. וגמילות חסדים

כך הוא בחיי הפרט וכן . מבוקשתה פעולתם בסך הכולל של תוצאות הפעולה נמצא האורהחרי א ,השפלים

הקטין פעולתו ל למעט צביונו או, בקש להתעמר בכח טבעי להחלישו או לבטלול חלילה, הדבר בחיי הכלל

פ האורה של "אבל מתוך שמונהגים יהיו ע, אומה בכללהב החיים צריכים שילכו במהלכם גם. הטבעית

ם שמעצמם אינם מהדברים א ,גם מהכחות החיוניים השפלים ימלא הבית אורה, הצדק האלהיו תורה

קדושת ו אור השכל, כ יגבר עליהם השמן האלהי"אבל כ, צמיתע שאפשר לאורה להאחז בהם אחיזה

אמנם היתכן שהאדם בחיי . רוחניים הציבו להםה עד שירוצו ארחם למטרות הקדושות שהכחות, המדות

אמת הדבר  . הפשוטהו שאי אפשר לשנותם מתכונתם הגסה, שמח על כחותיו השפליםל עודהבלו יוכל 

כ לשמח בחברת "לבו ברשותו עד שיוכל ג' כ יהי"כש ,שקשה מאד להתרומם עד כדי מדה זו

נסכו לפני מים בחג ", ית השואבהב שמחת, יש התרוממות נפש כזו, אבל בכלל האומה, שפליםה הכחות

וזאת . קום שהואמ בכל, הברכה האלהית חופפת על הכח הצומח בכללו" . נהש מיכדי שיתברכו לכם גש

כי היא מוכנת למצב נכון ונשא כזה , אומה הקדושהה היא השמחה היותר עליונה שראוי שתשמח

כי היא תדע איך לשום , יותר שפליםה עד שלא ימצא שמץ עול ורשע גם בכחותיה הטבעיים, טובה במוסרה



שמחה הלאומית ה וכאשר השכילו חכמי קודש לקדש את. לא יפרצו גדרםש הזהרואיך ל, להם גבול

שהוא אות על ההדרכה , אנשים לבד ונשים לבד, דול ג בתיקון, בקדושת הצניעות וסייגי התורה

נשי קודש המדריכים אותה בדרך  א שהאומה בכלל שיש לה מורים קדושים, כל הכחות השפליםב הכללית

, תאחדו להאירי י ריבוי אור התורה כולן"כי ע. טיותיה גם היותר חומריותנ תשמח בצדק על כל, ישרה

אחרית ב הפרט אמנם יבא למדה זו, מחת בית השואבה שאניש .פ שמטבען אינן נמשכות אחר הפתילה"אע

ז תשאיר אותן עם כל רעננותן "ועכ, נטיות הטבעיותה כ על"הקדושה האלהית מתגברת ג' שתהי, הימים

אבן מבשרכם ונתתי לכם ל ב  ה והסירותי את לב ", ר"שחיטת היצהמל"העירו חכמים זאשר כ .והדרן

יא להכיר ה אבל המדה התמידית. דיה היא הידיעה הזאת בשעתה, " לכות ועשיתי את אשר בחקי... בשר

כ צריכים  "ע. לדעת שמטבעם אין האורה נמשכת בהםו ,את הכחות הטבעיים כחקים טבעיים מוכרחים

ורה והרוממות שתשפיע בהכחות  ת י התרבות האורה בשמנה של"ית והשפעת אורה עמירה תמידש הם

כ אותם  "מה גע וממשכת, הוא הפתילה התמידית המושכת אחריה את השמןש ,הנמזגים בגוף, הנפשיים

, להקפותז, מדליקין בו על דבר שאין מדליקין בוש כרך דבר. הכחות הטבעיים להשכיל להיטיב

כ המדה התמידית היא "ע. ובמדליקין , וחניים המקודשים בקדושת האורהלחזק הכחות הרו לרומם

תורה ה ואליהן תכוין, בהן האורה נאחזת, מושכות אחריהן את השמןש דוקא מאותן, שיהיו הפתילות

בשמחה הכללית של , שמחת בית השואב ה שאני, מחיםש ובזה יהיו החיים טהורים גם, האלהית בהדרכתה

כי מצד ערך הכלל כולם . שפליםו  מאד  על ריבוי כחותיה גם היותר פשוטיםראוי לשמח, אומהה כלל

שואבה נועדת לאות על ה בשג ם שמחת בית. אורים גדולים להאיר ארץ מכבודםל קדושים ועתידים להיות

'   אבל זאת היא ר ק מעשה ד . ם הכחות החומריים הטבעייםג שאז יתקדשו, תעודת הכלל העתידה

אין דרך  , פ דרכינו"פעולותינו על אבל דרך החיים שהוא מורה קו המדה. פלא בעיני העם הזהי אשר

שרת את  ל הכחות הרוחניים העומדים, א לאותן המיוחדות לזה מתכונתן"כ ,הפתילות הללו לאחיזת האור

  .השכל ולהמלאות מאורו

 

d. 

 
ין זקוק לה ט דרב קסבר כבתה א"מ, דליקין בהםמ אמר רב , תילות ושמנים דמתניתין לענין חנוכהפ

טהורות המאחיזות בהן אורה של ה והפתילות, שמנה של תורה, השמן הטהור. השתמש לאורהל ואטור

הוא שוכן ו ,נטויה על עמו שלא לעזבנו גם בעבדותנוו'  אמנם  יד ד. אמתב המה נחלת ישראל, תורה יפה

 שאין א תנו נביא ול א   ,כל ימי נדודה בגלות החיל הזהב כ  כדי לקיים את האומה"ע. אתנו בתוך טו מאתנף

וכדי שאותן , שאבות מחכמת האומותנ י ההתערבות בין הגוים נשמע בבית יעקב דעות רבות"עוהמ יודע עד

חרי הדיעות א כי מצד הג לות והשפלות הלאומית ימ שך האדם, ורה מישראלת הדיעות לא ישכיחו אור

וכרוב הדיעות המופשטות הן , י שאין להן בירורים"עפא המפורסמות בין אומות העולם ששעתן מצלחת

דור קמו חכמי ישראל לחזק את אור   ו את עבדיו ו בכל דור' ז היתה יד ד"בכ, טיות ואומדנות בעלמאנ רק

של תורת  ' אור דל ואינן דומות כלל, פ שאין אחריותן עלינו"אע, דיעות הנכריותה פ אותן"התורה דוקא ע

הן כאור , א וחכמי הגויים" המתחדשות לפי רוח בנדיעותה אמנם. אמת שהיא א מת נצחית ואור קיים לעד

ורות והנה ההנחות של המושכלות ד כי בעבור דור או, שמאיר לזמן קט ועומד להכבות, דועךה הנר

כלולים ' יה ואם לא. מ כשהן  שולטות בשעתן בני הדור  נמשכין אחריהן"מ ,הראשונים חלפו ועוד אינן

היו רבים מחלושי דיעות נסוגים מאחרי , הסכמה לכאלהה כ אותם הפנים של אפשריות"באור התורה ג

כ "פנים בחכמתה לתן מקום  ג' יהיש הכינה לשמור כללות האומה' כ יד ד"ע. בשביל הבלי נכר' ד תורת



דיעות שמקורן ה פ שרק בכבידות יש לתן יחש לאלה"אע. מוצלחות בשעתןו לאותן הדיעות המפורסמות

משכות נ ואינן, מעשיות ודיוק ההלכות בכל מרחב החיים הדתייםה תעם המצו, ממעין זרים עם גופי תורה

וגם זה יפה להגן בעד זרם , מקצת בסמ ך ודוחקב מ הן נאחזות בה"מ, אחר הפתילה הגופנית שבתורה

כבה אין אנו זקוקים עוד י ואורן כאשר, ריך לדעת כי דיעות כאלה לא ינחלו את הנצחיותצ אמנם. הזמן

גם  . רוחוו עלה ורוממה היא מכל דיעות מחודשות העולות על לב האדםנ בתורה'  דכי עצת, לקיים דבריהן

כי אס ור להשתמש . מעשי התורה לשנותם לפי רוחםב פ הנטיות של אלה המושכלות לשלח יד"חלילה לנו ע

ערת הלב החלש בראותו רוח חכמ ת   ס לבל תגדל, ק בתור רעיון המעורר ומניח את הדעת לשעהר ,לאורה

בל לא בתור א  ,כ האפשריות להשוותם ולהתאימם"הונח בכח התורה ג, תורהה ד כצר ליסודיהזמן עומ

שרוח יון וחכמתה פעלה על , נצחון החשמונאים על היוניםו ז הו ערך נר חנוכה. עמוד קיים ליסוד מעשי

להכין , הפליא עצה הגדיל תושיה', ם זו היתה מאת דג .עקב באיזה דיעות ומחשבות חדשותי בית

ברוח לאומי כזה אשר לא לפי הדרך ' יה כאשר שלטונם של החשמונאים במלוכה, הגנת שעה, דורותל ההגנ

היתה עזרת , וכשר לזהמ הזמן עדיין' אמנם באשר לא הי. ברי ת המלוכה לדוד' כרת דש ,הנצחי של ישראל

,  " להבהל אור ישראל לאש וקדושו"' שר תבא העת המאושרה שיהיא עמם לסעד סוכת דוד הנופלת עד' ד

מלכות בית דוד היא המחוברת ". כבה נרו לעולם ועדי בשם קדשך נשבעת לו שלא"אשר , וכסא דוד יקום

נעים זמירות , צדקה לכל עמוו כאשר כן היתה מדתו של דוד עושה משפט, ורה של תורהא ביחוד עם

אור הלאומי ה .מלכהעם זה מלא עז וגבורה ועושה חיל בחוזק מו' תורת דב ומשים לילות כימים, ישראל

מתילדים על פיהו באומה אינם דומים לאותם ה אותם הכחות, הישראלי הנובע מאורה של תורה

אור תורה והאור מסכסכת  ב שהם אינם נאחזים יפה, פ הגיונות הבאים מן החוץ"מתילדים עה הכחות

שכל הדיעות כ ,פ ההשפעה השלמה שתעמוד לעד לעולם"הבאים ע, המעשיםו הכחות, אבל המדות. בהם

שהאור , את עבדיו' אז תודע יד ד, ק מבארה של תורהר המדות והכחות הכלליים שבאומה יהיו נובעים

כן  . דיעות והפרחת המושכלותה אור אמיתי שמועיל כמו בהרחבת, אור חדש על ציון, ור נצחיא 'יהי

" . ל נכרא נחנו ואין עמובדד י' ד", " מירושלים' ציון תצא תורה ודבר דמ כי", להעבודה המעשית בפועל

-' ד-דיעות שרק בדוחק ולחץ יש לחברן עם תורתה כלומר, כ השמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה"ע

, קלטים מרוח העמיםנ כלומר כחות לאומיים, והפתילות שהאור מסכסכת ב הן, צותיהמ תמימה בגופי

ירו לנו גם באורם אמנם הא , ילבשו מחלצות ישראליותו שרק מעט הטהרו ויצאו מחשכת העמים

שהיתה כבר מהניסים שלא , נוכהח כשרים הם לנר, ת חשכת הגלות אבל אינם מהאורה הקיימתא הכהה

י צריך להכיר כ ,אמנם קודש הם. ללו הם רק כסמוכות לחולי הגלות והדלדולה כי האורות, נתנו להכתב 

, מון בנים הנוטים לרוח השוררורה ולא יאבדו דרך הת כי הכין מחסה שלא תפוג , וחסדיו'  גם בזה יד ד

כי סוף כ ל . הפרד מאלהי ישראל ומעמול ושלא, כתור ה וכמצוה' לשמור מצות ד', הם גורל בקהל דל להיות

פך ,  כתיב בה אמת ד ,בהם הפונה לדרכה של תורה גרעין חתום בחותמה של תורהש סוף יש בתוכן הפנימי

. עמיםה רות המתחדשים בגלות בהתערבות ביןמתפשט ומתרחב לאוה אבל, ג"שמן חתום ב חותמו של כה

ואף אם הותאמו באיזה משך . נתה אינו זקוק להכ שאם, אורות של שעה, המה אף בהסכמתם אל התורה

דון בהם במעשה בתור חק  ל ,ואסור להשתמש לאורה, לא נעשו מעולם מעיקריה, מצותיהו זמן אל התור ה

  .ומשפט כתוב

 

e. 

 
אמר אי זכאי גמירת א   , ח וקבלה" ריוד 'משמי',  ולא קבלה כו'מרוה רבנן קמיה ראביי כוא



כל הציורים של האדם הם מתקבצים ו כל הידיעות. מ  לגירסא דינקותא"נ, והא גמרה, עיקראמ לשמעתא

, דברים הטוביםה כ הידיעה והלימוד של"ע. נפש לפעול על האדם את פעולתםה כולם בכינוס כללי בתכונת

א לפי אותו הערך "אדם לא ר ק לפי ערכם הפרטי כה עלים לטובה עלפו, של דברי תורה וקדושה

,  ועשיתם אתם-" ועשיתם אותם. "אדםה ועלים בצירופם וכינוסם לתן צורה עצמית על מהותו שלפ שהם

בסדר היצירה היא ש והנה הילדות. שמה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה את עצמול שכל העוסק בתורה

צד  מ וכאילו הזקנה תוכל, זיון עובר שאינו משאיר אחריו מאומהח  לא בתורצריך להבינה, מוקדמת לזקנה

אז נותנת , למה אז רק כשבאה אחרי הילדותש אלא הזקנה היא, לא כן הדבר. עצמה לעמוד בלא הילדות

ממילא  מובן . אדם הראויה פ שתיהן ימלא  צביון"וע, החי על הזקנה המיושבת והבוחנתו הילדות כחה הער

שלמה של  ה יש, סכום הכללי של דיעותיו ידיעותיו נטיותיו ולימודיומ ות האדם שהוא נמלאשכמו שבכלל

אותה ההתקבלות ואותה ההצטיירות , ימוד פרטיל כן בכל, פעולה במה שהילדות משפעת על הזיקנה

אותו הלימוד נלמד בימ י ' ם  היא כ"ע. אין הזיקנה יכולה לצייר, ציירת את  הדבר הבא לנפשהמ שהילדות

, מיושבת חוזרת עליוה כ כשבימי הזקנה הדעה"ואח, ילדותי מצטרף אל הלימודה ילדות היה אותו הציורה

, סכום השלם של תכונות הנפש המלאות שני הצביוניםה מועיל אותו הלימוד הפרטי להצטרף אל

, זקנהימי הילדות והתאחר עד ימי הב ראוי לו לאדם להשיגו' אבל דבר שכבר הי. ילדות ושל הזקנהה של

אדם בזקנה שאין  ה שהוא חלק מעצמותו של, ל זקנה מצד אותו הדבר ה פרטיש הנה תמלא נפשו רק בציור 

לבד ההפסד הפשוט של , פסד בהעברת גירסא דינ קותאה כ יש"ע. והוא דבר שאינו נשלם, עמה ילדות

והזקנה , אדםדיעות חדשות בקרב הי מפני שתעודת הילדות היא להכניס. זכרון החזק בימי הילדותה כח

. ו בימי הילדותל פ הרכוש של אותן הידיעות שקנה"שקפתו השלמה הכוללת עה נועדה כבר להשלים את

בישישים ", א כח הבינה המחקר והמשפט"כ, ימי הזקנהל כ אין כח הזכרון נועד מצד הטבע המתוקן"ע

 " .אורך ימים תבונהו חכמה

 

f. 

 
א יום "והמהדרין מן המהדרין בש, א ואחד" כל והמהדרין נר, ר מצות חנוכה נר איש וביתו"ת

אשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף ר ה אומרים יום"וב, דליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולךמ ראשון

, ש כנגד ימים הנכנמים"עמא דבט א"ח, ז"י ב"א ור"ריב, ליגי בה תרי אמוראי במערבאפ אמר עולא. והולך

ה מעלין בקודש ואיך "בד ש כנגד  פרי החג וט עמא"א טעמא דב"וח, מים היוצאיםי ה כנגד "וטעמא דב

ותן טעם לדבריו נ זה, ה"ש ואחד  עשה כב"קנים היו בצידן אמד עשה כבז שני, ח"ח אריו"ארבב. מורידין

כהנים ה ביד עבדיו' הנצחון שנתן ד. מעלין בקודש ואין מורידיןד כנגד פרי החג וזה נותן טעם לדבריו

את תכו נ ת   ] לעקור[א "שראל ממעמדם החומרי כי בקשו לא רק לעקור את עםשנתגברו על היונים ש

הטהרה והצניעות המטרה ' שתהי, תורהה פ שרשי"שהם צריכים להיות ע, ישראל מודיעים בעולםש החיים

נאו עם היונים וראו בזה  ש זה. משפחה ואחריהן ימשכו יתר המדות והדיעות הישראליותה הראשית בחיי

יתה ה כ"ע, עליצת החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות] את[נס ל שהעמידו, ם הםצר ואויב לתרבות

פ שאינו "אע, מיצוע הנוהגת באיש הישראליה והנה כפי דרך. שנאת היונים רבה מאד לתורת ישראל

מדות המסתעפות מזה ה האמן וכל, הטוהר והצניעות, משפחה מוכר האור העבריה מ בחיי"מ, מצויין

צות מ כ חובת"ע, פ דרכי התורה והמצוה"ית בישראל המתנהג עב ם יפה לשם ולתפארת בכלניכרי, לטובה

הרגיש בהם הקדושה ל שחייהם עצמם עומדים ראויים, נשי המעלה שבישראלא .חנוכה נר איש וכיתו) נר(

גם בחיי , א"ותם ראויים להיות מהמהדרים שנר לכאוא ,האלהית שחתמה עליהם התורה השלמה



ם אך  מצויין הוא לשמור יפה א ,ההוד והתפארת ואורה של תורה  המתלוה עמו בכל דרכיווכר י היחיד

אותם מ " .נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ד"ו ב אז יקויים, פ דת ותורה"דרכיו ע

עד שלא רק מכ לל חיי משפחתם בולטת  , קודשה היחידים המצויינים שכל דרכיהם שקולים בשקל

גמתם בחייהם איננה טובת  מ מהם ימצאו אנשי קודש שכל, א גם מחייהם הפרטיים"ית כאלהה הקדושה

יך אמנם  א .בעולמו שיתמלא זהו משאת נפשם' א חפץ ד"כ, ב"עוהה חיי, אפילו הטובה הרוחנית, עצמם

ישנם שני דרכים כלליים שהם , דו לחפצם הנעלהי שיעורר נס חנוכה את לבות אנשי קוד ש לבא על

ומתוך שהוא  , בעולמו' חפץ דב יש איש גדול שמסתכל בעין חודרת: א לשני ארחות פרטיים"כ מתחלקים

דאי ברא ו הלא, צר את האדם בכללו בצלמו ואת כל ברואי בצלם אלקיםי 'מכיר כי אדון כל הנשמות ית

הסכלות שמקפתם עד שיהיו ראויים כולם למעלת  ו שיתעלו מעמק הרשע, להטיב להם באחריתם

, היות מקבלי אור האלהי בעולםל יתברך את  ישראל' אמנם הכין ד. ועל טובו' ענגים על דמתה הצדיקים

זכות את כל באי  ל י ישראל"כשתגמר התכלית ע, משמחת את לבב כל ישרי לבה אבל רק אז תגמר התכלית

ך הנטיה הפנימית המכרעת את לב ישרי דרך ללכת בדר' הית מצד הדרך הזה. וחיים קדושים' עולם באור ד

א מפני  הסבה היותר אחרונה "כ, יחודב לא רק מפני  שהיא גורמת  להביא טובה לישראל, פ התורה"ע 'ד

,  שהיא חזקה בלבכ נטיה כזאת. ל ישראל עתידה להביא טובה להאנחטיות כולהש מפני שטובתן, ונאורה

לנטיה  , מעשים התוריים מפני טובתן הכללית של ישראלה תוכל להחזיק נטיה שהיא מיחדת את תכלית

. נטיה של אהבת ישראל המיוחדתה ליונה כל צרכה שצריכה להתרומם עוד יותר ולהתעלות עלע בלתי

בתורה ימצא ש מפני. ותורתו' א אהבת שם ד"כ, אהבה הלאומית מקור חייוה לאיש כזה לא תוכל להיות

יש  ו .הרוממהאהבה הלאומית יקח לאמצעי לו למגמתו ה כ רמה עד שאת"שהיא כ, התכלית האחרונה הזו

דבר שאהבה עצמית איננה נאותה לעומק ה שיהגה לבב האיש הנעלה לאמר כי אמת , אמנם דרך א חר

טוב ראוי לאהוב מצד  ה אבל הלא את , היה מתרחבת עד כדי לאה בה של כלל האומהת גם אם, היותר נעלה

פונה צ שר בישראלובא. את התוכן היותר נעלה שבחיים, כללייםה כ ראוי לתן את תכלית החיים"ע, עצמו

ד למדה זו שחייהם ראויים להיות חמדת כל ע כ ודאי המה מוכנים להשתלם"א, היא הסגולה האלהית

כ "א. אמת והיושרה א מצד עצם"כ, צד האהבה העצמית של אדם קרוב אצל עצמומ לא, איש משרים

 תכלית התורה ז ראוי לבנות"וע, ל כל החיים הרוחנייםש ישראל ראויה להיות המרכז] של[סגולתן 

שום אותה לתכונה נאותה בהליכות ל ,ממילא יש מ קום בלב המורגש הפשוט של האהבה הלאומיתו .כולה

מפני שהמטרה . שראלי ומק הצדק האלהי תשאר התכלית האחרונה מגמתם שלע פ"כיון שגם ע, התורה

 תשאר נחלת והאיכות הנפלאה, א לפי איכותם"כ, חייםה האחרונה איננה ראויה להיות לפי כמות

תיקון ב הנה לעומת התכלית שיש במגמ תם של ישראל לחזותו .עד מבחירה האלהית וסגולתםל ישראל

מובן ה דבר כי ריבוי  הצביונות ', חיי צדק באור דל ובהעשות כל הברואים אגודה אחת , עולם במלכות שדי

מת ו חיי הצדק ור האא ילכו הלך והתמעט כל מה שיוסיף, גורם חלוקתם לעמים רביםש שבלאומים

כ "ע. תכונת חיי התורה האלהית כן יתמעט פירודם הצביוניל כי כל שיותר יתקרבו העמים, להופיע

שניהם , פגישה היונית והנצחון של ישראלה .מכאן ואילך פוחת והולך, יום ראשון מדליק שמנה, רמזה בא

עד שראוי לקשר את   , ומץא ישראלית ביחש עמי הארץ שתתחיל לעשות דרכה ביותרה גרמו לתעודה

בל א ,שאמנם יש  תעודה כזאת לישראל, ה אומרים"ב. נר חנוכהב המגמה היותר אחרונה ויותר רמה 

אינה רק בשביל להיות כלי , שראל למעלתןי החיים היותר גבוהים שהיא עומק כונת התורה בהכנתה את

לפי המראה החיצוני ש ולמרות. א מצד עצמם נעלה סגולתם של ישראל על כל"כ, ולוכ שימוש לעולם

אבל הסגולה הפנימית שבכלל , ללתו מרובה מחבירו ק ואין לך יום שאין, הדורות הולכים ודלים

וקרת בסקירה  אחת כל הדורו ת  ס א היא"כ, יא אינה נמדדת לפי ערך של כל דור ודור בפרטיותה ישראל

וסיף יתרון מ הוא, ת וצרה רבהוביותר  תחת סבל עול גלו', מחזיק בברית דה וכל דור ודור. מראש ועד סו ף



ובאשר היסוד . שאין  דוגמתה תחת  כל השמים, זאתכ על הסגולה הכללית של מציאות אומה נפלאה

שתתעטר בה , אותה הסגולהל אפילו הריבוי העצום של כל העמים ראוי שיהיה בערך אמצעיש הוא

קשר ערך זה ל צריך, ם ונשגבם שלם מוכן לחיי קודש על הצד היותר רע בהמצא, המציאות באחרית הימים

י ההתגברות "עד צעדים הגונים על התחלת דרכו עצ להורות שגם היסוד הכמותי שאמנם, בנר חנוכה

כ יום ראשון "ע. ל ישראל קדמה לכל ש ומחשבתן, הוא נטפל ליסוד האיכותי, חשמונאים על היוניםה של

עיצומו כן יוסיף ל פלג ו ולפי גדלו, ך ואורכי אור ישראל הוא הול, אילך מוסיף והולךו מכאן,  מרליק אחד

מ  "מ ,פ שכל שתאיר האמת ביותר תלך החלוקה ותתמעט"אע, כ"ג ממנו נתיבים על כל עם ועם לפי ערכו

אבל . בהתגבר פעולתם עליהם, אורות פרטייםל כ יחלק אור ישראל"ישארו הבדלים טבעיים שעל פיהם ג

א לפי הערך "כ, התכללותו  העמים שהם מוסיפים מיעוטהיות לא כפי הענין הניכר אצלל המגמה צריכה

סגולה ה שזאת, גם הוא כולל הדבר העיקרי. וסיף התחלקות והוספהמ שהפועל הזה נובע מישראל שהוא

פ לפי "עכ. יקנה כל דור וימסרהו לאוצר הכלליש כפי הקנין, היא סגולה מ וסיפה תמיד  תהילה ותפארת

ביושר היותר עמוק ויותר ו אלית יש לה יסוד נאמן באמתה הנטיה הלאומית הישר"ב מדה זו של

א יוכל להתרומם עד מרום ל צריך שגם לאיש אשר, הנה לפי תכונת הנטיה של בית שמאיו .תכליתי

אוי ר שהרי היסוד, אין עם מגמת התורה יסוד לאהבה הלאומיתש ,שימסר הלימוד, התכלית האחרונה

כולו ' נובעת מאמונה טהורה ראוי להמסר לעם דה  והיראהכ רק מגמת התורה"ע. להמסר על עומק האמת

שיש בתכלית , שיגים עמקה של האמ תמ כ ב קוצר מילין גם לב לתי"ה יש אופן לבאר ג"ולב. כליתית ליסוד

צד נטיית האמונה  מ הנטיה התורית הנובעת רק, הנה הזמן בהתחלקו לעבר ולעתידו .הלאומית יסוד תורי

ובך  ט מה רב", היא נובעת בעקרה מיסוד העתיד, עצמו של אדםל מורגשתלבדה באין עמה צירוף נטיה 

. וכך הוא תוכן האמונה על העתיד, ל העתידא א גילוי דעת"והעבר עצמו איננו כ, " אשר צפנת ליראיך

שפחה ואהבת הורים מ כשם שיש נטיה לאהבת, נטיה הלאומית שהיא מורגשת בלבה אמנם הצירוף של

הרבה ל רגש זה שיתכונן בלב עד שיהיה הוא ראוי להיות לסיועל כי מי ג רם, רהיא בנויה על העב, בלב

א טעמא  דבית " כ ח"ע. גדול הוא הפועל זהה העבר, מעשים המטיבים ומאגדים יפה את היס וד הלאומי

א היסוד התורי "כ שמעביר את היסוד הלאומי ולא נשאר לו, ל הצד היותר עליוניא שמאי שמכוונים

המורה על הזמן העתיד הנושא עליו , מים הנכנמיםי כנגד, סיוע של דבר מורג שהאמוני בלא כל 

שאמונת זה סדר  זר עים . מאמרוב שהו א נאמן  בבריתו וקיים' שאנו מאמינים ב שמו ית, אמונהה חותם

א חיו המתים והם ל עדיין, " גוי צדיק שומר אמונים", יצמיח זרעו בעתיד וזורע ש ,שמאמין בחי העולמים

העבר שהוא המטביע את חותמו על , נגד ימים היוצאיםכ ה"וטעמא דב. ברוך מחיה המתים מברכים 

מפני שעומקו בנוי על , דות בישראלע שנוכל לקחתו לעזר להקים, קיים בה את הרגש הטבעי הזהל האומה

 , וא כנגד פרי החגה ש" שטעמא דב, מנם המבט היותר אמיתי ויותר עמוק הוא בזהא .האמת היותר טהורה

אמנם הם מתמעטים  . השפעתם על העמים כולםב שגם הם נושאים עליהם יחושם של ישראל

עד שרק  , ח ההבדל הלאומיכ הורות כי כל מה שיופיע יותר מאורן של ישראל בעולם יקטןל ,והולכים

צר לב י אבל המון ההבדלות שמקורן הוא, עולם טובה בהבדלם ישארול ההבדלים היותר טבעיים ומביאים

אבל קשר הציור התכליתי הוא הפעולה . יבטלוו כל אלה יעברו, בזדון ורשע ואהבת עצמו היתירההאדם 

ה מעלין  "וטעמא דכ. וא מערכוה כי קטן , וחק האהבה הלאומית יפסח עליו, ישראל אל הכללמ היוצאת

 ראויה  היאש טעם היסודי מפני מה יש  צורך ויש אמת בהחיבה הלאומית עדה ,כלומר, כקודש ואין מ ורידין

ומציאותה , פני שהסגולה הישראלית היא העיקריתמ ,לשום אותה בכלי טהור בשימוש התורה בישראל

והיא , הארה על כל המין האנושיה מטרה היותר עליונה אפילו מעליונותה של המטרה הכללית שלה היא

' ל חפץ דש ואותה ראוי לשום לתעודה תכליתית, כלל תמיד בכל דור ודורה מתעלה ומתגדלת באוצר

כשרה היא להיות נסמכת , לאומית שהיא ענף ממנהה כ המגמה"א. ט"ישראל אשר בך אתפאר", בעולמו



'  מצות ואמונה טהורה ביראת דו כ תורה"שהם ג, בקדושה כששומרת תפקידה ודרכי קניניהש לדברים

מצ ד   אה רק ב היא, הודיע שהשאלה של מציאות הלאומית או לא  בישראלל אמנם. החתומה בחותמה

בים יחכמו להגיע עד יסודן של הענינים המחייבים את  ר מפני שלא, חיצוניות ההבנה בשורשן של דברים

זקנים החכמים שהיו כצידן ואחד  ה כ"ע, אבל חכמי לב המ ה ישקיפו על הדברים העיקריים, נטיותה אלה

מצד ' פץ דח ה שלכלומר הנטיה האחרונ, תן זה טעם לדכריו כנגד פרי החגנ ה"ש ואחד עשה כב"עשה כנ

כלומר החפץ היותר נעלה היא , קודש ולא מורידיןב א מעלין" וח, הכמות הבאה על ידי ישראל ותורתו

ראוי לדעת שיסוד מוסיף והולך הוא מכוון ו ".אלו ואלו דברי אלהים חיים"ז נאמר"וע. איכותיתה הסגולה

שיבת המציאות  של גוי ח מצד, מחשבתן של ישראל היא קודמת לכל  והיא העיקריתש יפה לעומת הדעת

, ולוכ הולך לציין בו את ערך ההשפעה שישראל משפיעים על העולםו פ שיש פנים במוסיף"ואע. קדוש כזה

, הלאומיות שלהם שלא נקבעה לתכלית נשגבה ונצחיתו ,שכל שמצד עצמם של האומות האור פוחת והולך

עשים הם קרובים ועלולים ביותר נ ה עצמהבזו המד, יא ומתמסמסת עד שחילוקי האורות יבטלוה הולכת

וכאשר אנו . וספיםנ שמקבלי השפעתם, מצא שלגבי ישראל הוי מוסיף והולךנ .לקבל אורן של ישראל

כל תעודתה ותכליתה חשקה ומאוייה הוא להיטיב אל ש ,מבחינים את יקרת הערך של אומה כזאת

אינו  , כ העיקר היותר גבוה"ע. זאתה קרהאנו משתוממים על הוד ערך הסגולה הי', ולו כחפץ דכ הכלל

א "כ, שפעתהה יבוי המקבלים את האורה אפילו מצד זאת התעודה עצמה שלר נשאר אצל התכלית של

את הערך הנרשם , כ יש לציין במצוה זו"ע. אור עולםל מצד סגולתה להיות, אצל המשפעת בעצמה

מוסיף והולך מצד הסגולה ב שני שישוממילא הדבר מקביל עם הציור ה, הוא מוסיף והולךש בישראל

נוי על ב והדברים הללו מתאימים להיות יסוד הלאומי בישראל. השפעהה אף בלא עיקר יסוד, העצמית

שוטה הנכנס בלב לפי המלה המורגלת מהמון פ פ שגבהו מאד דרכיה  מרעיון לאומיות"אע,  עומק האמת

וא מתכוין להתכלית ה ן ש היסוד הפנימימ כיו"מ, לוית ציורים מורגלים מעמים זריםב ונלקחת, רב

,  הואה הרי הלאומיות בצורתה היא מכוונת ליסוד המעלה, ישראלב שהרושם נשאר בעצמת מעלתו רק

 " .א בית אלהים וזה שער השמים"אין זה כ" .ק שלמעלה"ק שלמטה מכוון כנגד ביהמ"כענין ביהמ

 

g. 

 
וראוי להאמר חינוך הבית , י"חנוך לנער", ינוךח ק"ההכנס בענין מחודש מתמיד יאמר בלה. ואי חנוכהכ

שהרי , תר השנים של הגדלותי שמשפיע על, אמנם ערך החינוך הוא. סתם חנוך ולא חנוכהב וכן, במקרא 

ועיל ופועל עליו מ אמנם כל הרג ל טוב. משפט הנער ומעשהו' חינוך ומה יהיה אין ידוע לנו עד כמה יפעל

החינוך הוא כח פועל על יתר הזמנים ולא מקבל מהם ש צאונמ, להכשירו יותר לדרכים טובים

גם  , עתיד הוא לעשות בעולםש והפעולה הגדולה, ק אמנם הלא הוא אורו של עולם"עולת ביהמפ .פעולה

מרום מראשון " ',מור וערוך מראש מדברים שנבראו קודם שנברא העולםג כבר הוא, בעתיד היותר רחוק

בר הוכנו והונחו בו כל הדברים הגדולים שעתיד הוא כ  ליסודוכ ברג ע הראשון"ע" . מקום מקדשנ ו

כ יבאו "ע, דבר אל הפועלה אלא שאין בכח זמן הראשון להוציא, הם בזמן היותר מאוחרמ להתמלא

כ ההתחלה הראשונה  "א. ציור וכח ההתחלה הראשונהב 'הזמנים הבאים וימלאו את אשר  הי

כי , באופן אחר' י אי אפשר שיהיכ ,ל צפוי ערוך ומתוקןשהרי כבר הכ, שפיעה על הזמנים הבאיםמ אינה

כלומר , ראשוןה אלא שהזמנים הבאים משפיעים על הזמן, לעולם' יהי' מעשה דו ,יסודו של עולם לא ימוט

כ קרויה היא "ע. אז  אפשר לצאת אל הפועל' לא היו ,ממלאים את  הניתן בכח  בההתחלה הראשונה

וכב ודו '  דור אחרון מגיל וי אור דב 'כי כל   מה שיהי, ד הנשגב תמידלומר מושפעת מכח כל ה עתיכ ,חנוכה



מתוך כך נקבעה ש ,הוא כבר ערוך בזמן ההתחלה', שר ינהרו אליו כל הגוייםא שבבית נכון ונשא' י אור ד"ע

כ "א" . זאת מנוחתי עדי עד", " יראה' הר דב יראה אשר יאמר היום' ד", בו קדושה עליונה

שאי ן , אינו יודע דרך יבחרש ולא כחינוך פשוט, ן משפיעות למלא את ההתחלהנשגבות כולה העתידות

שון זכר  ל כ יאמר חינוך"ע, א מה שמשפעת על העתיד"אמר עליה כל ולא יתכן, ההתחלה בעלת מציאות

בההתחלה יש כבר הכל אלא , קום אורו של עולםמ ,אמנם במקדש אשר  לעולם זאת על ישראל. משפיע

ומתוך שהיא קיימת בכל  , מושפעתו שון מקבלתל,קרא חנוכהת,ימוה ויפתחוהבאים ישלה שהזמנים

כ לא "ע, ההעלמהו השלם בתכלית גם ב עצם ימי הירידה, ל העתיד הרחוקש צביונה ובכל כח קדושתה

עיר עז לנו ישועה ישית ", אלהינו '  י שם אדיר  לנו דכ ,יוכלו זרים ורעי גויים לכבות אורה לג מרי

 " .חלו חומות

 

h. 

 
. סכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימיםה .ה ככטליו יומי דחנוכה תמניא אינון"ר בכ"תד

שאליו פונות כל , ק לזמן העתידר יגלה, וחפצו הטוב בעולם' תכלית של כל נשגב וקדושת שם דה אמנם

הם של ישראל לגוליג י"וזה יגלה ע, הוה כח העתיד נגלה איך הוא הולך ובאה אמנם גם בזמן. הקדושות

יקף  ה כ השבת היא מורכבת עם"ע. ין פותר לחידת עולמים זאתא שלולא תכלית העתיד הנשגב, הנפלאים

להורות שבעצם הזמן ההוה רושם הזמן , קדושהו ורומז ליום שכולו שבת  מנוחה, הזמן ההוה המתמיד

עיניהם של ישראל חשיכו ה ,היונים אמנם בקשו  לסמות אורו  של עולם. בר מוכן ומ וחשכ העתיד הוא

עד , עתידב ל יסוד העיקר של לקיחת ציור הזמן ההוה בלא שום תעודהע ,ומלאו את העולם פחזות והוללות

ושעבורם תקנו במקדש לאמר , אמר אין עולם אלא אחדל שגרמו להשפיע על הכתות הרעות שיצאו מקרבנו

מן ", די באמירה אחת, בהירותשכל ה בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני, כלומר". עולם עד העולםה מן"

,  תעודה של העתיד ה ראוי להעמיד מפורש את, אבל באשר האפילו אור האמת, שקףנ והעתיד כבר, "העולם

ת  א  וכבר אנו יודעים. מ דבר אלהינו יקום לעולם"מ, ותו מן ההוהא פ שהעינים הטרוטות אינן מכירות"אע

בוררת גם  בעת החושך שלא יראה לעיני בש ר  מ ווהיא לנ, נחלתן של ישראל, פ הנבואה"תעודת העתיד ע

מו כן את העתיד בזמן כ לכלול" מן העולם"כשם שדי באמירה אחת . עתיד מתוך ההוהה באופן מוחש כח

, שבתה שכולל ההיקף הזמני ההוה שבתוכו כבר נכלל, בעה ימיםש כן די בחנוכה של, הבהיר והמאיר

שטשטשו את בהירת ההוה , גרמו היונים ההולליםש האבל לעת היריד. הרומז ומכין ליום שכולו שבת

דרוש ' הי, " והאלילים כליל יחלף" ,וכבודו בעולם' שאז יגלה אור ד, תוכו את ה עתיד הנהדרמ מלהציץ

לעשות , לילהח שלא תתקמץ גם היא בהוה כאותה של היונית, ישראליתה לחזק את הצפיה העיקרית

להורות בפועל שכל מגמותינו יגל ו , היקף הנהוג בהוהה  עלכלומר יום אחד העודף, החנוכה שמנה ימים

רפא מעורונו ורעותיו הכלליות י והעולם, שיצא הזמן בכללו מידי שפלותו, פעלן רק בעתידל ויצאו

כאומר , ינוןא כ יומי דחנוכה תמניא"ע. שראל ותעודת אורו של  מקדשי שהוא מגמתן   של, והפרטיות

 ".מן העולם עד העולם"מפורש 
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צריכה שתחול בין על הצרכים ' באה בברכת דה ההשלמה. ודלא להתענות בהון, לא למספד בהוןד



כ "ע. כונים לצרכים הרוחנייםנ משים לאמצעים)ת(ל הצרכים החומריים שהם נצרכים ומשע הרוחניים בין

שתי ל ריך שיונח רושם על ההשלמה היוצאה מההצלחה הכלליתצ ,במקום תשועה כללית לעם כולו

התענית הוא צער גופני מורה על חסרונות , וחנייםר ההספד הוא צער נפשי פונה לעומת הפסדים. חלוקותה

תכלית אחת של י חידו של עולם ל הרמתן של ישראל יתאימו שתי ההצלחות להיות משמשותב .חומריים

 -י  "לוםבולך שג השם. "ולן עם כל הודן וההשלמות החומריות עם כל שבעןכ ההשלמות הרוחניות, ה"ב

 -ודלא להתענות בהון ,  מצד הרוחניות-מספד כהון ל דלא,  חומרי-" חלב חיטים ישביעך", רוחני

כאשר התמכרו לההצלחתם , נצחונםמ שעמים רבים בא ה להם מפלתם דוקא , להורות בא. חומריותה מצד

קל של ההצלחה משה כ תמיד צריכה עין ישראל להיות צופיה להעמיד"ע. אנושיה החומרית ויאבדו יתרונם

צריכים להיות הולכים במר  , אנשי קודש, היו אנשי רוחי לבל, הרוחנית במקום ההצלחה החומרית

, מתמוטטת  חלילה לרגלי השביעה החומריתה ,ואהבתו' יראת ד, הספד על הקדושה והמדות הטובותו רוח

 .מצורפת עם דלא להתענאה' הית ,א דלא למספד"כ

 

i ̀. 

 
חכמתם מנהגי הם , ע"יחש ישראל א ל אוה. בהיכלש מאו כל ה שמניםכשנכנטו יונים להיכל טש

שר סביבותיכם א וכמשפטי הגויים"לי ההפרש שבין הקובלנא של "בר פרשו חזכ ,ונימוסיהם

כמתוקני ם שבהם לא  , " ביבותיכם לא עשיתםס וכמשפטי הגויים אשר"אותה של ל"עשיתם

יא צריכה שמירה יתירה שלא ה שבהם גםאמנם העשיה כמתוקנים  . מקולקלים שבהם עשיתםכ עשיתם

ישראל צריך ש ,והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא. נימוסים המקולקליםכ כ"ימשכו אחריהם לעשות ג

הנהגה ישרה ותיקון ישובו של עולם , ראה דבר טובי אם לפעמים, שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר

כי בהכנס רוח  , תוכן חייו הפנימייםל  יכנסיראה שלא רוח העמים בכללו, יקחם להביאם לגבולוו בעמים

מקומו ועל כסאו מ אז כבר נהדף רוח ישראל. שראל אז אין מעצור ואין מעמדי העמים לתוך חייהם של

התורה והמצוה וכל המדות הקדושות שהן . קבוע בלבו איתן' א רוח ישראל צריך שיהי"כ, ישב זר

מצד צורך השעה , הטפל שבחייםו ומצד החיצוני. צריכות שיהיו חסנם ומעוזם של ישראל, הל שייכות

רוחו בקרבו ש ז"וכ. קחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיול יפנה לפעמים, וישוב העולם

ינו מצוייר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו ונוגעים א הדבר, אלהי ישראל ותורתו' איתן ונאמן לשם ד

יפיפיתו של יפת באהלי , קבל מהםל ו המה יביאו לו את הדרוש לוא, א הוא יבא לקחת מאתם"כ ,בנחלתו

, ל הרוח הישראליע לעשות צביון חדש, רץ להכנס בתוך עומק קדו שתן של ישראלפ אבל כא שר רוח יון. שם 

שמנים ה טמאו כל, כיון שנכנסו להיכל, פ המדה היונית"ישראלים עה ותשוקות חדשות בפנימיות החיים

,  י המגע עם התרבות היונית ההוללת"התכונות שנפגמו עו ק את ע צמן של אותן הדיעותלא פסלו ר, שנהיכל

להורידם , לתן בהם טעם לפגם, התורותו דבר פעל על כל המערכה של הדיעות והמדות המעשיםה א"כ

סוד להורותנו את הדרך י לנו עמוד זה' ולמען יהי. 'עולתם הטובה והקדושה על עם דפ מקדושתם ולמנע

ותם א להשמר שלא יכנסו, ופן נתיחש אליהם לחכמתם ומנהגיהםא ו ופיזורנו בין העמים באיזהבגלותנ

לבלי , יתברך הנקרא עלינו'  מקודש בק דושת שם דה הדברים הנקלטים מאויר א רץ העמים בפנים חיינו

כי רק חלק זה , פ התורה"עש כי אם הזרם הזר יגע רק בחלק קטן מהדיעות והתכונות, אמרל נתפתה

י "מתחלל עש ואף שגם מצד חלק אחד מחמד ת חיינו ואור תורתנו, ובעיםק ראה לעינינו שמתחלל אנוהנ

אבל חלושי הדיעות . שמר את  א ורח החיים האמיתייםמ די הוא להבדל ולהתרחק ולשמור מכל, מגע זר

 החסרון  שהם יחיו בהם למרות, פניהםל ועוד המון רב של תורות אמת וחקי חיים, י יחיו בנותרכ יתנחמו



כיון שרק נכנטו ש למדנו. רוח הזר שחדר כבר אל עומק החיים הפנימיים שלהםב הנמצא במקום הנפגש

לשנותם כמעט ע ל  , ד לחיי התורה והקדושה לפגוע בהםע ,כיון שרוח הזר חדר עד לפנים, יונים להיכל

תפשט זרם יל חכינאוכארסה ש, וית אחתז שוב לא יניחו. כבר טמאו כל השמנים שכהיכל, ביונם הםצ פי

שחת קודש משמנה של מ וכל שמן, לקלקל טעמה אמונתה ותומתה, ופה של האומהג הזר והמשחית בכל

עד שאם ישארו מעשים פרטיים , הנה יטמאוהו, כל המצביםב הכח המקדש והמאיר מחשכנו, תורה

רים הטפלים פ רוב הדב"וע, לומדה מ יהיו כמצות אנשים, תורה ביד אלה הנפתים אחר רוח זר ה מן

 .שמן הנטמא להאיר אור קודשה בכח' ולא יהי, ישאירו
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ל א  ו ,ג"לא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהא בדקו ולא מצאו, כשגברו בית חשמנאי ונצחוםו

השחתת המדות  , טומאת  השמנים. מנו שבעת י מיםמ ונעשה בו נם והדליקו, היה בו אלא להדליק יום אחד

צרה היותר איומה הנוגעת עד נפש  ה היא,  למחנה ישראל מסבת  התגברות היו נים ושלטונםבאהש ,והדיעות

אחדות , תורהה שאם הדיעות המסתעפות מן עומק יסוד, מפלאות תמים דעיםמ זאת היא אמנם. האומה

הוכן להורות חוקי  ' נה כשם שהכהן הכללי שבעם דה ,נפגמו מתגרת עו ל יונית, השם יתברך ואמונתו

כן יש בכל אדם , יות למופת לעם כולוה להראות בפועל תוכן של חיים קדושים וטהורים למען, טיומשפו 'ד

לקדושת החיים , פנימיתה התשוקה. פני שבכללם המה ממלכת כהנים וגוי קדושמ ,מישראל צד כהונה

ני  עשר שמ ה בתעודת"וכבר ביארנו בע. נוזה בעומק הלב הישראליג היא, ולדעת התורה וללכת בדרכיה

והנה הכהונה . עצמית הנמזגת בנפש כל אדם מישראלה שהוא בא לעורר את יסוד הכהונה, הנאכל לבעלים

יתה כבר מוכנת להתחלל מכחה ה גם היא, תפשטת על דרכי החיים ועל כל מרחב הדעה הטהורהמ בכללה

איש ה ששם גנוז הקשר הפנימי של, לב שוכן אור הנשמה הישראליתב אבל עוד יותר עמוק. של יון

והרצון החזק והנערץ , אלהי ישראל' עקרית בשם דה עם האמונה, המופיע בכל עז בכלל האומה, הישראלי

שדוגמתו בתוך הכלל הוא , ישראליה זהו העולם הפנימי. מהאמונה בכללה, הפרד מבית חייהםל שלא

אותו הפך . שמייםגה לפנים לשרת בקודש ביום  הקדוש המובדל מכל עסקי  החייםו הכהן הגדול הנכנס לפני

לעקור מכלל ישראל קישורם הפנימי  , יונים לטמאותה לא י וכלו, ג"הקטן שמונח בחותמו של כה

א יוכלו לכבות את האהבה ונהרות  ל מים רבים", זה לא יוכלו כל בעלי כח וזלע, אלהי ישראל' ם דע העמוק

חיים בפועל לא ה  גנוזה ועלכאשר האמונה רק בלב תהיה, פך נשאר בקטנותוה אמנם כאשר" . לא ישטפוה

פ היסוד "החיים בפועל כבר לקחו להם דרך אחרת שלא עש כיון, במה זה תוכל עמוד, תראה את כחה

ערימת הדשן של החיים המוזרים מ הלא תוכל חלילה שארית הפליטה להכבות, אמונה הפנימיתה של

נפלא שיש ה בל ז הו הכחא" . באפס עצים תכבה אש", ורה מלהתפשטא המוצברים עליה ומונעים את

דיעות המתפשטות העומדות מנגד , יים הפוכים מתוכנוח פ שימצא לפניו דרכי"שאע, ברשף האור הגנוז

פוכה מאשר טמון בפנימיות היותר עמוקה  ה בלי דעת של אותן בעלי ה דיעות שהם בזה הולכים בדרךמ ,לו

תלהב ויעקור משורש את כל  י יצוץ הקטןוהנ, י עלילותיו עם עם זו בחר לו"ע' גלה יד דת והנה. שבנפשם

ל ארחות כ ויתפשט על, דיעות ההפכיות אשר נערמו עליו חמרים חמריםה ואת  כל, ארחות החיים הזרים

יספיקו כחות החיים המעשיים שהם כבר הולכים ש עד, החיים להשיב לבן של ישראל לאביהן שבשמים

הוה ועד בא התקופה החדשה ה עד עבור כל הזמן, להחיות את ישראל ולהאיר אורם, המצוהו לדרך התורה

כ בעת  "ע" . יעקבב ובא לציון גואל ולשבי פשע. "'נת גאולה ויום רצון לדש עד בא, של אור חדש על ציון

ונשאר  ר ק   , חיים היונים נתפשטו בארץ ישראל למכבירה אשר  סדרי, בעת המהומה והמבוסה, ההיא



פך שמן קטן המונח כחותמו של ,  דוגמתוב האות' הי, ראליאמונה הפנימית השוכנת עמוק בלב הישה זיק

, הולכים במרוצת זמן ההוהה אבל היוכל להתמיד אורו בהיות סדרי החיים.  טמאו זריםי שאותו לא, ג"כה

א "אין  בו כו פך השמן ק טן הוא. לעשותו ידוע ומובן ומוחש בלב, לפשטוו בלתי נמשכים אחריו לחזקו

י אור הפנימי של  "ע, ירום האדם משפלות החיים] שבה[ שעת התרוממות, שעה אחת, להדליק יום אחד

יים קיימים בכל מעשיו בדרכה של ח ומהר ישוב לרדת באין לו קשר, אלהי עולם' אמונה בשם דה קשר

ל האמונה ש פ שלא היו כלל החיים אז מוכנים שיתפשט בהם אור קודש"עא ,אמנם נעשה בו נם. תורה

הנה יספיק זה הפך הקטן , מו בעבור שמו הגדולע  ואמונתו שלא יעזוב את'אבל מכח יד ד, העיקרית

בא תקופת העתיד ו הרומזים על הארכת הזמן עד עבור כל תקופת ההוה, מנה ימיםש להדליק ממנו

 " .מים לים מכסיםכ ' דעה את ד"שהארץ תמלא , הנאדרה בקודש
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הרוחנית שנמשכה מתוך ההתפשטות המדינית התפשטות ה זאת . שנה אחרת קבעום ועשאום ימים טוכיםל

קום לדון אותה כמאורע של תקופה  מ היה, שהטילה ארס בדיעותיהם של הרבה נכשלים מישראל, וןי של

לה משכה לבבות ש ובחן החיצוני, אמת אותה  הפעולה הרעה חדרה ללבבות רביםב אמנם. רחוקה ומקרית

יעות ד שהתפשט על, תמידות להיות נפגע מכח היונותכ ב"לול גע 'עד שהמצב הרוחני של ישראל הי, רבים

אלא שאותו פך השמן . בים בדרכי הדת והחייםר ומסתעפות למעשים, רבות שהן שרשים גדולים בתורה

החזק ואמוץ בעומק נפשותיהן , באמונהש כ על השורש היותר פנימי"שהוא רומז ג, במאורע הנסש ,החתום

ל הכחות המתפשטים  כ והוא עתיד לשלח אורו על,  את האהבהיבים לא יוכלו לכבותר שמים, של ישראל

, כ בעבור שנה"ע, את הדיעות התוריות המתיחסות להםו להחיות את המעשים בפועל, להחיותם

, ל שמן משחת קדש של יסוד האמונהש מכח האוצר הפנימי, היא על ישראל' השמירה הזאת שמיד דש ראו

ושלעולם צריך  , רוח היוניה אפסה המלחמה של התנשאות התגברותכי עוד לא , דורותל דבר זה ראוי לקבע

א רק  א ת   ל כי, אף גם זאת השקיפו. כ קבעום"ע, להיות מגין, רים שולטז שבו אין מגע, כח השמן הפנימי

א "כ, עד שאין לנו כלל במה לשמח על מציאותו, עקבי מפגישה זו של רוח יון החודר במשכנות, הרע נקבל

כי כל אותם הדברים , פרטב והנהגתו עם ישראל, ה בהנהגת עולמו בכלל"קום בדתו של ממ כך היא

כ הפגישה "ע .הם עצמם גורמים לפאר יותר את  כח הטוב והאמת, מציאותםב המתנגדים ונראים רעים

עוד תשמש עם כ ל , שהוא מעוזם של ישראל'  און דג היונית כשתגמור מהלכה להכנע כולה מפני הדר

יפיפותו של יפת תיקבע באהלי , עולםב אלהי ישראל' ועצמה לתורת אמת ולגדל שם דהוסיף פאר ל כחותיה

כ ראויים  "ע. שראלי השתולה על הרי, ט הורה' פאר ולרומם עוזה של תורה ויראת דל להרחיב ולשכלל, שם 

ימים  ה יש כאן שני חלקים שהם מתיחסים אל אלו. הלל והודאהכ .הם הימים הללו לקבעם ימים טובים

החוזק הגדול של אמת ת   , גישת זה המכשול העצוםפ י"הצד הטוב שישאר  לעד לישראל דוקא ע. יםהטוב

עד שרבי ם  , אור והן מתפשטות מ אדל שיוצאת אל הפועל דוקא במה שכל הדיעות הרעות יוצאותכ האמונה

ינו ודבר אלה, נתעודדו וכאשר למרות כל אלה קמנו. ולעות את אמונת ישראלב יבהלו משאתן וידמו שהן

גם אותם הקנינים שהם טובים לשמש את , קרנם מתרומםו הרי דגלם של ישראל, יקום לעולם

,  דיעות דקריבין לארחא דמהימנותא ה מאותן, שנלקחו מאוצר הפגישה היונית, אמיתי של התורהה האור

'  מאת דליונה שע זאת  היא טובה, להסיר מהן כל סיגיהן ובדיליהן, ל תורת אמ תש שנצרפו ונטהרו באש דת 

והודאה היא על ההצלה הזמנית מהחרבן . או לקבע הללר ז"ע, היתה זאת להכין הכל להטיב באחרית

אויה היתה המטרה של קביעות ר אמנם. שהיה לנו' לולא ד, פוי על ישראל מידי רשע של היוניםצ שהיה



תענוגי ו יםכי חמדת החי, אבל כדי שלא יטעה הטועה, משת ה ושמחהב כ"טובים לקובעם ג-אלו הימים

ובל יאמרו , הכנס בגבול ישראל מפגישה זאתל זהו הרכוש שהוא ראוי, בשרים שהצטיינו בהם היונים

ההלל שמורה על ] ?[פאת מ כ"ע, כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים, ומריותםח הנפתים אחר

ות כי אותם הכח, טובות אשר חושב על עמו ונחלתוה וטובו על המחשבות' ההכרה בחסד ד

צמם יהפכו לסניגורים ולאמצעיים ע הם, שהתנשאו לקעקע ביצתן של ישראל, רוחניים של יוןה עצמם

אין נאה לערב , שראלי אלהי' וכבוד שם ד, עמים הודה והדרה של תורת ישראלה המראים יותר בגלוי לכל

ות אין מוצאה בא רח, ההיפוך לטובה של פגישה זוו כי הסניגוריא. עמו משתה  גשמי וחומרי

א יש יחש "כ, כל מיני הרחקהב ל רועי האמת"שמהם הרחיקונו חכמינו ז, הוללים של היוניםה החיים

ובתן של ט על, אמנם מצד חלק ההודאה. שיש בהם כבוד ותועלת, בלבש לדברים רוחניים של הרגשות

אמתו  על חסדו ו' שא כוס ישועות ולקרא בשם דל ,כ שמחה חומרית"ראוי הוא לשתף ג, ישראל ההוית

הורות שאינה ראויה להתפשט ל ,ובאמת נקבעה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית. עשותל אשר הגדיל

שהם , שראלי להגן מפני הטועים להשריש רוחה של יון החומרי בכרם, ימיםה על כל היסוד של שמחת אלו

להכי ר  , קודש אלואמנם יסוד התכליתי של ימי . ד עת קץע שלא הושרשו לגמרי, עודם שרשים פורים לענה

מתנשאים להשחית ולבלע כל קודש הכין ה איך מהמון הדברים', ערך הנשגב של הנהגת אדון כל יתה את

שלא נפטר ממנו בעצם , שוע וכאשר אירע ליעקב עם שרו של. כ יענה אמן"מלאך רע בעש עד, רטיה למכה

ערך ל שהיא פרטית, ההויתכ התשועה "ומזאת התכונה נצמחת ג. םשהתאבקותו עמו עד אשר ברך אותו 

ועל שניהם יחד נקבעו הימים  , חשך לאורה התשועה הרוחנית הגדולה ההולכת ומתפשטת להפוך את

  .ם בהודאהג בהלל, טובים הללו
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ממשמע שנאמר , כתיב והבור ריק אין בו מיםד מאי, ת"נ כר מניומי משמיה דר"ר כהנא דרש ר"א

ישנם . כ אכל נחשים ועקרכים יש בו"ים אמ ,ב מים"ל א"אלא מה ת, איני יודע שאין בו מים, יקר והבור

אולם לא התיחשו אליו ביחש , הועילל א"יש במציאות דבר שאינו מוכן כ, יני סיבות של היזקמ בעולם שני

ותו ההיזק עומד על  א ובזה האופן אין דרך התיקון של, א ביחש של קבלת היזק"כ ,של קבלת תועלת ממנו

ותחת היחש של , יוחש אל הדבר ההוא אבל בשינוי יחשמ א ישאר"כ, האדם ממנוהסתלקותו של 

וראוי , דבר המ שולל מכל הכנה בפועלב כ"וזה הענין יתכן ג. עמיד עצמו ביחש של קבלת התועלתי ההיזק

ל  סילוק האדם ש כ אין  מונח בעצמות הענין הכרח"שודאי ג, היזק בין לתועלתל הוא להיות מוכשר בין

אמנם אם  האדם יפול אל תוכו , בור שיש בו מים. ועלתת א להכשיר אותו  שישאר במצב של"כ, ממנו

כשישאר האדם מתיחש אל הבור , תועלתל ויוכל לשמש, אבל אין הבור מתיחש בעצמו להיזק, יוזקו יטבע

' בל אין זה הכרח שיהיא ,אמנם אין בו ת ועלת, בור ריק. א להיות משתמש ממימי ו"כ לא להטבע בתוכו

, עקרביםו אמנם בור של נחשים. וכל להמשיך בתוכו מים לשימושוי כי, אדם מוכרח להיות מסולק ממנוה

כי לא זאת  הי א  , ולהסיר כל יחש מהאדם אליו, מנומ הנה בתוכן הבור עומד הוא שיהיה האדם מתרחק

,  ף נקראוישראל בכלל על שם יוסו ,לי כל מה שאירע ליוסף אירע לציון"בר הגידו חכמים זכ .המרגעה

אמנם ישראל ש והנה היו רבים שחשבו". בור אין מים בו", קראת בשם בורנ הגלות" . נוהג כצאן יוסף"

א "כ, לתה מחשבה שאין הרעות מונחות בט בע הגלותע אבל בלבם, י הגלות"סובל הרבה רעות וצרות ע

ל לו ישכילו  אב, תמשכת עליהםמ ששנאתם, שהם מתיחשים אל העמים באופן כזה, ל ישראלש במצבם

מדה וימצאו ח אז עצם הגלות יהפך להם לארץ, ראוי להיות נאהב מהאומותש לשנות את המצב באופן



אשר רק  הבלתי נזהר ינזק  , דמות את  הגלות לבור מי םל צאן או בדות הללו היו יכולים. מנוחה אשר יבקשו

אמנם  אך לש וא  . שביר צמאונותוכו וימ ישאב, אמנם   המתיחש אליו ביחש הגון, י יטבע באין  מעמדכ על ידו

, מה לישראלש י לא די שאין בטבע הגלות אופן הכנה מוקדמת להיות מרגעהכ ,נתעו אלה לבקש אהבה

דרכים שיוכלו לחיות בתוכה , רכים של מחיה וכלכלהד א אפילו יתאמצו ישראל בעצמם לחדש להם"כ

כ  "ע. ונים העומדים לבלע ולהשחיתש םכי יפגעו מכל צד  במזיקי, לא יוכלו,  אשר עמם' רכם ותורת  דד פ"ע

משכת תועל ת  ה שאמנם מוכשר הוא לאיזה, גלות אפילו לבור ריק שאין בו מיםה אי אפשר לצייר את

פה "שלא יעלה על דעת האדם לאמר , חשים ועקרביםנ א תכונת הגלות הוא בור מלא"כ, בידים חרוצות

יהיה לו למקום , יחושו לבור הזהו  מצ בו הואלא יעלה על דעתו לומר כי ב שנותו את, " ויתיהא אשב כי

מען יהיו ל , " ובגויים ההם לא תרגיע"מנם זאת  היא הקללה מעין ברכה א .מצאתי מנוחה: שיוכל לומר

למען דעת שלעולם לא תהיה הגלות מקום , מדהח תמיד עיני כל ישראל נשואות להר הקודש ולארץ

התיחש אליו באופן בלתי מרגיז ל שאין דרך, ועקרביםכי היא בור מלא נחשים , מרבץ צאן יוסףל מוכשר

יזיקות כלליים שהגלות פועלת על כלל ה הוא בדיוק שני מיני, ושל העקרבים, מנם היזק הנחשיםא .ומכאיב

שיכת נחש באה נ .י עקיצת עקרב"לההיזק הבא ע, י נשיכת נחש"ין היזק הבא עב הבדל יש. אלה' עם ד

אבל הוא , בין שיניו עומד או מעצמו מקיא , נחש ל  זרע חוהמאיבה הנגזרת בין, בכונה מאתו

ה הנחש בנשיכתו מתמעט כחו ז לעומת, עקרב הוא עוקץ בזנבו החד בעוקצו בלתי כונה. הזיקל מתכוין

מנם העקרב א .פ הגידול לא יוכל עוד להזיק"ועד שישוב אליו ע, נשיכהה י"המזיק שהוא מוציא ארסו ע

ישנן תקופות כאלה שרגשו לאומים  . וסק כלל בעקיצתופ ואין ארסו, תר דמחיאדמחיא ב, אמרו בירושלמי 

בכונה , זאת היתה נשיכת נחש. לינוע אלהי ישראל שנקרא' ק ומשם ד"ת בית ישר אל מזרועות תוהא לנתק

ם ה רבה נפשות ג ,אמנם הרעו והצירו מאד לישראל. ת מחשבתם  הרעה לפעלםא והתרגשות עמדו להוציא

י ההתרגשות החצופה מצד "כי ע, שיכה זאת המסוכנתנ י"אבל הארס נתחלש ע, תהיו להם לברו

ד שרבים עמדו בנסיון והדמים ע ,כ כחות הטוב והקדושה לעומתן"ריבוי הרדיפות נתעוררו גו ,האומות

דורות  ב יתברך' יו להועיל לחזק יותר קדושת התורה ואהבת שם דה הם, הנשפכים על קדושת השם

לא כן אמנם  . רמו לי להאיביני על אבי שבשמים ג המה, " אשר הוכיתי בית מאהבי "אלה המכות. הבאים

מצד שפלות התורה והוגיה , דלותןו מצד שפלותן של ישראל, הן בלא כונה רק מטבע ה גלותש הנה העקיצות

אמונת   , ויראתו' ד אהבת, טהרת הלב. הולך מצב הכללי הלך וילד, אומה בכללהה שהוא נמשך משפלות

מפני שטף זרם התרוממות   , אז הולכות ויורדות בעונותינומ וכל מדות הקדושות שהן נחלה לישראלאמן 

דומה לעקיצת . רידה טבעית לגלותי זאת הירידה היא. עמים היושבים שלוים ומתנשאים בגדולתםה רוח

 א "כ, נשיכתהב במה שאינה מאבדת כלל את ארסה, גרועה היא מנשיכת הנחשו ,עקרב שאיננה בכונה

שחלילה , יחקק עמוק בלב האומה בכללה ובפרטיהש היתה זאת כדי '  אמנם  מאת ד. מחיא בתר ד מחיא

, גמתם  תהיה רק לשנות את יחשם  אליומ עד שכל, חשוב את הגלות והפיזור למקום מנוחתם הטבעיל להם

ל הגלות הבור הרומז עש ,כי מראש מקדם הוכנו מעשי אבות סימן לבנים, לא כן. נוחהמ ובזה ידמו למצא

, מנםא  אין בו מים, אין אפשרות להוציא ממנו מחיה תקומה ותועלתב ,היה ריק, שאירע ליוסף, הכללית

אשר יתמו רק בה עלות יורדי בור מן , בעיםט הפסדים מכוונים והפסדים, אבל יש בו נחשים ועקרבים

 " .דם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בוב גם את", הבור
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י וכי ל כי אמריתה קמיה דשמואל אמר, עות כנגד נר חנוכהמ אסור להרצות, א אמר  רכ"דה ארמר רב יהוא



לא  ש במה ששפך יכמה, דתניא ושפך וכיסה, דושה יש בוק מתקיף לה רב יומף וכ י דם. נר קדושה יש בה

לוי ת קדושההבדל שבין מצוה ל. לא יהיו מצות כזויות עליוש נ"ה, שלא יהיו מצות בזויות עליו, יכסנו ברגל

הכבוד שראוי לו שישער בלבו בכל דבר הנוגע ו בזה שמטרת הקדושה היא להשריש באדם את הרוממות

תפארת נשמתו היא נערכת באותה ו למען תחקק בלבבו האמת הנעלה שהוד האדם, ה"קום במ לכבודו של

, בוד שמיםכ רתהכ, ובאשר זו היא התכלית האחרונה. משוער בנפשו פנימהו הוא מושג ' המדה שכבוד ד

כ ההנאה היא אסורה בכל דבר  קדוש למען דעת כי "ע, חרתא שאין לומר עליה שהיא אמצעי לאיזה תכלית

א עצם רישום הוד הקדושה בנפש "כ ,והמשכת איזה טוב אחר היא תכלית הקדושה, הנאה הפרטיתה לא

המצות . דמותל  שנוכלשגדול הוא מכל טוב שנוכל לצייר ומכל הנאה, שגבהנ הוא עצמו התכלית היותר

, להכשיר נשמתו, כללו ובפרטיו לתכליתו הנעלהב אמנם הן עצות עליונות מכשירות את האדם

כ אין להשריש במצות אותו  "ע. שלמתוה אל הטוב הנשגב שהוא עתיד להשיגו באחרית, מדותיוו כחותיו

. תעודתן ותכליתןב תאז לא היתה עשיית המצות מביאה לידי הסתכלות והתבוננוש ,הערך שיש בקדושה

אל האור העליון שגנז צור  , ל דרך החיים והטובא א צריך לדעת כי המצות מובילות  אותנו"כ

כ אין להרחיק ציור "ע. הןמ והן קדושות מצד קדושת התכלית המושגת, תורתו תורת חייםב העולמים

אופנים ב להצטייראלא שהתכלית של המצות הלא תוכל . ל קדושהש כאותו הציור, ההנאה מדברי מצוה

או לרומם את האדם רק , תעודתו החומרית לבדהל תוכל להצטייר כאילו נועדו להביא את האדם, נמוכים

לאותם , ומבוזה, מוכה מאדנ פ אלה ההשקפות תהיה חלילה תכלית המצות"שע. פראות לבדה ממצב

אלא . אביזרהאו  זרהורחוקים הם מתועבות של עבודה, עלות אנושיותמ הדורות שכבר הם עולים בהרבה

יש , מפלאות תמים דעים להצליח את האדם לעדמ שהן עצותי נפלאות' שצריך להכיר שמצות ד

, אדם במצב שלמות מדותיוה דברים רמים כאלה שגם בהיות, כליתן דברים נשגבים ונעליםת בתעודת

צות נר חנוכה יום האומה שהיא ניכרת במק .הן הוד ותפארת נצחיתב ימצא, השכלתו והכרתו הנכונה

יבול לההנאה הפרטית של ק צייר האדם תכלית עמדת  האומה בכללה רק כמו הכ שר וביתי לא, וזכרון הנס

גס  ה האיש. זו משפילה היא לרדת עד החשבון השפל של הפרוטהכ תכלית נמוכה. פ מדתו"כל יחיד ע

ותר רמה של נר מה יחשב לתעודה הי, חומרייםה שחושב שכל תכלית קשר  האומה היא בשביל צרכיה

שהיסוד שבהנטיה , פרטייםה להגיע כל יחיד על ידה לחפציו, כלומר, הרצות מעות כנגדהל א"כ, חנוכה

, נקרא עליהש 'שם ד, הכיר כי תכלית קיום האומה הוא ענינה הרם והנשגבל א צריך"כ. הזאת הוא המעות

כח קיים אדיר ונשגב נעלה מכל לה ' רק בשביל כך הכין דש .וברית תורתה העליונה שהיא נושאת בלבבה

יכולה הי א  , למדרגה נמוכה, כללהב כמו תכלית קיומה של האומה, השפלת תכלית נשג בה. לשוןו עם

פשוטה תדון ה ההשקפה. יהיה לנו כיטוי הדם למקור משל נמרץ, כ"ולן גכ להתפשט בנקל על המצות

לתכלית הזאת שהיה נהוג  , או על הדם , אכילת הדםמ שתכלית כיסוי הדם היא להרחיק את האדם

אבל . ונת התורה ודאי להוציאםכ שגם מאותה השפלות היתה, ובדי האלילים בימי פראות האדםע אצל

, דרגות רבותמ האדם צריך הוא עודנו לעלות. לא כן, נצחית-אלהית-צוהמ האם בזה תגמר התכלית של

אור ה מוסר האנושי שיהיה לעתיד  באר בפרטיות את ל לא נוכל. תקופות של רוממות וקדושה נכונות לו

שער כי אותה ההנהגה של שפיכת דם ל אבל יכול נוכל, תקופות של ימות המשיח ותחיית המתיםב ,לבא

צב רם כזה שמעצמו מ עתיד הוא לעלות אל, וכשר כלל להיות נאסר בה כפי מצבומ שאין האדם, בעלי חיים

בהם ש ולא על חנם ספרה תורה שהיו ימים, מדרגה מוסרית כזאתב ישכיל שאי אפשר כלל שישאר לעולם

אל המעלה הזאת יבא אמנם האדם רק  . אכלהל ורק ירק עשב היה לו ולהם, ח"נאסר האדם בהריגת בע

פ "ע. כעת איננה הולמתו כללש לא שידלג האדם בפעם אחת על קצה החסידות הזאת , תורהה מצד הדרכת

תקן את   ל עוד יש כר נרחב לאדם. וקשים רביםיפול במ, אסרה תורהש שהיא יותר ממה, חסידות כזאת

. מא שר שלט האדם באדם לרע  לו, מוצאים את בני מינוה הקלקולים והרעות הרבות שהם גם מרי ם ממות 



אז יתרומם , " אין שטן ואין פגע רע" ,ופני הבריאה יחודשו לטוב, בכבודו בעולם' אשר יופיע דכ אמנם

, ורה שתהיה אז ראויה לות פ דרכה של"וידע להתקדש ע, " 'מודי דוכל בניך ל", וצרוי האדם וישא עיניו אל

" קפאוןו אור  יקרות", ל בפסחים "כדברי חז, יהיו גלויים וקפוייםש ממוצא  טעמי תורה' וישכיל דרכי ד

עד , המה יובנו אז בנקל ובבירור גמור, ל"על קפויים יהיו, ז"לו טעמי תורה שיקרים הם בעוהא

כיסוי הדם משריש . ם גופי תורהה א הם"יהם יהיו מורגשות לכל שאינן חדשות כיתחדשו על פש שההלכות

וכי , תועלתוו ח לצרכו"כי ראוי לו לאדם להתבושש בשפכו דם בע, רוביםמ לאטו במשך שנים של דורות

כ נרשם רגש בושה "ע. עדיין לא הגיע בכללו למדרגה זוש ,הסבה שלא נאסר בזה היא שפלותו המוסרית

כי בהם יחל הרגש , אדם וטובתם בל עליוה שהם אינם צריכים למזונותיו של,  דם החיה והעוףשפיכתב זה

מצות הכיסוי  , דושהק הדם אמנם אין בו" . כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום"לך י כ"ואח, להוציא פריו

פ "אלא שהתכלית נבנתה ע, יא אמצעית אל התכליתה מ"אבל מ, מכוונת לתכלית היותר נשגבה

באיזה אופן , סדרי תהלוכותיהו פ הידיעה של יוצר רוח האדם בקרבו בעמקי נפשו"ע, אלהיתה המחוגה

הרגשות הנולדות ה למען יהיו, נמה ששפך יכמה. יותר מוצלחים לה לעדה היא צריכה להתעלות בקניניה

את הפעולה הקדושה מוכרחת וראויה היא להעשות  ז .מהכיסוי מתקנות את הגרעון של השפיכה

כלומר להגיע , מעלה מן הראשל עד שאפשר גם לרוממן, הן מתרוממות למעלה רמה ונשגבהש ,בידים

. קדושת ענינוו יד השכל החושב כבר לא תוכל להשקיף שמה מפני רום ערכוש במעשים לתעודה רמה כזאת

ומדת במקום של תכלית של המדרגה השפלה ע שירמז הנה תעודת הכיסוי, אבל לא יכסה ברגל

כי תכלית כל המצות היא . ליוט שלא יהיו מצות נזויות, נאות בעצמו רק בראשית  עלייתוה ,שיותשבאנו

ד שיגיע על ע ,ודרכיו' האדם צריך לרדוף תמיד אחריהן ללכת בהן אחרי דש רמה ונשגבה במדה עליונה עד

וכל פרץ , רץ ואת רוח הטומאה יעביר מן הא, ל בשר כ רוחו על' לעת אשר ישפך ד, וכבודו' ידן לאור ד

והאלפים ", עומת רוממות האדם בכללול ח יתרומם"עד אשר  מצב הבע, א ישמע עוד בעולםלוחהצ וכל

מה שאנו , עמי  תורהט אז יגלה אור" .אשר זורה ברחת ובמזרה, ליל חמיץ יאכלוב והעירים עובדי האדמה

עלה נ ל בעולם איך הואודע לנו תעודת מציאות  קיומן של ישראת ורק אז . לא נוכל לשער גם  קצה ק צם

כ לא "ע. שרוחו נבוכה ודעתו קצרה, רוח אנושב מכל ת שוקה שיסודה, ונשגב יותר מ כל תכלית חומרית

וכן לא יכסה  . אומה זאת הנפלאהב לבלי השפל תעודת כח הקיום הנפלא הנמצא, גד נר חנוכהנ ירצה מעות

א לדעת כי "כ, פניהל  היותר נעלה נכוןבאופן שלא יהיה העתיד, עודת כל מ צוהת למען לא להשפיל, ברגל

וכאומה כן מצותיה  . חקר כבודן כבוד הוא לעד לעולםש עד, כ רמה ונשגבה"המטרה של המצות כ

,  ההולך במדת חכמה כזאת. גהםנ שרק בבא עתם  יופיעו בכל, ואורות יקרים, מודי עולם נפלאיםע הם

, פאת  תכליתםמ ,נרות חנוכה אמנם קד ש הםידע ש, ד המצות בפרטן"כלל ועב במחשבותיו על דבר ישראל

 .קדושותו א מכובדות"ולא יהיו מצות בזויות עליו כ
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שראל י אורה הוא צריך והלא כל ארבעים שנה שהלכו בניל וכי, מחוץ לפרוכת העדות יערך, תיכ רב שש תמ

ורה א ,הפנימיתהאורה . באי עולם שהשכינה שורה בישראלל אלא עדות הוא, במדכר לא הלכו אלא לאורו

היא האורה , מקום בית  המקדש יצאה האורהמ ששופע בישראל ביחוד, רוח הקודש והנבואה, של תורה

דרכת התורה ה י"והנה גם אם היו ישראל ע. ישראל לבדם ואין לזרים חלק בוב האלהית שמאירה

מתנהגים ז להיות "עלולים עי, מקרבתם לאור האלהיו שמרוממתם מכל השפלות החומריות, האלהית

נעימות חיצוני הדורש עמו חכמה ו בלא פאר, בלא סדרים, בלא התקדמות, חיים החיצונייםב באפלה



כ  " ראה אור  גנ ועל פיה, כ   ארחות חיים"תלמדנו ג' אמנם תורת ד . וה וכדאיש הדבר' כ הי"ג, מעשית רבה

י כח הקדושה " ע,יתן מלא חכמה מעשית וכליל יופיא ללכת קוממיות ולהיות גוי, בחיים החיצונים

היא עצמה מפזרת אורה , דרכיוו היא מעלה את ישראל למצב רם ברוח קדושה ודעת אלהיםש המיוחדת

פנימית שכולה ה להורות שמן האורה, אה לזה המנורה דוקא מחוץ לפרכתב .כ למחוץ לפרכת העדות"ג

ובתיקוני , ם ויפיםבנימוסים אנושיים טובי, יצוניתח כ לישראל אורה"תופיע ג, אומרת כבוד  אלהים

אורה , קודש עם האורה הפנימיתה ועל זאת יש להתפלא למה צריך עם. ממלכה נוחים ונעימיםו מדינה

פ  "שרם רק עא המוכרחים להגדיל, פ הסדר של החיים הנהוגים בעמים"ק ער שתועלתה מתפשטת, חיצונה

היו  , א הלכו אלא לאורונה שהלכו ישראל כמדבר לש והלא כל אותן ארבעים. סדרי החיים החיצונים

החזקה בגילוי ' יסים ויד דנ י מעשה"ע, באין צורך להתחכמות מעשית, דבר לא חסר להםו מוצלחים

, תרבותייםה לאלה המעלות הנמוכות של החיים, ינה צריכה כללא כ מעלתן של ישראל הלא"א. שכינה

 חיים כאלה מתמידים אם היו אפשר להיות' שראל היי אלא שעם מצד ערכן של. ואורה זו החיצונה למה

, הכנה של האורה החיצונהה הלא אין מקום , ואם היה ההכרח נותן לרדת מפני החטא, עלתםמ שומרים

מנם צרי ך  א .להיות לסדר עבודה וקביעות קדושה, במקום הקודש, רידהי א מפני הכרח של"שאינה באה כ

, ל האורה החיצונה אל האורה הפנימיתי החיבור ש"ע רק. עדות לכל באי עולם שהשכינה שרויה בישראל

יכירו את ההוד  , התפתחותם הטבעיתב העמים שיגיעו למדרגה יפה. ישראל עם כל העולם כולול יש יחש

ישרים ובדעת אלהים  ה 'וישובו לאחוז בדרכי ד, ק ובדרכיה"שיש בתוה, התפארתו את הקדושה, וההדר

אז היה , ישראלב ורה החיצונה לא היתה נהוגהכ אם הא"מה שא. שראלי י אורן של"הטהורה המתפרשת ע

כ  "שלא יוכל להתפשט ג, ת המאור   הפנימי שבתורהא כי. היחש של עמים זולתם אליהם נפסק לגמרי

. געת לתועלתה לכל באי עולםמ ולא היתה העדות, לא יוכלו  לקבל, יצוני של חיי נועם ותרבותח במאור

ק חיים "והת המכשרת את י שראל לחיות יחד עם, מצטרפת אל הפנימיתה י האורה החיצונה"אמנם ע

כ לפי  "באור זה יראו אור להכיר ג, קרוב אליהםה שהוא אור, חיים מדיניים הגונים, טבעיים מפותחים

  .שהשכינה שורה בישראל, ולםע רק בזה תתמלא ההגדה של העדות לכל באי. אלהי הפנימיה אור, כחם
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מדת חברותיה וממנה היה מדליק ובה היה כ ותן בה שמןאמר רב זו נר מערכי שנ, אי עדותמ

בדל בין ישראל לעמים גם לפי ה הנה יש, החיים החיצונים הללו שדרושה להם האורה החיצונהל .מטיים

עמים העשירות ה צריכה לדרכי החיים התרבותיים כמנהג המדינות רוכלותה ,המדה של האורה החיצונה

הדת היא לעולם אחת מהאורות היותר נחוצות  , תורהה הנה. תרבתי בגויים שרתי במדינו, ואדירות

חיצונים צריכים חיי הדת והאמונה לקחת  ה ביחש החיים, פ ערכו"מלכה וכל קיבוץ אנושי מסודר עמ לכל

רוחניות של העם  ה בתוך יתר ההשלמות, בתוך יתר חלקי המאורות, ראויה להםה חלקם רק כפי המדה

המשכללים את  , עמים זולתנו אין שאר המאורותב  תחת אשר ,אמנם זהו ההבדל העקרי. בכללו

פי מדתה מבלי שתפעול על יתר  ל ע"והיא עומדת בפ, נוטלים אורם ממאור הדת, ערך אנושותםו מדיניותם

גם , מקור החייםש היא מראה לכל, דות לישראל שהשכינה שרויה בישראלע אבל, הכשרונות שבחיים

א "אנושיותנו נובעת לא ממקור קולטורי אחר כ. ל תורהש ורהבשכלולם הם נשאבים ממק, החיצונים

) שימוש(א "כ, ע"ינם להיות מטרה בפא גם הת כלית של החיים החיצונים אצלנו. אשר עמנו'  ורת דת מאור

אור עולם , פנימיתה וכשרים על ידם להיות מה שאנו צריכים להיות מצד האורהמ למען נהיה] אמצעי[

תחת אשר חיי החושים החיצונים יתנשאו ממזרח , מערבב שכינה. מנואור תורה שע, באוצר חיים



חיים שמצדם , ריכים לשימוש החושיםצ חיים שאינם, יכיר ישראל חיים נעלים, שמש בגבורתהה בצאת

חיים שלא יהיה לך  " . בודכ צבאות בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו' חמה כי מלך דה חפרה הלבנה ובושה"

.  יהיה לך לאור עולם ואלהיך לתפארתך '  כי ד, א יאיר לךל ם ולנגה הירחעוד השמש לאור יומ

' כי אשב בחושך ד"עם שיוכל לומר ה ,פ אורה האלהית הגנוזה בנשמותיהן של ישראל"מאירים עש חיים

אומים ועליך יזרח ל החושך יכסה ארץ וערפל", ששם המאורות שוקעים, מערבב הוא מכיר אורו" . אור לי

מצד , שמצד קודש הקדשים היא שולטת רק לבדה, זאתה האורה הפנימית" . ליך יראהוכבודו ע' ד

י יש לה יתרון על כל המאורות כ והנה בחיצוניותה לא תוכר. חיצונים משתפת עמה יתר הנרותה החיים

אבל ממנה היה , אומהה כשרונות הצריכים להשלים את החיים בכללם בחיי כללה כלומר על יתר, כולם

ז ע של חיי עם חכם ונבון מלא, היות ראויים למדה היותר עליונהל כחה של תורה נתרוממנו עודמ, מתחיל

עבורה נחיה , נו את תעודת כל פרטי החייםב היא חותמת , ובה היה מסיים. וגבורה תפארת ותושיה לרב

 עדות וזאת היא, תעודת החייםל ללנו ופרטינו אל אותה המעלה הקדושה שהתורה מצבתכ כדי להגיע יחד

קור שכינת מ להורות לבאי עולם, ונרמז בפועל בנס המוחש שבנר מערבי. ויג שלא עשה כן לכל, לישראל

אמנם המקור שמשם החיים כולם , חייהם החיצוניםב פ שמתדמים לכל העמים"אע, השכינה בישראל

ר המערבי  להיות נ, ן לכל גויכ מה שלא נעשה, הוא נשג ב וקדוש, המקום שאל שם הוא שואףו ,מפכים

 .וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים, מדת כל אחד מהנרותכ שבמדת שמנו החיצונה נראה
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תכלי ת  . שמן מתיחס אל החכמה ומאור השכל. מוכחרה ושמן זית מן, ל כל השמנים יפים לדיו"ריבא

, רו של עולםדיעות רעות המחשיכים אוו לא דברי נבלה, היא לא לכתב עמו חקקי און, דיו בעולםה מציאות

ל השמנים יפים כ כ"ע. מועיל לישוב הרוחני וישוב המדיני יחד, כל חכמה ומדעב א להאיר את העולם"כ

ושראוי שהדיו יפיץ שמן , ל דבר חפץ של חכמת ב ינהכ כ שראוי להעלות על הספר בדיו"יורה ג, לדיו

 תורה שהיא המובחרת ורה שלא ,אמנם תכלית כל התכונות היא בשביל החכמה האלהית. עולםב החכמה

 .מוכחרה שמן זית מן , שבשמנים
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ית  ז ושמן, וטרא כל השמנים יפים לדיו בין לגבל בין לעשןז ש בר"ש דתני ר"ת, יבעיא להו לגבל או לעשןא

בין שיפנו אל הקודש , מועילים לאורו של עולםה ספרים שיכילו בקרבם עניני חכמה ודעת. מן המובחר

יש אשר בכל הגה  . ופניםא ימצאו שני, מות העולם שמועילות ומשלימות בכללין בחכב ק"בחכמת תוה

ם ה אמנם המשפטים הכלליים העולים מקיבוץ הידיעות. כמה ודעתח והגה מהכתוב בספר ימצא האדם

עשים כמשמשים להגיע לידי האור הגדול נ עוד יותר נשגבים עד שהניצוצות של הידיעות הפרטיות

ולפעמים כותב . ו ערך מועילל כ יש"אבל כל דבר לעצמו ג, רטיות המועילות יחדידיעות הפה המתקבץ מכל

, ועלת פרטיתת שאין בעצמם שום] אף) [או(, ירבה דברים רבים ידועיםש ספר של חכמה יקח לו דרך כזה

האופן הראשון שיש תועלת ואור . עיון כללי של תועלתר רק מקיבוצם יחד כשישלם הציור יעלה איזה

שממנו יבאו הדברים , חומר הנפזרה כלומר עצם, יערך השמן לעשן, ע"ל חלק של הספרות בפכב ,חכמה

מנם המסתפק בענין א .ושא עליו חותם של מוצאו שהוא משמנה של חכמה ותורהנ ,ע"א מהם בפ"בספר כ



ה פי רק למען יצייר, עיון אחד עיקרי ומועיל ירחיב דברים רביםר פ"וע, שיוצא רק מכללות הספר, כללי

, ולפעמים עוד יאפילו על הנפש, ין להם עניןא שכל הענינים המיוחדים הבאים להרחבה, רעיונו הנרצה לו

ל חכמה בכל חלק בפני ש שאין להם תעודה, כי הציורים המתרחבים. כללי יאיר ויועילה תחת אשר הרעיון

וגים יציירו לפעמים ציורים שמשחיתים את ההו כ מנתיבות הצדק"יטו לפעמים ג, עצמו

כלומר רק , משמש בשמן רק לג כלל זהו דומה. 'אף כי הכונה הכללית לטובה תהי, דיעותיהםו במוסרם

] בו) [בהם(, דיוב פוצות כל חלק חומר פרטי שנפזרו באותיות הספר המשתפכותנ הכח הכללי המקבץ את 

דבר שר ק אז  ואמת ה. עצם החומר כל חלק וחלק לעצמוב ולא, יש ענין מועיל ומאיר משמנ ה של תורה

פ דרכה של תורה שיש בה "שידרכו עכ ,תועלת להעלות את העולם ולהאירו' שות ספרים הרבהע תביא

, אלהית הגנוז בהה דול כללי עולה מהקיבוץ הכללי של אוצר הקדושה והחכמהג אור" . כפלים לתושיה"

ל ש תילי תילים, פרטיותכ בכל קוץ וקוץ שבה ב"ויש ג, ה"עים בד היא נגבלת בשמן זית זך של חכמת תמים

רק אז תשת לם . דמות השימוש של לעשןכ ,ידיעות טהורות ומועילות המצליחות את האדם בפרטיותן

 .משמשת בשמן זית בין לגבל בין לעשן' כשתהי, עולםב פעולת הדיו ושימושה
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פידא מאשר הק. פים לדיו ושמן זית מן המוכחרי כל העשנים, ב שמואל בר זוטרא מתני לה הכיר

ואז  , חיים החומריים והרוחנייםל שתועיל, ריכה להיות באמת בכל ידיעה פרטית שתכתב בספרצ העקרית

ק בזכו ת  ר אבל כל זמן שישתמשו מחברי ספרים, צא תכלית יותר נהדרתת אנו בטוחים שבקיבוץ כולן

יל רעיון מועיל רבה והכבדת עבטיט של  רעיוני רוח בשבה י להג"יהיה העולם מקולקל ע, התכלית הכללית

וזאת היא עליונותה של תורה  ". ארץה את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה"והכתוב אומרי . חדא כללי

, פרטיים בדברי חפץה והיא כלולה בכל חלקיה, בר אחד מדבריה לא ישוב ריקםד שמצד שלמותה האלהית

ת הדבר א ואולי הרחיב. ר הפרטיבחומ, בעשנים' עיקרית צריכה שתהיה כ הקפידא"ע. ועניני קדושה נעלים

כ כל  "ע. 'קבץ לקמצים ותועיל באיזה צד שיהית כי, להכיר עוד שכל ידיעה חדשה טובה היא ומועילה

ת כל הנפוצות גם א אלא שצריך לקבץ, כל ניצוץ שעושה רושם הוא טוב ויפה, דיול העשנים יפים

אבל איזה רושם מן , ולא ידיעה רמה, עצמםל מהרשמים שאין בהם לח של חכמה כשהם

כשיכיר , תכלית שימושה של תורהל רק אז יועיל כשיהיה מתקשר בנפש היודע. אמיתית יש בוה המציאות

תורה האלהית  ה ולא יבא חלילה להשוות ערך ידיעת, הוא מן המובחר, ל תורהש אורה, מתוכם ששמן זית

 .לערך שאר ידיעות וחכמות
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ישנם . כ להערה מועילה"יש בזה סמוכות ג. פה מכולםי  ושרף קטף מר רב הונא  כל השרפים יפים לדיוא

והם ברב  , סק שלהם בעיוןע כתבים מידי מחברים כא לה שהמקצוע שהם כותבים איננו עיקרנ ספרים

ל ע ,אמנם על מה יש לתן ערך מובחר. לטעות ולהטעות, שגיאותל הפעמים אינם משובחים ועלולים

הידיעה , חותיו על החכמה שבה יכתב ספריוכ שם עיקר מעינו בכלשבעליהן ,  הידיעות הנחקקות בספר

,  נשים מושכי בשבט סופרא כי מפני החציפות הנמצאת בהרבה, אד להשמר ממכשול לבמ הזאת מועילה

יצא  , אלהב דרכי היראה והמוסר וכיוצא, האמונה, כמו עניני התורה, ול לחות דעתם בדבר שאינם מ ומחים



מי שלקח לו מועד לחוק בספר דברי חכמה חוץ מ כ"לפעמים יצא לקח טוב גכ אף כי "ע. משפט מעוקל

המובחר יצא רק מהשמים לילות ו .אבל כיון שהדבר אצלו טפל אין זה מן המובחר, נועדת לוה לתכליתו

ידיעות הבאות לנו ה כשנשים נגד עינינו רק אותן, ובעניני תורה. מיוחדת להםה כימים על עסקי תורתם

נדע שאנו נהנים , הוא' כל עמלם מנעוריהם רק בתורת דו שכל שיחם ושיגם, אמיתיםמחכמי תורה ה

, ואין זה עיקר ליחו, ושה פירות אחריםע גם כשהוא, השרף יוצא מן העץ. תושיה כדת של תורת אמתו עצה

ולפעמים גם ". דעתה ישוטטו רבים ותרבה", א השגתו  וחכמתו"יבאר כ, בריםד יתפרשו, יפים הם לדיו

חכמים אמיתים יכירו מקום הפצע והפרצה לרפאות  ש ,יעת הטעות והמכשול תצא תועלתמיד

כלומר הדברים . הו פריוז ק טפו, ק דנדהג"שאמ רו עליו בפ, מנם המובחר הוא שרף קטףא .ולתקן

שרף קטף  ו ,מה  שהעלו על ספר חקה, שהוא עיקר פרי  חכמתם, חכמיםה המתבארים ונרשמים מפי א ותם

 . שהוא פריו המיוחד לומפני, יפה מכולם
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כלומר שמציאות המצוה תפעול בודאי , ין לכללהב .לכל מצוה יש ודאי תכלית טובה מיוחדת. אי מכרךמ

עשה יחידי של כל מצוה מ דהיינו שכל, בין בפרטה, קיומה המעשי תכלית טובה במציאותו בכלל היותה

דון על ל אמנם יותר ת וכל ההשקפה להתרחב. המצוה בכללה נועדת לוש עושה חלק מן אותו הטוב ה גדול

שהוא תכלית נשגבה ואדירה אשר , לל המצות כולןכ אותו הטוב הכללי שיצא מכח המצוה בצד צירופה אל

א את  חיובו "הכניס אל חוג  מעשהו כל האדם מוגבל  ולא יוכל, והנה בפועל ומעשה. העריך רוב הדרהל אין

התנשא עד רוממו ת  ל ויוכל, הלא אין לו חרצובות,  הר עיוןאבל מצד. צבו ושעתומ לפי, ומצותו הפרטית

בכל העתים , י קיבוץ כלל המצות כולן"בירור עב שתהיה באה, ההוד של התכלית הנשגבה

, ובזה יתרומם מאד רוחו, לקהח זאת המצוה שהוא עושה אותה עכשיו היא נוטלת בזה ודאיש .והתקופות

שמשוים , מצותה זאת היא  המטרה של ברכות. בה ונשגבהפש גדולה ואהבה רנ לעשות את המצוה בקדושת

 .קדושה של כלל המצות כולןה אנו לפנינו בכל מאורע פרטי את הברכה של
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מצות כולן היא שיביאו את החיים כולם למדרגה היותר  ה המטרה  של כל. 'ברך אשר  ק דשנו במצותיו כומ

הוים שהם מלאים פגמים וחסרונות  ה החיים. מיתמדרגה זו שראויים יהיו החיים להיות תכלית עצל ,נעלה

, הוה אל העתידה אמנם מעבר הוא. כי על כרחך אתה חיי, טרה אל המציאותמ אינם ראויים כלל שיהיו

בגבורה , שיהיו מלאים בחכמה, פני שיהיו נחמדיםמ ,שיהיו החיים אז מטרה לעצמם ולא אמצעיים

חיים לאותה המטרה שהיא  ה  ישרים המובילות אתהמצות שהן ערוכות כקוים. שמחה ובענגב ,ובצדק

מה שהן  ב הן כבר מקדשות את החיים, א תכליתי"קדושה שאינו אמצעי כה כאשר ביארנף גדר, הקדושה

פ "א ע"א שתתכונן כ"א, יותר עליון של החייםה פ העתיד"הקדושה שבנויה ע. מתחברות אליהם בהוה

עינינו טחו , אנחנו מלאי כסלו , ההוד של החיים התכליתייםה יוכל לדעת ולצייר את עומקז כי מי. 'מצות ד

מקשרים  ה ו שלא נוכל לדעת את החוטים"ו ק, קדושים בעצם אמתתםה ולא נוכל להכיר את הדרת  החיים

כולים אפילו לחשוק באמת להיות צועדים אל י וביותר שאין אנו. את ההוה הפגום אל העתיד השלם

מלא לנו בזה מקום   ת כ האמונה"ע. א את  הד בר המושג"ק כזאת שאי  אפשר לחשוה המטרה הקדושה



יותר ה היא התכלית' ידענו שלפני אל דיעות צפוי. ל בסיס שכליע אבל היא  בעצמה נוסדת, ההכרה המדעית

ל תכלית ההוד היותר שלם שיתעלו אליו א והמטרה האלהית ידענו שהיא קשורה, נשגבה של החיים

את   אדון כל המעשים מ מפני שהן מצוות, כ רק  במ צות"ע. הן המצותמטרה מיוסדות ה פ אותה"וע, החיים

לא ו ,אנו מוצאים את הקדושה התכליתית, " מבלעדי אין אלהיםו אני ראשון ואני אחרון", מקור הטוב

 .במטרה המצויירת לעיני בשר הכהות
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בהקבלה , ת חנוכהיותר נעלה כאשר ביארנוי בהוראה החנוכה המושפעת מהעתיד. הדליק נר של חנוכהל

אור , אור התורה, אומהב היא מציירת את  כל המאורות הפרטיים שצריכים להאיר, נוךח להוראת

ר ם   ט  שרק. ב"אור האהבה וכיו, אור החסד, אור השמחה, גבורהה אור, אור הצדק, אור החכמה, הנבואה

, ם דברים נפרדיםכאילו ה, הפרטיים, רביםה הוכרה התכלית העליונה של החיים נראים לנו האורות

. ירוב פרשיותע י"היות עומדים בפירודם כדי שלא תמ חה צורת כל אחד מהם  על וצריכים לפעמים

ש נוטה לאחד המאורות ביותר ונדמה לו שמי שנוטה אל  י ,כ סכסוכי דיעות"ולפעמים הפירודים מביאים ג

ומתוך שכל אחד מתגד ר   . רתויותר ביקב וא ממעט צביונו של אותו המאור החביב עליו ושהוא מכירה חברו

כ  "אבל הפירודים ג. תרביםמ הכלל מתבנה והשכלולים, צד הטוב שנפשו נוטה אליוה להגביר ולהאדיר את 

ברכה היא ה ועיקר. יש פירודי דיעות אין הקדושה מתבססת בעולםש ז"שהרי כ, לא יהיו קיימים לעד

 כל המאורות הפרטיים הכל הוא נר רורה לכל כיב והיא תתקיים בעתיד בהיות ההכרה, ברכת השלום

עד העתיד היותר , יותר נשגבה רות של חנוכה נאמר בברכה שהיא נושאת דעה עד המרחקנ כ לא"ע. אחד

 .נוכהח א נר של"כ', עליון ונערץ בעז ד
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המצות כולן הן מיועדות . 'מר שאל אכיך ויגדך וגוא רכ נחמיה, רנ אויא אמר מלא תטור, היכן ציונוו

אלה  , על ידם הוא ב א לעולםש והדרכים. אלהית הנשגבה שהיא כוללת את כל  הטוב העתידה ליתלתכ

ורא הדורות  ק ,אדון כל המעשים, תורה הנתונות בפרטן מא ת השם יתעלהה הארחות הם נמצאים במצות

ואפילו , אבל להגיע בשכל אנושי. סלול למצות התורהה מצות דרבנן ודאי הן הולכות בנתיב. מראשי

פשר על פיהו לקבע מצות דוגמתן של א 'באופן שיהי, עד סוף כל התכלית הנהדרה של העתיד, לםש ותרהי

מנם המעבר אל העתי ד  א .כ עלינו להשכיל מה הוא המקור של מצות דרבנן"א, פשרא מצות התורה זהו אי

נשאבות , נןרבד כ מצות"ע. עמדת האומה בשלמותה החומרית והרוחניתה ידענו שהוא, היותר נהדר הכללי

בזה יש כבר הסתכלות . פ"יסוד תורה שבע, שראלי של כנסת, הן מבאר מי ם חיים של האומה עצמה

ועל פיהם יהיו נקבעות מצות , רטיופ כ העתיד עם"ק צופה הוא ג"ובהתחבר אליו רוה, אנושיה לשכל

, ותה וגשמיותהרוחניב האחד הוא החזקת האומה לשעתה, אומה יש לה שני עניניםה אמנם החזקת. דרבנן

ואז אנו בטוחים שהיא , ביונה אל העיקר הגדול שלהצ האומה מקושרת בכל' והשני הוא שתהי

, וב אין מצבה ההוה מגן בעדה כללש ,אמ נם בהפרד יסוד האומה מן העיקר האלהי שלה. תמותהב עומדת

נגד  . סודותי וגם אינה בטוחה כלל מהרס גמור ופירוד, אנו מבקשים אותהש מפני שאינה זאת האומה

כן  , לשעה או גם לדורות, כמים שהשעה צריכה לכךח שכפי מה שראו, התכלית של קיום האומה בהוה



עיקרי ומרכזי לכלל ' שיהי, בימיך ש ד"כ על כל ב"שנאמר ג, "לא תסור"ז מורה "ע. העמידו מצותו תקנו

יפעלו התקנות ש הקשר, אליו צריכים חכמי דורות להשקיף בתקנותיהםש ,ונגד היסוד השני. האומה

נגד זה נאמר , יא עומדת בצביונה וקדושתה האמתיתה שאז, לקשר את האומה בקשר אמיץ עם העבר

מפני שהעבר שלך הוא נשגב , עבר שלךה כלומר תהיה תמיד קשור אל, "ביך ויגדך זקניך ויאמרו לךא שאל"

כי חלק , י"מים למספר בנע  גבולותיצב, א"בהנחל עליון גויים בהפרידו בנ. "הצלחתךל ואלהי וממנו מקור

יים לאומה ק שוב אי אפשר כלל שימצא קשר, אשר תפנה מבטך מהעברכ אבל" . עמו יעקב חבל נחלתו' ד

עדר אישים בודדים שכל אחד אין לו עם זולתו קשר ל פ זה מצב האומה"כי שוב ישוב ע. בכללה גם בהוה

ולחזקה ולקדשה , ישראלית בהוהה ם את האומהכדי לקיי, כ מצות חכמים מיוסדות הן"ע. ללכ רוחני

 ".שאל אביך"ו, "לא תסור", ל העברא פ גודל קישורה"בעתיד ע
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יסוד הדרישה בטעמי מצות  . הניח פאה בסוף שדהול ש בשניל ארבעה דברים אמרה תורה"ניא ארת

וא מצד סיבות  פ שיוצא ה"עולם אעב איך שכל מה שהוה, פ ידיעת האמת בסוד החכמה האלהית"ע בנוי

ו כל דרכים של א ,יוצאות מסיבות מנהגים אנושיים מונהגים ברצון או בהסכמהה ואפילו אותן, שונות

טעם ההשגחה האלהית להוציא לאור את תכלית הטוב  מ הכל מונהג, חידוש שמקבלת החברה האנושית

הם  , פטי התורהשכל האנושי עם משה י פגישת"ואותם האורות השכליים שיוצאים ע. חפץ האלהיה של

כל אחת מן המצו ת  ל כ אם יש"ע. י הפגישה הזאת"כך כדי להוציאם אל הפועל על תולדות נאמנות שהונחו

אל יחשוב החושב כי די ליחס רק , תכליות וטעמים אליהל שכולם מושגים להיות נכונים, דרכים רבים

י כל מה  שא נו רואים שיש לו כ. דברה כי לא כן , שכבר מספיק  הוא לתן למצוה מציאות, ן הטעמיםמ אחד

חפץ למען ' ד"ו, פניהל וא מאוחד עמה מטעם החכמה העליונה שהכל גלוי וצפויה התלות ויחש למצוה כבר

ברים ד בבט חה אנו אומר ים שמפני ארבעה, דברים' יש למצא ד ש כ כיון"ע" . צדקו יגדיל ת ורה ויאדיר

ה לכל התולדות השכליות "וה. ו הארבעהאלמ ולא רק מפני אחד, אמרה תורה להניח פאה בטוף שדהו
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נויה פ ב שעה"שלא יראה בעה, ע"מפני ג. משום כל תכלהו ,ומפני החשד, ומפני בטול עניים, פני גזל ענייםמ

לא יהיו עניים יושכים ומשמרים עכשיו מניח ש ,ומפני בטול עניים. ז פאה"ויאמר לקרובו עני ה

. בא מארה לאדם שלא הניח פאה בשדהות שלא יהיו עוברים ושכים אומרים, ומפני החשד. אהפ כ"כעה

כ אותו כח הרושם "סוד הפאה יש לה גי .ר מפני הרמאין"א, ת נינהו"טו כולהו לאו משום כא .ת"ומשום ב

א  "כ, נדיבות האנושיתה שאין הצדקה מדה של חסד ויתרון. ישראלית לעשות בנפשה שצריך כלל הצדקה

ק  ר והעניות אינה, עודה מלאה שהעניים ממלאים ופועלים בעולםת ושיש, הכרה עמוקה שהיא חובה ממש

ההשתמטות מן הצדקה בתיר ] את[ריך להכיר צ כ"ע. כ מדה טובה ורבת תועלת"א ג"הפסד לאנושיות כ

מה שאינו , ותרגש של נדיבמ כ כשהצדקה תהיה נובעת"אבל יתרון יש ג. ק חסרון נדיבותר גזל משפט ולא

חדור אל ל רג ש הנדיבות פועל על לבו של אדם לשלח רעיונותיו. ז משפטע נמצא בהיותו נובע מרגש של כון

אבל רגש המשפט  הלא לא ית פשט להלאה . חובתוו חוץ ממעמד עצמו, מצבו של העני הנצרך והנדכא



ז  "עומת היתרון שיש בככ ל"ע. ליוע המתאמץ לצאת ידי חובתו אשר  הוטלה, צמיותו של הנותןע מגבול

מ אינו יוצא "שמ, רושםל כ"ג] האדם[צריך , ידיעה שיסוד הצדקה הוא ענין משפטיה בעצם הרגש הטוב של

, כ צורת  נדיבות"צורת תכליתו המשפטית בהיות לו גל שרק אז ית אים, מכלל מעלת הנדיבות

א  יתקבצו בה  שני " כ,שפטמ כליתו לדאוג למצב העני המקבל ולא רק ליציאת  חובתו בתורת בשימו

טובה ה והנה שתי אלה ההכרות משכללות את הנטיה הפנימית. נדיבותה יתרון המשפט ויתרון, יתרונות

האדם אינו מלא מכח הצדק הוא מרגיש שבכח ש ז"שכ, ואז יש לחוש למפגע אחר, בנפש בתכלית ההכשר

, ף הוא עושה מעשיו בסגנון זהא רגש הכבוד והבושה. התערב איזה כח זר לצאת ידי הבריותל נדיבתו צריך

אז , במערכת המוסרש אבל כאשר יתרומם במילואו אל הצד הגבוה. שתכלל על ידומ שרגש הבושה והכבוד

גר ום י וזה אמנם, במה שנוגע לצורת צדקתו ומוסר נדיבותו, חיצוניםה יוכל להשליך מעליו חובות החברה

כ עם השמירה של אלה שתי "ע. צרכים לזהנ כ ב אותם שמאד   הם"להחליש כח הבושה ורגש הכבוד ג

מ "מ, מתנגדים זה לזהכ פ שהם"אע, כרת כח המשפט והכרת כח הנדיבות גם יחדה הרשימות של

יוכלו , תוך שהם פונים רק בנפש האדם הנדיבה פנימהמ אבל. מתקשרים הם בשכלול כח הצדקה

צרכת הרושם של רגש הכבוד ה כ עמהם שמירה של"כ צריך ג"ע, לישות ההרגשה החיצונה בוח לגרום

ועיל הרגש י ,איך שמדת הצדקה היא מדה משפטית, ת ההכרה הפנימיתא ולשכלל. והבושה החברותית

כ כשם שאם יש איזה דבר שיוכל "ע. טוב בין להפכול בין, איך שכל בני האדם פועלים אחד על חבירו

 זה להוליד חובה כללית על כל עםט מ יספיק"מ, קלה גם באיזה חלק נמוך שבשדרות האנושיותת לגרום

וכלו בני המעלה לאמר י ולא, נין שיוכל להוליד תולדה רעה בשדרה ידועה ושפלהע החברה להשתמר מאותו 

מעמד  ב נוסדה מצד השמירה הראויה לאנשים שפלים ממנו הרבהש ,איזה דרך תעבור החובה עד גבולינו

. ז"והם פועלים ומתפעלים זמ,  בכלל האדםאדמ כי האחדות האורגנית פועלת, כי לא כן הוא. המוסרי

כ על "שוב לפעול להרע גת י המון מסבות"ע, מוסרית שתולד באיזה חלק נמוך שבאדםה והרעה והנפילה

פני מ עד שאותו הטעם הנצרך, מנו מדרגו ת רבות לשב ח ומעלהמ החלק היותר מעולה ומשובח שנבדל

. בהם יוכללו רמי המעלה וגדולי הנפשש םכ לה תחבר עם הטעמי"מספיק הוא ג, רמאין ושפלי נפש

צריכה מאד ה אז יובן ערך הצדקה וטיבה של מדת העניות, אחדות האנושיותה ובהשכיל את אמתת כח

העדר ההשתררות  , דכאות הלב, מציאות העניותב איך שאותן הפעולות המוסריות שישנן, בעולם

דות  טובות מפני כמה סבות  מ תגלו בתורפ שלפעמים בעצם נפשו של העני לא י"אע, ב"כיוו וההתנשאות

, אנושיה ותה התמצית הכללית של אותן המדות כיון שהן נמצאות במיןא אבל, אחרות שהעניות מנוולתן

וזאת  . פ שיהיה נבדל מהם הבדל מצב גדול מאד"עא ,האדם גם בלא דעת ובלא רצון הוא נפעל מחביריו

ומכירות , ת מדת  הצדקהא  הסיבות המצריכותתעודות העוני בעולם והסבה האחת מהמוןמ היא אחת

צרכים ה א בתור חלק אחד מחלקי"כ, צריך לסובלו בעל כרחו של אדםש אותה לא בתור עמל אנושי והכרח

שהיא מבארת הרבה , כ מתכנסים בפאה"ע. טובהה האנושיים המכשירים את האדם למעלתו ולהשלמתו

מה שאין דוגמתו בכל  , עניים זהה עת בחלקבאיסור שאסרה תורה כלל לג, משפטי שבצדקהה מחיוב

ומפני . בצדקהש רושם של ג זל עניים כדי להוציא לאור את  יחש המשפטימ כ הוא ממולא "ע. החיובים

, נדיבות המתפשטת להתעניין במצב המקבל ותועלתוה לעומתו להוציא את רושם, ביטול עניים

כ היתרון "ממולא צריך להלוה גה  היתרוןועם זה. תכונת המשפט המתיחדת רק עם הנותן וחיוביוכ ולא

הכבוד שגם ו רגש הבושה, כולה להשמיטו ולזלזל בו הוא הרושם החיצוניי שמעלה גדולה של נפש נשאה

א שממנו מסובבת הכרת כח "סוד כח האחדות שבבני והכללי המשלים להכיר את, הוא נצרך להתכונן

אותם הטעמים שהם בעיקרם ל  הוא מחובר,משום כל תכלה הנצרך בשביל הרמאין, בצדקהש המשפטי

רטי ההרגשה פ ובקיבוץ כולם יובן היטב כח הצדקה עם כל. יושר ונדיבותב עומדים לעומת בעלי היתרון

פ היסוד שהציבה לה "מצב איתן בחברה האנושית עב שאז תעמוד, שצריכה לעשות על נפש האדם
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ראוי , בין הציורים המוחשים לדברים הרוחניים הנעליםש הדמיונות. ח"נר הויין ליה ננים תה הרגיל כ"רא

ת הנפש הזאת תקן אותה עם כל א אשר עשה לנו' כי ד, תעה האדם לומר שהם דברים של תוהוי שלא

יש יחש בכח ש וכיון, פ חכמת אלהים וטובו"חוקותיהם איתנים ע, המציירו גם כח המדמה. כחותיה

אותו  , לאור התורה המאיר מחשכי הנפש, מחשך החושיה ]את[ והמצייר בין אור הנר המאיר המדמה

באופן המטה את  , דרך  הטוב והישרב פ השימוש ביחש זה"וא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה עה היחש

א מה טוב הוכ התכונה שירגיש] את[והנה הרגילות בנר פועלת באדם . 'רך דד האדם לדרכי חיים לשמור

כ ויחשוב את האורה  רק לדבר של  "רגל לא ירגי ש כה מה שבלא, האור וכמה ק שה היא הישיבה בחושך

י שמורגל בו אינו מוסיף ריבוי רגש  מ וביותר כי ריבוי האור. לא לדבר של הכרח שבהשלמת האדםו ,יתרון

אבל  , בעצב הראיהיגרו ו ראשון של הפגישה יכנסו קרני אור רבו ת לנקודת הראותה שרק ברגע , של בהירות

אישון ויכניס בתוכו ק רני אור מן  האור המרובה רק כפי ה כפי הערך של ריבוי האור כן יכווץ

אלא שכך היא  , כ יתרונם החושי"כ פ שלא ירגיש"מ הרגיל בריבוי נרות יחשק בהם אע"מ. ראויהה המדה

פשו על מכונתה  נ ונת וההרגל יעמיד את תכ, אהוב את ה אורה אחרי שהורגל בהל התכונה הנפשית באדם 

מרגיש כמה  , מי שהורגל בה ונהנה מזיוה, ל תורהש כי אורה, וזאת תהיה לאדם להערה. הטבעית

ך תג דל האהבה וההכרה שהאורה כ וכפי מדת ההרגל, יא וכמה החושך וחסרון הידיעה רע וקשהה הכרחית

י המוחש "ע שירו לקנותובהכ. כאהבת האור החושי לעינים הגשמיות, אדםל התורית היא תכונה עצמית

עד , הכנות הטבעיות שעיקרן תלוי ברצון פנימי אמיתיה יפותחו בו, את הנטיה לאהבת אורה של תורה

וזהו תלוי רק בערך . ח"יה כנים תל ם סיבות מ קריות הרחיקוהו בעצמו מאורה של תורה יהוייןא שאף

י  שהורגל כבר מ  בחושך בערךעד שמי שח סר אותה יד מה ליושב, ענין הכרחיל הכרתו את א ור התורה

 .הרגיל בנר, כ יש כאן ערך מיוחד לפעולת ההרגל"ע ,באורה ומכיר את יתרון וטובת האור הטוב
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הזהיר בקידוש היום זוכה וממלא , וכה לטלית נאהז הזהיר כציצית, זהיר כמזוזה זוכה לדירה נאהה

וראו כי נפש הא דם בבריאותה היא  , טותםתפשה ישנם אנשים שהשקיפו על מרחב החיים עם כל. יןי גרבי

שלא , כ וטעו"חשבו ע. התפשטל נאותים לפי הרחבתם של כחות נפשו ששואפת, יים רחביםח נוטה לחיות

שאז , כליתות א אם ישים את החיים ההוים החומריים מקום מרכז "כ, חייםב ימצא האדם למלא נפשו

ר ק יסוד החיים הרוחניים ' ימית תהימגמתו הפנו אבל אם תעודתו. ישאף למלא את חק החיים

הכנה להשגת קי ום התורה ו ז רק בערך הכשר"יהיו לו כל עניני החיים הרחבים שבעוהו ,והנצחיים

נמצא שיהיו חייו אז  שלא כפי טבע נפשו האנושית ו ,יצטמצם אצלו יסוד החיים, והמצות

כי  , בל באמת שק ר בימינםא .רומפני משפט מעוקל זה באו לעשות הטפל לעיק, חיים רחביםל שמתגעגעת

מוחשיות ה אבל לא מפני זה צריכות אותן ההרחבות, בעית באדםט פ שהרחבת החיים היא נטיה"אע

אלא . פרי הטוב העומד לעד, צד הקדוש שבהםה אלא יסוד החיים ותכליתם הוא, להיות תכלית החיים

הכל נתבעים הם , חיים הטבעיםה עד שכל הרחבת', עמדים גבוהים ובקשות גדולות בדרכי דמ כ ישנם"שכ



ל יאמר אדם כי  א כ"ע. רגלי ההכשר של צד הקדושה שנמצא בפנימיות החייםל ,לצורך התעודה ההכנית

, דירה הוא למען יקיים על ידה את המצוה התלויה בהה ודאי יסוד מגמתו במושג, הזהיר במזוזה

. אל דירה נאה רחבה והדורה, אדםה את מתנ גדת  אל הרחבת עצם החיים שיש בחלק הטבעי שלז שמגמתו 

הרחבות ה מ כל"מ, תמצית העקרית שבחיים את היסוד הרוחני התכליתיה כי עם עשיית, לא כן הוא

פ שיסוד השקפתו העקרית "אע, כ בציצית"כמו .ה זוכה לדירה נאה"והזהיר במזוזה משו, נזקקות לו

א יצומצם מפני זה כח ל , על ידםליהם בעיקרם הוא מצד ערך המצוה שאפשר להעשותא בבגדים ויחשו

ה הזהיר כקידוש  "וה. כ  לטלית נאה"וזוכה ג, נפש האדםב הנטיה של צורך ההתרחבות הנטועה

חשוב הטועה כי השקפה כזאת   י אל, פ שמציאות היין אצלו אינה לשמחת החיים ההדיוטית"עא ,היום

שמים כל ש אלא במקו ם שמי. ןא זוכה וממלא גרבי י י"כ, ענוגי החייםת גורמת לסגור  את דלת הרחבת

ולשמח שמחה , וכלו להתרומם אל קדושת הרעיונותי מגמתם התכליתית בדברים המגושמים לבדם לא

, צמם מבוהלים ודעתם מטורפתע ימצאו, ובמלאת ספקם והזקנה תכביד עליהם ידה, חייהםב עדינה

, לל לצמצומוכ  אמצעי לא גרםפ שערכו בתור"אע, חיים בתור אמצעי הגוןה שהכירו את' לעומת זה קוי ה

וההכשר להתרומם אל מרומי הציורים הרוחניים , צבמ אבל גרם להיות השמחה קיימת בו בכל  עת וכל

עד שאותה הדירה , חושיים עצמםה וכל דרכי היושר והטוב נעוצים אצלם בעצם החיים, וכבודו' ד מאהבת

שם כל ענינם ש היותם באים בערך זכות למייש להם ערך נעלה ומיוחד ב, ייןה הטלית הנאה וגרבי, הנאה

 .הוא צד המצוה והקדושה שבהם, פנימי שתלוי בהםה רק כהרחבה אמצעית לתמצית החיים וגרעינם

 

l. 

 
אמר תרי   ,  חזא ד הוה רגיל כשרגא טובא, גראנ א"ב הונא הוה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דרר

ח הוה רגיל רהוה חליף ותני אפתחא דכי   "ר. א"ב ח"ורא בר אכין "נפקי מינייהו ר, כרבי נפקי מהכאר גברי

הנטיה הפנימית להאיר באור . כ שיזביר נפיק מינייהו, אמר גנרא  ר בא נפיק מה כא,  רב שיזביד נשא

נפש על החפץ החזק להאיר ב להוסיף עז, י הפעולה המיוחסת לה כנר של שבת"תפשטת עמ היא, הקדושה

היא חלה , מצוהה י פעולת"ובהתפרצה לצאת ע. אורה כל מחשך]ב[מלאות ל ,כ באורה של תורה בעולם"ג

פ כח "והנה הפעולה הרוחנית תתרחב ע. ת חשכוא ח מאירים בעולם"למצא מקום מעשי בבנים ת

, תחלק אור התורה למעשי ועיונימ ובאשר בכלל. מיוחסת לה לפי ההכנה של מקבל הפעולהה המצוה

יש מי שעיקר ו ,בר מאד בחכמה המעשית וזהו עיקר הגיונוויש מי שג, הגדהו שביותר פרטות היא הלכה

פ שראוי "ואע, שכל נחלק לאלה החלוקות מעשי ועיוניה כאשר בכלל, השלמתו היא בחכמה העיונית

עיקר יסוד גדלותו מוכנת יותר ש מ ודאי בערך אדם גדול נמצא מי"מ, היות לו יד ושם בשתיהןל לאדם

יוניים ע כח גדולת נפשו מתגלה דוק א בדברים מ עשיים שאינםיש מי שו ,לדברים עיוניים מופשטים

כ אנשים יחידים "אמנם נמצאים ג, אופן מלאב א מוכשרים הם לאחת מהנטיות"והנה רוב בנ. מופשטים

מ אם   "מ.  ני אלה ביחדש ויוכל לקנות, וכח העיון שבה לא יעיק כלל לכח המעשי, פולכ שיש בנפשם כח

. יוכל כל אחד מן הכחות להגדל ביותר, שני נושאיםב  גדולההכנה זו תצא אל הפועל במערכה

הוא חכם ידענו שיש בנפשו הכנה ש למשל מי, עולותיו של אדם והנהגתו מורות על כחות נפשופ והנה

ל החכמה הוא הצד ש אמנם בכלל שורש ההכנה. דענו שיש בנפשו הכנה לאומנותי ומי שהוא אומן, לחכמה

אמנם שורש ההכנה למלאכה היא . החכמה העיוניתמ יא תולדהשגם החכמה המעשית ה, העיוני

לחשוב מחשבות  ... להים בחכמהא וימלא אותו רוח", כי גם במלאכה י ש צדדי חכמה, מעשיתה החכמה

י סגולת "ע, ל הפועלא להוציא מן הכח'  כ כא שר תחול ברכת ד"ע" . 'בחרשת עץ וגוו ...לעשות בזהב ובכסף



רב ב בין שהוציאוה אל הפועל, סגולת ם הגנוזה' רוב האנשים תהיב הנה, אבמה שיש גנוז בנפש  ה, המצוה

אמנם כאש ר  . ו לצד העיוני או לצד המעשיא מונחת באחת מהנטיות, בין שלא הוציאוה כלל, או במעט

,  כחות העיוני והמעשיה 'שזה אות על תכונת נפשו לאחוז בב, כ אומן"כמתו הוא גח נראה באדם שעם

המעולה שבברכות היא שיוצאת אל הפועל , תכלית המעלהב צא אל הפועל בבניוכשיתברך להיות יו

אומר (' ה דהי"כ ר"ע. גדלות האפשריתה בתכלית' א יהי"כדי שכ, חת מנטיותיו הגנוזות בשני נושאיםא כל

אומן נגרא  שמורה ' יה ועם זה, מוכתר  בכתר  תורה  ורבי יתקרי' שהי, אבין נ גרא ' ר ]עובר על דלת) [ד"ע

א "כד ,אמר דנפקי מהכא תרי גנרי רב רבי, צורף לצד העיון שבומ  בנפשו הכשרון של החכמה המעשיתשיש

, ש"ח דהוה חליף דבי נשא דר" ור. דה לעולםי יירש במילואו הסגולה האחת בשלימות מדתה להאיר על

.  מהכאאמר גברא רכא נפיקו לא חפץ בפיזור כח האורה, ופת על התאמת שני כחות ביחדמ דלא ראה שם

. לוש בערכוח א"כ' ובהחלק לרבים הי, סוג אחד  בנושא אחד ת גדל פעולתוב כי כשיושפע כל הטוב האפשרי

. פעול הרבה יותר מהרכבת כמה אנשים בינוניםי ואדם אחד גדול, כ יותר טוב ערך האיכות"ע

כעין , בדהתחלקות האישית היא יותר נכה כשהדבר נפרד לערכים מיוחדים ותכונות מיוחדות אזש אלא

 .וכאלה, מלך וכהן, משו ררים ושוערים: מקדשב חילוק עבודות
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וסף תנינא לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש י ל רב"א, י הות מאחרה ומדלקת לה"ניתהו דרד

ל "א, סברה לאקדומה, שלים לעמוד הענןמ ועמוד האש, למד שעמוד הענן משלים לעמוד האשמ ,לילה

, המרבה שלום וקדושה, מענגו המאיר,  אור השבת. לנד שלא יקדים ושלא יאחרנינא ובת ההוא סבא

הנקנה '  ד ור החיים והשלום הנובע מנחל קדושת האמונה והבטחון בעזא ,בהעירו את הלב לאור התורה

אור , האורה הגדולה העתידה להאיר כל מחשכי ארץל כ בכלל"רומז ג, בלבם של ישראל, בקדושת השבת

רחבת דעת התורה ודעת  ה .ליום שכולו שבת', עת תמלא הארץ דעה את ד, יעו בעולםהופב וכבודו' ד

ש י כ"ובאשר עת לכל חפץ ע, ל הראויים לקבל את האור העתידש האלקים המה מאורות להכין לבבם

הוא , והעולם כבר הוכשר ליהנות מאור גדול, מנוז שבבא, וזה האור בעצמו. להשריש שכל דבר יפה בעתו

לא לברכה  ,  להאירו טרם בא עתוו הנה אם יתאמץ אחד להורידו, טובו ואמת ו' מקרב לאור  דו שרמועיל ומי

מנם העיקר הוא מה א .ויהפך על ידם לאפלה מנודחת, יזוקו ממנו ויטעו בו, סובלול כי לא יוכלו רבים' יהי

אורה  ה כליתהם כולם קשורים זה לזה ופונים לת, מסבות מת הפכים ש שכל ההפכים כולם, שצריך להכיר

אוי להכיר כי התקופה שלפני האורה דבר אין לה  ר כ אין"ע. בטובו שתגלה בבא עתה' האמתית שהכין ד

, עמוד הענן. י חשכתה"ע והיא מכשרת את האורה לבא דוקא, יחש גדול יש ביניהן, א כןל ,עם האורה

תמידו ת  ב כן. צאה פעולתוי הארתו י"וע, עמוד האש האיר, צאה פעולתוי י אותה הקדרות"וע, החשיך מעט

מובן . ואהבתו' חשכת אור הצדק ואור יראת ד, דעתה י הקדרות וחשכת אור"ישנן פעולות יוצאות דוקא ע

, עולת ההארה והן פועלות חליפותפ א מחוברות להכשיר את"אינן פעולות מותרות ל עצמן כש הדבר

,  ענן משלים לעמוד האש ה כ עמוד"ע. רךהכל בסדר ערוך מהמסדר העליון יתב, ירידהו עליה, בירידה ועליה

השבת יש לה ש ראוי אמנם להראות. כ יש להם יחש זה"חול עם השבת גה .ועמוד האש משלים לעמוד הענן

י החול תוכר פעולת השבת  "כדי שדוקא ע , ושם מצדור כ"משפיעה עליו ומקבלת ג, יחש גדול עם החול

הוא כהוראה שאין חלק לחול  ש ,זמן  היותר מאוחרכ אין ראוי לאחר הדלקת הנר של שב ת עד "ע .ותכנה

כדרך , אחרל כ ראוי שלא"ע. וכן כדי לקחת ממנו הכשר לאורה של שבתה החול, לא כן, כלל באותה האורה

כ "אמנם להקדים ג. הוראת היחש שביניהם והתאחדםל ,ע"א לעה"שהשלים עמוד הענן לעמוד האש ועמה



ומה שהוא טוב ונאה , יא להתאחרה שר האורה מתאחרת ראויהלהורות שאמנם כא, אוי יותר מדאיר אינו

 .כ לא יקדים ולא יאחר"ע. כי עת לכל חפץ , לא בזמנוש ומאיר בעתו לא יעלה יפה
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דדחיל מרבנן הוא גופיה , ל חתנוותא רכנן"בנן הור דמוקיר, ל כנין רכנן"מר רכא דרחים רכנן הוא

בהכרת יקרת ערך התורה ישנן . צורכא מרבנןכ שתמען מיליהואי לאו בר הכי הוא מ, ורבא מרבנןצ הוי

שראוי מצד עצם , היא אוצר כל חמדהש ,יש משער הערך הנחמד של התורה מצד סגולתה. לוקותח שלש

לא ישער כמה גדולה ש פ"אע, אז יהיה לבבו פונה לאהבת התורה והוגיה. כסוף אליהל טבע הנפש הטהורה

כללי ה האושר, ועלת להטיב לבריות להרבות בהם שלום הנפש והגוףפ אכמה הי, היא פעולת התורה בעולם

יש שלא התעלה להרגיש חמדת יקרת התורה ו .נפשו קשורה באהבתה' מ תהי"מ, ההוה והנצחי, והפרטי

כמה גדולה ונכבדה , תורה בעולםה אבל עיניו פקוחות ולבו ער להכיר גודל ערך פעולת, צמהע ומעלתה מצד

שישלם האדם כ אמנם. פ שיחסר לו חוש האהבה האמיתית"אע, תורה והוגיהה  אתזה יבא לכבד. היא

ביחד עם עוצם פעולתה הגדולה והנכבדה , צד עצמהמ שיכיר ערכה הנשגב של התורה, בשתי ההכרות

הם כשיהיו לרגש אחד הוא עצם תואר ו .אז יתקבצו יחד בנפש האהבה והכבוד, עבר בהוה ובעתידב ,בעולם

נפש באהבה שהוא ה כ מצד נטיית"ע. שמחוברת מאהבה וכבוד, רוממות והמעלהה יראת, היראה השלמה

מ יצא אל הפועל "מ, כ ערך פעולתה"הכיר עמה גל אם שלא הגיע עד הראש, דבר עצמי פנימי

כבוד החיצוני שבא מצד ההכרה ה ,כי הנטיה הפנימית של האבות תחול ב בנים. ח"היותם תל בתולדותיו

, צמות התורהע כ רגש פנימי כאו תו הרגש של  הכרת הסגולה של"אינו כש אם, ולםשל פעולת התורה בע

, במה שיש בזה צד בחירה מעשית, ח"הזקיקו לבחור בתל מ למעשה בקנין פעולה תצא אל הפועל"מ

ריך דוקא נטיה לתורה מצד צ כי לזה, לא נשלמה אצלו במה שתלוי בנטיה טבעית שהם בניםש פ"אע

התעוררות  ה ודאי מספיקה, ידו הבחירה המעשית במה שאפשר בקניןב  להחזיקאבל. סגולתה הפנימית

אמנם מי שהתעלה לקנות לו מושג . יה חתנוותא רבנןל והוה, מצד ערך של הכרת פעולת התורה בעולם

, יתחבר כח האהבה לכח הכבוד, פעולהה בחבור ערך הסגולה עם ערך, ערכה של תורה כפי האפשריב שלם

כיון . האהבה יחדו המורכבת מרג ש הכבוד, יראת המעלה והרוממות, ראה טהורהי יהוהתולדה שמהם תה

אפשר לה להניעו לידי ' מה שחצי ההכרה לא הי, ורהת תפעול, שהכרתו מושלמת בהרחבת סעיפיה

ברים רבים שהרגש הטהור כשהוא ד ישנם, מנם אם גם הכשרונות השכליים שלו אינם נאותים לכךא .כך

הרגש שלו ש כ זה האיש"ע. באופן שוה אל עמק החכמה עם בירוריה, שערהה קולע אלשלם ומזוקק  הוא 

מיקרת הת ורה מצד ערך , קנה לו שני המושגים יחדש עד, כ גדול וברור הוא"בתום דרכו ו טהרת לבבו כ 

אוי הוא שכל דבר ה מתיחס להנהגת ר ,שהתאחדו בו הא הבה והכבוד גם יחד, מצד סגולת  פעולותיהו עצמה

יקר ההכרעה תוכל  ע שלא, כי דברים רבים ישנם בהנהגה. דיעה כללית מורגשתי  תהיה לו בהםהיהדות

וזה אפשר לאיש . י רגש פנימי טהור ונשא"א ע"כ, כליתש י פרטיות של ידיעה מחקרית"להבחן ע

  .שתמעון מיליה כצורכא מרבנןי כ במקצע זה כאשר יחוה דעתו"ע. מתמם באמ ת לזכות לזהו התם

 

lb . 

 
. מכבא בוצינא דנורא מקמי כאישא  כשכתאל מהו, תנחום דמן נוי' ל שאילתא זו לעילא מראוש



ערך קרוב ונמוך   והעיון הבא על ב יחשב המעשה, המחשבה העיונית כשהם נערכים זה לעומת זהו המעשה

א מצד "כ, מעשה שבהה מתוך התשובה ניכר ששאלה זו נשאלה לא רק  מצד. מתעלהו ידו בערך רחוק נשגב 

גוף  מ שהוא יותר מרומם ורחוק, צדה על כלל ערך החיים האנושייםמ ערכה העיונית שראוי להתעוררהה

בערך עליוני משאלות השכיחות , נשאלה לעילאש כ מתוארת שאלה זו"ע. המעשה הפשוט הקרוב לו לאדם

 לא דברים הגיוניים כללייםב כדי שיהיה מקום לרגש לשוטט, ענין המעשה שלהן הקרובל הנדרשות רק

, יש בזהש א על פרט דכיבוי נר מפני ההערה ההרגשית"כ, מקום סכנהב שאלו על כלל מציאות חילול שבת

ודברי שכל , נו להוציא אל הפועל רגשות טוביםל שמזה ידענו שראוי לנו להשתמש בכל ענין שמזדמן

צות הבודדים אינם פ שהניצו"לפעמים אעו .שעל ידם יאירו ענינים מאורה של תורה, עומק הנפשב הצפונים

חכמה העליונה ה כי כשם שיש תכלית נעלה מצד, אין בכך כלום, הגיוני המעשיה מתקשרים עם הכלל

כ ערך גדול לכל פרט ופרט מיוחד בהיותו ראוי "ך יש גכ ,בקשרי הכללים כולם וערכם למעשה ולעיון

הב נעשה לך עם נקודות תורי ז" ,פ שאינו מתקשר ומתיחש אל כל הכלל"אע, ל ידו דברי חפץע להעיר

 ".הכסף

 

lc. 

 
לא א לא דייך שדכריך טותרים דכרי דוד אכיך, סוכלתנותך אן חכמתך אן, תח ואמר אנת שלמה מלכאפ

הוא דבר , פני הגלות אור החכמה בענינים עמוקיםל הפלגת הערת הת מיהה הבאה. ז"שדבריך מותרים זא

זה יהיה לנו לאור על הערך ו . בנפש בכל כחו כ"היות הרושם שבא מאור   החכמה מחוקק אחל מועיל מאד

מתגברות בעולם  ש רעותההשיטותומשובשותההדיעותוהנהגההידורס של הענינים הסבוכים הבאים מצד

תוקן מרא ש כדי להרשים יפה בערכו את  האמת  של או ר  מ כי הוא, להאפיל ולהקדיר את אור   האמת

התרגשות של הפליאה שבאה בסערה ה שלפי אותה התגבורת שחקקה בנפש. שיתגלה במועדוכ 'ד

ט ן בערכו וכלא ק שהוא, מובן הדבר שלדרוש פרטי. ותר יורגש בוהק זיו האמתי כן, ובהתנגשות עצומה

די התעוררות קלה של , את כל העולם' מלאת אור דב נחשב לעומת כללות האורה העתידה להתגלות

'   אור  הדעת את ד, אור הגדולה ך שלאבל לגודל הער, יוצאת מפי מעיר בתור שאלה ותמיההה התנגדות

לשלימות רישומו ש עד, רושם התמיהה לפי ערך זה בא בכח גדול' ריך שיהיצ ,שצריך שיתפשט יפה בעתיד

ובחוצפא גדולה , נפשם שום התנגדות לכח התנגדותםב צריך שיצא מנפשות כאלו שאינם מוצאים

וקא מאותם החצופים שהתאמצו ד הימיםוזהו צד הטוב שיצא באחרית . סדר את ערכי המבוכהל יתנשאו

, ש חכם עיוניי והנה" . למענהו וגם רשע ליום רעה' כל פעל ד", אור האלהיה בכל עז לכסות ולהאפיל את

אבל מי . כ הפסד"ז אין כ"היו לפעמים דבריו סותרים זאי הוא אם, שאין דרכי חכמתו משפיעים למעשה

הוא אם יהיו בדבריו ושטתו דרכים , סדרתנ בכלל להיותפ חכמתו צריכה הנהגה "כ חכם מעשי שע"ג שהוא

שחכמתך היא חכמה , למה מלכאש כ אנת "ע. אין קץ לכל הרעה המעשית שתצא מזה, סתירותו של הפכים

מצד החכמה ו .חוייבת ביותר שתהיה משוכללת ערוכה באין קרעים וסתירותמ היא, משפיעה להנהגה

שהיא , ומצד הסוכלתנות.  תירה לדברי דוד אביךס םאין ראוי שת מצא בה,  המקובלת שהיא חכמתך

,  ק חותם התמימות והשכלולר .ז"אין ראוי שיהיו דבריך סותרים זא, באה מקירות לב עצמךה התבונה

 .כי רק באופן כזה תראה האמת האחדותית, הםב ראוי שימצא, ההתאמה והאחדות

 

ld. 



 
וחזרת ואמרת  , את המתים שככר מתושבח אני ו וד אכיך אמר לא המתים יהללו יה ואתה אמרתד

ההשקפה של גרעון במתים  . אמר יחושימ יש מאמר מוחלט ויש. כלב חי הוא טוכ מן האריה המתל כי

ערכו אנו מוצאים את  ו כלומר שבערך ציורנו במציאות המות, התיצב במאמר יחושיל לעומת החיים תוכל

כי אין , צייר לנו אמתת המצב של המתיםין אנו יכולים לא פ שכפי האמת"אע, החיים משובחים ממנו

ושכח אני "כ במאמר "ע. מופשטת ממנוה א בערך הגוף ומשיגיו ולא בנפש"כולים להגיע בהשגתנו כי אנו

צייר את החיים ל ל הסתירה שאפשר לומר שהכונה מצד ציורנו בחיים ראוי לנוכ נשלמה" את המתים

ו  "ק, ר היחושי אין יתרון לחיים על המתיםגם בציוש וכיון. במדרגה כזו שאנו נשבח את המתים

כי ". כלב חי הוא טוכ מן האריה המתל כי"כ בדרך החלט "ואיך תאמר א ח, תרון להם בערך החלטי שאין

פ "נויה לא רק עב ועיל הוא לאדם שתהיה הנטיה של אהבת החיים הטבועה בומ זהו דבר פשוט שענין

כ אם נצייר שאין יתרון "ע. ת לערכים מוסרייםצורפמ א"כ, תכונה של אהבת עצמו דמיונית לבדה

, כ על צירוף יסוד מוסרי"חיים גה נמצא שתבנה אהבת, עומת החיים מצד תכלית וערך מוסר יל במות

צד האמת מ אמנם. חיים בהיות האהבה להם מחוברת ברתוקה מוסרייתה והדבר נאה לקשט את יופי

פ שמצד הרגש "ואע. ש שהאמת צריכה לנצחי אז, המחקרית לא היתה אהבת החיים ראויה להתכונן

, מצד האמת אין הדבר כןש מ כיון"מ, כ מצד הצדק המוסרי"תרון כשתוצע אהבת החיים גי המוסרי היה

לא ש פ"אע. יא האמת ע ד שכדאי להיות מושג החיים מונח בטבעוה כ יקרה"יש שימצא האדם לומר שכ

פ "משיהיה בנוי ע, היה מושג האמת נכון באדםי מ הלא"מ, ז באהבתו הטבעית לחדר גה מוסרית"יעלה לפ

כי לכלב "אמת המחקרית אמר ה אבל כיון שבמאמר המוחלט שהוא בא מצד. וסרי ללא אמתמ צירוף ערך

דאי יותר  ו ולענין ההדרכה המוסרית. רי האמת מ ציירת את יתרון החייםה ,"חי הוא טוב מן האריה המת

כ גדולה היא  "ע. טבעית מחוברת עם הצדק והמשריםה ה הנטיהכדי שתהי, תועלת יש כשיובן יתרון בחיים

, "חיים אשר המה חיים עדנהה ושבח אני את המתים שכבר מתו מן "איזה צד יפנה המאמר של ל הפליאה

 .רך היחושי של ההשפעה המוסריתע לא מצד ערך ההחלטי ולא מצד

 

le. 

 
,  ם בתור ה ובמצות קודם שימותעולם יעטוק אדל ק"ה, ק הא דקאמר דוד לא  המתים יהללו יה"ל

כיון שמת   , ד כמתים  חפשי"י מ"היינו דארו ,ה שכח כו"מת כטל  מן התורה ומן המצות ואין להקבש שכיון

צריכה שתתאים ע ם  , אינה מקולקלתש נל תשוקה טבעית באדם. פשי מן התורה ומן המצותח אדם נעשה

ריכה תשוקת  צ כ"ע. האלהים ישר כ טבעיים לאדם שעשהו "כפי האמת הם גש ,היסודות המוסריים

בל בכל אופן אי אפשר שתהיה התשוקה הטבעית החזקה א ,כ להיות בנויה על יסוד מוסרי הגון"החיים ג

גוף הוא מס ך מונע את  האור ה ובאשר לפי הנראה הפשוט הנה. ותרת ליסו די המוסר הא מיתיםס הזאת

פ זאת  "עו . בחילוץ מסגרות הגוף  מנפשושירצה, כ ראוי לכל חכם לב"א ,האלהי מלחול על הנפש החכמה

פ הצדק וההגיון "מוטבעת באדם בכללו בנויה שלא עה תהיה כל התכונה של תשוקת החיים, ההשקפה

תשוקה כללית שהיא  , ה אי אפשרז אבל דבר. כ תשוקה בלתי מוסרית"כ היא ג"א, חכמה האמתיתה של

אהבת החיים ב אמנם נקודת הצדק שיש. סרנוייה היא על עומק הצדק והמוב מקיימת יסוד העולם ודאי

, א מה ן נכבדת"ני מיני ת שוקות נכבדות שכש האחד הוא שיש: היא מתבאר ת על שני ד רכים

ותשוקת היות במצב מעולה , מעלהל לעלות ממעלה, דהיינו להתרומם ולהשתלם ביותר, התעלותה תשוקת

בל ההשתלמות א ,ההויה במצב נכבדפ "עמד הנפש במצב נקי מן החומר בנוי עמ כ אף שהוד"ע. ונכבד



הוא ' ההילול האמיתי לשם ד. פועלים על הנפש הרוחניתש י כחות החומריים"וההתעלות היא אפשרית ע

כ אמתת ההילול היא מה שיגלה "ע .אנו מכירים הוד כבודו ושלמותו משלמות מעשיו ופעולותיוש מה

הארה , " ורא יהל" ובזה יתואר הילול מגזרת ,מה שלא היה לפני זה, השלמהמ בחיים תמיד צד יותר עליון

הילול זה מקומו בחיים ששם הוא ', הילול לשם דה זהו, הוספת שלמות חדשה, הברקה חדשה, חדשה

פ היסוד המוסרי האדיר הצפון "ע כ יסוד התשוקה לחיים הוא בנוי"ע. התעלות והוספת שלמותה מקום

ז "כ, עלהמ את עצמה כח להיות מזורז בהוספתממילא תתן התשוקה הזו ,תשוקת הוספת מעלה, בנפש

שהיא מכרעת יותר מהתשוקה , שוקת החיים העזה שבות כיון שזה הוא יסוד. שיש כח זה בידו של אדם

כ "הפעולה עצמה לא יהיה המצב כ] שמצד[ )שמועד(פ "אע, כי התחדשות הוספת מעלה. כבד קבוענ למעמד

. יתרון של הוספת המעלהה שבו אין עוד אותו, ב יותר נכבדפנים ידועים יותר נאהב ממצב מ הוא"מ, נכבד

רוחניות  ה חיבור, ב"ז והעוה"כ העוה"גל"מרו חזא"צור עולמים' ד ביה", " לא המתים יהללו יה"כ "ע

וזהו יסוד הפנימי של , וזה אפשר רק בחיים, התעלותה שחיבורן פועל אפשרות, ז"והחומריות ופעולתן זע

הן פועלות עליו את ההשתלמות  ש ,כ יעטוק אדם בתורה ובמצות"ע. ש האדםחיים הנטועה בנפה תשוקת

הזדרזות עד שלא ו וזה יעשה בהתעסקות. טביעים על הנפש החכמה הקיימתמ וההתעלות שהחיים דוקא

אינו הולך עוד , ה שכח בו"מן המצות ואין להקבו שכיון שמת אדם בטל הוא מן התורה, ימות

, א בחיים "אי אפשר למוצאו כש זהו יתרון,  למעלה עליונה יותר ממנההעליה ממעלה, השבחו ,ומשתבח

כבד  נ מנם עוד יתרון יש למדת ההתעלות על מדת ההויה במצבא .חייםה ועל יסוד זה ראוי לבנות אהבת

פשר לו לאדם לתן בקרבו ציור אמיתי למהות א הנה אי, ההתעלות היא דבר שעולה ומוסיף: ומעולה

. כך שהוא הולך ומתעלה, פרטייםה כ הכלל כולו שהוא מצטרף מיחידיו"ומכש, טליו הפרא היתרון שיבא

, ת  יקרת ערכהא כ נשגבה עד שאי אפשר גם לצייר בשכל האדם"כולה להיות כי העליה והוספת המעלה

כיון שאי אפשר לו לצייר  , התעלות את תכלית תשוקותיוה כ אי אפשר כלל שיהיה שם בעומק תשוקת"וא

פניה הראשית בכל פעולות החיים וכלל ה 'אבל הלא אי אפשר כלל שלא תהי. דול והנשגבעומק הגה אותו

זה הלא אי אפשר כלל ו ,בתשוקה של העליה היותר גבוהה, א ביסוד התכלית"עוצה כנ התשוקה של החיים

יינו ה ', למה היא שהאדם ראוי להיות במעשיו בחיים כולו עבד דש כ המעלה הציורית היותר"ע. לצייר

כי איך אפש ר להכנס , ציור שיוכל להכנס בציורוה לא כפי אותו , תוקק אל  הטוב של תכלית ההתעלותמש

, כ המעלה היותר עליונה היא"ע .ערך של התעלות נשלמת שאין קץ לה לערכנו, לה ולא נשלםע שלא, בציור

אבל היא , התשוקו אף שי ש דעה, א מנם במצב שההתעלות נפסקת בו. 'בודת דע להיות נושא את העול של

. א חופש ונטיה לאותו הטוב שמצייר ושמשיג"כ, עבדותו אין כאן עול, מתקוממת  ב מרכז המצב  הנמצא

מציאות של המצב היותר מעולה ה ממדת, קרה היא מאד מדת ההתעלות שהיא אפשרית רק בחייםי כ"ע

תמצית של  ה מפ ני שבמצב ההתעלות יש מציאות לנעיצת יסוד, ן הגוףמ של הנפש הרוחנית המופשטת

וכיון שמת אדם וכח ההתעלות פסק . באין קץ, מטיבו הטוב, אדון כל המעשים', הנטיות לעבודת עבד לד

כלומר , ינת חפצו בתור עבודת עבדפ אבל אין בו אותו היתרון של נעיצת, פ שיש לו ערך מעולה"עא ,ממנו

מת אדם נעשה חפשי מן  ש בל כיוןא. שלפניו צפוי ערך ההתעלות באין תכלית, עולמיםה נעוץ רק בחפץ צור

צפויה היא ש א מפני"כ, שאיפה למה שהוא נעלה מציורו, בודת עבדע עוד אין שם, התורה ומן המצות

לקו במציאות הכללית לאופן נעלה המתעלה יותר ח מפני שהוא פועל להכין את עצמו ואת, לאדון כל

חוץ ממה שהיא  , ומק הצדקע אדם מצדכ ראוי שתהיה חזקה תשוקת החיים ב"ע. יותר נעליםה מציוריו

תהיה ש שתשוקת ההתעלות גורמת , עוד נוסף עליה תולדתה, התעלותה ראויה מצד התשוקה הצודקת של

שהוא , ותו הטוב המושקף לריבון כל המעשיםא על יסוד, הפניה היותר עמוקה בחיים על דעת אל  דעות

כ ראוי לאהוב "ע. אפשר לציירוש ונכבד מכל מהנחשק מכל ציור פרטי גם אם יהיה יותר נשגב ו יותר נאהב

שעמה מתגר ר   , רוחניתה בניגוד למיתה ופשיטת החומריות מהנפש, בודת עבדע להרבות בהם, את החיים



נחמד ו אף שנעלה. א התגדרות במצב המצוייר ומורגש בציור הנפש"כ ,מצב החופש מן התורה ומן המצות

אני עבדך בן אמתך פתחת ", וטובו' ללות אור דכ  היהב עלמ במה נחשב הוא נגד שאיפה שמשלכת"מ, הוא

 " .למוסרי

 

lf. 

 
ה "כשחטאו ישראל כמדבר עמד משה לפני הקבש .דקאמר שלמה ושבח אני את המתים  שכבר מתוו

ולא  , מיד נענה, אברהם ליצחק ולישראל עבדיךל וכשאמר זכור, מה תפילות ותחנונים ולא נענהכ ואמר

ומפני שאותה . קדושה היוצאת על ידםה וד קיומם של ישראל מונח הוא בתכליתיס. 'מר שלמה כוא יפה

יותר גדולות אינ ן ה כ גם הירידות"ע, רית שלא  תאבד לגמרי  מכללות האומהב התכלית נכרתה עליה

וא ה והנה עיקר קיום בנין שלא יתמוטט . נצחיים של כלל האומהה מספיקות לאבד חלילה את יסוד החיים

כ איתן ע ד  "כ' שהי, ו אחיזה בענין שהוא עברל שכיון  שהכח הקיומי יש. פ כח של ענין עבר"בהיותו בנוי ע

לא , נויה על יסוד זכות אבותב כ כלל האומה נצחיותה"ע. כבר הנצחיות בטוחה היא, קלקלול שאי אפשר

ת מיוחדה שאם היתה הסגולה. שמרו את  השבועה אשר נשבע לאבותינו מ א"בצדקתנו וביושר לבבינו כ

אז  היה חלילה רופף עצם קיומם  ', תורה ויראת דב לישראל כנוסה בעצם טיבם של מעמד עצמם בקדושה

בנה את יסודות קיומנו , ו לעם עולםל היה לעשות אותנו' אבל באשר חפץ ד. הירידה היתה גדולהש בזמנים

האומה נבנתה לא ש ',אלו אבות ואמהות, " מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו" .פ כח של ברית אבות"ע

א נבנתה "כ, יסוד נמצאים יסודות טובים וגם רעיםה שבעצם, מהמון אנשים רבים כשאר אומות

א  "כ, א להתמוטט כולו"רושה בזרעם אי עד שמה שהניחו בתור, סודות של טוב וקדושה עליונה מאדי פ"ע

, א בעבר"י א פשר כא זהו, וזאת ההבטחה שלא יוכל כל סער שבעולם לקלקל. ניערו אף אם יפול יהיה חוזר

בחירה  ה שכל ימי חיי האדם, ורא את שמ ו על הצדיקים בחייהם ק ה אינו"שהרי הקב, במתים שככר מתו

קנו דוקא   , בטחון הנצחי של ישראל ומעלתם המובטחתה כ אותו היתרון של"ע. נתונה בידו לשני הדרכים

פועל בכח שמירתו להרים את  , גדולה והעבר הזה. שנקבע דוקא בחתימת חייהם, עבר של האבותה מצד

, ד הדיוטא התחתונהע שירדו, כ בירידה העקרית של העגל"ע. אפשריות לחול בהש האומה מכל הירידות

, עברה הועיל, עד שלא יכלו עמוד והיו חלילה חייבים כליה, מעטכ ומצד ההוה אבדו כל רכושם הרוחני

כ דוקא בזכיר ת זכות אבות  נענה משה "ושע, אבדל שזה אי אפשר להם, קדושת האבות שנמזגה בנפשם

כ עד  שלא היה יכול "ליהם נתקלקל כע מפני שההוה בפעולתו, לא נענה בשום תפילה מצד ההוהש רבינו מה

ובערך זה אמר  . הםל זה עמד, שיד מקלקלת לא תוכל לשלוט בו, אבל העבר. פילתםנ להרימם משפלות

מעלת ב ו בעבר שלהם דברים קיימים על הדורות הבאיםופעל, " תומ ושבח אני את  המת ים שכנר"שלמה 

סוקים עדיין בשכלולם המוסרי ורוממות הקדושה ע שהם, "מן החיים אשר המה חיים עדנה", כח הקיום

משם ", העתיד היא תמיד מן העברו להורות כי יניקת ההוה, אבל הבטחון יגיע רק בעבר. רכםע שלהם לפי

 " .רעה אבן ישראל

 

lg. 

 
חייו נ ,ל מקיימין אותה"ואת, ותה ספק א ין מקיימין אותהא ד גוזר גז ירה מפק מקי ימין" מלך בו,בר אחרד

שה רכינו גזר כמה גזי רות ותיקן כמה תקנות מ ואילו, מקיימין אותה במותו אין מקיימין אותה



על דב ר . ני את  המתים שכבר מתוא ולא יפה אמר שלמה ו שכח, ן לעולם ולעולמי עולמיםה וקיימות

כאשר נתבונן ו .אלה גדולה אם היא עולה הלך ועלה או יורדת היא הלך וירדש היא, עצמות האנושיתה

כ  "ז ג"וכבר הסכימו ע, אנושיים לבין עצמות האנושיותה בדבר יפה נראה שיש הפרש בין המקרים

ם  וכל כלל לדמות עצמה לאותת אמנם גם לא , עצמות האנושיות לא עלתה ב שום אופן. חוקריםה מנבוני

, שתניםמ שהם מקרים, אמנם בפרטים חיצוניים ודברים מעשיים. רוחה שהיו בדורות הראשונים מגדולי

, כאשר אנו צריכים להעריך אלה שני הענינים זה מול זהו .בזה עלה האדם במה שהוסיף ידיעות ניסיוניות

, האנושית או מקריואם העצמות ה ,ח הוא יותר עיקרי באדם וראוי לתפוס מקום יותר נכבד בחייוכ איזה

לענין העצמות אין  ש כ כיון"ע. חיצונים כאפס יחשבו לגבי העצמות האמתיתה כל חכם לב ידין שמקרים

למדנו , עצמות האנושית כאותן של דורות הראשוניםה בדורות האחרונים גדולי עולם מצד

 ההשגחה בת הדבר היא מצדס .ראשונים עולים הם הרבה במעלה האנושית על האחרוניםה שבכלל

מקרים מפני ה .הנהגה של העצמות האנושית לצורך ההנהגה של המקריםה שיש הבדל בין צורך, האלהית

רק  , ואין להם כח קיום ובטחון עצמי, ומדים להשתנותע כ גם ח קי ההנהגה שלהם"ע, שהם משתנים

 צריך סעד א"אינו חזק מצד עצמו כו ככל דבר מקרי שאינו בטוח, שצריך להתמך מן החוץ, סופקמ כח

,  צד העצמות האנושיתמ כ"ע, הנהגה האנושית צריכה להיות נמשכת יפה לפי הערךה וכאשר.  לתמוך אותו

עצמות כלל ל נ שהן ראויות"צורת ההנהגה הכללית של שבע מצות בש כ כשם"ע, שהוא דבר שאינו משתנה

י "עצמות מיוחדת עמו כן משעה שחלה על ישראל כ ,אינן צריכות להשתנות אצלם, האנושיות ומוסרם

באנושיות  , פנימית אינה משתנהה כמו שהעצמות, אין צורך בשום שינוי, כל העמים במתן תורהמ ההבדלה

מקרים שזוהי ה אבל ההנהגה שהיא מתפשטת בעניני. עצמותם המיוחדת בפרטל בכלל ובישראל שזכו

ת על פיהם כח כ אין להנהגה הנוסד"ע, השתנותל כיון שהמקרים הם עלולים, הנהגת המלוכה

לכות הם בעיקרם בעניני הנהגה של מ שעניני גזירת, כ מלך שגוזר גזירה"ע. ההעמדה העצמיתו הקיום

ואם  , תקיימתמ כ היא ספק"ע, ובעים ממקרי החיים ההולכים תמיד ומשתניםנ דברים מקריים והם

. מתקיימתכ במותו אינה "ע, א"צריך העמדה ממקש מתקיימת צריכה כח שלטון חוצי כדין מקרה

שהעצמות היא  , ה כח נצחי מצד עצמהז יש לה משום, פ העצמות אשר לישראל"משה שבנויה ע-ורתת אבל

ראשית ימיה כחות ב צמו למדנו ששם השם יתברך בכח האנושיות בכללה להוציאע ומזה. דבר הקיים לעד

,  מתרבות פ שהידיעות המקריות "אע, ימים האחרוניםב נעלים ונשגבים שאי אפשר למצא כמותם

פ העצמות האנושית שהיא ד ב ר   "צחית ענ הכרח הוא שימצאו מוכשרים להשפיע שפע הנהגה אלהיתש מפני

כ צריך "כ ע"א, ראשוןה כ דור האחרון יושפע דוקא מדור"א. ריך דוקא שלא ישתנהצ וזה, המתקיים לעד

קא בדור  שתנתן התורה הנצחית דו' זאת היתה עצת דש ומזה עצמו. שיהיה גדול ממנו בערכו

שאנו  , מתפשט על כלל עצמיות החייםה באופן, ה"י משרע"הטבעת חותם העצמות על ישראל על הראשון

אנו מכירים , קרי החייםמ פ כח של"ותר בטוח ויותר מתקיים  מההנהגה שמתיסדת עי רואים שיש לו ערך

ל ש רים החיצוניםואין ראוי לאדם שיעורו עיניו הדב, כח המקריםמ שכח העצמות גדול הוא באין ערוך

א ידע "כ, ריכים הדורות להערך בעצם שיוויםצ לחשוב שכך, המקרים שהשתבחו בהם דורות האחרונים

מתוך כך צריכים הדורות ו ,מפני שהוא דבר נצחי באדם אינו עומד לשינויים, ערך העצמיה נאמנה עצם

פשות  נ י"הופיע בעולם עכ היה צורך ההשגחה האלהית ל"ע. מקרה זהב הבאים ללמוד מתורת הראשונים

ובערך זה כלל הנביאים וגדולי העולם , דון הנביאיםא ,משה רבינו, שאב לכולם הוא בחיר האנושי, גדולות

, והכל הולך אל מקום אחד. אחרוניםה שמצד שלמותם העצמית אין לנו דוגמתם בדורות, עברוש בדורות

מפני שהבאים , "תומ  את המתים שכבראני"משבח , היא הדבר הנצחי שבאדםש שמצד העצמות האנושית

פ רועה הנאמן שהשפיע עליהם מרוחו מיד "ע, נתונה להםה פ ההדרכה"אחריהם צריכים להתנהג ע

'  כפי, "זכרו תורת משה עבדי"לשון הכתובי כ ה"ויחס התורה למשרע. היות שמו לעולם וזכרו לדור דורל 'ד



למדנו מהמשל מבחיר ל מפני שרצה, לל התורהכוונת גזירות ותקנות כאן מוסבת על כש היוחסין בזה

, ללכ הוראה על ערך העצמות האנושית שהוא אינו תלוי בהתפתחותל ,האנושי שעמד דוקא בילדות האומה

 .פ השתלמותה במקריה"אנושית עה לא כפי העולה בדמיון הרבה טועים מהעריכם את העצמות

 

lh. 

 
פני  ל אמר דוד, שה עמי אות לטוכה ויראו שונאי ויכושוע ד"ר מ"י א"דאר, ר"י א"כדר', א ושכח אני וגו"ד

חיי ב ,ל בחייך איני מודיע"א, ל עשה עמי אות בחיי"א, ךל ל מחול"א, ע מחול לי על אותו עון"רכש, ה"הקב

וכל להתעלות לפי הראוי לו לפי מעלתו בכשרון י העון עושה באדם רושם שלא. שלמה בנך אני מודיע

וכשרת לקבל האור  הטוב של מ כ עיקר המחילה היא שתעשה נפשו"ע. נדיבהמדות ורוח ה קדושה בטוב

כ ערך "ש גי אמנם חוץ מהערך העצמי של הנפש. וכשרת לזה קודם החטאמ החכמה והצדק כמו שהיתה

עושה , לבד פעולתו בעצמו, הצדיק. הצדק בכלל העולםו הרושם שכל איש המעלה עושה על משקל הטוב

צדק הנמצאת בנפש האדם הגדול כן ה וכפי ערך מדת , יצוני ומכריעם לכף זכותל הוד על העולם החש רושם

ה במחילת העון "מעה כ לא נשלמה ההשלמה אצל דוד"ע. ישומו על העולם החיצוניר תהיה מרבית פעולת

א בקש "כ, וחדות ישועתו כקודם החטא' וח הקודש ואור דר ,דהיינו שישוב לו כחו הפנימי, מצד עצמו

ויחזור למעלת , תמלא מפגימתו לגמריי כ"דהיינו שהרושם שעל העולם החיצוני ג, ת לטובהאו, ותא כ"ג

ברגש הקדושה ו ,עולם החיצוני כקודם החטא להכריעם לטוב בשמו הטובה השפעתו העליונה על

להשיב לאדם בשלמותו בעודו בחיים כי , וא דבר נמנעה זאת אמנם. שמתמלאת כל נפש מדי דברה בו

אז יבא החשבון הברור של , כבר חלףש רק אחר, של האדם אי אפשר להעריך בעודו בחייםאמיתי ה ערכו

, דבר שאינו כבר עם  החייםל הג עגועים שמצטרפים. פ אמתת המשפט"בסביביו להגלות עו פעולתו בעולם

תשובה ה רשם החטא על הבריות בזכירתו שאותו הרושם לא יוכל כחש פועלים להסיר את הזלזול הדמיוני

. בל הדמיון לא יוכל להשיג את  אמתת  ערכהא ,כי התשובה היא מטעם ערך  השכל הטהור, בירולהע

טיה למחלת הדמיון המאפיל את ר היא, נולדים בלב בני דור הסמ וך לאנשי המעלה הקודמיםש הגעגועים

 .ני מודיעא בחיי שלמה בנך, כ בחייך איני מודיע"ע. תראה בעצם כבודהת ואז, הדרת ערך כח התשובה
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אמר שלמה , דבקו שערים זה בזה, ק"כית קהל בקשו להכנים ארון, ק"שבנה שלמה את ביהמכ

ויציאת האורה  , אורה יוצאת לעולםה ק שהוא המקום הנצחי שממנו"ביהמ. ארנע רננות ולא נענהו עשרים

דוקא  ק שיבנה "יהמב כ היה צריך"ע, י גדולתן של ישראל"א ע"תכליתה השלמה כב לעולם אינה נגמרת 

כדי  , רטיפ בהצלחה גדולה היותר אפשרית בתור עם, עלתם הפרטיתמ כ עומדים בתכלית"בהיות ישראל ג

י ביטול "לא תהיה נגמרת חלילה ע, י ישראל"עולם על שהתכלית הכללית שתבא , שיהיה הרושם נצחי

' שאם הי. עולםוכבודו ב' ם דש שבזה יודיעו, י פיזורם"ל עם ישראל והבלעותם בין האומות עש הפרטיות

תכלית ה שאמנם, אלא שהיסוד הוא. ם בהיות מצב ישראל הפרטי בשפלג ק שיבנה"אפשר לביהמ' הי, כן

שיסוד הדבר הוא , י ישראל"כל באי עולם תצא על 'הכללית של הטובה האמיתית של האורה של אור ד

ומיותו הפרטית אית ן  היה מצד לאי ק אבל הוא תלוי דוקא באופן שהמצב הפרטי של ישראל"ביהמב תלוי

ראשונים לא היו ה שימים טובים בהצלחה וכבוד לאומי כימי שלמה, ק שלמהר כ היה ראוי לזה"ע. ונשגב



יש , והנה בהרמת קרנם של ישראל. משיח במהרה בימינוה ואי אפשר שיהיו עד ימי, לישראל מעולם

טבע . והוא האהבה הלאומית,  בוהתגדרל ענין אחד שהוא נותן רב כח לרגש הטבעי שבאדם: רך כפולע כאן

ו וחפץ מאד ל שהוא קשור, גשמי ורוחני, הוא רואה את עמו מוצלח בכל טובש האדם הוא שבשעה

אבל . פ נטיות גופניות שאפשר להבטל"שבנוי ע, בעיט א רגש"אבל דבר זה אינו כ. בהגדלתו והצלחתו

'  יא המביאה ליסוד אהבת דה כי אמתת החכמה, רגש הזה מתאחד עם השכל היותר טהורה בישראל

גדולה שלהן ה הנה בכל האומות שאין. לעולם ושישמח במעשיו' בוד דכ 'שיהי, והחפץ בטוב הכלל כולו

אין הרגש שלהן מצד החיבה הלאומי ת  , טוב הכלליה מצד פרטיותן יכולה להיות אמצעית להביא את 

ש הלאומי הוא בסיס וכסא   רגה אותו, אבל בישראל, כלל האומה מתאחד עם  השכל הטהורב הנמצאת

יוצאת  , כלל כולוה ואותה התכלית של החכמה האלהית הטהורה בטובת, טהורה להעמדת החפץ של השכל

זהו הרגש של החפץ הנטוע , רגש הטבעי הישראליה י אמצעות של המילוי של"לפעלה דוקא ע

ש הוא דבר מיו חד , שכל עם הרגשה חיבור, וההוראה של ההתאחדות הזאת. אלה'  טובת עם דב לראות

ואם חכם . לאומיתה מצד עצם החכמה הרוממה אין מ תקוממת בה נ טיתה, לשוןו כי בכל אומה. לישראל

אין זה מפני שעד מקום , כ דב ק באהבת ל אומו"ג' היי ' גדול הצופה לדברים גדולים לכלל ברואי ד

. שפלים מערך חכמתודברים שהם ב כ עסוק"א מפני שהוא ג"כ, ל חכמתו מגעת שם רגשו מגיעש שהנטיה

התקיימות של ה י"תכלית שהשכל הטהור האלהי צופה היא מתקיימת דוקא עה שאותה, אבל בישראל

והשכל מחיה ומאיר , שכל הוא בכלל האומה מחובר יחדה כ הרגש עם"ע. ההצלחה היותר גדולה הלאומית

פ אותם הכחות "א בנוייה עמעשית היה 'עבודת ד, העבודה בכללה. רגש ונותן לו קיום והעמדה נצחיתה את

ל הרגש כמו א כ הרבה דברים מעבודה פונים"ע. קבל את ה אור האלהי בנפשומ האנושיים שעל ידם הוא

אבל לא תחשוב שהרגש לבדו הוא  . ק בית תפילה"יהמב כ בכלל נקרא"ע, שיסוד התפילה בנוי על הרגש

יהיה הרגש פונה למטרתו באלו ש כךפ העומק השכלי שמחייב "א הרגש עצמו הוא מונהג ע"כ, אל ,הפועל

שם יסוד ש ,ארון הברית, י הכנסת הארון"ק ע"דרושה לקדושת ביהמה כ היתה ההשלמה"ע. הדרכים

מקום מרכז קדושת , יהיה נכנס בבית קודש הקדשיםש ,התורה שהיא האורה השכלית לכל העולם כולו

כי כל זמן שאין האדם , צה מאדבל ההערה נחוא .היא יסוד השלמת הרגש בתכלית רוממותוש העבודה

שהרגש פונה , צלו בין הרגש והשכלא תכלית מעלתו הוא אות  שעדיין יש דברים רבים החוצציםב עומד

בין בחיי , נפילהו והסוף בא לידי מעידה, כ יש בדרכיו חסרונות"ע. דרך השכלמ במסילה אחרת ונוטה

'  והמצב הנעלה של ישראל הי, ם לשלימותוא בא  אז ה עולל פ עוד"כ כיון שעכ"ע. הפרט בין בחיי הכלל

כ לא היה ראוי "ע, כ לפועל בעונותינו"חא ובתוך עומק הנפש היה גנוז יסוד של הירוס שיצא, פי שעהל רק

גשם ולא נתעלה כל ר שעם כל  מעלתם לא נטהר עדיין, ק מצד עצם מצב העם אז"הק שיכנס הארון לבית

יסכים ש א למה שהשכל הטהור ראוי"שהרגש לא ישאף כ, חוברתב כך שכלם עד שיוכלו להיות עולים

ת כל הנטיות הרגשיות לפרטיהן והדרכים להשיג  א כ יהיה מבורר עד שיהיה בידו לברר"והשכל כ, אליו

לחבר את , האיר לעםל הכהנים המה עומדים. וב וישר באין שום תקלה וירידה רוחניתט אותן באופן

גם העבודה השכלית של ההוראה עליהם , שבמקדש' ד כ גם עבודת"ע. טהרת הרגש עם השכל

וצרכו להיות הכהנים נבדלים מעסקים  ה ,בשביל אותו הצורך שיש לחבר בישראל הרגש עם השכלו .מוטלת

הורות שאמנם ל ,ד מתנות כהונה מהעם"ולעומתם ניתן להם כ. הם חלק בארץל כ לא ניתן"ע, חומריים

י מתנותיו עומד אותו החלק  "במה שע,  השכלםע העם כולו שהרגש מתפשט בכללו הוא מחובר

כ יש "ע. חלק יתעלה העם כולוה ומזה, מחבר את הרגש עם השכל בעיסקו בתורה גם בעבודהו המבריח

גנוז בכח  ה ד מתנות כהונה שעל ידן יוצא אל הפועל אותו החיבור"ל הכש ד רתוקות"תקוה באותם הכ

כ "ע, ק מקום קדושת הרגש האלהי"נס לבית קההכל ,שמצדו ראוי הוא הארון השכלי האלהי, האומה

השפעת הכהונה אינה מספקת לעצמה ו ,כמענה שעדיין לא באנו עד היסוד, אמנם לא נענה. ננותר ד"אמר כ



 .העזו שבידו יש כח הקיום, אומה אם לא יתחבר עמה עוד יסוד נעלהה את כל המעלה של כללות
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יש דרך המאחד  את הרגש שב לב . ולם ויבא מלך הככודע תח ואמר שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחיפ

למקום , התורה, הרת השכל האלהיט מקום, שהוא האופן המתאים להכנסת הארון, שכל הטהורה עם

לאשרם של כל , כלליתה כי הנה השכל שואף לההטבה. גשי נדיבת הלב וטהרתור העבודה המיוסדת על

, רגש מושך את האדם להאהבה הלאומית הפרטיתבל הא .ואינו מבחין בין אומה לאומה' מעשי ד

שראל וגדולתם בעולם הוא מביא י כי כב ודם של, ובישראל יש דרך שיעלו שניהם בקנה אחד. מוע אהבת

הטובה ו ומזה יצאו האור, שתתגדל בעולם, הנקרא על עמו, להי ישראלא 'את ההכרה של כבוד שם ד

כ אמר שאו שערים "ע. קושרת להמושג השכלימ השאיפה ההרגשית שבלב היא, כ"א, השלמה אל הכלל

שמזה יבא  , ערים פרטיים לאומייםש א"כ, שאינכם עדיין פתחי עולם כלליים, מדרגה לאו מיתב ,ראשיכם

שראל ותורתו  י י מה תבא ההכרה של שם אלהי"וע. כל העולם כולו יבא בכםש ,שתנשאו בתור פתחי עולם

עזם , כלומר שיתג דל כבודם של ישראל, לך הכבודמ י מה שיבא בכם"ע, להתודע על בוריה בעולם

אוחדת עם תביעת השכל היותר מ כ יש מקום לשאיפה ההרגשית הלאומית בנו להיות"א. עולםב ,וחסנם

, הרגשית הטהורהה לבית קודש הקדשים יסוד העבודה, קום השכל הטהורמ ,כ ראוי שיכנם הארון"ע. זכה

, ישראלב העיונית השכלית עם העבודה הלבבית ההרגשיתתורה ה להראות הגעת הדרך להתאחדותן של

 .מה שלא נעשה כן לכל גוי
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אמנם טובה היא השאיפה לכבוד הלאומי . כבודה אמרו מי זה מלך , הטו שערים אכתריה למכלעיהר

אבל , י זה"וכבודו בעולם ע' ם דש הודעת, היותו נעוץ בעומק תכלית המטרה הראשית והעיקריתב ,שיתגדל

וא שיבלע כולו ה כמה נח, הגדלת כבודו ותפארתו, הוא עוסק במגמתו הפרטיתש האדם החלוש בשעהכח 

גדלת  ה ישכח שתכלית. וישכח כלל מי הוא ז ה מלך הכבוד, גמריל רק בהאמצעי עד שתשכח ממנו התכלית

ידה שעל , זה שיביא את התכלית הנרצית ממנוכ הכבוד הלאומי וחסנו צריך שתהיה תמיד נערכת באופן

 .שבראם לכבודו, להא 'י עם ד"למען תצא התעודה הכללית ע, להי ישראל בעולםא יגדל כבוד שם
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מביאה להפעיל את היסוד האלהי שהוא מגמתם  של ש הדרך. גבור מלחמה' עזוז וגבור ד'  מר להו דא

אז אי  , ללרוח ישראל ותורתו בכל בשעה שהננו רואים איך רבו בעולם הכחות המנגדים, עולםב ישראל

שמצד , שראלי י שיכיר גבורתו ועזוזו של צור"א ע"רך המהלך אל התכלית כד אפשר לו לאדם להכיר את

צריך גבורה גדולה , יחידה מצויינת בין כל העמיםו בצורה כזו שהיא משונה, עצם קיומם של ישראל

ד לא די שלא תהיה ועו. עברים] מכל[ י כל המון הכחות המתנגדים לה"תקיימותה שלא תבלע עה לעצם

, כנעות לרוחהנ ]להיותן[, הסוערות להפיצה, נצחת ומהפכת את כל הרוחותמ א גם"כ, היא מנוצחת

מה נצחונות של מלחמות נוראות ועצומות צריכים כ .שנקרא עליה' ומכירות את הוד תורתה ושם ד



. מצד הנצחון הכללי" מהכור מלחג 'ד. "מצד הקיום הלאומי הפרטי" עזוז וגבור' ד. "מטרה זול להתלוות

י "ע, טוב הכלליה מגיע את הר גש הלאומי להתחבר עם השכל הטהור המבקש את ה הנה נתגלה לפניו הדרך

אבל  . היות התכלית מושגת בזמן קצר לפי הציור האנושיל שאז היה אפשר, דרך של רעש והרס מלחמה

לא , א בקול דממה דקהי"כ' א ברעש דל כי, וישראל יעשה דרכו לא ברוח סער', כי לא בזה חפץ ד, ענהנ לא

חיבור הרגש הלאומי עם ל כ לא מצא  עדיין את המפתח"ע. 'מ לתורתו איים ייחלו"מו ,ישמיע בחוץ קולונ

ולא יכלו , שממנו תצא האורה והשלום לעולם',  מקדש דמ היסוד השכלי באותו האופן הנרצה

 .ק"שערים להפתח להכנסת הארון לבית קהה עדיין
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צבאות  ' מי הוא  זה מלך הכבוד ד, יבא מלך הכבודו  ואמר ש או שערים ראשיכם ושאו פתחי עולםזרח

היוצאת ממקור ישראל להאיר , כלליתה כאשר נפסול את דרך ההובלה אל ההשלמה. לך הככוד טלהמ הוא

נשא ר  , "גבור מלחמהו עזוז"בהוראת , בדרך רעש וסערת מלחמה' אם תהי, ביםר לעולם כולו ולעמים

צעדים ב ,במתינות, מתפשטת מאורן של ישראל את דרכה בנחתה לפנינו רק שתעשה הקדושה האלהית

פתחי העולם . אל השערים, "פתחי עולם"יחושם של הב והנה יש הבדל בין אלה הדרכים השנים. איטיים

מקום , מיוחדים של כנסת ישראלה ם מקבלים יסוד השלמתם ונשיאות ראשם משערי צדקה הכללי

י  "שכלולו האמיתי על מוטל על ישראל להכריע את העולם' אם הי. וצאת לעולםי ק שמשם האורה"ביהמ

היו פתחי העולם מתנשאים לא בכח עצמי , בור מלחמהג 'לכתב על דגלה ד, סערה וגבורת מלחמה

כלומר , "שאו שערים ראשיכם"מר א כ בתחילה"ע. א בכח דחיפה משערים המיוחדים הישראלים"כ להם

זה כחם , עצמיה כח הישראלי הרוחני תהיו הפועלים הנושאים ראש בכחםל רים המיוחדיםאתם השע

אבל כאשר  . י כח המעורר החזק של שערי ציון"הנשאו ע, הז י"ופתחי עולם נפעלים תהיו ע, לאלהי ישראל

 הנה נשאר לכאורה רק, קרית שלםב שלום' וקרא שמו ד, הבוחר בציון' דרך נזנח ולא נרצה מאת דה זה

זמן יחדרו קרני האורה ה ובהמשך, אלהיו' יתגבר בשם ד, ישראל יפרח בכחו העצמיש והוא, דרך המתינות

להתרומם אל המטרה , סכימו גם פתחי עולם לשאת ראשי ובכח בחירה עצמית, אל כל גויי הארץ

יסו ד זה כשכל אומה תקבל את כ באופן. הנוהג בחסדו כל דור, אלהי עולם' דעת שם ד, קדושהה הנעלה

כ איזה חותם "ע כי כל אומה תטביע, יהיו הגוונים המוסריים מרובים, עצמיתה פ כח הכנתה"האמתיות ע

אמנם גם בזה האופן יותן הכבוד . טבעיות והתולדתיותה פ הכרעותיה"על ההבנה הנמשכת מאור תורה ע

א שואף  "ם שככ רבים ושוני"הם כש ,אדון הצבאות, צכאות' שהוא ד, ה בהכרה שלמה"כבוד בה למלך

אמנם  . וצרם ומכוננםי מ מתאחדים  לתכלית כללית אחת ומיוח דת כרצון"ומ, כונתות לתכלית נשגבה מצד

, לויג כשיהיו נפעלים בכחם של ישראל באופן' רוחניים מדעת את דה ההבדל בין האופן של בירור המושגים

 הרקה של כלים שניים תשאב י"שרק ע, ומהא י כח מתלבש ברוחה הפרטי של כל"לבין שיהיו נפעלים ע

הנשאו "באופן של , "לחמהמ גבור"כ בתכונת המצב של "ע. גדול הוא מאד, מקור ישרא למ אור האמת 

,  י"אנוהוו זה אלי"כדרכם של ישראל לאמר , בערך של נוכח, "כבודה מי זה מלך"נאמר , "פתחי עולם

א ף , אמנם בההנהגה האטית. םמלא על דרכי החייה והטבעת חותמם, המורה על קרבת אלהים ודרכיו

אין ". מי הוא זה מלך הכ בוד" :וביחש נסתר ישאלו, בינות לחרכים אבל גדול  הוא ההעלםמ שחודר האור

, א באופן כהה"כ ,מורגש בין העמים בחייהם המעשיים באופן בולט ומורגשב העליונים' מהלכים לדרכי ד

ושהתכלית הנעלה , ה שיש מנהיג לבירהופצה הידיעה י הסבות שנתגלגלו מכחם של ישראל"מ ע"שמ

עד שיופיע  , דרך להגמר הצביוןה פ זה"מ עוד לא יוכל ע"אבל מ. החמד היא ההתעלות המוסריתל הראויה



י הכח של "ע ,י השאיבה בדרך רחוקה"תועלת של ההכשר ששאבו העמים עה ועם שרבה היא. מציון' ד

י "אופנים המפוזרים שקבלו צורות משונות עוה, שראלי י אור"ע, נשיאת פתחי עולם בכח עצמי להם

היות ראויים לשאוב מהמקור ל י שיהיו יותר מוכנים"מקור יפעלו סוף סוף תכלית טובה עה ריחוק

, צביונהב תכלית והתעודה המחייבת להיות האומה הישראלית עומדתה רק אז תגמר , ז"אבל בכ, הראשון

שזהו היסוד  המחבר את ה נטיה הלבית עם  ,  הכלליערךה א גם  בשביל"כ, לא רק בשביל ערך עצמה בלבד

להסתעף סעיפים , קום מ מקור ישראלמ אבל רק בשביל אותו המצב של נתינת. שופט ברוח משפטה השכל

, ק"ברית להכנס לבית קהה בשביל זה לבדו לא  יוכל עוד הארון, מים רבים וצבא רבע בין, מפוזרים, שונים

אם שיטיב  , יון הפירוד שאינו מוכן ומוכרח להתאחדבצ כי. והשערים לא יוכלו בזה להפתח

 .כ לא נענה"ע, אבל לא יעשה את המגמה האחרונה, אנושיותל ויועיל
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הקשר הפנימי האמית י  . מיד נענה, חטדי דויר עבדךל אלקים אל תשכ פני משיחך זכרה' יון שאמר דכ

כ נקראת ג ם היא "גמא שלה ש עוד שהתפילה היא, שהוא מקור  העבודה, ין הרגש ש בלב הטהורב שיש

יוכל , ולםע שאוצר שלו מונח בתורה האלהית שהיא אורו של, שכל הטהורה ]הכרת[ובין , עבודה שבלב

, אל ערכם הקיים הנצחי, ההוה בכל דור ודור, זמניה להמצא רק בחיבור הידיעה של ערכם של ישראל

שכל , מצא למ די באהבה המורגשתנ הרגש. קיים לעד ולעולמי עולמים' ויהי, פעלו לעתיד לבאל שהוא יצא

, גדל  אהבתות עמו ממולא ב יתרונות קדושים ככה' ואם יהי, שר ממנו חו צבא ,איש ישר לב  אוהב את עמו 

דיה להרים את היחיד  , ל איש מישראל לכנסת ישראלכ עד שהאהבה הנאמנה שראויה להיות מקשרת בין

,  מקור מוצאו-" 'עם קן דילי"והרז בתיקוני' ופי, " איזהו חסיד המתחסד עם קונו. "מעלת חסידותל כ"ג

תרומ ם למעלת השכל ת ההסתכלות הזאת". כנסת ישראל, ]שכינתא[דא  "-נשמתו ו מחצבו גופו נפשו רוחו

ליונה ע תתמשך האורה היותר, מצד חבתן של ישראל ההוית הזמניתש בהיותה עולה להשכיל איך, הטהור

אז ישכיל האדם כי לצורך . חטיבה אחת בעולם לנצחל ראויים להיותשרק בשבילה הננו , הנצחית לעולם

ל התכסיס של התורה והעבודה גם כ צריך לה, ל קדושת ישראל הזמנית לקדושת ישראל הנצחיתש החיבור

באופן , וסתרמ קום לפעולתם של ישראל בעולם היוצאת בזמן ההוה באופןמ באופן זה נשכיל שיש. יחד

י שאיבתם מאור  "צביונות מיוחדים לתכלית העליונה עב  מתפלגים להתרומםהנדמה שצבא רב בפרטיות

)  ה"הקב(כל דיבור ודיבור שיצא מפי ו ,אלהי ישראל' צבאות לשם ד' שמפני כך נקרא שם ד, שראלי תורת

, בל לא זאת היא גמר התכליתא ".יתן אומר המבשרות צבא רב' ד"שבעים לשוף שנאמרל נתחלק] הגבורה[

הוקיר  ל )לשוב(אפשר לשאוב ממקור ישראל דעת אלהים ודרכיו מבלי ש  שמביאה לחשובאותה הידיעה

שטובה היא להיות , היא רק הכרה חלושה, נצחיתו מעלתן של ישראל בהכרת בחירתן האלהית הקיימת

, י ישראל"שב א ע, כל דור ודורב ' זכר שם ד, י  מצב הזמני"אם ע, כ"ע. מצעי לההכרה האמיתיתא רק בתור

תתפשט כח ו תתפרש, בהיותו מושכל בחיבורו אל המצב הנצחי, מקדשוב 'ם כח הרגש לעבודת דיתרומ

כ רק בחיבור שתי אלה יחד ראוי הוא ארון "ע. הזמניםו התורה באורה השכלי החובק את כל המציאות

ראויים אז  , פתחי עולם, ללוה והשערים הננעלים, ק"להכנס לבית קה, ושא האורה האלהיתנ ,הברית

כ גם בעת  "ע. נצחיותב שכוללת כח המלוכה שבישראל בין בהוה בין, חירתוב זאת היא, והנה דוד. תחלהפ

ליהם ע ודוד עבדי נשיא"אבל היסו ד הנצחי הוא , " בט מיהודהש לא יסור"ו, כ  נירו"הקלקול לא אבד ג

 תחת דגל יך שהצבאות הפרטיים ישובו להתאחדא שאז באחרית הימים תופיע האורה האמיתית, " לעולם

מש רתי ,  תקראו' ואתם כהני ד", שראלי ולהכיר מעלתן של'  הפיכת שפה ברורה לקרא  כולם בשם דב ,אחד



שם , א לעשות שם"כ ה שאף לא למצב ההוה לבדו"שהוא ע, " חסדי דוד הנאמנים" אלה המה, " אלהינו

ן מ ונה אינה שואבתאמנם אם הי תה התכלית האחר. היותר עתידו להכין החפץ האלהי היותר נשגב, עולם

אבל כיון שיסוד . יתה מתנה גנוזה בעתידה א"כ, לא היתה התיחסות למלכות בית דוד בהוה כלל, ההוה

כ חיבור גדול יש "ע, זמנוב אור ההוה ההולך ומאיר יתקבץ האור העתיד שיצא כנגהמ כי, ההכרה בנויה

ני פ אלהים אל תשב' ד"ר כ כאש"ע. נצחית הנקראת על שם דודה למלוכת ההוה עם מלוכת העתיד

ת כל לב טהור האוהב עמו כפי אותה א שממלא תפקיד הרגש הטהור הראוי למלאות, בהוה" משיחך

הלך חייו מ כל איש מישראל שיאהב את הצלחת כנסת ישראל ושיסכים כלל האהבה הקדושה שראוי

להמטרה היותר הכנה ' וזה יהי, אהבתו באמתו 'שמוצאה הוא מקיום התורה ביראת ד, למטרה זאת

כיון שאמר כן בא עד . שמורה ו אשר ברית עולם לו ערוכה בכל, "זכרה לחסדי דויד עבדך" ,נשגבה ונצחית

 .ומיד נענה, ק"בבית קה' ארון האלהי להכנס למקום עבודת דה התמצית שבגללה ראוי הוא
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,  להרחץ ולהנקותיש שחרות מקרית שעומדת. דרהק אותה שעה נהפכו פני כל שונאי דוד כשוליב

כן  . וד תשתחר מפני דרך שימושהע חרות של שולי קדירה גם אם פעם ירחצו אותה וינקוה הלאש אמנם

כ אף אם מצד  "א ,וד היא מעלה נצחית וכבודו הוא כבוד שלא יתבטל לעולםד כיון שהכירו שמעלתו של

התנצל שראו איזה כי ימצאו מקום ל, יסירו חלאתםו אותו המאורע של התנגדותם ההוית יתנקו

שנאתם עושה פירות והתנגדות ם  ' תהיש אבל הם הלא חפצו, כ עמדו לו לשטן"ע, ההוה של ההנהגהב חסרון

א להם כלל "כ א"א ,ואים שכבודו הוא קשור בכבודן של ישראל שהוא כבוד נצחיר והנה הם. נמשכת

, ני האופניםכ ניכרת בא מת בשתם  בש"ע. יא לוה כיון שברית עולם, להתנקות מכתם בשתם

מובן הדבר  שהנהגתו הזמנית , נצחל 'כיון שהוא נבחר מד, ראויה להם מצד התנגדו תם הזמניתה הבושת

מקבלת בכל פעם ש זא ת היא מקבלת לעומת השחרות של שולי קדרה, תקבלתמ כ ראויה להיות"היתה ג

בשולי  אמנם עוד יותר תתעצם השחרות . כ תשחר"ג א במקרה תעמד"גם אם  פ, שתעמד על האש

ושת תמידית  מפני קשר הנצחיות ב כן בשתם  הלא היא. פני שהיא עומדת להיות מתפחמת תדירמ ,קדרה

 .כ נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדרה"ע. עולםל שיש בכבודו של בית דוד
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העם שמתעלה הרבה בערכו עד שראוי הוא  . ותו עוןא ה על"ידעו כל העם וכל ישראל שמחל לו הקכו

והפעולה הטובה , מנו ענין של ערך נכבדמ גם לכל איש פרטי' יסוד עילויו צריך שיוכר שיהי,  נצחיםע להיות

וזוהי מעלתם ש ל  . פרטיומ א"י כ"א גם ע"כ, י כללותו בלבד תצא"עם לא דוקא עה י"שתצא לעולם ע

ראל  שי כ מי שזכה להיות לראש פינה בממלכת"ע". ולד שם סלהי יספר בכתוב עמים זה' ד", ישראל

בין ביחש האיש , המלאה מוסר וצדק עולמים, דושהק צריך שתהיה השפעתו השפעה של, לדורות עולם

אומיותם של ישראל בקדושת ל כ נקבע אז בעת ההכרה של קישור"ע. יחש הגוי כולו בכללוב הפרטי בין

טהר ממנו נ כ"כידעו כי אותו ה עון , שניהם יחד במלוכת בית  דוד הנצחיתו ,בצירוף קודש הקדש ים, התורה

כל  , עד שלא די שבעצמיותו הפרטית נהפך, טובהל כ פעל עליו כחה של תשובה"וכ', אדוננו משיח ד

לא יפעל , הכללית והפרטית, חיצונהה א גם על ההשפעה"כ, לטובה, אפשר לו לעון לחולל בנפשש הגרעון



כ ידעו כל העם "ע. זעבה ברב ולהקים עולה של תשו, קדושה להורות תשובה לרביםו א יתרון"כ, שום גרעון

שראל י צריך הגוי בכללותו להיות מושפע בעיקר עצמיותו של עםש וכל ישראל בערך, בתור אנשים פרטיים

ידעו בין בהכרה , מלכו שהוא משוח בשמן משחת קודשמ ,שהיא השפעה של קדושה ודרכי קודש, גוי קדוש

 .ה על אותו עון" שמחל לו הקכ, ין בהכרה כלליתב פרטית
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כמה העבר כשהוא נשגב , הוראה נפלאה יש כאן. תומ ושכח אני את המתים שכבר, לא יפה אמר שלמהו

וכל בשום אופן להתרומם ככה לולא י מה שההוה עצמו לא, ועל על המרוץ של הזמן ההוה והעתידפ וקדוש

פועל הטובות ה ליתגלו ויצאו א, וכל שיותר ילך הזמן וישטפו החיים. ערךה שאיבתו ממק ור עבר רם

גדולים שלוחי ההשגחה העליונה להיות עומדים  ה י האנשים"ע, הגנוזות שהכין העבר הנשגב

כ בפעולתה "ה פעלה כ"מעה כאשר עינינו הרואות כי התקופה הקצרה של מלוכת דוד. וריםד למשוש

ה היא ראתה ועתידה ,עד שדוקא אחרי  שכבר עבר זמ נה, ה"יעקב דהמע-להיא י קדושת משיח"הרמה ע

ל  ש י בירור היחש"כאשר נתברר אז ע, וד מלך ישראל חי וקייםד ,להראות את פעולותיה הכלליות הנצחיות

שאמנם במה היתה ההכרה בולטת  . נצחיתה י יחש של מלוכת דוד"שבמקדש ע' אור התורה עם עבודת ד

 בעומק  נפש ית דודב כ רב היה והוה וגם יהיה הרושם העמוק של קשר מלכות"כש במה, ביותר בעם

רק אז  תחל הפעולה הרוחנית , ברה הפעולה המורגשתע גם אחרי שכבר מת ואחרי ש כבר, האומה

פשר להבחין את הערך הנצחי א כ"לא היה כ, ה"בחיי דוד המע, אבל בזמן  ההוה, יכרת ומתגל הנ להיות

וקא בעבור א  דב עיקר הכרת שבחם וערכם". ושנח אני את המתים שכבר מתו" כ יפה אמר שלמה"ע. שלו

כי חיים , ק אז יוכר  שהם משובחים שלא מתו לפי האמתר ,עד שיאמר עליהם שכבר מתו, שטף זמן הגון 

 .עולםל הם
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ערך כללי בתור אומה  , לעם יש שתי הערכות. ת המלךא היינו דכתיב כיום השמיני שלח את העם ויכרכוו

,  א היה מעולם בישראל בארצול באיכותושכמותו ביחוד , הוא יוכר יותר בעת הקיבוץ הכלליש כללית

שתכלית  , פרטיה והוא הערך, אמנם יש גם ערך שני. חנוכה העליונה ההיאה בצירוף מלכו ומקדשו בעת

ין  ב בין בענינים היוחניים, הרים קרן כל אחד מבניה בפרטיותול הכללות של האומה צריכה שתגיע עד כדי

וא העיקר שהוא נושא את דגל הכללות והעם ה המלך, אומיוהנה מצד המצב הכללי הל. בענינים החומריים

מלך הוא המברך המשפיע  ה 'הי, כ כל הימים שהיו עסוקים בערך ההצטרפות הכללית"ע .מתברכים ממנו

התחילו ימי  ו ,עברה אותה התקופה שבה היה העיקר הרעיון הכלליש ,אמנם עתה כיום השמיני. ומשלים

המלך הוא , בתור קיבוץ של אנשים פרטיים, פרטיותה צלחותיוהמעשה שכל אחד מהפרטים פונה אל ה

כ "ע. רטי עמו וכפי ערך מעלתםפ הוא מתרומם ומתעלה כפי ערך ריבוי. י רוב עם הדרת מלך"ע המתברך

פרטי שלחו קוים ה כלומר ממצבם, ברכו את המלך, היות נפוצים איש לאוהליול בעת אשר שלח את העם

 .כחו הוא בציור הנושא של הצד הכללי של האומה הוא המלךש ,לחת הכללברוח אמונים ורצון נאמן להצ
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שנתעברו נשותיהן  , וטובי לכ. נהנו מזיו השכינהש ,שמחים. שמצאו נשותיהם כטהרה, ילכו לאהליהםו

יש שתצר להנטיות הטבעיו ת  , יחיד או בציבורב ההתעלות הרוחנית כשתארע. ל אחד ואחד וילדה זכרכ של

י ברכת "תבא בשלימותה עש העליה הרוחנית, השלמה' לא זאת היא אמנם דרך ד. בהןש ייםלמעט עז הח

תהיה ש ,לטהרה, לפנקה, א תכשיר אותה"צביון של כל נטיה טבעית כה היא לא תמעיט את , שעל עמו' ד

י כח "ובהיות הנטיות הטבעיות מטהרות ע. גסה פונה למעלה לצד הטהר האנושי ולא לצד הזיהום הבהמי

ל ידי אותן הנטיות  את   ע הם אז  מוכשרים להשיג, הזיכוך השכלי והמוסרי של בעליהןו נהגה השלמההה

שעה ב וחסד עליון. פ החכמה האלהית"טבעית שיש בנטיות ההנה עה המטרה היותר שלמה של הכונה

שמחת , הכל נקבץ יחד מהשמחה האלהית, פארתנות אז בעת יסוד בית , המאושרה של רוממות קרן  ישראל

.  אורה לישראל ולעולם כולו עדי עדו קביעת הבית הגדול והקדוש שממנו תצא תורה, יותר עליונהה המצוה

א "דן החיים כע שאיננה פונה למעט את, תוכן של ההשלמה האלהית הרוחניתה הנה הורו המאורעות את

ות את   הן אינן כלל סותר, א מטוהרות"מועטות כמ ובהיות הנטיות הטבעיות לא. לצחצחם ולטהרם

הוא , פשות טהורותנ הזיו הטהור הממלא, והאור האלהי. למלאות את הנפש הטהורהמ המאור האלהי

הם מצאו  . טבעיות מוצלחות בתכלית המעלה שלהןה עצמו פועל שיהיו המטרות של הנטיות

העלאתן משפלותן ומאפשרות , אלהיתה הטהרה של הנטיות החושיות זאת היא המט רה, טהרהכ נשותיהם

כולים להיות י כ דוקא עם הסידור הטבעי של החיים הפרטיים הטהורים היו"ע .ן לדרכי חושךעיוות

ללכת בדרכיו באהבת אמ ת  ,  הכרה שכלית והרגשיתב ,באהבת צור העולמים, שמחים מזיו השכינה

לא ר ק , ן קולעות את  מטרתןה טוב הלב יבוא כשהנטיות הטבעיות, ופובי לכ. מוקה פנימיתע והכרה

י קדושת "ע כ"ע, היא בעיקרה נוסדה רק  בשביל גודל הערך של תכליתהש ,ת  התביעה הטבעיתלהשלים א

זה נתברר ממה שנתעברה אשתו של כל אחד וילדה ו .החיים יובל הענין אל הצד העליון שבתכלית הנטיה

ל רגשי קודש בנטיות להוד אור אב בהיותם ממולאים, וב לדורות השפיעו העובדים הנולדיםט וכמה. זכר

נה עוזרות ה אם שהנקבות, העובדים העקריים המה הזכרים. יותר נעלהה עליון ואהבת עמו על הצד

כך היא הטובה , רחוק רחוק הוא להמצא כמוהש אבל בשעה הרוממה והמוכשרת הזאת, נאמנות

אלהי השלם שהיה חי אז בלב הגוי ה יולדו בהכנה מתאמת כולה לחפץ, זכרים, פועלים עיקרייםש השלמה

ת הרגש   א והשכל ינהל, שראל להגביר תמיד א ת  הצד השכלי על ההרגשיי גם זה  הוא כחו של. לוכו

בזה בינה , בנועם ויופי, רגישות יפה את  הדברים בטעםמ הנה, לנשים' לב רגש נ תן ד. וישביעהו מטובו

צמם  נותן מדה גם לחוקי הרגש עה הכח, אבל האב לכל חמודות. ה באשה יותר מבאישי"תן הקבנ יתירה

עזה של ה י הפעולה"כ ע"ע. פועל העקרי והוא המתג בר באנשים  הזכריםה שהוא, הוא השכל הטהור

הוכר , קביעות מקום האורה לישראל ולעולםמ ,מחנוכת הבית, הרושם של ההשפעה האלהית השלמה

. אמת והשלום לשכלול הגמורה שאז תצא ההצלחה ואור, שראל שהוא הגברת השכל על הרגשי אופיין של

כ  על עז "ג השולטת, המוכן לעבודה שכלית היותר רוממה וטהורה, כרז כ ילדה כל אחת מנשותיהם"ע

 .הרגש
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מבט ב .כ"דאחיל להו עון דיוה, ולישראל עמו. ל אותו עוןע שמחל לו, לדוד עבדו' ל כל הטובה אשר עשה דע

, את כל המציאות וכל הזמניםעליונה הכוללת ה 'כשיגיע למרום האחדות להשכיל יסוד השגחת ד, הכללי

פרטיות הזמן , ו הפרטיותא א ביחש היחיד"כ, משכיל כי אין מציאות וחילוק בין רע וטובה אז יראה לעיני



וא עולה ה ה עולה מן הצדיקים כך"כשם שקילוסו של הקב: לי"מרו חזא אבל בערך הכללי כבר. או המצב

כ פרטיים "א מצד שהעושים הם ג"אינן כ, עושיהןע לר והעובדות שהן רעות לעצמן ומסבבות. מן הרשעים

פעולות הרעות יצמיחו בסוף הימים ה יש אשר, גדול והנצחיהאבל ביחש אל הכלל, אורח פרטיב וחיים

ל המעשים כ הבית המורה על קדושת אחדות אדון, ק"קביעות בנין ביהמב כ"ע. טובות כמו הטובות

, משל נמרץ לדבר ענינו של דוד' והנה הי. בנה זוה שלא יחסר רושם של' צריך הי, ושליטתו העליונה

ל קלקול כשחוזר להיות מתוקן י סבב ש בערך בחינה שיש מקום במציאות שדבר' והי, הורות תשובהל שבא

התנשאות הכללית ה כ עת"ע. וכל דבר מתוקן שלא היה מעולם מקולקל למלאותןי מה שלא, טובות כאלה

ה לדוד על אותו "וכשרת יותר להורות בגלוי שמחל הקבמ היתה, הנצחית כעת חנוכת בית עולמים

מנם כאשר זה הרעיון של הוראת תשובה א .בעיקרו היה הקלקול נדרש לתיקון של דורות שיצא ממנוש ,עון

מ  "אבל מ, הקלט במעשהל אבל יותר מזה תתעלה ההשקפה שאינה אפשרית כלל, עשימ פ ערך"יש לו עכ

שע ר כי כל אשר יפעלו כל אנשי. כללי אין שם כלל חטא וקלקולה שלפי הענין, האמת צריכה שתובן

מ אין זה פורץ את  "אלא שמ, ל עולם הכלליש הכל נערך בחשבון הכללי שגם זה צריך לתיקונו, להרשיע

אמרו צדיק כי טוב כי פר י   " ,א דרכו צריכה להיות דרך ישרים"כי כל יחיד שבבנ, ללכ היסוד המוסרי

י "צדק עה שהרי לא יעומם ערך, דעה הנשאה הזאת אומץ לבטחון הצדקה תוסיףועוד " . מעלליהם יאכלו

כ בהמסיבות שיצר בהן צור העולמים "הרשע כלול גש א להורות"כ, ציור זה להבין שגם הרשע טוב הוא

י מה שיחול הטוב על  "טוב הכללי עה וכשם שתצא תכלית . מציאות הכללית לתכלית השלום והטובה את

הוא מובן ש ל   ש ,אבל ההבנה של חטא. הדרת כללית בחול הרע על עושי הרענ א תכליתכן תצ, עושי טוב

שהיתה , כ בשעה הרוממה"ע. פרטי אבל לא בערך הכלליה א בערך"זאת  אי אפש ר לצייר כ, הפסד והורדה

כ "כ לא היה אז נהוג יוה"ע. זהה כ הרושם המדעי הרם"היה צריך שלא יחסר ג, ללית ונצחיתכ כולה

הוא מקבץ ש עד', מכון הר בית ד, כ רם הוא המוסד הנצחי והקדוש הזה"כ להורות שאמנם, המלאבצביונו 

כ בסקירה העמוקה הגנוזה בו אין "ע. עבר בהוה ובעתידב שאפשר להיות, בקרבו את כל הדברים הכלליים

ת   שהרי באמ, זה הענין המעשיב אמנם מובן שהכונה אינה. צ לכפרה"וממילא שא, לל לחטאיםכ מקום

צביון של ה אבל מיעוט, חשבון הדברים הפרטיים שעולים לכלל השלםב הכפרה צריכה וגם היא נכנסת

שרק בעז אחדות השם יתברך אנו  , רעיון שיש בזהה כ ההוא בא להורות על עומק"ביטול העינוי דיוה

כ מה רבה "ע". חטאתיך לא אזכרו מוחה פשעיך למעני"נני השעליו נאמר, צחון הטוב המוחלטנ בטוחים על

בחירתן של ישראל ל כ נעוץ הבטחון הנצחי"שבזה ג, כ"מו דאחיל להו עון דיוהע לישראל' הטובה שעשה ד

וכלו י מים רבים לא"כי , המון הקלקולים המוסריים שעברו עלינומ לבל נחרד, שדבר אלהינו יקום לעולם

יוכר האור האמיתי  , ראלראוי למעלתן של ישה וכשנתרומם למעלה הכללית כפי" . לכבות את האהבה

בל מצד ימי  הנצח הכל א ,א בצירוף אל זמ נם ומקומם"כ, וחלטות ולא קלקולים יסודייםמ שאין כאן רעו ת

תת לנו ל ,מחשבות שלום ולא לרעה, אלהי ישראל על עמו' חושב דש שב וחוזר לתקנת המחשבות הטובות

,  א שר דבר טוב ע ל ישראל '  למלאת דבר ד ,נצחיתה כ הוא רמז אדיר ליסוד קיום הטובה"ע. אחרית ותקוה 

 .כ"יוהד עון, אחיל להו בשעה האדירה של יסוד הבית הקדוש והנצחיד י מה"ע
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שבה תלויה  , יסוד הכרת האמת . 'ר כו"י א"כדר, מתה דקאמר שלמה כי לכלב חי הוא טוב מן  האריהו

חין את עניני המציאות כמו שהם נבש תלוי הוא במה, אלקים חיים' יסוד האדיר של הכרת שם דה הכרת

דהיינו , דמיוניה ופן יסוד על אותו הערך שנמצא בו המציאות מצד הציורא לא נעמיד בשום. באמתתם



תועים ה זהו ההבדל שבינינו לבין. פנימיות הדבר אין בו מא ומהב מה שבאמת, שמצטייר בעולם החיצוני

א "כלומר אין בפנימיותם שום ערך כ,  חלוליםהםש מפני, למה נקרא שמם אלילים: ל "כדחז, ז"עובדי ע

, אבל לא כאלה חלק יעקב. המוןה י ציורי בלהות איזה דבר על הציור הדמיוני של"הפעיל על מה שיכולים

מול , אור הפנימיה שהמושג מאורו לגדולי המשיגים כאין ואפס הוא מול, שעינוי כי אלקים חיים הוא צור

כ עלינו  "ע. הם נמצאים במקור החיים יתברך שמוש כמו, חסםהחיים האמיתיים שאין לנו מלה לי

אין תוכן הכבוד מצד הכח הדמיוני , מתש כשאנו מכבדים ומוקירים גם גוית איש חשוב לאחר, משלל לדעת

לא כן . היותו בחייםב עולם החיצוני מצד הזכרון המתלוה אל גודל ערך אותו האישה שפועל המחזה על

צד אותם  החיים שבפנימיות מקורם ישנם במדה עוד  מ ,רק מצד  החייםהכבוד אצלנו נובע , הדבר

יי הנשמה האלהית שהנפש המלאה ח כ"ע. בהפעילם על הרושם החיצוני, דולה ממה  שנראים מחוץג יותר

כ על   "רשימים אותו גמ היא תגביר בנו כח רגש   הכבוד להיות, יא מלאה מ הםה חכמה וצדק וקרבת אלהים

שהן , הדרכותל גם לפעולות החיות לצדקות, שוב לכבודו לקץ הימיןל ושעתיד, ושלה לכלי שימ' הגוף שהי

פ ההשפעה הגדולה של אותו גדול  "חיים באורח אורה עב חיות בלב רבים חיים המרגישים ומתנהגים

המשך בזה שאותו הגוף המת עושה  ל ,כ נמשכים אחרי הדמיון"בל חלילה לנו לתעות שהננו כא .הערך

דמות שמצד ל והעולם החיצוני מלא ממנו, חיצון והלבבות מתרגשים אודותןה מחזהרושם גדול על ה

שזה הדבר יעשה אצלנו , רגיש מצד  גופניותו מאומהמ פ שהוא עצמו מת  ואינו"אע, עצמות דבר זה

, לנו ראוי לעשות רושם גלויו כ עלינו"ע, אין אנו נמשכים אחר הדמיון במאומה, לא. ל חייםש חשיבות

איך , רכוע איך ששפל יהיה, כ הכלכ"ע. מראים שרק האמת היא ד גלנוו חיים הננו מחזיקיםשמצד ערך ה

. מ יקר הוא  יותר מצד הערך של החיים מהאריה המת"מ ,שאינו פועל על העולם החיצוני שום מבט ש ל הוד

  הכלב מפני שזה. יצוני היותר אדירח א גם  מכל ג דול ערך ומכובד שמותו עושה רושם"כ,  וקא אריהד ולאו

אין , חייוב וזה המת שמצד גופניותו אינו מרגיש , חייו איזה ערך של חייםל כ יש"ע, הוא מרגיש ב חייו

ז הרי אנו רואים שהננו "שעכ, משפט הזה נשכיל ונביןה אמנם מתוך. הרושם החיצוני שוה דבר לפי האמת

מיתית שאנו מכירים  הכרה האה יהיה זה לאות נאמן שמצד, אד על כבוד גדולי עולם המתיםמ חרדים

מציאותם  ב מפני שהם עומדים בחיותם מצדם השכלי, א ח יים הם"תים כמ ויודעים שהמתים הללו אינם

מתוך , ענין אחד להגוף הגדול מול צורך החי השפלב ודוקא מצד אות ה ההשפלה שאנו מיחסים. האמיתית

אבל מה  . האמת והמדע המבוררסוד י איך הוא עומד על, ומדים על אמתת היחש של מושג הכבודע כך אנו

ז "ולדות עת ,שבקרבו אי ן מאומה, צד ההשקפה של הרושם החיצונימ שהמון לאומים נמשכים

 ".כלנ חי הוא טוב מן האריה המתל כי"ז אנו אומרים ברב עז "ע, וההתהללות בפסילים
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, ה"ד ל פני הקכאמר דו, יא אדעה מה חדל אניה קיצי ומ דת ימי מה ' ד הודיעני ד"מ, ר"י א"ארד

גזירה  , ומדת ימי מה היא, יצו של בשר ודםק ל גזירה היא מלפני שאין מודיעין"א, קיצי' ודיעני דה ע"רבש

מצד ערך . פ שני אופנים"החקר על קצב חיי האדם אפשר  היה. אין מודיעין מדת ימיו  של  אדםש היא מלפני

פשוט או בדרך   ה ני אדם בדרך   השכלאפשר להגלות לעי' ואם הי, שימושםב כחות הגוף שיש להם קצב

היה אפשר לו להעריך לעומת זה  , גופניים ופרטיותםה ק בדיוק נמרץ כלל כחותיו"הנבואה ורוה

הכין  ' אבל השם ית. שימוש שבהםה כונה כמה מערכה של כחות כאלו ראויים להתקיים לפי ערךנ במדה

הם תלויים ש ועצם יסודי הכחות, פנייםרכי המאורעות בשימוש הכוחות הגוד כ יהיו סבוכים"בחכמתו שכ

פשר שיבא  האדם לידי ידיעה ברורה בקצב החיים מצד א עד שאי, בהמון המציאות שמחוץ לגופו של אדם



קצב הטבעי הקבוע מצד משק ל  ה ,קיצי' כ לעומת הבקשה של הודיעני ד"ע. קבועים הגופנייםה הכחות

צד בנין מ .פני שאין מודיעין קיצו של בשר ודםגזירה היא מל: תשובהה היתה, הכחות הגופניים שבגוף

היות מתברר כמה יוכלו כחות כאלו בערכם ובנינם ל לא ניתן, הגוף של בשר ודם הנערך בקצבת כחותיו

והנה הידיעה הזאת מצד . טבעית הפשוטהה פ המתכנת"ומתי יבא  קיצם ע, ומדין בשימושם הקבועע להיות

הרי מחקרי הגוף נתונים ש .מובן הדבר שהיתה מביאה הפסד רב, יתה אפשרית להחקרה אם, הערך הגופני

ריך העד ר  צ להם ודאי, שר נפשם עופלה ועל טהרת המוסר לא  יתנשאוא גם  לאלה, המה לכל דורש וחוקר

פ למגן נגד זעף של הכח הדמיוני המסית  "יהיה עכש כדי, הבטחון של חיי הזמן להיות נמזג בכחות נפשם

פ ממזג איזה "הוא עכ, ל החייםש ואיך שיהיה חסרון הבטחון. ת מוסר וצדקלחבל ארחו, להשחיתו לבלע

רגיש מזה  מ אף אם לא יודה האדם בגאותו וגסות ו שהוא, ל היצר הרעש רפיון נסתר שמחליש את כחו

. רחו שולטת  היא עליו לבצר את  הכחות  הרעים וזדונםכ מ האמת היא ח זקה ועל"מ, איזה רפיון של רשעה

היינה נעולות שלא יוכל כל חוקר  ת דלתי ההשכלה השפלה הבאה מצד החקירה הגופניתאוי הוא שר כ"ע

אנושי צריך ה וכיון שלטובת היצור והמוסר. כלומר בנינו החומרי, שרו ודמוב מצד, ד"להודע מקיצו של בו

כי אם היו , כ מצד הנבואה"פשר לעמוד עליהם גא כ עד שאי"נסתתמו הדרכים כ, הדבר להיות נעלם

כ "כ דרכים נמצאים ג"הכרח גב היו, נבואה לעומת דבר מוחשי  כזה המתיחש למושגי הגוףה ים שעריערוכ

בוה ונשגב ג שהוא, אבל יש עוד ד רך נעלה מזה. טבעיות איך להגיע להםה למחקר השכל החופש תעלומות

 באשר והוא. הוא תלוי בחכמה רבה רוחנית ואלקיתו ,מאותו המחקר הנמוך של משקל הכחות הגופניים

ביחוד הדבר מתברר , רך תעודתוע ו תעודה במציאות ומשך קיום כל ענין ודאי נמשך הוא כפיל כל דבר יש

א עד בא "כ שלא יתקיימו, מצב של אמצעי להגיע איזה תכלית מרום מהםב בדברים שהם עדיין נמצאים

, יך לפעול בעולםז ודאי יש להם תעודה מה שצר"עוהב כ חיי האדם"ע. מילוי תעודתם והשגת תכליתם

י שבא עם "בא בימים"אמור ה כמורגל להבין על, פ הפעולות יערכו הימים"ע, מדה של הימיםה והם

תעודה ה כ מי שיתנשא להשיג בבירור גמור את הצורה של"ע. חייםב הפעולות השלמות שפעל בימיו

ועל פיהן ימוד את   , יצאו ממנו במשך חיי חלדוש הוא ידע את פעולותיו אשר צריכות, המוטלת על האדם

ק ום שאנו מוצאים יחש אל מ כי בכל, מחקר הזה יתנשא לעיונים גדולים ולחקירות אלקיותה .ימי חייו

בר האדם  כ ,ערוכה לחיי האדם מצד פעולתו הקצובה מאדון כל המעשיםה סוד ההשגחה האלהית בתעודה

ועוסק  ' ותר מ וכן להיות עובד דוהוא י, יותר שפלותה שהוא מוכן לחקור בכאלה הוא מתנשא  מעל התאוות

אוי להיות ניתנת חקירה כזו תחת ר והיה הדין נותן שאולי היה. אהבה מהשגת האמת הברורהב בשלמות

נפשי הרצוי ה ויודע שהמשקל, היודע יצרי מעללי איש, ן תיקן צור עולמיםכ אבל לא. אפשרות הבירור

י אותו הספק הנמזג  " יבא דוקא עבההנהגה האנושיתש האפשרי להפוך על ידו את הצד המעולה

משקל ההעלמה מכרעת . עודתםת בין מצד קצבתם החומרית בין מצד, אדם ביחש אל ערך חייוה בכחות

אנשי ש" דיק הרבהצ אל תהי"בין לצורך , עלולים המון האדם לפול בוש" רבהה אל תרשע"בין לצורך 

מת זה את התשוקות ד הדמיון המאריך לעוי שבאפס, הסגולה עלולים להמעד על ידו

אות כולו לתעודתו המוכנת לו  נ שהן טובות במדתן לשכלל את העולם באופן שיהיה, הדמיוניותו החומריות

שחית הידיעה ת ,י הגעת המחקר במקום שחסרון הידיעה טוב הוא"מיון זה עד בחסר כח, מבורא כל יתברך

שר ודם הוא בכלל הגזירה שלא כ כשם שקיצו של ב"ע .ותטשטש את  צורת החיים וערכם, הזאת הרבה

, תעודתם בצמצום ביחושם אל הזמןו ערך החיים, מדת הימים, כ ההשגה היותר מעולה"יא גה כן, יודע

היא גבוהה ש פ"אע, שאין מודיעים מדת ימיו של  אדם' גזירה היא  מלפניו יתו ,כ נעלמה מעין כל חי"ג

 .וא בכלל הגזירהמ הכל ה"מ, דםו מההשקפה של הקץ הנחקר מצד הערך של בשר
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בכלל . הפסקת הפעולות שהאדם הפרטי פועל על הכללל יש  ערך ידוע. ל בשבת תמות"א, דעה מה חדל אניא

הוא מתרחב  , חוג כמה שיהיה קצרה ואותו, דם שאין לו איזה השפעה כל דהוא על החוג הקרוב לוא אין לך

דם כן תהיה א ממילא מובן שלפי גדלו של. אותו החוג על הקרובים לחוגםמ י השפעה שיש להיחידים"ע

כ יש לה ערך ידוע "ה ג"הנפלאה של אדוננו דוד המעו עד שההשפעה הגדולה, ההשפעה יותר רחבה

וחדלון של הפעולות . תור איש פרטיב כלומר יש קצב לפעולות הפרטיות שהוא עושה ופועל, רטיותופ מצד

פשר שישיג מתי א אבל זה אי.  השפעה אלהיתי עזר"ה אפשר כבר להשיג עז ,הפרטיות מתי יסתיימו

כ שיפטר "צורך של חדלון של פעולותיו בחיים יהיה צריך גה עד שמצד, כ ההשפעות הכלליות"יסתיימו ג

עלימים ממנו את הכלל שזה הפרט מ אבל, וזה דומה ממש להודעה פרטית שמודיעים לאדם. עולםה מן

מיוחד שהוא ה כדוגמת ידיעת היום, כ מערכו של הפרט" גדעת ידיעה ברורהל כ אינו יכול"ע, מונח בקרבו

,  מפני שהכלל נעלם ממנו , בשנה הלא אין ידיעתו מבוררתו אבל כשאיננו יודע מתי יהיה בחודש. ענין פרטי

עולתו שהוא צריך לפעול בתור איש פרט י  פ כן ההשגה מתי ת חדל. א יוכל להשיג את  הפרט לבירורל כ"ע

פ שהוא איננו פועל "עא כי, אבל בזה עוד לא תמה אמתת פ עולתו. שתודע לואת אפשר ז הפועל על הכלל

הם ו ,וכל זמן שהוא חי כחו עומד בהם, ם נחשבים לנפעלים מכחוה מ ישנם ענינים רבים שבערך הכלל"מ

צריך להנהגת הכלל להיות בצביון זה המושפע ה עד זמן ידוע, צריכים לתיקון הכללי שיתקיימו בצביונם

, אבל באופן כהה, נודעה, ניא כ הידיעה של מה חדל"ע. זמן שהיה עדיין פועל פרטי בפועלב תומערך פעול

פרטיותו ש ויש עם זה הערה גדולה. צד מקום הפרט בתוך הכלל הגדולמ נודעה מצד הערך הפרטי אבל לא

והנה , לה שכל ערכו לכאורה היא עבודת כלל ישרא"ע שהרי דוד, של אדם אינה נאבדת לעולם באוצר הכלל

כ אם "א. ער ויגון והיפוך המנוחהצ אבל מצד הכלל היא, ערכת למנוחה מצד הפרט הצדיק העובדנ המיתה

נוחה בערכו הפרטי מ שהיא, פ מיתתו"צריך שעכ' התבטל כולה בערך הכלל היל פרטיותו היתה צריכה

כ  "ג טיות שהיא  קיימתכי מאוצר הפר, א כן גזר  אד ון כל הנפשותל אבל. לא תהיה בשבת, ועמל בערך הכלל

להורות שהנצחיות לא , נהדרה להתגבר עליוה כ לעת קץ האדם צריכה פרטיותו"ע. לעד יושפע כח הכללי

כ "ע. יות וקיימות לעדח ומזה תוצאות להשלמות מוסריות , א גם במושג הפרטי"כלל כה רק במו שג' תהי

 .קייםו דוד מלך ישראל חי, בדתנוחה לפרטיות מציאות נפשך הנכמ בתור, באתהו הידיעה בשבת תמות
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נך ואין מלכות נוגעת כ חכרתה אפילו כמלא כ ל כבר הגיע  מלכות שלמה"א, מות באחד  כשבתא

, חד שאתה יושב ועומק כתורה לפניא טוכ לי יום, ל כי טוב יום בחצריך מאלף"א, ש"מות כעא ,נימא

אלהית מטפלת ביחוד בסדר התולדה ה הההשגח. ג המזכח"עתיד שלמה בנך להקריב  לפני עש מאלף עולות

כ  "ע. ו מיוצרול להגיע את הכלל אל תכלית המעלה הנועדת, כוונת להתעלותמ שבכללה היא, האנושית

וכאשר . הן מדוייקות מאד בעתן ובזמנן, ההנהגה הכוללתב הסיבות שהן גורמות שינויים עיקריים

, יא את פעולותיה באופן מורגשה העוש, קופה שהנושא את דגל  הנהגתה הוא בראשית מעשהות כל

פ הכח "ולכות עה כ לעת זקנה אז ה פעולות"ואח, חדש המתחיל פעולתו בכחה בשינויים כבירים לפי רוח

בין , חק ההנהגה העליונה שכה תתנהג האנושיותב וכן נחקק. הקדום של ימי הילדות הסוערים

פ סדרי ההנהגה הכללית "אשר עכ כ"ע. מהירים בין בהליכתה האיטית ובהפסקת תנועותיהה בצעדיה



, נה תנועותיהה שכפי ערך תקופה מתחלת רבות, תקופת שלמה, היות מתחלתל היתה צריכה תקופה חדשה

כי הסבות של השינויים בדרכי החיים . ל יום אחדש אין לערוך את הערך שיש ברושם הכלל מהלך

חפץ הוא שלא תהיה , כללה ה אל"כ אף שמצד קישור  הנפש של דוד המע"ע. לויות זו בז ות וגורמיהם

ום י כ יאתה לפניו ביום המנוח והעדן"שע, להי כראוי לצדיק כמוהוא מיתתו המסבבת לו מנוחה ועדן

כי הכלל הלא יתעצב ויחסר לו המנוח , כללה רצונו אמנם היה שלא תסבב רושם הפכי בנוגע אל, השבת

וא חושק שגם פטירתו מן ה כי,  עם מרעיתווהוא חפץ היה להביע עומק קישורו אל, קדושה הראוי ביום

כ היתה "ע ,א בערך הנצרך להשפעת הכלל כפי נטיתו ורגשו"כ, חידותי העולם לא תהיה נחקקת בצורת

אבל חיי הכלל , ציבורית הנמצאת בנפשו הפרטיתה אבל זהו רק מצד הנטיה. מגמתו למות באחד בשבת

וכפי הנהוג בכל , תחלתמ שעתה תקופתו , למהוכיון שכבר  הגיע מלכות ש, מהלך אחרב הם מסודרים

, א כלל לאחרה גם יום אחד"א, חיים הציבוריים נכונים להה תקופה חדשה שינויים כבירים בסדרי

כ פנה בקשתו להקדים את "ע. אדמ בשביל איזה נטיה פרטית תהיה גדולה בערכה עד, לא נימאמ גם

עיקרה היא יונקת  ב , הולכת בצעדים מתוניםמצב הנהגתו בערב יומו הלא היאש .ש"למות בע, המאוחר

כ "ושינויים כבירים אינם עלולים כ, וכן יותר לפעולהמ מכח הפעולה הסוערת של הימים שהכח בהם

כ ירידה  "ף שלפעמים אנו רואים גא ,לתכלית ההתעלות, לעולם הלא ההליכה הכללית היא לפניםו .בהם

השתלמות ה כי המגמה האלהית היא, רך עליה היאדע נאמנה שירידה זו צונ ,במהלך החיים הכלליים

אמנם  . כ הפסד במיעוט זמן"קופה חדשה כללית אין כת כ בהקדמת"ע, וההשתבחות המוסרית והחומרית

עומק ענין החיים נדע שהכלל אם ל אבל כאשר נחדור, האמר רק אם נשקיף רק על הערך הכלליל ז ניתן"כ

תנועות הכלליות הוא ה יסוד כל, עמד הכלל הלא הוא הפרטאבל עצם מ, יבויור שהוא נכבד מהפרט מפני

שקפות ה כ כאשר לפנינו יזדמנו שתי"ע. גנוזים בתוך הכלל הגדולה להיטיב ולשכלל את הפרטים הרבים

, לעבר מזה ערך חיים פרטיים גבוהים ורמים בערכםו ,מעבר מזה ערך של חיים חדשים כלליים, סותרות

כי למה ניתן לנו כל . התכלית של הכללו ם והנשא הלא הוא הוא כל המגמההודות כי חיי הפרט הרל עלינו

ועכשיו כיון שלפנינו . בהנהגהו לשלמות אמתית בד עת, הביא את הפרטים לאושר גדולל כדי, העמל הכללי

, ליון זך וטהורע שהם קדושים בתכלית הקדושה ורמים בחפץ, למים עד מאדש ישנם מין חיים כאלה שהם

טוב יום אחד שאתה בתור איש פרטי  , ום אחד כחצריךי כ טוב"ע.  הוא הוא היסוד הכלליהלא זה הפרט

, טהורה ואתה יושב ועוסק בתורה לפניה ק דבקה בנפשו"איש שרוה, דבר ב ך' לקים אשר  רוח דא קדוש

הן רק מכשירי ם ש חביבה יותר מאותן  הפעולות, נעלה ונשגבה היא לפני, רטיתפ שהיא אמנם  השלמה

הקרבנות הם בכללם מכוונים  . חשובים שכמותךו מתוך האוצר הכללי פרטים שלמיםלהוציא 

קרבנות שלפי המושג המוסרי הפרטי ה ביחוד ריבוי, תכלית הרשמת כבוד שמי ם במושג הכלליל בעקרם

המוסר המתעלה ומכיר ש .ד עולה וזבח "ולא דברתי עם אבותיכם ע, "בחיך אוכיחךז לא על"כבר נאמרי 

' בודת דע אמנם ביחש הכלל היא, ד התכלית הפנימית של הקרבנותע העליונה הוא מגיע כברחפץ השלמות 

י הזבחים "כולו אומר כבוד ומורא ע, נכון ונשא' ד רק אז בהיות בית, הכלל כולו. קדושה ונעלה עד מאד

הנצרך מוסר הטהור הבנוי על החפץ ה וסוד' יכיר הערת הרגש של כבוד ד, פ התורה"עבודה עה וכל סדרי

שמהתבוננות של  , דולג כ אלף העולות של שלמה יש להן ערך כללי"ע', לכת בדרכי דל להתעצם בלב כל איש

פרט הרם הקדוש המתעצם כבר בשלמותו בדעת ה אבל. הכלל כולו יצאו הפרטים הטובים

כ "ע. יוצא כבר מכל העמל הכלליה הוא הפרי עצמו, אהבתה וידיעתה ובשלמות החשק לכל קודשב התורה

מאלף , חיי הכללב אף בהיותך כבר בלתי פועל מורגש, ושנ ועומק בתורה לפניי ודאי טוב יום  אחד שאתה

שאלו אמנם הם , הדרכה הכללית לפי הכנת הכללה שהן כולן לתכלית, עולות של שלמה בנך

ת  שראויה להיו, תכלית עצמהה אבל אתה בתור פרט שכבר נתעלה הנך עומד על יסוד, דושיםק מכשירים

 . חביבה ונאהבת מאד



 

pe. 

 
מעשה והתלמוד הם שני יסודות הדרך הטוב הרצוי בעיני ה .ל יומא דשבתא הוה יתיב וגרים כולי יומאכ

, התלמוד, החכמה. רואה את מה שנעשהו המעשה פועל על הכלל העומד, מנם המעשה יש לו ערך כ לליא .'ד

למות של חייו ש וזהו, ו ברחבי אין קץהמשיג מתהלך בהשגת. תוך הפרט עצמוב היא בונה כלל שלם

כ כאשר הוכרע הדבר לצד "ע". נגד כל העולם כולוכ שקול זה", הפרטים שהם נערכים במשקל כולל

פרט למצא את מקו מו כאילו חי חיים ה אף הוא תפס את  האומנות שבה יוכל, יש להפרט המעולהש היתרון

ל ההשתעבדות אל  ש על לפרטיותו וממעל לצורךשעל ידם האדם  מתעלה ממ, החכמהו והוא העיון, כלליים

רטים  פ י"רוחניים עומדים לפניו במילואם באין צורך למלאותם עה א הוא מוצא את החיים"כ, פרטים

ויהיה באמת דבק  ב חיי החיים , פנימי של החייםה ומזה ישכיל את ערך. זרים שמחוץ לעולם השכל שלו

 .הוה יתיב ונרים כולי יומא. 'תי במקור חיים

 

pf. 

 
סב ת   . דלא הוה פמיק פומיה מגיר טא, כיל ליהי ולא'  מ קמי"הוא יומא דבעי למינח נפשיה קם מהה

ומצד הסידור התכליתי , גוף הכליםה אנושי בא מצד המצב הטבעי בשביל הקץ הטבעי של כחותה המות

ויות ר  ותר נשגבה י וצריך כבר האדם להתעלות לתעודה, מעשית הגופית שנשלמהה בא מסבת ה תעודה

העונג הרוחני הממלא את לב האוהב את . ני אלה יחדש אמנם עסק התורה לישרי לב מגין על. נעלה

אמנם תעודת  , ד התעודה"וע. נהוגה יתן עצמה לכחות הגוף חוץ משיטתם וס ידרם,  הבת אמתא התורה

י "ושגת עחכמה המה מ הלא גם "אבל מ, עלה ממה שהוא יכול להשיג בעודנו בגוףנ האדם היא השגה יותר

מעשים ה כ אין זאת מדתו של אדון כל"ע. שגה גדולה רבת האיכותה כ"היא ג, עיון התורה לגדולי המעלה

צדיק עוסק בתורה פה עלי אדמות בשביל תעודה ה י מה שאותו"ע, לשדד תעודה שהיא קיימת בפועל' ית

באותה השעה , תר רמהתעודה היול 'כ רק אז יגיע התור של העלי"ע. היא רמה ממנה בערךש אף, אחרת

ז "אבל כ, גוף המוגבלה י"מפני שכחותיה מוגבלים ע, שפלה ממנה לפעול את שלהה שחדלה בפועל התעודה

 .לא יכיל ליה, ומיה מגירסאפ דלא פטק, עסקו בתעודה השכלית

 

pg. 

 
האחת גודל הערך של התורה . הרשם בבת אחתל שתי פעולות הפכיות צריכות. מר מאי  אעביד ליהא

א לבטל את התעודה "כ א"עש ,לימודה היא בערך התעודה האחרונה של ההשלמה האנושיתו גתהשהש

עם כל הגודל ש ,כ להרשם"אבל הרושם השני צריך ג. מינה למעלה ממנהמ הקיימת גם בשביל דבר שהוא

עלינו לדעת כי כאין היא נחשבת השגתנו לעומת , גוףה שאנו חשים אל התורה שאנו למדים בחברת

כ מניעת "ע. רוחניים באוצר החייםה בהיותם עולים לחיים' שר להשיג מהטוב הצפון ליראי דאפש מה

קרת התורה שהיא י מרשימה את, י המות בהיותו עסוק בתורה בפועל"פירוד עה אפשרית של-הרשות האי

) ועלפ הוא(גורמות להפסקת התורה כדי שיהיה הפירוד אפשרי ה אמנם הסבות. התעודה הצפונה עצמה

הצפון ליראיו מכל הנועם ' וא המצב של נועם דה הרושם להתבונן כמה יותר  ר ם ויותר נעלה] ן פועלותה[



חפש עצות מרחוק להבאת ל מ ניתנה הרשות"עד שמ, אנו יכולים לציירו בחברת הגוףש אפילו הרוחני

חיי ב עסק התורה בחברת הגוף פה, עכבתה התעודה הנמוכה ממנהמ התעודה היותר רוממה שלא תהיה

שמטרתה מה שהיא , מצב כזה לתעודת המותב א באופן סיבובי אפשר לבא"כ לא באורח ישר כ"ע. הגשם

מאי , א סיבובית"שרה כי שהוטלה עליו לא פעולה, כ אמר מלאך המות"ע. חיים הזמנייםה למעלה מאותם

 .אעביד ליה

 

ph. 

 
,   הוה סליק בררגא, מחזינפיק ל, חיש באילניב ה מליק"אתא מ, כומתנא אחורי  ביתיה' וה ליה

תאימו אל המקרים הפנימיים ה המקרים החיצונים פה. אישתיק ונח נפשיה, רגא מתותי הד איפחית

ציירן יפה ל כל זמן שהאדם עסוק בהשגות מוגבלות שאפשר. נפלאה ההיאה שבנפש הגדולה והקדושה בעת

להשגות , תר עליונות ורחבותוא מתנשא להשגות יוה אבל כאשר, בחושים איננו מרגיש כי צר לו המקום

, וא מרגיש  כי צר לו המקוםה אז , עיונים אלהיים גבוהים וקדושים הלוקחים שבי לב קדושב רמות

בומתנא ה .כ יתאוה לצאת למקום אויר חפשי"ע, מו ישימו לו מועקהכ הקירות, הגבולות מעיקים אותו

 שהבית היה מוכשר להלימוד  חושים כמוה מוכשר לעיונים נעלים מגבול, אמנם היה אחורי ניתו

חבות התעלה מעולם ר אז כאשר הת רוממה הנפש הקדושה להשגות יותר , מוחשייםה המצטמצם בגבוליו

מלאך  , יתת הנשיקה המיועדת לקדוש אלהים שכמותומ אמנם בפעם הזאת היתה זאת סבת. הגבול

היא נטתה  את  לבו ', גוף  למשיח דה הסבה המוכנת להביא את  קץ חיי. תא  סליק ב חיש באילניא המות

הסתכלות המנשבת ה להסתכל אותה, הוא נפיק למחזי, הבית כמו צר להםש הפעם לעיונים יותר רחבים

תעלה  ה ,בזה אמנם סליק בדרגא. הרחבה והתפשטות יפות להםש אותם העיונים, באויר הבוסתנא הרחב

עד שכחות  ,  דשן ועדן אלהילמקום רויות, יון כזהע והתעלה מעיון לעיון מהשגה להשגה עד באו למקום

הרגיש שהגוף רק מכשול , מסגרהמ חלשים לא היו יכולים להחזיק עוד את הנפש השואפת לצאתה הגוף

ממדרגת  , חתיתות מ צד, אפחית דרגא מתותיה, דבקות נפשו באור העליוןו הוא נותן לו על דרך השגתו

כח ש כאן הרגיש.  אשר חשק בהשגתודרגה ולא יכול להשיג אתה נפחתה, הגוף אשר בתחתית בשפל מושבו

כחק לקדושי עליון , כ אשתיק ונח נפשיה"ע. שיגי 'הדיבור צר הוא מהכיל את כל הגדולות אשר בנועם ד

 .אביהם שבשמים, ור העולמיםצ שנפשם תצא בחזיון קודש מלא נועם וחשק אהבת, יום אחרוןל השוחקים

 

q . 

 
הרבה . מה אעשה, ים של בית אבא רע ביםכלבו אבא מת  מ וטל כחמה, לח שלמה לבי מדרשאש

, הם ישנם דברים  גדולים וקטניםב ,מצאים בעולם שהם צריכים כולם לתיקון המציאות וההנהגהנ דברים

דמיון האנושי הרבה ה באים מפני שלפי, ורובי המכשולות שבאים לעולם. קליםנ דברים רבי ערך ודברים

מרים הנה דבר פלוני עיקר הוא וראוי לרדוף נו אוא וכאשר.  דברים כמו סותרים הם זה את זה

ואם ימצאו שיש מי  , ורך בו כללצ א שדבר אחר אין"מכלל זה למדים הרבה בנ, השיגו ולהרחיבול אחריו

ריך שיהיה צ כל דבר, אבל האמת אינה כך. לאי ויחשבוהו כמבלה עולםמ שהוא עוסק בו יקראו אחריו

כ "צריך הוא שכ, ראוי להנהיג עם גדול בדרך ישרהו 'והשלם שבאנשים ההולך בדרכי ד, חביב בערכו

כ לדבר היותר קל "עדו מהסתכל גב לא יעכב, היותר רם ונשגב, פשו רחבה עד שהדבר היותר יקרנ תהיה



אלהית להנהיג את  ה שעם המטרה', והוא ממש דרך ד. פ יש איזה צורך בו"עכש כיון, בערך והיותר שפל

עזב גם הפחות שבברואים והקטן שבצרכם ממציאת   נ  איןהעולם לתכלית הנעלה היותר נשגבה

כונה להורות על עוצם כח הרחב ב ,כ תיכף שלח לכי מדרשא שאלה סגנונית שנזדמנה"ע. שכלולוו השלמתו

עלולה להכניס בבת ש את  מצב נפשו הגדולה, הראוי להנהגה היותר אדירה, דםא שבנפש המלך החכם מכל

אב א מ ת   : כ בבת אחת שאל"ע. קטן שבצרכי החייםה יד עםאחת הדבר היותר מענין ויותר מחר

כ בתור  החובה המוסרית "דאוג גל ועם כל זאת החרדת קודש לא  פג טעם החוש הסידורי, חמהכ מוטל

למה בהנהגה ש זאת היא הערת מלך חכם המכילה שיטה, כלבים הרעביםה ,ח הנמוכים"התוריית לבע

 .לאומית

 

q ̀. 

 
לעומת הרחבת הדעת . נח עליו ככר או תינוק ו טלטלוה ואביך, לפני הכלביםחתוך נבילה והנח , לחו לוש

כ קטן  בערכו  "יהיה ג, ל ענין שהואכ שמוצאת בנפשה מקום להכניס את ההשגחה על, נפש הגדולהה של

. אד  הגדול ונכבדמ ולא ידחהו בשום אופן גם הדבר המטריד, יזה חפץ או תועלתא מ יש בו"מאד כיון שמ

ענינים רבים יהיה נגד  עיניו של המנהיג המתעסק בהם  ב שגיח כי הטיפול המתפשטאמנם צריך  לה

במציאות יהיה תמיד האחרון במעלה ש והצד החיצוני, צריך להעריך כל דבר מצד אמתת מציאותוש ,תמיד

בר של ערך ד א מה שהוא"א המפורסמות לבדם צריכים לשלוט בהנהגה כל כ"ע. לעומת הצד הפנימי

ז מ צד  "אשר בכ, גופו של המלך המת, אומה עד מ אדב נמרץ בזה ערך הגוף המכובדהמשל ה. אמיתי

אבל . עושה על העולם החיצוניש פ שגדול מאד הרושם"אע, וא גוף מת שאינו מרגיש מאומהה הגופניות

נהגה שלמה ה כי בערך, כ הוסיפו לו הערה"ע. וא חי חיים פנימיים לעצמוה ,אפילו הקטן והדל שבהם, החי

, בר חמדה פנימית עיקרית ומהו דבר   מרעיש חיצוניד להבחין מהו, ם תמיד לשמור את   הערכיםצריכי

.  א לפי הדמיון החיצוני נחשב ונערך"כ מיד דבר שיש בו ענין חיים עצמיים אמיתיים על דבר שאינות ולבכר

 העתיד בו ומצדש מ זהו מצד הנפש האלהית"מ, הכבוד הנרחש לגוף קדוש במותול פ שאין סוף"כ אע"ע

, בבםל א שלא ישכילו לתן חשבון על הרגשות"פועל על רוב בנה שזהו, אבל מצד הצד הדמיוני, הנהדר שלו

עד שרושם זה צריך  , ם הראשון הוא חי והשני מתא ,ח מהמכובד שבאנשים"יש ערך יותר נכבד לקטן שבבע

גוף המת לעומת הדבר רך הע והנה סבת ירידת. איזה מעשה הפועל יפה על המחשבה והשכלב שלא יחסר

נפש המשכלת ה דהיינו, א  מצד הדבר המתלוה עמו"גופו אינה מ צד עצמו כב החי היא מפני שחשיבות המת

וזאת   , אבל החי המרגיש יש לו מצד עצמו ערך, מתיםה שהיה הגוף משמשה והעתיד שלו בת חית

,   משפט הכלביםללו ההקדמה שלכ כ"ע. ח למשפט המת הנכבד"צמה גורמת הקדמת משפ ט בעע הסיבה

ערכם כמה שיהיה ש מפני, טול נבילה ולהניח לפניהם בלא צירוף דבר מתלוהל בההבדל שלכלבים מותר

וף   ג בתור, אבל אכיך. רגישים בחייהם ועלינו להשתתף בצערםמ הם עצמם, מ יש להם ערך לעצמם"שפל מ

היא הנפש הטהורה , אל הגוףשביל הדבר המתלוה ב ויסוד כבודו, אינו מכיר במאורע גופי מצד עצמו, מת

 .ורק אז תטל טלו, ו תינוקא הנח עליו ככר, י איזה ענין צירופי"כ יבא התירו ע"ע. עתידה והמצב

 

qa . 

 
א לחשוב  "טעות דמיונית היא שטועים בנ. אריה המתה לא יפה אמר שלמה כי לכלב חי הוא ט וב מןו



א כפי "כ, ותו המצוי הוא מרגיש בהוייתואש לא כפי המדה, מציאות לפי הערך של ההשקפה החיצונהה את

אף שפועל , י האריה המתכ ,אין זה ערך של חיים, כי באמת אין זה כלום. פועל על זולתוש אותו הרושם

. פנימי כלוםה א בל כיון שהוא מת אין  בעולמו,  ריה ונאור ב הררי טרף א רחשי כבוד על זולתו בזכרם  שהוא

פ שאינו עושה חטיבה של רושם "אע, חפץ בעולמוו  דעתכ נכבד ממנו הכלכ החי שיש לו איזה"ע

,  ל קיום החיים הפנימיים העצמייםע כי באמת היסוד המוסרי נמצא נשען, וזה יורנו לדעת. חיצוניה בעולם

דעת הכופרים מ להוציא, שיש אחרית ותקוה לעצם הפועל החי וקיים, התחיהו שהוא ביסוד השארת הנפש

היא  , כ מהי השאיפה של הטוב והיושר"א. אובדל יים והפרטהחושבים רק את הכלל למצוי ק

שהוא , מציאותו בצורה דמיוניתמ פ אותה הסקירה שאדם סוקר את הטוב  חוץ"רק ע' נויב לדבריהם

עניניו והוא לא מ שהם ירגישו, לא שרושם ישאר מענינו בעולם החיצוניא .באמת אין לו בה חלק ונחלה

כ "ע, שפט מעוקל והעברת שורת הצדק בכלל המציאותמ היה, ריהםשאם היה באמת כדב. יחוש ולא ידע

ואז ממילא יבא האדם , ת חייהםא החיים הפנימיים שהחי יודע, השריש כי החיים צריכים להכבדל ראוי

חיים ה כה ירומם אותם, וכל אשר יוסיף ללכת בדרך צדקה, שנם עמדוי לידי הכרה שבאמת חיים כאלה

 .עליםפ ר לעד יהיה איש חי רבעד אש, וכה יוסיף להצליחם

 

qb . 

 
מומב שתככה נרו של , נשמתו של אדם קרויה נרו לענין שאילתא דשאילנא קדמיכון נר קרויה נרו

צריכה להיות  , דחות מפני פקוח נפשנ כלל ההבנה על מה שכל מצות התורה. ה"פני נרו של הקבמ ד"בו

החומריים ו שקפה על החיים המוסרייםא הה"כ, סותר לערכי תורה חלילהה מתבארת שא ין בזה דבר

באשר מגמת  מצות התורה היא להרים את , משפט זהל בכל שלמות קדושתם הם יכריעו, במלא מובנם

, אמנם החיים עצמם. דושתוק כח האנושי המוסרי במ ה שנוגע לבחירה החפשית בתכלית ה מעלת

הוקצע ש ו החלק המיוחד ממנההלא היא רחבה וגדולה הרבה מאות', ד המציאות בכללה בתור כלל מעשה

פ ההנחה של החכמה העליונה תהיה אז "חיים שעב כי רק חלק  אחד אחוז, לבחירה החפשית האנושית

אבל עצם . חפשית שבאדםה פ הבחירה"תכנית כלל המציאות בעילויה כשתהיה בנויה על מצורפת

כ רק   "ע. פשיתח רה ונטיהדירים יש בהם שהם למעלה מכל ענין של בחיא כמה כחות, המציאות של החיים

שאז רק , כשאין בהן דבר השולל את כלל החיים, וקףת אז צריכות המצות כולן להשמר בפרטיהן בכל

אז אמרה  , מקום שהן דוחות את החייםב אבל, שמירתן וק דושתן ישכללו את המציאות של החייםב הן

ה כולל ' וא מעשה דה צם סוד החייםמפני שאנו צריכים להכיר שע" . לא שימות בהםו -' וחי בהם"': תורהי

עליה ש ,חפשית שעליה תשתרע חלקת הבחירה החפשית של האדםה הוא הרבה רחב מחוג הבחירה, כל

ותו הקיבוץ של הנשמה האלהית הרוחנית עם א ובאשר כי ה חיים ביחש של. בנויה שמירת התורה כולה

רק אז ב הצמדם יחד , ה לזהז ייכיםחמריים לאותו משך הזמן הנקצב שהם צריכים להיות שה כחות הגוף

רוחניים ה החיים, דם לחשוב כי עם הידיעה של חיי הנפש העצמייםא כ לא יואל"ע. ימלאו תעודת החיים

גדול של הזהירות בחיי הגוף והתמדתם כפי הערך  ה הם יכולים להחליש את הערך, גם מבלעדי הגוף

שהיא חלוקה בזה משם , ת ור נרב  של האדםאנו צריכים להכיר את הנשמה, לא כן. אפשרי להםה הראוי

היותו ב רק, והנר רק אז יפעל פעולתו, ם מבלעדי קישורו לחומר חשוךג שהאור כולל מושג האור, אור

לעומת זה מושג האור הכולל בעקרו את כח . רנורק אז יקרא , ב"שמן וחלב וכיו, מחובר לחומר חשוך

, ל "ראשון בהקשת אבנים כדחזה י אדם"האור עפ התוכן של חידוש "ע, אנושית ביצירהה הפעולה

אמנם בכלל . חולה רכת בורא מאורי האש ביחוד בעת המעבר שבין הקודש וביןב רךעא"וכדפירשנו במק



,  אבל הנר תופס מקום דוקא יותר בחיי הרוח, מעשייםה האור ישתמש האדם לכלל צרכיו החומריים

מחת האורה יותר ממה שתשמש לכל ש י"תרחבת עושמחת הנפש המ, הקריאה, הראיה, הסתכלותה לצורך

שרק דוקא  מפני , גוףה להורות על ערכה בחיבורה עם, שמתו של א דם קרויה נרנ כ גם "ע. מלאכה מעשית

.  רוךא שכולו טוב וכולו, תכלית ההארה הקיימת שלה בעתיד הגדולל חיבורה בגוף חמרי תוכל להתעלות

שאפשר לו , המסר בבחירתו החפשית של האדםה על, בריתאיסור המלאכה בשבת המורה בכללו על אות ה

צור העולמים בהכרה שמידו ל והוא מוסרה בידיעה, לעבוד ולתאר את הברואים כפי חפצוו מצדה לפעול

כל , וףס אבל סוף כל. כח הבחירי עצמו למעלתו היותר קדושה ועליונהה פועל הרבה לרומם אותו, הכל

אב ל   . ן החיים שנמסר בגורלו ש ל האדם כלול בזהמ רק חלק קטן , ד"הצד הבחירי שבאדם הוא נרו של בו

שהם אוצר גדול  , נפשיים והשכלייםה ,הטבעיים, שבו נכללו כל הכחות החושיים, חיים כולוה כל משך

ל אותה הנקודה ע ין ערוך להשיעור המרובה שהוא מתרבה ומתרחב יותר ויותרא ,מעשי ידי יוצר, ואדיר

המקשר את רוח האדם החי הפועל ' י נר ד"ע, ה הם"קבה  וכלל החיים מעשה,הקטנה הבחירית שבאדם

תייחסים החיים רק לצד הבחירה מ  כ במקום שאותו החלק הפרטי שבו"ע. כחות הטבעיים שבגוףה אל

ה כלל "ל הקנש ד הפרטי המוגבל מפני נרו"יכבה נרו של סו, גלי כלל החייםר האנושית לבדה הוא דוחק את

אותו החלק המתלהב , אבל אותו הצד הנרי שלה, גוףה א יתמו חיי הנפש בהירוסשאמנם ל, החיים

הלא הוא יהרס , כ עולם מלא"ג שהוא, י אותו החיבור של הכחות הגופניים עם הנפש"פועל על ויוצא

נר בשביל ה גש לב מתא מת התשובה הפיוטית לפרטיות השאלה של כיבויר כ כמו שבדרך של"ע. ויפסד

יונית על כלל המציאות של הכלל הגדול שממנו נובעת  ע כ מתאמתת בתור  תשובה"יא גכן ה, חולה בשבת

הצד הבחירי המסור , ד"רו של נונ מוטנ שתככה". וחי בהם ולא שימות בהם"גדולה והכללית ה ההלכה

רבה  ה שבהם כלולים כחות, ה כלל החיים"מפני נרו של הקב, אלהיתה פ ההנהגה"ד ע"בכחו של בו

א מצד שאר הצדדים "כ, בחירית שבהם לבדהה לא רק מצד הפעולה, ת רמות ונעלותהכוללים תעודו

רק במק ום שהמכשול . תברך  שמוי במציאות החיים הגלויים וידועים לחיי החיים המחיה חייםש המרובים

מוסר המעמיד את ה והדרת, עבודה זרה, הוד העולם הכללי בהזנחו חלילה, בחייםש יפגע את היסוד הכללי

, ע"איסור ג, זכה האדם למעמד החיים הטבעיים הטהוריםי חיי המשפחה האנושית שרק על ידהסידור 

באין צורך להשקפה פרטית של , צמםע שהרי הוא ערך החיים, ריך לפרש יסוד ענין של שפיכות דמיםצ ואין

ל כלל אב. ל "דחזכ ' ומאי חזית דד מא דידך סומ ק טפי כו, ק על פני האיש הפרטיר נטיה עצמית הפרושה

היא מודיעה בזה שיש ערך לחיים שהם למעלה , בחייםש שהיא לאשר את הצד הבחירי, התורה כולה

ימות המשיח שאין בהם ל א , חייםה י המשך"ל הנטיה הבחירית שעתיד הדבר לצאת  אל הפועל עש מערכה

י "בהקה עא הה"כ ,למעלה מערך הבחירה הפרטית, תעלות כללית בכלל החייםה דהיינו', זכות ולא חובה

 " .אלהיך לתפארתךו לאור עולם' והיה לך ד. "ה"נרו של הקב

 

qc . 

 
בי ן , היום הוא מיוחד לחיי החברה הסואנים. שבתכ א זו הד לקת נר"אר, תיב ותזנח משלום נפשיכ

רואה , כ הוא מתערב עמהם"ע ,אדם בטבעו נוטה אל השלום ואל אהבת הבריות בכללם או לאה שיהיה

חד בחיים הפנימיים א עת ההתיחדות של כל, אמנם בלילה. תערבותו ונפעל מהםה י"עאותם ופועל עליהם 

מפני שהוא מתיחס אל הבריות , קועה עמוק בקרב לבבות אז אם אהבת השלום, העצמיים שלו

א ז יוסיף מרצון עצמו להמשיך את   , מנומ הוא נהנה מהם והם נהנים, תיחסים אליו באופן הגון וטובמ והם

ראות עיניו את ב למען ישמח, מרצונו שלא בהכרח טבעי יאיר לו את אור הנרו ,ם בלילההיחש היומי ג



רגשות ל יש אשר לא יפנה האדם, מעשה הנתונים לעבוד ולעמלה והנה בכל ימי. אהובי נפשו והם ישמחו בו

עמל ומלאכה למצא לחם ושמלה והלילה למנוחה ל היום, ורק ההכרח הוא הרודה בו, נפשו הפנימיים

ו שבים רגשי הלב לפעול ב ,אבל ביום שבת קודש, חליף כח לעבודה המוכרחת ליום הבאה גיעה למעןמי

בריות  ה אז אם ימצא תמיד את היחש של, חוש את ענוגם הטבעיל ,לתבע תפקידם הטבעי, פעולתם

אז מעצמו יכיר חובת הרחבת  , הסברת פניםו העולם המלא מחובר אליו לטוב לאהבה, הסובבים אותו

, רצון חפשי ונדבת נפשב למען תת מקום להמצאת החיבה החברותית, שכת הלילהח רה גם בעת בא האו

. מחברתוו שגם שלא בטובתו של  האדם היא רודה בו, חברה היומיתה שיש לה יתרון מרובה על אותה

והבריות שמחוץ לו ברובם עומסים , פש מצר ואויבנ אמנם בשעה שעולם חשך בעדו ומרגיש בקרבו עקת

ז בהתרומם אצלו רגשו הפנימי א ,כמשפט חיים מקולקלים בלתי מסודרים, כלימה ואבהי, עמלו יו משאעל

הרחיק ממנו אוהב ורע ל ,תהיה תוצאות תביעתו להיות יושב בדד ודומם, מנוחהה המתפתח לפי טבעו ביום

זנחת  נ נפשלהיות ה, שרואה חמס ושד מהבריות ביחושם אליו, מרהה כ בטבע הנפש"ע. ומשא כל חבורה

אז בעת התקדש יום , הסביבה שחקה לפניו בחן וכבודו ,באיתן מצבו' כ בעת שהיה עם ד"ע. ממושג השלום

מען הרחיב את מושג השלום הבחירי ל ,ודש התעצמה בנפש התביעה הפנימית להדליק נר בשבתק השבת

, ם חברה זרה לומקול ונדחה, אבל מעת  אשר הגלה ישראל מארצו. טבעי היומיה העודף על, הרצוני

אז כפי המושג הפנימי של נפש נכאה כזאת שמצאה , בוזו והסביבה תמיד שלמה לו צרה ויגון שנאה

להתענג בעת המרגעה הפנימית דוקא על ו היא להיות נזנחת משלום, בריות שחוץ לה רק רע ומרה ביחש

מן , טים בבוז ורעת עיןמביו הנתונה בין שונאים, שגואל את הנפש, ל חשכת הלילהש הבדידות של החשך

לם ש עד אשר מה  שהרגשנו בארצנו בהיות מצבנו איתן וטבעי. הלהכרח החברה שהיום מכריח להכנס 

כי אמנם זאת היא  . ורה ומצוה את דרך החייםת הנה האירו לנו חכמים בדרך, ברגש טבעי ותביעה פנימית

, בת שלא ישמע קול נוגשש ם שכולובה הובטחנו שנזכה ליושמתנה טובה גנוזה, מורשהל נחלת השבת לנו

ם מחוץ ג וזאת האהב ה של השלום השופע, דעת ערך אורם של ישראלל ,ושפה ברורה תהפך על כל העמים

תאמר  , כ אם כי מצד עצם המצב של הגלות בהוה"ע. ולוכ ועל ידינו לעולם, לגבול ההכרח תשוב ותפרח בנו

נטלה את הנטיה הטבעית , מרירותהו  חשכת הגלות,שראל ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר בשבתי כנסת

תביעה של הנטיה  ה אבל במקום, זנחה הנפש ממושג השלום מחמת המציק התמידינ כי, להדלקת נר בשבת

אלהית בתור מצוה תדלג על ההרים ותגביה שיאה ה כי הפעולה. למשיב נפש' יהיה לנו דבר ד

לעורר כמקדם , כ תדליק נר בשבת"ע " . שר שלוםפלא יועץ אל גיבור אבי עד"לממשלת , עתידה למרומי

 .שלוםה אדון' , כי לא יזנח לעולם ד, הבת השלום באופן בחיריא את התביעה הנכונה של

 

qd . 

 
ברים החסרים בהיות האדם הפרטי או האומה בכללה  ד ישנם. ר ירמיה זו נית המרחץ"א, שיתי טובהנ

ישנם אמנם דברים אחרים שרק . חסרונןב ורגשותשהם עצמם רעות גדולות מ, שפלומצב מורהב נתונה

מפני , לל שהם חסריםכ אבל במצב מורה ונשבר לא יורגש, ורגש גודל ערכם וצרכםי במצב טוב והגון

ודברים  . וד החיים והכשרון לחוש אותם בכל פרטיהםה שדלדול המצב נטל את הטעם הנכון של

וכאשר נחקור לדעת באיזה  . איומהה ישראל בגלותשנם בין במצב הרוחני בין במצב הגשמי של עם י כאלה

הגלות נוצצת  ש אז מי  שמשקיף השקפה שטחית הוא יענה, ל צרת הגלותש מקצע ניכר יותר החותם

אבל להמעיין בלב חכמה . עתם וצרת נפשם בגללםר בעיקרה באותם הדברים שהעם מרגיש את 

ובתור מק רים  , תור רעות פרטיותב כי אותם הדברים שהלב מרגיש את רעתם ה ם רעים, היפךה יוחלט



מעלתן האלהית של  ב זולת. ב"כיוו"כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ", ל כנוע כ בעם יושב"יוכלו להזדמן ג

. א גם ביתרון  של גאולה וישועה"א רק בשלילת הגלות כל שהיא כבר נכנס ת, ישראל היותר עליונה

ודכדך  ', כ את   רוח עם ד"מדאיב שדיכא כה מצבאותו ה, מצב המכאיב כל לב חושב המצר בצרת  עמוה אבל

ולם באופן הראוי כ לא יוכל לקום בהם רוח להרגיש יפה את צרכי החיים הטבעייםש את סדרי חייהם עד

פ שבעצם ההעדר הפרטי אין ההרגשה "אע, ותם הגלותח זהו עצם, להיות מורגש לעם חי מלא אונים

,  כ לב עם סגולה "עד שהדך כ, כלליה יכן הגיע הדלדולאבל הידיעה למסתכל עד ה, כ"מצאת כלל כנ המרה

גם להרגיש את ש עד, גבורי כח  ומלאי עצמה וכח חיים מלאים, זים שבאומות ע ,עם חכם וכביר כח לב 

זהו כאב נ עכר , מידי המתנחל זה דורות בעוצר רעה ויגון ת החסר לחיים מלאים לא יוכלו מעמק צרה ויגון

הפרזנו על המדה בהיותינו יושבים שלוים ש כי לולא,  עד כמה החטא גורםאנו צריכים להתבונן מזהו .

ויטש אלוה ", ז"שורון ויבעטי וישמן", לפנות יותר מדאי אל התענוגים המורגשים, ובט ומתענגים על כל

וכדכנו עד ד כ"שבו כ, כאותו כור הברזל של הגלות, מצב מדוכדך כזהב לא היה צריך לתן אותנו, " עשהו

ואין אנו יכולים להרגיש מרוב צרה וכאב פנימי  , חושנוב ים הטבעיים השלמים אינם נכנסים יפהשגם החי

היתה זאת למען נכין ' לדעת כי מאת דו ואנו צריכים לחוש, רחבת צרכיהם ותביעותיהם הטבעיותה את כל

ם טבעיים ענוגית באין המשכה של שטיפת חיי, זה שבו הננו בלא מעצור גופניה את עצמנו במצב הנשבר

לקראת האפשרות והאומץ לקבל כל חמדת  , וב בארצוט המזדמנים לעם שלו המתענג על רב, מלאים

הבאה , הוללות ושכחת השם יתברךה מבלי צאת עוד מהשורה הישרה אל צד, ובים ושביעתםט חיים

גלות הוא  ה אבל החותם שבו ניכרת צרת. ענוגים מורגשים יותר מהמדהת מטמטום הלב להתמכרות

הצרכים הטבעיים הנאותים לעם מפותח ומסודר כאשר  ש עד, אותו המצב שצמצם את הרחבת החייםמ

זה היא הבחינה על הכלל של כל ה והפרט. לא יוחשו כראוי, נו לפי מעמדנו הרוחני הרם והנשגבל יאתה

ות אותן הגדולל כ להיות עורגים וחפצים"עד שלא נחוש ג, חיים הכללייםה כמה העיק על, צרת הגלות

כ הבעת הצער גדולה "ע. רוחניות בין מצד החומריותה בין מצד, שהננו בכל צד אליהן ראויים ומוכנים

, רב צרה זאת היא האנחה הנוראהמ קהיון החושים, העדר התביעה הטבעית, הנשיה. שיתי טוכהנ במאמר 

צריך ,  ועדיניםהמרווחיםו שעמדו נמשכים הרבה מסדרי החיים הטהורים, טבעיה הנקיון. זו כית המרחץ

גוף והנפש ה בר יאות, מצב בטוח ופרנסה מספקת, יים הגונים ומיושריםח לתביעתו הנכונה עוד המון סדרי

ובהמלא כל נאות הנפש הפרטית , ל הוד החייםכ אבל בשיקוע לתהום. כ נמשכים ממנה"כמו שהם ג

, ב"רום וחוסר כל וכיוע ,דוחק מקום, חרפה ובוז, פחד ומגור מסביב, חם יום ושעהל והכללית דאגת

ולא תמצא עליהם תביעה , חיים הנקיים תשכח מן הלבה יטמטמו החושים עד שהטובה ההיא של

כ גדולה לאותו הפרטי "ין הרעה כא שלכאורה כיון שאינה מורגשת כבר למחסור גדול הלא, בעיתט יסודית

,  ב"בעית כמוה וכיוט  טובהעומק הצרה של הכלל כולו שבא למצב  זה של נשייתל אבל אין שיעור. החסר

שאנו קוראים ממעמקים לצור ישענו  , רירות הגלותמ ודוקא בתכונה כזאת אנו  מוצאים את כל

 " .מבור שאון מטיט היון" שיעלנו

 

qe . 

 
אז  , אדם או העם בכללו שלם ואיתן במעמדוה בהיות. ח אמר זו רחיצת ידים ורגלים כחמין"יור

וכלו להיות פעולותיהם י כן, ולפי ערך שלמות החיים הטבעיים. תםחות החיים בשלמוכ מתעוררים בו כל

נשיית הטובה הוא הדילדול היסודי שמביא . הרוממותו הרוחניות המוסריות בתכלית ההשלמה

עד שהתביעות , יגון עוני וחוסר כלו של דאגת צרה, ת כל הנפש האנושית במרירות של מגור ופחדא להטביע



נס בחכמה ל  חיים שלמים הראויים לאיש בעל דעה וטעם העומד להיותחיה הראויות לאדם, הטבעיות

הן משתכחות  , היות בתיקונם לשם לתהילה ולתפארתל אלה שעומדים' כאשר יאתה לעם ד, ויושר לב

תביעות הטבעיות הראויות לעם שלם ה והנה בעומק הצרה של הגלות שגורמת השכחת. תבעות כללנ ואינן

וכלו לרכוש את כל י הרים אותם צור ישראל במ עלה רמה אנושית למעןש, ישראלכ ומלא אור ה חיים

ריכים מאד להיות מרוכסים ושורים במקום ששם החיים צ שהם, הרכוש הרוחני של ההוד והקדושה

המדרגה . פי ערך עומק הגלות וצרתהל יש בשכחה זאת שתי  מדרגות . מוכתרים בהוד וטהרה, ענוגיםו נאים

,  נימוס הנאה תבאנהה כביד הגלות את ידה עד שהתביעות שלא רק מיתרוןכ ת"כש האיומה ביותר היא

שזה מורה שכבר . שגם הן תשכחנה, מנהג יפה בחייםו א פשוט מתביעת הטבע של בעל דעה"כ

עד שמה שראוי לו להיות  , דושק גלות לדכא את הרוח ולמגר לארץ א ת הנפש העדינה של עםה שלטה

. בעיתט זה ישכח ממנו שכחה, ו מפאת פינוק נפשו הנקיה והנאוהבלעדמ מרגיש שאי אפשר לו להתקיים

ספיק עדיין המצב המר ונמהר של הגלות לשנות את  ה פ שלא"והיא שאע, אבל עוד יש מדרגה קלה מזאת

בר יש בידו לפעול על אותן כ מ"מ, טבעית של הנקיון המתיחס להוד קדושתם של ישראלה תביעתם

נפש ה א מצד שמח ת"כ, בא דם לא יהיו מורגשות ל חסרונותמורגש ה התביעות שמצד עצם הטבע

כ ראוי יותר  להקפיד על נקיון הידים "ע. דרוש להה והתפתחותה תרגיש יפה בסדר היופי הנימוסי החיצוני

כ "ר לחשוב ג"מנהגם היה עפש ]דמשמע[' תפילה דמ' ד מה"ם פ"רמב' עי(, לקי הגוף הגלוייםח ,והרגלים

דהיינו  , בדול ביותר זהירות עוד מהתביעה הטבעית המתיחדת לו) לוייםגה את הרגלים לחלקי הגוף

וד אינו נתבע מתפקיד הטבעי כבר יקפיד הנימוס ע וגם באותו פרק שהמרחץ הכללי, המרחץ הכללי

עד שהנימוס  , כ הכבידה האכף"כ ואם הגלות. יהיו הידים והרגלים מנוקות יפה ברחיצת חמיןש המתוקן

, טבעי לא נשתנה עדייןה פ שתביעה של התפקיד"אע, חיצוניות לא יורגש למחסורה המתוקן ביחש לבריות

כופים ת וא אות על ההכרח של ההעתקה לדאגות החיים של מחסוריםה כי, גם זאת היא ב כלל נשיית טובה

שהיא רק צפיה  , ותר עמוק מ תביעת המרחץ הכלליי כ"ע. עד שהדאגה הנימוסית לא תוכל להכנס אל הלב

,  תביעה של רחיצת ידים ורגלים כחמיםה היא הצפיה של השבת, ע הקבוע ונמזג במזג במקומוטבה להשבת

שישובו בכל  , ישראלל השבה של שחרור הרוח והחיותו בחיים הטהורים הראוייםה שהיא מתארת את 

". ואולך אתכם קומ מיות", "והיה אם בחוקותי ת לכו"ב עדנם לעת תתקיים ההבטחה הקשורה

, רגיש את כל סעיפי השלמת החייםמ דורשת ונדרשת להיות מחוברת עם רוח נכון ולבוממיות הק ההליכה

החודר בהלכות , הגוןה בכל הוד קדושתה המופשטת עד תחתית הנימום, המוסריתו מראש הפסגה העיונית

י  "ע זה המורה על הירידה הכללית וההרחקה ממקורם של ישראלה ועל החסרון. דרך ארץ לכל סעיפיהם

כיר שרק א ז תחשב ההחזרה של ההרגשה נ ממילא". נשיתי טובה: "'יצעק לבנו אל ד, קחמת המצי

נאים והקדושים ה מחוברת עם כל הדברים, בזמן שתבוא ממ קור ישראל, טובהה הנימוסית להחזרת

צחו , זכו נזיריה משלג. "ישראליים והדרת נימוסםה כ קפידא על עדינות החיים"שלצרכם יש כ

הרמוזה בהנשיה של רחיצת ידים  , איתנהל רק אז תשוב הטובה" . ספיר גזרתם, יניםדמו עצם מפנא ,מחלב

 .ורגלים בחמין

 

qf . 

 
אם הוא , כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם. עליהש כי יצחק נפחא אמר זו מטה נאה וכלים נאיםר

או שמצבו  הוא , לואנושיות הנפשיות כראוי ה ל כנו והוא נותן לו האפשרות להתפתח עם כל תכונותע עומד

עקת לב , דאגות תכופותש מפני, לא יוכלו רגשותיו האנושיים לצאת אל פעלם כראויש מבולבל והרוס עד



ל היופי ש אל הרגש, ד יחושו של אותו האיש אל החוש האסתטי"מבחן על אז נסתכל, טורדים אותם, ויגון

, הנפשיים הולכים וחיים בקרבוגשותיו האנושיים ר אז כל, שכאשר האדם עומד במצב שלם. וההידור

שתצטרף הנאת עידון חוש , יהיו נאיםש עד שהתביעה של השימוש בכלים, תרחבים הם במילואםמ גם

ק ההכרח ימצא מקו ם ר אז , ובמצב ההירוס. נעשה לו לאדם טבע קבוע, צרכי החייםמ היופי אל כל שימוש

מצאו  י אלה הדאגות והתביעות, ור ושרבכסות מערומיו לבל יסבל קל דאגת הלחם לאכול והכסות. בחיים

לא בתור נושא של  , צמם במצב בלתי הגון ונאהע אבל בהיות החיים. מפני שהן באות מהכרח החיים, מקום

א הרגשות של "כ אין עמם כ"ע ,א נושא של הכרח שאין דרך להמלט ממנו"רגשות עדינות כה קבלת

מעלה עליונה ב ל מקום וזוכים הם להיות עומדיםאשר ישראל עושין רצונו שכ והנה. התביעות ההכרחיות

פשם העדינה מתפתח אצלם דוקא ביתר שאת אותו נ אז לאות על שלמות, לשם ולתהילה ולתפארת

ועם המילוי של . קשה טבעיתב בתור, לבקש את הנא ה וההדר בכל דבר, נוטה לתביעת היופיה החוש

לקדושת המדו ת  , וחנייםר שרת לאור חייםמתרחבת הנפש ונעשית מוכ, מיותריםכ צרכים שנראיםהאלה

פנימי ה שאז המצב, א בשלותן של ישראל"ז אינו מתאים כ"מנם כא .יתברך שמו, באהבתו' והתענוג על ד

אופן כזה שהתביעה של השלמת היופי לא רק תטריד ב של כלל האומה גורם שהנפשות יתפתחו בבריאותם

בעונינו , נפילתנו הנוראהב אבל. דק ומשריםא תמלאנה הוד ותקרב אותה לקדושה לצ"כ את הנפש

י 'ד רק ביחיל ודומם לתשועת, עין צרה נוראה שאין להמלט ממנהכ שהחיים הכלליים נראים, ודילדולנו

ז מצד הנט יה הטבעית מתעקרת מן ה לב א ,יסבול ישראל עול חייו המרים ועקת שונאיו אשר ימ ררוהו

עה ויגון של אפלת ר מפני עוצר, סרונה בטבע ההרגשהואם למרות ח. רגש היופיה התביעה הגדולה של

אז לא   ,  זה ולבקש  למלאות את  כל התביעות האסתטיותב ירצה אדם  מישראל להרחיב דעתו, הגלות

חיים ומהפכת אותם מתכונה של ה כי הצרה של הגלות הממררת את , תביעתו הפנימית יעשה זאתו מלבו

טובה העצמית של ה השכיחה מן הלב לגמרי את,  והכרחמושג של עול גזירהל מושג נושא של עונג ונעם

תבא לו  ר ק  , מלאות את חק היופי לגמרי בגלותול ואם ירצה אדם מישראל. החיים ההרגשיים

כ לא תוליד ביהודי אותו הרג ש "ע .המתענגים על טוב ארצם ומ מלכתם, חיקוי לעמים השלויםה מאהבת

רבוביא וטרדא של ע א תמלא את ה לב"כ, ות הנפשיפה כשהוא נתבע מעצמה הטוב שמוליד פינוק החוש

פה את הנטיה להחוש של הרגשת היופי בעצם הוא י הצד המצייר. פיזור נפש על דברים טפלים

אדם מרגיש  אז בהתענוג של ה פ ששימוש צורך המטה הוא לעת השינה שאין"אע, מטה נאהב השימוש

כ  "ורך גצ הוא בטבעו ומצבו השלם לחושגש היופי תביא את האדם כשר אבל הנטיה הישרה של, היופי

ותו החוש המפונק הוא שכיון שכבר יש צורך למטה א והציור היותר חודר על ההתרחבות של. במטה נאה

אלא כך היא מדת   , נאים ניטליםה ר בעת השינה הכלים"פ שעפ"אע. כ לעטרה בכלים נאים"ג ראוי, נאה

קרה זה החוש  ע והגלות אמנם. יש לו מקום לחולפשי להתפשט בכל מקום שנ הרחבת חוש היופי ככל כח

צם רגשי הנעם של היופי שמתגלים בישראל בגלות אינן ע עד שכל התביעות של, ר מעקרו"בעונינו בעוה

. א מפני חיקוי חיצוני"כ, עמנוכסורהו תביעות פנימיות שלא אפשר להן כלל להתפתח באומה גולהמ באות

יחושים שאינם כמעט  ה כ בא ותם"ת לחוש היופי שמתפשטת גסבת הנטיה העצמימ אבל המחזה המצטייר

התלמד ל כ צריכים אנו"ע. עצם הנפש הישראלית בכל ימי הגלותמ זה הוא נשוי, מורגשים בעת שימושם

צרף לת לכלות פשע ולהתם חטאת"זר עלינו השיג שכך, הדרגה אחרת לגמרי הראויה לנו לפי אותו המצב

הרחבה של חיים רחבים ושלמים בכל ה נו כל עדיין לקבל בשלמותה אותהכי לא , להסיר בדילינו ו סיגינו

נאים היא הצרה  ה לא חסרון המטה הנאה והכלים, ו מטה נאה וכלים נאים שעליהז נשיתי טוכה. סעיפיהם

העקירה שנעקרה התביעה הבריאה הטבעית מן , נשיהה א המופת על מצב המעציב הוא"כ, המובלטת

. ציור של שכחת הטובה של הניקיוןה מאותו,  יותר עמוקה ורחבה לצד מעלהזאת היא הר גשה עודו .הלב

ם בנשיית טובה של  ג א"כ, הוא הכרח הגון במצב הטבעי השלם יורגש אופל הגלותש כי לא רק  בחסרון דבר



צב מ ש הוא ראוי ונאות מאד  לישראל לפי, יופי בתכלית רוממותוה פיתוח החוש המוכשר לקבלת עדן רגשי

  .מביא לידי נשיית טובהה גם ואך בזה יובחן עומק הגלות, שם הנהדרהתכונות נפ
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החיים השקטים והשלמים ראויים הם שיהיו כל כך  תוכן. ח"א זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לת"ר

) עם(הנטיות הטבעיות )ו] (עם[ הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה מתאימות כל

גם הם יוכלו  ,שאפילו אנשי קודש המסור ים בכל לב ונפש לקדושה ולחכמה עד, עייםכל הדברים הטב]ו[

גם את כל ההנהגה הנאותה , החכמה וקדושת היראה יחד עם אור, להכניס בנפשם בלא שום התנגדות

ולא יעיק דבר מזה אל  , קדושה וישרה פ מדה"וגם את כל הענג הראוי הטבעי לאדם ע, מסודרים לחיים

שלמה ונמצאת  במצב   כי בהיות הנפש. ולא לשקידת התורה וא הבתה, ורוממות הנפש שההתעלות הקדו

ואף באותן הענינים שנראה כאילו , את חוקו הראוי היא יכולה לתן לכל דבר, מנוחה ושלוה

א משלימות  "הן באמת אינן כ ,הטבעיות הן כמעיקות לההתעלות הרמה של החכמה והקדושה התביעות

כחם  הוא מובטח לישראל יחד עם תגבורת, כל ענג וצהלת לב, החיים ל אושרכ כ"ע. וממלאות אותה

ונדידת שינה מאהבתה העזה היא משוש דרכו  ששקידת התורה, ח"כ  אם שת"ע. בקדושה ותורת אמת

במטה מוצעת סדורה  כ חפץ למעט שנות שלו"במצב המנוחה המסודרת הוא מוצא ג מ"מ, בחיים

לא ימי תו כל אלה  מלבו את הר גשות , חכמה מופשטים בעמקיועם היותו עסוק תמיד  . ומתוקנת

האשה אשר , אשר ימצא בחב רתו וקורת רוח. המותאמים  לרגש האדם  השלם ברוחו גופו ונפשו החיים

השקידה גם א ת    ולא יטשטש כח, דעתו בהיותה מקושטת  הדורה בלבושה תרחיב, לחבל' הפיל לו ד

כל אלה המה יכולים . ות המופשטות והעיוניותהדיע ההרגשה היותר רחוקה לפי הנראה מעולם

אפשר כמעט שתמ צא נפש שלמה  אי, אבל בזמן הגלות והמהומה הכללית, בזמן הישוב והתיקון להמצא

א  לו כלל "א והמסור באמת לשקידה גדולה, אל הקצוות היא תולדה מוכרחת כ הנטיה"ע. ובריאה בתכלית

, הלך נפשו בעניני ההרגשה הרחוקים מעולם העיון כןוכמו , כ לב לסדרים בחייו הגופניים"שישים ג

הללו בסדרי חייו והלך  ואם  ירצה להעמיד את  כל הפרטים הטפלים. שילכו מלבבו וימסו מוכרחים הם

.  הכללית כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות, מהשלמתו הרוחנית יקנה אותם במחיר מרובה, נפשו

ביחוד , הפנימי שהרס בנו המעמד האכזרי של הגלות  הפצעכ נשיית הטובה שבה ועל ידה נכיר את"ע

שבהכרח נעשה המצב הרוחני והחומרי   ,ח"הת, על בחירי הסגולה, השפעתו על הכחות היותר טובים כפי

א "א, מס ודרה של מנוחת גוף ונפש, הלך הלוך והתרחב עד שסדרים של חיים ז ומצב הניגוד"סותר זא

נל החושים הטבעיים הנפשיים עם נטיותיהם   כן בריאו תוכמו. שתתלוה עם ההמסר אל  התורה

לא מצד עצם טבע הענינים  ,י ההמסר אל שקידת התורה והיראה"מוכרחים הם להתדלדל ע ,הטבעיות

מפני  א"כ, עדן והוד חיים, ק היא מלאה נעם ושלום"תוה, אדרבא ,לא, ז"שצריכים להיות סותרים זא

המרה הבאה מסיבת מצבים בלתי טבעיים בהמון  י הערבוביא"ע, מעמד הגלות הפוסל את מערכת החיים

קיבוץ כל מושגי החיים הרחוקים  שמוכרח הדבר שיפעול מניעת היכולת של, שלמה המדוכדכת של אומה

י מניעת "ע כי. שבאמת לפי המצב המר נחשב בצדק אלו החסרונות לטובה עד, זה מזה בסדר נכון והגון

בתביעת הרג שות כולם המופלגים מאותו החוג של הגי ון   עות ההקפדהומני, התביעה לסדרים בחיי הגוף

שעל ידם , עמלה של תורה ויזכו בכתרה שיקבלו, רק בזה אפשר הוא להציל פלטת סופרים, ודרישתה תורה

לא היו כלל צריכים  אבל בשעה שאנו מסתכלים שאלה הניגודים. התורה מכללותם יושע ישראל ולא תמוש

שאז , בה' ושלוים ומתענגים על כל טוב בארץ אשר עיני ד כים להיות חיים שקטיםאם היינו זו, להיות



כל התביעות הראויות המורגשות לכל   את, ביכולתנו במנוחה לקשר את כל הסדרים היפים והנכונים היה

המתגלה בזה  , הגדול נאמר במ ר נפש בהכרת צרת הגלות ו שברה, התורה והיראה ,נפש עדינה עם הקדושה

, ורעננות תורה בעמל נ פש מסדרי חי ים מתוקנים  והרגשות עדינות  העתקת הנושאים דגלה שלהפרט של

ומצד , המנוחה והשלוה הראויה גם ביותר לשוחרי דעת ,מצד הסדר  הנאות, נשיתי טובה זו מטה מוצעת

 מושגת, נשיית הטובה של מצב הניגוד .הרגשות לפי הערך של רוממות הרוח בחכמה ותורת חיים בהירות

מצד עצמות  שהיא באה לא, י ההתבצרות בעסק התורה"הרגש החי הטבעי ע היא בהכרח הצטמצמות

א  "עד שאי א פשר שתתקיים התורה כ, ומקריו הרעים א מצד הכרח מ צב הגלות"כ, תכונת התורה חלילה

יחוש את התביעה של אותה  עד שלא, העמל בה מתרחק הרבה מאד מהמון  החיים והרגשתם בהיות

החיים  כי ההפך הגדול הנמצא בין, ראות אשת בריתו הדורה ומקושטת עת וששון החיים שלהרחבת הד

גורם למי שמתעלה משאון  , ושוד עמל ואון הנאצלים הרוחניים לבין החיים המעשיים המלאים חמס

,  כ בעת התיקון"מה שא .להסיח דעתו לגמרי  מכל  הרגשותיהם היוצאות מגבול ההכרח החיים השפלים

אותו התוכן שהחיים הנאצלים של תורת אמת  מציגים  פ"ים המעשיים מתהלכים עבשעה שהחי

רחוק מכל ערכם של החיים  כ להיות עומד לא "שאז מי שהו א שקוע בחיים העיונים יוכל ג ,לפניהם

ההרוסים  כ על הכלל כולו של סדרי החיים"ע. נטיותיהם ורגשותיהם כ"שעם זה מתחברים ג, המעשיים

 .מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים זו, הבצאה הקינה של נשיתי טוי, י צרת הגלות"ע
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ש מביאין לו עריכה מ לאה חמין ורוחץ פניו "ע ,ר אילעאי"י כ"י אמר ר ב כך היה מ נהגו של ר"אר

ה קודש והחול הם מובדלים בעצם . צבאות' ד ומתעטף ויושב בטד ינין המצוייצין ודומה למלאך, ורגליו ידיו

והכנה להם למען  נותן חומר  כח, א מכ שיר את החיים לתעודתם"וכל מעשיו אינו כ החול, תכונתם

, המנוחה השלמה, והקודש הוא התכלית עצמה ,יתרוממו לתכליתם האמיתית שהוא הקודש

, הוא מכיר כי הוא חי חיי אמת ואז, האלהית מופיעה באדם בכל הדרה בעת תגבורת הקודש שהנשמה

, החול בכל ימות החול הנם נתונים לצרכי, והנה בהמון האנשים. כבודו תענג מזיווהה' חיים של נועם ד

כ בבא יום   "ע. ונטיות החומר ממלאים א ת כל לבם וחפצי החול, דאגות החול ממלאות את   כל בתי נפשם

כולם מביצת החמריות למען יזכו  להתרחץ, הם צריכים להתנשא מעמק עכור  של החול, השבת הקודש יום

,  מכובד  'לא כן הוא מצב הנפש של קדוש ד. כ לימי החול"להם לברכה ג ותהיה, מעדן הקודשלהתעדן 

על , חוליו, כל צרכיו, כ בכל ימות החול"לקודש ג הוא הנהו כולו מסור, החסיד האמיתי המתחסד  עם קונו

 אמנם בבא. ואור תורתו 'בפנימיות לבבו אש קודש תמיד יוקדת  באהבת ד, הם נעשים טהרת הקודש

תחת אשר בימות החול מעטה החול , יותר בגלוי לעין כל הנה רק יצא אצלו הדר הקודש, השבת

שלא יוכל להראות בכל זיוו  , לאלהיו החיצוני בצרכיו יכסה על האור האלהי שבנפש האיש הקדוש והעסק

ותם רחץ  א, לפעמים הנגלים, רק את חלקי הגוף החיצונים, חסיד עולם זה, אילעאי ר" י נ"כ ר"ע. והדרו

במה שמוחש לעין הרואה החיצוני היה , החיצוני שבחייו כלומר במה שנוגע להצד, לכבוד השבת

הנה כמעשהו בקודש כן מעשהו , עצמיותו אבל כל. רק פניו ידיו ורגליו, גדול בין הקודש אל החול הרושם

אם שהעריבה היתה . ישראל ובקדוש' וכל עצמותיו תמיד תגלנה בחדות ד, לאלהיו' הי קודש קדשים, בחול

המוכשרים להיות גדולי    במכוון היה ממנו למען  הדריך את , לרחוץ בה כל גופו שהיה אפשר לו, מלאה חמין

אצלם שהצד הפנימי שבאדם ראוי לו להשתדל שיהיה כולו  להשריש, מעלה וערך גבוהים מאד

,  היא  הצד הרוחני שבהלשבת וקדושתו שיחוסה, והרחיצה הזאת. כולו קודש ואומר  כבוד, ומנוחה שבת



מתיחש לזולתו ולמעשיו   שמצדו הוא, בולטת ביותר על הצד החיצוני שבאדם המעלה ראויה היא שתהיה

החיצונית   עד שצריך להתרומם ולהתרחץ מהחלאה, הקודש ובין החול בזה יש הבדל עצמי בין. החיצונים

תרוממות הקדושה האמיתית של  הה .אל הקודש למען יהיה מוכשר גם מצד חיצוניותו כולו, של החול

שוכנת חכמה   א במקום ש שם כבר"אפשר לה להיות נמצאת ב מלא הדרה כ חסידות טהורה עליונה אי

הוא יכול , כזה המתנשא לרום מעלת ההשגות הטהורות איש. השכלת דעת אלהים האמתית והרמה, גדולה

בכלל ,  אדם החושב וההוגהבלבו של צריך לשוטט על פני כל הנטיות השונות האפשריות להמצא וגם

שהוא מתנשא עד    ומתוך, האומה לכל פלגות בניה המשתנים בצביונם ונטיותיהם האנושיות ובפרטה של

את המקור   העליון שממנו מפכים כל ה הפכים והנטיות  היסודית  הוא מציץ ו משכיל'  רום מעלת דעת ד

שמצדה שם יוצר רוח האדם ,  יתיתהאמ ובאמת התכלית.  כ  רחוקות וסותרות זו את  זו"שנראות כ השונות

, א לטובה"אינה כ ,דרכי הנטיות והצדדים המרובים בארחות החיים הרוחניים בקרבו את ה הכנה לכל

כ גם הצדדים  "א, והצדק ויוכר הוד היושר והקדושה למען בקיבוץ כל הצדדים יראה הדר האמת

עתידות  ,  בהן אמת וטוב  כל דהושאין אלא שאותן הנטיות. רחוקים הרי הם מתאחדים למקור אחד היותר

צדדיים נחשבו  י שינוי של צורה חיצונית או של מקרים"ואותם הפנים שרק ע .להתבער ולהתבטל כליל

אמנם רק   . ומכולם יתנוסס הוד מלך  הכבוד שהשלום שלו ,הם יזדככו ויתעלו, לדבר מרוחק ומופרש

שט על כל הצדדים הזרים ומרוחקים המתפ אפשר להראות בגלוי הכח המאחד, ההתעלות אל הקודש מצד

כ  "א. המעשית החיצונה הרי צריך שישקל כל דבר כפי פעולתו, בדרכי החיים המעשיים ,אבל בחול, כ"ג

כשיהיה  אפילו, המעשים החיצונים יוכל להביא לאיזה רפיון או קלקלה אותו הדרך שההשפעה שלו על

א מצד חולשת המקבלים המושפעים "א כההי הרפיון ההוא בא לא מצד עצמותה של הנטיה או הדעה

רק בה תעלות  . הקודש א לחברה אל"מאחר שהיא גורמת  תקל ה איננה בכלל ברכה וא מ"מ, החיצונים

א ז ראוי להרא ות איך   , וכבודו' מצד חיצוניותו אל הוד  ד בהתרוממות הא דם בכללו ג ם, הקדושה

ותכלית אחת עליונה , קשר אחדל הם מתאחדים ועולים, הצדדים היותר נראים מובדלים והפכים גם

מתעטף  , הנפש בעת רוממות , כ היה אז"ע. ה"אדון כל הצבאות ב, העולמים וקדושה מכוננת מידי צור 

' ודומה למלאך ד. צמר ופשתן, פ התורה"הגדולים ע שבהם מתחברים ההפכים, סדינין המצוייציןב

כערך צבא רב המתאחד מבעלי  ,שם צבאות מורה על ההתאחדות של הריבוי השונה והמפוזר ,צבאות

, צבאות ' שהוא מכונה בשם  מלאך ד , הנה המלאך. מצבאי צבאות, שונים פרצופים וטפוסים, דיעות שונות

ויודע הוא , המשונים בהגיונם בתכונתם ורחש לבבם היודע את תוכן המון הצבאות, הוא העשיר בנטיותיו

דעתו ממעל לנטיותיהם  ולהרחיב, כולםהיא המחייבתו לשוטט על פני ' האמיתית מיד ד שמלאכותו

שמאגדם לתכלית אחת ונהדרת שהציב להם , בכללותם הפרטיות ולהשכיל את הצד התוכי שיש

כ באיש "ע. עילאה ויפואר מלך הכבוד באופן שדוקא מכולם יתקלס, שהוא אות בצבא שלו, העולמים צור

', על כל מעשי ד ,בלבבו על כל היקוםהאהבה האלהית היא משתפכת , צבאות' ד הדומה למלאך, אלהי כזה

כי ש מחתני : "ישא אז ידיו אמונה לאל צורו וישעו ויאמר ובנועם שיח קודש, שאוהבם באהבת יוצרם

 ".בפעלך במעשי ידיך ארנן 'ד

 

r . 

 
מפני שהכל רצין אחר העושר ויש לזה . מ"דברי ר ,כל שיש לו נחת רוח בעושרו, ר איזהו עשיר"ת

לאיזה מטרה טובה הוא  , של העושר כ צריך להגדיר את המושג  האמיתי"ע, א"ב בנפנימית אצל רו נטיה

ידן יוכל האדם  שעל, מציאות העושר היא סיב ה להרחבת הדעת ושלות הנפש והנה עצם. נמצא בעולם



המגמה האמ יתית של העושר היא שלות הנפש הנמצאת  כ"א. בתורה וחכמה וכל טוב, לעסוק במושכלות

אין זאת המטרה  של , הנפש היה העושר מביא את האדם  לידי מהומה וטרדא ופיזוראבל אם י .על ידו

היוצא  א התולדה של מעמד הנפש השקט והדעה המתרחבת"המטרה כ שהרי עצם העושר אינו, העושר

 .ממנו

 

`r . 

 
לבד מתכונת העושר . ומאה עבדים שעונדים בהם ט אומר כל שיש לו מאה כרמים ומאה שדות"ר

תכ לית למציאות התשוקה של  יש עוד, ו שלוה ורוחב לב אם יחובר לדרך טובה וישרהלבעלי להמשיך

,  החברה הכללית מפני טובת, א תשוקה זו של קנין העושר"האדם בקרב  בנ שעל כן שם יוצר, העושר בעולם

ויען . נהנים ממנו הרבה בני אדם מעבדיו ועושי דברו כ"י מציאות הרכוש הרב במקום אחד ע"שע

כ יש נטיה "ע, ידו יהנו רבים בה היא לאדם שיהיה חפץ להיות הפועל והמשפיע שממנו ועלטו שנטיה

להתרבות הנהנים  ז ראוי שיהיה העושר באופן מתאים"אמנם עפ. האנושית טבעית לעושר בטבע היצירה

אבל מי שמתשוקתו לעושר מכנס הרבה כסף  . עובדים דהיינו ריבוי כרמים ושדות וריבוי, ממנו

 .מטרת  תשוקת העושר הטבעית הוא אינו מפיק, כעכברא דשכיב אד ינרי , ניסם באוצרותיוומכ וזהב
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, א"לבאר חזיון הטבעי של תשוקת העושר הנטועה בלב בנ אפשר. ל אשה נאה כמעשיה"ע אומר כל שי"ר

, שיינ בשלי"ם במו"וקנייניו כדברי הרמב שמצד עצמו הוא מיוסד רק בדמיון שמיחש זה הרכוש לעצמו אף

.  קנינים המועילים לו באמת מפני הצורך שראוי להיות קבועה בלב האדם תשוקה  לקנות שנסתעפה הנטיה

יקרים  ומתוך שהתשוקה לקנינים. שרחוק מפנינים מכרהנ, טובה מסוג הקנינים האלה הוא קנין אשה

דה של והמשובח הוא מי ששומר  תמיד את  המ  .נתרחבה התשוקה הרבה יותר ממ טרת ה, הוטבעה באדם

, בעצם ולא בדמיון דהיינו להרבות קנינים שהם טובים, על פי תכונתה השרשית תשוקת העושר

 .מדומות שתוצאותיהם הן טובות אמ יתיות ולא
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שהשביעה מן המזונות הטבעיים תביא עמה ענינים   כמו. כ ממוך לשלחנו"ל ביה"י אומר כל שי"ר

הטבעית המוכרחת מטובת   דם הסיבות להנצל מהרעהואם יכין הא, להשמר על ידם מנזקם המכריחים

והסיבות   ואם רק בשביעה ישים עינו. השביעה לו להועיל לחזק חילו אז  ינצל מהרעה ותהיה, השביעה

כ "ע. אז כפי רוב השביעה יגדל ההיזק, יכין לו המשמרות אותו מהנזקים הטבעיים הנמשכים ממנה לא

האפשרית לבא לרגלי שולחן  מאד לשמרו מתקלת הבריאותלשולחן העשיר הוא דבר נדרש  כ סמוך"כיה

לאדם להשתמש בו   העושר שאם שאפשר לו, כ בשביעת הקנינים"הדבר נוהג ג כן. שיש בו כדי שביעה הגונה

להכין לעצמו סיבות המ טהרות אותו מהלכלוכים  אבל כמה צריך האדם, לתכלית טובה והגונה

שיהיה עשרו , יקרא בשם עשיר ורק אז ,  ומוכרח להביאםהמוסריים שהשובע של העושר יכול הפנימיים

, הלב הרחקת הגאוה ואבירות, א בהסמיכו טהרת הרגש הטוב"כ, חילו ושיהיה ראוי שיקום, לטובתו



בהיות , רק אז יקרא  עשיר. י השביעה של העושר"ע העלולה לבא'  הרחקת פריקת עול תורה מוסר ויראת ד

ודומה , סמוך לשולחנו, בהשארתו בגויה בעי המחליא באי נקיונוהאמצעי לטהרה של הלכלוך הט ,כ"ביה

 .המטהרים הרוחניים הדומים לו בערכם לו האמצעיים
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ל "א  כי אתאי, אזלא איקשיט, איקשיט נמשחא דאפרממא ל זיל"א, ההיא חמתא דהוה טניאה לה לכלתה

שונאים  ,  בפרט יש בכללמה שיש. נורא ואכלתה אינפח בה, אזלא איתלא שרגא, זיל איתלי שרגא

שסוף העצות הרעות הללו , הישראלית המיעצים עצות כלליות לכלל האומה, הנראים כאוהבים בנפש

החיצוני הנפרז בעצמו אינה  בתחילה הנה העצה של הקישוט. להבעיר כל קודש, ישראל להבעיר אש במחנה

שהיא מעוזן  שת התורה והמצותמקדו, להסיע את הלב מהטהרה הפנימית אבל כמה עלולה היא, כ"רעה כ

פ יפיפותו של יפת במדה "הנימוס וההליכה החיצונית ע הממלא את כל , אותו הקישוט החיצוני. של ישראל

אחרי  . כ"הכנה להשחתה הבאה אח הם רק , ב דרכים כאלה שעלולים הם להביא תקלה, יותר מדאי נפרזה

הנה תבא , הפנימיים ם מאד מהליכות חיינוהלקוח כולו מדרכי העמים הרחוקי העצה של הקישוט החיצוני

וכשמתקבץ יחד . הנובעת מבאר נכריה, העמים וספרותם כ חכמת"ההסתה לעשות עיקר יסודי ג

השורף בחומו ובנטייתו  , אש זרה ,עם אותו האור הזר, שהוא כולו שלא לישראל ותורתו, החיצוני הנימוס

שיוקח כפי הצורך  כ בזהירות גדולה ויתירה צריך"ע. לשרוף כל מועדי אל בארץ עלול הוא, כל רגשי קודש

בלא להשען על היועצים  , ענינים מהדברים החיצוניים פ תורת אמת לקרב איזה"הראוי מה שיראה ע

כ  "ואח, זילי איקשיט נפשיך, חמתא האומרים כההיא, דרכם החפצים בשריפת נשמה הישראלית לפי

 .שומר נפשו ונוצר דרכואשרי , נוראה היא האחרית אבל מה, איתלי נורא
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אפרממון מעין  י אלו מלקטי"תני ר, כורמים, לכורמים וליוגכים ומדלת הארץ השאיר נכוזראדן רב טבחי ם

לגמרי  ישנם הנאות וצרכים שהם. ממולמות של צור עד חיפה אלו ציידי חלזון, יוגבים, גדי ועד רמתא

וישנם צרכים אסתטים ה מפרנסים . תיה וכהנהוש כאכילה, מפרנסים את ה חושים המגושמים, חומריים

.   שאינם מההנאות הגשמיות שאין בהם משום מעילהי מפני, מהם מראה ור יח, הרוחניים את החושים

המוסרי  הנה היה יסוד קלקולם, ששבעו וירם לבם בא החורבן הראשון י עונות אבותינו"והנה כאשר ע

אוכלים כרים מצאן "ה, " הרג בקר ושחט צאן .י הנטיה היתירה אל התאות הגסות החומריות"מונח ע

ולעשותו מתמכר אל הרע  התאות הגסות ה ן עלולות יותר להשפיל את רוח האדם. י "מרבק ועגלים מתוך

א אח רי שכבר  "שעצם החורבן והנפילה האיומה לא באו כ אמנם כשם . עד שישכח את צור ישעו

בלב  '  החורבן עוד היה השריד אשר נתן ד כ אחרי" גכן, מקודם לזה נסיונות רבים אולי ישובו מדרכם באו

החושים החמריים   בארצם לא העוסקים בישוב הארץ להכין דברים שמחזקים את  מרגיז הארץ  שישארו

שאמנם טוב ה היא הבריאות וגבור ת הגוף   , החומריות שמביאים לידי שביעה יתירה וגסות 

הגסה כשהוא פונה לבבו כולו  היא השביעהאבל כמה רעה ומזקת , מתנהג על פיה באורח מוסר כשהאדם

להשיבו  כ חומרי וגס עד שאזנו  נעשית ערלה ואין אפשרות אפילו"כ שאז נעשה האדם, אל צד בהמותו

א בדברים שהם מכשירים רק את החוש "נשאר עסוק כ לא, כ אותו הישוב המדולדל שנשאר"ע. בתשובה



ראוי להשאר באופן מדולדל כזה רק  שהיה, ממהוזה נשאר במדה מרובה לא כפי ערך הארץ השו ,האסתטי

להיות מופנה  אבל  למען הרשים שצריכה נטיתם מעתה. שהם בתור מ ותרות מעט מאד  מה כנה לדברים

נתגשמו יותר  מדאי ונשתמ שו במילוי החומריות שאפשר   מפני שכבר, מהחושים החומריים והשיטוף בהם

. נשתמשו להרע להשפל לתאות היותר גסות הם, יאלהשתמש בו לטובה לשכלל נפש בריאה בגוף בר וראוי

למילוי שימוש הצבע המעדן את  וציידי חלזון, מלקטי אפרס מון לשימוש הריח והעידון הדק כ נשארו רק"ע

פ "הבריאים אע להחליש את החושים, כמו הערה שתכונת הגלות כה תהיה .חוש הראות הדק שבחושים

שקלקלו דרכם מוכרח הדבר שישבר גאון העז והכח  אבל כיון, שמאד צריכים הם להיות בריאים

כ  "השימושים של החושים הבלתי כ פ ההתעסקות בדברים שהם לצורך"והקיום המדולדל יהיה רק ע ,הגם

י שברון "החומרית ע האדם בלתי איתן ומלא אמץ הוא עלול יותר לתקן עותתו שאז בהיות, גסים ורעננים

מלאי  תו ראוי הוא כמאז  להתברך בבריות גופא ושריר ים חזקיםהכשר ורק כ שישלים. לב והכנעה מוסרית

ההחלשה הגופית לא היינו ראויים אז להתקיים בארץ   ועם, ר גם זה הניסיון לא עלה יפה"ובעוה. גבורה

עצום של גליות והמון צרות רבות   י מירוק גדול של דכדוך"כ גברה ההשחתה עד שרק ע"מפני שכ ,חמדה

שהגלות , יסורין  י"י כתיתה כך אין ישראל עושין תשובה אלא ע"שמנו אלא ע ציאמה זית אינו מו, ורעות

דכדכו את החומריות , מהשפיע כח שלם לנתונים בהם הרחוקים, והמעמדים הרעים הבלתי טבעיים

כ מונעת "החלישות היתירה היא ג פ שגם"אע. עד שעשאוה רכה ועלולה לקבל צורה מתוקנת הנשחתה

שפלות ומחלשת את  פ זדון לב של רעות מוסריות היותר"אבל מבצרת היא עכ ,יתהרבה מההשלמה האמית

לא  ובאשר זה הישוב הקטן והמזער. לפעול ולעשות דרכו בלבבות רושם השתרשותן עד שיוכל זרע המוסר

על הקרקע כראוי לאכרים שיסוד קיומ ם  כ לא הועמד מט עם ההשגחה האלהית"ע, היה סופו להתקיים

אבל זה הישוב . הארץ א  עצם ההזנה מהחומרים שמוציא בעמל נפשו מן"מלאכה כ השכרהוא לא המס חר ו

כי .  אכרית לכתחילה בהכנה גלותית שתהיה תכונתו תכונה מסחרית לא נעשה, שהיה עומד בתחילה לגלות

א ימכר ום ומהם יתפרנסו כסוחר   "כ, בפרי עבודתם מלקטי אפרס מון וציידי חלזון לא בעצמם ישתמשו

,  להעירם שעל מפתן הגלות הם עומדים ז"וכ. שזאת היא פרנסת הגולים שאין להם מעמד קרקעי ,וכפועל

ישוב להיות מתפשטת   כי ההתחלה צריכה בכל, א סופו וחתימתו בחורבנו"הישוב כ ושהם אינם התחלת

ר "ולא היתה בעוה, ק היתה מחשבת הרשע"לישב אה אמנם באשר לא. בדברים היותר פשוטים

כ היה הצביון של השריד ההו א  "ע, סיגינו פ ההשגחה האלהית אשר הועידה לצרף"להתישב עעדיין  ראויה

שהיה בעת השלוה  כי כל השטח ההוא. ישוב גדול וא דיר שתוכנו מ וכיח על חורבנו מורה על חתימה של

מטולמות של צור , ומפנקים מעין גרי עד רמתא לאפרסמון והאושר מיועד לאותן הדברים המעדנים

מכל הצרכים הנדרשים לעם רב ועצום  שמאד נאות   הוא במקום ש אליו מצורף ישוב מלא, ה לחלזוןחיפ עד

שטח רב כזה בארץ  כמה בלתי טבעי הוא וניכר רק לשריד ואוד מוצל בהיות עומד אבל. משוכלל ומבונה

להורותם כי רק טפלים לישוב בבל , לישוב אחר שממה רק לאותם הצרכים שהם רק טפלים

י ק ץ  "ע' כאשר תבא  תשועת ד שאז  תהיה ההתחלה, ובשת נתישבו ולא בתור ישוב עצמיהכ הממלכה

בה אכרים  והיו, " ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא ואתם הרי ישראלהמגולה

 .ונוסעים בעדר 
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, ר השכלרמז יש בהארת נר שבת על הארת או. בלכד רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית

הסיבות המביאו ת  , הרבה הם השמנים והנה. על הנפש המתקדשת בקדושת יום המנוחה והקדושה השופע



, ומדות טובות שבהיות הנפש עסוקה בהם מתרוממת על ידם במוסר, ישנם כמה סעיפי חכמה. אורה

 מיוחדת  היא, על כולם בטהרת אורה הוא אורה של תורה אבל נעלה. ונעשית מוכנת להביא טובה לעולם

, של טעות וחשכת יצר האדם הרע היא המעולה שבשמנים בטהרתה שאין בה עירוב, השבת ביחוד ליום

להוראה  ,ראשית שמנים, כ לשמן זית"והיא נמשלת ע. מחכמות אנושיות י ההארה הבאה"שמתמזגת ע

לקה  והערת השלילה בהד. מי"ה דעת הרמב"וכ ,שיום השבת יהיה כולו קדוש לחקר חכמתה של תורה

אל המאור שבתור ה בגנזיה  מורה על ההמשכה המחוייבת, הפחותים בצלילותם משמן זית ,משאר שמנים

  .שורה ששם האורה הטהורה, וסתריה
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ומה יעשו אנשי , כבל שאין להם אלא שמן שומשמין מה יעשו אנשי, י בן נורי על רגליו ואמר" עמד ר

ומה  , אלכטנדריאה שאין להם אלא שמן צנונות נשיומה יעשו א, שאין להם אלא שמן אג וזים מדי

אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין  אלא, אנשי קפוטקיא שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט יעשו

האיש שאי אפשר לו  מ הוא טוב לאותו"פחות מזהיר מהמאור הפנימי שבתורה ומ מה שהוא. מדליקין

הנה . יצוייר בכמה אופנים, טהורה העליונההחכמה ה לעלות במעלה היותר עליונה לחזות בנועם

'  אז ההבנה בדרכי ד, יוצא בהרחבתו כשהאור היוצא מההבנה הכללית שבתורה, התורה הפנימית חכמת

א בשפע הגון "כ, מתקב צים הנמשכות מידיעה זו אל האדם באות לא בשיעורים קטנים והמדות הקדושות

,  מרובה  ל הבנות כלליות שופעות בבת אחת אור  חכמהלמדה זו להשכי אמנם מי  שלא בא. בידיעות כלליות

מכל גרעין ש ל פלפולה של תורה והבנתה היותר  ,מכל דיוק הלכה, מ מכל דב ר ודבר קטן   שבתורה"מ

הידיעה העומדת במערכה שניה   הערך של-, רסיס ורסיס  מתקבצת אסי פה של אור גדול בנפש מכל, פשוטה

במדה ניכרת   שמכל זית וזית יוצא שמן, יא נמשלת לשמן זיתשה, גנזי תורה מול ההבנה הרחבה של דעת

אבל . ההגיונות הצחים בעמקי תורה יוצא אור מוחש בנגהו כ מכל עיון ומחשבה של"והיינו ג, בשפעה

בקושיא , בדקדוקי הלכות, דברים ועוסקים הם רק בפשטן של, יעשו אותן שלא הגיעו למדרגה זו מה

בהתמדה , בלב מ  בקיבוצם במ דה הגונה"ומ, ים לניצוצים קטנים מאדמתחלק שהם, בעיון מעשי, ותירוץ

בנפש המביא בסגולה אוצר חמדה בלב ומשריש אהבת  נראה שפע אור מאיר , נכונה ואהבת תורה לשמה

הקטנה שמכל אחד בפרטיות כמע ט   ההתפרטות. יראתו וחמדת ההליכה בדרכיו הגדולים, יתברך השם

מקיבוץ הכללות  א כשאנ ו רואים את   הפעולה הנפלאה היוצאת"כ, האלהית מוחש שאין לח שמן החכמה

הם יקרים וכמה הם קרובים לאור חיי עולם הגנוז בתורת  כמה, של העוסקים בגופי הלכות ומשאם ומתנם

אף  שהוא ניצב לפנינו כדמות גר עין  ,מזה אנו מכי רים כי לח שמן משחת קו דש גנוז בכל פרט ופרט .אמת

קטנו כי אוצר ואוגר   שכמה שלא ניכר בכל גרעין של שומשמין מעוצם, שומשמין דומה הדבר לשמן. יבש

השומשמין במקום אחד ו הצברם והעשותם בבית ה בד ניכר   מ  מקיבוץ המון"מ, הוא את שמנ ו בתוכו

שלא הגיעו למדה זו העליונה להעסיק  כן הדבר באותן. בהמון שאוצר של שמן גנוז בכל גרעין וגרעין כבר

ה בא "הקב מ אין"מ, במדה הגבוהה של ההבנות הכלליות הדומות לשמן זית ת השבתעצמן בקדוש

בגרעיני  , בהליכותיה של תורה בדבריה הפשוטים כ מי  שבתומו ילך"וירצה ג, בטרוניא על בריותיוי

דיתבי בארעא , מה יעשו אנשי בבל .אבל הלא אוצר שמן משחת קודש בהם גנוז, הנראים כיבשים הלכותיה

א "ניכרים בהיותם כ מפוזרים ובלתי, שמן שומשמין המתלקט מג רעינים קטנים  שאין להם אלא,דחשוכא 

פ "ע והם כערכם משתמשים יפה באור קדושת השבת. ירצה דרכם ודאי כפי מדתם כן, שמנם] בטיב[ע "בפ

א ישמח במתנת   "שכ, א ההיפך"כ, כאן כלום צ להשריש שמבלעדי המאור היותר פנימי אין"וא, הבחנתם



י העסק  "והנה לבד השימוש באור התורה ע .השגתו בכללותה של תורה או בפרטיותיה חלקו כפי מדת

ישנם עוד ירודים למטה  ,הנראים כדברים יבשים והם באמת מלאים קדושה ואור עולם בהלכות ופרטיהן

משלים  פ דרכי"להשכילם גם דברים הפשוטים במוסרה של תורה ע מזה שבהיותם עניי דעת צריכים

י שבירת הקליפה נמצא  "מ ע"ומ, קליפה קשה שקליפתם איננה עיקרית והיא דומה לאגוז בעל, פשוטים

, דברים מורגשים בדמ יון הגס י הצעות של"כ ישנם  אנשים כאלה שרק ע"כמ. להוציא השמן התוך ומוכשר

אין  , הםשרויה ב שעניות הדעת, אנשי מדי. הקליטה המוסרית מאור התורה ראויים הם לקחת בקרבם את

גם הם יומשכו לקדושתה של , פ מדתם"מאור האמת  ע מ בהיותם נהנים"ומ, א שמן אגוזים"להם כ

בחכמות  כ השתקעו והתרגלו"למטה מזה ישנם אנשים כאלה שכ .הסלולה' ויודרכו בדרך ד תורה

י הצעת דברים מחכמות "א ע"להמשיכם לדברי תורה כ עד שאי אפשר, י חכמי האומות"המורגשות ע

המתערב בהנחות מדעיות ששרשן אינו   כפי הדמיון האנושי, כ עם ריחן הרע"הנלקחות לפעמים ג ושיותאנ

מ לפעמים ממר "מ .א רעיון לבב האדם העלול לשגיאה ודמיון כוזב"כ, ונביאיו השופע על יראיו' רוח ד

מ "ומ,  סוטעמו מר וג, ו"בבא בתרא קמ' עי, נודף ממנו ומהצנונות שהאוכלם ריח רע, יוצא מתוק

פ סבות חינוכיות ומדיניות וי תר  "ע אשר, כמו כן אותם האנשים. היוצא ממנו יוכל להאיר ולהזהיר השמן

מאוצר של חכמות  י דברים לקוחים"א ע"הוד המוסר והמדע הפנימי שבתורה כ לא יכלו לעמוד על, מניעות

יון שהיסוד והתמצית מ כ"מ, כגסות הצנון לעומת השמן ,שיש בהן הרבה פסולת גסות ועובי, חול

ולעמוד מתוכם ע ל  , ומדות טובות ' מהמוסר והדעת ההוא הוא להשכיל בדרכיה של תורה ביראת ד הנקלט

שהיא מעולה  גם זה הוא דרך רצוי למי שלא זכה למעלה, אנושית אפשרית עקרי וטעמי תורה כפי הבנה

מבוררים לקדושי חכמי טהרתם של סתרי תורה  ה פ עוצם"היינו להציץ באור גנזי תורה ע, מזה

ממקורה של תורה ואין להם אלא   שבאמת התרחקו, כ מה יעשו אנשי אלכטנדריאה"א. האיתנים תורה

מההבנות  ומה שהוציאו. וחכמי לב דבקים בתורה ואהבתה' חיל יראי ד מ נעשו אנשי"מ, שמן צנונות

והנה אנשי  .'ראת דונמשכו עם זה לתורה ולי המתהלכות ממקורות גסים השפיעו על הבנת תורתם

אבל עלינו עוד  , פ דרכם"והגדילו את הבנת התורה ע י שמן צנונות שלהם הרחיבו"אלכסנדריאה ע

עד שעיקר הארתם , נמוכה מטה באנשים שירדו בנמיכת מעלתם וחינוכם עוד במדרגה יותר להסתכל

של   בריחם הרעשהן כמו שהן הן ממוזגות, טבעיות מדיניות וכאלה א חכמות חול"השכלית איננה כ

ידיעתם הכללית באלה המדעים להיות הולכים  ז שהם חפצים להיות עם"מ כ"מ, הדמיונות האנושיים

, פ השקפותיהם וידיעתם"ע ואם שלא יבאו לידי מדה זו לבאר עניני תורה, בדרכה של תורה בדרך ישרה

ממעשי ו   'ת הבורא יתמהכר' הדברים הכלליים מוסר השכל ויראת ד מ לאורה ישתמשו להשכיל על פי"מ

, והסיגים ביניהם מעורבים, פ שהשמן לא נזדקק"אע .י ההעמקה בחכמות הטבעיות והתכוניות"ויצוריו ע

היוצא ממנו באו תם החלקים  כ המאור"אעפ, של הדמיון האנושי הטועה בהשערות נודף מהם וריח הרע

גם א ת  כ"ע. פלות הבהמיותמחשכי לב האדם ומרומם  את נפשו מההש שהאמת מוצצת על ידם הוא מאיר 

' ,   ובהיותם דבקים בכלל באמונה בתורה ויראת ד  ',הגורל של אלה האנשים אין להזניח מחבל קהל ד

אין , מבארות אנושיים נחצבים פ הרגלם בדברים כלליים"שמשעשעים את נפשם באומנתם ע פ"אע

שאין השמן  דהיינו, ין בהםכ אין לך אלא מה שאמרו חכמים אין מדליק"ע .א לקרבם ולחזקם"להזניחם כ

מופשטות פועלות להעתיק את האדם ממעשיה של  דהיינו דיעות כאלה שבהיותן, נמשך אחר הפתילה

שעמו יעמיד האדם רעיוני , שכלי אבל כל מד ע וענין. יסוד החיים הכלליים והפרטיים בישראל תורה שהם

ושב להאיר באור    הכל הולך, ועל ובדעתודיעותיו אחרי שרשי התורה וענפיה בפ לבבו להיות נמשך במעשיו

אלא שכל מי שאפשר לו לעלות יותר . והוד כבודו' דעת ד אל' קדושת השבת המרומם את כלל עם ד

כך היא חובתו וכך יפה , האמת ונוגה הצדק להציץ באור, ללון בעמקה של תורה ויקרת כבודה, הקודש אל

ועם " . ביתך קדו ש היכלך שכן חצריך נשבעה בטובאשרי תבחר ותקרב י"ו, המובחר כ שמן זית מן"ע. לו
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אמנם הם   . יאותוהטהרה מיוחסות לטוב ולרע במצ הטומאה.  מאי הוי עלה דתחש שהיה כימי משה

' למענהוי ואין במציאות רע מוחלט שלא יהי 'כי בכלל הלא נדע כי כל פעל ד, שבאים יותר  לפי היחש ענינים

וכמו כן יסוד המדע הוא  ,מ יסוד המוסר והיראה הוא להבחין בין טוב לרע"מ. באחרית לו טוב תכליתי

המציאות  א בחוברת"כ,  אל הטוב הכללינפרד לעצמו מאין כל יחש כ שגם הרע היותר גרוע אינו"להכיר ג

מכוונות הנה ביותר להגדיל את הכרת  דרך החיים  אמנם המצות. הכללית יעלה גם הרע לתכלית טוב

מבלתי  , והפסד הצדק והמוסר שלזה צריך שיכיר מאד  את  ה שינאה והבוז להרע, של אדם והטוב בלבו

ידע לנכון כי  א"כ, ת הכללית במציאות הרעמפני הצורך הכללי שיש למציאו שתפגם שנאת הרע בכל שהוא

אבל לגבול המוסר המעשי , הטוב הוא ענין אמתי מדעי דבר זה של מציאות הרע בכלל המציאות לתכלית

שאפשר להיות משנאת הרע ואהב ת   פ הציור היותר עמוק  ונרגש"כי המוסר ה מעשי כולו נבנה ע ,לא יגש

הטמא נמצא ודאי   להורות שאם שבהיות,  טהוריםא דברים"למלאכת שמים כ כ לא הוכשרו"ע. הטוב

המצות שנתנו לצרף א ת   , מ למלאכת  שמים"מ, תכליתי מציאותו בעצמה תעיד עליו שיש לו ערך

הצירוף המוסרי יבנה משנאת הר ע  להודיע שיסוד, א עור בהמה טהורה בלבד"כ, לא הוכשרו להן ,הבריות

אפילו המוסר  או, וד מוסד רק בערך המוסר הפרטיז יוכל להיות ליס"אמנם כ .בתכלית וזרייתו הלאה

,  מושקף להכנת העתיד ' ואפילו אם ההוה יהי. הצדק בהוה אבל רק אם יש לו רק מטרה של הנהגת, הכללי

אמנם לא כן היה ערך דור . לזרותו כמו  דוה פ דרכו הרי הרע עומד בו בניוולו ומיאוסו שצריך"ההוה ע מ"מ

כריתות ברית תורת חיים  פ"שהרי ע. ת התמצית של דורות הבאים כולםדור שקיפל א שהוא היה, המדבר

העתידים  כ  הדורות"מפיהם אנו חיים ויחיו ג, דור  ד עה ההוא, זבח  לעד ולעולמי עולמים שכרתו עלי

וכל , שאז יהפך הכל לטוב, בעולם לעולם שכולו טוב עד שגם כל הטוב העתיד לבא, מטלה של תורה, לחיות

לחסד ואמת וד עת , למשפט וצדק פכו ויצטרפו לפעול בפעולתם העזה והקשה לטובהרעים יה הכחות

הוד הסד ר   שכלל את, שביותר היה ראוי שיוכר במערכת קדושת המשכן ,כאן במושג כללי כזה, אלהים

פ "כאן במקום שעכ, המציאות לעת האושר היותר גדול ומגמת ההשגחה האלהית בהרמת, הכללי כולו

המרובים המחולפים בכוחות  ששם נכללו הגוונים, עורות תחשים שמלמעלה, יהיותר חיצונ ההיקף

, בגוונין שלו  ששש,  ססגונא, שימושיהם ופרטי הכחות הנדרשים למלאותם ולכל, המציאות לחסד ולמשפט

כללית המקפת הכנה להישרת המציאות עד עומק    בערך זה של הבנה-, שהם מרובים וכוללים הכל

דהיינו רגש יחש מציאות , הטומאה  יש מקום ספק גדול איך ראוי שיורשם בו ערך,היותר נעלה תכליתה

הלא כל , עולם לפי הצורך של המוסר הבא בתור ההכנה המצטרכת לטהרתו של אם נשקיף. הרע והבחנתו

כ ראוי הוא שאותו הרושם "ע, שהוא ראש לכל קלקול, מביא לפשרה מוסרית הוא, נתינת מקום לדבר רע

וכללותה המיוחסת למקור הקדושה של דור  לא יוחלש כלל מפני גודל ההשקפה, ע וזרייתושנאת הר של

שאנו משקיפים עליו לרע  ואם שמה. ויכיר ימי עולם משה עבדו, שהוא בערך ימי עולם ,דור המדבר, הדעה

מתמצית   הלא מה שישאר, הועיל לטוב ולשכלול המציאות בכללותו שגם הוא, יוכר לנו לעת המאושרה

או . שרק בצירוף היותר נעלה יתגלה בזהרתו כ אותו הטוהר והטוב הגנוז בהם"כחות הרעים יהיה גה

הבהירה והכרת אחדותו  מקום שאותה ההשקפה המדעית שהיא מסתעפת מדעת אלקים פ ראוי לתן"שעכ

רה האו שמזה תוצאות לכל, ולהשלים את הטוב באופן היותר נשגב ,ושהכל ברא לכבודו, איך שאין מלבדו



היותר עליונה של נצחיותה של תורה ושלטון  שהיא מוכרת מתוך ההופעה, וכל המוסר הכללי והפרטי

כ עור "של מעשה המשכן ג כ במלאכת שמים זאת"מצד מבט כזה רא וי להכניס ג. תכליתי אורה הבלתי

תו  ממטר פינה ויתד לנצח כל מה שאנו מכירים לדבר שהוא ההיפוך להורות כי יש כאן, בהמה טמאה

מי יתן טהור  "ו" . דבר אל הינו יקום לעולם"וכי  ,ה במציאות הכללית"העליונה של צדיקו של עולם ב

 .כימי משה כ החקירה גדולה היא מאד מאי  הוי עלה דתחש שהיה"ע" . אחד מטמא לא 
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ישנן . ע היה"תחש שהיה כימי משה בריה כפ אומר היה רכי מאיר, ל"ר שכ"אמר רבי אילעא א

דהיינו שמשרשן יוקחו  , תולדה קיומית בועות שראויות הן להיות נקבעות ברוש ם של קביעות ושלק מדות

לקבע אותן בערך מיני  וישנן מדות כאלה שהן צריכות לשעתן ואין. ענינן בכל עת ודור כ להרחיב"ענפים ג

הנה הרושם ו.  ואינו עומד בצמצומו-ומתרבה  , ואינו עובר כי המין הלא הוא קבוע, א בערך אי שי"כ

הוא מתאים עם אותה הנטיה של , הרבה ששש בגוונין, סס גונאן דמתרגמינ, ריבוי הגוונים שבתחש של

מיוחס למשה רבינו  וזהו דבר. בבנין האומה הכללית, אותם שהם לעצמם רעים גם, הכנסת כל הכוחות

ודאי  מ"למ"בדחזפ הדיבור כמפורסם "פ שלא היה הדבר ע"ואע ,ה שהכניס את הערב רב  בכלל האומה"ע

ותולדותיהם כיוצא בהם מסב בים  , בישראל ר"ואם מכאובי ם רבים הסבו הע.  לא יאונה לצדיק כל אוף

י אותם "כ ע"תת ברך ג ,מ ההשלמה הכללית שתבא באחרית הימים"מ, בכל דור ודור צרות רבות ורעות

שגם   יגלה הדבר, אורובההפך החושך ל. ר באו לנו"מיזוגם של הע י"שדוקא ע, הכחות הקשים והשונים

אלא , וצביונים שונים הוא דבר משלים את האומה כי העושר של המון כחות, אותו הרע והסבל היה לטובה

אותם הימים , משה אמנם רק  ימ י. ז שלא נצרפו"ממקום בלת י טהור הנם  לקוצים כ מפני שנלקחו

רק הם היו , דרעד העתיד היותר נה, היום האחרון שהאומה קפלה בהם את הכנת השלמתה עד

ולכלול גם  , היותר אפשרי ולשוש בהם להכנס בעובי קורה כבדה כזאת של הרבות הגוונים בריבוי ראויים

וחלילה לדורות , קיומי אבל אין לדבר ערך מיני. הקודש שנכללה בקדושת המשכן כח זה בכלל עבודת

 באותו הסיג הזר או להדבק ביותר גם, זרים באומה הפרטיים לשום להם לקו להרבות גוונים

בהזיקוק של הסרת הבדילים  אשר באמת א חרי שימוש פעולתם תקנת הכלל תלויה, באיבריה שנבלע

תחש שהיה  כ"ע" . אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה... בדיליך ואצרוף כלר סיגיך ואסירה כל"

 .ע היה"כימי משה בריה נפ
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שמצד הנטיה , אותם הכוחות הזרים והקשים. בהמה הוא יןולא הכריעו בו חכמים אם מין חיה הוא אם מ

שהרי ישראל צריכים להתעשר , שימושם יש לדון על ערך, הרחבת ריבוי הגוונים נכללו בבנין הכללי של

לפעול על העולם כולו   גם צריכים לרכוש כזה שיוצא מאתם, ונכבדים מצד עצמותם בכחות נפשיים רבים

והנה מכלל הדברים הטובים שנכללו בהענינים . המיוחדת  ישראלז בשלמותם של"שאיננו נכלל בכ

, שגרמ ו הערב רב בעירובם בישראל כ מה שמצד החסרון"נכלל ג, י מכאובים וצרות רבות ורעות"ע שבאו

ובאמת אין כאן הפסד  .בהמשך הגלות כחות פועלים רבים ממחננו להיות לעם אחר כ"כ אח"מזה יצאו ג

באו   שמזה, ר "מסטרא דע,  הנטיה הזרה הגנוזה בנפשו מקדמת דנ א א מפני"צא ככי היוצא אינו יו, עיקרי



כ "ע, באופן שאינו מתאים ומתק יים בכנסת ישראל נ בנפשות ומתערבות במזגים "תכונות זרות  שנקבעו אח

והנה רק המראה החיצוני . בניסיון ואין בו העז לעצר כח לעמוד, י מכאובי הגלות וצרתה"ע הוא מתפרד

אב ל .  ולצאת מני אז א המוכן להתפרד"אבל באמת אינו  כ, שזה היוצא היה משלנו נו תוגה שחשבנויעורר ב

, הגויים כי מה שאותם הנובלות הם מתערבים בין, תועלת כללית גם יציאה זו לא תשאר בלא רושם של

מזה ונעשית , מקדושתם של ישראל בין עמי הארץ מ אותן הנטיות שכבר קלטו מני דורים"הם מקנים מ

השפעה מרוחם של ישראל  ,פ כפי מדתם"עכ, להיות חלקים מאומות העולם מוכשרים לקבל הכנה מזגית

השאור  י כח הגובר של אור ישראל כ פעולת"הוא בהמשך של דורות ע מ פועל"י אותו המזג המועט שמ"ע

שה ונכלל  התכלית של התרבות הגוונים שנעשה בימי מ והנה זהו הספק המרובה בכללות. המועט בעיסה

דהיינו שאותם הכחות יוכללו , פנימי אם מזה תבא נה תוצאות של עושר, בחיצוניות המשכן הכללי פ"עכ

שימושים חיצוניים  או שיהיו רק בתור, וישארו נאמנים לעד בברית שלם, ישראל ויכנעו לגמרי לרוח

המה באופן  והנה ההבדל שבין חיה לב. מחנה ישראל הממלאים תפקידם חוץ לשלטון הפנימי של

אמנם סוף הדבר  , הבייתיים שהחיה איננה בטלה לאדם ואינה נכללת בשימושיו, וציורי הוא מוחשי

השלמתו של  י"ח ע"כאשר נתב אר לנו בענין השלמת בע, מהאדם השלם שתקבל גם ה יא השפעה וטובה

היא כולה כ הבהמה הבייתית ש"מה שא, בחוגו הפנימי אבל איננה מורגשת לעלות, א "האדם בכלל במק

שהיה בימי משה לא הכריעו בו  כ תחש זה"ע. לאדם ונכללת בכללות קניניו המתיחשים אליו טפילה

שיהיה גמ ר    כי באיזה אופן. אם  הוא חיה או בהמה, אתם קרויים אדם  ,ביחש להאדם העיקרי, חכמים

 אחד בעיר ושנים אם, י הדחיה וההרחקה"ישראל או ע י החזרה לטוב בפנימיותם של"אם ע, צירוף הסיגים

, מזכים את כל המשפחה כולה  או אחד בעיר מזכה את כל העיר כולה ושנים במשפחה, ממש במשפחה

 .א לחכמים להכריע בזה"הם מכבשי דרחמנא שא ,דברים כאלה הכלליים וגבוהים
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המלחמה היא אמנם לצורך הקיום הפרטי  . המלחמה הקרנים המה כלי. וקרן אחת היתה לו במצחו

היינו שהם אינם  , הצדדיים המתנגדים. ישנם מתנגדים צדדיים וישנם מתנגדים מכוונים והנה. המיניו

הריסה  אבל מפני שממהלך אותו המתנגד תצמח, שהמלחמה מזדמנת לו באים לאבד ולהחריב את מי

חמה הקרנים שהן מן הצד מורות על המל. למלחמה מצטרך הוא לצאת, ורעה לאותו המגין על ערכו וקיומו

והוא , ממילא באה לבעל הקרנים כלומר אותם שרק א ת טובתם ידר שו והרעה, מתנגדים צדדיים כ נגד "ג

לאויב הבא  אמנם אם   היתה ההגנה דרושה רק. למען ינצל מהרעה הצדדית מנגח מצדדיו  לימין ולשמאל

אחדות . ני הרודףקרן אחת ובמ צחו מכוון פנים כנגד פ מורה יותר מקומה , ומתכוין רק להתקומם ישר נגדו

. המוכפלות של הצדדים השונים היא מתחלקת לפי נטיות, מורה כי המ טרה של המלחמה הצדדית הקרן

העצם שלו  א ההתנגדות נגד אותו "אותו האויב שאין לו שום נטיה אחרת כ אבל הנטיה של ההגנה נגד

והנה . ו להתקומם לומכוון נגד המתכוין לעומת ובמצחו, מותאמת יותר קרן  אחת, יאתה הקרן להגנה

היא ההכרה של ההתאחדות   ,העולה מריבוי הגוונים שבתחש המקיף  את המשכן מ למעלה באשר המובן

ושמו  , וכבודו ' שכינת ד, ואיך  שיתקבצו כולן למרכז הטוב הכללי, ביותר שתבא בסוף  מכל הנטיות השונות

שכפי מהלכם הם נוטים מאותו  דברים ישנם בעולם  כ ראוי  להבליט כי אמנם הרבה"ע; שלום' הגדול ד

לכאורה נראה שהיא מתנגד ת    וכל מה שמתג ברת בעולם נטיה זרה', פ ד"ישראל להם לקו ע הדרך ששמו

העצמי לפום ריהטא  ראויות שישתמשו בהן  לנגח אלה  עד שהקרנים  של החוזק, ולוחמת

והחפץ הנאדר ' שם דהוד אחדות  ,כ גדול ונשגב הוא הכח הכללי"אבל עם ההבנה שכ, הצדדיים האויבים



אנו מכירים  ,כשאנו עומדים על מצב של מבט בהיר כזה, כולם למקום אחד בקודש המאחד את הכללים

ראוי לנו להעמיד רק נגד אלה  ההולכים ישר , ברוחניות בין בחומריות בין, שכל השימוש במלחמת הקיום

, ם מכוונת המלחמה האמיתיתנגד ,לעקור את כח  החיים האמיתיים במתכוין ויד רמה, ולהחריב לאבד

מ  "מ, תביעותינו ודרכינו אף שאינם כפי, הדברים שהם זורמים רק מ נטיות צדדיות אבל על. מלחמת מצוה

שאין לו  ואין לך דבר, נברא והוכן לתכלית הטוב' שהכל באשר לכל מד ,אל תהי בז לכל אדם ולכל דברי

שרק מטרת האי בוד של הטוב הכללי הצפון , ויבמהא כ רק קרן א חת היתה לו להיות למגן"ע. שעה ומקום 

 .ושאיפתו הקדושה האלהית ובמצחו מכוון נגד המתיצב לעומת פניו, ישראל הוא נגד עיניו בשרשן של
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ההנהגה התמידית שצריכה להתנהג בפועל בהוה כל זמ ן   יש הבדל גדול בין. ולפי שעה נזדמן לו למשה

להחריב ולהרס כמה דברים טובים  ה אף בכל שהוא היא עלולהוהנטיה מדרך הישר הסלול, שולט שהרע

היותר רחוקה  לבין הצפיה הכוללת הסוקרת על התכלית, שלמה מלבא לעולם ומאחרת את הטובה היותר

איך הן כולן מתאימות לחפץ העליון ותכלית , האנושיות היוצאת מסכום העלילות הנכנסות בגבול

שבעבורה נוצרת  , היותר רחוקה ושלמה עודתה היא בגלל הצפיהכ אם שמזדמנת שעה גדולה שת"ע .הטוב

כ לצמצם את   "ולפעמים ג ,והשרשה לסמן את  גבול  ההגנה מן הרעות של הנטיות הזרות כ איזה נטי ה"ג

עליונה  להעלילות היותר רחוקות לפעול בעוזן לשם התכלית היותר כ "כחה מפני ההרחקה שתמצא מקום ג

אבל עלינו לדעת שתכונה כזאת היא הנהגה , תבניתה נטע שרשה והתקיןוטובה שאדון כל המעשים כבר 

גנוזה בנפשות הגדולות ופועלת  וההתרוממות עד המצב של אותה השעה הרוממה היא נשארת  ,של שעה

קרני "ו, צדדי כ"שהוא אמנם ראוי להיות בעיקרו בשמירה מעולה מכל רע ג הרבה על צביון הסדר התדירי

כ ראוי לנו להביט על "ע. תקום אמת   לעד לעולם עד, י"ינגח יחדו אפסי ארץראם קרניו ב הם עמים 

וגם  , המאורע שרק לפי שעה נעשה כא שר נרשם מת כונת, הגוונים כולם בחיצוניותו של המשכן ההכללה של

לא , סדרים בהוה לפי זה ראויה להמשיך ממנה בפועל' פ אותה השעה תהי"שעכ לא הוכן באופן סידורי

נזדמנה , האפשרים להיות נהוגים בסדר ההנהגה באופן מרומם מהסדרים, דמנותא בדרך הז"כ

רק , בצפייתו האלהית עד היום האחרון הוא, "בכל ביתי נ אמן הוא"למי שנאמרעליו , שבאישים למעולה

משומר עמה כח ההגנה  ועם זה להיות, להשריש את הנטיה של ההכללה היותר רחבה בידו הכח' הוא הי

של  אותה השעה הרמה על המהלך התדירי כפי מה שאפשר לשעה אלא שתשפיע מכח, והשל הסידור הה

א לדעת שלפי שעה נזדמן לו  "כ, בהנהגה תמידית מאורע גדול להשפיע באופן שלא יומר בסידור תדירי

א בעת זמן "שתאכל פגה כ השעה והכרח הזדמנותה בתור זריעה של צדקה שאי אפשר כלל לצורך, למשה

 " .אלומותיו יבא ברינה נושאבא "האסיף ש
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ואת הרע  , ה"מלכות כל עולמים ב, העולם במלכותו כשיתוקן, כשם שלעתיד לבא. ועשה ממנו משכן ונגנז

אז ודאי  , נטיה שהיא טובה בעיקרה שאז לא יבולע משום הרחבה של כל, הטומאה יעביר מן הארץ ורוח

עמים יחדיו  בהקבץ, ביד רחבה ועין טובה', ההכללה של כל הנטיות לשם ד יצא אל הפועל הכח של

, בעולם אותו הכח שהוא מכין את העתיד הנעלה ומכוונו כ שיהיה ניכר"כן  צריך ג',  וממלכות לעבוד את ד



י "החיים שיבאו ע, להביא חיים לעולם   מה דרבן זה מכוין את הפרה לתלמיה-" חכמים כדרבונות דברי"

מדרכי מיתה  לדרכי   ת מכוונים את  לב לומדיהם"אף ד, אה עיןהמכוסה והנרקב למר הצמיחה של הזרע

, הטובים צריך לדעת שאותו האור שיופיע לעתיד בכל שלל צבעיו כ"ע. כ חיים לעולם כולו"להביא ג, חיים 

א גם השמים החדשים "כ, שרק אז תצ מח בפועל איננו בריאה חדשה, ובנתיבות השלום שלו הרחבים

כאשר השמים החדשים שנאמר ,חדש הנם עומדים וקיימים מאז מעולםה עתיד ל"שהקב והארץ החדשה

להשכיל שרק  א צריך" כ-יעמדו לא נאמר אלא עו מדים א  , "עומדים לפני והארץ החדשה אשר אני עשה

הרי הוא מתגלה למי שראויים שגנזי , שהוא רק גנוז וכיון, גנוז ולא אבוד, גנוז הוא האור הנחמד ההוא

לא תוכל להיות מתאחדת בלב  ואם ההתגלות שלפני זמנה" . יצפון לישרים תושיה ",לפניהם עולם יתגלו

שצריכה  ,התדירית החמושה תמיד  בהגנה מפני הרע המשוטט בעולם הצר של רבים עם אותה  ההנהגה

כ "ע" . מגן להולכי תם", זה נמצא עם האור שלישרים כבר סיים שגם, עבור זה להיות מחומשת ב מגן וצינה

מושג התורה העצמי בלא הצירוף עם  הכולל, עשה ממנו משכן,  החזיונות ופעולתם כפי ערכםשני לתמם

שרוצה יבא ויזכ ה   כל מי , א במקום הפקר לכל"כ, פרטיים הצריכים לתשמיש ההוה נחלה מיוחדת וקנינים

א אור קדוש שרק בעת ההתעלות הגדולה של המציאות "כ אמנם אין האור הזה אור שימושי. בכתרה 

 .הוא לכל החוסים בו  למען דעת כי אמרת אל ה צרופה מגן, כ נגנז"כ ג"ע. לידי פעולה איב
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גם באופן היותר , אם היה ראוי שיכנס בציורינו. היה מ טהור"מדקאמר קרן  אחת היתה לו כמצחו ש

הגיעול היותר עליון אין להכיר בו ענין  שכללות הרע והטומאה הוא דבר שב צירוף, ומוסגר לעתיד נשגב

שיובלט לנו בכח הכללי של  אז לא היה ראוי, כ עולה להמגמה התכליתית של הטוב"ג מפני שהוא, וההפסד

שבה  הוא  ,את יסוד  ההגנה בקרן,  שהוא התחש שהיה בימי משה, הססגונא כמושג, כל הפרטיות לכלל אחד

הלא אחרי הצפיה היותר כי . בדרך ישר ומכוון להזיק פ מנגח ומאביד את המתיצב לו לשטן על דרכו"עכ

כ אחת "לו תהיה ג, מוגח בקרן ואין כאן דבר הראוי להיות, כאן מזיק ולא היזק כלל בעולם רחוקה אין

, הרושם המדעי כי לעולם צריך שיהיה הרושם המוסרי מובלט בתוך, דברנו אמנם הוא הדבר אשר. ובמצחו

כ "ע". חכמה תשובה ומעשים טוביםתכלית "' ל"חכמים ז כלשון, "'ראשית חכמה יראת ד"להראות ש

אם יחלש  , אותו כעת בתור רע וטומאה שאותו הרושם של שלילת הגיעול לעצם המושג שאנו משיגים כיון

של שנאת הרע  את אותו הר גש הקדוש המטה לדרכי חיים שבא מהציור השלם פ במקצת"יוכל לפגע עכ

 וגם בעצם ההתנשאות הגדולה שיסודה  .השנאה להרע כלל כ צריך שלא יופגם כחה של אותה"ע, הגמור

לדברים שהם כפי המושג ההוה והפרטי  נרמז רק איזה צמצום צדדי, בקץ הימים ובזמן היותר מאושר נעוץ

, והתגברות הרע כ  בעת הירידה"כמפסידים את אורח הטו ב היותר קדו ש ושלם ג ונראים, רעים ונוטים

להורות על כח צמצום , מהנהוג משתים ל אחתעם זה  ומיעוטן, שרמוז במניעת הקרנים של הצדדים

דרכי איש גם ' ברצות ד"הפרטי הוא  מפני שנצחון הטוב יעלה באופן שבמושג, המשטמה והמלחמה של

,  שהוא נמצא במציאותו מ המו שג הכללי של הרע"אבל מ" . אין שטן ואין פגע רע"ו ," אויביו ישלים אתו

רו ולהעמיד את יסוד המציאות על הטוב והטוהר ולמג הטוב כדי לעקרו' ומציאותו היא מידי ד

הגנה כללית מהצד הרע המכוין לחבל  וצריך לעולם כח, " בעמלק מדור דור' מלחמה לד"כ "ע. נשגב היותר

פ הנהגתם "להתרחב ע יצאו הענפים כפי מה שהם חייבים, המצומצמת של הרע ומאותה השנאה. ולהזיק

לא , יפגם דרך הקודש אף בכל דהוא ממגע טמ איםשלא  באופן, הקבועה במדה ובמשקל הראוי

 .גאו לים  ודרך הקודש יקרא לה והלכו, והיה שם מסלול ודרך, ערל וטמא יעברנהו
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הקרבן המכפר מורה על הסר ת . אחת היתה לו במצחו דאמר רכ יהודה שור שהקריב ארם הראשון קרן

נתעורר  , שמתוך שסר כמעט מני אורח םוא, והנה האלהים עשה את האדם ישרי. המחטיא והכנעתו הכח

שלא נתרבו  מ כל זמן"מ, שהוא נוטה לבהמות ומעבירו על דעתו האנושית בו הכח הטבעי החומרי

שבהתגברו הוא  , פשוטה מפני הכח היותר חומרי וגס נשארה ההגנה, החשבונות הרבים של בני אדם 

הוא הצד הרע , הכח היותר מוחש ברעתו תוואו. להחטיא את האדם ולהעבירו על דעתו ועל דעת קונו עלול

א להיות "היה צריך כ לא, כ גם הכפרה ורמז ההגנה שלה"ע. להרע ולחבל כמו בכונה שמרגישים פגישתו

אבל הרע לקח אותם תחת   , מדברים שהם טובים לעצמם ,ומ כשולים צדדיים, פונה רק למקום אחד

, כ לההוה שלו"האנושי ולפעמים ג יד הטובלהרע ולהפסיד להעת, להיות משתמש בהם למדחפותב רשותו

א בדרך   "כ, ושמאל צורך בהגנה מת פצלת המנגחת ימין' כ לא הי"ע, אדם הראשון זה טרם היה בעולם בימי

, בפומבי לתכלית היותר גרועה של הרע וההשחתה ישרה להתקומם נגד המזיק הגלוי והמכוין

 .באדם הוא הגסות הבהמית היותר נמוכה שיסודו

 

et . 

 
החומריות בתחילתן הן מפסידות רק מפני כחן הבהמי   הנטיות. משור פר מקרין מפרים' שנאמר ותיטנ לד

, המין והתכונה הטבעית הפשוטה זהו דומה לשור ששמו על ערך. שהן מוטבעות באדם ביצירתו כפי מה

וכח "רובץ טאתלפתח ח"הרי , האדם כשאינו מגין על עצמו מפני חומריותו אמנם. שור בן יומו ק רוי שורי

שאצל האדם אין ראוי שהנטיה הבהמית תתגדל . שבטבע הרע הולך ומתגבר יותר מכפי היצירה התכונית

כ רק בהפסד ההדרכה "ע, המכיר והמבחין השכל, כי עיקר גידול האד ם היא הצורה האנושית, גדולו עם

שהוא כב ר  , דרגת  הפרמ מדרגת השור הטבעי כפי הטבע הפשוט שעם הלידה לנמיכות יבא האדם מנמיכות

יצירתו  והנה כפי התכונה הטבעית שעם. י הרצון והגידול"ומתרבה ע י כח החיים ההולך"מגודל בפועל ע

, המשתמש לכח ההגנה בראותו צר ואויב הוא בא עם יסוד הכעס, של אדם שכח הבהמי מגודל בו

כ כלי משחית "ויהיה ג ,להגןבלא שיקול והדרכה אז יצא מגבולו להיות רק כח וכלי  שבהתרחבות זה הכח

ובאחזו בהגנה בכלי , האדם יותר במוקדם כ חו הבהמי כ בערך ההגנה יתגבר על"ע. ומחבל

סר ממנו  אותו רוח טהרה  אמנם  אחרי שכבר. הטבעים אז  כבר יעבור ג בול ויחטא ואשם מלחמתו

אז   ,אדםהחסד והרחמים שראויה להמצא תמיד קבועה בנפשו של  והקדושה האלהית המלאה אהבת

נגד . כ בערך בקשת התועלת וההנאה"א ג"ההגנה כ לא לבד בערך, כ עד שיתגלו בו תכונות בהמיות"ישפל כ

כ לעת "ג, והפרסות, יש אויב להגן כשכבר, הקרנים, המדרגות הן בבהמה הקרנים והפרסות שתי אלה

מעלתו  את ירידת כיון שהכיר , והאדם בנטותו  לדרכי הבהמה. והמהנה שלום לבקש את הדבר המ ועיל

י רגשי קודש שר ק  "הבאה ע, הטהרה האלהית והקריב קרבן למען יתרומם אל הקדושה העליונה ורגש

מכוין כנגד הכח הבהמי הטבעי  אז הוא, ה"להרגישם בעומק נפשו ביחושו לאדון כל המעשים ב האדם יוכל

הגידול   נפל בפח של כחועוד נוסף שגם. שהוא ערך השור, הגרעון שבו הפשוט שהוא צריך להמלט מצד

רושם השור . זהו רושם הפר המגודל, שעם היצירה י ההנהגה יותר ממתכונתה "הבהמי שהתגבר עליו ע

של האדם הוא שי מוש האגרוף   ובערכו, בשימוש הקרנים, בו בהתעוררו לקראת  מבק ש רעתו אמנם הוכר



הערב   לבהמות בבקשתכ ההמשכה"ז ג"ונוסף ע. ההמשכה הבהמית בהעבירו את מדתו מצד, להגנה

השניה כבר היא מתפצלת מפני שבאה כבר  והנה הנטיה. מפרים, להיות דורך בדרך בהמה, והמהנה

, היא רק קרן אחת, קרן השור, הקרן אמנם. י הרכבה של טבע וחינוך מעשי בפועל"החומריות ע מהתגדלות

כי בצד השלמות . עמה שתמשאבל ירידה היא לאדם  בהיותו צריך לה, הפשוטה להגנה רק הנטיה הטבעית

וגם  , " ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ", לגמרי האנושית כבר יש לכח קיומו כלי אחר

ואין האדם בהשלמתו וקרבתו אל  " .נקרא עליך ויראו ממך' וראו כל עמי הארץ כי שם ד"א "בנ מאויבי

ראוי שיקריב א ת    ר עון והסרת חטאולכפ. כ לשימוש ההגנה"ונטיה חומרית ג צריך כלל כח בהמי, האלהים

 .שור פר מקרין מפרים, התבהמותו י"רושם תחלת הנטיה של הנפילה שבאה ע
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ההתפצלות מהנטיה הטבעית החומרית שהתגברה על  .י מקרן כתיב"ר נחמן כ"א, מקרין תרתי משמע

,  ו ויתפרדו בהתרבותהרע שיתפצל ואין עמו מקום לחשבונות הרבים של, בהיות דרכי חייו פשוטים האדם

יתרבה המין  שאותה הנטיה בעצמה כאשר. נגדר) אינו(זה הכח שמור ו מוכנת היא בחיוב בהיות רק

, יתפצל ויבקש לו דרכים של הפסד לבא למטרתו מכל צד אז זה הכח הבהמי בעצמו, האנושי וצרכיו יתרבו

יצר להן המקום במצח המכוון שכבר  שממילא מאותו הכח הפשוט של קרן אחת שבמצחו יולדו קרנים עד

ימה צפונה  ) ומזרחה(קדמה  כ יבקש לו דרכים צדדיים בהתרחבות לנגח"א ג"כ, והפשוט רק נגד הרע הגלוי

היא  ,להורות על התחלת הנטיה בעוצם פשיטותה, הגלויה היא מקרן כ אם אמנם הכתיבה"ע. ונגבה

פ לא הומרה בשלמות  "כיון שעכ, טהוהפשו כי  ברבות הדורות הנטיה היחידה, נקראת במסו רת מקרין

של מקרין במערכת הגלוי של  כ גנוזה היא ההשפעה"ע. חילים להרבות קרנים לנגח ולהזיק תגבר, אנושית

 .הכתיב לפנינו מקרן כתיב
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איכא למימר מין  , ל אלא חד קרנא"דמין חיה הוא ול כיון דאיכא קרש, ולפשוט מינה דמין כהמה הוא

יש לציירן בשני אופנים כאשר ביא רנום  ,י אורן של ישראל" העתידות למין האנושי עההשלמות. הוא חיה

רוממה וגם הערך  ל שיתרומם קרן ישראל במעלה"האופן היותר נעלה שיהיה לע י"או ע:  'א"כבר במק

מוכשרים לקבל הוד האמת כפי מה שהיא נשאבת מבאר    עד שכל בני אדם יהיו, האנושי יתנשא בכללו

פ "אע. ישראל ושואב ממעיינו ולפי זה יהיה כל המין האנושי באמת נכלל בשם.  ישרהבדרך ישראל

כפי  ,התורה עצמה צריכות להיות משונות בעמים אחרים מבישראל שההדרכות הפרטיות הלא על פי

ז שאין "מ כ"מ, אחד ודרכיו' הדבר הוא דעת שם ד שיסוד, הפרטים שצריכים להתברר במשפטי גר ת ושב

וזהו , גלוי באורח טפל  לישראל הרי הכל נכלל באופן, א ממ קור ישראל ועל ידי ישראל"ר כאח שם מבוע

הוכשרו ישראל  אמנם עד הזמן שעדיין לא. הכללת הגוונים השונים שאמרנו על, ערך מליצת מין בהמה

ינם מ כלי ראשון ממעי' ד-את -הוא ראוי להיות שואב מי  דעת כ העולם כולו שיהיה גם "ולא נתקן ג, בכללם

ותקרב בזלע עמים רבים ליסודי תורת   ,הנה חליפות וצבא תלך התולדה בדרכה, עד העת ההיא, ישראל של

הנה המה יסודי   ,י שאיבה של כלי שני"ע, הנעלים והרבה מדעותיה האמיתיות מוסריה, אמת ועיקריה

המעשים  פ חכמת אדון כל "נעשה בהשגחה מופלאה ע שעיקר הדבר, ק"הדתות שנסמכו על דרכי תוה



, שנלקחו ממוצא התורה האלהית ואלה ההדרכות הנכללות בשרשי הדברים" . עמוקות מני חושך מגלה"ה

בדרכיהם אינם מכירים  עד שאלה העמים ההולכים, וכפי ריחוקן נשתנו, מהמקור פ שנתרחקו הרבה"אע

,  החיל הזה ו בגלותוהפעמים הן תדיריות הרבה בימי מרודינ, ולפעמים .איך אור ישראל רודה בם ומנהיגם

מ סוף כל  "מ, מאותם עצמם שמתחממים כנגד אורנו ,למקור משטמה ובוז, הדברים נהפכים לנו לרועץ

שבו יהיה בגלוי , היותר מזוקק ויותר צרוף שההנהגה הזאת תכשיר את הלבבות להיות מוכנים להאור סוף

, הולכת באורח מ סותר תידהז שההליכה להכנת המעלה הע"אבל כ". 'וקדושו ללהבה אור ישראל לאש"

, האדם הפנימי דומים לחיה ביחש, המון גוים, הרי המונהגים, " חשבנוהו נבזה ולא", כמסתיר פנים ממנו

, מ  אין הדבר ניכר"מ, א "לעתיד לבא כאשר ביארנו ב מק שאף שבאמת  היא טפילה אליו ונזקקת להשפעתו

והנה בהיות הדבר מסופק  . ואבוס בעליה קונהלא כבהמה הביתית הנטפלת ל, מדברית ורחוקה מחוגו והיא

הגבול היותר אחרון  אם ההכללה הכוללת עוברת היא את, י המשכן"ברישומה ע ד התעודה שהוכנה"ע

ונטיותיהם  והטפלת האומות כולם בריבוי כוחותיהם, ישראל בגלוי דהיינו נשיאת אורם של, ויותר נשגב

העליון הוא התכלית בעצמה שאינה צריכה מצדינו  זוןאו  שזה הח, כ"להאומה האלהית באופן לאומי ג

, הדרך לבא לתעודה זו הרוממה היא רק להישיר את ,  גם היותר רוממה, וכל פעולתנו, ופעולה לשום הכנה

כ "ע, אליה במצב שקודם המטרה האחרונה אלא שהיא סמוכה לה ומביאה והישרת הדרך הרי היא עסוקה

לידי התכלית האחרונה והוא מצב מין  חיה העומדת  דרך המביאבתעודת המשכן וכללות גוניו נרשם ה

לא ירעו ולא ישחיתו בכל "עד ש ,מ היא מושפעת מהאדם הפנימי שבמציאות ותתעלה על ידו"ומ ,לעצמה

לההדרכות שנתרחקו  כ הדר כים שנתנו מ קום"ובאופן זה נרשמו ג" .  יאכל תבן ואריה כבקר", " הר קדשי

ביחש להדברים שיצאו , מהמפורסמים"כדברי הר, אליו  הם מביאיםמ"מהמקור הראשון האלהי ומ

מן ההשגחה וההכנה לאורו של עולם  שיש בזה, פ מדותיהם"ערכה של תורה להשפיע לעמים רבים ע פ"ע

שהונח בצביון  והנה או תו הרושם. ן בדרשתו "והרחיב הדברים הרמב, והטוב העתיד לבא בתכלית האמת 

א הדברים שעומדים לשטן באורח מכוון לבלע "להשלל כ יר באופן הראוישאין להזניח ולהכ, ההכללה

מפני שסוף כל סוף , להדברים הצדדיים אבל מקום רחב ראוי להניח, קרן אחת שבמצחו, יסוד הטוב כל

היותר טובה ויותר   את העושר היותר גדול בהתאחדות כל הכחות השונים לתכלית שינויי הדרכים יביאו

כ אין "ע, ה"אחד יחיד ומיוחד ב' האמיתית הנובעת מדעת ד רים להכרת האחדותעליונה בהיותם חוז

השארת מקום לכל דבר וענין גם הנראה  והנה לפי הנראה הכרה עליונה כזאת של. הקרנים הצדדיות שם

היא נובעת ר ק   , השלם מפני כח האחדות השולט שהכל יוחזר לטוב, האמת והשלמות רחוק ויוצא מגבול

והיו  ", " ועמדו זרים ורעו צאנכם", ישראל את כל הארץ אלהי' שאז ימלא כבוד דמעומק העתיד 

צריך שיהיה כלול עם נטיה , בגלוי כ כח הטפילה לישראל"א; "אומניך ושרותיהם מיניקותיך מלכים

אבל . הוא כ תפשוט מינה דמין בהמה"א, התמצית של התכלית האחרונה הרוממה הזאת שהיא בעצמה

הוא עצם יסוד המעלה , אחרון שחוזי קודש חזו עליו שאולי זה היסוד היותר, בר שקולהשיב שעדיין הד

רק  , כבר עומדת ימוכנה כי היא, העליונה שאותה אין אנו צריכים להתקינה בפועל ידינו ותכלית

, תורה וגם המשכן בהיותו ממצותיה של. ךאשכחן תורה דאיקרי דר ,האמצעיים של הדרך עלינו להתקין

העבודה . להבליט מתוכו את יסוד העבודה האלהית הוא צריך, הדרכה המעשית היותר קדושהויסוד ה

ל "כ י"ע. השכר והמטרה העליונה שהוא כבר מדת קיבול, ולא הפועל והתכלית עצמה, הפעולה היא

לדרך מקור   ואורח המנהל. אורח זה שהוא מוקדם להתכלית היותר אחרונה כ לרשום"שהדרכים הוכנו ג

פ נטיותיהם ולא יתכנסו עדי ין להכלל לגמרי "לאומים ע שאמנם יתנהלו, לא הוא גם מדת   חיההאורה ה

שעומדים הם ברשות עצמם במושג הרוחניות  אבל עם שהם מדמים; בלאומיותם של ישראל וכללותם גם

.  הנכונים שרכשו להם אינם מכירים שממקור ישראל הם עושים כל היסודות, והאלהות והשפעת המוסר



מ בהיותו מביא   "מ, עם שאינו היותר תכליתי ושלם, החיה  באשר זה המצב המצוייר במושגוהנה

כ אותו הענין בעצמו של מניעת "ג וביחושו יש, כ ראוי להיות נשמר"התעלות היותר שלמה הוא ג אל

והיותר . הטוב ההכרה הכללית שהדברים החיצונים ישמשו בסוף לתכלית ההתנגדות הצדדיית מפני

זרע "וישראל הם , היא תורתינו הקדושה ה"הקב כי הנה יסוד האמת חותמו של, ה הואמובלט בז

ואין עמו "הוא לבדו "השומר אמת  לעולם ,אדון כל המעשים, "ויהי להם למושיע, בנים לא ישק רו "אמת

כ "ורשות נתנה ג"במרומים ניתן הסכל", כדי להכשיר לב המון עמ ים אל דרכי  האמת אמנ ם "אל נכר

יכנסו דרכי , שקר י ההכנה של התלבשות יסוד האמת ב סעיפי"בעולם כדי שע ערובות השקר להתפשטלת

. אור ישראל והדרו, כלל להציץ באור האמת המזוקק האמת בלבבות ערלי לב רבים שלא יוכשרו

ז "וע, כ מקרבן מיליה"השקר בהיות ג אמנם, ר במציאותן"בכללות האותיות כבר נרמזו אתוון דשק והנה

שמצד השפלות  , השקר אינן מבליטות את ,  ש"קר, מ האותיות הסמוכות  כ סדרן"מ ,יא קרובה ורחוקהה

כי לא   ה צא ממחיצתי"ל הקב"אר שאמר הרוח אצא ואהיה רוח שק מ צריך"ההמונית שבאומות היה מ

מ "השקר שמצד השפלות ההמונית שבאומות היה מ אבל. וכת  שקרים אינם מקבלים פני שכינה יגורך רע

להשאיר הנקודה האמצעית היסודית על   א מנם. הוא מוכרח להחליף האותיות ממתכונתן, להתכונן ריךצ

היפוך מהאמור  , אחרון לעשות האחרון ראשון  וראשון, את הגבה  ולהגביה את הש פל אבל להשפיל, מכונה

למדנו ש"תאחר מלאתך ודמעך לא", "רא שית תבואתה ' קודש  ישראל לד שנאמרבישראל שנקראים תרומה

ראש , הכולל הכל, כך הוא משפט זרע אמת. את המאוחר מזהשלא לאחר את המוקדם ולא להקדים

אבל השקר יקח לו  . עליהם השכיל א להי אמת' שהכל בכלל מיד ד, וסוף כסדרן  האמיתי והנכון תוך

פך יסרס ויה ,ויקדים את המתאחר ויאחר את המוקדם, ש"קר, כפי ההכרח אותיותיו שהן הוכנו לבנינו

י דרכי עקלקלות יסוד הרשע "כ ע"שאמנם יוכל להיות ג ,כ מקצת אמת מקור ה ראשית"ויניח ג, הענינים

י מדת אריכת אפים לכל הדברים "המשכן ע ז בקדושה ביסוד"אבל מה שהוכן ע. ויצא עגל השקר, מכונו על

שר לקחת ההכנה שאפ הוא היחש למצב, יתעלו וישמשו לתכלית הטוב והמקודש מ"היותר זרים שמ

א בל בעצם כפי הראוי הוא ר ק   , הסדרים בנין של שקר י הקילקול והפיכת"יסודות לבנות בהם ע

וצדיקים ילכו בם ' ישרים דרכי ד .א היסודית הקדושה"א בית"אתוון דשקר שכבר נגנזו  באלפ ש"קר

האופן שיתפתח  ,וכיון דאיכא קרש דמין חיה הוא, כ אית ליה חד קרן"הקרש ג והנה"ופושעים יכשלו בם

בסדרו  מ בהיותו קבוע"ש מ, בסירוסן אפשר לבנות בנין של שקר פ"י הבנין שנבנה מאותיות  כאלה שעכ"ע

שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון "כי  ,יהרסו כל בניני השקר וישובו הסדרים לאיתנם, בשרשו

י היסודות "וע, חיה הוא ןהיותו מתדמה בסג נון לתחש הכולל גוונים רבים במה שעם דמי י"מ ע"מ"שקר

,  החיים כיכולים לשאוב מכלי שני מבלי זקיקה אל המב וע ומקור, עצמם ששבשום יצאו להם למחיצה בפני

הכנת מציאות כזו ראוי ל סבול כל ההתנגדויות   כי גם  מצד המושג של, מ לית ליה אלא חד קרנא"אבל מ

מ איזה "ההסתרה שכבר קלטה עמה מ ומקולחכות באורך רוח על התקנת הטוב שיהיה יוצא מע ,הצדדיות

כ "ע. מין חיה הוא ל" להכריע על יסוד התחש ומה שהוכן ממנו במטרת המשכן וא א"כ א"ע. יסודי אורה

כ לאלה  "למען יהיה מקום ג, הדבר בלא הכרעה עד עת קץ כך הוא תיקון הדברים שישאר

האנושי מוכשר עדנה לקבץ את   וןהרי אין ההמ, ועם שרבו הסיגים המעורבים. שיתרחבו ההסתעפויות

שמה שיש   החיה האחת שישראל,  חוץ מזרע אמת, האמת היות ר טהורה י"ההדרכה הטובה לפרטיה ע

ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם . "הזקרן אורה ומעו שאמת ואמונה על מצחה חקוק והיא היאברקיע

ויכירו , המעורב במחשכים יהיה לאור גמור הוהנג, י מה שהעז הוא חבוי יופיעו הקרנים"כי ע" עזו חביון

שור בר  מין בה מה הו א   ,הנעוץ במערכת ההבדל שבין הטמא לט הור שחיה בכלל בהמות הכל וידעו את



עמך   ואני תמיד. ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך", וערק לתמן כדברי הירושלמי ביכורימימהכא הוא

כלה שארי ולבבי . בשמים ועמך לא חפצתי בארץ מי לי. קחניבעצתך תנחני ואחר כבוד ת. אחזת ביד ימיני

ואני קרבת  אלהים לי טוב . ממך כי הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל זונה. וחלקי אלהים לעולם צור לבבי

 "מלאכותיך לספר כל, אלהים מחסי' שתי בד

 

ht . 

 
דבר אלהינו . קהלתבקשו חכמים לגנוז מפר , דרב דרכ שמואל כר שילת משמיה' אמר רב יהודא כרי

הוא צריך שיהיו מושגיו כוללים , העולם וכל דבר הנמשך מהקדושה האלהית והושפע לתיקון, לעולם יקום

. יותר ממצב ההוה כ דברים נעלים שהם רמים הרבה"וכולל ג, מצב ההוה הנמוך לפי, תיקון עולם בהוה

 המבטים הגבוהים שלצורך נסקרים בסקירה אחת אותם שיהיו, וכפי השלימות האלהית צריך הדבר

וזאת היא . נעוצים בחיי שעה של ההוה שהם בעיקרם, עם הדברים הנשפלים, שהוא נעלה ומתקדש ,העתיד

ובשניהם אין  , סתים וג ליאי ה"אורייתא סתים וגליא כ מא דשמא  דק וב, תורתנו הקדושה עוזה וגבורתה של

שישאו  אף, פרים שהולכים במהלך קדוש כזהכ ס"ע. בו ומתחבר אליו א נעוץ"הגילוי מנותק מן הכיסוי כ

ויטיבו את התהלוכה המוסרית והעיונית באופן , כ"ג מ יתנו לפועלם צדקבהוה הקרוב"דעיהם למרחוק מ

הלאה לרומם את החיים  ועם זה לא יחסמו את דרכם מ לכת, כ"הראוי לפי הדור והזמן ג המודרג

ד שיהיו ראויים לשמע דברים י ותר נעלה ומתוקן ע והמציאות מדרכם הרגילה אל דרך   יותר

המאמרים וההגיונות עצמם שבהיות  והם עצמם ימצאו באותן המושגים, וארחות יותר נעלים נשגבים

שמוצאיהם תמיד   מפני, ספרים כאלה אינם צריכים להגנז. מצאו בו כדי  מדתם ,העולם במצב אחר נשפל

לא יוכלו להיות משפיעים , שהם רמים ונשאיםעם , ומושגיו אבל אם ימצא ספר כזה שמדעיו. 'ימצאו חיים

שהחכם האומר בהיותו עומד במצב  מפני) א"כ(, על אופני החיים וציורי הדיעות של הדורות ההוים כלל

פ אותה "ע שסקרה את העתיד הנכון לבא לא, דיבר כפי רוח חכמתו, וזמנו יותר מרומם הרבה מדורו

דברים כאלה לא  , העתיד עצמו במעופה פתאומית  אלא שט"כ, המדה שיהיה נבקע ויוצא מעומק ההוה

לאמרים רמים כאלה שיובנו  כ צריכים הדברים להיות גנוזים עד בא הזמן הראוי"ע. הבאים יסכנו לדורות

 .ביסוד כזה כקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, המוסר ויראת שמים וישפיעו לטובה על החיים על

 

v. 

 
האמונה . קיום העולם בגשמותו ור וחניותו מונה והבטחון הואיסוד הא . ז"  מפני שדכריו טותרין זא

החכמה האלהית המאחדת  א ת    ואחדות, שממנ ו תסתעף אחד ות מעשהו והנהגתו, יתברך באחדות אדון כל

בדעת האמת   הבטחון', ועם זה יבא הבטחון בשם ד. למטרה אחת ומקור אחד כל ההגיונות והדיעות כולם

ק "רוה, נבואה, מדברי תורה' פ מוצא פי ד"בטהרתן ע  שנמסרו לנוביקרת האמונה והמדעים האמיתים

והוא מבורר , העולם הוא עומד לעד שהאמת ואור, פנימית ואדירה, לדעת בבינת הלב. אנשי קודש וקבלת

מכשילי  , והנוקפים להוציא מלב המעוררים, ועזו בלב תמים ונאמן' דורשי ד בכללו וקיים בכל לבבות

,  לבלתי בטח על יסוד מושגי הצדק והאמת, מארה וחשכה  תוהו להכניס בלבבותכושלים המחפים דברי

כ רבה "ע. וטובו' אלהים ישר להתענג על ד א אשר בראם"יקחו את המעמד האיתן הרוחני מנפשות בנ ובזה

הסתירה באה לא מסיבה של  'פ שתהי"שאע, ז"מההשפעה של מקור כזה שדבריו סותרין זא היא הסכנה



המאחד את    כ עמוק חבוי הוא המקום של השורש"א מפני שכ"כ, הדעות וקרע יסודי בעמקיניגוד פנימי 

עד שלא יגל ה לעיני הדורות אותו  היסוד האחדותי   ,ההגיונות הנראים כפונים לדרכים שונים והפוכים

וכיון שאין . השפעת הדור ההוה מ גם זה מחסור יחשב לענין"מ, ההפכים הנראים ומתגלים המחבר את

ההגיוני  אות הוא שאין בכח, הנפרדים מתגלה לפי המושג המבורר בהוה המאחד את הנושאיםהכח 

ראוי , שעם זה העילוי. ההוה אל העתיד היותר רחוק המתלוה באותן הדיעות אותו הכח האלהי שיחבר את

אם ו. פ כך הוא מעמד הדור ההוה"שעכ כיון, שיתפשרו הסתירות והניגודים גם במושג היותר חיצון הוא

המדעי יתגלה ת חתיו  ובהתרומם היסוד, כ עדיין בלתי חודר עד ה יסוד"האיחוי הוא ג שיוכל היות שאותו

 ."שפת אמת תכון  לעד"כי , כח יותר נעלה לאגד ולאחד כ"מ אז יתגלה ג"מ, עוד כח מחלק ומפריד

לא רק על סקירת העתיד ב, החכמים מאותו המצב שבא ספר ק הלת לפי ההשקפה הראשונה של כ"ע

מתאחדים  שכל מעשיו יתברך הם, שהיא המדה הנוהגת בדברים האלהיים אמצעות המעבר של ההוה

אינו , ז שתהיה ההשקפה על הספר במובן זה"כ, שמו ומתחברים בכח יחודו של יחידו של עולם יתעלה

שואות  הנשגב שעיני כותבו היו אליו נ להיות ספר נפתח לדורות החיים בזמן שלא הגיע עדנה המצב ראוי

אתה ", למשמשים בהוה כ"אותו הכח האחדותי העושה את כל הנשגבות שבעתיד ג  וכיון שחסר בו. להגלות

שישפיע אז  השפעה , וממילא הוא ראוי להג נז עד בא  עתו ,"ב"ז ואתה הוא  בעוה"הוא בעוה

י לעכר  ועלולים לפי המצב הנוכח ,מפני שדבריו סותרין זה את זה. לא קטועה ומרוסקת, ומסודרת שלמה

לעד ולעולמי   העדר הבטחון במושג האמת והצדק הכללי הנובע מיסוד הקיים את הדיעות במחשכים של

כ נדע שההכנה היותר "שע, " עושה שלום במרומיו המשל ופחד עמו", " לא שניתי' אני ד", עולמים

, חרות וזקנהכ לגידול של ילדות ב"ומכש העיבור הקדום לתולדה, והיותר צעירה ובלתי מושלמת קדומה

אחדות ושלום אמיתי  א"ואין שם שום היפוך וסתירה כ,  האחרית היותר מתוקנת הוא נעוץ ומחובר עם

 ".הכל יוכל וכוללם יחד וכל מאמינים שהוא יוצרם בבטן", ופנימי

 

`v. 

 
הדיעות הטובות והישרות הנה בעצם מוטבעות . ת"ד ת וטופו"מפני שתחילתו ד, ומפני מה לא גנזוהו

המוסר , היושר, והשמחה באור האמת ]האשר) [היושר(טבע . נפשו של אדם שעשאו האלהים ישר בטבע

עומק האמת והטוב ש יש  הוא האות היותר נא מן על, המדות העליונות הנמשכות מהם וכל' השלם ודעת ד

כ יסוד "ג אמנם הבירור המדעי הוא. להאדם הפרטי והאנושיות בכללה באלה הדרכים שהם דרכי החיים

וש גיב בדרכי קו דש במדה  ' לאדם להיות בוטח בד דול להשגת האמונה השלמה והבטחון האדיר הנצרךג

השלמה והמשריש את  העונג של השלוה  אבל היסוד המבסס את  המנוחה. להשפיע לעצמו ולזולתו הראויה

אחרי הספיקות  הוא הכח המתאים את  הנקודה המדעית היותר רמה הבאה, לב האלהית בנפשות ישרי

נמצאת ההרגשה הטובה של התמימות והפשיטות  אל אותה הנקודה עצמה שעמה, יותר מרעישיםה

שהוא מוצא אחר   המחקר היותר  וכיון. י שרירות לב"שלא נת חללו מתומתן ע, שבנפשות ישרות הטבעית

במא ד מאחר  אז הדברים מחוורים בידו, באמונה הפשוטה ובטבע התמימות נעלה את מה שכבר רכש לו

,  של הנטיה התמימה שבנפשות הטהורות והזכות העמוד הטבעי, דו שני עמודים המתאימיםשיש בי

והנה כדי . העמוקים והרחבים שמתמים עמדו אחרי מנוחת הדרך הארוכה של המחקרים והעמוד המדעי

',  דעה את ד מלשד המושג היותר רם שעוד עתיד להגלות לעת תמלא הארץ שיוכל גם דור ההוה להיות יונק

הכל , וסתירות במו שגים הרוחניים וכל התלוי בהם יוסקרו  כל ההפכים והדברים הנראים כניגודיםשאז 

המנהיג את כל הפר טים בדרך של  ,אחת יחידה ומתאחדת ביחודו השלם של האדון היחיד יתברך בסקירה



שאז  , ההיא כדי להיות מוכנת הכנה מתאמת לכללות הדעה הגדולה, הכולל שלימות האחדות והשלום

ואיך אין כאן  , ההפכים והסתירות להקשר הכללי יובנו בפרטיות איך ובאיזה אופן וטעם מתקשרים כל

אליה היא הידיעה שההתאמה  המעלה לעלות. השליטה האחדותית ותכליתה הרמה המיוחדת א יסוד"כ

המביא   אחר כל הרעשת הספיקות עם אותו היסוד הפשוט והטהור שמתאימה המסקנא האחרונה של

, מתוך אותו החושך של הסתירות הקרעים וההפכים שהיא באה דוקא, טהורה' ה של תורה ויראת דליסוד

הרוחה בהגלות לו אור האמת  ורק אז ימצא. ז המעיקים את רוח האדם"דברים שסותרים זא דוקא מתוך

פ "בלבבו ע בהתחלת חינוכו ומדעיו הישרים הטבעים שהושרש, בתחילתו באותו הצביון שעמד עליה

'  שמצד הבירור המ דעי שבו הי , כ יונק מ אור הספר"ג 'כ המצב ההוי יהי"א. תמ ימה'  ונת אומן  מתורת דאמ

למען דעת שכל הניגודים , האמוני מצדו, אם לא מצדו המדעי, להגנז לזמן יותר מוכשר לעתיד לבא ראוי

נם בין אות ן  אפ כולם הם מובלעים ומתישבים על, ד האמת והתם האמוני"ע והסתירות המתיצבים לשטן

וישמש הדבר להורות לדורות שעדיין לא נגמר  בישול  .ת שהן  יחד התחילה והסוף"שתי הנקודות של ד

ואחרי . כבר הוצצו ממציצי האמת וידעו שהם באמת, שלא יבהלו מפני חשכת הניגודים והסתירות ,אורם

חוסן ישועות חכמת  ךוהיה אמונת עתי", המסקנא מפורשת בפתיחה מעין חתימה כל מוקשי הדרכים הנה

הטהורה  המורה על הצעד הראשון של התמימות והטבעיות, ת"ד מפני שתחילתו, כ לא גנזוהו"ע" . ודעת

אחרי האריכות המדעית חוזר הדבר לאותן  ,ת"וסופו ד. המושרשת בקדושת נפשותיהם של ישראל

לעתיד לבא  באורח , םלעול כ הסתירות הללו הן כבר  סימן ברכה"א. שנסתמנו בת חילה המושגים עצמם

'  ימין ד ובהוה באורח כללי המעיד על ערך, לדרך הקדושה והאחדות פרטי ומפורש כשיובנו בהתכנסן

את ההתקומ מות היותר חצופה בביטול גמור    ומבט לת, הלא היא המחצבת רהב מחוללת תנין , רוממה

על הניגודים והסתירות   ותובראותינו שעם ההתעורר" . אש יאבדו רשעים מפני אלהים כהמס דונג מפני"

ועל כל התלוי ' שעלי, טהורה' את גודל עז  אור יראת   ד אז נשכיל, באה המסקנא למקור יציאתה

זאת נחלת עבדי  , למשפט תרשיעי וכל לשון תקום אתך, כל כלי יוצר עליך לא יצלח", עמה נאמר ומתלוה

, וקדים ליה, " 'ד קתם מאתי  נאםוצד"מורשה קהילת יעקב"לנו מאבותינו  נחלת עולמים ירושה" . 'ד

מקלקל   כלומר, " ומוציא כלי למעשהו ואנכי בראתי משחית לחבל הנה אנכי בראתי חרש נופח באש פחם"

להסתכל על ההתחלה והסוף ותדעו כי מאתי יצאו  צריכים אתם, וכיון שאני בראתים. על מנת לתקן

רק בהקשר הסוף אל . מראות שמוע ויבהללא יסתכל החושב על התחילה ועל הסוף יעוהמ ואם. כבושים 

שדבריו סותרים  פ"אע, כ בצדק לא גנזוהו"ע. תוחש האמת בבירורה, כולן י קשר האמצעיות"התחילה ע

 .תורה מפני שתחלתו דברי תורה וסופו רברי, ז"זא

 

av. 

 
ר ינאי תחת השמש "ואמרי דב, שיעמול תחת השמש ת דכתיב מה יתרון לארם בכל עמלו"תחלתו ד

הכל נשמע את האלהים ירא ואת מ צותיו  ת דכתיב מוף  דבר"מופו ד. קודם השמש יש לו, דאין לו ואה

פ נטיית   "כשהאדם נוטה ע ההבדל שיש בין הצעד הראשון שבדרכי החינוך הטוב. האדם שמור כי זה כ ל

חייו  לק שר כל הגיוניו ותעודת', נקשר בקשר  אמיץ במסרת  ברית ד ולהיות'  טבעו הישר ללכת בדרכי ד

, ותורתו' הראשונה הבאה מרגש האמונה הפנימית בד בין המעלה, הטהורה' ומעשיו הפרטים רק לעבודת ד

'   המלא אמונה ותמימות בדעת ד הממלא את חלל הלב, הצעד האחרון העושה את החותם המלא לבין

למטרה  םהיא באמת ה הבדלה העמוקה שבין החיוב והשלילה כשהם פוני ,ושמחה בגאון שם אלהי ישראל

ורואה את השאיפות , החברה האנושית ומנהגיה האדם בפקחו את עיניו ומסתכל על, הא כיצד. אחת



מיד ימצא בנפשו שהוא נתון  ,ההמון כולו אל כל תאוה  מדומה ואל כל רהב של דמיון כוזב המוסכמות של

הרבה   נוטותכ שואף אחריהן הנן"הנטיות המורגשות שההמון הגדול כ הנה כל אלה, במלחמה גדולה

שעוד לא בא עד אותו  , ומה יעשה המתחיל. בבירור מאותו הדרך הטוב שרגש התם והאמונה מראה עליו

האורה הגדולה שתמצא בעקב דר ך  הכח הגדול לברר לעצמו בבירור אמיתי ו מפורש את גו דל ערך הגבול של

ההיא תמשיך א ת   דולהעד שכדאי הדבר שהאורה הג, ביראתו ושמירת כל מצותיו ' הטוב והישר בדרך ד

הזרוע בהמון הדמיונות ששמו להם המון בני האדם  האדם לסור מאורח העקב של האור המתעה

יוכל להתחזק במערכת המלחמה  למען, כ במה איפוא יושע ואיך יתחיל ראשית דרכו"וא. חיוביות למטרות

והמבריק של    אור הנוצץבין אור האמת והצדק הקיים לעד ובין, והטוב הגדולה הנטושה לפניו בין הרע

עד כדי לעשות מהם יסוד מוסד  , ושקועים בלבותם התאוות והדמיונות של השקרים הנפוצים בהמון

כלומר להניח את גדולת הטוב  , החיוב בראשית דרכו של אדם אי אפשר לו לדרך בדרך. לחייהם ותעודה

כי לא תספי ק  , עליו  שהוא עודףאחרי הטוב האמיתי רק מפני אותו היתרון הרב הדמיוני על כנו ולהמשך

נטית האמת  והטוב על נטית הדמיון והרע אם רק י תן ג ם    ההכרה הפנימית של המתחיל להעדיף את

עלתה בידו ההכרה בכל הקיפה והמון  ולא, כיון שא ור האמת עדיין לא נתאזרח  בו, הדמיון מקום בלב לכח

, הדמיון הכוזב מון חליפות וצבא של ממשלתהעז הנדרש להכניע לפניו סערת ה פרטיה עד כדי צורך אותו 

הדברים המהנים לשעה ונוצצים בברק זהרם החולף לפי  המחבבים לאדם רק  את , השקר והתרמית

בהתחלתו בדרך הטובה להתיצב בדרך  כ אם לא  תשיג יד המש כיל" ע."עד ארגיעה"ההוה שהוא  שטף

אלה הדברים הפחותים   ר את הגרעון שלכלומר להכי, הוא שישתמש בנשק השלילה טוב, החיוב נגד השקר

נקל ' ודבר זה יהי, המשבשים את נטיות החיים בשקריהם והעוברים שהם יסודי התאות והדמיונות

התאוה והכבוד והדמיון הכוזב הרודה על  ,ו מתוך הגרעון  של הנטיות הפחותות. להשיג גם בר אשית דרכו לו

ברב כח ללכת  עד שיתחיל, ותעודתו איננה מהמונםיסוד החיים אינו נעוץ בהם  יבא להכיר כי, ידיהם

אז   . ולעמוד על עמקי תורה ו סדרי חכמה אמיתים' ד באורח חיים ולתור בחכמה להתחזק בדעת ביראת 

אשר בתחילת עבודתו בדרך חיי ו  ותחת. עמל וקניית  חכמה רבה יצא מדרך  השלילה לדרך החיוב אחרי רב

העמל שתחת  וממגרעות של, ל עמלו שיעמול תחת השמשיתרון לאדם ככ היה צריך להשתכל רק שאין

בחיי , נמצא במה שהוא נעלה מן החושים ונשגב מן הזמן כ היתרון"ממילא ישכיל שע, השמש שהכל הבל

פ אורה של "המתבארים בכל מילואם ע מחיי יושר וצדק אמיתים, ותורת אמת' הנובעים מאור ד הנצח

,  ערך החיים של תחת השמש לי שלו צריך הוא להעזר מהשפלכשם שהמושג השכ, ההדרכה ועם זאת. תורה

בפרישות  ,המוסריים בהתחלת החינוך בדרכה של תורה להיות בחיי צער כ החיים המעשיים"כן צריך ג

ערכו כדי להקנות לעצמו בקנין עמוק  את המושג  של   א לפי"כ,  כ בבד ידות וסיגוף"ולפעמים ג, ונזירות

אמנם א חרי . בחיים המוחשים לבדם פ חשבון קביעות יסוד ההצלחה"ה עהבנוי, התעודה של החיים גרעון

השכל הטהור  אחרי שכבר עומד מבורר לנגד עיניו זוהר, לידי חתימה שכלית שמן ההתחלה הטובה יבא

אז כבר , אז כבר יצא מדרך השלילה ויבא לדרך החיוב ',והוד הקדושה האלהית של חיי שכל טוב ונעם ד

כי כבר עז ביד ו להכריע כי כאין   .י ההוד החיצוני של העולם על מקומם וחמדתםלהניח את מושג יוכל

והנוצצים הנמצאים   ועם כל הדברים המענגים, הפנימית האמיתית של חיי עולם וכאפס הוא ל מול החמדה

חלישותם  י הכרת"גם מבלעדי שישולל מאתם ערכם ע, והמדומה בחלל הגדול של עולם המוחש המורגש

ואותו  , הקדושה האלהית מצד ההכרה החיובית הנה יתנשא האדם לרומם את נפשו אל, וצדם השלילי

אל דרך הטוב והחיים של  שימצא בחוש ובדמיון יעלהו לשמש את האור האלהי המתלוה החלק הטוב

דר ך   נסתמן לו הצד השלילי שממנו יעמוד האדם בהתחלתו על, ת"ד כ בהיות תחילתו"ע. תורה ומצות

. שממנו למדים שלמעלה מן השמש יש לו"השמש כל עמלו שיעמול תחתבמה יתרון לאדם ", החיובי הרצוי

והחתימה תבא בחיוב המלא  ,השליליות נחוצה רק לעזרת שעה. כל העומק של דרך הטוב אמנם לא זהו



תמצא את כל   ,בהיותך עומד כבר על דרך האורה". שמור כי זה כל האדם את האלהים ירא ואת מצותיו"

ועליך לתן לכל חלק את ערכו ולאחד את , הרוחני והחמרי לותו עומד לפניך בערכו האמיתי בצדוהאדם בכל

, מדה וגבול שלא ינ תן השפל במרומים להשכיל את הערך השלילי רק כדי לתן , הפרטים אל תכליתם כל

את כ ל  , כולו אז ת קח לך את האדם ',  אבל בהיותך כבר מלא אור ד; הטפל ושלא יבולע לעיקר מפני

כי כל אשר , ולא תצט רך לשלול לגמרי שום דבר ו ענין', ד ותעמידנו כולו על דרך, רגשותיו חושיו ונטיותיו

גם ממה שחשבת שצריך לשוללם . נשמע וסוף דב ר הכל, האלהים עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרע  עשה

גם זה הנה , " וועוז 'דרשו ד"הקורא בכח לאמר ' את האזנים משמוע את ק ול ד מפני שהם מחרישים

,  בהשלמתם הדעה והמעשה ביחד". האלהים ירא ואת מצותיו שמור אתומכנף הארץ זמירות שמענו, נשמע

 .ת"טופו ד, שלם בלא שלילה חיוב, כולו בכל ערכו וצביונו, "כי זה כל האדם"

 

bv. 

 
אל המציאות שאלת התכלית . לא נכרא אלא בשכיל זה ר אלעזר כל העולם כולו"א, מאי כי זה כל האדם

מכל  השאלה כולה ולאמר שאין לבקש  עד שנמצאו חכמים  ושלמים שבקשו לסור, דבר שיגעו בו  הרבה הוא

,  חשוב בעיניך למרכז מפני שאם תבקש תכלית ותשים דבר אחד מן המציאות שהוא ,על המציאות תכלית

מכוון דבר  לברא את  הדבר ה'  לשאול היפלא מד תשוב, והשאר טפלים לו ונבראים בשבילו

כ יותר טוב לדעתם לומר  "ע, בעצמם א מכשירים ושאין בהם חפץ"האמצעיים הרבים שאינם כ מבלעדי

א ביחש "כ אי נה נמצאת, והנה אמנם אם שיש לשאלה כזאת מקום. לעצמו שכל דבר מהמציאות מכוון

שמים להמציא את האדם מבלעדי ה' ויכולת לשם ית שנאמר הנה יש אפשרות, לנמצאים נפרדים זה מזה

כ יותר "ע. ז"היכולת מתמעט עפ למה נשים את התכלית רק בחלק אחד מהבריאה כיון שציור כ"א, ב"וכיו

כנטיית , תכלית ולומר שהמציאות של כל דבר היא לעצמה, ע"לכל דבר בפ טוב להחליט תכלית פרטית

 א כלל להמלט"א, שלם שהוא מתאחד מחלקים  אבל כאשר נתבונן בדבר אחד.נ"ם במו"הרמב

, את התכלית בחייו במילואם ח"הרי אנו מציירים לנו בגופו של אדם וכל בע, כיצד. התכלית מהחלטת

שהם אינם  ויש מהם, כ משמשים המון מוכרחים"ולזה ע. בידיעה וחפץ והחיים ההם נמצאים ברגש החיים

חד ועצם שלם וכיון שהכל נכלל בגוף א. המלא והרחב מוכרחים אבל נוצרו להשלים את ערך החיים על צד

כי כל בר  דעת יבין שכפי . האמצעיים לא יפליא עוד איש למה  הוצרך הבורא יתברך לכל  אלה ,לפנינו

כ בולט הדבר  "וכ .פ כל אלה התנאים המשלימים"הדבר שצורת החיים מתמלאת ע החכמה השלמה גלוי

ורך ליצירת מי שאין דעתו יכולה להתישב בדבר הצ שאפילו, של נעיצת תכלית מרכזית בעצם אחד

והכחות הצדדיים כדי להשלים  א שנוצרו האברים"מ לא יו כל לומר אחרת כ"מ, לרגלי התכלית האמצעיים

שחילוקי  אז יתברר אצלו, האדם אל לבו להסתכל על אחדות המציאות כ כשישים"ע. את מילוי החיים

א  "כ] אינם[מושקפת לנו הננו אנחנו וכל המציאות ה אבל באמת , א בדמיוננו אנו"העצמים אינם נמצאים כ

ודאי כשם שבדבר שאנו כבר   כ"א. קטנים וחוליות אחדות מכללות המציאות האחת בכללה פרקים

מסכימים מיד על  ואנו, הננו מרגישים בו מיד מרכז יות התכלית, ומתאחד משיגים אותו לעצם שלם

 כולה באותה כ כשנדון על המציאות"כ. היסודית הסידור של דברים צדדיים נטפלים להתכלית

,  בחלק היותר בריא ויותר נאה שלה  נשכיל שראוי שתחופש התכלית שלה, האמיתית של אחדותה הידיעה

כ כפי "ומתעלים כ כ בכלל אחד"והם עולים ג, המשמשים להתכלית היסודית ויתר החלקים יהיו דברים

מצאתו שהם כולם משתתפים בה, נשגב ויותר נחשב עילוי התכלית הגדולה של הדבר היותר

והיוקר שיש במציאות אדם שלם בכל   ונראה את ההוד, וכשאנו באים להתבונן על המין האנושי .וקיומו



שהוא ההחלט , וצדקה וממולא במוסר ו חסד, חכמת אמ ת ודע ת אלהים'  מלא רוח ד במציאות איש , מילואו

כאלה כשנתבונן כמה חיים טהורים וקדושים , מצותיו יראתו ושמירת'  היוצא מתוך אהבת ד

עסוקה להוציא יצירה שלמה וחשובה  מיד נכיר שר אוי הדבר שתהיה כל המציאות, וחשובים הם יקרים

פ "ונחלק רק ע, מאוחד וכשנתבונן בהשקפה בהירה איך שכל האדם הוא במציאותו .כזאת אל הפועל

יחיד  עצםנדע שכל האדם המאוחד הוא , המצוייר לו הוא מציאותו מקריו ודמיוני הפרטים החושבים שכל

ונמצאים כדי , כולם הם מתאימים למציאותו וכל האברים הפרטיים, באמת שמרכזו הוא האדם השלם

כי הלא ראוי  . אלא כשכיל זה כ על כלל המציאות במובנו היותר רחב שלא נברא"נשכיל ג אז. שימצא הוא

,  בכונניות כאלה הוכיון שהיא עשוי. את הערך היותר חשוב ויותר נחמד לחכמה האלהית שתתן למציאות

כיצירת איש שלם חי חפשי בוחר בטוב ופועל , חשובה שכדי להוציא את  היצירה היותר מפוארה ויותר

הרי יש לכל המשמשים כולם , נפלאה היא צריכה להמון ברואים בהרחבה, נעלה בחפץ אדיר פנימי טוב

כמו שכל   , התכליתיאותה החשיבות העצמית שיש לעצם המרכז, הנהדרת והעוזרים למילוי התכלית

כ ההבנה "ע. בפאר ומעלה של הערך הכללי שלו האברים של האדם השלם והקדוש הם חביבים ונערכים

ומרחבת בצדק  את   הערך המוסרי   ,היותר עמוקה מציגה את  האדם השלם במרכז למ ציאות המוסרית

לעילוי השלם  ושיותומעלה את כל פזורי האנ, נפוצות המציאות לכלל אחד ומקבצת את כל', בגאון שם ד

וממילא משמע החזיון היותר  ". שמור כי זה כל האדם את האלהים ירא ואת מצותיו", של השלם שבה

 .שכל כולו לא נברא אלא בשביל זה ,אדיר

 

cv. 

 
ע אומר ואמרי לה שמעון כן זומא אומר לא   "שכ ,כ אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו"רבי אכא כ

כדי להוציא את   הדבר היותר  שלם  החיים כשהם הולכים לתכליתם. לזהע כולו אלא לצוות "כה נברא

ז "פועלים זע כל המעשים והמסיבות, עשויים כונניות אחוזות וסבוכות זו בזו ומתוך שהם, ויותר מעולה

מתוך כך הוצאת השלם שבאנשים אל , מיוחד שלם ממש כגוף אורגני אחד ועצם, ונפעלים זה מזה

כ  "ע, יצא אל הפועל בכל זמן ועידן אמנם הציור היותר שלם שבאנושיות לא. נחשבת על שם כולם הפועל

לאגודה   המצוי תאגד את כל מה שנמצא עם השלם בעולם אחד בזמן אחד כמו שכח ההתאחדות של כל

לראותה בעסוקה ליצירת השלם ובחיר האנשים  עד שהציור הבהיר של המציאות כולה הוא מביא, אחת

כן עלינו לדעת , עליון וש ומר מצותיו במובן היותר' א בג בר ירא ד"ינו נמצא כערך שא בצדק מלא ורום

,  המעשים פ אותו הדרך המותוה מאדון כל"והיצירה שהולכת לדרכה ע ,שאמנם ההעדר הוא מתנאי  ההויה

של היצירה ' לאותה התכלית הרצוי, יותר נאותים כ את הדורו ת הקודמים  כדי להמציא"היא מעדרת ג 

כ צריך שיושקף לנו "ג, ועתידו עברו וההוה שלו, כ גם הזמן כולו"א. של הצדק השלם בכל היותר מעולה

הגדולה של   כ גדול ונשגב הוא הערך של התכונה"ואנו צריכים להבין שכ ,במבט של יצירה אחת שלמה

 כדאי להעביר מהעולם המון יצירות וברואים כדי לתן עד שגם, צדיק יסוד עולמי, יצירת השלם האמיתי

אמנם לעת כליית כל . כל העולם כולו כ צריך להשכיל ששקול זה כנגד "א, ליצירת המעולה התכליתי מקום

העטרה העקרית  ' הנה גם אז תהי, שתבא ההשתלמות של הבריאה לגרם שלמותה לעת הציור, הקיצים

ואז אמנם  . ה להיות לעטרה בראש כל צדיק "הקב עתיד, והיסודית בראש המעולים שבברואים

את  המעולה התכליתי שכבר יהיה  לא יהיה צריך זרם החיים ללכת כדי להוציא, ההוצאה אל הפועל ורךלצ

שיהיו המון  התעודה שכנן אדון כל המע שים את היצירה כולה בחוברת כזאת  אמנם יסו ד. בשלימות מלואו

כ ערכם  " גולרומם, הוא כדי להרבות  חיים בעולם, ומעולה מעשים לאין תכלית נזקקי ם לתכלית נשגבה



יתר הנמצאים העומדים במעלה  כ גם כשיחדלו כבר מלהיות מוכרחים"א, החיים בתכלית העילוי של

ואז לא . נמצאות מ לא יחדלו כל המדרגות השונות מלהיות"מ, שבאנושיות נמוכה מערך הנבחר המעולה

, "העולם ל כנגד כלשיקו"ולא ערך ה. הצורך של ההוצאה אל הפועל שמורה על, יפול עליהם" בשביל"ערך ה

כל , " כימי העץ ימי עמי"כאשר יבלע המות לנצחו אבל אז. שמורה על ההעדר הנופל במהלך החיים

אותו כ ח החיבור שהיה להם עמהם  יהיו מתנשאות בעילוייהם של היותר שלמים שביצורים מצד המדרגות

לתכלית הוצאת  דר הגופניבין במציאותם בין בנפלם תחת יד החליפה וההע בזמן העבר בהיותם נצרכים

עד שבאפס כבר  צורך  , המאחד עומד קיים בהם ל עדי עד מתוך כך  יהיה הכח, הצד המעולה שבאנושיות

השלמת היצירה , התכלית היותר נשגבה יהיו עומדים כל מי ש כבר השתתפו בהבאת, תמורה וכליונות אל

יתקיים הערך היותר  מפני שאז. לםלעד לעו, בחירי האנושיות בצדק וטוב אמיתי דהיינו, היותר חשובה

מוכרח ת    הצוותא מציינת מציאות לתכלית שאינה כבר, לצוות לזה א" אחרון שכל העולם כולו לא נברא כ

ההתחברות הנאותה שכבר קדמו הסבות המוקדמות  מ היא ראויה ונאהבת מצד"ומ, להשגת מבוקש

 .כי זה כל האדם, א לצוות לזה"כל העולם לא נברא כ .להשרישה

 

dv. 

 
כתיכ ושבחתי אני , וכתיב לשחוק אמרתי מהולל ,כתיכ טוב כעם משחוק, ז"ומאי דבריו מותרין זא

הן תלויות באיכות ההשקפה על , המוסריות כולן יסוד הדיעות. וכתיב ולשמחה מה זו עושה, השמחה את

אז ילכו כל  , יותםבגשמותם ורוחנ אם החיים ההוים מוצאים חן בעיני המסתכל. יפה או רעה בעין, החיים

ודרכי , והחברה בהוה ההנהגה הכללית והפרטית בהתאמה ופיוס עם מצב החיים הדיעות המוסריות ודרכי

העיוניות   ז הדרך יתאימו כל הדי עות"ועפ, התגברות לעקר את  ההוה התיקון ילכו בדרך שקט  ושלוה מבלי

אז הוא מוצא , הם מתגבר תמיד בציורווהצד השלילי שב ,ומי שמביט על חיי ההוה בעין בקורת זעומה. כ"ג

והסתכלותו ונטייתו , החיים בהוה דיעותיו המוסריות והגיונותיו הפנימיים מלאים התנג דות לסדרי מהלך

הסתירה העיקרית  כ"ע. בגידוע ופיסול של המצב של ההוה בהמון עניניו, בזעם לתיקון ההוה תצא לדרכה

. רה הנמצאת באיכות ההשקפה על תוכן החייםהסתי היא אותה, שכוללת המון סתירות תחתיה

פ החכמה  "אם ע, הרגש הפנימי שבחיים הסתירה המבארת ניגוד עצום מן הקצה על הקצה על אופן כ"ע

עצומה שאפשר להיות   זאת היא הסתירה היותר, לשמחה ולהנחת הדעת או  להפכו ראוי לו להיות מתיחש

מרובה  אם הצד הטוב והמענג שבהם הוא, יף לבחנםהחיים יש להשק והנה על. במהלך הדיעות העיוניות

זהו , מצד המצב התדירי של החיים התמידיים :בשני אופנים, בכמותו ואיכותו או הצד הרע והמעציב

ולפעמים יש . א ופן החיים והאופן השני הוא מצד המ קרים היוצאים מן הכלל המתראים על ,האופן האחד

היא  מ"ומ, ת מידי מצד הצללים המצויים בהם בתמיד יותםאת זיום ה שתתאמת הש קפה שנוטלת מהחיים

ומצדם , מכריעים הרבה את החיים לצד הטובה מודה שישנם מקרים נשאים ורמי ערך כאלה בחיים שהם

שתמצא השקפה הפכית שתמצ א   כ"ואפשר ג. הדעת מתקררת בהבחנת החיים לצדדם לטובה ראוי שתהיה

בגשמותם    אבל השעות הרעות והמקרים המרים והרעים,התמידי שלהם קורת רוח בה חיים מצד המהלך

עד שימצאו  לראוי מצד , זה ימלאם עצב וקוצר רוח דבר, ורוחניותם המתראים לפעמים על מהלך החיים

הנמצא בדברי  הקוהלת על שני ערכי  זהו הניגוד  העמוק. לקבוע מסמר ות במאיסות   החיים ושאונם החכמה

מקרים שיביאו רגש   י"אמנם יולד אצלו לפרקים ע, יות תמידי באדםואפשרי לה השחוק איננו ראוי. החיים

כ  בטבעו של א דם להיות נמצא  "לעומתו הכעס אינו  ג .ממולא ברצון יותר  מהרגיל במדה הגו נה

מקרים של מורת רוח הרבה  א יתגלה בתמונתו האיומה כשיארעו לאדם"כ, בנפשו בתמידות בפועל



.  בקביעות תם המזד מנים מזמן לזמן בתור יציאה מהסדרים הנהוגיםמאו ,וניגודים גדולים לרצונו הפנימי

היא ראויה , לא כן השמחה. החיים שאינם תדירים המה פנים של ניגוד מול מקרי, כ הכעס והשחוק"ע

מתקשרות ע ם מצב החיים  ,כ היותה או שלילתה"ע. להיות נמצאת בטבעו של אדם ת מיד וצריכה

. החיים גדולה היא הסתירה שכוללת את  שני הסוגים העליונים של מהו. לא היוצאים מן הרגיל, התדירים

שמצב החכמה , "טוב כעם משחוק" אמר , הפרקים בעלי, לעומת ההסברה של המצבים הבלתי שכיחים

שהם מרובים , המצויינים שבחיים מכוון הדבר להשקפת האמת העדר הקורת רוח במקרים יורה שיותר

, הפנימיים פוך הרצון הראוי להיות האדם מפויס על ידו ברגשי נפשווהי ,בכמותם ואיכותם לצד הכעס

שרגש האושר ממלא בהם א ת הלב ומסער  את הרוח עד  ,יותר מצדדי השחוק של המקרים הרמים והטובים

הטוב והרם הוא העקרי , שבחיים כאילו צד המקרי, "לשחוק אמרתי מהולל" ולעומתו אמר . שחוק כדי

הנה יסודם , התמידיים ולעומת החיים. המקרים המצויינים הרעים ברובו וערכו והיסודי המתנשא על גבי

התמידי  י מהלך"שהוא הרגש הראוי להיות תמידי נמצא עם האדם ע ,באופן הטוב והנעים ברגש השמחה

להורות על מלוי הרצון  , "ושבחתי אני את השמחה של החיים כשהם במילואם וטובם התמידי אמר

שהצד התדירי שבחיים הוא נערך   נראה" ולשמחה מה זו עושה"כ באמרו "ואח. יםהתמידי שבחי מהערך

 .פ"רצון ממנו בקביעות עכ באופן גרוע שאין להתמלא

 

ev. 

 
ה "ז משחוק שמשחק הקב"ה על הצדיקים בעוה"הקב מוב כעם שכועם, טוב כעם משחוק, לא קשיא

פ שתי החלוקות "ונדון את ערכם ע, שבהם כשנחלק את החיים לערכי ההרגשות. ז"הרשעים בעוה על

שלא יוכלו התמידיות  נמצא שבמקום, החלוקה של תמידיות והחלוקה של מקריות דהיינו, הכלליות

בהשקפה  וכשנדון. נותן שיש יתרון לתדיר מול הדברים המקריים אז הדין, והמקריות לדור בכפיפה אחת

אם יהיה נעים , ידי שבחיים תלוי במהותוהחלק התמ זאת על שלות הרשעים ויסורי הצדיקים נמצא שעצם

והולך  , שבוחר לו דרך אמת  בחיים כי האיש הצדיק. בעיקרו ביחש המוסרי, ומקובל או רע ומר והגון ערב

הפנימי נמצא  תמיד   חושו, ודרכיו'  וחפץ ללכת ב אור ד,  בחכמה ובכשרון כפי כחו בתם וביושר  ומשתדל

המה , ישנם שאינם לפי הרצון הטבעי האנושי אמנם המקרים החיצונים. מעונג ומלא רצון

שהם בעצמם הם טובה עצומה מצד  והנה לבד מה. כ על ישרי לב"המתרגשות ו באות לפעמים ג הצרות

החיצונים שהם  האדם שרגשי היושר נעשים אצלו כהים מצד המון החיים כי מטבע, פעולתם המוסרית

, ות את האור  האלהי שבארחות התורה והמצוההשכל מרא כ תחשכנה לפעמים עיני"ע, תמיד לנגד עיניו

. ולחזור טבע הנפש הטובה ליושרה ,מועילין הרבה יסורי הצדיקים להסיר התבלול הדק הדמיוני ז"שע

נמצא רצון וקורת   ז שבפנימיות החיים זולתי המקרים המזדמנים"הנה כ, עצמם אמנם גם בערך החיים

האמונה והבטחון ויתר המדות , וב והיושראל הט רוח שבטבעו הוא לבא רק מההסכמה הגמורה

התמידי הוא מרובה מהרע המזדמן רק  הרי הטוב שבחיים, המושרשות בנפשותיהם של צדיקים הקדושות

נפשם הפנימית למצא  לא תוכל, רודפי התאות והשקר' עוזבי ד, ולעומת זה הרשעים .בעת בא המקרים

כ בעמקי נפשם לא תוכל להמצא "ע. ויתרוןתוכן של צדק  קורת רוח מפנימיות חייהם הריקה מכל

להשתמש במקרים  החיצונים להמתיק    רק כשיהיו מוצלחים בחיצוניות המקרים יוכלו, רוח שלמה קורת

החיים הוא מענג ונעים  נמצא שאצל הצדיקים כלל. מהמון כלל החיים הריק שלהם י שאונם איזה שעות"ע

הפנימי   שגם הם רב  הוא הכח של האומץ,  בווהממררים הם מקרים והמקרים המעציבים, בתדירות

שהצד , ואצל הרשעים הוא להיפוך. ויראתו אהבתו' י אור ד"שבחיים הפנימיים להמתיק מרירותם  ע



מתנונה בפנימיותה  היא, בהחסר לו תוכן טבעי לנפש האדם שעשאה האלהים ישרה התמידי שבחיים

דמנו בחיצוניות החיים להמתיק את   רק במקרים שיז וכל ישעה הוא, ונעדרת היא הרצון המלא

החיים מצד חסרון המושג הפנימי  פ החשיכה התדירית שבעומק"וזה אין ספק שעכ. התדירות מרירות

כ בכל עת "ג פ בעומק הלב"שהיא מתכנסת ובו לטת עכ, פ ערכה האמיתי"ע הראוי לעדן את נפש האדם

כ טובים הם החיים "ע. חה החיצוניתהעונג של השמ ומקררת את שמש , חדוה היותר עליזה בחיצוניותה

, פ שלעיני הרואה מחוץ"אע ,מהחיים שהדברים המשמחים הם בהם מקריים, בהם מקריים שהרעות הן

יתראה שהחיים , פ מפקד המקרים החיצונים שלהם"ע א"שאינו מכיר את החיים ותוכנם כ

.  המקרים המעציביםשרבו בהם המשמחים רבו בהם הם עולים בערך אשרם על אותם החיים שהמקרים

, "משחוק ,המורה על מצבים רעים שהם בלתי רגילים ותדירים" כעם טוכ"כי , אבל באמת לא כן הוא

וכן , השחוק מורה כי התדירות  הוא משולל ממנו כי מושג . ממצבים מענגים ומשמחים כשהם מקרי ים

לא על מקריהם , ופנימיותם פ אותו הערך של ההשקפה על עצמיות החיים"וע. הכעס מורה מושג

ומחסורים  פ שהם לפעמים סובלים רעות"הוא מצב חיי הצדיקים אע ז טוב"תמצא שגם ב עוה, וחיצוניותם

והוא , שיסוד רגש החיים הוא טבוע עמוק בעומק הנפש מפני. ב מחיי הרשעים המתענגים על רב טוב"וכיו

ר האלהי והמאויים השייכים לו  היוש וטבע הנפש הוא, פ היחש שיש לטבע הנפש אל ערכו"בעקרו ע תלוי

ונשענת רק על תנחומי  ,כ היא שוממה"ע, ונעדרים בנפש הרשע, למלאותה רצון שנמצאים בנפש הצדיק

 .תתן חילה ולא לנפשה ועצמותה שרק לזרים, הבל של מקריה החיצונים

 

fv. 

 
, נג ואושרשני מינים יש בעו. ב"עם הצדיקים בעוה ה"ולשחוק אמרתי מהולל זה שחוק שמשחק הקכ

ותקוה טובה אבל אין עמה רעש  ממלא אותה קורת רוח, האחד הוא המורגש בנפש באופן מתון המין

וממלא אותה עז  ויש מין עונג שבא אל  הנפש בשטף וחזקה, עונג עמוק ומרעיש והמיית חיי שמחה והרגשת

, קריות שבחייםלהם יחש באמת אל ערך  התדיריות והמ והנה אלה המינים יש. ועליזת ששון בהרעשה

-אלא מצד ההשקפה של הנחת, והמקריות שאנו באים עליהם לא מצד ההשקפה של חילוק התדיריות אלא

אם יהיה בידו לבור , בדעתו ז יבור לו כל איש מיושב"והנה בעוה. הדופק בחזקה ומרעיש רוח האטי לאותו

פ "שאע ,טעם הדבר הואו. ההולך לאט ומשובב את  הנפש במנוחה את אותו חל ק העונג, גורל לעצמו

הלא הנעים והטוב שבהם הוא יותר מרובה , ועמוק שבאמת העונג והשמחה הבאים בהרעשה וכח שאון רב

יותר ראוי שימ צא האדם  כ"ע, מ הרי אנו  יודעים את  מצב החיים שהוא מלא חליפות"מ ,ויותר מוחש

בעליזת   משישים מבטו, ירידהכ כל תמורה ו"שאז לא תחרידהו כ ,במצב השיויון וקורת הרוח של מנוחה

יותר מר  ויותר כבד לס בול את  , שמחה ועליזות כי ממצב של רעש. פ שיהיו מוצלחים"החיים בשאון אע

הבחירה בחיי השקט  על חיי  נמצא שיסוד. המסיבות בק חתן להן צורה של קדרות  ויגון ההתהפכות של

עולם התמורה  א מפני שכפי  מקרי"כ, עונגמפני שיש חסרון עצמי בריבוי ה העליזות השאונית איננה בנויה

עולם , ב"אבל בעוה. א של השקט ומנוחה"ורעש כ אין ראוי להאדם להתקשר בחיים טובים של שאון

יותר נאה  , ואורו ' ההולכים בדרכי ד עולם שבאור פני מלך חיים יזהירו כזוהר הרקיע ישרי לב ,שכולו טוב

. לציור השחוק עונג הדומה, וטף ברב  שפע ומפעם בחזקהעונג הש, עונג מלא להם אז מדת החיים המלאה

 מלאים עז ועונג שוטף ]מ[לחיי, לשחוק: משובח, "מהולל לשחוק אמרתי", " אז ימלא שחוק פינו"

השחוק שיד  . כ"ה עם הצדיקים בעוה"הקנ שחוק שמשחק. וההתענג על טובו' עצום ורב מאור פני ד בשטף

כלל מדת ח יים  ואינה דומה , הוא מהולל מאד, גלוי ו נחשףשהעונג האלהי בו  השחוק, תניחהו' ד



 למדת   -וכצללים ינודו , כ עונג שלהם הוא ברגש כהה"ע -הרפים בהרגשתם , מצומצמים ההולכים לאט

,  חשש ודאגה לערבוב השמחה וחילופה במקום שאין שום, " את עבדיו' נודעה יד ד"בעת ', מלאי עז ד חיים

חיים , שאין עמו חושך שהרי מאורו הגדול י ראו אור , ב"צדיקים בעוההמשחק עם ה ה הוא"שהרי הקב

ובמצב כזה ודאי הוא  שהוא משובח ערך החיים  .שמחה שאין עמה עצב, שאין עמם מות

לשחוק . "הנפש על כל גדותיה בכח מתפרץ וממלא את, הרגשותיו הטובות ברב עז וכח איתן כשמקבל

 ".אמרתי מהולל

 

gv. 

 
ההתנהגות  .ולשמחה מה זו עושה זו שמחה שאינה של מצוה ,חה זו שמחה של מצוהושבחתי אני את השמ

אפשר שיפלו בהם שני מיני טעיות  , המוסר והתורה פ דרכי הצדק"בדבר הנטיות הטבעיות של האדם ע

י צריך הוא "עיר פרא אדם יולד שהרי האדם כמו שהוא נולד בטבעו הפרוע, מזו בקצוותיהן רחוקות זו

ההיפוך ממה שהוא  אמ נם ההכשר והתיקון צריך להיות לא להדריכו. והדרכתו ון בנטיותיולהכשר ותיק

בחכמה את   המטרה השכליית של הנטיות הטבעיות  א לחקור"כ, כי בזה  לא יצליח, עליו מוטבע

המטרה של החכמה והצדק שלמענם  פ"א ע"פ פראותן הטבעית כ "ולהעמידן במערכת הנהגתן לא ע ,שבו

ובעבור  , הטבע הגס פ"בגריעותן של הנטיות הטבעיות שבאדם כשהן הולכות ע מי שמסתכלנמצא ש. נוצרו

פ דרך   "ע, או  את  נפשות זולתו, הדרך ולהנהיג את  נפשו זה הוא מתק צף עליהן להעביר עליהן את

מאחר  שאי אפשר להנהיג , הטועה ואומר אמנם גם. ודאי לא יצלח, שהיא הפוכה מהנטיות הטבעיות שכל

הנטיות הנפשיות כמו  פ עצם הטבע של"כ יבור לו דרך הנהגה רק ע"ע, מטבע נפשו באורח הפוךאת האדם 

בדעת   רק צריך להכיר. וטוב לפני האלהים ימלט ממנו , לדרכי מות דרך זר כזה הוא רשע כסל ומביא, שהן

טיה  לא מצד הנ, פ תכונתן"אותן שיתנהגו ע וחכמה את א מתיות הנטיות הטבעיות של האדם ולהעלות

בשביל התעודות המושכלות  שתכלית  המצאן באדם היא, פ תכליתן"א לכוון אותן ע"כ הטבעית השפלה

והיושר  פ דרכי הצדק האלהי"כשיהיו שתולות ע, יונן האנושי]ב[בצ כ רק אז יתמלאו  הנטיות"ע. שלהן

, לז ושמחהאדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד ע ,השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. התוריי

כל זמן שהיא , השמחה הטבעית אמנם הציור הפנימי של. הצורה הטבעית של הנפש הבריאה וזאת היא

ילכו  עד שבהגיע בהם יד השכל, כ דמיוניים"היא בנויה על דברים כ עומדת רק ב שפלותה הטבעית

י שאומר לו הנכנסים בנפש האדם בטבעו הפרא כי כל הציורים. והשמחה תהפך לתוגה, תמסוהיו כלא היו

לא  , ספק התשוקות  המורגשות השמחה הגסה של מלאת. אינם כדאי כלל ל שמח בהם, בעבורם לבו לשמח

השקר והתוהו  כי סוף כל סוף הלא יעמוד האדם על, ואחריתן תבא מפח נפש ,ימלאו את נפש האדם באמת

 שהיא מתנ ת  ולהכחיש בטבע השמחה, המציאות לאין אמנם לא מפני זה נוכל להפוך את . שיש בהן

, הזאת ולמלאותה בציורים האמיתיים א אנו צ ריכים לקחת את הנטיה הבריאה"כ, לנפש האנושית אלהים

,  יסודות דמיונות שוא נטיתה זאת למען תחת היותה נשענת לפי הטבע הפראי על ולהודיע לנפש את מטרת 

הטבעית , הותחת השמחה שאינה של מצו. הקיימים לעד תהיה מיוסדת על אדני אמת ודברים

רק  את   , ממנה את הנטיה הזאת לא יעביר האדם, האנושית שלא עלתה במעלות התורה והמוסר בנפש

שהיא , שלה יבור לו את התעודה השכלית] רק) [א"כ(, עמו בעצם תמותה הצהלה והשמחה הילדותית יקח

ולמלא  , םבשמחת הנפש לעשות צדק ומשרי, ותורתו' ד בדעת, השמחה בהשגת האמת, השמחה של מצוה

שאז אחרית ותקוה , בשמחה וטוב לב ,החובות התוריות והשכליות המוטלות עליו במעשה ובשכל את כל

. על עצם טבעה ורק אז בהיותה מתחברת אל התכונה השכלית תעמוד, הטבעית גדולה נשקפת לשמחתו



,  לדותיהשמחה הידועה והטבעית לאדם בעצם טבעו הי כלומר, " ושבחתי אני את השמחה"כ אמר "ע

אחרי כל עליותיו בחכמה , נפשו משבחה שהיא ראויה להשאר חיה וערה בטבעו של אדם ועומק הנני

היושר  הנטיה הטבעית כשמתחברת אל, לשמחה כזאת שמחה של מצוה אמנם. במוסר וצדק, ובחסידות

ים דרכו פ רגשותיו העיורים יש"ורק ע, בשפלותו אבל כשהטבע ישאר. השכלי וההגיוני ראויה היא לשבח

, "לשמחה מה זו עושה כי  החיים והשכל יטפחו על פניו ויאמרו לו, לא יקום לאורך ימים הלא, בחיים

ממראה  עליזת  הדבר הנוצץ מרחוק, הילדותית הלא הוא כולו שקר ותוהו החשבון שעליו נוסדה הצהלה

 על מה הנטיה אלא". לשמחה מה זו עושה" כ  "א. שקרו החיים החיצונית יאמת הב ירור האמיתי את 

על יסוד שמחה של מצוה , הנכון א להעמידה על יסודה"כ, והנחמדה הטבעית הזאת עומדת באדם העדינה

שמחת " . ישעי אעלוזה אגילה באלהי' ואני בד. "האדם תמיד כל ימי חייו שהיא ראויה להיות דבקה עם

 והחסד המתבאר בדרכה בנטיות מדותיו הפנימיות לצד הטוב שמחת ההדרכה המוסרית, ההשגה השכלית

שמכילות מטרות קדושות נצחיות  שמחת המעשה בעשיית כל המצות השכליות והשמעיות, תורה של

 " .'ישמח לב מבקשי ד ,להטביע את החותם של השמחה הטבעית על החיים באמת שהמה ראויות, ונשגבות

 

hv. 

 
ש חוק ולא מתוך קלות רא ש   מתוך עצבות ולא מתוך  ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצלות ולא

ההוד , השראת השכינה. שמחה של מצוה אלא מתוך דבר, מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים ולא

אותו  האופי והתכונה  פ"א כ שהיא עומדת שלמה בכחה הציורי והמעשי ע"אפשר כ אי, האלהי על הנפש

מתכונתה   ה ולא נתקלקלהלא נפגמ, פ טבעה השלם"בכחה הפנימי ע רק אם הנפש היא שלמה. שנוצרה לה

נחלק אחד מהאור הגדול האלהי המופיע בכללות  רק אז היא מוצאה את עצמה, הטובה בטבע יצירתה

שראוי , עליונה גדולה ואדירה המחיה את כל המעשים והברואים ומוביל אותם למטרה טובה ,המציאות

הציורית  מצדה אל השלמותכ רק בהיות הנפש מוכנת " ע."בפעלך' ד כי ש מחתני"לשמח עליה עד מאד  

בכלל המציאות שעל ידו היא מקבלת  א ת פני קונה  י הסתכלותה החודרת בהוד האלהי הזורח"ע, בשמחה

מוצאת בנפשה היא מחברתה  שאותה השמחה שהיא, ואל השלמות המעשית, ויראת רוממ ות באהבה

אז היא  רק, של מצוההיא השמחה , הטוב המוחלט לעצמה ולכלל המצוי דוקא אל המעשים המביאים את

לא תוכל , המעשי באיזה צד מהפגימה שתהיה אמנם בהפגם כחה הציורי או. מוכנת להשראת השכינה

ומחיה אורה של שמחה  יסוד להעריך את ההקבלה אל הזוהר האלהי הכללי שהוא הולך למצא בנפשה

חסרון  המורה, תי עצלו"כ אם הצד המעשי שלה נפגם ע"ע. המציאות ושפעת החיים המעשיים את כלל

הציור מהשקיף אל אמת ת  החיים כמו שהם נשפעים  י חסרון כח"או עצבות שבאה ע, הכשר לצד המעשי

אמנם  , ממלאה שמחה ומגר ש כל עצב שבהיותו נשקף בנפש הוא, האלהי הכללי בכלל המציאות מחסד

שהולכים בחסד  המלאים  ההיפך מהוד החיים, כשיהיו ציוריה ותכונה שלה המעשית כשם שהנפש נפגמת

להיות   כמו כן אם כח הציורי להיות שמח ועלז וכח המעשי, והכללית אל בכל שדרות המציאות הגדולה

לאותה המטרה שההוד האלהי מושך את   אבל לא יתאימו בפנימיותם, מוכן לפעול אמנם יהיו בנפש

מעבר מזה מחשיכה  שהעצלות  כ כמו"ע. תמנע האורה האלהית מלחול על הנפש ההיא גם אז , המציאות לה

שתיהן  בהיות, והעצבות מחשיכה את הכשרון הציורי, הנפש ליוצרה את הכשרון המעשי ומבדילה בין

כן בהיות ציור השמחה קשור אל דבר , " במקומו עז וחדוה", ההיפך מהזוהר האלהי המלא חיים וחדוה

, של החיים שבחסד עליון פ שלכאורה יש לעצם הציור איזה דוגמא עם  האור הכללי"שאע ,בלתי תכליתי

נוסדה  א בערך הצד החיצון של הציור שלא עליו"אותו הדמיון אינו כ אבל. הם מושפעים על כלל המציאות



מהאורה האלהית כמרחק הציור של העצבות מזוהר  אבל בערך אמתת מהות הציור הנהו רחוק, מציאותו

חה לדברים של תוהו הוא מונע השמ כ השחוק המרתק את "ע. האלהית המלאה את כלל הבריאה החדוה

ההפכי באמת  מציאותו  מפני שמטביע בקרבה ציור, והשראת השכינה מלחול על הנפש את האורה האלהית

שאנו   ,בהשקפתינו על ההארה האלהית שאנו משיגים בכלל המציאות אל הציור שאנו יכולים להשיג

 הטובים והכבירים מהשפעת הנמשכת ממ עשים משיגים בכלל את  ציור השמחה מפני התכלית המעולה

בתור דוגמא  לשפע הכח  ולענין הצד המעשי והכשרו שצריך להמצא בנפש. ההולך ואור החסד והחיים

למעשים  אמנם צריך כח המעשי הזה להיות מקושר, אדון כל המעשים ,המעשי המלא של אל פועל ישועות

ית שהאדם קל בתנועתו ואיבריו אמנם הכנה מעש היא, אבל קלות ראש. תכליתים המביאים ברכה לעולם

רק כ כל , השכל ואור התורה והמוסר אבל מה יפעלו באין הכרע של דעת ובאין משמעת אל, לפעול ממהרים

מלהאיר בעמק הנפש  הכשר לכח מעשי ריק כזה הוא מונע את האורה האלהית .העולה על הרעיון הנקלה

והנה  .הפועל והמחיה המלא את כ ל היקוםבחיצוניותו לכח האלהי  כ"ההפכי ג, לא פחות מכח העצלות

. והקלות ראש מעבר מזה הוא כח הפכי חיובי השחוק, העצלות והעצבות מעבר מזה הוא כח הפכי שלילי

, יהיו לא שלילים ולא חיוביים שלא, אופן אפשרי למצב הנפש בשני כחותיה המעשי והציורי אמנם ישנו עוד

יען , האלהי וכשרת למצא בעצמה כח דומה ומקביל להאורהנפש אינה מ מ כשהם פועלים למלאות את "ומ

, בין בכחם הציורי בין בכחם המעשי, מלאים עצמה כי כח החיים כשהם באים מעין דוגמא ש ל מעלה הם

אבל בעת תשפל הנפש . המציאות כולה מקבילים לעומת כח החיים הכללי השופע בחסד אל בכל ואז הם

ממלאים אותה  אות נפשה בציורים חדשים מרהיבים שהםבקרבה אך למל בכחה הציורי ולא תמצא

זה המצב  , הנמוכים ההולכים ברפיון ובלא שום כח אדיר א בשפלות ידים תחזור על ציוריה"כ, שמחה

שהנפש משתוממת ואינה משיגה את כח  מפני, הרבות בדברים בעד גרעין קטן של רעיון, את השיחה מביא

היפך מההארה האלהית  ,ובבת על מרכז קטן ומרבה עליו שיחהכ היא ס"ע, במילואם החיים הציוריים

וענינים  יהיה דנרים, והכח המעשי המקביל למצב ציורי כזה. רגע החיה ופועלת חדשות בכל עת ובכל

בין בצד  , בין בצ ד המעשי, אלה שלש הנטיות .בטלים שאין בהם כח חיים אדיר ותכל ית רמה ונשג בה

להיות , האלהים ישרה שעל זה עשאה, נה הטבעית האמיתית שבנפשהנה נוטות מ התכו ,הציורי שבנפש

רק , ומתחברת מי ד לכחה המעשי שתהיה השמחה של מצוה מוכנת להתמלא בכחה הציורי בשמחה

תוכה מהאורה האלהית בהיותה גם היא   היא מתפתחת כראוי לה ומוציאה אל הפועל את הגנוז בתוך אז

והוקבל ביותר , והשמחה ר שמחה מהאור האלהי מקור החייםהמציאות השואב חיים ואו פרט אחד מכלל

". מנגן  ועתה קחו לי" הציורי השלם עם הכח המעשי במקרא שכתוב  כח שמחת המצוה המאחדת את כח

הוא  אות חי על הת חברות כח הציור הפנימי , נשגבה כשנערך לתכלית, הניגון המעשי הפועל בכלים מעשיים

כנגן המנגן ות הי  ' והי. "וחסד בעולם להרבות חיים' כ לדרכי ד"הנוטה גאל הכח המעשי '  מחדות ד המושג

פ המצב  "לה ע בשמחה ובטוב לב המשכת הטוב והחסד בפועל שהיו אז נצרכים לעשות, " 'עליו יד ד

'  ואני בד. "ההולך בדרכיו אשר נפשו דבקה בצור  מעוזו כ חסד עליון וטובו על יד נ ביאו"להמשיך ג

 " . ישעיאגילה באלהי אעלוזה

 

w . 

 
-לאות על הטבעיות בכל דבר היא הנחת. לחלום טוב אמר רבא וכן, אמר רב יהודה וכן לדכר הלכה

השמחה היא דבר טבעי לנפש האדם ולזאת   ובאשר. הפנימי המורגש במצב והכשרון המתפתח כראוי רוח

שמחה הוצאת כחותיה ה י"כ בכל אורחותיה מתגלה ע"ע, ולשמח בא ור פני מלך חיים' ד נוצרה להתענג על



כן הכשרון  ,י השמחה ביחש שמחה של מצוה"שהכשרון המעשי מתפתח ע כ כשם"ע. אל הפועל במילואם

כ חלק  "שהוא ג, וכן הכח הדמיוני. יפה בדכר הלכה ומתגלה כח השכל, י השמחה"כ ע"השכלי מתפתח ג

,  כ כן לחלום טוב"ע. ונההנפש על מכ פ תכונתו הטבעית בהיות הנחת"הוא מתפתח ע, בכחות הנפש חשוב

'  הולכת בדרכי ד  האנושית כולה מוכשרת ל קבל העונג והשמחה בחייה בהיותה את  הנפש'  כאשר עשה ד

כ אז  האדם "כדי שיתענג  ג, הרעיוני שמתגבר בחלום כ גם  בעת ש נתה הוכן הכח"ע. הישרים

כ אחריהם "אירים גומש, הלב הדמיוני בתענוגים עדינים הבאים מציורים צחים המשמחים את בעולמו

 .הטובה' לפעול ולעבוד עבודת ד רושם טוב לצהלת נפש ואומץ רוח
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, פות מר  תכוינהטלפני רבו ואין שפתותיו נו כל תלמיד חכם שיושב, ר גידל אמר ר ב"איני והא

.  ת שושנים אלא ששונים"א, אלא מר עוכר ת מור עוכר"א, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר שנאמר

היא מתאמת  מאד   עשה את האדם ישר והתכונה האמיתית שבטבע הנפש האנושית האלהיםבאמת 

הוא   וראוי, הלב בדרישת התורה היא נאותה מאד למצב הנפש-וטוב כ השמחה"א. לדרישת החכמה והדעת

אמנם עלינו שלא לשכח כי כבר אין אנו  . ללב לפי זה שתמיד יהיה העסק בתורה שעשוע לנפש ושמחה

את טעמנו הטבעי  עונותינו ועונות אבותינו קלקלו כבר, פ טבעו הטהור האמיתי"ע אדםמוצאים את ה

ותחתיו נקשרה בלבבנו אולת וחשך , בטבע סר מ עלינו עד שהחשק הטוב להשכיל ולהיטיב, הטהור

עד אשר ב ראשית  . ודעת אלהים אמ ת שהוא ההיפך מדרישת החכמה, הוללות וכל חמדת עין חיצונה של

אשר לא  , והנמוך את הלימודים היותר יקרים ועקריים הפוכים הרבה לטבענו הגס פ רוב" עלימודינו נמצא

אלא שעלינו לדעת . ימררו את  ר וחינו ויהיו עלינו למשא א   עוד"די שלא נשבע שמחה ועונג מהם כ

לנו המלחמה  ' תהי, והדעת בטרם נבא אל עומ ק ים החכמה, וכי רק בהה תחלה, לעמל יולד  שאדם

כי , ינעם  כראוי בקדוש ת התורה אז   תבא חכמה ב לבנו ודעת לנפשנו אבל אחרי  התקדשנו, אתוההכבדה הז

כ נואלו מאד אותם   שרוצים לעשות את  כל "ע . ותורתו' תשוב הנפש לטבעה הטהור להתענג על ד

לא באופן כז ה תבא חכמ ה  . שעשועים כ לתלמידים הצעירים והמתחילים בערך של"הלימודים ג מדריגות

נעים ונאות מאד מצב   פ שיפה"אע. רק חכמה שלמדתי באף היא שעמדה לי , בהולדו  פרא האדםבלב עיר 

, אמנם חלילה להיות בהולים על העונג הזה, תורה וחכמה בדברי, מילוי הרצון והשעשוע, השמחה

זה החלק יסיר מהמתחיל את   . עתו לקנותו בלא, הצד החיצון אל החכמה ואל דעת האמת בשעתו שהוא

ת עם חפץ "לד כי לא  יוכל כלל להתאים העמל הגדול הנדרש, ולעמוד על האמת עמול ולהתיגעהחפץ ל

א לאותם שכבר יגעו הרבה והרגילו את   "אינה נתונה כ מתנת אלהים זאת, השמחה והעונג בתחילתו

כ "ע. הוא מ רבה להם ששון ועונג רב עד שכל עמל נפש בדרישת התורה והדעת, בנועם אור האמת נפשם

לפי הכנתו הלא   מ המתכוין ליהנות ממנו שלא"מ, המועיל הרבה בפעולתו בעולם ההם הוא הכחכשם ש

שהוא עדיין זקוק לרב  , והוא עדנה במצב המתחילים ,ח היושכ לפני רכו"כן כל ת, יהפך לו לרועץ

, מלת לע"חפץ כבר שלא יהיו לו ד הוא, ואין שפתותיו נוטפות מר, על האמת והיושר בדרכי תורה להעמידו

המדה המוכשרת   הוא מתקרב אל אישה של תורה שלא כפי. תכוינה, והשעשוע א לבקש בהם את הנעים"כ

שיביאהו לאחרית טובה ושמחה וגם , שכלו ויושר הגיונו ויאבד בזה את כשרונו ואת התפתחות, לו

הנמשך הוד החכמה והעונג , החיצוני השושנה היא היפה בפרחים המרהבת עין במראיה. בבא עתו עונג

, א הטוב הפנימי"כ אבל לא הזוהר החיצוני הוא העיקר בקנין, מזהיר הוא ונעים ממנה לכל הוגה בה מה 

לשושנה  לבושם הטוב שהנשמה נהנית ממנף ממה שנמשל, למור שיותר הוא נמשל, השגת התוך והאמת



יך להגיע אל שהוא צר) שרק(המתלמד לדעת , השונה ,וזוהי חובת המתחיל. המענגת רק ה חוש החיצוני

ולא . משמחת לבבו ועינוגיו הטבעיים ושעבורה צריך הוא להיות מוותר הרבה, העומק שבתורה אל, התוך

אמנם , "מר עובר ,א יקבל עליו את מרירתה בהתחלה"כ, העונג והשעשוע בתורה ידמה שימצא תיכף את

וירגיש מתקה ועדנה  , תבא חכמה בלבו לשמחו ולעדנו וסוף סוף, עובר ולא מתמיד הוא המצב הזה

את  , גם בהתחלת לימודו, בהם בעיקרם ולבקש, ת זמירות"אבל רק בתנאי שלא יחפוץ לקרא לד. תורה של

לשמח שמחה ילדותית  כאילו נועדו הדברים הקדושים שהעולם משותת עליהם רק ,הצד המענג והמשעשע

רה המזהרת ו סוגה כ לדרך האו"יבאו אח, שבהתחלה י  היגיעה וחיי צער"רק ע. לכל ערלי לב

אמנם רק השפתים הנה " . רוכל מקוטרת  מור ולבונה מכל אבקת", ומנעמת את  החיים בכל עונג ,בשושנים

. היא לנפש החכמה ערבה, הפנימי של האדם מצד הנפש החכמה ונטיותיה כלומר הצד, הנוטפות את המר

ם שגורמים שבהתחלה ה, הטבעית אחרי נטיותיהם הכלים החמריים וההמשכה, אמנם הצד החיצוני

בעבור התוצאות הטובות היוצאות   שצריך אמנם לקבלו באהבה, המרירות והעול מהלימוד והשינון יורגשו

 " .ניתי למען אלמד חוקיךוטוב לי כי ע. "קדושים מהסבל לקנות חכמה ודעת
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א  "ב לא יבא  כהיא מדת הח כמה שהעונג הרוחני הנשג לבד האמור שכך . הא  כרכה הא בת למידא, לא קשיא

רק לו יאתה נטיית השמחה  כ הרב הגדול כבר בתורתו"שע, גדול וקנין רב של חכמה ודעת אחרי עמל

שתהיה לו   עליו לקבל את העול ולהכיר ערכו כי עדיין לא בא למדה זו ,והתלמיד המתחיל. ת"והשעשוע בד

ן התכונה הראויה למי שמכין  מזה מצב הנפש שונה הוא בי חוץ. א ליגיעה"דעת התורה ודרישתה לשעשוע כ

.  הדברים שכבר הם קנויים בידו למי שעסוק בהרצאת, עצמו לרכוש לו קנינים רוחניים חדשים את

באותו המושכל  המון המחשבות הצדדיות שאינן מניחות את  לבבו ל התיחד שהראשון צריך לעמוד נגד 

היא יותר מסוגלת למצב ,  בכחכניסת המחשבות במושג א חד והעמידה של. שהוא צריך לפנות לבבו אליו

. והמחשבות עלולות להתפשט לעברים שונים שכחות הנפש מתרחבים, לבד ראש מלמצב של שמחה של

אז כינוס המחשבות אינו , אחר שהאדם צריך להשפיע מחילו הרוחני השמור כבר בידו על איש אבל בשעה

מבור רים למדי   המושפעים כברבהשפעה של חכמה היא רק כשיהיו הדברים כי המדה השלמה. צריך לו

, מחשבות אחרות לא יפריעו כלל את השג תו באותו המו שג עד שהמון, וקנויים קנין עצמי אל הרב המשפיע

איש גדול דעה עלולות הן להוסיף עוד   אדרבא פיזור המחשבות על מושגים שונים הצבורים בלבו של ואז

משלים מחוכמים   לו ממרחק אמצעיים של דבריולהמציא , שהוא עסוק  בהשפעתו לוית פאר לאותו המושג

כ השמחה יותר מכוונת בתו ר "ע, ההשפעה הלימודית שיועילו ביותר להטבת, ודוגמאות מל אות בינה

 .הא כרכה הא כתלמידא, מתאמת לצורך ההשפעה נטיה
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כי הא דרכה מקמי דפתח להו  . הא לבתר דפתח ק הא מקמי דליפתח"ול, א הא והא ברכה"ואי בע

פ שמדת   "אע, הרב עצמו. ופתח בשמעתא למוף יתיכ באימתא, אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רכנן לרבנן

שיוכל מכולם להעזר , שונים שהיא מרחבת את נפשו ומפזרת את מחשבותיו על אופקים השמחה נאותה לו

יים עד להרבות באמצע שלפי שכל התלמידים צריך לפעמים, בהעיונים העמוקים בדרך ההסברה לתלמידיו



, דעת אוהב חכמה ומבקש תמיד ל הוסיף,   הרב הוא איש גדול באמת אבל אם , כדי להביאם לאמתת הבנתם 

כ לקבל הוא "א יכין עצמו ג"כ, ההשפעה לבדה הוא לא יסתפק בלמדו את  תלמידיו רק באותה המדה של

יף בהם לקח מ יוס"ולמדם מ פ שכבר ידע אותם"שאע, בדעת עומק אותם הענינים עצמם תוספת שלימות

שכלו על אופק  אותה המדה  של לבד ראש הנדרשת למי שצריך לצמצם את  כ גם לו נצרכת"א, ועיון פנימי

כ  "כ ההכנה אל העמל והיגיעה לא תחסר ג"א. מעיניו למען ימצא בו דברים שהיו עד כה נעלמים, חדש

א מאהבה  אמ יתית "מידיעתה והבנתה כ לא  מא הבת העונג המושג, האוהב את ה תורה באהבת  אמת מהרב

העוסק בתורה לשמה  .היא התכלית העצמית, בקניית חבילות חבילות של חכמה שעצם הידיעה וההוספה

וכבד    ובאמת סיבות השמחה. נמצא במעמד של תלמיד בעת הלימוד גם בהיותו רב הוא יכסוף להיות, ממש

, תן הידיעות שכבר רכש לובהסתכל החכם על או ,הראש בנפש תהיינה ההשקפות השונות על ערך הידיעות

בתור מגיע למרכז תכליתי  אז, כ לפניו בטבע בהיותו כבר בא ללמד"הזו צריכה שתהיה ע שההסתכלות

הענינים שכבר  וכי גם באותן, כאשר ישים אל לב כי אין סוף לתכונת הדעת אמנם. תתעורר השמחה בנפשו

אז תתעו רר בו התכונה של ,  ולחדשלהתבונן עוד להוסיף עלה בהם על מדרגה ר מה עוד יש כר נ רחב

השתכלות הנפש שלא באה עד כה  אמנם  אותו כבד הראש עצמו הנמצא במערכי הלב מצד. ראש כבד

י "ברק פנימי ע מ גם זיו השמחה צריך שיאיר בתור"מ, הולכת ושואפת אליה ושהיא עודנה רק, למטרתה

כ כאשר יצייר "ע. תה מושגת כברהידיעה הברורה בהיו מה שיצייר לו האדם את ש מחת השלימות של

מי אמנם יוכל לצייר ציור בהיר . המבוקש אז יחרץ יותר לבא אל, הזה יפה לפני למודו וישיג ערכו העונג

בכללותה מצויירת לפניו   רק הרב שכבר הידיעה, הנזקקת לכל ענין וענין לפי ערכו הנאות לשמחת הלב

לתלמידיו את  כ לצייר"הוסיף ג, ו בנפשו שמחת הידיעהבצייר, דפתח כ מקמי"ע, והוא מתענג כבר על הודה

את כל התלאה של הטורח הגדול והעמל הראוי למתחיל  כ אחרי אשר יעברו"כללות העונג שיבא להם ג

המשקיף על סוף דבר ישכיח בבהירותו  הציור המהיר. שירד לסוף עומק של ענין נשגב ומרום החדש לו עד

הנשקפת מרחוק באותו  ובחן השפוך על התכלית, ת הלימוד הכבדהנפש של יגיע את היגיעה ומרירות

הלימוד  אחרי שהלב הוכן לעול, כ אמנם"אח. כ רננן"הוו ברחי ג הציור הכלול במילתא דכדיחותא ההיא

וכמצייר שעוד צריך גם הוא לפי , ומצפה להשתלם כיודע את  אשר יחסר לו, אז יתיב כאימת א, בקורת רוח

שבכל אופן עוד , אל השגת אוצר הדעת לעבוד עבודת משא עד כד י לבא,  לפי ערכםכ תלמידיו"ומכש ,ערכו

מטרה אהובה ונכספה  כתכונ ת ההולך ומתכוין אל, והוה יתיב באימתא, הם עסוקים ימצא גנוז בענ ין שבו

העונג   תוכן הבדיחותא אמנם ית כן לצייר רק בהעביר על הרעיון כי .ופתח בשמעתא, מאד טרם בא  אליה

שהעונג איננו בשום אופן , פ טבעם"צרכי הגוף ע כעונג התאמת מילוי, תלוה אל החכמה וההשגההוא מ

ערך העונג . החיים הטבעיים א תולדה מחוייבת ומכוונת מהמצב הנאות להולך בחוקי"כ יסוד התכלית

ובם חי כ בציירו בשכלו ציורים שכליים שלא נבחנו עדיין"להגיע לו ג אפשר, והשמחה של הציור המדעי

זקיקה אל תכלית שעוד לא הושגה תטביע על  שאמנם הצורה של, וערכם ביחש האמת וגבול המעשה

ראוי שימצא בחכמה כעין   כ"ע. היחש שלהם אל בירור ה אמת ואחריות המעשית שבהם הלימודים רק

ם הנעי ציורים שמשמחים את  הלב בבהירותם וסגנונם, פוריים ומזינים פ שאינם"פרחים מרהיבי עין אע

שאמנם יגדל ההפסד אם ישתמש בהם מי שלא  , מובטחים פ שבערך דרישת אמת וחקר דין הנם בלתי"אע

הממלאים את התפקיד האסתטי של  ותחת היותם רק במערכת הדברים המענגים, ערכם ותכליתם ידע

מקומם זמנם  וישכיל, אבל מי שיודע ערכם. מזינים את  השכל העיוני והמעשי יחשבם לדברים, האדם

ומתוך אותו  הציור הבא בתור דבר שאי ננו חסר שום  .לו ירחיבו את הדעת ויפריאו את השכל, שיעורםו

א חרי , השגת  תכלית אמיתית ומדעית מתגלה ק צת הוד השמחה של, שהרי עצם ציורו הוא תכליתו ,תכלית

 חסרון  מדבר שאין כי רק בציור של שמחה. בהשגת האמ ת לאמתו בענינים עקריים שיבא האדם למבוקשו

. ערך של שמחה אמיתית הבאה באמת א חרי השגת המבוקש יוכל להכיר איזה, התכלית מעיב את אורו



ומצאנו רמזים חזקי ם  , בדורות קרובים ל"תכלית הפלפולים היותר רחוקים שהשתמשו בהם רבותינו ז זהו

כ על " האסתטי גלחוש בתור פרחים ותבלין להמציא מרגע, בימים היותר ראשונים כ"שכבר היו נהוגים ג

, לו מזונו וערכו בעולם הציור המעשי והספרותי כמו שממציאים, שדמת התורה ומושגיה

כ לכל "שכשם שהפרחים הם ראויים ג ל"וכבר ראו חכמים ז. ב"בסיפורים ושירים וכיו, וציורים בחיטובים

ה שעל פרים המעל כ לאותם רמי"כ בחכמתה של תורה ג"האסתטית ראויה ג כמו כן ההשלמה, עץ פרי

טעמים  ן"מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ בק ואין, השכלי שבתורה יחיו בית ישראל

שלא יכלו להבין את הצורך בשימושים  נמצאו רבים, ר"וברבות הימים כאשר ערבה כל שמחה בעוה .

הבקורת הדרושה  א בהכנסת ם תחת"כ את המגמה של  אלה הציורים כ"להכיר ג לא יכלו, אסתטיים בכ לל

, כ מח סרון הכרה ב ערכם"ואחרים ג. א  חייבים"לצאת כ ומובן שלא  יוכלו, לענינים מדעיים ומעשיים

הכנסתם בגבול מלתא דבדיחותא דבדחי  הפריזו את מדתם עד שתחת, של אלה הציורים, ושיעורם יחוסם

עמה דאגה ושאי פה   ןהראוי להם לשמח את הלב בציור של תכלית שכבר הגיעה שאי תחת השימוש, רבנן

בהרגשה כזאת שאין  . וממילא הורגש ביותר חסרון תכליתו ,הכניסוהו לגבול השמעתא עצמו, דוחקת

אמנם רבה נתן לדבר את גבולו . תעודתו פ אמתת "וממילא אבד ערכו המשמח ע, כ תקוה להגיע לו"ג לה

הכי יתיכ כאימתא  ובתר, ןלומר המלתא דבדיחותא מקמי דפתח לרבנ, לנו לעינים האמיתי שראוי להיות

מובן הדבר שערך שעשוע כזה אי . אל המועיל העיקרי להבדיל בין הערב ביסודו, ופתח כשמעתא

המחרזת במחרוזה אלהית את  כל  ,א באומה  שתורתה היא חייה ואורך ימיה"להיות נולד כ אפשר

, אשר אתה ' ורת דהיא מוצאת עצמה מאושרת להיות קבועה כולה בחקר ת שבהיותה מתעלה, חמודותיה

 " .בחצרות  אלהינו יפריחו' שתולים בבית ד ,כ פרחיה"מתוק לחכה ישעשעו נפשה ג' ובאשר פרי
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עיינינן  ]לאו[אמרי ספר ק הלת , ומפני מה לא גנזוהו, ז"זא ואף מפר משלי בקשו לגנוז שהיו דבריו טותרין

שמעט , ני המשוטט על הענינים המושכליםהשכל העיו יש הפרש בין מהלך. נ ליעיינן"ה, ואשכחינן טעמא

המופשטים וחזיונות העולם שבהם  א דנים הם על הענינים"שנוגעים במעשה הפרטי של האדם כ הוא מה

של כל אדם   דרכי השכל  המעשי הנובע מדרכי  המשרים המוטבעים בנפשו ו בין, עסוק ברובו  ספר קהלת

 העיון של השכל העיוני הם רחבים מאד דרכי. לאור ישר כשמשתמש באור החכמה והצדק להוציאם

ת   "הוא כשתהיה תחלתן ד והיסוד העקרי בהם, ומקומות הסיבוך  בהם מרובים  מאד, הרבה ומסובכים

שתכלית  וידע, הראשית לשוטט במושכלות לשם האמת  והיושר הפנימי פנייתו' כלומר כשתהי, ת"וסופן ד

י אור  "סד אלהים על בריותיו בדרכי תורה  עבח מגמתו היא  להגיע אל יסוד האמת הגבו ה שכבר הושפע

ותהפוכותיהם יועילו לו רק  אז כפי רוחב הדרכים וריבוי העיונים, א"שעל בחירי בנ' ורוח ד נבואה, תורה

אצלו עומ ד   כי היסוד המעשי, בעמדו באמצע הדרך לא תצא ממנו תקלה אבל גם. להרחיב שכלו וכח בינתו

וטרדת עיונו באמצע . והסוף מזריחים עליו מאורם והתחילה, ימיפ דרך התמימות  והיושר הפנ"מבורר ע

של אדם ישר רק זריזות לאסוף  היא טרדה עיונית הממלאה לבו, כ מבוקשיו"שלא הובררו לו ג ז"כ, הדרך

שהם מיושרים   כמו, להבנה ברורה בדעת האמיתיות שיהיו מבוררים בבינתו עוד חיל בחכמת לב עד שיגיע

. ת"ת ותחילתו ד"היה לספר קהלת העיוני כשהיה סופו ד כ די"ע, וידיעתו הכלליתכבר בלבבו ואמונתו 

בו לא יתכן , המעשים מיד כספר משלי לא כן הוא עם השכל המעשי הדן על הנטיות הפועלות על אמנם

הלא מסוכן הוא הדבר  כי. ת"בדרך ארוכה עד שיגיע לסופו הנעוץ בתחילתו בהיותו ד שילך מהלך הסיבוך

י "ע כ לא הית ה יכולה דעתם להתקרר"ע. יוכל לתקן א ת אשר  עותוי ומי, כ לשעה קלה"ול מעשי גשל קלק



למופת על מהלך העיונים , להתפרש במקומו א היה צריך הדבר"ת כ"מה שאמנם ג ם הוא תחילתו וסופו ד

. ןרחוקים מתחילתם וסופ להיות ישרים במקומם  גם  מבלעדי החיפוש אחרי חשבונות המעשיים שצריכים

אחרי  שיהיו דברי האמתיות העיוניות נקבעות לאמתתן גם , בעולמו 'אמנם כך חקק אדון עולמים ית

הקשותו בלדתן במצאו את הדברים המושפעים לו  ועם, ההשפעה האלהית דוקא עם עמל האדם עליהם

ואז תהיה לו האמת אמת    עד אשר ביגיעה רבה יעמוד על האמת, וחכמה קשים להולמם מדברי תורה

מה שהיו  בין, הקנוי להתרגל במושגים ש משנים את צב יונם בפנים הנפש והטבע. עצם מעצמי נפשו, צמיתע

מועיל לאדם , המדע שבא בעיקרו בדברים העיונים בתחילת ההשקפה למה שיצטיירו אחרי בירור תמצית

ק כפי יתכן שיהיו נהוגים באדם ר מ לא"מ, עם שלחשבונות רחוקים לא נתנו, בדברים המעשים שגם

כ כדי "ע. הנולד   הרואה את -כ איזהו חכם "ג, בחכמה המוסרית והמעשית שהרי גם, ההשקפה החיצונה

שיצר לב , האמתיות המתבררות רק  במושכל שני לקנות אמונת אומן בבי רור החיוב המוסרי של

ת  המעשים הם מבצרים את ההוללו מפני שרק המשפטים, וחלישות נפשו מקטרגים עליהם ביחוד האדם

' הלא לא הקנוי ומבלעדי הרגל גדול והטבעה פנימית שהאמת, אדם מחמדת ן והתאוה השלוחה שנפשו של

המביאה לידי ידיעה יותר עמוקה , אחרי הפליאה ,א הבאה אחרי הבירור"בהשקפה השטחית כ

בהרחבה איך האמת המושגת היא ר ק    ששם הדבר מתגלה, ז בא מטבע השכל העיוני"ההרגל ע ,ומבוררת

המדעי לתן כבוד האמת   ומתוך הקביעות של הטבע, בצעיף ההעלם בתחילת המחקר רת והמעולפתהנסת

כ להוקיר את   "ז יהיה אפשר להשריש בלב  ג"ועי ,למה שמתברר אחרי ה מסקנא העיונית

השקפת החוש החיצוני והגס על  פ"לא ע, פ המשפט היותר גלוי"כ לא ע"המעשיות כשהן באות ג המסקנות

הרחוק של  שאמנם הוא קרוב יותר מהמהלך, פ המשפט הפנימי"א ע"כ ,ותעודתםערכם של החיים 

פ רוב פראית ומשגת א ת   "שהיא ע, ההשקפה החיצונה מ גם בו יד העיון גוברת על"מ, העיונים המופשטים

, נמסרים אחרי העיון והמסקנא הנולדת ,בספר המעשי, כ התכונה להיות גם במשלי"ע. האמת והיושר גבול

י המשפט "באה ע, והסוף לא להתרחק עד אריכות החוברת של התחילה, בדרך המיצוע פ"אה עכאחרי הפל

ואשכחינן   ספר קהלת ע יינינן. העסוק ברובו בעיונים מופשטים, המדעי ,שכבר יצא בד ימוס בספר ק הלת

 .נ ליעיינן"ה, טעמא
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כמילי  ת הא"ק הא בד"ל, כאולתוכאולתו וכתיכ ענה כטיל  ילסכתיב אל תען כ, ז"ומאי דכריו מותרין זא

ישנן דיעות רבות הנוטות  מדרך האמת   שבעליהן  .יסוד חילוקי הדיעות נמצא בש כל וגם ברצון. דעלמא

הרצון של בעלי הדיעות ההנה  וישנן דיעות כאלו שמפני הנטיה של. מפני ששכלם הטעה אותם נכשלים בהן

בהם עד  משום כך נשתרשו, ולדרכי לבםמוצאים בהן צד נאות לתאותם  שהם, אל הסכמות מוטעות

א מוטעה "כיון שבעל הדעה הכוזבת אינו כ, השכלי להראשונות מועיל מאד הבירור. שנקבעו גם בשכלם

דעתו לדרך האמת  י שוב מאולתו  הלא בשמעו דברי שכל המישבים, לו צד קנין ט בעי בטעותו בשכלו ואין

י  "אותה ע יעות נובע מנטיה רצונית שכבר קבעהנטיה מדרך האמת בד אמנם מי ש יסוד. ויחזיק באמת

כי הלא יחוש בנפשו שהוא , לאיש כזה לא יועיל הויכוח ,דרכו בחיים בשילוח רסן ופריקת עול תורה ומוסר

הסוררה שכבר כבש לו בחייו לדרך   מוכחש אם ישוב להחזיק בדרך האמת ההפוכה מנטייתו ומדרכו כולו

הנכון להדיעות  יהיה השם, נקרא  את ה דיעות בשמן  הנאות להןוכאשר . רבים י המון מעשים"כבושה ע

-תוכן תכלית  התורה להיות האדם משכי ל בפועל בשכל כי זהו , "דברי תורה", שמקורן הוא  מחקר ושכל

כ לצדדים של דברי הרשות ומילי "ג פ שפעמים רבות יסתעפו הנטיות השכליות"אע, בדרכי אמת ' ד-דעת



מחקרי דעת  , תורה מ יסודם השכלי הוא דברי"מ, סדרי החיים והחברהכ "ישתנו ג פ ערכם"שע, דעלמא

, הדיעות שיסודן הוא הכח הרצוני וההסכמה הקדומה אבל.   'במוסר ואמונ ה וחכמת לב בדעת ד

והמורגשים מצרכי הגוף  ראוי ללכת אחרי  כי רק בד ברים החילונים" . מילי דעלמא"העיקרי הוא  שמן

פ טבעם יקראו  "ע כ"ע. פנימיות אין להם כל זכות להכריע-ת ודיעותדע-במשפטי אבל, הנטיות והרצון

כ בעניני תורה ויסודות "את הגבול הנכון ויכנסו להרוס ג פ שברוב הפעמים יסיגו"אע, "מילי דעלמא"

, שהיא נאותה רק למילי דעלמא, יצאו אבל הלא נכיר את טבעם כי רק מיסוד הנטיה החפצית. קודש דת

תען כמיל  אל"שעליהם ראוי להחזיק בכלל , נטיותיהם בכלל מילי דעלמא  לכלכ הם נכללים כולם"ע

א "כ, י המענה הלקוח מהשכל ישוב מטעותו"שנאמר שע כי אין טעותו בא ה משגיאה ש כלית עד, "כאולתו

כסילים כאלה רק שבט מ וסר . שוממות מושרשת בעומק הלב הרע הפונה מדרך ישרה אל נתיבות היא

נכונו ללצים  "דעת  רק המה יורום, המדכא את נ פש כל גאה ומתנשא בשוא נתעה ,ותוכחת שופט צדק

, אפר הדמיון הכוזב מעיניהם ויראו את עיוות נטיותיהם אז יסור" . ומהלומות לגו כסילים, שפטים

" הא בד , "אל תען"ועליהם נאמר  ,כ לא להם המענה ראוי"ע. כ  מחקרם  המדומה"יכירו כי שקר  ג וממילא

 . דעלמאת הא במילי
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,  ל רצונך שתשתה כום של יין"א, אשתי ובניך בני ל אשתך"א, כי הא דההוא דאתא לקמיה דרכי

פ שההכרה של הסימנים אפשר לספר "ואע ,עין-כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים וטביעות. ופקע שתה

י "וההכרה שע, שהמבוק כדי שגם הוא יכיר על ידם את, מכיר את הדברים בעצמו כ למי שאינו"אותם ג

מ להמכיר "מ, מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי עין הלא אי אפשר לה להמסר-טביעות

לי לפלניא דהאי סימניה והאי  ואילו א מר איניש לשלוחיה אייתי, טביעות עינא עדיף מסימנא  עצמו

ודאי  יעות עינא בגוויהואילו אמר אייתי לי פלניא דאית ליה טב, ליה סימניה ספק ידע ליה ספק לא ידע

שאינה , פנימיות עצמיות הבירור שבנפש עין באה מכח-מפני שההכרה הזאת של הטביעות, ידע ליהי

כן הם נמצאים , החושיים כשם שהדברים נמצאים במושגים. לשום תנודה רעיונית משארת אחרי ה מקום

השכל  ישנם כאלה שיד. ותבדיעות ישרות ואמונות א מתיות ונכונ ,כך במושגים  השכליים והמוסריים

פ מופתים חותכים ומבוררים שאפשר "ע ,ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמתתם

י הכלל של "מתאמתי ם ע שלבד מה שהם, כ אמתיות כאלה"וישנן אמנם ג, וספר להעלותם על שפה

, כל השמים מוהו תחתי כללה שנתברר לנו בבירור גלוי שאין כ"לפרטיה ע התאמתות כללות אמונת התורה

וההכרה הזאת כחה גדול הרבה יותר , את אמת תם עוד מסייע להם הרבה כח ההכרה הפנימית המכרחת

שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה  אמנם כדי. עין עדיף מסימנים-כשם שטביעות, הגיוניים ממופתים

שהם קילורין , המדות י הישרת המעשים והטבת"הטהורים והקדושים להשמר בנפש ע צריכים הרגשות

נדע  וזאת. באופן שתכיר את המושגים בכח טביעות עינה הבריא לעיני הנפש ומשמרים את חושה הפנימי

הכלל הזה מתאמת   . לצורך תיקונו של עולם הוא ה בעולמו"מ שברא הקב"וכ, שאין לך דבר בעולם לבטלה

וכיון שישנם מושגים כאלה שהם  ,ורךשכל המוכן במציאות מנטיות נפשיות הכל הוא לצ, הנפש כ בכחות"ג

הפנימית  י מה שמצטרפת ההכרה"והם נחקקים יפה בעומק הנפש ע, אדם צריכים לשכלולו המוסרי של

הפנימית הטבעית להשתמש בכחה ואסור הדבר   מובן הדבר שבכאלה צריכה ההכרה, להשכל ההגיוני

בהצטרף אל כח הכרת השכל  א"למה ככי לא תמצא הנפש מנוחה ש, השכל ההגיוני לבדו להיות נשען על

מורכבת    ,שלפי האמת ההכרה העמוקה הזאת היא עצמית. מתוך תוכה כח ההכרה ההרגשית הנובעת



כ הם מתגלים בעומק הנפש בתור הכרה "ע, להסבירם שאי אפשר להפה, מהמון היקשים הגיוניים דקים

אבל ההתפרצות מפני ההכרה  , שכלית והנה ההתפרצות מפני השכל ההגיוני תוכל לבא מכח טעות .פנימית

האמת מונעת   א מע קת רצון של  איזה תאוה וחפץ שכפי הדמיון תהיה"באה כ של היושר הפנימי אינה

אדם בריבוולעקש בקרבו  את כח ההכרה הפנימית עד  אז תמצא  הרשעה מקום לעוות, השגתו במילואו

חקרית המטלת ספק שלכאורה ראוי מ והבלבול יתראה לעינים בדמות ספקנות, הפנימי יתבלבל שחושו

שהיא דוגמת    א מערבוב הדעת ושכחת הערך של ההכרה החושית"אינו בא כ אבל הראוי הזה, להסתפק

טבעה ורגשה הפנימי נשארת צולעת רק  על הכח ההגיוני  ובהתחלש כח הנפש מעצם, העין השכלית-טביעות

בכל אותו החום והודאות הפנימית   לאאבל, שאמנם יוכל גם הוא להוציא דברים מושכלים לאור ,לבדו

, הדוגמא לזה בחיים הפרטיים .הפנימי וההכרה הרגשית משתמרת בבריאותה שהיא עושה כן בהיות החוש

,  הרוח השלום ונחת, האהבה, האימון, העונג, הנמצא במצב המשפחה היא השקט, אפילו החומריים

וההשפעות הטובות ,  לאהבתו לבניותוצאות שמזה, הנמשך מהיחש הבטוח של כל איש לאשת בריתו

כאשר נחקור אל עמ ק   והנה. כל מרחב החיים הכלליים והפרטיים הלא אין להן ספורות שיוצאות מזה על

אחרי כל החשבונות , המלא ביותר צניעות והוד קדושה יסודם במה האימון הזה תלוי גם בבית

המשפט , להכיל את גודל בירורה צרהשאמת ההגיון ק, שהיסוד העיקרי לזה הוא ההכרה הפנימית נמצא

מפני גודל כח   מ דוקא "ומ. עין-בירור הנעלה הזה כערך הסימנים אל ט ביעות ההגיוני עומד למטה מכח

יש בו שליטה למי שנשמתו נשחתת לגמרי , החיצוניות הבירור הפנימי שאינו נמדד במדת ההסברות

להיות מבטא  דבר י עזות , בטוחה כזאת נימיתשאינו מכיר כ לל את הערך והאפשריות של איכות הכרה פ עד

כי אין , במשפט הגיוני לאותה המחלה של עזות הפנים אין ראוי לבא. הזאת' והגלוי נגד האמת הברורה

מ מתלבש בצורת  "כ מפני שהוא מ"ע. מחוסר כח מוסרי א"החולי בא מחוסר כח הגיוני בזה כ

,  והפוכה מדרכי טבע הנפש כזאת  נטיה משונהלמה באה. צריך לגלות את יסוד המגמה, הגיונית בקורת

בפועל אם אינה  אם אפשר, כ צריך למלאות את הנטיה"ע. של רצון מעיקה הלא רק בשביל שאיזה נטיה

, הבקורת הזאת אם אותה התביעה הרצונית לא היתה לה או לצייר מה יהיה משפט, משחתת באמת

אותו חצוף המעיז פנים גם בבית  ן הזה שלכ הדיוק"ע. יבטל כח העזות המתלבש במסוה המחקר שבזה

מלא של   הוא צביון, וכניך כני, לאמר לו אשתך אש תי, של רבינו הקדוש מלא קדושה  וצניעות כביתו

כ בטוחים ומבוררים לאומה "שהם כ, שמים הכפירה הזוללה המנאצת כל קודש ומטילה מום בקדשי

וגודל . חשש ספק כל דהוא  ם צל צילו של איזהבהכרה פנימית חזקה ואמיצה שאין עמה ג הישראלית כולה

,  יותר בטוח מפני שהחוש הפנימי הוא מכיר, בגדרי שפה וסיפור ספרותי הבירור הוא מחייב שאינו נכנם

זרע , אשת כבוד כ שרה ובניו הם זרע קודש מ צבתם  ממש כאותה  הודאות של רבינו הקדוש שאשתו היא

להביע על ידו את  ג ודל האימות  י הוא דל וחדל כ ח היהשכל מופת הגיונ. ממעי יהודה יצאו אמתאשר 

פ "שאע, תביעתה הדיוקן הטמא של אפיקורסות ממין זה צריך להכיר את יסוד .ושלילת ההסתפקות בזה

ויד , מ הלא לפי האמת כבר לא היה מקום לתביעתה"מ ,שהיא מתנשאה לערך של בקורת שכלית

הלא ההכרה , כ בבירור הפרטי"ואח .י הבירור הכללי"עכבר עשה את פעולתו בהקנינים האמיתיים  השכל

הוא להתמך בחוש  שהבירור השכלי צריך, הרבה יותר מ בירור השכלי המופשט הפנימית היא עולה במעלות

בריבי רבבות קוים ושרטוטים  ,  כולם מבררים אמתתה החיים,  וההכרה הפנימית המבוררת. ובחיים

למרות ההתלבשות בצורה  אבל. לתן להם סכום ומספראשר אי אפשר , על כל סדר החיים המלאים

לשתות כוס   רצונך. כציור הגס שברצונות הראוי לאיש נבזה בפגעו בנכבד ,יש כאן רצון שפל מאד, שכלית

, לעקור נטיעות חזקות מושרשות בעומק הנפש מטבען אין עוד כדאי, בשביל רצון קטן ושפל שכמותו, יין

לדעת סיבת התגל ות החזיון המעציב  אמנם טוב לנו.  הן חזקות כהררי עדיצליח כלל החפץ לעוקרן כי שלא

, א כום יין"כ , ביותר א  ק טנות"כ, לא, ערך החוצפה כאילו יש כאן  תביעות גדולות שנראה למי שמסתכל על



חוצפא  הלא באמת  אפשר להגיעו גם בלא, וכיון שהרצון הפעוט הזה .שאינו שוה טיפול והרבות דברים כלל

אלא  . כאן צורך להתגברות  גם לפי מדת  הרשע כסל הלא אין, וכה מדרך היושר והצדק הטבעי כזהעזה והפ

נפשה היא משפלת עצמה לעומק הבוז  ומתוך שפלות, י חוצפא"א ע"סוברת שלא תגיע לכוס יין כ שהרשעה

 שמדמה בדעתו ,למשך תענוגי דמיון סואנים בחיים, כדי להגיע לכוס היין של החוצפה הכלבית רק

. מה שבאמת אינו כן, קערה על פיה ובפריצת גדרות עולם א בהפיכת"המושחתת בחוצפה שלא ישיגם כ

פ דרכה של "כ ע"יוכל ג, אין חיים בעולם יש נפש שפלה שסוברת שב אין יין שכרון של תאוות חומריות אם

לתענוגי בוז יבוז  מעצמו, אלא שההולך בדרך ישרה תורית. חפצו באין מעצור תורה למלאות אחרי

כבר ישנם דרכי  , נפשו עד שלא ימצא לו קורת רוח אחרת כ"אבל מי שהושפלה כ. הסכלים ובוערים בעם

מ "מ, שאין רוח חכמים נוחה הימנו פ"אע, ואם גם בהוללות. כ בעונג ושמחה"מרובים להיות חי ג היתר

,  הנטיה המופקרת סודכ בהיות האמת  מתג לה מ"ע. ואין כאן מעצור עצמי, עולם אינו בגדר פורץ גדרות 

כ איך שאין כדאי  הדבר  "כ ג"ורואה אמנם א ח, תאותה ממלאת היא  את , יורד כח החוצפה מערכו

ואמת מבוררת טבעית מושרשת בכל  ולאבד עולם מלא של הוד קדושה, כ בשביל דבר פחות כזה"כ ללחום

 .שתהופקע ,לב טהור ונפש בריאה
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. שתה ופקע, ל רצונך שתשתה כ ום של יין"א, נני  ואתהל אמך  א שתי"א, ח"ההוא דאתא  לקמיה דר

היא נוהגת בין בעניני דיעות ואמונו ת  , הגיונית ההכרה הפנימית העליונה באימות בירורה על כל הכרה מדת

המושגים העצמיים לו שקנה אותם  פ"שע', לאדם מקניני רוחו בהבנתו בדרכי תורה ויראת ד שמסתעפות

אשת חיל עטרת  ,שהיסודות הקנויים דומים לאשת חן, וענפים ציצים ופרחים ביגיעו נולדים לו סעיפים

ל ב   כל' והדברים המסתעפים הם הילדים אשר חנן ד, נמשלה בה  כמה טובה אשה טובה שהתורה, י"בעלה

בהתגברות ש ל חוצפה לעומת הדעות האמיתיות  אמנם הרשעה לא תסתפק. שומע המשכיל ביראת אלהים

הפנימי ביחש להבנת תורתו וקניני  מתוצאות ר גשו, רה ללב מבין ההולך בדרכי יושרבאורח יש המתבארות

הננו מוצאים את   כ"שבהן ג, כ נג ד האמיתיות  המקובלות"פעמיה להרע בקודש ג א תשא"כ, רוחו הפרטיים

ההגיונית הנשענת בדרך כללי מבירורה של תורה   שלבד אמתתם, דברים רבים, החזיון הזה

נתמכים ביסוד  ההכרה הפנימית   עוד הם, "'ה וא האלהים' אתה הראת לדעת כי ד", והמבורר הגלוי

בהכרה גלויה  וההוה שלה מרוכס ומקושר בקשורים אמיצים גלויים ומוחשים שהעבר, הכללית שבאומה

, אמנם ההתגברות החוצפנית מצח אשה זונה היה לה  .ואמתית לכל מי שהולך בדרכיה הטבעיים לה

לא של הקנינים המסתעפים לבד  , ההוה  בעבר הנוגע עד הנפש של כל העצמיות שלתשלח יד לשונה היא

אמך אשתי ואתה  ,כאותו הסגנון שאפשר להאמר מחצוף דנא, הכללית כולה מגעת א עד העצם הנשמה"כ

אבל  ,ברובה בכח הכרה פנימית שמבוררת ביותר מכל כח הגיוני שההכרה בזיוף זה אמנם היא תלויה. בני

כמו , הלא אין תח בולה, ונהרס יסוד  טבעיות לבבו ,כ הושפל" הדברים הפנימיים למי שכבר כאיך למסור

א העצה של רבי  "כ, המבוקש העין למי שלא הסתכל והשיע עיניו מהחפץ-למסר כח טב יעות שאין תחבולה

  מבעליה את המעיק הגורם להתגברות  החוצפה הבלתי טבעית המ אבדת אל ענין כזה היא לגלות את  היסוד

התגלות הנפש לצורך נטיה שפלה כמעשהו בהתגברות  הוא, ההון היותר יקר ויותר אמת ועשיר בבירורו

אמנם רק בהגיע . שתה ופקע, כום של יין רצונך לשתות, הקנינים הרוחניים הפרטיים של איש המעלה לנכח

לשוא , למילשוא שחתי עו רק אז ינחם ויאמר אכן , למטרתו ורואה עד כמה שפלה היא המהרס החצוף

מעמד   יוכל עוד להשיג ארחות ח יים מפני הרקבון הפנימי שבא בעצם עד אשר לא, פרצתי גדרות עולם



ויוכל , שאמנם יוכל הוא להשיג השגות שכליות ונשאר רק השכל ההגיוני לבדו, הנפש וחושיה הפנימיים

רוח החיים הבריא  באותו  אבל לא  יוכל למלא את הלב, להעמיד על האמת, כח הנטיה כשיסתלק, כ"ג

שחה  כי. העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה",  בדרך תמים הנובע ממעמקי נפש בריאה ההולכת

ושומע לי ישכן בטח  " . "ולא ישיגו ארחות חיים כל באיה לא ישובון, אל מות ביתה ואל רפאים מעגלותיה

 " .רעה ושאנן מפחד
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ר מלפניך "דרבי כי הוי מצלי אמר יה, בני ממזירא לישוייהר חייא אהני ליה צלותיה לרכי דלא "א

לחזק ביותר ההכרה ההרגשית בדברים  תוכן התפילה היא. שתצילני היום מעזי פנים ומעזות פנים א"ד

הקר שאינו ממלא א ת    באופן שימלאו לא לבד את השכל, הברורות והדיעות הטהורות באמונות, השכליים

, כ את הלב והנטיה הטבעית והרגשית"א שימלאו ג"כ , החומריעצמיותו של האדם בחייו בעולם

עם , של השרשת התפילה עם התורה בהיות מצטרפת בריאות הרגש וההכרה הפנימית הבאה מכחה ורק

ההגנה מפגיעה של  כ לא מיבעי לענין"ע. אז יוכל עמוד לנצח כל מסטין ומבלבל רק, הכח השכלי המשפטי

שפיתוח  ,שודאי התפילה תופסת בהם יד גדולה, ח"כהא דר, לעבר שיםהעזות בענינים המקובלים המתיח

קדשו ודרכיו  הם מגבירים  כחו של אדם לחסום פה  הרגש הטוב והנטיה של אהבת שם השם  יתברך ודבר 

כיון שהם סמוכים על יסוד  ,אלא גם לצורך הדברים העיוניים המתבררים לאדם בקנין עצמי ,כל מקטרג

בבריאות  שמשתלמת, הם צריכים להשפעה של כללות בריאות  הנפש כבר, היארחות המוסר והצדק האל

, י"תפילת ישרים רצונו", משתכללת בכ חה של תפילה ההרגשה הפנימית נוסף  על השלימות השכלית שהיא

לבירור אימות  , לשוייה לבני ממזירא כ אהניא ליה צלותא דלא"ע. מתאוה לתפילתן של צדיקים  ה"והקב

פועל , ובריאותה היסוד הטבעי של חזקת  הנפש, כח התפילה, לערכו בחיי הרוח  בדומהכזה וחזקת ההכרה

כשם שיסודות הגוף  ,  האדם הוא אורגן חי. שתצילני היום מ"דרבי בתר צלותיה הוה אמר יהר. הרבה

פ "כן בחיי הנפש אע, המתאכלים מתחלפים וצריכים למזון מבריא לתן כ ח ואומץ להספיק היסודות הם

הכח הפנימי  מ ל השלמת ציורן בחוזק"מ, כבר באדם  ש זכה להשיגן כראוי ת לכאורה טבועותשהאמיתיו

י הגיון תורה "בחידוש וחילוף כח הרוח ע, במזון מבריא  י הוספת כח חדש"צריך בכל יום שמירה מכל פגע ע

 בקשה כ בכל יום צריך"ע. 'בגאון שם ד בצירוף תפילה טהורה וזכה המרהבת את הנפש ומאמצה', ד ודעת

וקיימי עלן כי  מעזי פנים העומדים מחוץ למעמד הנפש הטהורה, פועלי און א מיוחדת להצלה מרגשת 

י עכירתם את האויר "עין הטהורה של הנפש ע-הטביעות ופוגעים בכח הטהור של, כסלא לאוגיא 

פצם פ שלא יגיעו לח"אמנם אע .בהיותם מתאמצים לספק את האמיתיות המבוררות, לבם הזונה בדרכי

ג בורת  הלא אפשר שיכניסו בו א יזה חשכה קלה המקדרת מ עט את זוהר  מ"מ,  לשחת לב טהור מטהרתו

כרגע בטרם תתנער להכיר את  , בעת רפיון הנפש זאת היא פעולת עזות פנים שהיא מבצבצת, הוד האמת

תחת , של הבקורת המדעית העצמית ורפיון הכחות הרעים וחולשת השקר המתעטף בטליתה חזקתה

של נפש  תביעה זוללה וקלת ערך המספקת להרום את יסודי המוסריות יותו רק מועק מתגרת יד  איזהה

ה עוזרו "ואלמלא הקב, להתגבר על כחותיו השפלים ומפני שהאדם צריך להארת אור פני עליון. חלושה

פ " אעמהשפעתם החיצונית ,כ זא ת היא תפילת צדיקים להצילם בכל יום מעזי פנים"ע, לו  אינו יכול

, טהורה גועל הנפש הארעי הוא דבר רע ומגועל לחוש הקדוש של נפש מ גם"שתשאר בלא רושם פנימי מ

כדי שחושי הנפש ישארו בריאים להכיר את , פנים מעזות, וגם זאת להנצל מהשפעה פנימית היותר קלה

את  , הדורשות לשכלול אמתתן בחוזק ובמילוי הצביון ההכרות



לכח , בצירוף לסמני המדע, עין השכלית-הטביעות ,כרההחושיתהנפשיתהה,המלאשלהרגשהבריא הכח

אלו הציורים הוא מכוון לעומת   ותוכן" . ' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ד ,המשפט

שהיסוד  עד, קלקולי הנפש הקדומים שנוטלים את הטעם הטוב מהאדם ההריסות המתילדות מסיבת

כ אי אפשר להחזירו  "ע. ניטל ממנו, הטהורה יות בסיס לההכרה השכליתשצריך הוא מאד לה, הטבעי

בהדרכה מוסרית עד שיוכל הרושם  א  הוא צריך מת חילה ליסר עצמו"כ, הארות שכליות לבדן י"מטעותו ע

רק אז , עליו העין לחול-הפעולה של ההכרה הפנימית של איכות טביעות של הרגש הטוב שבו תלויה

זמן שחושב שאפשר להעמיד את מה  שחסר מעצמיות  אבל כל" . בין ושב ורפא לובאזניו ישמע ולבבו י"

שהוא החלק היותר חשוב והיותר  פ"ואע, שהשכל ההגיוני הוא רק חלק אחד ממנו, הנפשי בכללו הכח

ז "וכ. לו א בתיקון הסביבה של יתר כחות הנפש באופן הנאות"מעמד כ אבל לא יוכל להחזיק, נכבד

לא יוכל לחזות  , המוסרית שנ טלה ממנו א ת זיו החיים תו ולא  יאבה לתקן השחתתושהכסיל אוחז באול

א מיסוד "כ, תורה שיסודם כח השכל לא ממקור דברי, והרי סיבת כל אשר יבקש להתעקש עליו .נכחה

" תשוה לו גם אתה אל תען כסיל כאולתו פןשעליהם נאמר, הנטיה וחפץ הלב מילי דעלמא שיסודם כח

הכולל  ותשכח את המהלך הטבעי, השכל המתפלפל בהגיונו לבדו ]על[ד כל בנין ההכרה רק ברצותך להעמי

מלמטה מקדשים אותו , מקדשים אותו הרבה אלא שאם אדם מ קדש עצמו מעט. את כל שיעור הקומה

מרום  מראשון מקום  כסא  כבודשנאמר, ק שלמעלה "שלמטה מכוון כנגד ביהמ ק"וביהמ, מלמעלה 

 ".מקדשנו

 

hw . 

 
. שנאמר הרה ויולדת יחדיו, אשה שתלד בנל יום ג וקדריש עתידה"כי הא דיתיכ ר, ת מאי היא" כד

נפק אחוי ליה , ז"ליה כא וארא ך דוגמתו  כעוה אמר , אמר  אין כל חדש תחת  השמש, עליו אותו תלמיד לנלג

בין , שגהאיכות כבדות וקלות הה כשם שבמציאות של הצרכים החומריים יש הבדל גדול בין .תרנגולת

הדברים שהם  ומוכרחים ביותר לקיומם  של החיים והשלמתם במציאותם ובין הדברים שהם דרושים

מזומנים ומוכנים כדי שלא תעמוד מ כונת החיים  שהראשונים הם, באים להשלמה עודפת ויתרון

חשק פ שיש בהם חפץ רב ו"אע ,כ קשורים בעיכוב תנאי הקיום"והאחרונים כל אשר לא יהיו כ ,במהלכה

לעמוד  מ לפי ערך אפשרות המציאות החומרית"מ, עדינה להגעתם גדול להוד וליופי בטבע כל נפש

כהבדל שבין קלות ההגעה , כל אדם מהגיע אליהם כן יהיו רבים התנאים התלויים המעכבים את, מבלעדם

ת גם אות ה  מה שבאמ. ומברקתי הנשימה עד הכובד הנמצא להגיע לקנין אבן החן היותר מפוארת אל אויר

הערך הראוי  גם היא תסייע להשלים באדם את רושם, הקנין הסגוליי החביב הכבדות שיש בההשגה של

רק בהכרה חלושה אם היתה המציאות של ההשגה קלה  כ נעלם וניכר"מה שהיה ג, להנתן לדבר יקר ונפלא

על ערך כל דבר  שאינו יכול לדון  שהיתה אמתת הערך מתטשטשת מצד תכונת כח הכרת האדם ',ומצוי

החומר כן הו א    כמקרה  הדברים המשלימים את. ליחושיו ומקריו הסובבים אותו א בצירוף"מצד עצמו כ

אמנם היסוד העקרי לכל . ואת ההכרה המוסרית הטהורה את השכל, מקרה הדברים המשלימים את הרוח

',    ב אמת הכרת  ד עת דהוא, והרמת ערך חייו הרוח האנושי שיעלה למעלה למשכיל לטובתו ולהפרחתו פרי

אשר ירחיבו ויגבירו א ת    כל. ברוך הוא, מחיה החיים, חכמתו וחסדו של אדון כל המעשים ,כחו וגבורתו

כן תגדל  נפשו וכן ירומם אף  , ואמתתם הנ אדרה והעמוקה רשומם על לוח לב האדם לכל הרחבתם

 רמים ואדירים דוגמת   טובים וכן יגשים את  אותה הרוממות במעשים, בתכונות רמות וגדולות ינשא



החקיקה  אשר על כן לשום מקום אל אותה. החקוק על מרכז חייו פנימה החותם העליון של מלך עולמים

עובר ההוה , ובינות לידי מחולל כל, כ על העתיד"נטויה ג והיא, היתה על העבר האנושי' הנה יד ד, הקדושה

השמירה מהמעדת הרגל  של  . כבירבלולאות הסיבות והמסובבים הערוכים בחכמה רבה וחסד קשור

ותפארת   הכולל כל חמדה וכל הוד גבורה, מפוארת הוא רוח האדם היצירה היותר עדינה ויותר

בחותם השכל האנושי הטהור והצלול המשתלם  ,היא מיועדת להתמך בחותם בתוך חותם, בהשתלמותו

מקום שידו מגעת  מעומק  ומציץ עד, בהתולדה הגדולה בצדדיה הגשמיים והרוחניים י הסתכלותו"ע

והחסד  על מי מנוחות של החכמה  האלהית, שהוא צף על פני נחל עדנים א ז יחוש.  ראשית עד עומק אחרית

אז יכיר  הנלבב שבבני אדם איך  . יתברך שם כ בודו ,המתנוצץ בנגוהות זהריו ממקור האור ה חסד והחיים

המצוי החי , עם כל הכלל כולו מתאחד, והוא חובק זרועות עולם, מפרטיותו הצרה והמוסגרת הוא יצא

. שככה לו בעולמו ומתעלה עד מרומי הזוהר ואומר שירה נעימה וקדושה למי ועמו יחד מתקדש, והנאור

, בעבטיט של מעבי חומרו ותאוותיו הגסות והנמוכות לאדם הסגור, אבל לתן יד להולכי חשכים

' הנה זאת עשתה יד ד, נפשו הזכה אורושכחת אל ה נורא הוד שלא תגביר על , ישתקע בקטנותו שלא

על ' וביותר נגלתה יד ד .האורה האלהית על היותר מעולים שבאנשי הרוח שבאדם בהתנוצצות, בחותם שני

על לב  ששב לחק, ה"האיר ממזרח צדקאיתן העולם אברהם אבינו ע מאז, אבותינו הקדושים אורי העולם

לחיים הפרטיים המוגשמים והנמוכים ט שטשו את   האדם את הח ותם המקורי  והטבעי שתגרת יד הנטיה 

עד אשר  באה , החקוק בנפשו צלם אלהים,  ויתאמץ להחזיר לאדם את  הוד צלמו, הטבעית צורתו

במאורעותיו  ,למען יקיים הוא בתולדתו הנפלאה, העמדת ישראל לגוי התפתחות הרוח למדה זאת של

י המון המים הזדונים שצללו בהם בני  "נטשטשה צורתו ע את החותם המקורי הראשון אשר, ובתורתו

חותם השכל הטבעי המתפתח , והנה שני החותמות יחד .בבחירתם לרדת למטה מטה האדם

הם מפכים מהעבר  , לדור דורים ההסתכלות והדרישה וחותם הגילוי והפרסום המתקיים לזכרון לרגלי

המעולים  יכירו, מציאותכי לא על עמדה תעמוד ה. העתיד ההולך ואור והולכים ומתרחבים על יד

היד  הנטויה . הולכת ואור, להיות הולכת וטוב א הולכת ושואפת היא"כ, שבחושבים כבר בעת ההוה

בהכשרתה א ת    ,חיים חסד ואהבה ליצורים היא הולכת ומרחבת את מתנותיה האלהית המושיטה

כל  ,ר דרך כל הרי נשףומעבר ההכשר עוב, ולהתענג עליו עדי עד המקבלים להיות ראויים לשמור את טובם

ועד עמק תחתית לא תסיר . נחיתים ויורדים שהמקבלים לפרטיותם בהם, דרכי חושך הצרים והסבוכים

. למען עולם חסד יבנה  את כל המעשים שברא, לנשא ולקדש, שאיפתה לרומם ולגדל הרוממה את ' ימין ד

הסירה את   ,ביד  חזקה ובזרע נטויה, במסו ת באותות  וב מופתים, קרובו אשר נ גלתה על ישראל עם'  ימין ד

האדם מפני קטנות הסתכלותו ומדת היקף שכלו  אשר, המסכה הנסוכה עלפני ערך המציאות וחוקיה

מפנ י  , אחד ותכונה אחת יוכל לחשבם לחוקים איתנים וקיימים בקיום צביוני על מעמד הפעוט והצעיר

הלא , י עלילותיו הגדולות" עהמנהגת את  המצוי למטרתו שלחוש ולהכיר את מהלך  היד האלהית

כ  "ע. טבעי כרגעים נחשבו לעומתם שימי אנוש וגם  ימי גוי, לזאת הסתכלות של רבבות  אלפי שנים צריכה

תכלית  מוסרית נשגב ה  האפשרות המתגלה להעתיק איתני הטב ע ממשמרתם  למען ,רק התנועה הפתאומית

 רק היא תתן   עז להכיר את אמת ת  ,ישראל ופעולתו בעולם י העמדת"ואדירה אשר נגלתה בעולם ע

על ההסתכלות , עושר רוח האדם למען הוסיף על, התנועה שבמציאות הנראית דוממת   ועומדת כח

. ההולך ואור את ההסתכלות על העתיד, את התוספת המרובה על העיקר  ,האפשרית לו מהעבר וההוה

עד העתיד הגדול הרחב , תינוכ בהסתכלו"ע" . היום ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון"

הננו מכירים ברור שאותן  .לא יעיקו לנו חוקי המנהגים הטבועים במעמד הטבע של ההוה ,והנהדר

כדמות מנהג ים איתנים בחוקי הטבע הקיים לפנינו אינם   הצביונים הפרטיים המתג לים לפנינו

, הולך וגדול בחי ובצומחהגוף ה א כדמות עמדת "ודמו ת קיומם על  מעמד אחד א יננה כ, באמת קיימים



באשר עינינו , אחד עומדים ומביטים עליו ידמה לעינינו כאלו הוא עומד על מעמד אשר ברגעי מ ספר שאנו

שהוא   כ"ואין אנו מרגי שים ג, המתחוללות בלא הרף בק רבו פנימה כהות מהביט בחוש אל כל המהפכות

 במדה יותר גדולה וקרובה למטרתו בצעדים הנחנוהו כ שעמד לפנינו"הולך וגדול עד אשר באותם הרגעים ג

, כח התעודה האלהית להעלות, האמיתי כ כח החיים"ע. מאשר היה בראשונה בעת אשר נגשנו אליו ידועים

המופשט מעל כל מצרי הזמן   היא תתגלה לעין חושב מחשבות של אמת בכחה, ולהשלים לעדן, להרבות

הנערך  ,שית הלקוחה מאמת גופו הקל החלש והקטןמדת ההשערה האנו והנראים כארוכים לפי, הקצרים

שהאדם , של חיי הרוח, המטבע העצמית של החיים שהם הם, בערך אינסקט לעומת הנצח והגודל הכללי

, ההשקפה הרחבה והברורה הזאת שלאור, אלהיו ' בהיותו נקשר בצרור החיים את ד, באמת חי בו לעד

והשינויים של  . הכללי הלבשות ארעיות לעצם כח החייםהמציאות הקיימת בתור   יתגלו לפנינו כל חקי

מצד השינויים האיטיים של מהלך ההתפתחות הקבועה  בין, ההתעלות הנם עומדים אחר כתלו

הם הנם מתנאי כח החיים  בין מצד האפשרות של צעדים גדולים ועלילות פתאומיות שגם ,והולכת

הסוגיים  חילוק הצביונים הפרטיים וההבדליםוכאשר נדע שכח  .המתגלה מאור חי העולמים ברוך הוא

שרק כח  , המשמשות לתכלית חברתית ומוסרית והמיניים הנם רק קבועים ועומדים כתור הלכות מדינה

אבל  החזיונות הפרטיים כפי  ,השאיפה לטוב ולאושר, כח האמת והצדק, הוא עומד נצב לעד הכללי שבהם

בנוי   הוא,  יראה לנו זר ובלתי אפשרי מצד המצב ההוהוכל דבר אשר ,עליית המצבים הם מלאים חליפות

לא , רק על יסוד הסביבה והמקרים החיצונים

בהשקפתינו אל העתיד צריכה להיות רק   כאמתהמדה"ע,המציאותהאיתנההקיימתהכללית ערך]ב[

. חותם ויתיצבו כמו לבוש  בחופש גמור מכל  מעיק מנהגי אשר יתהפכו כחומר, והטוב השאיפה אל החיים

והמתענגים  כל אשר יתרבו נושאיו, וכי הטוב, נאמן לכל לב ישר הוא מושג, אמנם כי החיים הם הטוב

הצדדים הרעים המתגלים לפנינו , הצללים,  עם כל זאת אבל. גם  הוא מוחש וברור, כן ירחב וכן יגדל, עליו

חיים בשפע אדיר יותר  חפץ להתרבות ה גם להיות בנו רושם של איזה, לא יתנו לנו להרים ראש, ההוה בחיי

כ עד "פעל עלינו כ ההרגל. שעינינו הכהות הורגלו לראות במהלך  החיים ההוים ונפלא באין ג בול ממה

יתראו לפנינו ככללים קבועים  , ההוה עם כל מגרעותיו שהתוצאות היוצאות מרשמי הראות של

צד תכונתה העצמית כפי המציאות מ כ לא זאת שלא נוכל להתרומם עד השכלת"ע. העומדים לעד וקיימים

האל הגדול  שהוא יסוד החיים המצוי ועומד בגבורה העליונה של, הפנימי הראוי לה מצד מושג היושר

אלא שאפילו אותם הציורים ; רשמים כאלה בחיי ההוה בשעה שאין אנו מוצאים, הגיבור והנורא יתברך

, התגבר על ההרגל לצאת מפרט  לפרטל לא נוכל, י רשמים  של דוגמא  מחיי ההוה"לנו להגיע להם ע שאפשר

בחילופי המינים אינם  והפרטים המשתנים, כי יסוד החיים הוא כח החיים הכללי כ מהרה"ולא נשכיל כ

שעל כן מוכנים התנאים להשתנות למצב , מהם לתעודתו א"א מ ערכים נצרכים לפיתוח כ"באים כ

הנעוצים בעומק תכלית  ] הזמניים :רכלומ[= טוב והיותר מתוקן כשיסורו הגורמים המוסריים  היותר

המצבים .ושואף ירוץ כח החיים ארחו כגבורתו הפנימית שאליה הוא הולך אז הלא, ההתעלות הכללית

והזמן  תנ אי הכלכלה הקשורים בערכי המקום, העוברולוגיה מעבר מזה חבלי לידהוהמון חקי,הפיזיולוגיים

רה לרגלי המון הרעות הבאות מרוח הטומא ה  מטה אהבת החיים העמומה והרופפה שנשבתה, מעבר מזה

כל אלה יחד יציגו , תבי עותיו החיים ואת המין האנושי בפרטו ביותר לפי גדולת רוחו והמון המלפף את

מהשאיפה  ומונעים את  כח הרעיון, המחשבה של השתנות יסו דית לפנינו בתור  אוטופיה זרה גם  את 

ו בערך  "אפילו בערך שירי וק, לצאת מעומק הנפש ללהתגברות כח החיים והרחבתו עד למדה כזאת שיוכ

לרגלי הרשמים של ההוה אינם שולטים  ובאשר אל ה המצרים שנטבעו. עתידה אשה  שתלד בכל יום ,ממשי

בצעדי גאון על  הצועדים, אבל ענקי הרוח, ונצללים ברפש ההוה השפל והחסר א באנשים המוטבעים"כ

ואור פניו ' העומדים לפני ד, עומק יסוד החיים במקורו אלהחודרים , הררי הזמן והמאורעות המקריים



ומדריך את כל הרגשות הפנימיים   המוציא אל הפועל את המושגים השכליים, אליהם באור ברור מופיע

הכבלים שקטני כח הלב  הם א ינם קשורים באלה, " למשכיל למען סור משאול  מטה למעלה"בדרך העולה 

החוג  וכקו ל רעם בגלגלי הוא חודר והולך עד, יוצא מגבורת  האמת בכח ' כ קולם כקול ד"ע. אסורים בהם

אשר אמנם לפי הכבידות שיש . מהביט שמה היותר רחב ויותר רחוק אשר כל עין טרוטה מתעששת

להתרחב על כל החברה  כן אין היסוד ההכרחי של אשיות המוסר הכללי המוכרח, הזאת בההתרוממות

החותם האלהי המוכרח להיות מוכר בחקיקה מובלטת לכל   שלא  היסודות"כ, האנושית תלוי בזה

א לב אדם החפץ "אשר אין צריך עמם כ המה בנויים על אדני העבר וההוהאשר נשמת  שדי תחייהו אדם

ובידיו איבד את משקלו   ,אשר המתנכר להם ומתגבר נגדם הוא אות כי עופלה נפשו בו ,להנזר מרשע וכסל

א  "כ, לרפא כ לא את  שכלו א נו צריכים"ע' , יוכל לחזות נכחות ג לויות כ לא"עןהטבעי וינקר לו כל עין ימי

יותר מעשי ויותר מתון מה מענה השכלי היוכל להברא  והמוסר וחולי הנפש דורש מרפא, מוסרו וחלי נפשו

המוכללים בכלל , הנטיה הרצונית הרעה שהם המתמוטטים  מחמת, כ על הכסילים כאלה"ע. שפתים בניב

להתגבר על החזיונות של  שלא יוכלו רק, אבל אלה הכושלים". אל תען"עליהם נאמר  ,לי דעלמאהא במי

, העתיד פ ההבטה החודרת והאמיתית בתהום"עומק האמת  הבנוי ע ההוה ולהכיר בהכרה מופשטת את 

 נטיה של התנכרות .עד נבכי ים ובחקר תהום יתהלכו הבאים, אשר נגלה רק  לאשר עיניהם כעפעפי שחר

א פשוט מקוצר דעת לעומ ק  "כ, רשעה אור בהיר כזה הגדול הרבה ממדתם לא תבוא מתכונ ה של ומתלע

ה ם  . ודוגמאות י הסברות"לחמול ולהעלותם לאט למעלה שכלית יותר גבוהה ע עליהם ראוי, המושג

ואם באמת ישרה נפשם בם י . מצווים לענותם כאולתם ן ואנחנו, כסילים נחשבו רק לערך דברי תורה

ולמדוה שכלי המענה . השכלי שלהם פ באיזה הכרה שתהיה המתחלפת באיכותה לפי ערך כח"עכ ירויכ

עתידה אשה שתלד בכל  ג וקרריש"כי הא דיתיב ר. ת היא מאירה"כ הדוגמא של ד"ע .היא רפואה בדוקה

 לזה אשר לא יספיק, מנפילת המוסר למען חבב את הילד על יולדיו חבלי לידה המה רק תוצאה. יום

לעומת הטורח , הנטיה הנפשית של אהבת ה ורים המאור המוסרי של אהבת  חסד אפילו בהיותו מקושר  עם

החיים לפי אותו הערך שיוכל  י התכווצות עז"כ ע"הטיפול הנצרך לגידול המין האנושי הבא ג הגדול של

המושלמים  אשר הוכפל ביותר אחרי הנסיון הראשון של דורות הענקיים ,האדם לבצר את יצר לבו הרע

אשר אמנם גם הם לא באו גם   , הדורות שלפני המבול המה, ביותר בחוקיהם הפיזיולוגיים וכל התלוי בהם

עליון הפותח יד ומשביע לכל חי   הכח המרומם שהתרחבות כח החיים דורש ושואף לו מיד חסד אז לאותו

חולפים ועוברים   ם להיותהגופניים המוסריים והאקונומיים הם עתידים ומוכרחי כ המעצורים"ע רצון

של ההטבה המוסרית המשלימה את אור החיים  א את רישומם הטוב"מבלי השאיר אחריהם כ

וכשנסתכל אל . אלהים חיים' שם ד והמשלמת את האדם לשאוף במלא נשמתו עז דעת ואהבה את ,באמת

את  היד הגדולה  שאי אפשר שיעצרו, בהיותו מתנשא מעל כל המעצורים ההוים החפץ הראוי להקבע בלב

אז תתגלה ג ם לעינינו איזה רשימה קלה , גדול ורחב האלהית מהשלמת פעולתה במילואה היותר

אהבת החיים הטהורה הכלולה בגזירה  מאותו הוד של גבורת, וכנקודה קלה במרחבי אין קץ, דקה כשערה

להשאיר ' בסוד ד אוהמה ב, נביאי ישראל, אשר רק חוזי יה, אשה שתלד בכל יום מוחלטת זאת של עתידה

". הרה ויולדת יחדיו", הבהירות המפיחים לקץ ולא יכזבוי  לנו רשימות המספיקות לבעלי העינים

שלא יוכל , ילגלג על הגזירה המוזרה א  כלל שלא"א, התלמיד הרחוק רחוק מאד  מפסגת גיא  חז יון דנא אבל

ושבילה במים רבים  בים דרכהכי , מצד שאיפתה ולא מצד אפשריותה ותכונתה לתאר את תו צאותיה לא

כ  מסת ייע מההשקפה הקיימת  שהיא "בהיותו ג, תלמיד כ לגלג עליו אותו"ע. ועקבותיה לא נודעו

כדי , החיצונים בעומק הנפש במצב המנוחה כדי להקים את היסוד של העמדת הרשמים, דרושה מאד כ"ג

מ ה   ; הריצה והעפיפה , ההליכה,ביד האנושיות דוקא על יד ם להתרומם למצב התנועה כ"שיהיה העז אח



כ בשטחיותו בתור מראה להט "הרושם החיצוני מתגלה ג שאי אפשר כלל היה לבא לזה אם היה

לא יוכל כלל האדם החלש להחזיק  שעל ידי המהירות הנוראה וההתחלפות התדירההמתהפכת החרב

הצריכה למלא   של חכמהעל כן גם זאת היא השקפה. מקדם בעדן'  אשר נטע ד פ בסוף לגן"מעמד לבא עכ

י  "ע, אשר יקלט י פה הצבע המדעי והמוסרי הפנימי עד, בזמן הגון א ת חלל הלב של המין האנושי

" הבל הבלים הכל הבל"שהיא באמת  ,פ לפי הערך של ההסתכלות האנושית"התכוף המתג לה עכ החזיון

. לצאת לאור החיים צאותוממנו תו, בתוכו כל הא דם שרוי עם  כל חושיו ורגשותיו בל ההבל הזה הלאא

סוף דבר הכל "עד האחרית של , "הבל הבלים הכל הבל ולאט לאט יצעד האדם מראשית הסקירה של

מה "י החזיון של "ההוה הנקלט יפה ע ומק ומע"את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם נשמע

שכל העוסק בתורה לשמה  ,ן העתידיקח לו אבן למוסדות לבני" שנעשה הוא שיעשה שהיה הוא שיהיה ומה

כיסיתיך לנטע שמים  ואשם דברי ב פיך ובצל ידישנאמרופלטרין של מטה כאילו בנה פלטרין של מעלה

על שם הציונים הניצבים  , נקראו כאן י שראל בשם ציון אמנם". וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה

והיה ", "ישרו בערבה מסילה לאלהינו ' דפנו דרך. "למען השמר מכל טעות ומכשול, הדרך הרחוקה על

חסדו כציץ  קול אומר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל", "לבקעה העקב למישור והרכסים

על הר גבוה עלי לך מבשרת   ציון הרימי בכח ", "לעולם יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום", "השדה

ורק , בו נגלתה' הגדול והנהדר אשר זרע ד העתידגבוה ותלול הוא ' כן הוא הר ד"מבשרת ירושלים קולך

היוצאים מקול המונה  ההבלים, חרשים לשמע קול אלהים זה מתגר ת י ד המון תשוא ות בכח אדיר יוכ לו

. דין ווי לדין כ ד יקום:  רוחה גם בימ י אשרה היותר גדול לסיימ י  היודעת בעומק , של רומיבעלת ההוה

  לנפלאותיודור לדור יביע וזכר עשה'  אמנם זכר ד

 
לבלי היות שום דבר עומד  , החיים האורגנים כי כך היא מדת. כהעבר כן העתיד ימצא לו רתוקות בההוה

" כל חדש תחת השמש אין"כ גם הגזירה של "ע. נכלל ומתייחד וחי עם הכל ובעד הכל א"בודד וקרוע כ

כעשן  השמים" לעומתם אשר, השמים החדשים והארץ החדשהא מתקיימת בשליבת יד עם ההתבוננות אל

בני עבדיך ישכונו וזרעם , ואתה הוא ושנותיך לא יתמו ,כלבוש תחליפם ויחלפו"נמלחו והארץ כבגד תבלה

ומה שמתחלפת התמונה לפי , החיים להכיר את הערך הכללי של, כ עלינו גם מתוך ההוה"ע"יכון לפניך

באים רק  מסיבות    שהם, ית וניסיונית מעשיתכ מתוך סקירה ס וביקטיב"להודע ג המינים והערכים זה נקל

כ הם עתידים להיות משתנים "ע. הטבע העצמי של החיים מקרים חיצונים שאינם נעוצים כלל ביסוד

כ אמר לו בא "ע. מתקבלת ממקבליה כשתבא היכולת להמדה היותר רחבה של הטוב להיות, הטוב לצד

הערך של הלימוד  אז תש כיל על, ים כפי כחךהתקרב למושגי  הפנימי, בא אלי ,ז"ואראך דוגמת ו בעוה

כ  "כ תחרץ ג"א, ז"ותראה דוגמתו בעוה, ממעל לפרטיהם היוצא מההכרה של כללות כח החיים העומד

הרושם של התולדה שצריכה  אמנם. שאמנם אין  הכח הכללי מתחדש כלל ואינו צריך להתחדש לדעת

להצטייר   ריך כלל המעמד שתחת השמשוכן היה צ, כ תחת השמש"ג הסקירה של המנוחה לפעול הוא

.  שהמנוחה וציוריה מישבים אותו והתנועה מסערתו ,בראשיתו במצב המנוחה להניח את הדעת האנושית

מי ד  , יסעו' פ ד"יחנו וע' פ ד"בצעדיהם ע מטרת מהלך  הדרישות של המדעים המוחשים ההולכים זאת היא

יצא ממצבו מערכיו  , נפק והכל עשה יפה בעתו, כוננוכולם  לו שוגג ומשגה, ותושיה עליון אשר עמו עצה

כמ ה  ראית שבמקום שהתנאים החיצונים אינם מעיקים. לו תרנגולת רק אז הועיל לו מה דאחוי, הקבועים

, האיטית המתראה בהולדת הביצים אחת אחת כ התדירות"וראית ג, נאות הוא קלות ההולדה ותכיפתה

לאות על רושם , מחנה כבד לדת האפרוחים היוצאים כולם יחדלההופעה הפתאומית של  הו בתור הכנה



אחת   שכל, האיטית והפתאומית] ההופעה[, מעצור בשני היסודות יחד המציאות בכח החיים הכללי באין

כי לא . "זה לעומת זה, בפלס ומאזני משפט פ מדת השפעתה בקו המדה"ע, משמשת לפי ערכה ועתה

פתאום "ואף גם זאת כ י . '" ישראל ומאסיפכם אלהי'  הולך לפניכם דכי, ובמנוסה לא תלכון בחפזון תצאו

ויעמדו על רגליהם חיל  ויחיו"אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים יבא אל היכלו האדון אשר

אלה הם .  ימעבר מזה"תלוקטו לא חד אחד בנ י ישראל ואתם", מעבר  מזה"גדול מאד   מאד

.   ושהוא נוהג בחסדו כל דור , חזקה כי'  כילים בעם להכיר את יד  דהגנוזים לדורשי רשומות המש הרשמים

א מים "כ, באשה וצחנה שאוןשל מי  מערה מכונסים העומדים להתעפש ולהעלות ושהתולדה איננה בור

ועל  יטנו לכל אשר יחפוץ'  ופלגי מים המה ביד ד, המקדש המה יוצאים אשר מימיו מן, מים חיים, מפכים

כי מימיו מן   , יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר לא, מזה ומזה כל עץ מאכלהנחל יעלה על שפתו 

מי  ", להתיר פה אלמים, חכמיםמאי לתרופה ודברו"המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה המקדש

  ."אלם אז ידלג כאיל פסח ותרון לשון"וחרש כמלאכי אשלח א עבדי"עור כ
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בכל   מה ענף, שנאמר ונשא ענף ועשה פרי, פירות בכל יום עתידין אילנות שמוציאין, שג וקדרי"ועוד יתיב ר

ל  ב א   "א, והכתיב אין כל חדש ת חת השמש אמ ר, לגלג עליו אותו תלמיד. יום אף פרי  ככל יום

להיות מתגלה על האדם לפי אותו הערך   עתידה' לא די שיד ד. נפיק אחוי ליה צלף, ז"דוגמתן בעוה ואראך

שיהיה נכון לקבל א ת    לפי אותו הערך שיהיה קרוב לקדושת האורה שלמעלה באופן ם וינשא ברוחושירומ

עוד לימוד יותר רחב  ויותר עמוק נוסי ף  , ממאמר  הקדום שזה ידענו, הטוב האלהי בשפע עצום ורב

ן באי, חיים מלאים של תכלית ומטרה כי לפי הערך שיגדל רוח האדם להיות יכול לקבל, במאמר זה לנו

במעצוריהם  ההכשרים והאמצעיים שהם מחשיכים ומצמצמים את החיים צורך לאותן המחיצות של

ועד כח , כ בכל היצירה הסובבת"וגלר ושופע בחזקה ג כן לפי ערך זה יתוסף כח חיים להיות הולך, השונים

, האמצעיהענף הוא . אל האמצעיים יגיע להשוות בהשויה גדולה את הכמות  של התכלית היסודית הצומח

לבא להנאת   ורק בבא השעה המוכשרת שהאדם יוכל, שלימות לאטו בכל יום מוסיף) הוא(והוא אמנם 

כן יהיו מ כשירי החיים , להיות כולם מלאים תכלית אבל בהיות מצב החיים מוכן. תכליתו ישא פריו

ך היחש שיש מוכרחים רק לפי ער שהם, בדילוג גדול על ההליכה האיטית של האמצעיים, תכלית מלאים

של כללות   באשר הרוח האנושי השלם הוא באמת ה פרי הגמור, של החיים לרוח האדם אל הכח הכללי

ופועלת חסד ומשגת אמ ת   , דרכי צדק יושר ומשפט המנהגת, היצירה החפשית החושבת ויודעת. החיים

כ כחות   "לאה כהיצירה המ היא היא הפרי התכליתי של כל, עליון המלא את כל העולם כולו ועונג מזיו

ברוחם  שרוב בני אדם פונים הם, בכמותו הרוח הזה כל ימי האפילה אמנם כמה  קטן הוא . והכשרים רבים

כפ י . ה "מלך שהשלום שלו והאמת חותמו ב, המעשים אל השפל והבזוי ונזורים אחור מקדושת  אדון כל

לות חסרון טעם אמיתי מלאים שפ שהוא כל צדדי החיים שהם, שהוא ההכשר הטפלי, הזאת הענף המדה

והיה . הכמות והסגולה היא מעטת, הרבה יותר תכוף ויותר מרוחב מהפרי הוא במין האנושי, ותכליתי

הוא מלא את העולם  , תאוה שפלה וגאות שוא, רצח ושקר ,והמונה של רומי המלא שוד, כאוב מארץ ק ולה 

יג הוא את גבול העדן האלהי וישקע יס הלא, הטוב החומרי, כ אם ירב הטוב של הסביבה"ע. ברעש וסואן

וישכיל להשתמש   אמנם בעת אשר יתקדש רוח האדם" . וישח אדם וישפל איש .האדם בגסות חומרו

יד  , אז  מיד העליונה, וא ל טובו ' אל ד, הטוב והקדוש במכשירי החיים המושפעים בכל שפעם אל



  על כח העונג וכשרון הנועם שנפש גם יושפע השפע התכליתי, המשפיע בטובו להשביע לכל חי רצוף 'ד

כ "ע. מרום  וקדוש בזהירות מ השגת גבול ש ל יותר, הדרישה במשפט ובצדקה אם תהיה, האדם דורשת

באה התשובה  , השמש הנובעת מהשיקוע בציורי ההוה לתשובה על השאלה של אין כל חדש תחת

ם רבים בין האדם ובין כ ל בקשרי שאמנם כח המוסרי הוא העיקרי שבכחות היצירה והוא קשור  להראות

הוא גנוז   , הטוב הרושם הדומה למילוי החיים העומד להתפרץ בבא עתו לשפע כ"ע. המציאות הסובבתו

להורות שרק מ תגרת   .  שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ  זה הצמח העומד למוסר על מסיגי   גבול, בצלף

רק זאת היא  ,  מהטוב המוחשיהעודף הרשעה המשגת גבול הטו ב האמיתי ב התגבר עליה הקישור יד

בדמות מכשירים   י המון מקרים המתגלמים"העומד להפתח ביד נדיבה נעצר ע להיות הטוב האלהי, גורמת

מה , המעדפת את הפסולת שבחיים על האוכל שבו, איטית ואמצעיים הנכנעים תחת חוקי התפתחות

שאז בד בבד  תלך " .  למשקלתוצדקה משפט לקו"והיה . יהיה מקום לזה בהיות הצדק מלא עולם שלא

, אף פרי ככל יום מה ענף בכל יום. לבלי יעכבו האמצעיים את הנועם התכליתי  ,התכלית עם האמצעיים

  .דוגמת הצלף
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ליו ע לגלג, שנאמר יהי פימת כר כארץ, אות וכ לי מילתסקלוג י שתוציא"עתידה א, ג  וקדריש"ותו יתיב ר

כמהין ופמריות ואכלי מילת נכרא בר ' חוי ליא נפק, חת השמשאותו תלמיד ואמר אין כל חדש ת

גם היתרונות גם , ועדו למטרתםנ ,חוקים מוסריים', היסוד העקרי שחקי הטבע המה באמת חקי דמ .קורא

התעלות ולהשתנות ל וממילא עומדים הם, מטרה מוסרית רמה ואדירה נוסדול כולם, החסרונות שבהם

י "ין עב י כחותיו העצמים"בין ע, התפתחות הטבעית המיוחשת תמידה תוכןזהו . לפי ערך המטרה הכללית

עדו להיות מצטרפים אל התכלית  וחשבון נב שהשכל האנושי ורכישת נסיונותיו גם הם, מעשה האדם

שלמען ילכו אלה יחד . ברוחו אדם הצד המעולה שבמטרה הוא הטבת חיי האדם בחומרה שביחש, העקרית

תרוממו ת   ה שתכן, כ יתרומם האדם במעלתו השכלית והמוסרית יחד"א  אלאאי אפשר, באחדות שלמה

שהמגרעות וההכבדות שאנו מוצאים בהטבע  כ ודאי"ע .ודרכיו באהבה' א לשוב אל ד"זאת איננה אחרת כ

בעמדו בשפל מצבו צריך הוא הרבה ו ,א מפני שאין האדם יכול לקבל רוב טובה"ינן נועדות כא הכללי

וסיף הרשעה ת כ להזמנתו לפגעים רעים לרכך לבבו שלא"וצריך ג, מנו עוןמ השכיחליגיעת דרך ארץ ל

הפגעים . "בזיעת אפיך תאכל לחם"בודה מרובה לע כ הטבע כולו צריך"ע. והעריצות על מדתה

א כדי להגן עליו "תרון כי לא רק להיות לו לתפארת בתור עדי של, צריכים אותו לבגדיםמ השכיחים

עצמו ל י צאתו מדרך הישרה הכינם"שרק ע, הגן מפגעים רוחנייםל ,גם לכסות ערוהו, מפגעים גופניים

ירתק מוסדי החב רה האנושית , גדול אשר נ טל עליוה פ העול"שעכ, ז נוסדה רפואתו"וע. להיות לו למוקש

שר באופן אשר  חקקה יוצר האדם י פ הנטיה הפנימית הטובה ההולכת"אם לא  ע, צדק יקחו מקוםה וחקי

כל מגמתו  ו ,אמנם כאשר מחבא רוח האדם יוצא אל הפועל. יום הקיבוץק פ ההכרח של"א ע" כ,בנפשו

היגיעה רק ענין המונע אותו מעלייתו והתפתחותו ו אז הלא הכרח העבודה, תהיה רק להשכיל ולהיטיב

תחת החטה . טבע לעומתוה כן יתרומם בהכרח, וכפי עילויו הפנימי. א תוכל עוד להמשךל כ"ע, יהיה

מטרה ל כח הצמיחה יפתח מחרצובותיו אשר, ד אשר תהיה ללחםע השעורה הצריכה עבודה ועמל רבו

י ביחוד אשר "ותוציא א, דיקו של עולם יתברךצ מן מוגבל  נתן עליו אדון כל המעשיםזמוסרית רק ע ד 

 תהיה ואופן היציאה, בודה בהכנתןע שאינן צריכות, גלומקאות, לכל יושבי תבל' ורה ודבר דת משם תצא

 אמנם. ילתמ  וכלי, דם באשר  לא תמצא להעמל והיגיעה החומרית כל מטרהא כ מבלי הכרח לעבודת"ג



,  ד שלא יהיה צריך למתג ו רסן של העבודה בזיעת אףע בעת הנאורה ההיא אשר כה יתרומם האדם וינשא

יים הבאים  ז גם הפגעים החיצונא ,ולחכמת אמת וצדק' לאור ד, מנוחה שלמה ישאף לטוב ולחסדב א"כ

מלאכותי ה יפמ אותו היתרון של היו"אבל מ, מצא מחסה לא יהיו נצרכיםי מהסביבה הטבעית שבהבגדים

שהם לפי ציורינו הכלים , כ כלי מילת"ע. בצרל המעטר את  ההוד הטבעי כשהוא נוסף  עליו אין ראוי

ומם בשלימות  מנם יקחו מקא הם, לא תכנית ההגנה וההכרח, ליהם תכנית הכבוד וההדרע שנושאים

התכונה מ שאמנם יציאתו, ישאר לאדם חלף כל מה שסבל בעקב החטאש וזהו הצד היתרון. האנושית

שאחרי , יורים נעלים ונכבדים שיסודם מדעת טוב ורעצ אבל עם זה נתוספו לו, הטבעית גרמה לו רעה רבה

ותי דמיו מפיו ושיקוציו והסיר. "צחיתנ וראויים לעמידה' יהיו ג ם הם קודש  לד, וסר מהם כ ל סיגי אשר

עתידין שרי יהודה ש ע"אלו בתי תראטריות וקרקסאות של אוה, " וא לאלהינוה מבין שיניו ונשאר גם

נו  א אמנם תשובה נצחת היא כי, אלת אין כל חדש תחת השמשש ולעומת. שילמדו בהם תורה ברבים 

הו בדברים העקריים שעליהם לם ממה שנראש רואים כח הצמיחה בצדדים רבים שהוא יותר מהיר ויותר

והננרא , בלא עמל ויגיעה, קליפהו מאוירא בלא סיג כמהין ופטריות יצמחו על נקלה וינקיה .יחיה האדם

וקא  ד האם רק  מ קרה הוא שהטבע יוציא את חריצות כחו. צמח ויפרהי כר קורא העשוי כלבוש הלא

מהירות והעדר הסיג וכח הגמר והשכלול ותה הא וכי אין, במקום שאין התועלת להאנושיות כוללת וגדולה

ואותה . חייו של האדםל כ בדברי ם המזינים ומספיקים" היות גלכמהין ופטריות יוכב המלא המתראה

האם לא תוכל לצאת יותר חזקה ועדינה , נברא בר קוראה ההרחבה וההתפשטות המתראה בצמח

. י עונותיכם מנעו הטוב מכם כ ,ןאם לא כי מטרה מוסרית יש כא, תוציא תועלת הלבוש לאדםש באופן

מהומת   ו ,תפק בדבר כי אלה החקים שרק לצעירות ימי חיי האדםסהל והאם יש אחר הסקירה הפנימית

אם , הכל לפי הצורך, שהם ישונו, תחלפיםמ נראים כה איתנים ובלתי, הדמיון המעורת את עיניו

לעת אשר אור  , יתרוןו לרב מעלה, להםלפי ערך התעודה הכוללת ש, ו בדילוג וחפזוןא בהתפתחות איטית

מוסר  ה שעיור הדמיון את  עיני הבריות לדון שאין יד, במציאותש ות ן הצדדיםאוגם ב. יגלה לעין כל' ד

י כח של "רק ע, העשבים שדרכם לצאת בערבוביאו .היא תעשה כל' יראה שרק צדקת ד, שולט שם כל עיקר

ו הנהגת הצדק ', ג לתה יד דנ כות של כח התנועה והחייםובשדרות היותר נמו. צאו למיניהםי ,ו"הגיון ק

י פי כ וראו כל בשר יחדיו. "ל מה שעתיד לצאת מכל המון הברואיםע שזה הוא אות , והחכמה התכליתית

' לעולם ישמח ד' יהי כבוד ד", ו של הדשאים"כח קמ ותתקיים תהילתו של שרו של עולם שאמר, " דבר' ד

 " .במעשיו

 

wai . 

 
צריכה , ם ובעליהם והאהבה להםיהוקרת החי. שמאיכ יהא אדם ענותן כהלל ואל יהא קפדןר לעולם "ת

להוציא  ן חובר אל החיים יש בטחוי מפני שכל אשר, כלומר. בא מצד הצד העליון שיש בחייםל לעולם

הרגשים הטובים ה את, את הטוב ו הישר שבו, בעת מן עתים, פעולותיומ מעצמו או ממעשיו  או, ממנו

טובים למי שנהנה ,  וטובים לעד ולעולםםובים לשעתט שהם, את ההנאות הנאות והיפות, םוהנעלי

, שכל העולם כולו נברא בשבילו, בחייםש שהוא המטרה, ובשביל הצד עליון הזה. טובים להכלל כולוו מהם

וטים מדרך הטובה נ פ שפעמים רבות הם"אע]ש[, כ את כל הדברים הנגררים עמו"ג ראוי לסבול ולשא

חש י מ סוף  סוף י ש למצא בכל  דבר וענין"מ, ת של החייםיתכליתה והישרה ומעקשים את יושר  התעודה

כ את הפס ולת "שמצדו ראוי לסבול ג, רובק בדרך רחוק או , אל החכמה והצדק, כ אל הטוב והיושר"ג

את  מצא ביותר קלות י ,האדם בעל נפש עדינה יותר ומלא דעה רחבה' כל מה שיהיו .והמותר המעוקם



שבעצמו הוא איננו מכוון יפה אל הטוב , בחייםש כ בעומק כל מאורע"התוכן הטוב הגנוז ג

רעיונות של הבאים להתלמד מגדולי ה אמנם המשקל המושפע על. יכספהו כל בעל לב טהורש ,הראוי

כי תכלית החיים  , בריותל המברר, עולם אותו המשקל המכריע לכף הטוב והצדקל צריך שיהיה, הדעת

.  תתנשאו וכל החמודות שבהם יתרומם האדם ורוחו תתקדש, החכמהו הצדק, דתם הם הטוב והיושרותעו

הענותנות תראה . הסבלנות ובאופן הקפדנות והדיוקו באופן הענותנות: וזה הבירור יושפע בשני אופנים

ב שה את הכל לתכלית הטוע אשר, החוק המושרש בחיים בחסד עליון, וא כח הצדק והטובה איך גדול

כלית החיים ת רחוקים והמאורעות הקשים יש ביד הכח הכללי המוטבע עלה יםרעד שגם כל הדב, והצדק

והקפרנות אמנם תשמש  . התיקון הנאה שבחייםו לספחם אל הטוב ולהשתמש בהם לתכלית היושר

וי  והרא, ק הטוב והצדקר י המרכז שאליו כל צדדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות הואכ ,להראות לדעת

י כל הצדדים המתגלים כמו שהם בניוולם הם המה דרכי כ ,זה הסבלנות לדמותחי מ"לבל נכשל ע

חכמי  , שתל בעולמו מאורים גדוליםש ,כ אדון כל המעשים"ע. הנכון להחזיק בם כשהם לעצמםו הטובה

ם בעלי  אות, נקי הרוחע נתן כחות מחולפים בנפשות שונות של, אנושי ארחות צדקה להורות את המין, לב

איך להדריך את עצמם  , פשם הם בוררים להם דרך לעצמםנ שברב חכמתם ובגדולת, הגדולה הדעה

ש מהם שפנו לפי כשרונם לכבוש את י .כ על הדורות הבאים בכחם הנשגב"ואיך להשפיע ג, ני דורםב ואת

כל לנמרצה יותר ה והמחאה, פ הקפדנות"שנבנה ע, צם היסוד של מרכז החייםע ללמד את, הדרך המרכזי

איך יש בכחו , ואיכותו הנהדרה, ודל כשרון המרכזג ויש אשר בחרו ללמד את. נטיה זרה ומעוותת

ובזה ממילא יש די לימוד , עודתות פלאות כאלה להפך את כל הדברים שהם טפלים לו בחיים למעןנ לחולל

עשיך יהיו לשם מ לכ", ק אל התכלית היותר נשגבת ויותר קדושה ונאצלתר לכונן את המגמה הפנימית

. הלל ושמאי, שהיו למאורים במחנה ישראל, אדיריםה זה היה המקום שממנו נתפלגו הכחות, " שמים

זה פעל בקפדנותו להורות על הצד ו ,ענותנותו להורות על איכות התכלית שבחיים ועל רוחב כחהב שזה פעל

, אלו הענקים וכיוצא בהםכ ב"ע .הטביע את החותם במקומו הראוי לול ,הכמותי שבתכלית החיים

ין לדון כלל א ,עצמם ולעמוד כעמוד אש להאיר את מחשכי רבים ועצומיםל שראויים להיות מבררי דרך 

כמו שאין לתן משקל על כח  , ריך להיות יקר וחביבצ איזה כח יותר נאדר ויותר, לומר מי עדיף ממי

אמנם רק . עולתו במקומו ובערכופ  אתאחד פועל כי כל, איזה מהם יותר נאה ויותר מתוקן, החוםו האור

א הם בעצמם "כ ,ריכים להעמיד להם מופת להיות להם למשל על דרך חייהםצ יחידים הנם אלה שאינם

אבל רובא דעלמא , עינם החודרת לטוב להם ולבריותב כחם רב לצעוד הדרך הישרה שהם רואים

קבותיהם בערך ההשפעה של התויית עב  הנפש ללכתיריכים להעמיד להם למופת אנשי הרוח וגדולצ הם

מדת הענותנות היא : קפדנותה ששונה היא מאד  מדת הע נותנות ממדת , ל"ורו לנו חזה ז"ע. הדרך לכל אדם

כ "וטובה ג, כבירה שממציא לו דרכו ברום ערכה, צל המקור הגדול הענקיא ,טובה כשהיא לעצמה במקורה

גו למשל את ה מדה הנחמדה ההיא להטות כלפי שיצי, מנומ כ הקטנים הרבה"ג,  בהשפעתה על כל אדם

פ שלא תעלה ביד "אע. החסד והיושרו אל הטוב, להכריע את הצדדים המרובים שנוטים מן הטובו חסד

כ "מה שא. זאתה י המדה הטובה"מ הרבה טוב ושלום ישפתבעולם ע"מ, גדולה הקטן את אשר עלה ביד

האלהית הועמד לפלס דרך החיים לפני אדם  בהשגחה ש אצל הענק, אם היא טובה במקורה, הקפדנות

, א באיש הגדול המקורי"יננו טוב כא אבל, הראות באצבע על מרכז היושר והצדק הנכסף התכליתיל ,רב

מדת ] את[הבחין ל הוא בקטנו לא יוכל כלל, הוא יפול למדחפות , ורח כזה למופתא אבל אם הקטן יציב לו

ונמצא שמדה זאת   , ה למחאה והתנגדות נמרצהראויה ק ומה הוא הערך של הנטיהדמרכז הצ

. תועלתה רחוקה ממנו מהגיעו ,השחית את מדותיו ולאבד את שלום הסביבה שהוא חונה בהל תביאהו

העמיד ל וצריך למופת, כלל האדם הצריך מאד ללימוד והדרכה, נהוגה האדם, לעולם יהא אדם, כ"ע

] הוא[את הלל רשאי וחייב , יהא ענותן כהלל, ליחהצו ללכת בעקבות מי שגדול ממנו שעשה ,דוגמא לנפשו



הציב למופת את מדת קפדנותו ל חלילה, ואל יהא קפדן כשמאי. כ על מדרגתו הקטנה"מופת גל לקחת לו

דיבת  נעצם ו ,וגדולת שכלו, ולפי רב כח השפעתו, יתה לפי ערכו הגדולה שאם טובה וגד ולה, של שמאי

כ "מה שא. כולה כלל להיות מועתקת בהעתקה קטנהי  אין מדה זואבל, וכוונתו העליונה והבהירה, נפשו

הגדול לפי גדלו והקטן , א לפי כחו"כ, רכוע כ להיות נעתקת  אצל כל אדם  לפי"היא יכולה ג, ענותנותה מדת

 .לפי קטנו
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אמר   .  ויקנימ את  הלל יטול ארבע מאו ת זוזךילש א מרו כל מי , א שהמרו זה את זה"מעשה כשני בנ

כי יחשוב אותו , ח האויב הניצב כנגדוכ לפעמים יש שיצא איש למלחמה ולא ידע. הם אני אקניטנומ אחד

ואם יפול בנופלים , נצחול כ לחגור עז ועצמה בעצה ותחבולה איך"א יהיה נחרץ כל אז, לחלש ואין אונים

בורת  ג לא היתהמאחר שאותו שכנגדו חשב אותו לחלש , גיבורה ואין מזה ראיה על גבורת, אין כל פלא

ואחרי ידיעה שלמה בערך גבורתו , וא לוחםה כ כאשר יכיר הלוחם עם מי"מה שא. התנגדותו שלמה

סוגלים לנצח את מ אז ודאי יבור לו האמצעים היותר, כנגדו הוא יוצא להלחם עמוש הנפלאה של אותו

אז נדע  , ול מנוצחז יפ"ואם בכ, עורר בגבורה עצומהי ורוחו בקרבו, גיח קרבמהגיבור שעליו הוא 

ז  "עד ששניהם המרו זא, נותנותו של הללע ששני האנשים ידעו מגבורת, כ ספרו לנו בזה"ע. גיבורה גבורת

טת   נמלאכה גדולה כהקל כי, "שילך ויקניט"דייקו , שמי שילך ויקניט את הלל, חבירול א אמר "בתחילה וכ

ן וכל עסק מ טריד הצדה ולפנות לומר סילוק כל רעיוכ ,העניו הנפלא הזה צריך הליכה מיוחדת

עד ששניהם הסכימו , ל הללש ובהכרה בערכו הנשגב. להקניט את הלל, רעיוניו רק למטרה זוו עסקיו

דול שבקצבת  ג הקניט את נשיא אלהים זה עד אשר קצבו בעדה הסכום היותרל שהבושה היותר גדולה היא

עד כד י  ,  והפשטת מעיל הבושה לגמרייא ההשתדלותה בידעם כמה גדולה, מאות זוז ' הבושת שהוא ד

. ידיעות אמר אחד מה ם אני אקניט נוה ואחרי כל אלה. אפשריות של ההקנטה באיש אלקים זהה לשער

עשות איזה דבר ל רזדכחו לציירה בלבבו ונפשו ולהז] את[פשר שיחגור האדם א ,ככל המדות, מדת העזות

, א פעל בעצמו ההסכמה הגמורה לאותה הנטיהז של"מנם כא .גם אם תהיה נגד תכ ונתו הפנימית, ממנה

כ רק אז י צא כח  "ע. עזות אל הפועלה דת הבושת  והיושר הפנימי תעכב מאד  את הוצאתו את רושםמ אז

,  לא שום התנגדות פנימיתב ת את עזותווכ לעש"בעצמו כ, שיפעול מי שרוצה להעיז פניוכ ,העזות בכל תקפו

הקניט ל שאחר הידיעה בכבדות הדבר] האיש[שאותו , ספרו לנוכ "ע .ובלא שום דבר ורעיון מוסרי מעיק

' נגד נגיד ד , א מישראל"הראויה להמצא בלב כ, בושהה ז שיהיה רק ציור כל דהו מערך חובת"כ, את הלל

בהעבירו מלבבו , כבדות שיש בזהה כ להגביר את כח עזותו עד שסילק והסיח מנפשו כלל את"על כפ ,כמוהו

אלך "מר א כ לא"ע. פעל בעצמו להקניטו בלא שום הכבדה והעקה כללש עד, את יקרת ער כו של הלל

עד שלא אצטרך  להיות מכין , כרת יתרונו וכבודוה בלא שום ציור של, כ לומר, א אקניטנו"כ, "ואקניטו

ציור מלא עזות עד שפעל בעצמו  ב א"כ, "אלך ואקניטנו"שזה מובן בלשון , וטהתחזקות להקניב עצמי

כבר ידע ש ואחר, שאין צורך בשום הכנה להקנטתו, אחד הירודים שבעםכ שראל זהלחשב את נשיא י

א שיעשה "שמה שא, כ הסכימה דעתו"ואח. בירוח עד שהיה בעצמו ממרה עם, מתחילה בכבידות הדבר

רק , תהיה אפשרות להקניטוש א כ לל לדמות"א, יור של גדולת האיש שעוסק להקניטוצלבו המ טרם מחות

, הקניטול חשב שאז אפשר, פשריות קלות הראש היותר קיצונה לנגדוא  גדולתו עד כדיאחרי מחות ציור

הציור . יותר אפשרי להוציא לאור פעולת ההקנטהה בזה ימלאו כל הצדדים האפשריים למלא את הכח

חילה לסלק כל ציור חשיבות  ת וההתחזקות הבאה במחשבה, היאוש המוקדם, כבידות העניןב הקדום



השתדלות  ה עד שכל, וזרים לצייר לנו בשלימות קדושת ענותנותו של הללע הם יחד, והכבדת ההקנטה

 .ענותנותומ היותר נמרצהלא הספיקהלהוציאו כרגע
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שלא יהיה האדם מתרגש וב א , מישבות את הדעתש הסיבות. ש היה והלל חפף את ראשו"אותו היום ע

דם מיושבת ולבו רחב ולא ירגיזוהו א ז דעתו שלשא, תהיינה ברוב או במצב המנוחה השלמה, קפדהה לידי

, אדם נח להתרגשה פ שמצד אחד עלול מצב המנוחה ביותר להיות"אע, מורת רוחול כ בנקל דברים שהם"כ

מ יש בזה "מ, י אותו הדבר המעירו להיות נקנט"ע, השקטו ו מופרע ממנוחהממפני שהוא מוצא את עצ

. שלות לב גם מה  שהוא ההיפוך מתכונתוב   עד שיוכל לסבולשכח המנוחה מישב את הנפש, ד יתרוןצ כ"ג

פ שמנוח ת  "אע, סבלןו הטרדה ורוב העבודה לפעמים יכשירו את  האדם להיות נחה מצב, ולאידך גיסא

נמצאת בהיות האדם מ סור לעול של טרדות הנפש היא  ה אבל ההכנה,  תחסר לו אזההנפש השלמ

כ מצד זה ענין הראוי להיות  "סבול גל ויוכל, ים במצב רוחוכ דברים שהם שינוי"כשירהו לסבול גת בעצמה

אמנם  . חסרה אז, מנוחהה לב ותכונת הנפש הנדרשת להשקט הראוי להמצא מצדה פ שהרחבת"אע, מקניט

תקבצות  שתי  מ אז, מצב של עול והטרדה למצב של מנוחה ושלות הנפשמ בהיות האדם מכשיר עצמו לצאת

כי מצב . סבלנות ועלילות הנטיה להתרגשות ורוגזה שלילת כחא מהנה גורמת "שכ, הסיבות ביחד

 שהאדם, נמצאת באותם הזמניםה וההסכמה הפנימית, שיעזור להרחיב את הדעת, וד לא באע המנוחה

כ האדם אז "ע ,מזדמנים במשך המון המיית החיים המעשיים גם היא חסרהה מסור בהם לעול השינויים

והוא בהיות האדם מוכן  , כח  ההקפדה] את[בר שמשקי ט ד מנם עודיש א. עלול להתרגשות משני הצדדים

תעתדת לקבל רשמים שונים מאנשים  מ באותה שעה כבר הדעה הפנימית שבו, א"תערב עם בנמ להיות

, א מצד הצניעות"בנמ בל בעת שהאדם מכין עצמו למצב המחייבו להיות נפרשא .שונים מרוחו ולסובלם

צד ה אז עלילות ההקפדה נכונה יותר לבא לדבר הבא מן, מוכרחו  נמוךוביותר בהיותו עסוק בעסק גופני

ה נפלא הוא ההכשר להתרג ש   מכ, ב את אלהל ובשימנו על. מפני מיעוט הכנתו לשינוי דיעות, שלא כרוחו

, הטרדה למצב המנוחהה שהאיש הישראלי מוכן בו להיות מעתיק עצמו ממצב, בתש דוקא ביום ערב

ענין ב ואם נוסף לזה הוא עסוק אז. ברה ושלות המנוחה עוד לא באהע א כברוההסכמה של ההכנה לטרד

, הבא בלא סדר והכשר קדום, המרגיז התרגש מדברל יהיה ההכשר, א אחרים"המבדילו בטבע נימוסו מבנ

שהעיז הממרה הזה , בלתי משוערתה כ כמה היתה השעה מכוונת להתרגשות מצד החוצפה"ע. לולע יותר

המפרידה הכנתו , צניעותאד מלתא, וגם הלל היה חופף את ר אשו, ש"ותו היום עא  בהיות,נגד נשיא ישראל

ד כמה ע ת מצב הנפש שראויה להמצא בזמן כזה תציין לנונרק עם תכוש ,א צדדיים ושינוי רוחותיהם"מבנ

עד שלמרות כל ההכנות ההפכיות , פשו של הללנ היתה מדת הענוה והסבלנות מוטבעת ב עומק קדושת

יותר נמרצה להביאו לידי ה עם זה אפשר בכל ההשתדלות' לא הי, היות גורמות התרגזותל יותהראו

, עשי ועיונימ  מו נחת היא בלב העניו ונפשו באין צורך לשום הכשרתאמיתיה שמזה למדנו שהענוה. קפידא

אר שציינו לנו בתו, את היא הענוה האמיתית העמוקהז .ובלא שום אפשרות הסרה משום מאורע שיהיה

 .ל הללש ענותנותו
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כח הזילזול הראוי לעורר הקנטה ] את[לחזק יותר . אן הללכ מי, אמר מי כאן הלל. הלך ועבר על פתח ביתו

פ "שזה עכ, פ שיש לו צורך עקרי אליו"כע שמורה, לא הלך ישר לפתח ביתו, אדם שהוא ענוותן ביותרל גם

מ הלא יש מקום "מ, ליהםע דברים שראויים להקפידפ שתהיינה שאלותיו "אע, קפידאה היה מונע חוזק

מיונו הם ד ולפי, שאלות בהן לחכםנשאלות שהן ראויות להיות ] בתור[ פ ציורו הוא מוצא אותן"לדון שע

כאדם  שהולך למטרה אחרת לא   , בר על פתח ביתוע אבל הוא רק . דברים עקריים ולא היה הזילזול בולט

פילו לפי שיטתו להתפרץ א לא היה כאן דבר שהלהיב את  רעיונוכ הדבר מוכח ש"א, ביתול בשביל לבא

הלל ] את[ )על(א להורות על מיעוט החשיבות שהוא מצייר "כ, נימוסה בגלל התרת הספיקות הללו מגבול

ז מהלך מיוחד הוא מטרידו באופן "ינו חשוב לקבע עא כ"ג] עצמו) [לבדו(עד שגם בשביל דבר בטל שאצלו 

יה גלוי ומפורסם לכל שהוא ה והנה ביתו של נשיא ישראל ודאי. א על פתח ביתוכ עבר דוק"ע ,גס כזה

תח ביתו פ עד שבעברו על, פרסומו] את[כ "הבליט איך שהוא ממעט גל הצואותו האיש ר, מקום כבודו

להורות עד כמה הוא  , "אם הלל דר כאן"לא , אן הללכ מי: ואמר. לשאול אם מי שהוא כאן הוא הלל-צריך 

שמי שהוא כאן הוא הלל , ה ונזכרז שרק מפני שעבר על פתח בית, ת ערכו של הלל לדבר נטפלא מחשיב

]  את[אוי להקציף גם ר שזה, ברים בעצם עסק חיפוף ראשו והכנתו לקדושת השבתד  לפטפט עמוןמצא לנכו

, שעהל מעשהו בפזיזות ואיזו קלות ראש שנתעוררה בו] שהאתע שלא, וכפל הלשון מורה. הגדול שבענוים

 .כדאמר הן הן ולאו לאו, בועה לאו שבועהש כענין הן, א אחרי ישוב הדעת וההסכמה הגמורה"כ
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כי יסוד הענוה היא  , כ את  עצמו במדה הראויה"כבד גל דרך  הענוה האמיתית היא. נתעטף ויצא לקראתו

פרזה לעצמם אנשים האהבה הנה שברוב, בלא שום עורון וערבוביא של דמיון, אמת לאמת תהה הכרת

בל הענו א .תרונםיוממילא גם בטובת ריעיהם וב, חסרון הנמצא בעצמםב מסמאת את  עיניהם מלראות

כ את   "ומוכן לראות ג, חכמה והטוב הנקנה בנפשוה מצד, רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלהים אשר בו

כ בהיותו "ע. גולת הנפשלהים וסא וכן רואה הוא ביתרון חבירו מצד צלם, לא שום משוי פניםב חסרונותיו

שמכובד מכבד  כ ניכר הוא כבוד  הבריות שיותר, יהיה בכבודו מכבד לאחר יםש יתכוין, מכבד את  עצמו

שמתיחש לעצמו בהיותו , שזהו רגש הכבוד, תעטףמ 'כ מצא לנדרש שיהי"ע. אותם משיכבדם בזוי

א דוקא מהכר תו "ש הכבוד ככרה של רגה להורות שאין הענוה באה מחסרון, לבושו מעוטף בנימוסב הדור

 .תכבד ב כבודומ כדי שיהיה הבא אצלו, וףטויצא לקראתו כשהוא ע. וגנתה והכרעתו לטוב ובמדה
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אמנם הכבוד כשהוא לעצמו . יחובר עמה הכבוד לזולתוש ,]הוא[מתנאי הענוה . ל כני מה אתה מנקש" א

,  תחברת עם הכבוד תביא  לידי מעשהשמכ והאהבה. א  שתחובר עמו האהבה"יננו גמר  התכלית כא עוד

אז תהיה , כבוד והאהבהה יה ההכנה להיטיב מצורפת עם רחשיהוכשת. בירו בפועלח להיות מוכן לטובת

כ אחרי הוראת הכבוד של "ע. מה בושה וכבידותע הטובה מקובלת להמקבל ולא ירגיש

ורות שיחוש אליו אהבה לה, ניכ באמרו, הורה הוראת האהבה, ההתעטפות והיציאה לקראתומ ,הפעולה

כ להגשים "ג שהוא מוכן, כלומר, אהבה הציורית אמר לו מה אתה מכקשה ואחרי. טבעית כאהבת אב לבנו

 .ידוב את האהבה בפועל למלא מבוקשו במה שיהיה
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וזה אפשר שיהיה האדם . אדם לדעת פתרונה למעשהה יש שאלה שמכרחת את. ל שאלה יש לי לשאול"א

אבל . שעה והמצב ראוי לכך מפני ההכרחה פ שאין"אע, ל איזה תכונה מוסרית נגד אדם  גדולעבור על עשוי

מה אתה "תשובה לב א די"כ, ואין האדם מיחס לה קנין שיש לו, זדמנת במ קרהמ שאלה כזאת היא

הבליט שהיא שאלה קנינית שאינה באה מהכרח החיים ל אמנם באמרו יש לי כיון". שאלה": "מבקש

ובאמרו לשאול הכונה . רץאהדרך ו שבזה ראוי ודאי להקפיד על הנימוס, השכל הקניניהמצאת מ א"כ

כ "ויש בכלל ג. שאלהה א עצמותה של"כ, כליתה של השאלה התשובה שתבאת מובלטת ביותר שאין

, שראוי ביותר לכוין שעה ומצב נאות ונימוסי, כאלהו או להשיח עמו בשיחה' לתהות אקנקני

 .זיפהנ היה ראוי כבר לגערה של, לולא תוקף הענוה, תשובה בעצמהה פ"שע
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כל אדם ומוכן הוא בכל לב למלא כל ח פץ לב כל איש  ל העניו האמיתי לבבו מ לא אהבה. ל שאל בני שאל"א

עניו הוא מוכן למצא תועלת בכל ה ומתוך שמעלת הנפש האנושית היא גדולה בעיני. ידו למלאותוב שיש

ה צור ב מפני שיוצא מנפש שיסודה היא החכמה שחקק, טני בני אד םק למחשבה וכל רעיון אפילו ש

, צמות השאלה שאולי תחכימני באיזה ענין ורעיון חדשע שאל מצד, שא ל כני שאל: כ אמר לו"ע. העולמים

אהבתי לך בתור נברא   בצלם )מ(פני שמ ,עבור חפצך לשאול לשם איזה תכלית שהצבת לך, כ עבורך"ג ושאל

 . עונג ונחתישעצם מילוי החפץ שלך הוא ל, בנול ת האבאלהים היא כאהב

 

wk . 

 
. מפני שאין להם חיות פקחות, אלה גדולה שאלתש ל בני"א. מפני מה ראשיהם של כבליים מגלגלות

ואלו דבר שאין בו תוכן לא מעשי ש שב להקניטו במה שאחר כל פריצת הנימוס שפרץ כנגדו הנהוח הוא

אם שהם  ו .חיתוך הגוףבר כלל לתן טעם וסיבה לשינויים כאלה אי אפשש באשר חשב, ולא מוסרי

, א מהוקצע קצת"הראש בעיגול גמור כ' לא יהיש שיותר נאה והדור הוא, קלקולים נגד החוש האסתטי

וסף על כל אפיסת התועלת מזכירו נ בהיותו, ומה יועילו דברים של מה בכך כאלה, "רימון רקתךה כפלח"

ל בריה כ הענוה כשם שהיא מוקירה את אמנם מדת. ותו בהיותו בבלי א כ"כ גנאי גופני הכולל ג"ג

ל כל הצדדים אולי תמצא איזה תועלת מעשית או ע כ את כל רעיון ומחזרת"כן היא מוקירה ג, ומכבדתה

כל דבר אם אפשר לפתור ב להשפיל המבט, ואף גם זאת ה יא מכלל מדת הענוה. תיהן יחדש מוסרית או

ספיק הדרך י אלא כשלא. רחוקים זהו הדרך היותר נבחר צ חשבונות"אש פשוט ומבוררפ דרך "איזה ענין ע

הענוה מביאה שלא להעלים עין גם מהמושג היותר ש ונמצאת, אז ההכרח דוחק להרחיק המבט, הקרוב

אבל טבע הגאוה . יוניות ורחוקותע ומתוך כך יש לו לאדם בסיס חזק על דרישות היותר, קרובו קל, גס

מפני זה הוא ו ,מושכלות היותר פשוטות והיותר קרובות מתעלמות  מעיניוה כ"ע, יד גבה עיניםלהיות תמ

פ  שלעצמו ינמיך "כ שאע"הנה מדת הענוה היא כוללת גו .שאינו יכול לכוונם כראוי, שוגה בדרכים רחוקים

 יחשוב דולה בכבוד חבירו שלאג  מ"הזהירות עם זה מ, חפש המושכל היותר נמוך וקרוב תחילהל רוחו



דדים רבים צ שבאמת יש לכל שאלה. תחילת ההשקפה היא קוטן השאלהב שהסיבה של נמיכות הפתרון

,  שאלה גדולה שאלת, בני: ל"כ א"ע. צד עצמה גדולהמ וממילא השאלה היא, ופתרונים עליונים ונעלים

שגחה של כ זה הוא מהה"ע. קחותפ מפני שאין להם חיות,  ה תוצאות טובות מעשיות ומוסריותל שיש

כ מובן הדבר "ע .וזהו עיקר הלידה, י כדוריות הראש שיוצא יותר קל"הולדה עה להקל, ה"י עליון במרח

ת איך "ל נמיכות וקריבות הפתרון להתבונן חסדי השיכ עם, שהמוסר העיוני היוצא מזה הוא נעלה מאד

 שהוא בא אמנם ב הישוחלק מחלקיב והכין בחמלתו הגנה טבעית נגד החסרון הנמצא', ומר פתאיםש הוא

ביטול הסיבה יבוטל ב שאם יתרבו החיות הפקחות הלא, המוסר המעשי שיש בזהו .מחסרון והתרשלות

ש י וכמה ענינים רבי ערך, תקן זה ישוב החסרון האסתטי לתיקוןל אפשר' ובהמשך הזמן כשיהי, המסובב

ואיך שהן אמצעים , ת שימושיותוהשתלמות ידיעב 'ללמוד מזה נענין ההשגחה והסדר המדיני וחובת העשי

 .לקולים הנראים כמוכרחים וקיימיםק כ"לתקן ג
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לפעמים מתגברת   באדם מדה א חת רעה מפני . אן הללכ חזר ואמר  מי כא ן הלל מי, הלך והמתין שעה אחת

אבל . ש לה יתד לתלות עליוי ובזה כח הסבלנות, ל שעה שנתעורר הרבה לעשות זר מעשהוש מאורע

בר קנוי בטבעו כ אז הדבר נודע שעצם הרע, מנוחה וישוב הדעת חוזר לאולתוה ר הדבר שגם אחריכשמתגב

להורות , כ הלך והמתין שעה א חת"ע.  ל קפידאש וכגון זה ראו י לכעוס ולזרוק מרה, קנין חזק

ולא . תסכמה חזקה קבועה ומיושבה א"אין זה דבר מקרי כ, כ בהקנטה ובפריעת כל נימוס"חא שבחזירתו

א עוד "כ, לקיםא ל מה שעבר וכליותיו לא ייסרוהו על אשר פגע בכבוד נשיאע ממרדו ] ?בו[י שאינו חוזר ד

פ מורא רוממה מהדרת  "ולהמשיך עליו עכ, פשונ יוסיף סרה אחרי עבור שעה ראויה לשובב

הקנטה בפנים הה שיחזק את מ 'שזה הי, וכאן לא עבר על פתח ביתו כבא במקרה. ענותנותוו חכמתו

כנה  ה והג קלות ראש קיצונה בכבודו שאינו מוצא שום צורך שלנ שכבר הורה כמה הוא, ראשוניםה

חשב שיותר , כבר הורה זה ולא עלתה בידו להקניטוש וכיון. להטרידו ולא ללכת אליו בדרך מחשבה תחילה

הלל מי כאן ביחוד ואמר מי כאן  חזרו כ הלך"ע. הוראה המכוונת שכל מגמתו היא להרעימו ולבזותוה טוב

שכדאי  בזיון , נגדוכ שתחת שבתחילה הבליטה הקריאה רק את   קלות ראשו, פרזהנ הלל בקשיות עורף

 .שזה מגדיל כח הניסיון וערכו, מכוונת להרעימו ולבזותוה עכשיו הבליטה הכוונה', וקצף גם עלי
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ראה בפועל הכוונה כנה לקראת האיש  שכבר ההם הג .ל בני מה אתה מבקש"א, נתעטף ויצא לקראתו

' שהי, ראוי בשביל כבוד הבריותה לא למעט בשביל זה בכבוד עצמו]ש[עלה על אביר הענוים פ לבזותו לא

, העניו הגמורב אבל לא כן הדבר. כבוד עצמו הוא הגנה שלא יקפיד על בזיונוב עולה על הדעת שהמיעוט

ודוקא   , יתמעט חיובו אצלו בכל דהואלא , ת האדם בצ למוא שכבוד עצמו הראוי מצד כבוד שמים אשר יצר

ולא מיעט גם מכבודו של הבא  , תעטףנ כ גם הפעם"ע. ה תרומם נפשו אל ראש פסגת הענוה והסבלנותז עם

סרונו בספרו ח כי יוכל להיות שימולא, הזמנתו לקראת מבוקשו  והבעת תקותוו וגם ל א מאהבתו , מאומה

, אהבהל בלשון המעורר הלב, ובחבה גם כעת שאלו בניקראתו ל כ יצא"ע. ם יהיה באפשרואלפניו מבוקשו 

 .מבוקשה בהכנה ואהבה מעשית של מילוי, מה אתה מבק ש
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-שאלה והתשובה הראשונה היתה מבארת יסוד קל ותה .ל שאל כני שאל"א, ל שאלה יש לי לשאול"א

ר חדש הוא גוד ל  וממילא דב, להלעיגו על הכוונה לבזות וכאן כבר היא מראה. גדו של השואלנ הדעת

נשיא לדון אולי בא  ה היציאה לקראתו יוכל החושב לחשוב שעלתה על דעתו שלמ שתחת אשר. הסבלנות

א "לויה שלא לבד הנעימות החיצונית לא הושבתה אצלו כג וביחוד שההוראה בזה, י הכרח אחר"ע

 . כפי ענינה וערכהתשובת כל שאלהל עד שמוצא את עצמו מוכן, ]ודעת[נוחת נפשו הפנימית וישוב מ גם
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באשר הראה פנים שילאהו עוד בשאלו ת  , העיר הקצףל כיון בזה. מפני מה עיניהן של תרמודיין תרוטות

כאשר בא מכללות הראש לעינים הורה ו .א"פרצופים שהם רבים מא ד בין הגזעים השונים שבבנה שינויי

שחשב שודאי  , בותר  עוד בהמון שאלותכ הוא עלול להיות נלאה ממנו"א, גוףה דר מעמד סשהוא אוחז ב

 .פ למען ישים קץ להטרדתו"ויגער בו עכ, וחור ילאה למצא פתח התשובה על כולן ותקצר
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הולך , הבא  מעקב ענוה' עומק הדעת את  ד. חולותה מפני שדרין כין, ל כני שאלה גדולה שאלת"א

עליונה מכשרת שינוי בצורת מבנה ה חהעד שההשג, ל כל המאורעות שבחיים גם היותר פרטייםע ומתפשט

ל כל פרט מפרטי ע צופיה' למען דעת עד כמה עין ד, דירה הבא מסיבות מדיניותה העינים לפי מצב מקום

יש ו .ת ה עיניםוא גם בענין פרטי של שמירת בריא"ללות החיים ככ לא לבד בענין הלידה הכולל את, יצוריו

עד שכדי , השמירה מן הנזק יותר מעל היופיו ת על המועילעד כמה ההשגחה מקפד, בזה עוד מוסר נוסף

פי נועם החוש לענין ל פ שאינו"להגן אע, י הטריטות"ל עורון הכשירה את צורתם עש להגן העינים מנזק

הדרת ו פרע הסדר הנימוסי של דרך ארץונוה ומיעוט הקפדה אם הע וזה עצמו יביא את האדם לידי, היופי

י סבלנות "אבל כשהאדם קונה דוקא ע. ראוי והנכוןה היא פרצה בהיופי המוסרישאמנם , הכבוד הראוי לו

סרון הנוי הנימוסי החסר ח הרי התועלת מתגברת   באין פנות אל, נין הענוה בצד יותר חזקק זאת את 

 .מלהקפיד עליו
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מה ל כני "א, נתעטף ויצא לקראתו. אן הללכ חזר ואמר מי כאן הלל מי, הלך והמתין שעה אהת

ל בני 'אי, פני מה רגליהם של אפרקיים רחבותמ ,ל שאל בני שאל" א, ל לשאול"ל שאלה י"א, בקשמ אתה

הראותו בשלש פעמים שהוא מוחזק ל כאן הואיל. מפני שדרין כין בצעי המים, דולה שאלתג שאלה

 של השתמרות הסדרב כ החידוש הוא נפלא"ע, אוי להתמעט מדת הסבל נותר 'להלאותו בלא הפסק והי

צה ק תחכם הממרה לקפוץ מהתחלת הסדר של הסידור הגופני עדה אמנם. הנועם והענוה בלא שום גרעון



תשובה על שאלות כמותן מאחר שראה שהוא ב כדי להראותו שאם הוא חושב כבר, האחרון של הרגלים

וי הרגלים בא עד הערת שינל ואין השעה מספקת, כ הסדר הגופני"סתמא יחזיק בעיונו גמ נהה, נשאל בהן

בל הוא א .מופת גלוי כמה חפצו אדיר הוא להכניסו במבוכה ולהקניטול לו' אולי בזה יהי, שהם קצות הגוף

היה מוכן יותר יזה ההשגחה על שינוי אבר כדי שה בהכירו מהשינוי הגופני, ה הראה בזה תוקף ענותו"ע

כ הרי הונח ביסוד  "א. עין משוטכ י רוחב הרגל שמועיל להיות משתמש"שחות בין בצעי המים על להתלמד

ו שהוכן "וק. בא עליול י לימוד יוכל להשתמש בו להגן עליו מפגע העלול"אדם שעל כ הכשר"ההשגחה לתן ג

ת א פגע של מקרים רעים הבאים לקלקל י התלמדות להנצל מכל"ע בכח הנפש האנושית להכשיר את  טבעה

מדות היא יקרת מדת הענוה השלמה הבאה עם ב שיסוד כל ההגנות מכל רע. תכונת הנפש והוד מוסרה

וחה בין בצעי מי ש הנפשית רחבה ומוכנת להיות-שאז תהיה הרגל, ורתו ויראתות ',חכמה ודעת ד

למען תנצל ולא תטבע בבוץ , רעימיםמא "י בנ"יחוד עב התמורות הבאות ממקרי ם שונים הבאים

להיטיבם , רוח ובאהבת הבריות-נחתב ,בשלום ובמישור, א תדרך  עז ו תתהלך במישרים"כ, בצעיםה מי

 .ולקרבן לתורה
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חריצות הממרה היתה בזה לנגוע . מא תכעוםש ל שאלות הרכה יש לי לשאול ומתירא אני"א

ענותו ואם יוכל להסתיר גאותו  ב שלפעמים יוכל להמצא עניו שמתגאה . יותר פנימית שבנפשה בהנקודה

יותר ה וכאן אחרי כל התחבולות. המזעזע כחות הנפש פנימהי גירוי "ע מ יגלה כבית מלא תבן"מ, בלב

. וחו להקניטו במה שיראהו שהוא מחזיקו לקפדןכ ניסה, נמרצות להביא את העניו שבענוים לידי קפידא

מץ נטיה שאיננה מיוסדת ש אם היתה חלילה מוצאת מקום איזה, ביא לידי קפידאהאמת לב וזה היה ראוי

חזיק כלל מ כי אינו, וביותר הראה בזה לדעת. ענוה בנפש הזכה הזאתה תפ עומקה של פינת יקרת  מד"ע

 .דנה שלא איש כהלל יכעוס בשביל ריבוי שאלותע עד שלא הכיר, הנהגתו עמו ראויה להביא לקפידא
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, היסוד של הענוה היא להביע כבוד זולתו. שאול שאלל ל כל שאלות שיש לך"א, עטף וישב לפניותנ

כ באמרו שיש לו שאלות  "ע. גונהה שו בעיניו וכל כשרון הנמצא ברעהו יוחש אליו במדהיקרה נפש מפני

לפי ,  הכבודתהכשרל 'לבד העיטוף הקדום שהי, כשר לכובד ראש הראוי לעיוןה נתעטף עוד בדרך, הרבה

אמרו ב אבל. כ עומק דעת"צ עמה כ"שאלה אחת בודדה שכפי הנוהג אל ערך הקבלת פנים בחשיבות והכנה

, הראות לו אות שהכין עצמו לעומק עיון וישוב דעתל כבר מצא לנכון שראוי, "ל לשאול"אלות הרבה יש"

הנה הכבוד הראוי לכל מחקר תלוי בשני ו .יוכל להזמין במדה הראויה למענה שאלות רבות וחשובותש כדי

ותר מכובד וא יה כמו העיון בדברים מופשטים ורוחניים, ערך הכבוד של הנושאב האחד הוא, דברים

הפתר ל שישנן שאלות שהן קלות, ענין עומק הדעת שצריך לעיוןב ,והשני. מהעיון בדברים מוחשיים וכאלה

פ שעצם הנושא הוא קל "צריכות עיון מרובה אעש וישנן שאלות מסובכות, פ שהנושא הוא רם בערכו"אע

י "ושגים שאפשר שיבאו עמה כהעטיפה הורה על כבוד, ה הכין עצמו בשני יחושי הכבוד"ע והוא. וקטן

. שות מיושבק ישיבה לפניו הורה על ההכנה של עומק הדעת שצריך כעניןה י"וע, משא ומתן ש ל שאלותיו

כשהלב רך ומתרגש אז כח השו פט , מעט מתנגדי ם זה לזהכ הלב ולשכל הם והנה כחות האדם ביחושו לרגש



כענין זמן תורה לחוד וזמן תפילה , רגשיתה וכשהשכל גובר ראוי שישמר הלב מכל נטיה, כ בתקפו"כ איננו

, השתדל בתשובת  המון שאלותל כדי שיוכל להספיק על החפץ, השלים כח הבעת הכנתו לעיוןל כ"ע. לחוד

ד שהקריאה ע ,כ מכשיר עצמו להיות כולו שכלי"שכאן יראה שהוא כ, כבודה נין שראוי להשלמתעמצא ה

ל "רק כחוקר קר א , השמיטה,  מרגלא בפומיההיתהש "בני"קריאת , הרכה הבאה מחבת רגש  הלב

, וקירות שאלותיו בעיניו וגדולת נפשו אצלח כדי להורות כמה נכבד ערך, אלות שיש לך לשאול שאלש כל

העמיד בנפשו אז תכ ונה בלתי ל מצא,  גשותיו העדינים המלאים אהבה וידידות לכל אדםר עד שעם כל

 .ת עיון של שאלות רבות שהציעשכלי הדרוש להכשרה מתפעלת לשם התגברות הכח
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ה  זו, ש נושא משרה שהוא ראוי לה בעצם תכונתו ויתרונוי .ל אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא י שראל" א

הורות שפרטיותו מבוטלת לגמרי לגבי ל ,יהיה מתואר כולו על שם המשרה בהשמטת השם העצמיש ראוי

אחיו עד שיהיה ראוי  מ פ שלא גבר "ויש איש שאע. כללי שהמשרה מצורפת אליוה היתרון שיש לו ביחש

יון שהוטלה המשרה עליו היא פועלת עליו להעלותו  נ מ"מ, להיות דוקא הוא הנבחר למשרתו

כזה אינו ראוי . נעלים לחיי הכללו וחפץ קדוש לדברים נשגבים' וימלא רוח ד, יתרון רוחניב ולהכשירו

תור עצם ב מ  ראוי להקרא"מ,  תופס ת אצלו מקו ם גדוליון שפרטיותו ודאיכ ,להיות שמו נשמט מתוארו 

פשו עד שהמשרה נכ שפלה "כ האיש שכ"מה שא. שרתומ שמו העצמי בצירוף שם, פרטי בשני השמות

ומר עליו שהוא רק מקרה ש קורין  ל זה ראוי, א תוכל לפעול עליו להעלותו מתחתית  מצבו הרוחניל כ"ג

, ממרה בחוצפתוה כ אמר"ע. ומדת אצלו במדרגת שם עצםא תצורף להיות על אבל, אותו על שם משרתו

ירו בעזות בירידה עד שאמר  יכ צ"שכ, לות ראש מ רובהק שכבר הקדים לנהוג בו, אתה הוא הלל הפרטי

לפי מבטא  , פני שהשם הקטןמ ,ואין הקריאה מצורפת כלל אל השם, ורין אותך  נשיא ישראלק שרק

 .אותשפעה מהנשיה נשאר בערכו בלא שום, חוצפתו

 

wl . 

 
אמנם תשובה שהיא משמחת . תשובה וכהודאה דמיאל ישנן שאלות כאלה שגם השתיקה תחשב. ל הן"א

אבל , ספקת לענין הידיעהמ  פ שגם השתיקה היתה" מתעורר להשיבה בפה מלא אעםאדה ,את הלב

לעומת  ו כ בהיות העניו השלם מצייר תמיד נגד עיניו מגרעות עצמו"ע .התשובה היא מבארת הבעת הרצון

ובהיות העניו נמשך אחר , עיניו ובפרט הכלל כולוב עד אשר יכבד מאד כל אדם, זה יתרונות של זולתו

לא ראוי לו לפיהן שלילת הכבוד ה ולפי מדת ציור המגרעות הנמצאות בו, המשכה טבעית אמיצהב הצדק

שורת כ על דבר היוצאו, באשר לפי ציורו הצדק יחייב כן, מבזין אותוש כ ישמח מאד במה"ע, והבזיון

כ מרוב חדות נפשו על הביטוי שבו התבאר "ע. "שפטמ שמחה לצדיק עשות", הצדק ראוי לשמח מצד עצמו

ענה בפועל ולא  , פנימי על ערך עצמוה שהיתה מותאמת מאד לפי ציורו, ל שפלות קיצונה אליוש ציור

 .רק בפה מלא אמר הן, הודאהכ הסתפק בשתיקה
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שמהוראת קלות דעתו נגדו אפשר , ההקנטה] את[עמיק ה כאן. א לא ירכו כמותך כישראלל אם אתה הו" א

גם יוכל היות שיש לו תביעה עליו . גדולה כרח חיצוני המעיקו לעבור על הכרתו ב ערכוהבאה מאיזה ש לדון

דם פשוט כאחד א אבל אם היה מציירו כאילו היה, כ"ד שפעל בעצמו לבזותו כע ,בתור נשיא ומנהיג

אינם באים  , באר שכל אלה העזות שהחציף לעומתול כ השכיל בעזות"ע. ישראל היה מודה בערכומ

אפילו בתור אדם פשוט מישראל ש כ עד"א הוא משפילו כ"כ, רטית ומערך הקטנה רק בתור נשיאפ המסיב

למעלה שאין , וראהנ וזאת היא העזות היותר. עד שלא ירכו כמותו כישראל, ערךב כ נחשב לו לשפל"הוא ג

 .הימינה
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כ "ע, א יוכל שום דעת לדוןלבצבצת לחשוב עליו מה שמ בהקנטה זו מצא שהשינאה. ל בני מפני מה"א

ועליו לדעת , כרת האמת גם בערכוה ובהיות תכונת העניו. כני, רופת האהבה בקריאה של חיבהת העיר

ין הפרטיות בין ב , נ כחדו ממנוכ לא"אלא שמגרעותיו ג, להיטיב וכשרונו הנעלהו חפצו הטוב להשכיל

שירבו כמותו ' א כלל לחשוב שלא תחשב ברכת ד"א אבל בכל אופן, הכוללות החלישות האנושית

פ שהוא מתכוין א ל "שאע, חוכ גם א חד מגדרי הענוה היא ההכרה ברפיון. כ שאלו מפני מה"ע ,בישראל

ישראל ב אבל אם באמת ירבו . בבויש אחד לפעול הטוב הגמור כחפץ לא אבל במה יוכל, הטוב וחפץ בו

באמרו שלא ירבו , כ שאלו בהשתוממות"ע. טובותה אז הלא לפי מרבית הכחות יתרבו הפעולות, כמותו

אבל , פני שמה אני וכחי דלמ א"אבל הלא אינו כ, אמנם מכיר אני רפיוני. מפני מה, ישראלב כמותו

תגד ל   ת וקדושת השם יתברך, ועלתהלא תתרבה הת, נטות אל הטובל פ"כשיתרבו כמותי בחפצי עכ

 .ותתרחב יותר בעולם בישראל ובאדם

 

wbl . 

 
בראותו את   , סב כלי המלחמה של ההקנטה לצד אחרה כאן. ל מפני שאכדתי על ידך ארכע מאות ז וז"א

הוציאו מגדר מנוחת נפשו ל ודל הענוה כי כל בוז וכל שפלות פרטי לא יפעלו עליו במאומהג אומץ

מר מ פני א אל" לא ירבו כמותך בישראל"איך שקללת , סות מצדו ע צמוג להראות, צד אחרפנה ל, וענותנותו

אבל מפני שסובב על ידו היזק  . כבודו הגדול בישראלו א יודע הוא מעלתו"כ, גרעון פרטי שמצא בערכו

. זא ת שלא ירבו כמותו בישראלכ 'מוציא מפיו דבת קללה לכלל עם ד, מאות זוז שגרם לעצמו' דב פרטי לו

, שגעון פרטיב כ"ראוי לגערה מרובה איך השתקע כ' מאות זוז והי' ל ידך דע כ דייק רק מפני שאבדתי"ע

לולא הענוה הנפרזה הסובלת כל ברוח דעת , שראלי ז בהיזק כללי לכלל"עי] לסובב[לפצות פה 

 .שקטה ושלות

 

wcl . 

 
כל . ע מאות זוז והלל לא יקפידרבע מאות זוז וארכא י"כדאי הוא הלל שתאכד ע, ל הוי זהיר ברוחך"א

כ כל אדם צריך  "ע. השכיל ולהיטיבל ש לו רוח מיוחד ונטיה מיוחדת שבודאי נטעם בו יוצרו כדיי אדם

מדה הראויה ה רק יזהר  שלא תתפרץ נטייתו מן, פ מדותיו ותכונותיו"טובים עה להשתדל לקנות הדרכים



. להשיא את האדם להרס ולאבד נטייתו הטבעיתהיות ל אבל אין ההדרכה ראויה, פ התורה"פ השכל וע"ע

, נשיא אלהים זה, ביר הענויםא היתה עצת שלום של, פרצות העזות שהראה זה הממרהתל הכ כ עם"ע

שיכוין את המדה כ כ הטוב והישר בעיני אלהים ואדם"על פיה יוכל לעשות גו ,שיהיה זהיר ברוחו ובנטייתו

 מ "מ, עברה שהיתה שלא כשורה ובהעברת הדרך הרבהש להשאפילו מפעו] אלא[ולא זו בלבד . הראויה

,  סבלנות והענוה יוכל להגיע באדםה הבא יהיה יונק ממנה מוסר טוב ולימוד הגון לדעת עד היכן כחל על

וכל להשיב שיחשב  י ואפילו הפסד הממון שיצא לו מקלות דעתו. עצמו ולאחריםל ויהיה לו למופת להועיל

, ו ממאורע זהלי שמירתו את הלימוד הנשגב היוצא "ע ר והיראהכמו שישיב הפסד המוס, ריוח

מצב המביא לידי השתוממות כזו על ל אמנם יש במציאות כח הענוה האמיתית להביא את  האדםש וידע

בא לו במכאוב של ש י מה"וכל מה שרושם הדבר יותר ניכר אצלו ע. נוחה ואהבהמ מהות הנפש המלאה

ראשון ה החלק: קים יסודייםלהנה השתלמות הענוה בנויה על שני חו .הפסד הגון יהיה יותר פועל עליו

אהבה ושמחת הסברת הפנים הראויה לכל אדם ה ז את הוד"הוא שלא יהיה נקנט בפניו ובלבבו למעט עי

הם ראויה היא כדי להטיל ב החלק השני הוא שאפילו יבאו דברים אדירים כאלה שההקנטהו .בכל שעה

כי ב מצב שלא ניתן רשות  . וזהו הדרך היותר נשגב, לבב א יקפיד מ ל"מ, אימה ושאר צרכים

אבל כשהצורך מביא ליתן רשות  , הגבילול התפתחות הרוגז גם בהוראה חיצונית אז עוד הכח מתרחבל כלל

בר זה דורש מנוחת הנפש ד ,עם זה יעצרהו מבלי לבא אל הלב להרעילו בקפידא פנימיתו ,לכח הרוגזא לחול

שני ל ונתם ראוי שיחלק שם האדם המתעצם בהםכחלקים שלפי תה ולשני אלה. קנינית אדירה מאד

טבעית והתכונה המתגברת כשכבר החלה ה כ הכשרון והתכונה"החלק הראשון שיספיק לו ג: חלקים

, כ כדאי הוא הלל"ע .ההגבלה המדוייקת הבאה עמה היא ודאי שלמות קנינית. דתהמ הפעולה לפעול כפי

על מבחן ההכרה , י ארכע מאות  זוז"לאבד ע, ולםכא "בנב ות למדה נהוגהלפי מדתו שראויה להי

 סבלנות העומדת במצב מנ יעת ההקנטה שלא תתחיל לפעולה של

 
י השכלתה וקנינה "ניתן מבחירת הנפש עה מאות זוז אם תב א הבחינה על המעצור' וכדאי הוא עוד ד. ללכ

פעולה ברשות התורה ה ר גם למה שכבר החלהצד תכונתו הקנינית המשימה גבול וגדמ ,והלל. המתעצם

, קוםמ מה שבניסיון זה לפי עומק מדת הענוה לא היה גם לזה, הקנטהה שאם צריכה לבא, והיושר הגמור

מאורע בלא שום הקנטה ובלא שום מיעוט הסב ר ת  ה כיון שהרחבת חכמת ענותנותו ידעה להפוך לטובה את

כ  "ז כדאי ג"שע, א יקפיד בלבל מ הלל"ת מי הקנטה חיצונם גם היה בא הדבר לידי מעשה שלא אבל. פנים

למען יחרץ כל , אדםל שקנין מדת ענוה טהורה כזאת אפשרית  היא, ימודי מעשיל לחרות בזכרון טוב מופת

 .במעשה התרגלותו להשיגהו חפץ חיים באמת לרדוף אחריה במחקרו
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יש במציאות ציור כל דת נימוסית  . ש לכםמה תורות יכ ל"א, ר מעשה כנכרי אחד שבא לפני שמאי" ת

או שתהיה , חיוביה ובלימודיהב שתהיה או אחת כוללת כל העם כולו מקטנו עד גדו ליו, להיתא או

ורה לבד לפי ת ולחכמים, לההמון תורה לבד לפי דעתם והשגתם, כתות העםמ א"מחולקת לפי הכשרת כ

ת היה חלילה מחולקת לפי ערכם  כ"גתורתנו הקדושה ש כ עלתה על דעת הנכרי"ע. ערך השגתם

יתנו כל עמקי האמתיות לכל העם כולו נ ולא יכול להשכיל איך שבכח אלהי, חלקות האומה בשכלםמ של

ההכרה של הפלא האלהי מ כ בהיותו נכרי רחוק"ע. וכל אחד משכיל בה לפי ערכו, חתא כקטן כגדול בתורה

לל כ כ לא נסתפק "ע, לופים שבמפלגות האומהיחהיות כוללת כל הל הנמצא בתורה שתוכל הדרכה אחת



 .הוא כמה תורות יש לכםה רק שאל על הכמות של הריבוי, שיש ודאי ריבוי בתורות
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'  שראויה לצאת מד , אי אפשר לתורה אלהית אמתיתש מפני. תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ל שתים"א

, יסוד אחדות המין האנושי כולול בסוףביא תשביל תכלית האחדות האמתית של כלל האומה שב ה"אחד ב

מקבלים ב כ היא מאוחדת ו החילוק של ההבנה תלוי"ע, יסודה האחדותיב שתהיה חלוקה לפי הנושאים

פ "ותם שהם מקובלים בין אותם שהם מתפרשים עא ממילא היא צריכה לפירושים בין, א לפי הכנתו"כ

על ידו יוכלו כל המדרגות לקבל ש קוםמחייב שהמ אבל עצם האחדות המקורי. סברא ודרשהב חכמים

פירושים שיהיו ה כ מוכרחת היא להנתן על דעת"א. תחלפות ההבנה בפירושיםה היא, אורה של תורה

כ הדבר מוכר ח שתהיינה שתי "ע. זהו היסוד התוריש ,א כפי השגת ו בדברים העיוניים"נדרשים לכ

פ להשלמת ההתחלקות המוכרחת "עשבו שבכתב להשלמת ההשפעה האחדותית, פ"בכתכ ושבעש ,תורות

 .מעלות של אישי האומה ופלגותיהו לפי שינויי גוונים
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גער בו   , מ שתלמדני תורה שככתב"יירני עג ,פ איני מאמינך"ל שבכתב אני מא מינך ושכע"א

בו להכנס לדת מפני לעה שישאהו ד לפעמים יזדמן איש מאומות העולם חוקר אלהי וגדול. נזיפהכ והוציאו

ק בהכרה עצמית ר ,איש כזה לא יסמך באמונתו על שום אדם, קדושתה העליונהו כרת כבוד אלהיותהה

הבלי מ כ חזק ועצום עד שהכרתו הפנימית תביאהו להבדל"כלו כש ומי שכח. פנימית יבא לגשת אל הקודש

שר כלל הכרה העמוקה שתורה אלהית כזאת אי אפה הוא יבא עד, לשרתו ולאהבה אותו' נכר ולגשת אל ד

ובדברים שנסתפקו  . פירוש מקובלל כ שהיא צריכה"וע, התפרש לכל יחיד כפי הבנתו הפרטיתל שתמסר

ד "סורה בכלל לבמ שתהיה ההבנה, קבל בפרטיות לכל הנידונים המתחדשיםל או לא היה סיפק, משכחה

הירה ומהבנה כללית וב, בכל אופן, להבומד במקום הקע שהוא' גדול מרכזי במקום אשר יבחר ד

אבל מי  . ללמוד ולקיים, פועל ובמעשהב מסקנא להיות מוקיר כל  פרט ופרט מס עיפי משפטי התורהה תצא

, אנשים המחזיקים בהה נטייתו לקדושת התורה האלהית היא רק נסמכת  על גדולתו שכח שכלו רפה

ע עד רום ולא יוכל להגי, הדברים הנסמכים עליו רפו כלי כ"ממילא כיון שהבנין איננו חזק למדי ע

ק ז הרה הכללי יקח לבו ורק לדעת ר ,פ וגם בתורה שבכתב"אמונה האמיתית והחזקה בתורה שבעה מעלת

השגת התכלית ש כ איך "אבל לא יספיק שכל רפה כזה להיות משיג ג, נטייתוב אותה ללמדה יחפוץ

ורה א בקיומה של ת"חזקה מכל ישרי לב איננו בא כב הראויה להיות נכספת, המכוונת הכללית

לא , חילה אמר על תורה שבכתכת ,כל אלה החולשות נקבצו באו יחדיו באותו הנכרי. פרטיהןל ומצותיה

,   ה באמת ב ני מאמינך  מצד גדולתך ו פרסומך בחכמה וצדק והיותך מחזיק א א"כ, שהוא מאמין  בה בסתם

 ישראל אלהי' גדולה להיות מתנדב להכנס בחיל דה המעלה שהוא גרעון גדול למי שרוצה לבא עד

כי האמונה החיצונית הבאה לא   , אמינךמ פ איני"ומזה נמשך הדבר שסיים שת ורה שבע. רשוהוד ללא

פילו יהיה גדול מאד י ש לו א וכח המושך של האדם, תעמוד באמצ ע הדרך, דעת אלהיםו מהכרה של חכמה

זרוע כחה ב המשכה אחרי התורה הבאה מהכרה האלהית היא מושכתה רק  .גבול ידוע עד היכן הוא שולט

משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה  א"כ, ואין עמה מעצור לאמר עד  פה תבא, עד אין קץ



לא הספיקה להטביע תביעה ש ,כ באופן חלוש"ומתוך ההכרה הכהה הזאת באה המטרה ג. "ךב ונשמחה

ת חשקו א א שתשביע"כ, החיצוניים והפנימיים, סילה בכל ארחות חייומ לו התורה פנימית לבקש שתסול

א "א לו להשיג כ"וזה ימצא בלימודה של תורה שא. אלהיו קדוש, לדעת דבר שנראה לו שהוא נשגב ונעלה

ים רשלא ימסרו דב, יחוש כל מבין דברש מצד ההבנה] אלא) [לא(, לא מצד ההזדמנות החיצונית. ירותג י"ע

,  יכנס בין בניהו  שיכנס בעמקי חייהא למי"כ, לא כשהם מיוחדים לאומה יחידהמ החובקים בגדלם עולם

ם ע ,והנה אלה הרפיונות. כ על אחרים"שצריך להסמך ג, בינוניה שזה יוכל להשיג באופן כללי גם המתבונן

, הגערה. המשיך תוצאת ההרחקה המשולשתל ראויים הם, העזות המוכרחה להמשך מהם בבלי דעת

והלה מסמיכהעל יסוד , אלהיותהו מש בבהירותהביונה של תורה הגלויה לעין כל רואי  שצ לעומת מיעוט

וקשים גרים  , חברהל שזה כבר יוכל להזיק, פ מרמס"ומו קודש של תורה שבעש על, ההוצאה. איש יחידי

שומו יסוד גירו תו רק למודה  הכולל ב, ח קיומה של תורהכ והנזיפה על מיעטו. 'כאלו לישראל כספחת

 .והוציאו בנזיפהכ בצדק גער כו "ע. ורה שבכתב ותו לאת של
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. אדם לפי מצבו הרוחני בפועל לאם נסתכל על ענינו בכחב יש הפרש בין אם נסתכל. גייריה, כא לפני הלל

אמנם אם נסתכל . ליו עורף ונמאסהוא אז כאשר נמצא בו חסרונות נפנה, סתכל על מה שהוא בפועלנ שאם

רמו את   ג שרק סבות מקריות, ב ולב נכוןוכל היות שנמצא בו כשרון טוי אז, על היסוד הכחני שבו

כ  "ע. חסרונות וישוב לנו האיש בכל כחותיו לטובהה כ באהבה וסבלנות מרובה יסורו"ע, החסרונות

כלל ועם כל ריחוקו מאור השם ב ושעם הגסות הש רויה בעמ, סתכל הלל בכח הצפון באיש הזהה כאשר

וא על כח נשג ב  ה מ אות "מ, במובן שטחי וגרועשתוקק לאורה של תורה אפילו ת מ נפשו"יתברך ותורתו מ

באהבה ונחת נוציא אל הפועל כמה דברים יקרים ויהפך ו שכאשר נשתמש באור ת ורה, הנמצא בנפשו

 . אמתתבאמונה שלמה ואהב' להיות דבק בתורת  ד, מוטבל כולו
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 לאו עלי דידי ל"א, הא אתמול  לא אמרת לי  הכיו ל"א, למחר אפיך ליה, ד"ב ג"ל א"יומא קמא  א 

, פ"בתורה שב ע' הרסי קודש מחללי ברית דמ עיקר היסוד שעליו בונים. דעל פה נמי טמוך ע לי, מכתס קא

וכיון שבדעתם . פ"בעש ח מראות עיניהם את עוצם ההכרח של תורה שבכתב לתורהט הוא בנוי מצד כי

בל מי א .פ"בלת תורה  שבעוכלו להכיר את גודל כח  האמת שיש ב קי כ לא"ע,  העניה אין החסרון מורגש

אז כבר י צ א   , פ"ורה שבכתב נתונה בלא תורה שבעת 'שמכיר את ענין הנחיצות ואי האפשריות כלל שתהי

פ מחוברים לתורה "דברים שבעל  שישתשהרי כיון שהוא מכיר טבע הדרישה וההכרחיו, טעותה ממוקש

פ מחזון "בעש לבדות דברים, תינויסור לבו מתורה מורשה שיש לנו מאבוש כ הלא שגעון הוא"א, שבכתב

ורה לו הלל את  ההכרח הגדול שיש למציאות קבלת ה כ"ע. לב שלא נשרשו כלל בקשר קדושת אב ות

א מצד ההסכמה "אות לנו כב יות אינןתשהרי אפילו האו. בות ופרסום האומה והסכמתהא מורשת

קראות  נ ראתן הנה כמו שהןבאומה הרי באין אמונה באותיות שהוש ואם לא נכבד את הקבלה, והפרסום

וכיון שבהגעת תורה שבכתב . הגעת תורה שבכתבל כ"אין אתנו יודע לקרא כל כתב ואין לנו דרך ג, באומה

וא יסוד מוסד בסדר האלהי ה רסום באומה במורשת אבותפכ לומר שיסוד ה"כ ע"א, וכרחתמ כ הקבלה"ג



בלת ק שיסודה היא השמירה של, פ"פשר לצאת מגדר תורה שבעא כ איך"א. איך להקים חק ומשפט

הטבע בעצמו מעיד על הכרח חיוב מציאות  ש וכיון. אבותינו מה שהתנחלו באומה בפרסום והסכמה

פ הוא "תורה שבעב כבר היסוד מובן שכל הבא לבעט ,ן הפרסום וההסכמה באומהמ המסורה וההעזר

א בעזרת  "קשר של דורות שונים שיתאגד כ ל שאי א פשר כלל, נלחם עם טבע המציאות

ויסוד הדבר . פ נמי סמוך עלי"ער כ"א, כ כך הוא תנאי נתינת תורה שבכתב"כ ע"א, מפורסמתה המסורה

עד , בלעדיומ הוא דבר מוכרח שאי אפשר, כללות האומה בפרטי הדיניםו שהסמיכות על אבות וזקנים

וכיון שעברו , א לפרק מעליהם עול הקבלה לשעה"ידם כב הנה לא עלתה, שאפילו אותם שבעטו בקבלה

קבלה נאמנה מורשה , י"קור מ ים חייםמ עזבו"כ "א. ורות כבר נת רבו להם ספיקות והוכרחו לקבלהד איזה

עומק נשמת האו מה ב באין כח חיים, קבלות חדשות ומזוייפות, הם נארות נשברימיל לחצוב, קהלת יעקב 

שמות  שקרא להן בראשונה האותיות בין אם תקרא  להן כש ,כ הדמיון הוא מכוון מאד "ע. וקדושתה

שממנה אין ראוי לזוע , באה בראשונהש והקבלה המאומתת היא. א ללימוד זה בלא קבלה"א, שניהב או

ישכיל  , תורהל וכיון שתתברר לאדם הכרחיות הקבלה והמסורת". 'רדפבקש ני לתאוה"לבקש חדשות ו

ת תורה "כ נתן השי"תושבירוף הקבלה עם הספר של צ א שעל יסוד"א כלל לחשוב אחרת כ"ויבין שא

 .פ נמי סמוך עלי"רע. פ"ימצא בצדק לבבו נאמן בתורה שבעו לישראל
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מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני " גיירני על"א ,שוכ מעשה כעובד כוכבים אחד שכא ל פני שמאי

, דםאמת נובע מהאור האלהי שבנפש האב שהוא, הרגש הטבעי שיש באדם לטוב ולצדק.  ל רגל אחתע עומד

אינו יכול כלל , ואיר אמנם מפני שהאדם הוא קצר. לפתחו יפה יפה זהו יסוד התורהו באמת כדי לשכללו

כדי להפיק את התכלית של הטוב , העשות או להעזבל להקיף את המון המעשים הצריכים

שמקפת את  כ ל , ה"עות בד כ צריך הוא  להדרכה אלהית שנתונה בדעתו של אל"ע. אמיתיה והיושר

ונכון , קיףמ יהיו הפעולות מותאמות   אל עומק היושר היותר כולל ויותרש ות מתחילה ועד סוף כדיהמציא

והנה מתוך שזה נשרש יפה בלבו של כל אדם . רובק וה היותרהעם העתיד היותר עמוק ורחוק כמו עם ה

הרגשתו  וא מכיר כללותם בשכלו וה שהיסודות הללו, ראוי שתהיה תכלית התורה הצדק והיושרש ,משכיל

כ א ת   "הרגיש גל שכשם שהוא מרגיש את  היסוד הכללי כן הוא צריך,  רובה לבאק מפני כך הטעות , הטבעית

 הפרטים אל שלאבל היחש , וא נטוע בעצם טבע הנפשה ובאמת היסוד  הכללי. היחש של הפרטים אליו

יג האדם דב ר זה יגיעה אי אפשר שי שה ואחר כל, שצריך לימוד מרובה, הו תלוי בעמקה של תורהז הכלל

בהם יתהלך  , רוחניה והנה השכל והרגש המה שני רגלי האדם במובן. ורה הגדולא התלוי בדעת עליון בכל

אשר חכמת יון משכתו אל הרגש , ו הנכרי הזה. ת האמתא ת החיים לחוש את הטוב ולהשכילובארצ

כ כשאני עומד   "למדני  כהת, רגל  אחת, רגשה פ תורת"כ לפרטיה ע"ח פץ שירגיש את כל התו, וב ונשגבט של

 .על רגל אחת
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לאות כל חללו של עולם מ שהן מ, פעולות הטובותה הרגש דומה לעומת פרטי. דחפו כאמת  הננין שכידו

אבל , בנין לעסק בנין בית ושכלולוה פ שמועלת היא אמת"שאע, ננין לענין תוכן פעולת הבניןה לאמת, מלא



ומר שבמדה כזאת  ל א יוכל למוד באמה מדת קרקע"כ, יבנהמלאכה שבו הבית ה לא שהאמה היא כלי

אבל הפעולות והציורים . רחבו וארכו לכשיגמרו כ גבהו"ולמוד ג, צריך הבנין להיות בכללו

א צריכים להתלמד "בנין כה אין להם יחש עם אמת, צריכים להיות הרבה מאד בעסק הבניןש המושכלים

יהיה נבנה כל  ש ר יפה שעל פי כלל הנטיה לטוב ולצדק צריךאנושי מצייה פ שהרגש"כמו כן אע, ולהעשות

צריך , ליחסם אל הכלל, נין קדוש ואדיר זה על הלבב אבל כדי להעלות את כל פרטי, בנינה של תורה

האמה הזאת מודדת לפני הבנות הבית ש וכשם. רובה בתורה ודרכיה והתעסקות מעשית בקיומהמ לימוד

תקיף , ליונה וטובהע אפילו היותר, א שמדת הרגש"כן א, הבנין לעמודעליו עתיד ש רק את המקום השטחי

ק אחר הקיום והלימוד יתעלה הרגש עצמו להשכיל יותר ר .הא את הצד הנמוך של ערכה של תור"כ

י קיום "מבט של עצם רג ש הטוב עה כי יתרחב, יחש הפרטי שיש לכל מצוה וחיוב לעומת הכללה ]את[

אבל לא  , עשונ או שכבר, א למדוד  דברים עומדים להעשות"אמה נועדת כה ז אין"ובכ, התורה ותלמודה

אהבת התורה והמצות מפני שהן , דוקא האמונה האלהיתש יך להשרישרכן צ. שהיא תגמור את הבניה

הרגש האנושי יוכל רק לצייר את כללות ו ,יוכלו להיות משמשים בתור כלי פועל לקיומה של תורה', ד דרכי

זה בא רק  עם  הרגש  ש ובאשר ראה. ותר חזק מ מנו שמלאכת  הפעולה תהיה נזקקת  לוי הדבר כשיש מניע

הוא ש ,דחפו כאמת הכנין  שבידו, בנין הנישא של קיומה של תורהה ל ידו יכנס במלאכת עהחלש ומבקש ש

 .קומו באמה  שבידומ דומה כזה שרוצה לבנות בית רם ונשא רק בכח מדידת

 

wan . 

 
זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא הוא , עבידת עלך סני לחברך לאל ד"א, בא לפני הלל גייריה

בשביל שכדאי לקב ל  , אדם הבא לפנינוב יש לסבול חסרונות המתגלים]ש[השקפה אחת לטובה . מורג זיל

עלה היותר גדולה מ אבל. מרובה שאפשר להולד ממנו כשיצא מן  הכח אל הפועלה הרע המועט מפני הטוב

וזה הורה לנו הלל בענותנותו עם הגר . מצא יתרון של טובנ  בהחסרון עצמוהיא להשכיל שלפעמים

י התביעה לצמצם את כל התורה "עש פ"שכאן הראה לדעת שאע, ר ממה שלמדנו ממי שקדם לותוי הזה

ינם באים מפני א אבל המכשולים, יכולים לצאת מכשולים, פילו יהיה טוב וטהורא ,כולה אל הרגש האנושי

פ עומק הצדק והיושר עם "אנושי הטוב המבונה עה יעה של מציאות יחס לרגששאין לדבר התב

ומק תכליתו הוא צריך דוקא לאור ע וכפי, אלא מפני שהרגש האנושי צריך לימוד מרובה, ולהכ הרהתו

מון נסתרות ה שהוא קורא הדורות מראשי ולפניו נגלו כל, דון כל המעשיםא ' האלהי ותורת אמת מאת ד

ת  ו מת שיסוד התביעה הנמצאת בלב אדם ישר להיא שהרי, ף ומראשית עד אחריתמתחילה ועד סו

אבל כיון , תנתן תורה תמימהש ועל בסיס שלה ראוי, תומו לפעול טוב וצדק היא נטיה יקרהב מתהלך

עשות עם רעו ל מיד צריך שישכיל כי לא רק הטוב הקטן והדל שיוכל, הצדקו שהגיע האדם לנטיית הטוב

יא כוללת כל הא אהבת הטוב "כ, כח אהבת הטוב שלהב ו זהו כל הנכלל בעומק הנפשאשר לנגד עיני

בודאי יש יחס אל נטיית הטוב הקטנה ו .בכל הזמנים ובכל הדורות וכל היקום, שר על פני האדמהא האדם

היטיב גורל ל אל שאיפת  הטוב הגדול,  ם רעהו אשר לעיניו יתמוגג במכאובוע המתעוררת לעשות חסד

להרבות בו מדות , צם חייו ליותר מאושרים ומוצלחיםע לעשות את , לל בחומריותו ורוחניותוהאדם בכ

שאי אפשר  , השרשה גדולה בנפשותו ז צריך מערכה גדולה של סדרים"שע, חיי שלום נועם ושלוהו טובות

ממלכת "היות ל ,פה באומה שלמה המוכנת לגשת בכללה לעבודת הקודשי י הקלטה"א ע"שתתכונן כ

עד שתהיה , רובה ותיקון גדול עד שתגיע למצבה הרםמ והאומה הזאת צריכה הכשר" . ם וגוי קדושכהני

מיוחדת לזה המה המכשירים של הרגש  ה כ כל המכשירים שמרוממים את כח האומה"א. תעודתהל ראויה



ד השלילה של מניעת  צ פ"וההשרשה העמוקה מתגלה לעולם ע. פעלו במובנו הרחבל הטוב הטבעי שיצא

פשו נ פ שטבע"נפשו בזמן מן הזמנים לעשות טוב אע דם לעוררא שלענין הפעולות החיוביות יוכל. היזקה

כי השלילה צריכה להיות תמיד , בר זה הוא תמידיד ,אבל להשמר ממכשול עשיית רע, עוד לא בא למדה זו

והנה . עצומות מאדונניות רבות וכ ז צריך"ע, י השרשה גדולה של הפיכת הטבע לטובה"א ע"כ א"דבר זה א

כ "א שיוכל ג"כ יתחייב לדאוג שלא תשאר נטייתו רק טבעית, טובה של הצדקה כיון שמתגבר האדם בנטיה

בודאי שיסוד הנטיה הטובה לטוב וליושר נובע באדם ו .לבססה על מוסדי השכל והחכמה העיונית

א  "וא, ת אלהים לאמתתהצמו בדעע כ הוא מוכרח להכשיר"א. וטובו על מעשיו' טוב של חסד דה מאוצר

.  מתגלים מחסד עליוןה והידיעה השלמה תהיה לפי הערך של הקפת המעשים, עשיומ פ"ע א"כ' לדעת את ד

אינם מ ספיקים לתן הכשר להבנה שלמה ', חוז ממעשי דא א חלק"וכיון שהמעשים הטבעיים אינם כ

 הכללית והנשגבה המוכנה תכליתל א כשיצורף אליהם הכשר דעת ממעשים הניסיים שנעשו"כ' ד בדרכי

ראוי לדברים נשגבים  כ והשרשת קדושתן, למוד תורה  וקיום המצות כולן והוקרתןת כ"ע. ישראל י"לבא ע

מצות ו פ רגש זה מוכרחים לצאת דקדוקי תורה"שע, עולם כולוה אלהיים הכוללים את אוצר החיים של

שורש היסודי של רגש הטוב שבנפש התפשט מהל כולם מסתעפים ומוכרחים, בדיוק עצום והרחבה גדולה

א כלל "וא, בסיס לתורהה כ באמת הרג ש הטוב הוא"ע. פץ לעשות טוב וחסד יושר וצדקח האדם להיות

, טובה המוסר, א לדעת שמה דעלך מני לחברך לא תעביד"כ, ולהכ לחלק את המוסר הטבעי מכלל התורה

ואידך  , להוזהו כל התורה כ, תמידלהיטיב ו שתובע הכשר מעולה בנפשות להשכיל, השולל את הרע

העלותו בעילוי הכשר ל ואיך, השריש כח הטוב ואיך לפשטו באומה כולה לדורות עולםל איך, פירושא הוא

, ער שונאי טוב ואוהבי', תגרת  רוחות רעות של רגשת פועלי אוןמ חכמה והשכלת אמת שלא  ימוט לעולם

ויראת רוממותו וחקר ' הבת דאש, להים אמתא תשהשמירה לזה היא דע. שמתרגשים לפעמים לבא לעולם

כ אידך פירושא הוא "א, רטיהפ לפרטיה ופרטי, הם קשורים בכל התורה כולה, נפלאותיוו כבודו ומעשיו

מעשיים ה למטה בדברים, המשתרע למטה ולמעלה, עיין שאיננו פוסקמ והלימוד הזה הוא. זיל גמור

במובן האנושי הכללי במילואו "  לא תעבידךחברל  סנידעלך"המביאים את התכלית של מילוי הטוב של 

א גם  "נוגע רק לעצמו ולבשרו כש שכיון שבא האדם  למדה זו להשכיל שהטוב איננו מה, ימיםה באחרית

הכח  ] את[פתח ל ולמעלה. כ בין מה שנוגע לדורו או להרבה דורות שלאחריו"ג כ שוב אין הבדל"א, לזולתו

כ אין ראוי  "ע. מתחזק במעמד קבוע שלא יזח ממקו מוו רחבתלך ומהשכלי כדי שיהיה הרגש הזה הו

א לדעת שרק ניצוץ מן הרגש הזה  "כ ,ת הרגש הט וב ולא את הת ביעה של מציאות יחס לתורה עמוא לקנתר

תלמודה ב ובכל מילואו ימצא רק לפי  ערך פעולת התורה על הנפש, פשוטה פ הטבע"מתגלה בלב  ע

היסוד הטבעי של , "ת"מה דעלך סני לחברך ל"ל חד המה פירושיםכ המעשה והתלמוד י"א. ובמעשיה

 " .שמור ושמעת", למוד ולקייםל היינו, וכיון שכן באמרו ואידך פירושא זיל גמור, אנושיה המוסר
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עשו י פר שהיה אומר ואלה הכגדים אשרשונ ושמע קול "יהכב שוב מעשה כנכרי אחד שהיה עובר אחורי

.  ג"הכ אלך ואתגייר כשביל שישימוני, ותו הנכרי כעצמוא אמר, ג"ל לכה"א, ו למיהלל אמר, חשן ואפוד

פ שאינו מוצא את האמת   "אע, בבו אל הטוב והאמתל לפעמים צריך להכיר כח יתרון באדם בשביל שמפנה

 לא כן הוא. וא דבר טוב ונכבדה אבל הרצון המתילד בלב לדרוש את הטוב גם, יבות המונעותס מפני

הצלחה ה אז ישוב ח לפי הרגיל רק אם , ל פגישה האיר לו איזה  אורש דם שמצד איזה  מקרהלכאורה א

אבל אם התעורר לא מצד . שגם הוא יכובד, צד עצמומ עמדה לו שהפגישה נפלה על דבר שהוא מו עיל ונשגב



א על חפץ "כ ,פץ אמתי וטובח והמקרה לא הצליחו להעמידו על נקודה של, א מאיזה מקרה"כ דרישתו

'  דרוש את דל והנה זה הנכרי לא הלך. יבה לקוות מכזה תוצאות נכבדותס לפי הראוי אין, זב ומדומהכו

גם המקרה לא . נ ושמע קול טופר"חורי ביהכא א מקרה נזדמן לו שענר"כ, מחפץ לב והלך נפש

כה ן  חיצוני של מלבושי קפניו ברל א הוברק"כ, העמידו על נקודה שהיא באמת יסודית  ואמתיתל הצליחו

הנה דרך לפניו ש חשב, בהיותו כפי הראוי לשער ממרום עם הארץ, הנכרי ההואו .גדול וכבודו החיצוני

' כ לא הי"ע. ובזה טעה בתכלית גם בתוצאות הענין, אדמ לרכוש לו כבוד וברק חיצוני שאליו יתאוה

 .שום אליו לב לפי הראוי בשורת המשפטל ראוי
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אצל הנכרי העומד חוץ למחנה ישראל יוכל . דולג מ שתשימני כהן"ל גיירני ע"א, בא לפני שמאי

פ "אע, שראל לעושה חסד עם הכללי פ בעיני"הצטייר שבמה שיכנס אל הכלל הוא נחשב לכהל לפעמים

יו תוסיף בכחוי ובמה זה, איזה דבר ג דול הוא עושה כי הלא יודע הוא ערכוש שבעצמו לא יוכל להסכים

יכול לומר שיהיו ' כ כשאמר בלבו לא הי"ע. שראלי ם עיקר מעוזם שלהדלים בנכסים רוחניים שה

כ "אבל בדרשתו אח. כ"מטרתו אחל שחשב שממילא יבא , א בשביל שישימוני"כ,  דרך תנאיב הדברים

 אשר ערב עד ,ב מתגייר"פ מצד האומה בהיות נכבד שכיו"חסד יחשב לו עכש בעניני מצב האומה נדמה לו

. א מקבל מ חבירו איזה דבר"כחק  באי בברית ש כ, ג"הכ מ שת שימני"אי עלבבו לומר לשמאי דרך  ת נ

ויסודה , חר גרים שקשה להם כספחת א שבאמת אין י שראל רודפים כלל, וסיף שיבוש על שיבושוה ובזה

. ז משובח " דידהו התצומ ונכרי שעוסק בתורה בשבע, צותיה שייכה לישראל לבדםמ של תורה בקיום כל

רפוי  ו יוכל לעמוד על יסוד חלש, רם כהיהדות וכל חובותיה של תורהו ב נין גדול'  יהיכ שיער שמאי איך"ע

, בנין העתיד להבנות בגבהו ורחבו לעומת יסודותיוה כמדידת, כזה הבנוי על נטיות בלתי צודקות ומוטעות

 .כ דחפו כאמת הבנין שכידו"ע. לתי מספיקים כללב ומצאו
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התעורר לחפץ טוב אין זו עדות על יתרון הכשרון ל  בעצם הזדמנות המקרהאם כי. גייריה, כא לפני הלל

, אל דעות אשר לו נתכנו עלילותי, לכ המסובבת מאדון , אבל מצד  ההשגחה העליונה, באדם ההואש לטוב

דוקא זה האיש  ש כ המאורע"כ נחשב ג"ע. קרה שאין לו ערך ראוי להתבוננותמ אין ספק בדבר שאין שום

אפילו , להתגייר, דוקא על ידו יתעורר לרעיון גדול כזהו ,נ בעת לימוד זה הפסוק"יהכיעבור אחורי ב

יתה בנפשו נטיה גדולה לטוב ולאמת ל א   ה מ  אם לא"מ, ג"יותו מיוסד על יסוד מטעה שהוא להיות כהה עם

וד  ם לבבו נוטה לחמא ,כ במצבו"אשר כמובן לא חסר כבוד ג גם איש כזה. הזדמנותה היתה באה לידו זו

אלא , ועבודת אמת נמ צא בלבבו' וא שגרעין אהבת דה אות ,  לכבוד הנמשך מפאת עבודת אל אמת

ולהתאמץ לצרף , תגדלת  מבלי לדחותומ כ הלא החובה"ע. עורב בסיגים רבים מאפס לימוד וחינוךמ שהוא

 יוכל ובאמת. הרתהט ת צא צרופה כזהב בעצם' ו לחמדת אהבת עבודת דבפנימית שה סיגיו עד אשר  הנטיה

כול י אבל מפני שהורגל בברק חיצוני מרובה לא היה, אמת בלבבוב היתה' היות שחמדת אהבת עבודת ד

כ  כשמעו שנמצא תכסיס  "ע. ת הציור האסתטיא לישב דעתו בתכונת עבודה פשוטה שאינה מושכת אחרי ה

כפי ' דת דפצו לעבוח מצא עצמו צמא להוציא אל הפועל, וד והדר והכנה מברקתהם ע עבודה בישראל



והיופי המוסרי לא , ז שלא הורגל בתורה ודרכיה"א כ"כ ז לא יעיק לו"אמנם כ. נטייתו להדר ויופי

ימצא את  , ודבר  קדשו'  לבו לדעת את דב אבל בטוח היה הלל שכאשר תבא ח כמה, ורש עמוק בלבבוש הכה

"  ת"והתפארת זו מ", הלימודו הפשוטים והטהורים שבקיומה של תורה' התפארת בדרכי דו  היופירכל אוצ

. 
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הנה אפשר שימצא . לך למוד טכסיטי מלכות, לכותמ סיסיל כלום מעמידים מלך אלא מי שיודע טכ" א

ת "צד הכרת האמת בגדולת השימ  כ"ועם החכמות הכלליות שקנה לו הוא מסור כ, על רגש גדולב אדם

הלכות ופרטיהן ה לו הלימוד הפרטי שלא צ' עד שהעיקר לא יהי, טייתו הפנימיתנ מצד'  לחשוק בעבודת ד

כ "ג'  שתהי' ומתוך שהכלל של עבודת ד. לוקחת את  לבבוה ' א הוא חפץ ביסוד עבודת ד"כ, איך להשלימם

יוכל , הבריא לוקח את כל חושיו  רגשה ה נהדרה לפי רגש היופי החיצון המבריק שמעורר יותר את ז עם

כ יהיה "זדמ ן שכמ ]מלך[הנה כשמעמידים , הוא נמרץאמנם המשל . ימוד פרטיל לטעות שהוא אינו צריך

מ "מ, כללי להיטיב את כלל המונהגים נעלה מכל חק פרטיה מסור בידו כח ההנהגה עד שיהיה חפצו

אז רק אז יוכל , ערכם ופרטיותם, לכותמ טיטיכא מי שיודע ת"מעלה זו הכללית נתנת כ' לל שתהיכ א"א

ללית המתאמת  כ טהורה' אי אפשר שתעלה בידיך עבודת דכן . כללית הנשגבהה להתנשא אל המדרגה

באופן שיהיה מתאים לאותן  , ת כל כח הרגש הטובא שתהיה באמת ממלאת, לעומק תכליתה הכללית

י "שרק ע, ניני העבודה לפרטיהםע א בידיעת"כ, הי עבודה תמ"להגיע ע] כוללות שעתידנותה התכונות

 .נין הכלליע הפרטים תתקבץ בהירות
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נין ע .ל אפילו על דוד מלך ישראל"א, קרא זה על מי נאמרמ ל"כיון שהגיע לוהזר הקרכ יומת א, הלך וקרא

'  רגש הקדוש שצריך להתלוות לעבודת ד ה ההתיחדות של הכהונה יוכל להתפרש שהיא תלויה באיכות

כזה שאינו הוליד רגש ל עצם המעשה ביחוד של עבודת הקרבנות מצד חיצוניותו יוכלש מאחר, המעשית

כ מי שכבר ב א לידי מדה "א. שם יתברך צריכה להוליד בלבה מתאים לאות ה ההתרוממות שעבודת

יירת בתכלית  ול העבודה לתכלית מצש רגש לבבו הוא נשגב ונעלה ויוכל להמשיך את ערך המעשהש זו

י בבחירה רגש התלוה אבל באמת לא בעצם. וא ראוי להיות זקוק לעבודה ככהןה כבר, הקדושה והתפארת

י הקרבנות "פני אדון כל הנפשות שדוקא אם יעשה כזה על א באותו הרושם שגלוי"כ, תליא מילתא

ולהמשיך , מים מ עבר מזהשהרבות כבוד ל צא הפעולה הרצויה להיות פועלת כפי המדה הראויה ביחשת אז

וזה תלוי . עבר מזהמ דושת השם יתברך אל עומק הפרטי שבמעשים האנושייםק כ היחש של הכרת"ג

א "כ כ המניעה אינה משום חסרון הכנה לבד"אשר ע, ין במניעתוב הרבה בין בהחיוב של המעשה להעשות

כדוד מלך ישראל , בתכלית העילוי רגש שלוה שיש תכלית מכוונת בהגבלת המניעה אפילו באדם שנשלם

, ה בתכלית הגדולהעבודה היה רחש הכבוד החיצוני שהיה מתילד מהתעסקות שלו בדבריו .נעים זמירות

ראויה הטהורה ה שרק עמו יחד עם החיוב תצא הכונה, בעצם הריחוק' צויר מ נתרחק מפני שיש תכלית"מ

 .והקדושה
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ומתוך אהכה שאהבם קרא להם בני , נים למקוםב אל שנקראורומה יש, ו בעצמו"נשא אותו גר ק

בכל דבר שצריך ' עקריים בעבודת דה םשה, שני הדברים. שראל כתיב עליהם והזר הקרב יומתי בכורי

כמו בענין , רצויי תגברת  על המעשה החיצוני להעלותו ולכוננו על יסוד מכווןמ 'שהפנימיות שבלב תהי

וא ה וההכשר השני, נפש באהבת השם יתברך מצד עצמו לעצמוה האחד ההכשר של קישור: הם, הקרבנות

אז , היה האדם מוכשר להשתלם בשני אלהי אשרשכ. החפץ להרבות בכבוד שמים בערך לעולם החיצוני

זה הוד והדר כדי שיפעל יפה ל ביחוד בדבר שצריך', פנימיות הדרושות לתכלית עבודת דה יעלו בידו הנטיות

קראן ' ד והנה ישראל מצד ההכשר שיש בעצמם לאהבת. מחוץ להפועלש נתו האמיתית על העולםוכפי תכ

מפני שהשם בנים אין לו , וד יתרון ניכר לאהבהע והנה בזה אין. כבן שנמשך לאהבת אביו, כנים למקום

א "נים כבדאי אינם נקראים ו שאז, שכל העולם כולו אינם מכירים כלל את אביהם שבשמיםכ א"מובן כ

בנים ש כ לזמן "הוא מיוחס ג, אמנם הבכוריות. מעידים שהוא אביהםו אותם שמכירים אותו ומודים

שעתידין כל באי עולם , ההשקפה על העתידל דהיינו ביחש, כ ימצאו"גאחרים צעירים הבאים אחריהם 

שהם הם ראשית  , כורותהב מ לעולם יהיה דבק בישראל  יתרון"מ, דון כל היחיד בעולמוא להכיר כבודו של

זמן  ההוא ב ואז ', כ לקרבה לעבודת ד"עומת עמים אחרים המשתדלים גל וזה  יבליט כח האהבה. תבואתו

כ "כ יש בישראל מהמוכן ג"א. גדול שמחוץ לגבולםה  פעולתן של ישראל על העולםכבר תצא אל הפועל

בהוד והדר שהוא ' נטיה לעבודת דה שזה יש לו יחש עם, ל חפץ התרבות כבוד שמים כלפי החוץש ההכשר

קרב ב אפילו, ז מספיק להשריש"מ אין כ"מ. ם הרגש הקדוש הפנימיע כ מורגש וחיצוני בצירוף"ג

מזה הכיר שלא אותו , בעבודת הקרבנות' ל דא הכח הראוי להיות בעצמו ניגש] את[, םהמיוחדים שבה

הרחקה האמורה מיסוד העבודה ה קרב לבבו לעבודה ולכבוד שמים יספיק שלא תחול עליוב הרגש המורגש

אומה ה וקא להתיחדות מרכזית  אחת מובחרת מראש ומובדלת מכללותד הצריכה, האלהית שבקרבנות

 .ועצתו הנעלמת מעיני כל חי' פ דבר ד"ע

 

whn . 

 
עכשיו הכיר ערכם של ישראל אחרי שנשרשה  . כמהו גר הקל שבא במקלו וכתרמילו על אחת כמה

דושתם שאינו תלוי בבחירה ובהשתדלות  ק וידע שיש ערך קבוע טבעי לישראל מטב ע, דושת התורהק בלבבו

והכיר שאין , סר לוח הבא מקדושת אבותאפשר שידמה להם הגר כיון שאותו הכח ב ולערך זה אין. עצמו

, נפשה  טבעםא לפי ערך הכרעתם בעצ"אפשר לגלות מחוץ לנפש כש עניני הדעת והרגש נמדדים כפי הרושם

השטח של דבר קל ' אף שלפי החוש החיצוני יהיו ,כמו שיש הבדל בין דבר כבד לדבר קל מצד עצם טבעו

פנימית של ישראל כובד מכריע  ה כן יש בתכונה.  בערכוינו יותר נערך במשקלו ולפעמיםא מ"יותר רחב מ

ג ש רחב ודעה ר שנדמה לו שיש לו פ"כן אע. וחש וניכר למי שמשער מן החוץמ מה שאינו, לצד הקדושה

ראותו כח  הסגולה הפנימית הטהורה שנמצא בישראל  ב אבל', מתפשטת בענינים הנוגעים לעבודת ד

רגשו  אותה הסגולה הנכבדה הטבעית ו סרה לו עם הרחבת דעתוהבחין כי ח, ועבודתו' אהבת שם דל בטבע

יש בו כח רב   ש מי, א כמקלו וכתרמילוכועוד שהוא . ורשה מקדושת אבותמ הנמצאת בישראל בתורה

כ משפיטה "איננו צריך להעזר כ' גזע קדוש עם דמ כן מי שנולד, ברגליו איננו צריך להעזר במקל

קדושה הקנויה שבעצם נפשותיהם של ה רים מלאכותיים נגד טבעשהמה כעין דב, כלית ורגשיתש ובחינה



כן , הרגיל לטבע עצמומ ד היינו גבור המשתמש בכח ג בורה נפלאה חוץ, וכב סוסר ולעומת זה יש. ישראל

וכל י מ ה שלא, וכל דרכיו בכח נשגב ואדיר' ולאהבת ד, עת הצורךל מונח בישראל כח אדיר למסירות נפש

עוזר קרוב , כ הוא בא רק במקלו"ע. גריםב י בחירה חפשית הנמצאת" שעי קבלה עצמית"להעשות ע

לא שהתכונה הפנימית  א ולא עוד. ו סיוע של השכל והרגש האנושיהז, ת כחו הטב עיא שמגביר רק  מ עט

', עם דב ת על טהרתה כפי מה שהכירה עכשיו אחר שזכה להדבק"שיה שאפשר לו להקליט ביחש לעבודת

כ "א. מכללות כחן של ישראל' רותו לקבל אור דעת דג י" שהוא מכשיר את עצמו עא"איננה מכחו העצמי כ

הורה בזה שכח מקורי כללי בדע ת  ו .עני הבא בתרמילו לקבל ממי שנותן לו מנדבת לבוכ, בתרמילו הוא בא

תגבר לפי ערך מ והוא, ב גרי הצדק הוא דבר  מושא ל. וא מצוי ר ק בישראלה ת והדבקות בעבודתו"השי

 .'בעם דדבקותם 
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כל תשוקה . הלא כתיב בתורה והזר הקרב יומתו ,ג"ל כלום ראוי אני  להיות כה"א, כא לפני שמאי

ואם אין לה שורש בעצם טבע . להתקייםו היא עתידה לעמוד בו, אם י ש לה שורש בטבע נפשו, אדםב שיש

סופו הוכיח על ש  הגר והנה זה. עתידה היא להתבטל, ז"יור ודמיון המעורר עצ א באה מאיזה"נפשו כ

ורה ולימודיה נחרתו על תואחרי שדבק ב, יתה באמתה אלהי ישראל' תחילתו כי אהבתו את שם ד

מה שהוא נמנע מצדה הוא הנמנע ו הבין והשכיל שמה שהוא אפשר מצד התורה הוא האפשר, בבול תלמי

, בע הנפשט עי כלל בעצםז הכשר טב"ג שוב אין לו ע"יננו ראוי להיות כהא פ התורה"ומאחר שע, הגמור

, ז הוא ראוי"נפי השכינה ולהחשב בין גרי הצדק שעכ אמנם להכנס תחת . כ גם תשוק תו לזה נתבט לה"א

שרק ממאורע  , הדבר הטפלו ,כ הדבר העיקרי התקיים בו"ע, יא נטועה באמת בטבע נ פשוה תשוקה זו

זה כבר , ומתי תוב נתורה והזר הקרבהרגיש בעצמו עמוק מאד שכיון שכש עד, כלה והלך לו, דמיוני נתעורר

שהיא נוטלת  , א ממניעה טבעית"מניעת הכרח חיצוני כמ רק לא, ג"מלמדו שאיננו ראוי בעצם להיות כה

 .ת החשק והתשוקה למה שהוא מנוע מצדהא כ"ג
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אמנם . ל ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינהע ינוחו לך ברכות, ל ענותן הלל"א, בא לפני הלל

נטועה היא במדת   ,היות מתרחקל לקבל בסבר פנים יפות גם א ת מי שראוי  מצד מעשיו, סבלנותה יסוד

תאחדת עם מ אבל באמת אצל נשיא אלהים זה היתה. נפש ורגש הלבה פ טבע"הענוה שהיא בנויה ע

האמיתית עזרה לו שלא יהיה שום מסך המבדיל בין  ו שהענוה הגדולה, החכמה השלמה של ראיית הנולד

. איש הבא לפניו בהוהבסרון הנמצא ח מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע מצד המראה של, נולדה ראיית

אמנם . שלמותה וזה הוא לך מצד  המעלה הטבעית שכבר  קנית אותה על, ללה ל הנה ענותן אתה "כ א"ע

יית ה כי לולא גודל החכמה המגעת עד סוף חקרי הנפש לא, הבינהו מקום השכל, ינוחו לך כרכות על ראשך

כ התקדרו שמיה בעבי הדמיונות "בשעה שכ נפשה יכול לבא למדה זו להשיג את הצד הטוב הכמוס בעומק

כי הנה שתי הגנות צריך  . שכינהה שהקרבתני תחת כנפי, מוטעים הבאים מחסרון הכנה ולימודה והציורים

טה מערכו למש מפני מה, האחת: ואהבתו השלמה' מטעה ומנעו מעבודת דה האדם לשומרו מכל דבר

ממה , והשנית. אדם אחריהן ומפלחות כחץ כבדו ה מתגרת יד  התאוות החומריות הממשיכות את 



.  'היות על ידם שוגה מעבודת  דל שלפעמים הנהו טועה מדרך השכל בציורים הרוחניים, מנומ שלמעלה

, ןתחתוה א שמירה מהצד"בקדושת מורשה מימי קדם איננו צריך כו והנה ישראל שבא בזכות אבות

מפני ', נצל משחיתות התאוות כבר יהיה דבק בדי וכאשר, כלומר מצד יצר לב האדם באשר הוא  אדם

שאותה , נספח על בית יעקבה לא כן הגר. דעות האמיתיות הם קרובים ללבבו וטבע נפשוה שעצם ציורי

צד מ כנהז ה"אין לו ע, ת עומק האמת וההוד הגנוז באורה של תורהא התכונה הפנימית המביאה להכיר

שהם , כלומר מתעופות סברות רעות, מעלה ממנול כ ממה שהוא"כ הוא נמצא עלול להפגע ג"ע. הירושה

אמנם ההכנסה . צמו החפשיתע שעליה כבר גבר בבחירת, פגעי התאוה החומרית השפלהמ פגעים שחוץ

ימיות נפשותם פנב יתן להם מפיו דעת ותבונהלהשכיל' שד, כל גרי הצדקל היא שעמדה ועומדת' בברית ד

הורות על ל ,"ישאהו על אברתוכ כשם שבישראל נאמר"ע. מצותיוו ' עומק הצדק שיש בדבקותם לתורת ד

בר חקוק יפה בלב הניצל מצרת המון התרגשות כ כי, צ הגנה"ההגנה מצד התחתון אבל מ צד העליון א

ריך להיות חוסה תח ת   צ הנה הוא, אבל בגר  צדק שאין לו  זה הכח הטבעי, אמת יפה יפהה התאוות חותם

היות ל ליו מקבלת עול מלכות שמים מתחדשת בקרבו רוח   חדשהע י הקדושה הנמשכת"שע, הכנפי השכינ

עד שהוא מוצא את , ולדתו היו יכולים לשבש דרכיות פ שמצד טבע"אע, למגן לו מכל המוני הדעות הרעות

וזהו , קום אתו למשפט ירשיע ת וכל לשון, אזר בגבורת דעת ורגש קדוש כאחד מאזרחי ישראלנ עצמו

ו ל אמר בתור  מלא דעת ויודע ערכו ושמח במתנת  חלקו אשר נפלש ,שהקרכתני תחת כנפי השכינה

 .בנעימים
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ל הלל ש ענותנותו, פדנותו של שמאי כקשה  לטורדנו מן העולםק אמרו , לימים נזדווגו שלשתן למקום אחד

וכל מי שנמצא מוכשר  , תדת לוושלמותו המיוחדת המעל כל אדם יש לו הכנה. קרכנו תחת כ נפי השכינה

חסרונות שהם עלולים לדחוף ולהכריע את  ה ואפילו, יזה מעלה כבר הוכן בו כל מה שמזקיקו לכךא להשיג

מה שלא נמצא  , מעלהה כ הם נטועים בעצם טבע הנפש ההיא המוכנת לזאת"חסר לה גה הנפש לבקש את

תגיירו נ ע שלא"כ חסידי אוה"פ שנמצאו ג"כ אע"ע. אותו היתרוןל חסרונות כמו אלה במי שאיננו מוכן

שהיא  ' מ מי שכב ר הוכן להכנס בכלל עם ד"מ ,ובשמרם את  אשר עליהם לשמור הם מאושרים כערכם

,  עלתו הנשגבה ישאר ג רוע מאדמ כבר מו כנות בטבעו מגרעות כאלה שאם לא ישיג את , אדמ מעלה נשגבה

ושיעה להם לבא ה כ לא די מה שק פדנותו של שמאי לא "ע. ות העליונההשתלמה כיון שהוא צריך לאותה

שכפי תכונתם בהיותם חסרים את הנאות ל הם כבר  . עולםה א כק שה לטורדנו מן"כ, לעילוים שזכו בו

והיא עלולה להיות נקנית לכל בא י  , כלליה עד שאפילו אותה השלמות הנמצאת בעולם, רועים מאדג היו

כ היתה חסרה "ג, שראלי תה התביעה הפנימית וההכשר הנשגב להכנס בכללהם אול עולם אותם שאין

השיבה ש לא די, ענותנותו של הלל. תחתית השממון המוסרי באין מעמדל והיו לגמרי נטרדים נופלים, להם

נפי השכינה להיות ניצולים מאותה ההטרדה מן כ א קרבנו תחת"כ, לנו את אבדתנו שלא נהיה נטרדים

א   " כ', משתדל להתקרב אל טוב דו ע ההוגה דעות ישרות"נושי לבדו כחק השלם שבאוהאכח ב לא, העולם

מאורעותיהם ב וראו, והנה בהיותם מזדווגים למקום אחד. קיימת לעולמיםה במעלה אלהית עליונה

, כ חרצו משפט"ע, הדחיפה ובהלל הקירוב והכניסהו שבפנים מתחלפים פגשו בשמאי הריחוק

,  ה מקום וצורך במציאות ל א כלל לומר שמדתו של שמאי אין"בועות שאדות קממה שתי ה שבאמת

שהרי אין זה דבר מקרי  , אותה לאיזה תכלית ומטרהנ ששיטה קבועה באדם גדול היא ודאי

כ "ע, יטה משוכללת בדעה מיושבתש א"כ, התרגשות ואיזה סבה פועלת על הנפש להתפעל ממנהמ הבא



לל הוא המקרב  ה כ לא"ע. עצמה לאיזה ענין ומאורע של הנהגהועילים מצד מ ודאי שיש לה צדדים שהם

, אם שיש בה צורך לענינים אחרים, אותה השיטה, מאיש א קפדנותו של"כ, ולא שמאי הוא המרחק

המדה מצד עצמה היא , ענותנותו של הללו .כי בקשה לטורדנו מן העולם, א היתה נועדה לתכליתנול כאן

מירת הקנינים שכבר נקנו ביחיד ש שאמנם לענין, ומזה למדנו.  השכינהקרכתנו תחת כנפיש החביבה עלינו

ל פגע המתעורר כ להרחיק, הקפדה וזריקת מרה פעולתה לטובה לפעמים רבותה תעשה מדת, ובאומה

או להשיב לבצרון מה שכבר נ אבד  , איש או ב כללב ,אבל לקנות קנינים חדשים. לבלע ולהשחית

שתמש בזו המדה של ענותנותו מ  צריך להיות, ב רחוקים מכל באי עולםכ דוגמא של קירו"זהו גש ,ונחלש

 .שכינהה המקרבת תחת כנפי, של הלל
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היסוד הטבעי . ר זרעיםסדאמונת זה , כמת ודעתח  ישועותסןד והיה אמונת עתיך חו"מ, ל"אמר ר

אלקים עשה את האדם וכאשר ה, רוחה ין בעניניבבין בעניני החומר , דבר שראוי לבקשו בכל עניןה הוא

עטיין של הנטיות ב וההפסד המוסרי הבא, טובות הנן מוטבעות בו במקור יצירתוה ישר הנה כל התכונות

, כ היסוד לכל טובה ולכל מוסר עליון"ע, נפש מטהרהה הרעות הנם הדברים המשביתים את טבע

רים בחזקת היד המלאה אמונה הם עוקה ומשחיתי, אנושיההוא נעוץ בעומק הטבע הישר , אמונהה שהוא

ז "פש בעוהנ הנותנים לו שלות לב ושמחת, מקור חייו הטבעיים הרוחנייםמ זימה ושוחד את האדם

הלא  , י יצר לב האדם הרע"ודם שנתקלקלה הבריאה עק ,והנה בתחילת היצירה. ב"ואחרית ותקוה לעוה

רק כל עשב זורע זרע ועץ עושה ,  שר ב כי אסור היה לאכול, א"ו לבנדזריעה היסוד הכלכלי הוא לבה היתה

החזיר את  ל שכונת התורה כולה היא, כ גם כעת  אחרי הירידה"ע. ת העולםא זהו היסוד המקיים, פרי

הנתונות מפלא יועץ אדון  , צותיה העמוקות של תורהע פ"והמון המסיבות כשיתנהגו ע, העולם לתיקונו

ועוד בהרבה מעלות עולות לרגלי , איתנול הן מביאות את המצב המתוקן שכבר ירד ככה, ה"מעשים בה כל

שההנהגה . יסודיה שב סדרי עניני הזריעה יש יחס ישר לענין כח האמונה' חקי דב כ"ע, הירידה הגדולה

ראוי להיות נשאר לעד לכח מחזיק ומקיים למין ה שהם היסוד הטבעי, התורית עם הזרעים

כשם שהחלק הזה עסו ק  ', ל הקרקעע ות שיעמדועתידין כל בעלי אומני, העמידו על תמימות טבעול האנושי

כן , ופניותוג בהיות האדם מסור לו כראוי נמשך הוא אל תמימות טבעו מצדש ,בחלק הטבעי שבמציאות

אמונת , השהוא כח האמונ, למות תמימות טבעו הרוחניש החינוך הלימודי הזה פועל עליו להגביר עליו

טובים הנקנים בעזר לימוד ועמל ה ה בכל הקניניםאמנם ראוי  שיתמלא כ ח האמונ. דר זרעיםט זה

אוי הוא  ר כלומר, כ נרשם הוא ביחש של סמיכות"ע, ותו ומרוממים אותוא מפרשים, המסעדים אותו

 .ביםש להסמך לכל הקנינים הנשגבים הבאים ממנו ואליו הם
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המון דברים הנהגה הטבעית שאינה מורכבת מ ב לעומת הפשיטות הנמצאת. ר מועדסדזה , עתיך

אשר הוא בהחיים שכבר יצאו כ ,פ צביון החיים איננה לכאורה עשירה בגוונים שונים"עש ,מלאכותיים

הפסידו את בהירותם ורעננותם אבל נתעשרו בצביונים ש שאף, מתחום הטבעיות הפשוטה

לא ה באמת המ' שהיא דרך ד, אמיתיתה יש בעצם ההדרכה הטבעית, בר זהדכדי לתקן , מתחלפיםו שונים



השבתות וכל מועדי ו רושם המועדים, רך החילוף ועשירות הצביון מפני הזמניםע ,קדושה ואמונת אומן

הם , י המסיבות הקדושות שלמענם נקבעו"להית עא שכבר נערכו בהשגחה, קודש המצויינים

פ סדרי הטבע הטהור "הולכים עש ,השיווי שיש בפשיטות החיים הטהורים חילופם הטבעי אתב מעשרים

יתרון , יתרונותה שני, חיי התום והאמונה, תקבצים ב חיים הטבעיים האמיתיםמ ז"ועי. שלא נתקלקל

י חילופי העתים כשהם "צביונים ועשירות הרשמים עה ויתרון חילוף, הבריאות והטהרה בעצמן

שיהיו , דושתם המקוריתק שרק על פיהן יבאו לנו בכל תוכן, כתורה וכמצוה, פ קדושתם"ע נשמרים

עשה בכל  מ י התלמוד המביא  לידי"וזה בא רק  ע. "אלה הם מועדי"' ד אי קודש  הראויים לשמם בדברמקר

 .זה טדר מועד,עתיך, חוזים ותלויים זה בזהא שהם, הפרטיים והכלליים, עניני תורת המועדים
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א "ומד ככל דבר ארעי שאינו ע. קיום הנצחי שלהםה הוא, מקור עוזם של החיים. טדר נשים זה, סןחו

רוח המה חזקים ונאדרים מ פני ה חיי. הוא קלוש ורפה, שאין לו כח העליה להיות עולה ומתרומםו לשעה

לולא , ל עזש אמנם רגשי החיים החושיים לא היה להם מקור. כמה וכשרוןח י"שהם נצחיים ומתעלים ע

שאז יהיו , ושיהיה סדר התמדת החיים הולך בטהרתכ ,הנצחיות שלהם במין והעליה שהם מתעלים

המשפעת , תפארת פנימיתו בגבורה, צמם הכלליים הולכים ומתעלים ביתרון הוד וקדושהע החיים

הוא , הרתוט כ הלימוד המעמיד את חיי המשפחה על יסוד"ע. יצוניתח כ מגבורה ותפארת"ומושפעת ג

מתנשאים אבל , נובלים מתגרת הארעיות הפרטיתו הנותן את החסן והעז אל החיים לבל יהיו רפים

סוגה "ו, הנהגה הטובה המוגדרתה שמטרתה מושגת רק לפי ערך, עז של הנצחיות הכלליתה בגבורה מכח

ה בעצותיה את לובימ שהיא, באים ממקור טהרה של תורת אל חי אשר בקרבנוה בדרכי קודש, י"בשושנים

 עומד לתקן  העתיד, עיכובים באיזה משך של תקופת הזמןו ואם יזדמנו פרעות. החיים אל עלייתם

טהורה שמשך החיים הנמשכים לדור ה פ ההדרכה"ע, הטוב יתגבר ועליית החיים היא נכונה לבאו ,הכל

הם הם גורמים לעז ש ,והם המה הלימודים אשר בסדר נשים. ודש ואורח ישריםק דורים הולך בהם בדרכי

 .זה סדר נשים, חוסן. ואיתנות שבחיים
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נמצא , באים לאדם בפרט ולחברה האנושית בכללהה  נתבונן ברוב הפגעיםכאשר. זה מדר נזיקין, ישועות

ל בני אדם מבינים שההצלחה  כ שאם היו. מכריע שבהם בא מפני שליטת האדם באדם לרע לויה שצד

יבוי  ר שמתפתח והולך לפי, טובת הכלל]ל[כל פרט רק בהשתדלות ל האמיתית אפילו בחיי ההוה תבא

ועל אחת כמה וכמה שלא לגרום לו , ל זולתוש ן להטיב את המצב הפרטיהמעשים הטובים הנעשים בהמו

יהיה לעתיד לב א  ש וכמו, היו החיים הולכים ומתעלים בכל פרטיהם, עול החייםב מועקה והכבדה

הנה כל  , דרך המביא אל עומק ההכרה של הצדק הכלליה א מנם מה  הוא. ' עה את ד דכשתמלא הארץ 

'  תורת ד"פ "מיוסד עה אבל המשפט. לו ומכשירים אליותורה והיושר הם מביאים ה דרכי

שועות י הוא אוצר בקרבו את יסוד הישועה הגדולה הכוללת, גדולה שפרטיה משולבים לכללה"תמימה

, העליונה' במשפטי תורת אמת הנובעים מעצת דש ההדרכה המעשית. כל היצור כולולרבות למין האנושי ו

שכפי הגברת  שליטת כח . בחייםש תר גדולה על כל פרט ופרטת כח הישועה הכללית היוא היא משפעת



ן הלב מעט מ וכפי מיעוט כחו בפועל כן הוא מתמעט . האון והתרמית, רשעה המשפט האלהי כן יקטן כח

י "א ע"כ, הם אינם נבדלים רק ברצון ונטית רגש לבדו .חתיו נכנסים רגשי המוסר הצדק והיושרתו, מעט

כ הם פועלים הישועות הרבות "ע ,מנהיגים אותו ושולטים עליו, בחייםמשפט הם בפועל עומדים ה כח

 .ר נזיקיןסדזה , שועותי כ"ע, באשר כל אלה הם יסוד תורת נזיקין לכל פרטיהםו .הנובעות ממעיני הישועה
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הכח המחיה אותה הוא ההכרה לפי כח , תורה כולהה כל העבודה המעשית בכל. זה מדר קדשים, חכמת

לפעמים תצא דוקא אחרי השנות  ו ,אמנם לפעמים תצא הכונה בכל פעולה ופעולה. תכלית המצוהמ הפועל

מעלה ה ויש אשר תצא רק באיש .ז תצא בהירות התכלית אל הפועלא שרק, פעולה או פעולות רבות

הדבר דומה לאיש , גוי אחד בא רץן' כללות עם דב שמצד הכח המאחד הנמצא; החכם המשכיל, המיוחד

ז שפע החיים הולך בכל "ועי, מרגישה עולה המחשבית יוצאת בכה המ חשב וההרגשית בכחהפש אחד

נקבעת בעבודה הוא עבודת ה ליתלנזקק הרבה לכח החכמה המסתכל אל התכלית הכש אמנם הדבר. הגויה

מקור חיים של מ יצוניותה היא ההיפוך מדעת אלהים הטהורה שאנו יודעיםח שהפעולה מצד, הקרבנות

אשר , אדם להשקיף על התכלית הכללית המכוונת שבהה כ הדבר מוכרח שתרומם את"ר עאש, ק"תוה

ואוכליו עונו ", האהוב לפיגול שלא ירצהו פסול של מחשבה מצוי בקרבנות עד שמהפך הקרבן הרצויה כ"ע

, לאמתתה' השגת דעת דב למען דעת כי שמירת טהרת המחשבה ואמתת העיון, " ללח 'ישא כי את קודש ד

כ   "נאמר גו .זה טדר קדשים, כ חכמת"ע, מחשבה זקוקה היא אל המעשהה אמנם. תכלית הקרבנותהיא 

ולהיות בנין אב לכללות ההדרכה העיונית  , פועלב להורות על צריכותו להסמך להמעשים, בסמיכות

מדרכה של ' פ יד ד"ע] כי אם[א "א שלהגבילם בצמצום גמור, חוייבת להתגלם במעשים טוביםמ שהיא

 .ש"הנובעים מאוצר חיים של אדון החכמה ית, לכותיהה  לכלליה ולפרטיתורה
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ירוממו את  נפשו להתנשא אל המושכלות העליונות ש כשם שהאדם צריך למעשים. זה מדר טהרות, ודעת

שהיא החכמה מצד , חומרייםה שהם גבוהים ונעלים הרבה מדרכי החיים, ת ודרכי טובו"שיה בידיעת

שפעה ה כ"כן צריך ג, בדלת מהמון החיים של חול והמתעלים לקודשנ בהנהגה, דשעצמה שמקומה בקו

באופן , ל דרכי החיים החומריים ותוצאותיהםכ איך לנהל את, מעשית המיוסדת על חוקי דעה מעשית

למען תשאר , ג בול הקודשמ מ לא יתפרצו מגבולם להמשיך את האדם"למים ומאושרים ומש שהמה יהיו

,  דעתה זהו כח. ל חמדות החיים וכל חליפותיהם המרובים ומסובכיםכ היותה עסוקה עםנפשו טהורה גם ב

חול לה לשמור את אורח האדם ] דרך[, בל הדעתא .ני קודשישנבדל מכח החכמה המופשטת העסוקה בענ

שהגדרים הרחבים . טהרהמ שלא תושבת נפשו, כל עסקי חיי הגופות לכל ירידותיהםב בהיותו עסוק

חכמה ה דעת היא. הם הלימודים אשר בטדר טהרות, תורת חייםב הגדולה' פ עצת ד"המתגדרים ע

חיים ושוכנת אתם בכל טומאתם ומשמרת את הגבול ה כת עםלההו, המעשית המצטרפת עם הנהגת החיים

שכולם , ל אלה המה עניני הדעתכ .מיעצת איך להטהר ממה שהחיים החומריים מטמאים בהכרחו הראוי

 .ר טהרותסדה ז ,ודעת. ותגנוזים בסדר טהר
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יוכל אדם , טובת ההנהגה וההמשכה לדרכי התורהל כל הדברים הנחמדים. היא אוצרו' ה יראת ד" ואפ

כ "וקא אז בהיותו במעמד כד אמנם. חריהם מטהרת לבבו כאשר יטהר רוחו ויצרף כליותיוא להמשך

בוד ולבו ובשרו כ עד שהוא כולו אומר, שותיוברעיון לבבו ורג, דמו ובבשרוב עד שהתורה נתאחדה בו, נעלה

רכי  ד אחר כל,  אחר כל החמודות שבעולםךאדם שאם יהיה נמשה דוקא אז צריך שיחוש, ירננו אל אל חי 

פ שיסוד החוש הוא נשגב "אע, מורגש ומובן לוו מפני שכן הוא מוחש, כל יושר ויקר, הקדושה והטהרה

מ הרי קישורו הוא תלוי "מ, לבבוו  אורה של תורה שהאירה נפשוד שכולו נוסד על יסודה שלע כ"ומקודש כ

ק גדולות לפי ערכו  ר הן, וכל המחשבות היותר גדולות. האדם כוזב  כי כל, השתנותל בדבר מוגבל ועומד

א רמזים שישנם דברים גדולים ומחשבות  "אמת כב ואינן, והשגתו של האדם באשר הוא שם 

, טהורה המתקדשת מטומאת הה יום זוהר ואור נקרן גם על הנפששמז,  מתאצלות מאור האמתש אדירות

דאי לשומו כ כ אין לבב האדם הק טן והדל"א. יתרון הכשר חכמהביושר וו ומתהלכת עם אלהיה בתום

אפילו יהיה , הציור בעצמו איננו בו מקורי, שתנהמ לבד מה שרעיון האדם. אוצר על כל הגדולות

שהכל יהיה מסור בהכרתו של , ואה כ האושר היותר גדול ובטוח"ע. מעלה לפי ההכרה האנושיתה בתכלית

כל גבול ומכל מ לפי מדת הידיעה והשלטון האלהי הנעלה, הית המוחלטתלאה האדם לפי מדת ההכרה

שהאהבה בנויה על היסוד המושקף אלא  , אהבהמ כ"שמתעלה ג' זהו יסוד יראת ד. מחשבה

אבל היראה . יחש המושג והנאהבה אבל יסו דה הוא, י ן קץשיקוף המוגבל היא עולה עד רוממות אה שמתוך

מדה מעשי ת  ח המונחת על יסוד הערך האמיתי שיש לכל, היא יסוד האמתש יסודה הוא ההכרה השלילית

שהוא אוצר חיים שכל הגנוז בו  , אמיתית של אין סוףה בעומק ורום המדע האלהי והגבורה, ועיונית

ציורים שונים בדרכי הטוב והקדושה מ האדם יהי למשען לו בציוריםובכל חליפות לבב , שתנה לעדמ איננו

מושג הכללי והמקיים ה ,כ אחרי כל חמדת התורה והרחבתה לכל צדדיה"ע. מוגדרו באופן בלתי מוגבל

היראה ו .היא או צרו' א יראת ד"כ, פי המושג בכח ציורו העצמיל איננו הציור הפנימי של האדם המונח

 ואמתת ערכו של כל נשגב, קור האמת  והטובמ  והאמת הוא שוכן עדי עד עםהבאה מכח ההכרה שהטוב

, לקצה ציורה] להגיע, גשתל [ = שרק ביראה טהורה אפשר להגיש , א לפי הדעה האלהית"כ איננו נערך כלל

הם ל שיהיו לעד מתקיימים ועומדים בערכם הראוי, קנינים הגדוליםה היא האוצר הבטוח על כל אלה

 .טובת הכלל והפרט עדי עדל  הגדול את כל הטוב שהם צריכים להשפיעומשפיעים בכחם
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כמו  , רגשת המכאובים בין החמריים בין הרוחנייםה . כ שעה שמכנימים את האדם לדיןבאאמר ר

הגופני או הנפשי או , סדר הנאותה הם תלויים בכמה שהם מפריעים את, ב"היגון וכיו, בושתה ,הפחד

מולדת , ריהדסמ והרגשה הפוכה, טבעה הוכנה להרגשות נאותות לאריגתהב ביםשיטת העצ. שניהם ביחד

והנפש מוכנת להרגשות מתאימות   , אדם ישריה האלקים עשה את . המכאוב לפי ערך ההיפוך

והפיכת הסדרים מולידה  , ישריםה פ סדריה"והרגשות הללו הן באות ע, שמחה, כבוד, טחוןב ,לתכונתה

רגשת הצדק  ה והנה. שמצטיירת בנפש  ההולכת קדורנית,  והאומללהחשכהה ,אותו הרעל והמרירות

יוכל האדם בבחירתו להעביב , אלהי לכל סעיפיו ופרטיוה והיושר שלכל עומקו ואמתת ו הוא הצדק והיושר

תכונה המרגשת את  נו עם הסדר שבעשות ה עד שתאבד נפשו, ברצותו להמשך אחרי שרירות לבו, כ"כ נפשו



כמה הוא  , שפטמ וותיואת כאב העמוק  והצרה הניצחת שיש בקלקול ובע, שפטמב צדק ובכלכול דבריה

ז "א כ"אבל אין השכחה הזאת מתמדת כ . צלם אלהיםב הפוך מסדר טבע הנפש האנושית הנבראת

שדבר אין להם לפי , ח השפלים"עהב שתוכל להשפל עד תחתית  שפל, יא מוגבלת  בגבולי הגוףה שהנפש

ז היא מוצאת עצמה א ,היאבל בהתפשט הנפש ממסגר  הגו. ם כל צדק ויושרע, נשגבו הרגשתם עם כל קדוש

כי הסדר המתוכן שלה הממשיכה לחיים ולאור , העמוקהו בהרגשתה הגדולה, בכחותיה הטבעיים לה

ת מצבה ומ קיימים את כ חותיה א שהמעשים שעל פיהם הם נמשכים הם מבססים, משפט והצדקה הוא

'   ,   זבו את דע יש איך רע ומרגלחוש ולהר, הוא נכנס בעצמו בתוך הדיןאדם ה והנה. לפי הסדר הטבעי לה

חק , מכל חיוב תורה, תגרת יד ה טיית המשפט הראוימ איך רעה ומדקירה היא כל פעולה מעוקלת הבאה

המרגישות את  הצדק והמשפט , מזהירותה רגשותה]ה[בעצם הוייתו במעמד ס מתוך שהאדם נכנו .ומוסר

בין ביחושה , סדריה הישריםמ שע ההפוכיםפואת הרע של העול וה, נפש האלהיתצם הע בעצם טבען מטבע

מתפעל בדרך ו באשר אין בעולם דבר נבדל ונפרד שאיננו פועל, מתיחסת להה לעצמה בין לכלל המציאות

כפי ערך תפיסת המקום במציאות להרע או להיטיב  ו והכל לפי רוב התכונה, קרוב או רחוק מזולתו

,  רוממה שאפשר לו לעלות בסלם החכמהה  היודע כבודו של האדם והוד נפשו והמעלהשכל. נושאב שיש

אנושי הוא דבר  ה הוא יחוש כמה הצדק הפנימי, ולך ומתעלה למעלה למשכיל ה כשהוא, החסד והצדק

ועל המציאות הסובבתו לפי ערכו , רוחנית הגדולה שלוה נמשך ומתפשט על עצמו לפי מדת המציאות

כתורה  ' דרך ד, שהוא הולך בדרך האורהכ ו להוציאה אל הפועלחלפי המדה שיש בכ, יהםעולתו עלפ וערך

, השעה ההיא הגדולהו ,האדם בכל עצם מהותו הוא נכנס לדין, ינים פקוחות כאלהע במצב של. וכמצוה

כח ש עד שכבר, מנם האדם שככה כבר צלל בין הסכלות והשגיאהא .היא השעה שמכנימים את  האדם לדין

שהם מכריחים , קיימים ועומדים בדבר מלך עולמיםה הנה לולא הכחות, נהדרהה, ע נפשו הגדולהאת טב

, כבר היה נח לו להשפיל שבת, רגשתהה לעומק טעמה ותעופת זוהר, שוב לאיתן טבע מציאותהל את הנפש

 הוא ,ל הנשמותכ אבל אדון. מען לא יראה ולא יחוש את כל מרירו ת עז המשפטל ,למעט דמות  חיי נפשו

כ בהכרח תשוב הנפש "ע. עלה ויראה את פני אלהיםי א עלה"שהאדם לא ירד לעד כ, הי יאמר ו

י "ל סוף הלא  תשוב ותעלה עכ אבל סוף , פ שימר לה ב ראותה כמה  הפכה את טעמה"אע, אורהה למקור

כ "ע .'אשר לא ישא נפש ולא ידח ממנו נדח, ה"וננו מהאב הרחמן בכ רבות מחשבות וכונניות אשר

כ אתה עתיד לתן "בע", א כפי רוחו ונטייתול מה שהוא לפי מעמדו באותה שעה, ם את האדם לדיןימכניס

 " .ה"לך מלכי המלכים הקבמ דין וחשבון לפני
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אז  , רגשותיה הטבעיים הצפונים בה מתעוררים בקרבהו באמת כשהנפש מתקדשת מט ומאתה. אומרים לו

אשר בתוכה ישתומם לבה על כ ,שאלה שהיא שואלת את עצמהיותר חודרת ומרה היא אותה הה השאלה

מצבים איננו ה אמנם  חילוף. זיו זוהר מלך חיים אשר כ בוד והדר עטר אותהמ אשר ככה הושפלה ונתרחקה

א בבא  "בהמית שמה על הנפש אינו זז ממנה על נקלה כה ואותו המאפל שההטבעה, מורגש בלא הדרגה

פנימי מתנער לשאלת עומק המשפט ה שלא כחה, דת במעמד כזהומעכ היא "ע. ארה מחוצה להה עליה

בוע בעומק ט ושרשו, כ ממנה נבדל"ף שהקול הבא לה מן החוץ איננו גא .א אומרים לה"כ, והצדק

כ נמשכים אליה "ע, תנכרו ממנה וכמו זר נחשבוינ אבל כיון שכל חמודותיה העקריות כבר, מציאותה

 .וקע ויורד עד עומק הוייתההב,  לההשאלה כדבר הבא מחוצה מעמדי
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לחשק הנמרץ , לההכרה האדירה, התנערות לחיי האמתה .קכעת עתים לתורה, נשאת ונתת  באמונה

הלא הוא הדעת אותי , חסד והמשפטה י אור הצדק"דבקות באור החיים של חי העולמים שיאיר עה של

ומק ההטבעה שיש ע שלמרות, ונהא ומתן באמשמ, אה ההכרה של הצדק הטבעיב כ מתחילה"ע. ' אמר ד

כ  "הנה המאפל החמרי משגיא אותה  ג, ולדת מכל  עולס בנפש הישרה שעשה אותה אלהים להיות

, תרוממת התביעה למדה יותר חזקהמ ,אחרי הצדק הטבעי הנקח עם ההרגשה הישרה. דרך הסלולה מזה

הרגשה קצרה היא  ה מדתשהרי , שלם רק בזאת המדה שהוא בא בהרגש ה הישרהנ שהרי באמת אין הצדק

יך א ,א צריך עם יושר ההרגשה דרישה עיונית"כ, רבבות אפניהםל מהשכיל אל כל פרטי הצדק המסתבכים

כ משלים הדבר "ע, י קביעות עתים"שבאה ע, תורהב י דרישה"א ע" וזה אי אפשר כ, למלא אחריו לכל רחבו

ידיעה עד כדי סקי רת עומק היושר  ה פ שקביעות העתים לא יספיקו להעמיד את "אע. תים לתורהע קבעת

פ הסכמתה "ה עב מ ההרגשה בעצמה היא מתעלה כשהדעת טבועה"מ, מרוביםה והצדק לכל פרטיהם

י הוספת הדעת  "א ע"איננה ממלאה את כל ת פקידה כש י הידיעה"ע' ,  לקבע עתים לרדוף לדעת את ד

 . העתיםתי קביעו"ליה מדי יום ביומו עא הבאה
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שבהתגברות כח הנפש הזכה הנאצלת , צדק העתידה אחרי הצדק ההוה יאיר אור. ורכיהעמקת בפריה 

לא רק את  אשר יכול הוא בעצמ ו  ש עד, חכמה העליונה הכל נסקר בסקירה אחת כוללת ומקפתה מאור

דורות הבאים ה שאת א את  אשר  יוכלו"כ, אושר והשלימות נגול כס פר לפניוה להוציא אל הפועל מכלל

והשאלה נשאלת במלא , גם הם נג ללים, הוא, רכי חייוד  התלויים הרבה באיכות הטבת,בהמשך החיים

ההולכים ומתרבים והולכים , באיםה הנשאך לבך לדעת כמה טוב גנוז בחיים, ת כפריה ורכיהעסק רחבה

ואיך כ ל  , עולמיםה הציב אדון כל אור הולך וקרב אל המטר ה העליונה אשרו ומתפתחים יפה להיות הולך

עד שצריך להוקירו בשבילו עצמו ובשביל העתיד , ירותפ וב שיצא אל ההויה הוא הולך ועושהכח ט

 .עתיד המתיחש לעסקת כפריה ורביהה כ כל משפט המעשים מתיחסים יפה לשאלת"ע. תולדותיוו שלו
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אותו נגד , בכל ישותו ומציאותו, ל בהגבלה צרהבוגמ הוא, האדם באשר הוא אדם פרטי. ציפית לישועה

כ מסתע פת  "שהיא ג, לל האומהכ צריך הוא להשכיל בנפשו במה שהוא  אבר מן הכלל הגדול שלש הערך

אין השקף ב ,פרטי הטוב והאור המה הולכים ומצטרפים אל החשבון הכללימ ושכל פרט, לכלל המציאות

הטוב שבאוצר ו כל חלק מן . דע נאמנה כי בא תבאנהנ אבל, אם הפעולות נראות לשעתן או יבאו לאחר זמן

כ "ע. הכללית בבא עתה' שועת די ההולכים לכונן את, רטי מצטרף הוא עם החיים הכללייםפ כל איש

. פיה לישועהצ אם ניתן לו ערכו הכללי בתור, ]של האדם[ל כל מהלך החיים ע התביעה היותר שלמה היא

כמו שהמצפה עומד  , עהכרה גלויה חיצונית אל הישוה גם באין שום,  תדיריתןוהצפיה כוללת שימת עי

ועוד כלול בזה שבכל עת . עזוב עמדתוי ולא, לפעמים גם באין לפניו דבר מחודש, משמר ימים על שנהה על

כמו שהמצפה , עזובי יראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה יחיש פעולתו ולאש מצא של איזו הערה



עליו החובה לעשות , יב וכאלהבריחה או הגנה מאיזה או]ל[ ,פ צפייתו שבאה שעת מעשה" עובראות

ל אלה שתי התכניות הנראות ע .בלא איחור רגע וזמן, כן יזרז לעת הנכון, דרוש לטובת המצבש מה

התרומם בעומק  ל הוא הדבר הצריך, צפיה מחשבית והזירוז בעת הכושרב ההתמדה, ]ז"זל[כמתנגדות 

 .עיון של צפיה לישועהה
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, א  בפני עצמו"כ, ריכים להיות מובנים ב עמקםצ המושגים.  רהבנת דנר מתוך דב, פלפלת בחכמה

. עליו למקומות עיון ודעת חדשיםב עד שיביא את , התרחב עד שכל מושג יתמלא בכל מילואול וצריכים

כללית מתבארת  ה שאין הישועה האמתית, תיחסת הר בה לצפיית הישועהמ וזאת ההרחבה העיונית היא

ורוחב דעותיו להשכיל בציור יפה מה הוא  , חשבותיומ מותא  לפי ערך רומ"יפה ללבו של אדם כ

צריכים , נאמרים במשפטים נגזריםש כי כל הדברים הנשגבים. ראוי להשתוקק לו בחיי הכללש הדבר

הצפיה יותר  ' הית כן, וכפי עומק ההבנה ובהירות ההרגשה ועשרה. עומק הלבב להיות מובנים בתכנם

חייבת היא להיות מתחלת  מכל דבר ק טן , הבנהה  וזאת .וזה הפלפול. אדירה ומכוונת למטרתה

הארץ "הם מביאים למלא את ש ,תורה עד הדברים היותר נעלים ונשגבים שבעקריה ושרשיהה שבפרטי

 " .כמ ים לים מכסים' דעה את ד
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מושגים הנשגבים שהם ממלאים לבו  של אדם והם ה כל . לא, אי ל א, או צרו אין היא'  ה אי יראת ד"ואפ

שהוא מוכשר , דוע בנפשוי הם מתקיימים רק בהיות האדם עומד במצב, ל הטוב והמועילא ים אותומט

, אוהת ,י איזה רוח סער הבא מתגרת י ד החיים"לא נעכרה נפשו עש כל זמן, לאלה ההרגשות הטובות

,  שבזמן שנפשו רוממה. עומד לאדם בכל עתש הוא המושג הטהור' רק יראת ד, כעס וכהנהוקנאה , גאוה

דבר שנפשו הושפלה וירדה ה ואם יזדמן. גוונה הבהיר המזהיר והמעדן ומרומם את הנפשב הוא מכירה

שכל  הצדי ב בין, הוא מושג של אמת מכל הצדדים' כי יראת ד, ור להיא 'גם בעצם המחשך ד, מחביון עוזה

ולא זו בלבד אלא  . כ היא עומדת לעד "ע, ותר נמוכותי הטהור בין בצדי הנטיות הטבעיות אפילו שיהיו

אותו החוג שאנו נמצאים בו עם ב א"מושגים שאנו משיגים אין אנו יודעים את ערך מציאותם כה שכל

השאר מכל ל מה יוכל כל הציורים מתחלפים ולא נוכל לדעת, תנאים אחריםו אבל בחוג אחר, נו]חושני

פונים אל , יהם וכל הרחבתםציורים הפרטיים לרבבותה אבל בזמן שהתמצית של כל. הרכוש הרוחני הגדול

כבר אנו בטוחים שיש לנו אוצר , הרוחניתו שהוא חובק את כל המציאות החמרית, אמיתי הכלליה המושג

העובר , ל הבסיס הקייםע ותם הרשמים שכל פרט א חד מפרטי המחשבה והדעה נרשמוא כי. טוב ומתקיים

תוכן  ה אבל,  התנאים תתחלף חיצוניותםואם לפי חילופי. קיימים לעדו הם חיים, את כל המציאות כולה

אב ל  . היא  אוצרו' יראת ד, וחני וכל מחשבה עדינהר והוא כולל בקרבו כל עושר, הפנימי לעד יעמד בזהרו

אין החסרון פועל רק  , אמיתיה רוחני שהוא מעמד המציאותהמעמד הנצחי חסר מיסוד הרכוש ה בהיות

א גם לפני "כ ,וד חיי החיים הכל הבל ונוסד על תהושמבלעדי יס, דבריםה בעת שהמצב מביא את ביר ור

הם אינם רק  , המושגים שיסודם הנצחי חסר להםש ,כ נודע למדי לכל ברי לב"התגלות המצב הוא ג

נפש ומעיבים את זוהר צלם ה מקדירים את אור )ש(,  כזב תכסי סיםא הם מלאי"כ, השלמתםמ חסרים



אינו ש לא רק קנין, אין לו שום קנין כלל',  יראת ד נמצא שבהחסר ו .אלהים אשר לאדם בציורם הכוזב

 .לא, א אי לא"כ, שלם
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ל  "א ,אמר לו עירכת כהן קכ חומטין. הלך והעלה לו, עליהל משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חטים

אז  דומ ה כל מה ', מדריגה ראויה בדעת ויראת דל כשהאדם כבר התעלה. ל מוטכ אם לא העלית"א, לאו

כי כיון שכבר הוא משיג . לוחוש י"לא ע, י עצמו"ומץ בתורה וכל קנין טוב שהוא פועל עא  מוסיףשהוא

י כח "צמו עע אינו צריך לזרז, ולבו ובשרו ירננו אל א ל חיי, אלהים השלמהה בשכלו יקרת  הערך של עבודת

 של תורה וכל מעלה ששם נמצאת תכלית מגמת כללהה באופן כזה הוא בעצמו עומד באותה. מעיק ומכריח

, ל הפרטים הרבים המסתעפיםש וכפי כל ההתרחבות. 'אז   כל לימודו כולו הוא קודש  לד, מיתיתא השגה

וזה . וממותור שהיא יראת, ועוזו' גדול של דעת דהשבים רק אל הים ו הוא סוקר עליהם איך הם באים

בהיותו עדיין עומד ', בירא ת  ד' שמור משמרת דל י מה שיתחיל מהמעלה הקטנה"אמנם יבא ל אדם ע

כל צריך להבין במשל ה ה מעמדת את ' כ בערך השלילה הבאה מחסרון מדת יראת ד"ע .במעלה קטנה

כחותיו ו ,ומורים ומדר יכים, י הערתה של תורה"א ע"מי כצכחו העב לא, י עצמו הוא פועל"שלא ע, לאדם

) הוא(והסכמה חזקה בלת עול מלכות שמים ק י"אבל הוא ע, אינם מסכימים עדיין לעבודת הקודש

. ותר גבוה ממעלתי והשגתיי העלה לי, כ הוא אדם שאמר לשלוחו"א. עת ללמוד ולהשכילד מכריחם לאסוף

אז , תורתוו עצמו וברוחו הפנימי לאהבת צור העולמים ודעת דרכיוב ומה שבהיות האדם מתנשא לכסוף

אב ל בהיותו במ צב . שאינו פוסקמעיין המתגבר וכנהר כ ונעשה,  הדברים מאירים לפניו באין קץ ומדה

מצוה הלימודית להרבות חיל ה גם כשהם חפצים להתרחב ולאחוז מדה גדולה מפני, ז ציוריוא ,הנמוך

ד אפס ע שההשכלה שהיא בלי מצרים המתנשאת, כ אומר כור חיטים"ע .צם הוא במדהמאבל מצו, רוחני

ר לא בא  עדנה למדה זו שאותו הציור כלומ. עליהל והעלאה תהיה, עוד לא בא למדה זו  להכירה, גבול

' שזו היא נחלת עבדי ד. בועהק היא תהיה לו מדה, וא מתעורר להכין עצמו ללמוד ולהשכילה שבשבילו

פעמים לעלות ל מקום שיוכל, א לעליה"כ, וחשקו בה באמת' כירו דרך דה שכבר, מיקים בדעה והשכלעהמ

כ צריך "ע. מכל דעה כוזבת ודמיונית, יה רעהכל נטמ הוא מסוכן להשחת, ובהיותו במצב כזה. שמה

מ " מ, דיין אצלו בלתי מובנת כראויע פ שתהיה"שאע', תחיל במדה היותר מצומצמת שביראת  דמ להיות

תביא טובה , צטיירתמ באיזה מדריגה שהיא, גדולה שבכל מקום שהיא נמצאתה זאת היא גבורת האמת

כח הפועל שעדיין לא בא למדה זו להשכיל התחבר לל אמנם במקום שהיא צריכה. וברכה וחיים

 להתגבר  תמגרעות האנושיות מוכרחוה אז, ל לאו"כשא, " כי ממך הכל ומידך נתנו לך", מנהמ שהכל

ראויים להיות משמשים ה ונהפכים לרועץ כל הקנינים, י תוספת דעת"תגברים עמ בהיות הכחות הרוחניים

,  כחותה שמדת האהבה מרחבת את . ץ ממדת ה אהבהחו, מדת היראהל וזאת היא ההתיחדות שיש. לטובה

, ת בנפש האדם פנימהורקב הבא  מ מגרעות התקועמ כ לא תוכל לשמור"ע. ואינה מבצרת כח הכחות הרעים

ז מדת  האהבה מרוממתו  א , כבר בא ה אדם למדה ז ו שלבבו התעלה לחמדת הטוב באמתש א אחרי"כ

, ולםע כח שהוא עלול בהתרחבו לפרוץ גדרותצמצמת היא את המ אבל מדת היראה. ומעלתו עד אין קץ

וממילא אותם הכחות הרעים , מדה הראויה לוב לכבשו שיהיה עצור, להחריב ענינים בנויים לתלפיות

עלול , אבל מבלעדה. מתשת כחםו היראה משמרת  מ הם, קטנם להחריב ולהרקיב כל חמדהב המתעוררים

קרבו דבר   ב יהיה מכיל, להכניס בו פרי למא כלואותו המקום הראוי , רקבוןל הדבר שהחיטין נהפכים

. י חסרון לימוד היראה"תגברים עמציורים הרעים כשה שגם הקנינים הטובים נאבדים בתגרת יד , מופסד



בעוד שהאדם הוא עדיין צריך  , מדרגהה בתחתית, חובה להתחיל בלימוד היראה גם בההתחלהה כ"ע

 .הורה ט ' כדת יראת ד, ת כל קניניו עומדים לעדקום חילו ויצליח להיוי כי בזה, לזירוז חיצוני
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י היא  "'ראשית חכמה יראת ד. "בואה ואינו חוששת מערכ אדם קכ חומטין בכור של, י"תנא דבי ר

גם בצורתה היותר קטנה היא פועלת ש ,פלאה שיש לכח מדה זאת   שהיא קיומו של עולם ואור חייונ מעלה

חר שכבר נתמלא האדם  א והנה דוקא. ח ושער לכל חכמה ויושר לבוכשרת להיות פתמ כ היא"וע, כל טוב

. שכלו בדרכי ח כמה', הפריח פרחים ולהוציא פרי תנובה ביראת דל אז יש כח בידו, בדעת והשכל' ברוח ד

מ בכחו לקיים את כל מה שיוסיף "ומ, אינו עושה פריו הציור הנקנה בידו הוא מקומץ, אבל בתחלת מעשהו

אי א פשר כלל שיהיה הציור נתפס ש מובן הדבר, במדתה  הקטנה'  והנה ציור יראת ד. תאוצר הדעב ויאגור

לא יתכנו להשאר ש לישות דעת האדם מסתפחים בקרבו איזה ציורים של דמיוןק כרח מפניהוב, בכל טהרו

שאז מנקים ודאי את  , כילת התבואה האגורה באוצרא הדומה לעת, בקיומם בעת בישול המחשבה

אדם באותה המדרגה שכל ציוריו ה אמנם בהיות. ואפילו מאבקה של החומטין, ק ופסולתכל אבמ החיטים

לו המשמרים ש מוכרח הוא שציורי היראה, ז המצב"חייו הם עומדים בכללם עו ,בים בדמיונותרהם מעו

א בהיות "כ, רחבת הדמיונות הוא דבר משגה ומקלקלה כי, את הרכוש הרוחני לא יהיו נושאים פירות

ומם רכשהחיים מתרוממים מתו ,ומד על מדתו הראויה הוא נותן עז לשכל להשכיל את תעודתוע הציור

חוש האדם  י לא, כ כפי המדה הראויה"ע. ידי דעה גדולה קבועה ורחבהל עמהם אותו הציור בעצמו ובא

ה לפי  כי כך היא המד, כ פוריה"ואיננה ג, כ מזרחת"ינה כא ' על מה שהציור והדעה שלו ביראת ד, בתחילתו

שאז   ,  עד בא עתו, יפעול פעולתו יפה, הולכותו כשבא בכלל הידיעות המתרחבות, ואותו העירוב. נפשה טבע

ועוד מוסיף עליו , צר היה כוללה כ כל או תן המעלות שהציור"כל זך ובהיר שיכלול בתוכו גש ,יקח עמדתו

, דברים ויתבארוה כ שירחבוכי באמת ל, שיעור המוגבל אין בו מ שום אונאהה וזה. רב טובה לאין ערך

והצד הרוחני בזה , נמוכה היא אמיתית  וקיימת לעד יותרה ' ימצא שהנטיה התמציתית אפילו מיראת ד

, כ צ מח"אויה לאכילה ולא תוסיף גר פ שאינה"אע, שמערב אדם קכ  חומטין, רבה לצד המעשיה מכוון

טבעי טרם בא ה  ה ויה ברגש הלבהקנ, מזה נבין שלענין היראה המצומצמתו .בכור תבואה ואינו חושש

א "חומטין שהרחבתה ונשיאת פירותיה אינן עולות יפה כה זאת היא מדרגת , למדת חכמה עשירה וגדולה

 כשאין העירוב של דברים דמיוניים עולים, המצב ראוי לכךש בעת

 
רים אז כח השמירה מוסר הדב, " 'ראת די עקב ענוה"ו, אבל בעת שכבר תבא חכמה בלבו של אדם. מהע

כשם שאין גבול , יראהה ואין גבול למדת, םאז הנחלה היא בלי מצרי". 'דיק עץ חייםצ פרי", לכח המפרה

דברים להיות ה פ התכונה שיוכל לקבל"לנהל את סדריו ע, שמור מדותיול רק שהאדם  צריך. למדת החכמה

 .משכיל ל לו להועיל לכונן צעדיו בדרך חיים למעלה
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 הפנימיות תש דומה לגזבר שממרו לו מפתחו"י אדם שיש כו תורה ואין בוכל , ה"אמר רבה כר

כח המופת להעמיד כל , שכל והרגשה השליטים שבנפש הם. בהי עייל, חיצונות לא מסרו לוה ומפתחות



הולך ה הגיוני וההמשכה הישרה אל היושר והטוב לחוש בחוש הפנימיה דעה וכל מחקר על בירורו

והנה ודאי שהשכל הטהור . ולה למעלה למשכילע ' הנאותה לאדם למען יהימהי הדרך הטובה, למשרים

, תורה הוא השכל הטהור האלהיה יסוד. זוכך ופנימי מהרגש שהוא משתתף מעט עם טבע הגוףמ הוא יותר

וא הרגש ה ויסוד היראה. תורה לשמה היא מתכוננת בלבבו בדעה שלמהב שעם עמלו של אדם בעסקו

ומעשיהם הטובים המכשירים   עלות הנפשות לפי מוסרםמ שבזה יש יתרון רב בין, הטהור ההולך למשרים

הרגש הכללי המתמלא ב לב מ  היראה המושפעת. היות לבותיהם נכונים לחיים של קדושהל אותם

יא נקראת  ה ,י"כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך", ה"ל צור העולמים בש מההשקפה הגדולה על פלאותיו

וניים הקרים והיבשים ביחש יעמקי המשפטים ההגב כ"טעם הפנימי המונח גוהנה באמת ה. יראת שמים

, הוא תלוי ברגש הלב הפנימי, אמיתיתה לפי ענין הידיעה, לב המתפעל והנרעש בקול רעש גדולה אל רגש

אדם ההולך למשרים ה הבין את הערך של השכל הטהור אל הרגש הקדוש החי בלבל ,בשמיעה הפנימית

א יוכל ל מ"מ, ענין חיצוני לגבי המושכלות הצחים פ שהוא"אע, הורט כ מי שאין לו רגש "ע. וטוב ו' בדרכי ד

פ ששליט יהיה לכאורה "כ אע"א. השגת אלהותב כ את ענין המשפטים המופתיים"להשכיל ולחוש ג

י תעודת כל המושכלות היא כ .מ אל תוכם הפנימי לא יקרב"מ, מופתים והעיונים המופשטיםה בדרכי

דרך ציור ב כ רק"ע. שאז תדבק נפשו באמת באור החיים, ותקודת עצמיונ  האדם המשיג בתוךלהגיעם אל

אבל לא יוכל להיות . א התעלה בדרך קדושה וטהרהל אם רגש לבבו, שטחי ישכיל את המושכלות הצחים

הי נ, ק ציורית אבל לא מעשיתר לו' כ השליטה תהי"א. יהם על דרכי חייו ועל מעשיו להיטיבםפ שליט על

, תיקונןכ קרבות את  האדם להאיר אור שכלו בקרב נפשו פנימה כשהןמ כי התכונות והמדות הנה. עייל

כ מי "ע. בל המה חוצצים בעדו כשהם משולליםא ,פ שהם דברים חומריים וחיצוניים לגבי הפנימיים"אע

 באשר לא קנה ,ראת שמיםי מ כיון שאין לו"מ, פ ששכלו וצורתו המופתית האיר יפה"עא ,שיש בו תורה

, עצמיותל עושה את קנ יניו לא, לישות הקנין גם בשכל  מפני חוסר הרגשק .דומה לגזכר, צח והישרההרגש 

עד שעם שיש לו קנינים שכליים איננ ו  " . כמו זר נחשבו א"כ, " יהיו לך לבדך"כענין , להיות הוא בעליהם

שאם היו המושכלות , דבר עוד ממוצעה גזבר שיכול להשתמש בכחו היה' ולו הי. א גזבר"ליהם כע אדון

ל מדה רעה ולהרים כ פ שבקרב הלב לא היו פועלים לבער"אע, ת עניניו המעשייםא פ"יכולים להכריע עכ

מעשית ה מ השליטה"מ, מדרגה עליונה מפני חסרון הקניה הפנימיתל את הקדושה והמוסר הטהור בנפשו

 הפנימיות ומפתחות החיצוניות לא נממרו   תו מפתחול אבל בהיותו כנזבר שנמסרו. כ טובה ויקרה"היתה ג

, רעים המתעוררים בקרבו פנימהה אין בכחו להשתמש במושכליו שום שימוש מעשי נגד הכחותש נדע, לו

ושם גדול פועל ר פ"שעכ, שזאת היא  מסבת  מסיר ת המפתחות, שגבות ורמותנ ואם כי יפליא לעשות לדבר

כי סגר עליו , ערך מה שהם צריכים לפעול לא יוכלוב מ" מ,בפרט בדברי תורה, גם הלימוד המופתי

כ בעומק של אמת  את  "השכיל גל לא יוכל, ז שהמוסר הפנימי איננו דבק בלב ברגשי קודש"כש .הדרך

צדק  ב ',שהיא מלאה כולה בדרכי ד, הולך למשרים בכל חדרי תורהה המושג הצח של השכל הקדוש

 .בהי עייל, א נמסרו לול  וכיון שהם.שהם הם הנם מפתחות החיצוניות, ובמשפט
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תחילת הציורים הטובים שצריכים לתפוס  . דרתא עכידל חבל על דלית ליה דרתא ותרעא, מכריז רני ינאי

טוב והצדק המתבאר בתורה לכל ה דרך ', פ דרך ד"שהחיים צריכים להיות ע, הוא, לבו של אדםב מקום

ל החיים כשיהיו ש כמה גדול  הוא הערך, ו  זה הציור הכללייש לשוהנה מי . הרביםו פרטי פרטיה הרחבים

ורה ת הוא יכיר ערכה של, שיהיו מיוסדים על דרך של רשע וכסלכ פ הטוב והאמת וכמה גר וע הוא ערכם"ע



וכל אשר , כ יגדל בלבבו ערך התורה"ע. דרכי החייםב ויבין וידע כמה טוב צפון בקרבה בהדריכה את האדם 

' תגבר כח הטוב בדעת ויראת די יוסיף בה אהבה ובנפשו, ר כל פרט מפרטיהדעת ולהכילקח ל יוסיף

עודתה של  ת אז לא יכיר כלל, חסר לו, שהוא כולל הכל, ציור הכללי הזהה כ אם"מה שא, ובמוסר השכל

 תכיר הטובה הגדולה של ההדרכה בדרכי החיים היוצאמ כיון שהצדק לא הכה בלבבו שורש ואיננו, תורה

,  שר יראה שרבו פרטיה של תורהא וכל, איש כזה לא יוכל להכיר יקר ערכה של תורה. הל תורש מדרכה

, תורה לפרטיהב ויותר טוב היה מעמדו המוסרי אם תחת עמלו. כעסק של טורחו תחשב עליו כמשא כבד

תחילה ב אם היה, היוכלו להחשב בעיניו כדברים של עול והכבדו מה שאין לו הכרה להבחין רוממות ערכם

כללי והקדושה העליונה הנשגבה היוצאת מארחה ה בץ ידיעות והכרות כוללות להכיר על ידן את הטובמק

ורה עד שיבין וידע כי לא יוכל איש ת י הידיעות הכלליות יתפתחו עיניו להכיר קדושתה של"עש ,של תורה

א ורח החיים ב א בהיותו דבק בפרטי לימודיה והולך"עליונה של זיו התורה כה להיות באמת דבק באורה

השכיל כמה ראוי הוא לרדוף אחרי הידיעות הפרטיות ל אז יתעוררו בקרבו רגשי קו דש. שעל פיה

ידיעות הפרטיות של עניני ההרחבה ב כ מהכרה פנימית להעשיר נפשו"עד שירדוף ג, קדוקי תורהד שבעמקי

ח הנכנסים כבר "ת ליכ חובה רבה היא לגדו"ע. בהיותו מבין את תעודתם, הםב שדקדוקי תורה עסוקים

שאז יחשבו בעיניהם , דולת עומק  הצדק הכללי שבתורהג להכיר את , לשוט בעמקי  פרטי דקדוקי תורה

כמו  . יביאו אותם לכל טוב ורוממותו ,דיוקים הפרטיים להכנה לדבר גדול הערך כמו שהם באמתה עסק

אבל בהיות . דוי כנס על נפש אדון  החצר הצריך באמת  לשער להתרומם הוא  אמ שהעסק בעשיית תרעא 

איננו מרגיש כבודו והודו , בלב.פרטיה בלתי נטועה ב התביעה הכוללת של עומק הצדק הנטוע בתורה

כ יהיה בעיניו העסק בפרטי "א, פרטיהםל המבאר בהרחבה וחכמה רבה המון דקדוקי מ עשים, תלמודה של

לאכה צריכה ולא מ שאיננה, רכמו שעוסק איש בעשיית שער באין לו חצ, עתד דיוקי המעשים בעומק

עלת הלימודים הקדושים של פרטי דקדוקי תורה והגיון מ ז יבא להוריד בעיניו"ועי, נכבדה בעיניו

מלי תורה נוטים להתעסק בעומק ע באשר רוב, והדרכה זאת צריכה פרסום מרובה. יניה הרחביםד עמקי

תכליתית ה אל עוצם ההוד והקדושהחוקים טרם שהגיעו להישיר שכלם ר ינים ותולדותדפרטי דקדוקי 

יבאו הדברים להיות בעיניהם , נשגב והקדושה ומתוך שאינם מכירים את עומק ערכם. הנטועה בהם

כ "ע. פעול על לב הוגיהל ולא יפעלו בנפשם אותה הפעולה שתלמוד תורה צריך, עליונהה ירודים ממעלתם

אמת  ב שבעשותו רוב עסקו בדברים שהם. ידרהא ותרעא לדרתא עכד חבל על דלית ליה, יז רכי ינאירמכ

יורדים אצלו , הכשיר עצמו להבנת כלל ערכםל והוא לא הקדים, נשגבים ועליונים ברוממות קדושתם

עודת התורה ופעולתה על החיים ת כ מצטיירים בנפשו ציורים כוזבים על כלל"ועי, מעלתםמ הדברים

מונת אמן  א לל בתכליתה הכללית בציור שלפרטית כשאינה מוקדמת להכה נמצא שההרחבה. האנושיים

כ צריך האדם תמיד להקדים הכללים "ע. זקת ומחבלתמ תחת לרומם ולהועיל היא', והכרת דעת ויראת ד

ם קנויים ולא יוצאים נכיר וידע שאיי ,אז כפי הבהירות שיאירו בו הכללים בהבנתו הפנימית, פרטיםה אל

חרץ להרחיב י ואז" . כפטיש יפוצץ סלע"פוצצים שהם סתעפות הפרטים המתה א לפי מרבית"לפעלם כ

ששם ', יהיו לו פתחים ושערי צדק להכנס לחצרות דש ,גבולות דרישתו בסעיפים וענפים רבים ורחבים

 .ויראתו הטהורה' חיים של דרך דה אוצר
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.  לפניומ יראושנאמר והאלהים עשה שי, די שייראו מלפניוכ ה את עולמו אלא"רא הקככאמר רב יהודה לא 

ציורים הנעלים והנשגבים שהם קיימים לעד לעולם ה ,היא המציאות הרוחנית, המציאות היותר נבחרת



 נו שואבים ממקור החיים השם א שהם אוצר אורה וחיים, והנה שני ציורים קבועים. סוד החייםי והם הם

ל המציאות  כ שבאשר, ביןכאשר נחקור על מקורם בטבע הנפש והמציאות נו .היראה והאהבה: יתברך שמו

מצד , כ כל מצוי במציאות"ע, ה"דון העולמים בא רק באמתת מ ציאותו של' כולה וחיותה היא תלוי

הוא המפרידו , הגרעון שבוו אמנם הצל. ה"רי הוא כבר נמצא במציאות השלם האמיתי בה השלמות שבו

ולם כ שמצדה הם, נמצאיםוהנה מצד השלמות שב. דבר בפני עצמול ע ואת זולתו"ועושהו להרגיש א

דת אהבה זו לא תמצא מצד הבריאה מ אבל. תבא מזה האהבת, נמצאים באמתת מציאותו יתברך

כ "ע, א לו לבדו"כ ואין אמתתו יתברך ידועה, ערכת לפי הידיעה ביקרת האהובנ כי האהבה היא, הנפרדת

י הערכת  "היא באה ע, לא כן  היראה. אמתת  מציאותוב האהבה השלמה כבר היא  מצואה וכוללת מאז 

מעלה המוחלטת של שלימות השם ה ציור החסרון שבברואים לעומת, חסרון לעומת ציור המעלהה ציור

עלי הגבלה ושיעור ב םילא יוכל להמצא בלתי אם יהיו נברא, יור האמת הגמורהצ שהוא, וזה הציור. יתברך

הרי , וסד בעומק האמת האלהיתמתוך שהוא ציור נשגב ומיו .שאז יצוייר ציור היראה בפועל, לערכם

אבל . עולם בתור בריאה מוגבלתה כ רק זוהי תעודת בריאת"א. לא עז ואורה לעד לדבקים בומ הוא

סוד האהבה היא י כ"ע. הגבלהושנופלת על פעולה של חידוש , קשת התכליתב האהבה היא עולה מערך

ליונה של אדון כל המעשים מתת מציא ותם בשלמות העא ושופעת על הנבראים מצד, באמתת המציאות

ה את עולמו הוא רק כרי שייראו "קבה אבל מה שברא. הוא ענין נשגב יותר מתעודת בריאת עולםש ,ה"ב

לא היה , סרון הנבראיםח שלולא, הנשלם שזהו הציור, האלהים עשה שייראו מלפניוו שנאמר, מלפניו

גנוז ה אין ערוך להטוב,  הוא האמתובאשר מקור האושר והטוב. זההמקום למעלת ושלמות אמתת הציור 

 ."מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", באוצר היראה
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ל חד לחבריה ניקום מקמיה דגכר  "  א, ר אחאנ חליף ואזיל רכ יעקכ , א הוו יתכי"רכי מימון ור 

ת הנפש להרגילה שהציור השלם א היא מעדנת, ח ואנשי מעלה"עצם הקימה בפני ת. טאין הואח דדחיל

יפעול , וסר נחמדמ ז כל ציור שלם פרטי של כל מעשה טוב וכל"שעי, התעוררותו  אותה לידי פעולהיביא

תכלית ה לפי, בקימה כ הבעת הכבוד מתפרש יפה"ע. ההתעוררותו עליה לצאת ממצב המנוחה אל הפעולה

] ניןבע[והנה . שפעתם יותר ניכרת ויוצאת אל הפועלה שתהיה, הכללית של כבוד הראוי לאנשי מעלה

. ינה מתאמת יפה לכל יתר הנהגותיוא מ"ומ, מעלות אפשר שיקנה אדם איזה מעלה או מדה פרטיתה קנין

, לישות הגוף או הנפשח אם מפני, לוצאב ל מהותו האנושית נתבטלה א, רא חטאי או שלפעמים יהיה האדם

בו מהטוב ל המבט האנושי לפי כל מה שאפשר להיות כ איננו מצייר יפה את, או ממיעוט הכרה

אם שנוכל לקרותו ד חיל , זהכ איש. א לא ידע לע שות רע"כ,  שיבחר דוקא בטוב  וביראת חטאו ,והרע

ותם האדם  א אשר יעשה"ורה במאמר הכתובי תומטרת ה. דחיל חטאיןד אבל לא נוכל לקרותו גבר, חטאין

ועם שלמות , ו של אדםיים וקיימים במילואם בלבו ונפשח שיהיו כל הכחות הגופניים והנפשיים, "וחי בהם

ז נאמר "ע. תברך בלכתם בדרכיוי הקרובים אל השם, בחר לו החיים היותר קדושים ויותר נעליםי החיים

. טאיןח והם הם המשלימים אותו להיות דחיל, תיו בהקפה שלמהול כחכ איש באנשים עם מילוי, גבר

. בר נמצא   בנפש נדיבה בטבעהל הטוב הוא כא כ החשק"ע, ובאשר כח הפועל הוא עצמו הוא כח החיים

ל הדברים הרעים כפי נטות ע כ"ריכה להתעסק בדרכי תו רה שלא יעלה כח חפץ הפעולה גצ אמנם ההדרכה

מציין מד ת   ה וכיון שהוא גבר . דחיל חטאין] להיות) [לראות(ריך האדם צ לזה, הנפש במדותיה המסובכות

 .כ סר מר ענ"מות עושה טוב בהיותו גל שלש תצא מאליה התמונה, ועם זה דחיל חטאין, חי ופועל
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פעולה היוצאת מתוך  הכ רת הכבוד פועלת פעולתה  ה אין. ל אידך ניקום מקמיה  דגכר נר  אוריין הוא"א

י הכבוד "שע, עמל נפשו וחפצו הטובב א בהיותה מכוונת נגד דבר טוב הנמצא במכובד שבא לו"כ בשלמות

מוסר המעשי ישנו ה כ באשר"ע.  להתקרב אל הטוב יותרדרכי טובים ולהשתדלב יוסיפו רבים להחזיק

כ "ע ,בהיותם שלמים במזג גופם ותכונותיהם, בני אדםמ לפעמים מונח בהכשר גדול בטבע היקרים

ובהיותו בר , ברא ונולד עיר פרא נ אבל כל אדם. כ את היתרון הבחירי שלהם"ראת החטא כוללת כי אין

שהוא אות , ורייןא א בר "ב עד שלא רק ב שם יודע תורה נקראהו ככ להיטי"ג והתורה פעלה עליו, אוריין

כגון זה . ם וישריםיאם המדרכת את בנה ב דרכים טובכ ,שהתורה בכח קדושתה פעלה עליו להדריכו

תרה של תורה הפקר וכל מי שרוצה כ כי, כבוד מורגש למען כמוהו ישוטטו רבים לעסוק בתורהל ראוי

 .לזכות יבא ויזכה 
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פ  "באמת  אע. אמרת לי  את דגבר  כר  אוריין הואו , אמינא  לך אנא ד גבר דחיל חטאין הואל"א

שום אופן לא יוכל להיות נקבע יסו ד  ב אבל, שאריתםמנשים כאלה שיש להם הכשר לדרכי היושר א שישנם

אין ", לי"דבריהם זכ ,א בלימוד מרובה להכיר את גנות החטא הכרה לימודית"כ יראת החטא בנפש האדם

, כבר נכלל בזה היתרון של כר אוריין, בר דחיל חטאיןג כ בהיותו לפי השלמות"א". ור ירא חטאב

וממוצא דבריהם למדנו שכל . טאיןח תורה פעלה עליו על הדרכתו המוסרית עד שנעשה גבר דחילה שודאי

 אמר  שמדת יראתנ ואם, מטרה היותר שלמה שאפשר לה להגיע אליה בכונתהל פעולה צריכה להתיצב

ריכה הכונה של הקימה להיות עולה עד מקום המטרה  צ ,החטא היא העולה על מעלת בר אוריין

.  גכר בר אוריין הואד ואמרת לי את , הוא.מינא לך אנא דג בר דחיל חטאיןאל "א .אשית ושלמהר היותר

, תורהה הבא מכח קדושת, טובה היא מתגבורת כח  היושר בנפשה הסבה. ת בא משתי סיב ות, יראת חטא

ויש יראת . חוץ מיראת עונשו, יתירא ממנו מצד עצמוו ד שיהיה מכיר בתכלית ההכרה בגנותו של כל חטאע

פ "והנה אע. א היה בא למדה זול שאם היה אותו האיש אדם חזק ובריא,  מצד רפיון הנפשהבאה חטא

,  הנפשלישותח היא הפרישה מדבר רע הוא ענין טוב אפילו אם יבא מצדש ,שהתוצאות של יראת החטא

צריך האדם להשתדל שתהיה מדתו יראת חטא באה לעולם ו .א חסרון בנפש"מ אין עצם הענין מעלה כ"מ

וכיון , ך אנא דגכר דח יל חטאין הואל ל אמינא"כ א"ע. י רפיון הנפש"ולא ע, י גבורתה של תורה"ע קר

וכח שמדתו זא ת   מ ,הסמכתי ענין לו אנושיותו באמרי שהוא גבר דחיל חטאיןו ששבחתי אותו במדה זו

לי את ד גכר   כ מאי א מרת"א. כ באה מכחה של תורה"ע כ"א, א מגבורת הנפש"באה לא מרפיון רוח כ

צעה שכיונתי לה להיות מבלעדי מדת   ה כאילו היתה מספקת מדת   דחיל חטאין כפי אותה, וריין הואא כר

כ היא רק רפיון  "שבחו כל צא תקלה שיסברו אחרים שמעלת דחיל חטאין שאמרתית ובזה הלא, בר אוריין

, נפשה שהיא יראת חטא הבאה מגבורת , עלות אל המעלה האמיתיתל ויסתפקו במעלה זו ולא יחושו, הנפש

 .עלת בר אורייןמ כ"הקשורה באמת בכחה של תורה וכוללת בתוכה ג
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למו ה כעו"א אין לו להקב"ר יוחנן משום ר"אד ,א הוא דאמר דגבר דחיל חטאין הוא"תמתיים דר

יב ויאמר  תוכ' א ליראה וגו"ואל מעמך כש אלהיך' שנאמר ועתה ישראל מה ד, ראת שמים בלבדי אלא

שתי  , ירא ת שמים וירא ת חטא. תמתיים, ןה שכן בלשון יוני קורין לאחת', היא  חכמה וגו'  ראת די לאדם הן

מחשבה את יסוד  עומק הב והנה בכלל נמצא. והשניה מעשית, ראשונה היא עיוניתה ,מדות יקרות הנה

והשלילה מכל רע , הבלקדושה יוליד הכרח החכמה והאהו החיוב לטוב לנשגב, החיוב והשלילה

בעקב , המה אחוזים זה בזה. ורהא שחתה תזכך את הרעיון ואת המעשים ותעמיד את האדם בקרןה וכל

היות הלך ל ועקב השלילה הטובה ישאר האדם עומד על דרך החיים, טובהה החיוב הטוב תבוא השלילה

הכח היסודי שמשנהו יבא עמדו  יור אמנם יהיהצ איזה. ועלה לדרך החיים בדרך החיוב המתוקן והטוב

מושגים היותר קרובים ה וכאשר כל , יא השאלה הגדולה שחכמי קודש אלה נחלקו עליהה זאת, בהכרח

הוייתו ו העולםציור מציאות , כ מראש צורים נחזה"ע, הנשגביםו י הגדולים מהם"מתבחנים לעולם ע

באשר כל חיוב הוא , א נמצא חידת מציאותוליובי ח כשיצוייר באופן, בחפץ בוראו וכחו הבלתי תכליתי

במציאות אדון , מצאים בתכלית הטובנ הרי הם כבר, כל הוד ושלמות, וכל יתרון וכל מעלה, מעלהו יתרון

, מציאות ההגבלהש , תלמדנו דעתאמנם הדעה השלמה באור תורה. נבראים ועולםל ה ומה צורך עוד"כל ב

נבראים ב זהו הטוב הראוי להמצא, הגביל כל מצוי בערכו ותעודתול שהיא השלילה המתחברת אל החיוב

,  כ מציאות העולם הראוי ליחש חפץ השם יתברך בו"א ".הכל יכול וכללם יחד", ה"מיד בוראם אדון כל ב

המודדת כל מעשי בראשית , שלילהה היא,  בושהכח המגביל שפועל בורא כל יתברך נחזה, גבלתוה היא

.  חיובים ממנה יצאוה שכל, בעולמו היא השלילה הנפלאה' יותר נשגב  לשם דה חשיכ ה"א. ויצורי קדם

אז תט ביע היראה הרוממה , דעת את קונ ו למען ירא מ לפניול וכאשר תבא  חכמה זאת ב לבו של אדם הבא

מצותיו , להים חיים ודרכי טובוא ' לדעת אור דומכחה יבא עז כח האהבה והחמדה ,  ת חותמהא בו

. עולםב וחוץ לזה אין צורך ואין אפשר, א יראת שמים  בלבד"עולמו ככ ה"כ אין לו להקב"ע. ותורותיו

תצא מזה הציור , לעולם המעשה, תפשט לחוץי וכאשר הציור הפנימי אשר בכח מחשבת הנפש העליונה

חיים  הוהן מרוממות  את . חייםה  יראת  חטא בפועל והנהגתדעת, עת יראת ש מים בכח העיוןד שהוא, עצמו

להיות ', ד ,ואז הולך הוא בדרכו אל  מרומי אור מ קור החיים, צור מכשוליו בסלקן מדרכיו כל אבן נגף 

יוחדת להוציא את המושגים הגנוזים אל הפועל מ וכאשר הלשון היונית היא. מתברך ממקו ר החיים

לנ בתרגמם  את "רשו חכמים זד שעליה, שזהו יסוד היופי המקנן בה, הציגם בעולם המורגשל ,החיצוני

ת היסוד א הנה זה הציור הגנוז בעמקי הדעת לרומם]ו[, "היה באהלי שםי יפיפותו של יפת"התורה יונית 

י דעת  "ובן לחכמי לב בעומק ההשגה הפנימית עמ הוא)ש(, השלילי בתור הכח העקרי במציאות ובמוסר

עצמו מושגיו היותר ל היותר טבעית לאדם להוציא בה, ים אשר בשפת קודשורת חית אלהים ממקור

ו ר  א המשגת א ת  ג בורת החיובים מכח, בא מציור האמת העיוניתה שיסודם הוא כח יראת שמים, נשגבים

י הסתכלות חודרת שהיופי האמיתי  "מעשה עה  אמנם להיות מאוגד כח העיון עם כח-ההגבלה והשלילה 

זה אנו יודעים ממקר א   , בארץו  כי כל בשמיםדאשר לו התפארת וההו' מכח יד ד, םעולב הטבוע במציאות

ופתים מ כ באפס הוכחת"ע. ובלשון יוני קורין לאחת הן, "היא חכמה' ד ויאמר לאדם הן יראת"שכתוב 

הננו מבינים , מציאות בחוברת של קישור ושויוןה א מה שכח היופי המוטבע הוא המביא את"כ, מוכרחים

כן המדה היותר  , מיםש ה בעולמו אלא יראת"ם אין לו להקכלציאות העומ]ב[כשם שש צוריםמראש 

תרומם את האדם ותר חיב צעדיו לחיי אמת , זאת השלילהו . מאושרת בחיי המוסר היא יראת חטא

כראוי להרגשת היופי השורר בכל , חדא ונמצאת בכל מעלותיה בצביון, שכן החכמה היא אחת', ז דע מלאי

הוא המוצא א ת   , אומר זהה א"כ ר"ע. ובמוסרית כמו  בשכלית, חומריתברוחנית כמו ה במציאותהיקום 



חכמה ה האוחז במדה הרוממה המתאחדת עם, כל בגבר דחיל חטאיןה היתרון היותר שרשי ויסודי הכולל

ההולכת ומתרחבת  , רעננות והחיים שבה אחת  היאה אבל. האחת המתחלקת בשינוי ערכיה רק לפי נושאיה

,  מים חסדך ועד שחקים אמתךש כי גדול מעל, ואזמרך  בלאומים' אודך בעמים ד"', ד עמים שםב להודיע

 " .ארץ כבודךה רומה על שמים אלהים ועל כל
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ריחו ו אלא מי שאכל שום. וא דלא לירשע הא מעם לירשעה הרבה, דרש עולא מא י דכתיב אל  ת רשע הרכה

, ציאות הרשעה בכללה ודאי היא בכלל מציאות העולםמ .חו נודףנודף יחזור ויאכל שום אחר ויהא רי

ן גם הרעות הנעשות בבחירה לא  כ ,פ בחירה"אין רע מוחלט במציאות בדברים שאינם נופלים עש וכשם

פועלי הרע  ל שצריך, שיתוף ובכללות יסבבו את הטוב של כללות המציאותב א"כ, יעמדו על מקומן הרע

ה עולה מן הצדיקים כך "מדרש כשם שקילוסו של הקבב ל"ו חזרוכדאמ, כשם שהוא צריך לפועלי הטוב

שפועל הטוב אשרי חלקו , מעלתו במציאותו א לעצם האדם"וההבדל אינו בעקרו כ. ולה מן הרשעיםע הוא

פי התכנית של המעשה  ל ," אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו"ו, פועל הרע הוא נבזהו ,ומעלתו נשגבה

חשב עם נ שאז כבר נפל עליו לבו שאיננו, שת נפרש לפני הנופל ברשער ז יש"והנה עפ. רישבערכה הגלוי וה

וזאת היא  , הלא כל אדם רוצה להיות פועל גדולותו .פועלי טוב במציאות מאחר שכבר הרשיע לעשות

ל כיו, אבל זה שהרשיע. עולםב יצרה יוצר האדם כדי להרבות טוב וחסד ודעת א להים, נפשב תשוקה טובה

חר יצרו  א ילך חלילה, ין חלקו עם הצדיקים פועלי טוב הגדולים בעולםא לחשוב בדעתו שמאחר שכבר

ובאמת זאת היא אש . תהיינה תוצאות פעולותיו גדולותו להיות מרשיע הרבה, להיות פועל גדולות ברשעה

כ כיון  "ואחתחילה בדברים קטנים ב ,ד אבדון את גדולי הכשרון שנפלו ברשת נטיותיהם הרעותע אוכלת

ותו מצב הרשע א בקשו להרחיב פעולותיהם לפי, ומדים הרחק מעדת צדיקיםע שכבר מצאו עצמם שהם

שאין הבדל כלל , שר אנחנו צריכים ללימוד מיוחדא והם הם נשחתו והשחיתו עד, שהם עומדים בו

גם בהיותו עומד ו. בין רב למעט, עושהל ולענין ההפסד והאבדון שמביאה הרשעה, מאיסה והגיעולה לענין

צרה לפי תוספת ו א תוסיף רעה"לא תהפך לעולם לענין טוב וחשוב כ, ל רשעהש בראש תנועה גדולה

ז יגדיל ברשע עד שיהיה "ועי, לקו להיות עם רשעיםח ולא יאמר אדם לעולם שכבר נפל. הרשעה

ריך יותר זמן וי ותר כן יהיה צ, רשעהה ץכי כל מה שיטבע יותר בבו. השפעת הרשעה עושה גדולותב )עושה(

א תהיה נערכת  ל והוספת הרשע גם במדתה היותר גדולה. וף לתקן את מעוותיוע מירוק של תוכחות עלי

א כמי שאכל שום וריחו "כ. בור גודל הרגשתה בעולםע ולא תהפך לכבוד, א הוספת סרחון וגנות"כ

ומגלגלין  ,  מוסיף לקחת לו קלוןא"כ שבהוסיפו רשעה אינו .יחזור ויאכל שום אחר ויהא ריחו נודףש נודף

 .פשו והודונ יותר ישפל וישחית, וכל מה שיוסיף להתגלגל בחובה, ייב ח י"י זכאי וחובה ע"זכות ע
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ה לא דיין "אמר הקכ. מותם וכריא אולםל מאי דכתיכ כ י אין חרצוכות, ר עולא"דרש רכא כ 

החרדה מיום המיתה ראויה . אולםכ  להןאלא שלכם כריא,  מיום המיתהןאינן חרדין ועצכיש לרשעים

ז שהאדם שומרה  "כ שהיא טבועה בנפש האנושית בטבע, אושר של הצדק והחסדה לבא עם ההסתכלות על

ז שהוא נטבע  "יכיר מיד שאף שכ, אדם במבט שכליל ומתוך הידיעה הזאת המתגלה. בטהרתה



התרחקה בטבעה וקנינה מקדושת ב ויר כלל את גודל ההפסד של מצב נפשכעות חומריות איננו מר בתאוות

כשמאסר  , מיתהה אבל ביום. ה שהאציל על נשמת האדם מזיו יקרו"כבוד בה מדותיו העליונות של מלך

ז תחתור הנ פש לשוב לאיתן טבעיותה ותרגיש בפעם אחת א הלא, הגוף ותאותיו הבהמיות הנמוכות הותרו

והעצב , רכיו את החרדה מ יום המיתהד מחשבה אמיתית זאת  תוליד בטבעה על המעקש. כאוביהמ כל

תרחקה מאו ר ה לצייר ולהשיג כלל מפני] הנפש[גם אותן החמודות שלא תוכל ש יתגבר אחרי הידיעה

פ שלא תחרד על "שאע, נם הקנינים היותר חשוביםה מ הלא הם"מ, ת העליונה"האמת ומקדו שת השי

ל אבדן יקרת ההצלחה של  ע תעצבאבל כמה ראוי לה, ון השגתה את טבעם ואיכותםרצד חסמ שלילתם

שימו לבם  י והנה הרשעים שלא.  אב דן שלימות הנפש ואורה-בעולם ש העושר היותר נשגב מכל הקנינים

אמנם . כ מיום המיתה"לא יחרדו ולא יעצבו ע, ליהםע יתברך לא נגה' ואור ד, להסתכל בהוד הדעת

, כ לא יפעלו עליו באורם הבהיר"ע, ביםשגנ  כבר החשיך שכלו בבחירה ואיננו מעיין בדבריםםהאדש יש

פעמים ליסר קשה במוסר כליות ל והרגש בעצמו יתגבר בלב, אנושית תפעול את פעולתהה אבל טבע הנפש

תאפיל את שכלו ש כ על האדם שלא די"אמנם הרשעה יש בכחה להתגבר כ. ושרי ועוזבי דרכי' את שכחי ד

יום מ כ לא דיין לרשעים שאינם חרידים ועצנים"ע. כל הרגשהמ כ א ת ל בו"א תט מ טם ג"כ, מכל הסתכלות

ובהליכתם  , כל רגש קל המעירם לדרך החיים] נפשנםמ אלא שכבר המיתו, המיתה מכח הסתכלות שכלית

 .ושך גם לבם כריא להם כאולםח בדרכי
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ודעין רשעים שדרכם למיתה ויש להם חלכ על י ,דרכ ם כמל למו והיינו דאמר רכה מאי דכ תיכ זה

חסרון הדעה וחסרון ההרגשה . להמל ואחריהם בפיהם ירצו "ת, מא תאמר  שכוחה היא מהןש .כטלם

ואם יהיה . עוקלמ שחושב בטעות משפט, האופן האחד הוא שיבוש שכלי. ופניםא יוכלו להצטייר בשני

ולעומת זה . כמי לב שיראהו איך הוא טועה בחשבונוח י"יוכל להרפא ע, אדם נגוע בז את המחלה

כי  , ם זה הוא דבר  שאינו מתמידג ,הרגשה הטבעית תוכל לבא מכח הסחת הדעת לענינים אחריםה וןחסר

אבל כאשר . ישרה ענינים שונים ומוכרח הוא לפעמים לשוב אל מנוחת טבעומ לא לעולם יטרד האדם

א ל ,ועם ידיעה ברורה שדרכם למיתה לא ישנו ארחם לטוב, הגיוןו  עזה כל שכלעתתגבר הרשעה תשבר בזר

זאת המדה  היא המחלה שאין . שכל האנושיה א מטעם מרידה בעצם"ז טעמים שכליים כ"מפני שיש להם ע

אחרי הידיעה שדרכם  ש וכיון, שגה מוסרית צריך שיהיה השכל עומד על מכון ממש לתוה כי כל, לה תרופה

שוב , טלםכ לויש להם חלב ע, רשעה עד שאינם חתים מהאבדן הגדולה כ פעלה עליהם הסכמת "ה כתלמי

, אם היה בא משכחה ארעית, וחסרון הרגש. וביםט אין מקום להצילם גם בכלי נשק ההגיון היותר

 םאלא שעצ, אחריהם כפיהם ירצו סלהו א"כ, אבל כיון שאינה שכוחה מהם, הזכרה כבר קרובהה היתה

זאת , ה הרעיםדרכימ לא תחוש ולא תרגיש גם  את האסון היותר גדול הנשקף להש הנפש כבר נשחתה עד

שלא  יוכל , תעשה את האדם כא חת מבהמות יערש ,היא גבול ה רשעה בהתגברה למרום קצה

ולצייר , ורא כזה יוכל לדעת הכלנ במעמד. להרגיש כלל את מה שלב האדם חש ומרגיש בטבעוו להשכיל

ם ולא  זניא ראות רבות ולא תשמר פקוח", קודת החיים והמעשה במאומהנ מ לא יגע הדבר עד"ומ, הכל

יטול ההרגשה העלולה לבא על האדם מסיבות הקפת ב כדי להשמר ממחלה הנוראה הזאת של. "ישמע

, וביםרלהיותם ק, רכי החייםד נתן לנו אבינו הרחמן תורת אמת המכשרת לנו את כל, רבותה תאוותיו

א נאבד ל למען, להשכיל ולהיטיב, מכל שכל טהור ומכל רגש צח, נשגבו להיות נפעלים מכל דבר קדוש

כ "ע". 'חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר' ד", יון ה במהומת הרשע ולא נהיה נטבעים בבור שאון וטיט



 .'לו תורה תבלין ראתיב ר"ה בראתי יצה"אמי הקב, ורך ציור הרשעה עד מרום עזהא נגד כל
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בכלל . קת הנרבחלה וכהדל, אינן זהירות כנדהש על, על שלש עכירות נשים מתות כשעת לידתן

וכשם  , השגחה העליונה לשכלול המציאותה הוא בנוי על מטרת', עונשים המתיחשים לעוברי דרך דה יסוד

לשכלל על ידן את   , מטרתןל ה בעולמו כלום מהמון סיבות רבות ו שונות שמגיעות"ב שלא חיסר האדון

מערכות מסבבות  ו  סיבותו שלא יחסר"כן ק, בכל מערכת הבריאה, מעשהויל להוציא כלי, המון יצוריו

, לישראל' וכאשר כל התורה כולה היא דרך ד. פשונ לשכלול רוח האדם והטבת מוסרו ועדינות

מרככת את קושי הלב הטבעי  ו ,יבהדברכה ורוח נ, ה משפעת היא עליהם שפע אצילות נפשב שבאחזם

וכרחים היגונות מ אז , סורם מדרך הטובה והזניחם את עצת קדוש ישראל ב הנה, וגסות הבהמית שבאדם

למען יוכל האדם להתנער אל מעלתו , זוהמת בהמיותוו לבצר זדון הלב ולרכך את קשיו, בחיים לבא

, דושה הערוכים בהדרת קודשק ולחוש את מעלת ההוד והאצילות שבחיי, קדש קדוש ישראלל האנושית

פרטי והכללי בכלל ה האושרעליו נבנה כל , הנה יסוד קדושת החיים הביתייםו .הצנע לכת וצדק ומשרים

רדת מטה  ל גם, שהרגשות יכולים לעלות על פיהם מעלה מעלה, וניםש והנה הם נמזגים מ קישורים, החברה

כשאורח החיים , כשהדברים הולכים כסדרם. וכן החייםת ש מהבנתפהכל לפי הציור הפנימי אשר בנ, מטה

ס דר של טהרה המוכן לקלוט  ב תכונןוהוא מ, תחילה מזוהמתו שיוכל לקלוט במהלכו הטבעיב מתפנה

טעם עומק  מ מסודרה, פ סדר שאיפת צדק עליונה"יים קבועים ערוכים עח של מהלך, בתוכו נצוצי אורה

אז תבא  , חש של גדולי הרוח והצדק אל תוכו של הביתי פ"היות מושפעת עלהראויה , חכמתה של תורה

לא ברוח של כפיה , לום ושמחהש ברוח, שבחיי קודש' תתקבל הכרת הקדושה והוד ברכת דש המטרה

רוח קדושה ', וח דר " .ואוהל ישרים יפריח"חיים על הבית להיות בית נכון ה ואז יציץ נזר, והכרח וחשיכה

אצילות ש ,קשר הנפשות מצורף ברגשות נעלים וקדושים' שיהיכ א"איננו ראוי לחול על הבית כ, וטהרה

יהיה הכח הגובר והמתעלה על יתר תנועות , צדקהו בחיי יושר', הרוח ורוממות הרעיון להקים בית לשם ד

 ומושפעים על הקדושה משפיעים עליו האשה אינה מוכנת להיות חיי שמחה. מעשיים וההרגשייםה ,החיים

אבל . מוכן לזה, מצב הג וףמ המושפע, א בהיות מצב הנפש"כ, משפחה והפרחתה בעתידה ביחש לחיי, ידה

אוה  ת ומטביע ברפש, האוכל ומכלה, המי חמרי להיות לאש הדיוטב רק כחיוכל , בהעדר ההתאמה הזאת

שתכונתה השפלה תתפלש ברוב בדורות , יומהא ופועל על המשפחה ירידה, בהמית את כל חסן וסגולה

שעם  התגברותה , ומרית גסהח בחיים נשפלים שמרכזם א יננו מתרומם  מלגימה, רע שפלותז לזרע, הבאים

, זאתה והנה ההגנה נגד המחלה האיומה. אדם על כל חיתו ביערל ין יתרוןמא, אפס כל הוד החיים

,  תנת את מרירותה כופר כל התמכרותוהנ, ידהל הוכנה בחבלי, המורידה את ערך האדם עד עמקי שאול

משאת נפש של קדושה וצדק  מ באין לו תמיכה עקרית, גרר אחריה לב החלש אשר לאדםל אשר תוכל

תאחז לה מטרה ש עד, רומם את השתילה של המשפחה משפלותה הבהמיתת נדהוהנה הזהירות ב. עולמים

כ בחייו הביתיים "א בהיותו מושפע ג"כ ,יש עקבותיהא שלא בנקל ימצא כל, יותר נעלה במהלך חייה

הכרת ערך , מוכה אחריה החלהס כ"ע. ודבר קדשו' י שפעת כהן מורה הנגש אל ד"ע, ל תורהש מאורה

בהתנשא ו " .יתךב ראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל", נימהפ ביתחשיבות הכהונה בחיי ה

נפש לשום מטרת החיים את הקדושה והאצילות ה תבא משאת , האדם בקיום אמונת חכמים מלב נכון

, היות מלאים אורה וצהלהל כטבע עצמיות החיים, א באור פנים ושמחה"כ, תור חק וכפיהב לא, שבהם

הניח כל  ל בבאו, באור שבת קודש, שקט חיי המשפחה ושמחתה התמימהב והמנוחהשיתגלו ביום הקדושה 



יסוד מוצאו ועטרת תפארתו היא ההתאמה אל ש ,י עונגיולרומם את הרעיון לח, לב מכל עצב ורגז

ונג וכל נועם מתקדש עמם  ע שכל, ברוממות  הרוח של מטרות נשאות ו נעלות, אצילות הנפשו הקדושה

בת קודש ש עד אשר יוצא אל הפועל בליל התקדש, השפעתו בחיי הביתו  לימוד הכהןזה יהיה פרי. ומתעלה

והחיים במהלכם עושים , החסר הרתוק הקדוש הזהב אבל. לאורה ושמחה ושלום בית, בהדלקת הנר

אז ר ק  , יורדים הלוך וירוד, ודשק שאינם מתבסמים בבושם משחת, והכחות הבהמיים, טיותיהםנ את

יביא את   , נמוכהה א פחיתותה"מכל התמכרות שאין ע מה כ, הבאת מפח נ פשו ,תקוהמשבר של אפיסת כל  

שההכרח של , כ אלה הנה הסיבות"ע. לאומה בכללו למשפחה, המרפא הכללי לשארית הפלטה

ונשים , כונן דעה יותר ר וממהל המביא, ל שכלול הרוחניות ועטרת החיים מחייב את הזעףש השמירה

ופל השבת ת  א שרק בעז מר המות וחשכת, בחלה ובהדלקת הנר, הירות כנדהז מתות בשעת לדתן על שאינן

ועד עומק הנפש יחדור ההכרח להתרומם עוד . חייםה הערך השפל של) של(תוכר תרמית  , שמחה וגיל

כ מכל משא של "ד כדי להתעודד גע כ נשגב וקדוש"חיים עמה כה]ןתכ[באופן שיהיה , ותר עדינהי להכרה

חיל אל חיל יראה מ ילכו. עוברי בעמק הבכא מעיין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה  ,מרירות ומעוף צוקה

 " .בציון אל אלהים
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החדרים הם מחלקים את  . פיכך תלקה כחדרי בטנהל ,ר יצחק היא קלקלה בחדרי כטנה" א, ט"נדה מ

, דושתה של תורהמתקדשים בקה כן החיים. בית למערכותיהם באופן שיעמוד כל ענין בגבולוה תכסיסי

ז "ולכת עה שפחת האדםמוכש. רבות שבנפש האנושית על מכונה ובגבולהה מעמידים כל נטיה מהנטיות

להיות מעמיד דורות שיצאו ממנו ראויים , צירתוי הדרך היא מתעלה בדרך החיים להתקרב אל תכלית

ולהיות מתגוננת   , צליחתולדה להה כ ראויה היא"ע. דרכי צדק ו יושר ודעת שם השם יתברךב ,לחיי אורה

אפס השפעת הקדושה  ב ,י הגברתה את הצד החומרי הנמוך"וע, עבירה את הדרךה אבל כאשר. מכל פגע

פס כל סדר הראוי להמשך אחר הטוב והקדושה במשטרי א כבר, ת במערכת  התולדה"וחדות השי

עד כמה תוכל , גבולוהסירה כל , טנהב שקלקלה בחדרי, יחש אל טבע חיי המשפחה והקמת הדורותב ,חייה

כות להעזר מצד  ז ואין לה, ה מתפקידהדהרי כבר סרה התול, ל מערכת החייםע החומריות הגסה לשלוט

כ כל התקוממות של מניעת התולדה והרבות המכשול "ע .ההשגחה העליונה הצופיה לשכלול האנושיות

ית הנשגבה של מהלך יחש התכלב כיון שאפס כח המנצח כל המכשולים שהוא קשור, ה עונהיב יפגיע

יושבים במערכה ה ,מירת הגבולים של החדרים המוגבלים בעמקי הנטיותש הנמצא דוקא עם, התולדה

 .לפיכך תלקה בחדרי בטנה, איש על דגלו
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אמר , דדריש ההוא גלילאה עליה דרב חטדאכ ,חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר, תינח נדה

ת בקרב "גידול והצמיחה אשר שם השיה כח. י דם הזהרתי אתכםעל עסק, כיעית דם נתתי ככםר ה"הקב

תרחב הדבר לבא י שמהתחלות הקטנות והמצומצמות במדתן , קרב החי והאדםב וביתר שאת  ,כל צומח

כ קטנו האיכותי בכחות דלים "טנו הכמותי כן הוא גק שכפי, ומחומר קטן ודל, לידי השלמה גמורה

לה  ומזה אנו יודעים כמה גד, נפשיותה עומד לגדולות במעלותיו, תיוצא אדם גדו ל ושלם בתכונוי ,וחלושים



ממנו , התחלהב כי החסרון היותר קטן המתערב. ל ענין מקלקול בהתחלתוכ היא האחריות בשמירת

כפי , כ להפרותו ולהרחיבו"קח עמדו את כח המקלקל גי כי הכח המגדל. תוצאות להמון קלקולים רבים

זה הוא אחד מקצה טעמי  ו .הכחות הטובים המתיחסים לחומר הטובמדה שהוא מרחיב את  ה אותה

צהלת ו ריך שיהיה מוכשר בין מצד מזגו החומרי בין מצד מזג הנפשצ ,שהדם שממנו הולד נוצר, איסור נדה

ואם יתערב איזה עירוב . תעוררות הטוב והקדושהה להיות חל עליו רוח חיים צח וטהור נוטה אל, הרוח

פש כל זמן שלא נטהרה נשפיע על המ או אפילו רק מהשפעתו שהוא, הבלתי טהורתמצית החומר מ ד"כ

מצערה יש כח בידה ה אותה התערובת', החליף תכונה לטובה ולאורה של עז דל ,ממנו כדת של תורה

ומגעת עד כדי לשלול את תכלית  , חלילה, ישראליתה לקלקל ולהוריד עזה של התולדה הקדושה

רביעית דם נתתי  , ה"מר הקכאכ "ע .'ללכת באור ד, ים להוציא כלים מוכשריםשהם נועד, התולדהו החיים

מזה תבינו ; עליםפ ממנו תוצאות לכל בנין הגוף ובסים לנפש גדולה וחכמה רבתו ,בהתחלת היצירה, בכם

נפלאה ה ותוכלו לדון כמה שמירה צריכה היא ההתחלה, קומצותמ כמה נשגב הוא כח הגידול מהתחלות

, ש להתגדל גם הם עם הכנתם לטומאה ולכיעורקבל ,רובות של פגעים שיוכלו להתלוות עמההזאת מכל תע

, על עסקי דם הזהרתי אתכם. שושנימןב הסוגה, קדושה והתפארת שאנכי שותל בכרם בית ישראלה תחת

 .למען יהיה אחרית דבר טוב דוק א מראשיתו , טהרהה לשמור בהתחלה כח
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השלמת הבית בארחות צדק היא ההתחלה . תכםא קי ראשית הזהרתיעל עמ, ראשית קראתי אתכם

וסד מזה ברבות הימים הצלחת  ת ,וחיי המשפחה בהיותם מתרוממים למצב טוב, חברה בכללהה להצלחת

שפחה אחת אל מ וכערך, יא ראשית לההצלחה הכללית שבכללות האומהה כ הקדושה הביתית"ע. האומה

שמשתר שת ' דושה ודעת דקשההשרשה של ה. אנושיה   כלל מיןאל' כן הוא ערך עם ד, כללות האומה

וכבוד ידיעתו על כל  ' יתפשט אור דש היא תגרום, י התורה וקיומה בכל הזמן הארוך העבר"ע בישראל

השלמה הכוללת הולך ה מפני שכך הענין של, ולשם כך נקראו יש ראל ראשית. כללהב המשפחה האנושית

וסד נ כ נכבדים הם מאד הדברים שעליהם"ע. הראשית הם ישראלו ,וכובש לו מקום בעולם קמעא קמעא

שהיא המתנה של , כ החלה"ע. יותר אחרונהה כי בהתחלה כלולה כל המטרה, יסוד קדושת ההתחלות

זיקוק הלימוד לדעת א ת   ו ',להשריש כבוד התורה ועבודת ד, ל הבית והליכותיו ביחודא כהונה המתיחסת

שואות  נ ועיניה, הראשית המנחת את יסוד הבית היא', משרת את דה ןי הכה"הבא ע, ושמירת המצות' ד

כן היא . יחידות של הבית אל ריבוי של הכללמ ההצלחה המתפשטת: אל האחרית הבאה מן הראשית

תוכה את ההתפשטות האחרונה ב כ"שנושאת ג, מטרה שבכלל המצות ובחירתן של ישראלה מתאימה אל

מתגברת  בריבוי ו והמטרה ההולכת. זהרתי אתכםהל עמקי ראשית ע, תכםא ראשית קרא תי. שתבא לרגלה

שעל , ל מחזה של לידה והוספת נפש בבית יעקבכ נסמכת היא יפה אל', נושאי דגל שם ד' עם ד

ההכנות הראשיות הפרטיות שבחיי ב וכל הפושט יד". עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"אמרי נ כללותם

 .צד רוממות הוסדועמוד הימני מה הוא מזעזע את, הבית
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, יסוד דרך הטובה לאדם היא להכיר את ערכו. תכםא על עמקי נר הזהרתי, נשמה שנתתי ככם קרויה נר



ביעה טבעית המיוסדת על היסוד ת וכל, אין ראוי לאדם להתרחק הרבה מדרכי החיים הטבעייםש פ"שאע

כי מתי יוכל   , התבונןל מ  צריך"מ', דכ עם דר כי התורה ואור "עולם מתאמת גל הבריא שבגוף ובנפש היא

, חפץ הוא מיסוד הטבע הישר אשר כך  עשהו יוצר האדםו להיות שם ארחותיו להכריע איזה תביעה

קודמים או מצד המקרי ם  ה מצדו או מצד דורות, וא עולה משרירות הלב והשחתת המדותה ואיזה

תלמוד ב בהיותו מאיר את נשמתו שרק, תורה והשכל את מחשכי הנפשה ז צריך שיאיר אור"ע, והסביבה

פ אורה הנתלה בה יוכל ללכת "וע, היה מאירהת רק אז, תורה ומחזק את כחה הטוב במעשים טובים

מתגבר בלא הארת אור   ה אבל אם יסמוך על הטבע. ם במקום שהם מסובכים ולא יכשלג בדרכי החיים

כניסת  ב כ"ע. "דעו במה יכשלולא י דרך רשעים כאפלה", כל עתב הנה ימש חשך ויכשל, תורה ומצות

, גסות הבהמית שהמון המין האנושי שקוע בהה היום המקדש את י שראל ומרוממם משפלות, השבת

למען יהיה , "לא תסור"מ פ מצות תורה"ע, להדליק את הנר להאיר, ריך לכבדו באורים צ בתחילת באו

א  "כ, הטבעיים במעמדםב המ חשכים צנו להניח את מל כ כי אין"וזה יזכירנו ג. שלום באהלו

הפך את  כל תוכן  החיים לקדושה נ שבזה, אותם האמ צעיים שהם עלולים להיות מוארים על ידםב להאירם

, כיעורים שבטבעמ וזה היסוד יכין לבבינו להתקדש', עלנו לטובה ולברכת דפ ומדור לדור נגדיל. ולאור

בתוך ן עת אור התורה ועצה מכההמזקקת את השפ, חלהו בזהירות קדושת חיי הבית המתיחסים לנדה

צ "לא אור מ איר מעצמו שא. רויה נרק וזה תשלים המחשבה שנשמה שנתתי בכם. בית הפנימייםה חיי

אבל מבלעדי , משמחו שאמנם כ שיכשירוהו יאיר באור צח מ רנין, א נר"כ, לשמרוו מכשירים להעלות אורו

כ יתרומם בזה "ע. לת האורהותם לא י ביא את תוע א םהמכשירים המעשיים והשכליים המסבבי

, י כמה מוקשים שכבר קדמו"אדם עה שכבר נתקלקל בתכונת, ישראלי מלהשען על הטבע השפלה האיש

 .ת"הכשר של אור תורה ומצוה ודעת השיב וירומם את הטבע היסודי
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ור כח הטבע של כחות החיים האצ. וטל נשמתכם מכםנ ואם לאו הריני, אם אתם מקי ימים אותם מוטב

, והנה ההכשר להתעלות. ורה ומצוהת י הדרכה טובה המוארת באור"ש בו הכנה להיות מתעלה עי ,בנפש

, דושות לטוב ולחסדק י ופועל לפי הדיעות היותר אמיתיות וההרגשות היותרח להיות חפץ באמת להיות

', ד   היא מתת זא ת, ים למלא את העולם חסד ואמתרמעשיהם הבהיב ' כמעשה גדולי העולם אשר נג שו אל ד

התפתחות ההכשר יפה תעלה תפארת הנשמה ב אמנם כאשר. שצריך להכשירה כראוי, נשמה שנתתי בכם

בפעלים ' ורה ואור דעת דת כן בהיות האדם מתעצל לקחת את הרטיה של, עלה מטבעהנ באורח חיים

עד , ישפלוו וירד, ויים להתעלות מטבעם ביותר שלמותאצמם שהיו רע אז אותם הכחות הטבעיים, טובים

אשר באין כח קדוש ונשגב  , זמן וחליפות הדורותה שאפילו המוסר הטבעי היותר נמוך יתק לקל במשך

המכוונת נגד נשמה  , יא נשמתכםה זאת, והמוסר הטבעי. הם יורדים ונשפלים מטה מטה, מעלהל המושכם

הרי היא , עליהה קיימים אותם ההכשרים שתקח לה על ידם הנשמה דרךמ וכיון שאינכם, שנתתי בכם

שתבא  , כ ירודה"ובהתגלות הכנה כ. שמתכם הטבעיתנ כ"וטל ג:עד שאני , כ נשקעת"עומדת להיות כ

והנולדים . צלה למעט כח הרשעה מיד ההשגחה העליונה מכינה דרך, ת ערך החיים ולהשפילםא לאבד

עמד נפשי מ ולדותיהםשגרמו לת, הנם כלים ונמקים בעון אבותם, מה תקנהע בהכשר ירידה מוסרית שאין

 .הפסדם מרובה הרבה משכרם' ושלא יהי, מביא להועילה כזה שיאבדו תקותם להכנים באוצר החיים דבר
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,  אנו רואים שהטבע לא יעשה דבר לבטלה. דד לסכינאח אמר רכה נפל תורא, ומאי שנא בשעת לידתן

ואינה , במשפט צדק, ר במשקלבד האלהית שהנהגתה היא בתכלית השלימות היא עושה כל חכמהה כי

סבה  שכבר ב ויספיק להיות נפעל, ש ענין שנצרך להעשות מטעם ההשגחהי ואם. מבזבזת שום  כח לבטלה

שפט הצדק של המשקל האלהי שלא לחדש סיבות מ זה הוא, נמצאת במציאות למטרה  כללית או פרטית

ספיק למטרת הענין דיבור אחד י ואם, מו ששלמות איש המעלה היא שלא ידבר דברים יתיריםכ .מיותרות

כ "וכ. פעולה ריקהו שלימות העליונה כביכול אין בדרכי הפעולות דבר יתרה כן מצד מעלת, לא ידבר שניים

. דבריםה יוכפלו לא, נמשכת ובאה תושג המטרה לאיזה ענין אחרה י איזה פעולה"עד שאם ע, גדול הדיוק

הזמן , והשחיטה ראויה לו, ואם נפל תורא, עולותפ כ כאשר מצד ההנהגה החסכונית הוא שלא לבזבז"ע

ניחה את העלילות שהמיתה מ כן אין ההשגחה. חדד סכינא כדי שלא להצטרך לפעולה אחרתל מוכשר אז

הוראה שיש בזה ה וביותר הדבר נכון מצד. עשיה להיות עוברת מן העולםמ עלולה בשעת לידתן למי שגרמו

כ  "ע. מטרה העליונה שהשם יתברך הוא מ לך חפץ בחייםה נגדשעצם הפורעניות והריסות החיים היא 

ראוי מצד המוסר למעט בפעולות  ש כ כמו"ע. הכרח של הקנית הטוב הכללי הוא הגורם העונשה רק

ח "בשר בעב א"שההכרח מביא לפרנס בנ, כמו ענין השחיטה, פסד מוסריה מוכרחות כשיש בהן איזה

,  גמרי אותו  רושם שפעולה שיש בה השחתה מוסריתל קמ לא נסתל"ומ, ומתוך ההכרח התירה התורה

וכשמזדמן ענין שההפלה , פעולהה כ ראוי למעט בהרחבת"ע, ד שהטבחים הם משותפו של עמלק ע ,עושה

הכרח ה ראוי ונכון הדבר להראות צד, היה נגמרת בלא פעולה מצדנות שהיא מצרכי ההכנה לשחיטה

ת שכל דרכיו אמת "כן נוהגת השגחת השי. מצב כזהל עלוההרגשה הפנימית שיש בנפש לבקש התעלות ממ

',  א להיות כולם לימודי ד"יגיעו בנש הודיע לבני האדם עלילותיו ודרכיו למתבוננים באורחותיו כדיל ,וצדק

פעולה טבעית ב עד שראוי להסתפק, פעולות ההפסד והעונשלקימוץ ההרחבה ב להורות מיעוט הרצון

להורות בזה קימוץ  , עולה להרחיב גבול מדת הפורענותפ רח לחדשלמען לא יהיה הכ, קבועה מכבר

 .כעין נפל תורא חדד לסכינא, ההסתפקות במיעוט האפשריו הכחות
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 חבלי לידה ילמדנו לדעת כי אוצר להצד המוסרי ש. יהויל אכיי אמר תפוש תירום אמתא כחד מחטרא

שכח , מתג ברות בפנים ידועים בנשיםו ,נושינמצאות בקרב המין  הא, נטיות ומדות משחיתות, עותר של

אדם הפרטי עם כל ל שהוא יסוד הצדק להכיר את היחש היסודי שיש, שכל השופטה הרגש עולה בהן על כח

כ "לא היה הצדק האפל כ, י מכאובים וסכנות"תולדה עה כ לו לא באה"ע. מה שחוץ לו במציאות

. בנות את העולם ולהרבות טוב ו חסדל כדי ' ן לנו  דלגדל את  הזרע אשר נת, נפש יוכל לצאת לפעלוה בתוך

צדק מן הכח ה הם מוציאים את האהבה הגנוזה בעומק, כרוכה בעקב הלידהה אמנם המכאובים והסכנה

הנולדי ם  , שהם הבנים, חלק היותר קרוב ממין  האנושיה ת עלועד שמתפשטת כ ראוי לכל הפח, אל הפועל

אני ואפסי "גנוז בטבע הנפש האומרת ה היא למעט כח הרשעכ מטרת חבלי הלידה "א. עקב החטאב ,בעצב

ם השפילה האשה א כ"ע. א לדבר הבא במכאוב וחרף נפש"הבין חביבות ואהבה כל שלא תוכל, י"עוד

שאז כפי , מבססים את עז הקדושה הצדק והטוב בעולםה ת עולםובפרצה גדר, ביותר את מוסרה

לפעמים המכאובים הצריכים לגרש ולשבר ש עד,  הנפשפריצה כן גדול כח התעצמות הרשעה בעומקה ערך

כ "מטרה מושגת בביעור חלק כה ואז אמנם. כ עד שאין אפשרות לסובלם"ריכים להתעצם כצ הם, כח הרע

מעשה ב די שיוכל הצדק הכללי להאיר אורו ולכבש לו נתיבות בחייםכ ,המקרב האומ, נפסד מהמין



פ "אחת יבא כ ח המנגד הלוחם בעד עז הצדק והאמת ע ה מחאהב, כ לפי ריבוי המרידה"ע. ובמהלך הדורות

יבא עד קצה  , מרדות התכליתיה ובכח האחד של חבלי הלידה הנועד לכח, משפטיו העליוניםו 'דרכי ד

 .כחד מחטרא ליהוי, צמה למצב כזהע ה הביאה אתעכשהרש, גבולו
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יהיה מבטח עז ומעז ' שביראת ד, עולמוה ב"קק האדון בח חק. רכ חמדא אמר שכקא לרויא דמנפשיה נפיל

שר גופו יסבל ממשא של יסורים א וכאשר הכחות הרוחניים המה מסעדים את האדם גם בעת . רה צ ביום

א כשיקדים "כ ,בלב בעת צרה' אמנם אי אפשר להמצא אור ד" . כלכל מחלהוי רוח איש"כי , ומכאובים

יתלקטו כל המחשבות והרגשות הבאים לרגלי דרך עת צרה ב שאז, בעת טובה' האדם לקדש דרכיו בדרך ד

כ "ע. עותי שאול שמתגברים בעת צרהב המבליג על כל, ישרה ויאירו בנפש אור תקוה בטחון ועזה 'ד

הנה כפי ערך , ידהל י מכאובים של חבלי"בעקב הנפילה המוסרית צריכה להתקן עש תבתולדה האנושי

לאור האומץ של הרוח להתגבר במנוחת נפש קור מ כן יהיה, השמירה של תמימות דר ך החיים

רוח ולהתגבר על החבלים הנוראים ה עד שתתן עז לחזק את, ישועת אלהי יעקב מושיע בעת צרהב ותקוה

ירידות המוסריות  ה י המון"שע',  אין כן האשה שבזדון רמסה את קדוש ת דרך דש מה. וםלולצאת מהם בש

המתמלא בכ ל לב '  לא יוכל אור ד, ת בא   חבל להז בעא .מטוב ו ותוחלת ישעו', כבר רחקה מאור ד

 ת טבע החומרי בפעמים רבות להיוה אין יכולת לפי, כ באין התעודדות הרוח"ע. ישר להיות מעז להו תמים

ען כי כבר אבדה  דרך י ', עד אשר באפס  מקור חיים מקרבת ד, נוראים של חבלי לידהה עומד לפני מכאובים

ושר י ובעת צרה לא יעמוד הרוח אם לא קדם לו מכ ונות דרכי, ודשק בהשתכרה ביין תאוה וגאות  רמיסת 

רומם את כ ח קדושת  לאשר  חשב מחשבות , טובה ' וכל אלה מדרכי ד. כ מנפשיה נפיל"ע, במעמד השפוי

בעת  ' התנוצץ על הנפש משגב עז של שם דל שיהיה כח מכריח בעת הלידה, אנושית שירדה פלאיםה הנפש

 .ישרים על דרך החיים בכללוה והדרת קדושת דרכ יו' לרושם של הכרת כבוד דשים יסוד י וזה', אזלת יד
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ההשקפה הכללית על . וטרא מילי ואכי דרי חושכנאח אככ, מר עוקבא אמר רעיא חגרא ועיזי רהטן

כ עם המות הבא  "בלהות ולפעמים גו כ מכאובים"ככה שתהיה הלידה האנושית מסובבת בכ' שה דע מה

מרקין כל גופו מ א היסורין הם"וכשם שבכל פרט מפרטי בנ. העליונים' דרכי דב מת ההבנההיא בא, לרגלה

כ בענין היסורין הכוללים "כן הוא ג, כתיב" ני אדםב תשב אנוש עד דכא ותא מ ר שובו"ו, של אדמי

לרכך את , קשיות  הלב של בני אדםב ל כלל המין האנושי מגמתם היא לצרף הסיגים הנכלליםע העוברים

יך  הם קולעים את  א אמנם פרטי המשקל של מדת  היסורין. הכנה לצרף דיעותיהםה כ "ומזה ת בא ג, םמזג

הידועה רק לאדון , מגיע עד הררי עד של החכמה האלהיתה עת גדולדלזה צריך עומק ורוחב , מטרתם

ם אדם שיהיו כחותיו הגופניים חזקיה את '  והנה בכלל יצר ד. הצופה כל רזי עולם, ה"מעשים בה כל

עוברות פעמים רבות את   ה ומהם תוצאות לנטית התאוות, משלחתם וחשים לעבודתםב מהירים, ואיתנים

המציאות ו ור הנשמה האלהית המכינה את אושר הנצח אל האדםא מחשיכות אתהו, גבול היושר והאמת

איננו יכול להתחרות במרוצתו עם , אדם דרכול המאיר' ההארה הרוחנית שמאור ד, והשכל. כולה

,  יצירה האנושית מחייב כךה וכאשר סוד , כ ירבו חטאי האדם וירידתו המוסרית"ע, טבעייםה הכחות



זה  כ שדוקא מאופן גידול, והשכל יעשה דרכו לאטו, הירים ואיתניםמ שיהיו כחות הטבע וחפץ החושים

 כ למלאות את המדה  שהשכל וההכנה"ע ;יצא צלם דמות האדם וצורתו כפי התעודה שנתן לו יוצרו

חושים הטבעיים ה אינה יכולה להגיע עד אותה המהירות של', ורה ויראת דת שיסודה אור, המוסרית

הוכנו היסורים הכלליים שהם מחכימים את כלל , פרטיה א חפץ הנאתם"ותולדותיהם שאין עמהם כ

.  ם  כאשר יראה כי שקר נס כ, הדמיוןו הבין שאין תעודתו נמצאת בשפלות חיי העונג של החושיםל ,האדם

ו  י ודרכ' דעת דל תעודתו ולמצא מקור חיים לנפשו בעונג נצחי ונשגב שיביאהוב וממילא יתרומם להסתכל

והנה  לעומת הירידה המוסרית  של הטבע המתגבר  . וב ט ולדבקה באהבתו ובצדק ו משרים וכל מעגל

ב כמו נד נצ, רעות אותו דעה והשכלל עד אשר לא יוכל השכל להשיגו, מרוצתו באהבת החייםב ושוטף

ט מעט יעולתם להשקפ שפועלים, בחבלי לידה שהם כוללים את כל המון האדםש המחזה של מצרי שאול

לה א ועם. עלול להוריד את  האדם  עד עמקי החומריות היותר  גסהה את הדמיון השוטף של הנאת החיים

חד והמציאות מספיק החזון של הפ,  ותר מדאיי שלכלל המין האנושי שלא נשפלו הרבה, החבלים בעצמם

נים מ חיי החומר תותר איי כרוכה בעקב הלידה לנשא נפשם כל אחד לפי ערכו למצא חייםה של הסכנה

דוקא ש יש, שלא תספיק להם אותה ההערה הכוללת, נטבעים ברשעה אמנם ל מעטים, והנאותיו הפחותות

סאת העונש לאותה וישלים את , הסביבה הסובלת מזהל ישלים את הציור של החרדה, המות, הצרה בפועל

כמה מאורעות יהיו , ה"ל אל דעות בש אבל בכלל הענין הוא מוכרח לפי שיקול דעתו, חוטאת עצמהה הנפש

ל אותה הסכנה ש וכמה יצטרפו עליהם במה שהם נתונים בספק, החרדה בפועלו שישלימו את ציור הפחד

 לתכלית התקומה מסתעף מ כולם יחד הציור הנדרשש עד, הרובצת לפתח של כל לידה אנושית

י התנגשות ימצא את  "דוקא עש ,משוה את המשקל של השכל המפגר עם זרם החיים השוטףה ,המוסרית

ם ששים ה ,רהטן, כחות החיים, ועזי, רועה הנאמן של האדם רעיא חגראה כ בהיות השכל"ע. שיווי משקלו

שהוא , דאבב  חוטרא, מסובב מזה, מסילה הראויהה וממילא עוברים הם את יושר , לרוץ אורח החיים

על הצד השלילי שבחיים , הם זהל בים  שמספיקרלאותם ה, וציור הבנה. מילי, יותר רחב ב הקיפוה המקום

, חוג הצר יותרה ואבי דרי. צת את הת בלול הדמיוני הפוגע את היסוד המוסריק החומריים שמועיל להסיר

אותו הציור המחריד שהוא ם נצרכים להשלמת ה ,שבין מצד הכללות בין מצד עצמם, היחידים

י מעשה "דוקא ע, רואיו בצדקב  כל הארץ השופט כלןמילואו לפי מדת המרירו ת שתיקן אדו ב מצטייר

רך יותר ד עד שמזה ישוב החשבון של החיים להתיצב על. משיב עד דכאו המחריד וממרר את הלב, בפועל

, זהו החושבנא.  של הכחות החיונייםרכו לעומת שטפםד עם כל מה שמפגר, ישרה שיוכל השכל להגיע עדיו

ערוכים בחכמה אלהית  , ללותםכ ב צורך המקרים הנוראים שפרטיהם כמובציר הכללי שעליו סוה שזהו

בהאיננו ר וכיון שכללות הציור של חבלי לידה עם משפטיו תהום. משפטה במשפט צדק של המלך, נפלאה

מובן  כי הראויים להיות על ידם , כומתקבצות  בתוה פ כל אותן הנקודות הפרטיות"א ע"נשלם כ

והחסרון הנמצא  , י חייב "מגלגלים חובה עש הן החייבות ביותר, נקודותהיותר שחורות שבמחזהה נקבעות

הן במחזות החיים ל י אותו החלק המיוחד ביותר"מיוחד ביותר לנשים מתרפא עה במקצע המוסר

זה הראויה עם כל העלמה מעין פועלת פעולתה בגניו והפעולה הלימודית הולכת. ומרירותם

 .תוך החייםב  היא חודרת בעומק הנפש ומפלשת את נתיבתהלאב. חיצונהה ההרגשה
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יסוד החיים הכללי . ככ כזיוני לא אחי ולא מרחמיא ,רב פפא אמר אבנ חנואתא נפישי אחי ומרחמי

הזיקוק , רות כח החייםועל התגבפ כ לפעמים"ע. והשיתוף פועל הכל לפי קרבתו ויחושו, שותףמ הוא



.  תמוטטמ  כ את  כח החיים במקום שהוא"לאמץ ג, בהם כח החיים איתןש בהיוהצירוף אל החברה והסב

פני שהם ממשיכים יחש כללי להחי חיי יושר וצדק מ ,כ מעשים טובים המה ממשיכים כח החיים הרבה"ע

שכת על ההולך בדרכה משך היחש  ממ מפני שהיא, היא דרך חיים לכלל ולפרט' כ עצת ד"ע. חייםה מכללות

.  הגדיל כח החייםל מ פועלים"ומ, כ"אהבה בנושאים גלויים וביחושים נסתרים גב שמתגלה של השיתוף

ויש זמנים  שבהם מתגלה כח היחש יותר , וה בכל עתש אמנם אותו  היחש אל הכלל ודאי לא  תמיד

יש לאדם , זמן מילוי החיים, ההודו זמן  הגדולה, ולפי מהלך סידור המציאות. מנים שהוא רפהז וישנם

ס ובבת לפי מ שהיא, אמנם הלידה. כ הכלל לו עצמה נסתרת"ומוסיף ג, כלליה יותר חיבור עם זרם החיים

עד שאין לידה , גרעון של החיים והשפלות שבתוכוה בה מתגלה צד, מצב ההוה הירוד עם פחד וסכנה

ואיננו יכול , כלל הוא אז דל וק טןה היחש אלכ "ע. לא התנגשות מלחמה בין החיים ושלילתםב אנושית

גם יחש . סכמיה ליחש טבעי ויחש, היחושים אמנם הם בכללם נחלקים. צמהע להצטרף מצדו להוסיף

זהו יחש  , אנושית וכחות הנפש המסתעפים מהם ועל ידםה פ סדרי הטבע של החברה"הסכמי טבעי הוא ע

ת בזמן הנועד לגילוי פניהם מתרופש ופעולת. יתאהבה הסכמ, ויחש של מרחמי, אהבה טבעית, חיא של

, צד עצמו מתדלדלמ כ כשכח החיים הגופניים"ע. מתגלה דוקא עם הופעת הלידהש ,הצד השפל שבחיים

עוד נשאר כח , בעזבו דרך החיים בהליכות החיים, חייםה וכח הנפשי מתרופף מאין יחש למקור

בעת התג לות , חי אבב חנואתאיכש ,י שאחי ומרחמימפנ. כ מתרופף"וזה ג, מעודד היחש אל הכללו מחזק

גניזה של עומק ה אבל בעצם, אבב בזיוני נתק הקשר אפילו כשאינו מורגש כללו ,צד הטוב והרענן שבחיים

יש בו צד )ש(, שפעתם מכללות החיים אל פרטיהםה הנפש ומעמד קישור החיים הפנימיים בסדרי

כ כללות החיים "אין האדם ומכשש , לשעההוי ברצון מתהוכ חיים על הפרט שאינו תל"האציל גל תגבורת 

 .דר י החיים העצמיים לוס כ אז עלול הוא המוקש למי שקלקל תחילה את"ע. שפעותיהםה שליטים כלל על
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טבע ה .אימ א כעין גשר, גשר  ותו לא, עוברים על הגשרש אמר ר יש לקיש בשעה, וגכרי היכי מבדקי

ז "כ, טבע הוא היסוד ועליו נבנה בנין המלאכהה אמנם. ם את חיי האדםוהמלאכה שניהם יחדיו מעמידי

ה שיהיה הטבע משמר "עולמים בה מפני שכה חקק צור, תן בחק הטבע הוא בטוח מכשלוןנ )הוא(שהאדם 

מוכרח הוא ) הוא ,מנם האדם כבר התרומם ולא יוכל לחיות רק עם הטב ע לבדוא .את החיים על פיו ועמדו

אז אמנם . השלים במלאכה את אשר יחסיר הטבע ממנול ,החמריים והרוחניים, םירובלרגלי צרכיו המ

שאם הקנינים הטבעיים  . טבע שלוה אז גורלו תלוי לפי ערך חוזק, השתמש בעולמו המלאכותיל כשיצא

טבעיים שלו ה ובכלל שכיון שהכחות. ז תביא  לו  המלאכה ברכה ויתרוןא ,שלו הם חזקים ככל הצורך

אז לא  יעלה על לבבו להרוס את  השכלול שבטבע  , פהי יצוניים הטבעיים הם מושפעים לוחהוהקנינים 

ותם הכחות שכבר יש לו מעצם הטבע א פ"א הוא ישתדל להוסיף בנין ושכלול ע"כ, התגדר במלאכהל כדי

ניו יפני חולשת קנמ ,אבל אם המלאכה בחשבונותיה הרבים תעור עיניו. מלאכתוב כ"כ יצליח ג"ע, הנקי

,  למעט את השלמותיו, טבע בחלקיו הבריאים והטוביםב להלחם, בעיים ומיעוט הסתגלותו להםהט

ובאמת אין האדם  . יסוד יתמוטט הבניןה בנפול, אז הוא בסכנה גדולה, כונן על חרבנן בנין מלאכותיל כדי

יקר וזהו ע, ותיכלאמ אמנם המעבר ממצב למצב יהיה לפעמים. יצירה האלהיתב ,א בטבע"חי לעולם כ

חיל מ שעל פיהם ילך, מהות החוזק של הטבע ויחושה הטוב אליוב אבל הצלחתה תלויה, שימוש המלאכה

, אל מצב טבעי מקושט ומעובד, בלתי מעובדו אל חיל לקחת עמו כל אשר קנה במצב טבעי יותר פשוט

בקנינים י שימושו "תמוטט עי אז במעבר ממצב למצב, אבל באין לו שורש כראוי. יתרוןו להוסיף כח



ברו באפס ע בעת, מסוכן במצבו, וישאר חלש ורפה כח, לק רשום ממנוח המלאכותיים כל רכושו הטבעי או

להעבירו מחלק , רך המלאכה לאדם בהוספה על הטבעע הוא נושא אחד המראה, העברת הגשר. מעמד חזק

, ה נמצאות רבותמעברות כ אל. עצורמ יוני המים הטבעיים השמים לפ"הנפסקת ע, אדמה הטב עיתב לחלק

מהן . דור לדורמ בקשר תמידי הולך, הקדום והמאוחר, יחש של שני המצביםה מהן מקושרות עם כל

החיצוניים לחלקה שאין הקשר התמידי קבוע בה לפי  ו העומדות להעביר את האדם וקניניו הפנימיים

א התגלות " כבאמת אין המלאכהש כרה רחבההי "מ התאחדות המלאכה עם הטבע ע"מ. חיצוניה המבט

זדמנים בין בדברים מ מעמדים כאלה. היא נצבת וקיימת, יתברך ישר' שהו דע טבע כשרון האדם כאשר

, פנימייםה בציוריו, בין בדברים הנפשיים בהליכות נפשו, בפרטיוו במצב גופו של האדם בכללו, החומריים

 יתברך ודרכיו בהכרה מלאה וחיה  הכרת השם, סוד הטובי ,סוד הכלליישה. בשאיפותיו, במנהגיו, בדיעותיו

אורן  , הופעת הנשמה המוסרית של העולםו במילוי המוסר הרחב הכללי, כולת האדם היותר עליונהי כפי

מעמדים הטבעיים ב לפי הקישור של היחושים הקדומים, זה מתחזק הוא בטבעוה שהכח. של ישראל

פי ל .וההזנה הטבעית מלחמה של תורה' שמירת חוקי ד, טבעיתה ת לפי השמירהוששמירתם וחזקתם תלוי

ולפעמים כעין גשר במצבים מתגלים , דיריםת ים על הגשר במצביםברמדה זו גברי מבדקי בשעה שעו

אמנם הכח החובק . כוונת יפהמ והשמירה בשניהם, גופניות והנפשיות יש להן יחש נערךה והסכנות, לעתים

פנותו את מכשו לי ב ההתאמה אל ההתעלות, הטבעית והמלאכותית, הרוחניתו הישות החומרית, הכל

עברם ב ,כ גברי מבדק י בפועל בכל ארחות השמירה"ע . כל הארץ ב המה משוטטות' עיני ד, הדרכים מכל צד

 .כעין גשר' על הגשר ודכוותי
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יפקיד ליה דינא עליה ומיתפימנא  ממר דילמא  א ,רב לא עכר במכרא די תיב כיה עוכד כוככים

ההבדלה . מר שטנא כתרי אומי לא שליטא ,א עבר אלא במברא דאית ביה עובד כוכביםמואל לש .כהדיה

בהם יש תוכחה על מה ש ל כמקולקלים"עמים היא מסוייגת בין  אלה הקצוות שאמרו חזל שבין ישראל

והנה אם יסוד הדברים  .ל מה שלא עשיתםע וכמתוקנים שבהם יש תוכחה, שעשיתם

י הענינים "אים ברובם עב פ מהלך הטבע הפשוט והמקולקלים"א עבאנושיות הולכים דוקש המתוקנים

פי  ל ותלויים ההבדלים, ישנם כמה חילוקי ענינים, דשתם או ל היפךח המלאכותיים שהחברה האנושיית

אבל כיון , באין הפרש בין עם לעם אנושיה לפעמים נביט על הטבע הכללי מהצד. מצב העמים והמדינות

ז  נמצא עקבות  השינויים א , המוסכמים שברוח האדם המתחרה את הטבעפרשת החלקיםל שמגיעים אנו

מים ע אם בהם יתערב עם העמים יפול בנפילה המוסרית שנפלו בהש .ובאלה צריך ישראל לשמור תחומו

כ על מצעדי גבר " כללות עמים ונפרטת גתכוללה שהיא סבת הכליון מההשגחה האלהית, רבים ברוחם

מעמדי האדם על בסיס המלאכה מ כי בזה שהיא אחת. מברא דאית ביה נכריכ לא עבר רב כ"ע ,הפרטיים

שבזה , בחיריתה כבר הננו נכנסים בעמקי הרוח בהתנשאו לפי פעולתו, ערוםה המחודשת חוץ לגבול הטבעי

ם עובד כוכבים יקלוט מתוכו את יסוד הגרוע שבנטית  ע צריך ישראל לעמוד על משמרתו ובהשתתפו

ש אמנם לפעמים ענינים מראים שיסוד ההבדלה היא י .בע הפשוטנטותו מעל הטב הרוח

מלאכותיות וכל הדברים התלויים בהם לפעמים  ה אבלהפעולות,עצםטבעהתכונותוכחותהנפשותב דוקא

ובהיותו מעורב עם כלל . ישרהה ות ולנטות מדרךגתיחדות עם אחד מכל העמים יוכל לשה י"דוקא ע

קדושה ה שהיא, רה העקרית של קדושת ישראל הטבעית לום השמיע אז , האנושיות בעול דרך ארץ

,  א במברא  דיתיכ בה עוכד כוכבים"כ לא עבר  כ"ע ,ינצל מכל מכשול, האלהית יסוד חיינו בתורה ומצות



ותר נכון לנטות בשימושם מכל י דוקא אז , חברותית שבהםהבדברים המלאכותיים מצד הצורה ש להורות

המגרעות . ליטש אמר שטנא בתרי אומי לא, אנושי הכללי נגד עינינוצורך הה נטיה של מכשול עון בהיות

דרך ב תחברות אומות שונות האחת מישרת את רעותה והולכיםה י"וכשהן מתאחדות ע, א מקריות"אינן כ

ז יכירו עמים רבים ערכם "שעי, כון ונשאנ ז למטרתם להיות עם"כ עי"וישראל מתקרבים  ג, ישרה

משפטים צדיקים ככל ו אשר לו חקים, ומשפטים צדיקים מעם חכם ונבון' רך דדעת דל וילמדו, ודיעותיהם

 .התורה הזאת
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וכל להשתבש בידי הבריות ולגרום היפך מהמכוון ת אין לך מדה טובה בעולם שלא. רני ינאי בדיק ועבר

באופן , םיך לישר את הדרכיא ריכים לעולם האנשים הגדולים להיות למופת בדרכיהם בחייםצ כ"ע. שלה

יותר קדושו ת  ה אחת המדות. תכונות והמדות הטובות בגבולן ועצם טהרתןה פ הנהגתם ילמדו מהם"שע

נם תכ ליתה היא קרבת מא. תרחבת והולכת בנפש האדםמ הראויה להיות, ת"היא מדת הבטחון בשם השי

, ת צרהנמשכת ממנה בע' עז דב וגבורת הנפש, שהיא לעצמה השלמה גדולה, נמשכת ממנהה אלהים

הצילו ל וגם בעת אשר כל המסבות הטבעיות כבר חדלי כח הן. 'שם דב שהאדם מוצא לו תמיד מחסה

 שהיא אור העולם לא תזהר שהמדה היקרה הזאנ אבל כמה צריך האדם להיות. ישגבהו' עז ד, מרעתן

. םההשלמה האמיתית של האדמ שהוא ההיפוך, הסבה לעצלות ולשפלות ידים' לא תהיש ,תהפך לרועץ

הראות זהירותו  ל ראוי לו ביות ר', קונו ויותר נאזר במדת  הבטחון בשם דב כ כל מה שהאדם יותר ד בק"ע

ככל ,  הגדולה של מדת הבטחוןהל העם כי העטרכ למ ען ידעו, וזריזותו בכל הנוגע לפעולות אדם

אמ ת ואי ן ב' ביאו להולכי בדרך די רק את הטוב, ויראתו ה טהורה' קדושות הנמשכות מדעת דה המדות

אדם להיות ניצל ה ובתכלית זהירותו לא מנע כל טורח התלוי ביד, דיק ועכרכ כ רבי ינאי"ע. עמן מכשול

 .מכל תקלה ומכשול
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שמא אין עושין לו , מקום מכנה לומר שעושין לו נםכ ולם אל יעמד אדםערכי ינאי למעמיה דאמר ל

הדורות למעט כפי האפשרי את האפשרות ו הזמניםת בנפשות כמה בני אדם במשך "נטיה שנתן השיה .נם

השכלי האמיתי היוצא ו אה לתכלית הכללית שלא תמשך מהשפעת הטוב המוסריב ,של הסמיכה על הנס

מביאה תקלה לעולם בהוציא האדם את עצמו בסמיכתו ה ,מהויית הניסים השפעה גרועה וחסרה

ה משפיע תמיד  "תמידי שאדון הכל בו גדולשהם הטוב היותר , ניסים מחוץ לסדרי הטבע והמציאותה על

שם אותו היסוד ל כולם הולכים רק, ספק שימצאו בעולם באפשרות עשיית הנסה כ כל צדדי"ע. בעולם

שיהיו רק  מועילים , ת בעולם"ניסים שעשה השיה ביל את  הפעולה של תכליתגהמועיל כדי לה

אבל לא יהפכו לדברים , כוונת בהםמה תועלת של הרוחניות והקדושה ואותה התועלת המעשיתה אותה

אדם  שלא יבא לידי ה כ כדי להרחיק את "ע. א"ורת המציאות ואמתת  ער כה מבנצ הפועלים לטשטש את 

צריך להשתמש כאן בכח , סמך של מציאות עשיית הנסה לו במקום סכנה עלילעמוד אפ, מדה זו

רך הסכנה ולהשכיל מזה שאין  דמ ומפני הספק כבר ראוי לאדם להתרחק. מא אין עושין לו נםש ,הספק

זהירותו ועמדו מ כדי לרשל את האדם, עולם בזמנים מיוחדים לתכלית נרצהב התעודה של הניסים שנעשו



שהיא ל א  , הכפירה ההוללת להכחשת הניסים. אלהיםב א להוסיף לו דעה וצדק ועז"כ, על נפשו

המצרף את ידי עותיו , שכל הטהורה אויה כלל להתקיים בעולם מפני שהיא חוץ לטבע המציאות שלר היתה

תר חזיונות י ת העדות המפורסמת ואת הפעולות ודרכי החיים וההמשכה שלא חושב אחת לאחת, מכל צד

ואין לנו דברים יותר  , ום מקום ל התנודדות שבעולםש וכשהם מתלכדים יחד אין, המתאימים להם החיים

ניסים ונפלאות שנעשו עמנו מאז  ה יאותעדות יותר מפורסמת בעולם כעדותן של ישראל למצו ברורים

פרסום היה לו אותו ה עד שטבע האמת ובטחון, במופתים ביד חזקה ובזרע נטויהו צאתנו ממצרים באותות

חייהם מ וההתאמה של הסיפורים הניסיים עם כל הנמשך, רחוקיםו הכח המושך הנפלא גם על עמים רבים

ד שמתמלא  כל החזיון בשלמותו המביא לגרש ע ,נודהכ הוא מתא ים באין ת"של ישראל הוייתם וקיומם ג

כשהוא , ת לניסיםופשרא טבע השכל כשהוא בא לחקור אם יש. חוקר ודורש באמתה כל ספק מכל לב

, גדולהה את היד, חליט שאין ראוי למעט את המציאות העליונהמ הוא, מתרומם במעלתו היותר רחבה

הגדול שאנו חשים ' מעשה ד, ודה והדרהה את, זהשבכל פינות שאנו פונים הננו רואים את כחה וע

פ "מצטיירים לפנינו עה שאין ראוי להעמידה דוקא על חקים כאלה, ין סוף שלהא ומשכילים את מדת 

ואדרבא הסקירה החפשית  . לנו להסתכלות מקפתש בחלישת האמצעיים, סקירתנו על ההוה

כ אמת שאין  "ע. יכולת העליוןל עצורהיא גוזרת שאין גבול ומ, באה מגבורת הנפש החכמהה והרחבה

יש להרחיב את  ו , גבור החקוק בחק יד אל , יש לחקי המציאות והטבע הנהוגש להחליש את העז והאיתניות

עד , כ רחב"אבל עם זה יהיה כ, לשלת הסבות עד אין קץש הסבוב הנפלא של, כח הקשר של קיימא

א כלל "כ אחרי שאנו רואים שא"כ שמ .ר שיחסרגם כן אי אפש, להפך ולשנות, עז והכח לדלג ולקפץה שגם

ולא היה , ם באמתה ם הם מן הכללגכ היוצאים מן הכלל "א, לא יוצאים מן הכללב להנהגה שלמה שתצא

אמנם נמצאת כדי להגדיל את . מעטה בניסים בלבבותה צריך להיות שום תנודה שכלית וחפץ

צא  את המשתמש ים בו להועיל גם  מ כל כחשכ, עד שלולא כח המספק, שפעת הניסים על מכונםה פעולת

עמד במקום ל מלמנע את האדם, ת ההשפעה האדירה של מציאות הניסיםא לא היה אפשר לבצר, להזיק

 .סכנה ולומר שעושין לו נס
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, ועלת מעשית במניעת סמ יכתו של האדם על הנסת חוץ ממה שיש. ואם עושין לו נם מנכין לו  מזכיותיו

שהאדם שהוא עצמו , וחניתר כ תועלת"כן יש ג , שלם וההנהגה השלמה שלו הוא הטבעה ה"ב שחפץ האדון

את  , טבעה ראוי הוא שיהיה אוהב את , ה בעולמו"קי הטבע שחקק בח פ"שיצר בחכמה ע' אחד מפעלי ד

שיהיה חפץ באמת , וזוהי שלמות יקרה לאדם. פעלנ לא, הסדר וההדרגה המניחים מקום לו להיות פועל

והנחת מקום לאדם . ועל טובפ וכשיהיה חפץ זה מתחבר עם הידיעה האמתית יהיה ודאי, ועלפ להיות

כ מגרע  "ע ,כי הוא אינו יכול לעשות בזה מאומה, הפך את האדם לנפעלמ אבל הנס, על נותן הטבעולהיות פ

י "כשהאדם הוא הולך ופועל ע. יהיו טובותש הזכיות הנה הפעולות הטובות מכל צד. כחו של אדם

והזכיות שלו , לכ יתברך פועל'  הרי הוא מתדב ק בדרכי ד, פניו ממעשה שמיםל שירים שמוצאהמכ

דל ח באותו מעמד כבר, אבל מי שעושין לו נם. תמעטות ומ נוכותמ וכיון שהן מתרבות ודאי אינן, מתרבות

שהכחות , שראוי ודאי להשכיל. ו מזכיותיול ומנכין, ובתור נפעל חי הוא על חשבון העבר, מהיות פועל

כל אדם שכבר הגיע  ל ומדת הצדק הנותנת. גם הם גבול הושת להם, ת בעולם"שיה המוסריים שהשפיע

ל  ש היא נותנת גבול לכל כח, ין חיים חומריים בין חיים רוחנייםב ,שזהו שלמותו, להיות פועל וחי בפעלו

. שהוא על ידו רק נפעלאם ימצא לו מעמד , ועלפ צדק בהיותו בא להשפיע על האדם הפועל שיכול להיות



יון שהוא נשתמש אז בכח הפועל כ ,ספירה אחרתבעל ידו וגרמתו בא הנס מוכרח הוא שיחסר ש ואותו הכח

יגיע כפיך ", ועלפ הוא יכול להכניס את עצמו להיות תמיד , שתמש בכח הטבעמ אבל בהיות האדם. העבר

את עומק השמחה וההצלחה בחיים מכיר הוא , שכל טובב ובהיותו פועל. "כי תאכל אשריך וטוב לך

א להיות חי חיים של פעולה "כ, בקשמ כי מה הוא. כ אין זכיותיו יכולות להיות מנוכות"ע, עולהפ של

ונחת אהבה פנימית אל מ כ ראוי שתהיה"ע. מעמד של הנס גורם שמנכין לו מזכיותיוה אבל אותו. תמידית

ערכם ו ידיעה הברורה של מציאות הניסיםשתלמת כראוי רק אחרי המ שאהבתה יכולה להיות, הטבע

בזה האופן האהבה אל הטבע , עולה עליהם, תדיריה 'שהוא מעשה ד, בעטמ האהבה אל ה"ומ, הנעלה

 .חותם של שלימות אמת וחירות אמיתיתב חתומה
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האדם הוא מתגדל לפ י  . אמת אשר עשית את עבדךה קטנתי מכל החמדים ומכל, ר חנין מאי קרא"א

ה לו טובה על זה האופן הוא עג ימ וכל מהי שהוא בהם משולל מפעולה אם, ב פעולותיו לטובהור ערך

כ "א, ועלפ אמנם הנס יבא בהכרח כשאין האדם יכול להיות. המה' עשי דמ כי הנס והטבע שניהם, מתקטן

כ "כי כל מה שהאדם עושה הלא הוא ג, אדם עצמוה עם' והטבע הוא מעשה ד. זהו אות כבר על קטנותו

כ  "כשהוא ג, שכלו וחפצו, אדםה אות או זריזותיאין הפרש בין אם יהיו האמצעיים כחות המצו ',מעשה ד

לא שבהיותו א " .גם כל מעשינו פעלת לנו"', המציאות שהיא כולה מעשי דמ כ חלק"הוא ג, משתמש בהם

. א של השפעהל, חי חיים של קבלה, פעל הוא מתקטןנ ובהיותו, כ מצד פרטיותו"פועל הוא מתגדל ג

הרוצה בשלמות היותר , ליוןע היותר' שהוא חפץ ד, י פעולהישהם ח, אדם לאהוב חיי השפעהל וראוי

,  כלית זות תכלית העליונה לא חיסר כל דבר וענין המביא לידי הכשרה ולשם זאת. עליונה של בריותיו

מטרה היא שתבא מ מנה א בל ה. כ לקטנות"ריך הוא גצ כמו שהגידול, כ מדת ה הקטנה"שצריך לפעמים ג

כ "אמנם באה לו אח. שית את עבדךע כ אמר קטנתי  מכל החמדים ומכל האמת אשר"ע, גדלותה ועל ידה

 " .כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל", עולהפ י חיים של"הגדלות ע
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 המבוקש הוסיף זהירות במקום שאפשר לתקן לבא אלל לא לבד. ז כיומא דשותא לא נפיק לביני דיקלי"ר

וביותר צריך . לדי הזמן חשש סכנהי כ לגמרי הליכה ועסק שיש בו מצד"א למנע ג"כ, היות זהירל ראוי

ניסים מוכנים לפניו ה שבמקום שיש מטרה שם, תרומם מעל דרכי החיים הטבעייםנ להדרכה זו מי שכבר

טבע ה ל הוא לשכח את איש כזה  עלו. גירא ולא ש לטה ביה נוראיש דבדיק נפשיה בתנורא, כמו רבי זירא 

חובה הקדושה שבהנהגה התמידית יהיה מדייק  ה כ דוקא עליו מוטלת"ע. הי של ההנהגהלשהוא חותם הא

לא לעזוב שום השתדלות  ש וממילא, להתרחק מכל סכנה טבעית, היר בכל ארחות הטבעז בתכלית להיות

 יוגילו, עצמהו ן רק יוסיף  עזכדי להורות לכל באי עולם שהבטחו, הפרטו טבעית להטבת המצבים של הכלל

 .בעולמו' פ חקי עולם שחקק ד"התהלך בארחות החיים על אשר על עבדיו יעודד רוחם ביתר שאת' יד ד
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האשה היא  כלולה מתכונת  . ומר נשים  מתות ילדותא א"ר, ר על שלש עבירות נשים מתות יולד ות"ת

ולהיות גורמת להכשרם , גדל בניםל ת אותהמצד האם שבה יש בה הנטיות הטבעיות המכשירו. עזרו אם

יא מוכנת  ה ,ז את ס גולת האם שבה"מנם כשהיא מעותת דרכ יה ומאבדת ע יא .המתוקן החומרי והרוחני

צד התכונה של העזר יש לה הכשרון להשיג יפה מ .ת שלהו]ה[למיתה בלידתה בעת המעבר למצב האמ

עד שראויה ,  ולקדושהראושל וסדריו הטוביםשר ישיג האיש בשכל מעניני ההנהגה הביתית א ברגש את 

יותר כשיעברו ב שיתבסס, פ רוחה וחותמה"לנהל סדר הממשלה הביתית עו ז להיות גברת הבית"היא עפ

פ השפעתה את התכ ונה "אז יקבל הבית ע, ת ציוריהא ימי ילדותה ובינת ימי העמידה תועיל לבשל

אז החותם הקבוע שלה על , הכרד שהיא משחתתאמנם כ. פ רוחה של גברת הבית"המסויימת עו הראויה

. כלל האומהב עד שהבית הנקבע ברוח משחית כזה יהיה לחלק ממאיר, קלקולו הבית יהיה מלא דראון

ודם שיספיק החותם המכוער המלא תוי כיעור שלה  ק ,כ היא מוכנת להיות מצד זה מהמתות ילדות"ע

 .שרים באמתי ת נוהו הבית להיויהיה עוד אפשר להציל כללות, קבע על הביתנ להיות
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עודת האם בישראל היא שרגשי הרחמים והאהבה של ת .א אומר בעון שמכבמות  צואת כניהם בשבת"ר

שהיא  , ת וקדושת התורה"שיה חמסו ממנה את  הקשר הקדוש שיש לאשה בישראל אל קדושתי האם לא

קדושת  ל  אצל האשה  הקשרהכ רפ"וכיון שכ. חיי עולם וחיי שעהב מקור החיים להחיות את  הדורות

יזה מכשול קטן ברגשי  האם מיד תשים למרמס  א עד שבפגשה, ה לקדושת כל התורה כולה"השבת וה

קום שתפגש איזה מעצור לרגשי מ שבכל, והוא אות על תכונת הנפש המקולקלת, עליונה הזאתה הקדושה

מקור החיים מ  כבר הם עקוריםכ רגשי האם שלה"א, עבור כל מק וכל מצוהת ,רחמי האם לפי הדמיון

וראשית הצעד המשחת הוא . בנות בית בישראלל ואיננה ראויה כלל, האמיתיים ממקור ישראל

עבורה ראויה היא להיות מהמתות  ש ,המכוון נגד צד האם שבאשה, טככטות צואת נניהם כשכתש כעון

 .יולדות
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שמזה מסתעפים כל , ה וכבודו"אדון כל בקודש להכרת ה רגשי. א על שקורין לארון הקודש ארנא"וי

אבל  . בדעת אלהים אמת  ודרכיו, מדעיה הנה בעקרם הם נטועים בעומק השכל, דושה ורוממות נפשק רגשי

א יש לו לעולם  "משכיל שבבנה כי אפילו, היות מושפלים לפי תכונת האדם וטבע נפשול הם צריכים לעולם

צריך להתחשב עם ש לא פחות ממה, הם לו טבע קבוענפשיות שההתפעלויותיו ו להתחשב עם רגשותיו

כח ב והנה מי שביסודו הוא נטוע. והדברים קל וחומר, רכי הגוףצ צרכיו הבהמיים של אכילה ושתיה ויתר

אם , התכונות הטובות שהם מסתעפים מהםו את ה רגשות והמעשים] שואב)  [שואף(וממנו הוא , השכל

כי , כ הפסד"אין כ, צלוא ים הנמשכים אחר התקדשות  הרגש ירד ערך הדברתשכליה לפעמים מצד הנטיה

צד שהוא מ כ את ערכ ו ואת ההדרכה שהוא צריך לזה"שישכיל ג, שכלה עד מהרה ישוב לבנותם מצד עומק

האשה אמנם יסוד קיומה הרוחני הוא  . מתפעל ממנוו הפועל עליו, נפש שכלית קשורה בחומר, אדם

ולדעת , דושת הרגש כמו שהואק ה לעולם לשמור מכל משמר אתהיא צריכ, דוש והטובקרגש הה בשלמות

ום התנודדות ש חיצוניים הסובבים אותו מצד התורה והמוסר בדעת אמת בלא ה את קדושת כ ל הדברים



שאצל מי שיסוד קיומו הרוחני הוא , צד השכל ההגיונימ ואם יזדמן שאותה ההתנודדות שבאה. הרוח

יורי הרגש ונטיותיו מצד הליכות השכל צ ישכיל מיד להעלות את כלש, שופט אין הדבר מזיק אצ לוה השכל

חות בנפש האשה שקיומה כ אבל אם תבא חלישות. פ השכל"סדר כל עניניו המעשיים על כמו שהוא משכיל

ש לו י הרגש. מיד תהיה מושחתת בלב יסודות המוסר והתורה, עיקרב המוסרי תלוי בטהרת הרגש שלה

והוא , ההנהגות והרעיונות הבאים לפיהם, הפעולותו יצוניים של המעשיםיחש ישר עם כל הדברים הח

רגש איננו יכול לנתח דברים ה .ת  השרוי בו"מפני  קדושת ס, כ קודש"הארון הוא ג. פר תורהס כארון לגבי

צד ההכרה מ  המקודשתתהקדושה האלהית הפנימי, לם כל החזיון ביחדש הוא מרגיש כשהוא, לפרטיהם

אין , פעמים להפריד בין הדבר המלביש השומר לבין התוךל כשינתח השכל, כל מכשיריהכ עם "השכלית ג

כשאצלן נתק לקל , ארון הקודש ארנאל אבל הנשים כשהן קורין. כי עד מהרה ישוב  לחברם, פסדה מזה

עבוד האשה בתור אש ת   ת איפוא במה , שלמה במה ישוב החסרון הזה להיות מתמלאה הרגש מבריאותו

הרמת ערך ההנהגה הבאה מצד הרגש התם והטהור בתור ב שתעודתה היא, ה מיל עטרת בעל

הלשון הקוראת לארון . גבריםה ההנהגה השכלית הבאה מהשפעת השכל והתורה שהיא עבודתל עזר

תגבר  מ תו כשהואוא לפעמים לרפא"קלקול כזה שא. לקול פנימי בנפשק הקודש ארנא תורה אמנם  על

כרח להגות מן המסילה אשת מדנים כזאת  ה כ לפעמים מזה" שיבא געד, ועולה עד תם חזיונו המהרס

כופות של תקופה ת טרם תספיק לקבע צורה נשחתה קבועה בהמשך פעולות, לדותי להיות בכלל המתות

  .שלמה על בית ומשפחה בישראל
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,  על שקורין לארון הקודש ארנא, ארץ מתיםה א אומר כעון שני דכרים עמי"תניא רבי ישמעאל ב

הכרה גדולה בדברים נשגבים מצד עצם ל לפעמים יש שהשכל ההמוני מגיע. נ כית עם"קורין לכיהכש ועל

שכללה ולהביאה ל ,ק מצד הטבע הפראי לא יוכל לעולם לישב הכרתו על מכונהר אמנם כיון שבא. טבעו

ר ומהרסת את האוש, יא לעולם מאבדת כל  טובה וכשנמצאת השכלה גולמית. לידי תיקון הגון

יקר  הדבר מה שאנו צריכים להיות  ע ."ימותו ולא בחכמה", פעמים רבות גם  את  החיים מבעליהל ועושקת

'   עיינם בתורת דמ ז שלא  שמו"כ, ם אותם שי ש להם נטיות שכליות נעלותע אפילו, עמלים עם הציבור

יחסים יתברך מת' חיצוניים של הטוב ושל עבודת דה ב טעם איך הדבריםוהוא להשכילם בט, כראוי

כ במ ו ח  "זרח כמו ברק ב לתי מובן גי שלפעמים, נקשרים אל כל הרוממות של המדע העליון והפנימיו יפה

עשוק בתחילת הבנתו י ,המדע העליון בהכרת כבוד שמים. ש לו בטבע שאר רוחי ההמוני הבלתי מלומד אם

שהוא , שיתרגשות מוגבלים ומסויימים כפי מדתו הנפו קישורו אל כל פרטי מעשים מהאדם את

, ביאים שמדמים צורה ליוצרה נ וזאת היא גדולת כחן של. סודה של תורה ודרך חיי האמתי באמת 

תעלים באמת כל  מ ובזה, השפעתו בחוברת עם כל רגשי הנפש לפי מערכותיהםו ומביאים את השכל העליון

חיי קודש האדם לא יוכל להמשיך לו קו של . עדי עדל וכל החיים מתקדשים ומתרוממים ,הכחות

עליון היותר נשא בהכרת יסוד ה א כשיכיר את הקשר השלם והאמיתי שיש בין המדע"חייו כב אמיתים

כ ל הגה מ ז"שמתרומם עי, הזוהר האפשרי להתגלות בשכל היותר בהירו בכל  העז' עמק  דעת ד, האמת

-;  דממה דקוקול, א הכל שוקט"כ, תנועה פנימיתו מכל התרגשות נפשית, מכל תחינה ותפילה, ודיבור

הם סואנים , חוגו הפכים וניגודיםב והחיים הם מלאים, אדם הלא יבור לו על כרחו דרך בחייוה אמנם

עליונה ישכיל  יותרה כ עם חכמה"ע. כעס ורצון, שמחה ועצב, נועות והתרגשותת והנפש מלאה, וסוערים

הוא  ש כמו, כ"ת תכונתו גפ שפלו"מקומו באשר הוא שם קבוע עב האדם אל ההוד האלהי שימצא אותו גם



זאת ההכרה לא תוכל לבא מטבע " . אול הנךש אם אסק שמים  שם אתה ואציעה", מכירו ברום חביון עזו

עוזבים מקום הגבוה ויורדין  ש נמשלו דברי תורה כמים. יא צריכה ללימוד גדול וקבועה א"השכל לבד כ

,  יבול לקודשק רון  הקודש בהיותו ביתשמכרת את  א', היא עטרת  החכמהש זאת היא הענוה. למקום נמוך 

את הסגולה , ירדו מזה מדחי אל דחי, טבעי יסמכוה אם על שכלם, עמי הארץ. כ לאוצר של קדושה"ג

אם רק ימצאו  . חכמים לא יאבול ולהכנע, כירהלא יוכלו ל' יא מתפשטת על כל סביבותיה הפנימית איך

חכמים יודעי האמת ה ויחשבו את, טבע שכלםחשוב שהם חושבים וחוקרים בל בעצמם שאר רוח המשיאם

כ צד דים "וימצאו לפעמים ג, הם בהסתכלות טבעיתמ המכירים את דרך החיים והטוב לירודים

איך להיות , היה בהכרות פרטיותי לת הדברחאמנם הת. מחזיקים בידם שיורידום לבאר שחתה מטעים

רעיונות ה תולדה היוצאת מתכסיס אבל ה. גשי הקדושה וכבודה של תורהר מבסס בקרב   נפשו פנימה

לא יוכלו , חיי העדה, שהחיים הכלליים, ותר מרהי היא, הפראיים כשהם גבוהים בחיי החברה והציבור

היחס הציבורי יוכר לעולם רק  ו .דעה הזאת הילדותית להתרומם למעלת חיים של קדושהה פ קטנות"ע

טבע של ה כי לפי. יוכל להכות שורש בלבלא , תכלית החיים, פנימיה והערך, מפני הצד החילוני שבו

ה "דעת אלהים ב, שהוא מקור הקודש, יותר נשגבה ההשערה ההדיוטית לא ימצא מקום מרכ ס את הרעיון

וכשיתבטל מהמון ישראל . קטןו המצורפים מכל דבר קל,  ומתפעליםםחיים ההומים המשתניה עם, וכבודו

עליונה ה והיתרון של הקדושה. נ כמו בית עם"הכמילא יהיה ציור בימ ,כח ההכרה של קדושת הציבור

ל הסיבות הגדולות והקטנות המצורפות להם שהן כ עם, היורדת לשכן בתוך בני ישראל בקיבוצם ואגודתם

, ולמקדש מעט' נ לבית ד"יהכב שעושה את , ית עליונה שאור הקדושה מופיע עליהלתכב כולן נאגדות

, קרב היחידב מה שלא ימצא כלל, מוצלחים בהצלחת אמתכליתית וחיים ת שמחתים על הציבור קדושה

ואיך השינויים הקלים אינם דברים נפרדים , העצמייםמ זאת ההשכלה לדעת איך המ קרים אינם מ חולקים

שרק על ידה , ריכה להשפעה של תורהצ ,המלאה אור והוד אל הים עליון יתברך, כה הקבועהרמעה מכל

יוסיף האור לחדור ש וכל מה" . ממקור ישראל' ת ברכו אלהים דבמק הלו. "אמתב יהיה הציבור העברי חי

 ישכילו ,ארצי להיות מתקדש בקדושתה ומתרומם ברוממותה-עםה כן יוסיף השכל, באורה של תורה

ויבין את ערכם של ישראל המובדל לא רק , קודשה ויאמר קדוש לארון, להיות אוחז בעץ החיים וכל ענפיו

שהוא נמצא דוקא , כלל כולוה השורה על' נשמה האלהית הכללית רוח דא מצד ה"קיבוץ כה מצד מקרה

ואיננו , ס"ביהכנב ה הוא מצוי"למען ידע שהקב, ע"ימצא בכל יחיד בפש א"בכח הקיבוץ לקדושה מה שא

 .עקב י משכנות לאביר' א מקום לד"בית עם כ
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, נדה חלה והדלקת הנר, הל שלשה דכקי מית"או ,י אומר שלשה כדקי מיתה נבראו באשה" תניא ר

מקומות  , מוכנים בעצם טבעו, שנם עמוי ז"האדם נברא עם מגרעותיו הטבעיות וע. א וחדא כרננן"רכ חדא

אלה המה . רכיוד ויפותחו לרעה כשישחית, התעלותו במצב מוסר ו צדק הגוןב ואשירפ, המעדה ושבר

הלידה עם כל , ובאשה.  ידםהמיתה יכולה לבא עלש ,רפיונות ועלולים, הבדקים שהוכנו בתחלה

'   י ריכוך הלב ויראת ד "ע, השלמתו הטובהל נועדו להוביל את המין האנושי, סכנות הכרוכות בעקבהה המון

הטוב האמיתי  הוא העז ש שישכיל האדם על ידם, חזות החיים עם כל המהומה שבהםמ מכל המתלקטת

התמותה של היולדות היא . םו דרכיו על כול' אהבת דו ,מעשים טובים ומדות טובות, באלהים

אופן הטוב ולפול בשחיתותם באופן ב להנצל מהם, בדקים הטבעיים שנועדו בתחילה לתכליתםה תוצאת

ורם לה הכנה ג אמנם רפיון האשה, ילדותיתי לא נועדה כלל בתחילת היצירהה אמנם המיתה .המקולקל



כ "שרות הדבקים הללו נועדו גואפ. יתתה בילדותהמ כזאת שיוכלו להדבק בה חלאים כאלה שממהרים

זה זיכוך יותר מרובה ומוסר עמוק ל שצריך, מטרה המוסרית של קדושת הרגש שמ וטל על האשהה בשביל

מרככות אותו ה שכל אלה ההכנות, שהרגש הוא כח גופני סמוך למעשה. שכלה יותר גדול מזיכוך, רשוםו

ית הדרושה מחיי האדם היא והמגמה העקר. רצויהה דרושות לו להעמידו על שלמות פעולתו

כ ראויים הם "ע. ת החייםא חובקת בקרבה את כל יתר הדברים המשלימים' שתהי, רוחניתה ההשתלמות

י הכרת מהלך זיכוך הרוח האנושי וטהרתו לכל "הפתר על ,החלק היותר גדול ממרא ות החיים

יון החיים הנמשך לטוב ל אותו צבש שבחיי האשה נכנסת בעם קד וש במושגים  הקבועים, מרוביםה צדדיו

שמאלה יסתעפו יתר , שמירה בנדה חלה והדלקת הנרה לפי ערך יחש, ולהפכו

, ביחושה לעצמה, ישראלית בחייהה הסגנונים הרבים המיוחדים לאשהוםיפרטיםהמוסריה המון

התיחסות של ה ומקור, קור ההתיחסות לעצמה יקושר בבדקים העצמים להמ .למשפחתה ולכלל האומה

א וחדא " חדא כר. מושפעים מקשר של יחושים שוניםה יהיה נקשר בדבקים, המשפחה והכלל, הסביבה

 .כרבנן
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שאם יחלה אומרים לו הבא , חמים שלא יחלהר לעולם יבקש אדם, ריה דרכ יהודהבר יצחק "א

 שיהיה על ידם, רכך לב האדם הקשהל יש בהם תכלית מוסרית, ככל פגעי העולם, החלאים. הפטרו זכות

כן , עולםב והנה כשם שעצם החלאים והמרדות בפועל מועילים. הטובים' ד יותר קרוב ל הכנע לדרכי

, שאיננו בטוח מכל מחלה ותקלה, היותו שלו ושאנןב י מה שירחיב האדם דעתו"כ מציאותם ע"גמועילה 

רק , ל מציאות החלאיםש אז הלא יקבל את התועלת, ואם הציור יועיל לאדם. ורחמיו' ד רק בעזרת

 בלבו הנטועה ואותה קשיות העורף הטבעית, צרכים כלל לבא עליו בפועלנ ולא יהיו, ממציאותם האפשרית

י בקשת הרחמים שמקרבת דעתו של אדם "וע, מחלותה י הציור של מציאות"תרכך ע]ת[של אדם בטבעו 

האפשרי פועל עליו עד שהציור , ייוח כ בדרכי"ז שהאדם עומד במצב הגון כ"וכ. דבקה בשם יתברךל ולבבו

רחמי השם יתברך ו ,שוב איננו צריך  להם, א"עצם החלאים פועלים ברוב בנש אותה הפעולה המוסרית

ן מ הוא אות על טהרת נפשו שלא ירדה מקדושתה באופן היוצאש ,שרויים עליו ואיננו צריך שיחלה בפועל

די לציור , כ בציור פנימי" שכחן גטיות רעותנ כ  איזו"פ שאולי גנוזות בקרבה ג"אע. הכח אל הפועל להרע

כי כל הנדרש . כות אחרת פעליתז צ"וא, םאפשרות המצבים הרעים המתרגשים לבא לבצר כחמ המכניע

ושהוא , פגעמ נושאת עליה את הציור השלם של חלישות האדם העלולה לכלה ,תעשה בקשת הרחמים

ורו מלבבו טפשות הדמיונות של כי  יס', דרך דב ובזה בודאי יתרומם ללכת. נמסר רק לר חמי שמים

. וללכת בדרכיו'  אהבה את דל מ מילא ישובו, יתברך' שפלות המגרשות את הא דם מחצרות דה התאוות

עלולה לבא ה שהרושם של הציור האפשרי מהמרדות, כ"מצב נפשו ירד כש אות הוא, אבל אם יחלה בפועל

כ  "א. כדי לצרף סיגיו ונטיותיו הרעותוקא החלי בפועל ד עד שהוא צריך, על האדם לא פעל את פעולתו

ציור של אפשרות המוסר והמכאוב ה כי אז היה די, ו נט יה לרעהבא רק בדרך ציור גנוז נמצאת בקרל ודאי

הרפואה לא תוכל ש וזה גרם, כ מן הכח אל הפועל את הרע הגנוז בנפש פנימה"ג א שהוציא"כ, להחלישו

צאה י שכבר,  כ  ז כות המובאת"כ כדי להפטר צריך ג"א. פועלדבר בה י המלאות"כ ע"א ג"י ציור כ"להגמר ע

נגמר בפועל שגרם את הצורך לההנהגה האלהית ה המכוונת להקביל נגד כח ההפסד של החסרון, אל הפועל

קודם שיחלה , רחבת בק שת הרחמיםמ ובכלל. כ אומרים לו הכא זכות והפטר"ע, מחלה בפועלה לסבב את

ולו באותו המצב כ את דעתו של האדם שלא ישקע,  לרעה שלא יבואו עליוינוייםש ה קודם שיבאו עליו"וה



י סיבוב הסבות מאדון "מה שינויים שיכול לצאת אליהם עכ א יהיה משקיף לדון על"כ, שהוא נתון בקרבו

וקא לפי ערך המצב שהוא כבר נמצא ד לתקן דרכיו לא, י בקשת הרחמים יתרומם רוחו"וע. מעשיםה כל

כל השינויים יהיו ש רםווכח זו הזכות בעצמו יהיה ג. מצבים האפשריים להשתנותה  ערךכ לפי"א ג"כ, בו

שהבקשה של . אדם צריך להיות נכון לקבל את הטובה רק , נטויה תמיד לטובה' כי יד ד, לטובה

בלב להיות מוכן להעשות בסיס ש בהיותה עם עז פעולתה מטהרת את הרגש, יא לזה הכשר גדולה הרחמים

דרכה של מחלה ה צעות שלמהמגיעים את האדם לדרך ישרה בלא א, כונותנ בים ודיעותלמעשים טו

הישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו ו אלהיך' אם שמוע תשמע לקול ד"כי , ויסורים

 ."רופאך' מחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני דה כל
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רו בלא דז שכח החיים הולך כס"כ. מנו להביא ראיהמ ,ל ממנוכי יפול הנופ, אמר מר עוק כא מאי קר א

פקיע עצמו מהזכות הכללית הרי  מ ז שאין האדם"שכ. כ בשביל הכלל כולו"הולך הוא ג, רטיותפ פרעות

י סבה  "ע דם למצב כזה שהופרע אצלו הכח הישר של החיים הכללייםא כיון שבא. הוא נהנה ממנה

ז זכות פרטית שיש " עךשצרי, ח עליון לחיים פרטייםכ א שיופיע עליואז צריך הו, המספקת לשבור את כחו

היא הגורמת את ההעתקה של מצב ו ,כ הנפילה היא אמנם מהגג"א. פני עצמם ערך נכון בעולםב לחייו גם

עצמי של אותו  ה ז זכות מיוחדת על שיוויו"ממילא צריך ע, י הפרעתו"בטוח עה החיים הכלליים ממקומו

מצד , כבר אין הם מספיקים לקיימו בעצם יסוד החייםש ולא מהחיים הכלליים, תוהאיש מצד פרטיו

וזהו אב לכל מצב המעתיק את  . א ראיהביהל ממנו, א ממקורו  ומ ערך עצמו"כ, דחיפה וההירוס שקבלה כח

, עתיק ודוחף הניכר לעיןמ י כח"בין שבא ע, ל כלל החיים עד שצריך השפעה מפורטתש האדם מכח הכללי

י ח כיון שנעתק האדם מלהיות, והם מתגלים בתור מחלה שעתםל י כחות שאינם מורגשים"בא עבין ש

כבר הוא צריך להיות הזכות של , ליוא בזרם החיים הכלליים וצריך לתנאים אחרים להשיב את חילו

 .ממנו להביא ראיה, עצמוב הקיום נמצאת בקרבו
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פל והכתוכ קרא ו   נששת ימי  בראשית שהרי לא מ פולראוי זה לי, י כי יפול הנופל ממנו"תנא דבי ר

התבוננות בסדרי המעשים הנהוגים בעולם מביאה ה .י חייכ"י זכאי וחובה ע"לא שמגלגלין זכות עא ,נופל

כ כרוכו ת  "אנושית הנן גה ידי שאלה אם השלשלת של כל המון העלילות הנהוגות בחברהל את החושב

המעמד החפשי ל כ"או שיש מקו ם ג ,ופים ורדופים זה אחר זהמסובבים התכו בטבעות של הכרחים מסבות

אף  . כונן מעשים באין סיבות קשורות ומכריחותל של הרצון האנושי כמו שהוא מתראה לפנינו

מ אין זה  מכריע את כל לות  "מ, אנושיה נראה יסוד הבחירה הוא בנוי על החופש הגמור של  הרצוןה לפי]ש[

שום שאיפה של מ מ אין זה מונע"מ, גיעים להכרחים של סיבותם הדברים מא מפני שאפילו, השאלה

וכשם שאין ההכרח מונע שום השתדלות של . עיק ומזיקמ השתדלות לשכלל את החיים ולהסיר מהם כל

וכשם  , יקונים מוסריים ואלהייםת כ לכל ההשתדלות של"כן איננו מונע ג, ברותי וחומריח תיקון

עושה רע במובן ה כן, יקון החברתי הוא פועל רע לעצמו ולכללחיים של תה שהמתרפא או ההורס דרכי

, כ אין מעמד השאלה נוגע למעשה כלל"ע. מערכת הטובב וכן להיפוך, היותר נעלה ויותר כולל ונצחי



שיכולים להיות תמיד  , טוב והרעה דעת האמיתות האלהית של השכר והעונש הנמשכים מדרךל ולא

צורך להם לשכלול ה לפי כל, וגם הדילוגים הפתאומיים. םים וקיימקשרים קבועיב אחוזים בעקב המעשים

אמנם . סודרים במערכה קבועה אלהית בחקי אמת וצדקמ גם הם יכולים להיות, החמרי והרוחני

סיבות מסבבים ומכריחים עלילות ה לפעמים אנחנו רואים קשר, בוחנת רואה שני הצדדים שקוליםה העין

אירה היא הדרך של  מ והדרך היותר. כ עקבות רצון חפשי פועל ומנצח"גם ואיר ולפעמים הננו, חברותיות

ן ה כ כל העלילות"ע. "'מה גדלו מעשיך ד", חמרית לכל צדדיהה בין הרוחנית בין, התרחבות המציאות

".  הכל יכול ולללם יחד", ה"חכמת יוצר כל בב וכל הכחות משתתפים להנהגת כלל המציאות, מצויות

, כ כח אדיר ונערץ"היא גש כ ממשלת החפש"ורחבה היא ג, יבות המכריחות הסתמשלמ רחבה היא

.   וכן כסא י ובחסד ואמת , " עולם חסד יבנה", מטרה הכללית העולמיתל ונאמנים הם בהתלכדם יחד לפעול

יחולקו לפי מערכות הדברים  , ל החופש והבחירהע המקומות שבהם תהיה הסקירה נופלת על ההכרח או

א לקבע מסמרים   "פ שא"עא ,א להסב  עין מהם"כ א"עיים הנפוצים בכלל החיים שגהאמצו םיהתכליתי

ובן מ ומה שהוא מצד אחר תכליתי יהיה, פעמים תכליתי מצד אחרל כי מה שהוא אמצעי הוא. בפרטיותם

וידענו שישנם דברים אמצעיים .תחלקיםמ מ בסידור הכללי הם"מ, בתור אמצעי במערכה אחרת

שהעיקר , קבועה מצד עצמםה אינם עושים חותם מיוחד על המציאות הכלליתאמצעיים ה ,ותכליתיים

תיחסים לכח החופש מ כ האמצעיים"ע. התכליתיים עושים רושם עצמי על הכללו ,הוא מה שיהיו מסבבים

,  מצעי אחד הדבר התכ ליתי יפעלהו אמצעי אחרא ואם לא יפעל, והם מרובים בגוונים שונים

מפני שמובן , תכליתייםה כ בס דר הדברים"הטוב והרע נמצא ג. ח ההכרחעוצים יותר בכנ ייםתוהתכלי

והם  " . אדמ וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב"כלל המציאות ב אבל, א יחוסי וחלקי"הרע איננו כ

חלק   ,ראוי זה שיפול מששת ימי בראשית. הרשעו אמנם חומר להטוב והרע הפרטי שממנו יבנה הצדק

ואם החלק של החופש , ה"דון כל בא הם נעוצים בקשר של הסידור הקיים מחכמתמערכת המ עשים מ גדול

צד החלק מ אבל, רך מיוחד פרטי רק מצד חלק האמצעות שיש במאורע זהע לו יש, המעשי מצטרף בזה

האמצעות של , הגלגול. י חייב"כאי וחובה עז י"אמנם מגלנלים זכות ע. התכליתי כבר הסדר מוכן

מציאות שלא לחסר ממנה   ה הנכלל בכחות, בהם נעוץ כח החפץ הגמור, הרשמייםדברים ה המסבבים את

כי כל ", רעוןג כל העלילות הגדולות המסובבות מהם ועל ידם באין שוםו ,והרשע והצדק, את מושגי המוסר

" והאלהים עשה שיראו מלפניו, עהוסיף וממנו אין לגרול עליו אין, אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם

התאימם עם העז והמשפט המלא את כל   ל ,עם מושג החופש, כרה המחברת את  מושג  המשפט הקבועההו .

. מקור החכמה האלהיתב היא הבחירה הכמוסה הגלויה רק ליוצר כל, " ופט צדיקש אלהים"כי , היקום

עליונה ה אמנם העצה. ופשתה היתה קובעת חותם אחר על המציאותח ואם היתה ראויה להתפשט במלא

ותסובב בסיבות של , כמה תשאר  בידיעה עלומהו כמה תצא אל הפועל במלא מובנה , את תח ומיהקבעה 

מתלכדות בין הדברים האמצעיים  , מעשיה והידיעה הכוללת כל והבחירה החפשית בפועל. כריחיםמ חקים

ולפי , הגנוזה ובחירה הגלויה בידיעה, ן לפי ערך מקומוימתמזגות מי זוג חלקי בכל נושא וענו ,והתכליתיים

מכוונת  ה והשעה, אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום ו .ערך שעתן ביחש אמצעי ותכלית

י זכאי "לגלגל זכות ע, כי יפול הנופל ממנו. הלבערכה מששת ימי בראשית מתחברת במקומה המיוחד 

 " .ול אדונינו ורב כח לתבונתו אין מספרדג ,י חייב"וחובה ע
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, שעשאה אלהים ישר, נפש האדם. ל המומתין מתודיןכ שכן, מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהר " ת



תאוה משגים את האדם מדרך ה י תגבורת"רק ערבוב המושגים שבא ע. ואפת אל הטוב והצדקש היא

חלה ש בעת , אמנם בעת כשלון כח הגוף.  בעצם טבע נפשוכ"חקוקה גה עד שלא יכיר דרך  האמת , הישר

כ השעה ההיא היא שעת  "ע.  יושר האמיתי מתגברתה והרגשת, אז כח החיים הפנימי מתעורר, ה למותונט

אירו לו למצא כל חטא ועון המפוזרים  י כי קרני האורה הזורחות לו אז בבתי נפשו פנימה, התודותל הכושר

בעת  שסר  שמתגבר , נפשה א מטבע הברי א של"רות המ וסר שבנפש איננה באה כבתגה .בדרך מהלך  חייו

עולם ל וכל כח כללי הוא. שכן כל המומתין מתודין, ת כלל האדםא כ הוא כולל"ע, עורון התאות הגסות

ויפה . לשוב מאון' תכלית היוצאת מכלל הפניה אל דה והיינו. פ יסוד הטבעי שיש לו תעודה ותכלית"בנוי ע

שהרי כל ימי חיי האדם . נצחעולם הל שמקיימת את יסוד החיים של האדם, ז "ל תשובה בעוהש שעה אחת

חובק את כל   ה הכח. חלפת את  ציוריה וכחותיה ואיננה קיימת בצביון אחדמ ,הנפש היא מלאה תנועה

נגלים ההוא פועל על יתר חלקי הנפש , ח הרצוןכ הוא ודאי, את העצמיות של הנפש, הכחות כולם

כ החותם האמיתי על "ע. מנומ לכל כח החיים העבר בכל המון החליפות פועל עליו ומתפעו ,והנסתרים

העמידה על ל וכיון שלעת שכבר צריך להשלים נפשו. יטביע הרצון, חייםה הנפש להשכיל ולהאיר באור

את כל הוייתה  שתחוש, חותיה וציוריה בחטיבה אחתכ על מצב שיכלול את כל, מצב בלתי מתחלף

ל עת שימושה בכלי הגוף רק קמעא   כב תחת אשר, מרא ש היותה עד סוף כל מעשיה ורגשותיה, אחתכ כולה

אמת והיושר בנפש ה גדול מאד הוא ערך הוידוי המאיר את אור, יורים בודדיםצ קמעא נכנסים בקרבה

.  במה שיזרה הלאה כל רצון זר  לכל עון ולכל חטאת, להש פנימה וקובע את  הרצון לפי טבע האלהי

. שכן כל המומתין מתודין, א"לב כל בנב ששם אדון כל הנשמות, יא מגמת הנטיה הטבעית להתודותה זאת

בלי חכמה שלא לשמע מ והמתחכמים, גופני והליכותיו הקבועות הן לו ארחות חייםה וכמו ששמירת הטבע

טבע מ לבלתי שמע לקול אלהים הקורא אליהם ן המקשיחים לבםכ ,לקול הטבע הגופני המה עוכרי שארם 

בבינת לב ב   ' זיכוכה של תורת ויראת ד , נטיה הנפשיתה א צריך לצרף עוד לקול"כ, הנפש הם משחיתי נפשם

שכמו שכ ל , ריך האדם להשכילצ וביותר" . ולבבו יבין ושב ורפא לו", ידי תשובה אמיתיתל המביאה

השיב נפשו ל והחטא תובע את   תפקידו לשוב ממנו כדי, ות שיש בידם חטאא ד המיתה היא"המומתין בב

א היה "כ, שאם לא היו. י ישנן תכונות נשחתות באדםכ מה עדההיא בעצ, כן המיתה האנושית, לטהרתה

, את שבר עמו' כמו שיהיה ביום חבוש דו ,לא היה ראוי למיתה שתהיה בעולם כלל, תכלית השלמותב הכל

כ חטאי ם  "ש שם גי ודאי, יון שיש הוכחה למציאות של תכונות נשחתות טבעיותוכ " .בלע המות לנצח"

יתת  מ כערך, כ להערך בתור הוכחה על מציאת התשובה"טבעית גה כה המיתהוצרי. שגרמו התכונות ההן

 .שכן כל המומתין מתודין, ד הבאה בסבת חטא גלוי"ב
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פגימתם , החיים הם פגומים לפנינו בהוה. וטיטרדל אדם יוצא לשוק יהי דומה בעיניו כמי שנמסר

וא בעקב חטא האדם וקרבתו ה ז"וכ. וכיחה עליהם שהם צריכים תיקון ושהמכשול קרוב להםמ עצמה

סדר מ וביותר בכל סדרי היסורין הבאים, ריך להיות מתיסר ביסור יןצ כ הוא"שע, לעות דרכיו הרבה

רוחנית מצד הנפש האלהית תובעת סגנון של ה עהיתחת שהתב, החיים המקולקל הדומה לשדי מלחמה

עם כל נכליה , מלא עזהב  שוררתששם מלחמת החיים, היציאה לשוק. 'ושר ואור די חיים שהוא מלא

המכריח את האדם  להשתתף במערכת , יציאה לשוקה ההכרח של, מרמותיה גס ותה ופחזותה

רעות השולטות וכל ה לי המדותגשם נשמת האדם מתפלשת בעפר ונעשית מרמס לרש הלוחמים

א  שעל ידו ב, ל עקבות של חטא המשותף בטבע האדםע הכרח זה בעצמו מעיד כבר, תוצאותיהן



בהיותו יודע שהשוק יש בו משום רושם ו .כ יהיה בעיניו כמי שנמסר לטרדיוט"ע, מעמד שבחייםה לאותו

וישמר מלכד בהתהלכו , לוש ועיל הידיעה עצמה שלא ירד על ידו עד הדיוטא התחתונהת ,של חטאת האדם

 .ווקים ש בארצות החיים זה מקום' לפני ד
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, חסרונות הכלליים הכוללים את כל המין האנושיה .תנוהו בקולרחש כראשו יהי דומה כעיניו כמי שנ

ו שעל הכנה להרע שיש בנפ, טאח הם הוכחות נאמנות על רושם, רגישם איך  שהוא נתון בכללםמ כשהאדם

המועיל , קשהה כ הוא צריך להיות גם הוא נמסר למירוק של עול דרך ארץ"ע אשר, בכלל המין האנושי

אז הדב ר מעיד על איזה , שמרגיש האדם ייסור פרטיכ אמנם. לו בטבעולשכח עון למי שהוא נוטה 

שהשחית את  , כבר יצא אל הפועלש א בתור חטא"כ, שהוא איננו כבר בתור הכנה ונטיה לבד, רטיפ חסרון

והנהו , ש בראשוח כ"ע. הכרח למעט את חילה ועז השימוש בכחותיה בכל מילואםה נפשו באופן כזה שהיה

הוא כבר אות לקלקול שכבר  , החמריים שלו בכל צדדיהםו השתמש בכחות הרוחנייםאסור בלא יוכל ל

טובים מאד למי שהוא צדיק  שהם, בהרחבהו עד שצריך איזה מעצור מהתפרטות כחותיו, ל הפועלא יצא

אינם טובים למי שכבר סר ו ,יתפשטו כחות הפועלים שלו במילואם יוסיף צדק ומשריםש שכל מה, וישר

עצור  ל כ הושם מעצור דוגמת הקולר הניתן"ע. לו נטה מדרך חייםש ובהתרחבות כח החיים, מאורח טוב

הנטיות .  אם ינתן להם הרחבה וחופשתאנושיה העלולים להשחית את החברה, בעד משובת אנשי רשע

השתמש בכח החיים בכל ל באופן שיהיה האדם יכול, תעותו מעט יכולות הן להתקןנ הפנימיות אף אם

 ."מוסריל אני עבדך בן אמתך פת חת. "אוי לחיים של חילוץ עצמותר שיהיה, ז והדר לטובהמילואם בע
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שכל העולה לגרדום לידון אם יש , גרדום לידוןל עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו

א נמנע "כ, ופסק מפעולות החיים המשותפיםה ז שלא"כ. ואם לאו אינו ניצול, רקליטים גדולים ניצולפ לו

א שלא יוכל לקבל לפי "כ, נפשה עוד לא הוברר שגברה ההשחתה עד כדי עצם טבע, חייםה ממנו כח הרחבת

ההפסק . טהרתםב ויקבל את כח ה חיים, כ בנקל ישוב לטהר ציוריו"א. חייםה מצב ההוה שלו את הרחבת 

כי בא למדה זו ' כבר צריך להכיר בו יד ד, מטה ונפלל במה שעלה, המבדילו לרעה מכל בני גילו

סרון כזה יוכל להיות שכבר ח .עד שהפסקת השפעתו היא הטובה, ציאותו יכולה להיות מזקתמ שעצם

נטיה  ה לא כמדת השחתת, ח בנטיה בעלמא להטותה כלפי חסד וזכותכ שאין די, נפשהנקלט יפה בטבע 

 פרטיות נתקלקלו  קיום של מי שרק איזה נטיותה להעמיד זכות, היא מדת השחתת טבע העצמי של הנפש

תרב ות בכמותן וא יכותן על מ שהרי בכלל הפעולות שיסודן מעצמיות טבע הנפש הן, ועטתמ די בהערה, לו

א  "אה כב ואין השאלה, כ זכות הקיו ם קיימת ונכו נה לפניו" א; רטיותפ ן הפעולות שמקורן מנ טיותתאו

שההפסד המגיע  ,  למדה זושיוכל לבא, הפסד העצמיה אבל, ד ההרחבה של כחות החיים והמלאותם"ע

י "ם נכונים עיריך להמציא לו מסעדצ הוא, מפני שהפסיד עצם טבע נפשו, מנו יהיה יותר על הריוחמ לעולם

תקשרו בדרכים  ה י"יתרומם מעל לאותה ההתעצמות המזוייפת שקנה לו עש ,תגבורת כח עצמי פנימי

העליה לגרדום היא מעוררת  .  לידוןהעלוהו לנרדוםש עלה למטה ונפל יהיה דומה כעיניו כמו. רעים

אין   לו , שאדם ב א לידי השחתה כזאתכ .אם היא אינה דבר  מפסיד אל הכלל, ל המציאות בכללהע השאלה



נפש כפי מה שהיא ה אמנם לא רק לפי טבע. לשם איזו מטרה להתקיים ולעמוד, נפשה כ לפי מעמד"ערך כ

לב  . אפשרות ההתגברות  לקנות טבע שניותה המדה של א א גם  לפי"כ, נמצאת בהוה יסוב המשפט

שכשישנם הוא , עולותיהם על טבע הנפשפ הגדולים ברושם, אלו הם הפרקליטין הגדולים, רוח נכוןו חדש

 .ניצול
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כשירד האדם ממעלתו עד כדי שחיתות עצם טבע  . וביםט תשוכה ומעשים, ואלו הם פרקליטין של אדם

דבר המביא אליו את ברכת החיים ה ,ן הוכח במכאוב על משכבוה האב הרחמ"ד שמיד אל חנון בע ,נפשו

יא לעזרת מעשים ה שאחר שנתעצמה הרעה בפועל צריכה. בהושהיא התש, פשונ לטבע' היא השבת אור ד

פועל לטובה ולקדושה הם יהיו עוזרים לכח התשובה ב א מעשים"כ, לא רק דברים וציורים, טובים

בין מעשים , שובה פנימיתת י כח"שרישומם מתחזק ונעור ע, רוין מעשים טובים שכבר עבב ,הציורית

 .תחיהל להשיבה, להשיב את שבות טב ע הנפש, ה וטבעיותהבתשוה טובים הבאים לחזק את רושם
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שנאמר אם יש , וכה ואחד מלמד עליו זכות ניצולח ואפילו תשע מאות תשעים ותשעה מלמדים עליו

כל מה ש יוכל . 'יאמר פדעהו מרדת שחת ו גוו ד לאדם ישרו ויחננולאך מליץ אחד מני אלף להגימ עליו

כ דרכי היזק "ם זה גע פ שנמצאים"אע, הוייתו לעולם לא יוכל להאבד מן המציאותב להביא תועלת

כלית ת שהדברים הטובים המה, בין מדה טובה למדת פורעניותש מ זהו ההפרש"מ. שמפסיד במציאותו

כ למרות  "ע. הדברים הרעים יעוכלו יפסדו ויכלו כעשןו ,ולמי עולמיםכ ישארו הם לעד ולע"המציאות ע

זה הצד , על ידו הוא מביא  ת יקון לעולםש אם יש צ ד אחד, הפסד שיוכל למצא על האדםהצדדים של ה כל

 .תיקון ישאר עדי עד והקלקולים יתוקנו בהמשך הזמןה כי, מוכרח הוא לנצח
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תשעים ותשעה כאותו מלאך לחובה ואחד לזכו ת  ו ע מאותג אומר אפילו ת ש"א בנו ש ל ריה" ר

כ בערכו "ונערך ג, כפי מה שהוא לעצמוו כל דבר נערך לפי ערכו לשעה.  אלףינאמר מליץ אחד מנש ,ניצול

כשנעריכם לשעתם ולעצמם לא  ש כ ימצאו ענינים"ע. הוא בצירוף עם ענינים אחריםש של העתיד וכפי מה

דדים  צ אבל כשנעריכם להעתיד ולהצירוף של כמה, תיחסים להפסדמ ויהיו כולם, תהיה בהם תועלת

ם אותו הצד של התועלת שיוכל האדם להביא  א כ מובן הדבר שאפילו"ע. יביאו תועלת, לתםובמציאות ז

רק בצירוף העתיד , לפי ההפסדכ והרבה חלקים של אותו הצד הם לשעתן עדיין מכוונים, פועלב אינו עדיין

, לת מוכנתעתוה כי סוף כל סוף. כ מספיק הדבר להשיבו לקיום"ג, תועלתו י תיקוןוהכללות יבואו ליד

פ הצירוף הכולל יצא המשפט "וע, זמנים וכל הבריותה כל, והסקירה האלהית אצלה הכל נסקר כאחת

אפילו אם , יקון ותועלת לדבר מצוית ז שיש צד"וכ. "עולם חסד יבנה"מפני ש, מורה כלפי חסדג בהטיה

יותר פחות שיהיה  ה שבכל אופן, מ הטוב יהיה קנין עדי עד"מ, מאורעות שוניםו  כמה צירופיםיהיה אחר

כ גם בחלק אחד מאלף שבאותו מלאך "ע. רע העובריםה שיעורו מכריע הוא בנצחיותו את כל דרכי



 ".אחד מני אלף"שנאמר , כ ניצול הוא"ג עצמו

 

xai . 

 
. ה"רומות ומע שרות הן הן גופי תורה ונמסרו לעת תניא רכן שמ עון בן גמליאל אומר הלכות הקדש

שזהו , ת בעולם"די להודיע כבוד השיכ שהן' הא: מצות כולן נוכל לחלק מצד תכליתן לשלשה ראשיםה כלל

מתועלת מעשית , חדוי שהן מ חוברות משתי אלה' והג. שיש בהן תועלת מעשית' הבו .היסוד הכללי והעקרי

ה לאין הפרצה יכו, דם לחבירו שהתכלית מורגשת בהםא שביןוהנה בענינים . והגדלת כבוד שמים

אבל הדברים שתכליתם . התרחב הרבהל כ אינה יכולה"ע, כ מצד חסרון ידיעה בעצם ערך הענין"כ להיות

ז  "והם עכ, דיעת התורהי א דוקא עם"א להבין גודל ערך תכליתם כ"סוד העולם ואי שהם, הוא כבוד שמים

אלה ב  להשכיל שנמצאוכ עלינ"ע. כללית שלהם מביא לזלזל בהםה בתכליתה שחסרון ההכרה "נמסרו לע

והנה . י אותו החלק הנשמר מהם כראוי"ע, אומהה הדברים הגדולים כח גדול כזה שיבאו לתעודתם בכלל

ה כבר "דון כל המעשים בא שכיון שנקרא על דבר חמרי שמו של, ורה על כבוד שמיםמ ההקדש הוא

ק ויש "ביהמב ' שיש בעבודת דהלאות המעלה והקדוש, י קדושת פה"ע תקדשותיומות שהן מ"וה. נתקדש

ה ענין כפול של הגדלת כבוד שמים עם התועלת הנצרכ ת  ז הרי, כ תועלת המעשית לפרנסת הכהנים"בהן ג

ש  "ואפילו מע. ללויים ולעניים, הםב והמעשרות הם ביחוד ענין התועלת המעשית המפורשת. פועלב לזה

קרי תורה שבבין ע והם כוללים שלשת, שבתו במקו ם המקדש לאכל לחם קודשב ' ראה את דכדי שילמד לי

זה יהיה לנו מקום לימוד שלא להתיאש כלל אם  ו .זלזל בהםל ה שקרובים"והם נמסרו לע, אדם למקום

שלא , דושתה של תורה בישראלק זלזול תורה ומצות בדור מן הדורות לומר שחלילה נפל כחו נראה נפילה

אופן ב ,ה"ה באלה החלקים העלולים להיות מרופים אצל ענת הג"שיה שלכתחילה הכין, דברכן ה

. ה חבת קדושה"כ על ע"שומרים כראוי והמשפיעים גה ח"י ת"שהתכלית הכללית תהיה לעולם נשמרת ע

כ עד כדי "באוצר הכלל לא יוכל להזיק כש עלינו לדעת, ח"חלק שאין פועלת עליו ההדרכה של תה ואותו

מקיימים שהם יכשירו ה י השרידים"כי יתקיימו  כראוי ע,  הדברים העקרייםהל אלש יסוד התכליתי. זקהי

יו  ה שאם לא היה כן לא, ה לידי התעלות ותיקון מצב"כלל של עה כ את"את התכלית ויביאו לבסוף ג

שהם  יו נקבעים בתורה יסודות כאלה ה ולא, ה"לכתחילה נמסרים דברים גדולים ועקריים כאלה לע

, כללית מובטחת היאה אלא שהתכלית. כ לקיומה של תורה"עלולים להפסיד כש ,ה"עלמוכרחים להמסר 

ולפי ערך ז ה   , א הוא מג רע מחלקו או מוסיף כפי  שמירתו"כ מ"ומ. למרות כל המאורעות של הזלזול

 זה לא ניתן ,ה"פרצות הכלליות שבאות מעה אבל שיפול לבבינו בשביל. וסיף או מ ג רע בקדושת הכללמ הוא

בין אדם למקום בכל ש בכלל הננו רואים שהדברים היותר עקריים הכוללים את החלקש מאחר, אמרהל

שגב  נ גם יש כח. ה"גנה בכלל האומה העומד נגד הפרצות של עה שמע מינה שיש כח, צדדיו נמסרו לידם

לות ענינה וחומר מה שאינו יכול להשכיל את כלב מוטבע בטבע הנפש הישראלית לשמור את התורה גם

 . תמלאתמ בין כך וכך התכלית האלהית הנרצית בכלל אלו העניניםו .כלל, שבה
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. תחתיךמ שנאמר אם אין לך לשלם למה יקח משכנך, דםא תניא רבי נתן אומר כעון נדרים מתה אשתו של

. להיטיבהרגש שניהם הם בו בשלימות ובהתאמה ו אשרי האדם שהשכל, האדם הוא מחובר משכל ורגש



.  פתחים את השכל עם הרגשמ הם, כ לימוד התורה וכל מכשיריה"טובים שבהם נכלל גה כלל המעשים

אלה כ וישנן, ותר לשמירת הדיעות האמיתיות שהן מקיימות השכלי אמנם ישנן מצות כאלה הקרובות

מקור   . טובהמעלה הוגנת באופן שיתאים עם השכל ב הקרובות יותר לקיום הרגש הטוב במעמדו ולהעלותו

הוא שיסוד ההשלמה , אנושי ביחודה שהוא כח הפועל וכח הנפעל שבמין, נפשי שבין איש ואשהה ההבדל

השכל הוא , באישו .והשכל יעזר על ידו כפי המדה האפשרית, רגש הטהור והטובה של האשה היא עדינות

אשת חיל ", י"םמרומימנחלת שדי "ב' דם אשר זכהו דא ואשרי, העומד בראש והרגש עוזר על ידו

אשר יסוד , צריכים מילוי שבנפש האישה שכחות נפשה משלימים ביחוד ברגש את  הצדדים, " עלהב עטרת

זר באמת ומי שזכה ע אשה כזאת היא, המוכן לפעולה ולחשבון, שכל הטהור והחדה כח המרכזי שלו הוא

מרגיש את  הטוב ואת   הרגש החש וה השכל המתבונן הואמ אמ נם מדרגה למ טה. לה מספר ימיו כפלים 

את היפה והכעור שבכל דרכי  , הםל את  האמת וא ת  השקר שבלימודים המעשיים והנלוה, במוסרש הרע

גבורת רג ש  ת מצד. הנדרים הנם פונים לצד קדושת הרגש. שכל ומבססו יפהה אבל מקיים הוא את, החיים

אמנם הוא  . ודר נדרימלא לב האדם להיות נ, טוביםה העבודה ויתר כל הרגשות, היראה, הקדושה

וחלילה , ודש כשהם מתנהלים יפהק על האדם לידע את הערך הטוב שיש לרגשי, לא יחל דברו ש מוזהר

את האדם ' ד מבעט בטובה הגדולה של המעלה הטבעית האנושית אשר חנןו המזלזל בהם. לזלזל בהם

ערך הנשגב שיש לאשה כ אותו ה"הנה אבד לו ג, בודכ להצעידהו באורח חיים למעלה למשכילולתומכו

הרס אותו  כח השומר והמעמיד את   נ אבל בעון נד רים הנה. ז שידע את ערכה"היא עטרת  בעלה כש טובה

פסיעותיו ו ,כ  שאשתו של אדם מתה"תולדות הנמשכות מזה  מביאות גה כ"ע. תעודת הרגש בחיים

גמלתהו  שנאמר בהשרק אשת חיל היא, חומרייםה וגם הרוחניים כמ, הטבעיות מתקצרות בדרך החיים

 ".ע כל ימי חייהר טוב ולא
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קצוף י למה' נאמר אל ת תן את פיך לחמיא את בשרך  וגוש ,רכי אומר בעון נדרים בנים מתים כשהם קטנים

 הוי אומר בניו ובנותיו של, עשה ידיו של אדםמ איזה הם, האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיך

באופן , צדק לקדושה ולמישריםל ,יפה את הרגש הטבעי לטובהסוד החינוך הטוב הוא לבסס י .אדם

לעלות , ובט א להוסיף לקח ושכל"ואיננו צריך כ, רך החיים מוכנת לפניוד שכשיגדיל האדם כבר ימצא

עד , שכיל האדם את גודל הערך של הרגש הטובי כ ראשית חטאת החינוך היא אם לא"ע. מעלה מעלה

חלת של חום אש קודש בתוך ג באין, פ השכל הקר"מושכל לבדו עבר למצא רק את הצד הד שיחפש בכל

'  של עבודת דו במדות  טובות ובכל קדושתה של תורה' נועם שיש באור דה הלב להרגיש את החיים ואת

עד , א האדםוכי לא בריאה שכלית מופשטת ה, ל נפשכ הדרכה כזאת משחתת היא את. הטהורה והברה

כליים וכחות הרגשיים שהם צריכים  ש א הוא מורכב מכחות"כ, לימושכל הקר והיבש לבדו להשה שיספיק

אם לא יחובר , ראויכ כ לא תועיל כל השכלה ציורית להשלים את הנפש"ע. טובהל להיות משולבים יחד

כפי ש ,וסרית שבנפש גדולהמוכפי הרחבת ההסתעפות ה. פיתוחוו עמה המון מעשים טובים להשלמת הרגש

מישבים את כל המרחב של הרגשות הנעלים לפי ה צריך לפי ערכה ריבוי מעשים, גדולתה כן עצמו רגשותיה

לאומית הכללית המופיעה גם כן  ה לפי גדולתה של הנפש, אלה' כעם ד, גוי קדוש, עם גדולו .רוב פרטיהם

כולם ש ,כ רבו המעשים המחוייבים"ע. ים עיבודכעיפי הרגשות הצריס כן עצמו, בכל יחיד שבישראל

רחב והגדול לפי ערך המרחב של גדולת הנפש ה רף את הבריות  להעמיד את היסוד המוסריעומדים לצ

הנה כמה שהוקרת הרגש הוא ו " .לפיכך הרבה להם תורה ומצות, ה לזכות את ישראל"קבה רצה", שלהם



הוא  , כליתת אמנם לאין קץ ואין . הוא דבר מוב ן,  הגדוליםלשפעתו גם עה ענין מתמיד  שפועל תמיד  את

תחילת גידולה תלוי רק לפי ההצלחה של השרש ת  ב כל הבנין של הנפש. ל על החינוך של הקטניםפוע

עם כיבוד הרגש והידיעה . חייםה שהם נמזגים בעצם הנפש ומעמידים יסוד לכל אושר, טבעייםה הרגשות

באה מהוקרת ה ,המתגלה ביותר בשמירת קדושת  הנדרים, תנהל באורח ישרמ שמתת אלהים הוא כשהוא

, תטיב השפעת החינוך על הקטנים, ל התעלות הלבש בעת הטובה' ל משאת נפש אשר נשאו רוח דכ

ומביאי ברכה , ועילים בחברה האנושיתמ יגודלו באורח צדקה ויהיו ראויים לפעול טוב וחסד ולהיותש עד

רג ש  חיים של הה בהתמוטט היסוד של טוב, אמנם בעון נררים. נם ראויים לחייםה ובזה, לבית ישראל

קטנים האמללים לנהלם בדרך האו רה להיות פועלי טוב ל מה ישאר  עוד,  הטהור והוקרת קדושתן

לכונן את מורשי , יפול מעשיט האדם צריך, ניו ובנותיו של אדם הם צריכים להיות מעשי ידיוכ ,בעולם

ם שהם  קדושיה י הרגשות"ע, ובמה איפוא יביאם לזה. גיונותיהם הטבעייםה   הכנת סעיפיתא, לבבם 

יגרום שהבנים לא יוכלו לקבל את   , בל ביטול זה היסודא .מוכנים להיות נקלטים גם ב לבב הבנים הרכים

תים יובזה הלא יהיו רק משח, גדלותה ראוי לבא בתקופת הקטנות למען הכין בסיס לטובה בעתה הטוב

יותר בלתי ה ,וכפי חק ההשגחה שהחלקים היותר גרועים. חברה ובאומהב ומהרסי כל טוב בחיים

יהמוני הסיבות "הםנכחדים ומתבערים  עש ,מוכשרים להביא תועלת  ורק דבר בל יעל יצוק בם 

. בור עוכנים לשוט שוטף כי ימ הנה יהיו הקטנים הללו באשמת העזיבה של האבות, פורעניותל המוכנות

 .קצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידיךי למה. בעון נדרים בנים מתים
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. רכי יהודה הנשיא אומר כעון כיטול תורה. ש"רכ  כעון נדרים בנים מתים דברי רבי אליעזרר" ת

והכרת כבודו  ' כללי הוא יראת דה סוד גדול הוא בחינוך הבנים פיתוח כח הרגש הקדוש שיסודוי אמנם

נים לו חיים הנותה י עזרת מאורעות"חובת החינוך הוא לעוררו יפה ולהרחיבו עו הנמצא בעמקי נפש האדם

זהו אמנם רגש . התעלות רגשי הנפש לחסות באלהי עוזהו שיסודו בעת צרה, וזה הוא מקור הנדר. יד

פ  הרגש " לא רק ערן ישראל אשב אמנם נעלה מזה הוא חלק, נאה לכל האדם אשר על  פני האדמהה כללי

ק אז יצליח ר ,כ אחרי לקיחת העזר מרגש הטבע"ע.  'פלאות יחזה מתורת דנ א"כ, הטבעי לבדו יחיה

] על[כ "ע. היה נעזב לפי הסברא ההרגשית הפשוטהי שלא, החינוך כשתהיה התורה פועלת על פיתוחו

הוא מתאמת  גם בכל האדם  ש, כלליה עומת היסוד הפוגע בהשלמת החינוך שאמרנו מצד הרגשל החסרון

ף רבי יהודה הנשיא וסיי ,המובן בנדרים, כמהי לדעת דרכיו וליראה אותו בלב נא מןח אשר לא השהו אלוה

, נינוב גם הרגש הטבעי רק אז יכשר לנו לפעול לטוב על חינוךש ,היסוד העקרי שהוא נחלה לישראל

ומבלעדי אור התורה שיזרח על החינוך . תורההאוצר מ כשיהיה מפותח על יתרון שלו הנמצא בישראל הבא

כ בעון ביטו ל  "ע. ילדי ישראלחינוך ל לא יכשר, שהוא יסוד הראשי שלו, ת הרגש הטבעי הטובא לפתח

תים לעת רעה מ  כ הם"ע, גודלו הבנים באפס זכות של קיום להשכיל ולהיטיבי ,תורה ומיעוט השפעתה

 .פ תעודתו"רם בית ישראל עכ עהנוט, פ עצת שופט צדיק"כשתפול עליהם ע
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 לשוא הכיתי דכתיב, עון כיטול תורה מאי קראהב ד"אלא למ, ד בעון נדרים כדאמרן" בשלמא למ



יך  הפעולות ההולכות לרגלי לב ישר  א ,פעולת הרגש על החינוך הוא גלוי. מוטר לא לקחו, ניכםכ את

נן כראי מלוטש ה ואהבתו הנאמנה' קולט בקרבו אור יראת רוממות כבוד שם דו ,המתרגש מכל קודש

וסרם מ בכח,  במלא המובןהנם מעשה ידיו, בניו ובנותיו של אדםש עד, לכונן על פיהן את נפש הדור הצעיר

שתעודתם של , וא הצד המיוחד לישראל שיש בזהה אבל הדבר שצריך לגלות. ומעלתם האנושית האמיתית

שביל התכלית של הקדושה ב על להרגש הטבעי המובן לכל אדםמהתרומם לפעמים רבות מ ל ישראל היא

תכלית  ב אפילו כשיהיה, בעיואם רק מה שיחוש הלב הט. ורה ואמתתהא שרק לקץ הימים יגלה, האלהית

כ מובן התורה ביחש לקנינים ההרגשים "ע. ובתוח עוד לא יצא ידי, ישום לו האיש הישראלי לקו, טהרתו

להיות עוד לא זך : הור וזךט הוא הכח המוסרי הרודה גם על הרגש היותר, נוךיוסדות החמ היפים שהנם

ספיק לחינוך מ אף שהוא, לא יועיל הרגש לבדוו, עליונה שבאורה של תורהה כל צרכו עד שיתעלה לקדושה

 .מוטר לא לקחו, לשוא הכיתי את בניכם. 'ל תורת דש עד שישוב להיות מקושר במאסר  מוסרה, האדם
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קדוש ה הרגש. על עמקי שוא, לשוא הכיתי את בניכם, הכאמ ד בעון נדרים נמי"נ נחמן בר יצחק אמר למר

הם נמנים עם הסיבות המקרבות את האדם  ש ,ך ימי חיי האדםהמתפתח לרגלי המאורעות הבאים במש

דם מנחה אותו בדרך א ז שיושר לבבו של"הוא מתגדל כ', בו לקדושה ולעבודת דל לקונו ומכינות את 

כי כל דבר ו ענין . יק בכל א רחות החיים והמעשהר הישרה והנעימה לחוש ולהכיר שאין דבר

אם חמרית א ם , הכל לטובה, מעשיםה  תמים דעים אדון  כלפ עצת"הכל ערוך בחשבון ע, סיבותמ המתהפך

חקרי לבבו לקבל א ת   ב כמו שהוא מכ ין,  יכונן לבבו לקבל את הטוב  מכל מאורעש והאדם צריך רק. מוסרית

שמור את ל ידע,  בהיות האדם מתהלך בתומו בדעת אמת זאת. כללייםה התועלת הפרטית לו מכחות הטבע

אור חסדו הרצוף בזה ללמדהו להועיל ולהדריכהו בדרך  ו 'כיל אל כבוד דויש, כל אשר פצו שפתיו בצר לו

עד  שלא  , שות החושיות היותר גסותגהרה בדן דרך הטובה הזאת הוא כשהנפש משתפלת לשפלותא .ילך

וא יראו בעיניו כל ש כ כמו חזון"ע. ת אוצר האורה האלהית שלמעלה מכל הגבלהא יוכל להרגיש בנפשו

לא יוכל להעריך ערכם , גשי נפשו המתנשאים לעומתםר ועם זה גם . ר הםתהלוכות המעשים באש

כי . על עטקי שוא, כיתי את בניכםה לשוא. ושמזה תצא המארה של עון נדרים וירידת ערכם בנפו .בכבוד

שבטך ומשענתך  "ו, תע הטו בה תנהלנו תמיד בכל' איך שיד ד, הורה עליונה ונצחיתט רק דעת האמ ת היותר

' דרך אור דב ללכת', היודע להתענג על ד, " זרע יעבדנו"', העמיד זרע דל רק היא תעודדנו, י"המה ינחמוני

 .לטוב לו לעולם
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המושג הראשון . ש"א בר"בתר  דשמעיה מר. אמרק ורכי כעון נדרים, י הנשיא היינו רבי"די רכמ

אמנם ההשפעה של . ורהורה של תא חינוך הישראלי ראוי להיות הדבר המיוחד לישראל שהואה ביסוד

כללי הטבעי של ה הרגש' כשיהי, בוססת בלב  הדור הצעיר מקבל פעולת החינוךמ רק אז  יפה'  התורה תהי

והריסת היסוד . קנה ממושג הנדרים והשפעת שמירתםנ שזה, עוזרו' ודעת כבוד שמו ית' יראת ד

קדושה המיוחדת הפרטית פ ה"ע וראוי לכח הנשיאות שיהיה בעקרו בנוי, זה נמשך מזלזולםה הכללי

ל אעוזרים ה מנם צריכה להיות מושפעת מהרגשות הטבעיים הכללייםא .לישראל שבכחה של תורה



יא להתקבל ולהצטרף עם ההכרה העצמית הראויה ה והדיעה שמסתעפת מזה נכונה, הקדושה הישראלית

רה שמצד נשיאותו על ראוי להככ ,רבי בעון כיטול תורה קאמר, כ אם מצד עצמו"ע. נשיאה לרבי יהודה

הנה , ש"בראמ אבל בתר דשמעה. פרטית של יחש הדרכת התורה לישראלה ישראל הנובעת מעז קדושתה

 .ימצאהו בהתעלות הרגש הכללי שבקדושה בעון נדריםו בא עד חקר הכח העוזר להעמדת החינוך התורי
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ד כעון מזוזה  מקרא נדרש   " למ. עון ביטול תורהב א"וח, א כעון מזוזה"ח, י"א ור"ח ב"פליגי בה ר

הבית פועל בחותם המוטבע בו . י פניונפניו ולפל ד כעון ביטול תורה מקרא נדרש"ולמ, לא לפני פניוו לפניו

בני הבית נמשך הוא אל הדרך מ עד שכל בן, נשי הבית ומטביע על המשפחה בכללה את צורתוא על הנהגת

אלהי ישראל ' שם דש הבית.  יא מקדשת  את  בית ישראלהמזוזה ה. שולטת בביתה הכללי של צורת החיים

בר  כ ודרכי המשפחה, כללי הישראלי שולט שלטת על בני הביתה כבר הרוח, על מזוזות פתחיו, עליו נקרא

לעקר את הצד המקיים שבגידולי , וח משחיתר כ רק אז י חדר"ע. ועם נחלתו' אי אפשר שיהיו זרים לשם ד

וזמורותיו גידולי , ואה 'שאז הבית בכללו לא לד, בעון מזוזה, טשטשכללי נמחק ונתה כשהחותם, הבית

גדע ולבלע ל וראויים הנם להכחד טרם תגדלנה תוצאות הרעה, ישראלל זרים הנם שסופם להתהפך לרועץ

נמשך אחרי המנהגים הכלליים והרוח , שחר טל ילדותוב אפילו, אמנם יש גבול עד כמה האדם. 'נחלת ד

דעת את רוב הודו וכבודו זיוו ל ,כל זמן שלא יכנס בקרבו רוח  חיים פנימה, הוריושורר בבית ה הכללי

ובת חיי ט כ יוכל להיות שחותם חיי הבית רק אז   יפעל על"ע. מעשיםה רו של הרוח הזה ושל אלודוה

כ ז ר ונכרי הוא למי שרחוק "נה יש מקום לומר שכה וזולתה, כשיהיה מושפע מטל של ת ורה, החינוך כראוי

 ההרגל םעד שג, ל ישראלש תורה ודרכיה העליונים כל סדר החיים המלאים קדושה וטהרהה תמדע

למוד ת רק הם יצטרפו עם ההשפעה הטובה של, ספיק לתן להם עזםי והמשכת כח הבית והמשפחה לא

כ עז כח לההרגל החינוכי "ניתן כ, ר כעון מזוזה"מל כ"ע. תורה שיוכלו אז יותר לראות את האור כי טוב

, התורית יביא בעצם כחו השפעהה ואפילו אל אותה, ולט בכללות הבית עד שהוא יכשיר אל הכלש היותוב

ז שלא יהרס  "כ ויתר המכשירים בטח ממנו יבואו, הבית הוא הכל. פני פניול ומקרא נדרש לפניו ולא

  רק חזק יחזק הבית את. דרש לפניו ולפני פניונ ד כעון ביטול תורה מקרא"ומ. בחזקת היד

אבל לא יקח את  הנפשות בעזו , אוה כ מבוא הגון ונ חמד"ע. טובים שהתלמוד יפעל על הלבבותה הרשמים

דעת לכוין את ל ,ואורה החודר בלב כל בן ויליד בית מהכרתו הפנימית, ורהת רק בהיותו חוסה בצלה של

פ דרישת ה  "א ע" כשהם לא יבאו על מכונם, דעיו הפנימייםמ שעליו עם' התוכן של תהלוכות הבית ורוח ד

הראוי להמשיך משך החיים לפעל  , טובה יוסד עז החינוך ,בהרגל ובתלמוד, ורק בשני אלה יחד. ורהת של

תחזקו , שך החייםמ שרק ההתאמה אל התעודה היא תמשיך, שראל ועל העולם כלוי על, טובה וברכה

 .'ותשגבו בימין ד
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ד כעון מזוזה דכתיכ וכתכתם "כשלמא למ. יציתצ ןא בעו"א כעון מזוזה וח"ח, מ"י ור"פליגי בה ר

ר "א. ט"ד כעון ציצית מ"אלא למ, ניכםכ זוזות כיתך וכתיכ בתריה למען ירכו ימיכם וימימ על

נ "ר.  כיונים נקיים לא כמחתרת מצאתיםא איתימא שילא מרי דכתיכ   גם ככנפיך נמצאו דם נפשותו כהנא



אחד  . צאתים שעשו פתחים כמחתרתמ תיכ לא  במחתרתד כעון מזוזה נמי מהכא דכ"מל בר יצחק אמר

ידעו שאבי המשפחה ו הוא שיכירו, השריש חבת התורה קדושתה וכבודה בלב הבניםל י הדרכים איךדמיסו

את דגל , בגלוי לעין כל, כ הנשיאה ברמה"ע. במצותיוו בתורתו', הוא מתהלל ומתפאר בשם ד

יכ ן המביא את הבנים להשכיל עד ו ,י שלבבו ירחש להםזה מוכיח את גוד ל היקר הפנימ, מצותיהו התורה

מצותיה וכל ו אין לך דבר המביא את הדורות הבאים להזניח את התורהו .כח קדושת התורה מגיע

. שהם מתבוששים עם קיומה של תורה, בית הוריהםב כאותו החזיון שראו, הקדושה שהורישום אבותיהם

, סרון היקר הגלוי מביא רפיון טבעיח מ"מ', ת ביראת דרואים שעושים בחדרי חדרים את המצוש פ"אע

להעמיד בנים ו ,והקלקול היסודי הזה עלול לקעקע את הכל. קלקול יסודיב שסופו לצאת אל הפועל

כדי שלא להגביר את יסוד ההרס יותר מאש ר , כליוןל עד שרבים מהם יהיו נחרצים, משחיתים בכל צד

אופן אחד : תורתו מתבחנת בשני אופניםו ש"ית' ת דגל שם דההתפרסמות של נשיאו. אומה שאתה תוכל

ואינו מתבייש , ורתו ומצותיות שומר', הוא מפרסם ברשותו הפרטית בגלוי שהוא עבד דש ,הפרסום הפנימי

ורגש מ בידעו את הכבוד הגדול הראוי להיות, גבולו שלא יבוזו לוב מבני הנכר והדומים להם הבאים

אות גלוי לכל  איך שביתו הוא בית  מקודש  רתאמץ להמ כ הוא"ע. אל ומצותיואלהי ישר'  לשמירת ברית ד

זרים להטמין את רושם ה ההתפארות החיצונית שלא די שלא יבוש מבאי ביתו, עלה מזהנ .'לשם ד

ע "ר בכל מקום  בואו לא יטמין א"ם כשהוא  הולך ברהג א"כ, הקדושה האלהית שבקרבו פנימה

.  חלקים יתפלגו מצות מזוזה וציציתה אלה לשני. צותיה לכל סעיפיהןתפאר בקדושת התורה ומי ובגלוי

סדריה , ביתה כי פנימיות, להיות גלוי לכל בא אל הבית וכל עובר, שערה המזוזה הנכתבת על מזוזת

כ "ג המה יעידו, הציצית. ורוחו עומד בקרבו, משפטיו על ישראלו 'הכל ערוך בהתאמה לתורת ד, ומשטריה

ולא , א גם במעשה"מצות כולן לא רק ברעיון כה  קשור בקדושת כלאכי הו, יאוהו רגליובכל מקום אשר יב

פלות ההתגנבות כשהיא מוצאת  ש ."למען תזכרו ועשיתם את כל  מצותי", א גם בפר טיות"כ רק בכללות

פרסום החיצוני ל וביחש, תורה ביחש לפרסום הבית בפנים בביטול מזוזהה תביא נגד קדושת , מקום

.  על כנפי הבגד הנראים וגלויים בכל מקום בואו , הפרסוםו אתה היא הראייהריצית שעצם הובביטול צ

אלא  , ת  עון ציצית ומזוזה גם יחדא כוללת, " כבושת גנב כי ימצא", כונה של המציאה במחתרתה כ"ע

שיוכל רק , מחתרתכ היסוד הוא שלא יהיו פתחי הבית של איש הישראלי עשוייםו ,שהם בפנים מחולקים

א בגלוי ואהבת  "כ, וקדושת  קיום תורתו  ושמירת בריתו' ד אור] בהם[) בא(ר  וגניבה לבא תבדרך הס

וחפצי תורתו  ', היות דוגלים בשם דל ואז הבנים ילכו בדרך הקודש, מביאה להתהלל בשם קדשוה אמת 

 .לתהילה כל הימיםו ושמירת חוקיו לשם
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צבאו ת   ' שנאמר כה אמ ר ד, ת עכדים"לפים ותא 'ל כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשים לו ב"אר

. החזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכםו המה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות הגויםה בימים

באופן  , כ כלפי חוץ"ג' להתהלל במצותיו יתו ,אלהי ישראל הנקרא על עמו ונחלתו' התפאר בשם דל הידיעה

שהוא עדות , נפי הבגד הגלוייםכ שר זכרון כל מצותיה של תורה עלקמה, יסוד מצות ציציתכ הגלוי והבולט

מה כוללת היא כ הוא לאות על הידיעה האמיתית עד, עלינו' תהללים במצות דמ לכל באי עולם שהננו

לחקק יפה את הצביון הישראלי האמיתי לכל , ל ישראלע 'קדושת כללות המצות שהן מטביעות את שם ד

האיר את העולם החיצוני באור נוגה ל ועד כמה שיש בכח הי הדות, הליכותיהםכל תנאי החיים וב ,צדדיו

היא בודאי  , ולוכ ההשפעה הזאת שעתידה היהדות להריק על כל הכלל. "להבהל אור ישראל לאש וקדושו"



שעל פיהם משתנים , צביונות שיש לכל אומה ואומהה עד שעם כל שינויי, עשירה בפלגותיה

לכל  , שראל להשפיע על הכלי מ תוכל כנסת"מ, ות הפנימיים של תוכן המוסרוחניים והרגשהר המושגים

שכינת ש ,ה שהוא חלק יעקב"ת היוצר כל ב"כי זהו כח שם השי. מדתהו לפי תכונתה, אומה לפי ערכה

 די אול. יותר נבחר שראוי להיות מתפשט לכל צדו ה ורוחו על עמו כוללת כל האור היותר טוב"כבודו ב

אלא שאפילו , ינוייהםש כללי הזה להתפלג מנקודה המרכזית על פרטי עמים רבים לפיה שראוי האור

גם , ע לפי הנטיות הטבעיות שמתחלקות בהמשך הזמן"פב ההתחלקות הפרטית הנמצאת בכל אומה

כארבע רוחות השמים "ו, " ני ישראלב יצב גבולות עמים למספר", שפיע כנסת ישראל בכל מילואיהםת ז"ע

א היא ראויה "חידים כי אינה מושפעת רק על, הנובעת ממקור ישראל, ההשפעה הזאתו  ."פרשתי אתכם

ז יצא אל הפועל "וכ. א יש לה מטרה וצביון תכליתי"כש ,להדרכת כנסיות וכתות רבות ושונות

י "ע,  בשם קדשוללהרים קרן להתהלו להבין מעלתם של ישראל והודם, תשובה הבאה אחרי בינה ה י"ע

בהכרה  , מניז בלי שום התבטלות מכל רוח עמים ומכל זרם, המצוה וקדושתהו רך התורההכרת גודל ע

יבש חציר נבל ציץ "מחשבות בן אדם סופן להתמוטט מ אמיתית שכל אלה העצות והמחשבות הנובעות

כשתצא  , ללית והפרטיתכה, מעלתהו כ השפעת הציצית לפי רום ערכה"ע" . להינו יקום לעולםא ודבר

וכלו להוכח עמים י ,מכל צד שביהדות, הנה מכל עבר ופינה, דקת ציון כלפידצ שיאיר אורלפעלה ביום 

וברוממות רוח ונפש עדי , וכבודו ברגשי קדושה פנימיים' ד שונים איך להיות מושפעים ברב אושר  באור

 מארבע , פי כל הצדדים שביהדותל כ"ע. לאפאהבה נאמנה ויראת רוממות כבוד אל בעונג עצמי נב ,עד

יוכל לקבל ש א"ולפי התפלגות העמים מכל עם ולשון יכיר כ, ויים רביםג ינהרו, הרוחות האפשריות

' עד כדי הנהגה מוסרית כללית הראוי, הדותו כראויי א מישראל המכיר את ערך"השפעה מיוחדת מכ

דדי והיה כל צד מצ, כנף  איש יהודיב ונות הגוייםשעשרה אנשים מכל ל, אינה פחותה מעשרה ש לעדה

א "שכ, לשוןו וקירים מכבדים ומקדשים מכל המפלגות הפרטיות של כל עםמ היהדות מוקף מושפעים

נלכה עמכם כי ", צד היותר מרום וקדוש שבנפשוה ימצא בה הגיונים היותר נעלים המתאימים עם

 " .להים עמכםא שמענו
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בנותיו ו ובניו, ואשתו מפלת נפלים, דםבה בתוך ביתו של אר תניא רכי נחמיה אומר כעון שנאת חנם מריבה

מוסריות אינן מביאות את התכלית המבוקשת אפילו ה נל הפרעות. של אדם מתים כשהם קטנים

והבקשה הזאת  , התחרות של בקשת ההוןה פ רוב מצד"יסוד השינאה בא ע. דמיון של אותו הנתעהה לפי

ת בני משפחתו  א  ביתו ולהצליחא להגדיל כבוד"כשמתאמץ כ. הבת המשפחהא נסמכת על יסוד היא

וסוף כל סוף  מא ומה . שינאת הבריות כולם שחוץ לחוגול עד שהאהבה הזאת מת הפכת, באהבתו אות ם

במעמד הנפש המקולקלת המלאה אי בה  ש שהמשפחה עצמה נהפכת מצד החסרון הפנימי, ולה בידוע איננו

כ י  , הפכות לדאבון לבנ וכל מגמותיו, " ואויבי איש אנשי בית", קיבוץ של אויבי נפשל ואהבה עצמית נפרזה

פעולות הרעות של שינאת הבריות  הולך הלך וקלקל את  ה והנה מהלך. מריבה רכה בתוך כיתו

המהומה  כ"אח. ל החיים הכללייםש בתחילה הוא מאבד את שיווי המשקל ואת מצב השקט, חייםה סדרי

גנוזים בעומק ה ל את הכחות הטוביםעמל השכלול וההוצאה מן הכח אל הפועל מאבדת את הכח הנדרש

כ כשהערבוב מתרבה הוא מאבד א ת   "ואח. פלת נפליםמ ולעומת זה אשתו  של אדם, כשרון חיי החברה

 של אדם מתים  וניו ובנותיב ולעומתו, יותר טובות שכבר יצאו  אל הפועל ומהרסן עד היסודה התקוות

הסכמה ב  ירחים למלא את ימי העיבורוא הנותן ארך הרוח לספירתה כח האהבה הכללי. כשהם קטנים



כ הדרכה טובה לחוס על טיפול "היא הנותנת גו ,פנימית בלא התרגשות נפרזה המקלקלת את הבנין

תבטלים מעיקרם וכח ההירוס מתגלה  מ היסודות, י שינאה"וכשכח האהבה מתעכר ע. קטנותםב הבנים

, אהבה את הבריותל  להיות דבק במדותיו'למען ישוב אל ד, לבו ונפשו של אדםל בתוצאות היותר קרובות

 .כי מעשה ידיו כולם ומטובו להם אור חיים
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,  וכליןא מארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים ואחריםו ,י אומר בעון חלה אין ברכה כמכונם"א כר" ר

הלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים כ י אעשה זאת לכם והפקדתי עליכםנשנאמר אף  א

ואם נותנין מתברכין  , לא כחלהא ת בהלה"א, וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויביכם, פשנ ומדיבות

בהורא ת   , דושת הכהונה על הביתק השפעת. רימותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל כיתךע שנאמר וראשית

מסיבות של  ה כי סוף כל . ניתנת בבית היא מביאה  את  החיים לתכליתםה י חלה"ן עההיחש שיש לכ

וכיון שקדוש ת  . די שימצא את ברכתו וא ת אשרו בבית וכ  האדם בעבודתו במה שחוץ לבית הואהשתדלות

הקלקול מתחיל מפנימיות , ביתה היא מתרחקת מתוכיות, י החלק הניתן לכהן"היא נקנית עש ת"השי

הם גורמים את  ש ,כ על החיים שחוץ לבית"א הוא הולך ומתפשט ג"מקומו כב  הוא איננו עומדלהבית אב

י סדר "כ החלפתו ע"המצאת החומר ואח. ולכים כסדרםה והנה הסדרים החברותיים הנם. כת הביתבר

החלה . השתמש בו כפי צרכול כ הבאתו אל מקומו "ואח, שגם הוא  מוסיף ברכה, במשא ומת ןש הטוב

,  יתי ב מתחילת העבודה עד ההבאה לכלל שימוש, החברה מתנועעתש מקשרת אל הקדושה כל התנועות

י הכהונה "המושפעת ע, נמצאת בק דושת התורהה  שהן כולן נקשרות לאותה הת כלית הנשגבהלמען דעת

 תדרי החברה כולה ביחש להתכליס כ הקלקול שיש בביטול מצוה זו הוא מתפשט על"ע. עבודהו בתורה

גם ברכתו צריכה ש ,ליסוד משא ומתן, ולעומת הסדר של החלפת החומרים. מכונםכ אין ברכה, האחרונה

תורה ה למדות טובות המתחזקים לפי הערך של כבוד הכהן תופשו  כלולה בהשפעת הקדושה ליושרלהיות

מכונס אמנם באפס השפעת המוסר הוא יורד ה .כ בהשלילה מארה משתלחת בשערים"ע, והזיקוק אליו

אדם והתחזקו לפי המושג  ה כשיוקחו הדברים לתכלית הנשגבה שהיא העמדת חיי, ברכהל 'ממעלתו הראוי

משא  ה דרכי, אבל השערים. חדל כח הברכה מלחול, כ באפס כח זה"ע ,דוש המבורר מעזה של תורההק

אבל בעזבון . ברכה נעשים ביושר ומביאים, דקצ ומתן הם כשהם מושפעים בהדרכה נאה קדושה ומוסר

עיטת המצוה הביתית שצריכה ב י"הניכרת ע, ההתרחקות מכל אמת וצדק היוצא מריחוק התורהו המוסר

בולמוס של אהבת ל עסק כולו של המשא ומתן  שמגמתו  להגדיל ההון נהפךה ,כ חביבה ומקובלת"היות כל

כ מארה  "ע. "אהב .קכנען בידו מאזני מרמה לעשו ,הגורר עמו כל שקר וכל תרמית, בצע

כמו שלא באה , פעולות לתכליתןה ועצם הכנת החומר בו מתבלט איך שלא יבאו, בשערים משתלחת

אחרים ו כ זורעין זרעים"ע. י שלילת קדושתו הראויה"בית לתעודתה עה רונה של ברכתהתכלית האח

 כל זמן שכ ל צד מן החיים יכ, וזהו יסוד הבהלה. העמלו עד שאין תכ לית מכל ההשתדלות, אוכלים אותם

י האדם החי בקדושה וקשר התורה כ .ת תעודתו אין כאן שום בהלה מחשבית בעצם חשבון החייםא מוצא

. וכל להתישבת ודעתו, הוא יודע מגמת החיים בצורתם הפנימית, ו ולדורותיול ו ליוצרו בחיי עולםמאגד

, מכל שאון החיים' מה יהי, קדושה הפנימית מברכת  הביתה י סילוק"אבל כשהמגמה האחרונה ניטלת ע

הם  , קיבירתה עד אפס מקום של חשבון נח רק טירוף של רצונות ומחשבות שכל אחת דוחה את , הלהב רק

אמצעיים של סיבובי ה מתברכים כל, אבל כשהם נותנים. ת בהלה אלא בחלה"א ,מעמידים את החיים

 כל  ת]ו[באופן שפעול, והבאתו אל מ קומו ליפתוח החיים מהתחלת המצאת החומר עד דרכי



מגמת החיים שהיא הברכה ב שמכל השלשלת החיצונית התלויה. תכוננו אל מרכזן הנכוןי ההשתדלות

בעלים פרי עמלם ה ויאכלו, כי הפעולות יהיו מקושרות בתכליתן. מבוקשהל  הבית פנימה תגיעשבתוך

ומעמד החליפים , ה שהוא ראוי לכך לטובתםמחליפים כה שיביאוהו למעמד, בתור ממציאי החומר

המושפעים , ש"ית' הם דרכי דש י האהבה של היושר והטוב"י יושר הנהגתו שבא ע"תברך עמ יהיה

, ת לבב בעליהא למטרה נשגבה שתרומם' עד שההבאה אל הבית תהי, הכהונהו של הקדושהמהשייכות 

 .יתךב להניח ברכה אל, לאכול בשמחת נפש וטוב לב
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צין  ר א"וננ, והיוקר הווה והשכר אבד, להוריד טל ומטרמ בעון כיטול תרומות ומעשרות השמים נעצרים

היא מצויה ' ברכת ד. גזלו מימי שלג שאול חטאוי םשנאמר ציה גם חו, אחר פרנמתם ואין מגיעים

צפיה היותר בהירה שלאמתתה ה פ"ע, י התאחדות כל חלקיו"פי הערך של יושר החיים הבנוי על בעולם

נין ב .נראה אור הרחב והמקיף את הכלל כולו ומתאימו'  ק באור דר ,קצר ראי הוא האדם להקיפה

עומד הוא יפה , להשפעת התורה והקדושה' עבודת דל יוחדהמ' שהם יסוד אותו החלק של עם ד, ע"התרומ

ואיך בנפול ערך אחד מהם , זהל מתברר לעם כמה חלקי החיים כולם הם נדרשים ונזקקים זהש כפי הערך

וא מוליד  ה ,ה יוכר בבירור שאותו החלק שהוא יותר ראוי לאיגו ד והנהגהז פ"וע. יגיע הפגם בכל הענפים

היחש שבין השמים והארץ באופן . ביטולו והתמוטטותוב ומרבה יותר  קלקלה, יותר ברכה בהתכוננו יפה

, נפלא הזה הנראה רחוק במקוםה ואה את האגדרוכל ה. וא הטל והמטר המרוה את האדמהה המוחש

הירידה ו ,ל יפוי הכח של הקישור של החלקים הרחוקים שבמציאותש ומסתכל על התוצאות הטובות

כשי אותו הרושם , א קו ק טן  אחד מכלל המציאות"כ יבין שהמוחש איננו, שוחסרון הטוב שיש בריפוי היח

ואז ישכיל שכל מה . מצוי כולוה  מצומצמים נגד האדירות שלכ"כ מעטים וכ"חושינו שהם כב שנוכל לקבל

ד שהצד הרוחני ע ,כה יוכל עוד יותר האגד להיות נדרש ונכבד, מראה החיצוןה שיותר יגדל המרחק שלפי

יהיה , ע וכל הגורמים לו"י סידור המתוקן של תרומ"ע מים שבחיי העם שהוא מסודרהמקודש לש

והעין מתגבלת  , ובאבוד חשבון זה. ורגשותמ  הבקשות החברותיות היותרלקשר עם הצד המעשי שנ יפה

שבראש הכל  , אמר להם גדלל המכה את החיים, הנה הקשר הכללי הגדול, קמוט שלפניהה רק באותו החוג

ל כלל החיים ש וההשויה האמיתית הנעימה והמתקבלת. תכלית היושר הכלליל של החפץ האלהיהוא הכח 

פ "צד החשבון נשקל כל דבר עמ .עצרים מלהוריד טל ומטרנ והשמים, פה היא מתרופפתיכשהם נהוגים 

מציאותם , עבדול 'חפצים יקרים המה הנגשים אל ד, רך הכהונה היא יקרהע .פ פעולתו"ערכו לעצמו וע

, היות עוזר מחילו למען ימצאו בו או תו החיל הטובל שראוי אל   הכלל, עצמם היא נעלה ונכבדתב

פצי האדם המגושמים ח לבבות הנאמנים והברים הנושאים עין למה שהוא למעלה מכלה אותם

של חכמה ושל , של קדושה וטהרה, ברגשי קודש, היכלוב ולבקר' ומתאמצים תמיד לחזות בנעם ד

על , עליהם עבודת הקודש מוטלתש ,והצד השני הוא הפעולה שפועלים אנשי קודש. עלתוא לפי מ"כ ענוה

הוים ה בהתישרות הדיעות והמושגים שמטיבים את החיים, המעשיםו המדות'בתיקון , ולוכהכלל 

שביל העדר ההכרה של ערך החפצים כשהם ב ע"הביטול הבא לתרומ. וממשיכים ברכתם לחיי הנצח

ל החומרים הנצרכים ע שהוא תולדה ממניעת יושר הערך מהערכה הוגנת, ר הווהיוקה לעומתו, לעצמם

בודתם ע והפועלים בכללם הנותנים אל הכלל את, השכר אבד, ראויכ צד הפעולות שאינן ערוכותמו. לאדם

הפצוע , בלבול הכללי שבערכן של הפעולותה מפני, אינם מקבלים את שיווי פעולתם ועמלם כראוי

 יאשמת השעת העינים מבלמ ,עולות היותר עליונות והיותר כלליות שאבדו את  ערכןפה בראשיתו מצד



שההשפעה הרוחנית נוטלת את  חלקה כראוי לה וכל ענין כ ,כשהחיים מסודרים. לראות נכונה

והחשבון השקט של תמצית  , תגבר תמ המדות מתישרות ומנוחת החיים של השלוה הטובה, אשורול נערך

ישוב , מלא שקטה א כבית"כ, ואין שדי החיים נראה כככר המלא מהומה, דםא החיים מצוי בלבו של

אבל כשהוכה הכפתורי  . א את מחסורו"ה למצא כז ואז הכחות עוזרים זה את, הדעת וקורת רוח

ראשיים קולם נחבא מעושק  ה והמשפיעים, היושר הכללי ירד, עליון של החיים נתטשטשה והמובן

יהיו ש א"אז א, ברית מלח עולם, ושר אמיץ וחזק של ברית אלקיםי הנאגד באגד לאומי וכח, משפטם

ע ורץ אחרי "א נעשה חטיבה בפ"כ, ל מהומהש א הם מתגלים בתו אר"החיים מתראים בצביונם הראוי כ

, השמיט ממנו את מה שהוא חפץל פשו הוא חש כאילו כל החיים סביב הם אויביו מבקשיםנ בעומק. בצעו

, הכל רציןש ,א הרי הוא רואה על המחזה החיצון של החיים"כ, פה לעצמוי רומה שהוא חפץ איננו מתבר

א  כלל "אבל אין  כאן מנוחה וממילא א. ומר לעשות כןא אף הוא, הכל עמלים חוטפים וכונסים כפי כחם

מה שכני  אדם , אן שתי קלקלותכ הרי, א מקלקל א ת דרכיו של  חבירו"וכ, מבוקשים מתמלאיםה שיהיו

נפש קורת  ה  הממלאת את הבזריזות של גבור, הם ללכת בשובה והשקטל והיה ראוי, םרצין אחר פרנמת

ואין , וממילא הקלקלה השניה סמוכה לה, עיניםה ולא במרוצה הממררת את החיים ומחשכת את , רוח

, השפעה של האמת העליונהה י"א ע"שאינו יכול להתגבר כ, פני החסרון של המבט האמיתימ ז"וכ. מגיעין

תעודה של ה שהיא בישראל בהגעת, משקל הכללי לעומת נושאי דגלהה ל לחול רק בהישרתשהיא תוכ

בריתי היתה ... ת המצוה הזאת להיות ב ריתי את לויא וידעתם כי שלחתי אליכם. "ע"שמירת חק ה תרומ

,  מציאות וחקי המוסר העליונים בחוברתב התאחדות חקי הטבע הגלויים הפועלים" . חיים והשלוםה אתו

ציה גם חום יגזלו  ם הם בנשיאת המליצה האלהיתיהנה מרומז, השכיל ולהיטיבל ' היסוד לדעת דשהיא

מגעת עד עומק יסוד המציאות לרוששו , אולש החטאת היא חטאת". מימי שלג שאול חטאו

ראוי הם מביאים אורה וצהלה ה שכשהם הולכים בקישורם. קפת את ט בע ההעדר וההויהמ ,ולהחלישו

נפש ומתבררת  ה הדעת המתגלה בעומק. תפקידם הם מביאים מארה וחשכהמ שהם נתקיםוכ, לכל פנים

,  מוסריים והטבעיים הכלליים אחוזים בקשר חי ואדירה איך החיים, על בוריה בעמקה של תורה

שבו הצביון ', עם ד, חד בפרטיותא היא תרומם את  ההכרה עד למדת הכרת א חדות הגוי, מתפעלו פועל

הוא , הוא מעמידוש ,עד שיסוד הרוחני שבו,  לעולםרמתגלה כדי להביא באורו אוו רשום' הכללי של אור ד

ת   א  והלויה משלמת,  בשביל תרומה שנקראת רא שית -ראשית ב ,יסוד העולם כולו, באורח כללי, כ"ג

עד שהת רומות והמעשרות , " ליך וישרתוךע וילוו", מוציאה אל הפועל את  מה שיש  במחשבה, הכהונה

 . הכלל כולוןשניהם יסוד נאמן לבניו  הםמחוברים
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צויתי אתכם כימות החמה ולא עשיתם יגזלו מכ ם ש תנא דכי רבי  ישמעאל בשביל רברים,  מאי משמע

התאגדות של הכחות הנראים ה י"הציור של הטובה הכללית היוצאת ע. לג בימות  הגשמיםש מימי

ל הכלל הגדול ע הן יעידויות השנה לחילופי תכונותעד שתקופ, לקי הבריאהח נראה בכל, מרוחקים זה מזה

כמה הפוכים הם בתכונותיהם  , מות החמה וימות הגשמיםי .הזה החודר בכל מלא רוחב המציאות הגדול

עד שהם , ז"פנימית שהם משפיעים זה עה י השפעתם"ע, אוחדים הם לתכלית קיום החיים וטובתםמ וכמה

קור של ימות ל א הגורם שיהיה אפשרוום של ימות החמה הדוקא הח. ללי אחדכ מתמזגים יחד לנושא

וכתקופות כן . חום על הקור בהתחברם מימי שלגה המכונה מצד פעולת, הגשמים לחולל את הגשם

עם אנשי המעשה , לחיי הרוחו 'המיוחדים לקדושה לעבודת ד, א"כמעשים כן הכתות שבבנו ,המעשים



חד נהנה א כשכל, כשהם נמזגים יפה. לו לעצמם ולאחריםעולם ושכלוה בתיקון, השקועים בעניני הזמן

אז מתכוננת החברה האנושית , יך לפעול כראוי לוא ,מפעולתו של חבירו ונותן לו ידים איך להתרחב יפה

בהתבטל , ובחסרון האיגוד. כנכוןו כראוי, החברה הלאומית הישראלית במלא כח  קדושתה בפרטו ,בכלל

רית  הכהונה והלויה ב -ה "הנועדות מאדון כל המעשים ב,  אותותהמכוונותעודות ה י הסרת אותן "היחש ע

חסרון היחס .  הקרעים מתגלים-מדה לנו למורשה ח המיוסדת בנחלה לישראל מאז נתנה ארץ

חסרון השפעה לקשרי המציאות  ב היא מסתיימת , קצרות ההשגה כשהיא מתחברת לקשיות הלבמ הבא

ברים שצויתי ד .ה למען החיות עם רב" הם בכח אדון כל בםד ימנם מאוגא ,כ נראים כמפורדים"שהם ג

המפלגה המעשית כאילו אפשר לעולם , צמכםע התבודדתם בפני, בימות החמה ולא עשיתם

נה ימות החמה כשהם אינם ה .כאילו אין הכל מתאחד לגוף חי אחד לפעול ולהתפעל, חצאיןל להתקיים

תגלה על מ וצורה בלתי טבעית שאינ ה נוחה כלל, י שלגמימ וזלים הםג, משפיעים יפה על ימות הגש מים

כי ידבר שלום אל עמו ואל '  אשמעה מה ידבר האל ד .למען ישוב האדם ויקח דעה והשכל, במת החיים

. סד ו אמת נפגשו צ דק ושלום נשקוח .אך קרו ב ליראיו ישעו לשכן כבוד ב ארצנו. אל ישובו לכסלהו חסידיו

 ."יתן הט וב וארצנו תתן יבולה' גם ד. שקףשמים נמ וצדק, אמת מארץ ת צמח
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זאת  ב ובחנוני נא, מעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתיה שנאמר הכיאו את  כל, ואם נותנים מתברכים

מאי עד כלי . שמים והריקותי לכם ברכה עד בלי דיה אם לא אפתח לכם את ארובות, צבאות' אמר ד

חביבותה של כל מצוה תלויה הרבה בהבנת . ידפתותיכם מלומר מר רמי  כר  חמא אמר רב   עד שיבלו שא ,די

לדעת א ת   , להשכיל בעמקי תורהו שהיא מתגברת   באדם כל מה  שיתן יותר לבבו להבין, תכליתהו תעודתה

הבנה ה וכפי אותו המעמד של מניעת הבהירות של. כמה חסד ומשפטח ודרכיו הגדולים המלאים' ד

ירידה כללית בכלל הרוח ביחושו לדעת קדושים מ  בין כשהיא באה,שהיא מזדמנת בדורכבתכלית המצוה 

שנגדה נחשכו , מצוה הפרטיתה בין כשהיא באה מחולשה פרטית הפוגעת ביחוד באותה, תורהל ואהבתו

הנה דרך ו .מיד ניכר הדבר בעולם המעשה ברפיון מעשי למצוה זו, אישה מאוריה לאותו הדור או אותו

מהופיע , שהוא חיי החיים, עיקרו את האור האלהיב שהוא מחשיך, היותר רערידה הכללית הוא הענין יה

ואם . ור בחיי הקדושה והרוחא מביא עמו אותן הרעות המחוייבות לצאת ממצב של חושך ולאו ,בעולם

ורה מלהופיע הא כ ת קטין וד אי את  פעולת הרחבת"אז  ג, תיחסת למעמד מיוחדמ תהיה הירידה רק פרטית 

ביחש . אבל לכלל ברכה לא תו כל לבא, ירידה הכלליתה  תצא בד רך מארה כז את שלפ שלא"אע, בעולם

צריך מעמד האומה , בודה וחבתהכ בתוקף, הנה להכרת צורת המצוה בכל עזה, כהונה בישראלה לברית

'   ברכת דו ,וכל הדור להכיר בכלל את הטוב היוצא מהשפעת אנשי קודשי אז, להיות טוב ונעלה מאד

כשדעות טובות כאלה יכולות להיות חזקות ו . הפרטיים כשהם נמזגים בחיי הכללהמסובבת מחייהם

ד מרום קץ האושר  ע ,מעליה לעליה, כי ילכו מחיל אל חיל, חיים הולך הוא ומתברךה אז מעמד, בחיים

שהיא נובעת , מדה האיומה של ביטול תרומות ומעשרותה טרם שתבא לידי אותה, הירידה. והטוב

יא הטובה הגדולה של חיי הרוח ה  כזאת עד שכבר נתטמטם הלב מלחוש ולהרגיש מהרה רוחניתצ מעמק

ברית של  ה עד שלא יחוש בעצמו את קשר, והבי שמו ויודעי תורתו בפרטא 'וחיי קודש של עבדי ד, בכלל

, לפני מעמד הביטול, עם עולם', יי עם דחורות עולמים בד ואת תעודתה הכללית החובקת בקרבה, הכהונה

וריחוק מאור פני מלך  , לב כזאתה והירוס כל טוב המחוייב לבא מיבשות, רת המארה הנוראהה שהוא

שורה במצב ק ההוקרה של עצם חק משפט הכהונה היא. ל התרשלות הנתינהש בא המצב, ישמרנו' ד, חיים



אמר  ההוא ", י"ודבר אלהינו יקום לעולם", בא על ישראלל האושר היותר נעלה שסוף כל סוף מובטח  הוא

צאה התעודה עדיין לאורה בדור מן י אמנם אם יתחכם איש לאמר שלא" . עשה ודבר ולא יקימנהי ולא

, מנו בפועלמ יבקש לו דרכים איך להפטר, חק שלא לעבור עליו שלא לבטלוה כ עם שמירת"ע, הדורות

אין מ צב  , מעשר גות  חצירות וקרפיפות כדי לפוטרן מן הג  פירותיהן דרךםכדורות האחרונים שהיו מכניסי

תעודת החיים לא נתבררה עדיין . ברכהמ אבל עודנו רחוק, כ עד עומק המארה של הביטול"רוד כי כזה

ומדים למעלה מכל זמן ע ואיך שהם, עריך את ה צרכים הנצחיים לפי רוממות ערכםמ כ איננו"ע, לדור כזה

בונים ו ההולכים, ות רביםכללית היא מתקפלת דוקא מעבודת דורה  הפעולה-מכל דור פרטי ומיוחד 

כ החיים נראים אצלם בתור דבר  " ע-מצותיה ו י עזה של תורה"פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה ע

, נעימות העצמית האלהיתה ,אבל לא יוכל למצא בו טעם הגדולה והעז, קבלו בעל כרחול שהוא מוכרח

וצא  מ א כלל שיהיה האדם"א, כ"ז שהשקפת החיים היא מוגבלת כ"כו .שחסדו הגדול אמר עולם יבנה 

כי מה תסכן כ ל טובה . יהיה לו טובה והצלחהש א כלל שתמלא נפשו מכל מה"וממילא א, קורת רוח בחייו

 עמו ההרגשה ר לא תתקרש באופן, אם  כלל התוכן של החיים ריק הוא ואינו מובן, מקריתו חיצונית

ברכת ל אין מקום, ם יושבים על מלאתז שאין החיים מצד עצמ"כו .העדינית והדעה העליונה של האדם

, רום ההשקפה הרחבה של קיפול כח החיים הכללימ אבל כשהדור זוכה להתרומם עד. אמת לחול בעולם

אז איך , " חרונים אני הואאאת ו ראשון' אני ד", צפיה האלהית המקפת כל הדורות וכל הזמניםה כאותה

עתיד ה  ועליונה מפני התעודה הבטוחה שלתהיה יקרה, קדושה בהוהה שיהיה מצב הכהונה והשפעת

בעבר הוה , יוצא מקיבוץ כל ההשפעות המתיחסות להה ומפני הטוב הכללי, העומד אחר כתלהומובטח לה

כ "ע. חול ברכה חיצונית ברב שפעל תוכל ועליהם, אז החיים בעצמם ראויים לקבל ברכה פנימיתו .ועתיד

הכרה ואהבה ב א אם נותנים ומקיימים בפועל"כ, הע תתמלא הברכ"רומת לא רק במניעת הביטול של

מקפת את , והברכה היא אדירה. מתברכים, הנתינהו המוכרחת להיות נלוה אל המעשה של הקיום

ברכה הנכנסת בעומק הפנימי ה ,אבל היסוד לכל היא הברכה הכללית. ל החיים בצדם החמריש החיצוניות

ממילא אין  ו ,דם שהחיים המה טובים כשהם לעצמםעל ידה ימצא האש ברכת שלום הפנימי, של החיים

ואז יוכל לבא המצב של עד כלי ד י , מעשיותה עמם מחסור כשהם מתמלאים עם הדרישות

שלא יוכל , וגבלת  וקבורה רק בההוהמ מה שאינו נמצא כלל כשצורת החיים. פתותיכם מלומר דיש שיבלו

.  מים שיש בה דיש ו ולא יוכל לומר על ברכתוממילא לעולם יחסר ל, כלל החייםב האדם למצא קורת רוח

עד , הטובה הולכת וממלאה את כל חלל הנפש. רכהב ולשון הירושלמי בתעניתדיינו ברכה דיינו

שהיא תוצאה , בחיצוניות, שפהב כ"מילוי מתפרצת גהושבת במרכז הפנימי של החיים ועליצות י שהיא

 .יכלו שפתותיכם מלומר דיש עד, מאושר הרגש הפנימי
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שנאמר שמעו הדכר הזה , שר בניהם ובנותיהםב א אוכלין"ובנ, בעון גזל הגוכאי עולה והרעב הוה

 הני נשי דמחוזא דאכלן ןאמר רכא כגו. כיוניםא בשן אשר כהרי שומרון העושקות דלים הרוצצותה פרות

וכתיכ יתר  הגזם , תאניכם וזיתיכם יאכל הגזםו ]'וגו[ונתיכ הכיתי אתכם כשדפון ובירקון , בדןע ולא

כתיכ ויגזור על ימין ורעב ויאכל על שמאל ו ,לסיויתר הילק אכל הח, ארבה ויתר הארבה אכל הילקה אכל

קלקול שבתכונת הנפש הכללית ה .לא כשר  ז רעואת בשר זרועו "א, יש כשר זר ועו יאכלוא ,ולא שכעו

רגש ה  סבות של חשכתבא מכמה, מתפשטת בחברת בני אדם, הלכתמ שממנה בא הגזל להיות למכה

גועל הנצרך לכל איש ישר הולך להרגיש על כל מי  ה בראשונה נעשה הרושם של. והטעם של היושר והצדק



עד שאינו מרגיש כמה רעה  , ל הפועלא עמל נפשם הוציאוהובו, יל שלא עמל בו ושאחרים יגעו עליוח שבולע

לא יכיר ולא יחוש ש ר עמה חשכה אחרתזאת החשכה תגר. דול לגזול משל חבירוג ומגונה וכמה הוא עון

וכמה גדול הוא צער , י רמיסת הצדק"כללות החברה עב את היסורים הבאים לרגלי המחסור הבא

חומר העוזר להשעת העינים מראות ה אמנם. פוגע את הנגזלים וכמה מצרות ותלאות נדבקות עמוה הרעב

עבון בניו ובנותיו וגם ר ת להשביע אתשהוא חפץ בנטיה טבעי, מוגשמת של המשפחהה נכחה היא האהבה

היא ש דמיונית הזאת משכחת  ממנו את יסו ד האהבה ההיא בעצמהה ואהבתו, את כל משאלות לבבם

והנה הגרם של עיוות . פ הצדק והמשרים"וקא עד ום הכללי שצריך להתכונןיבנויה ביסודה על יסוד הק

יווי המשקל בין הנהנים ש בא מהעדר, עד שיבאו למשפטים מעוקלים כאלה, אנושיתה דרכי החברה

רכו ש  מ תחת מה שהוא נהנה, א חייב לעבוד בחוגו להיטיב ולהרויח"כו כי כל אדם לעמל יולדי. והעמלים

אבל .  נתלים בו מכחות ורעיונות ורגשותה ועמו כל, ז מהלך הרכוש הולך בדרך ישרהאו. המציאות

לא פעולה רוחנית ולא , ושהע שאוכל ואינווימצא חלק רשום מהחברה הכללית , סדריםה כשמתעוותים

עד , המגמותו ומתבלבלים הרעיונות, אבד והחברה הולכת כאניה בים זועףנ שיווי המשקל, פעולה חומרית

עד שבני אדם רואים   , אוכלים ואינם עושים מתרביםה והמון של מיני חומסים, שמקיצים מזעזעים מסביב

עמלו הם ביגיעם ומשימים אותו  ש הבאים על מה, ים חטפניםת הגועל ואת הקלקול שיש מברואא בעיניהם

מציק יטעימם ה והרעב, הכרה למיאוס הגזל מצד צורתו המוסרית הרעהה בזה יגבר אצלם כח; לתהו

. כ את  התוצאות שבמצב הנגזלים"ג, יעירם לצייר יפהו היסורים של המחסור הבא לרגלי הגזל הכללי

כל , בשביל כך הכל מצוייר לצדק ויושרש וט של אהבת המשפחהעל כל העול הכללי מכסה פני הלש ומה

וכני אדם , תג ברתמ ראה הרעב האיום שסוף כל סוף אהבת עצמו היא על כלמ ,עריצות וכל אכזריות

עצמית ה חומר הנותן דחיפה אל כח התנועה של הגזל מצד החניפהה שהוא, אוכלים כשר בניהם ובנותיהם

בין , ח ושרצים"בין שהם יצורים מבע, חבלים שוניםמ כשנהרס מביאשיווי המשקל . להחליק את הפשע

מערכות של החומסים משונות הן וה .הכל לפי הצורך והסדר הראוי, א  הדומים להם"תות בנכ שהם

ז בא מחלק "כו .ם בגווניהם הצדדים השונים המבססים את גזל המשפט בעולםה כשם שמשונים, בגווניהן

עד שהתולדה היוצאת , תגברין להנאתן על חשבון הכללמ א"כ, לא עכדןהדומה לנשי דמחוזא דאכלן ו

נהפך , ומר הוא אהבת הבניםח  ונותן לולאותו היסוד המוסרי ש מחיה את כל המהומה של הגזש היא

בשר והחומר שכח ה ש הוא, ר זרעובשת ב שר זרועו אלא "א, תגלה בכל נ יוולהמ ואהבת עצמו הגסה. לרועץ

את פני הלוט על כל הגויים ' והסיר ד, אותו יאכלו, ליוע גרוף רשע מתכונןהזרע המלא נטיות של א

 .נסוכה על כל העמים ה והמסכה
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וכלים  א וכני אדם, חרכ וכיזה רכה ודכר ובצורת בא, ורהת ן עינוי הדין ועוות הדין וקלקול הדין וכיטולוכע

כם ל ו כתיב בשכרי,  נוקמת  נקם בריתהכאתי עליכם חרכו דכתיב,  ואוכלים לחמם כמשקל, ואינם שבעים

יתי יומם ולילה רשנאמר אם  לא ב,  לא תורהא ואין כרית ', מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם וגו

בני אדם פוגשים זה את זה , לאים סכסוכיםמ החיים המעשיים הם. סושפטי מאבמכתיב יען וביען ו ',וגו

אז המרי רות ו ,ת ואת  ה שלום על מכונווזהו יסוד הדין להעמיד את האמ. חייםה במהלכם במלחמת

. תבסמת  וא ינה יוצאת אל הפועל בצורתה הזעומהמ שבחיים היוצאת מכח  האהבה העצמית הגסה היא 

וא הולך בלא הפסק והבריות ה כשם שזרם החיים, כשהדין הולך שלוב יד עם החיים, מוריםא במה דברים

וא רשאי ה .עולתו ככל סדרי החיים הקבועיםריך הדין שיהיה פועל את פצ כן, נרדפים ממנו בעל כרחם



ככל ענין חשוב שבחיים הדורש , ריך לעבודתוצהוא ש לקחת לעצמו את חלק מהזמן, וגם מחוייב הוא, ודאי

עליו מיד לצאת אל החיים ולפעול , מטרהה אבל כיון שכבר עלתה בידו. עבודה ככל הרחבתו הצריכהל זמן

רירות המזדמנת  מ עם מרוצת החיים ויהיה יכול להנעים את כלהיה הדין מחובר י שבזה האופן, עליהם

ידי ב בין בידי אדם בין, ריכים לעשות פרעות לשם הישרת החייםצ ויולא יקבצו הרים גדולים שיה, לשעתה

כאשר אין להדין בשביל עינוייו , דין מן החייםה כ עינוי הדין הוא הכח הראשי המעתיק את כח"ע. שמים

מנו ולוקחים להם דרך מ וממילא הם מתעתקים, ש לחיים החברותיים בטבעםמרוצה שיה אותו כח

 ל הקלקולים להתקבץ בצורה של מחלה חברותית ממארתכ ואז עלולים, לעצמם בלא הישרה דינית

 
שהוא אמנם מזכה את הזכאי  , עולה להרעפ כ"ותר רע מזה הוא אם הדין פועל עם פעולתו הטובה גי .אדמ

צריך  [שהוא , וזר הדיןח בזה, אינו מודד באותה מדת הצמצום הראוי למדת הדיןבל א ומחייב את החייב

רע מכולם אמנם הוא אם . ת סדרי ה חיים מתוך עיוות הדיןא להיות נהפך למעוות, המישר] להיות

. לזכות את החייב ולחייב את הזכאי, קולקלמ א הוא"כ, וזר רק לרעה ואינו עומד על צד היושר כללע הדין

 התמעטות ןבי, התמעטות כחותיהב א"ואין תיקון לעולם כ, חברה לסיעה של זאבי ערבה  כלאז נהפכת

דין וזיקוק ה והנה התקבלות. י הסבות המוכנות להחליש הכח"ע, פועליםה האישים בין חלישות הכחות

 עצם החיים יהיה בהם ליח של קדושה ותתגלה בהםש י מה"א ע"לא יוכלו לצאת אל הפועל כ, החיים אליו

ל האמיתי  שהחיים נערכים קמשה פ אותו"אז יהיו  הפרטים והתביעות נערכים ע, וממה בכללותםר מטרה

ועל פ הכח היותר', המשרים והשלו, אז יהיה הצדק החסד והאמתש ,פ תכליתם הכוללת"בכללם ע

י ביטול "אבל ע. אורה העליונה להתדבק בהםה בתוכיות החיים ויהיה מקום לכח הדין הנובע ממקור

הסתמן רק כפי ערך ההשערה ל ליוערכם מתח, כ עד שפלות ההגשמה היותר נמוכה"ורדים כי החיים, ורהת

חושים היותר ה מגבילה את כלל החיים רק לפי ערך המילוי של תביעותה הקלושה של ההשקפה הבהמית

,  התקבלות הדין ויחוסו הנאמן אל החיים יתמוטטול מוכרח הדבר שכל הנטיות המביאות. גסים

כפי המדה הראויה , בנותל תנאלהית מתחלת לתקן את החברה בדרכים של סתירה שעל מה ההשגחהו

כ בעון עינוי "ע. ימין הצדק בבחירה הטובה באופן נעיםל בשעה שהאדם מתעקש שלא לעמוד

שהחיים צריכים , ועיוות הדין, דרכםב החיים מתרחקים מן הדין מפני שאינו מ חזיק עמם במ הלכםש ,הדין

הנה כשהחיים , רעהל שהוא עוזר רק, וקלקול הדין, העיוות הביא בכלל החברהש קות את הפסולתעוד לנ

נפש ה ומתבטלת שמירת, תנפלים בלא שום הישרה של דת ודיןמ אז מרי הנפש, לוקחים להם דרך לעצמם

והיסודות המוסריים הרעים . כיזה רכהו וחרנ, והרכוש בכלל החברה שהיא עומדת ר ק בכח הדין

קבל נטיות של רשעה ל עד שרבים העלולים, כ בנפשות ומתמזגים ביס וד החיים"כ מתאחדים, גבריםכשמת

וממילא מוכנות סבות   . א כליון"חברה שאין להם תקנה כה נעשים כנגעים בגוף, באורח טבע קבוע

כדי שיתמעטו כחות , התמעטות הכחותב י נצורת"או ע, י דבר בכליון אישים פרטים"ע, ליון לבאכ של

כלה לגמרי  , אדםב רוח הפנימית שחוש היושר מטביעהאותה קורת . חיי הכללב כ"הרשעה המוגבלים כ

הוא שואף בעצם לטובה לאורה ולצדק אינו מוצא א ת   ש והאדם. מאופק ההרגשה כשאין צדק ומשפט

ו  נפש לא תמלאי  ו הוא אוכל ואינה אבל. ינו יודע מה חסר לו ולא  יוכל להתרומם מתוך שפלותוא ,חפצו

מיעוט השאיפה ו כל דבר וענין בהגבלה פחותה מפני חסרון הרחבת הדעהב המושגים מצטמצמים. שכע

מתוך אבדת הצדק . היד תוכל למששו והשינים ללעסםש לחפצים שהם למעלה מכל מה, לדברים נעלים

,  תא חדים כיון שאזלתכח המשפטמ והקצוות, עד שאפילו לחמם אוכלים במשקל, תורה הכלליתה ושכחת

, רשעה שמתגברתה מתקלקל מפני" שלי ושלך"והמושג , קניןההקפדה ממשפט ה בטל החוש של דעת

עד שהלחם נאכל במשקל , כ את מכשירי החיים"כ צריכים חיצי הרעב שהם מכריחים לצמצם



השקיף על מה  שאינו שלו בעין ל עד שהלב מתעורר, הזכיר כמה מדוקדקת הי א חלוקת הקניניםל ומעורר

א "אש , הכללי המאגד את כלל האומה וכלל החיים כולםרסרון הקישוח בא בעקרו מצדז "וכ. אחרת

ובהתבטל האגד הכללי נעשים . היא השפעת התורהש פ ההשפעה המיוחדת להם"א ע"שיאוגדו בישראל כ

כי רק עם  , ען וכיען נמשפטי מאסוי וכתיכ, ואין ברית אלא תורה, פרטים בלא מטרה והם נמאסיםה כ"אח

כללית היא ה והברית. ישראל ימצאו הפרטים את מקומם ב מעשים ובחייםל הכללית הנאותהההשפעה 

מכונת להיות נשפעים מאורה של תורה שדרכיה דרכי נועם ו ,מביאה את ה משפטים הפרטיים לידי פעולתם

 .תיבותיה שלום נ וכל
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תמעטים מ  כלה וכני אדםחיה רעה רכה וכהמה, חלול שבתו בעון שכועת שוא ושנועת שקר וחלול השם

ת   א וכתיב והשלחתי בכם, ת באלה אלא באלה"א, וטרו לית שנאמר ואם באלה לא, והררכים משתוממין

וכחלול השם , שמי לשקר וחללת את שם אלהיךכ וכתיב כשכועת שקר ולא תשכעו' חית השדה וגו

. שכועת שקרמלול חלול ויליף ח, ות יומתמ וכחלול שבת כתיכ מחלליה, לא תחללו את שם קדשיו כתיב

חיים המשתפך בחי המועיל ה אותו כח. מקורם הנם מתאחדים והם מתחלפים לפי הנושאיםב כחות החיים

אותו ו ,המתיחש באופן של הטבה לאדם נעשה כח של תועלת ונדבהו המטיב את יסוד המציאות הכללי

מתגלה בתור , ומכלה פסידמתיחש אל האדם בתור מו ,המתחבר עם החי הזועף ושואף להאביד ולהכחיד

כפי אותו הערך שהיחש , הטובו שהוא מקור החסד, החיים מתרוממים לטבעם הטהור. מקלקלו כח הורס

יחש של ה ותר מכל החיים עלול הוא האדם לגלות במדעו ובפעולותיו אתי .שלהם אל מקורם מתגלה בהם

פ "ויתפשט ע,  יסוד החיים אל טבעוהיה יותר קרובי כן, וכל מה שזה הגילוי יוסיף כח. החיים למקורם

יסוד החיים הוא חי העולמים חיי ש ההכרה העליונה. הרבות כח המועיל ולהמעיט כח המזיקל טבעו הטוב

, שהיא מתגלהכ בחיי הרוח. בחיי הרוח ובחיי המעשה: חיים בשני דרכיםב היא מתראה, ה"החיים ב

וכיון שמתנשא האדם לדעת יסוד . ייםות החחיש בכש מועלת היא מיד לבצר את צד ההרס והחרבן

וכפי ערך ההתגלות הפועלת על . שחיתי שוב לא יריע ולא, פ טהרת המושג של הכרת חי העולם"ע החיים

וכשהוא חוזר , ט בעומ תמעט פעולת ההשחתה הבאה רק מכח התרחקות כח החייםת כן, כללות המצוי

לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי   ", בר כח ההרס מתבצרכ לטבעו אפילו רק באורח  הכרה מדעית

הגביר אמנם כח ה טוב והבנין בפועל צריך כח ההכרה ל ."כ מים לים מכסים'  לאה הארץ דעה את דמ כי

של , צמה לכל כח של בנין ושל טובהע אז הוא מרבה, להתלבש בעולם המעשה והמציאות, ידי מעשהל לבא

לא תוכל , מעשהה ת שוא אין לה יחש בעולםשבוע. לאדם בפרטווכללות החי ל תועלת שיש בכח החיים

כ היא מסלקת   "ע. שלילה של השפעה עיונית קדושה וטובהמ רק נובעת היא, לפעול על חיי המעשה

,  וכל להתפרץ מגבולו בכל מרחב החייםי שלא, ותו המאור המחליש את כח הפורע והמאבד שבחייםא את

חיה רעה , כללות החיב וכן, בלעו ולהשחיתושחיתו הרעה מתגברת ל, םפרטיים שבאדה בין בכח החיים

כ "ע, חיי המעשה לשם איזה  מטרה מעשית היא מזדמ נתב שנועת שקר כבר יש  לה מהלכים. רבה

הכרה המעשית מרטבת  את  כל כח ה כשם שהמציאות של. כלה ושוללת כבר את  כח הטוב שבחייםמ היא

בעיים  ט גמתה באדם כל כ ח של חייםודו, מועלת לאדם בכח החיים שלהה ,ובהמה, החיים הפועל לטוב

,  כשהוא עולה עד הראש להשכיל, תברך ממ קורומ מקור החיים כשהוא, כלה, מלאים המביאים עז ועצמה

במדע ובמעשה של ההתענגות , הטובו עיקרי הוא להביא את החיים לאור החיים של העונג הנערץה שיסודו

שהוא , אלהיים בעולםה יו להרחיב את החייםובפועל בלכת בדרכ, הורה ועליונהט בדעה בהשגה' על ד



כי אין גבול , ין לגוונים הטובים שבחיים קצב ותכליתא ,פ הכרה כזאת"ע. עשות צדקה ומשפט

כל נפש אנושית פרטית בגוון ב אלהי ואין מספר לפרטי המאורות הטובים שיוכלו למצא מקוםה לאור

מנם יוצא א זה, ות הטוב בפועל בעולם המוחשת ההוד הכללי של מציאא י האנשים מרביםושאז ריב, אחר

באין אפשרות להרימם , תגשמים בהתגשמות שפלהמ כשהחיים, חילול השם הוא הפכו. מקידוש השם

אז אין במציאות עושר רב , כסיסםת רק אכילה ושתיה וכל ההרגשות הקרובות להן יהיו כלו ,לתעודתם

א מתמעטים "כ בנ"ע .נושי כלל מה להראות בהתרבותוולא ימצא המין הא, ווניהםג י החיים ולריבוירלציו

שראל י י אותה ההשפעה הרוחנית שכנסת"ריכים להיות מושפעים עצ חיי החברה בעולם. בעון חילול השם

שאז היא , לחברה רכי היחיד צריכים להיות יסודותצ לא רק ההכרח של, י קדושת השבת"יכולה להשפיע ע

החפץ , רק האהבה  הפנימית. ימאנ האהבה היחידית הנמוכה כמלאערכה ולא ת וכל להתרומם על ב שפלה

. שלום החברהל זה יביא  את הערובה העליונה, מצא בחיים כשהם במילואםנ הנעלה של אהבת הטוב שהוא

נ ששבת "וב, ז מן העולםוסור לכח המלאכה והמעשה לזא ,כפי היסוד הנמוך של ההכרח של הצרכים

,  מביאה לשלטון הרוח האנושי השלםה דוקא המנוחה, ון של החברהאבל לפי יסוד העלי. יתה מ חייב

מאד עמקו ' עשיך דמ מה גדלו", " ולזמר לשמך עליון' טוב להודות לד: יום השבתל מזמור שיר"האומר ב

ועתידה להביא את המציאות כולה  , חברה ושלומהה דוקא היא מביאה את  אושר, " מחשבותיך

חברה לא יהיה עוד ההכרח ה ויסוד, כרת על כל החיים במילואםיום שכח השבת תהיה ניל ,לתעודתה

יותר עליון ונכסף שימ צא בהתרבות החיים והתאחדותם ה א משאת  הנפש של הטוב"היחידי כ

ביאהההפרעה היותר נמרצה לסדרי מ ,חילול שבת, כ הפגיעה ביסוד העליון והנצחי הזה"ע. דדיהםצ לכל

התארגנותה של החברה מעברים ל שהם האמצעי היחידי, כיםי שוממות הדר"שתלמותה עה החברהואופני

, לל החייםכ יסוד כל אלה הפגעים בא מהחילוף הפנימי של עצם הסקירה עלו .שונים ומקומות מפוזרים

תראים בעת השפלת הרוח במחזה עכור מוהם , הנצחיתו שהם צריכים להשתקף באספקלריא הבהירה

במחזה הפוך ומחולל , חייםה ואת תוצאותיהם שבכל ענפיאת תעודותיהם , ת הציורים כולםא המביא

, " כשלוי דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה"כי , הולכים ונכשלים, תועיםו כ הם הולכים"ע. מכמו שהוא

, ת המוטעית הבאה מקוצר ראות וגסות ההכרהימעשה ההחלפה. וילפינן חילול חילול משבועת שקר

,  "  ורים ואזני חרשים תפתחנהע אז תפקחנה עיני", אשר נ אמן' דל אלה במילואם לעת בא דבר כ שיתוקנו

 " .לשון עלגים תמהר לדבר צחותו ולבב נמהרים יבין לדעת"
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ת  א ולא ת ט מא' שנאמר ולא תחניפו וגו, לקת מי שראלמסת ושכינה, ק חרב"נעון שפיכות דמים ביהמ

, מאים  או תה אינכם יושבים בהא אם א תם מטה ,הארץ אשר א תם יושבים בה אשר אני ש וכן כתוכה

יותר נוראה שיש בה לקיבוץ האנושי ה ההשחתה: ההפסד של שפיכות דמים כפול הוא. וכן בתוכהש ואיני

אנושית שנבראה ה תה הנפשחכ הוש"שכ, ע מזה הוא ההשחתה המוסריתר ויותר, מצד קיומו החמרי

והיא הפכה דרכה לאבד את חיי , נותן חיים לכל בטובוו המחיה חיים, הטוב והמטיב, בצלם אלהים

א מפורש  אמר   "כ, ל ישראל לבדםע ק נועד לא  לפעול רק"ביהמ. עומד לעבוד עבודת החיים בעולםה החי

מתי אמנם יוכל . עולםב וטו בו' תפשט אור דיכדי ש, "נכרי אשר לא מעמך ישראלה גם אל"שלמה בבנינו כי 

, כ מצב החברה האנושית שלהם"טב גאופן שעל ידם יוב ,וטובו להתפשט בעמים רבים' אור ד

שפלים עד הדיוטא התחתונה של נ אבל כשישראל. שהמוסר היסודי עומד בישראל ברום עזוכ דוקא

האורה לא חדרה ש י מה ילמדו העמים בראותםכ, ק להביא לעולם"וכל ביהמי איזה תעודה, שפיכות דמים



ייו ח ר עצום של רעת איש לרעהו להכריתלהסיר את הנגע היותו ,עדיין במקומה להאיר את מחשכי החברה

כי אין , ונח כח יותר גדול מהגרם המעשי לבדומ במצבן של ישראל פנימה. ק חרכ"כ ביהמ"ע, מן העולם

ובאין  , ]הם שפלים) [שפל' הי כי סוף כל  סוף מה בצע בחיים אם. םיכל   עיקר החי, תגרותמ השקטת החיים

נוזה של ג כ יש בישראל קדושה"ע. הקיבוצית רעה לעצמהעשה החברה ת גם אם לא, מטרה עצמית נעלה

שהנשמה הלאומית של כנסת  ישראל שואפת  , ישראלב י השכינה השרויה"הרמת ערך החיים עצמם ע

לפי אותו הערך ששום אדם לא  , אלהיו לפעול בחיים לפי הערך היותר מרומם, יותר נשגב ונעלהה להטוב

. רגשתם וכבודםה בראותו את תפאר תם ורוממות  נעימת, להמטרה לחיים כאה יוכל עוד לשאול מה היא

" לברית עם לאור גויים"מידה קרנים לארץ ולעולם המלא ו ,בהשלמה גמורה תגמר בבית ישראל פנימה

חברותי הפשוט שהוא אנושי כללי עומד על  ה כשהתיקון, ובן הדבר שרק כשהמעלה המעשית גמורה היאמ .

חברותית החיצונית לא תוכל ה מפני שהפעולה, ק חרב" אבל כשבהמ.העילוי הפנימיל יש מקום, מכונו

לית לנשמה הכה איך תתר ומם, " ראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיוןא הן", לפעול כפי ערכה הנועד

ישיבת . כ השכינה ממתלקת  מישראל"ע, ג מעלה"ע שהוא מעלה, להתעלות ליסוד המיוחד שלה

נושאים את דגל האור והקדושה ה גם מאנשים פרטיים. כללית שלהי נעוצה הרבה בהפעולה ה"אב ישראל

ם זרע ברך הי כ כל רואיהם יכירום, עם וצאצאיהם בתוך העמיםזרונודע בגוים  ,והרבה נלמד, יש ללמוד

,  שיש לו כל הנדרש לעם בכל היקיפם המלא, ם כולוע]ה[מ ,אבל נעלה הרבה מזה הוא הלימוד הכללי, "'ד

ק הנצמח "כ חסרון ביהמ"ע. השפיעל ראוי הוא,  עוזו בארצו ובחוסן ממלכתושמתעלה למרוםכ ,זה

ת ם מטמאים   א הא אם ,י לישראל"כללית גורם מניעת הישיבה הכללית באה מחסרון יכולת ההשפעה

 .ואיני שוכן בתוכה, אותה אינכם יושבים בה
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חרים  א וכאים, א לעולם ומגלין אותםגלות ב, מימין ויוכלותש כעון גילוי עריות ועבודת כוככים והשמטת

ונה ע וכתיב ותטמא הארץ ואפקוד' אל עשו אנשי הארץ וגוה שנאמר כי את כל התועבות, ויושכים במקומן

', פגריכם וגו] את[ז כתיב ונתתי "וכע. ותהא וכתיכ ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכ ם', עליה וגו

נשמיטין וניובלות כתיכ אז  תרצה הארץ את  ו .ואתכם א זרה בגוים' השימותי את מקדשיכם  וגוו וכתיב

 החלאים המקרים. שמה תשבותה וכתינ כל ימי', ל ימי השמה ואתם כארץ אויביכם וגוכ שבתותיה

חברה ההיא ה צריכה, ז שהם מתקבצים בריבוי גדול מפרטי אישיה"ללית ככ כשמזדמנים באיזה חברה

כל מה . כפי אופן ההשחתה'  והמכאוב יהי,רפואהה וכפי ערך החולי כן יהיה ערך. מירוק ורפואה

והם . ותוחכאובים יותר גדולים לדמ כן יהיה צריך, י צירוף הפרטים"ותר עמוק בחיי הכלל עי שהשריש

. עמים רביםל ון שמדת משפט הצדק העליון אוחזת בם ליסר גויים ולהוכיחע הנם משקלי תוכחות עלי

, י יסורין"א ע"שלא יהיו נקנים כ, טובה בדרכי חייהל י שינויים נמרצים"אמנם תוכל האומה להתרפא ע

לא כן . ומה בארצה ובמכונהקהשאר במל אבל האומה בכללה תוכל. ב"ביזה וכיו, חרב, חולי, ברד ,רעב

חברה כולה צורה ה מקבלת, שכשהם נפגעים, וגעים ביסודות של מעמד החברהפ המה החלאים שהם

פ יהיו כל דרכי "וע. יסודות החיים נלקות ממאורןל ע והמחשבות וההרגשות העקריות, מושחתה

ת עולמים מבלי אפשרות ומשחיתות דורו שהן הולכות, הארץ מסובכים באלפי מגרעות קבועותו העם

כליון חרוץ "א "כ לזה אין דבר מועיל. מסתבכים בעצם צורת האומה ועומק נפשהו כי הם הולכים, להרפא

רק אז . מכל תהלוכותיה וצביונה, יסודה ממ כונהמ תשהאומה נעקר, גלות שלמ ה , " שוטף צדקה

כ כשיקובצו בניה "ואח. עשהמ תכנס הר פואה והטבת הדרכים הפרטיים לכלל, ותתה הכלליתע כשתכיר



ושרשת היא   מ כ עמוק"ולפעמים כ. טוהרת מלכ לוכי הלכלוכים הכללייםמ יוכלו לחבר צורה חדשה, לתוכה

עד שגם אחרי פיזורה והטבת דרכיה תוכל לשוב , אומהה חייההשחתה הכללית עד שקבעה לה יתד בעומק 

, סודיים הנובעים מעומק ה כללי כי גדולה ההשרשה של קלקולים. קדום בקלקול או דומה  לוה למעמד

וזה פועל . לושז שהוא קיים וקשור בעבר "א מייתיורוח עם איננו נמחק כל ציבור, כשנתקלקלו יתידותיו

,  " ואף בעונות אבותם אתם ימקו", " ון אבותםע דו את עונם ואתוהתו. "בין להיטיב בין להרע

וכלו יסודות הרקבון לשוב י , המקולקל פרח בהם בחזקהםשצביון החיי, עם עם הארץה וכשמתחבר

, גרעותיהמ גלות שהוא פועל בשלילותו מחיקת הצורה הכללית עםה התרופה המצטרפת לזה עם. ולפרח

אבל , כ בעלי חסרונות וחלאים מוסריים"הם יהיו גש שעם, ם זריםעמי, י אחרים"היא הושבת הארץ ע

והרוח של הישוב  , קליטה טבעיתב  האומה עצמה ואינם נקלטים בהחחלאים הזרים מתאימים לרוה אין

ובין . רבה מן הארץה שכבר נת רחק, כ על נקלה רוח חדש וזר לגמרי"התעורר כל הציבורי דוחק שלא יוכל

להתרפא רפואה שלמה , בשובה אל ארצה, לולה יותר אזע והאומה, התאחדכך וכך יוכלו הקרעים ל

ראשי הפועל בחיי הכלל לקבע להם ה הכח" . כי בושת עלומיך תשכחי", וריהעשוב אל חטאת נל מבלי

יתר מעלה ב ל יסודות החיים הראויים להתכונן לאורך ימים ולהתעלותא צורתם הנאותה והמתאימה

השאיפה הפרטית העמוקה לראות חיים טובים כשרים ו ,פחה כבודה ושלומההיא קדושת המש, מדור לדור

כ לחיי "ומתענף אח, ולך ומתערהה הוא, כשהיסוד הזה פורח יפה. מלאים תם ויושר בחוג משפחתוו שלוים

גל נעול מעין , להכ גן נעול אחותי. "נאורה ומלאה עז של צדק, דושה וטהורהק עם שלם בתור משפחה אחת

 מה שהוא מביא שואה כללית על" . פרים עם נרדיםכ ,ך פרדס רמונים עם פרי מגדיםשלחי. חתום

כשהיסוד  . הוא גילוי עריות, בהםש מרכזי של החיים הכלליים ומחשיך את כל מאור  ו כל טוהרה היסוד

ל רשע שאין ש שוב הכח העממי מבקש לו ת פקידים זרים וסמוכות, ם נלקהע הטוב שראוי להיות לברית

רקב תעד שחיי החברה מוכרחים לה, ד להשחיתע והרשעה הולכת וזוקפת קומה,  וממשבהם יסוד

הפגת המרירות ש בחיים הכלליים ו ,א הגלות השלמה "וסוף כל סוף לא  תמצא תרופה כ. רשיהםש מעומק

ת חיי   א הדבר המעמיד. י אחרים שבאים ויושבים שם"ע, ארץ ותנאיהה כ עם"הרעים הקשורים ג

האידיאלי של   תלוי בעקרו באותו הציור, תוספת כחו ור לתן להם אור חיים של פריחההמשפחה וחיי הציב

,  כן תגד ל נשמת האומה, קלוט בקרבוה ולפי הזוהר המושכל והנצחי, לפי גודל האמת שבו. חייםה כללות

ר המביאים קפידה ז כן יתפשטו ממנו ענפים שהם זמורות, שפלות שביסודו הרוחניה ולפי. תפרח ותתקיים

ת א כ היא מביאה לעולם"ע, ז"א עיראשית העליונה שבעליונות הה כלל שפלות המחשבה. וקלקלה כללית

, חילוף המעמדים והמקומות" . תאזרו וחותוה ,התאזרו וחותו... רועו עמים וחותו. "הגליות הכלליות

וללו את יח, נלוים להםה מחלישים את כח הציורים המורגלים והמעשים הקבועיםה ,שינויי המושגים

שחתת ה י"ע, מראשו עד רגליו, מחלה המקפת את כל הגוי כולול ההכשר לרפואה הכבירה הנצרכת

א לחברה  "וא, תלקט במלקט וברהיטני ש ר"א לה לרה"א, מנם בכל אופן היותר רצוי שבחיי החברהא .ז"ע

ה עליהם כללית ומעלה שעולה כאבק ומקלקלת את חלקי המכונה, קמומיות שבלבע לאומית שלמה בלא

ז שסדרי החיים  "כ. השביתה הכללית, הפסקה ז חקקה תורתנו הקדושה חק"ע. חלודה

מעשיים הם אינם עומדים ה והקלקולים. קשה לתקן כל קלקול, ולכים במרוצת הזרם שלהםה החברותיים

רצויות ה ז שהסביבה איננה מתאמת לדיעות"שכ, בוכות בדעותמ כ"א הם מסבבים ג"בפני עצמם כ

פ המעשים "מובן שהשרשת הדיעות שע. לתי נכונותוב היא עוזרת להוליד דיעות רפויות,  בפועלוהקדושות

ריכים שינויים יותר נמרצים צ ולעורר את  טהרתם ותיקונם, מן של תק ופה יותר ארוכהז לוקחת

שובים של  ח כוונת לעומת ההשבתה של המהלך המעשי בחלקים היותרמ כ השמיטה היא"ע. ומורגשים

ושבתה "פ השיקול של דעת היותר עליונה "עשיים עהמ ז נותנת היא יד למצא חשבונותיה"עיו, החברה

תבואת הארץ עד אותה ההרחבה מ שמיטת כ ספים והעזיבה הכללית, בהשויה מעשיתו." 'בת לדש הארץ



חברה הסוערת ה הנשכחת הרבה לפי מעמד הסואן של, זכות בעלי החייםל של הנטייה המעשית אפילו

והיובל כבר הוא עומד לתן לב חדש ורוח . הנלוים להןו תופניה עם כל מג רעותיה המוסריובגילגול א

כ השמיטין "ע. חסרונות המעשייםה על מצב הדיעות שנקלטו במגרעותיהן לרגלי, קודש העליוןמ חדשה

. ץצדקה בארו אוהב חסד משפט, אלהי ישראל' להיות לעם לד', כלל בארץ דה והיובלות הם הנם מעמידי

בלי מ עם כל חלאת תולדותיהם העיוניות והמעשיות, חברותייםה הביטול מזה הוא ממשיך את החלאיםו

ההפסק האיום , החרבן הכללי, דבר הנורא מכלה עד שתבא המחלה לזאת המדרגה  הירודה שרק, הרפא

וש חלקים הנרפשים ולחידה הוא יעזור לדחיית, י" ברוח משפט ורוח בער"סודות הכלל י המחליף את כל

 .שכותת כל ימי השמה, שהצורה באור חד
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אלמנו ת  ו יתומים, וכחורי שונאי ישראל מתים, תחדשותמ בעון נכלות הפה צרות רבות וגזרות קשות

נף ח כי כ לו, ו את יתומיו וא ת אלמנותיו לא ירחם' א ישמח דל כ על כחוריו"שנאמר ע, צועקים ואינם נענים

האדם מורכב מנטיות טבעיות ונטיות . דו נטויהי ודע לא שב אפו וככל זאת, ומרע וכל פה דוכר נבלה

נפש האנושית על כללות ה כשמסתכלת. שתיהן הוא מקושר עם כל כחות הטבע והמציאותב ,בחיריות

ז י מצא א ,על יחוסם זה לזה ואל הכלל כולו, כל הנטיות שבקרבו פנימהו השלשלת הגדולה של כל המעשים

כ כאלו שנפש היפה "ל הנטיות והכחות ימצאו גש פ שבפרטם"אע. םה ומרומהכל נעל, שהכל יפה וטהור

ידוע שאין ההשקפה הפרטית ו מ גלוי"מ, מוצא בעל הדעת הנקיה בהם איזה כיעור ושפלותו ,סולדת בהם

סקירה ב תמצית העולה מהשקפת האמת הכללית הסוקרת א ת הכלה א לפי אותה"השקפה אמיתית כ

בסיועה של הסביבה  , חוצה כלפי החברה הכלליתה אדם מתפרצים לצאתהל כשהרגשות הפנימיים ש. אחת

לפי הצד היותר אמיתי והיותר  כ צריך הפה להיות מכשיר את   הציורים, י הדיבור"מתפעלת עה הקרובה

תכנסים וממילא  מ ששם כל נחלי החיים, מטרה היותר כללית ויותר רוממהה שהוא כלפי, מעולה שלהם

דיבור ה אותם המעוררים ביחוד את כח, שהמאורעות של החייםכ אז. וטהרההכל מתבטא  נקי מלא חן 

ותוספת , הם מוסיפים פרי להפה האנושי, חוסםי הם הולכים כסדרם בשלותן ונעימות, מצד חידושם

,  וקישור טוב מביא טובה. הכללותו בגוון האמת , רחבת את החיים עוד יותר בעושר הציוריםמ הדיבורים

מביא טובה  ה והעשרת הדיבור, ולכים גם הם מתאימים להרחבת החייםה ייםות הטבעעעד שהמאור

כ לטובת "עולם מתאימה לטובת כל פרט ומכוונת גל וכן המאורעות של הנטיה החברותית היא. לעולם

הרחיב את כח הדיבור שבאדם על ל צד החידוש המחוייב להיות בחיים ימצא את עצמו מ וכןש כדי, הכלל

התקופה שבאדם . מעשיםה ולפי רוב הדיבור הטוב יזדככו המחשבות וירומו, בטבעו יונות שבחברהזכל הח

שבהם  , בחייםש היא נשענת הרבה על אותו הצד היפה. קופת הבחרותת היא, שהיא מלאה עז וששון החיים

יד של החיים תי שכללות הע"ע, חובו לידי קשר של תחיהב תעז יד האדם להביא את כ ל הרגשות הצפונים

מפני ששדה החיים , גוון בהיר וכלליב ההליכות הרבות המשולבות בתוכו מתיצב בציור הבחרותל כ עם

בחרות נעשים עם העז ה וחיי, כ בהתאמת החזיונות וצירופם הכללי הכל מתעלה"ע .עודו לפניו בכל הקיפו

פעה י סיפהומו, ר בתוך כל לות החייםזכעין אבן נ, ל היופי והעידוןש ועם הנטיה לפיתוח ההרגשה, שבהם

פועל , דיבור כשהוא שומר את תפקידו כראוי לוה כח" . עטרת זקנים בני בנים", אפילו להזיקנה והשחרות

כל קובלנא , גש מתעורר לטובהר כ כל"ע. כללית לרומם את ערך החיים ואת דקות ההרגשהה את פעולתו

השפיל את ער ך   ל לו עלוליםאותם שהם אפי, ובהיות הציורים הפנימיים, עזרהל שבחיים היא מיד סמוכה

הנימוסי , י הדיבור האהוב"ללותם ומתקדשים עכ מתעלים עם, החיים כשהם מתבודדים לעצמם



מביא את הלב  , פסד החייםה וכל מחזה מעורר יגון של. עשים החיים על ידיהם יותר יקריםנ ,והמקודש

ציורים הפנימיים ה לקדש אתאבל כשהדיבור יהפך מתעודתו הנשגבה  .רחמיםו לידי התעוררות של ישועה

ויציג , קישור הטבעי הנשקף לכל נפש אנושית הגונהה עוד יפרידם גם מאותו]ו) [א"כ(, י כללותם"ע

אז אם ת לך  , חלה זו בכללות החברהמ מיד בהתרחב, ק את  הצד  העלול לכיעור ולשפלות שבהםר לראוה

, ותה פנימהא פש האדם ומכנסותתגרת  לחץ הסבות הטבעיות המדכאות את  נמ הכסדרה ולא ת שיג מועק

,  תלך ותרד החברה האנושית מטה מטה, יומהק ומכריחות אותה להתאחד עם כל כחותיה למלחמת

יצורף להיות , יחה והרחבת פהש הפך למפלצת נוראה עד שכל נושא חדש שבחיים המעוררי והדיבור הכללי

פיק את הזוהמא  י ,פי כשהוא מתכנסעד שכח העז והיו, למוסר החברה בכללהו  הפרטירלכלי משחית למוס

רגשות היותר נמוכים כשהם בבדידותם וצורתם ה מצד ההתגלות של, היותר נוראה שבאדם

מפני עלילות הדיבור הנמאס  ו .התקופה היותר מזהמת את ה כלל כולו, כ תהיה אז הבחרות"ע .המכוערה

, ולכת וכההה ת ההרגשה להיותמוכרח, ציורים והכחות להרע ולהשחיתה כשהוא פועל כולו כמו שהוא על

, והחיים בעצמם מתיצבים בתואר שפל, רטיו הרעיםפ כדי שלא תרגיש באותו הכיעור של הניבול לכל

וכל הלב כלל להרגיש את הצער י כ לא"ע. ק אסון נמשך מחפצים בזויים ומכוערים של האדםר כאילו היו

טבעיות , בותר  בעון נבלות הפה צרותכ"ע. נדכאים מסבות ההפסד של החייםה העלבון של האומלליםו

למען החלש את כח , רעות הללו תוכן לשיחה בהכרחה והיו. מתחדשות, וגזירות קשות חברותיות

כ עד "והבחרות מתנוולת כ. אדםל ל השיחה המכוערה העומדת להתבצבץ מהלב הנשחת אשרש הכיעור

כי כבדה , עניםנ ת צועקים ואינםויתומים ואלמנו, היות במהומתה ומיעוטהל שרפואת החברה מוכרחת

לסבת התפרצות צדדיהם  , נם ואת רוממות ערכםח והחיים אבדו את, האוזן מלהתפעל מכל ציור

רק . ההתרומם בנפש האדם פנימל מאין קשר ואין דרך, בתור פרטים בודדים, התגלות כיעורםב הפרטיים

פרטים של איזה ב  הדמיונית להתגדר ראותו שעם כל קטנות ציוריו ומחשבתוב ,אז ישוב האדם ורפא לו 

הם , דיוטה התחתונה של שפלות מוסרית וחמריתה שהם הביאוהו עד, ציורים כשהם לעצמם

קוים  א בתור"כ, קרים עובריםמ  והם פועלים ברעתם לא בתור, אוגדים עם כללות החיים שלומ ז"עכ

איומה  ה אל הוא בהשפלתואז ישכיל כמה נו. חיים מן הקצה אל הקצהה מקיפים ומבריחים את שדרת

א בכל זאת לא שכ "כ, כ אין הרעות עוברות בשטף"ע .ובזהמו את הכח המאחד ומקדש את כל קרב וכליות

  .דו נטויהי אפו ועוד

 

xbl . 

 
אלא כל המנבל את , עים כלה למה נכנמה לחופהדוי אמר רכ חנין כר רכא הכל, מאי ועוד ידו נטויה

החיים בכללם משתקפים למסתכל . ליו לרעהע שבעים שנה לטוכה הופכיםד של "פילו חותמין עליו גזא פיו

הכיר את המאו ר  ל האדם שהתרומם. פנימי לפי ההכנה הנפשית של כל אחד ואחדה בהם בתוכנם

יש המעלה המלא חכמה ואור חיים של חסד ורדיפת א את הזיו והתפארת של, והקדושה שיש בחיים

הדרם הרוחני הוא הכח המושך ש עד, ו בתור חזיון קדוש ונהדרחיים בכל סעיפיהם עומדים לפניה ,צדק

נפש בלבושם ה הנם מתלבשים בעמקי, גם אותם החזיונות שהם מושפליםו .היותר גדול לכל מאורעותיהם

אבל מ י שהשפיל נפשו . א הם מרוממים אותן"חיים כה וגמים את פולא די שאינם , המזהיר מצד תעודתם

מושך הפנימי של כל עלילות ה אין בו כח להכ יר מהו הכח,  של החייםהשקיף על הערך הנעלהל מבלי

יותר ה לפי גסות ההרגשה, כ הם מתיצבים נגד עיניו בניוולם"ע, יפהה החיים מצד התכונה המוסרית

ולכת משולבת עם המוסר הכללי של תכלית החיים ה היא, כל מטמוני החיים הידיעה החודרת את. שפלה



ציור השפל מצד עצמו מחוץ ה אבל השפלות המביאה להרחיב את. ם וטהרתות תומת ה אדא ולא תפריע

, ל הוללותש למין תעודה, הוא מבלבל את הציור של כלל החיים, סיבותיומ לגבולו הכמוס והנכלל ביתר

וצד הציור שיוכל להיות נשפל , לה למה נכנסה לחופהכ הכל  יודעים. שות גסות  ו טמאותגושכרון של הר

ועל פי , הבת החיים ותולדותיהםא בכלל, י התכללותו בידיעה עדינית ועליונה" מתרומם עדיעה זוי בציור

ת הציור א מוציא הוא, אבל כל המנכל את פיו. צמם מתעדנים ומתקדשיםע הציור העדין והקדוש החיים

כ אפילו כבר הוכשר לחיים "ע. השפלה בהמיתו של כללות החיים הנהדר בקודש במקורו לכלל זילזול

וכפי מה שתגדל . מוד בהע בחללו את קדושת ההשקפה הכללית לא יוכל, פארת ועונגת ים מלאיםטוב

א  "מאו רו כמ לוצאחר שלא רק פרט אחד מפרטי החיים הועם א, מוסריתה כן תהיה נוראה נפילתו, שלותו

 אשת חן"ו, כבוד החיים ותפארתם יכן אושר האדםב כי רק, כ נהפכים עליו לרעה"א. כלליות ציורם

 ."בודכ תתמוך
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שנאמר שוחה עמוקה פי , עמיקין לו גיהנםמ ר  חמדא כל   המנבל את פ יו"אמר רבה כ ר שילא א

כשהם פועלים , שפל מדרגת הבהמותל רשמים הטבעיים שישנם בנפש האדם להיות על ידם יורדה .זרות

פוך מטבע ה וחנינמשך האדם על ידם במצב ר, מוסרי של האדם שלא כהוגןה י כשלונו"את פעולתם ע

אז היא מרג שת , אורה והנשמה מתנשאת  למרום טבעהה שבבא זמן , הנשמה הטהורה והאלהית שבקרבו

הוא  , י דרכיה הפרועים"ילה הפנימי עח  מקרבהישנתדלדל, מיעוט הכח. כי טבעה בבוץ, רתה הגדולהצ את

להבעיר את תשוק תה  ו א להטעימה את מעמדה האומלל והאיום"כ, ולה בשלמותהכ מועיל לא להחיותה

כל אלה המה תוצאות הגיהנם גם אם , ת שמיה הבהיריםא להחלץ מחשכת הדמיונות הגרועים שכסו

אמנם בהיות האדם משתמש  . דיבור שלוה י סיוע כח"ע רש האדם את כחו הדמיוני הרע והכוזב להרעפ לא

הוא נזקק למלחמה ו ,ת הציורים השפלים שהם גם מבלעדי ההקצה קבועים בנפשוא בכח הדיבור להקיץ

נתגד ל ש ציורים המתפשטים בהרחבה לרגלי הגברת כח הדמיון הרעה הנה, קבועה לרדות בהם ולנוגשם אז

רשמים הרעים בהעמקה יותר גדולה מכפי מה שהם ה בעים בו אותםקכ נ"ע, לרגלי הדיבורים ההוללים

אדם רפוי ברוחו ולא ישים ה כ יכולים להתפרץ לידי מעשה אם יהיה"שהם ג, ציורם הטבעיב קבועים בו

 .יו מעמיקים לו גיהנםפ כ כל המנבל את"ע. מעוזו' יראת ד
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כ חזקים בו "כ האדם חלש ברוחו וכ"כ. יפול שם' עום דז שנאמר, נ כר יצחק אמר אף השומע ושותק" ר

ונעשה , בר ממעלת טהרתו ותם נפשוכ עד שבהתעוררות של שמיעה רעה ושפלה ירד, יוריו הבהמייםצ המה

לעקר , קדם את הרעהי אם לא, י לירד מדחי אל דחי"ויוכל ע, מצבים בלתי טהוריםל ז כבר עבד מכודן"עי

זה היוצאת מעצם כח הקדושה של הנשמה האלהית המכרת ע ל מחאהשי עז כח "את פעולת השמיעה ע

ה הדמיונית סוף סוף שההגדל, שתיקהב ז שישאיר את רושם של השמיעה"אבל כ. רכה ואת מקומהע את

זעום , מדבר בעצמוה וסופו לרדת לאותה המדרגה של ההשגחה של, לא דעת בעליהב תפעול את פעולתה גם

 .יפול שם' ד
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לא ו .שנאמר חבורות פצע תמרוק ברע, פצעים יוצאים בוו אושעיה כל הממרק עצמו לעכירה חכורות ר"א

ההדרכה  . י מימן לעבירה הדרוקן"נ כ"אר. טןב שנאמר ומ כות חדרי , עוד אלא שנירון כהדרוקן

היא , חברה בשני צדדיםה היא משחתת  א ת האדם ואת , נוטלת את  כל זיו האדם  בשפלותהה המקולקלת

ל ש מגרעות מורגשות ואיומות מוכרחות להולד בצדדים החיצוניםש משפלת את הערך החברותי עד

י היות האדם "א ע"אינם נפעלים ככל אלה ש ,לשלום ולנדיבות, ביחש לצדק ומשפט, החברה האנושית

 ןדולה היא הרעה של אבדג אמנם חוץ להרעה המורגשת החיצונית. זוהמא של שפלותב בלתי מתלכלך

פום ל ,זאת  המחלה היא פנימית. לול להרגיש את כל אמ ת ו כל נשגבע של הריחוק מהיות, הקדושה והמוסר

'  כי מאין דעת  את ד, היא מוכרחת להתגלהבל א ,ריהטא אינה ניכרת במהלך החיים של החברה החיצונית

כ כל הממרק עצמו "ע. התפשטותו שפלות של כל המדות המעשיות היותר שפלות לבקש שררהה מוכרחת

פנימית תתן ה ומצד הפנימי הנה המחלה, קלקול מכות ופצעים יוצאים בוה מצד החיצוני של, לעבירה

וחיי החברה נראים כמהלכים , החיצוני בולטרושם ה וכאשר לפעמים אין. שנירון בהדרוקן', אותותי

א מסיבת כהיות עיניו וקוצר  "כ אשר באמת  אין זה בא, חייו הפרטיים של האדם וכן בחיי הכללב כסדרם

נפשי של ה פנימיות שהן מורגשות לחודר לראות ולהכיר את המעמדה כ התוצאות"ע, ראותו של האדם

זהו כבר אות שגם הקלק לות המורגשות החיצוניות ו .וקןמן לעבירה הדרסי, הן נותנות אותותיהן, החוטא

מ פעולתה הפנימית "שמ, לפי חוץכ נה מורגשתיוהוא כלל גדול לכל ירידה קטנה שא, אחרו לבאי כ לא"ג

 .ל רעכ אשרי שומר ידו מעשות. כ כלפי חוץ"המשך הזמן את כחה גב והיא כבר תתן , לא תמחה
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, החלאים הפנימיים. ושל כשפים דק, של רעב תפוחו ,בירה עבהשל ע, ר שלשה מיני הדרוקן הם"ת

חיצוניים שהרבה יותר מזדמן ש תהיינה ה הם מאלהלריכים יותר לביאור המסיבות הכלליות שצ הם

המשכה  ', הא: יקריותע י שלש סיבות"ההנהגה האנושית אפשר שתתקלקל ע, כללב והנה. סבותיהן גלויות

בקע ל ואור הנשמה העליונה לא יוכל, ימצא האדם כולו גופני וחמריש יותר מן המדה לצד החומריות עד

סוף זה העובי והגסות עצמו לענות בחליים רעים  ו ,המת חומריותו הגסהובקרבו מפני חשכת עובי הגוף וז

שיואל האדם ללא תכלית כ ,הצד השני הוא להיפך. דוקא ממינוי מעביותו וחומריותו, טןב ומכות חדרי

מנם  א ידוקדק, טובה ויתר הדברים המוכרחים לו להעמדתו וקיומוה המשקל של הכלכלהלשדד מגופו את 

א למשואות יפלוהנפש "כ, וסיף אור שכל וצדקת לא, אבל הדקות העוברת את הגבול הנכון, אז החומר

מאשר חטא ", הוא שלא כהורהש ותוצאות רעות חומריות וגם מוסריות תצמחנה מדרך כזה, חדי והגוף גם

ל קא יקל"כ ,שמפסיד את הסדר לא יעמוד רק על מניעות הכחות ומיעוטםכ  הכלכלהוטמיע. ן"שעל הנפ

כאשר אין ביכולת הכח החומרי לתן לגוף מצב הגוף ו .כ את סדרם מאשר לא יתן להם את תפקידם"ג

 צד ההתגברות של אותה הרוחניות מ ,ילוו אליו כחות פועלים מפסידים ומפריעים שלומו, תוקנתמ ושלמות

חיים כשאינו מוצא ה א כינוס של רוח הבא מכח רוח"כ, ובה לא לגוף ולא לנפשט המקלקלת שאינה נותנת

כללות ב שהם שולטים, שלישי הוא ההשלטה של כחות הדמיונייםה הצד. עזר כלכלי הגון להשלים פעולתו

י המון "ים עופוגעת בפרט, טהורה הנאותה להםה א כל זמן שלא התעלו על רוממות המדרגה השכלית"בנ

ראויים לפעל מצד הדמיון ה ותאתכסיסים שונים העשויים להפגיע את כל כחות המציו מעשים רבים



בי חנינא ר והם הם מעשי כשפים ושרק. מושפע מן האמת היותר עליונהה הכללי כפי מדת ריחוקו של אותו

הוא היה במוחלט יכול , יכולו עליון ושכל' רגשותיו היו ובכל דרכיו ומעשיו הליכותיו, דנפיש זכותיה

אבל לפי אותה המדה שהנטיה . תיב כ אין עוד מלבדו, תאיננו נפגע משום השלטה דמיונית כלליש לאמר

כך הוא , ליוןע אדם בכל הליכות חייו מרוממות יסוד האמת היותר נשא ויותרה הדמיונית מרחקת את 

אמנם הד מיון . פעול עליודמיונית הכללית יכולה לה מסור לאותן הפחדים והצערים שהשליטה

בהוראה הראויה , יובי ומצוי כל עיקרח אין בקרבו ענין, כשהנמשך מחמתו נפגע, עצמו איננו כלוםב שהוא

י רק המציאות כ .בהתאמצו להכיר כי אין עוד מלבדו, השליטו על כל המחשכיםל לעודד את האדם

א לה . וכל רעה לא תקרב אליו, י'שגב במגדל  עז שם די ואז, האמיתית של אלהים אמת  הוא לבדו הוא

ומרענ  , רה המכבדת את עובי החומריותביעמ ,תשמרנו מהם' כה של תורת דראשי הפגעים שיושר דר המה

כללותם ממציאות מציאותם ב ובאים, ומכשפים המשליטים את הדמיון, רוחניות המקולקלתה המתפיח

אמנ ם   . א  אפסיות" א מת כמאין מציאות,  השכלי שהוא דקו ,הכללית לפי ערך מצב  המוסרי

א לפי אותה המדה שאור "היר כב לא יתבארו להיות מוארים באור, זביםוריקניות שבדמיונות הכה אמתת 

'   ונשגב ד ,בהסרת פני הלוט על כל העמים , של כללות האדם, לב פנימהה האלהי יהיה הולך וזורח בקרב

 " .לבדו ביום ההוא
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והדרך , יותיוטהאדם הוא נתון במיצר בין נ. סיתא ,סע מי מפי" שאמר רבונו, שמואל הקטן חש ביה

והכשלון של הצדיקים  . כשלים בהנ כ"ואין עומדים על הלכה זו אא, גמרי קשה מאד להגיע אליול הממוצע

מען יתברר ל ,עד שהם מתיסרים ב יסורים של אהבה הללו, רעון הכח החמריג הגמורים הוא בהכרעה לצד

הטובה הפרטית לצדיק . מילואובלתן לכל כח חוקו ו ך לפלס כל הדרכים במשפטלהם המשקל הנכון אי

אבל , דוייק בהליכות חייומ  וצאת מתוכחת מוסר כזא ת למען ידע איך לאחוז את הקו היותרי אמנם היא

,  עתוד באין משכיל לדעת עד עומק סוף, מראית תו כחתו כלפי חוץמ בחרדתו על ההשפעה היוצאת

פי הרגיל ברב חטאות האדם בנטיה יתירה לצד כ ולי עוד יוכל לחשוב שהעונש נכרךוהמסתכל החיצוני א

וד אינה מספקת לההרחקה ע וליד מושגים מטעים לחשוב שגם דרך  הקודש של אות ו צדיקי וזה, החומריות

שרה י וגם רבים יתיאשו מהתחזק בדרך. יצא משפט המוסר מעוקלו ,הדרושה מהכרעה לצד החומריות

רבה מכל דברים יתירים מעניני הנטיות ה חקרוגם אם ית, יוכל האדם לזכות ארחובראותם שלא 

פץ שיצא מגרמתו  ח ז הוא נגד מטרת ההדרכה הישרה שכל איש צדיק"וכ, די חובתוי החמריות עוד לא יצא

ויתר על טובתו המוסרית ש היתה , היות לאחרים תקלהל וכיון שהטובה המוסרית שלו תוכל. לעולם

אלהי '  כללית כראוי לעבד נאמן לשם דה וכפי רוב דאגתו   לפעולה המוסרית, תקבלת אצלורגיל מה כפי

 .כ איתמי"ע, י"עשהי רצון יראיו", עולם
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חיים ה הדרכים הכבושים לרבים במשקלי דרכי. מכפין נפשיהד אמר רכא ידע נא ביה כנחמני, אביי חש ביה

שעומדים למעלה , וליםדדברים מצויים באנשים ג ה ביותר, מוכרחים הם שימצאו בהם יוצאים מן הכלל

הנה , חטאם אל סדר  היצירהב אמנם גם הגדולים הללו. מסוללים לרבים בכחותיהם הנשגביםה מהדרכים



לבל , ובהט הנה יהיה מזה תולדה. כרוך בעקב הפעולה הבלתי מסודרתה יקבלו כמה פעמים את העונש

וידעו שאם ילכו , שהוא צריך לבור לעצמו, יש גדולא  לויהינו רבים לאחוז באותו הדרך המיוחד שיראה

דולים בקבעם להם דרך מיוחד אפילו ג ואותן הטובות הגדולות הרוחניות הנמסרות לאנשים. כשלוי בה

ק דרך התורה ר כ"ע. זה לא ישיגו כל מי ש לא באו לאות ה מדה, חיים הקבועיםה באופן של פגיעה בסדרי

כ בתור  "ע. חר מורם מעם גם ביציאתו מסדר המורגלא  שאין להרהראם, הכבושה היא הראויה לרבים

אף  , ו יש רשות לאחוז באורח כזהל אבל רק. וללת אמר רבא ידענא ביה כנחמני דמכפין נפשיהכ הערה

 .ינוניםב אבל חלילה לאחר לעשות כמעשהו כי לא זוהי מדת, פול יקוםי ואם, מכשולות] מלא[שהוא 
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על ב שאני רבא דאנטי ליה  רכנן בעידניה, דר מנפיחי כפןק אמר נפישי  קטילידכא הוא והא ר, רבא חש כיה

אבל אם גם . עניני החומר היא אמנם חובה כוללתב הדרך הישרה במשקל השמירה הראויה גם. כרחיה

עשות גם יותר מ כחו בשביל טובת ל ,מבלי לותר לפעמים, רבים ישקול את הליכותיו במאזני הדיוקל העובד

לא , טובה הכלליתה ובערך של. נמצא העולם לקוי, חומריים בין בענינים הרוחנייםה בין בענינים, יםהרב

וף  ג יפגע בו אם תפרע העבודה הכללית בכל דבר הנצרך לשמירתש יעלה הריוח של השמירה באותו ההפסד

, טייםפר יתן המשקל הקבוע לאנשיםנ לא להם, כ גם העובדים הכלליים במשטר המדיני"ע. העובד

יתן לקרבן נ ויהיה כח הבריאות שלהם, פש בכף רק להפיק טובת הציבורנ כ"ולפעמים הם משימים ג

וכל דבר וענין צריך אומד יפה לפי , ל משקלש כ כמה פרטים"אף שיש בזה ג, לתועלת הכלל כולו

 ותוצאות  .ומאלה היה רבא, לליכ מ נמנע הוא שלא יזדמן מאורע כזה בעובד"אבל מ, תועלתוו תוצאותיו

. דק נעלה ונשגבצ אף שנובע ממקור של, דר לדרך מ ס וכן כזה שלא יעבור גבולוג החלי בעצמו ישמשו לעשות

יעוררנו לדמות דרכי הנפש בשמירת בריאותה , פןכ הפתגם הכללי של נפישי קטילי קדר מנפיחי

,  כשמתגב ר' בר דהרעב לד. ריאמב גם לנפש ימצא מחלת רעב מחוסר מזון רוחני, מירת הגוףש לארחות

, טילת המזון הרוחנינ אבל גם עם. דוגמת הדרוקן הגופני, חדרי הנפש הפנימייםב עושה תכונה של מחלה

הדברים , שים לב כי כל מה שנ כנס בנפשו של אדםל יש עוד חובה, ועם השביעה ממנו כראוי 

בלא משים יעלו , ודיועותיו ולימד ,וכשלא יצרף ויזכך מיום ליום את רגשותיו, תחברים עמומ הסיגיים

חסרון היסוד  מ וזה הנזק הוא יותר מפסיד. תחת התועלת יביאו נזק  מרובהש ,בלולים עם עירובי דמיונות

דהיינו לקיחת המזון  , פעולה היותר טובה ומשלימהה י"שמצד היות תחילת הוייתו באה ע, המזין

א לכל דבר שיש לו זכות קיום נמצה ו בכח הפועל החזקנכשלא זכה ותהפך לרועץ תזיק, טובה הרוחני

עד שלפעמים , פשונ לפי רוממות מושגיו וזכות, זיקוק הוא בכל אדם לפי מעלתוה ואמנם. בחוקי החיים

היות שקוע מחוץ לעולמו הפנימי שבו מתיחדת האורה ל המזקקת את הא דם, העבודה שכלפי חוץ

והעול הציבורי הוא  , בלם ס ינוחליינו הוא נשא ועונות. רוןתעומדת להיות מזדככת ברב יה האלהית

מגנית  ד משום מסתייך, ונתעכב לו שדירת שלום משמיא, יותר עליונהה המעכב את הבריאות הרוחנית

 .ואנמי ליה רכנן כעידניה, אכולא כרכאב
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, פ שעדיין לא יצא אל הפועל"ציאות איזה דבר בכח אעמ הסימן יורה לפעמים על. ר ארבעה טימנים הם"ת



העונש יבא דוק א   . רגל איזה חטאל סימן המקושר לסדר ההנהגה האלהית מחולק מהעונש הבאה ובזה

א   "ינו בא כא אמ נם גם הוא. לא כן הוא הסימן. ובמלאת ספקו יצר  לו, פועלה בהיות החטא יצא כבר אל

, בטל איזה הכשר רע שהאדם נוטה לולהוא מכוון ש אבל אם לא, מחמת חטאים כאלה שהכשירוהו לבא

,   כ הנטיות שלא נגמרו"פעול גל וההתיחדות של מדת  העונש יוכלו, א באופן אחר"צביון כזה כב היה באלא 

הכשיר את האדם   ל נ טוי'  מ חסד ד"מ, פ מעשיו של אותה שעהי"א ע"אדם כה ה דן את "פ שאין הקב"אע

וטות שביל ההקדמות הרעות שאם הן מעבכן בו לפעולומה לתיקון בהוציאו כח מכוון לעומת הקלקול

וזהו הסימן הבא בהתיחדות העונש . יקוןת אבל כבר יש כח לזה שצריך, קלקול הגדול בהיותו נגמרה מכח

כ "ע. עשה את מעשהו להרעי משקלו הראוי למנע כח היזק מוסרי בענינים ידועים שלאב שפועל את פעולתו

הכרה של ה  כי עצם,לא במקרה, א להכיר בחוש בעצם"הכיר מה שאל ,ניםממצבי עונש כאלה הם רק סי

, כבר נמצאים בקרבו השרשים לנטיות המקולקלותש הכשר הנפש היא כמוסה א פילו מאותו האדם עצמו

 .פ הסימנים"וא שיכירם עה וצריך גם
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הוא מוכרח להתחבר  , יסודיהשפלות של הריסת המוסר ה ההכשר לקלקול פנימי עד. מימן לעבירה הדרוקן

כי הרבה כחות  . נימיות בכחות הנפשפ שכבר קלקלו כמה מכונות, ים לומון קלקולים רבים קודמה עם

השפלה הירודה של הפסד  ב שהם עומדים לו כתריס מלפול שדוד, ת לאדם"נן השיח מוסריים בעומק הנפש

נימיים פ מתגלים קלקולים רבים, כ לבצר את כח ההרס"ע. בהוד נפשוש כללות המוסר והקדושה העליונה

, רטית מכוונת לעומת שרירות לב נפשית מיוחדתפ וכל דכאות לב ,   מכות חדרי בטן, בעומק הפנים החמרי

תשב אנוש עד דכא ות אמר שובו בני   .י דכאות רוחו להתקדש ברוממ ות נפשו כראוי לו"אדם עה עד שירומם

 " .אדם
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, מיותואדם לפעמים כחותיו המוסריים שכלפי פניה כשם שמתקלקלים אצל. מימן לשנאת חנם ירקון

פעמים נטיותיו המוסריות ל כן מתקלקלות אצלו, עצמיים של עמקי נפשו ונטיותיה הרבותה בציורים

וממות ר שלא ימצא  האדם יסוד פנימי בנפשו לאהבת הבריות מצד כ .שכלפי החברה בכללה, שכלפי חוץ

אז הוא עלול , יהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיוש ,ה העליונה האצולה מקרבה מיוצרהתטבע נפשו וקדוש

וא מתרפא דוקא בכשלו ן ה אותו הכח שהוא כולו כלפי חוץ. שנאת חנם, פח שנאת הבריותב מיד לפול

 חזה של מ יותר מדי ת וכר החמלה הראויה מכל רואה פניו להתעוררותש .ביר קון, חיצוני מוחלט שבאדם

 והחמלה הנטועה בכל התפעלות עצמה של מדת  הרחמיםה שבהכרח תוציא, איש אומלל ורע פנים שכמותו

נלקה בליקוי של חסרון היסוד לאהבת ש והיו למעורר גדול למי, שר את הרג שות ההם אל הפועלב לב

וכח  , םבעית לאדט האהבה היא) טבע(שיעירו שאמנם , ירידה של שנאת חנםה עד שבא לידי, הבריות

ובזה . בה הגנוזהומלל הלא הנה התפרצות של מדת האהא הרחמים המתעורר למחזה החיצון של כל

 .סימן לשנאת חנם ירקון. עולתופ הכשר לשנאת חנם הגנוז בתוך הלב מחסרון כח פנימי המונעה ירפא
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כבר נודע שיסודו הוא הדמיון , קנינים של האדם אליוה יחש, אמנם העושר. מימן לגטות  הרוח עניות

הנה . מענג סר מעמו כבר לא  ידע מנוחה יורובהיות זה הצ. ובזה יטיב לבו ויתענג, ה ביתי וזה שדיז האומר

פרטי של הפרט ה שיפעל יפה על החשק של הקנינים הנדרשים למצב הקיום, יאה המטרה של אותו הציור

, ההפלגה הדמיונית העוברת כל גבולמרוח הוא בא ה ההכשר של גסות. ולהקיום הכללי של הכלל

ד מאד ודעתו תזוח ולא ישא עין ע  רחוקה ממנואפילו אם תהיה, עצמה את כל חמדה וכל גדולהל המיחסת

היא תפקח , חולשהה כ רק העניות היא תגלה את"ע. לישות כח וחסרון השלמהח לשום מחזה המראה לו

ואז יבא לידי חשבון לסמן את  ציוריו . כ כדמיונו"פניו כל את העינים להביט שאין המציאות משחקת

אמנם עניות דתורה תהיה  . רוחה מדרך הכסל של גסותוממילא יסור , מיחס לעצמו לפי הגבלתםש במה

,  דומהמ לא עושר, אדם המשתוקקת למצא עושר פנימי המובטח בעצםה הסבה היותר נאותה לצורת

ידו די ספק  פעולת הנפש הקבועה שהיא פעולת ב שיתן וכשבחדרי נפשו פנימה לא ימצא רכוש  רוחני

ל ערכו הרוחני ישא ויסבול ש י ההגבלה הנכונה" עשרק, יא ההדרכה האחת להשפיל דעתוה זאת, המחשבה

היה העניות ת כ"ע. עד שיזכה בא מת למה שהוא עלול לזכות להם, הרוחנייםו עמל הקנינים החמריים

 .טיית רפואה תכוניתנ  רעתו יש בולועם כ, הטימן הראוי לגמות הרוח
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היא פעולת הלשון וכמה עצמו פה כמה גדולה י אם האדם  מצייר לעצמו. מימן ללשון הרע אמכרה

אמנם . שונו לדבר דברי רעל אז יתעוררו כחותיו לשוב מני און ולא ישלח, צאתה אל  הפועלב הריסותיה

יך פעולה א שלא יוכל לצייר בנפשו, כשלון מפני הציור של קלות הדיבורה יפול האדם פעמים רבות בפח

כ הדבר "ע.  כ נפלאות משחיתות"תחולל כ, אדםה כ קלה ואינה צריכה לאומץ והתאזרות מצד "שהיא כ

אדם מרגיש כמה הדיבור הוא ה הוא המעמד הגופני שעל ידו, הכשר של זה הציור המשובשה המסיר את 

ת ובכל  ע מפני התעודות הטובות התדיריות שהוא צריך לתקנן בכל, וילע ושלולא חסד עליון, מעשה גדול

כ ג דול הוא צד הטוב התדירי "אמנם כ. תר כבדותיוה היה באמת ראוי שיהיה הדיבור מהעבודות, שעה

למרות ריבוי , ידי אותה ההקלה הנפלאהל עד שהוצרך, א"דיבורים הטובים הבאים מכח הטוב של בנה של

וכנת היא המחלה מ ,כ למחיקת ההכשר של מניעת הכרת ערך הדיבור"ע. מנומ תפעולותיו הנמשכו

בון נ שראוי לכל לב, הצד העליון והחשוב שיש בדיבורהעיר את ל ,המסכרת את הקול ומכבדת את הדיבור

עד התפתחות ציור הכבוד הראוי להנתן  ב לולא קלות התנועה ומהירות הגעתו שעצרו, להרגישו יפה

 .רהסכר א"להל מןסי. ו את החפץ המוסרי הנעלה של נצירת לשונו מרע ב די לתמוךכ, להדיבור
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,  ראק ל מאי"אמר רכא ואיתימא ריב. ומר על לשון הרעא י"כרא "ר. ר אמכרה באה לעולם על המעשר"ת

כשם שהאדם יש לו צרכים . סכר פי דוברי שקרי והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע כו כי

ל חייו אותה הצורה האנושית  ע מ הכח הכללי העומד בראש לכל עניניו ועוזרו להטביע"מ, ביםר חומריים

והאומה  , אדםה כן הוא בכ ללות,  הבא דוקא  מצד  מעלתו העליונה,רוחניה הראויה לו הוא כח הדיבור

 המעשר תוזה הוא יקוד ק דוש, שפיעי הרוחניות שבהמ הישראלית בפרטה שהיא נזקקת לאותם  החלקים



היא , הש פעה סגולית, שפעה בלתי מורגשתה אמנם ישנה. וכלו עמוד בני שבט לוי על  משמרת הקוד שי למען

הם עושים רב טוב לבי ת  ,  קטורת כ ,שגם בעבודות שהן דבר שבחשאי, דשיםכהנים המקול מיוחדת ביחוד

את היא קדושת ז ,ם ומתקדשעמתעלה ה, ל בחירי אנשי הסגולה היותר רמיםש פ הערך הפנימי"וע. ישראל

עם , השפעה הסגולית היותר עליונה להתחבר אל העםה אבל לא ת צא, התרומה המיוחדת לכהנים

פעולות ומדיבורים כאלה הנשמעים מ ברות הגלויה של ההשפעה הגלויה הבאהי ההתח"א ע"כ, ולוכ הכלל

ת  כל היסוד א היא מביאה ,  הגלויהתניעת ההכרה של צורך ההשפעה הרוחנימ .ונקנים בלב כל הגוי כולו

היא אמנם מוכנת בכחה לנטל ולנשא את  כל הקר ב  ש ,כי הסגולה הרוחנית העליונה. לידי התמוטטות

שיעזרו להבנתה הכללית והרשמת כ , אבל  רק בזה תמצ א מקום, ושה יותר מלימודה גדולה שימו ,אליה

כמו במקדש כן . לוייםה שהיא דוגמת עבוד ת, היי הכשר של השפעה גלו"בה עש העליוניות והדעה הגדולה

ל ש המשפיעים הגלויים, בעלי הקול, עון המעשרות פגיעת הלוייםב כ דוקא"ע. בן לוי שומר מבחוץ, בתורה

נמצא הליקוי הדומה , פי מה שיכול לשמועכ הנערכת לכל לב, של הלימוד והידיעה, בור וההוראההדי

הקצוות . גלוי הכלליה המעכב את ההשפעה הרוחנית של הדיבור, יחש הגוף כולוב רהסכלליקוי הא

יור צ את ] התועלת שיש בהשפעת הדיבור הגלוי לטובה מאבדנתו והמניעה של הכרת כח הכבוד, מתאחדים

. כ לא יוכל להיות מוחש ומורגש"היותו מתקלקל גב עד שכח הרע שלו, הרוממות הראוי לכללות הדיבור

הטוב והרע השקולים וכרוכים יחד  ו ,ר"כ את  עון לשה"עשרות כורך עמדו בתור  מסובב מוכרח גמ כ עון"ע

ת והשפעה הסתכלומ השמחה הפנימית הבאה, "והמלך ישמח באלהים. "י זה"ע א לערכו מתבחנים זה"כ

מהכרת הערך ". יתהלל כל הנשכע כו", השפעה הגלויהה מביאה להחיות את, רוחנית כמוסה עליונה

וממילא יציץ ציץ הכרת השפלות של , דוי י התפתחות השפעתו והכרת הטוב הנג רם על"הטוב ע דיבורה של

והסכרון , "רי שקרסכר פי דובי כי. "חסרון ההכרה של גבורת הדיבור ופעולתו במציאותמ השלילה הבאה

 מכבודו והשפלתש בהסירו ממנו את  סבתו הדמיונית, גש רוממות  הדיבורר הזה ירומם במצב עינוייו את

לכבד את מוצא ש פתיו וליקר את הערך של , חדי והגוי כולו, וממילא ידע האדם. באה ממנה

 .רוחנית בכללה כראוי להה ההשפעה
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דיבור ה כשנופל ערכו של. ילמא אף על לשון הרע נמי קאמרד  אור קאמר"י על לשה"א בר"איבעיא להו ר

המחלה הולכת וסובבת את הקיבוץ האנושי , עולםב הרוחנית י מיעוט הכרת הצורך הגדול שיש להשפעה"ע

מעשר לא לעולם יבא מחלישות ההכרה ה אמנם  רפיון. ר בכל תקפו"מוציאה אל הפועל את חטא להש עד

ראה דור אחד בעיניו י א לפעמים"כ,  הצדדים המעשיים שבחברה הכלליתפעולתו עלב של הכח הרוחני

כ א ת  "ואז יפול הרוח להפר ג, לא ימלאו את תפקידם' ד ונושאי כלי, שרבה העזובה מצד הלויים

מקפת  את חיי האומה מראשיתה עד ה מה שבאמת נצמח  זה הרעיון מחסרון הקפה כללית, לויהה ברית

מרוצת הזמן הכל ב הנה למרות כל הפגעים שיוכלו להתחולל.  בקיומ הריתב וכל מה שנכרתת , אחריתה

רכו ע ודוקא אז יוכר. וברית מלח של ברית הלוי לא תפסק, " עולםל נו יקוםיודבר אלה"יבא לידי תיקון 

שמירה שאינה נפסקת שהיתה לברית הזו בכל הדורות ה י אותו הצירוף של"ע, בבא עתו להגלה בעצם זהרו

ולא הקטנת ערך  , יטול המעשרותב כ רק חסרון של סקירה גבוהה כללית יחולל לפעמים"ע. זמניםה ובכל

י על "א  כר" היו דברי רי ז"ועפ. שיסוד שלה הוא רוממות הדיבור, השפעה הרוחניתה  כח הצורך שלתהכר

או שגם  . ו יחש עם הכבדות של האסכרה ולא המעשרותל שר ק עון זה יש, ר דוקא קאמר"לשה

החשכה של איזה תקופה עוברת לא ש עד, ה ומניעת היכולת להתנשא אל המעמד הכלליסקירה ירידת



פש הבאה מחסרון נ זה עצמו בא משפלות, קשר העליון של הברית הנצחית הזוה ל מאומה על קלישותעתפ

שהוא נשקל תמיד לפי , בורת הדיבור הטוב ורוממות כחוג ההתעלות הרוחנית ומיעוט ההכרה על

שמזא ת    .'ילוי נפשו ודבקותו בצורו יתע י"ע, דושה והרוחניות בכלל היא מובנת לאדםמשקל שהקה אותו

 . אמרק ר נמי" כ אף על לשה"ע, ר"גם ללשה, לגולי ירידת המחשבותג י"הירידה תוצאות ע
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, י מרכז אדיר פנימי השרוי בקרבו"פשר להתכונן עא הבנין הכללי.  רכותינו לכרם ביכנהסוש כשנכנ"ת

) א ושר(ללית גדולה המקפת את כ דה אחתמ]ל[אחד את ה כחות הפזורים כולם למקום אחד ומ שהוא

נמצאים בכללות ה אין הכחות הפרטיים, כשיש תוקף גדול למרכז היחידיו .הכלל כולו לפרטיו] עושר[

פי אותו הערך שהם מתקבלים בכח המרכז היחידי  כ אך, האומה תופסים מקום כל אחד בפני עצמו

י  "וא שתעזר האומה עהוכרח מ אז, אמנם בביטול המרכז הראשי היותר רענן ואדיר. לל הכלכוה הראשי

אומה ה ודרך התפשטות בהליכות כללות. חלקיה החשובים באופן כללימ מציאות מקום הגון לכל כח

נעתק המרכז הראשי ממקום עיקר מוסדו שהוא ו כשכבר נשקע האור הזורח מציון, כ ביבנה"ע. ודעותיה

ומדים כל אחד בסד ר  ע עליםושאז לא היה מקום לצורך של היכר איך הכחות הפ, ו"ת ק"ים עהירושל

דר ס רק . שורות שורות כ כרמי, יבנה היה המעמד של הכרם נדרשב רק, י חטיבה מיוחדת"פועל ע, מיוחד

ושיאחדו כל , דחקו אחד את רגלי חבירוי ושלא, נכון היה נצרך שלא יעכבו הגידולים איש על אחיו

ל שורה נוגעת  כ ככרם הוא עשוי ואין אבל שורות שורות, כלל כרם גדול אחדל הנטיעות והשורות

, ועל הוא לפי תכונתו המיוחדת על חיי האומהפ וכל דרך ישר המוצא לו דרכי תורה, בחבירתה

ביום ההוא כרם . "אנשיםו שעושים פרי חמד המשמח אלהים, ולם יוצאים הפעלים הטוביםכ ומהתאחדות

 " . ענו להחמר
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פ שלשה יסודות "כלליים בכללות האומה מתפרדים עה דרכיםה.ש"י ור"א בר"היו שם רבי יהודה ר

פ שמשתנים "אע,  מטרה אחתו ז מתקבצים  למקום אחד"שכולם עכ, פי שינוי הנקודה הראשיתל ,עקריים

הדרך  . מחוורתו ברורההנובע מגדולתה של תורה בהלכה , יסוד המעשיה הוא, הדרך האחד: בצביונותיהם

שיסווו הוא כללי , הרת הלב והתנשאות הרגש הטובט לפי ערך הרמת, הוא היסוד ההרגשי, השני

לפי , כ הליכות רבות"יסוד נמשכות גה פ זה"וע. היא נועדת לקדושת הרגש שבלב עם כל סעיפיוש ,האגדה

מושכל היותר נשא  ה וא דרךה, והדרך השלישי העליון. ראשית הנשקפת על ידוה אותו הערך של המגמה

כללי ה שלפי אותה התכלית שתוצב מראשי הדור היסוד. נשגבהו חכמה האלהית היותר זכההדרך , ועליון

ואלה השלשה בהיותם . דיעות וציורים, נהגיםמ ,והרגשים, כן יהיו תוצאות של המון מעשים רבים, הזה

, רצועה שביבנהןה דוקא בעת התר תשהיה צריך , בשורות הכרם, בנו בית ישראלי ,בשלימותם יחד

ולהאגד יחד , פ ראשי הנטיות"התפרט לפרטים חלוקים על תרופף הקשר הכללי של כללות האומהנש

היו אלה . וכרחת לתפוס מקום רשום באומהמ שהיתה, ל ההכרה וההרחבה של כל צד מצדדי ההנהגהכ עם

מ "ר מותף לנגד חביריוכ כ הלכה"ע, רבי יהודה עמודה של התורה המעשית, מיוחדיםה שלשת העמודים

ג "יהר א בנו של "ובכל מקו ם שאתה מו צא דבריו של ר, הרגשי האגדיה י לענין החלק"א בר"ר. ש"ור



אריה דרזיןמבני העליה דעיילו בלא בראשר מסוד   מ ,ש לענין הצד העיוני"ר. באגדה עשה אזנך כאפרכס ת 

 .שראלי  בביתקרנים מידולהאיר, וחכמת אלהים העליונה, "יראיול 'ד
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, בכלל ובפרט, יסוד היסורין. בני מעיים וגומרת כפהב מכה זו מפני מה מתחלת, נשאלה שאלה זו בפניהם

תשב אנוש עד דכא ותאמר  ", ין בדיעותב ,בין ברגשות, בין במעשים, די להגיע על ידם לתיקון מוסריכ הוא

,  בין בעצמותו בין במקריו , דדיוצ התבוננות מכלכאשר כל כח הפועל בבריאה יש בו דרכי  ו ."שובו בני אדם

יך להוציא א צריכים שיקול של דעה, חלאים הרעים ומכות ונגעי בני אדםה ,כ במדת היסורין"כן הוא ג

וכל מה שיהיה המצב של . בעיהם בין מצד מאורעותיהםט בין מצד עצמות, מהם את התועלת המוסרית

גדל מד ת התועלת בהכונניות המוסריות  ת כן, ליכותיוהל פרטיו וורם יותר לתן עליו עין להסתכל בכג הרעה

כל דבר וענין כפי מ ' למי שמטהר ומגביר  שכלו להכיר את דבר ד, המה' חד מעשי די וכולם. הנמשכות מהם

יקו ן  ת כי. מוסרי שהוא הכח היותר עקרי ויותר מגמתי במציאו תה וכפי יחושו להעולם, חשיבותו במציאות

אם לא , ליכות הבריאה וכל הרחבות החיים שבהה ואין חפץ בכל תיקוני,  הכלןתיקוהמוסר הוא באמת 

המגמות המוסריות פזורות הן ש כ הכרח הוא"ע. חסד ומישרים, ענות צדק, צוף מוסר השכלר יהיה תוכה

המיתות היותר מ שהיתה, כ גם המאורע של המחלה ההיא"ע. כם ישכילןח בכל פינה שבצדדי החיים ולב

נוסד בעז כח תיקון מוסר עליון שהוא , א"רבה על בנה כ"ופעלה כ, " קשה מכולם אסכרה ",קשות

. כוללת הנשפעת ממנה בכללותהה כל המאורעות הפרטיים שבה מתכוונים תמיד לאותה המטרהו .תפקידו

נותן מיד , פהכ התחיל מפנימיות הגוף וללכת הלך וכלה כלפי חוץ עד שנומרתל ,התואר של הליכות המחלה

. פנימי של האדם ומתגלה והולך בחיים החיצוניים שלוה כ מתחיל מצד"מושג יחושי לקלקול שהוא ג

מ גם הקלקולים הפנימיים "ומ, משחיתו הוא לעצמו מזיק, שהוא גומר את המחלה, הגילוי שבפהש וכמו

 חר גילוייןא כן צריכים אנחנו לבקש קלקלות כאלה שהן, תור חלאים רעיםב המה עומדים לעצמם

כ מצד עצמן חלאים נפשיים "גרמו להן להגלות המה גש ו הסבות. מספיקות לעצמן בתור רע ות גדולות

, ליראיוהם באים'  ובסוד ד, חייםה ורק חכמי לב  ג דולים היודעים את . צריכים תיקון נמרץש אמיצים

וראה המארה הנמ ר הטובסודעים לתן פנים מסבירות איך לרדות ד בש המוי בסקירה בהירה עליונה הם

אשר ' בטחון על רוחב הקפת שכלם ועומק בינת רוח דב ,כ נשאלה שאלה זו לפניהם דוקא"ע. ההיא

למען , פנימיים המסבבים אותםה פ כחותיהם"י יחדרו עמוק בתכונות הקלקולים המורגשים עכ .עליהם

, וצא ממנהיה חיבורו לתורת המוסרו, ת הצביון הפרטי המחובר למחלהא בידעו, ורפא לו' ישוב העם לד

מפני מה מכה זו מתחלת בבני  . ואה במצוקות עינוייהר לכל עין, י הראיה בפעולותיה"שראוי להשפע ע

 .גומרת ב פהש כ את כל חלקי החיים העקריים מפנים לחוץ עד"מקפת כו מעיים
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, רותלחכמים וראשי הדו' חן וכבוד אשר יתן ד. אמרו ר אילעאי ראש המדכרים ככל מקום"י כ"נענה ר

כ כל חלק וחלק מחלקי "ע. כלל כולוה ערך הוא לפי התכלית של הפעולה הצריכה לצאת מהם עלנ הכל

פ ארחות ההנהגה "ע י כל אותן  הסיבות המזדמנות"ת רושם כב ודו בעיני העם עא נוטל, ההשלמה התורית

. בודהסיוע שצריך להיות מסתייע מהסכמת האומה וכה לפי אותו הצורך שיש במציאות, העליונה



, המתואר בהלכותיה של תורה, מעשיה שצריך לו עז ושלטון הוא הכח, עיקר הפועל בחיי האומהה והנה

ענינים ההרגשיים ה אמנם . שבהם צריך הכרת עז מלך  וכח של שליטה, ל ישראלע ומשפטיו'  שהם חקי ד

כ "ע, ן גלוים והקדושה העליונה הנמצאת בקרבם באופיחיה הם לוקחים את הלבבות באור, והעיוניים

שפעולתו ניכרת הרבה , על ההלכהב כ רבי יהודה"ע. כ גדול בהם"הכרח של הסכמת הכבוד  הגלוי כה אין

ימי ירידת  ב היתה נסיבהשלו ינתן כבוד גלוי ועז מוחש גם' מאת ד, מותוכ בקביעות המעשה שהלכה

,   כל העם כולומעשית הצריכה להקיף בכח איתן א תה ז ההנהגהעכדי שיקום , האומה והשתעבדותה

בהיותו ראש המדברי ם , עיטור השליטהו י כח הכבוד הרשמי"ע, בשמירת התורה והמצוה' עם לדל להיות

 .ככל מקום
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 הרעה. ומרג פה, ולשון מחתך, ולב מבין, פ שכליות יועצות"עא ,מ ואמר"א ראש המדברים ככ"י בר"נענה ר

אמנם יסוד  . ך את גדולת ההפסד של פעולתה להרעהעריל הגדולה שבלשון הרע היא בעיקרה מפני שאין

כ לפעול על הלבבות להזיק אל  "פה כי ובמה כח הדיבור, כ לשון הרע את פעולתה"פני מה פועלת כמ הדבר

וצא מהתמצית י ,הוא מפני שכח הדיבור הוא כח נפשי עצום, את כל אשר  תפגעו מה שהיא מכוונת להזיק

ומנינת הלב איך לכונן את הענינים אל , הכליות יועצותש מעצתו הרצונית, של כל האדם הפנימי

כל אלה . פעול בהם על נפש השומעל פ העצה והציור הפנימי שבכח הלשון לפרטי הדיבורים איך"עש החפץ

נה כח ה ,ם המכה שלעומתהגכ "ע. י הפה המגלה ומוציא לחוץ"כל עז עב מתחברים לכח אחד היוצא

הנם קבועים במקום גמר  שלהם , רום פסגת   סכנתהמ  להביאה עדהמחלות הקדומות מחוללי גמר המחלה

גומר בכח כל הדברים הפנימיים ה כ מכוון הוא ציור הליכות המכה הזאת לעומת חטאת הפה"ע .הוא הפה

הלכותי  ה הקדושה היוצאת מהלימוד וזאת היא השקפת. הזיק במעשהל ומוציאם אל הפועל, הקדומים

ת הדברים הפנימיים לפי ערך פעולתם המעשית א כ"ומצרף ג, רכוהמשים מבטו אל הצד המעשי ואל ע

 .והולך אל העיקר מה שהפה גומר, נוטלים בפעולהש והחלק
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אלא שאוכלים בה , ד"דברים טמאים ט, מאיםט י ואמר מפני שאוכלים כה דברים"א בר"נענה ר

שיסוד הרגש הטוב הוא , רותמעשה הקלקול ההרגשי בא בגילוי בעזיבת תיקון. אינם מתוקניםש דברים

התורית ראוי הוא שיהיה ו פ המסקנא השכלית"עד שמה שע, שכליות ולקבען יפהה לקבל את כל   התמציות

התורה והשכל ש  מהלוכ. נטיות היותר ערות וחיות מסורות לו ברב כחה יהיה הלב והרצון וכל, יפה ונחמד

ממילא יהיה , גש הטבעי גיעולו וריחוקוחקק בעצם הרנ יהיה מיד, נותנים שהוא דבר מזיק ומפסיד

כ יסוד הקלקלה "ע. צד האמתמ רגש מתעלה בין לטוב בין להפכו כפי אותו הגודל הניתן לדברה עומק

רוחניות בכללן ה אה באורח פרטי מכהות הרגשה על דבר הכבוד של הפעולותב היא)ש(, בעזיבת ברית הלוי

מרחוק ולהקיף היקף ]ל[את האדם מלשא עיניו מונעת ה קטנות הסקירה]מ[ובאורח כללי , בעולם

, עולתם את תמצית הלב הטהור והטובפ פ"ולהוציא ע, מון דורות ותקופות ארוכות המשולבות יחדה שלם

ל תועבה שפעולתה ש ככל גיעול מוסרי, חוקרגיעול לדברים המאבדים  אושר כללי ה עד שיקבע יפה בלב

המחלה של אבידת הרגש הטוב עד . סרי של אדםושו המוח קרובה אל החוש ואל הרגש הישר של



עד שכמו דבר המוכרח , יותר פנימייםה כ ממוזגת בחדרי הלב וכחות הנפש"היא ע, איבוד המעשיה כדי

כ עיקרים בתורה "כ המוסרית על הדברים שהם יוות המשפט של מניעת ההכרהע מסיבות הקדומות הוא

דכרים ל כ בהשלמת הרגש היה ראוי"ע.  מלח עולםהיות לבריתל כ בברית הקדושה הכוללת"ונעוצים כ

, והם אמנם אינם מתועבים בעצמם. גיעול והתיעובה שאינם מתוקנים להיות קרויים דברים טמאים לענין

ה שמביאה באחרית להיזק מ ומניעת התיקון מביאה, וקניםתאבל הם אינם מ, תיעוב הקרובה אין בהם

א מצד עצם "כ גשה מה שהיה ראוי להרגיש גם מבלי התחכמותניעת ההרמ וההשפלה של. כללי אדיר ונגלה

כ "ע, כ גדולים לישראל ולתורה תלויים בהם"הררים כש את הדברים, טבע הנפש הישראלית הכשרה

חלות פנימיות ההולכות מ רק א ם קדמו לה המון, זאת לצאתכמחלה מעשית כללית גלויה ל א"א

כ  "ג הן מחוללות, נימיות המביאות את הרגש לטמאתו מחלות הפה ואותן. ומשתלשלות עד גילוי המחלה

אבל . ה להישירו בעז ידו"הארץב-כל-שפט השופטמ עד שצריך כח גדול של, את ההפסדים המעשיים עצמם

שזהו ענין  , ל דברים שאינם מתוקניםש מציין את הקלקלה היא פחיתות הרגש המורגש על התיעובש החולי

 .מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה, נגמר בחוץו פנימי המתחיל בפנים
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ביותר אל ה   , השכלה העליונה מתגלות כל הרעותה מצד הכח של. ש ואמר כעון ביטול תורה"נענה ר

רק בחסרון , חיים הפנימייםה המאחדות את החיים החיצונים עם גילויין בלולאות נפלאותב הקשורות גם

עות ר רון כח החיים הוא מחולל בעזיבתו כל מיניוחס, חיים הכללייםה ההשפעה היותר בהירה של סידור

ת כח החיים הרוחניים והשכליים מלרוץ את א המחליש, כ רק עון ביטול תורה"ע. וקלקולים מסובכים

הוא , ל חסרון התורהש והקלקול שבא מהמחסור הפנימי. ך את כל ארחות החייםבסמ הוא, דרך פעולתם

ל ש ששם מתאחדים כל הקלקולים עד כדי עומק ההשחתה, גילויה מתגלגל והולך עד שיבא לידי אופני

דברים שהם מקיפים רק  חלק מההשלמה  ב כ לא רק"ע. להוציא את האדם מן  העולם, הקשה שבמיתות

קישורה באומה לחדור ו ,וזהו רק השבת כח התורה. א ברוממות הכוללת את הכל"כ ,יתוקן קלקול כללי

כמו שמחסרון התוכי מתגלים , ותיה כלפי חוץעולפ עד שמהאור התוכי יראו, אל תוך תוכה

אמנם , סקירה המעשית וההרגשיתה ג"זאת היא הסקיר ה היותר עליונה המתעלה ע. לפי חוץכ הקלקולים

הדבר המביא את   ו .אבל היסוד הוא התורה, באופן שיבנו גם הנה ממנה, מהןע צטרףהמשתמשת בהן ל

,  ים מהכלים הפנימיים עד הכלים החיצוניםיקוי החיל הכרח העונש המקושר מריבוי הצדדים של

והוא עון כיטול , ל מערכתם ההגונהע הוא סילוק כח החיים העליון המסדר כל הדברים, פנים לחוץמ והולך

 .תורה
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, תינוקות יוכיחו. שמבטלין את יש ראל, וכיחוי נכרים. שמבטלות את בעליהן, ל נשים יוכיחו"א

כ עד  "פני שכבר נתעלו ישראל כמ ל הבא מביטול תורה לישראל הואסיבת הקלקו. ת אניהםא שמכמלין

ינה באה א תאוההתרוממות הז, ותר מהמושגים הנטועים בטבעו של אדםי שהם צריכים לעליה עליונה

אם לא ימלאו את  , ותר מהמדה הטבעית הקבועהי ולא עוד כיון שהם מוכנים להתעלות. י התורה"א ע"כ

כחק  , יעוט הכח הראוי להםמ מפני, רעות רבות שמוכרחות להיות נצמחותוכנות אצלם מגמ תפקידם כבר



לק אותם  ח לא כן הוא. ציםרשאין ממלאים את תעודת ו מתגלים בק רבו פכ כל דבר העומד לתעודה גדולה

הם צריכים רק  לשמור עצמם מהשחתות , לבדב פ יושר טבעם"האנשים שהם מבונים להתנהג ע

כונתם הטבעית באורח ישר ת כשיפותחו לפי, השלמתם הישרה תהיהאבל . נכנסות בתחומםה מוסריות

מקביל ה כן בנפשם כחוולא ה, ציורים שכליים שאינם נכונים להםו ולא יהינו לעלות בסדר הדרכה

הנן בעצם רחוקות מחיוב העסק , והנה הנשים. ורהת לפעולות הנעלות הבאות מ השפעתה העליונה של

בעיות רכות וישרות שהן כעין כח ט ונטיות, בהשלמת ההרגשה העדינהפני שצביונן מתמלא יפה מ ,בתורה

, וא זר לרוחהה ה של תלמוד תורהבאבל עצם החו. י עזה של תורה"פועל עה ממלא בכללות האומה לכח

י השלמת "יזיק יותר ממה שיוכל להועיל ע, להש ובמה שיסיר ממנה את השקט הטבעי הפנימי

 -בכללות העולם . וד קדושתםה ת הכנתה לא יצטיירו אצלה בשלמותשמצד מניע, רמים ביותרה הציורים

פילו של הצדק א ,דרכה ודיעות ומושגים שהם הרבה למעלה מהתחום הטבעיה שכוללת, התורה האלהית

המוכנים להעמיד את  החיים החברותיים על , עולםה כ אומות"ע, האנושי היותר מרום ועליון

וכל לקלקל את המהלך הבריא של ת ועוד, התורה ראויה להם כללאין , בריא והמוצק לפי ההוהה בסיסם

השלמה המדותית ה כ רק"ע. א"לי של בנלוכשרים להמשכת הלב הטבעי הכמ היותר, ההגיונים הקרובים

ובמוסר היותר נמוך וטבעי הנבנה , קרובים באופן גלויה המוסרית שיסודה המעשה המועיל בחיים

.  ה יש להם אפשרות לקלוט ולשמורז ,ג של אהבת כל יחיד לעצמופ המוש"ע, סודות שמירת החברהי על

,  טובות גדולות כלליותו ושל צפיה לחיי עולם, חיים סדר של אהבה אלהית עליונהב אבל בהתנשאם לקבע

יוכל הכח של האור המזהיר להכהות , שפעתה של תורהה פ"כאותן שהן מובנות יפה לישראל ע

שיש בו תועלת לכלל הקיבוץ , נמוךה  הטבעי של המוסר המעשייניהם ולרפות בידם את  הקשרע מאור

, ייהםח שהתורה היא משוש דרכם ומקור, ראלישלי. לל לעסק התורהכ כ אינם ראויים"ע, המדיני

אז יהיה מעמד . לצאת יפה אל הפועל, חבהר עם כל חירותה היותר, מוכרחת גם  אצלם פראות הילדות

אינם , כ התינוקות"ע .יה לחקיקה החזקה והאמיצה של דברי תורהד כדי המדה הראוע ,הגוף והנפש איתן

א מצד הצורך להניח "כ, פני איזה חמלה או אי אפשרותמ לא רק, ראויים להעמסת עולה של תורה

אין  ביטול תורה מתאים  , כרים ותינוקותנ ,כ כנשים"ע. ילדות להתפתח כראוי בכל פראותה הטבעיתה את

קרוב או , שלשה יש יחשה בכל אלה, אמנם. ואיננו ראוי לסבה של עונש, תכונתםב להריסת כל סדר ראוי

התאים ל ,שמשניהם יבנה הבית, ושפעות מהמדה של השלמת הגבריםמ הנשים. להשפעת התורה, רחוק

שהוא מתעלה ביושרו לפי שיעבודו וזיקוקו א ל , הישרו את המאור ש ל הקדושה השכלית עם הרגש הטוב

ע "אוה. המביא לכל הרס, וסרי פנימימ הנמשך לבעליהן הנן נפעלות במיעוט כחוככיטול . ל תורהש אורה

סקירה הכללית המבחינה ה אבל נגלה הוא בעזר, חש שנסתר רק מצד השק פת ההוהי כ" גםוישראל יש לה

ע "והא פ שלא הוכנו"לדעת מזה שאע, ועל וחודר על עמים רביםפ לראות עד כמה אור התורה בכללה

הוא הכח היסודי , טוב מהשפעת התורה על ישראלל מ הפעולה היוצאת"מ,  ממקור הלהשפעתה של תורה

כח הירידה נוקב  , תורה מישראלה בבטלם את, כ"ע. פילו את האיתנות של המוסר האנושי הכלליא המכונן

אמר הכלל הגדול של נ כי לכללות האדם. י מרדות של צרות וחלאים"כ ע"ניכרת גש ,ויורד עד כדי השפלתם

חופש  ה אבל, תאמנם הילדות צריכה להיות חפשי, והתינוקות" . א"נב  אנוש עד דכא ותאמ ר שובותשב"

אבל לא שהילדות , אה במצב הפראות שלונ הזיק היסודי שרק להילדות הוא, עצמו צריך עמו להאיר

  ד הזקנה לכטל את צ ובהמשך הפראות של הילדות על. כ על הזקנה להורידה אליה"ג תמשך להיות פועלת

עד שכמו , וןיהמשך מחלישות כח המחיה היותר עלל נמשך מזה מה  שראוי, אכיהם מן  התורה

המשכתו על המחוייבים מאותן ב יש, משחית שיש בביטול תורה לעצמו באישי ישראל הגדוליםה הכח

ללי המבריח כ מפני שיש חוט, עצמו הנמצא לביטול תורה של המחוייביםב אותו החסרון, שאינם חייבים

מ "מ, וא נעלם וגנוז הרבההפ ש"אע, א"רחוקות שבבנו גם בין הכתות היותר נבדלות, מהלך הרוחניאת ה



, כרים מפני שמכטלין את ישראלנ ,וחוזר הדין לנשים מפני שמבטלות את בעליהן, יה וקיימתח פעולתו

 .ביהםא תינוקות מפני שמכטלין את
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, שמעיה' כי גוריון ואיתימא רכ יוסף ברר מרהתם כדרבי גוריון דא, ר יוכיחו" תינוקות של נ

. ר נתפמים על הדור"תינוקות של ב, דורב אין צדיקים, צדיקים נתפמים על הדור, הצדיקים בדורש בזמן

אמנם . חבירו יצרו גדול הימנוימ כמו כל הגדול, כ בהוצאה רוחנית"רוחנית היא לעולם כרוכה גה הגדולה

ועוד היא  , גדולה צאה הרוחנית היא ראויה לצאת בשביל הריוחההו, ראויה כשהדברים הולכים כסדר

באה מהתרבות העליה הרוחנית אפילו אם יהיו כפ י ש כי התגברות הכחות. עצמה חוזרת להיות ריוח

והנה כשם . צד היותר מתוקןה לסוף יתעלו שינהיגו הכל על, עיקים לאיזה דברים מוסרייםמ טבעם

ביאות מ שכשהאדם משים אליהן לבו הנן, רת עמה  תביעות גדולותורג שהעליה הרוחנית של איש יחידי

כ "כן הוא ג, כ עילוייו הרוחניים לרועץ"הפכים לו גנ וכשהוא מתרשל מהן, אותו למעלה טובה וגדולה

כ כשהדור  "ע. אומה להגדלת כחותיהה כח רוחני גדול השרוי באדם יחידי פועל בהכרח על, אומהה בכללות

ז  יש שלא יוכל הדור א ,שיריהכאבל כשההגדלה איננה בכל מ. מרת עם כל מכשיריהגנ ההגדלה היא, זכאי

כח הקדושה העליונה של הצדיקים הגדולים מעמידים ש להיות עומד על אותה  המעלה המגדלת

שלמים בהיות האדם קרוי למצב יותר נ יען שאינם ממלאים את הדברים שהם ראויים להיות, ליהע אותו

ז "ונעשה הדור עי, דורה הצדיקים נתפטים בעון, וזרת לעלה את הדור בכל צדדיוח הוכשאין הפעול. עליון

עליונית היתה ה ליונה ומבוטל מפני שפלותו מאותן התביעות שהנטיהע משולל מטובה, יותר ירוד ונמוך

אמנם  . הכרח של העמדה במצב שפל וירוד מאדה י"ז סילוק של חסרון איום הבא ע"וה, מזקיקתו

אז כבר אין בדור כח לסבול , דורכ המצב אין צדיקים כ עד שמשפלות"ל הירידות הולכות כש כשהמדרגות

כ יש "יון שעכ ,קדושת תום הילדות פועלת עליו כשהיא מחוברת אל התורהש ,אפילו את הפעולה הגנוזה

מוס רק וגם אותו העילוי הכ. כלל כולו של חיי הגדוליםה איזה יחש לעילוי של צד החיים הצעיר ביותר אל

וא פועל על הכלל הטלת חיובים ה ,טבע היותר מקומץ  הנכמס בלב כל   זרע יעקבהפ "יוצא לאור עו ,בכח

יראת שמים , דקצ יושר] לש[בהוספה , בהטבת מוסר, בכשרון מעשה, עומתול ידועים איך להתנהג בהם

דול פ ההשגחה אפילו אותה המדה הקצובה לגי"ע מתמעטת , וכשכל אלה לא נמצאו, ותם דרך

ומרוקן מכל משאות , וא יותר ירודה ובזה נעשה. תינוקות של בית רכן נתפמים על הדורו, ילדותיה הרוחני

כ הקללות "מתהפכות גו ,והנהו שרוי באפילה עד אשר ישוב ורפא לו, קדושהו נפש גנוזות של אורה

 .לברכות

 

xfp . 

 
צאי לך , םי תדעי לך היפה בנשאי קרא  א ם לאמ ,ר שמעון כן נזירא"ל א"וא, ר יצחק כר זעירי"א

השפלות הכלליות שבאומה באות מפני ה רוב. ואמרינן גדיים הממושכנים על הרועים', צאן וגוה בעקבי

שישראל מכירים א ת  כ .יסוד גאותן של ישראל שנטלה מהמי, מעלותיה הגדולותב חסרון הכרה אמיתית

', של הגברת כח  תורה ו נעם ד, ו שהכל תשוקה של הוד קדש ,מעלתן העליונה אז הם מש כילים לדעת

והיא משתוקקת להתקר ב  , ]אומהל[ )לה(דרן של מדות טובות ודרכי יושר הם הם דברים טבעיים ה של



טבעית יש להכיר ה ההכרה. אל אמת' ומתעלה בקרבת ד, עלות בכל דבר טובמ כ היא מוספת"ע. לטבעה

עד שאי , יים את תכונתם הטהורהרבבה כבר המיית החע הגדולים. הרבה יותר בקטנים מבגדולים

הם הנם גידולים , ראוי נשמריםכ אבל הילדים אם יהיו. פ טבעם הטהור"הבחין את צביונם על אפשר

ד שאין בו כח ע כ"כ גם כשהדור יורד כ"וע. הכיר יפה את הצביון הישראליל טבעיים טהורים ובהם יש

י הרחבת ההוד המתעלה מהקדושה לרגמתילדות לה מוסרי שיש בו די להכיל עליו אמ אותן החובות

, מתמעטים בעונם ואינם מתגדליםו ,הנם נתפסים, טהורה המצוייה בתינוקות של בית רבןה הישראלית

בהיותו , ללוה דור לשאת את האור המוסרי הנעלה המתגלה בנפשות הזכותה לבלי להוסיף על חלישות כח

שבכח הבחירה והשכל של האנשים ם יצריכים לדברה רחוק מתת להם את מכשיריהם המוסריים

, רועים מלפרע את חובותםה מעניות, גדיים הממושכנים על הרועים. לאי דעה ונסיון החייםמ הגמורים

כדי שלא לתן עז להדור , הטבעיים הטהורים, ת הגדייםא והעניות המוסרית היא העושקת

ואינו ממלא את תפק ידם  , ורהיו שלא כשתתרונוי בהיותו משתמש בכל,התפתחיפה בכשרון רוחניותול הבא

 .איומה המוסריתה מסבת נפילתו
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אכילה של דברים שאינם מתוקנים מצד הנקודה של ה ד"בהיותו מדבר ע. מ"ר קאמר ש"מ אף על לה"ש

הבא מירידת ר גש  , ר"ין חטא להא הנה, בציורם של דברים טמ אים הראוי להם, רגש שיש בזהה אבידת

. דרך סבה ומסוב בב והנם נערכים, נפרד מחטא ה מעשרות, ר ומעלתו העליונהדיבוה הכרת הנשגב שיש בכח

מעולה שבכחות הנפש האנושית לתכלית היותר נבזה ב כי הגסות החומריות המביאה להשתמש

אבל . יותר מרוממת ועליונהה יא עצמה מורידה עוד יותר את האד ם עד כדי הריסת הבריתה ,ונמאסת

שמירתו בלב ל איך להרגישו ולהתקרב, ות נעלות ורגשי קודש מאיריםחשבמ סכום הגון של צריך איזה

" כלה, זהירות המצות המיוחסות להמוסר הפרטי והקרובב וכל שיתעלה האדם ביותר. נאמן ואהבת אומן

כתיקון , יסודם בחיי האומה בכללותהש תעלה יותר לקדושת השמירה הכוללת הנעוצה בדבריםי ,ר

  .ולםע לברית, עשרותמה
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י "פתח ר. ג גכייהו"ויתיב יהודה ב, ש"י ור"י ור"ר דיתבי, ואמאי קרו ל יה ראש המדכרים בכל מקום

המטרה של תיקון . תקנו מרחצאות, גשרים תקנו, תקנו שווקים, כמה נאים מעשיהם של אומה זו ואמר

ין קודש לחול הגדולה שב ולפי אותה ההבדלה. היא בודאי מתחלפת לפי חילופי הדיעות החברה האנושית

הבדלת המטרה של כנסת ישראל ביחש לתיקון חברת מין   כן גדולה היא, ושבין ישראל לעמים

מובן הדבר שלפי התחלפות המטרה  .לאותה המטרה שהציג לפניו עם כרומיים, שהיא עורגת אליה האדם

על שבין בפו כ דברים מתאימים"אבל בכל זה נפגשים ג. וסדרים להתחלף כ הרבה מעשים"מוכרחים ג

בין להמטרה העליונה והקדושה של כנסת , הרומים להמטרה הגסה הראויה להיות מצויירת אצל

ולוקח את הטוב , ההשויה המעשית ומי שפוגש תמיד צד. הדברים הללו הם תיקונים נאים וטובים ,ישראל

מטרה מה ומשבחו אפילו כשבא ממקור ש הוא לפני עצמו גס ומוזר , ממנו ומשתמש בו לטובה ונהנה

הוא יכול להיות ראש המדברים , כהנים וגוי קדוש הנכבדה הראויה להיות נחקקת על לבבה של ממלכת



יהיה יכול לפנות , וקדושתן של ישראל ועם כל הדבקות בתורה, ועם כל הקורבה שלו לקדושה .בכל מקום

 במעמד הראשיים וכאשר התנאים. אפילו מאומה הרשעה ההיא, הטוב הנפגש בלבבו מקום גם לכל

י חילוק "שיוכל הכלל כולו להסתייע איש באחיו ע החברה האנושית הוא חילוף הקנינים כדי

כדי , ממקומות  מפוזרים וצירוף הרחוקים במקום כדי שיהיו יכולים לאחד כחות רחוקים ,העבודות

כחות  ועל כולם היא שמירת הבריאות של כל פרט כדי שימצאו, צדדיו להשלים את התיקון החברותי בכל

. ליסוד התקרבות הרחוקים, הגשרים. הקנינים המה ליסוד החילוף של, השווקים. עובדים פועלים

לאיזה מטרה  , המעשים הנאים ואלה. שהטהרה היא היסוד העיקרי שלהם, לתיקון הבריאות ,המרחצאות

 .היותר רוממה הם מתאימים עם המטרה, שיעשו
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אז אפי לו אם לא נוכל להכחיש את הטוב היוצא , הגון קור שאינוכשהולכת פעולה טובה ממ. י שתק סרכי יו

הפנימית ויביא שואה ורעה  שלא יתגבר הצד ה רע של הנטיה, מ הננו ת מיד שרויים בפחד"מ ,מהפעולה

כ  " אפשר ג אבל אי, א למחות על הטוב והתועלת"כ א"ע. הפעולה הטובה י"הרבה יותר מהטוב היוצא ע

כ יסערו "ע. הוא כולו רע ועומד להשחית תבל ומלואה ותו הכח שמצד עצמוי א"במה שהוא נעשה ע, לשמח

ז דוקא "הרשעה שמתחזקת בכ ורגש ההכרה אל הטוב מעבר מזה עם הרגש של החזיון על כלל ,גלי הלב

נדחק ואי אפשר לו  עד שהלב, הנם נלחמים זה עם זה] רגשות אלו[, מעבר מזה י הטוב המורגש החיצוני"ע

 .י שתק" רכ"ע, לדבר דבר
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תקנו שווקים להושיכ כהם , אלא לצורך עצמן כל מה שתקנו לא תקנו, י ואמר"ש כ"נענה ר

אפילו , י על כח הרע הפועל"מחאתו של רשב .גשרים לטול מהם מכמים, מרחצאות לעדן בהם עצמן ,זונות

, סוף הפעולה בעצמהחודר ל כ  עד שהוא"היא חזקה כ, טלפיוי ומתכסה בלבוש הטוב והחסד בהיותו פושט

היסוד   לא זו בלבד  שיש עמו צדדים של הפסד המתלוים עמו מצד ,לברר שכל מה שיוצא מן הרשעה

א עצם "כ, כעין משעול צר מאין לנטות ימין ושמאל שאז היה להוגה דיעות, המשחת שבעיקר רעיון הטוב

כי יסוד הרשע מהפך , הטארי אפילו אותה הגלויה לפום, בעצמן הנן רחוקות מכל מטרה טובה הפעולות

הלחץ הקדום  א יוסיפו עוד מועקה על"כ, ולהרע לכלל החברה האנושית רק לטובת עצמו, הכל לרועץ

של חסד , כ אמר כיון שא ין שום מבט  של צדק"ע. שלהם מתגרת  יד העול הכבד של ממשלת העריצות

, של אהבת הבריות באמתהטוב  באופן שיקח לבבה אותו הדרך, שולט בלב האומה הרשעה הזאת ,אלהי

להגיע  כדי שיוכלו, אהבת עצמם לרדד את כל העולם כולו תחת רגלם א"שהרי אין להם בעולמם כ

כ לא יקלעו  "ע. יוכל הכלל לקוות מהפעולות כ מה"א, לתאוותיהם השפלות בכל מלא נפשם הבהמית

 המסחר היא הרבות הרחבת שהמטרה הקרובה של, כי תקנו שווקים, מטרתן הקרו בה את ' הפעולות אפי

הכללי הזה   שההפסד, נטייתם הרעה עשו להם מטרה להושיכ בהם זונות והם עם. הרכוש והעושר בחברה

,  " כי בעד אשה זונה עד ככר לחם", השווקים להעשירה ירושש את החברה הרבה יותר ממה שיוכלו כל

רק רע והפסד חמרי  , ו קלהאפיל כ לא ישיג הכלל משורש הרע שום טובה"א". 'זונות יאבד  הון ורועה"

א "כ, לשווקים יחש ישר עם הגשרים שיש בהם ענין חברותי פ המטרה הזאת אין "וע. ורוחני



היוצא מנטיה של נפש , נוסד המרחץ הרומי כי לא על הנקיון והטהרה, אבל באופן מקולקל, המרחצאות עם

שמחזיר את  , העידון א"מג מתם כשלא הבריאות , לשם רדיפת עידונים גסים ופחותים א"כ, בהמית ונמוכה

שהם  ו"וק, רחוקים מכל עבודה וריקים מכל גבורה אפילו חמרית ,המתעדנים לסוף לתשושים ומפונקים

לא יחברו את   , וגשרים שתקנו. אותה א הם הורסים"מתרחקים מכל תכלית שהיא באמת נ שאה כ

תקנ ום לטול  א הם"כ, יתמצב הכלכלה הכללית של כללות המשפחה האנוש הרחוקים כדי להיטיב את

י המכסים  "ולרוששם ע, העמים הרבים שינהרו אליהם מהם מכטים כדי להתמלא המה מפסולתם של

, ורעה לעולם, טובה של ערמה להם א"כ, לא יהיה בו טוב כללי, עד שהקיבוץ הנמשך מהגשרים ,הרבים

יותר ויותר הרבה  , חיל גדולי אותו הערבוב של המכסים שיבלע"באופן הגון ע ופחת מוחש לפיתוח המסחר

א מחאה כללית "כ, כי אין כאן רציצת מחשבות, לשתיקה כ אין מקום"א. מהתועלת הנמשכת מהגשרים

אותם המסוות הקלושים שהתרבות הכוזבת   ולא יועילו כלל לעומתה, הרשעה כולה לכל צדדיה וגווניה על

  .את פני הלוט על כל העמים' וגילה ד, הרואה מתגלה בהם לעין
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, מפני שהיסוד הטוב, שגגה יוצאת לעולם. למלכות וסיפר דכריהם ונשמעו, הלך יהודה בן גרים

פ שהוא חפץ "אע, בנפש קנין טבעי איננו קנוי יפה, בנויה אותה הזהירות המתיחשת להענין ההוא שעליו

. בצת לפתחוור גה מ השג"מ, וחפצו לקבל עליו את עול המצוה או המדה ההיא להשמר ממנו מצד הסכמתו

לו יש , שעליו המצוה בנויה מצד הרגש האנושי לכל הפחות אבל כל מי ש כבר קנה לו ק נין טבעי את  היסוד

מתחברים הם , דומים לישראל כספחתי הגרים הם. שמירה פנימית בעומק נפשו ולא יבא לידי מכשול כבר

האומה העמוקה  ת של אהבתאבל הטבעיות הישראלי, כ בחיבה יתירה"הם ג בגוף האומה ומתקרבים

לבד היוצאים , גיורא עד עשר ה דרי לא  תבז י ארמאה ב אפיה  ,עוברים דורות עד  שחודרת בלבבם, והטהורה

יכלה נפשו להתנשא עד כדי אותה המדה  לא, כ יהודה זה בהיותו בן גרים"ע. הכלל מצד עילויים הנערץ מן

עמוק מאד מכל דב ר רע ומזיק   להשמר, ראלמכח אהבתן של יש, שתחכימהו בהכרה פנימית עד, הטבעית

הנובעים מעומ ק    י"מדבריו העליונים של רשב, שיתגלה לכללות הרומיים שיוכל לצאת מצד הניגוד 

ומיפר , כ לא ידע להזהר"ע, שבין ישראל לעמים הקדושה הישראלית שבמצב הנקודה המבדלת

 .ונשמעו למלכות הדברים
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יהודה מצא א ת או תו  '  ר. שמעון שגינה יהרג, לציפורי  ששתק יגלהיוסי, אמרו יהודה שעילה יתעלה

ובתור איש , חללה של מלכות הרשעה הטוב הנמצא בנקודה התוכית של הרע הגדול המלא את כל הצד

האומה במשפטי תורת  להקים עדות ביעקב בדרכי חיי, האלהית על היסוד המעשי שהעמידתו ההשגחה

עם החיים שבפועל ובמציאות ולקחת מהם את החלק  להתפשרזה הוא דרכו הנכון , אמת בפועל

כ   "היתה ג, ונתנו את ישרא ל בידה' זו מן השמים המליכוה לאומה, וכיון שבשעת הגלות. נבחר וטוב היותר

העמוד המעשי לדיני  אותו האדם  הנעלה הראוי להיות, מעשי מהאומה המושלת שימצא סיוע' עצת ד

פעולה  ובהיותו מתג לה בתכונה כזאת של מציאות הצד הטוב שבכל .ריו לקבע הלכה כמותו נגד חבי, תורה

, הניגוד הבלתי מוכרח הנמצא בין ישראל לרומי הנה יוסיף הוא למעט את אותו חלק, לפי ההוה שלה



ולפעמים הוא מעיק לשתי האומות   ,המוכרח מצד ההבדלה האמיתית מרחיבו יותר מהכרח שלו שהניגוד

בארין  שגזר לשמור את עמו גם בהיותם', פ עצת ד"מחשבת המלכות ע יאכך ה. יחד יותר מהראוי

ויוסיף במלאכתו למצא את היחוסים השוים שבין  ,יתעלה, כ יהודה שעילה"ע. י חכמי דורותי"ע, אויביהם

היזק זה לזה כפי האופן היות ר   במיעוט, פ העמים לדור בכפיפה אחת"הניגודים כדי שיוכלו עכ הררי

המעשים שיש למצא  בין עצם, י נולדת מניגוד הנמצא לעיניו"השתיקה של ר .ב המוכרחלפי המצ, אפשרי

את שובבותה ולבבה הנשחת , בראותו את  רשעת האומה אבל. יהודה' בהם צדדים טובים כדברי ר

הלב למחות על הרחבת גבול  מיד יולד בקרבו אותו הניגוד המעורר את, ממעשיה המכוערים הבולט

הממלכה  במחתרת של רשעה שתצא מהתפשטות כח, היותר גלוי  הדבר הטובולחשוד את, הרשעה

שם לא יראה עוד את חיי הפריצות ההוללות  מקום, א להגלותו לציפורי"אין כאן עצה כ, "החטאה

כ ביחושם "לא כ, מהותם פ עצמות"וידין את ערכם  של המנהגים והתיקונים ע, הרומיים והאכזריות של

ביחש  בנפשו אז עצה איך לחבב  את הנטיות ה כלליות שברוח האומה ולי ימצאא, אל מחולליהם הנשחתים

כי  , פסגת ההבדל העצום שאי אפשר להתאימו מצאו א ת רא ש,  ש"אמנם בר. לתיקון המדינה על בני עמו

כפי הרוממות היותר , שעל עמו שהיתה קשורה במצב הקדושה הישראלית מצד אור האלהי נפשו הקדושה

הוא  , כעשן תכלה שאז  הרשעה, שישראל עומדין להתעלות עליה בזמן היותר שלם המדהכפי אותה , עליונה

א היה עומד כסלע איתן לחזק ולאמץ את   "כ, המרה שבימיו היה נעלה מכל החשבונות של ההוה והמציאות

יוצאת המ איסה באותו  הכיעור , ההיא ומצד הנקודה. פ התכלית היותר עליונה"אשר  על ישראל ע' ד רוח

בו את  אויבם בנפש  כ מצאו"ע" . ואת עשו שנאתי", שרוי בה עם כל פשיטת טלפיו  מא שעשיו הרשעוהזוה

האמיתי   כי בהתעלות הטוב. שמעון שגינה יהרג, י הריגה"א ע"כ היותר נערץ שאין להם דרך להנצל ממנו

 .תקפה מכל המקרים שבחיים מתגלה שנאת הרע אליו בעצם
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ה הם הולכים תמיד להעמיד  "שמסבב אדון  כל המעשים  ב המוני הסיבות. ר שאאזל הוא ובריה טשו ני מד

לא היו אויר העולם והסביבה , עליון הללו וכאשר לפי המעלה העליונה של קדושי. ענין על מכונו ומקומו כל

וכל , המציאות והמשטר ההוה המוחה על כל הסדרים  של, לקבל את הד רכתם העליונה ההוית מוכשרים

מורידים  כי, כ במה שהן מתגלות"יש חסרון ג, להתקבל ולהתמלא בפועל גדולות אינן ראויותזמן שדעות 

כ "ע. כל זמן שהיכולת איננה מסייעת ועוד מנגדת להן ,כיון שאי אפשר  שיוכר יקרן, אז אותן מער כן וכבודן

ת מערכות  יחידי הסגולה יודיעו א ושם לפני,  זאת העצה העליונה שיהיו הם צפונים בבי מדרשא היתה

כ גבוהי ערך  "כ פ שהם אינם"אע, ההתקבלות של הדברים אצל גדולי המעלה ומתוך. לבבם העליונות

עד שיותר  , הגדולות לידי איזה התפשטות והרחבה מ יבאו בין כך המחשבות"מ, כמעלתם הם

 צריכים כשיהיו, לדורות אחרונים למען ישארו לאורות, ויהיו מעט ראויות להאמר, אליהן הסביבה תוכשר

 .לאורה
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שהאדם הגדול  , ישנם מעמדים גדולים. דמיא וכרכי כל יומא הות מייתי להו דכיתהו ריפתא וכוזא

ומכלל החפץ של , החברה והמשפחה מחיי] פרוש[שהם מכריחים אותו להיות הרבה , להתעלות בהם צריך



האלהי של החכמה  האורמפני השביעה הגדולה שנפשו שבעה בטוב , החושיות בקשת טעימת ההנאות

בכל פרק כמה יחש יהיה נזקק להיות , ההשגחה האלהית מ גם זה נשקל בשקל"מ, והדעה הטהורה

מזדמנות הסבות  , המצומצמת לפעמים מאד ,וכפי אותה המדה. הגדול ההוא עם החברה ועם החיים לאיש

, על החיים כדי להכשירם השיעור הוא הנצרך להעמיד את המשקל הנכון של ההתעלות ואותו. בכיוון נפלא

של  ד המקום היחידי"וזה הפרק שהיה הביהמ. עכשיו או לאחר זמן וההצטרפות עמהם כדי לפעול עליהם

] ?בני אדם[היה היחש של הצירוף עם , הקדושים כינוס כל האורה האלהית הגדולה של מאורים הללו

ואל , האוכל והמשקה המוכרח בהצטרפם לחיי המשפחה במה שדניתהו היתה המביאה להם די] החיים[

 .וכרכי ריפתא וכוזא דמיא , שהחברה האנושית היא משותפת בעשייתם החברה במה שנהנו מדברים
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כל , האשה. דילמא מצערי לה ומגליא לן, קלה עליהן נשים דעתן, כי תקיף גזירתא אמר ליה לכריה

משכלת אין כח הכו בד אצלה כח הדעת ו כ  חכמה"ואם תהיה ג, גנוז ברגש  הלב הטבעי, המוסרי שלה הכח

כ כח הדעה "שא מה. הרגש הוא כ כל כח גופני  עלול להשתנות ממאורעות  חזקים וכח. א כח הרג ש"כ

אבל אם האדם כבר קנהו ונקבע המוסר  , בקנין חזק בנפש פ שקשה לקנותו שיהיה קבוע"שאע, המופשטת

. ממקומ ו כל כחות היותר חדים ועזים עוכבר לא יוכלו להסי, מתמצית המדע הטהור בעומק נפשו היוצא

שלא , ועליונה שהיה נדרש להשלמת הדורות הבאים באור חכמה גנוזה טהורה ',כ מעצת ד"וזאת היתה ג

שצירוף שליטת הרגש פועל על השכל , אותה ההחשכה כ גם"ע. יהא בה כל  סיג של החשכה חומרית

כ   " ולהתעורר ג, החברה והמשפחה מכל חייכ היו מוכרחים להתרחק לגמרי "וע. צריך שיעתק מהם היה

מאושר לטובות  והוא הקנין היותר, פ שהוא חלק טוב מאד"אע, הרגש לבדו ד החולשה שיש בשלמות"ע

, מוכרחת להיות קלה במקום שהרגש נוטל את כח כ ובדו מ הלא אותה ההשפעה שהדעה"מ, שבנשים

צריך להתרומם על מרום פסגת טה רתו  יבמקום שהיה השכל הכלל, צריכה להפסיק פעולתה מכל וכל היא

טובה על החולשה   היתה ההתעוררות, ולמלא את אור השכל במקום אבוקת הרגש ,להיות לאור עולם

 דילמא מצערי להו ומגליא, ז שמא מפני שדעתן קלה"לחוש בכ שיש, שנמצאת בהכרח גם בכשרה שבנשים

  .לן
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והוו יתכי , והוו משלחי מנייהו. חרובא ועינא דמיא אינרי להו, אסאתרחיש ני. אזלו טשו כמערתא

כבר לא היתה הסביבה שבבית  , ההתעלות השכלית כשהגיעו למרום. כולי יומא גרסי, צוארייהו בחלא עד

היתה אות שהחברה ' עד שעצת ד ,מקבלת לעומת הזוהר הגדול של מחקריהם ודיעותיהם הנשאות המדרש

כ טשו "ע .תעלו עליה הרבה מאד בכל דרכיהם ומעוף הגיונםמפני שהם ה ,המדינית כולה תתרחק מהם

,  יכלו להגיע להם להפריעם מרוממותם הנשגבה במקום שהמון החיים עם כל דמיונותיהם לא, כמערתא

יכולה כלל לצאת זכאית    שלא היתה, להם אז שום צורך בצירוף היותר קטן   לחיי החברה וכבר לא היה

י "ע כ היתה פרנסתם דוקא"ע. המוסריות השכליות היותר עליונות במשפטם הנשא והנשגב מצד התביעות

, באופן מוסרי עליון, מיושבת של אהבת הכלל י דעה"ומאילן חרוב שתכונת מטעו בעולם בא כבר ע, נם

כ הוא "ע. דנטעי לי אבהתיי כי היכי, היושר המושכל לנטע בשביל שיהנו הדורות הבאים בתור חובה של



הדורות  אלה גדולי העולם המקפלים את  הטובה היותר עליונה של נשאות שליותר קרוב ל השכליות ה

, בתכלית הזיקוק, מהטבע בעצמו בפועל אלהי בנס ,ועינא דמיא. והזמנים בסקירתם העליונה והקדושה

ואפילו , החומרי אפילו בכל דהו שליטה של מעשה איש הכרוכה באיזה החשכה וגסות השכל באפס

השכלותיהם וחזיונם  לא היה יכול להתאים עם גבהות, שהיו להם במלבושים ההשרידים של פעולת החבר

עד דהוו משלחי מנייהו והוו , מהשפלות והזוהמא של ההוה על אמתת החיים ועליונותם והתרוממותם

 . כולי יומא גרסי, עד צוארייהו בחלא יתכי
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התפילה יש לה עם הרגש  .  דלא ליבלומנייהו כי היכי ו ומצלו והדר משלחיסבעידן צלותא הוו לבשו מכ

אז היו יכולים לפי רום מעמדם  כ רק"ע. כ יחש אל החיים החברותיים"וממילא יש לה ג, עסק כבר

הצריך , האדם ותבואת חרושת המעשית שהטילה החברה עם כל מגרעותיה על ,להשתמש במעשי ידי אדם

כ אל "עד שתוכל להתאים ג, החברהיש עילוי לחיי  אמנם ברוממות המעלה. כ לחיי שעה"להזקק כ

במצב של אפשרות השימוש  והיו לפעמים יכולים להיות נשארים, היותר קדושות ועליונות המושכלות

עד , נשגבה י השכל התעלה במעלה היותר"ז שאור הרגש האלהי שע"כ ,כ אחר התפילה"החברותי ההוא ג

ילוי בעצמו היה מלמד להיות שומר את   אבל זה הע .שיכול להתאים אל כל הצדדים שבחיים באופן נאה

ואז היו נשמרים  , שעת התפילה שהוא, הצריכים שמירה דוקא ב זמן היותר מו כרח, המלאכותיים הדברים

היכי דלא  הוו משלחי מנייהו כי, אבל בכולי יומא. המצב הנפשי שלהם אז מפני שהיו נאותים אל, כ"ג

כ  "לא תכן ג, ותי וצורך לתנאי החיים הנהוגיםחבר בהיותם בזמן הגרסא נעלים מכל שיתוף, ליבלו

 .שהם אצלם אז למותר וטורח, בבגדים השמירה
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כ מתעלים החיים לשנת השביעית "אח, הנם שש שנים חיי החברה המעשית. ר שני במערת אס אותיכו תרי

ולל עילוי  התקופה לבדה מספקת לח היתה, שהתעלו תמידן, חיי השלמים הללו. ידועים באורח כללי בפנים

הנהו צריך להיות  וההכשר. י הכשרה של שביעית"עבודת השנים של המעשה ע של, כאותו העילוי הכללי

עם כל , לכלל כל השאלות שבכל הליכות החיים הנדרשים, עליית הצדדים העיוניים: כפול

ם בחיים כל הצדדים העיוניי כ ההכשר להוציא אל הפועל את"ואח, היותר עליונים ושלמים פתרונותיהן

אותיבו   כ"ע. וזיו העליון הנמשך עליהם' עז הרוחניות מקדושת אור ד י התוספת הנשגבה של"ע, בפועל

כפי אותה המדה שהיתה דרושה להם , החברה ברוח והיתה התפילה מחברתם לחיי, תרימר שני נמערתא

א היו מוקפים מאחר של ,מבלי להתרחק מן החיים ההוים יותר מן הראוי לגמרי, מעלתם לפי רוממות

נדרשת   שהיא תמיד, המשפיעים יחש על ההכרה של החיים המעשיים של חברים, משום סביבה חברותית

 .בכל דרכי המעלה שיוכל האדם להמצא בהם
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. ר וכטיל גזירתיהסלודעיה לבר יוחי דמית קי אמר מאן, אתא אליהו וקם אפתחא דמערתא



עשה להם רב ברכה בחיים היותר  חיי החברה ומהומותיהםשהנזרם משאון החיים ומכל , הללו הקדושים

היתה יכולה  לא, בהוסיפם אור חכמת אלהים ודעת קדושים, אשר באדם מלאים של הצורה האלהית

כי , להיות קובעת מקום באמצע חייהם, החיים החברותיים של מציאות אפשרותם לצאת עוד אל, ידיעה זו

וששון הדעות העליונות וזיו ' אור ד הלא היה להם יותר ויותר, ששון הריעות והחברה היותר שלמה תחת

קדושה עליונה  שבהתמלאם עז, הי תה זאת' אמנם הלא מאת ד. המרום במרום החיים הברוכים כצבא

היוצאת , ותחת המחאה שעל החיים. על בני דורם עוד יצאו וישפיעו, וחכמה נשגבה למעלה לראש

איך , יהיו חמושים בעצה וגבורה , היותר עליון ומאיר בחייםהעורגים אל הסדר, הנשאים מאד מאנשים

היתה יכולה  כ לא מאמצע מקום משכן קדשם"ע. למטרתם הנעלה ונשגבה לתן מהלכים לחיי ההוה שיבאו

. א מצד פתחא דמערתא"כ, נפתחה לחברם עוד עם החיים לצאת הדאגה איך להודיעם את הדרך אשר כבר

א מצד הדאגה הכוללת "כ, ועל טובו' ד כי מה חסר למתענגים על,  נוגעבדרך ישרה כאילו להם הדבר ולא

ולהכשיר לבן של , אבותמי להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על, עבודת אליהו בעולם היא, לתיקון העולם

שידיעה זו  ,א יפה למצא הקשר, בדאגה, ממנו יצאה ההערה, שבשמים ישראל לאור פני מלך חיים אביהם

כלומר מצד השיתוף התולדתי שיש לו עם בני , יוחאי תגיע עד לבו של כר, בטלה גזירתאדמית קיסר ו

הקדושה העליונה והדאגה הכוללת של   פ שהתעלה עליהם הרבה מצד השלמתו העיונית ודרכי"אע ,הדור

ופנו לדברי אליהו  ,עד שהקשיבו רב קשב, היא בעצמה נגעה עד לבבם, אפשרותה בהגיע זמן, טובת הכלל

 .ורים באורח הערה כוללתהאמ
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ימחאו גדולי בני אדם . חיי שעהבקים סחיי עולם ועו אמר מניחין, דקא כרבי וזרעי, נפקו חזו אינשי

אבל עם כל . ושוללת מהם את אור  חייהם המכבידה את  אכפה על בני אדם, הרשעה הנמצאת בחיים על

מסילת החיים מכל   לא יוכלו לסקל את , םהתיקון אשר יהגה לב חכמים רמים ונשאי המחאות וכל דרכי

, ממה שעזב האדם את אשרו העליון, הרעה הנה באה כי יסוד. הרעה הגדולה הטמונה בעמקם

.  ומערבבים את שכלו ו את טהרת  לבבו  לצרכיו ההולכים ומתרביםרלרדת מטה ו להיות עבד מכו והוכרח

, אמנם תלויה ברצונו והיא. ידת האדםהמה רעה אחת גדולה הבאה מיר, סדריהם כ החיים כולם עם כל"ע

בהשלמתו את צלם אלהים שבו באור  , ימצא בעצמו אשרו ]  את[כי לו יתעלה האדם להשכיל כי 

אז  , זורח הוא בקרב נפשו פנימה שאורו, בהיותם נובעים מנהר היוצא מעדן גן אלהים, והיושר החכמה

לא , את  רוחו הצדק יענג את חייו וירומםכאשר האור העליון של נועם הדעה ו ,יוכל לחיות בלא כל עמל

בזיעת אפו ולהיות עבד לכל הצדדים היותר נמוכים שבחיי  להביא לחמו, יצטרך עוד לכל העול החברותי

ובמיטב  , העץ יוכל לשבע די שבעו מפרי, כי גופו יבריא ויגדל ונפשו תרומם ותנשא. וחיי מדינתו גופו

'  להתענג על ד בהת רוממו, אבל רק אז. חיות חיי עונג ושלוםיוכל להתישב ל האקלימים החמים הממוזגים

עד כדי לקרבו אל הטבע האלהי , העליונה להמצא בלבבו תוכל המנוחה, בהשכלת אמת ודרישת צדק

ימצאו לו די ספקו ברב ברכה  ולא יהיה לו שום צורך בעסק של חיי שעה כי הם, בריאה וישרה בדרך

כדי  ועצם חלישותם ולקיותם עד, כל חלי ומדוה, ריים כל מארההחמ ממילא יסורו גם מהחיים, ושמחה

ומפני " . כי כימי העץ ימי עמי", עליונה אריכות הימים היותר מלאים ואור השמחה והשלום היותר

לקויים ואין התיקון  כ אין פלא מה שכל החיים"ע, שהוא צריך לעמוד עליו במעלתו שהאדם נופל הוא ממה

כ חדלו כבר מהמחאה נגד הרשעה של  "ע. החברה רטית שבסדרייוצא כלל מאיזה הטבה פ

מהשלשלת של הרעה הגדולה של יסוד   א חוליא אחת"שהכירו שהיא ורשעתה אינן כ, הרשעה המלכות



, בשביל צרכי חומרו עובד בעמל, שהכריח את האדם להיות דוקא  פולח ובוקע  ,הסדר המקולקל

בהיותו חי חיים פראיים  , דו מהמון שפלות חפציולהטרי שההשגחה האלהית נתנה לו זה העול כדי

ולא תמצא  מצד מיעוט ע סקו , הרחבים ונפשו הגדולה הלא תבקש ב מה למלא את   ציוריה, עמל ויגיעה בלא

אבל למה לו כל  . החיים כ הוכרח ליפול ברשת זו של לבד  משא"ע, אור חייו בא מת בדברים הנעלים שהם

למלא נפשו מדי יום בי ומו בציורי קודש  , מעליו חבליו הלא יוכל להתרומם כרגע להשליך, אלה

אז  . 'ויתענג על ד, המעלה הטבעית לו ויעלה בכל יום אל רוממות, עליונים שהם חקוקים בקרבה והגיונים

והארץ תענה את  והשמים יענו את הארץ, ואור הלבנה כאור החמה יהיה , חיליו יבורך הטנע עצמו וכל

כ המחאה הכוללת היא הדרך הא חת שראוי  "ע. שעה  צורך לעסק חייבאין, הדגן התירוש והיצהר 

שמניחין חיי עולם ועומקין בחיי  והיא מה. בהיותה אם כל הרעות הפרטיות, דגלה בין בני אדם להרים

בעול המחרש ה  א"עד שאין דרך למעט הזדון כ, ותפרה העולתה, ויטומטם הלב כ ישפל הרוח"ע. שעה

 .א בתשובה עליונה"ואין הדבר תלוי כ, יתוקן כמו רג ע הכל, שובם אל עלאבל ב. דכרבי וזרעי, והאת
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כדי  , היותר עליון איך שהעולם צריך הוא להתנהג מצד המבט. כל מקום שנותנין עיניהם מיד נשרף

א "כ, למחצה לשליש ולרביע לתיקונים, אין כאן מקום לפשרות, הבריות אור וחיים של אמת שיראו

העבדות הבזויה  ועל כל, על כל העול הגדול הנעשה בחיי החברה, ההוים ל כל הסדריםמחיקה גדולה ע

וכל הדברים  , כ נעשה שפל ונבזה"ותאוותיו הרעות ועי שלקח לו האדם בהגבירו על עצמו דמיונו

עד , שצריך חידוש מעיקר היסוד עד, מכוסים בענן של סכלות ורשעה, שלו באו לקויים וחסרים הטובים

האמיתית  ת וזוהר אור החכמה"והטהרה העליונה המתאמת עם נועם השי ל יסוד הקדושהשיעמוד ע

כ נחפזים "הם כ, והציורים איך לחדש פני החיים כולם .המופיעה על הנפשות הזכות באור קדושה עליונה

קדושות למראה הרשעה השולטת בחיים  מפני שאין שיעור למצוקה המורגשת בנפשות, אריכות זמן באין

א הבאה מנטייתם  "בנ א טהרת לבבם של"מפולש מאד מאחר שאין שום דבר החוצץ כ והדרך הוא, םההוי

א מהטבת "כאלה לא יוכל להצטייר כלל למה יתעכבו בנ שאצל חכמי קודש, אל התורה והחכמה

והכסל שהם בעצמם שמים אותם   ולמה הם אסורים בכבלי הרשע, העליונה הזאת כשיש לאל ידם עצמם

מה  שראוי  עיניהם ומסתכלים במצבו ביחש לקדושה ולמוסר העליון איך כל מקום שנותניןכ "ע. עליהם

 .בלא פשרה וביצוע, בלא איחור ודיחוי, נשרף מיד, א בדרך הטובה והישרה"להיות כשילכו בנ

 

brx . 

 
הדעה האלהית אמנם הלא היא למעלה . למערתכם חזרו, ל להחריכ עולמי יצאתם"ק וא"יצתה ב

הנמצאות בהוה ומכל סדרי  היא הסכימה שדוקא מכל הרעות וכל ההשפלות,  כל חכםמחכמת למעלה

בכל  ודוקא כשתנתן להם שליטתם, אל הפועל עם כל ניוולם וכיעורם דוקא  כשיצאו, החיים המקולקלים

, והכיעור הזה תצא האורה היותר שלמה דוקא מכל הרע, ה"פ חכמתו של יוצר כל ב"הזמן הנדרש ע

כ צריך דוקא עם "ע .יוחזר לטובה וממנו בעצמו יאירו אורים לצדיקים וישרי לב תוכשאחר כל הרחב

שיעל ו  עד, לקיימם כפי מה שהם ולזככם לאט לאט, שפלות החיים הקדושה העליונה לרדת עד עומק של

לא באתם עד אותה המעלה איך לקשר את כל  וכיון שעוד. ה"פ חכמת יוצר כל ב"אל מה שנועד להם ע



ההוה כדי לבנות על  וחפצכם להחריב את המצב של, כמו שהם אל התעודה העליונה ידתםהחיים ביר

כ "ע, לטוב לשכללו קמעא קמעא עד ש ישוב לתיקון השלם ויוחזר הרע ולא, משואותיו עולם מתוקן במה רה

החכמה והקדושה תוכלו דוקא על ידה לרדת מטה מטה  עד שמרוב, להוסיף עוד מעלה, שונו למערתכם

 " .לא תהו בראה"ו, " יבנה עולם חסד"שאמר , לתקנם כפי חפץ השם יתברך, יםהחי אל
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שהם  הרגישו בעצמם. משפט רשעים כגיהנם שנים עשר חודש אמ רי, איתיכו תרימר י רחי שתא, הדור אזול

עד שעם כל רוממותם ותביעותיהם , החכמה האלהית צריכים עכשיו להתרומם עד אותה המעלה של קרבת 

רואים שחפץ השם יתברך הוא  כמו שאנו, ז יהיו מלאי רצון מהחיים ועסוקים בתיקונו"עכ ,ותהגדול

צריכים  שיהיו, הם צריכים להחליף כמה ענינים מעצם טבע נפשם אמנ ם לזה. פ מדתו"בהכשרו ע

ולא לשאוף  , החיים כמו שהם אל מעלתן הראויה פ ההשקפה הזאת של הצורך להעלות את"להשתנות ע

הנועד לתקן את הנפשות מצד  כ יחדו לזה אותו הזמן"ע. א לה בלא חרבן העולם"תאומית שאפ למהפכה

ק ואמרה צא ו "צתה כ.ערה .להכשירם לצד הטוב בשינוי עצמיותם ,קלקולים הנדבקים בעצם טבעם

הרואים את או ר    חן בעיני קדושי עליון הללו, עם כל רעתו ושפלותו, העולם לא למען שימצא. ממערתכם

א שיהיה כח המראה "כ, איך אפשר ש יאמר לרע טוב כי, היתה מטרת הה חזרה,  והצדק בזהרוהאמת

כמה הסתגלו בהתאמתם אל  עד, כ לא יכלו לדעת בעצמם"ע, באופן שיהיו נזקקים לתיקון ממותק 

אמנם    .כל סוף מצאו בעצמם ניגוד עצום על כל סדרי החיים הנהוגים כי סוף, ב חודש"המציאות באלה הי

הרעיונות והנטיות לתכליתה העליונה בהנהגת העולם  המצרפת את  כל , וההשגחה העליונה' צת דפ ע"ע

לגדלו ולרוממו , אשר יצא מאתם כיון שכבר נמחקה סאת ניג ודם באופן שיוכל העולם לקבל את ,וסידורו

 .ק ואמרה צאו ממערתכם"יצאה ב כ"ע, ולהביאו למעלתו הנועדת
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א לו להת חבר עם הכח "כח כשמתגבר  במדה ג בוהה א נל. ש"א הוי ממי ר" רכל היכא דהוה מחי, נפקו

הצד השלילי המורה , אמת מר ובים כ כיון ששני הצדדים הם מלאים ענין ודברי"ע. בכפיפה אחת ההפכי לו

והצד השני , והנשפל א הנשחת"י לב בנ"והבחנת חולשת הנהגת החיים ע, במציאות על הרעה והשפלות שיש

בין הטוב שיהיה , הנמצאים גם במצב הירוד של ההוה בין צדדי הטוב, א את הטובלמצ, לעומתו

א מאותו הש כל והאור האלהי "כ כ כדי שיהיו שני הצדדים מלאים"ע, בעתיד דוקא מעומק הרע נצמח

, את  הצד השלילי א מברר "והיה ר. כדי שכל אחד ית ן את פריו בכ ל עז, מערכות נחלקו לשתי, הנצרך לו

וכל , בין מצד ההוה בין מצד העתיד, הזכות של החיים וכח, ו מברר את  הצד החיוביש לעומת"ור

 .ש"א הוה ממי ר"דהוה מחי ר היכא
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המציאות וכל המון המעשים הרחבים והרחוקים של בני   אם הסיבוב  של כל. ל כני די לעולם אני ואתה"א



א רק  יחידים אנשי קודש מ לאי "בנ תשיצאו מכללו, יהיו ערוכים לקראת אותה  התכלית הנדרשת ,אדם

 כדאי הדבר שיסובבו כל הסבובים הנראים כזרים, ה"עליון ב אור אמת וקד ושת אלקים

 
כיון שהם כמו הכנה , שפלותם ומיעוט ערכם על כל, כ יש להביט בקורת רוח על כל הפרעות שבחיים"ע. לנו

שהם אינם יכולים  לצאת  , " קורא'   דבש רידים אשר", המרכזי שלהם במקום היותר נכבד להוציא את ה כח

שדי  כ אמר  לו"ע. א השפעת רבים שהם נמשכים עמם  בהוייתם"כ ,אל הפועל ולהמשיך קיומם ופעולתם

כדי שימצאו במציאות נפשות , טהור אדיר קדוש וזך כח שולל קדוש ואדיר וכן כח מחייב, לעולם אני ואתה

,  כ די לעולם אני ואתה"ע. להתאחד מה סדרי  החייםצריכים כמה כחות  להיות נשפעים וכ, כאלה גדולות

הוא  , ויותר תכליתי א במרכזו היותר נכבד"כ, השלמה בכל מרחב החיים הכללי ואין לדרוש את האורה

 .במציאות הסגולה הפנימית
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למה  ל הני"א, ורהיט בין השמשות, נקיט תרי מד אני אמא חזו ההוא סכא דהוה, כהדי פניא דמעלי שכתא

ל לבריה חזי כמה חכיבין מצות  "א, וחד כנגד שמור חד כנגד זכור, ותמגי לך כחד, ל לככוד שכת"א, לך

מה שהיא מקדשת ומעלה את ישראל  האחד: קדושת השבת יש שנים בכחה. יתיכ דעתייהו, ישראל על

 ומדבקתם בכבוד עליון ומרוממת אותם בעצם קדושת היום למעלה מכל עניני חול בקדושתה העליונה

שהם  י"שע, כ את  כח  כ ל ימי המעשה עם כל חילונותם ושפלותם"ג היא ממשכת , חוץ מזה. וקדושה עליונה

הנפש הישראלית מרוממת עצמ ה אפילו , מוחשית ובאין הכרה. נזכרים בקדושת השבת הנם מתרוממים 

, יות שלהםשהם נראים בחיצונ כ כמו"ובזה אין דברי  החול שפלים כ, מפני זכר של  יום השבת בימי החול

כ "מ כ"מ ,פ שרוב הזמן הנם עסוקים בעבודת החול"ואע. בקדושת השבת א הם הולכים ומתעלים"כ

שבחיים מונחת עמוק בתוך הלב שהיא נעוצה דוקא  עד שהתכלית העליונה, הקדושה קרובה היא אל לבם

ר דרכי השם הטוב והצדק וית שהיא כמדת , ה בנפש"וכפי הרוממות של גילוי ק רבת אלקים ב  .בהקדושה

כין . רוח הזה יש להשקיף על חיי שעה ועל העוסקים בהם בעין של קורת פ המבט"ע, יתברך שנדבקים בה.

ומורה השפעת הקודש על  , את החול אל הקודש השמשות הוא המעבר שבין העבר להעתיד והוא מקשר

מ יש בו כ ח "מ, תמגושם ופחו פ שמצד ההרגשה החיצונה נראה שהחול הוא מאד "אע, קישורו י"החול ע

ממנו ואין  שהוא דבר שהנשמה נהנית, פנימית חדה הדומה לחוש הריח פנימי שרק בסקירה של הרגשה

הכח של פעולת הקודש על החול הוא פועל את  וזה. רק אז  יוכר קדושתו ועילויו, הגוף נהנה ממנוי

פ שהחול "מ אע"ומ, עשהבפועל ובמ כ את כחות הזקנה להיות מזורזים"עד שמעורר ג, המעשית הזריזות

עומדת במעלתה  א היא"כ, מעלת הקודש נופלת לחשבה רק כמצורפת אל החול מ אין "מושפע מהקודש מ

שלא היה לו ראוי להמצא בקרבו  ,  דמעלי שנתא ההוא מכא כ בהגלות להם שכהדי פניא"ע. כ"לעצמה ג

, כ ניכרת עליו לקדושה"ים כהחי ומה שינה עליו טבעו להיות פעולת, כח הזריזות למרוצה וחפזון כבר

הרוחנית הצריכה  בהוראה על ההרגשה הפנימית, להריח בהם לכבוד שבת ,דהוה נקיט תרי מדאני אמי

ואחד  , המורה על היחש של השבת עם החול, כנגד זכור אחד, ל"אמ נם תרתי ל. לצאת מקדושת השבת

,  כמה חביכין מצות על ישראלאמר. לעצמה שמור המורה על עצם השמירה של קדושת השבת כשהיא כנגד

כ פשוטות  "שהן נראות כ ,היא הנשמה המונחת בתוך כח החיים של גלגל כל פעולותיהם שקדושת המצות

יש  בראותם כי גם בחיי שעה, עוד על חיי עולם הנבלעים מחיי שעה ולא הצטערו, יתיכ דעתייהו. ושפלות

להיות זריזים , נותן כח לכושלים ועיפיםו וזה הקישור הוא מחדש, לישראל קישור אמיץ לחיי עולם



הכבדה לזריזותה של  ועילוי הקדושה הזאת של הפיכת טבע הזקנה. בימי זקנה ושיבה גם, לעבודת הקודש

,  הקודש י פעולות החול כשהן מתפרצות מחוגן לעלות אל"א ע"כ א לצאת אל הפועל"דבר זה א, הילדות

 .כ יתיב דעתייהו"ע, מוסיפים מעלה בצירופם שהם, כאותו היחש שיש לחיי עולם אל חיי שעה
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תעודת ישיבתו . הוה קא אריך ליה לכישריה, בני עייליה לבי, י חתניה ונפק לאפיה"פ ב" שמע ר

כ יוכל לפעל עליהם "כדי שאח, בהם על החומריות וכל התלוי, היתה להתעלות מאד על כל החיים במערה

ההרגשה שלהם יותר מהמדה  ליונים לבאי עולם השקועים בחייולהורות דרכי חיים ע ,בכח גדול לקדשם

על החיים  עכשיו כשהגיע זמן  הפעולה. ידע ולא הרגיש בחרבן החומר שלו ז ההתעלות לא"כ כ"ע. הראויה

היתה ראשית מעשהו לבנות את חרבן  , חיי חומריות בהיותו פועל על סביבה של אנשים החיים, החמריים

 .במדתה העליונה תו הזמן שהיה נועד להתעלות הרוחניותשירד פלאים בכל או החומר
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החסרון הגופני המורגש . דמעת עיניה וקמצוח ליה הוה קא בכי וקא נתרן , חזא דהוה ביה פילי כגופיה

בעצמו שיהיה ראוי להרגיש א ת    לא הגיע עדיין המצב של יחש הגוף לקדוש עליון זה, בחסרונו מאד

דורשת לענין הכח  כפי אותה המדה שהשלמת הגוף, וחשים לו וקרובים אליוהמי י השפעת"רק ע. המכאוב

דהוה נתרן דמעת   , י"מבכייתו  של רפב, ההרגשה בכאב זה גרם התעוררות, המשפיע להשלימו

רגשותיו שכוח מפני האור האלהי  כ היה הגוף וכל"כי כ. ולא מצד עצמות מעמדו, וקמצוחן ליה עיניה

שהתחבר כעת עם  א לרגלי היחש"כ, המדה של אי אפשרות ההרגשה במעמדו דע, החופף על נפשו העליונה

שיהיה  י מה"ע, והצורך הגדול שהם נצרכים להיות נשפעים ממנו ,החיים חיי החושים וחיי החברה, החיים

 .גם הוא נכנס בחוג חייהם
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כח   לעניו. א מצאת בי כךשאלמלא לא ראיתני בכך ל, בכך ל אשריך שראיתני"א, ל אוי לי שראיתיך בכך"א

ודאי חסרון גדול הוא חלישות החומריות  , באה שעכשיו היתה התקופה החלה להיות, ההשפעה על אחרים

, אין הדברים הללו מורגשים פ שלעומת המעלה העליונה של האיש המתעלה מכל אלה"אע ,ומיעוט כחו

תמיד  על  מאיר וחופף,  להתדמותממתיקים א ת כל צער מורגש שיכול שהם, ואור של חיים יותר נשגבים

סוף ההתגלות העליונה שבאה עד למדת  שכחת הגוף  אמנם התשובה היא שסוף כל. הנשמה העליונה ההיא

חיי החומר יוכל לנהגם ולהשפיע  רק היא תוכל להביא את האדם שעכשיו בהכנסו אל חוג, לגמרי ושליטתו

כ "ע. מרגישים את עניניו פ במדה שתמיד הם"כע, הירודים השקועים בחיי החומר אור יקרות על האנשים

לענין  א גם "כ, הנוגע למעלתו הפרטית הועיל החורבן החמרי הזה אמר שלא די  לענין הקנין העצמי

מאד תוכל ליהנות ממאור החכמה הבוקע בזיו אור  כי עכשיו הרבה יותר. אשריך שראיתני בכך, ההשפעה

שהיא , ההשפעה המתיחסת אליך אפילו מצד המדה של, לא ראיתני ככך לא מצאת בי כך שאם, מבהיק

ולפי מדת . השפעה ההשתלמות היחידית של הקדושה העליונה הגבוהה מכל משתלמת רק  לפי העילוי של



כ "כן תגדל ג, להביעה הקוננת עמוק בחדרי הנשמה המעלה היחידית שאין כל שפה ולשון יכולה

 .ומתבטאים בפה ולשון לחוץ ת נמסריםההשפעה החיצונה באותן הדברים היכולים להיו מדת

 

atx . 

 
י "רפב לסוף כי הוה מקשי, י תריסר פירוקי"מפרק ליה רפב הוה, י קושיא"דמעיקרא כי הוה מקשי רשב

ההשגות העליונות התחלתן המה החושים שהם הראשיים  כל. ד פירוקי"י כ"הוה מפרק ליה רשב, קושיא

כ שיבא לישב דבר על  , לדעת אור האמת  האמיתי  החודרהחכם. פיהם בנויות המושכלות הראשונות שעל

אמנם תוכן כל . ממקומה בהסרת פליאה מצד אחד שהיא רק דחיית הרגשה שכלית לא יסתפק, מכונו

ביחושה  ההקפה הכוללת. על פני כל המרחב של ההבנה לכל צדדיה פליאה היא לישר את ההכרה הכוללת

אמנם מתוך המוחש יגיע עד המושכל . הקצוות להחושים היא מתוארת ב ששת הצדדים אשר לששת

את דעתה על כל האופק של חוג   עד שההקפה הכללית המתרצת כל קושיא בהרחיבה, שלעומתו המופשט

של המושג  יתיצב כל ההיקף, אמנם כשיתעלו המושגים. הוא תריסר פירוקי ,ההרגשה מהחושים ומהשכל

שעליהם יבנו המושכלות המופשטות היותר  םוישמשו בתור מושגים קרובי, והמושכל יחד] המוחש[

וזאת היא העליה , דמתחזיין גוונים דלא מתחזיין מגוונין, להראות אופקים חדשים ,עליונות ורחבות

התולדות השכליות הנולדות מהתולדות החושיות הנן עומדות  העליונה שיעלה עליה האיש אשר

שכל , והעצות היותר רחוקות ועליונות ותועליהם יבנו המושכל, במערכה אחת של דרכים מוחשים לו

 .פירוקי ד"א כ"ב פירוקי כ"לא י, מרחבת את ה גבול לאופקים חדשים הרגשה של קושיא

 

btx . 

 
, ראוי לאדם להכיר תמיד את גדולת הערך של הכלל .איזיל אתקין מלתא, אמר הואיל ואתרחיש ניטא

כ "ע. ימצאי להם קישור באיזה ענין כללי  אםיהיו בדרכי חייו, יותר מכוונים, שהמאורעות הגדולים עד

שיצמצם פעולתו רק   לא יספיק לו, רבת עליליה התופסת מקום גדו ל בחייו, גדולה בהזדמן לאדם הצלה

והדבר יהיה אז גדול כשימשך ממנו , ודאי ענין לדבר גדול א ידע שמאורע גדול יש לו"בחוגו הפרטי כ

 .טא איזיל ואתקין מלתאכ הואיל ואתרחיש ני"ע. לטובה כללית יחש

 

ctx . 

 
שכל , המובן השטחי הוא. שלם כממונו שלם בתורתו ואמר רכ שלם כגופו, דכתיב ויכא יעקב שלם

. שהיא מסגת את גבול האחרת כ נהפכת לחטיבה בפני עצמה עד"שמסתעפת אחת מחבירתה אח השלמה

מפני השלמת   סוף היא נדחיתל, הגוף שהיא מולידה הצורך להשלמת הממון כ בנוהג שבעולם שהשלמת"ע

עד שלא די שעל ידי הממון לא , לחטיבה בפני עצמה כ את הממון"שהדמיון הכוזב עושה אח. הממון

, והנה הגוף והממון. הממון והשגתו י רוב חרדתו על"א עוד יהרסהו ע"להרחיב ולחזק כחות גופו כ יעזר

וכמה , המוסר ותיקון, תיקון השכל, להמעלה הרוחנית שהיא יסוד התורה שניהם הם בסיסים טובים

כל צרכו את החפץ ] מבין) [מובן(המוסר מדלדל כשאינו  .פעמים מזדמן שהם עומדים כאויבים זה לזה

יעקב . המספיק יפה לכל צרכי החיים שיסודה הוא הקנין, הגוף ולהרחבת חיי החברה הקיבוצית לחיזוק



, הגבוהים בין הנמוכים בין,  מצדדי השלימותמגמתו להרא ות לכל שאין שום צד ה היתה עיקר"אבינו ע

,  עמו ' כ היתה יד ד"ע. ו שלא יהיה אחד סותר את  חבירו"וק, יפה שלא יהיה האחד מחזק את  חבירו כשיובן

להיות , תורתובאת הטוב הפנימי להיות שלם  ומשניהם יחד מצא, ובא שלם כגופו ועם זה שלם בממונו

, אחת דוחה את ח בירתה ואין שלימות,  כ ל המעלות להאחד יחדהצדק והאמת מתקבצות כי בדרכי, למופת

וישראל שבט   ,לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא. "ובהשגת מטרתה א מפני קיצור ההבנה שבערכה"כ

ומכללות כל , בעולמו שכולם יחד עושים את צביונו שברא צבאי צבאות, י"צבאות שמו' נחלתו ד

מביט בעין של נדיבות , " אוהלים ויעקב איש תם יושב", ה תםמושגת היא  האמת הכללית המלא הטוב

 .דבר טוב ואהבה על כל מה שנמצא בו
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מרחצאות   ורכי יוחנן אמר, ושמואל אמר שווקים תיקן להם ,אמר רב  מטבע תיקן להם, ויחן את פני העיר

י "צית הוא עהעליון והגברת כח החברה הקיבו הגברת המוסר  הטוב המתאים אל הצדק. תיקן להם

שחבירו נמצא בעולם וגם יש   י מה"שיהיה כל אחד מרגיש איך ש ע, שימצא בין א דם לחבירו התמדת היחש

באמת אין זא ת  , הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו הוא לו צרכים שלפי ההשקפה החיצונה

. דינה לחבירתהאדם לחבירו ובין מ שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות עין בין, השקפה של טעות אלא

י התחלפות  "ע יותר יוכלו להועיל איש לאחיו, אותנו שכל מה שיתרבו בני אדם אבל המבט הפנימי מורה

וכל מה שתהיה הכרה זו יותר . שחבירו מוציא אל הפועל א להשתמש וליהנות במה"הכחות שיוכל כ

 לכל הטוב היותר נשגב  שממנה תוצאות ,יותר יתרחב כח ה אהבה ואחוות החברה האנושית, ובולטת גלויה

ז  "יש ע, איש מרעהו א"והנה כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבנ. בעולם שראוי להיות שורר

את התמד ת  המצבים שעל ידם יכיר האדם את   יחוסו  להרבות, הדרך האח ד הוא: שלשה דרכים

בתוצאות פעולותיו של להיות נהנה  ידע האדם שהוא יכול, ז שלא נמצא מציאות המטבע"והנה כ ,לחבירו

ז שלא יפגשו "אבל כ ,שהוא צריך למה שביד חבירו וחבירו יהיה צריך למה שבידיו ז שיזדמן"חבירו רק כ

אב ל בהיות התמצית של הנקודה  . שהוא מקבל מחבירו לא י רגיש את  הט וב, שתי אלה הנקודות

והוא בטוח שכבר ,  במטבעמוכרם הרי בכל עת שיש לו מותר מצרכיו הוא, במטבע העוברת לסוחר כלולה

האהבה שהוא  כ מתר בה רושם"א, י עמל חבירו את הנצרך  לו"יביאנו להשיג ע בא לידו כח ש סוף כל סוף 

י מה "עוד יורחב כח האהבה הכללית ע. המתמידים י המקרים"יסוד המוסר בריבוי האיכות ע

שיוכל לסבלם אחר שכבר ו, תועלת לו האדם שלא רק מהאנשים הנמצאים כבר בחוגו תימשך מהם שיראה

שירבו הבאים אל  שהוא  יוכל לבא לידי מדה זו לעשות כונניות ב חכמה, יותר א עוד"כ, נמצאו אתו י חד

זאת היא   פעולת , הצרכים כן תרבה הבר כה והעבודה וכפי רוב  הבאים והתרבות, מקום אחד

ב טעם שאז יתרבו לטהרה ולטו י מה שיפותח רגש האדם"אמנם כל אלה יהיו לתועלת רק ע .שווקים

מתילד   ותחילת הטעם הטוב. הריבוי הנצרך לו מן האנשים מתרחב 'ולפי רוב הצרכים כן יהי. צרכיו

הכולל את כל השלימות  , אלה ראה יעקב אבינו שכל, מהרחבת מושג הנקיון והטהרה הנמצא במרחצאות

מפני מיעו ט  , ית דודמלכות ב להשריש בשכם שהוא נגד הפרצה שהיתה עתידה שם בחלוקת ואוגדם יחד

אבל  .השלימות החמרית והחברתית עם השלימות המוסרית והעיונית ההכנה להבין איך אפשר שתתאים

להיות בחוברת  , לבנים ולאגד את כל כשרון יחדיו ומעשה אבות סימן. רק הוא בא שלם, יעקב איש תם

 " .עריצוישראל י והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי", ת ששמו שלום "השי לקדש שם

 



etx . 

 
דוכתא דאי ת ביה מפק טומאה ואית להו צערא  ל איכא"א, ל איכא מילתא דכעי לתקוני"א

כ ערוכים בחשבון ומשלימים את "ג הם, הספיקות הם נמנים בכלל השפעותיה של תורה. לאקופי לכהנים

אם , יקותהספ י"אמנם כללות הצורך להשלמת הפעולות היוצאות ומתרבות ע .מה שראוי להם להשלים

אמנם הם אינם , בעצמו הוא נותן את פריו לקדש ולעדן והטורח והעסקנות, שהם מרבים את עסק התורה

שהי א  , י התעסקות יתירה"להשלים ע א לפי אותו הערך שהאורה העליונה נחסרת שאז צריכים"כ נצרכים

 זוהר תורת  ביותר אבל במקום שהאורה מבהקת. י הספיקות"הטורח המתרבה ע י"משתלשלת ובאה ע

מתוך    למען על ידם יצא איזה אור נוגה המאיר, לחשכת הספיקות אין צורך, אמת ודעת אלהים באור נגהה

הם , הנדרש להשפעת הספיקות  והטיפול בהם ביחוד הראויים מיד להתרומם  מעל לאותו הצורך. החושך

ב המה "ובים של גליות וכיוט ושני ימים. ודורשי שמו' כהני ד, ליהנות מאור חסד עליון 'הניגשים אל ד

י יותר "על כנס פ שחביבים דברי סופרים ועריבים"אע, האלהי שבארץ חמדה חקים לא טובימי לעומת אור

י כח אור המזהיר של "מאותו האור האלהי המתפלש ע כ זהו ראשית המעשה"ע. מיינה של תורה 

, ממעל לכל תנאי החיים הנהוגיםהנשגבה  אחרי התעלותו, בצאתו לאור העולם, י"הר שב', קדוש ד אותו

, הספיקות בפועל ועם זה נמ שכת הארת . ולמעט את ה צורך של תשלום הספיקות להאיר באור  הודאי

, שלא יהיה להם עוד טורח לאקופי האי דוכתא דספק ט ומאה ',המגיעה בתחילתה לכהנים המקודשים לד

 ".הודאי שמו כן תהילתו", " ויאר לנו' ד אל"
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. ההוא טבא כאן קצץ כן זכאי תורמ מי תרומה ל"א, הרהב  אינש דידע דאיתחזק הכא אמר איכא

להיות לאור עולם להחזיר עטרה   'י איש מורם מעם שבחר בו ד"האור האלהי להאיר בדור ע כשחוזר

השפעה  מצד חסרון, להחזיר את המצב אשר ירד במשך דו רות קרובים תחילת מעשהו תהיה, ליושנה

א ם תמצא להם זכות להיות מוארים  , עוד יותר כ יוכלו הדורות הבאים להתעלות"ואח, והעלמת האור

אותו הערך של ההחשכה  כ כאשר המסיבות של התרבות הספיקות הנן עומדות לפי"ע .כראוי' באור ד

התולדות  התרחבות העסקים המעשיים בכל גדרי התורה בפועל גם מצד הפנימית שלהשלמתם צריך דוקא

כימי דור  אחד עמד   , אם זה  מק רוב, הירידה הזאת ריך לשקול תחילה כמה ארוכה היאכ צ"ע, המסופקות

ותולדותיו קרוב הדבר להגיעהו  באופן שלא היה צריך להשלמת הצד המסופק, נשגב-יותר  העם על מצב

כאן טהרה   והנה העיד הסכא שעיניו ראו שהיתה. לענן הספק לסוכך עליו עוד הפעם על מצבו באין צורך

כ "כ יוכל ג"ע. הקרוב גרם להצריך הספק ותולדותיו למדנו מזה שרק פרי ירידת הדור. ת באין ספקמבורר

שלא יהיה לו עוד צורך בס עיפי  ,להביא את הדור ב מ צב עילוי כזה, הראשון של ההארה האלהית הצדי

 ובאור ,הודאיים להרחיב צעדיו בדרכים, כי יתרחב לב בו באורה של  תורה ,הספק להרבות המעשה התורי

בפועל כפי תנאי הבירור הצריכים למעשה להוציא   כ "כ בא הזמן ג"ע. הפנימי המצורף עמהם

 .פ צערא דכהני"למעט עכ, תעלומה לאור
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לעולם צריכה ההוראה . וכל היכא דהוה רפי צייניה כל היכא דהוה קשי טהריה, עבד איהו נמי הכי

, להרים את קרן ה דור שהושפל  המגמה הפנימית אזכ בהיות"ע. להתאים אל המבוקש הפנימי החיצונה

כ "ע, בן זכאי שהיה דורו של, שעמד בו לפחות בימי דור הקדום לפני ירידתו ולעודדו עד אותו רום המצב

שההוראה המעשית על הדרישה של עילוי הדור בריבוי  ונכון הדבר, התחיל להראות הדמיון במעשה

ולהתאים את  אור התורה אל דרך  ,למעט בספיקות וטרחםעד שמסבתו יבא הדבר , אלהי פנימי אור

ראויים   אותם שאינם, בעצמה צריכה תיקון מרובה מפני האנשים הזרים זאת הנטיה. הבירור והודאי

ומזה , והיתר המעשי של עול הספק זהו עצמו הפרי וחושבים שהנטיה של הקולא, להבין עומק הכח הזה

הפרי , נאות למחשבה זו התורמוס כ"ע. זהירות המצות והכרת ערכן כ צמח מר   של זילזול כח "ג יוכל לצאת

אמנם אחרי  .מא ותן שברא אל קים לעשות ולתקנמי, מרובה ובישול מרובה שצריך דוקא  תיקון, המצויין

י "והנה התעלות הרוח ע. סעודה להיטיב הטעם ולפנקו ויאכל בקינוח, התיקון והבישול יהפך ממר למתוק

כי עיקרו  , של המופתים והבירורים אינה צריכה להרבות בכמות , להם'  מסוד ד, יוהשופע על ירא 'רוח ד

הבירור בעצמו שלב  ואותו. עליהם זרוח' בלב הישרים שאור ד, בבטחון עצום הוא האיכות המצויירת

וריחוקו מאור השכל הטהור המתנשא מכל מחשכי החומר  הפוסח על שתי הסעיפים מצד חולשת נפשו

" כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום אורח צדיקים",  יכיר איש האלהי בירורו כנכון היום,בו מסופק יהיה

, בשכל המופשט לבדו אורה שהוא מחובר לא רק עם ההכרה ההגיונית הצמצומית ואותו המעמד המלא. 

עד כדי קרבת אלהים , של הגוף והנפש בעילויים המלא א גם בכל הליכות החיים וכל הכחות"כ

להפליא לעשות כל אשר יצא מפי  היא בעצמה היא נותנת עז וגבורה, למה ואפשרית בחק האדםש היותר

דהוה קשי  כ דיו הוא המופת הפשוט כל היכא"ע" . ועל דרכיך נגה אור ותגזר אומר ויקם  לך", צדיק

עם איכות ההכרה הפנימית שאי אפשר למוסרה  מפני שהתחבר, וכל היכא דהוי רפי צייניה, טהריה

אשרי אדם עוז לו  ", " מלך שלטון באשר דבר ", ומעמד כזה מ גיע  כבר להפליא פלאות. חיצונים ניםבסימ

 " .בך
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אבל כל , ולפעמים דוקא גדולים, אנשים אפילו גדולים .אמר ההוא מכא טיהר נן יוחאי בית הקברות

י כח אדיר   "ר איך אפשר שעיוכלו כלל לציי לא, שנועדו רק להנהגת הדור לפי תכונת ההוה לפי ירידתו זמן

ב היות , עליו זה זמן  רב וינשא מכפי  מה שהיה וישוב להתעלות עד כדי המדר גה שהיה וגדול ירומם  הדור

בשעה  כ אותם התנאים הנדרשים להכנת הרוממות של הדור"אצלם ג כ לא יתקבלו"ע. אורו מבהיק יותר

ולפי מצב הדור  . שפלות של ההוהמעמד ה שהם מנוגדים לאותם הדברים שהיו ראויים להעשות לפי

ולהכרת . עד מאד הלא היו הספיקות ההם והצד החומר שבהם נדרשים, י"של רשב מבלעדי האור האלהי

לזה לא יגיע על נקל מי , ממנו התחיל להתנוצץ באורו ההתרוממות הכללית שזה עכשיו רק קו אחד

, עם כל התנאים המצורפים לזה רדתוהוא איתן לפי הערך של הדור כשהוא לעצמו בשקיטתו והו שמעמדו

יוחאי  לאמ ר טיהר כן , כ בסי סים קיימים  ממחזה ההוה שבדור"לה ג לפי דעתו שהיו, הוא בצדק מ חה

 .ק"ביה
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ונמני ת   עכשיו שהיית עמנו, ולא נמנית עמנו יפה אתה אומר ואפילו היית עמנו, ל אילמלא לא היית עמנו"א

הדיעות . יהב ניה עיניה ונח נפשיה, כ"כש ח  לא" זו תעמנו יאמרו זונות מפרכמות זו א ת

, קרן הדור ולהעלותו מירידתו המתעוררות בלב גדול המרגיש בעצמו שהוא מוכרח לרומם את ,הגדולות

להרחיב  ומי שלא היה במחיצת אותו האיש הנועד מההשגחה האלהית ,לפעמים הן נדמות לדברים זרים

למעלה יותר עליונה ממה שהיו עומדים עליה עד  וכלו להתרומםלמען י, את הדיעות ולצרף את הלבבות

היוצאים , במעשה בין בעיון בין, יהיה חזק בדעתו לחלוק על כל הדברים הרמים והטובים הוא בצדק, כה

כשהם  הלא דברי יושר ואמת , אמנם מי שי היה במחיצתו של אותו צדיק .מצד ההשפעה העליונה ההיא

שלבבם פתוח להשכיל אל כל דבר אמת  '  ח יראי ד"ת בפרט בלבב, לב כל מביןיוצאים מן הלב הם נכנסים ב

פ ישכיל וידין כי דרך  "עכ כי. יקלטו הדברים בלב עד כדי למעט את  התקוממות המחלוקת כ"ע. וצדק

ז  "בכ אבל, פ שהם גבוהים מכפי המורגל"הגדולים והעליונים אע סלולה וכבושה יש לו לדורש הדברים

ובלב חרד ביראת   , את המבוקש ים הגדולים כי רק  כבד   יכבד, יבא עוד  לכלל הסכמהיכול להיות שלא 

אמנם לפעמים . מעשי בהוה אבל לבו לא יתנהו להאמין שיש בהן ערך, המועצות העליונות רוממות יביט  על

כ עד "כ כ מדת הה כרה גדולה"עד שבאותו מעמד תהיה ג, קניית הלב כ האור האלהי עד כדי"יחדר כ

הקודש לפי אותה המדה הרוממה המתעלה על  כ לפעול ולעשות בעבודת"כמה מולהבת גשתמצא הס

א מצד "כ, האנשים ההם אחרי שהעליה הזאת אינה באה לפי כל התכונה הקנויה של אמנם. המורגל

עיורות  לפקח עינים, עליו לטובה' אשר יד ד, המאור הגדול והקדוש ההשפעה של קרני האור הזורח מאותו

ויחזרו להיות זרים לו בפועל כל אותם הדרכים , לטבעו כ ישוב"כ יוכל להיות שאח"ע. שכי ארץולהאיר מח

כבר הוא אות , ראשי דור חשובים אבל אחר שכבר מצאה ההסכמה מקום בקיבוץ של. העליונים החדשים

  הוא נגד טוב ת  וכל מניעה ועיכוב עומד, הכושר להרים את מצב ה זמן משפלותו נאמן שיש עכשיו שעת

אינו , וכל דבר ניגודי למטרה מסויימת שכבר הוכרה. מזה האומה בכללה ונגד טובת הכלל כולו המסתעף

יחשוב העם שמועצות התורה וההדרכה  ומה גדולה היא הירידה אם. א מרפיון כח המטרה וערכה"כ בא

ה להיות תוכל ההסכמ כ לא"ע. עד שאין להם במטרתם הכרה חזקה, ח"היא בידי ת כ רפויה"הרוחנית כ

לצאת  נעשית דלה מפני מיעוט הציור של תכנית  המעלות שיוכלו כ"וההכרה בכח הקיבוץ כ, עומדת וחזקה

כ "ע. א עוד ירד ממנו למטה מטה"ישאר הדור כ כ לא רק על המצב הירוד"א, י קיבוץ הכחות"לאור ע

ם הכרח והגנה נדרשת לש להיות עכשיו, שהיתה בתחילה נדרשת לשם התעלות, העליה חוזרת אז כבר

להתפלש ולהיות   אחרי שכבר התחיל האור היותר צח, שמוכרחת להפתח מצרה גדולה וירידה יותר גרועה

המתגבר על ההתרוממות הזמנית שכבר הספיקה לכלול  אלא שמסב ת שלטון ההרגל, כ מוסכם"ג

עכשיו . סגריהיה הדבר חוזר להעלם ולה ,רשום מהקיבוץ של הרשומים שבדור שבידם לפעול לטובה חלק

ההכרה שבתעודה  ומניעת ההסכמה תגרם  חילול כבוד לתורה והוגיה מצד רפיון ,תצא התביעה רשומה

קדוש ', כ מצא עז ד"ע. ההסכמה שכבר האירה איזה פעם שראויה לבא עם חזקתה אחר, המתיחסת להם

בהכירו ,  לעצרושהתחיל עכשיו להופיע לדחות את היחיד שעם כל תומו עמד  על דרך ההתעלות, זה עליון

מה יאמרו , וכבר נמנה ,הדור העומד להיות מתעלה ביותר יתרון  אחר שכבר היה עמם שאין זה הסבא מבני

מפני שהם מכירים א ת   , טובת קיבוצם הכללית וצירופם א מכירים א ת"שהירודים שבבנ, עכשיו

הגרועה מאותה  ירידה חדשה  ,הלא ירידה תהיה לדור, ח לא יכירו זה"ואם ת; לפי מעמדם מטרתם

יתפס בכף  למען לא, יה עיניה ונח נפשיהביהיב . תביעות חדשות להאמר הירידה השוקטת קודם שהותחלו

האלהי שהתחיל כבר לזרוח במדה היותר גדולה מכפי  של מחלוקת כללית בהתאמצות לסתום בפני האור

 .עם כל גדולתו, כ גבר על האי סבא"שכ ההרגל

 



`vx . 

 
המטרה  .נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות, יש לזה כעולם אמ ר עדיין, הודה כן גריםחזייה לי, נפק לשוקא

היא להטביע את החותם האלהי הטבעי לכנסת , ישראל המתפשט בכח והדר על כנסת' העליונה של אור ד

עד כמה רוחה העליון האלהי הוא  בהכרה עליונה פנימית, י"ממלכת כהנים וגוי קדוש"כ בתור "כ ישראל

מפני הרוחניות  ועד כמה צריך שישלוט בקרבה בכבוד ועז מבלי לכוף ראש ,לה מרוח כל עם ולשוןמתע

ורק   . הטבע הגס  המעולף באהבת עצמו הג סה החמרית אשר חלקם  הוא,  והטבעיות של כל עם וגוי

יוכל האור האלהי , בו קנין עצמי י בת וכם פנימה בקישור אמיץ  טבעי שיש"הטבע הקדוש של כנס בצירוף

שמפני , כזה י כח"ז שנמצא מעורב בכנס"וכ, על ישראל ועל העולם כולו שבאורה של תורה להאיר יפה

הוא מעכב על , י"מונחת זרות להטבעיות העליונה של כנס ובקרבו, חשיבותו ראוי הוא להיות פועל ורשום

ת טבעיותה של י התיחדו"שעתיד להופיע ע הדברים הטובים העומדים לצאת מזרם   האור העליון הגדול כל

ממנו יצאה  , גרים זה יהודה בן. אורה של תורה ודעת אלהים הנפלא השרוי בקרבה כנסת ישראל עם

מפני מחאתו הכוללת על רומי מצד  ההכרה , י"של רשב המארה של הצורך של עילום אורו הגדול

פים באין מעמד א פישוט טל"שאיננו כ ,עד כמה רוח ישראל מתנגד לה ולכל טובה וחסדה גם יחד העליונה

, בהיותו בעולם ,הוא בניגודו הפנימי בטבעו הנוטה לטבע העמים הזרים. בתוכו לחסד וצדק להיות שרוי

א בטבעיות השורה על חומרו ובשרו הלקוח מעמים "כ סותם הוא את האורה לא בהלך נפשו ורוחניותו

י לפי אותה המדה  "בכנסלהמצא  יהיו הדברים המחשיכים מוכרחים, פ מדותיו"ז שיפעול ע"וכ .זרים

באפיסה , עצמות כ נתן עיניו כו ונעשה גל של"ע, וחשוך ויעוכב כל הטוב מלבא הצריכה להגנה במעמד שפול

והיה בית יעקב  א ש ובית יוסף   להבה ", יסודותיו מיד י עשו של הפעולה הנובעת מהחומר הרענן הנוחל

 " .המלוכה' והיתה לד וועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עש", " עשו לקש ובית
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א הלך  ק וידעת כי שלום"ל א"מ אריב"מה', עם חשיכה וכו ש"שלשה דברים צריך אדם לומר נתוך ביתו ע

של תורה הלא הוא הרושם של הטוב והקדושה שהיא  גמר  תכלית כל מצוה ואזהרה. ופקדת נוך ולא תחטא

רק אז  , הקבוע בבתי ישראל הכשרים מנהגםפ "כ אותם הדברים שהם נמשכים והולכים ע"ע. בנפש עושה

. ק"כחק מצות תוה י מה שיהיה אדון הבית היודע בבירור שנעשו הדברים הללו"ע ,תגלה פעולתם לטובה

שהמעשים הללו , הטובים של הקדושה העליונה היא תביא בלבו אותם הרשמים, הידיעה

נכון כי אמנם שלום אהלו וחקי תורת  אללמען יודע לו , כ צריך שישאל את אנשי בי תו"ע. בהמשכם פועלים

בהיותו הוא מתעלה   ו אז. הידיעה תבא הפעולה הטובה לרשום עליו את רשומה י"ורק אז  ע, נשמרים בו' ד

,  בהיותו הוא המפקד את  נוהו,  יתעלה הבית כולו עמו הנה, י הליכות החיים הנעשים בביתו"ע

כאילו ,  לא שילכו הדברים במקרה .פ פקודתו"עהדברים הטובים והמעלות המסתעפות  מהם נעשים  ויהיו

החובה  על  אדון הבית,  לא כן. טפלים שהבית יכול גם  מ בלעדן לעמוד א ד ברים"אינם יסודי הבית כ

כ הם צריכים להיות "ע. האשיות שהבית עליהן נשען ת ומשפטיו בבית המה"להראות ששמירת חוקי השי

אחרי , הנך בטוח בפקדך נוך רק אז. של מנהיג ומפקדבזהירות מיוחדה , ונעשים בפקודתו ,נודעים לו

אשר ב ו   למועד, כ בכניסת אור השבת קודש"ע. שלום אהלך שלא תחטא ]כי[הידיעה שתדע ותחפוץ לדעת 

אז המועד הנכון להטביע את החותם , הישראלי תזרח הקדושה הישראלית בכל עזה ותקפה בבית האיש



,  עד רום מעלתם היסודית , את ערכם של חיי הבית הכשריםלרומם, הבית הבנוי בישראל הראוי למשטר

 .וכבודם בתור הנושאים היותר עליונים של יסוד חיי הבית, עקריותם להראות את צורתם הרוממה ואת
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צריך למימרינהו בניחותא ' צריך אדם לומר וכו ג דאמור רכנן שלשה דכרים"ה אע" אמר רכה בר 

יש בכל הדרכה  . ה וקיימתי ממברא"דאמר רבר א אנא לא שמיע לי הא"אמר ר, דליקבלינהו מיניה ה"כ

הפרטי הנדרש עכשיו להדרכה  הפעולה הקרובה היא בענין אותו הדבר: קרובה ופעולה רחוקה פעולה

פועלת כשהיא   שכלל ההנהגה, הפעולה הרחוקה היא בענין חשיבות התוצאות .בעשיה או במניעה, לקיים

לרדות , של נועם ושל חובלים, שלטון שני הדרכים הידועים נראה שיש בכלוהנה לפי ה. עומדת בתקפה

הפרטית אז  יתגלה  מיד לעינינו שיותר  אם נשים מגמ תנו רק לצד ה הדרכה, חזקה או לנהל ברך ונעם ביד

עד סוף תעודת   אבל אם נחדור. אמירה רכה מאילו נבקש לבא ברדיה ובעקיפין י"נפעול על הלבבות ע

כי בהיותה ידועה . ההנהגה החזקה תכריע את הכף אז יש אשר, כללות מציאותוהשלטון הפועל ב

ויוחש , מציאות הצורך למשטר ולא עוד שתוכר, תלף מיראה  גם את  הסוררים, בכחה כי עז ומפורסמת

יתירה אם   כ לכאורה יש כאן פעולה"א. י מציאות משטר חזק"המוזהרים ע הערך הגדול שיש לדברים

אמנם אמתת ההכרעה אינה כן בנוגע . המתונה הרבה יוצאת מכלל הרכות והנעימות, תהיה הרדיה חזקה

כ לא לבד  "א, הדעת ואת הרג ש כי מאשר ידענו שעצם עשיית המצוה היא מזככת את , ומשפטיו 'לחקי ד

שכיון שיותר   מפני, לכללות ההדרכה יש יתרון גדול להנהגת הנעימות והלך כי אפילו, ביחש להענין הפרטי

הלא עצם הפעולה הטובה בעצמה היא תהיה העוזרת  , רכה י אמירה" הפעולה הפרטית להעשות עקרובה

ותצא התועלת , דליקבלינהו מיניה כ צריך למימרינהו כניחותא כי היכי"ע. לההדרכה הכללית כ"ג

היותר עליונה היא  אמנם ההשקפה. כחק מצוה גוררת מצוהי, התועלת הרחוקה כ "ומזה תצא ג, הקרובה

ומעיינת על הפרטים בצירוף הכללים הגדולים , פרטי החודרת עד כל דבר, ההשקפה הזאתהיא 

ההשפעה הכללית יועיל רושם של הרדיה  זה אמנם הוא נידון רק אם נחליט שמצד. מביאים אליהם שהם

 החזקה יותר מהרושם

 
ת הקיבוץ של פ מד"את מדת הכלליות ע ולא בא לשקול, ה"א אמר דלא שמיע ליה הא דרבה כר"ר. הרך

,  קיימתיה מסכרא הכללית א"כ, ה"הסקירה העליונה שממנה נובע מקור דברי רבה בר כפי אותה, הפרטים

אחר  ואם. מצד שהיא טובה ונוחה, מצד עצמותה וחמדתה, הנעימות שבכל אופן יש לנטות יותר אחר מדת

, דינה של הנפש הטובהלהנטיה הע] הוא[שמתאים  כ יתבאר "ג, כל החשבון הארוך של תוצאות המעשים

 .כפול ז טוב"ה
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הכטיף התחתון ולא הכטיף העליון , מזרח מאדימין ז שפני"משתשקע החמה כ, איזהו בין השמשות

נ אומר כדי שיהלך אדם משתשקע "ר. י"ר דברי, הכמיף העליון והשוה לתחתון זהו לילה, השמשות בין

המחזה . יוצא ואי אפשר לעמוד עליו זה נכנם וזה, יןי אומר כין השמשות כהרף עסיו' ר. מיל החמה חצי

המוסר וההנהגה הכוללת  כ את היחש של"מזכיר לנו ג, והתחלפותם והיחש שביניהם של היום והלילה



בשעה שהיא דומה ליום בעת  , במצבה של כנסת ישראל המתאימה לאלה שתי התקופות ביחוד

ההבדל היסודי בין שתי . וירידתה  שפלותהובשעה שהיא דומה ללילה בעת, ורוממות קרנה גאולתה

יחיד מוצא   וכל, היסוד הכללי שלה עומד הוא בר אש, בעת רוממות  האומה ,שבעת האורה, התקופות הוא

שדוגמתו בכלל האנושיות שליטת פעולת  , היומי שולט אז המצב, את אשרו שמ חתו וכבודו באושר הכלל

בפיזורה  , בירידת האומה. של חיי הפרט כונה היחידיתהחברה גדולה היא עד שבולעת אל תוכה את הת חיי

תחת חיי . ואתא לילה השמש שוקע, אז הרוח  הכללי נופל, רוחה הכללי וחסנה, מרכזה באבוד, והירוסה

להגביל  הנה צריך, תפארתנו ועיר שחוברה לה יחדוי ירדה מגאון עוזה הכלל שהתעלמו מיום שחרב בית 

כי גם אחרי . הכלל וחיי הפרט ויחוסם זה לזה את ה תחומין שבין חייכדי לסמן , כיצד רוח הכללי יורד

הכנות כאלה שיהיו עדיין  ה"מ הוכנו  משומר ישרא ל ב"מ, והאומה נתפזרה, המקדש ,שבטלה המלכות

הכללי חזק  וכח איגודה לאשרה, הא ומה זכרה את  חמודותיה יפה. מאדימין קרני אורה שופעות ופני מזרח

שהנפילה , יחיד גם בחייו החמריים את החסרון האיום רוב לזמן החרבן הרגיש כלעוד ק. וחי מאד בלבה

זהו עדיין מעמד רוח . ומאירים עד שגם צד התחתון שבחיים לא יוכלו להיות מלאים, חסרה לו הכללית

תביעות חיי הכלל  ואין,  ומחיי החומר נשכח כל חמ דת חירות גוי   ורוממות קרן ,עברו זמנים. דומה לגאולה

ז שכל יחיד "כ, והדרת הקדושה החסרים'  הרוח עז ד אבל מצד חיי. כרות מצד התחתון שבחייםני

כח הגלות גם  ברוח אבל כ ח   שכבר משמש בו , יפה בצד העליון של החיים זהו כין השמשות הרגישם

 , הפרט רק מצד יחש, כ ההרגש כולו"חיי הרוחניות העליונים נתמלא ג כיון שבצד, כ פתיך ביה"הגאולה ג

, הזמן פועל את הרשמים, מבט זה תלוי ים בזמנים והדברים לפי. השליטה של הגלות השלימה, זהו לילה

ותחת שלטון הכלל , פוחת והולך הוא, עד הדור החי, המתרחק מצד הזמן החוצץ בין זמן הראותו כל רושם

אמנ ם ישנה  .האז ימש חשכת ליל, הפרט ודבריו הקטנים נכנסים תחתיו וחיי,  ברוח מתחשכת אורה זאת

עושה את ההחשכה ואת ההתרחקות מ מקור האורה  לא מ רחק הזמן, עוד השקפה שלא רק הזמ ן אשם

שיש לה אמנם ,  פרטית לגמרי תהלוכות חייו שהם מתחילים בבחירה לקבל צורה, א האדם"כ ,הכללית

כ יון מ ,אבל האדם הוא מהלך, מקום, של אור העליון הכללי המורגש השמש הכללי, משתשקע החמה

כיון שכבר ימצא האדם , למצבו הקבוע הוא המיל התחום המתיחש למקומו של אדם, שמתרחק חצי מיל

כיון שאיננו עומד על או ת ו   , )ים(שקול כמו] הוא) [הם(שחשבון הכללות והפרטות שבו , מוכרע בקרבו חלק

תם לגבי טובת בפרטיו שכאין נחשב הוא וחייו וצרכיו כשהם לעצמם, האדם להכיר המשקל שבו מתעלה

א ברו ח כל  "שמקורה לא בר וח הכלל והזמן כ, ש"ביה זוהי ההחשכה של. האומה ואשרה בכללה

אבל יש לדעתם  , אם היחיד הוא הפועל בין, פ בין אם הזמן עושה את פעולתו על היחיד"עכ. ובחירתו יחיד

ולפי . הפרט שולט בו ואין הדבר מוכרע אם כח הכלל או כח, מלא משתי נ טיות יחד כח ממוצע שבו האדם

הנטיה   הוא אומר שאין, י יוסיבלא כן דעת ר. למעמד ההוא הממוצע זה יש מקום בפועל המציאות המעשי

א הדבר "כ, עד שנוכל לסמן בהם צד מיצוע, בחיים לחיי הכלל או לחיי הפרט נלקטים ממאו רעות אחדים

המעבר שבין החיים הראויים  צאכ רק לאלקים פתרוניםלמ"ע. הצביון של הצורה הפנימית תלוי מעצם

מתקמצות  שבו הנפשות, ובין החיים של החשכת הצורה, וזורח על כל יחיד שבהם כח היום שופע, לגאולה

ואין בין חילוף צורה עצמית שום ענין ממוצע , הפרטי א כצאן לעברו ולחוגו"ובעמק פנימיותן הן פונות כ

עד שאין למצע הדברים ולא נוכל  ,א לעמוד עליו"  אאבל, כ ישנו למעבר כזה במציאות"פ שע"אע .מורגש

והחמריים כולם בכל  האומה רם ונשא המחובר אל הכלליות ועניניו הרוחניים א או מעמד רוח"למצא כ

אור   אז כבר איננו חי חיים כלליים ואין בהם משום. הגדולה הזאת או שעומם ממנו כח הארה, עצמיותו

 .א לעמוד עליו"זה נכנט וזה יוצא וא, ציון ואל ישראל אור חדש עלעד ישוב ויופיע ג, היום ולא כלום
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וזו , לראש הכרמל ויצפה ויראה כמין ככרה נים יעלה, ר חייא הרוצה לראות בארה של מרים" א

הרוחני של ישראל לכל פרטיו עד סוף כל  דור המדבר הוא הדור שכלל בקרבו את כח. בארה של מרים היא

העליונים הנובעים מעומקה של   יסוד החיים. י"וריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במד ברנע חסד", הדורות

החכמה והמדע  מקור, היוצא מגאון השכל העליון, ימא דאורייתא, הגדול הלא הנם צפונים בהים, תורה

א קישורו העצום בקדושתן של "להיות חש ומרגיש כ ,אמנם לשאוב ממנו להשביר צמאון כל לב. ה"ב

מקומ ו ] אמנם[שאם , הרגש  הטהור זהו תלוי בכ ח הרגש הטוב  שבלב, ק"ת ותוה"י קדושת השי"ע ,ישראל

שעל פיו נבנה , המקודש אבל הרגש העליון הטהור, משתנה בשינויי המצבים]ה[ בלב המוגבל אשר לאדם

קור הרגש  מ .זה הרגש הוא גדול ועצום עד אין סוף ואין תכ לית, ק"לתוה קישורן של ישראל לצורם וגואלם

היא , כ תורת אלהים חיים מורשה קהלת יעקב "רשנו ג שמהם, הטהור וזכות הורשתו לנו מדור המדבר

האלהית היתה היא ראויה ליסד  ולפי גודל מעלתה, האשה עלולה היא ליתרון הרגש. של מרים זכותה

 הלב ממחזה הסתערות שאמנם אינו כשאר כל הרגשות שמקורם הוא, הישראלי בישראל את יסוד הרגש

לו  שאין, מקור החכמה והאמת, ים התורה, ומעמדו הוא הים הגדול א מקורו"כ, של הוה שאין לו קיימא

י ראייתם את  מופת  "עליהם לשוב ע מה פ על, בימי אליהו כשירדו ישראל עד תחתית המדרגה .קץ ותכלית

כה ירדו פלאים  אחרי אשר, י"הוא האלהים' ד"עליהם עול מלכות שמים לענות  הענייה באש לשוב לקבל

ואור התורה אשר עזבו זה כמה לא האיר אליהם  , עליון לא התעלו עדיין בשכל, והסבו לבם אחורנית 

פ שמובלע "אע, נראה לפום ריהטא פ שאינו"וזה אע, אמנם כח הרגש הישראלי הצפון בלב נתעורר .בפועל

וכשם , לו מעמד פ שלכאורה אין" ואע.אמנם בצפיה פנימית הוא נראה, השונים הוא בין המון הרגשות

המדביק   , אבל לא כן ה וא מדת  רגש  של הקדושה הישראלית .שמתמלא רגש  והתעוררות כן יוכל להתרוקן

שכל אוצר הרוחניות המלא בכל עז , החכמה הוא באמת קשור ודבוק בעומק ים, ה"העם כולו לקונו ב את

ישוב להתמלא מכח הים  מסבת מחזה אחד מידכ אם יתרוקן "ע. הוא מסעדו ומחוללו ותפארת שבעולם

שמצד   פ"אע. כ הוא תמיד מלא"ע, ומועצות מלאי דעת שאין להם חקר מכח רעיונות של אמת , הסובבו

והתקיימות  של כח הרעיון והמחשבה וקישורם  אין בו כדי אחיזה, חום הלב והסתערותו, עצם הכלי

למרות היותה מתדמה לאיזה רגש  ,ונצחיותהבעזה , הרוצה לראות בארה של מרים בצורתה .בקביעות

כברה נבובה שמיד  העשוי כמו, רגשות אחרי ם שחליפות הנם ממלאים לבב אנוש הנדעך מפני שאון, עובר

בראש הפעולה האדירה שהיא גם נצחיות , בראש הכרמל אבל. כשהיא מתמלאת היא מריקה את מימיה

היא , נתונים בתחתית ה מצב היותר יר וד ם  בהיותםג, שיצא ויצא מאלפי רבבה" הוא  האלהים' ד"קול  הד

עזיבת התורה   אינו ניכר מפני המעשים שבתגרת יד]אמנמ[אם , רגשם הטבעי תוצאה ישרה מקדושת

ומי יצרר , אמנם אין לבטח בהחזקת מימיה. רהבכמין כ אבל בצפיה יראה ויכיר, ושאון ההרגל נעזבים

רגש שאיננו יליד אותם הרעיונות  . בתוכה  מימיה בטוחיםכבר, אבל כיון שהיא עומדת נים, בכברה מים

בצורת רגש וענין לביי  א הוא מתגלה "כ, הוא הרגש האלהי הנצחי הזה, המתגלה לשעה המתילדים למראה

ודעת   של כל ים החכמה ואוצר התורה, הבטוח של אור העולם כולו אחרי שהוא בעצמותו נובע ממקור

  .עד וזה כח נצחיותה עדי, זוהי בארה של מרים. אלהים אמת
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טהרת , הטלטול גורם לאפשרות הטומאה לחול. מרים וזוהי כארה של, אמר רכ מעין המיטלטל טהור

לפי אותו ' והדברים המסתעפים מהם תלוי וטהרת הדיעות, מקושרת היא עם המקום הבטוח שלהם המים

ולמושכלות היותר זכות הנובעות  ,הא לדעת התורה בטהרת"ואין יסוד בטוח כ.ביסודם הבטחון הנמצא

לקבל טומאה  עלולות הנה, הדיעות המתילדות מרגשות לבב האדם ונטיותיו אבל . ה ואמתו"ב' מאור ד

מרוצת דמו וילדי , א מזג האדם"שכל כחו איננו כ כיון, כ אפשרות של מעין בלתי נפסק"ואין בהן ג

מקור סימן הרגש הטהור , של מרים  רק כארהאמנם. שכולם מוגבלים קצובים וקמוטים, ומקריהם הימים

הפרטי לפי מצב  שהוא אמנם לכאורה משתנה בצביונו, פועם בטהרו בלב היהודי הישראלי כפי מה שהוא

מעולם ,  מקורו הוא  מקור נאמן, פ שהוא מיטלטל"אבל אע .לפי ילדי הימים ומאורעותיהם, הגוף והמזג

כי נובע הוא  מאוצר  , מים חיים  כי מט הרו הוא מקו ר. היכזבו מימיוי ומעולם לא יוכל לקבל טומא לא

אבל לא רק  בזה    ,א מת גלה בצורת רגש  שבלב"ואיננו כ, התורה ואורה הטהור הברכה העליונה של הדרת

הוא  ועם כל טלטולו מעיין, טומאה שכל רעיון רגשי יוכל להשפל כ טהור הוא ונעלה מעל כל"ע. ימלא ערכו

אחרי כל ה מסות  , מקודש העליון ההולך ואור ," יו מן המקדש  המה יוצאיםכי מימ ", שאין קץ לנביעתו

 .וזוהי כארה של מרים, טהרתו ומטהר ומצרףבשטף עז, השולט בעז נצחיותו לעדי עד היותר עליונות

 

fvx . 

 
שאור היום , במעמד הברור. חייכ חטאת  ממה נפשך ש"ר יוטי כר  זכידא העושה מלאכה בשני ביה"א

. הראיה בעצמה היא אחת וכל לית ,ם צירופי משפטים וסברות מח וברות מצדדים שוניםצ לאד"א ,מאיר

. העיון אז יתחלקו הענינים למשפט המעשה ומשפט, כהות האור  השכלי בעת, אמנם במעמד  הקצוות

אבל לא בזה יבנה הצד , של ספק להשאירו המעשה ראוי להיות מבונה ומיוסד גם  אם ימצא לו  מעמד

הספק להמצא באיזה דרוש  אמנם גם באופן היותר אפל יוכל מעמד. יעמד הלב על מנוחתו ולא בזה, העיוני

מחברם אחד   ,אבל בהיותו מצרף כחות מפוזרים. עליו מצד אחד המוגבל יקר הנוגע עד הלב רק בהשקיפו

אז לא י היה עומד כלל על מצב הספ ק  , האחר במשא  עיונו מפשט את השקפתו  מקצה אחד עד הקצה, לאחד

, שמר א ת המעשה שג ם הספק ישמ רהו והכח שעד שלא עלה בידו לקבץ את  נפוצותיו, על מצב הבירור א"כ

מלאכה כשני כין  דוגמת העושה, המקובצת ועולה, להחליט את  הדעת החיובית י צירופו"מיד יתעורר ע

, מובנת שרק לענין ההחלטה הצורית של חיוב חטאת וממילא הגזירה. פ"השמשות חייכ חטאת ממנ

. כ הספק האחד לאסור"מלאכה די ג אבל לענין איסור, עמה תנאי של חיוב מוחלט יש צורך לצירוף צריךש

והיה אמונת עתיך   .י בירור כח הצירוף שלו"ע, לא יאחר הודאי לבא, באמונה וכשהספק יעשה את פעולתו

 .י"חסן ישועת חכמת ודעת

 

vgx . 

 
בכל   . אדשימשא אריש  דיקלא אתלו שרגא, ןדרבנ ל רכא לשמעיה אתון דלא קים לכו כשיעורא"א

ומי שמצבו . הרוחנית והחומרית לפי המצב ה כל מדות הקיום והעמדה"החיים הוכנו מאת יוצר כל ב דרכי

מ מי שאין ביד  "ומ. הדרושות לו גדרים מוגבלים ומדוייקים ביותר שיוכל להגיע לאמתיות יש לו, מתעלה

שבהן ימצא  גם לו יש ככר רחב ידים באמתיות ג לויות לכל, והאמתיות הלל שכלו לחדור עד עומקי תהום

כפי אותה ה תמצית עצמה של הדרכים הארוכים  כ בדרכים ר חבים ללכת בדרך ישרה"וידע ג , ספקו



כי עצם אור   , העמוקים ואין צורך להם להכנס בנבכי המחקרים, רבי הכשרון וחכמי לב והמדוייקים של

באין צורך , י"דברתי לא מראש בס ת ר", משא א ריש דיקלי אתלו שרגאאדשי .האמת גלויה לכל בעלי עינים

 .לדברים של עומק וחשבונות רבים

 

hvx . 

 
לפעמים גם הדברים . נ אדאני"א, חזי עורבי בדברא, במ ת א חזי תרנג ולא, ביום המעונן מאי

א ם . כותתם ל הנצל מחשכת המבו אז הטבע הי שר יהיה לעזר להולך, י השעת עינים"מסתתרים ע הגלויים

, הנטועה בהם המגבילים עניניהם לפי הכרתם הטבעית הישרה, תום ויושר טבע ההמשכה אחרי הולכי

בדכרי חזי , פ דרכו"הדברים הכלליים מיום ולילה ע עוף הכשר המבחין בין, במתא חזי תרנגולי

ד כ מה ההבחנה של הטבעיות הטמאה ע יש ללמוד הרבה מ טבע, בסביבה בלתי נאותה לצד חיובי עורבי

החזקה להיות נמשך  הכרת הנטיה הטבעית,  נ אדאני"א. בטבעיות ההוגנת והכשרה להתחזק בדוגמתה

השבת  ז שלא"כ, פ טבעו העצמי"הרודה בלב כל איש מישראל ע שדוגמתה הצמאון החזק, לאור השמש

הנטיה תהיה , מעשים טובים והגונים וכל ארחות חיים אחרי, מטהרו להיות נמשך אחרי שמשה של תורה

יהיה בכסלך ' ד"ו. ו"ישרים תנחם תומת"ו, כ לכח מכריע במקום שאין שם עצה אחרת"הזאת ג הפנימית

כל . ענוים דרכו ידרך ענוים במשפט וילמד". כ יורה חטאים בדרך"ע' וישר ד טוב", " ושמר רגלך מ לכד

  " .חס ד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו' ארחות ד

 

r c di` oi 

 
 : הנת י עין איה שב"פע

 
 : אוטי דברי הרב "ערות עפה

 
איך  , שעל פי החכמה האלהית העליונה צריכות הנה להכתב בתורה, רשימות הקדושות של כל המאורעותה

היסוד הפנימי , וכאשר אותו מובן של הסיפור. שקול הכל בפלס וקו משפט  אלהי, עשות עלינולהן ראויות 

אז נשקל  , לא נוכל מרחוק לפעמים להבין ערכו,  פשוטואם יתואר כפי, נפשבשהוא צריך לרשום , שבו

-פה עם תורה-שבעל-ובזה תתאחד אצלינו תורה. בוש יתלבש הספורלי אל דעות באיזה "עפ, בשקל הקודש

כבר יצא מגדרו  , רושם שהמעטפה של הענין פועל עלינוהשאותו , ואם במהלך הזמנים ימצא. שבכתב

ש  בר נחמני "ה מ איר עיני חכמים וקם ר"קבהאז , י ה מובן הראויוהדבר פועל עלינו אז שלא כפ, מצדנו

.  עיוננו אל עצם המאורע כמו שהוא רלהוביל את , י רשומי הדרשות"פה עפ-ותגלה לנו אורה של תורה שבעל

חיפושי הבא מעומ ק   הבקבצנו יחד את הרושם הפשטי הנראה מדברי הת ורה בחיצוניותם ואת הרושם , אז

הרגלנו בו ו מצד פשטותו -המובן הפשטי : ה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפששכל אחד מאל, הדרשה

 ישמר הרושם הנרצה -בהתחברם יחד  ,   מצד חדושו  המפתיע ורוממות מחקרו-והרושם המדרשי , מנעורינו

 . חיים על ישראל-פי המחוגה האלהית הראויה לדרכי תורתכ

 
כ שפרטי סד רי חייהם "היא כוללת ג, ה מאד  על ישראלגדול, ך"עולת הצדיקים מנהיגי הדורות בתנפ



הרוח ששרר במשכן . ו בעבר"וק פעלו את פעולתם על האומה בהוה ובעתיד, ספריםמעליהם הכתובים 

וכל האור שבתוכו הוא מאיר בלבבנו עדי  , בקרבנו, תהלך גם עתה בתוכנומהוא , "אהל שיכן באדם", שילה

אנחנו סובלים . הרי הוא עושה עלינו רישומו, ושם מאפילר עליו איזה ואם עבר. ומזה לנו חיים ואור, עד

הנטויה על עמו ' מתעוררים להאירו כיד דו, ומתעודדים על ידי הסבל הזה, כשקוראים וחיים את זה

אנו   , שילה והכהנים שם-הלאכפי אותה המדה אשר מיל או את  , השראת השכינה ואור התורה. ונחלתו

קוי אור זה מגי ע  להנה , י הנהגתם של בני עלי הסתלקה זו האורה מהופיע" ואם ע.מלאים גם אנו מהודם

, כהניםהבמחוגה האלהית נשערה אותה ההנהגה של , על כן. לנו ממרחקים בתור פגימה גדולה ורבת ערך

אמנם  . על פי פעולתה בחלישות החול של קדושת אמת שהיגיעה לנו מזה דוקא כאלו שכבו את הנשים

פ "י אור הדרש שבתושבע"עלינו לשוב לאחור עפ, י זאת המדה"תאר את ערכם של בני עלי עפלבחפצנו 

י עומק "ודוקא ע. עד שכל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה, רישומיה הנאמניםבשהשאירה לנו תורה 

יהם שמעלה על, לעומק התוכן הפנימי הנוגע לנו, צגת ענין המעטפה הזאתההדרש אנו באים למטרה של 

 . הכתוב כאלו כך היה

 

וכאשר היא מספרת לנו . להיתאאלא חכמה ,  רשימת עובדות שארעו-ח היסטורי " התורה איננה דו.`

, מוסר ההשכל, המשמעות, "מובן של הסיפור"שביל להודיענו את העובדות אלא בשביל הבאין זה , דבר

 . את דרכנושסיפור הדברים פועל עלינו ומורה  קדושהרושם הנפשי הבשביל 

 

a.שהמאורעות  , "ההתרשמויות הקדושות"שוקלת בשקל הקודש את שיעור  אלהיתההחכמה ,  לפיכך

סגנונו , ובהתאם לכך בוחרת התורה את אופן הסיפור, פסוקים אמורים לפעול עלינובהללו הכתובים 

 . מכוונת ליצירת הרושם הרצויה, ומילותיו בדייקנות גדולה

 

b.כ"פ עם תושב" שממנו נוכל להשקיף על האחדות של תושבע נתרומם לאותו הגובה . 

 

c.ואם ימשך כמו  שהוא מבלי לדעת שזה . וזה כבר פעל כפי חומרת הכתוב,  דברי תור ה פועלים עלינו

 .  אז זה כבר ל א פועל פעולה רצויה-אם ישאר כמו שהוא , די שנעמוד על התוכן הפנימיכ, הלבוש של הענין

 

d.וזה ,  מה שילדים לומדים בראשית דרכם-בולט לעיניים , חייב להיות פשט. בוש הפשט בפסוק עם הל

עד שלומד את . הידיעה הפשוטה של הענין. שלו" חדר"ידיעת ה. ה שאדם שומע כל ימי חייומחייב להיות 

 . ל ואז נפקחות עיניו"ל חזשמסכת שבת ו מגיע לדרשה 

 

e.אך אחר שה פשט של הלבוש כבר פעל פעולתו על . ניןלא היינו מבינים כלל את חומרת הע,  לולי הלבוש

יודע בדיוק מה יפעל , "גדול הפסיכולוגים "-ה "אך ג ם בשלב זה הקב. זמן לפרוש את היריעההנפשנו מגיע 

היות בדרך פשוטה חיצונית ומה אפילו כשהיגיע זמנו להתגלות צריך להיות בדר ך   לומה צריך , על נפשנו

 . מבלי לאבד את ערך  הרושם הפשטי, הואשנין כמו  בהובלת הרעיון לע-חיפושית 

 



f.ש בכדי שיהיה לנו איזה , כ חמור"שדבר כזה נחשב אצלם כ,  צריכים אנו להבין מי הם  הקדמונים האלה

אשר ישכבון את   "  אנו צריכים לקרוא בפסוק  - בגלל ריחוק  מדרגתנו ממד רגת הויתם  -קרה שרושם ממה 

ועד כמה מנוגד לרוח התורה הכוון ,  מש מעות מעשה שיהוי הקיניםת מלאאי זה נבין "ורק עפ". הנשים

, מכאן. רק מב טוי כזה המעשה הראלי מקבל פרופורציה. יטאבשמעשה זה , התורני של הכהנים בשילה

. שניהם כאחד מציירים את הענין בשלמות, רשניד, ומכאן מה שבא באופן חיפושי, הבטוי החריף והמזעזע

ובאופן כזה זו . כתוב את זה  בפסוקלעד כדי הצורך , וצריך לדעת שכאילו שכבום, צריך לדעת שלא שכבום

 . חיים ולא קריאת דוחות הסטוריים-תורת

 

g.צריכים - צריכים לבכות וכשמוצאים אותו -כשקוראים על מכירת יוסף :  ביסוד ושורש העבודה כתוב 

כאשר . חיים- תורת -. ריכים לבכות צ- צריכים לעלוז וכשחוטאים בעגל -כשיוצאים ממצרים ו, לשמוח

, ר"נ שתהיה לנו הערכה שלילית על אדה"אין היא מספרת זאת עמ, ר"טא אדהחהתורה מספרת לנו על 

נ לתקן "יש צדיקים כאלה שכל פעולותיהם בחיים זה עמ. ת  חטאואנ שנלמד לא לחטוא ונתקן "אלא עמ

כאשר  הנבואה מספרת על מה   , כ"וא.  טרה כזאתמבשביל '  אפשר לעבוד כל עבודת ד. ר"את חטא  אד ה

 שמשכן שילה מגלם  -ענינם של ישראל וצריך להבין שהאידיאל האלהי של נשמתם , שעבר במשכן שילה

היא מאד , והידיעה שהאור התעכב מלהופיע בשילה,  הוא מעוכב  כאן מלהופיע-ו  ביסוד רוחני חשוב 

.  היא בעכוב,  היה אמור להופיע בעולםשמשכן שילה, התכנית האלהיתשפירוש הדבר . משמעותית לנו

כוחה , מכח היסודיות של זכות אבותי הם, דושתה של תורהקמכ ח , וצריכים כל דורות עם ישראל לבוא

ולהרים את , ולהעביר את המאפל הזה, דורותהוכל העבודה של כל , השראת השכינה, י"האלהי של כנס

כשאנו לומדים שהיו . פגומה והלקויהה בצורתם העולם מאופן התנהלותו בדרך זו שבה הדברים מופיעים

אן עכוב בהופעת עם כיש ... מה עם עם ישראל... אנו צריכים לדעת מה איתנו, מועד-קלקולים באהל

על מכי רק התורה יכולה להרים את העולם .  כדי שנאיר ונתגבר על זה-זה נכתב , ולצורך זה. ישראל

ומי שקשור וחי ודבוק בכל תקוות  . זה חטא שלנו וצער שלנו, והדבר נוגע לנ, אם זו הגישה. ההשפלה הזאת

. כמו כשרואים את חורבן בית המקדש לפנינו. הדבר מאד נוגע ללבו, ישראל-שאיפות החיים של כללו

-זו תורת. עוד פעם קוראים על מכירת יוסף עוד פעם בוכים, ואה הוא עוד פעם בוכהרוכשהוא עוד פעם 

 . חיים

 

h.כי , ואנו מתעודדים, שזה יסוד חיי ישראל לעד, שזו פגימה בהופעת האור של רוח ישראל,  יודעים אנו

ומתוך , סבלנו זה הוא תוצאה של רוב הדבקות והשייכות שלנו לענין האלהי שעל עמו ונחלתושמכירים אנו 

י "ב על ענין זה מגלה את  שייכותנו ודבקותנו במ ימד שהיה צריך להתגלות ועוכעהבנה שעצם הצער שלנו 

זה , על זה יצטערו ולא על דברים אחרים, יותר יהודים יצטערו על זהשומתוך ההכרה שמה , אותה הנהגה

.  בזאת אנו מתעודדים-, וכל להופיע בלי פגימות ועיכוביםיגופא ירים את העולם והחיים למצב שאור זה 

תקון ישראל , הגדולה' אור ש הוא ישועת דהכי בסבל זה  אנו מבטאים  את היסוד לב טחון ולתקוה שזה 

 . תקוהוומזה לנו עודדות ושמחה ודבקות של חיוב , עוד יתגבר וישוב ויופיע, והעולם

 

i.כי אנחנו גמ ד היושב על ראש הענק-?   איך אנחנו  מתקנים מה  שאצל דורות הראשונים היה לא בסדר  .

ים מלאכת דורות  ובאים אנו מכח כלל ישראל וכל מגמת התורה להשל. מ"ורה ויצתוכבר הופיעה 

. ששם המאפלים האלה לא יכולים להיות בכלל, מדרגתו המעותדת לולהראשונים להרים את העולם 



כדי שבדיוק באותו שעור , היה תקוע בליבנו ברושם הנכוןיכדי שהערך הפנימי , בשביל זה נכתבה הנבואה

 . נחלתווהנטויה על עמו ' נסבול ובאותו שעור נתעודד להאיר כיד ד

 

i`. כמו שישנם . בזה, לפי הערך הרצוי, לא הינו מבחינים כלל, כ קלה מצד התיאור החיצוני"בפגימה כ

המאפל , אבל פגימה זו. לא היינו מבחינים כלל את משמעות הדבר. י אדם"שמעים ענקולות שכלל לא 

, זוןבח, אצל הראשונים היה הכל בהתרקמות אידיאל ית. כלל ישראלבנהיה דבר חמור מאד  , הקטן הזה

בצורה מאד קשה , ומציאות וחיים, דורות הכל נעשה ממשהבמשך , אבל בישראל. תמציתי, ברכוז גרעיני

ובחיי הצבור הדברים עוד , ז"דרי עוהסהחיים נמצאים במצב של סבוכים לפי . ומטפחת על הפנים

. ית אצלנוותר משמעותימופיעה בצורה שפגימתה הרבה , פגימה קטנה אצל האבות. מסתבכים הרבה יותר

באופן , הנבואיובסגנון התורי , צריכים להיות נמסרים לנו, מאורעות שיש עליהם בקורת  אלהית, על כן

כדי שנדע לתקן ולהאיר את , המתאים לרושם שיעשה עלינו במדה הנכונה גם במרחק הזמן היותר גדול

 על הדמויות ובאמת אלה הם הקלקולים שלנו עליהם אנו שומעים דרך הספור הנבואי. קלקולה

 . הקדמוניות

 

ia.ולא הבנו איזה חטא אנחנו צריכים להתעודד ולהאיר ,  עד כאן כלל לא הבנו את מדרגת הראשונים

 . י למודינו פסוקים אלה"עמכוחה של תורה 

 

ib.ואיך שכל חיינו זה המשך  , ומה היחס שלנו אל הראשונים, ומי הראשונים,  מכאן לומ דים מי אנחנו

כל ילד  . לא עוקר את הכתוב  כי אם מעמיק ו, ש בר נחמני"הדרש של ר. כל מקבל מ שמעותה. אורם וחייהם

התפתחות הילד היא  בזעיר אנפין חזרה על מהלך האומה . מדר גות של הדור ותהצריך לעבור את כל 

כ יבוא החדוש "ורק אח. שמזה יתרשם כמה שנים, פשט הפשוטהצריך הוא להבין מנעוריו את . לדורותיה

מפיגים , אם מלמדים מיד את הדרש. דש נפתח לפניוח ועולם - שמקבל הוא אותו במלא האמונה המופלא

. הרושם הפשוט יהיה חרות באופן פשוטשחייבים . את הזעזוע ומאבדים את כל  הרושם הנצרך של הפסוק

ריך ידיעת ההכרעה שהדרש צו, ה את הפסיכולוגיה שלנו"זוהי ידיעת הקב. זה פועל פעולתו בחכמת הנפש

אך כדי   . מקראהכמובן שצריך להיות אמון בגדולתם ש ל הראשונים גם לקורא את   פשטי . להכריע בחיינו

קילה ס חייב -. צריכים להראות לילדים איזה חטא חמור זה אשת איש, שהרושם הסוביקטיבי הזה יושג

 . מה שמפורש בכתוב הכל שייך להם. 'הדברות וכו' כתוב בי... 'וכו

 

`. 

 
  :ב"בת סין איה שע

 
  ". שהיו מהלכות בקומה זקופה-" יען כי גבהו בנות ציון""

 
כללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים הוכאשר בעולם , בתוכיותו של אדם מושקף לו כל עולמו

כן בקומת האדם , היות כפוף אל הטובלאלא שהוא צריך , והרע אומנם ראוי להיות במציאות, לטוב ורע



כי , התמתחותם יפעלו לטובהושיש בו כוחות כאלה שלא הרחבתם , צריך שידע; יתוהכוללת את כל הוו

כי . שלמות כללותהבואז יבנה האדם בהדר שלמותו והחברה הכללית תעמוד . אם הגבלתם וצימצומם

על ידו יוכל שכדי , אז יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו, אחרי ההכרה בצד הגרעון שיש בעצמו

הידיעה שיש בכללות הכח המתפשט על כללות הגוויה חלקים כאלה  . רון העצמי נשלםלהיות החס

עד שמונעת אותה מזקיפה של גאוה הדוקרת א ת   , מנמיכה את  הקומה מעט, צימצומם הוא טוב וראויש

 . זולתו

 
אפשר עוד לחיים -מפני שאי. העוורון של הגאוה כ שהוא מגיע למרום מדרגתו  הוא מאבד  א ת העולם, הנהו

אגד ציבורי להיות מתפתחים  כל זמן שלא  תהיה הכרה פנימית בכל א חד שיש לו איזה דברים ושל חברה 

 . י עזר חבריו"ל ידם חסר וישתלם רק עעוכשרונות שהוא נמצא 

 
י הזיקוק "כי ע. עוד יש תרופה למכה זו, שהם הכח הפועל בעולם, אם יזדמן מכאוב כזה באנשים, מנםא

.  יכים להשלימם יראה להם חסרונם וחולשתם עד שתאבד ההכרה הגאותניתפעולות שהם צרהשל עצם 

לא עליהם תחול , בפרט שכלית ומוסרית  רחבה, עבודה כללית, יסוד הנפעל בחברההשהם , אבל הנשים

. אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עורון הגאוה כשהוא משתרש, לה. לך פנימהמוכל כבודה בת , בתור עיקר

יצא בבנים , י ההשפעה של האם"כ עד שע"תנחלת בטבע קשה ואיום כמזאת היא וההשרשה הטבעית ה

ואז יסתם אותו ה חלון של האורה שעל . בעולם לא יועילושבמדרגה מפות חת כזאת  עד  שגם כל ההכרות 

כ "ק  מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו ערכי . ידו האדם מתקרב לאור  השלמות האלהית העליונה

 . מתוקניםהדרי החיים סשמזה נובעים כל , באור העליון, מקור השלמותתצמא נפשו להשתלם ב

 
, י הגאוה הנוראה"שאין להם דבק פנימי ע, זקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומהח

באין חסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם , ת כל  אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלםאמנשאים בשווא 

 . שהיו מהלכות בקומה זקופה, י הבנות"אה עבוההשרשה הרעה . רעהו

 

a . 

 
  ". שהיו הולכות עקב בצד גודל-" ותלכנה נטויות גרון""

 
כ את עיניו עד שלא ימצא בנפשו שום "תעוור כשיש אשר תסובב הגאוה את כל הקומה של האדם עד 

 דהיינו - וצד עליון רגיש שיש בו צד שפלימ בעצמו "מ; חיסרון ושום רעיון שיזקיק אותו להתחבר לזולתו

י "שרק ע.  הצד השכלי-עליון הוחלק , שכל החושים והנטיות הגסות נס מ כים עליו, חלק הגוף החומרי

, והנה. דם כולו שלםאההשפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכוחות הגופניים בשביל כך נעשה 

הנהגת מו צריך הוא להיות מושפע  שגופ-כל זמן שיש בו רעיון תוכני באדם , הראש שהוא מכון אל השכל

,  בהרמת ר א ש-אז אותה  נטיה בעצמה לא תתן להתפתח באדם הנטיה ללכת נטוי גרון  , השכל והכרעתו

. תנועה המורה על מניעת צורך הראש להתעסק בהשגחת משטר הכוחות השולטים בכל מלוא החומרב

הוא צריך להיות מתפשט  ,  של עצמואפילו השכל, האדם מרגיש בעצמו צורך ששלטון השכלשוהנה כל זמן 

שהוא , של רעיונות חדשים, אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של מטרות, גופניים כולםהכ הכוחות "על ג



, ימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה ממה שהיה עומד עליה בתחילהשעד . צריך להשיגם

לזאת יתעורר בו כח . ממה שהיתה אצלו בתחילהוא במעלה יותר שלמה הדהיינו ששלטון השכל על חומרו 

מה ש אין כן כשהג אוה הגסה מג יעה לקצה . א יזו רדיפה מוסריתבשנמצא  הוא קשור . הזריזות הפנימית

יסרון שיזקיקהו להיות עבורו נטפל לזולתו התחברות חעד שלא די שלא ימצא בעצמו האדם שום , גבולה

פני עצמו הוא עולם שלם שאינו נזקק ב אחד מהם אלא שאפילו חלקיו עצמם ימצא שכל, של רעות

ואז כבר בטלו כל , גאותניתהגמ ר חותמה של הרשעה , ואז יתרומם הראש בנטיית גרון. במאומה לזולתו

ואז המנוחה . שעההא ההנאות של חיי "וממילא אין לאדם זה כ, אין שום מגמה והתרוממות. האידיאלים

שיטה קבועה בוזה הולך מהלך איום ומתבצר . אוה מלפפת אותושל העצלות הטבועה על יסוד הרשע של הג

להרימם והבאה לצרף את הבריות , שעוקרת כל מהלך החיים של יסוד האורה האלהית של התורה כולה

וכחה , כי מאבדת א ת יסוד סגולתה,  ובזה האומה מתמוטטת. משפלותם אל רוממות המעלה האצילית

, א היפך הגאוה המאוסה של נטיית הגרון והלוך עקב בצד גודלשהי, פנימי הטבוע בקרבה מראש צוריםה

כ נטיית זריזות של העתקת מקום בתנועה "זיבת כל רעיון מרומם הדורש העתקת ערך הגורר גע) ?(מראש 

 . היפוך מהליכת עקב בצד גודלה, מהירה ומזורזת

 

b . 

 
  ".עינייהו ומרמזן ל דהוו מלאן כוחלא-" ומשקרות עיניים""

 
המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו , ל גבולכמתוך הגאוה  העוברת .  פוגשות הן זו את זו הקצוות

נפש החופשת היטיב את  התוכן הפנימי ה, עד שאיננו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית א מיתית

מפני  , חיים של חפץ ההתעלותהשכיון שחסר לאדם אותו תוכן . מרגשת מיד בריקניותה ואפסותה, שלה

יא למצוא את  המוכרחת , ולמלא את הריקניות הנוראה. כבר אין לחייו שום תוכן, ארסה של הגאוה

היתה ששההתגדלות הקיצונית , נמצא. ב מציאת חן ש ל הסביבה, עולמה לא בקרבה פנימה כי אם בחוץ

 עד שהיא חפצה להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים, נהפכת לה לשפלות גדולה, חפצה להתגדר בה

וההשתדלות הזאת לא  תשאר רק בג בול ההסכמה הלוקחת . ותשתדל בייפוי חיצוני במדה מופלגת, ותהא

כי אם היא מטבעת עמוק יפה את המבוקש של ההתמכרות למצוא , כ הרושם הולך לו"מן ואחזרק איזה 

 ו זה הולך עד הקצה האחרון של אבידת  העצמיות. ת  התנועות הטבעיות בזה הזרםאעד שמלבשת , חן

שמביא אותה לידי , עד שבהתפשטה באומה מביא לה הרס גמור, יצונהקלגמרי ושל שפלות הנפש היותר 

, בקש את כל כבודה ורוממותה רק בעין הזר ולא בתוכה פנימהל, התרוקנות פנימית ולידי שפלות נוראה

נבנית והולכת כי   אם עוד , ולא די בזה. חנופה החיצוניתהעד שנעשים סדרי פעולות החיים מכוונים אל 

ותו הייפוי הזר החיצוני שפארה בו את אהשתדלות שפלה להסב את העין החיצונית על , בזאת השיטה

 . דהוו מלאן כוחלא לעינייהו ומרמזין. עצמה בלא צדק ושכל

 

c. 

 
  ". שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה-" הלוך וטפוף תלכנה""

 



מעקרת מקרב ל ב   ,  הפנימי של הנשמה בניוולההודהכשהיא מחשכת את , ההשתקעות של הגאוה הפחותה

י ההתמכרות אל הגאוה נעשה האדם שפל ונבזה עד "מפני שבאמת ע, פנימיההאדם את כל ערכו 

כ מתגברת בקרבו רק התאוה של ההתראות בעיני אחרים להסב אליו את  "ע. שבפנימיותו הוא מחוסר ערך

התאוה .  בהרס הצניעות והדרת המוסר כולובלה הוא את העולםמוכשהוא מתגבר א צל הנשים . המבטים

כדי שהאדם שמן החוץ יתבונן , יזו הצ טיינות של פליאהאא ירצה להראות "של הסבת המ בט מביא  שכ 

כ היו מהלכות "ע. וא מחוסר שום השלמההכאשר כך הוא הטבע הפראי היודע בעצמו שבקרבו . עליו

כדי שיסבו  , חרה במעמד כזהבפילו הקצרה וא. כדי שתיפול ההשתוממות על שתיהן, ארוכה בצד קצרה

פלה לשכוח את שובגוף האומה  בכללה מביאה שפלות כזאת הנולדת מג אוה . העינים להתענין בזרותה

ה שגורם מ, רוממות ערכה ואת מעלתה האלהית ולהתמכר רק להסב את העין החיצונית של האומות אליה

 . מכל העמיםי היא באמת ס גולה "השפלה ושכחת הקדושה העליונה שע

 

d. 

 
מנעליהן והלכות  באפרסמון  ואמי מלמד ש מטילות מור'   אמר  רבי י צחק דבי ר-" וברגליהן תעכסנה"

קרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהם יצר  בחורי ישראל בועטות ברושלים וכיוון שמגיעות אצליבשוקי 

 ". כעוסבארס  כהרע

 
אינם , מתדלדלים אין להם שום יסוד למנוחתםהולכים הם ו, שהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחניתכ

והתכונה . חזותיהם הרבות כי אם את השכרון של התאוה הגסה שהוא מרעיל את הנשמהמתופסים מכל 

כ מרוח שכרונו על כל האחרים העלולים "תחזקת באדם לחפץ טבעי להנסיך גמ , הרעה הזאת כשמתגברת

 כשהם פוחתים והולכים לרגלי הגאוה המבזבזת פלות החייםשזאת הי א הדיוטא הי ותר שפלה של . לכך

לבסמם בהכשר למושגים טהורים ורעיונות נעלים והמוכשר לעדן את החיים , שהריח הטוב. את פנימיותם

הוא יורד עד השימוש , הכשר חכמהווקדושים המרהיבים את הלב והנשמה מתרוממת על ידם בקדושה 

השכרון הזה כשהוא ו. ב גם הוא מתרעל ומתקלקלעד שהכח הנוטה להיטי. השפל של השתכרות בזויה

הכעיס למתגבר עיקר כוונתו הוא רק לקלקל ולבלבל את יושר החיים בכעס של ארס נחש זועף המכוון 

וזה בא מתוך זעף פנימי העולה מתוך הריקניות שבלב מצד אפיסת התוכן הפנימי של . להשחית ולחבל

המלאה , ומהומת החיים. דנת אותם בעונג חי העולמיםיוון שסרה מהם הקדושה העליונה המעכ. החיים

אברי , יורדת ומקפת את כ ל רשעתה ברגלים, שנהפכה למוקד שאול, קומה כולההבסדור פראי את כל 

שבהם מתגלה כל הכרעת הרע של ארס השקוץ  של זוהמת , חברותייםההתנועה מסבבי התרחבות החיים 

הטומאה . רע כארס בכ עוס-להכניס בהם יצר, מושפעיםל העכ "י פעולתם להרע ג"החיים עד שמתפשט ע

א פנימיות הויתה היא "כ, טופנה שפתותיהתפ שנופת "אינה יודעת מכל טהרת ל ב של אהבה ו נועם אע

להגדיל , ק לשמוש של מצודהרוהנועם המדומה הוא . איבה וכעס נורא לאבד את  החיים ואת כל ערכם

 . ת השחתת הארספעולת הרשע כדי להרבות האבדון ולהעמיק א

 

e. 

 
תבשמות בו נעשה  מקום שהיו מ-" והיה תחת בושם מק יהיה"כדדריש רבה בר עולא ? מאי פורענותהון"



עד שהוחלט בלב שכל כח מיוחד , הגאוה ההוללה שהביאה את הארס היותר מסוכן שלה ".מקיםננמקים 

תוך כלליות הקומה נמצאים כמה באין שום סקירה שב, ודה בעצמו בכל חופשיות גאותורהוא צריך להיות 

שיוחשו , מביאה את בעליה, העלמה הזאת מהחסרונות הטבעיים לאדםה. כוחות שצריך לכבשם

א מפני הקלקול הנמזג "חוליים והמס הבשר המקולקל שאינו בא כהי "החסרונות השגופניים בניוולם ע

ולא יוכל , נו שלם בתכליתשהרי בעין יראה שאינ, גאוההובזה ישבר לב הזונה של . בגופו של אדם

שהכבישה ולא , הנה קלקולים למכבירכומזה ידע שגם בקרב נפשו ימצאו . להתרומם על כל קלקול

שזה מורה , עשה נמקים נמקיםנכ מקום מקו ם שמתבשמות בו "ע. השילוח בזקיפת הקומה היא רפואתם

ואין לו , ות היחידה בכללותהעל חיסרון בגוף ארג  הבשר  שהוא ראוי להורות על החיסרון הנמזג ב האישי

 . על מה ללכת בקומה זקופה להראות שכולו הוא מלא השלמה

 

f. 

 
 . "קפים נ מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים-" ותחת חגורה נקפה""

 
, מכוונת היא נגד הגאות  של הליכת נטויות גרון. י הנקוף היא קלקלה פרטית בזה המקום"חבורה שעה

והוא רעיון של ניגוד הקישור של ,  ום חלק להיות משוער ממה שהוא גבוה ממנוורך לשצהמורה שאין 

ין מקום מוסרי לחגורה שיסוד הויתה היא התאמצות כל שרירי הגוף אובזה . הכוחות למטרה אחת

, נותן לו את כל חופשיותו, שרירות לב עד שכל חלק בפני עצמולכ נעזב "אבל בהיות החפץ ג, לחטיבה אחת

] נקפים נקפים) [נמקים נמקים(נעשה , גויה בכללההלקשר את כונניות ,גרות בו בצלצולאז מקום שחו

שתבוא במקום שתמצא בה , דעה הכוזבתהי "ואין אפשר לחגירה זו שמהותה נכחשת ע, בחבורות פרטיות

 . כי שרירות הלב המשולחת מביאה את הקלקלה מידה במידה. חפץ

 

g. 

 
 . "מת קשטות בו נעשה קרחים קרחים ש מקום-" ותחת מעשה מקשה קרחה""

 
ומקרב את נושא   , הוא מעדן את הטבע ונותן עליו הוד רוחני, עולה וטובמהקשוט הכשר ברעיון טהור הוא 

מוסרי , שאים שמלואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלינהקשוט ואת כל המתיחסים לו לרעיונות 

הקישוט הבנוי מחפץ , נובע ממקור מושחתה היפך מזה הוא הקשוט. ומעשי המביא ענג ואחרית טובה

ובמלאכה המחוברת . בחכמ ה' דפראי מלא רשע ותאוה בזויה הוא משחית את  את הו ד הטבע אשר  ברא 

נופת  'בות אשר רממשיך הוא את החברה לשקיעה בתוך תהום של זימת חטאת ורעות , לשרירות לב

אומן מכניס  השם , ה ניכרת במעשה מקשהההתגברות של מלאכ. 'תטופנה שפתותיהן ואחריתן מרה כלענה

לקיו חיותר מדבר העשוי מחוליות שהכין כבר הטבע את , את כח כשרונו לפתח ולהוציא כלי למעשהו

השקוע אל . י היציקה הטבעית הכללית"י פעולה פשוטה ע"המתכשר ע, בחרט) ?הניתך(הפזורים או הניחק 

, כ גבולו ונעשה שמוש לרעה ולחטאת"ר אחכשהוא עוב, המתחקה במעשה מקשה, קישוט המלאכותיה

,   הדרת השער-שהוד הטבע והקשוט החיצוני מיד היוצר לאשה , וא את הפורענות מידה במידההגורר 

שהוא מיישר את הדעת ומעדן את הנפש , בעת תיקונו של עולם הגמור בהיכל כבוד פנימה, היופי הטבעי



.  זה הולך לאיבוד ונעשה קרחים קרחים-, צדקהרה במידת יושר וטהנדיבה היודעת לקרוא ענג של 

 שוב לא תוכל כל התיפות מלאכותית למלא את -ולו כ שהקרחה היא אחת מהכלל -וכשהוד הטבע נשחת 

וד הטבע של היופי החיצוני המקושר עם ה השומרת א ת -" 'אשה יראת ד, שקר החן והבל היופי. "החסר

חן ויופי המבוסס על יסוד  בגם " היא תתהלל "-נשמה עדן היופי הפנימי ושל המידות הטובות וטהר ה

 . שבט בע היצירה' מתנת ד

 

h. 

 
 . "מחגורת שק ל פתחים המביאים לידי גילה יהיו-" ותחת פתגיל מחגורת שק""

 
הוא מאש ר   , לבד מה שהו א בונה ומשכלל את העתיד  של העולם, קדושה וביושרבהיחס המיני ההגון הבנוי 

אינה פחות מלאת  , תלמות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותיהם הנפשיותהשה. בזה עצמו את ההוה

הוא עומד הכן לישרי לב , עדון נפשי הגון המביא אחרית טובה. חומריתהערך מהתכנית של התולדה 

אבל הרשעים משחיתי דרכם מאבדים . סיוג התורה ובאמונת הלבבהמנהיגים את חייהם ביושר ובכושר 

אותה התכונה שהוד החיים ועוזם מתגלים בה בטובה ו. לאבדון,  בקרבו'את ההון היקר שברכת ד

, לא לבד את ערכו האנושי, אדם יאבד את ערכוה. כשיורדת היא לעמקי רע ישוב הכל אחורנית, ותמותה

. כוחות יתדלדלו ויהפכו לפלצות וזועהה. הלב יתרוקן מכל ששון ו כל תקוה. א גם  את ע רך החיים שלו"כ

השפלה היורדת עד לגב ול  הצרה מכוונת היא עם ההשפלה הזאת של הכרת ערך -תלבישת השק של ע

לפי תביעותיו והראוי להיות קובע מדורו לפי ערכו , כלומר לא ענין חי התופס ערך לעצמו; הדומם החומרי

 ראויה, כי אם  כמו חומר ודבר של קנין שא ין בו חיים וחפץ, הטבעיות שהינן על כן זכויותיו היותר צודקות

 .  כה תגדל הנפילה ממרום עיזוז חריפות החיים המלאים בטובם עד למחגורת שק. רק להטען ולהנתן בשק

 

i. 

 
  ".יבא כ אמר רבא  היינו דאמרי אינשי חלופי שופרא-" כי תחת יופי""

 
י רב בדמות שדרה עליונה על "איננה בנויה עפ, תכונת היצירהב, ההצטיינות היתירה ביתרון מעלה מהרגיל

שבהם בעל היתרון שווה אל מצב  , מקומ ו הצד התחתוןבישאר , אשר אם יהרס היתרון,  הערך הבינוניגבי

והצד הבינוני אין , וייתו רשום בטבע של יתרוןהכי היצור שחונן ביתרון הוא כולו מראשית . של הבינוניות

קול הנהגתו עזב ממנו  י קל"ואם ע. זעוזהו בעצמו הכח המכריחו להחזיק ביתרונו בכל , לו בו מעמד איתן

צוי ומצב הרוס המכוון לעומת מכי אם ירד עד קלקול בלתי , לא ישוב למצב הבינוניות, צד היתרוני שבו

רכו  המשתמר  דכ שהוא מתנהג על פי ; כי הכח הבלתי רגיל היוצר ופועל בקרבו יעשה את שלו. יתרונו

.  צויהמוצם כוחו את הגריעות הבלתי וכשהוא נעזב ונשבר יעשה בע, לטובה יפתח בקרבו את הטוב הנשגב

י התזנות "כשיתהפך לרועץ ע, כ לתכונת הנפש"היתרון של היופי המתגלה בתכונת הגוף והמחובר הרבה ג

 להכשיר - אפילו הגופניות -חיצונית העלולה לחול עליו ולהתדבק בו תהפך תכונה זו עצמה וכל כוחותיה ה

מחוללת את הכיעור הנשמתי הפנימי באופן בלתי מצוי ורגיל כמו ש. כיעור היותר מגועל במצב הבשריהאת 

 ". ופרי כיבאשחילופי  "-



 

`i . 

 
תיב הכא ושפח וכתיב  כ.רעת צפרחה בהן שיוסי  ברבי חנינא מ למד'  אמר  ר-" קדקד בנות ציון' ד שיפחו""

  ".שאת ולספחתלהתם 

 
לול  חהאדם נעשה בקרבו , מיתהאיומה המוסרית המרוקנת מהאדם את כל הויתו העצ) ?נבילה(הנפילה 

הוא בעצמו יודע שמה . ודוקא מזאת הנפילה הפנימית נעשה מלא גאות וזדון וחשק התהדרות. וכלי ריק

מפני שהוא יודע ומרגיש בפנימיות נפשו כמה שפל וגרוע , וא לעצמו איזה ערך אינו שווה מאומההשיתן 

יעת גריעות עצמו נחנק הוא בפנימיות מחבוא אהבה העצמית הנפרזה רעיון זה של ידהפ שמפני "אע. הוא

מ התוצאות היוצאות מזה פועלות מיד לרעה שהוא חפץ "מ. כלל מחשבה ברורהבואיננו יוצא להיות , הלב

כאילו בזה ישלים את , הצד החיצוני שבו יהיה מפואר ואחרים יהדרוהושי מה "למלאות חסרונו דוקא ע

א תהיה מחשבה נבערה כזאת המהרסת את כל ה יסודות של  לואבל לא תקום . פגימתו הפנימית העצמית

פנימית בבנות ציון שחותם הקלקול הכללי נטבע הוכיון שגברה הרעה של הנפילה . האושר הכללי והפרטי

כל חפצן לא היה כי אם להיות נטפל לחיי ו, עד שערכן העצמי נאבד מהן לגמרי, בהן במידתו היותר איומה

, קדקד המלא מחשבות כאלההזה .  למילוי הריקות של נפשם אשר הושפלהרק, ואפילו לעם אחר, אחרים

א בל הצד , הותיתמספחת שפלה שאין בה צורה עצמית , "ופרחה בהן צרעת", עולה בידו ההיפך מחפצו

מביאים את   ויסורים כאלו מדכאים את הנפש . הפועל שבה הוא להיות מאוד שנאוי ומאוס בעיני אחרים

עד שמזה עצמה תוכל ,  ואז משיבים את ההס תכלות הפנימית אל תוכה, י כליוןהיהירות הריקניות ליד

וימצא תנחומים ומרגוע לנפשו לא במידת   , למען ישוב ורפא לו, צמוח רפואה להשובבות המתהוללתל

חיצונית הבאה ממקור זר כי אם ממעמקי נפשו אשר ההטבה המוסרית והזרחת אור אלהים הההתהדרות 

 . תכלית לכל רפואותיה ושיבתה לתחיהובקרבה תהיה ראשית 

 

ai . 

 
  ".יער כתחיהן פנעשו ש רב ושמואל חד אמר שנשפכו כקיתון וחד אמר-" פתיהן יערה' וד""

 
ובעת מתוך נפש טהורה מסובבת מרגשות מוסר ומחשבות אציליות היא גם גם נהנטיה המינית כשהיא 

על תכונתו , כ על גידול הגוף"שלה פועל גהמעמד הנפשי האדיר ו. בפנימיותה גם בחיצוניותה טהורה

. המביאה חולאים חומריים ורוחניים, חותה וגסהפהפנימית שיהיה קרוב לטהרה ורחוק מהתעוררות 

מזג והגידול הגופני לשום לוית חן ועדנה עליו הוכשהיא במעלתה האידאלית העליונה פועלת היא אפילו על 

ובה היו מצטיינות בנות , טהורה ההיאהמתם מוטבעות בגויה עד שכל תנאי  היופי היותר מדויקים וכל השל

שנהפכו כל , נבילה המוסריתב, אמנם. ובמעמד של שמירת ערכן המקודש, ישראל בעת היו בטהרתן

נהפכה זאת  , רעהלהיתרונות הנפשיים והכוחות הגבוהים והערים שבעלי נפשות גבוהות חנונים בהם 

גוף ה עד שפעלה את זוהמתה בהגלותה גם על הצד הפנימי של הנטיה המינית לתאוה שפלת ערך וזהומה

 שאבדו את יתרון העדון הבשרי -והצד החיצוני ; "שנשפכו כקיתון "-הצד הפנימי . וגם על הצד החיצוני

החם ". ונעשו פתחיהן כיער"הלך הרוח של שקט הרעיון והצניעות הפנימית בעומק הטבע הישראלי משפעל 



ויצא  : "תחת הטהרה המופלגת שעליה נאמר, את הגידול המותרי במידה מתנבלתנפש הפך ההזר של גסות 

 ". לך שם בגויים ביופייך

 

bi . 

 
  ".'יום וכו החבירו במה סעדת לאנשי ירושלים אנשי שחץ היו אדם אומר, יהודה אמר רב' אמר ר"

 
הותו לצד  החסרון כשהוא נופל מערכו הוא מגלה א ת מ, גובהו והשתלמותו למטרה רוממהבכל כח העומד 

נכנס בקרבו אור החיים , כשהנשמה האלהית היא רוממה באדם. באותה המידה עצמה של הכשרת גדולתו

ראים בק רבו את  צורתם העידונית הפנימית וערכם נעשה חשוב עד שהנטיה  מהחיים , במידה רחבה וגדולה

של אהבה וחדוות , מנוחהמונחת בעומק הנפש בצורה של , הפריההלהרבות את , להעלות את א ור החיים

עדון טהרת . טהרה הרוחנית ולא תצא מגבול ערכה וזמנההלא תסעיר את הרוח ולא תערבב את , עולמים

האהבה יוצא הוא ממנה וממלא את הנפש אושר ורוממות ולוקח עימו את כל ה מידות היותר חשובות 

, כו ואותה הנטיה העדינהשחהולך זה הכח הער של הנטיה הטבעית בדרכי , כשהאדם נופל. ועדינות

כ "עשית אחנ, שבשביל חשיבותה ורוממות יפעתה חלפו הלכו ממנה  חלקים רבים מן הזהירות וההצנעה

עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשקוע ההתרגשות הבהמית , למוקש לגסי נפש ופריצים הוללים

מסוגרת בבישנות טבעית  ועל חשבון האידאליות הטבעית שהיתה זכאית להרחיב את חופשתה ה. עכורהה

משרכת הבורות א ת דרכה ביון  מצולות הכיעור והשחץ אשר ישוב לטהרה בעת אשר י בוקש עוון , נימיתפ

 . את חטאות יהודה ולא תימצאנהוישראל ואיננו 

 

ci . 

 
רץ    איחן נודף בכל רסיק ין  מהן מרושלים של קנמון  היו ובשעה שהיו ייהודה עצי'  אמר רחבה אמר ר"

  ".ישראל

 
המה בתכונתם , עם כל רתיחתם והמיית גליהם בכל לב ונפש ובכל הקיבוץ החברתי, חיים המעשייםה

וכמו כן , לפעמים תנועות החיים היחידים, מנם לא בכל עת הינם עומדים במצב אחדא. מלאי עז וחם

ות כאשר יזדמנו מאורעאות וסיב, ולפעמים; שוקטים ונמים יושבים בסתר והולכים לאט, החברותיים

עד שיהיו , חלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהוו, יתגלגלו ויזדעזעו החיים והחם ילך ויתגבר

יתעוררו כל כוחות הזוהמא , ם החיים כשיתעוררחאבל בנוהג שבעולם . החיים עזים ומלאים חם ואש נוער

ב של הנשמה עד אשר הריח הטו, הםמהשיכרון וכל הנבלות המסתעפות , הזימה, הרצח: שבהם לעומתו

של הצדק והאורה העדינה , המישריםושל החכמה , המריחה את הבושם הטוב של העדון האלהי, האלהית

הנאות  שפלות באין אור עליון ווהאויר של החיים ימלא צחנה של תאוות ג סות , יחלוף ויעבור, הרוחנית

כ ן  , בכמותה, הממלכהוקיבוץ עד שכל מה שיגדל יותר ה, וכן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה. וחיים אמיתיים

מלהיבים ה, עד אשר  בעת ההתגב רות של החיים המדיניים המרכזיים, רבו בקרבה ה כוחות המזוהמים

ת  א יצאו רוחות רעות וריחות נבאשות חדשות להוביש כל נעלה ונשגב המרומם , באישם את החם הקיבוצי

כוחו הפנימי ,  הקיבוץ האנושימפני שבעצם כללות, טעם הדבר הוא. אור הנשמה הטהורה אשר באדם



התשוקות הפראיות עודן פועלות הרבה ובוערות . המעוררו לקבוץ וחבורה עומד הוא עדיין במדריגה שפלה

.  חידים הינם המתנשאים אל מעלת ה ריח הטוב של נשמת אלהים חיים אשר בקרבםירק . בסתר הלב

כ רק אז יפיח ריח "ע. יה הקבוצית כולהמעל לכח הקבוץ ולזרם החיים שבגומוהיחידים הללו עומדים הם 

כל זמן  שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד , כ מורגש"היה כיהטוב בעולם וריח הרע של הרשעה לא 

,  שאז. המבקשת מגמה א חת, חטיבה אחתלהנקודה הגבוהה שבקרבו דהיינו מצד נקודת התרכזותו 

 התנועה -אמנם ירבה החום , מרכזיתהאבל מיד עם ההתעוררות . השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט

אד רק ממחנ ק האויר מאבל ריח רע יפיצו כל אלה עד שהנשמות הטהורות יעונו , והתרגשות החיים

בהמה שבאדם השצד , גסות ונאלחות, פראיות, המתמלא בכללות הקיבוץ הממולא כולו בבקשות בהמיות

בוץ קזה הוא כלל נוהג בכל מיני . לת ערכווהחיה הרעה שבתוכו הוא הפועל היותר עיקרי בהם להותו והשפ

אור החיים . לא כן הוא ישראל. שאור החיים הפנימיים האלהיים איננו הווה בהם ליסוד חיים של האומה

, פנימיים של ישראל דוקא מצד קבוצם דוקא מצד נקו דת הגובה של המרכזיות שבהם הוא אור אלהיםה

כל מה שיתלהבו , שכל מה שיגדל חומם.  מאיריםהיותר טהורים היותר, יותר יפיםהאור החיים 

יבאו מאיזה חומר , ההתעוררות, החום. עדן גן אלהים בארץ ובעולם-בשמיוכן יפיצו ריח טוב , רגשותיהם

.  'אבל ריחו ריח שדה אשר ברכו ד. שומרת את  ליחו ורעננותוה, עץ-קליפת, המוכן לשמור על איזה תוך 

כששלהבת החיים הקיבוציים מהסיבות הגורמות  , לומרכ -" קין בהםעצי ירושלים של קנמון היו וכשמסי"

י "כש החיים מתרעננים עפ, שהחום ההוא מתגברכ, את ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי הטהור

בכל נשמה ותעופות , כל בשר וחושיובכ "שמקורו הוא מקור היופי והתענוג האלהי השוכן ג, חם נלהב זה

ושל השכל , יותר עדיןהשהאור של הרגש , בירים בטובם ואשרם באים ממנושהמעשים היותר כ, כוחותיה

קנמון זה בכשהיו מסיקין , של חמדת כל האהבה הכללית היותר ברורה ומחוטבת שרוי בו, היותר צח

כשההתעוררות המרכזית שמירושלים , חי כולם-במקום התקבצות הנשמות של בני אל, במרכז היהדות

של הצדקה , של האורה הצחה, טוב היה נודף להרנין את החיים של הטהרה ריחם ה-, יתה משתלהבתה

 בכל ארץ -, של המחשבות היותר עדינות רצויות ומאירות, של המעשים היותר טוביםוהיותר רעננה 

אברים היה עולה חם החיים עם עצמת טהרתם ורוממות  קדושתם ממ קורו של הומן הלב אל כל . ישראל

 ". ממקור ישראל' להים דארכו במקהלות ב"יסוד הקיבוץ 

 

eh . 

 
  ".לכתא מצימצמאי דומשחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי"

 
. מקום אחד  מן העולם פועלת היא במס תרים פעולה כללית לכל העולם כולובכשנמצאת נקודה של אורה 

את החומריות ואת   , את כל המ צויהולך וחורז ומקיף , בלהקחק האורגניות היחס החי של השפעה ושל 

כשפעולת צדק , כשהאורה היא גלויה, אמנם. מחשבותהההרגשות ואת , המנהגים, הפעולות, הרוחניות

מתגלה היא בחיים , מפעמת בחזקה במקום א חדה, ויושר היוצאת ממקור מחש בה והרגשה טבועה אצילית

מתגלה כובשת מקום בחיים ומכשרת  ואז התכונה האלהית הפנימית המחיה אותה הולכת היא , ובפועל

עד שמכוחה , קיבוצית הכלליתהיותר נפשות ולבבות עד כדי להכניס מקור ישועה בתוכיותה של הנשמה 

כשהחיים , אבל כשהאור נעלם. ל נקודות החיים הפרטיות והולכות וצומחות לטובהכמתהפכות לטובה 

, ה הפנימית העדינה הולכת ומתעלמתאז ההרגש, מרכז של מדינה וממלכהבהאלוהיים אינם מתגלים 

בחיי השכל המעשי לא תתגלה עוד כי אם בצמצום גדול . ורהאוהיא מצמצמת את כוחה ומעלמת את 



, בחדרי חדרים של הנשמה האנושית, בחשאי, נימיפרוח . הליכות עולם בשכל מתרחב לא  תסלול. מאוד

בתור שאיפה  , ה פנימית בשיעור מצומצםשאיפת הגדלת כוחותיהם בגניז, אור החיים עצמם. הולך לטובה

געגועים בהמיים שהשיעורים הם לכ ח חיים של געגועים בלתי שכליים הדומים , הרגשית בשיעור קטן ודל

ואפים בפנימיותם שבשיעור מועט כזה נמצא  בעולם גרעין של צדקה וקורטוב של חיים ; מקור חייהם

הליכות השכל בלא , אבל לא יתגלה חוצה.  האלהילהיות החם שלהם מיוסד על בסיס הטוב הנשגב המאור

ורש ששהניחה , כי אם בגניזת הרגש העדין שממקור נשמת  אלהים, המתרחב ולא בנאות המעשה המתפשט

.  כבודה בת מלך פנימה, מולכת היא ההרגשה הזאת בחדרי לב. בנשמה האנושית היצורה בצלם אלהים

ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא  . "שלים וציון במשפט תפדהגורה במכונה עד אשר יקרא דרור  לשבי ירוסהיא 

ויסוד החיים האלהיים שאינם פוסקים והם ". שעורה ומשתכח בגזאי דצמצמאי מלכתאכנשתייר אלא 

.   כוחות היותר מש תפלים כדי להביא הכל לתעודת החיים הגבוהה ההולכת ואורהמחממים גם  את כל 

י להעמיד את הצביונים הפרטיים מרובי הגוונים של כד, מתרוממת מע ל כלהצמצום האורה האלהית 

-נפש-של-חיל-ושם חיי המלוכה המתקבלת באורח התמלאות, ולמיםעשם האוצר הגנוז של חיי , החיים

אחרי . לא יוסד בכל הליכותיו ועליו יקרא שם מל אמאחרי אשר עולם , אחרי אשר תשגב ע ז, עייפה

באור חיים אלהיים "ולמים להשגב עחמדת , צותהצימאון הבא מחזקת ה חיים והרגשותיהם המתפר

אח ד  ' יום ההוא יהיה דבוהיה , למלך על כל הארץ' והיה ד,  יבוא נחל העדנים המתרחב-, "מרוממים מכל

 . ושמו אחד

 

fh . 

 
 :  ין איה שבת סזע

 
 : רכי האמוריד

 
 ". ורי אין בו משום דרכי האמ-כל דבר שיש בו משום רפואה : אביי ורבא דאמרי תרוייהו"

 
דרך אחד  הוא שכל עם יש לו נטיות מיוחדות . מוגדרים הם על פי שני דרכים, הבדלים שבין העמיםה

ויש מה . נימוסיו ודעותיו, בכל מנהגיו, הלך רוחו שעושות רושם בכל מהלכי חייולוסגולות מיוחדות 

מרבים להיטיב בעם  נמצא לפעמים דברים שהם מועילים ו, על כן. חראשבתכונת עם זה ואינו כלל בעם 

לשמור על , כ כל אומה"על כן צריכה ומוטבעת היא  ג. הריסהואחד ואם יוק חו אצל עם אחר ירבו קלקלה 

ויותר ממה   . די נטישות  זרות שיהפכו  לה לרועץמשלא יכנסו בקרבה יות ר , צביונה ולהקפיד על מהלך חייה

הנאצל מנטיית , פני שהצביון הפנימימ. צריכים ישראל להקפיד על זה, שכל העמים צריכים להקפיד על כך

תקוות וכל חזיון הרוח על העל פי כל , הנאותים לה, וכל סדרי החיים, החפץ של הקבלת האורה האלהית

אין דוגמתו בכל  עם שמה ,  הם מיוחדים בקרבו באופן מרושם ומצוין-, והחברה, האדם, העולם, האלהים

, מנםא.  מתנגדות הן לתוכנן הפנימי של השאיפות הללותכונותיהם של עמים רבים, ועל פי רוב. וגוי

מכל , שאף על פי שהם עלולים להיות מתגלים בצורה מיוחדת בכל עם ועם, נמצאים גם כן דברים רבים

, על פי איזה סיבות, שזה העם זכה, אלא; קום אין זה בא מכח התכונה המיוחדת של העם בעקרו של דברמ

אלא , אבל זה הצורך וזאת הנטייה היא באמת כ ללית. ושי הכללי שבואיזה מקצוע את הצד האנבלגלות 



אבל מכל מקום כיוון שהצורך הוא כללי והסיבה , תגלה בכל עם בצורה המיוחדת לומשלפעמים היא 

והרי היא שוה לכל  , אין לזקוף אותה על חשבון אותו העם, יא אנושית מקפתה, שגילתה את ההופעה ההיא

ולהעשיר את אוצרותיהם כל אחד , קבל דבריהם זה מזהל כל העמים בזה עד אשר צריכים, העמים

יותר נשחתות והיותר מנוגדות לנו במהותן העד אשר אפילו מהאומות . מרכושו הרוחני והמעשי של חברו

יקבל , תוכנו מת אים הוא לכל נפששכיון , וכשיבוא לרשותינו. הננו צריכים לקחת כל טוב  כללי, וקיומן

עד , וכשר הוא לקבלמכפי המידה שענין כזה , הראוי לישראל,  אופי תכוני המיוחד ומקודשבקרבנו גם כן

 ". אין בו משום דרכי האמורי, כל דבר שהוא משום רפואה"אשר 

 

fi . 

 
סוקרו בסיקרא  , משיר פירותיו שאילן: והתניא? יש בו משום דרכי האמורי. הא אין בו משום רפואה"

א  קאלא סוקרו בסיקרא מאי רפואה, כי היכי דליכחוש חיליה, אבנים בבשלמא טוענו. אבניםבוטוענו 

, צרי ך להודיע צערו לרבים" וטמא ט מ א יקרא "כדתניא. ליחזייה אינשי וליבעי עליה רחמידכי היכי ? עביד

 ". חמים רורבים יבקשו עליו

 
אינם ,  עם מן העמיםאף על פי שנתפתחו באיזה, דברים שהצורך ידוע בהם ויש להם יסוד בההויה הגלויהה

שלפעמים הם בנויים , ואינם נובעים מיסוד הנטייה הנפשית המיוחדת לו, ליהם את חותם הזרותעקובעים 

אף על פי שאיזו השקפה , אבל מה שאין הצורך מוחש ומובן. גבי ישראל מהרס ומטמאלעל יסוד שהוא 

ד בתכונה הפרטית של החושב לעולם הדבר מתייח, מצוא לו יחש של צורךל, נסתרת תוכל לחדור בו

ומשולל הבנה , יוכל להיות שהוא מובן ומסודר ביחש להםשעד , והמוציא אל הפועל את הענין הנסתר

שכל מה שנובע . טבע הנפשי המתייחד לאותה האומההוזה תלוי בעומק . ומלא עקמומיות ביחש לאחרים

נם רוב טובה שיביא לידי קלקול אינו אמ. מנומצריכים ישראל להיות נשמרים , בעומק שורשו, מעולם זר

, אילן המשיר פירותיו מרוב ש פע ליחוהעל כן . כי הוא דבר גלוי ונוהג בכל סדרי ההויה. מהדברים הנעלמים

  -, רטי כשהוא בא בתפילהפוהשפעת גילוי רצון הרבים על כל חפץ . טוענו באבנים כי היכי דליכחוש חיליה

קום הוא כולו ממכל , אף על פי שהוא דבר נסתר. שאין ראוי למונעוגם זה הוא דבר , שהוא מכשיר תיקון

פשם אל  נ ההולכים במשאת -המכירים בעצמם את השלטון הפנימי של האדם היחיד ושל הרבים , לישראל

הוא ענין , ביחש לכללות יסוד האומה, מפני שחפצם הפנימי,  על כללות ההויה-האור הכללי שיופיע בעולם 

שמתגלה ביותר , המתגלה על ידי סגולת הנשמה של כנסת י שראל, הי בהויה בכללחד עם החפץ האלא

, עד אשר תכונת נפש העולם בכל דרכי המציאות היותר פרטיים ויותר מסתעפים, תורההבהיקות באור 

דרך , כשהוא פונה, וגילוי רצון להטבת איזה פרט. תכונת נפש יחידי האומהבקשורה היא בקשר אמיץ 

, הוא עושה את  רישומו להיטיב לאותו הדבר הפרטי, סד עליוןחומתנשא  ליסוד חפץ ,  כללאדון, תפילה

ורבים יבקשו עליו  , על כל ענין ראוי להודיע צערו לרביםשעד , בהזרמת שפע חפץ הרבים, שאליו הדבר נוגע

 בחפץ ההטבה, ור החיים המאושרים לטובהאהיא ממלאת את , והתעוררות חפץ הרבים להיטיב. רחמים

ד שתנועה נפשית של אחד מפעלת  ע, הוא נכבד מאו ד, וקישור הנפשי שבין איש לאיש. ומילוי כל המחסורים

הפעולה הרושמת את חותם חפץ . מציאותהגם בכלל , המתגברים לפי מידת הכוונה לזה, שינויים על חברו

לא  ,  תוספת טובהיקון קלקול שלתעד אשר גם , מקשרת היא גם כן  את הצומח לכל ההויה לפרטיה, האדם

, שפע ברכתו ישיר פריוואשר כרוב , ורבים המבקשים רחמים על העץ. י הכרעת חפץ הרבים"יבצר לבא ע

שתתפות של הממש כאותה המידה שהרפואה קרובה לבוא על ידי , יוכן כח צמיחתו לפי מידת יכולתו



 .  עליו רחמיםבהודיעו צערו לרבים שיבקשו, וטמא טמא  יקרא, יחידי הכלל בעד הכלל כולו

 

gi . 

 
 ". אמורי היש בו משום דרכי, גד ג די וסנוק לא אשכי ובושכי: האומר"

 
שיסודה הוא , מקור תורת אל חי, הנובעות ממקור מים חיים, הבדל היסודי שמחלק בין הדעות הטהורותה

הלב ובין הדעות החשוכות שהדמיון ורשעת , בכל העולמים ועל כולם' עולמי הנובע מצדקת דההצדק 

האמת והמוסר  , הוא הצדק והיושר, היסוד העולמי ומקור ההצלחה, כפי אור התורהש, הוא, תומכים אותן

ואם לפעמים , כי א ם הרצון לאושר הכלל, כלול את  הטוב ויגביר את כחוילא הרצון לטובת עצמו , הטוב

נה הפנימית אבל התכו. היא צריכה להיות ארעית, טובת עצמולתתפרץ מלב האדם דאגתו הפנימית 

א ל  , וסנוק לא, הפרטי, האומר גד גדי, על כן. ל הכללאהמכרעת את הכל צריכה להיות הכח הנוטה להיטיב 

ייפות וכשלון כח כשהטובה הכללית תנגד   עמזל פרטי מוכרח הוא לקבל , מה שהוא לא יתכן, תהיה עייף

לא , ענין של ארעי, נטייה הטהורההעל פי , יהיה דבר זה, ואם לפעמים יתאמץ אדם בעד מזלו הפרטי, אותו

שאוף רק בשביל אושר לשלזה ראוי לכל ישר דרך ; יום ולילה,  אשכי ובושכי-דבר המתמיד בלא הרף 

סוד קבוע יוהצלילה רק בענין הפרטי בתור . ונערך יותר ויותר מהמצב של אושר הפרט, הכלל המתמיד

ך מהטוב השופע מאורן של ישראל ויש בו זו היא ההיפ, ומתמיד בלא  שום השקפה לענין הטוב הכללי

 . רכי האמורידמשום 
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 ". גד שולחן להעורכים: "שנאמר. גד  אינו אלא לשון עבודה זרה: בי יהודה אומרר

 
הרי זו היא הדרך ההפוכה , מבלי השקפה אל הטוב הכללי, הנטייה הנפרזה אחרי הגורל הפרטי, כללותב

טוב : "כדוגמת המגמה האלהית הכללית, מגמתה היא הטוב הכללישכל , טבועה בכנסת ישראלה' מדרך ד

, הרי היא מדרכי האמורי, נטיית הרצון אל הפרט וטובו בשיקוע ותמידיות". לכל ורחמיו על כל מעשיו' ד

אבל מ ה   . וכדאי הוא לאיסור ולריחוק, לא לישראל הוא, מורים נטייה זוהשהרוח השורר על המבטאים 

ל כך משחית כמו מה שהוא הוראה על היסוד של הדעה והשקפת  כאינו , ית החפץשהוא רק הוראה על נטי

הרי הם כולם רעיון צדק אחד , מאורעות הפרטיים והכללייםהוכל , הוא שהעולם כולו' יסוד דעת ד. העולם

היא גם כן , הרים את ערכו המוסרי או להשפילולוהבחירה הנתונה לאדם . 'הגה פי ד, של החכמה העליונה

והמשכה תדירית . רוכים הם זה בזהכאשר על כן הצדק והטוב , רה נתונה על כללות ופרטיות גורלובחי

למשתקעים , ת הגורל האישיאשמתוך כך נקל להגיד גם כן , ההולכת ומגרת את השפעתה בהמשכה קבועה

ות לפי קום ב מציאמאין לה שום , בתכונת ההוויה על פי היסודות המוצקים והאיתנים שבה בחומר וברוח

, ייהםחהנטבעים במעמקי הבהמיות בכל רוחם ונשמת , רק ההולכים ונבדלים מהאור האלהי. האמת

ונמשכים אחר דרכי הטבע הבלתי גמור ובלתי מואר באור  , הולכים הם ומשתעבדים להחוקים הקבועים

ושה של באופן שיהיו ראויים אל הקד, עד אשר ימורק ו וייטהרו, הם נטבעים בבוץ כזה, צדק האלהיה

נמשך גם כן מההמשכה הנמשכת בקביעות ,  ההגדה מראש את גורל האדם-ל כן יסוד הגד ע. הצדק העליון



זו היא   , מבלי הבא ב חשבון את א שר תחולל יד האדם בבחירתו לשנות בו, קבועהכפי הטבע , איתנית

חלק הנגלה וה. כשסוברים שהיא מוחלטת בלא השתנות) ושקרית(עבודה זרה והיא דעה בטלה ושקרה 

כ אין רוחניותה העליונה "אשר ע, חיצוני שבהוויההמאיתנות כזו  תלוי הוא בעצם קישור האדם בחלק 

אל תחת ו   , ומאותות השמים", "כל הואהכי יוצר , לא כ אלה חלק יעקב"אשר . מתגלה בכחותיה העצמיים

 ". כי יחתו הגויים מהמה

 

k. 

 
  ".יש משום דרכי האמורי, הוא בשמה והיא בשמו"

 
התעודה האלהית היא מקפת א ת האדם למלאות את   . הסלולה בישראל הוא מילוי החובה'   סוד דרך די

השם המייחד את .  היינו למלא תפקיד ידוע בהוויה-וצר האדם על פי גורלו להיות איש או אשה נ. תכונתה

עבודה , הכיון שהוויה היא חוב. ולל בקרבו את  הצד היותר יסודי שבהוויהכ, העצמיות של הנקרא

המצוייר מהגורל , ם להתפשט בשכלול החיים שבתוך החוגאאי אפשר להעלות על הלב כי , ומשמרת

את  . 'חובה-מילוי'לא ', החפץ-מילוי'החיים הם שדרכי האמורי נוסדו על ההנחה המגושמה . העליון

,  החובהמוטבעים על פי מילויהחיי המשפחה . החפצים אפשר להחליף על פי השפעת חפץ יותר מלבב

ומר היסוד של יעד אשר עם כל ההשפעות שכל אחד מקבל מזולתו לא , מכוונים את התפקיד לכל צד

ועם , מה שאין כן דרכי האמורי התרים רק אחרי מילוי הרצון.  שהוא יסוד השם-ההויה ותכונת החיים 

צם החיים שלהם הם מורים גם להחליף את ע. אין להם כל עסק, דנת הרצון והרמת ערכו על פי החובהע

יכולים הם להיות מתפשטים על פי שילוח , וכל האורחות היותר נלוזים. עלה להיות נוטה לזהיכשהרוח 

תכונת חיים כאלה . כי אם חפץ ומילוי שרירות לב, תעודה וחובה) להם(ו למאין , רסן מעל החיים

 ". קבושם רשעים יר" "כגלגל לפני סופה"ולכים ה, מתעתקת מנפש לנפש באין מעמד
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 ". יש בו משום דרכי האמורי, דונו דני"

 
היא  , אל אור אל מסתתר, המסתכלת כלפי מעלה להביט אל נשמת כל הנשמות, שקפת העולם הישראליתה

מה שבתוך החיצוניות העוטרת אותם ככלי המחזיק את המשקה , ודרת אל תוכיות הדברים ופנימיותםח

עולים הם , ותורתו '  שאב לכולן היא אהבת ד, את נפש רוחניתהמוסר והחכמה וכל מש, ל כןע. שבתוכו

ומתוך הכרה של אמת זאת מתפשט ים כמה . ומריים שאינם כי אם מכשיריהםחבערכם על כל חפצים 

לא כן הוא דרך ה גויים אשר ערלה אזנם . עיקר עיקר ואת  הטפל טפלהקוים מאירים לדרך החיים לעשות 

אצלם הדבר  . ולא ישאו את נפשם לרוממות נאצלת' ת דאא ידעו על כן ל, להקשיב את קשב הפנימיות

לומר  , כך נוצר הפתגם ההמוני, נטייה הפנימיתהוכפי . תופס הוא את המקום היותר חשוב, היותר חיצוני

להוראת , ויחש הלשון שבין דני. אמוריה יש בזה משום דרכי -,  הכלים החיצוניים התחזקו-תמיד דונו דני 

השולל בפנים ידועים את  החסד , דיןל -והוראת דן  , נושא את  התואר לחיצוניות הדבריםה, חבית הארמית

כמו  , מתגשם במילותיוהגם הוא בא מ פני ההסתכלות החיצונית שאינה יכולה להביט כי אם על החוק 



חסד שהוא אור חיי העולם אשר המצד הרגשת אור , ולא יוכל התרומם לעשות לפנים משורת הדין. שהוא

 . חסד י בנה' אמר ד

 

ak . 

 
 ". אשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן בהנשבעים"שנאמר , אין דן אלא  לשון עבודה זרה: יהודה אומר' ר

 
הרי היא מפסדת  את התכונה המוסרית , כל זמן שהיא עומדת רק בנטית הלב וההרגש, נטיה לחיצוניותה

השיקוע בחשכת החיצוניות הגסה   , ומשפלת את אורח האדם לדרכי האמורי, טוהר הנפשוביחס המידות 

בנטיה , הוא יתאמץ להיות מתעלה לכלל שכל ומשפט הנפש, עמוד על עומדויאבל הרגש לא . של ההויה

תיכנס בכלל , ונה הוא לו דרך יותר נשחתה מזו של דרכי האמוריק אז כבר , מכרעת בהסכמת החפץ הנפשי

בהסחת , ל עד אחרית טומאת הרגשראשית החשכת השכמהממשכת את השחתותיה , עבודה זרה עצמה

כלל החיצוניות הגמורה הקוצצת בנטיעות לוהכנסה , הדעת מפנימיות החיים המקיר מאור ח סד עליון

כשלו ישראל על ידי השפע של נוזאת היא שורש פורה של חטאת  עבודה זרה אשר . ועוקרת את  הכל

 ". חי אלהיך דן"ז שנאמר "לשון עואין דן אלא , שבעו וירום לבם, אשר שבעו בהם, חיצוניות החיים

 

bk . 

 
 ". ש בו משום דרכי האמורי י-והחזירי לי זנביך לטובה ' שריקי'ולעורבת ' צרח'האומר לעורב "

 
כשם . תכונות הנפשיות הולכות הן עם המגמות של החיים הכלולות ביסוד הדעה הראשית של כל קיבוץה

'   שהוא הולך ונמשך  מאור  ד , הנשמה הישראליתהחמלה והרחמים הוא מונח בעצם טבע , שיסוד החסד

מו כן האכזריות היא מיוחדת לאותה התכונה הראשית של האליליות כ, השופע על דעותיה הטהורות

ואנכי השמדתי את   . "הכחד מפניהם בבואם אל אדמת הקודשלהמתנגדת לק דושת ישראל והיתה צריכה 

י חיים כאלה שקיננה האכזריות את מושבה  לה ובבעלשהנטייה הפנימית עושה את ". האמורי מפניהם

האכזריות  . תכונתם מתאימה להם בכל הוויתםשנמצא איזה קישור נפשי לאלה , במידה מסוימת, בליבם

ודעת משום אמון וכריתות ברית  יאינה , היא מתאכזרת גם א ל הבנים, אינה רואה קשר של משפחה

לכל אחד מהם , העורבתאו,  האכזרי על בניו-העורב ". העוזבת אלוף נעוריה ואת ברית אלהיה שכחה"

האכזריות לא תדע ש, שאינם מתיחסים כלל לבנין הבית והקמת הדור העומד להולד, תכונת חיים מיוחדים

באכזריות שוהצד היותר שפל ויותר מכוער . ומגמת חיים כזאת מיוחדת  היא לדרכי האמורי. רחם עליו

 זהו האושר היותר גדול לטמאי נפש - זנב האכזריות -יד שאין לו שום עסק רק עם שרירות הלב של היח

 כל חד  -ולעורבתי צריחי , וההבעה הניחושית הולכת לפי הנטיה הפנימית ואומרת לעורב צרח. מו אלהכ

 כי המכוער  שברע והגס שבו זהו האהוב להנפש השקועה - והחזירי לי בזנבך לטובה -מיוחד הלפי ענינו 

 . בות האמוריועת -במעמקי תהום הרישעה 

 

ck . 



 
 ". שום דרכי האמורי מיש בו. שחטו תרנגול זה שקרא ערבית ותרנגולת שקראה גברית: "אומרה

 
ההוויה . גורמת ל מגורת רשע פנימית שתהיה קבועה בלב, השרשה הנפשית במעמקי הרע והאכזריותה

נוי מעורר עליו זוועה וכל שי, החפץ ברע והשחתה בתכונתה האיומה והמפלצתית, נפש הרשעלכולה מתגלה 

יודע  . היא מרוממת אותו ומשגבתו ישע, הקבועה בנפש צדיק, האלהי-הטוב-שקפתהבעת אשר . ופחדים

ועל כן יבטח ליבו ולא יבהל מפני כל ,  הכל לטובה ולאושר-כל פרטיה והוא כי כללות ההנהגה האלהית 

רעיון העולה לרגלי מקרים יוצאים מן שר לפעמים יעוררו את הא, תעלומות וצפונות המונחות בתוך העתיד

על ידי ההתעוררות , לזירוז הצדק והתום, טהרת  הרוחוואם ישתמש לפעמים להטבת המוסר . הכלל

 לא ישים -, רגלי כל שינוי וכל מאורע תמוהל, אם מעט ואם הרבה, על פי תכונת האדם, הטבעית הנולדת

לא תיתן פריה , בל חרדת רשעא. רים לרגליולב להגות את המאורע מהמציאות כי א ם יתחזק באורח יש

ם לחשוב שרעה צפונה אכי , ולהציג על ידם בשער משפט בתיקון המעשה, לאסוף רעיוני מוסר בקרב לבבו

רנגול זה תשחטו ", שרפואתו היא רק הכחדת הרושם שעל ידו התגלה שינוי זה, בכל מאורע ב לתי רגיל

ומתייחש , השולט בבנות זוגו, ה המאוגדים יתראו בתרנגולחיי המשפח. השינוי רשום הוא". שקרא ערבית

לעומת העורב אשר ל א ידע רחם והוא אכזרי  , מגין ומרחם ג ם יחד,  השליט ודואג: הם יחוש בעל משפחהל

, שגם שינוי הקול, הצועד בגאון, השליט, התרנגולת הנכנעת כל כך וההפוכה מתכונת התרנגולו. על בניו

?  איזה סיבות  סביביות חוללו מהפכה כזו-והיא קראה  גברית  . וזק לחולשהחין נובע משינוי עוז הנפש ב

, שהרע שבהוויה הוא לעיניהם חזות הכל, ביאים חשכת פחדים על נפשות רשעיםממחשבות כמו אלה 

מה שמשפיל את ההשקפה המוסרית עוד יותר לחזק , קרובה להסירההובדמיון מתעה יפנו אל התולדה 

במלוא כל ,  חדות עולמים וגבורת צדק, מלא חס ד ורחמיםה'  ההקשבה אל קול דואי, את קשיות ה לב

, ממלאם עז ו תעצומות, בכל המוני השינוייםו, המבטיח את האושר והטוב לשומעים בקול דברו, היקום

, לה הפוכים הם מדרכי האמוריאשכל , וחליפות טובות ההולכים בד בבד עם הטבת התכונות והמעשים

 . מלאה רשע ואולת גם יחד, בחרדה, וניות שבשינוייםהפונים אל החיצ

 

dk . 

 
 .  יש בו משום דרכי האמורי-" אשתה ואותיר"אומר ה

 
,  ושעל כן היא מובטחת ביותר לכל בעלי החיים, שהיא מוכרחת לו יותר מן המזון, שתיה הטבעית לאדםה

על ' להורות על חמלת ד. תיםוהמים הרי מצויים לכל דורש ברוב העי. היא המים, קיומםלהצריכים לכך 

וחרדת הרשעה משפיעה בתכונתה . כנסת את  או ר הבטחון בקרב הלב פנימהמשהשקפה זו עצמה , בריותיו

חסר , וגם בשתיה המפוזרת לכל. וכל להאמין בסיפוק צרכי חייויעד אשר לא , שלילת הבטחון, הרעה

המשרשת כל מנוחה ונועם מכל רוח ונפש ', כונת עזיבת דתזאת היא . וידאג פן לא ימצא לו אחר כך, יבאנו

 .  הרי זה מדרכי האמורי-

 

ek . 

 



 ". אמורי ה יש בו משום דרכי-המבקעת ביצים בכותל והטח בפני האפרוחים "

 
שמציירת את מג מתו רק  למלאות  , א מפני כח החיים"אינה חיה כ. כונת הרשעה חפצה לאבד את ההויהת

כל מה , והישוב. שנאת החיים טבועה בקרבה, אבל בעצם. מסערות את הלב הנגרש כיםהאת התאות 

הרי שנאת  , והרשעה מוצאת בקרבם המחסה היותר נשגב, ל זמן שהם מתרביםכ, וחיי החברה, שמתרבה

הולכת היא כקטב בכל , כונת השחתת החיים שהוחלה מדור המבולת. ההויה מתגברת ביותר בקר בם

וכשם  , רעה שמסתכלת על פני ההויה כולה על פי מהותהה שדרות החיים מפני הנטייה הרעה הנכרת בנפש

אשר על כן היה , יא חו שבת על הכלל כולוהכך , שהיא מכירה שראוי לה בעצמה הכליון יותר מהמציאות

, להפסידם, הפריה אצור בהםהשכח , ומדרכי האמורי לבקע הבצים. הסירוס אחד מהעבודות האליליות

א "שא, ובפני האפרוחים שכבר יצאו לא ור, נפש להחיים ולהויהלהורות על השנאה הטמונה במעמקי ה

תחרטת על מתראה הרשעה את שאיפתה שהיא , לכל הפחות, על ידי איבוד הכח הכמוס. לעכב את הוייתם

ואותם הביצים המבוקעות שנפסלו מהכנה שבהם . אשר לא הספיקה לאבד את המציאות בעודה בכחניותה

לפני , בפני האפרוחים כאומר זה היה החפץ הנאות לכם לפני ההויהטח אותם , להעמיד דור של חיים

ואל ' עין זאת נובעת ממקור העצבים אשר לא תוכל להיות נוהרת אל ד-כל רעת. צאתכם למציאות בפועל

 . דרכי האמורימוהרי זה , טובו

 

fk . 

 
 ."  יש בו משום דרכי האמורי-והמגיס בפני האפרוחים "

 
, אם היא יכולה לגלות את נבלותה בשאיפתה לאבד את ההויה, שחתת עולםרשעה הפנימית החפצה בהה

אזי שואפת היא  להכין את יסוד התוהו , אבל כשאינה יכולה להגיע למחוז חפצה זה. שוש  דרכהמהרי זו 

ההויה מתהדרת ומתעלה . המביא לטשטושן ומזה רק צעד אחד להעדרן, צורותהשהוא התבוללות 

כל ביצה בפני עצמה כוללת בקרבה צורה . מתייחד לכל אחד על פי תפקידוהה בציונ, בגילוייה הפרטיים

,  השאיפה האמורית מתחלת להראות את  חפץ התבלול. פני עצמהב מסומנת , מוכנת ליצירת חיים, מיוחדת

שהיא מרום שאיפת  , יא הכנת ההשחתה הגמורההשזו . עקירת יסוד  איסור כלאיים מעצמת שורשו

המונע בבלילתו הציורית , תבלול ועירובב, טיירו דרכי האמורי בהגסת הביצים ביחדעל כן נצ. הרשעה כולה

אשר  , ו הי א מדרכי  האמוריזוגם , מהופיע לאור החיים, המצוינת בהתפרטותה, את ההארה  של ההויה

 ". ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת: "מודדים לו, במידה שהוא מודד

 

gk . 

 
 ". דרכי האמורי מו בש י- על גבי האפרוחין בשביל שלא ימותו) שבעים ואחד(המרקדת והמונה "

 
,   טוב לבוושהצורך מביא לקבל את   ההכרח ברצון , שצד  אחר מכריח, כל מקום שיש ניגוד פנימי לדברב

והדרכים שנקנית בהן צריכים לצאת אל , שם ההתפעלות הנפשית, אחרי שגם ענינו מתגבר נג ד הניגוד

ומילוי החיים החומריים בכל  , ואהבת התענוגים הגסים,  הרשעה מצד אחדשנאת החיים שבשורש. הפועל



כשהיא צריכה להגן על החיים מצד  ; לחמים הם בנפש הרשעה ועושים אותה כמרקחהנ, מצד שני, שכרותם

מצד שלחולל , מונחת בזה שנאת החיים ושאיפת האבדון, ומצד שני, שפלותההשימוש שבהם לנטיותיה 

, ההכללה שלה, ההשקפה השלמה של הרשעה, אמנם. חיים עצמםהי אם  על ידי את המוות אי  אפשר כ

, וחפצה היא בחיים למען הרשע, ומרת היא הב הבאאבל בפרטיות הלא , שמחה היא רק בכליון ובמוות

 . ולמען השחת וכלה

 
כשהיא צריכה  , נגד חפץ הכליון ואהבת האיבוד,  מכריעה א ת עצמה על ידי התפעלות-יא מרקדת  ה

. בכל מעמקי זוהמ ת הנבלה, כפי תכונתה, ליהם בשביל צרכיה המיוחדים המושרשיםעאפרוחים להגן ל

ההויה יותר , וכל שהכללות יותר מוקפת, תקיימת היא במעוזה על ידי ההכללהמותחת אשר תכונת הטוב 

והמנין  , את  חיי מציאותם, הפרטים יונקים הם מן הכלל הכולל כל, ציאותהמעזיזה ברוחניותה ויסוד 

דוקא על , הרשעה". ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם: "כללותהעלול הוא למחסור ולתמותה בהפרדו מן 

ותנצח את ניגודה , לפי שעה, תחובר אל החיים, לושי העראיות "וע, י פירוד הפרט מהכללות"ע, ידי מנין

עצמו וחפץ לבלע את  חטאת המכלה  את הממקור , כל אלה משורש פורה ראש יצאו. הפנימי האומר השחת

 . מדרכי האמורי. כל

 

hk . 

 
 ". רכי האמורי ד יש בו משום-והמצווחת לגריסין , והמשתקת לעדשים, המרקדת לכותח"

 
כך היא מקטנת   , שם שהרשעה ונטייתה היא מעוותת דרכי האדם ומטה אותו מדרכי חיים לדרכי מיתהכ

עד שהוא ממלא מהם את נפשו וממילא ישעו , בעיניו, מגדילה את כל הדברים היותר קטניםואת מאוריו 

ומתגדל על ידי זה כח , שהם תיקון עולם ברום המובן, דברים גדולים ונעליםלעיניו ולא יוכל להביט 

. שכל טוב ולדעה ישרה לחדור והאדם הולך חשכים ואין נוגה לולהדמיון בכל מילואו עד שאין מקום 

אהבת הטוב ראויה היא . יקון לדבר שכבר נפסד ונתקלקלתראויה היא השמחה להתבלט בעת יגלה לפנינו 

תמצא לה , שהיא יסוד הרשעה, בל הקטנותא. לעוררנו לחדוה בכל טוב שמנצח, לפעול אצלנו את פעולתה

חד ממכשירי האוכל שנעשה דוקא אהכותח הוא  . בדבר  ק טן שבקטנים, את מקום  הת גלות התפעלות זו

מזון ,  כלומר-סיובא דחלבא נ,  ומחלב שנתקלקל-עצמו לאכלה מנהמא דעיפושא אחר שכבר אינו ראוי 

וצאה לה את מקום   מהילדות האנושית  . חוזר לתיקון באיזה אופן, הגדולים והקטנים שנתקלקלו

טובה ביום ל הטמונה בק רבה לצורך שמחת תקונם  של דברים גד ולים שנתקלקלו בחזרם -, התפעלותה

העדשים . מורי מעוררים להנמיך תכונה זו להיות מרקדת לכות חודרכי הא. את  שבר עמו ועולמו' חבוש ד

המורה על , שהשתיקה בו היא באמת  מידה יפה, ם כבר מימות עולם מוסכמים בדמיונם לתכונת האבלה

וידום  "-גם בהיותו חבוי במעמקי סתרי ה רע המתגלה , חבה ומיושבת המכרת את  טוב העולמיםרדעה 

שהוא מכיל בקרבו את נטיית הטוב הנעלה , אבל הגרעין הזה". אמיא שתיקותטאגרא דבי ". "אהרון

כי דרכי ; להשתמש בו לא בעתי תפקידו, בלעת אותו מחזקת את הדמיוןמכשהקטנות , האצור ברוח האדם

כאי לו מוצאה , אז תהיה משתקת, ק בעת חזיון העדשים ובישולםר, האמורי הוא להתגודד ולקרוח על מת

וכשם שממעטת  . את סיפוקה, הלך ממש י באורחות ה חייםמשאין ל ה ,  כזאתבתכונה דמיונית, הסבלנות

אף על פי  שיש בגרעין ההוא מה שעתיד להופיע , קטנותוהיא את הדמו ת הנפשית כל הסתפקות של ילדות 

כשאדם לא ידע מכל , מעמד היותר פראיל כך היא התכונה הילדותית לשוב -במלוא הגידול הנכון , לטובה



ופני ההתפעלות והתפרצות  אאשר אין לשער , כמו שהם, ואוכלו היה רק  גרעיני הזרעיםמכשירי החיים 

, גרעין לחלקיםהההכרזה הצווחנית אשר יצאה ממנו בעת אשר מצאה ידו בפעם הראשונה לרסק את 

ימי ללהחזיר אחורנית את האדם , ודרכי האמורי הם שומרי נשף. לעשות גריסין מגרגרי הפול או החיטה

וגסות  , ועל פיהן גם כן בדעותיו האליליות, בין באורחות חייו החיצוניים, ין בתכונותיו הנפשיותב, התוהו

 . הרי זה משום דרכי האמורי, אשר לזה המצווחת לגריסין, אוותיו הבהמיותתנטיות 

 

l. 

 
 ". אמורי ה יש בו משום דרכי-המשתנת בפני קדירתה כדי שתתבשל מהרה "

 
בהמית המיוחדת היא להאחד עם הבלענות ,  טומאת עבו דה זרה וכל ענפיהכונת הפראות שהיא רפודתת

ההתלהבות . מעבר מזה, ועם המיאוס והעדר חוש היופי ואהבת הכיעור, של הזלילה הגסה מעבר מזה

ההרגשה שהטבע עושה את מעשיו  . עכורה של הדמיון עושה את פעולתה על יסוד הנטיות הפראיות הללוה

תחת , המתבלט בהרקת מי הרגלי ם, דם יחזה מבשרו הבישול הטבעי של צמיחתוזריזות והאבבגוף החי 

הגרעין , במוסר נעלה וברוממות רוח, לקחת על ידו לקח בדעה מיושבת, השכיללשחזיון זה נכבד הוא 

שקדירתה תתבשל  , למצוא בזה איזה אמצעי למהר את חפצו הנמוך, פראיתההילדותי יעורר את התכונה 

אף על פי . ז מדרכי האמורי"ה, התיעוב והקטנות גם יחד, הזיההוחיבור . יון הדוגמהעל ידי חז, מהרה

אבל כל הסוקר עמוק יכיר כי , ל עדנה מבחוץששברבות הימים לבשו דרכי האמורי מחלצות של יופי 

שרישומם , באדם על הצד האלהי שבושמושחתם הראשונה בהם ומגמתם הכללית היא נצחון הבהמה 

ת הבליו ורישעו בצעיף בעל אטרם שהספיק האדם לכסות , שרידי המנהגים של ימי קדםמתבלט על ידי 

 . הם הם דרכי האמורי, בכל מקום שהם ובכל זמן שנשארו, והשרידים הללו, צבע נוצץ

 

`l. 

 
אבל אסרו חכמים בשברי זכוכית , הרה מאבל נותנין קיסם של תות ושברי זכוכית בקדירה כדי שתתבשל"

  ".סכנההמפני 

 
ומסירות   , הזיות הדמיוניות שאין להם יסוד בשכל משגות את   האדם בהיותן מחוברות אל דרכי החייםה

אשר מטעם זה נכון . ו ללכת בדרכי חיים' מכל רעיון קדוש המביא  לדעת את ד, כל  דרך של תבונהמאת ליבו 

ומים מאוד ולזר אם הם על, כ פעולות כאלה שיש להן איזה ערך בסדרי הטבע"פעמים גלהדבר להרחיק 

אשר משת משים הם בהם לצורך מטרה שמצד עצמה היא סמוכה למידות כביחוד . יחשבו בעיני ההמון

אבל אם יש בפעולה הזאת ג ם   . יא קרובה לרגש בלענות הפראיתהשמצד אחד , כמו מהירות הבישול, רעות

ראוי , הכנת האוכלחסכון של הזמן שלא יאב ד בו, כמו התעוררות חקר דבר ב מ עמקי הטבע, צד לטובה

ראו י להזהר , תולדותיה אין כאןואבל  אם מצד דרכ י האמורי ושובבות המחשבה .  להנהיג פעולה כזאת

אשר לא יוכלו , מידתשבזה נוקשים בני אדם , מאוד בכל הנוגע ביחוד להלעטת האכילה מכל חשש סכנה

וא נכו ן  הגיע גם לחומרם אפילו במקום שההיזק הגלוי המ, להעמיד את עצמם נגד תאווה קלה של שעה

ונראין הדברים שאפילו אם תעשה כעת בענין . על כן אסרו חכמים בשברי זכוכית מפני הסכנה. לפניהם



במקום של מילוי , כי עצם הפעולה תשריש את הרפיון המוסרי ביחש לזהירות הנפש, ו חשש סכנהבשאין 

 . תאווה ארעית

 

al . 

 
נותנין טיט וחרסית תחת  הנר בשביל   ו.נר בשביל שתאיר ותדליקנותנין בול של מלח לתוך ה: תנו רבנן"

 ". תדליקושתמתין 

 
רעיונות של תוהו בדברים שהם מבהילים את , שהיא לעולם מחוברת עם הרשעה, פעמים מקשרת הפתיותל

בחסרון ידיעתה בחוקי הטבע הקבועים ועומדים , מצד ההשתוממות המרעישה אותה, קלההדעתה 

שהיה לכאורה ראוי לסגור את הדלת בפני פעולות כאלה , ה"דון כל המעשים באשל בחכמתו וגבורתו 

 את  הטוב ל א נעשוק בשביל המעוותים -בל לא כך היא  מידת חכמים  א; המשובבות את הדעות הקלושות

בעת שהפיזור נאות כדי להרבות השמחה ישתומם  , דוהחבעת . את הדעה ואינם מבינים את תכונת ענינו

המון רעיונות זרים יוכלו , ודע את אופן מסיבתהים יגדל האור על ידי תחבולה קלה שאינו האדם הבער א

 ועל ידי איזה מפעל קל יומעט -פקידו תובעת אשר החסכון דורש את . להיות מתמלאים במוחו הקטן

 לא   -, טושטשות העושות פרי כחשמוהנוטה לעצלות הדעה יוכל גם מז ה להיות מתמלא מחשבות , האור

דברים המתחדשים במעשי הומהן ללמד יצאו על כל . יל זה יאסרו אלה הפעולות הטובות מצד עצמןבשב

, בהלו על ידם עורי לביאשר אם  , יום יום להועיל לבני אדם בדרכי חייהם על פי מעמקי סתרי הטבע וחוקיו

ושיה תל להגדי, וביותר הרוחניים יצמידם, לא יחוש החכם מלהשתמש בהם ולאושר החיים החומריים

 . בחכמה יסד ארץ ומחכמתו נתן לבני אדם לשכלל את עולמו לטוב להם' ד. רוממה' בעוז וגבורת ימין ד

 

bl . 

 
 ". תשחית-שום בל מ קעבר-האי מאן  דמיכסי שרגא  דמשחא ומגלי נפטא : אמר מר זוט רא"

 
וחודרת  בכל דבר אינה חפצה להיות מעמקת , גולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש בהכללותה

תשחית החודרת לכל אורחות -כמה מרהבת עוז היא אזהרת בל. על כן תכשל ותיפול, פרטיותובוענין 

. לרדת לדעותיה בכל חכמת החיים המעשיים, ותנו להיות קשובים להחכמה החסכוניתאהמחייבת , החיים

הנה , עניניו הבודדיםויתעצל מהודע מכל פרט את , חת בחיים אדע את הכלאושמא יאמר  אדם בסקירה 

עד אשר י חקר דבר  , תריע להשני, הפעולה אשר לפרט אחד תי טיבו . לנו מופת כי י כשל בדרכיו ו חסר יבואנו

עולמים במילוא ) י(עת לקחת את ברכ ת שמים מכל  יצורדכל אחד בפני עצמו על פי תכונתו המיוחדת למען 

כי האי מאן דמיכסי שרגא  דמשחא . ןהעיווולא לפול בפח ההכללה הבאה מתוך עצלות המעשה , שלם

חומריים והרוחניים שאין להביט הולהורות ניתן בכל דרכי החיים . ומגלי דנפטא  קעבר משום ב ל תשחית

 ". משפט ידע לב חכםוועת ", על צד הפעולה החיצונית כי אם על התוכן הפנימי המתיחד בכל דבר כפי ענינו



 

cl. 

t f wx 

 
 . אמר רבא ש כן קושרים ביתדות אהלים?  היכי הואיקשירה במשכן. קושר והמתירה

 
אל , גם לקשר את הדבר הבלתי קבוע ומתנודד, ההתאחדות של חלקים נפרדיםמכוללת חוץ , תעודת הקשר

תא מת עם התכונה של קשר המחשבה הרוחנית שההתאשרות שלה מצורת קשר כזאת היא . הקבוע וקיים

הנן קשורות  , בלא מעמד איתן, עוברות וחולפות, דותמתנודהשכל המחשבות , תלויה היא בזו המדה

, שאליה הנן הולכות, ת  כל ה מחשבות כולםאהנושאת בחיקה ,  להמחשבה הקבועה החיה וקיימת לעד

מחזיק את כל ה רעיונות ההמקום , היא המחשבה האלהית שהיא הבסיס, ובקרבה הנן מתכנסות

 .  יתדות אוהליםשכן קושרין, המתפרשות כאהל ברחבי הנשמה והגיונותיה

 

dl. 

 
 .אביי קושרין ההוא קשר על מנת להתיר הוא ל"א

 
לא תוכלנה להיות , שהן נסמכות א ליהכ. המחשבה האלהית העליונה מזקקת  היא  את כל המחשבות כולן

והמחשבות שהיו זכות , ילחהאדם מתעלה והולך מחיל אל , י המחשבה האלהית"כי ע, קבועות בה כצורתן

התעלותו בימצאן שהן חשודות וקדורות , י אור האלהי השופע על הרעיון הכללי"ע, בעיניו בשעה אחת

ולסגנן אותן בצורה ותכונה אחרת יותר מאירה , עד אשר הוא צריך להתירן מקישורן, בשעה הבאה

 . ושר על מנת להתירק, והדורה

 

el. 

 
 .לא אמר אבי י שכן אורגי יריעות שנפסק להם נימא קושרין אותהא

 
לא ביחש שבין החלקים , חלקים הנפרדים שיתאימו זה לזההבצורת התאחדותן של , מובנו השניהקשר ב

שיתקשרו בצורה , חלקים עצמם זה לזהה, המתנודדים אל הכלל הגדול הקבוע אלא ביחש שביניהם

זה מונח בתכונה  , ה את זהזוממילא לא יהיו מתנגדים וסותרים , מאוחדת שלא יהיו פונים כל אחד לעברו

ראוי , עניןו בה שקפות העולם ובכל דבר , במוסר, שקישורי הגיונותיו בדעת, רוחנית של הרעיון האנושיה

, ואם יזדמן פעם שמחשבה אחת סותרת א ת  חברתה. ולא יהיו ביניהם ניגוד וסתירה, שיתאימו זה לזה

התנודדות ולא לפזר את  המחשבה ב, ראוי לתור מ קום הבדק, רעיון אחד נפסק משלשלת  הידיעות כולןו

כך , וכפי מה שמחשבות החלקיות עומדות. חלק הנפרד עם יתר החלקים הפזורים כולםהולקשר , הרוח

אלא שהמחשבה האלהית היא מחדשת תמי ד את  צורתן  הכללית , מאחדםהעומד בהן הצביון הכללי 



שרם הוא  אבל ביחוסם זה לזה ק, נ להתיר"היא תמיד ק שר עמשבאופן של קשירה , בסתירה על מנת לבנות

 . ושרין אותהקשכן אורגי יריעות שנפסקה להם נימא , קבוע וקיים

 

fl. 

 
 ?מאי א יכא למימר" ומתיר", "קושר"רבא תרצת  ל"א

 
היא רק מחלה והריסת , חסרון קישורוכל אי התיחשות , כל פרוד, ביחש המחשבות מחלק א ל חלק

ל התרה בתור מלאכה ש את התכונה והתכונה הציורית לא תוכל להתאים בציורה, )ת(השלמות המחשבי

חכמה הוכל העמל של כשרון . עם תנאיה הפנימיים בסדרי מחשבותיה והליכות השתלשלותן, מחשבית

 ? מתיר מאי אי כא למימר, תרצת קושר, יוכל להיות רק על הקישור והגברת היחש

 

gl. 

 
 שרי חד וקטר חד , כי תימא דאי מתרמי ליה תרי חוטי קשרי בהדי הדדיו

 
אבל לפעמים בהמשך העבודה הרעיונית יש אשר  . התאים זה לזהלרעיונות מצד עצמן צריכים הם תמיד ה

זולת  , עד אשר יחדל הכח מלקשר את הכל ביחד, עותהרוהסתירות תפגושנה אשה את , יסתבכו הציורים

 כדי שתוכל מחשבה, ל המון המחשבותאוהשללת יחושה , פ הנחה של הסרת הרתוק מאחת המ חשבות"ע

 . שרי חד וקטר חד, יכולתהכדי להתאים את הקישור הרוחני כפי , אחרת יותר עיקרית להיות היא נקשרת

 

hl. 

 
 ? ה עושין"ו אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקב"שתא לפני מלך בה

 
לא יוכל להיות נחשב בכלל עבודת  , הסידור של המון מחשבותמהנתוח הרוחני של הנתקת מחשבה אחת 

, עושה היא הריסה בסדר הרעיונות כולן, נותקתמכי סוף כל סו ף כל מחשבה . להשתלמות הרוחהאדם 

ואם ההריסה תראה את   . חסרון סדרווהחטיבה המעשית מוכרחת גם היא להיות סובלת על ידה הרס 

, מחשבות הנאצלות והרמותהו בקשרי "ק, אותותיה בסידורים המעשיים של קשרי החברה והמדיניות

 ? ה עושין"ו אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקב"י מלך בהשתא לפנ

 

n. 

 
 . אלא אמר רב א ואיתמא רב י אילעי שכן צדי חלזון קושרין ומתירין

 



ישנם , ל המציאות במטבע הרוחנית של ההשגה השכליתעחוץ המחשבות העקריות הקובעות את חותמם 

לבנין כח המציור של , פ צבע ידוע"רעיון עהאת  איך להסביר בהרצאה פנימית , ארחות של הרצאה וסגנון

בו , טחית וחיצונית של המושגיםששהיא רק הסברה , הכח החובק בקרבו את ההדרכה הסגנונית. הדמיון

. כל ארחות הרעיוןבכשם שמזדמנים אי התאמו ת , ניגודים עצמיים, יתגלו לפעמים בסדר תפיסת  חלקיה

ושרין קצידיו הם באמת , ושה זכר לים לרקיע ולכסא הכבודהע, והחלזון העומד לצבע את הצבע הנרצה 

 . ומתירין

 



`n . 

 

tbl ai wx.  

 
 . שיקרא שכיח קושטא לא שכיח? אי טעמא ש קר מקרבן מי ליה אמת מרחקן מיליהמ

 
. ותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של הקיום לשדרות העליונות שבואההבדל שבין האמת והשקר הוא 

כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן  , תקשר בו במקרהיגם אם , ד מקושר לחבירוהדומם אין חלק אח

הוא המחברם , רק המקר ה השכוני, מועגם בעת  אשר הוא מחובר ומצומד . הרי הוא עומד לעצמו, הגדולה

יניקה והחיים האורגניים  ה, הרינו מוצאים חיבור עצמי, כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח. יחד ולא יותר

. עליונותהשיטת חיים מקיפה מתחתית השרשים עד הצמרות , מתחילים להראות את רישומםכבר הם 

ובשדרות . אחדות מתגלה כבר בכל מהותו, וכשאנו עולים אל החי אז הדברים הם עוד יותר מאוגדים

, וזנב הלטאה היא מפרכסת גם בהנתקה מהגויה, כ מרוכזים"בעלי החיים הנמוכים אינם כ, צמםעהחיים 

והסוף והתוך והראש שלהם הנם מחוברים , ככה הם יותר מרוכזים, וסיפים להתעלותמשר החיים וכל א

כל , בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. שלימות העליונה שלהםהוזהו הסוד של , בחוברת עצומה

והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית מה שאין כן , ביטויהבמחשבה של שקר מצטיירת בפני עצמה 

הנובעים מאור צור , מקיפים את כל ומלאים את ה כלההחיים , היא  היסוד של החיים השלמים, אמתה

ין שום צורך להקפה כללית לתכונתו א, ובשביל כך שקר מקרבן מיליה. הכל יוכל וכוללם יחד, העולמים

י "רק ע, רחקן מיליהמאמת  . ההקפה היא מאבדת ומכ לה אותה מן העולם, להיפך, ולמטרתו השקרית

בעולם ו, ו בסוף  מתגלה האמת "תי, ם בתוך"מ, ף ברא ש"אל, ההופעה המאירה של ראשית תוך ו אחרית

 . שיקרא שכיח קושטא לא שכיח, שכל כך מחשכים רבים מצויים בו, המפורד האפל

 

an . 

 
 .  קושטא קאי שיקר א לא קאי? ט שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת מל בן לבוני"מו

 
י משענים צדדיים גם אם האמת תהיה נעזבת  "ורך להאמת שתעזר עצאין , האמת יש לה עמידה עצמית

אבל השקר אינו עומד מצד . וסופה שתנצח גם בגלוי, בורתהגמכל אנשי העולם הרי היא עומדת בתוקף 

היונקים את חייהם , פני שאלה האנשיםמ, מתנודד הוא ליפול וכל תקומתו הארעית באה רק, עצמו

מ אם "שמ, חדא כרעאאכחק דבר שאין לו עמדה משום דקאי , יקים בוהנם מחז, מן השקר, לעצמם

ט שיקר א   "מ. אבל האמת בכחה העליון היא עומדת. סומכים אותו במסמרות וב רתוקות הרי הוא עומד

,  קושטא קאי, ואמת מלבן לבוני בסיסו איתן מצד עצמו, אחד כרעא קאי מתנודד הוא כשכור ונוטה לנפול

אבל אין  , המתאמץ להחזיק את השקר שלא יפול כל כך מהר, כח אחר מעורב בוי "קרא לא קא י זולת עש

 . יקרא לא קאיש, מדה עצמית כמו שיש להאמת קושטא קא יעלהשקר שום 

 



bn . 

 
ג ופו של אדם הוי אומר   ב איזהו  אל זר שיש, אבין מאי  קרא  לא יהיה בך אל  זר ולא  תשתחוה לאל נכר ר"א

  .ר"זה יצה

 
חלק אלה ממעל של  ,  המדות הרעות הרי הן דברים המאבדים את  הונה של הנשמהם כי כל הנטיות שלא

את הרי הן מבונים לכתחילה לשם חיוב והרבות הטוב אלא שהאדם צריך לשקול אם הטוב  זבכל , האדם

שזהו החשבון של הפסד מצוה כנגד  , אבד ממנו טו בה רבה הרבה יותר ממנומההוא הנראה לעיניו איננו 

מה שאין כן יסוד הכעס שתוכנו הוא לא . זיק הוא אבל איננו זרמר שבהן אם כי "צד היצהועל כן . שכרה

ו "ר באמת בי סודו אפילו כלפי גופו של האדם וקזלשבר ולכלות ועל כן הוא , לבנות רק להרוס להשחית

הוא  ש, אל זר שהוא  בגופו של אדםמועל כן אמר  כי על י די השמירה . רוחו ונשמתו, שהוא זר לגבי נפשו

פ "תאוניות האחרות שאעהכ לפני כל הנטיות "יבא לידי המדרגה הטובה שלא יכנע ג, ר של הכעס"יצה

ומדים מפסוק לועל כן הננו . שאינן זרות אבל הלא נכרים הם שמתנכרים הם במעשיהם לאביהם שבשמים

ל שזר גם לגופו כלומר שבפנימיות גופך לא ימצא זה הכח המכלה וההורס שהוא ה, זה שלא יהיה בך אל זר

וההבלטה של האל הזר לעומת האל  . והתוצאה משמירה מעולה זו תהיה שלא תשתחוה לאל נכר. אדם

לקיומו . האל הנכר איננו זר לגופו של אדם ואינו רוצה באיבודו ממש אלא הוא נוטה להנאתושהנכר הוא 

איזהו אל זר שיש . פשו באפוהוא בא להרס ולכלות את הכל וטורף נ, בגופו של אדםשוהאל הזר , הדמיוני

 . ר"צהיבגופו של אדם הוי אומר זה 

 

g.  

 
, "ולא ישרו בעיניו"ה היינו דכתיב "א, ל רבא"א. א שמכובלין בכסף ובזהב"שהיו בה בנ, "ארץ כבול"מאי 

הצלחה ה .כיון דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתא, אין, ל"א. בזה ב לא ישרו בע יניוומפני שמכובלים בכסף 

היא תלויה לעולם כשהחוט של ההטבה וההתעלות הולך עמה בכל , שית המתנהלת עם התולדההאנו

כשהיא עומדת על מצב כזה שהחיים של , זאת היא המדה היותר נעלה, ל עולםשגם בישובו , כ"ע. מעשיה

שאז נטיית ההוספה ועשיית פרי הולכת על , חריואדור אחד יתנו תוספת ברכה לחיים של דור אחר הבא 

עוד יחסירו את   וותכונת החיים של דור אחד לא יוסיפו טוב , כ הדבר כשישתנה הענין"מה שא. כונהמ

, העושר המשופע, כ"ע. אז עומדת היא התולדה על מצב מוזר מאד וקרובה למשבר, אושר הדור הבא

י א  והביטול יב, הוא נוטל א ת כח ההכרח לעבודה, ותר מכפי  מדתו באיזה  חברה אנושיתיכשהוא מתמלא 

שהוא , כי בודאי הדור הבא, דורות הבאים את החסרוןהואז יכירו רק , שממון ואי הפרחה למצב הארץ

מצריכים אותו לאותו שהוא כבר מוכשר לכך ונולד בהכרחים כאלה , כבר עלול למצא מצב מפותח יותר

כן הדבר . אדימצא הדור האחרון במצב רע ונלחץ מ, וכשלא קדם הדור הקדום לו לתקן את חלקו, הפיתוח

המשים מועקה על , העשירות היא רק כמו כב ל, כ"ע. בין בחומריות בין ברוחניות, כל דבר ועניןבנוהג 

כי כיון , בעולמו' שהיא יסוד ברכת ד, רגלי חיי העבודה והמלאכהלהחופש של ההתפתחות הטובה הבאה 

וספת ברכה להעתיד יכבל כאן תולדתית לההותעודת החופש של הנטיה , דעתירי ומפנקי לא עבדי עבידתא 

, רגלי ההכרחלולא נוכל לעלות במעלות של הארצות המתקדמו ת לפי העבודה הבאה , בלא עשיית פירות

עד שגזר בצדק  שהעושר , באין שינוי לטובה ברבות הזמנים והדורות, והיא תקרא א רץ כבול עד היום הזה



, ה"נה הרצויה מאת אדון כל המעשים בוהיא נגד הכו, לקלה תולדתית להעתיד של הארץקהנפרז היא 

  "שבת יצרהללא תוהו בראה "אשר , יוסד הארץ וכוננה

 
  .חי, ישעיה מה. . ח

 

h.  

 
ואמרי אינשי , דמשתרגא בה כרעא  עד כבלא, ואמאי קרו לה כבול, ארץ חומטון היתה, נ בר יצחק אמר"ר

תלויות לפעמים , וכל להתפתח כראוישלא י, מניעות הנמצאות בכל ישובה .יריפארעא מכבלא דלא עביד 

דמפנקי ולא עבדי , מתיחש למתישביםהולעומת החסרון הראשון , במתישבים ולפעמים בטבע הארץ

אינה ש, והנה ארץ חומטון . שלא תוכל להתפתח, יש לצייר יותר החסרון המצוי בטבע הארץ, עבידתא

תהיה , ישוב אגררי, שוב של זרעים ונטיעותפ שאינה ראויה לי"אמנם אע. איננה ראויה לישוב, עושה פירות

, במקום שאינו ראוי לנטיעה וזריעה, פ רוב"אבל ע. ישוב של מסחר וחרושת המעשהלראויה לפעמים 

ייבש כח הצמיחה את , ראויה להשתכלל במטעים וגנות זרעהשאם ימצאו כאלה בארץ , ימצאו בו ביצות

ארץ  , פני שהיא של חומטוןמננה עלולה לצמיחה אבל כשהארץ אי, הביצות ויהיה המקום ראוי  לישוב

רץ א, והיא ת קרא בתמידו ת בשם שממו תה, וממילא אין לה עתיד כל עיקר, אין דרך ליבש ביצותיה, מלחה

להורות על השלילה של מציאות ההתישבות בארץ מאפליה , והשם של מניעת הפירות. כבול עד היום 

ארעא ד מכבלא , מפני חוסר כח הצמיחה שבקרקע, הרפאם הביצות שמאנו לשיבטאו  האנשים על , כזאת

שרק במקום שיש מניעה של , היא לענין רחלים הכבולות, התורה המוסרית היוצאת מזהו .יריפדלא עביד 

עול מוסרי הוא , אבל באו פן אחר, יש מקום להנהגה זאת, קלקולוח ההם מסבת מחלה "תולדה בטבע בעה

, יא שלא ישים האדם בה מעצורהנאה , הכוללת כל יצוריו' כת דובר, ח"למנוע העתיד של ההפראה מבע

  ."לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו", מצד איזה צרות עין באין מטרה

 
  .יד, תהילים סה. . חקלאי. . ט

 

i.  

 
,  דרהח בעל ש"שם שבגוף בעכ .ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים"א ב"פרתו של ר

וכולם , עד גידול  השער והציפורן, יוצאים ממקום  המרכזי כל חלקי  החיים הרחוקים, ובעל מרכז החיים

וכיון שהם , שרק אז הם שלמים כשהם עומדים באיחודם, חד מתאחדים לצורה אחת של חיים שלמיםי

, ח הנמוכים"מה שאין כן   הדבר בבע. ם נובלים וערך החיים פוסק מהםההרי ,  מתנתקים מי סוד המרכזי

וכמו כן הוא המעמד בגוף שפל שאיננו . ע"פבשכל חלק מתפתח לחיים זעירים , שאין להם מרכז מאחד

המעשי לכל והצד העיוני , כ"בעולם המוסרי הדברים מתקשרים ג. ע"שכל חלק עומד הוא בפ, אורגני

ן העומד בערך של שהצד העליו, יתרון המרכזיות, יש בה הצד הגבוה של החיים, ורת חייםת .סעיפיהם

לפי אותה המדה של גדולת , מתרחבים והולכים ומתארכיםההוא מאחד א ת כל הדקדוק ים , מרכז החיים

דם השוטף בכל מרח בי הגויה הכשם שב תגבורת כח  לחץ הלב על זרם . ועז גבו רתו, כח החיים שבמרכז

,  הקטנות והטפלותוכל המתיחס להם גם בתכלית המרחק, גם הקיצונים, מתרבים האברים, המאורגנת



מרדד את  , כח עליון רודה ומאחד, כ שני כחות מתנגדים נמצא כאן"ע. הם מתחברים ליסוד ולעיקרו

המעיר על , כ לפעמים כח שומר"אמנם צריך ג. נשגבה שבאור היסודיההפעולות הפרטיות כפי העליוניות 

א מצד העליון של הכח " כפרטייםהעל ההבטה הנשגבה שאין החיים מצויים בדיוקים , היחש הגדלותי

מדת לעד , להשמר בזה מאותה הטעות של השפלת ערך החיים הגדולים שבמצותיה של תורת אמת, הכללי

שבו בעצמו יש חיים מספיקים , המביא לחשוב על כל דבר פרטי מתפשט, הנמיכות של החיים חסרי המרכז

הוא מוש ך  , ורגני כשהוא מתקייםפ הצביון הא"כי עכ, ריכה לבא בכונהצזאת אינה ההשמירה . לעצמו

הטועה לחשוב שאפשר לבסס צורה , שניהולעולם יותר מסוכן הוא הצד , בקרבו את כח החיים לפי טבעם

תכנס   מולהשאיר רק את התאים או התא המיוחד שבו המרכז , של חיים שלמים במחוסרי אברים

ויותר נכבד הוא , פרטיהבאין הבין שהמרכז הוא נכבד רק בהשלמת הצורה לכל , כשהגויה שלמה

משומר אמת   "אמנם . עלותיה והגדלת חייה לסעיפי סעיפים קרובים ורחוקיםמכ עם רוממות "בהתעטרה ג

נכונים הנה הסיבות שמידם תסובב השמירה הכללית  , "לו שוגג ומשגה, "אשר לו עצה ותושיה," לעולם

כ יזדמן שיצא איזה מכשול "ע ." ילותולו נתכנו על' כי אל דעות ד", לערך האורגני שבפרטיה של תורה

דעה ההמביא לעורר את המחשבה הכללית לשוטט אל , איזה עזיבה של דקדוק, פרטי דוקא מגדולי גדולים

א מצד כח הכלל "ושלא מצד עצמם הם נכבדים כ, ולהשכיל כי הפרטים המה ממבועי הכלל, המקורית

ישגה באיזה פרט , דדים העליונים של הכלליםהמשוטט בצ, דם גדול וכלליאולפעמים דוקא . הצפון בהם

שההשלמה הברורה היא עם הכח , א משג ה"כואם שאין  זה , שנעלם ממנו לשעה ערך קישורו אל הכלל

שגיאה אמנם תוכל ה. מ זה המשגה ילמד ויעורר רב תושיה"מ, הדייקני השב מדחיפה הנצחית של עז הכלל

כשצריך לנהל חשבון , שכלת עם הרצון היסודי שבנפשז שלא נתאחדה באחדות טבעית הדעה המ"כ, להולד

הראויים לעמד בראש ההנהגה , כח הנשגב של חכמי אמת. התאים את הפרטים עם המבוע שלהםלאיך 

הוא שהרצון הטבעי שלהם כבר מאוחד הוא עם הדעה , מקוריתההמעשית עם כל גדולתם העיונית 

יותר שירי ומושכל מוצא את כ ל   השהדיבור כמו , עד שמוצא את כ ל פרטיו מתפרטים בטבע, השלמה

עם כל עליוניות המטרה שיש במכשול היוצא  , כ"ע. נטיותיו של הדקדוק המבטאי לנקודותיו וטעמיו

ח "ת, מ מכשול הוא ואינו עומד במעלת התיקון הנעלה של כח הבנין של בוני העולם"מ, גדולי הרוחמ

עד שאנו משכילים , ם כבר הוא מלא חכמה וכליל יופישרצונ, לא בוניך את בניך "א, המרבים שלום בעולם

אמנם זה המחץ הקל הועיל בודאי לשימת ש, ע היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה "א ב"יפה שפרתו של ר

כ בתור "חאולהוקירם , לב על צד הקישור שצריך למצא עם היסוד העליון לדיקדוקים רחוקים פרטיים

א "ז אינו כ"מ כ"מ, ע שאפשר לצייר בהם באין דעה מקפת" בפיותר מנמיכות הערך של מטרה, אמצעיים

 .רצון חכמים בשלא , מכשול

 
ברכות . . מתפשטים: ק אולי"כתיב. .ג, שמואל א ב. . טז, איוב יב. . יד, י משלי ח"עפ. . ו, תהילים קמו. . י

  .א, סד

 

i ̀.  

 
ע "א ב"אלפי עגלי הוה מעשר רתריסר , ר"ר יהודה א"ואמרי לה א, והא אמר רב, וחדא פרה הוה ליה

איזה  תוכן מחיים ) את(ביחוד סיפורים המציינים , ועלת סיפור הקורות שעברות . מעדריה כל שתא ושתא

צריכה המליצה , כ"ע. כונה האלהית בעצם המאורעהצריכים לעולם להיות מתאימים עם , של אדם גדול

צמו שעשה המאורע  עאת אותו  הרושם , םשיעשה על הקורא לדור דורי, להעמיד את החזיון באופן כזה



שממנה פעולות  , ע הגדיל כבודה של תורה"א ב"ועושרו של ר, וכאשר עטרת חכמים עשרם. בהיותו בפועל

שגם בהיות הזמן הרב , כ צריך המספר להכניס בציור המאורע תכנית כזה"ע, וצאות לטובת הכלליגדולות 

ן שמוחק בעזו כל פרטי הרשמים שהעושר המעטר את   הזמ, אחרוןההעובר מפסיק בין הדור ההוא לדור 

באופן שיעמיד את השומע על , מליציהי התיאור "ניכר ההוד וההדר ע' מ יהי"מ, החכמה עושה על הדור

כשנשתמש בהם לעומת החיים , תכנית של המספריםה �.היסוד של תמצית הכרת האמת המכוונת

עושר שכבר משפיע ה, ההרוחה, הסיפוק, המחסור: נכבד יהיה לנו לצייר ארבעה ערכים, האקונומיים

והעשירות את הסיפוק הבא במערכה אחרי סילוק החסרון של , היחידות תציין את המחסור. לזולתו

וממילא יציינו האלפים את העושר , מאות מציינות ההרוחה העודפת על הסיפוק המצומצםה, המחסור

, מ תוארת בהתפ שטה לארבע רוחותיה, ד נדיבההשפעה המתרחבת ביה. המתרחב להשפעה על מי שחוץ לו

, ראש תוך וסוף, מצויירים בטבע אורך הרוחהדהיינו שלשת המרחקים , במובן המלא של ההתפשטות

תכונה של תריסר  בהנם מתבארים יפה , שזהו דמות העושר, וכשהם צריכים להתבאר מצד חוסן ריבויים

ופירותיו בתדירות הנם העוזרים לרומם ולנשא  , הע מחובר כולו לקדוש"א ב"ובהיות העושר של ר .אלפי

שהבעלים , שזהו המובן של מעשר בהמה, עושר עצמו הוא מקוד ש לשמיםהעד שהצד של , קרן תורת אמ ת

כ למפלגה מיוחדת להעמדת "מקנה אין צורך כהכי מצד המצב של , בעצמם ממלאים בה מקום  הכהונה

ושר העומד בעינו עציון של ,  עבודת האדמה מכריח לושזאת היא תביעה שרק מעמד של, הרוחניות באומה

ואין ראוי  , בתכונתו האצילית תמיד מ די שנה בשנה ראוי שיוצג  לדורות בלא העלמת ערכו המרהיב לב

עד   , כ ברכה יצוקה בו"שכ, אפילו צדדי להקטין ערך העושר ההוא, י ביטוי של מאורע"עלהיות גורם 

ולתי אם יש בזה מטרה חשובה המכרעת שאותה אנו ז,  ליהשיהיה נחשב כאילו רק חדא פרה הואי

  .מבקשים בשאלה זו

 

ia .  

 
כשם , וצם הגדולהע .ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו, לא שלו היתה אלא של שכנתו היתה, תנא

, הפרטיים, כך היא מתגלה בדברים היותר קטנים, שהיא מתראה ומתגלה בדברים הגדולים והכלליים

כך א נו מרחיבים להשתומם , " 'מה גדלו מעשיך ד"שכשם שאנו קוראים , די יוצר כלידוגמת מעשה 

כי רק  . " המשפילי לראות, המגביהי לשבת", " 'עשיך דממה קטנו "השתוממות של הדר וזיו אורה לאמר 

 כון כמ ה גדול הוא ערך הקיבוץנה יא יכולה לשער אל , הראויה להיות מרכזית להנהגת קהל רב, נפש גדולה

וכמה הם מצטרפים לקלקלה , של דיוקי חוקים הנובעים מאוצר נחמד וקדוש כשהם משתמרים יפה

לא תעלים עין מכל דיוק  , במצב רוממותה, הגדולה, בהיות הנשמה ההיא, כ"ע. השחתה כשהם מזדלזליםו

י הקיבוץ היותר רחב של כל הדברים הגדולים עם "ע, השגת המטרה הכוללתמולא תסוג אחור , רחוק

יזה רגש  מוסרי הראוי  לרכך את הלב של איש   אלא מ צד , לא מצד ק טנות הנושא, הקטנים המתאחזים בה

שהציבה לה , אותה המטרה הגדולה .פרטי המביט על כל דבר וענין מצד תכונתו הנפרדת כשהוא לעצמו

ושגת לפי מהיא , ובעושר מופלג , ביחש, בהיותו עטור בחכמה, ע לנשיא בישראל"א ב"בבחירת ר, ההשגחה

, לא תשכח את הד רך שעל ידו מושגים הדברים הגדולים, המכוונת לגדולות, אותו הערך שההנהגה הכללית

הדיוק הקליגרפי עוזר להבלטת הרעיונות היותר רוממים  שישארו . רוחני והמוסריההשמירה והחסכון 

ם מכל רפיון מבטאי שומר את  המושגים היותר נעליהוהדקדוק , בצביונם במשך הדורות והזמנים

ולהם יאתה , ומרי הכרםשהנם , הטעמים לכל סעיפיהם, הניקוד, והמסורת של צורת האותיות, וטשטוש

,  רק איזה רפיון והקטנה, כ"ע. ההוקרה האמיצה לפי רוב הכרת רוממות התוצאות  שהם גורמים לטובה



כת היא  לו ועומדת כ כמה כל הסביבה שיי"שלא י חוש כ, כ"מצום שיפול לפעמים בנפש גדולה גצאיזה 

לא מצד רפיון וחולשת , עד שלא לחוש משום רכות של מחיתה, לאמוכמה עז פנימי צריך להיות , באחריותו

לא את , כ"ע. עכבים את הנטירה הכוללתמכשהם , לא מצד איזה צניעות מוסכמת, האיש שצריך לפגע בו

, ולל בתוכוכ הרפיוני שמאורע זה מצד החלק, אנו רואים בזה, ע הגדול בעשרו המעטר את חכמת ו"א ב"ר

והעדר המחאה , א של שכנתו"כ, אמנם  לא שלו היתה. בצורה מקוטנת, והוא מצוייר כבעל פרה אחת

וכוללת , אבל הגדולה האמיתית חובקת את הכל . דאי רגש  של חמלה ושל צניעות גם יחדובחזקת היד ג רם 

ומתוך שלא  מיחה בה ,  בצורה מבולטתכתמית היותר קטנההוכפי גודל האורה נראית הנקודה , הכל

זאת היא  , פ הרגש כשמתפתח מעט"מוסקר הוא יפה גם ע, המובן הכללי של כל מצוה .נקראת על שמו 

ג ההרגשה "העולה בתור עטרה ע', זה הוא רוח חכמת דמאבל נעלה ונשגב . נחלת האשה בעלת ההרגשה

כמוך יובן בחוש המושך " חמורךוינוח שורך למען . "הוא מפלג את הפרטיות היותר דקות, היותר רוממה

, להיאאבל למען דעת כמה גדו לה וכמה הוד יש במשפט זה בהיותו משפט , את הלב בטבע רכותו ועדינותו

שהיא נשאה ונשגבה , למען תוכר יפה צורתו האלהית הרוממה, וכמה דיוקים מוכרחים הם להיות נלוים לו

מפני שעצם , כבוד המשפט הוא עודנו נעלה מעצם המשפט. רוח  לב בשר ילוד אשהבמכל רגש המ תקומם 

א "אותה העטרה של כבוד חכמים המתיחש לר. כבוד ובהמשפט יקלע את  מטרתו  לפי אותו הערך שיוכר 

המשגבת את   , יקר  הנשיאותבהיא מכוונת לאישיותו המצטיינת , שבמותו פסק העושר מהחכמים , ע"ב

עד שתמצית האלהיות של , ות אנוש היותר טובות ונשגבותהנעלה מכל מזימ, כבוד החק מצד אלהיותו

המתקומם רק לרגלי , יתרחב וילך במדה כזאת ששום רג ש, "למען ינוח"תוצאות של החק האלהי האומר ה

עד שלא תצא הפרה . לא יוכל להגיע עדיו, כשרון האשה, מרחם למראה עיניםוהמתפעל , הרוך של הלב

הרוממה ונשגבה יותר ויותר מכל השגה כללי ת  , אלהיתהא רק מאורה שהוא יוכל לב, ברצועה שבין קרניה

מבליט את ההוד האלהי הוהירידה הבאה ברפיון כזה של מניעת הגבורה במקום הדקדוק , המורגשת בלב

מההשפעה של השכנות של האשה , שאול הוא מהרפיון העלול לבא גם ביותר גד ול שבאנשים, שבמצוה

.  ומתגלה בתמונתו המעשית במקרים  המכוונים להציור הרוחני המחוללם, טבעית שבו בהיותו ילוד אשהה

בהכרת הכללות , יש כאן רפיון מיוחד לאשה, ומתוך שלא מיחה בה , כנתו היתהשלא שלו היתה אלא של 

מיוחד לגברים שעושים מלחמה כאנשים במלחמתה של ה, ומעמם את זוהר הפ רטים, המתאים אל  הרגש

כ  ברשימה  "כ נסתרה ג"ע. רושם העשירות המופלגה של עטרת החכמ ה שתגלהובזה אין מקום ל, תורה

קוראים  , משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו. " המביעה חידות מני קדם, ההיסתורית הקצרה הזאת

אל נושא , אלהינו אתה עניתם' ד, בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדותיו וחק נתן למו, והוא יענם' דאל 

  " .אלהינו' א להינו והשתחוו להר קדשו כי קדוש ד' וממו דר, ם על עלילותםהיית להם ונוק
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 בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי רב ורב חנינא רבי יוחנן ורבי חביבא מתנו

כי רוח  הכללי של האומר צפונה היא , דול ערך הוא הענין של שמירת האומרים בכל מא מרג .יונתן

עוסקים בה לשמה הערך המתיחש אל עצמות האומר  שבמאמר  וומת גלה ביותר לאוהבי תורה , במאמרו

היא לעולם יותר גבוהה , מא מר לאומרוהשהיא הניעה את בעל , הכלליתכי המגמה , י ידיעת שם אומרו"ע



תי ב מפולש נכבר יש , מצד ידיעת שם האומר, כ"ע.  מעצם פרטיות הדבר שמתר אה באותו המ אמר הפרטי

והענין הכללי הוא הפועל , לנשיאת הדעה לכלליות התוכן של הדבר המקיף המניע את האומר למאמרו

כל האומר דבר בשם אומרו מביא   , צית מאנשי הרוח בעבודתם הרוחניתעולם הנרההיסודי בהשלמת 

לעולם יראה אדם כ אילו בעל שמועה עומד , ם המאמרעשהוא מצטרף , הרושם של האומר. גאולה לעולם 

י  " ע, פ ההכרה המארכת"כ ע"גופועל בדורות הבאים , הוא פועל בזמן ההכרה של האומר לפי מדתו, לנגדו 

אגורה  ", ז"שהם עומדים לעד ועושים את הבעלים לחיי חיי עולמים גם בעוה, בציםרשימת הדברים המקו

, כ את פריו בגניזה בכללות האומה"עושה ג, חוץ ממה שהרושם החי שפועל בעת ההכרה, " באהלך עולמים

וכיון שהרושם המצטרף למאמר  . ולא יוכל להיות בטל ועובר, הרושם של המאמר עצמולבהיותו מצורף 

א מהם הניח בו א ת   "כ, מובן הדבר שאם דבר  אחד אמרו חכמים שונים, ועל ורושםפהוא ענין מהאומר 

,  ע לעומק הרשמים"כ נכבדים לנו כל אחד ואחד בפ"ע, עצמיותולא חזה בו את החזות המתיחש "וכ, רשומו

של וכשם שרושם , תכנס לחשבוןמכ הכל "ע, אמנם כל תו מיוחד פועל הוא את פעולתו. ודקותם אין קץ

יזה אכ הדיוק של "כ נכבד לנו ג"ע, כ רושם של ספק לפי ערכו"כך פועל ג, ודאי פועל את פעולתו לפי ערכו

בסדר מועד  ניכר יותר  .יחש מסופק שיש לאחד מן המאירים לנו את דרך ה חיים לאיזה לימוד ומאמר

ט שני של גליות "ד יוט פועל פעולתו על פזורי ישראל מצ"ספק של יו. רושם של הספיקות כמה הם פועלים

כ ער ך   "הוא ג, אתם א פילו שוגגים ומזידים , עצם רישומי הספיקות בקביעות המועדים. מדה גדולהב

ויש להם שעה , מ גם הם נכנסים בחשבון"שמ, רשמים של הדברים המסופקיםהמצורף להראות את מ קום 

נכבד לנו לדעת , כ"ע. " נו עלילותולו נתכ' ל דעות דאכי ", והם עושים את תפקידם דוקא בצביונם, ומקום

בכל כי האי , ועד  חל החילוףמויחש הספק שבאחד מהם מצורף למה שבכוליה סדר , פרטי האומרים כולם

וקא  ד, כ ניכרת בו ההשפעה הסוביקטיבית"וא ין לנו דבר בעולם שכ, יונתן ' זוגא חילופי רבי יוחנן ומעייל ר

ומספר שניו לא , הנקראת עליהם ממרומם על כל זמן, היתכקביעות המועדות וקדושתן האל, לפי הנושא

, ה"שאנו מוצאים לפי ירידתינו משוכן עדי עד ב, מבררת לנו את היחש המובטחהואותה ההשפעה . יחקר

מ כשמתנהגים בהם "ומ, תיחסים דוקא לנו לפי חלישותנומשהם , כ את יחוסי כ ל הפרטים"מבררת לנו ג

בזה נכללים כל פרטי האורה ו. יהיה לנו החושך לאור ומעקשים למשור הנה , אשר יאיר לנו' פ אור ד"ע

פ תנאיהם לאותם הדברים המובטחים "כ ע"שהם עצמם מובילים ג, העלומה הנמצאת בכלל הספיקות

ואני תמיד עמך אחזת ביד  , ואני בער ולא אדע בהמות הייתי עמך", הודאיות מובילה להם לפי ערכםש

כלה שארי ולבבי צור לבבי , מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ, קחניתכבוד בעצתך תנחני ואחר , ימיני

'   שתי בד , ואני קרבת אל הים לי טוב, מךמכי הנה רחקיך יאבדו הצמתה כל זונה , וחלקי אלהים לעולם

  ." אלהים מחסי לספר כל מלאכותיך
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בכל , באנשי עירו נתפס על אנשי עירו, כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו

ששם , ומת איזה עניןשנמצא איזה כח אישי מיוחד שהוא מכוון לעכ .עולם כולוההעולם כולו נתפס על כל 

תציין לנו ההשקפה הבהירה את , סרוןחלהביא תועלת או לסלק איזה , יוציא אותו מן הכח אל הפועל

צור  העולמים מ, מר אש  מקדם, עד שיש זיקוק רשום וערוך מאז, החזיונות הנראים כנפרדים במערכה אחת



וכאשר כל . שהעז בידו לעשות ככהלהחזיון שבו נראה אותו הצורך להשלים או להציל עם אותו הכח , ה"ב

ומחולל בודאי דברים , כשאינו מוציא אל הפועל את תכליתו הוא נהפך לרועץ, תכלית מיוחדתלכח נועד 

אם , והכלל, העדה, השלים את החסרון המיוחד בחיי המשפחהלכן אותו הכח הנועד . מזיקים ומפסידים

ובודאי יפעל , לא תעודתובלך הכח לפי גדלו הנה י, לא יוציאהו בעליו אל הפועל לתעודתו המיוחדת

, אפילו אותן שהם נראים כחיבור של ניגוד, התחברות הכחות. להפסיד תחת שהיה יכול לפעול להועיל

מ יש הפרש גדול בין "ומ. פ התכלית הכולל הנם עולים למגמה טובה כללית"אבל  ע, א ניגוד מקרי"כאינם 

א בל הצדק יקום עליו וימנעהו מהפיק  , מניע את תנועתו, פועליתעורר להיות שהרשע תעודתו , צדק לרשע

, כשהצדק מבצר את כח הנטיה להרע, אז. " להסמאויי  רשע זממו אל תפק ירומו ' אל תתן ד", זממו

צדק מסמנ ת אותה  הוההגבלה של , משגבת עצם  תכונת החיים, להריסה, הפניה לפריצה. החיים נשלמים

כ כל מי  שיש בידו  "ע. ת צורת החיים מלאה הוד והדר קדושה ותפארתובין שניהם יוצא, במקומה הנחמד

וכשאינו ממלא את   , ריך הוא לראות את עצמו משותף עם אותו כח החיים הנצרך להדרכתוצ, עז הצדק

מוכרחים לצא ת  , שלא בטובתו, ובעל כרחו, עומת פעולתולתפקידו הרי הוא מאבד את החלק המכוון 

החסרון . שתמש בכחו להיטיבמכות מהתכלית הטוב שהיה יוצא אם היה השפעות הפו, ממניעת השפעתו

כי אין לנו כל כח בעולם שלא ישים איזה , הוא מכוון לעומת גדולת הכח והקפתו, מהשביתה והבטלה

כ "והוא ע, בין רוחנית בין חומרית, כי כל יצור צריך הוא פרנסה, ועקה ולא יסבב איזה חסרון במציאותומ

איננו רק , כ אם איננו עושה את תפקידו"ע. יורים אחרים שהיו מאירים מבלעדיוצאיזה מוחק במציאותו 

מיוסדת על קישורים , ההשפעה בכלל יכולה להיות או טבעית .א פועל בידים להזיק ולחבל"ת כ"שב וא

ע הבוטל , תישגרה העפשה. כרבלוהשהאיש הנלבב בעל החפץ הטוב יכול להשתמש בהם לטובה , טבעיים

. שכליתההעפשהה לש חכה אוה םלוכ לע הלוע , עידרה ףוריצ ֿיויקזחמ לגרההו ת "םכסומה שגרהשלעפי 

עד כדי למחות באנשי , י קישור חיי המשפחה הטבעית שלו"יוכל לפעול ע, מי שמחונן בכח השפעה טבעית

ולא מציאותו כי ל, והוא נתפס עליהם בעצם, חוזר הוא לרועץ, וציא את יכולתו אל הפועלמוכשאינו , ביתו 

לא היה בא אותו המצב של הנטיה להתפרץ , ביבתו הטבעיתסלהגביל את התכונה הצריכה הגבלה של 

שלא רק מה שהוא מוטבע  , זהממי שנעלה . כי הסילוף הוא חומר הגון לצורך הישרתו, ולסלף את החיים

הוא יוכל כבר  , ז בלבבווישים דברים בפיו וע, א גם הרגש הלבי יתעורר בקרבו"כ, יפעל עליו, באין שכל

ונדמים כרוח , יוצאים כל הרגשות אל הפועל באשמתו שלא כמתכונתם, וכשלא מיחה. פעול על אנשי עירול

גורנות , כשמכינים לו כלי קיבול הגונים, היה יכול לפעול כמה דברים טוביםשבמקום , פרא העוקר ומחבל

, עד כדי העז של הנהגת הכלל, כח שכלי גדולבמורם מכל זה הוא מי שמחונן כבר . לזרות וריחים להסיע

סביבה להיות הצריכה , כדי להוציא מכלל האנושיות נפש גדולה אחת. הוא יכול למחות בכל העולם כולו

או הטובים וטובם איננו , ואותם הכחות הרעים, טובים וגם רעים, גדולים וקטנים, מחומשת בכמה כחות

ידם מהמוכן לזה מהכח הרודה הכללי מאת אדון כל הבריות  הם מבקשים את תפק, מושלםוגמור עדיין 

תחת   , כי הוייתו נוטלת מקום בכל המאורעות המקולקלות, ולוכוכשלא מיחה נתפס על כל העולם , ה"ב

  .שכילות ומטיבותמהיותו מוכן לרוממם ולשגבם ולהעלותם למדה של מאורעות נכבדות 
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במשפט יב א עם זקני ' ד"ד "מ, ר חנינא"כי הא דא,  דבי ריש גלותא נתפסים על כולי עלמאוהני, פ"אמר ר



ממשלה העצמית ה .אלא אימא על זקנים שלא מיחו בשרים, טאו זקנים מה חטאוחאם שרים , "עמו ושריו

י "אמנם כאשר ההנהגה האנושית נתקלקלה ע. ראויה לעולם שתהיה ביד מי שהמוסר היותר נשא מצוי בו

כ "כי הוא צריך ג, ולא יוכל המין האנושי להתנהג בהנהגה הנובעת כולה ממקור טהור, בחיריותההרעות 

ועל ידם יסודרו  לו עניניו , שפל נראים הם לחיים כביריםהבאותה המדה שלפי מצבו , לעז החיים

ה הומה כבר נשחת ונעשש, והחיים המוסריים השקטים לא יוכלו למלא את כל נטיות לבבו, החברותיים

רוח צח שיביא עמו , רוח על הארץ, ה"אדון כל הנשמות ב, עד אשר יעביר א״ה כל הבריות, ונגרש כים

מוכרח הדבר שהידים העושות בפועל את סדרי   , אבל עד  הזמן הרצוי. שלוה והשקט, קדושהומנוחה 

צמן יהיו מעין ובטיבן בע, אבל רק מושפעות, כח המוסר  העליוןמההנהגה החברתית יהיו אמ נם מושפעות 

שבהכרח כמעט , נטיות אפילו הגרועותהוכמובן עם , עם נטיותיהם וחפציהם, הסגנון של החיים הנהוגים

החברה בפועל בפ שהיד החזקה הרודה "אע, אמנם ההשפעה של המוסר מוכרחת היא לבא. ימצאו בהם

ת ממעמד ה שפל של היוצא, מ במחאתה לבדה על הנטיות הקיצוניות לצד הרשעה והשפלות"מ, תחסר לה

, המחאה תדחוף את החברה המעשית לאטה לצד מעלה, מעשית שהם הנם אנשים ממינההראשי החברה 

כ ערך "פ שאין לה כ"אע, אבל כשהמחאה חסרה. לך וגדולהותמנע בעד התפרצות המשובה שלא תלך 

ת לא תדע כל   מסדרה המעשיהוהמשובה של , מ הרי היא נוטלת בחסר ונה את זיו העולם"מ, מעשי בפועל

הם הנם בעלי המוסר  , כ"א. כ דרך לפלס נתיב לדורות יבאו להתעלות ולהתקדש"ולא תקח לה ג, גבול

המקלקלים את העולם , ששכחו את המטרה הגדולה שיש במחאה שאין עמה עכשיו כח מעשי מלא, נאצלה

ה ואדירי הדעה היראה הנסמכים לכח השלטון הרודה מחכמי התור, יש גלותארהני דבי  , כולו מיד ולדורות

ש לא דוקא הדי וק של . יד ם העז לפעולות מעשיותבג שאין "אע, מתפסי  א כולי עלמא, הטהורה והמוסר

כ "אויה להנהגה כרכ נמוכה עד שאיננה "שלפעמים החברה היא כ, הפעולה שתתמלא בהוה היא המטרה

,  שהצדק והאמת, ם מעשייםאבל לא בשביל שישנם עיכובי, מדוייקת ומושקלת במשקל פלס היושר המכוון

לא בשביל כך צריכה האמת לשתוק שלא , ם בחיים ובפועל]מי[להיות מתגל] ו[לא יוכל, המשפטוהדין 

פ "פ אותה המדה שע"אז ע, וכשיעשה את תפקידו. לא משוא פניםבלתבוע את עלבונה , לעשות את שלה

אבל , יתקבל בפועל,  לקבלעולםליהיה אפשר , קורא הדורות מראש, ה"שיקול דעתו של אל דעות ב

אם גם נחלקו , כ"ע .לאמתה  של תורת אמ ת, פ עומק האמת"הקריאה והמחאה צריכה לעולם לצאת ע

הראויה , ואין כח הזקנים יפה בפועל מפני שאין הדור עדיין ראוי להנהגה זכה ומעולה, השרים מהזקנים

וידים יותר מגושמות מוכרחות  , םשקנו חכמה ודעת קדושי, שקנו אמת, טהורי דעה וזכי רעיוןמלצאת 

, יחד עם ההמון המונהגים על ידם, שרים הטובעים ברפש החייםהידי , לעסוק בתקון החברה לפי מעמדה

וממשכת חוט של נועם על , רשעה בהוההבוצרת את כח , מ המחאה היא אורה של עולם"מ, באין הבדל רב

עלה בידם תפ שלא "אע, ם שלא מיחו בשרים במש פט יבא על ז קני' וד, העתיד שילכו הנטיות ויתמ תקו

שהוא מקרב  את   הכלל אל , הנה היא מ תוה את הציור המתוקן ל תכונת הטוב  והיושר, אלא מחאתם 

' ד תאריב וחירהו"', ד זעב העחרה ןוטלש לש, טבומהו ןמאנה דיתעה לש השודקהוחהתכונה הרוממה 

והיה ,  ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשעוהכה", "וכיחיוינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו 

ונחה עליו רוח ", " מישור לענוי ארץבושפט בצדק דלים והוכיח ", " צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו

 ." ' רוח דעת ויראת ד, רוח עצה וגבורה, רוח חכמה ובינה', ד
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לא , ל"א, אתאי ההיא אתתא קא צווחת קמיה ולא הוה משגח בה, רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל

רישא דרישיך , שיננא רישך בקרירי, ל"א". זעקת דל גם הוא יקרא ולא יענהמאוטם אזנו "ל מר "ס

צם ע .'וגו" שפט והצילוד ינו לבוקר מ' ה אמר  דכבית דוד "דכ תיב , ד"הא יתיב מר עוקב א אב ב, בחמימי

גם כשיש אחרים , לקום לעזרתו גם כשא ינו מחוייב בדבר, החמלה וההתעוררות למראה איש עשוק

כי הציור המוסרי של הרגש הטוב לחוש בצערו , יא מדה יקרה מצד עצמההמ "מ, שהחובה עליהם מוטלת

אין ראוי שיסגור האדם כ "ע. פעולה הטובהההוא לפעמים עולה הרבה על עצם הערך של , של המצטער

עשקים לעזרם מיד נלרחם ולישא בעול צערם של , דלתי לבו נגד הרגש הטוב והעדין שמתעורר בכל לב בשר

, מפנה אחור את הרגש הטבעי הישר לרחם על האומלל בצעקו, ומי שאוטם אזנו מזעקת דל, עושקיהם כח 

לעורר ,  שזה הוא יסוד מטרת התפי לה,בלע בזה את כשרון הרגש שנטע יוצר האדם בקרב לב האדםמהוא 

' מצד התנשאות הנפש להרגשות הבאות ברום עזן בעבודת ד, נעלים שיפעלו יפה על הלבהאת הרגשות 

במקום ששם היא כבר , ת הרגש]ו[עולה הפכית מעדינפאבל כשהוא פועל בדרכי חייו . בעבודה שבלב

א תמשך  מתפ ילתו אותה  לוממילא , תפילהאין תועלת לו ב, "אוטם  אזנו מזעקת  דל"ו , המטרה מבוררת

מפני שמערכת הצרכים המזקיקים לתפילה הם , שתשמע ותתמלא, הסגולה העומדת בכל תפילה רצויה

ובהוציאם אל , א ואחד לפי ערכו"כ, כוונים לעומת אותם המילואים של הרגש שצריך כל אדם למלאותםמ

םידיב ךחרלו הלמחל יעבטה שגרה "כ לבא. דיקפת ידיל הליפתה תא תמרוגשה) של(הפועל תבא המטרה 

, וא סותם את הדרך בפני מהלך הרגשות הטוביםהםידיבש ימ לבא , תלוגס תא דבאמ ונניאשכ קר אוה ז

עיקים מאותה מוהוא צריך דברים יותר , י תפילה"לא ימלאו לו חסרונו המוסרי בקשה שמתמלאת ע

אמנ ם    " .גם הוא יק רא ולא יענה"כ "ע, בשרההשתפכות הנפשית שבתפילה המצויה לבא לידי מצב לב 

יקריב האדם החכם גם את נטיות הלב היותר טובות להפיק את החפץ השכלי , כשיש מטרה כללית נשאה

וכאשר  . ם הרגש המתעורר לרחמים ולחמלה יגבר עז בקרירות השכל השופט והקרחובמקום של , המתוקן

ובפרט כשהוא  , הפרטיים תחת משטר אחת כלליכלליים וההמטרה הכללית של התרכזות צרכי האומה 

שפועל על מהלך הדורות , שראלישמו שך בזה את  ההרגשה הכללית לגדולתן של , מבית מלכות  בית דוד

רגש  הכדאי בשביל זה לדחות את ח ם , לעורר את הגדולה הנפשית לחפץ השלמה כוללת במעמד לאומי שלם

פ הרגש "לו יאתה ללכת ע, נם רישא דרישך בחמימי אמ. ולהשתמש בקרירות הרוח, של הרחמים הטבעיים

ואין  בו דבר המפריע מהפקת , להושיע כל מעונה ומר נפש, ה תעורר לקול צעקהל, הפנימי האצור בקרבו

כדי להיות מקום משפחה נבחרת , כם בית דודשוכללות ההנהגה הוטלה על . החפץ העדין של הצד הטוב

עם האצילות ו, ה לאומית המצטרפת עם הטובה הפרטיתויש בזה טוב, מיוחדת למרכזיות הממשלה

  .שראוי להמצא בכל נפש יקרה העומדת לנהל אדם רב, הנפשית של הרגש הער והחם
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ג דלא מקבלי   "ל אע"א, ל לא מ קבלי מינאי"א, לוכחינהו מר להני דבי ריש גלות א, ז לרבי סימון"ל ר"א

שהן הינן אור העולם ומעמד החיים , ביותר הגדולות והכלליות, ריותשאיפות המוסה .לוכחינהו מר

מצד , חשיבותן העצמית באופן היותר נעלה מצד עצמןבצריכות הן לעולם להיות מוכרות , האנושיים

. עולותיהן היוצאות מהןפיותר ממה שהן מוכרות לחשיבות מצד , חמדתן המלאה חיים עז וברכה



אבל , שאם יבאו במילואן יעטרו אותן יפה, הינן השלמות טובות להן, והפעולות הטובות הנמשכות מהן

וכל ההשתדלות שבעולם . א יחסר מהודן והדרן אפילו בשעה שאינן פועלות בפועל המעשי מאומהלכלום 

, לכל הפחות בדיבור אמיץ וחזק, להוציאן מן הכח אל הפועל, אר רוחשצריכה לעולם לבא מכל מי  שיש לו 

דוקא בשעה ובמקום שהמניעות מצד המצב ו. בכל אופן שיהיה, תקבל מצד היושר והשכלבאופן הראוי לה

ינם יכולים אהן פועלות שדברים טובים גדולים ונכחים , הירוד והמקולקל של סדרי החברה והחיים

עד שמי שהיכולת בידם אינם , מפני שמעמד הקישור החברותי עומד על מצב  לקוי, להתקבל בפועל

דוקא אז  הזמן  הוא להוציא אל הפועל , תרוממי ם אל במתי  הצדק והאור הטוב העליוןמ מוכשרים להיות

בין מצד  , ובין מצד עצם יקרות הענינים, אש אדירים בעםרהראויה לחול על , את ההגיון הטוב של התוכחה

כ בהוה באופן "פעול גלמ מוכרחים הם "בין מה שמ, ההבטחה של פעולתם לטובה להבא בבא מועדם

, ג דלא מקבלי לוכחינהו מר "כל אלה הם נותנים תוקף דאע,  לביצור ומיעוט של כח הרע וההשחתהמסותר

  .ראוי ומוכשר להוכיח אפסי ארץ בשבט פיו ורוח שפתיוה
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דברים יש להם תכלית ה .ה וחזר בה לרעה"מעולם לא יצתה מדה טובה מלפני הקב, ח"ר אחא בר" דא

והנה הטובה היא באמת  תכ לית גדולה . גדולה שהם לה בתור אמצעייםומצד התכלית היותר , מצד עצמם

א מצד שהיא אמצעי להשגת "אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה כ, צמה שכדאי לפעול עבורהעמצד 

אלא מפני , היה ראוי להיות לעולם נשפע רק החסד והטוב, ה"ל הקבשוהנה באמת מצד מ דת טובו . הטובה

כ  "ע, פנימיותו טוב בתכלית מצד עצמובשיהיה האדם , הטובה המוסריתשהטובה היותר גדולה היא 

יהיה שבאופן , שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, הטובה השלמה מחייבת מצדה את המשפט

כ כיון שיצתה מדה "א, פ התכלית הוא הטוב"אבל עכ. א שיהיה טוב בעצמו"האדם לא רק מקבל טובה כ

כ  "ועוד שהטובה היא מש משת ג, התכלית שת מצא טובה בע ולם, י עניניםש בה שניהרי , ה"טובה מפי הקב

, אדם מקלקל את דרכיו עד שאיננו ראוי למדה הטובההכ "ואם אח. בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה

מ כבר  "מ,  ט וב יותר שלםלשלא ישתמש בה , היינו שהטובה לא תביא  עמ ה את התכלי ת שלה בתור  אמצעי

וילך הענין בסיבובים אחרים איך להוציא את התכלית ,  עצם התכלית שלה לבדהזכתה להיות נמצאת מצד

מפני , המדה הזאת מוכרחת להמצא, כ"ע. היתה הטובה ראויה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמהש

ולהודיע שאין העיכוב של הטובה ומניעתה , עולם תכלית חשובה מצד עצמהלשהטובה היא , היסוד הקבוע

כ צריך  "א, י מניעת הטובה"יותר עליונה הבאה עו השימוש להשלמת טובה יותר שלמה נמצא רק בשביל

רושם בזה שכל מדה מוהוא , להמצא איזה חק בההנהגה האלהית המורה על התכלית העצמית של הטובה

  .ה אינו חוזר בה לרעה"שיצתה לטובה מפי הקב
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בשביל ההטבה המוסרית הבאה לעולם , מדההנהגה האלהית היא מתנהגת במדה כנגד ה . חוץ מדבר זה

כשם שעצם הטובה , והנה. חכמה והצדק מאיר בלבבותהשמזה זיו , י ההסתכלות בחכמתה וצדקתה"ע

ותר נשגבה שמסבבת  הטובה יכ מכוונת להיות לאמצעי לטובה "פ שהיא ג "אע, היא מטרה מ כוונת לעצמה

לא ר ק   , היא דבר נשא ונשגב מצד עצמו כן ההתגלות של כח הטוב והמוסר שבנפש האנושית , הקטנה



איך , שיטיבו אחרים את  דרכיהם בשמעם את ההשפעה הטובה ההיא, שביל מה שמביא תכלית  מעשיתב

מה , הוא דבר טוב ונ עלה, מבלי התכלית המעשית, א מצד עצמה"כ, נכחיםוהיא מתבטאת  בדברים טובים 

פוא להסיר את השיבוש הנשרש ברב בני אדם ובמה יובן אי .יוצא אל הפועל, הצדק והיושר, שהכח הטוב

יחדלו מהשפעת הטוב , כלית מעשיתתואם לא תבוא   , המודדים את  כל הדברים רק באמת  המד ה המעשית

רק ש,  אם לא  בהחזרת הדבר ש היה כבר מוכן לטובה-במהלך השפעתם מצדם הם , גם בגבולם המיוחד

, הוא הענין הגורם שלא תשונה, נה בסיבובלא מצד התכלית הנפעלת ממ, ההוקרה של הטובה מצד עצמה

בכבישת  כח הטוב מבלי להגיד למחות ולהטיף , וקרת  הטובה של הצדק מצד עצמוהובביטול היסוד של 

כ הטובה המוכנת בעת אשר התכלית  "מסולקת ג , פעליתהמפני חשש שלא יביא הדבר את ה תכלית , לטובה

כ מה בלב לחוש את  היקר חשרק בסיל וקה תבא , ונשארה רק מ טרתה העצמית, היוצאת ממנה נתקלקלה

  .מבלי השתעבד יותר מדאי אל המבוקש התכליתי הרחוק, כ מצד עצמו"שיש לדבר טוב ג
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אלי ע בור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תיו על מצחות האנשים הנאנחים ' ויאמר ד" דכתיב 

לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של , ה לגבריאל"ל הקב"א, "'נעשות וגוהוהנאנקים על כל התועבות 

כדי שישלטו בהם מלאכ י  , שעים תיו של דםרועל מצחם של , שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, דיו

והתכלית הכללית , לפניה כחשכה כאורה, הצופה ומבטת עד עמקי סוף כל תכלית, ידיעה האלהיתה .חבלה

י הרעות "לא שהיא יוצאת מן הרשעים עא, יא יוצאת מן הצדיקיםהיוצאת לטובה מן הרשעים כאשר 

ולא עוד אלא . בא על ידם לעולםהי הטובה והחסד "ומן הצדיקים ע, הבאות עליהם ועל העולם בגללם

לא  א, אף בלבו של הרשע הגמור, למוסר ולקדושה, לצדק, שבסתר לבב כל אדם נסתרת היא שאיפה לטובה

אם באנו לדון , כ"ע. ל ונופל במהמורות הרשעהיש שהאדם נכש, שמצד המכשולים המצויים בדרכי החיים

החודרת כליות  , ה שמצוייר לנו לפחות מהשלימות הגדולה של דעתו של אל דעותמכפי , את אמת המ שפט

באמת   , כ"ע. לא היתה לרגל המשפט עמידה בעולםו, אז היו ס ימני הצדיק והרשע מתעלמים מאתנו, ולב

הם בעומק הגניזה של שלא כפי מה , רך של הצדק והרשעמערכת התמלאות המשפט היא תלויה באותו הע

אחר כל הכבדות שיש , והבחירה בזה נתונה לאדם, א כפי אותה המדה שהם מתגלים בפועל"כ, עצמותם

פ "אע, והמשפט מתמלא לפי ההתגלות. להוציא אל הפועל את תכונת הצדק או את תכ ונת הרשע, דרכיהב

מפני , ו על הצפיה הפנימית שבחדרי הלב היה לנו לדון בדברשיגים בהשערתנמשכפי מה שהיינו אנחנו 

לא , והיא משתוה ביותר אל הגלוי  דוקא, אין ערךבשהידיעה העליונה היא יותר שלמה מסקי רתנו הפנימית 

ל צורת המשפט אשהוא משוה את הגלוי דוקא , א מצד העומק היותר גנוז"מצד השטחיות שיש בגלוי כ

לגבור ת   ', ת היא ההכרה שבאה מס וד המשפט העליון הכללי של אל דעות דזא. הראוי לפי עומק היושר

. פ הסימנים החיצוניים דוקא יונח ההבדל שבין צדיק לרשע"שהיא גוזרת שע, הוצאתה אל הפועלוהמעשה 

, בארץ' י הגבורה המעשית של עז משפט ד"א מהכתיבה שע"כ, הצדקולא מהמצח מצד עצמו יקרא הרשע 

ואם אין בו צדק די במה שאין בו , יצוניחתיו של דיו על מצחן של צדיקים בתור סימן יוחק , י גבריאל"ע

שאר נובזה הצדק , ולא בא ממקור ר שעה, המוכן לכתיבה מצד עצמה, זהו מושג הדיו המופשט. רשע

שפך דמים ואבדון שהיא גורמת   , תיו של דם, י סימן הרע שלה בפועל"הרשעה אמנם תלכד דוקא ע. בצביונו

שלפי קלישות דעתו לא , שקל המשפט נערך לא כפי הנדמה לבן אדם שהוא עמוק וגנוזמכדי שיהיה , עלבפו

שאין עסקם עם הכללות ועם , שהפועלים הפרטיים, מעשיהא דוקא כפי הגלוי "כ, יוכל לצאת אל הפועל

תה ההכרעה של סוף כל סוף אושמפני , ת]נ[ודוקא על ידם דעת עליון מתכונ, עסוקים בהם, הגניזה החבויה



ז יהיה "שע, שראוי למדת המשפט, זה הוא גבול הצדק והרשע אשר לאדם, הוצאת המעשים אל הפועל

  �." אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו, אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו", יקר בסיסהע

 
  .בי-יא, ישעיה ג. . כ
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אמנם היו נאנחים ונאנקים על , לו האנשיםא .מאלומה נשתנו אלו , ה" אמרה מדת  הדין לפני הקב

יתרון שלהם בא הכ "א. לא הראו מחאה פעלית, אבל בפועל לא הוציאו את  טוב לבבם, התועבות הנעשות

ובזה הלא הסקירה העליונה סוקרת עד מחבואי לבבם של הרשעים , מצד הטוב הגנוז עמהם בסתר לבבם

ירה חפשית לגמרי  לרשעה גרמה להם את מ צבם הרע כ נמצא שלא  רק בח"ובהם ג, מוריםגהיותר 

הפועל ] אל) [על(וכיון שאין ההוצאה , הן אינן תלויות בהםמשהרבה , א סיבות רבו ת ושונות"כ, והמקולקל

  .במה נשתנו אלו מאלו, איך מדת הדין עומדת, מכריעה כאן
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,  המעשים: בדילים בין הצדיק והרשעני ענינים מש .הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים,  אמר לה

עצם , והעצמיות, נפשהשהם דברים מקריים המוציאים אל הפועל את הצדק או את הרשע הצפון בעומק 

והנה כל זמן שהרשעה לא גברה עד כדי . חושך השיש יתרון לחכם מן הכסיל כיתרון האור מן , תכונת הנפש

ידי מדה זו של לוכן הצדקה לא באה , הרעיםלקבע עצמיות של רשע בתכונת הנפש של בעל המעשים 

שלפעמים כשנבוא , פ ערכם של המעשים"אז המשקל תלוי ע, קביעת המטבע שלה ברוחו ונפשו של אדם

ותפול , כ בין מי  ש הוא לפי הדומה צדיק או רש ע"לא נדע להבדיל כ, עומקם ולסבותיהם הפנימיותללחדור 

שנקבעה המטבע  ) י(עד, ו הרשעה והצדקה עד מרום קיצןבל כשהגיעא. בחזקה שאלת מה נשתנו אלו מאלו

אז אין , צדיק בקנין שלם טבעי גמורבותכונת הצדק , של הרשעה ברשע בתור תכונה עצמית של למוד הרע

טוב השהרי לפנינו יש כאן , ועל איכויות הדרכים שבאו לידי כך, שוב לדון על דיוקי פרטים שביניהם

והרע , וסיף אומץ כדי להביא ברכה לעצמו ולעולם במציאותו והרחבתושהוא ראוי להתקיים ולה, הגמור

באש "" ובליעל כקוץ מונד כולהם", ואיבודו הוא תיקונו ותיקון העולם, מציאותובהגמור שמוסיף מארה 

, העומד למעלה מכל גילוי שבפועל, שקול זה המשקללא מ נם מי הוא ז ה שיוכל . " ף ישרפו בשבת]ו[שר

הוא רק הוא יכול , נפשותהאלוה כל , רק שליט בעולמו, ה של הנפש החיה מצד עצמההמיוסד רק על ערכ

כלומר לא מצד התגלות המעשים הננו עסוקים , לומר הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים 

אבל ההפרש הוא במה שהוא יותר עצמי  , פ שהמעשים הנם גורמים לאותו ההבדל"אע, הבדליהםב

  .רשעים גמוריםלדיקים גמורים בין צ, מהמעשים כולם

 
  .ז, שם שם. . ו, שמואל ב כג. . יג, י קהלת ב"עפ. . בכ
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עד , שבא מצב המקולקל שבאומה לידי מדה זוכ .היה בידם למחות ולא מיחו, ע"רבונו ש,  אמרה לפניו

בו הנם נאחזים ששיסודות הכלל , הריסה ואיבוד לחלק רשום ממנה, שצריכה היא לסבול משבר גדול

שרק מצב כזה מחוייב הוא מטעם , וכשיעמוד הצביון בעינו במנוחה ילכו הפגעים הלך וגדול, רקובים

כדי שבהתמעט הכחות הרעים , י חורבן ואיבוד"טובת העולם לסבול שינוי עלההשגחה האלהית 

 בזה אך. אבות ואחרית המר שלהם לסור מהםהיקום דור שלם ויפה שילמד מדרכי הרע של , והרקובים

אבל מה שהוא מקולקל ורפוי בכל שדרה מן , א מה שהוא לגמרי בריא ומתוק ן"הניח כל האופן אין ראוי

, כיון שאלה הנאנחים ונאנקים, כ"ע. תוקן ומקודש כראוימהיא נכחדת כדי שיולד דור , העם לפי ערכה

פעולתם על תיקון  מוסרית ביחש להכ רפתה אצלם תכונתם "אבל כיון שכ, אמנם אף שהם מעולים וטובים

וחז אכ הדור הנמשך ובא מהם "י קיומם יהיה ג"הלא ע, עד שאף שהיה בידם למחות לא מיחו, הכלל

שלא יוציאו אל , כ בפועל במוסרם"שיהיו רפויים כ, מעשיהם ביחש להמשפיעים והטובים שבכשרים

 כאלה מוכרחים רעים י טובים"כיון שע, מה תועלת יש באיבוד הרעים, כללההפועל את מה שבידם לטובת 

ד "צריך להיות לפ, ורה חדשה צריך העולם להשיגצאלא אם . כמו אלה לחזור ולהולד מאין מחאה ותוכחה

ה שיש בו בסי ס   מלהיות בטל ועובר כל מה שהוא מקולקל וכל , " כליון חרוץ שוטף צדקה"מדת הדין 

א צריך "כ, לו בהערכת ערכו המיוחדמדת הצדקה שיש בפרטיות ש] אל) [על(באין פנות , לקלקולים כלליים

פ פעולת המפלגה העליונה שכמותה ברפיון כזה ביחושה למעמד הכלל לדורות  "היות נידון עלהדבר 

האחת היא האשמה של קלקול הדור התלויה במניעת , והנה הרפיון הזה יש בו שתי רעות .הבאים

ולעזוב , לבלי למחות, מד של שיטהתכונה עזובה כזאת לבצר מעמוהשנית היא החסרון המגיע , התוכחה

, כ לא יאמרו"ג, היו ראויים להתקבלישהדברים , שאז אפילו בבא זמן מוכש ר, את החינוך הכללי להפקר

עיקרית הכיון שכבר נואשו מפעולה , ולא ילכו הרעיונות להגיע למטרה של קיבול הדברים מהמשפיעים

  .הזאת של ההשפעה על הדור
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רי לענין האשמה של סיבוב הקלקול של הדור ה .גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם, ל" א

ובים ונכונים היתה טכ גברה  השחתת המוסר עד שלא מ חאה של דברים "כיון שכ, ההוה הטענה מסולקת

לא . השפיע עליוכ לא נמצא רוח במשפיעים ל"ע, כ היה הדור ההוא אבוד"ע, יכולה לפעול להיטיב דרכיו

, חפץ הרע, כללות הלב והנפש נשחת, א כל התכונה"כ, רטיים או דעות מיוחדות נתקלקלופרק רגשות 

. ובזה אין שום מחאה מועלת, נטיה הטבעית של הדורלנעשה דבר עצמי , התאוה וההפקרות הנמוכה

לדון , לה עדייןלא נתקלקשי השפעה הנמשכת ממצב של איזה נקודה מוסרית "המחאה תוכל לבא רק ע

כ באותן  הקלקלות "כן יש קלקו ל ג, שכשם שיש קלקול בפגיעה בה ג ם לפי השגתם של החוטאים, הימנה

כיון שאין , אין מעמד למחאה ותוכחה, אבל כשהכל נפסד, תכונת הרשעה שנמצאת בהן נשתכחה מהםש

  �.ודםכ לא המניעה מתוכחה אשמה באב"ע, חזון של התוכחההשום נקודה על מה להעמיד 
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לא  מצד הגורם הפרטי שההתרשלות של ההשפעה גרם . אם לפניך גלוי להם מי גלוי, ע"רבש,  אמרה לפניו

, שהיא מתאזרחת ב ידי המעולים שבדורות, א על עצמותה של השיטה"כ, סוקיםעלאותו הדור אנו 

הם  . ל והתועבותלרגלי ראותם א ת העו, מרעיש את לבבםולהשקיע בקרבם את קול א להים חיים הסואן 

צד רפיון ושיטה כוזבת בעצם מא "כ, לא עשו את מניעתם מצד ידיעה ברורה בהפסק התועלת של השפעתם

ז א, ואם דבר מפסיד כזה לא יעקר מן הסכמת הכלל של הטובים והכשרים שבאומה, חובתה של ההשפעה

מתנאי המציאות בתיקון כי הלא השפעת התוכחה היא אחת . הלא מוכרחות הרעות להתגבר בכל דור ודור

כמו שתנאי העבודה החרישה והזריעה הנם תנאים מוכרחים למעמד החיים הגופניים של החברה , מוסרה

וכיון שבא . כמו כל הנטיות היותר מפסידות, זאת להיות נאבדת מן  העולםככ צריכה שיטה "א, האנושית

א באיבודם של "השבתת הרעה כאין רפואה לשעד , המצב של ההשחתה הכללית עד אותה המדה הנוראה

, כ"ע. אחת מהםכהיא , שבאה לכלל תכונה ושיטה, הנה גם הרעה הרפיונית, הדבקים בה ונושאים אותה

אין מועיל על ההפסד של כבישת כח הטוב מלעשות את תפקידו כל  מה שיש צדדים לטובה בעצמותם של  

אם לא הגדילו את הרעה המעשית , בהה לטו"ה שבשבילם ראוי הדיבור שיהיה יוצא מפי הקבמ, הנושאים

אבל כיון שמבלי דעתם את  . בריהם נשמעים אפילו אם היו מוחיםדמפני שלא היו , בשתיקתם בפועל

עצם צורת הצדק כבר חלושה היא בטבע שזהו אות , אחרית פעולתם היתה דעתם מתקררת שלא למחות

שהסבה , דורהלק במחלה המוסרית של ויש גם להם ח, ומצד זה המובן הלא אינם צדיקים גמורים, נפשם

הגנוזה שחוללה בהם אותו הרפיון היא בעצמה הסבה שגרמה ההשחתה הגדולה באותם שהיו בהם אותן 

בהשארם יצמיחו את מארת המחלה המוסרית , כ"א. מקולקלות עצמן בשיעור יותר מרובהההתכונות 

ה דומה ממש כא ותו הקלקול של עכשיו יהי, בנים ובני בניםב, שכשיתפשט ברבים, באותו הצביון בעצמו

  �.הדין עושה ברשעי הדורשואז הלא ילך לאיבוד כל התועלת הנרצה מכל ההשחתה והכליון , בדור
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,  ועל כל איש אש ר עליו התו אל תגשו, זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית" והיינו דכתיב 

אז , כשמטרתו היא ת יקון המעשים הרעים לבדם, םקרו מצד המעשי]י[שהעונש בא בעכ ".וממקדשי תחלו

כדי שהנותרים יראו וילמדו  , רשעים היחידים במוסר תוכחההא איבוד "אין ההשחתה מגמתו של העונש כ

. שנים צורת החטאים וערכםמששינויי המצבים הם , אז יש הפרש רב בין מצב למצב. להיטיב מעשיהם

ד ע, עצם טבע הנפש נחמץ, ה שהתכונה האנושית נתקלקלהאבל כשבא העונש מפני שראתה החכמה העליונ

כ מצד ההשפעה של עירוב "וההפסד בטוח הוא ג, שאין תקוה כלל למטעי דור כזה שיטיבו את טבעם

שירדה , מפני שהתכונה הפנימית היא עכורה ובזויה, עולם בחברה ובחייםבאנשים מקולקלים כאלה 

ןאכ םירקבע , םינושמ יאדו םהש, ישעמה אלם.  מצב למצבאז אין הפרש בין, ממעלתה האנושית הטהורה

מפני , נשיםוףט הלותבו  רוחב ןקז , הערל םיוש םיבצמה לכ כ" ע, שפנה לש ימינפה ןכותה א"כ, המה

, י מה שיטיב א ת מעשיו"הריגה חלקית במיעוט כדי להציל את הרוב ע, שההריגה אינה הריגה של תיקון

שבכללם ירדו עד הנקודה היותר  , ציאות טיפוסים מושחתים כאלהי מ"כלל מירידה עהא להציל את "כ

והשחתת התכונה היא , המטרה היא להשחית, כ"ע. יימת בוקשאין ראוי לשלמות האדם שתהיה , שפלה

גוף ישנם חילופים עצמיים בין הוכשם שבמחלות . לפי חילופי ערכם, מתפשטת בכללות הדור לכל פלגיו

ישנם ו, והחילוק שלהם הוא חילוק עצמי, א מחלשת" והשנית איננה כמחלה אחת ממיתה, מחלה למחלה

אלא שלפי אומץ הגוף או קוט ן שיעורה , א מצד  הכמות שעצם המחלה היא הממיתה"חילופים שאינם כ



, כ"ע .אבל כשתתפתח תביא עמה את התוצאות היותר רעות, מדה זו לפעול פעולתהלהיא לא באה עדיין 

המחלה סובבת   , מחלתו המוסרית באה עד משבר של הכליון, ונחרצה נגזר עליועד שכלה , כ ירד"בדור שכ

וכיון שחפץ . אלא שהחילוף הוא בין השיעורים, גמרי יש בו מאותו המיןלעל כל וכל מי שלא ניקה 

מצד הכמות דבר אלהינו יקום לעולם שפ "אז אע, ההשגחה העליונה לטהר את העולם ממין מחלה כזו

, מילואה המעשיבלא יגשו אותם מלאכים הרעים שיש להם עסק עם איפת הרשעה שאליו , במדה טובה

וסתירה כזאת  , משום רוממות הדור העתיד בכללות ערכו, אבל משום ערך אחר תצא  מדת הדין ל פעלה

, נין חדש מתחלת היא מראשית פסגת הגובה של בנין הדור שההעברה והכליון עליו נגזרובשהיא לצורך 

  .וממקדשי תחלו 

 
  .ח, ישעיה מ. . וכ
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א "אלו בנ,  אלא ממקודשי, "ממקדשי"ת "א, תני רב יוסף". ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית "

שעליו יש התקוה שאחרי טהרת הסיגים של הדור המושחת , דור החדשה .יותכ מאלף ועד "שקיימו כהת

אב ל מנוקה וטהור מסיגים ר בים , חו המעשי דל וקטןכ הנה אפשר שיהיה, יבוא ברוח חדשה ולב חדש

רוח קדוש וטהור של ב, והדרכתו צריכה תהיה להיות לפי ערכו, שהרשעה הארוכה השפיעה על הנפשות

שהיא תוכל לחבר את הדור ע ם מנהיגיו באופן הראוי ', נשאבת מ מקור התורה ויראת ד, התחלה טהורה

הם קנו להם דרכיהם שבקדושה  , נגמר כולוהזקנים שצביונם כבר , כ"ע. לגידול לדורות יבואוולעילוי 

בשום פנים לשנות את מדותיהם והדרכתם כפי אותו הצורך ] יכולים[הם אינם , בשלימות גמורה וכלולה

והרפיון הנגבל דוקא בגדולים . פי ערכולוצריך הדרכה , שהוא מתחיל לפרח בסגנון חדש, של הדור המחודש

מורים גכ "כ אם לא היו כ"מה שא. נמוכה הנדרשתא לו להתחדש לטובה "א, שהשלימו את ערכם

, אז היה השכלול שלהם נגמר לפי אותם הצרכים של הדור החדש, והיו צריכים השלמה ושכלול, במעלתם

אבל לפי הערך הגדול והמעורב . במעלתם הכלולה', המקודשים לשם ד, וקא מ קודשידהצריך הדרכה ועצה 

להעביר את הצורה הטיפוסית , פגע כדי להשיג מטרתהלד "בהם התחילה מדה, כ בחסרון לפי גדלו"ג

, רחוקה היא משובחתהאפילו כשתכליתו , סתגל בשום אופן לאופן מוקטן]ה[שאינה יכולה ל, המלאה

  .כ מאלף ועד תיו "כל התו<>את  <>א שקיימו "דוקא בנ
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ואיש אחד ,  מפצו בידוואיש כלי, והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה" ומיד 

ל "א, זבח הנחשת מי הוהמ ".ויבאו ויעמדו אצל מזבח הנחשת, סופר במתניוהבתוכם לבוש הבדים וקסת 

חזיון ההשחתה הבאה בסער ג דול כדי להתם את  כל . התחילו ממקום  שאומרים שירה לפני, ה"הקב

נתפשט , הרשעה שדבקה בושמפני רוע מעשיו וקנין העצמי של , ההפסד של דור הרע והנפסדוהרקבון 

פ במה שירד אצלם העז של "עכ, מדה ידועה אפילו בגדולי הגדוליםבארסה של המחלה המוסרית הנוראה 

פ "אע, שם שגדול היה בכללו הדורכ, שאמנם גדולים מאד היו היחידים הללו, כח המחאה נגד הרשעה

להתחיל בנין וצריך הירוס גמור אבל הקלקול שחדר עד הנשמה העצמית שבדור ג רם ש, שהיה רע ומקולקל



כ אין בו "אבל ג, שאין בו אותו העז והגודל שעבר, מדור קטן שפל וחלוש, חדש דוקא מתחתית המדרגה

בכל דרכיו פינותיו  , המקיף את כ ל צדדיו של הדור, ההרס הכללי. עצמיים בכל עזםהאותם הקלקולים 

אבל מצד  . כולו עומד להירוס וכליון, יו השוניםיחושבמכל ששת הקצוות שגוף מוחש י הוא נדון , ונטיותיו

ח ונמוך המתחיל לצעד נולבנות על מקומו דור כפוף , הוא עומד לכליון, כ רשעו"שכמדתו גדל ג, הגודל שבו

מגדולת הכחות שבדור  , משער העליון המה יוצאים. על דרכי ההשלמה וההישרה בצעדים מדודים מאד

מכל צד אין , מקום החסרון ופתיחת הרעה , אמנם הוא פונה צפונה . לגדולה ועז, לממשלה וחופש, אחרוןה

אמנם הסקירה התכליתית מתעצמ ת   �" .ואיש כלי מפצו בידו", לא מוטהמכי כולו , מנוס ודרך לבנין

, דור דורמ החיים הנמסרים להכתב בספר , שמה נשקף  האצילות והמתינות, בכללותם ונבדלת מעליהם

נער ישראל היה בצאתו . ים וספירות יעלה משפלותו עד מקום רוממותוי ספר"הבנין התולדותי שע

ונסחו וחור וזע רבכ , המלש ימי דע ותוימצע זע לכב אלמתנ אל, ל השענ ןטקה תשחנהורק מזבח , ממצרים

כ "ע, ההכרה הכוללת של מהות העבודה נתגדלה כפי גדלוו, לדגנ החלאל וחכו ותוימצע תרכה, אלמתנ זא

פלוני ננס הוא : אומר לחבירושכאדם , ומזבח הנחשת אשר נעשה במדבר קטן היה,  נעשהמזבח גדול חדש

, נתמלאו כבר הלבבות של האומה לכללה ואישיה, רעיונות כלליים אדיריםו ,דרכים גדולים. ופסול לעבודה

 ,מגרעות הגדולות שלרגלי הגודל נתרחבו ונתעמקוהי "כאשר ההכרח מביא ע. וסיהרא קיימא באשלמותא

מ הגודל העבר "מ, מעלהלמלמטה , ולהתחיל גידולה מתחתית  קט נה, להקטין את ה אופי של האומה להבא

זאת . אבל יטפס ויתעלה, ולא יניח את הרוח לעמוד בשפלותו, הוא יעיק לעלות, כבר יתן בבטח את פריו

ת הגלים  ומתרוממת עד מרומי הכא, שמתחלת מהנעימה החלושה היותר דקה קלה וקלושה, שירה ההיא 

כמראה  לבוש הבדים המתחבר , תכלית הנשקף לחסד הגדול הנמשך ובאה. היותר מזעזעים ומרעידים

. מת עדן ומתעלה בהיותו שמור מדור לדור, מתקדשוההולך , שהדבר הנשאר קיים ומתנחל, מחיבורי דורות

 אבל באופן שבו ,דרגתומהנם עומדים בהתחלת הבנין מתחתית , קסת הסופר במתניו , באוצר זכרון חקוק

זאת היא ה שירה המתפרצת מלב . בעצמו כבר ק בוע הוא העילוי המובטח של השבת כל האור והטוב

, בגבורה וחסן יעלה ויתרומם, כ"ע. ומתרונן מהכרתו שהוא נדחק בשפלות וחושך צר, גודל ואורלהשואף 

תו הצביון הגמור שעליו אין כיון שכבר נטל ממנו או, ולך ומוסיףה, הוא הולך ואור, ועם כל מיעוט אורו

של השכלול העגול , כללות והשלמותהמצד הבסיס החזק של , י גיבול המגרעות שבתוכו" שע-להוסיף 

הנה , נוראההי החילוף הנמרץ והירידה " וע-אין מקום לתקות התעלות ותיקון עצמי , ו"ף ועד תי"שמאל

,  בנקיון גמור , ורת האומה בעצמיות קדושתהצ, להשיב הנדח למקום תחנותו, הוכן חסד עליון לאורך ימים

. הדוחפת את הרוח בכח כוספו, עד מרום ימי שיבתה בעליה פנימית, מיכות מצבה הילדותינמהתחלת 

. זאת ההתעלות הסידורית, תחילו ממקום שאומרים שירה לפני ה, ה"ל הקב"א, מזבח הנחשת מי הוה

כי אנפת בי ישוב  ' אודך ה", אחריתה לברכהו, כהעצמותה של השירה היא הרוח היותר עצמי של כל המהפ

  ." אפך ותנחמני
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אור , שלמות הגמורהה .קצף אף וחימה ומשחית ומשבר ומכלה, ר חסדא"א,  ומאן נינהו ששה אנשים

בה נמצא  ,  מכוונים לווסדרי ההנהגה הכוללת בעולם הנם, הטוב היושר שהמשפט האלהי הוא מכונו



הקצף  �.מצד שהוא ההיפוך הגמור מהטוב והיושר, יותר נערץ לחפץ הגועל את הקלקלה והרשעהההמובן 

היפך הטוב אין ראוי  . הוא מתגלה בתור  גילוי נפשי עצמי ואינו צריך טעמים לקצפו, איננו מבקש טעמים

זה הוא הניגוד הפנימי . איסה לאיבוד וכליוןראוי יותר למ, יותר עול ורשע, ותר רעיוכל מה שהוא , להיות

זה הננו מכירים שיצאו פעולות המובילות את המטרה  מ. האצור בסדרי ההנהגה העליונה לרשעה וחטאת

הוא מכוון , היוצא אל הפועל במסיבותיו הזרועות בכל ארחות המציאות והחיים, האף  �.לכלות הפשע

כשיצא הפועל  �.לאושר ותועלת, ין ממנו תקוה לעולםאשכבר , לעומת הרשע כשהוא בא עד מרום עוזו

א שיהיו חלקי אורה וטובה "א כ"כי א, אז הדברים כבר פוגעים לא רק בתחום הרשע הנקי, המעשי לאורה

אז החימה גוברת לאבד  ג ם את הטו ב   ,  וכיון שהרשעה צריכה שתאבד, נארגים במסכת   הרשעונסמכים 

, קה ועצמה ההתאחדות וההתיחסות עד לעצמיות של מציאותםחזשבמקום , הנשען על הגורל של הרשעים

אמנם יצאו לפועל  . אלה המה התכונות האידיאליות לביעור הרעה �.שהאחד נופל ונובל באיבוד חבירו

רק . שהיא מצד עצמה היא צריכה להשחת, רשעה בכל מקוםהמצד העומק של שנאת , המעשי במציאות

ההשחתה . להתעודד באור חיים של אמתושיוכל לחיות ,  לעולםההשחתה של הכיעור והניוול תביא מרפא

הנה החלקים שאפשר , למעשה �.כחק הקצף, בכל מקום שהיא, היא מכוונת אל הרשעה מצד עצמה

כמדת האף העושה מלאכתו במהלך  , ולהשחית את הטעון השחתה, להציל את מה שאפשר, להפרידם

בשלימותו הוא שנאוי , כעור ומגועל, וא פגום ולקויהכלי בכללו ה. הוא משבר הבנין, מעשים בפועלה

אמנם מה שהוא דבק ואדוק באין   �.יצטרפו לטוב ויתעלו, לקי הטובהחבהשברו אמנם יוצלו , ומקציף

וא הזה , בין בכל צד ואופן, בין בעם, בין בחברה, בין בחיים, א בארג של הרעה"כ, ציור של עמידה לעצמו

מכלה , "מי יתנני שמיר שית במלחמה אפשעה בה אציתנה יחד, ין ליחמה א", תפקידה של כוס החימה

ויוכרח , שבשביל ההירוס הנורא אין לו שום מקום ופעולה, גם הטוב. רעהכליון חרוץ הטוב הנגרר עם 

כולן הן מלאות  , אין התכונות אמנם  סותר ות אחת א ת ח ברתה �. ז הוא מכלה "כ, להיות נהפך לרועץ ורע

תמם ביותר את הסתיר ה שלצורך לובמילואן מצטרפות הן ,  מובן ומלא שלמותאישיות גמורה במלא

  �.בניןה

 

  �.ד, ישעיה כז. . כט

 

l. 

 
הם בנפש האדם לעולם , פרטים שמכולם יתקבץ הכללה .תיו תמות, ר תיו  תחיה"א,  ומאי שנא ת יו

לפעמים יעשה , ל פרטיםש ההבדל שבין צדיק לרשע לא יוכל להיות בנוי על ציון. מחולקים בין הטוב והרע

הלא נדע את הער ך  , פ הכמות"ואם נאמר  להכריע את המשקל ע, כ דבר  טוב וצדיק יכשל בחטא ועון"רשע ג

או , אם הוא מועיל בקיומו ויש לו זכות חיים, אמנם העיקר היסודי בהכרעת האדם. ל חטא ושל זכותש

אם המסקנא   . ה מצירוף כל כחותיו יחדיוהוא רק החשבון הכללי העול, כותוזהוא מפסיד בהוייתו ואבד 

ואם הוא לצד הרשעה  , אז הוא ראוי לקיום, היושרוהאחרונה של סכום כל נטיותיו הנם לצד הטוב הצדק 

תכנית הערך של ו, הציון של האות האחרון שבאותיות הוא מכריע את כל הבנין. אז הוא ראוי לכליון

ר ק הוא  מקבץ את  כל   , ננו עושה שום דבר חדששהמעמד של ההכרעה אי, המסקנא מדו ייק הוא בזה

אז אם המקובץ מהם הוא דבר שראוי  , כאשר הנם כולם עצם אחד. אדם ומציגם בחוברתההמפוזר בחיי 



הנטיה הזאת היא מסמנת את   , ואם הוא ראוי למיתה, פועלבהנטיה מסמנת את הכרעת החיים , לחיים

אם   המסקנא . מוכן בשרשו משכברהסיפה פעל על א שהו"נמצא שלא  עשתה הנטיה דבר כ, היציאה לפועל

יו תו היא "והתי, ו מצטרפת לחיה"אז התי, של הסכום של כל הפעולות והרגשות שבנפש פונים לחיים

עת צרה , כי לא במ עמד שהוא כעין מצרף לאדם. והיא תיו תמות , מצטרפת למות, ובאופן ההיפוך, תחיה 

א היסוד הוא מה "כ,  לא אז יוכל האדם להתחיל בהכנת ערכו,בר מתחוללת בעולםכשאז הפורענות , וזעם

, המעמד הרועש מוציא רק אל הפועל את מה שהוכן מראשו, בסדרי חייו התמידים, שהכין בימי המנוחה

  �.א ערך האות השימושית לעיקר הפעל"ואין ערכו כ

 

`l. 

 
שהיתה כל ,  של האבותהצבור בנשמה הגדולה, הכח האדיר בקודש. תמה זכות  אבות,  ושמואל אמר

שלא רק צדם , בצדקה ומשפט בחיים במובנם היותר נעלה ונשגב, יותר גדולהמגמתם להופיע בעולם באור 

, הוא נותן את  עצם התוכן של החיים, להםשא גם  הצד הציורי " כ, המעשי הוא נותן להחיים את הטוב

מעשי הוא הוממילא גם  הצד , פלאהלעליה והתגברות נ, ראויים לפריחה וקיום, שיהיו נחמדים ואהובים

א שיהיה החפץ של מילוי הצדק והמשפט נשאב ממק ורו "א לבוא כ" הגודל הזה א-מתעשר ומתעלה 

שעל כן , אשר בהשקפה הראשונה נמצאהו בעצם טבע הנפש הטהורה, עצמי שלוהמאותו המקור , ושרשו

הדבר   היותר מכריע  את החיים , פני מה שהוא טובמתהיה ההתעלות המוסרית  הבאה מעצם אהבת הטוב  

חפץ של הנפש לטוב השהרי יסוד  , אבל באמת עוד  אין זה מגיע  למרום הקץ של המקוריות. לעליונות

כשהתעלות , אלהי עולם ובדרכיו' רק בקריאה בש ם ד, כ"ע. הוא מפני המקור האלהי שלה, לצדקה ואורה

עם כל זיק וניצוץ , וא הולך ומתגדלחפ הטוב והצדק ה, ל הכרת אלהים הטהורה היא מתרבהשהעליונה 

ומכל זיק פרטי מסתעפים , באות עמו בטבע הנפש האנושיתהשל אהבה ושל יראה ', של אור זכר שם ד

מצ ד מקורה , עצמיות הנפש באמתמאז באה הנטיה . הענפים המעשיים והציוריים שבדרכי החיים לטובה

הפוכים האמנם המעשים . דורות רבים של בניםכ על "עד שפועל פעולתו אמת ג, והוא קיים לעד, היסודי

עד שיכול לבוא לידי מצב כזה שלא יוכל כבר , יחשיכו את הזוהר העליון שנטבע בנפש מקדושת אבו ת

, ויתגברו על הניצוץ היחידי, ואז ממילא ישפל וירד, המשפט ממקו ר חיותוולשאוב את א ור הצדק 

שמצעידות ,  פר טיות גם הן, נטיות אחרות, חמיםלרוהמתלהב רק מצד הנטיה הפרטית של האדם לטובה 

א תהיינה ההשרשות לכדי שיקום חלד שבו , א באיבוד וכליון"עד שאין תקומ ה כ, אותו לדרכי רשע ואבדון

האחרון שבאותיות הרשומים על לוח . כ עד כדי להאפיל את האור הנצחי מחדור בקרבו"הרעות חזקות כ

  �. תמה זכות אב ות הוא רק באופן אשר, תיו להשחיתה, הלב

 

al . 

 
ף אם סבות רבות תהיינה מונעות מהוציא אל הפועל את הטוב הגנוז  א .תחון זכות אבות, יוחנן אמר'  ור

המצב יעיקו על הטוב והקדושה ואם החברה , המשתוקק להשכיל ולהיטיב, באוצר הנפש הפנימי

שגם , א ידע את הטוב העצמיהו, אבל בוחן לבבות. זה הוא רק למראה  עין בשר, מהתרומם והתעלה

גם הנחשלים , כ"ע. הוא חפץ יקר ונעלה שראוי למצא חן מצד עצמיותו, המנעו מצאת אל הפועלב

והזיק האחרון קיים בקרבם  מנחלת , ז שלא הופחת יסודם"בל כא, שטובם לא יצא אל הפועל, שבטובים



, זאת  היא מד ת החנינה. לצאת לפועלכ  "גראויים הנם למען יגיעו למצבים כאלה שיוכל הטוב הגנוז , אבות

. חיים בפעלםהמאין פנות אל ערך , יאתה, ונרו חופש כל חדרי בטן , אשר לו נתכנו עלילות ', שרק בעיני ד

  �. כז, משלי כ. . ג, ב, שמואל א. . בל �.תחון זכות אבות 

 

lb . 

 
ופה בחיי האדם והאומה  ל תקכ .ה אמת"ח חותמו של הקב"דאר, ה"ת יו סוף חותמו של הקב, ל אמר" ור

שכשתגמר בצ ביונה השלם היא מטבעת  פרצוף מיוחד על העתיד לפי התכלית , פועלת דבר רשום מיוחד

עולה דוקא , מכל מפעליה, ה רושם המקובץ מכל אריכות התקופה. טוב הצפוי לקורא הדורות מראש  ה

פה האחת מפני השניה כשבא הזמן להעביר התקו. שהם מתאימים יחד, אחריתהוביחש התחלתה המשכה 

עליונה של השכלול העתיד יהיו מעכבים את ה השלמה האז כל אותם  החלקים שלפי המטרה , העתידה לבא

ם להעביר את הטוב של הבאופן שיכולים , ואותם שיש בהם צדדים לטובה, הם צריכים להפסד, והפיתוח

ההכרה של . זמן החדשהם ראויים להתקיים ולהיות מתחילי ה, התקופה שעברה אל התקופה הבאה

כשהיא מתקבצ ת  , שימצא המסתכל בכל פרק מפרקי התולדה האנושית, יזה מבוקש לצביון שלםאהשלמת 

לתן לה חיים , ת   היחש של החפץ האלהי הגנוז בעמקי התולדהאהיא מלמדת , מאריכות המאורעות

חותמו ,  עצם ההוהל הקצוות עםשוהחק האלהי הגנוז בתוכה הוא מסמן את תכנ יתה בהתאמה , והתעלות

, קופהתכשבא אז הזמן לסיים . ו סוף החותם בפועל"והתי, התחלה והמשך ותכלה, ה אמת "של הקב

ומה שנשאר בלתי מתאים ומעכב את החותם הכללי של , אז החשבון מתמצה, ולהתחיל תקופה אחרת

, כובל ומעכבומה שנשאר , זה יתקיים וישמש לימים הבאים, המגמה האלהית להראותמהאמת המקובץ 

  �." שפת אמת תכון לעד"כי , אמת הנצחי יעמוד בעת מעברהכי רק מה שנותן השלמה ליסוד , זה יסולק

 

  �.טי, משלי יב. ק "מלה זו מסופקת בכת י. . ד, ישעיה מא. . לג

 

lc. 

 
שר קיום שבא בלא הכרה פנימית והכה .ו"א שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תי"אלו בנ, נ אמר"ש ב" ר

יים יושר ח זיו - אף במה שנגלה מהם לכל דורשי אמת -המלאים , עצמי לאורה של תורה וטעמי מצותיה

, רק כפי המבואר בתורה יוכל אדם כזה לעשות רצון קונו. פ עצם סדרה של תורה"הולך הוא דוקא ע, וצדק

יעות המתילדים בלבבו באופן שיהיו כל הרעיונות והד, חדש ולדון דבר מדבר בחידושי אמתלאבל לא יוכל 

לא כן הוא חלק האדם שכבר . עד אין קץ, הולכים ומתרבים, מצטרפיםוהולכים , מצד קדושתה של תורה

ומשיג את  החפץ העליון המבוקש  , ונוקשבא למדה זו שיו דע את  , התעלה להכשר השכלתה של תורה

מצות הבכל עניני התורה הוא משתמש  , והכח הגנוז המתפרט בפרטיה מ אור העליון, בכללותה של תורה

ורגשות לאין  , להביע בהם המון מחשבות, וכונותיהם כשימוש האותיות הכוללים כל הצירופים שבעולם

אצלם מאירה אורה של תורה אפילו באור פניהם , תורה בעצמם ובבשרםבאלה הם דבקים . תכלית

והמבטאים נולדים מהם , כוללים כל המבטאיםהאצלם עומדת התורה כולה במדרגת אותיות , החיצוני

, ערך כלל האותיותכסידורה של תורה וערכה נערכת אצלם . " כי ע דותיך שיחה לי", חדשים בכל עת ורגע

הכל , ליושר ולחכמה, לאמת, כך כל מה שנולד ושיולד לטובה, שהם אבות כל מה שמצורף ושעתיד להצרף



צטרפים הרעיונות הפזורים לדברים ובכל עת מ, והדרכת מצותיה למימינים בה, אורה של תורהמנובע 

  �.כ מאלף ועד תיו "א שקיימו את התו"אלו בנ, נין וכל חפץעהמפיעים דברים מלאים לכל , שלמים

 

  �.טצ, תהילים קיט. . לד

 

dl. 

 
אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש "שנאמר , מימ י הושע בן בארי,  אמר רב.  מאימתי תמ ה זכות אבות

, "וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז"שנאמר , מימי חזאל, שמואל אמרו". לא יצילנה מידי

ולא , ולא אבה השחיתם, מען בריתו את אברהם י צחק ויעקבלויפן אליהם , אותם וירחמם' ויחן ד"וכתיב 

יא ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנב"שנאמר , מימי אליהו, י בן לוי אמר"ור". השליכם מעל פניו עד עתה

למרבה "שנאמר , מימי חז קיהו, ורבי יוחנן אמר". 'אל הי אברהם יצחק וישראל היום יודע וגו' ויאמר ד

המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל  ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם 

ד דורות החודרת בישראל בכחה האלהי ע, נשמה העליונה של האבותה ".עשה זאתתצבא ות ' קנאת ד

עיקרים היסודיים שהאומה צריכה להבנות ב, היא נותנת לאומה כולה את זכות קיומה ומעמדה, אחרונים

ל הי ישראל א' ה מיוחד בהתיחדות האלהית של שם ד, ובצביונה המיוחד לה דוקא, עליהם בתור  עם גדול

ובין בקיומו הרוחני  בין בקיומו החמרי , שבזה כלול את  כל מה שהעם צריך לו, הנקרא על עמו ונחלתו

פ שהכשרון של "והנה אע. וגוי קדוש' בין בקיומו המיוחד בתור עם ד, שוב באומותחהכללי בתור עם 

ואחרית , ונותן כח וחיים לכל יחיד ויחיד מישראל, דעהקדושה המנוחלת מאבות העולם הוא קיים עדי 

עונות הכלל והפרט יוכל באך ". יהםזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בנ"ו, ותקוה לאומה כולה עדי עד

ואז האומה נופלת עד עת קץ שהיסורים , עד שאין בו כח להתגלות בחיי הכלל, האור הגדול הזה להתעלם

יתברך הקשור ' שכח קדושת שם ד, ט"י תשובה ומע"וחוזרת האורה האלהית להאיר ע, מרקים את  עונהמ

 �.ובנים שאומה גדולה חיה וקדושה צריכה להםבכל  המ, גנוז מקדושת אבותהמעורר לתחיה את , בכללה

הפועלות , שתוכנו הוא כללות המדות היותר טובות, י זכות אבות בא לנו הכח המוסרי הכללי"ע, והנה

האומה שחי בקרבה כח החיים הכלליים מצד היסוד  . משפט וצדקה, נהגה ציבורית טובה מלאה חסדה

והרוח הכללי ביחד . כל בניה מאוחדים יחד לעבודת הכללדיניים הבונים מכ בחיים "היא זוכה ג, המוסרי

חיים מוסריים וחיים מדיניים כלליים , להאא שר רק בהקבץ שני , עם סידורו המעשי הוא חזק ומתאים

וזם וחילם ממקור  עי מה שישאבו ישראל  את "ע, תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול, הבנויים עליהם

המתהלכים , וסריים ומדיניים טבעייםמ בה ומתנשאת מכל מקורותשהיא עליונה הר, הקדושה האלהית

י "בל עא. ומשתפלים עם כל שפלותיה, התרבות האנושית עומדת בו  בזמן ההוא)של(רק לפי אותו  הערך 

ישראל אפילו  ב וזה ניכר, הנשמה הכללית מתנשאת בגו בה עליוני למעלה למעלה, השאיבה מהמקור האלהי

כשהכל מתמלא , אמנם הצד העליון. ם השפעה שיש בכחם על העולם כולובלא שו, רק ביחושם לעצמם

ושפט בין ", שזאת היא תעודת מלכות בית דוד, השפעה החיצונה בכל עזה באורה המבהיקהיוצאת , ועולה

, י האבות"נם סעיפים תלויים בזכות אבות שהשפעתם נמשכת עהוכל אלה . " הגויים והוכיח לעמים רבים

לנגד אלה ארבעה הפרטים   �.תםעויש להם כח להיות חוזרים וניעורים בבא , ם הפסקי החטא יש לה"וע

שנתהפכה , הנפילה המוסרית הכללית. בתקופות שונות, מצד ההשחתה המוסרית, הגיע זמן המשבר

כשלון המעמד המדיני גם בהיותו עוד . ועתה אגלה את נבלותה , הגיע בימי הושע בן בארי, ל נבלהשלמעמד 



, הכשלון הפנימי. הגיע בימי חזאל מלך ארם, ל הירידה הרוחניתשמתולדה הרעה , רץ וממלכהאגוד בא

ז הוצרך להוראת שעה של הר "עישעד , הגיע בימי אליהו, מביטול הקדושה האלהית הפרטית והשפלתה

 עמיםלי מלכות בית דוד "עד שהכח היותר כללי העומד לצאת לאור ע, אמנם נמשך הענין ביהודה. הכרמל

והאוצר הטוב שהיה  , שנתעקמו דרכיה, מפני חלישות התולדה בכל העבר שלה,  הגיע אז עד משבר, רבים

ומקור , הגנוזה בעומק הנשמה, רק  הקדושה האלהית מצד עצמה. אבות  נתרוקןהגנוז לכל אלה מכח 

,  אבותאפילו מה שלא יצא אל הפועל עדיין בזכות, פניהלבמדה כזאת שהעתיד הוא , מחצבת כנסת ישראל

 " עשה זאתתצבאות ' ע קנאת ד"מעתה וע", זה יחזיר כל האבדות האמצעיות עם העקריות

 

  �.ד, ישעיה ב. . תפילת שמונה עשרה. . הל

 

le. 

 
הנפש החוטאת היא   "דכתי ב , אין מיתה בל א חטא. ואין יס ורים בלא עון, אי ן מיתה בלא  חטא, ר אמי" א

דרי היצורים שנחקקו מא ת   ס ".קדתי בשבט פ שעם ובנגעים עונםופ"דכתיב , וןעאין יסורים בלא , "תמות

, וכיון שהם מגיעים למדרגת האדם. הוא להיות מוסיפים והולכים בשלמותם, ה"צור כל העולמים ב

שהוא הכח המרכזי , הנה מתחלת שלשלת המדרגות לעלות לפי עילויו המוסרי, בוחר החפשי במדה ידועהה

ולא בא עד אותה המדרגה השלמה שאין החטא , י לא נגמר בכללותומוסרהאם המעמד , כ"ע. בהשלמתו

עד באה אל המגמה של , יצירה ההולכת ומתקדמת ה הרי המיתה מוכרחת לו למען שכלולה של, נמצא עמה

, הירידה המוסרית. יותר זך ועליון שהחטא לא נמצא בוה מציאות האדם השלם בתכלית המוסר, המנוחה

לא תכיר שום עון , אותה המדרגה העליונה שאין החטא נמצא עמהל האנושימצד שעדיין לא בא השכלול 

פתרון השאלה של צורך המיתה בעסק של ענינים מקריים שב חיים ב שאין אנחנו עסוקים, של מזיד

מעמדו הנשפל הכללי שלא הורם עדיין להכיר כלל את רוממותם של החיים ב א"כ, המוסריים של האדם

אמנם כשם שהחכמה   �.ואין מיתה בלא חטא , כ רק החטא יסבב המיתה" ע,חטאה המשוללים לגמרי מן

כן היא מדרכת את  , יצירהה האלהית מפלסת את נתיב הנהגתה העליונה ביחש לכללותה של שלשלת

שיהיו נשמרים מרעות שיש , עלתומ א כפי"פ אותה המדרגה שהם כבר ראויים לה כ"החיים הפרטיים ע

, מוסרי כבר יש בידו עז להכיר את גנותןה אותן הרעות שהכח. המוסריתבידם כבר להזהר מהן במערכה 

י העברת הבלתי "עולם יצורים יותר מושלמים על היא עסוקה רק להביא. לא תצטרך המיתה לבא לתקנתן

אבל העון בא . פ תכונתם"העלאת הדרגת החיים על אחרי כלותם את שימוש זמנם המספיק, מושלמים

להשיב את האור , בשבילו צריך רק יסורים, תרון החיים אליהי גרת שכבר הגיעכבר בתור התפרצות מהמס

לאמר ללבו , המסירים את התבלול הבא לשובב דעתו של אדם, יסוריםה י הדכדוך של"הנפשי אל מכונו ע

היסורים . ולא לחק עליון המתוה לו את דרכו, א את רצונו לקו להליכות חייו"כ שהוא איננו צריך להכיר

שאם , הוא תמיד  בעצם טבעו קשור בהכרח ברתוקות של  חוקים עליונים וכללייםש יראוהו איך אמנם 

כ על "וזה תהיה לו לעדה ג. ואם יתפרץ מהם יוכח במכאוב, ת חקות חייו אז ינעם גורלוא ישוה על פיהם

 ,ותיוועד' אל הקשר  העליון הקדוש והנאמן של חקי ד, עד באו אל קצה גבהם, חקים המוסרייםה מציאות

הנפש ", החטא אמ נם הוא כולל את  מעמד הנפש שלא נשלמה בכל כללותה �.אין יסורים בלא עון 

ופקדתי בשב ט  ", עון מישר את הפרט המתפרץ מהחוג שאפשר לו להגיע אליוה " .החוטאת היא תמות

ההתקוממות תוכל לבא על החקים היותר רחוקים מחוש ההרגשה של האדם  " . ונםע פשעם ובנגעים



מ היא "ומ, הנובעים משלשלת הנראית רחוקה, כ רק יסורים מחוג רחוק"ע, וכן הפשעת שזהו, טרתםבמ

להשכיל אל , יסורין כאלה ילמדו את האדם לשא  דעו למרחוק , שולטת על האדם להרע לוו מתקרבת 

המוסגר   , ל הצורך הנשגב של חקים רחוקים בתכליתם לפי קוצר ראייתו של האדם הפרטיש ערכו

,  י התקוממות בעלת פנים קצרים"העון בא ע. שבט החיצון הרודה בו בעת ההכרח, צבו וזמנומ במסגרת 

הוא ש ,יורהו דעה איך להכנע מחק עליון, שבמעט השקפה לא יוכל להתעלם, תעלמות מהחוג הקרובה רק

ה המדה אותל אף שלא הגיע, עונם, יסורים קרובים אל חוג המרגיש בהם, הנגעים. כולל כל קרוב וכל רחוק

כבר עשו , ותתהע וכשאך תכיר, "הנפש החוטאת", המתעצמת בעמקי הנפש לקרותה בשם הראוי לה

  �.י, ישעיה ו. . ג, י איוב לו"עפ. . לו �." ושב ורפא לו", היסורים משלחתם
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ל מצוה "א, ראשוןה מפני מה קנס ת מיתה על א דם, ע"רבונו ש, ה"אמר ו מלאכי השרת לפני הקב,  מיתיבי

מקרה אחד לצדיק "ל "א, מתוו ל והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה"א, קלה צויתיו ועבר עליה

מ כללות התכונה של הנפש "מ, מוסריה פ שכל איש ואיש מתיחד בבחירתו במצבו"אע". 'ולרשע לטוב וגו

רית של אדם  הירידה המוס. יוצאים מגבול בחירתוה האנושית בכללה פועלת על כל אחד ואחד גם באופנים

אשר לזה שואפת ההטבה , עברות יבא לרוממות שלמותומ י חילופי"הראשון קבעה בו פחת כזה שרק ע

צריכה היא ] ה[שמצד, ריכה להקבע בנפש האנושית בכללהצ ואחרי שכבר ההתעלות. האלהית השלמה

שים יחידים ממילא אין באפשר שיצאו מן הכלל אנ, באות לרגלהה ות]וי[למעבר של המיתה וכל ההתחלפ

מפני שרק  , י מעבר המיתה"שאיננו צריך עוד תמורה ע, גבול היותר מרומםה שהגיעו במעלת בחירתם עד

אבל איך יביאו  . תלוי בהם]ה[שהוא דבר , כולים הם להביא לידי המעלה היותר מעולהי תכונתם העצמית

א  "א שיתוקן כ"ה אשז, מעלה הגמורה את אותו החלק הנמסך בנפשם מנפש האנושית הכוללתה לידי

כל ו ," כמים לים מכסים' הארץ דעה את ד"כי תמלא , פ האדמה"תעלות כללית לכל האדם אשר עה י"ע

 . ט, ישעיה יא. . לז �" .'מקרה אחד לטוב וגו"כי , זמן שלא נתקן הצד הכללי אין הבחירה מכרעת בדבר

 

 gl. 

 
בר מוכרח שיש ד אף שהוא. הרן בחטאם מתואף משה וא, א אומר"ש ב"ר, דתניא,  הוא דאמר כי האי תנא

מו שהוא מקושר ביתר כ ,קישור כללי לנפש האדם הפרטית עם הנפש האנושית הכללית בחייה המוסריים

מ הדבר מסופק עד כמה "מ ,כחק מצוי שאינו נפרד מן הכלל המקיפו, מערכי המציאות המסבבים אותו

,   ל שאין היכולת באדם" לא חטא סב יש מיתהד "ולעומת מה שמ. הבחירה החפשית שבאדם  מגעת בכחה

השפלה הכוללת שחטא האדם הכללי הטביע בה ה להנשא מעל לאותה, אפילו היותר שלם בצדקו וחכמתו

די לתן מקום ליצירת הצורה היותר עליונה בהתחדש כ כ המיתה מוכרחת היא"שע, את הנפש האנושית

עד שהאדם הפרטי יכול לרומם עצמו ,  חפשיתכ"הבחירה היא כד ל האי תנא"לעומת זה ס, כחומר חותם

ללכת הלאה מעל כל גבול  של כל החסרונות המוטבעים בנפש האנושית ו ,ממעל לכל ההשפלה הכוללת

עד שאותו הגרעון שבשבילו המיתה , אזי ישתלם בתכלית המעלה, ה יתרומםכ אם באמת , כ"וע. בכללותה

בתכלית ) בשלם(אין לו מקום , ותר נשגב ועליוןעולם כדי להשלים צורת יצור יה נועדת להעבירו מן

וסבת המיתה היא אמנם מפני שלא הוציא שום אדם  את הבחירה באופן . ל בחירתוכ שהוציא לאור את 



, משה ואהרן בחטאם מתו ' ל דאפי"כ ס"וע. ז נמצאת בטבע של חופש הבחירה"יכולת עה אבל, עליון כזה

היתה יכולה להגיע עד למדה עליונה זו של ,  החטאלפי רוממות ער כם לולא זה, חירתםב אבל יד

י חידוש פני אדמה של  "שהמיתה הנהוגה היא מעבר להבאתו לעולם ע, יצור היותר עליוןה מעמד

  �.מתיםה תחיית

 

 hl. 

 
החילוף במעמדים  .הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם  ליפטר מן העולם, "יען לא האמנתם  בי" שנאמר 

החילופים , כ"ע. מלאיםה  ראוי להכיר בתור ה שלמה טובה ועצם טיבו של צביון החיים,וצורות של החיים

ראויים , ליון ונשגב ונעלה ממנוע בין מעמד חיים גרוע ופחות בערכו למעמד של חיים, בין עולם לעולם

י העמידה על מעמד אחד ותוכן אחד כ ,להיות הולכים בשלשלת החיים תמיד בצדדיהם היותר מעולים

אבל בלא קלקול של איזה . החשב להצלחהל  לא תוכל לעולם-,  במהלך ההתעלות שאין לה סוף- פרטי

לא , גע וצד ירידה והחשכה לשום צד מצדדי החייםפ באין שום, יהיה זה המעבר כולו נאה ומקובל, חטא

מלא את   של עול שכבר , של חופש ופטור, כנית מלאה  של שמחהת א שיש עליו"כ, הפנימיים ולא החיצוניים

, א פטור מן העולם"כ, לא מצד פנימיות החיים ולא מצד חיצוניותם, מיתהל ואז איננו כלל נערך, חובתו

לא חליפת המצב , כ"ע. מצבים שבמין החיים שכבר עשו את  פעולתם בשלימותםה עזיבת העול של אלה

ם בי עדיין לא הא האמנת, א אותה החליפה המתיחסת באיזה אופן לשם מיתה"כ, חטאה היא תצטרך אל

סרון  ח שאין עמה שום, ובהגעת הזמן כבר היה בא  מצב של התעלות שלמה. מנכם להפטר מן העולם ז הגיע

למה ומקפת ש א חופש ופטור מן העולם בהרגשה והכרה"כ, ושום הפרה של איזה צד מצדדי מילוי החיים

שאינו ראוי  , רומםמ יותרלהתעלות של כל חלקי החיים וכל כללותם לעולם יותר נשא ו, מכל הצדדים

הקרא על אופן עליית ל שעל ידו הותר שם מיתה, ואותו הערפל הדק. בשום אופן שישא עליו שם מיתה

" ונוקם על עלילותם", חשב לחטאנ שלפי ערכם, זה גרם החטא הדק, ושים הללו]ד[החיים של השלמים הק

  �.ג, שם נ. . ח, ילים צטתה. . ק"מלה זו מסופקת בכתי. . לט �." וסביביו נשערה מאד", 

 

n. 

 
כ עד שלבו  "כ האדם יוכל להתעלות, הבחירה היא אמנם רחבה מאד. ארבעה מתו בעטיו של נחש,  מיתיבי

כ אפשר  "ג, ל האדםש ואפילו אותה הרשעה הכללית הדבקה בטבע הכללי, יתעלה למצב היותר נשא ונשגב

לא  , תן רשות למציאות הרשעל העליונה חייבהאבל העצה . לטהרה ולהפכה לטובה, שיוכל להתרומם עליה

היא , של אמת ושל יושר, סתכלות של חכמהה כי הלא כל. א כדי להעמיד הצדק על מכונו"כ, בשביל הרשע

ואלמלא כח הרשע המוחה על כללות  , ולמים אותםה י תוספת ציורים ודמיונות שאינם"נכונה להתעכר ע

עד  שהיתה בעצמה מחבלת  את האור וה טוב , תגדלתמו הלא היתה התוספת  הולכת, הצדק והקדושה

, שמצד נקודת הרשעה לא יוכל כל רע לשלוט בהם, ליוניםע גם הצדיקים היותר, כ"ע. שאליהם מגמתה

היה מוכרח , ככל כח כללי, אבל עצם המחאה הכוללת, ליונהע ושלמותם הנפלאה הגיע למדה היותר

,  עטיו של נחש.  את הקדושה והטוב לבל יפריז מדתוח מודד ומשערכ כדי להכין ממנו, כ"להמצא אתם ג

ומתוך שהשלילה הזאת מוכרחת היא לנבע מכח מחאה , מגע שהוסיפה האשהה שעמד נגד התוספת של

ואז יוצאים , שיהיו כלליים, באשר כך הוא משפט הכחות השולטים בחיים, הצדקהו כללית נגד הקדושה



וכאשר  . י הניגודים הרבים הסובבים אותם"כזית שעכשמוצאים את הנקודה המר, בורתםג החיים בעז

נמצאו  , הנם יסודות החיים כולם, כללות החסד והטוב והפרטתו, חכמה והפרטתהה כללות

ולא מצאה הרשעה מקום בהם לחול , שהנם ראויים להיות עמודי העולם, א לעומתם"בבנש המסולתים

לא מצא מקום לעשות , ץ יוצר כלאלמלא חפ, שגם הוא, גבלת האורה בעטיו של נחשה א מצד"כ

   �.צא, תהילים קיט. . מ �." למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך" ,תפקידו
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ל תעודתם של ש הכח הפנימי. וכלאב בן דוד, וישי אבי דוד, ועמרם אבי משה, בנימין בן יעקב, ואלו הם

כולך יפה רעיתי ומום " ,ם וחטאודאי אין עמה שום פג, וכן המסקנא האחרונה שבפועל, ישראל במציאות

כי כן הוא המצב של , טא עמוח צריך ומוכרח הוא שתמצא איזה מדה של, השימוש שבפועל. " אין בך

והחותם , מנם המקורות של הפעולהא .א לו לשמור את משקלו המצומצם ומדוייק"שא, העולם המעשי

בנימין בן , "  יה עדות לישראלשבטי", ולםכ כ חותם השבטים"ע, מסמנים את הצדק  המוחלט, הכללי

המקו ר   �.א להגבלת הצדק"מצא החטא בגבולו כנ לא, המשלים את התכס יס הכללי של האומה, יעקב 

עומק הרע י צא מ אדרבה, א שיצטיין בפינוק ונקיון קדושה"א, למציאות הגוף של האומה  בתור גזע  מיוחד

. ה "ריב יתהון קובק ומאתר רחי קא, ם מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם ויעבדו אלהים אחרי, הטוב

א היה שלא יתערב "א אף שבמצאה מקום בעולם המעשה, י התורה"בצורה הפנימית שע, כ"אמנם אח

בל המקור  הראשי קודם א ," ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם", איזה חטא מ עולם המעשים

וץ מצורך ההגבלה הכוללת  ח ,ית הטובהיה בתכל,  שהיה הטוב כלול ב עמרם אבי משה , יציאתו לפועל

תכלית הטוב העליון , היא הנותנת את הצביון השלם של האומה, כן מלכות בית דוד �.שבעטיו של נחש

אבל במקורו  היה כולו , כ  הכחות הרעים בעז המשרה"א היה אפשר שבפועל לא ישתמשו גל ואם, גנוז עמה

ולא , ד היא ודאי הטוב העליון"ת הצפויה של מלכות בוכאשר התעודה התיאורי �.ב ישי אבי דוד , ובט רק

הנה נרמז בענף  שיצא ממנו בתכלית העילוי שכולל עמו הטוב  , פועל עד קץ הימיןב היה יכול לצאת

מתגבר על כל המגרעות המוכרחות להמצא מצד תוקף המ משלה בעולם המעשי המלא  ה ,העיוני

והוא כלל בקרבו את , " אשיבה חורפי דברחכם בני ושמח לבי ו"על כלאב אמר , כ"ע .מכשולים

שבפועל תבא אליה בקץ הימין גם בעולם , ד  בשלימותה הציורית"רוחנית של מלכות בה הצורה

. . מא �." ודוד עבדי נשיא להם לעולם"שנאמר , ה להעמיד"למות דמותו של דוד שעתיד הקבש ,המעשה

, משלי כז. . לב, הילים קות . .צח ב, אמור, זוהר. . ב, י יהושע כד"עפ. . ד, תהילים קכב. . ז, שיר השירים ד

  �.כה, יחזקאל לז. . יא
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חת יואב על הצבא  ת ואת עמ שא שם אבשלום"דכ תיב , לבד מישי אב י דוד דמפרש  ביה קרא,  וכולהו גמרא

וכי בת נחש , "רויה אם יואבצ ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות

הטוב . לא בת  מי  שמת בעטיו  של נחשא ,"ואחיותיהם צרויה ואביגיל"דכתיב ,  הואי והלא בת ישי הואי

וכן הטוב המשלים שבמקור , זעה שנסתמן בבנימיןג הנמצא בתכונת האומה בשלמותה מצד, העליון השלם



 בן מלוכה בצורתה העתידה השלמה הכוללת בכלאבה וכן תעודת, התורה בהתגלותה בעמרם אבי משה

. על עמו ונחלתו' תידים להגלות ביום יגלה כל הטוב אשר דבר דע והנם, כל אלה ראויים להיות גנוזים, דוד

שמצדה היא , הנמצא ביסוד הממלכה בצורתה המקורית, גם וחסרוןפ השלם מאין, אבל שורש הטוב

י להתגלות באיזה אופן זה ראו, " כירח יכון עולם", " לך ישראל חי וקייםמ דוד", ראויה להתקיים עדי עד

ראוי להיות הענין של יחש אוצר הטוב שבישי , ככולהו , א רק ב גמר א ומסורת  גנוזהל ,כ"ע. כ בזמן ההוה"ג

ובדרכנו . כ מפרש בו קרא "ע, והוראת תעודתה מצד הכנתה ויסודה, קור ממלכת ישראלמ ,אבי דוד 

הגורם , שהיה החטא הראשי, ודגם ההתמוטטות שבעולם המעשה אשר באה למלכות בית דש ,למדנו

שמובן שההגבלה הי א  , כענין עטיו של נחש, גם הוא ביסודו מוכן להגבלת הצדק, דול להג היותר

, ולעת הכשלון. א כדי להורות תשובה"לא היה דוד ראוי לאותו מעשה כ, חזקת אותו ומסמנתומ דוקא

,  דודמ ל לשעה ודחה את המלוכהשהגבי, נתגלה במשטר הצבא ענף מחוטר ישי, מידת הרעה מביתוע של

עצת תמים  מ ,וכל אלה נערכו מראש. בעת האורה והזריחה, כ מזה ה גזע"שהיה ג, כמו שהיה פועל יואב

ולא אשקר  , עימומ וחסדי לא אפיר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם", " וכסאו כשמש נגדי", דעים

ראש  . �." שחק נאמן  סלהב כון עולם ועדכירח י", " אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד אכזב", " באמונתי

  �. לח, ם שםש . .לו, שם שם. . דל-שם לג, שם. . לז, שם שם. . לח, תהילים פט. . א, השנה כה
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ח ויש "יתה בלמ מ יש"וש, א היא"ל רשב"א, והא איכא משה ואהרן, אילימא תנא דמלאכי  השרת,  מני

עד כדי להעביר , התרומםל כ" אם הבחירה הפרטית תוכל כהשאלה. א תיובתא"ותיובתא דר, ע"יסורין בל

פגמת מסבת  הפגימה הכוללת של נ לגמרי את הירידה שבאה לאדם הפרטי מצד אותו החלק שפרטיותו

, אפשרות של עליית האדם בערכו הפרטיה ,חלק אחד. תתפלג לפנינו עכשיו לשני חלקים, הירידה הכללית

אם , והחלק השני הוא. החסידות הנאותים לוו מן הטוב החכמהבמעלה היותר עליונה , בהיותו לעצמו

וג ם  , את החברה האנושית, בה ידריך את הכללש הנהגה כוללת, י פיתוח שלמותו"כ ע"יתכן שימצא ג

באופן שיוכל להיות גם , היה מקום לחטא ועון לפגוםי לא, שרבו מאד סיבוכיהם, במרחב חיים הכוללים

עד שאין צורך עוד לבנינו ההוה להסתר למען תת , כ עליונה"כ השלמתו במדהבריבוי פעלים העומד במילוי 

כאשר מצאנו דאמנם נמצאו יחידים שהם התעלו מן החטא בערכם ו .מקום לתכונה יותר מעולה ונכבדת

מפני שהם בתור אנ שים , ז לא נאמר  שירדה מעלתם לעומתם"ועכ, זהל שמשה ואהרן לא  הגיעו, הפרטי

הם יכלו להגיע עד אותה , כ אל הכלל כולו"מם נמצא כל אוצר הטוב השמור גע ה היהשרק בגניז, פרטיים

אבל כשיצאו היותר שלמים שבמין  . שאין לשום חטא ועון יחש עמה, התרוממות הגמורהה המעלה של

למדה זו לא תוכ ל , בתור הסיבוך העצום שבארחות החיים הכלליים, הנהיג את הכללל האנושי

, כ"ע. ממעלתם הרוממה, עד שלא תמנע את הפרטים המנהיגים אותה בשפלותה, הגיעל ת]ו[האנושי

ג דיש מיתה בלא חטא של "ואע, בחטא המסובב מ סבל ההנהגה הכוללת, אהרן בחטאם מתוו משה

בא ל שהיא אמנם מוכרחת, א ששולל את מציאות  האפשריות של מיתה בלא  חטא"ותיובתא דר, רטיפ אדם

עליו ש בכל מי'  שבקרבה ובסבתה החטא מוכרח באיזה אופן שיהי,מצד המחלה של החברה הכללית

  �.הוטלה המשרה הכוללת של הדרכת הציבור בכללותו
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ויהיו בני יעקב  " שנאמר, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן" א

מלמד שבלבל , "ילגש אביופ  בלההוישכב את"אלא מה אני מ ק יים , מלמד ששקולים כאחד, "שנים עשר

פ "רשימות הקדושות שכל המאורעות  שעה .ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלהה, מצעו של אביו

שקול הכל בפלס וקו , יך הן ראויו ת לעשות עלינוא ,החכמה האלהית העליונה צריכות הנה להכתב בתורה

אם יתואר כפי , שבו שהוא צריך לרשום בנפשיסוד הפנימי ה ,וכאשר אותו המובן של הסיפור. משפט אלהי

פ אל דיעות באיזה לבוש "אז נשקל בשקל הקודש ע, הבין את עיקר ערכול לא נוכל מרחוק לפעמים, פשוטו

ובזה . יהיה ערכו ממש אותו הערך הראוי שיעשה רישומו עלינו, כאשר יגיע אלינוש באופן, יתלבש הסיפור

שאם במהלך הזמנים ימצא שאותו הרושם שהמעטפה של , כתבפ עם תורה שב"ורה שבעת המהלך תתאחד

כ תגלה אז   "ע, והדבר פועל עלינו שלא כפי המובן הראוי, ועל עלינו כבר יצא מגד רו מצדנופ הענין

אז  ש ,להוביל את רעיונינו אל עצם המאורע כמו שהוא, פ רשומי הדרשות"ע, פ"אורה של תורה שבעה לנו

עומק מ ואת הרושם החיפושי הבא, ראה מדברי תורה בחיצוניותםבקבצנו יחד את הרושם הפשטי הנ

שטותו והרגלנו בו  פ המובן הפשטי מצד, שכל אחד מאלה יש לו נטיות מיוחדות לפעול על הנפש, הדרשה

רושם הנרצה כפי ה בהתחברם יחד ישמר, והרושם המדרשי מצד חידושו ורוממות מ חקרו, מנעורים

היא , הגדולה מאד על ישראל, פעולת האבות �.ת חיים על ישראלהמחוגה האלהית הראויה לדרכי תור

הרוח השורר . ו בעבר"וק, ל האומה בהוה ובעתידע כ שכל פרטי סדרי חייהם פעלו את פעולתם"כוללת ג

וכל האור שבתוכו הוא מאיר בלבבנו , תהלך גם עתה בקרבנומ הוא, שעל שמו נקראנו כולנו, בבית יעקב

ואנו סובלים ומתעודדים , הנהו עושה גם עלינו את רישומו, ושם ערפליר ית איזהואם עבר על הב. עדי עד

כפי אותה המדה , יעקב אבינו, רוחו הגדול והתמים של אבן ישראל. ל עמו ונחלתוע הנטויה' כיד ד, להאירו

עט  י איזה סכסוך פנימי נתכווץ מ"וע, ואם איזה רוח עבר, אנו מלאים גם אנו מהודו, ביתה אשר מלא את

הנה ליקוי אור זה מגיע לנו ממרחקים בתור פגימה , שראל מהופיע בכל עזו בבית פנימהי אורו של

ז ו  ע במחוגה אלהית נשערה אותה ההשתנות של הופעת כחו של יעקב אבינו במלא, כ"ע. רבתי ערךו גדולה

דוקא , ו מזהנל פ פעולתה בחלישות החיל של קדושת אמת המגיע"ע, י הפגעתו של ראובן"במשטר הבית ע

פ "לינו לשוב לאחור עע ,פ זאת המדה"אמנם בחפצינו לתאר את ערכו  של ראובן ע. כאילו שכב עם בלהה 

 כל האומר ראובן חטא אינו ש עד, שהשאירה לנו תורה ברישומיה הנאמנים, פ"אור הדרש שבתורה שבע

 זאת למען התוכן הפנימי ענין במעטפהה י עומק הדרש אנו באים להמטרה של הצגת"ודוקא ע, אלא טועה 

  �.ש מעלה עליו הכתוב כאילו כך היה, הנוגע לנו
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רעו לעמוד על הר ז אפשר עתיד, מוצל  אותו צדיק מ אותו עון ולא  בא מעשה זה  לידו, א אומר"רשב,  תניא

 יסודות המוסר] עבירות על[הם ש ,החטאים. ויבא חטא זה לידו, "ארור שוכב עם אשת אביו"עיבל ולומר 

לתעבם מצד טבע , ורשה לקהלת יעקב מ הנם, ונעוצים יפה בטבע הקדושה הפנימית של הנשמה הישראלית

די להוציא מן הכח הגנוז אל הפועל את הטבע כ .הקדושה של המוסר המורשי של קדושת ירושת אבו ת

 פורע  י להביע מחאתנו הכללית על כל"ניסתנו לאכ נצטוינו בהתחלת, הפנימי הישראלי למוסדות הצדק

מצד ההכרה הכללית , כבר נצטוינו על כללה של תורה ופרטיהש חוץ מאותו הצד העליון, מוסר ועושה נבלה

הטבע של תיעוב הרע והנבלה . " ואמר כל העם אמן", ל האומה כולהש הנעוצה בעומק הטבע של הנשמה



, קבוע בנפשם הםמעיד לנו על עצם טבע הטהרה שהיה , אבותינו הקדושיםמ מורשה לנו, שבא בירושה

א "עד שא, האלהית, שהם עולבי נפש האדם הישרה, הדברים השפלים והמגונים הללוו לשנא את הרעות

, גם המטרה העליונה ששתה החכמה האלהית. יזו פעם בנפשם נטיה לגיעולים כמו אלהא כלל שתמצא

עה תהיה מצויינת בעומק טב', הנבחרת להיות לעם קדוש לד, סבבה שהאומה הזאתש במה

היא הטביעה ביותר את חוזק  הטבע בנפשות ראשי גזעינו , פ מורשת אב ות"כונית עת לקדושה

א " וא. עד שלא יתכן שתניח חפצה מידה לפגום את כל יסוד  מגמתה, קדושה והצד הכלליה לשרשי

 ,עד שהד קולה של כללות האומה יצתה בהר עיבל, כ נתחזקה ההכרה בתיעוב הנבלה"במקום שכש כ"ג

אמיצה ו כ חיה"שיצתה כ, נגד תכונתו העצמית, ויבא חטא זה לידו, "רור שוכב עם אשת אביוא"לומר 

  �.כ אדירה ועמוקה"בתכונה כ, בבנים

 

  �. כ, שם כז. . ד, י דברים לג"עפ. . מה 
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יתה צרה ה אמר אם  אחות אמי, עלבון אמו ת בע, "וישכב את בלהה פלגש אביו" אלא מה אני  מקיים 

מה שני העמודים שעל  ה ההוה והעתיד. עמד ובלבל את מצעה, ת אחות אמי תהא צרה לאמישפח, לאמי

ושלמת ומוצלת מכל חתחתים מ כשההנהגה היא. אושר הבית והאומה, פיהם יבנה אושר הכלל והפרט

דרכי ההוה .  עתיד הנשגב ונשא ממנוה ויהיה גם הוא  מד ריך נאה אל , אז יגלה ההוה בכל אורו, שבדרכים

. נשאות אותנו אל העתיד הטוב והמרומםל הם הם ראויים הנם, הממולאים ברכה ויושר, והטוביםהנאים 

והפרט וכן הכלל יהיו צריכים לדלג על רגשי , העתידו י מכשולים ופרעות יהרס היחש שבין ההוה"רק ע

קב נתן הרוח האצור בראש מקור בית יע �.סלול של העתידה ההוה מאין פנות להגיע על ידם לאורח חיים

ככל עניני עולמנו שעדיין אינם , יזה האפלהא אמנם לא נבצר גם מהם, לנו אלה שני הדרכים הכלליים

עם כל , כ להיות מאושש"הוא נכון ג, דורות ולאומהל ,בנין בית לעולם, בנין עדי עד. שלמים במילואם

, בלא חשבונות רבים, לויכ בג"רואה לפניו את יושרו וטובו גה ,על יסוד המאיר של ההוה, מרחק חזיונו

, ברחל נתגלמה התעודה הזאת. ישרות הנובעות מנפש חיה קדושה ושלמהה הרגשות]ה[ועצם , בטהר הטבע

היה לפי , זה העולם הגלוי. פ האוצר הצפון שלפניו נגלה מנפשה"ואהבה ע, אשונהר אותה מצא א בינו יעקב

אם כך היינו ,  אם כך היה מצב העולם.נושא של העולם הכמוס והמכוסה של העתיד הרחוקה כ"דעו ג

מופיע מהאושר , באין מעיק וצרה, נו ראויים שהאושר המכוסה והרחוק יהיה בדרך ישרהא גם

בכמות היה , הנפלאה והרוממה' אבל לא כך היתה עצת ד. אולי היה הענין נשאר כך, הגלויו הקרוב

ובאופן , תו מעותדה ללאהונחל' מכוסה הרחוק התעודה של הקמת בית עולמים לעם דה העולם

כן הוחק . בא  הדבר לתעודתו, באורח אשר ההוה שלו לגמרי נסתר  ונעלם היה מיעקב, מופלאו נעלם

מען  ל ,או בעשיית צרה לו, כ בדליגת ההוה"ולפעמים רבות ג, יסוד בנין הישראלי לשא עין למרחוקב כ"ג

דו הכלל הגדול שהשאיפה ראויה מ בעולם ההוה לא הושלך מיסו"מ �.העתיד המכוסה הרומם והנעלה

.  יקח לו העתיד את גדלו וזרחו- מאורו וישרו -וממנו , איר ומזהיר גם הואמ שיהיה ההוה, להיות לעדי עד

" כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית י שראל", וגם בניה של לאה מודים בדבר , ביתה רחל היתה עקרת

ההוה הוא ש כל מה. כך היה הדבר נכון, באורו של יעקבמצד היושר העליון שהופיע . קדימו רחל ללאהה ,

ולא . בסיס של העתידה כך הוא יותר ראוי שהוא בעצמו יהיה, יותר מזוקק מצד רוממות מעלתו של האדם



הכל יכון להיות מוסד בנין עדי , ליוא כל הנצרך לו ונלוה, כ כל הרחבותיו"א ג"כ, די יסוד העיקרי של ההוה

ההוה . הולך וקדוש לעד, היות הולך וגדולל יית הפסד והקטנת ערך העתיד העומדבלא העקה ולא דח, עד

המלא  חיים של , המתמם  את הס גולות  כולן לבנין רם ונשא, בבחיר שבאבות , כ רענן הוא באיש תם"הזה ג

עד שכל , כפי הצביון של העתיד המתעלה ברום מעלותיו, הוהב קודש קדשים בכל גמרם ומילואם גם

חיי שעה וחיי עולם , הוא מפלס נתיבו ועושה פעולתו, וא בערכו ומעלתוה ההוה הנעלה הזה הריהנטפל עם 

לא היתה יכולה , מעלה זו.  היא לקחה מקומה באמונה אחר מתתה, בלהה, חלר שפחת, כ"ע. לא יתפרדו

היה , העומד לרכס את העתיד אליו בהתרחבו בכל ענפיו, ערך ההוה המאיר. לבב ראובןב להתכנס בכל עזה

מי  א אם אחות, וראובן בא בט ענה, שדמות דיוקנו חקוקה בכסא הכבוד , היות צפוי רק לאבן ישראלל ראוי

י "רש. . לאהבה: ל"אולי צ. . מו �.ובלבל את מצעה , שפחת אחות אמי תעשה צרה לאמי, נעשה צרה לאמי

  �.ב, עיין שם פב. . א, ר עו"ב. . אי ,רות ד. . יב, רות רבה ז. ב, ר עא"ועיין ב. ד, בראשית לא
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, "ללת יצועי עלהח אז"והיינו דכתיב ,  אחת  של שכינה ואחת של אביו, שתי מצעות בלבל,  אחרים אומרים

נמשך מרוח כזה שעלה עד  ה בין אותו הסדר, ההפרש שיש בסדרי החיים כולם. ת יצועי אלא יצועיי"א

מחיי שעה עצמן מקור עולמים לחיי ו , של העתידאותו המקום שיוכל לשאוב מן ההוה עצמו את כל הטוב

עולם וחיי שעה  ) ם(שיהיו בו חיי, גזריםל עולם אל אותו הסדר הנמשך בסגנון של חיים שצריך להקרע

וההוה איננו מוצא  , א מדחיקתו של ההוה"כ שאין העתיד הרחוק מתברך, מחולקים ודוחקים זה את זה

פ שהוא מודה שהוא מכשיר אליו ושהנצח הרחוק "עא ,העתידפ דחיקת "א ע"את יסודו והרחבת הוייתו כ

, שבו אחז יעקב בתחילה בסידרי ביתו, סידור הנורמליה .הוא גדול מאד, והעומד עדי עד הוא תכליתו

הנועד ליסד האומה  הסגולית בשבטי יה , חד האבות ו בחירםא בתור, לבסס את הע תיד המושקף  מרחוק לו

אמנם נתרעע מעט  , ושר ההוה הנובע מהתגלות הנשמה במועדה וזמנה זהי פ הסידור של"ע, עדות לישראל 

, זה אמנם יעשה את פריו. את אשר לא פלל מראש, שנכנסה לאה לגורלו', צת דע פ"מ לתקן ע"בקלקול שע

כ הרבה בחיי ההוה "והעתיד יתפרץ ג, כ"וכרח הדבר שלא יתנהלו הענינים לאטם כה שבסדר האומה

,  א נתן מקום בהנהגת הבית לדחיקת שליטת ההוה בשביל העתיד המכוסהאבל ל. לקדשוו לרוממו

מצב מ עד שהרחבת הרגש הנובע, כ נוחים קדושים ומתאימים"והסדרים כ, כ תמימים באו"דברים כה א"כ

ביתי של בית ה הרושם. כ לתן לו את  חלקו ולהצטרף אליו כראוי"יתן יד להעתיד ג, ההוה והשלטון במועדו

לא ממקור הרגש של ש שינוי סידרי הבית בחוזק יד, בילבול היצוע, גזעי באומה לדורותיהיעקב הוא רושם 

על ההוה פועל שלא באורח ש זה לא לבד, א מפאת הדברים שנתגלגלו מהעתיד הרחוק והמכוסה"ההוה כ

, תרחב ומתפתח בבטחה כראוימ כ העתיד עצמו סובל ממה שבסיסו ההוה איננו"א ג"כ, שלם והגון

גם היא סובלת  ', מסבביו בעצת דו שראשי האבות הנם שותליו, אלהית של העתיד המכוסהוהמגמה ה

ת "א, ואחת של שכינה, חת של אביוא ,שתי מצעות בלבל, מהירוס הסידור מתחתית מעלותיו עד רומו

  �. ד, תהילים קכב. . מז �.יצועי אלא יצועיי 
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שתגיע לתחום כ המהירות היא חסרון ל עצמה. בת ז לתפזת ח, א אומ ר"ר, "פחז כמים אל תות ר",  כתנאי



אהבים כשהם נ שהם ראויים להיות, שהיא מניעת התישבות הדעת מהמעברים של החיים, הפזיזות

תכלית הנרצית מחיי ה שרק אז תגיע לו, וראוי לאדם השלם שישא את עולם באהבה ובמנוחה, לעצמם

אלב קוחרה תא רכבל ( ותא) ,ות לדלג את הסדריםאמנם הפזיז. גם מחיי עולם המושגים על ידם, הזמן

במה  , האחת. גרעות יסודיותמ יתש איבמ, הוההו בורקה יקמעממ אקוד ות ולגדל, חונל אלשו] ותע[

וזה . שלשלת המציאות חסרה מהוייתהמ ונמצאת חוליה שלמה, שמגרעים את חק ההוה ומקצרים אותו

וכיון שלא ניתן לו , בקש את אשר ראוי אליול כיםכי ידחק תמיד בכמה דר, החוב לא ישאר בלא שילום

שמזה יוצאים כמה , תקנים ונשלמים בהפרעת סדריםנ פ סדר יהיו הדברים מוכרחים להיות"הראוי לו ע

היא , היא ראויה לבא אחרי ההשלמה הרחבה של ההוהש האורה הרחוקה הגנוזה, נוסף לזה. קלקולים

להבחין , ה הכין את הכשרונות ואת המעמדים באופנם הראויהוה כי, יוצאת אז מכובדת בכבוד הראוי לה

כשהעתיד מתפרץ , י דחיקת המצב של ההוה"אבל ע. רחוקה ולהכיר כבודהה את הערך של העתיד והמגמה

כ לא לבד לההוה מגיע גרעון "ע, הוא מושקף בזילז ול ומיעוט ערך, זמן וההכשר הראויה לבא בלא שימ וש

עצם  המהירות בתור תכונה המפסדת  , פזת  �.א ג ם אל העתיד  הרחוק יבולע"כ, עולם הגלוי הקרובה בתור

י "ע) על(החוב נזקף , חבת . החיים והטוב, קדושהה העונג והנועם של עצמיות השלמת, את עצם המנוחה

כ זלת את הערך הגדול של "ז ג"ועי. תרחב כפי ערך דרישתונ שלא נגמר כראוי ולא, זה אל הגלוי והקרוב

ולבא , השקיף עליו בעין מזויינת בכל מכשירי הטוב והאור של ההוהל שראוי, סה והרחוקתעודת המכו

  �.ח, תהילים פד. . מח �." ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון" ,מתוכו עצמו אל העתיד
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פילו  א, בעולםש עצם הרעיון לפסע על דת בשביל שום מטרה. זנית, חטאת, פסעת על דת, יהושע אומר'  ר

זדמן שיעשה כן אדם י אמנם אם. כ דבר מזיק"הוא ג, כשאומר בלבו שישיג בזה תכלית טובה ומעולה

א לא ישיג  את   "כ,  ת מ טרתוא בטוח שיגיע לתכליתו ולא יחטיא'  צריך שיהי,  לצורך תכלית נשגבה מאד

 צריך שלא שהאמצעי, ועוד. ולםע ונתן לפורצים מקום לפרוץ גדרות, המטרה הלא הפר דת בלא תועלת

 -ש פסעת על דת  , וכאן  חסרו התנאים, יותרב י אנשים שאינם הגונים"יהיה אמצעי שפל ומסוכן להתפרץ ע

ולא יכולת להיות מוסגר בזה ברתוקות , שאה ועליונהנ שנתכונת למטרה, אמנם עשית זאת מגדולת ה נפש

כי  סוף כל   , ליה ערגתלא חטאת ו לא הגעת כלל להמטרה שאה אב ל, המדה המצומצמת בסדר ה דת הרגיל

ז  שהאמצעי הוא נמוך  "נוסף ע, בושים כלל פועלים על התקדמות הסד רכ סוף לא באלה  הדרכים הבלתי

צריך האדם שיהיה , לפרוץ לעצמה דרך גדולה וחדשה, ליית הנפש לאותה המדרגהע שבשעת, זנית . ומסוכן

יוכל להיות שיצליח דרכו לעלות רק אז  , כל שפלות וראוי לחירות העליונה שבקדושהמ מנוקה ומרומם

.  מט �." בראשם' עלה הפורץ לפניהם פרצו ויעבורו שער ויצאו בו ויעבור מלכם לפניהם וד", ריםה למרום

  �.יג, מיכה ב. 
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רעים הוכנו ה גם הכחות, כאשר בכללות המציאות הכל הוכן לטוב. זרחה תפלתך, חלת, פללת, ג אומר" ר

, נין רע שנמצא בעולםע אלא שכל, ולא עוד. הכל ממקור הטוב  בהכרח,  נובעיםלמטרה טובה ומתוך כך הם

ונתעה מדרכיו מאורך  , בא אליול הוא בא מתוך שיש בפנימיות הענין שאיפה אל טוב נעלה ונשגב שלא גמר 



והרע היותר גדול יהפך לטוב נשא , מטרתםל אבל סוף כל סוף יגיעו הדברים, הדרך וגודל הסתעפות הענין

כחות הכבירים הסוערים הנם מתפרצים לפעמים ה ,כן הדברים הולכים בנפש האנושית. גב עד מאדונש

וצר להם המסגר של לב , עלים גדולים מהירים ואדיריםפ מפני שבעיקרם הם נועדים להגדיל, שלא כשיטה

 אבל כשהאד ם מצליח ורואה בחפץ. ם לפעמים יוצאים בזעףה כ"ע, האדם והמועקות שבארחות החיים

והוא כובש את חפצו מפני שרואה , תועה בארח בקשת תפקידוה ההתפרצות רק צל של איזה כח נשגב

והם יובילו את האדם , הוא מסוייג בכבלי הגדרים האיסורים והמוסריםש מ העולם המעשי זהו אשרו"שמ

רחבו אז ימצא לנכון לפניו את עולמו הרחב בהוה בהת, הרחיב את עולמו באמתל ,אל המטרה העליונה

שהם קרובים אל החיים המעשיים יותר מהתרחבות  , חדרי לבבו ורגשותיו הסועריםב בלא מצרים גם

בהתענגות על , בעומק רגש, בהרחבה של דעת, י שפיכת שיחו בעומק ורוחב"ע. המדעיםו החכמה

וזה ע בזה תזרח התפילה בשמש, הממלאים את כל חדרי הלב יפעה וגדולה, ביראת רוממות עז עליוןו ',ד

, תפילהה במערכת, שם, והכחות הנחבאים שדוכאו מחפצם להתפרץ על גבול המעשה, כשמש בגבורתה

, פללת וחלת  כ כאשר"ע. ימצאו מקומם להגדיל פעלם ולהזריח אורם בהאיר כאור יום חשכת לילה

תשתמש יפה בהם ו ,זרחה תפילתך , בהשיבך אחור את פלילות הרגשות הצפונים בעומק אמץ כחותיך

כדי שלא לשחת את גבולי , מדתוב אמנם למעשה והנהגה צריך המשקל להיות מסוייג. 'בעז ד, עולם הרגשב

  �.המוגבל בתכונתו במרבית תכסיסיו, עולם המצרים
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פרחה , הרתעת, עזעתז ,הפוך את התיבה ודורשה, א המודעי אומר"ר. עדיין צריכים אנו למודעי, ג" אמר ר

ם בהכנתם אל החטא ואל  ג כשהם פועלים נשגבות, ים המצויים בנפש גדולההכחות הגדול. חטא ממך

ז  " אמנם כ. גשותיהם לטובהר שבזאת ההכנה עצמה ישתמשו להוציא אל הפועל, היציאה מן השורה

ותגבורת  העז הנעלה , שוב אל הראויל הציור להתפרץ וההשתדלות בתפילה, פ סדרם"שהדברים הולכים ע

ואינם פועלים לפי מילוי , כ בחוג המ עשה"ג עדיין הדברים אינם באים, ת כחומהאור הנפשי הגנוז בעצמ

ואז הם באים , כ בתור פעולה חוזרת"הם גב משתמשים, אבל אלה הכחות הנפלאים. פעולתם לטובה

הוא , הרגיש את הרע ואת החטא לכל תנאיו וסעיפיול כ"ג] ת[היודע, הציור הבהיר שבנפש החיה. לתעודתם

, זה הציור. כל  נפש יקרה, להתרחק ממנו] ה[ריחוק שראויה ריך יפה את גנותו ואת גודלכ להע"יודע ג

הוא מתקדם  , הלוקח חלק גדול ברגשות הנפש ועז חייה, מר כל מפעלג בעת, שהוא רגיל להשתלם באחרונה

להביא את , מען הביא את ההכרה הנכונה בגנות הרשע והחטא בעוצם הכרתםל ,לבא תחילה, לצד הטוב

הממלאת את ה אדם רגש  , כ  את הרתיעה המעשית"הזעזוע הציורי מביא עמו ג. מכונול עזוע הציוריהז

אפילו אם יהיה ענינו מוקף בהמשכת רגשות וציורים , הסכמה מלאה להבדל מן החטאב ,מעשי

מפני שההכרה העליונה של הקדושה והמוסר הטוב היא , א מושכו אליו"עברים שונים שכמ מרעישים

שכל ההכשרים שהיו בנפשו אל , כ הוא עולה פתאום למדרגה גדולה"ע.  ומכרעתוליוע עולה

מהתגברות המחאה הפנימית המקפת את כל , החטא הנם פורחים ואינם משאירים שום רושםו השפלות

הפועלים במהירותם בסדר הפכי מצד גוד ל העצמה הנפשית , נפש כולם ברב עז ועוצםה כחות

היא משלמת את   , שהיא רוכשת לה מעמד  קבוע במעשה ובפועל, כונהרק זאת הת. טיותיהנ ומהירות

פ האופן הסידורי של עצמות הכחות לספחם "שהוא פועל ע, י התפילה"בציור הנשגב שעש היתרון

להביאם במערכה אחרת למען , הנה הוא מהפך את סדריהם, אבל בעולם המעשה. קדושהה אל

ל ש הנצרכת להשלמת הדרשה, א המודעי "את היא דרש ת רז. וכנים בכל עז למחות בעד  הרע והחטאמ יהיו



פרחה , בפועל הרתעת, זעזעת בציור, הפוך את התיבה ודורשה, והיא באה בצורה של היפוך וסירוג, ג"ר

והיו  , ליהם את חותמוע מצד עומק הרושם הפועל על החיים לתן, חטא ממך בט בע הנפש והכשר הגוף כולו

  �.קודש
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האיש הנאדר  . לחטאמ פירשת, חלית עצמך חולי גדול, זכרת עונשו של דבר, א"י ב"רי לה רוא מ,   רבא אמר

גבורה שהוא מוצא בנפשו ה יורהו הכח המוסרי האדיר שלו פעמים רבות שיתאזר באותה, בכחות כבירים

הנן עד שנטיותיו התכוניות , אומץ הנפשיה כ במעלת"כי יש אדם שעלה כ. ולא ירף רוחו מחשבונות צדדיים

] כדי[, יש כזה צריך הוא לגבורה עליונה ונפלאהא אבל דוקא, בנויות על עומק היסוד של האושר והטוב

ויש אשר בעוצם . ליו יקיפו המוני דמיונות להחשיך את נ גהוע שגם, להכיר שגם הוא הנהו רק א נוש מוגבל

כ בזאת יבחן האדם "ע, וראים שיסבבו עמל ורעה רבה לו ולעולםנ כחותיו יוכל לפול במהמורות חטאים

והכרתו הפנימית תרהיבהו כי נטייתו , המיו ורעם גבורתו יעלה למעלהי בעת אשר רגשותיו, הנעלה

ותחת אשר מטבעם , כשיהפך את הסדרים הרגילים ברעיונו, ז צדק ומשפטע העצמית היא בעצמה מלאה

אבל הלא  . ה וכוללת לרעותהמאידיאל אחד למשנהו וממגמה חשובה מרהיב, עלהמ יגביהו עוף ללכת מעלה

ויש בה מקום , כי אחרי אשר בא במעמד שמצודת החטא עליו פרוסה, מה הרשע ש במקום המשפט

אז יהיה עליו לשוב אחור אל הסד ר  , ספק מאיזה פינה מופיע בנפשו זה האומץ עכשוו להתנודדות

בר ד הזכר של עונשו של, רךאשר לפעמים יהיה להועיל לחכמי לב יותר מכל עצות רמות הע, הנמוךו הכולל

שהם  , כחות כולםה ואם גם.  יזדככו הרעיונות- במקום החשבון של אימת הדין הפרטי -שם , בחשבון ברור

נה היום בשובם אחור מפחד ה ,כח המוסרי נלוה עמם תמיד]ה[מפני שגם , כ לשטוף בעז וגבורה"למודים כ

ובזה תמלא סאתה של , היה לברכהי  דוקא זהאבל. יעשו שמות רבות ב כל מערכי הגוף והנפש, חיצוני

כ להרכין עצמו במקום הצורך המוסר י  "ג שיודע, הגבורה העליונה השרויה בגיבור רב פעלים ורב צדקה

והטובה . ולם בעז ועצמה במצב התמידיכ כשם שהוא יודע לשא ברוממות מעלה את כחותיו, הקדוש

, היא הפרישה מן החטא, היות לה לכלי זיינהל תכ את החלישו"הלוקחת ג, הנפלאה שבאה מזאת הגבורה

זאת  היא  . בים והררי דמיון וציורי מושכל שוניםר אחר שכבר הוכן אליו בכל עז ואומץ רו ח בחשבונות

, ל פי משפט השכל העליון המתנשא מ על כל נשאע , גבורת היכולת להפוך את הכחות כולם ממקומם

לא משא פנים , שאין לפניו לא עולה ולא שכחה, ה"רץ באה בהקרבו לפני כסא כבוד משפטו של שופט כל

ואפילו כל  , שבועת אמת להיות צדיק ולא רשע, " רך תשבע כל לשוןב כי לך תכרע כל. "ולא מקח שוחד

אמת ' עדי תבא אל אמתת המשקל ברוח ד, תהי בעיניך כרשע , ך צדיק אתהל העולם הפנימי שלך אומר

גם על גבורתך  ועז רוחך לישרם ולהפכם כעתר זה ממדת  הדין , ש נפשךליט על כל רכוש בהיותך, אשר עליך

דוקא ממעל מ כל החשבונות שהנטיה הגסה תוכל לחתור  , בזכירת עונשו של דבר, רחמים ה למדת

רחוק ומנוגד ממשטר כזה ] כולך) [כולו(אפילו אם הנך , ובהחלות עצמך חולי גדול, חתרתמ בהם

פירשת  כי, היכול לעלות גם לרדת, א הטוב היוצא לך משלטון רוח כזהאבל גדול הו, פלותו בעיניךש מצד

. . נב �.ליךע האל הקדוש הנקרא' ושם ד, בגבורת עוזך, בטהרתך, ונשארת שלם בקדושתך, מלחטא 

  �".ממדת אכזר יות" ושם, א, סוכה יד. . ב, י נדה ל"עפ. . כג, י ישעיה מה"עפ, עלינו לשבח. . טז, קהלת ג
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פנחס כהנים ו ושם שני בני עלי חפני"שנאמר , כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה, י"נ אר" שבר" א

אלא מה אני מקיים , ח"ל ח אף חפני"מה פנחס ל, מק יש חפני לפנחס, ל כרב דאמר פנחס לא חטא"ס, "'לד

תוב כאיל ו  עליהן מעלה עליהם הכב מתוך ששהו  את קיניהן שלא הלכו אצל, "אשר ישכבון את  הנשים"

צריך שיסמן לנו את  איכות  , על כן נחרבש הסיפור מנפילת הקדושה ורוח הקדוש במשכן שילה. שכבום

בוע לעקר את תכלית היסוד שעליו ראוי להבנה ק באיזה אופן פעלה ההשחתה בערך, הענין בדרך כללי

ות ואינן ראויות שהנן חולפות ועובר, רעות מקריותפ לא מצד) שעל כרחנו(=כ "שע. בישראל' משכן ד

ולמצא את הקלקול  , א עלינו לחדור אל עומק הענין"כ, דברה יוכל להיות סיבת, להכנס בתור שיטה מזקת

והקדושה המושפעת על ידה  , עבודה]ה[משך יהפך לרועץ את כל תכלית י שאם הוא, בתכונתו באופן שיטתי

' שיסוד עבודת ד, כ ראוי לדעת"ע �.כ היה הכרח לטוש משכן שילה "שע, דורותה עיני] את[תחשך מראות 

, ופן שיתרוממו החיים בכל רחבם ועמקםא א בשום"מפני שא, וקדושת החיים המה הולכים יחד צמודים

כ נקשרנו בקשר אמיץ "ע, ה"ור העולמים בצ ,י השתאבם במקור החיים"אם לא ע, בכל הקיפם וגבהם

מי   , מי י אירו, כ את  מחשכיו וצרותיו"מו גושא ענ והוא, שטף החיים כשעובר. בקדושה האלהית העליונה

םישדח םיי ח  , תישונאה הדילה. לוכ םייחה לע ארקנהם אלהים'  רק שם ד, ישיבו לתחיה להדר ותפארת

חבלי לידה ויסורים , כ חלי וקצף"אמנם הביא עמו ג. לד יולדי י" ע החפשמב ועיגה םישדח םינושג  , לוק

אבל . והחיים ישובו להאיר בשמחות וצהלה, ויים הכל ישכחמן מסז אשר רק אחרי עבור משך, מסובכים

, אשר חטאת אמנו גרמה לזה בראשית היות אדם על הארץ, היסורים והעצבמ מי ימחה את רושם הקודר

להתם חטאת האדם  הכרוכה עמו בשובבות לבו ולהנשא בנפש נשאה אל , חטאת והעולהה ',הקירובאל ד

קרבן לידה , הנה צריכה העבודה הזאת. אהבת כל היצוריםמקור , וממות צור חי העולמיםר אהבת

וממילא לא יוכל , שאת עליו את תיו של  התאחדות העבודה הקדושה עם החיים והשלמתםל ,ביחוד

רוח   �.והכל יתאחד בא חדות הרמונית נחמדה, אנושי הטהור לבא עם מ ושג העבודה בטרוניאה המוסר

עה ינינעמ ם הקשחת, היושר והחמלה,  לת רגש המוסרהשפ, העז שלא כראוי אשר התר אה במשכן שילה

באים להתנשא ה םינהכ לש םתקזחב הלגתמה, עחרזהו דיה קזוח לש רדסה י"ע, ויתושגרו ויכרצמ, בלה

כל לב טהור מעל מושג   ב הרחיק את המוסר ה טהור המפעם, הרס את  המ שטר, בתור נושאי מ שרה חזקי יד

השקפת הכהן הצריכה . כלה וזה גורם, דשותם נתק הקשרוממילא גם  מעל החיים והתק, עבודת הקודש

איך ימעט את המטרה , שהה את הקןי כ איך"ע, כי הבאת הקן היא מכשרת את  החיים לקדשם, להתרומם

אבל מת וך קלקול . בעולמו' פץ דח שהם, שלום הבית וסדרי החיים הטובים והשוקטים, הראשית

מיד  , ו עם קדושת החיים והתמלאותםל ע שדבר אין"פהנה נעשה ציור עבודת הקודש לענין ב, ההשקפה

שצריכה לסמן בתוכה את יסוד , כהונהה והקדושה של. כ המוסר הטהור מעל קדושת העבודה"נקרע ג

רק שימלא את חובת העבודה , רע והכיעורה נעשתה לענין היכול לכלול בתוכו את, הטוהר והקדושה

כי לא , חטאת מרי כפשוטה לא תוכל עשות כןש מה, ודיצורה כזאת גורמת חורבן יס, בצורתה החיצונית

ולא יוכל ענין מכוער כפשוטו , וש את הרע והרשע המגולהח לבלתי, ירד ישראל עד לידי השפלה זו לעולם

, אבל לא היה כאן חטא פרטי כלל. היו הדברים חוזרים לאיתנם] הואד כל[ד "י הערה כ"וע, להחזיק מעמד

שהעין הברורה תביט עליו , יסוד הבסיסי של כל עבודת הקודש בכללה]ה[ת א א קלקול משטר המשבש"כ

  �.ס, י תהילים עח"עפ.  . נג �.כ כאילו שכבום "מעלה עה, זויהב כעל כל ירידה
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אפשר , "'וגו' ד ואחיה בן אחיטוב אחי אי כבוד בן פנחס בן עלי כהן"שנאמר , פנחס לא חטא, ר"א,  גופא

לא יהיה לו ער ועונה  ' גוו לאיש אשר יעשנה' יכרת ד"והלא כבר נאמר ,  מיחסוחטא בא על ידו והכתוב

ואם , ר בחכמים ולא עונה בתלמידיםע א ם ישראל הוא לא יהיה לו, "צבאות' באהלי יעקב ומגיש מנחה לד

היחש בשלשלת שלו יסודו הוא הנושא הפנימי . ח"ל מ פנחס"ל ש"א, כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה

ובכל אדם גנוז . משתלשלים מראשי הדורות עד תולדותיהםה ,כחות הטובים המתנחלים והולכיםשל ה

מן שלא יחלל זרעו ולא ישפיל את הוד תעודת האוצר אשר אור חיי ז שכל, בקרבו אוצר הטוב לתולדותיו

כל הנחלה של רכוש המדות הטובות והדיעות היקרות  , קדושת כל  הטובו עולמים בתוכו ברוח החיים

שהבאים אחריהם מתחילים , ונעשו לנחלה בטוחה וקבועה, בבשר של הדורותו שנמזגו במשך  הזמן בדם 

כל זמן שהאדם , מקום שכבר עלו עליו דורותיהם הקודמים והולכים למעלה למשכילה את בנינם מא ותו

, ויתרבהגורם הוא שעתידו באמת יפות ח , מה קדוש ונשגב הוא בשב יל העתיד האצור בקרבוכ מוקיר ויודע

בחיי דור דורים המסגלים להם , אפילו עלי אדמות, הולכים ומתעלים, ולכים ומתקדשיםה וחייו

אמנם מי אשר בשאט נפש השפיל א ת   . בכמות ואיכות, חותיו הפנימיים להרחיבם ולהרבותםכ את

הוה ה ,לםובשפלות נפשו ושרירות לבו הוריד את חייו כו, את אור  החיים העתידים, גנוז בעד העתידה הכח

מת ל א   א אל מצב התכונה שכל קודש יתרחק ממנה וכל מוסר וכל חכמת, והעתיד אל ההשפלה הגמורה

הם ערך של ל לא מכחו ומ מנו יקרו החיים שיש, הנה הפסיק ובלבל את  שלשלת יחוסו, ימצא בה יד ושם

הגמור כבר וג ם   את , החיים שהם כוללים בקרבם את היש בפועל �.לא מרוחו יתן עליהם, הדורות הבאים

המחדש והמהוה של , כנקודה המרכזית יוכרו בכח הער, הולך ומוסיףה את ההכשר וההכנה לעתיד הבא

ההכשר הטוב בעד העתיד ימצא  . בחכמה וצדק מלא, מלו את  כשרון רוחם בחילג שכבר, החכמים הגמורים

שני אלה נחלקים . הגוןעתיד ומגדיליו לעומת ההוה הגמור הנמסר לידם בכח טוב וה נושאי, בתלמידים

ההוה הגמור והעתיד . להאיר האור האלהי בכללה, בעומדים על ימינה לשרת בקודש, אומהה המה בכללות

, ואין הפרש בין מה שכבר נגמר למה שיהיה לעתיד, אין בכלל הבדל של דורות, תאחדיםמ שניהם

 ב תור השלמה לעבר המשלמת את הקרבן, זאת  תורת  הכהן המגיש מנח ה. כבר נמצא הכשרוש כיון

א "א. מקדשת ומגד לת כל כח, גמרו ומתחלת את העתיד למלא יד לעבודה תמידה ומרהבתה ותוכן

טרף את  ש מי, לא לאיש כזה יש יחש אל האושר של העתיד, בא חטא כזה לידו יהיה הכתוב מיחשו ש שמי

בר פסק את  ערכו  כ ואה. י שסכל את ערכם בשביל פתיות רוח עועים שנחה עליו"הוד החיים העתידים ע

שערכו הוא ערך פרטי , וא ה אם ישראל. לאיש אשר יעשנה' יכרת ד, מהשפעת השלשלת של היוחסין

לא יהיה לו ער . וכשר להגמר בעתידמ לפרט יש הפרש גדול בין המוכן וגמור ובין העומד להיות, בעקרו

חדש ולפעול בכח כביר ושלם העומד ל, נגמרה רוחו לא ינשא לברכה לישא את חותם הכשרון, בחכמים 

ולא עונה . כוללת את העיון והמעשה הגדול והנשגבה כפי תוכן החכמה השלמה, בלב ער ומלא חיים

שעל ידם ידרש להיות עונה , ינהלו וינחיל לו דברים גמוריםש הראוי להתפתח אחרי שימצא מי, בתלמידים 

בברכת שלום ' לברך את עם ד , ת בקודשבתור עומד לשר, הן הוא כ ואם. עניית דברים שיבאו למטרתם

היא , ע"המנחה המשלמת את  הזבח וגם באה בפ, סקירה אחת נסקריםב ההוה והעתיד, כוללת ומקפת

המורה , ובהיות פנחס נקרא בשם בשלשלת יחס הכהונה. התחלת העתיד גם יחדו כוללת את השלמת העבר

ורוחו שלם להיות חל , הנה עמד בו חילו בקודש', ל בניו לעמוד לשרת בקודש לכהן לדע כי אורו וכחו נחו

  �.ח "מ פנחס ל"ש, דורות הבאים מכחוה על
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,  י בני כתיב "רנבא ,"אל בני כי לא טובה השמועה"והכתיב , ישכבן כתיב, "אשר ישכבון" אלא הא כתי ב 

ך שהיה לו לפנחס מתו, "ליעלב בני עלי בני"והכתיב , י מעבירם כתיב"ה בריה דר"אר, "מעבירים"והכתיב 

עצם , שום כללי יבחן בארבעה אופניםר חטא . למחות בחפני ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא

אם הוא ראוי , צד הערך של העושה אותומ והאופן השני הוא. שפלותו של החטא מצד עצמו זהו אחד

כל ,  מצד פעולתו על הכלל'הג. שומו יותר ניכר לרעהר להיות איש נעלה ומרומם מצד הכנתו ומעמדו יהיה

. תפעול הנהגתו הרעה באורח רע לקלקול עצום, ל הציבורא מה שיהיה האדם יותר מ פורסם ומתיחש

בנפש , אין להם ערך לגבי ההפסד של התעצמות צורת הרשעה באדםש ,אמנם כל אלה הנם דברים מקריים

יש הבדל בין רישומו על , החטאמצד עצם פעולת , כ"ע �.לכבוד ולקדושה, גדולהל האלהית שבו המוכנת

כן . פ שהקריאה כללה את שניהם"הכתיבה יחדה את האחד אעש עד, הפועל לרישומו על מי שבידו למחות

וכן מצד פעולת ערכם הכביר וקישורם  . ג ושופט ישראל"עלי כהל בהיותם בנים, מצד רושם מעלתם

אבל כיון ש בא לעצמיות . 'לל עם דמעבירים הם בזה את  ד רכם הנסוגה  על כש עד, הפרסומי בחיי העם

ואת הבליטות  , קלקול הפנימי הקשור בנפש שמחקה מעליה את הצורה העליונהה שזהו, הפסד הצורה

בזה נשתוו מי שבעצמו פועל הוא את החטא ומי שיש בידו למחות , ביעות הקדושה והצדקת המוסריות ועז

מחות ל שיוכל שאת במנוחה עמל ואון שבידועד , שזהו אות שנתקררה נפשו מתכונתה הקדושה, יחהמ ולא

ושם בין סימני  ר ולא שום, ם הבדל בין המדרגות]ו[אין ש" בני בליעל"בתיאור , בשם העצמי, כ"ע. כנגדם

כ כאילו חטא "עלה עלהמ ,כי הוא מפני שהיה בידו של פינחס למחות בחפני ולא מיחה, הקריאה והכתיבה

.�  
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ו לא ' מואל וגוש ויהי כא שר זקן"שנאמר ,  בני שמואל  חטאו אינו אלא טועהכל האומר, י"נ א ר"ש ב" אר

, "ויטו אחרי הבצע"קיים מ אלא מה אני. בדרכיו הוא דלא הלכו מחטא נמי לא חטאו, "הלכו בניו בדרכיו

שנאמר  , שראל ודן אותם בעריהםי שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות , שלא עשו כמעשה אביהם

אלא ישב ו  , והם לא עשו כן, "ת ישראלא בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפטוהלך מדי שנה "

הוא שיהיה מרגיש , המעלה העליונה של מנהיג האומה .בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם

עד שהוא מרגיש את  ערכם ומצבם ואת טוב הסדרים , דוי כ נתון לטובת המונהגים על"בעצמו שהוא כ

וכאילו , א כאילו ירד למצבם בבירור"כ, השקפה המצטיירת לו בנפשוה לא כפי אותה, הםשהם צריכים ל

תמשיכהו , כשהיא מתגב רת בשופט צדיק, זאת הת כונה העדינה. חד ומקום  אחדא הוא עומד עמם על מצב

כ מנמיך א ת רוחו למצבם פנימה "וממילא ג, נוסע ומסבב למק ומות מושבותיהם, ל העםא להיות הוא יורד

שופט . וישפט אותם משפט צדק והדרכת אמונה, ז יעלה אותם וינטלם"ועי, אד מערכומ חוקהר

ל ש ובלא שום שמירת משטר חיצוני בדייקנות והטלת אימה, ליון כזה תדריכהו עז עצמתו הפנימיתע קדוש

 רוח כמה, נשגבו כמה קדוש, אמנם כמה גד ול ונשא. יתקיים דבר משפטו וסדר פעולותיו, סדרים נימוסיים

. פ אמתת  מצבם הם"ע עד שיוכל לדעת ולהנהיג את הרח וקים ממצבו, אלהים צריך האדם שיהיה עליו

סבב את  מ קומות ישרא ל ל כ מנשאהו"כ היתה רוחו ג"ע, זאת היא המ עלה שנתברך בה שמואל הנביא

א  של, בניו. ליהם ממרום מצבוע ולא להשפיע, לרדת הוא אליהם ומשם להגביהם למעלה, ועריהם הם

מנם שפטו  את העם בצדק כפי א המה ממק ומם וממעלתם, עמדו על זאת  המעלה ולא התרוממו ל ה



סיעת חזנים וסופרים , ל משטר לתומכוש כ הוא צריך סיוע"וע, א שיהיה החלטי"אבל זה הצדק א, השגתם

',  ר דאבל אין  זה  מדרכיו של בחי, חטא הרגילה אין זה  אמנם אותו המובן  של, מקבלי שכר ו שומרי משטר

  �.שמואל הצדיק
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א "רע, עלי בתיםב י אומר מלאי הטילו על"ר, מ אומר  חלקם שאלו בפיהם"ר, "ויטו אחרי הבצע",  כתנאי

קלקול המוסרי המתחיל במי שיש ה סדר. י אומר מתנות נט לו בזרוע"ר, קופה יתירה של מעשר נטלו בזרוע

אמנם הוא מסוכן מאד  . כל קלקול מוסרכ ל בהדרגההינו מתחי, המוכן ועומד לעבודת הציבור, לו השפעה

נושא )ה(רחב החוג של התפשטות הכח של מ מפני שיש לו מרחב גדול בשביל, וקופץ בדילוגים משונים

ביחוד מי  , את המגיע בצדק לא יתבע' שאפי, וז הנה הטוהר המוסרי צריך שיגיע לידי מדה. משרה)ה(

עד , דלה ונכבדה היא בעיניו עצמותה של עבודת הציבורג כ"וזה יהיה לאות כי כ, שעבודת הקודש עליו

כ שיותר על חלקו בשביל הכבוד והזכיה שזוכה להיות עובד את  "ראוי גו ,שאין ראוי כלל שיקבל עליה שכר

והתחלת הנטיה המעידה . עבודת הצדק והמשפט לרבים, היכל מלכו של עולםב העבודה העליונה והנכבדה

הוא במה שלא , ינו מרגיש את גודל ערכה של ההתעלות הראויה לעבודת הכללעד שא, נפשה שכבר עופלה

והוא אות שאין עצם העבודה בעצמה חשובה בעיניו להיותה בעצמה , ושה מלתבע חלקו בפיוב ירגיש

והאדם שהתחיל , אמנם כיון שהתחילה הנטיה לצאת מחוג האורה לא תעמוד במקומה �.שלומיןת די

לא די לו בנסיגה אחת כי עבירה ,  של היושר האלהי הראוי לפי מצבומעמד הקדושהמ להיות נדח

ת   א כ עבורה"כ עד כדי לותר ג"ולא די שלא יכיר שעצם העבודה היא ראויה להיות יקרה כ, בירה ע גוררת

כלל ה וכיון שהוא נושא את   משא, א עוד ימצא בעצמו שהעבודה היא עליו לטורח"כ, החלק המגיע לו

מזה רק צעד אחד להשחתה  �.ב "מלאי הטילו על בע, כ טר חו עליהם"ל עול להטיל גלא ירגיש כ, וטרחם

לול הוא העסקן התמידי בעסקי משפט ע אז, כיון שרגש הקדושה של ערך עבודת הכלל ניטל ממנו, כללית

שזה מסמן אמ ת ת   , כמותה בין באיכותהב וקלקולה יהיה בין, שאצלו בעצמו תתקלקל השורה, וצדק

תון במצב שתובע ממנו מעלה יתירה במוסר  נ שמי שהוא, שזה הוא חק. כרה המוסריתהקלקול של הה

כי תחת אשר העסק  , ממוצעת תחסר ותלך ממנוה גורם הדבר שגם המדה, ובקדושה והוא לא יעלה אליה

להיות מרגיש את עצמו לעסוק בבנין  , רומם את הנפשי במדת המשפט באהבה ובכבוד פנימי הראוי לה

כן מניעת ההכרה , ה במעשה בראשית "ותף להקבש לה עליו הכתוב כאילו נעשהמע, עולם מלא

משפילה ומטשטשת את   עצמותה של שורת , טיות שפלותנ בקישור של, וההשתדלות במקודש שבעסקים

זהו כח ההרגל שמרבה את הכבוד המיוסד על ההכרה הפנימית ש ,המשפט בנפשו מצד הרגלו הנפרץ עמו

ההכרה המוסרית מקדושת  המשפט . מיוסד על רגשי דמיון ודברים חיצוניםה ודונוטל את הכב, והאמתית

והקלקול שבאיכות של ההכרה , ועלת לטול קופה יתירה של מעשר שלא כדיןפ ,כשמסתלקת בכמותה

ולא יגש  ,  אמנם כל זה נמשך רק כ ל זמן שהמוסר הפנימי יש לו איזה בסיס �. לטול בזרוע המשפטית גורם

עד אותה , אבל עוד עלולה החטאת לרדת עד סוף   הדיוטא התחתונה, תחלת יחשה ולפרץ במה שאין ל

רק מלובשת באיזה צורה של תכונה משפטית , ורת המשפט רק הברה ריקנית מכל תוכןצ המדה שתשאר

. עחרזב תונתמ תליטנ והזו , ימינפה בלה תעיבת דצמ אל לבא, וירבה לש ןוציחה רדסהת בשביל

אוה ,  ןכ תויהל ןכתי ךיאו ויה תונתמ אלה ז"כב םנמא.  רבכ עחרזב ולטונשונתמ םהילע ןיאת ןויכ

, ובקרבה אין שום יושר ושום משפט, א שמה בעלמא"נראה על צורה משפטית שאין לה כה אלא



, עד שאיננה נזקקת אפילו להתחלת מדידה כדי לגלום על ידה, אמיתי סותר אותה מיניה וביהה וההגיון

במע ט את  עקת  הלב הפנימית הצועק בקרב האדם על  עושק ונלוז שהוא השקיט לפחות אף ל כדי

כל אלה הציורים בסידור מדרגותיהם יוכלו . כבר יוכל החטא לגרום עד למטה ממדה זוש ,עושה

שהם עומדים לסדר את הי שוב המדיני על , וצאות מנטיה אחרי הבצע של שופטי ארץת להיות

, תהילים צז. . א, י שבת י"עפ. . ב"מ, ד"אבות פ. . נז �." צדק ומשפט מכון כסאו"אשר , אלהיה מכונו

  �.ב

 

 gp. 

 
כל דרכיו ל ויהי דוד"שנאמר , כל האומר דוד חטא אינו אלא  טועה, ר יונתן"ר שמואל בר נחמני א" א

לעשות ' זית את דב ר דב מדוע"אלא מה אני מקיים , אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו, "עמו' משכיל וד

, נקנה לו בהרגל ובציור, קרי לאדםמ כשרון הקדושה והטוב יתכן שיהיה. ש לעשות ולא עשהשביק, "הרע

י "אופן זה מתחלף לפעמים ע, בוססת עליומ מ לא בא הדבר עדיין שתכונת עצמיותה של נפשו תהיה"ומ

עד שיסוד חייו מיוסד הוא רק על , מדה גדולהב ויש שהכשרון מתגבר. מקרים עזים המתנשאים באמץ

השראת הקדושה האלהית על . אינו יכול להפרד מחייוש ואיננו יכול להפרד מהם כשם, וב והקדושההט

התעצמו בקרבו כחלק , היושר והקדושה, שהמדות הטובות, וז האדם תתכן  להיות רק בהיותו בא למד ה

ם תגלה  אמנם עצמיותו של אד. א כלל שיבא חטא לידו "א" עמו' וד "]בו[כ מי שכבר נאמר "ע, מחיי נפשו

עד שלא יכיר כח הכרעתו בהם , כ למעלה משלטונו של אדם"עיוני הלב הנם כר אבל, רק בהתגלות המעשה

מ יכול להיות "מ, ם גם תכונ תו העצמית היא נפלאה וקשורה ביסוד חיי הצדק בעצמםא ,כ"ע. מדי עברם

יה נאמר שמה תופיע התכונה העצמית שעל, על תחום המעשה. עשות הרע אבל לא עשה ל שביקש

הנטיות הנן קשורות זו בזו  בטבע הנפש בכל . שאין אפשר שיבוא חטא לידו  בפועל, "מוע 'וד"

ההכשר הזה כבר יהיה פורע פרעות , כ אם אחת  הנטיות תהיה מוכשרת לחטא"ע, הקיפהו רחבה

א כלל שתהיינה שלמות ומוכתרות  בכתר  "וגם יתר   התכונות א, תכסיס הנפשי במילואוה בכל

, רק באופן ציורי, יבא על ידו חטא" עמו' וד"א כלל שמי שנאמר עליו "א, כ"ע. אוירכ הקדושה

פ תולדות הזמנים ושינויי הציורים "שזה יתכן להיות ע, תכונה הנפשית לא תתגלה שמהה שכל

פ שהם מתעצמים תמיד בכללותם על "אע, שטף החיים ההולכים ומשתנים בפרטיותםב הבאים

שמתגלה באמתתה ר ק  , פ ערכה ומעלתה המדוייקת"ע,  של הנפשכללית של עצמיותהה התכונה

  �.מעשה והפועלה בחיי

 

 hp. 

 
מ שונה  , בי אומרר ,"לעשות הרע' מדוע בזית את  דבר ד", רבי דא תי מדוד מהפך ודריש בזכותיה דדוד, ר" א

 לעשות שביקש, "לעשות"תיב כ וכאן, "ויעש"שכל רעות שבתורה כתיב בהו , רעה זו מכל רעות שבתורה

אלא שצריך  , נטיית הדרישה והחכמהל כ  ראויה להצטרף"היא ג, הנטיה המוסרית הישרה. ולא עשה

הרגש הפנימי הנטוע בלב כל אדם ישר לבקש ה אין ראוי לעזוב את, כ"ע. להתנהג עמה במשפט כראוי

דם בקרבו ועלינו לדעת שבכל הפתחים שנתן יוצר הא. לשבחו בפרט הנודעים למעלה, להצדיק את אבותיו

, כ זה החפץ של קיום דברי חכמים מכובדים"נחשב ג, מיתיים ומועיליםא לבא על ידם למחקרים טובים



אשר עם אמנם בכל מקום שאין שום אופן לבא בדרך האמת   , גדולים והחביבים ביותרה ודרישה לשבח את

נעולים  , שערי העבר, והשערים, אבל בכל מקום שהדרכים שקולים, ם משוא פניםש לא יהיה

] להצדיק[שמתגב רת ביותר בלב בנים , ראויה היא הנטיה הטובה והעדינה הזאת, פרטיותםב לפנינו

שר א לפנות למקצע הדרישה בדרך הזכות והכבוד ככל, לקחת חלק בהכרע הדעת, בותיהם הראשוניםא את

היא טובה ש פ"אע, כ עקבות של חפץ משוחד"אמנם באשר יש בנטיה זו ג. תוכל יד האמת והיושר להגיע

אבל אחרי , רובה להק כ היא צריכה לבחינה יתירה יותר מדרשה אחרת שאין הפניה התכונית"ע, וישרה

עצמותה של הדרשה ש פ"אע, כ"ע. הענין בא לבירורו הראוי, הבחינה וההתאמה למשפטים אחרים

ה לדרוש בכבודו נטייתו רבו ,כיון דאתי מדוד , מ רבי "מ, קרובה היא לדון, שביקש לעשות, "לעשות"מ

כתוב ] שבכל מקום[מ "שבכ, לליתכ י הקפה"עד אשר בירר ע, לא הסתפק באפשרות הלשון לבדו, וזכותו

והבקשה . זכות שבקש לעשות ולא עשה ה ובזה יוצאת, כ ועשית"והיה ראוי לכתוב ג, "ויעש", לשון עבר

וכחותיו , וחפצו כביר, ל ונאדרצריך שיהיה רוחו גדוש ,המעמיד ממשלה וממלכה רבה, באיש גדול, לעשות

כי נשמרה רגלו , שאמנם נסתמנה גדולתו במה שלא עשה, דולהג כ זכות"הוא ג, כוללים עזוז חיים גדולים

, שהיא אות על הגדלת הנפש ועז כחותיה, את ההכנה של בקשה לעשות הרעז אמנם. דרכיו ' מלכד ברצות ד

הוכיח הנביא שזאת הבקשה , המצא בו במדה אדירהעליו וגבורת עז נפשו ראויה לפ שכפי גדולת חובת

באופן ציורי פנימי באיכות הלך הנפש והתעלות כבישת כחות  , י אופן מכובד"התראות על היתה ראויה

כי ", הדבר' ומדוע הי, והתהפכם לטובה ולגבורה עליונה ומועלת באומה ובעולם, התפרצםמ גדולים

ראוי ש ,פ שזאת הבקשה בעצמה טובה היא"אע,  הרע בעיניול זה הצורך של בקשת עשיית" 'ת דבר דא בזית

הכרת נטייתו ו הרע] אל) [על(והאפשרות , שיהיו הנטיות הנפשיות בלתי מוגבלות ב אדם גדול רב  ושליט

בל בעצמות הענין הוא א .שרק עם זה יוכל להפנות כח חיים עצומים לברכה לאדם רב, תהיה חיה ואדירה

מה גדולה היא פעולת צדיק כב י ר  כ ומזה ידענו, כן ממה שבקש לעשות, עשהכן ממה שלא , מזכותיה דדוד

וכמה , לא חסר מאומה מכל עצמת חייםו ,שאפילו הצד הנטפל שבנפשו הוא רב אומץ, רב כח לב כזה

י "עפ.  . נט �.ועמו לעד'  לרומם שם ד, ליונהע שכל אלה נצמדו לעבודה, נפלאה היא המלכות והקדושה

  �. ז, י שם טז"עפ. . כו, משלי ג

 

 q . 

 
ז המלוכה ע החרב היא המורה תוקף. שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת, "את אוריה החתי הכית בחרב "

, המלחמות הנן צריכות לוש ז שהעולם עומד הוא על מעמד כזה"שכ, הנתמכת בכח החיל ואנשי המלחמה

. היות מלאים עם כל מכ שיריהםל הרי תוקף ה עז והגבורה הנם הדברים היותר נדרשים, פ"לעתים עכ

, ליט ורצונו יהיה רב כח למען יתן עז לעםש כדי שיהיה חפצו, אמנם עז המלוכה מביא לאמץ את כח המ לך

מאין פנות אם באמת העם חפץ בצדק או  , ל המוסרש ובכל העמים הנה עז העם ותקפו זה הוא קץ הגובה

אבל לא כן חפץ . ד היותר עליון לכל פועל ומשפטפץ המלך היסוח כ יתכן לפי זאת התכונה שיהיה"ע, ברשע

כ אם חפץ "ע, הם  הנם יסודות העולם ויסודות האומה בכללה', רכי דד הצדק והיושר שהם, בישראל' ד

הגוי , כאשר אין חפץ ורצון העם, לא יתן  עז לעם כשיהיה נעשה ונשלם, דקצ פ"המלך לא יהיה מיוסד ע

עם כל נטייתו בזה להאדיר את   , כ"ע. ה"א חפץ אל אלהי ישראל בשהו, פץ חסד וצדקח רק אם יהיה, כולו

תכונה ה ז ראוי היה להשתכל על"בכ, י הכרת הרחבת שלטון רצון המלך"ע, ממלכה ושלטון חפצהה עז כח

, ל תורת חס דש פ אורח חיים"שלא יכון בהם שום תוקף ועז ר ק אם יהיה מ יוסד ע, המיוחדת של ישראל

טעם מרידה ופגיעה מ לפחות בפעם הראשון להריגת אדם,  לדונו בסנהדרין היה לך, כ"ע. תורת חיים



.  . ס  �.אלהי השורה בקרבוה כדי להראות שחפץ המלך הוא שליט רק מפני אור  הצדק, בכבוד המלוכה

  �. לרצון: ל"אולי צ

 

 `q . 

 
 כותב לא שתו ד"ב כל היוצא למלחמת, י"נ אר"ש ב"דאר, לקוחין יש לך בה, "ואת אשתו ל קחת לך לאשה "

ותפים לצרכי קנינים ש והנן מצויירות כעין אגודת, שמטרת הווייתן היא חמרית, האומות. גט כריתות

שתהיה תמיד חוזרת אל  כ , אצלן תהיה אהבת האומה  בכללה רק אז  מבוססת, אהובים או נדרשים להן

בריות כשם שחיות מד, אומהה אל הטבת מצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגדה, הפרטים

אימו ץ  , כ"ע. יוח של טרף משותףר הבודדות בטבען מתקבצות לפעמים לרגלי צרה משותפת או למחזה

כ היו הנשים באות "ע, מכשירי זריזות הקרבמ הוא ראוי להיות, הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן

 מצד ,מצד צורתה, שתכלית מציאות האומה, עקבי לא כאלה חלק. במלחמה ומשותפות עם הבעלים

זהו החפץ , זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, שפוך עליהה ' בשביל קדושתה ורוח ד, נשמתה ואורח חייה

זהו הנותן עז ועטרה להויית המשפחה עצמה בצביונה , כלל כולוה העליון של כל יחיד באומה ושל כל

טל אהב ת   אז כשרגא ב טיהרא תב, תור לעבוד לטובת האומה בכללהה בבא, כ"ע. המקודש הישראלי

, פ חשבון של הצלחת הפרט"היציאה למלחמה לא היתה ע. הבת האומהא לבל תחלל את עז, המשפחה

הוא צייר בעצמו כאילו התיאש מן החיים , לא. מלחמה יהיה מוצלח ומאושרה שחשב שכשישוב מן

ותב כ כ"ע, לרומם קרן לעמו' מ למות מות גבורים וקדושים במלחמת ד"שמחה עב והולך הוא, הפרטיים

בהיותו , אשתו ליאש את לבבו בכ ל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בול גט כריתות 

התוכחה אמנם . מהלך עבודת הקודש  של העם כולו, הלך של רעיון יותר כללי ויותר עליוןמ דורך

אין הדבר ראוי להשתמש בעילויים , שבשעה שהכלל הוא מתרומם ומתקדש ביותר, יאה נמרצה

 ,היתה זאת' מ מאת ד"ומ. י התרוממותם העליונה"שנעשה חפשי ע, מצב אחד מהם הפרטיב לנגוע

פועל את  ב ועוד יש בזה הוראה המאמתת , שסוף כל סוף גט כ ריתות כותב לאשתו , שליקוחין יש לך בה 

מ "מ, נסתבב במכאובש פ"ז אע"שג, הניתוק המעשי מחיי המשפחה הפרטית בשביל הענין הכללי הלאומי

גבורת ישע י מינו הנטויה על עמו ב ,רומ מה ' להגביר חיל ולאמץ רוח בעז ימין ד, הוא שיהיה לברכהסופו 

  �. ז, שם כ. . טז, תהילים קיח. . סא �.ונחלתו

 

 aq . 

 
. ילע שנענ התאו אף  אוריה החתי אי, מה חרב בני עמון אי א תה נענש עליו, "ואותו הרגת בחרב בני עמ ון "

פ הערך שהיושר "עקרו עב יולת, ולוכ םעה םצוע אוהש, תוכלמה קזחח דוסיש,  פתולגהל ךירצ רבדהש"עא

שהעז העממי  , ריך ודרוש להיותצ מ ודאי עצם הדבר"מ, קשורים בתוכו, שהוא אמתת העז האלהי, והצדק

שבזה יבוססו כל המטרות , יותר עליונהה וכבוד הכלל ועצמתו צריכים להיות במעלה, יהיה מוחש ומורגש

נטיה לאהבת העם בכל רחבה ועמקה שהיא מצויה ה אמת שלפעמים נמצא עצם. טהורות ועליונותהיותר 

אהבת העם  . אבל לא באותה ה מדה שהיא מצויה בהן, ענינינול כ"שאנו יכולים להתלמד מהן ג, באומות

ותתגלם בזה ברשעה היותר , סה שמתקב צת בקיבוץ גדול ומסודרג תבוא לפעמים מרוב אהבה עצמית

היא , א מישראל"הצריכה להקבע בלב כ' אבל אהבת עם ד. להשחיתו בכח רב ויד חזקה  לבלע, גדולה



כאותו   , במלא העז והמשגב' מ צורתה החיצונית צריכה שתהי"ומ. אלהי הכלליה מיוסדת על עומק היושר

בן בני עמון נקראו על שם . עמים שאינם יודעים שום רעיון יותר נאצל מאהבתם העצמיתב המשגב היוצא

ז שלהם נטלה אצלם ציור "וע, רגש העממות היה בהם חזק ואמיץ, נקרא לאביהם מאמו ש עמי

ותהי "הטוב שבהם צריך להכניס בישראל . המלכות והעממות בחוברת, לכום שיקוץ בני עמון מ ,המלוכה

חק  , יןענה כי עצם, א נענש עליו "אף אוריה החתי א, א נענש עליו"מה חרב בני עמון א, " אש דודר על

דר העם וכבודו  ה שהיא הכרת, נ למטרתו הגדולה הכללית"עז בידו בצדק גם לדון ד, תוקף כבוד המלוכה

שמוא ל ב . . ז, ה,  מלכים א יא. . לח, ברא שית יט. . סב �.שלא ינקה כל הנוגע בה, הנקשר בכבוד המלוכה

  �. ל, יב

 

 bq . 

 
, נשאה היאה יסוד המלכות". פ השדה חונים"דוני עואדוני יואב ועבדי א"ל "דא, מורד ב מלכות הוה, ט" מ

לתפארת של הגוי ו שיהיה הרוח הנשגב והמרומם של המלך הקולט בקרבו את האוצר ה יותר נעלה לגדולה

נהגת המלכות היוצאים אל  ה הרוח הנעלה הוא מתלבש בסדרים ותכסיסים של. פועל באומה כולה, כולו

יהיו החקים , מלך רק צל מלךה שיהיה, בהשפלת המלוכהאמנם . י העם והצבא"ומתמלאים ע, הפועל

פ "אבל הרוח של הממלכה יהיה ע, לטוןש והצבא בכללו סר למשמעתו כדבר מלך, והסדרים נאמרים בשמו

ולא אדון לשר , אופן נחשב המלך רק אדון להעםה בזה, פ חפצם ושיטתם"שרי החילים הרודים בעם ע

, שתאשר את העם כולו ברוחה, הנה זאת היא תעודתה', ד פ"ה עאמנם ממלכת בית דוד אשר זכה ב. הצבא

כפי המורה מסידור  , אוריה היה. שר הצבא כולם עבדי המלך הנםכ ,כ כעם הצבא"ע, אשר עליה' ברוח ד

פ משטרה על העם השומעים לקול המלך אשר שמו "העריץ את המלוכה עש מאנ שי זאת הדעת, המאמר

א לפי מחלקתו ומשרתו בעניני "וכ, פ שר הצבא"א ראוי להעשות עפנימי חשב שהוה אבל הרוח, עליהם

לע קר וינפב ךלמה םש , ךלמה ידבע ללכב וללכ אל רשא, אוי תא תד חוימ הכרעמל קלבחב כ"ע. האומה

ערך  ה ומשגה בהכרת, מכתה כזאת  היה אפשר לצאת כשלון גדול לכל שבט הממלכה. חיל ההמוניה ארקיו

העליונה עדי  ' ד פ עצת"והולמתו ע, שהממלכה העצמית היא נחלתו', יח דאשר על ראש מש' של ממלכת ד

  �.יד, עיין ישעיה ל. . סג �.ואוריה היה בזה באמת מורד במלכות, עד

 

 cq . 

 
ישנם שני ". חתיה רק בדבר אוריה"דכתיב , כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריה,  אמר רב

, אפילו הפרטי, היה המעשהי פ רוב"ע. פ מעשיו הנגלים לפנינו"דם   עאופנים שבהם אנחנו מעריכים את הא

שיגלו לפנינו , כ במציאות"אמנם יש ג. ערכוו א להורות לנו את טיבו של האיש העושה"לא ללמד על עצמו כ

מסיבות  , א הנם תולדות חיצוניות"ופיו ותכונתו כא והם אינם קשורים כלל בעצם, מעשים מאיש אחד

וזה מזדמן בין במעשים טובים בין , וחו ומדרגת מוסרור צא מעשה כזה מתחת ידו ולאשונות שגרמו שי

צריך השקפה , איש שמתגלה ממנו מעשה אין לו יחש עצמיש להחליט, ז"אמנם לדון ע. במעשים רעים

ולאחר העמקה מקפת א ז נוכל להחליט אם נמצא  מעשה , ונים אחריםש עמוקה בערכו של האיש מצדדים

ובזה העיד . שהוא ענין בודד שלא נמצא לו הערכה עם ערכו הכללי של האיש, כונתות  ישר עםשאין לו קשר

לא נמצא לו  ת כונה קיימת  הגורמת ענין , מעלליו ותכונותיו, כאשר נתבונן היטב בכל  דרכיוש ,רב על דוד



] ביה[  משכחת ו לא, ואין לו קשר  עם שארי תכונות חייו וערך מצבו הנפשי, א הוא דבר  נבדל לעצמו"כ ,זה

  �" .רק בדבר אוריה" בתור חזיון יוצא מן הכלל שנאמר , בר מדאוריה 

 

 dq . 

 
מוסרית היא ה מי שנפשו. קשיא, ר"ר קבל דוד לה"והא, מי אמר  רב הכי,  אביי קשישא רמי דרב אד רב

ט באופן אשם באיזה פרו ויעבור, פ שיכול להיות שיזדמן לו מקרה היוצא מכלל תכונתו"אע, בריאה וחזקה

תכן זה להיות רק  במקרה  של כח י אבל לא, שלא יהיה להמעשה ההוא ענין ויחש מכוון עם ערכו הכללי

וכאדם יעבר ברית  , חשבה בלתי ברורהמ מצד  התגברות איז ה תכונה זרה או איזה, המתעורר מצד עצמו

דבר זה לא , ריושפע מאחרים באיזה רפיון מוסמ אבל שיהיה האדם הבריא לגמרי במוסרו. מבלי משים

בשעה שאחרים באים מן החוץ לשלוט עליה , עצמיתה כי בטבע כל נפש הוא למצא את התגברותה, יתכן

להיות נכפף , אז י היה רך, ם ימצא בא דם איזה רפיון תכוניא ורק. ולהמשיכה בדברים אשר לא  כפי רוחה

 אז ימצא מיד העז הפנימי ,אבל אם יהיה טבע נפשו אמיץ, לא כשורהש להשפעה הזרה של אחר במה שהוא

, בהיות התכונה הכללית אמיצה, כ"ע. ולא רוחו, בא מן החוץ לשלוט עליוש היוצא במחאה על כל מה

א לומר שיקבל לשון הרע בעשיית מעשה שלא  כד ת  "א, יננה קשורה בכלל מסכת   הנפשא והמגרעת המקרית

  �.ז, י הושע ו"עפ. . סה �.שפעה חיצוניתה פ"ע

 

qe . 

 
א ל המלך הנה הוא בית   יבאצויאמר לו המלך איפה הוא ויאמר "ר דכתיב "קבל דוד לה, ב אמ רר,  גופא

מכדי חזייה דשקרא  ". ישלח המלך דוד ויקחהו מבית מכיר בן  עמ יאל מלו דברו, מכיר בן עמיא ל בלו דבר

 אל המלך ויאמר ציבא, ויאמר המלך ואיה בן אדוניך"דכתיב , ט קבלה מיניה"מ, כי הדר אלשין עליה, הוא

נה לך כל אשר למפיבושת הויאמר המלך לציבא "דכתיב , מניה קבלדל "ומנ, "'הנה הוא יושב בירושלים וגו

, ר לבד מה שקלקולו נראה ברור"איסור קבלת לה ".ויאמר ציבא  השתחויתי אמצא חן בעיניך אדוני המלך

תכונה הנפשית להטיל העל על הוא פו, ש לרדוף אדם על חינם"כשהוא יוצא למעשה להפריד בין אחים ו מכ

ובזה תגדל השקפת הרע בעולם , חשד ואיבה על האנושיות מתוך איזה מעשה או דיבור הנראה לדון לחובה

. והמעשים דיעותהויוכל לצאת משפט מעוקל על כל מהלך , עיני האדם יותר ממה שהוא באין ערךב

שהוא מכון כסא   , סד והמשפט המיושרכול הוא להטיל פגם ביסוד החי, וכשיקרה מפגע כזה בכסא  מלכות

מצב המורה שעמד בו אז דוד בהיותו נרדף מהרעה ה �.ה שתהיה המטרה מלאה אהבה וחסד כוללת"הקב

שגם זה נכלל , האיבהואין פלא שגרם להטות מעט את השקפת האהבה והאימון לצד החשד , שמתוך ביתו

ואמר   הטיל ציבא קוצים בעיניווכאשר בתחילה כשביקש לעשות חסד עם מפיבושת, בכלל העונש

כלומר לא במק רה הוא יושב , "לו דבר"לא ב מקרה קרא  א ת שם המקום , ברד כיר בלומ שהוא בבית 

מדת זהירות ודאי ראויה , ולו דבר וענין בזה בשבתו שמה, וליטיקאפעיניו ולבו נשואים לעניני , א"כ, שמה

. הלוקחים יודע להם ענינו ורעיונותיושלקח באופן כלומר שנ, כ לקח אותו מלו דבר"ע, היא ולמיחש מבעי

אין עליו ש, זה לנו האות שיצא מזוקק, כ שיהיה מאוכלי שולחן המלך ככל בני המלך"וכאשר הוסכם אח

לתן לציבא את אשר   , למה קבל , כ כי הדר אלשין עליה בעת צרתו"ע, שמץ חשד של חתירת הממלכה



ורוממות נעימת זמירות  בהתעלות הנפש  , י תלאותיו"דוד  עלא שקודם שנצרף לגמרי כסא א �.למפיבושת

שלימות המלכות שיהיו נמצאים כל הכחות הנפשיים באוצר הגדול למוכרח הוא הדבר , אל מרומי קו דש

הוא קבלת , ל הכחות הרעים ועיקרםש] ם[מוסד. וגם כחות רעים לא יתכנו להיות חסרים, של נפש המלך

ת הרע אוהנטיה להביט על העולם בעין סוקרת , ערה רעה מרעי אדםי ה"ההכשר להיות מושפע ע, ר"לה

שרק כשהם נצרפים ונמתקים הם מוצאים מקום הגון , זה הוא היסוד לכחות של אבירות וקשיות לב, שבו

עד שהיא ,  היא כוללת עטרה של מלכות בית דוד כ"כאבל . בל טרם  צירופם הם לרועץא, ומסודר בהנהגה

, כשם שלא יחסר לה שום כח טוב, ה כללות הכחות להרעב שלא יתכן שיחסר ,נמשלת להבריאה בכללה

ההשקפות המרות שלה יהפכו שכי העין החודרת , כ על האושר והטוב"ומכללות הכל תעמוד במילואה אח

כ הכרתה את טוב  המציאות ואת  אור האהבה והחסד במעלה היותר ברורה רוממה "תהיה אח, לטובה

עטרת " "כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן  סלה", ים והפגימות מתמלאותהמיעוטים מתרב. עליונהו

      �".שראל חי וקייםידוד מלך " "תפארת לעמוסי בטן

 

ק "כתיב  לח, הילים פטת יגום לבנהק  �. א, כה ה"ר . וס

    בענין: אולי

 

qf . 

 
רד לקראת  י ומפיבושת בן שאול "תי ב דכ, דברים הניכרים חזא ביה, ר"לא קבל דוד  לה,  ושמואל אמר 

א ירושלים לקראת המלך ב ויהי כי"וכתיב , "'ואת בגדיו לא כבס וגו, המלך ולא עשה רגליו ולא עשה שפמו

כי אמר עבדך אחבשה לי , מניר ויאמר אדוני המלך עבדי, ויאמר לו המלך למה לא הלכת עמי מפיבושת

ואדוני המלך כמלאך , ל אדוני המלךא  וירגל בעבדך,החמור וארכב עליה ואלך אל המלך כי  פסח עבדך

דבר עוד דב ריך אמרתי  א תה וציבא תחלקו א ת   ת ויאמר   לו המלך למה', האלהים ועשה הטוב בעיניך וגו

ל אני "א, "קח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתוי ויאמר מפיבושת אל המלך גם את הכל, השדה

ברוב . לא עליך יש לי תרעומות אלא על מי שהביאך בשלום, כךי ל אמרתי מתי תבא בשלום ואתה עושה

מהכרה פנימית שבאמת יש , ברים רעים הנאמרים על איש לרעהו מרפיון נפשד הפעמים נובעת התקבלות

אבל מי שלבבו לב טהור ויודע זכות  , וכי הוא ראוי להיות נרדף ושנאוי, מה לפחודמ לו למי שנאמר עליו

. ו בוזא לא יכנס בלבבו מה שאומרים שאחר דבר עליו רעה, א רק להשכיל ולהיטיבחפצו הפנימי שהוו נפשו

כ "יא גורמת  ג ה כך, ר היא נובעת מיקרת הנפש וטהרתה"אמנם כשם  שפעולה זו של מניעת קבלת לה

איש רעה וירחיק עולה מאהלו ל לא יעשה, שהמחזיק בה תיקר נפשו בעיניו ויתרומם מכל דבר שפל ונבזה

ולהיות באמת   , השפיל את  הנפש יותר ויותרל הנפילה בזה החטא גור מת, ולהיפוך. מרעיוניוושמץ דופי 

אנשים מצויים שהענין המיוחד שמעוררים עליו לגנאי יש ב ז הוא"כ. עלול להיות שנאוי ונרדף מאדם רב

 פרט וטמו ורודפו הלא יש לו פנים לומר שכבר נמצא בחובו איזהש ואם באמת  פלוני הוא, לדורשו לשבח

, א"כ אין שייך לקבל הדברים כפי אותה המערכה הרגילה בלב בנ"ע, רדיפה ובוזל שלפי האמת ראוי הוא

הצטרף ל שסוף כל סוף  המשקל יוכל, אפילו אם יהיה בלבבו איזה דברים והוכחות, האיש ההוא לשנא את

מנם א �.השני         כשיכריע את כף הספק מצד אחד ואת כף הצדק שיוכל להיות בחבירו מצד, לטובה

סוד לאומה י מלכות בית דוד היא. עד שהדברים הניכרים מספיקים להחלטה, כ כללי"כאן היה הדבר כ

מים הדבוקה באומה ש היא נבדלת ממלכות בית ש אול בזה שהיא הולכת עם הנהגת מלכות, ]ית[הישראל



כות הצדק והמישרים היא דנה ליה גם את. ליסודו של עולם, והיא נושאת עיניה למרחוק, בכללה לדורותיה

המרכך לפעמים  , פ ההוה לבד"לא ע, עולםב פ מדת הנצח והאחרית הגדולה שיש לכללות כנסת ישראל"ע

ד ביסודה דבקה "כ היתה מלכות ב"ע. ברד מפני שאינו יודע אחרית, את הלב לפי המראה של השעה

ליונה של דוד שהיה לבבו שלם עם את היתה המעלה העז ,הנשגבה' פ עצת ד"ועושה כל מעשיה ע, לנבואה

כש ם שנראה לפעמים לקוצר רוח האדם ועינו הכהה , להנהגה כזאת ההוה אמנם יתנגד פעמים רבות. 'ד

וכאן , פיבושת היה בלבבו מסור לדרכי מלכות שאולמ �.הנהגה הכוללת האלהית כ תהפוכות בסדרי"ג

 לא חשב להוציא אל הפועל מחשבות  כ"ואולי ג, כולי פ שלא היה"אמנם אע. התגלה בתור בן שאול

פ שהם שרויים "ורעיונות כאלה אע, כ מזיקות  הרבה מאד"ג אבל דיעות לימודיות כאלה הן, פוליטיות

נוחה מלימודים ושיטות , דעת המלוכה, שאין דעת ו, נכון להראותל כ מצא"ע. בסתר לבב הנ ם מתגלים

לא העלה על , הוא אמר מתי תבא בשלום התבאר ש, מפיבושת. מעשהב פ שהם אינם מתגלים"אע, כאלה

אבל , כ דברים נעלמים"ואמנם כמ לאך אלהים המלך להשכיל ג, יחש המעשהב דל שפתיו ודעתו הפנימית

כי אמנם במקום  שאדם רוצה לילך בה , בוההג חשב שדוד עשה, ו באומה שלמה"קו הוא הרבה לדבר

אבל באמת זאת   . פות של מרחק לפעמיםת המסילה לרמוס את מו סר ההוה מפני השקא מוליכים אותו

אבל , הוכנו אמנם הכחות שהסדר האלהי כך יתקבל בא ומה. תדבר על בית עבדך למרחוק ו ',היא עצת ד

והמשטר האלהי יושפע , ומר שאפשר לכונן סדרים שעל פיהם יונהג סדר כללי באופן אחרא הוא

לכות מ אבל הוא לא הכין לב כי.  העתידבאופן שיהיה השיקוף נובע ממעמד ההוה אל, דרכים אחריםב אז

כ הדברים הם "ע ששינויי הזמנים והדורות לא ישלטו, א ממלכת עולמים"כ, בית דוד לא ממלכת שעה היא

בערך ו ודוד עבדי נשיא להם לעולם", ליהע     ,ממש נוגעים כתרעומות כלפי מעלה

מוקה לתוכן ע א חדירה"כ, ר"אן קבלת להאין מקום לומר שיש כ, כולל כזה הנוגע לסדרי האומה עדי עד

     בשביל להצדיק צדק עולמים ולתמוך כסא דוד וממלכתו באמת, הלב באמת וצדק

צבאות תע שה '  ובצדקה מעת ה ועד עולם קנא ת ד"

 זאת
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עשה מריבה עם ש אלא  מתוך, וכי מריב בעל שמו והלא מפיבשת שמו, "ובן יהונתן מריב בעל" היינו דכתיב 

ויבא שאול עד עיר עמלק וירב " נ דכתיב"ב, נצא הא דאמרן, יצתה בת קול ואמרה לו נצא בר נצא, בעליו

שהם מתנשאים , פשות גדולות וטובות מא דנ ישנם אנשים גדולים בעלי. ר מני על עסקי נחל"א, "בנחל

, בחטאות האדם שגרמו כמה דברים של עמל ושל טורחש בפנימיות טובם וזוך נפשם מעל כל אותן הדברים

,  בתוכיות שלהם אינם חסים כל עמל ואון. נהגת התולדהה לישרם ולהעמיד על מכון הראוי את כל מערכת

ואת הצורך הגדול הנמצא בסדרי המוסר הכללי האלהי , רשעה כ אינם מכירים כלל את הערך של"ע



אותם האנשים מתוך . לטובה עדי עד, וד אלא להפכו לברכה ולקדושהע ולא, להכחידו ולמנע את הזיקו

מזה המשתרעת אל העתיד מעבר , וכלו למצא לבבם שלם עם ההנהגה של ההוהי לא, שאין בהם שום דופי

רק גדולים מזה הנם האנשים היותר . ליחד את פרודותיו ולהישיר את עיוותיו ,ואל העבר מעבר מזה

המשכילים את עומק הצפיה האלהית הסוקרת עד סו ף  , מבינים את  עומק הטוב עם עומק הרעה ,כלליים

שהם משיגים במבטם התמים והפנימי להגיע לסוד , מראשית ועד אחרית, הדורות כל

הנובעת מצד עדינות הנפש , בהיותו מגזע שאול ירש ממנו את המדה הזאת, פיבושתמ �.עליונהה ההנהגה

כול י ולא, להיות נסלד מכל מ ראה שההוה שלו איננו לפי הטוב והמוסר היותר מבורר ונחמד, רגשה ורֹך

ריך ד שצע ,לחדור לעמק השפלות שהאדם נתון בו מצד קלקולי הבחירה הקדומים שהושפלה על ידם נפשו

, כ"ע. להים אשר בקרבוא שבו הוא ראוי להיות עומד מצד צלם, רטיות חזקות למען השיבו למצבו העליון

ובנויה לתקן את  כ ל   , צופה מרחוקה ,י מלכות בית דוד בפועל ובמעשה"ההתגלות של האור האלהי שע

 התובעת צדק לא יכלה להתאים עם נפשו, אלהי להאיר את כל המחשכים בכח גדול ובעז, מעקשי העולם

מה ששאול עשה , הוא עשה ברעיון מריבה עם בעליו . ירידותיהו מאין פנות א ל המציאות, ומוסר מוחלט

, שלא יכלה נפשו להיות משתפלת לעומק הרע כדי להתרומם על ידו לעומק הטוב, דרךה כ בזה"זה בפועל ג

 מאד בטוב המוחלט ולא  הוא היה קשור. לכות בית שאול משום שלא היה בה שום דופימ ולא נמשכה

הרחוקה  צפיהה החילוק שבין צרכי הפרט לצרכי הכלל וצורך. וירב בנחל על עסקי נחל , זוז ממנול יוכל

כ "ע, היה קשור עמו בחזקהש לא היתה יכולה להתגבר על כח השעה, י אור הנבואה"המיתממת דוקא ע

',  הכללות והמלוכה של ממלכת דמה ע שצריך, וליחש המלוכה. א מלכות של שעה"לא היתה מלכותו כ

א באופן "יתה יכולה להתאים עמו בדרך טבעי כה לא, שהצפיה האלהית הוא היסוד היותר נכבד שבתנאיה

זה החלק של ] על[מ "מ, בכללם רמה מעלתם עד אין ער וךש ואף  . " רמה קרני ולא  רמה פכי", מלאכותי

'   ד"נאמר , אשר מרחוק  תשא דעה,  ישראלאלהי שבממלכתה מניעת ההסכמה עם הסוד, ההפסד וקילקול

    " וירם קרן משיחו ויתן עז למלכו, ]'וגו[יחתו מריביו 
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ת קול ואמר ה  ב יצתה, "אתה וציבא תחלקו את  השדה"בשעה שאמר דוד למ פיבושת , ר" אמר רב  יהודה א

, מו כל הכחות כולםע צריך שיכלול)ש(, ההכשר הכללי להנהגה. לו רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה

המכונה מתנהגת לתכלית  ו אמנם רק אז  תהיה ההנהגה מסודרת , רעות והקשות הרבהשבכללם הנם גם ה

אבל אם תולד איזה . השימוש הטובו הראויה כשיהיה השימוש עם הדברים המוכשרים להזיק לפי הצורך

אז תחדל , ותר מכפי המדה הראויהי נטיה שהיא מכשרת את  הנפש להתפעל מדבר המזיק והמרעיל

רבים הצריכים להנהגה כללית מרכזית  ה וכאשר בכללות הכחות. ת לתכליתהההנהגה מהיות מכוונ

יש בו צדדים של תועלת וצדדים של חולשה  א"שכ, א שלא יהיה בה קיבוץ של המון כחות"א, מסודרת

שיועילו להותו של העם בכללו , לסכסך דברים רבים אלה באלהו עד שיוכלו להפריע פרעות גדולות, והיזק

עד שכל חלק  רשום יתפתח בסגנון  , גיע אז הצורך לחלק את  המערכותי ,ים והחמרייםבעניניו הרוחני

כיון שכבר הוכשרה המחלה של הכשלת כח אחד לחבירו , חד למוקש לחבירוא למען לא יהיה כח, מיוחד

כ מן הרע שהוא נודע "הכשר הכללי להתפעל גה �.של  החולשה לאיזה מן הצדדים      י הנטיה"להתגלות ע

מ קור , וא שימצא  בנפש הגדולה והכללית של שורש ישיה מוכרח,  תור קלקול בנפש יחידית פרטיתלנו ב

, א כשלא תצא מגבולה הראוי לההטבה הכוללת"כ, צרכת להחלקנ אבל רק אז לא תהיה. מלכות בית דוד

שכח  כבר הוכשרה הנפש הכללית להחלות בזה , חוץ מן המדה, סיעה אחת לברפ ]שיצא) [שיצתה(אבל כיון 

א "א שלא יהיה בכ"א, באשר כללות סגולות מיוחדות הנצרכות לכללות האומה, כ"ע. שניה אחד יעיק על

  למימינים בה סמא דחיי ולמשמאילים בה סמא , ככל הדברים גם היותר טובים, ח טוב וגם כ ח רעכ מהנה

קדושה שבה  ה צד, וכאשר הסדר של האומה להנהגתה הפנימית והחיצונית ישנם שני צדדים, דמותא

ככל ] ת[וליטיפ והצד העולמי ברוממות, ד"שיסודה ננעץ במלכות ב, ממלכת כהנים', בתור ממלכת ד

ואין בהם שום , חדא אשר בעת התמימות הגמורה כל  אלה נובעים ממקור אחד ומ תקשרים בקשר, העמים

כ הוא  כלול "ור גגם הרע הגמש עד, ד"כ גדלה הכלילות המוכשרת במלכות ב "כאשר כ, דבר הסותר והמזיק

אבל כיון שזה הכח של היות נפעל . כלה לצד הקדושה האלהית המרוממת את , בה לתכלית הטוב והעילוי

.  הוכן כבר כח הסותר  להתגלה, צא מגדרו  במקצתי ר"שהוא היסוד הכללי של קבלת לה, מכח הרע החיצוני

 אחד מהם ישנם סגנונות רבים  שלכל, קדושה שלה וצד החול שלהה צד, ושני הכשרונות הללו של הממלכה

',  בעצת ד, צ התיקון שבאחרית"כ ע"עד שהוכרח אח, ז"תגוששים ומעכבים זה עמ התחילו להיות, ושונים

שהרגשתה התחילה בתור סיבה רחוקה ראשית להיות מורגשת , פועל החלוקה המדאבתה לצאת אל

לו       ק ואמרה"ויצתה ב, השדהי ההחלטה של אתה וציבא תחלקו את "ע. סדק המוסרי שנעשה בזהה י"ע

  �.רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה

 

        hq. 

 

  �.ב, שבת פח 
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. לינו מארצנוג ולא, ז"ולא עבדו ישראל ע, ד"לא נחלקה מלכות ב, ר"אלמלי קבל דוד לה, ר"ר יהודה א" א

כח אור הנשמה ב ,ראלבתכונתם של יש, התכלית העליונה המקיפה את כל האמצעיים המובילים אליו

   ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים", האלהית השורה בקרבם

 
 החובקת את כל צדדי החיים השלמים והמאירים בכל גווניהם, וא החותם הגדול של האחדותה

העליונה   הכל בחטיבה אחת מכח האור של האחדות, המתחלפים והנראים כמתנגדים וסותרים זה לזה

   אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", עליהםהמאירה 

 
כל ו המתלוה לטובה של כל הנהגה, כל מה שהוא מיוחד בשלמות הצורה והכשרון המוסרי והמדעי, כ"ע

יסוד צמצומם ב וכל עיקר הוייתם תלוי הוא, פ שכפי הנהוג בכל עם שיש להם אופי מוגבל וקבוע"אע, סדר

לא כאלה חלק יעקב כי " ,רית לעומת דברים אפילו טובים שבסגולת אומה אחרתוהתיחדותם ההעד, זה

כ בשורש נשמת  "ע , " ני ישראלב יצב גבולות עמים למספר" , " וישראל שבט נחלתו, יוצר הכל הוא

הטוב ] אל) [על(התנגדות של איזה כח ל  אמנם ההכשר�.הוכן הכל, ד"מלכות ב, מלכות הקיימת לעד

ש ל  , התכסיס הזה. כ"גרם שיתרחב אח, שורשה כפתחו של מחט ויצא אל הפועל בראשיתשנמצא , הכללי

והולכת למעלה , אחדות עליונה חטובה ומתאמתל קושי ההתכללות של פרטים רבים שונים וחלוקים

שתחת אשר כל , התקטנות הכחות גרמה עוד. מלוכהה זה גרם החילוק הראשי של חלוקת, למעלה בקודש

בין בחיי הזמן בין , עיון מחיה משמח ומרטיב את כל  רוח  ונפשר כל, כל רגש   טוב ונעים, תכל שלמו, כשרון

חן , תפארת, כל מה שיש בו אהבה, כל מה שהוא מאיר ומפא ר, ין בחיי הכללב בין בחיי הפרט, בחיי הנצח

 כי ון שהוקטנו הכחות ולא. אחד' מעבודת ד, הכל נכלל ונשאב ממקור החיים, גבורהו עז, וכבוד

צמות ע הרחבה העליונה של גדולת הנשמה הישראלית הפנימית להרחיב את כחותיה העליונים כפיה יכלה

התרחבות ב שרק, אל ריבוי פרטים של אורות חיים, והחפץ הגדול נטוע הוא באומה אל הכל, סגולתה

, ה"ם ביי החייח ממקור, הגדולה של האמת העליונה של אורן של  ישראל היא מתגלה באחדותה העליונה

ז ה  , ז למצא מקום"עד התחיל יצרא, אבל כיון שנחלקה התיומת . " דודי צח ואדום דגול מרבבה"

כ רמה "הוכנו להיות במעלה כש כ נתקלקלו הנפשות"כ, כ הוקלשו הכחות ונפלו"הקלקול גרם באמת שכ

, הגלות מארצהוהוכרחה ל, וכל להרפאת עד שבעמידת האומה על מכונה לא, כ מקיפה וכוללת"כ, ועליונה

. ולשאוב מכולם את פרטי אורותם, אורהב להפעיל את כולם, להתפרד בין עמים רבים וממלכות שונות

י "בין ע, י עצמה"בין ע, כל הכינוס שתמצא ידהש להכיר, ורק אחרי נסיון כביר וארוך תבא אל מט רתה

ותשוב בא הבה אל  , ן ישעההכל נובע הוא ממ קור קר, עליה  י פעולות אחרים"בין ע, פעולתה על אחרים

ולא היה שום מקום התרחבות למניעת התאמה של כל מה , ר"בל אלמלי קבל דוד להא �.אישה הראשון

לא נחלקה מלכות , לשם ולתפארת, לטובה ולברכה, חי ומתענף, בחוץ להיות מתאחד ונכללש מ"שבפנים וכ

רעיונות ה והמון הנטיות, כה פנימההלאומיות החולית והמקודשת היתה מאוחדת בברכה כלולה בתו,  ד"ב

 ולא עבדו ישראל, וגווני החיים היו מתרחבים ברחבה ממקור האחדות העליונה



ולא , קודשה וכל מה שהוא טוב ונשא בכל עם ולשון היה צץ ופורח בישראל ממקורו השופע על אדמת. ז "ע

, ואל טובו' ופחדו אל ד, מלכם    דאלהיהם ואת דוי' אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ד"ו, גלינו מארצנו 

    " באחרית הימים
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להיו א 'לבבו שלם עם ד' ולא הי"שנאמר , כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, י"נ אר"ואל בר שמ" א

צריכה , סודהי בראשית, המלוכה. מיחטא נמי לא חטא, כלבב דוד אביו הוא דלא הוה, "כלבב דוד אביו

, באדם יחיד, הנהו .כ להנהגה השלמה לאומה לדורותיה"שתכלול בכחה את כל הצריך להיות נצמח אח

א באופן שלא "שלימות כה א שיהיה שלם בתכלית"פ שא"שאע, עיקר הלב הוא הרגש או הדעת המעשי

מ אין שבח ההרגשות הלביות "מ ,מטוב עד רע, מגדול ועד קטן, יחסר עמו בכח שום נטיה ושום הרגשה

די שיוכל הכח המעשי להשתמש בהם כ א שיהיו בכח"כ, שיצאו מן הכח אל הפועל ההרגשות הרעות

, גדול הפנימי בהתגברו עליהם בשכל ויושר לבבה וגם להוציא מן הכח אל הפועל את העז המוסרי, שעתםל

ונזר המלוכה הכוללת , וא גם הוא  צריך להיות כולל הכלה ,לא כן היא שלמות השכל שאל המוח החושב

יה החכמה כדי שתה, הנתיבות והמחשבות שבחכמה היסודית ברומה ועומקה כל, צריך להקיף כל הסדרים

היא לא תוכל להסתפק במה שיהיו הנתיבות , אבל החכמה. הנהגה שלמה מכל צדדיהה המעשית של

כי איכה זה תשלול אותם ותברר החלטת אפיסותם בטרם הוצאו , בכח נמצאים בכללותה הרעות רק

את כל ארחות , היא מוציאה אל הפועל את כל הדרכים, שלמות החכמה הכוללת, כ"ע. פועלה אל

וכל חכמת בני קדם וחכמת   , ל אורם של ישראל וחכמת אלהים חיים המופיע עליו ברוחוכ ,יםהחי

והאמת     ואז יכנעו אל הטוב האור, רק אז יצטרפו סיגיהם, בהוצאתם אל הפועל בגילוי ובבירורו ,מצרים

, עדוד ושלמה שהנם היסודות לממלכת ישראל לד �.גה המעשית ביסוד אמת ו קיים לעד]ה[ותתיסד ההנ

, את הרגש העליון, קבע את הלב , זמירות ישראל  נעים, דוד. כוננו כל אחד מהם את יסודו המיוחד

ליסד את  החכמה , ושלמה בא אחריו. שורה על ישראל ועל מלכותוה רוח הקודש הכוללת, הרוח הנשגב

 מפני שאין ,כשגברה פעולתו של דוד היתה עמה שלמות הלב. כמת שלמהח ,חכמת ממלכת ישר אל, הכוללת

זה עזו , אם הוא בכח, ומה שהוא מעוות ורע, לב בלתי הטוב הקדוש והישרב צורך כלל להיות מתגלה

היא , אבל החכמה. טוב שהוא נשאר טמון וכבוש ומשועבד אל הטוב והקדוש בתכליתה ותקפו של

ב והאמת  ולברר את  הטו, כל רעיון וכל מחשבה] ה[להיות אל הפועל מוציא, היות מתפרשתל מוכרחת

כ היה צריך להמצא בלבו של שלמה פיתוח מיוחד גם לכל מה "ע. י כלל צללי הרע והשקר"ע אפילו

וז ו  ע והאור והטוב מתגבר הוא והולך בהראותו את, לכל מה שהוא ההיפוך מהאור והטוב, לםש שאינו

זאת  , וד אביו ד כלבב' אם לא היה לבבו שלם עם ד, כ"ע. להסיר כל סיג וכל דעה נשחתה וכוזבת, ואמתו



שלימות והזיכוך לפי קוטן כחן  ה ואם היה הלב בתכלית. מדת החכמה הצופיה רעים וטובים, היתה מדתו

י האור "כדי להאיר במקומם ולגרשם ע, מחשכיםה לא היה אפשר להיות יוצאים על ידו לאור כל, א"של בנ

כלבב דוד הוא דלא  , להיתממקור יסוד הממלכה הא הנשאבת, המתרבה מאור חכמת אלהים אשר בקרבו

  �. אבל מיחטא לא חטא , הוה
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ויהי "כתיב , מיר נ"דר, ההיא כרבי נתן, "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו" אלא מה אני  מקיים 

.   מחטא נמי לא חטא ,וא דלא הוהה כלבב דוד, "כלבב דוד אביו"והכתיב ' "לעת זקנת שלמה נשיו הטו וגו

פ שהחכמה היא  "אע. ולא הלך, להים אחריםא ק ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו ללכת אחרי"ה

ומכנסת תחת  , ל תארי החיים והמעשהכ על, מרחבת את  סעיפיה על כל עולם הרעיון והמחשבה

י מילי "וע, ייםמען הגדל עז הבירור ואור החל ,את ה אמת ואת  השקר, התפשטותה את הטוב וא ת הרע

ישנם דברים הרבה , הגיע למדע הענינים על בורייןל מ כדי"מ . דשטותא מתיידעין מילי דחכמתא 

לא ישיג את תוכן , פ שיצייר לו האדם בחכמה את מדעם"ואע, דיעתםי שההרגשה הלביית היא היא עצמות

ה הוא אחד מהעבודות ודבר ז. וירגישם בהרגשת הלב נוסף על ההשכלה המחשביית ענינם עד שיכירם

שהתרומם  , החכם הנעלה, פ שאפשר לו לאדם השלם"שאע, שות במערכת החכמה השלמהק היותר

גם מכל  דר כי הרע , להיות מחומש בכל  ידיעה שבעולם, ראויה לו למען עז האמת  והצדקה והתקדש כמדתו

ות בהרגשתם אבל מה יוכל לעש, רשע הוללות וסכלות, ם מכל הדרכים הנכריים והזריםג ,והרשע

ותם א לא תכנס הכרתו, ואם לא ירגישם. הרי הוא קרוב לפול ברשתן בפועל, רגישם באמת כמו שהםי אם

חיים הכלליים ה בשלטון, לגבול השלמות באופן שיוכל לרדות בהם ולהכניעם אל הטוב והאורה האלהית

, ראוי להיות אור לעולםה ,העולה על כל האדם הרגיל והמצוי, צריך האדם הגדול, כ"ע. באומה ובעולם

הכרה עליונה ובתכונה עמוקה החודרת ב , של קדושת אמת, בתחילה להיות רוכש לו הכנה רבה של עז מוסר

א "כ, ומק כל רע לאמתתו לא תוכל לעשות לו מאומהע עד שהירידה השפלה של הרגשת, עד עומק לב ונפש

 את אמתת דרך ה חיים והישרת דרכ ם  להורותם, כלל העםל תעשיר את הכרתו למען יוכל להיות לתועלת

, מכל העומק של כל מרחב החיים והחכמה מכל צדדיהם, עומקה ההכנה להודע בתכלית. לסור ממוקשי רע

להכינה ולסעדה לדורות , עודתו של שלמה לבנין בית הממלכהת זאת היתה, מעומק טוב וגם מעומק רע

שאדם ,  לעומקם של כל העולמות הזרים לגמריכ היה צריך להיות יורד"ע .עולמים בכל כחותיה וסעיפיה

, גדל דעה ורב עז חכמת אלהים כשלמה, לא כן הוא. יורד ירידה שאין לה עליהו אחר היה כבר נטמע בהם

הרהיב עז רק לעת , עד שאותה ההטיה הצריכה לתכלית עומקה של הרע, הכשיר עצמול הוא הרבה

רק  , חב ההכרה של האור האלהי והטוב האמיתיכבר מלא  את הכשרו בכל עז החיים וכל מרש ,זקנתו

ל מה ש שהחסרון הפרטי, והאפשרות הזאת  היתה לו. שיו הטו את לבבו ללכת א חרי אלהים אחרים נ אז

 והגיע עד עומק גבול, מפני הצורך הכללי, כ ליתרון"שלא היה שלם כלבב דוד נחשב לו ג



טו את לבבו ה והנה. ה לכל פרטי סעיפיהבחוש ובהרגש, הרשעה בתחתית זוהמתה להכירה מכל צדדיה 

לא את הכר תו בריקניות מ כי, ודוקא זאת  ההטיה היא שעמדה לו שלא הלך , ללכת אחרי אלהים אחרים 

, וזאת היא תפ ארתו שבצע מגמת פניו ,הרע והשקר מכל צדדיו המסובכים והעלולים ללכוד ברשתם אנשים

  �.ולא הלך , הטו את לבבו ללכת, כזה       שרק חכם מכל אדם וענק שבענקים יכול ללכת בדרך
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  �.מז ב, ויקהל, זוהר 
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דמיון כוזב נמצא  ו אין דבר רע. שבקש לבנות ולא בנה, "אז יבנה שלמה במה לכמוש שקוץ מואב" והכתיב 

ז "וע. נחשךרבוביות שונות ירד וע י"אלא שע, שלא תהיה סבתו ופנייתו הרחוקה דבר טוב ונשגב, בעולם

כהגדלת כבו ד   ',  צבא השמים בתור הגדלת כבוד דל בין אם נצייר שהיתה התחלת הנטיה לתן כבוד, עצמה

שעצם נטיית האמונה היא באה מפני העריגה הנמצא ת   , פשוטהה בין לפי הנטיה , המלך בכבוד עבדיו 

ללי של כל היצורים וכל  ותכלית העילוי הכ, כלית מנוחת הנפשות כולןת שהיא, בנפש האדם לאלהים אמת

היא מתעכרת , לא שקודם שההכרה של זאת התביעה היא מתברכת יפה יפהא ,החברה האנושית כולה

או להוציא ממנו את  כל ציורי , לחינוך האדם ישנם שני אופנים, כ"וע. ז"ל עש בצללים ודמיונות

 פיה ישיג את  כדי להעלותו אל ההכרה העליונה שעל, כ במעשה ובהרגל"נאחזו גש הדמיונות

או ל הניח לו את הרגליו וללמדו איך שהם עצמם נובעים ממקור החפץ הפנימי הגדול , טרתומ רוממות

משפט  . ונמצא שמעצם החושך הדמיוני יבא להכרה היותר שלמה ועליונה,  עת אלהים אמתד של

 , מפני שעמדה תורה על סוף דעתן של בריות, ז"וא לגדע ולהשחית את כל סימני עה התורה

לבא אל המטרה , שלמה שהיה חפץ לנסות בחכמה. חשכים יוסיפו להם ירידה וטומאהה שההרגלים

כן היתה  , כמו שאמר ארבה ולא אסור , פ הסרה מאיזה מצוה"כלית התורה לפעמים עת הנשגבה של

הוא ראה  שאין  . רומם את  המצב הכללי של כל המין האנושי מתוך עומק החושך שלהםל דעתו

פ אותו ההרגל עצמו  "אמר אולי יהיה אפשר שע, פריע מהרגלם וממה שהנחילום אבותיהםהל ]ות[אפשר

הזרה  ו פ אותה התכונה עצמה של העבודה החיצונית"וע, הם את סיבת הנטיה ואת הילדות שבהל יבאר

וף אסרה   ס כי סוף כל, אמנם  מנוקה אותו  צדיק מעון זה ממש בפועל. יתעלו לדרוש שם אלהי ישראל

 .  שחת שרוף וכלה ה י"א ע"ז כ"ידה שלא יהיה אפשר להזיז את יושבי חושך מטומאת  עוהע, תורה

המחשבה החפצה במהירות , רעיוןה בעולם. לרוממות נפש תחשב מה שבקש  לבנות אבל לא  בנה , ז"ועפ

אבל , מוכיחה על עומק הטוב שבנפש הגדולהו ,היא משובחת, הבאת הטובה לעולם יותר מגדרי המציאות

שכגבה שמים מארץ כן , העליונה' פ עצת ד"סומנים עמ לדרכיו, הוא משועבד לעצמות המציאותהמעשה 

    ממחשבותינו          גבהו דרכיו מדרכנו ומחשבותיו
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ברים שעיקר ד ישנם. נ דבנה"ה, אלא דבנה, שבקש לבנות ולא בנה, "'אז יבנה יהושע מזבח לד"אלא מעתה 

א באותה המדה "כ והמחשבה אינה מוצאת בהם מקום מצד עצמה, פעולתם היא רק הענין המעשי שבהם

כ  "והמחשבה שלהם הוא ג שהרעיון, וישנם דברים אחרים, פועלשהיא נדרשת להוציא את ה מעשה אל ה

ענינים שאנחנו חפצים להבליט את הערך ב כשנבא לדבר. ורשומו ניכר בין לטוב בין להפכו, ע"חטיבה בפ

כ על "נשתמש בלשון עתיד המורה ג, צורף לידי מעשהמ בהיותו, שיש להתגברות הרוח ונטייתו ברעיון

נמצא שנרויח מזה להכניס בתוך  , עיונית קודם שנתגלם למעשהה כ בצורתו"בתור הצגת הענין ג, העבר

כונתנו , בבנין יהושע את המזבח בהר עיבל. י את המעשה"בל לא לשלול עא ,המרכז את הערך של המחשבה

י קבלת התורה באלה "כנתו ועז רוחו לכוין אל קישור העומד לדורות עולמים עה כ את"לספר ג

בקש ש אם שודאי יש ערך גדול אל הבקשה, נ"וה. ועם זה המעשה כלול בו, זבח אזי בנין המ"ע ובשבועה

מ לא נוכל "מ אבל, בין בפעולה הכללית להרע ולהיטיב שיש בה, בין בפעולתה עליו בעצמו, לבנות במה

  �.א למצא את הערך המיוחד שיש כאן אל המחשבה"כ, לסלק מזה את המעשה לגמרי
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נה שלמה מלך  ב ואת הבמות א שר על פני ירושלם אשר מימין להר המשחית אשר"מר י או"ר,  אלא כדתניא

ז "והלא כל ע, לא ביערםו בא יהושפט, אפשר בא אסא ולא ביערם', "ת שקוץ צדונים וגו)ו(ישראל לעשתר

אף , חרונים לא עשו ותלה בהן לשבחא מה, אלא מקיש ראשונים לאחרונים, י אסא ויהושפט ביערום"שבא

שבשביל כך היא דר ושה להיות  , הידיעה ההסתורית  עיקר המטרה של. ם לא עשו ותלה בהן לגנאיראשוני

א את עז "כ, היא לא להציג לבד את פרטי המאורעות שהיו בעבר ,בישראל מבורכת בברכת רוח הקודש

ורק מתחלף הוא בגונים שונים לפי  , שאותו הכח לא ימוט ולא  יבטל, פעולותה החיים הנמצא באותן

, שהיו אפשריים רק בזמן  מיוחד, טוב שנתגלה בצורות מיוחדות של מעשים מיוחדיםה ואותו. ורותהד

לפי  א יבקש לו צורות וכלים להתקבל בהם בכל דור ודור"כ, טוב הפנימי בעצמו לא ימוט ולא יכלהה אותו

הוא , באיםדורות הב והרע שיצא אל הפועל וקלקל והרס באיזה דור בתמונות אשר כבר אין להם. ערכו

עמל עד להביא את הסדרי ם על ו עד  שצריך הרבה טורח, מ מסתתר   תחת תמונות  אחרות וחותר ומקלקל"מ

אין לך פורענות , וצים עד צואר בבוץ שלהםח והעיוות מגלגל יסורים ומכאובים כלליים שדורות רבים, כנם

  ד בליטרא מעון העגל"שאין בה אחד מכ

 

   והתודו את עונם ואת עון אבותם "עונותיהם סבלנואבותינו חטאו ואינם ואנחנו "



 

אורע של מ צריך לפי האמת סיפור, כ"ע . " ואכרתה לך ברית עולם חסדי דוד הנאמנים", לצד הטובו

ולדעת באיזה , סיפוריםה י"לחדור לסוף הדיעות של הדורות הנפעלים ע, בהיותו מסופר לאמיתתו, העבר

ותו הצעד א �.האמת הר אוי להם          אשר יוכלו לקבל את הרושם כפי אותולמען , צורה יבואו הדברים

 להרים את עצם תכונת  העבודה, שחפץ שלמה לצעוד בדילוג  עצום, הרחב והגדול



זורח ה ולהעלותם עד אותה המעלה של הכרת אור החיים, רה עם המחזיקים בהם יחד מעומק שפלותםז

מ פעלה "מ, חשבש פ שלא יצא לפועל כפי הנטיה"אע, הצליחכשלא , ממקור צור ה עולמים אלהי ישראל

יו הדברים יוצאים ה כאילו, לרעה, המחשבה שהיתה הרבה יותר גדולה מהמדה שהיה העולם יכול לקבל

התרומם בשום אופן אל האור ל שאי אפשר לה, הטבע הקבוע בנפש האנושית לרגלי חלישותה. אל הפועל

זה פעל , א השחת שרוף וכלה"ז תקנה כ"ואין לע ,ו אם יזוקקו ויצורפוואפיל, ז"י דמיונות של ע"והטהר ע

מה שלא , הקפדה שיצאה מחכמתו  של שלמה שנשאה דעתה למרחוקה ואותה ההארת פנים ומיעוט. הרבה

והלימוד לדורות צריך דוקא שיצא ממ ה  . אילו היו הדברים בפועלכ יכול העם בשום אופן להתרומם לזה

אפילו לצד , לדעת עד כמה תוכל נטיית הלב לפעול אם תצא חוץ לגבולה, עשהנ שלא נעשה ונחשב כאילו

ואם  הדעה העליונה . כי כל רוממות  ושאיפת תי קון לא תחס ר מדרכה של תורה, הרוממותו העילוי

פני שאין  מ הוא רק , אנו חייבים להתבונן שאם אנחנו נמצא שאפשר הדבר, ז"צאה דרך ש ל זיקוק לעמ לא

אל הרשע , הכיעורו לדעת את מכאובי ה והעלילות שלה אל החטאת , ף הנפש הכלליתאנו יורדים לסו

  שאין חושך ואין צלמות  הוא בוחן כליות ולב ' רק ד. והטומאה

 

גבורה עד ו כ בעז"יצא כ, כשגבר יאשיהו והרים קרן עזה של תורה,  ולעומת זה�.ה"הסתר מפניו בל

גברה עד אותה   ,הארץ מכל רע וכיעור מימים שעברולטהר את ', שהכרתו הפנימית ללחם מלחמת ד

יוצאים נגד אור קדושתה של ה ואם היה מוצא בנינים, המדרגה של בלתי נשיאת פנים לשום אבטוריטט

כי הוא ביטל כל חכמת אנו ש  . שראלי י שלמה מלך"אפילו אם היו להם מעמד ע, תורת אמת היה סותרם

כ אותו ההפסד שהנטיה של  "שנקלש ג  גרם  בהשפעתווממילא, וא מונת אמן' לעומת תמימת דרך ד

כ "ע. כ אל העם בשדרותיו הנמוכות ביחוד"בירידתה אח גרמה, שנתגלתה בימי שלמה, ז"האפשרות לזכך ע

מה אחרונים , בהתרחבות תעופת חכמתו, תמימותה מ פעולתו של שלמה בזהב היתה ממש פעולתו ניגודית

  �.ם לא עשו ותלה בהם לגנאיאף ראשוני, לשבח     לא עשו ותלה בהם

 

rd . 

 

      ירמיה . ג, ישעיה נה . מ, ויקרא כו . ז, איכה ה . א, י סנהדרין קב"עפ 

  �. כב, י איוב לג"עפ . כ, יא
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ליו הכתוב ע מעלה, אלא מפני שהיה לו למחות בנשיו ולא מיחה, "'ויעש שלמה הרע בעיני ד" והכתיב 

הם פעלו לרעה , קבלל שהיו יותר מדי המדה שהעולם המעשי יכול, ם המחשבות הגדולותאמנ. כאילו חטא

זאת היא , מ"אבל מ. עלםפ ולא היו יכולים לצאת אל, מ לא באו לגבול המעשה"מ, אפילו בצדם הציורי

נובעת ממקור העליון יותר מכל   ה כשממעטת את  הפשיטות, פעולת ההתאמצות היתירה יותר על המ דה

אותו החשבון של מה שיש לו תיקון ] אל[ )על(, למעט את העז של הסרת הרע בפועל, ת אנוששכל וחכמ

פ שיש תיקון אל הרע הציורי בעומק "לדעת שאעו ,וגם החזק שבאנשי לב לא יוכל להמלט מזה, בציורו

. הלא יזיק ויכאיב, ל המציאות המעשית לקבלו ולטהרוש מ כשיצא אל  הפועל נגד היכולת"מ, המחשבה



יעמוד דוקא מי שבא לידי אותה מדה של העלאת כל רשע , נוגע במעשהש ראוי הדבר הוא שבכל מה, כ"ע

כיון שהוא לא , להיות גדול שבמק נאים לבער את הרע המעשי מן העולם, חכמהו פ מקורו ביושר"וכסל ע

    יוכל נקיון 

 
נקים משמים ע  כאלה נופלים גםבמאורעות, בל כאן נפגמת היא כבר היכולת האנושית ועז הרוח מתרופףא

עליו הכתוב כאילו        ומתוך שלא מיחה בנשיו מעלה, י כח העז של האור והטוב שבהם"ודוקא ע, ארצה

  �.חטא

 

       er . 

 

  �. ו, י הושע ח"עפ 

 

rf . 

 
". 'עיני דב ויעש הרע"ואל יכתב בו  , א"נוח לו לאותו צדיק שיהא שמש לד, ר יהודה אמר שמואל" א

צד המושג  ל ,כשהאדם מתנשא עד רוממות ההסתכלות לצד המחשבה העליונה המקפת וכוללת הכל

נטיות השונות של כל ב והוא מוצא איך שכל הפרטים הכלולים, בתכלית העילוי מהמגמה האלהית הנשאה

,  המגמה העליונה האלהיתמ הנם גילויים מיוחדים, פ שמתראים בצורות שונות ואפלות"אע, עם ועם

ז הלא יעלה על לבו להיות לעזר ולסעד אל  א ,י שיצורפו ויזוככו יצטרפו ויתחברו אל הטוב הכללישאחר

ולפעמים הן . כ צריכות הן להכללות"מפני שהן ג, הרחעו אפילו לאותן הנטיות  שהן בתכלית האפלה, הכל

כשרים שרק אז יהיו מו, הגיע עד אותה נקודת הגובה של הרעל כדי, צריכות להתעמק ברשע וחושך

והנה אם  . י שלילתם שבאה דוקא אחרי היותם בצורה בולטת וניכרת"טוב עה להתבער ולבנות את הרחבת

באופן שלא יגרמו , והיה חכם כללי כשלמה מוצא דרכים מעשיים שלמים לזה, פשר לאדםא היה דבר זה

זר ו הוא רחוקאז היתה תעודתו בנטיית דעתו לפעמים אל מה ש, קלקול אל הטוב השלם והגמורו הריסה

דרכים  ב כשיוצאת, וממילא לא היתה מוצאת בנפשו מקום שום חולשה נגד הזריות, מבוררת לגמ רי

השפל עד עומק  ל אבל מפני שסוף כל סוף לא היה יכול לפעול בעצמו. י נשים וקטני דעת"מעוותים ע

השלים לגמרי את  כאשר לא ו ,ז בנוייה היא עליהם"שתכלית מציאותה של ע, הרשעה של הנטיות השפלות

כ "ע, גדולה מפני כלליותה וגדולתהה שהיתה נעוצה בעומק נפשו, מגמת נטייתו  לנשיאת פנים אל הזריות

ז נאמר ויעש "שע, ל מניעת המחאה בנשיוש נשארה קצת חולשה, מצד זה החלק שלא מצא את תפקידו

ועל בזריזות גדולה את  כל מ ה  כדי להוציא אל הפ, א "מש לדש ובאמת היה נח לו לאותו צדיק להיות. הרע 

י בירורה "לשם התכלית הנעלה היוצאת מזה ע, לכל דרך רחוקה וזרה שהושרש בנפשו מנתינת מ קום

  �.י שלא מיחה בנשיו"ע' ולא יכתב עליו ויעש הרע בעיני ד, ליונה ומטרה של קדושהע וזיכוכה במדה
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ו כך עושין ל הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה , בשעה שנשא שלמה את בת פ רעה, ר יהודה אמר שמואל" א



שחפצה לדלג על , לך החכמהמ הנפש הגדולה הזאת של. ולא מיחה בה, ז פלוני"ז פלוני וכך עושין לע"לע

ולהבליע תקופות גדולות של  , אנושיתה פ עצת עליון בתולדה"הררי עד של ההתפתחות האיטית השתולה ע

 למען תעלה, אלפי שנים בתקופה קצרה של ימי ממלכתו



ת כ ל   א לא לבד להקיף, הוא מצא לנכון לפניו, עוד למעלה למעלה, בצעדים גדולים, כ התבל הלך ועלה"חא

, ותר מכל מד עי כי הרגש ועצם החיים הם עמוקים עוד ומסובכים, הוא ידע היטב. המדע העיוני והמעשי

לשלבם אל , העלותםל ברב כחלמען נדע , ובכל עזוז החכמה צריכים שבילי עצמות טיב החיים להכבש

, בכחו האלהי הגנוז בו העליון באמת על כל גויי הארץ, אותה הרוממות הנעוצה ברוממותן של ישראל

כ הרחיב את החיים בחכמתו "ע. ביונוצ ובאורו המבהיק שיצא אל הפועל כשיגיע למעלת גידולו והשלמת

שהשלמתן הציורית מצד העדנה , ימיותההכרות הפנו גלל לפניו את כל הרגשות, כשם שהרחיב את  המדע

, הוא מצוי באשה, שועבד לחשבונות רבים של העולם החיצונימ כ"בהיותו בלתי כ, והרגש המתעמק בחופש

הוא בקש לעמוד על האופי העמוק של    ה יותר מבאיש "קבה בכלל בינה יתירה שנתן בה

, ארץ מצרים. צותיהם וחילופי נימוסיהםיבוי גוייהם ושינויי משפחותיהם לארר לפי, התכונה האנושית

היא , של המדע והרגש הסואן בעוצם רב וחוזק יד, ראש הפסגה של השפעת עושר החייםב שעמדה אז

ל כל ש בכל שיעבוד, בכל עז וכח, ניגוד גדול לישראל את אוצר החיים בכל גסותו וטומאת רשעוב כללה

זה היה . נפשה ובהרחבתה בעומק, ז"א בע"א כאשר עמדה נכונה לא יכלה למצ, תכסיס לוקח לב ונפש

אנושיות בכל חושיהם ה איך מישירים נתיבות עקלקלות כאלה שאוחזות את, צריך הוא לדעת ולחוש

א שר מומה הוא  , ונחת תכלית משחתתמ ותחת כל אלה, בקסם כל יופי ובנועם כל נשגב ומרהיב, ורגשיהם

וההשקפה המדעית הנובעת , המעשית החמרית ההשקפה, מארבעת חלקי ההשקפות של העולם, בכולה

והעולה על , אידיאלית לכוון את החיים המעשים על פיהםה ההשקפה, מההכרות החמריות ושילוביהן

התנים הגדול הרובץ בין , זאת היא ממלכת הרהב, רץ מצריםא .כולם ההשקפה האידיאלית מצד עצמה

לא , של האידיאליות עצמה, ל עצמות החייםעוזה עד מרום האידיאל שמ היא חשבה את , יאורותיו 

כי הלא היסודות , בעין פקוחה לראות את  תכליתם, על הזדון והרשע, והשקר יכלה להביט על האפס

עומק ההרגשה הרשעה , הטמאים הללו הנה הנם מוסדות לעצמות העם והממלכה הרשעהו המזיקים

רך לעומת האידיאליות ברוממות  המעו, מספר האלף, כערך החלק הרביעי שבמספרים. וזהע ברום

אמנם בשמחה , ובכל שלהבת עז נועם השתפכות הנפש, היא הרחיבה גבולה, צמותהע מטרת 

 . ש שהם חלולים "ז שנקראו אלילים ע"החסרה מכל ע, לאכותית שאין עמה עצמה פנימיתמ חיצונית

 בכל,  שיעור קומתהמה גדולה היא המהומה שרשעה מזויינת ומקושטת כזאת מביאה לעולם בכלכ אבל

נשואין הללו ה היתה המגמה של, ההרחבה הזאת עד מרום העז. תועפות עוז דמיונה המגדיל עד למעלה

המדה וההפרזה . ברבי החובליםש כ הגדולים"יחוגו וינועו ג,  אמנם בגיאות ים רהב כזאת�.כ"המוזרים ג

,  רעם גבורתה היא  אנושית וחלשהעם כלש עד  אין כח במין  האנושי ובחיל נפשו, כ סמוכות"עליה הן כ

בתוך עוצם הזוהר והתפארת של , צד עז הקדושהמ המחאה צריכה היא לבא. להכירה ולהתחזק במעמדה

שאין  , צם הרוממות של ההתחכמות של הסכלות המתחכמתע הגערה צריכה לבא בתוך. המגמה הרשעה

למען לא תדלג התו לדה ולא  ,   עזלהבליג שוד על, יתה זאתה 'אבל מאת   ד. לה בעצם זכות מעמד וקיו ם

תתנהל  , ומספר שניו לא יחקר  שאלף שנים כיום אחד לפניו , ליוןע פ עצת"א ע"כ, תחפוז במעשיה

יתנו עדיהם ויצדקו ושמעו  . "ולהוסיף אומץ מכל  מה שהוא מאבד ומחפיר, עוזמ להביא עמה את כל

    " ויאמרו

 
וידו הנטויה  ,צבאות יעץ ומי יפר' ד",  ולא מיחה בה , יםאת היתה המכשלה שיצתה מלב החכם שבחכמז

  מוסר מלכים פתח ויאסור אזור במ תניהם" , " ומי ישיבנה
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  .ב, תנחומא אחרי. יט, תורת כהנים קדושים . ג, י יחזקאל כט"עפ . ב, נדה מה 

. כז, שם יד . ט, ישעיה מג . כו, איוב לו . ד, י תהילים צ"עפ . ט, י עמוס ה"עפ
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ועליו , רטוןש ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בה, בשעה שנשא שלמה את בת פרעה, י אמר שמואל" אר

בין בדיעות בין , נמצא בעולםש וכל עניני הניגוד, לם אין לו ניגוד עצמיהטוב הש. נבנה כרך גדול של רומי

מצד  , ש בו איזה קורטוב של רע והפסדי הוא בא רק מפני שאפילו בצד הטוב, בסדרי החיים המעשיים

מצא ניגוד מכוון המקטרג על הטוב ההוא מפני חלק נ כ"ע, המקבלים והעוסקים או מסיבות שונות אחרות

לו  . ומזה נולדות כל המבוכות המסובכות בעולם, א ת הטוב בעקרו כ"ומתוך כך הוא מנגד ג, הרע שבקרבו

ולא היה מעבר , אז לא היה נדבק בקרבו ש ום רע והשחתה, צביונו ובמקורו העצמיב ,עמד ישראל בעינו

ץ דיעות חוה פ השפעה מן"אבל כיון שנכנסו בתוכו ע. ום צורך לניגוד פנימי וחיצוני שימצא בעולם לוש מזה

כ "ע, ליו חוץ לתכונתו וטבעוא ורעות בהתחברן, מנהגים והשקפות נכריות שהן  רעות מצד עצ מן, ונימוסים

, הטוב ואת הנשמה הטהורה הברה האלהית את הלב, הן משחיתות בתוכו את הסדרים הישרים והטובים

הבא מצד עצמות ,  אףלהיות מוכן לשבט,  הכח הזה�.כללהב הוצרך להברא מעמד חזק ניגודי אל היהדות

והעלול להמשיך את הגלות וחרבן האומה בשביל מעמד של , פילו בתחילתוא הניגוד שבדיעות והשקפות

שנשא שלמה את בת  , ואלמלא שזה הצעד. זה נמצא ברומי, ניגודים הנראים כרוחנייםו שינוי דיעות

מ "מ, טובהל פ שהיתה כונתו"אע, ז הותחל הענין בדרך רשמי להכנסת ענינים חיצוניים באומה"עיו ,פרעה

ונתנו , סרונות עצמייםח שחוללו, וזרים לה ביותר, בין כה וכה חדרו ללב האומה דברים זרים בעצמם

ו רק גרעין אחד קטן יסודי מצד ל פ שהניגוד יש"אע, מקום לניגודים להמצא נגדה מצד המעמד הרוחני

לא ב א  ] ולו) [ולא(, ה מן הנגיעה החיצוניתל שבא, השיקוף של איזה חולשה ורפיון מוסרי שמצא באומה

א היה פועל לפי "כ, אז לא  היה מתרחב כלל, רשע והשקרה הדבר מתוך כ ח שיסודו והרחבתו הוא בעומק

והעלה  , " אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה", בל העלה שרטוןא .אותו הערך שהניגוד הוא לטובה

ומקום , ש ל השקפות גסות רעות וא ליליות, ות וכוזבותשל עלילות פחות, זרותו שרטון של שנאות רעות

.  חיצוניה י המגע"והנמיכות שנשפלה ע, י אותו חלק הניגודי שנמצא בים הצדק הכללי"יתן לו ענ להתקיים

נובעים ממקור מי ם  ה ,היא היתה ברמה שגם הדברים הקדושים והעיוניים הטהורים, כנסת ישראל בכללה

 עד שהיו ראויים, אצל אחדים צורה פחותהקבלו , מאוצרה של תורה, חיים



הצבורה בעומק גל  הנקודה התוכית. להיות לאבן נגף לישראל, עשות חיזוק להעיר האלילית בשינוי צורהל

לעשיו נבנה כרך גדול ש ל  , תחתיומ הקנה הקל והדק הרחיב התפשטותו בלא יסוד, האפסיות העלה שרטון

כ "וממנו נשתלשל אח, החריב את ארצנו ומקדשנוו ת  עמנוהמקום שמקרבו יצא הניגוד שהרס א. רומי 

שמצאו להן יתד להתלות דוקא  מכח הרוחניות שנקלט  , נוראות ניגוד תמידי ל מקור רעות ר בות ורדיפות

י  " ז נתגלגל ע"וכ, מעורבים בעבי חושך שנתגנבו אליהם מאור התורה והנבואה אצלם מאיזה ניצוצי אורה

       שהותחלה בדרך רשמי, ריסת המחיצה המבדלת שבין ישראל לעמיםתגברות כח העירוב והה התחלת

  �.משעה שנשא שלמה את בת פרעה 
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וזהו , ריף אחדצ נבנה, אחד בבית   אל ואחד בדן, אותו היום שהכניס ירבעם שני עגלי זהב, במתניתא תנ א

פועלות הן , רבוביא ורקבוןע תקלקלות ונכנסים בהן סימניכשהן מ, הדיעות וההרגשות. איטליא של יון

, שהוא עז החיים למרכז האומה, העליונה הדעת והרגש הרוחני בקדושתו. בראשיתן על הקלקול המרכזי

שהם משפיעים עליו ומושפעים ממנו לגרום לו , זריםל כ תפיסת יד"כ יש בו אח"וע, מתעמם ומתטשטש

להתפשט בפועל בהשפעת המרכז על , קלקול העיוניה צא אל הפועלאמנם כל זמן שלא י. חולי ומדוה

ואין כח תקומה לשטן מעשי להיות עומד  , רעה במעשהה עוד לא בושלה, הסביבה והקוים היוצאים

כח קלקול שלא , י קלקלתו של ירבעם"צא אל הפועל עי  כח הקלקול המעשי של הזריות�.ומתגבר

א דאג להפשיט את הרע ואלהי הנכר בכל "כ, הלב העיוני לבדוו לא רק ב פנימיות הארץ, הצטמצם במרכז

שלעומתו צריך כח ניגוד כדי , פה נקבע קלקול נמרץ מעשי ומתפשט, ד דןע מבית אל, מקצה עד קצה, הארץ

אבל הורד עד עפר , כחן של ישראל, די לפוצץ את הכח שהוא  אמנם נשא ונ עלה במקורוכ ,למרק חטא וע ון

לא רק , להש לא רק הכרך, כ הוכנה אז רומי"ע. ים מצלמי בלהות ותועבות הגוייםירוב הסיגים הרבע י"ע

. דו במרחבים רביםי השם, למצא עז ומשגב  מדיני וכח רודה ואדיר, א ההכשר  להתפשט"כ, הכח המרכזי

ולהיות לרועץ לישראל , ממיהז העומדת בראשיתה על יד רומי לבצע את , זאת היא אי טלייא של יון 

, עליו בראשית הוייתו' מהתג לות אור ד, ורתות מי סוד, י אותו הכח עצמו שלקחו מאתו"ע, פרלדכאם עד ע

דוקא מא ותו , החזקה אשר נגלתה על עמו' צרים וכל יד דמ  במתן תורה ויציאת רוממה ' י ימין ד"ע

מו  זה הצריף החלש בעצ. בהפכם לנגע את הענג ולדוה את ההוד, עקבי העז נלקחו להם קרנים לרעוץ את

י יתכונן "הוא עצמו די והותר הוא שע, י ירבעם"כי זה הכח הרע שבא בפעל ע, ון י הוא איטלייא של

, לא כמו החסרונות הרוחניים שבימי שלמה. שיעצם כח לבלע ולמגר כסא ממלכה , שחית לחבלמ כח

בל א .עיותובנין טיח טפל והמון שקרים ורש, והיה צריך העלאת שרטון, רק רושם, צאו להם רק ידמ שהם

, פ שאין לו קבע"אעו ,שיעצם חילו בשמו העצמי, די עז לו לאותו הכח הניגודי, לעומת ההשחתה של ירבעם

. ח לעמוד ולהגדל בעז עצמיכ ז יש לו"מ לעומת קלקלת ע "מ, ואיננו מיוסד כלל על יסוד שאפשר להתקיים

ונסו הצללים , ואור אמת ליעקב יזרח, גאון ישראלכ גאון יעקב' עד אשר מהרה ישיב ד, זהו איטליא של יון 



את יהודה חלקו ' ונחל ד" , " מעל לגבול ישראל' יגדל ד"ו, יוןצ מאור חדש אשר על, הקטנים עם הגדולים

בהיכל קדשו הס  ' וד" , " כי נעור מ מעון קדשו' הס כל בשר מפנ י ד. ירושליםב על אדמת הקו דש ובחר עוד

    " הארץ          מפניו כל
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ילך בכל דרך דוד  ו 'ויעש הישר בעיני ד"שנאמר , כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה, י"נ אר"ש ב" אר

ח  "עד בן י' ין שדן מבן  חד שכל, "'וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב  וגו"אלא  מה אני מ קיים , "אביו

הנטיה הטובה של . שלומ שנתן להם, "בכל מאדו"ל "ת, שמא תא מר  נטל מזה ונתן לזה. החזירם להם

א "פ שא"אע, פילו במה שלא למדא הנפש הכשרה והטובה תנחה פעמים רבות את האדם בדרך ישרה

מ לא תר חיק "אבל מ, פ התורה"אלהית שעה פ המחוגה"וכל לכוין את פסיעותיה בדיוק האמיתי שעשת

יש להן ערך , כה מפאת  מיעוט הלימוד והידיעהז וגם השגיאות  היוצאות מלב טהור ונפש, ללכת מאד

הבדל יש בין מי שכחותיו הנם , כ"ע. יראת אלהים טהורהו מפני שבהן חקוק רושם של מוסר, מוסרי

בין , אלא שחסרה לו אורה של תו רה להאיר דרכיו ולחזק פעמיו, לתפארתו לקדושה, כונים לטוב וליושרנ

אחר , פ שבשניהם"אע. והרשעה תקנן בו להטותו מדרך הטובה, שקוע בכחות רעים מי שהוא מעצם טבעו

תפעל עליהם שיהפכו לאנשים אחרים בדרכים חדשים ומחשבות  , תורה את  מחשכיהםה שתאיר

שמי שעצם אורח החיים שלו הוא מעוות ביס וד , יקר ההבדל הכללי יהיה ניכר בזהע ,ותחדש

ת   א תהיה המטרה הישרה הראשית לעקר משורש, שתאיר לו  אורה של תורה ויכיר את ע יוותיוכ , מגמתו

עולתו גדולה פ ואם היתה. שעליה הלך חשכים למחות אז זכר הדרך המלאה אפלה מנודח , כל העבר

ולנטע במקומם , עברוש תהיה מגמת פניו לעקר את כל רשמי השפעותיו,  כמלך העוצר בעמוורחבה מאד

לא כן הוא דרך האיש שמעודו . כרוז אשר יישירו את כל מה שנתעוות מהעבר וימחקו את, חדשים לגמרי

 פ שלא ראה את האור הגדול"אע, יה נר לרגליוה ואור המוסר והרגש הטוב של הלב הטהור, בתומו התהלך

אבל דרכו הכללית , בים בחיי עצמו ובהשפעתו על זולתור וממילא הלך מחשכים בפרטים, באורה של תורה

א  "כ, הוא אסור לו להשתדל למחות את הרשמים של עבר, האור והטובמ ובה צפון הרבה, דרך ישרה היא

תורת  פ עומק האורה האלהית של "ע, לפתחם ולהרחיבם, הם כל מחשךמ להסיר, להיטיבם ולהאירם

,  נפש גדולה המתנוססת בהוד כזה , ו שדרכו היתה מעודו ככל דרך  דוד אביוב שכתוב,  יאשיהו�.אמת

, גם שגיאותיו. גם טר ם למדה וידעה את תכנית   החיים הטובים והרצויים לפרטיהם, רכהד 'לעולם נכח ד

אומר ה כל. לימ רושמן הוא רושם טוב מפני שבלוע בהן אור הטוב והצדק הכל"מ, צריכות תיקוןש אם

 לא היה צריך להיות סותר כ ל אשר, הוא לא חטא בכ ללות. שהוא חטא אינו אלא ט ועה 



תקן את ל ,א הגדיל לעשות"כ, לא היה צריך להפוך עיקר מגמת פניו שהיה לטובה ולברכה מעיקרו, נהב

, כרתו הפנימיתפ ה"עש ה ע כל אשר. לא נטל  מזה ונתן לזה . העיוותים ברב חסד וגדולה  מבלי לנגע בהעבר

כי הרושם הפנימי שלהם מועיל , צמוע הניח שיהיה עשוי מצד, ואהבתו את היושר והצדק מדעת עצמו

לימוד המוכרח להיות מחובר עם ה שצמחה מחסרון, אמנם למלא את הפגימה הפרטית. ומבורך הוא

לא . רוס העברהיות באופן המתעלה על היל תיקון כזה הוא מו כרח , ה חסיד"ולא ע", הרצון הטוב

אבל הוא תיקן את   , נשאר בהודו ותקפו הבא שצדקות דבר מלך שלטון , נטל מזה ונתן לזה 

  �.שנתן להם משלו, כל מאוד ו       י"ע, ז פרטי יותר מכללי"המעוות שהיה עפ
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בא אבוה דרב ירמיה א ,ומנו, ת יותר מיאשיהו בדורו ואחד בדורנו"אין לך גדול בבע, ר"דא, ב ופליגא דר

יש . ר רבי אבא   ואחא אחי הוומ ד אמר, ואמ רי לה אחא אחוה דאבא אבוה דרב ירמיה בר אבא, בר אבא

ים  כל כחותיו הגופניים והנפשיים הם מלאש א באיש"א שתצא אל הפועל כ"שא, סגנון של תשובה מעולה

א שיהלך במשרים זולת אם ישליט על נפשו כח " יש כזה אא .ונפשו נפש דורכת ע ז, לבו ער, חיים ועצמה

, ל לרב"וס. שלם הכח המוסרי אצלו בתכלית בלא השפעתה של תורהנ א כלל שיהיה"אבל א, אור התורה

 בלא השפעתה של דם שיהיו כחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטובא דבכלל רק אז  יוכל להזדמן

אבל מי שהוא שלם בהם , הגופניים או הנפשיים, היה נלקה באיזה חלק מכחות החיים שבוי רק אם, תורה

תורה  ה י אור "ורק ע, לל ששלמות הפעולות והכחות לא יטו  את ארחו חוץ משורת המו סר העצמיכ א"א

רגשה של נועם ענג ה  על כלשבכחות מלאים עז ומחודדים, וזו היא תהילתו ותפארתו. ישוב לדרך הישרה

שיישר , בדור מקולקל, חות מלאיםכ א כלל לבעל"וא. ת"זהו באמת גדול בבע, בכל לבבו' ישוב אל ד, ועז

, ת כזה" והנה בע�.ת "אמת יאשיהו גדול בבעב כ היה"ע, פ כחה של תורה עליו"א ע"כ, דרכיו באופן הגון

והוא התגבר על כל אלה בכחה של , עים במוסרםוכשר לחיים רמ שבכל תנאיו הפנימים והחיצונים היה

א כלל "שא, בין מצד טבעו המוסרי, זה יוכל להיות למופת בשני אופניםכ איש, תורה שפעלה עליו באורה

וכאשר הכחות הטבעיים הנם , ם לא שכבר כבש לו את  דרך הקודש בעצם טבעוא שיוכל להחזיק מעמד

, ועוד יוכל להיות למופת בעצם מהלך חייו, יין בצדק וחכמההיה ראוי להעמיד בן מצוי ,מתנחלים מאב לבן

איש  להיות למוסר חי שלא יתכן להיות כזה, אירה למי שהוא קרוב לו ורואה את אר חותיו תמידמ לדוגמא

ובהיותו למופת מצד   ,והאיש ההוא היה בדורו של רב. אשר חסרו לו הכנות לחיים נוטים מדרך  הקודש

הוליד , טבעיות שנהפכו לטובה ביסודןה עד שבמדותיו, לו בגבורתה של תורהשרכש , עצמיות שבטבעו]ה[

. מעלה מצויינת להקרא שם אביו על ידו לטובהב שעלה הבן, א "י ב"זהו אבא אבוה דר, בן כליל חמדה

שהיא צריכה הדרכה , מתהפכת לטובה מבעל כחות רענניםה ,שההנהגה הכלולה, ובצד המופת המשלי

שפעלה , א "י ב"זהו אחא אחוה דאבא אבוה דר, מו לטובהע וקחת לב המחוברשל, מלאה עז וחכמה

י  "עד שזכה לבן חכם נעלה כר, התעצמה בו הקדושה והמשרים בעצם קניןש עד, הנהגתו הטובה על האח



,  לפי עז שלמות ט בעם, א להם לפי טבעם שיהיו צדיקים מעיקרם"שא, בבעלי תשובהש זהו המעולה. א"ב

וכן  , וכאשר בכללי הצדקה והמשרים בטבעם. ור התורה להאיר את דרכם   בחייםליהם אע טרם נגה

תורה ישנם דברים רבים שהם עומדים במערכת הצדקה והקדושה רק מפני חולשתו של ה במשפטי

מצב ה ולפי. שמפני כך הוא צריך שמירות והדרכות מיוחדות כאלה, רפיונו החמרי או המוסריו האדם

נפשו ובנפש ב הפוגעים, חטא גדול הוא לעבור על דברים כאלה, א באמתהחלש של האדם כפי מה שהו

כ ליות ולב צופה  חופשה 'שנר ד, פ כחה של תורה"א ע"א כ"אמנם לדעת את הערך הזה בדיוק א, הכלל

ם יהיה גם הוא לקוי מעט א א"א הדבר כ"א, אבל אם יבא אדם להדרכה כזאת מעצמו, כל וחופש כל

לל שבלא השפעתה של תורה יתמימו כ א"א, מלאי העז והחיל, לי בעלי התשובהאבל גדו. באותן החולשות

, ה"ה הקב"ממ) מלך(צד הענוה העליונה של מ ,לפי אמתת הצדק והיושר המושפע בתורה, את דרכם בחיים

בהיותה , אבל הנפש האנושית. פלות ירידתוש ומעלה את הכלל ממק ום , השוכן את דכא ושפל רוח 

אבל  , מהמורות החטא מאפס י דיעה ומרוב גדולה ועז צדקב תוכל לפול, ד ולא ת דע רעעליונה ושלמה מא

,  העליון לטובת כלל היצורים' מא הבת חפץ ד, שובתה עליונה מאדת תהיה,  כשיאיר עליה אור תורה

    " אם תש וב ואשיבך לפני תעמד      ",ובפרטיות כללות האומה לעד

 

                                     

                                     

    

 

  at . 

 

   �.יט, ירמיה טו . טו, י ישעיה נז"עפ . כז, י משלי כ"עפ 

 

tb . 

 
כונת בעל תשובה  ת.והיינו נתן צוציתא, עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, ומנו, ועוד אחד בדורנו, ר יוסף"א

הרגשה הפנימית הגדולה על ה שתחילת חטאו היה מסבת, בעל נשמה גדולה, שהוא גדול מעקרו, הגדול

מפני שכל חק , צד כל קדוש ונשגבמ העוברת כל גבול יושר וצדק נהוג ומוסכם אפילו, העולם והחיים

פ "פ חק וע"פילו הסכמת חכמים ובתי דינים עא ,ש מצד ההרגל וההסכמה"אפילו מצד התורה ומכ, ומשפט

אמנם זוהי . האנושית והחברתית ונוגע לו ברב או במעט חולשההכל הוא מתייחס אל ה, דרכה של תורה

והיתה , ה"המחוברת במדת ענות נותו של הקב ורה הרחבה מני יםת גדולת הדבר ועומק ערכה של

שבכל עז ג בהות קדושתה  מכל האדם א שר על פני האדמה"אמן העניו נ י רועה"צריכה להנתן ע

ה כל הרים "הניח הקב, אני את דכא", ם הפרטי והכלליירידות הנדרשות לאדה היא יורדת עם כל

אבל   " ההר חמד אלהים לשבתו" , הר גבנונים הר בשן" ,  השרה שכינתו על הר סיניו וגבעות

וחו ר הנה תשאהו ענוה גדולה מכולם, שהיא הגדולה שבגדולות, לא הגיע לזאת המעלה העליונהש מי

חזיון המר המצוי ה יצא,  יורק עליו טל תורה במדה גדולה כראוי לוואם לא, הגדולה ממעל לכל חק ומשפט

 כאשר ישוב, אמנם איש כזה. לפעמים מכח עז ונפלא היוצא מערכו ומדתו



הוא ', שישוב אל דכ ,כאשר יבא עד מרום הגבול וידע כי בגובה אפו השחית את נפשו ואת העולם, רפא לוו

הוא ידע אל , מיד למעלה למעלהת ותיו הרוממות שנשאוהולא יעזב לעולם לחוש את י קר נפשו ואת  נטי

נוז עוד בית ר שאת  ומעלה בתוך אוצר  הטוב ג והוא,   נכון שעצם החפץ העליון הפנימי הוא בא מאוצר טוב

בא לכל החמודות העליונות שהן ממעל מדיוק ל הנותנת מקום ב קצב ומדה תמימה'  תורת ד"של 

'  והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פ י ד "שאלות לבךמ ]לך) [לכל(ויתן ' אז תתענג  על ד, הקצב והמדה

יתקן דרכיו אבל יוקיר את הנטיה הרמה הפנימית   ה הוא נחלה בלי מצרים, דבר

המצריכה לפעמים לדלג מעל , ללית הדורשת הרחבה וגבורת נפשכ כ הוא יהיה ראוי להנהגה"ע. שבקרבו

הנה יהיה , גם ב תכונת ו הפנימית.  א דירה הנושאת עיניה למרחוקפני מגמהמ ,לגבול של שורת כל חק קצו ב

שמצד , זהו הגדול שבבעלי תשובה. מג מתו המוסרית ברורה לפניו כמתו תאיר  פניוח ,מלא עז ואורה

בעניניהם הכוללים הלאומיים ' ד עוצר בעם, נהו עומד בראש כל קהל הגולהה מצבו

 , שלא דכ א ה תשובתו את  עזוז החיים הדרוש למשרתו הרוממה,וקבן בר נחמיה ריש גלותא ע ,והמוסריים

י כ .ה]ת[ונת רב          א נתגדלה"נתמעטה מצביונה כ] לא[והרחבת הדעה והדר החיים המלכיים הנצרכת לה 

אור , ניו באור נוגהפ כ את"ומצהלת ג, ואור ישרים זרוח על נפשו, בהיותו בתור פרטיותו בעל נפש מאירה

אבל כחות נפשו , תן צוציתא נ ,וחכמת אלהים הגנוזה בקרבו, שה צדק ומשריםקודש של עונג קדו

הם עצמם מאירים לפניו גם , מת ומשפטא שהם היו הגורמים לו לצאת מגבולה של תורה וצדקת, הגדולים

, בעל תשובה כזה. ונר אלהים על ראשו, ורהת אלא שהנם עתה מעוטרים באורה של, עתה את דרכו בחיים

פ "אע, הוא בעצמו יכול להיות לאור נוגה, דרות העולםג שעל ידו פרץ את, אורח שבנפשושגם אותו ה

 שזדונותיו מתהפכים לזכיות, זהו הגדול שבבעלי תשובה ,שמעשיו מקבלים תמונה אחרת לגמרי

גם בטרם זרחה , שעם היותו נחמד ונעלה מתחילתו, ומה ליאשיהו בדורוד הוא ולאורו ילך חשך

אור התורה הגבילה את נפשו הגדולה בגבול האמת  , מ היה גדול שבבעלי תשובה"מ ,של תורהעליו אורה 

רטיותו  פ ואחדה את , הגבל את ההר וקדשתו", והטוב הראוי לתקנת העולם והבריות לדורו הצדק

היותו עומד בראש  ב הצריכה להיות מקפת את כל  גודל ונשגב, המאירה ומבהקת עם תכונת משרתו הגד ולה

, וקחת לה דרך מיוחד לפי טבעהל כי הנטיה הפרטית, א הדבר בלא הופעת אור האלהי"מה שא. לל כולוהכ

לתי מוכשרת לגדולה העליונה העוברת ב א  להיות הכל מאוחד בנפש"וכן א, כ דרך  מיוחד"ודרך הכלל ג

, ה מאהבהגדולה ופועל עליה לתשובה שלמה עליונה שמאיר את  הנפש, אבל אור  התורה. לפעמים כל גבול

והאור הפרטי החפץ בטוב היותר ', חת שכולה קודש לדא הוא מאחד א ת הפרטיות עם הכלליות למטרה

יוצא הוא לאור בכללותו עד  , כול להתגלות בפרטיותו מפני קוצר החוגי שאינו, עליון ובצדק היותר מרומם

  .גלותא  היינו עצמו נתן דצוציתא הפרטי      נ ריש"שעוקבן ב

 

tb . 

 

 .  א,  סוטה ה .  טו, עיין ישעיה נז .  ג, במדבר יב .   ט,  י איוב יא"עפ 

. ד, י שם לז"עפ .  ח, תהילים יט .   ב, עבודה זרה כ .  יח, שם שם .  יז, חס תהילים

  

 

.   יז, י שמואל א ט"עפ  . א, י קהלת ח"עפ .  א, ש בת קיח . יד, שעיה נחי



  �. כג, שמות יט .  ג, י איוב כט"עפ  .ב,   יומא פו  עיין 

 

tc . 

 
עולם . קבליהו וחזאי בחלמא דקא פשט ידיה, הוה יתיבנא בפרקא והוה קא מנמנמ א,  אמר רב יוס ף

פ זה "ע. לומו וטהרתוש המעשה הוא בנוי ומשוכלל על פי חקים מיוחדים וגדרים הנדרשים מאד לשמירת

סקרים בפעם אחת נ שאינם,  מתחלקים פרקים פרקיםקצובים הנם הלימודים שאפשר להם להיות

, תב ודדת בעצמותהמ אמנם  החזיון הפנימי שהנפש . ולמעלה מכל  סדרים כלהט החרב המתהפכת 

עד  , עולם אחר לגמריל הם מנשאים את הנפש, כשמתנשאת מעל לכל הגבולים הצרים של העולם המעשי

כ ישרים "פנימיים שהנם כה תם החזיונותשלפעמים לא יוכל האדם למצא את מ קום היחש שבין או

חזיון שהוא מבריח מן הקצה אל ה .עם אותו הדיוק הפרטי הפרקי של העולם המעשי, גבוהים ורחבים

הוא המעורב ברשמי עולם , גבוליםה עולם הגבול עם העולם המחשבי המתנשא בגבורתו מעל, הקצה

, לשא דיע על אדם בלתי מצוי, דדיו ברחבהצ החיצון המעכב ומגביל עם רשמי עולם הפנימי המשוטט לכל

ותשובתו , עד שהשפלתו צריכה היא גם היא  תלמוד, פרץנ שמרחב דעתו וגובה מוסרו הוא חזיון בלתי

שלפי גדולתו הוא צריך לחדש לעצמו מסילה גדולה חדשה , ורה גדולהת והטבת דרכו בשינוי לטובה היא

לא  הציור המראה את האמת   , ד מראש נוכל לחוש כאןיור כללי המוכן ועומצ לא. ובלתי מורגלת כלל

וידי אדם מתח ת   , ה שהיא פשוטה לקבל שבים"ידו של הקב, קבועה מראש מקדםה הגדולה המוסרית

אשר עליו ' הסולל לו באור ד, כח עליון נערץ ונשגב, אן יד חדשה הנה נשלחה מחדשכ אבל . כנפיהם

א "כ ,ולא רק  להפכם. ואת הכחות הרעים לטובים, ובהלהפוך את הרעה  לט, דש ונתיבות חדשותח אורח

שיגביהו עוף  ,למען דעת ברוח נכון כמה ראוי לתן להם חופשה, להראות את מקור נביעתם ויסוד נטייתם

כמה , הכבושה לעצור בעדםו פ מדת אמיתה של תורה הדרך הישרה"וכמה יהיה ע, וילכו כאשר יתהלכו

כח המגביל שיסודו נמצא מפורט מ כמה, עבר מזה וכמה מעבר מזהמחלקי השפעה על הכלל ידרש להיות מ

הדרכה החזיונית המתגלה לחכמי לב ה פ"וכמה ע, פ הלימוד הקבוע והמפורט בפרקים הלימודיים"ע

חלום חזיון לילה אז יגלה אוזן אנשים  ב ,בהיותם מתרוממים מעל חוגם ומעל כל הגבול הסובב אותם

שדרכיו והנהגותיו , ששם עומד הוא זה האיש הנפלא עד אותו המקוםרק עם ה עליה  . ובמוסרם יחתם 

רק עם זה , יונקים מכל טוב ונשגב ומכל חק ומשפט, סודרים ומבורריםמ צריכים להיות נפלאים ועם זה

עומק הראוי לדברים מסודרים להלכה למעשה ולעיון , וקא כדיתיבנא בפרקא ד .יהיה אפשר להעריכו

וה קא מנמנ מא בהתעלות חזיונית שאינה לגמרי מנתקת מעולם החיצוני וה, רטיותפ פרטי בפרטי

, חלמא ב חזאי, והחזיון שנולד אז בזה המעמד המקושר. היא מקשרת את שניהם יחד, גמרי מקשרתל ולא

 "רוממה' ימין ד       ",וקבליה , פשיטת יד חדשה, חזיון נפלא שלא כפי הדרך הרגיל, דבר חדש



                                     

                                     

    

 

tc . 

 

טז -ט ו,  י איוב לג"פע  ח, חזקאל אי  כד , י בראשית ג"פע 

   הילים קיח טזת 

 

  'וכו" ולא בעיר של זהב"לפניו צריך להוסיף עמוד     ד כאן מגיע קובץ ע

 



tiyiy wx 

 
  ".הבולא בעיר שלז"סרה ההתחלה ח

 

`. 

 
,  אמנם התכנית הזאת. ומרכז חיי האומה וכבודה הוא הדרו ויפיו. קיים בכל רגשי לב טהור בעמם וארצםו

באין קדושה ותפארת פנימית הנובעת ממקורה  , באין אור ושכל, ומה לא מחפץ טבעי שפלשצריכה להיות 

,  ית של דעת אלהים אמתהרגשה הטהורה היא תולדה מאור הקדושה השכלהכי רק כשהעז של , של תורה

הנצח , מרכז החיים שלה מקור האושר' ושיהי, כל פרטי כחותיהושממנה באה ההרגשה של אהבת הכנסיה 

ע סופר האותיות "כדעביד ר, ירושלים דדהבה. עדלאז היא הרגשת אמ ת וצדק שיש לה יסוד קיים , וההוד

ע "ברים שלא נתגלו למשה נתגלו לרדו , 3נשמתו באחד   יצתהש , 2' שכולהו סתימתאה אלבי, שבתורה 

מבוססת על ההשכלה הנכונה היא ההרגשה , מקור יסוד האורה השכלית, אור קדוש ועליון כזה 5וחביריו 

היותה יורדת  במ "ומ, להיות עולה ומפרחת, האמיתית של תורת אמת הנעוצה בעומק הנשמה הישראלית

, הנותן לה גבול, וני צריכה לכח מצמצםבתחום הרגש המשתתף עם התכונה של הנטיה אל הברק החיצ

שמת גלה ממילא בהכרח התמעטות  הקישוטים אפילו  , 6שומר בכבוד את  ערכה ואומר לה עד פה תבא   ה

 י"עלהראות , למען הכניע את ההדר החיצוני, יסוד התכונה לחבת הכלל והקדושהבהיותר נעוצים 

חה והקדושה של הדרת החיים שהם קר ת  היופי הפנימי של המנויהתמעטות זה הצביון במעט את 

להגיד בבוקר . ולזמר לשמך עליון' טוב להודות לד", של הקדושה העליונה, מקודשים בנועם ויופי עליון

איש בער לא ידע וכסיל לא יבין . חשבותיךממאד עמקו ' מה גדלו מעשיך ד . "6" חסדך ואמונתך בלילות

 3.. ב, מנחות כט 2.. א, ברכות סא 1..  א". תתהללהיא' שקר החן והבל היופי אשה יראת ד", "את זאת

  8.. ז-ם שם ו 7..  ג-ב, בצתהילים   6.. יא, י איוב לח"עפ. ו, ר י ט"גמ . 5. ב,  ברכות סא 4.. א, סנהדרין פו

  .ל, משלי לא

 

a . 

 
הם , המאורעות הגופניים. ודרש כלילא שרי, אתי גברא  רבא אריכא  לנהרדעא ומטלע, אמרו ליה לרב

היא מתרבה   , השפעת אדם גדול. אותים מאד בהתחברם לדברים רוחניים המתלוים עמהםנם לפעמי

, ובמקום שהדברים מתאימים. בזה הדמיון ההמוני גם הוא  מתמלא ציור גדולהש, כ בעל קומה"בהיותו ג

הוא לאות נאמן  שכאן בחרה  החכמה האלהית באיש  , ההדורה מעטרתהושהקומה הנאה , גדולת הרוחניות

היחש שיש לדיעות והדרכות האיש הגדול  _.הלכים בפועל בדורומהראוי שהליכות דעותיו ימצאו , דהמיוח

שכלי היוצא מאדם גדול  השורש הדעת וההכרעה מושרש לעולם בציור . נמצא בהם אופנים שונים, לדורו

לות ל כלעשהם כולם מתאימים , בכל התורה כולה רחותיואהמכוונת עם , טה משוכללת[בשי( ]למטרה)

שעם גדולת , והנה ישנם גדולים כאלה. על החיים והמעשה, כיו והשקפותיו על העולם והמציאות[דר]

ועליהן בנויות כמה הלכות מאוששות בתולדות דינים והלכות , שקפותיו הפרטיות המיוחדות לו לפי גדלוה



אל שפל המדרגה של הנה הוא יורד מעולם הציור והמושכל הרם , תורה חקריברכו המיוחד לו דפ "ע, כ"ג

זהו דרך . את תכונ תו והאופנים הראויים להתעלותו ויסודו, בעין ברורה את מעמדו ורואה, העולם המעשי

. שהוא מ וצא את כל  העולם כולו כמו שהוא בציורו הפנימי, דול  מאדגכ  לפעמים אדם  "ונמצא ג. המורגל

, אדם גדול כזה. דלו ורוממות מעלתווא נשקף לו מתוך גהאבל הכל , הוא מבין את הכל ומסתכל על הכל

היותר תחתון , והבסיס השפל, מצבו הואלהליכותיו פונות להעלות את העולם בלא המתנת ההדרגה 

אלה הם , שבזוהר  ביןקעלי ב; י הטליעה"ומתגלה לפעמים בחסרון גופני ע, אינו אצלו שלם, שבציורי הנפש

בנים בדרכה של נמתוך כללות השקפות כמו אלה ו. אמנם מכריעים את העולם בכחם הגדול למעלתם הם

יש , הואששאפילו אם ימצא שאין להם יסוד בריא בעולם המעשי כמו , כ פרטי הלכות"דרישתה של תורה ג

באופן , וההדרכות המכוונות לכמו שהעולם צריך להיות. יסוד במעשה כמו שהעולם צריך להיות[ להם( ]לו)

יוכל , רוממות הרוח לבנות ישראל. כריעות את הכף לעילוי ורוממותהן מ, יותר מעולה ממה שהוא בפועלה

אבל בהתעלות האדם מסידור , הדור לפעמים לא יוכל לקבלה מפני ירידתו המעשית המקריתשלהיות 

הוא מצדד אל , ומתעלה ממעל לה לפי מה שהיא צריכה להיות, קומה האנושיתההארכובה התחתונה של 

עליון על כל גויי  , 3כהנים וגוי קדוש ] ממלכת[הדר הראוי לבנות עם ור פא, הגדולה התפארת והרוממות

כערך  , יראת כבודבראויים הדברים שיתקבלו . וא בכחהאמיץ , פ שאין היסוד בריא בפועל"אע . 4הארץ 

א לואם תחתית הרגל . לסנהדרין ושופטי עם, ומה שהיא מדה ראויה למנהיגי הכלל, הכבוד של בעליהן

. מ הכח ינצח את  אשר  הפועל יחסר"מ, זאת היא  מכוונת לעומת ההוה המעשי, ה"ציור מהשלמה בזה ה

 מתלויםהשהדברים עם הרעיונות , מקום מרכז י, ד אתי לנהרדעא, אריכא, לב לגברא ר בא שימתלוראוי 

ודריש   ,ז הוא מעלתם"ועכ, וכן הם ציורי נפשו פנימה שגדלם הוא חסרונם, מטלעו, להם עומדים להשמע

,  ז  ההרחבה"תתמה ע, העין הצופיה לחסימת ההתהדרות כפי נחיצותה בעקב העולם המעשי. א שריכליל

שאור הגדולה הפנימית גם  הוא צריך , תתעלה מזה תכיר את היתרון  שבא מתוך   חסרון כזה]ש[כלאבל 

והיית עטרת  ", " אז ידלג כאיל פסח. "כונת ההכנה העומדת לצאת א ל הפועלתלמצא לו נתיבות לפי 

, " משכמו ומעלה גבוה מכל העם"ו, שלא היה בו שום דופי , אולשוסימן לדבר בית " . 'ארת ביד דתפ

נכה , מפיבושת, ני עם עדים ושריד שנשאר ממנושהמעלה עדי זהב על לבושן של בנות ישראל ומלבישן 

סופי תיבות   [כ"ת עה"ס" [איל פסחכאז ידלג ", 10את שבר עמו' וכך היא המדה עד יום חבוש ד. רגלים היה

, " ותחסרהו מעט מ אלהים", ומקום החסרון] שערי בינה[ב "ט שע"מ, או תיותיו' כלוי וג, ט"מ] עם הכולל

ותזרח , רחה בעבורוזבעבורו ] שבא) [ששקעה(שמש "אבל , "והוא צולע על ירכו", ה קראו ליעקב אל "והקב

  כי ראיתי אלהים פנים אל פנים, לו השמש כאשר עבר את פניאל

 

.   ו , שמות יט 3..  ק ג  א  ואלך במהדורת מוסד  הרב  קוק, תיקון סט, עיין תיקוני זוהר 2.. בבליטה: אולי 1.. ב

.   ב, שמואל א ט 8.. ב, יומא כב 7.. ג , ם סב 6.. ו, ישעיה לה .5. ק"לה מסופקת בכתימ5.. א, חכדברים  4.

 41.. ב, סנהדרין צח .31. א, גילה יחמ 21.. ו, תהילים ח 11.. כו, ישעיה ל 01.. כד, י שמואל ב א"עפ 9.

  .לא-ל, בראשית לב

 

b . 

 
יסוד ההדרכה הכללית הראויה לכל אדם החפץ להתדבק . לוי] דאטלע[אמר מאן  גב רא רבא  אריכא 

לפני אור העליון של  כחותיווהכנעת הגוף . הוא ענין ההכנעה',  היות מתהלך את דל, בקדושה העליונה



היא מיוסדת , אמנם ההכרה הזאת של הה כנעה.  ה"הכנעה לפני אדון כל בה הוא, הקדושה העליונה שבכלל

אבל בהיות האדם עולה למדה . מורגשים בקרבו נגד כל קדוש וטהורהפ אותו הענין של הניגודים "בנפש ע

הוא אינו צריך להיות נכנע באותה ההכנעה , שלמות העליונההמוכתר בכתר , זו שרצונו הוא טהור וקדוש

ולא עוד אלא כל מה  שתהיה , ה"ה  הקב"גדולת מממאמנם גם ה גדול שבגדולים נכנע הוא . וןהמורגלת בהמ

כ נעלה נשגב "אצל הגדול הוא כשאבל הציור האלהי . כן יכיר את ערך אמתת הכנעתו, גדולתו יותר

עשית של הכנעה מעד שלא יוכל להתאחד עמו בתכונה , אלהות החקבומרומם מאותו הציור ההמוני 

שיגוב באבל מאירה היא את העולם , אמנם זאת ההתעלות לא תוכל לרדת עד השדרה ההמונית. מורגלת

אבל , כ מורה את ה כרת הכנעתו הפנימית לעומת גדולת אדון  כל"הוא ג, כהן גדול כשהוא קודה. מציאותה

. נמצא בה, נעלה ונשגב מציור ה המון כולו, טעם אחר. קידה הזאת אינה דומה כ לל להשתחויה המוניתה

, בהליכות חייו ובפועל תכונת גופו, להראותה בעומק נשמתו, ראוי להראות קידה כזא תה ,והאיש הגדול

אריכא   בא רזה היה האי גברא  . ויקר ממ נו, כהן גדול ש נכנס לפני ולפניםכוהרי הוא , הוא נשגב ונעלה

ושה הכללית שעה המאושרת שהמקדש על מכונו והקדב, לכהן גדול ישנן אמנם הכנות כאלה. דאיטלע

, רוחנית ממרום מעלת ה אל עומק ת חתיתההאיך שתרד  ההשפעה הרוממה , בנויה באומה עם כל מכשיריה

אבל הקישור , וכשר מצד עוצם גבהומהיחיד הוא . לא כן במצב הירידה והדילדול. ולא תתבלע ולא תשתבר

כ ההנהגה של "א גך היכ ,כזה בארכההנהגה המעשית של גברא . הוא מטלע, אל הכלל הירוד ניזוק

הכרות ההיא מתנשאת למרומותיה נגד , המחשבה הארוכה החובקת כל. י הדיבור"ההשפעה השכלית שע

אינה כלל אותה המעלה של ] וני[המעלה של הציור ההמ. השפלות היא לפעמים מראה את עוצם ניגודה

, ק עם הציור ההמוניכשהוא רואה  את האופל הנדב. עליונה בדעת יקרת   הציור של ההכרה האלהיתההנפש 

מפני שהוא כבר עומד על מצב כזה שכל העולם , דברים לעומתו כ"גליו הרבה ומטיח עהוא לפעמים עולה 

זהו ענינו . ששם לא יגיעו כלל ציורי העולם החי במנהגו כולו, בוהה ומעולהגהרעיוני שלו עומד במדה יותר 

ובסימניו הוכר שזהו , היה בעולמו ויחיד בדורורשום . לפי מעלהככ דברים  "של גברא רבא   אריכא שהטיח ג

עולם יוכל להתטשטש מפני גדולת עז כח  החיים  ה, אנשים רבים כמו אלה לא יתכן להמצא בדור. לוי

, בתור יוצא מן הכלל, תכונותיוובתאריו , ניכר בשמו ובמעשיו, בהיותו יחיד. הגבוה של ענקים כאלה

ודעת שמו , ד ולתו וערכוגעם כל ירידתו לעומת , לו לדור כולותושג ממנו התועלת אפי, המתעלה על החיים

האריך לבאר , ולא שח שיחת חולין מימיו, ת"בריו דדשכל , ורב. בעולם' תארו ומקריו יוסיפו עז ונועם ד

הן הן גופי , עשי צדיקים אדירי עולםממפני שהדברים הללו של , לנו דגברא רב א אריכא דא טלע מנו לוי

  "וחקר כבודם כבוד, הרבות לא טובאכל דבש ", תורה

 

. א, תענית כה 2.. כנדפס בעין יעקב שבידינו, ל הקיף מלה זו בסוגרים מרובעים"ה קוק זצ'מרן הראי 1.. ג

  .זכ, משלי כה 4.. מ ש ם"ג וכ, הלכות דעות ב, ם"יין רמב ע3.. א, סוכה נג

 

c. 

 
ל ]ו[גד. להכא קאתיו, נש ללוי למיתב גביהולא הוה ליה אי, ח ברישא"מ נח נפשיה דרבי אפס ו יתיב ר"ש

אפילו אם ההמון הוא מאנשי   , כול להיות מושוה במהלך רגשותיו ודעותיו עם כל ההמוןישאינו , הדעה

שהוא ארוך בקומתו , מ הגדול בענקים"מ, הם חכמים ונבונים לפי דורםשואף , הסגולה הישרים בלבותם

מושגיהם הבינוניים הם מעכירים את רוחו . מיד ע מהםתלא יוכל להיות מתערב , הרוחנית הרבה מהם



שלא תהיה החבורה  , יזה מקום לעצמואכ הוא מוכרח לבור לו "ע. ומורידים את זוהר נפשו ממעלתה

המזהירים , המושגים הרגיליםמוגם שלא יערבב בהליכותיו העליונות והנפלאות , הבינונית לו למעמסה

איש כזה לא . הזמןול העוסקים בתורה וחכמה לפי מדת הדור את דעתם הממוצעת ש, בזוהר אלהי עליון

, בכנופיא של חכמים, המסודרים במערכה של הנהגה ציבורית, יוכל להמשך עם הסדרים הקבועים

ל דעה רם ]ו[ורק עם גד, גברא אריכא כזה ישב לו אבראי כ"ע. משוערים לפי מדת הכח של חשובי הזמןה

הנהו , כיון שעול הנהגת הכלל הוטל עליו, אמנם גם זה הגדול. יק סודכול להתאחד ולהמתיונשא הדומה לו 

והאורה העליונה הראויה לו , ממוצעת כדי שהמקבלים יוכלו לקבל ממנוהכבר מוכרח לפנות אל המדה 

כ שוב "ע. ם אל המערכה הקטנה ממנה של השלמת הכללגמצד שלמות עצמו מוכרחת היא לפנות מקום 

ובהיות הצורך של , סדר  הנאות להמנהיגהלהתכנס תחת אותו , צא מן הכלללא יוכל האדם הגדול היו

רכיבים את הגיוני  לבבם עם מו ג ם יחידי עולם יושלמו רק בהיותם , התחברות הכחות הרוחניים גדול מאד

יזה ניגוד המביא  אשלפי המדה הנהוגה בשינוי הדיעות ימצא בהם , עוד הגיוני קודש של אנשי שם שכמותם

ועין . הכאלקאתי  , כ מדלא הוה ליה אינש ללוי למיתב גביה"ע, רה והשלמת חכמה ודעה עליונהלתוספת או

הנשמה העליונה של קדושי עליון היא צופיה באיזה מקום ומדינה ובאיזה ערך נתון שמה אותו החלק  

, המלאה כח רב של נשמה גדולה, הפנימית, וההכרה הזאת. רוחני השייך לנפשם הגדולה העליונהה

רוח אלהים את האדם הגדול למקום אשר בו ימלא את השלמתו הרוחנית הנתבעת בשכת היא  אחריה ממ

למצא את האר וך בדור הראוי להלוות , לוי, ל עולם זה]ו[את  הניעה את גדז' ותשוקת עז י ד ד. ממנו בכל כח

חולין  1.. ד _.ת אשר נעשה בנפש הקרובה אליו בשורש ורוחאאשר חש מנפשו , בבלבזהו רב שהיה . אליו

  _.ב, קלז

 

d. 

 
אם איתא  . להכא קאתיואינש ללוי למיתב גביה ] ה[ה לי"ול, א כדקאי קאי"ור, ח"ודילמא נח נפשיה דר

בין בהיותן , להפעולות הרוחניות. כל דבר יש  מדה ומשקלל .א מיכף הוה כייף ליה"וי לרל, ח שכיב"דר

כ  "וישנו ג. יכרת בפני עצמה יש ערך מיוחדנול בשעה שהחטיבה של היחיד הגד, עומדות בפעולתן האישית

מ גם זה   "מ, ז מצביונה"מתמעטת עישפ "אע, עוד ערך של פעולת היחיד הגדול בהיותה מובלעת בתוך הכלל

הרוחניות העליונה ו, מפני שעל ידו נעשה הוא מצורף אל הכלל כולו, המיעוט מוצא הוא את  י תרונו

תי מ, לשקול הענינים. חיה בהרגשה גלויה בנשמת הכלל פנימהשבנשמה הגדולה נכנסת בתור כח פועל ומ

, באופן שהכלל יהיה נהנה רק מכללות גדו לת צביונו, היחיד הגדול ונשא תיחדותהתכריע כף הת ועלת של 

אלה המה דברים שהם רזי עולם , דבר מוכרע שיתערב זה הכח היחידי בתוך ההנהגה הכלליתה' ומתי יהי

, ברים תלוי הוא  באותו האופן של המכשירים הנמצאים בתוך רוממות  הכללשקל הדמ .ועומדים ברומו

, ויל _.שטן לפיתוח הכשרון הבודד של היחיד הגדול השקול כעולם מלאלולעומתם המניעות המתיצבות 

שרק בחברתו הרוממה מצא א פשרות לגדולת נפשו תצא לאור בב ר ק   , בעת אשר יחסר לו אותו החבר הגדול

ולעומת זה רבי אפס , והמון הררי עד של רגשותיה הגדולים וקדושים, יה העליוניםשפעת מחקרוחכמתה 

פ לפי  "שצריך לאחוז עכ, זיקוקו לצירוף הכלל י"עיה צריך להיות מורד מעט מאורו ה שאם גם, הגדול מאד

י האפשרות "שרק ע, שפעת אור גדול שכמותו י"עכלל התנשא הרבה המ הלא גם "מ, ערכו מדה בינונית

ותה האפשרות של התחברות שני הכחות העליונים ונשגבים אי "ע, ח והשתלמותו העליונה"חבר עם רלהת

אבל . התרחק מתוך המעגל של ההנהגה הכוללת וסדריה המוגבלים לערכולמצא לוי את הכרעתו , הללו

  אז היה מוצא את, ת הפעולה העליונה של הגדלת הנשמהאהמק טין , בהיותו מוכרח לעמוד במצב בודד



א מושפע "כ להיות כ"כח המותאם הרבה כהשהוא , ח"ורק ר. מקומו בתוך  הכלל ועמו יותר נאות לפניו

ושה את החטיבה של אלה שני ע שיחדיו -אז הי תה התכונה החברותית , מחבירו בתור  התחברות חברותית

וכרחת להיות  מ -באין יחש אל הכלל וסדריו המוגבלים לפי הצורך , על כרחה ענין בפני עצמו, הגדולים

 מיתילכ היה מוכרח בהכרח עליון "ע. ניכרת ומביאה לידי ביטול סדר ושיווי הנכבד מאד להנהגה כללית

הדורשת חבורה פרטית המועילה להשתלמות , את החסר לנפשו העליונה והנשגבה) ת(לבקש, הכאל

ואשרי הדור  , הכללכ "בזה עצמו יתרומם ג, בהתגברות הצורה העליונה הצפונה בהש, חטיבותה המיוחדת

  _.בפעולתםמהמשפיעים עליו בסגולתם עוד יותר , קרבובשאורים גדולים כאלה שרויים 

 

e. 

 
וכתיב בהו  , בראש תיביח "חנינא ב: אמר, דכי הוה קא ניחא נפשיה דרבי, ח לא סגי דלא מליך"ותו דר

וכל דבר נערך  , הוייתוכל כח פועל לפי מדת הכח האצור בו ל". 'ותגזר אומר ויקם לך וגו"בצדיקיא 

השוטפים והולכים במרחבי , ל המון הכחות הרבים והאיתנים שבעולםכ. בהכרעתו לפי מגמתו ותכל יתו

הבוחרת בכל עז , נפש חיה מאירה ומשכלת, י כולם יחד"עהנם הולכים ומתרכזים כדי לחולל , הבריאה

שהעלה את כל   , ום בנפש הצדיקוצאת  לה מקמההתרכזות הזאת . חילה בטוב האלהי ובאור החפץ העליון

בורא קצו ת  , שהיא עומק חפץ אלהי עולם, נהדרהו עז נשמת חייו ועומק כל חפצו לתכלית היותר נשגבה

חובק בכח וזרע , חפץ לבב נשמה זאתמהמאמר היוצא  . 1אשר לא ייעף ולא ייגע ואין חקר לתבונתו , הארץ

משקל התכליתי של כל הומתאים לכל , ומלא עז כזה, הנדרשים לחולל יצור נפלא כזה כחותהעזו כל המון 

נשגב זה הוא וכ איתניותו של אומר קדוש "ע. הכרעתם של הכחות הכלליים המשמשים לתעודתם זאת

ד ע כ יבקע הררי"ע. גדול ונערץ יותר מכל כח א יתן ונשגב אשר בטבע המציאות וכל המון הכחות האדירים

הקבועה בנפש הצדיק הדבק ב אור אלהי , והאורה האלהית. יקםולא ישוב אחור ר, וינצח כל צורי מכשול

אשר במאמרו וברוח פיו יעמדו , ם היא את חפצי לבבו באותה הדרך המסויימת לחפץ העליוןג תנחה , אמת

שער כמה חזקות  ומשורגות הנן  הסבות החזקות והרבות העומדות הכן לקי ים דבר לכ אין "ע. כל עולמי עד

בין , לא  סגי דלא מלי ך, יתיב בראש ח"בח "ר, וכיון דאמר רבי. ייםחבאלהים הדבק  2צדיק יסוד עולם 

, להבא, "ותגזר אומר ויקם לך. "מתתו  מ צד העבר וההוהאבין מצד הוכחת , מצד פעולת המאמר בעתיד

 .שכבר היה , 3" ועל דרכיך נגה אור"

 

  .כח, איוב כב 3.. כה, משלי י 2.. כח, י ישעיה מ"עפ 1.. ו

 

f. 

 
האדם בקומת ו   . ז"פועלים זה ע, הרעיונות והפעולות המקבילים אלה מול א לה. ט" המסומר מסנדל

הוא , העקב הרוחני הוא הדמיון המרשים את הציורים בחיצוניותם. וא לקומתו  החומריתההרוחנית מכוון 

בה אמנם פועל הוא הר. שלא יהיו מטושטשים, הגן על הצד השפל בציוריםלצריך להיות עומד בתכונתו 

אם לא ישים , א לאור השכל להציג כף רגלו על הארץ"בל אא, לעור עינים מהסתכלות הרוחנית הבהירה

של נעליך מעל רגליך כי   ", היות ניתריםלבהתקדשות גדול ה צריכים המנעלים . עליו את נעלי הדמיון



ת הדמיון כוון הוא לעוממ, המנעל והסנדל הבינוני" . המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא

פ "חושית עההעמקת ההרגשה , אמנם ההשתקעות היתירה. הטבעי הנדרש לשמירת ההצטיירות החושית

א לומר לההמון דוקא " א שר אמנם א, מכוונת היא לצורת סנדל המסומר, ציורה הדמיוני והקבעה בחזקה

בהתגלות  כ רק "ע, כי מעמד הרוח עושה את פעולתו לפי הכנתו, בהשתקעות הציורים 2ד פה תבא ע

שראוי לגזור עבורה , וצריכין אנו לדעת מהותה של המכשלה. בא לידי הגדרה]ל[המכשלה יוכל הדבר 

  _. הוה של ההכרה ההמונית המסומרת במערכת  דמיונותיההפעולה כזאת המקבלת אל התכנית 

 

  _.אי, י איוב לח"עפ 2.. ה, שמות ג 1.. ז

 

g. 

 
מקו ר הנפילה . ואמרו הנכנס  יכנס והיוצא אל יצא, ם במערהוהיו נחבאי, שלפי השמד היו,  אמר שמואל

הדמיון " . זנח ישראל טוב אויב ירדפו", עזיבת השכל וההשתקעות הדמיונית, תמוטטות הרוחההוא 

ההשגה . מכוערות והשפלותהבתוך חומרי ותו הגסה ונטיותיו , אומה בחורוה משקיע את ה אדם ואת 

חיצוניים פועלים ההרש מים . לא יביטו  ומעשה ידיו לא ראו ' ל דאת פוע", החיצונית אינה מכרעת בק רבו

את ולהאיר את השכל , ואינם יוצאים להיות נדונים בהשבת הלב, פ הזרחתם הטבעית"את פעולתם ע

החלטה  , החבאה במערה, פחד אויב, פלות הנפשש , התולדות היוצאות מזה הנן דומות לו במדתן. המדות

  _.בי, ישעיה ה 2.. ג, הושע ח 1.. ח_ . הנכנס יכנס והיוצא אל יצא, ומתנקםמפחד אויב , שפלה מרב ירידה

 

h. 

 
,  הדמיון. כסבורים הם אחד מהם  יצא וראוהו אויבים ועכשיו באים עליהם, נהפכה סנדלו של אחד מהם

הוא מעמיק את הרגשת  . בעצמו נעשה שבט המוסר, להזניח כל ארחות יושר', ראשיתו לעזוב את דמהגורם 

. בשינוי כל שהוא מהרגלו כבר העולם נהפך עבורו. ת החולשה הנפשית עד קצה האחרוןאהוא מרבה , עהר

ואם יתחדשו מושגים ותנאים חדשים בכל הליכות החיים החומריים . כל חפץ להיודע עת , לא כמדת השכל

מרעיון בלתי בהיר   , רוח קמעא עוכרתו, לא  כן הדמיון. ד קו כראויצתעז ידו להנהיג את ארחות , והרוחניים

מיד ההחלטה המפחידה , נדלו של אחד מהםסנהפך . אחד כמה תוצאות מרות  וקשות נכונות הנן

  _. שראוהו אויבים והם באים עליהם, והמיואשת באה

 

  _.א, קהלת ג 1.. ט

 

i. 

 
י כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפ. ז יותר ממה ש הרגו בהם אויבים"ודחקו זה את זה והרגו זא

לא תכשיר את האדם ואת הציבור לשום . כך היא בעצמה מכשלת את כח בעליה, פילה ויאושנ לצד, רעה

, להתרומם מעל המצב השפל בהטבה שכלית ומוסרית ולהתאזר עז בעת צרה, לעעין על דרכיהם לשוב אל 



וזאת היא הרעה . להתם את שארית הכח הנשאר לפלטה, פניםבא להרבות המהומה והמשטמה "כ

הנמשכת והולכת מההסרה הראשונה מאור , אויבו איומה שהאדם נעשה מחבל את עצמו י ותר מכל צר ה

מדוחי מדות רעות אשר בדמיון וללכת אחרי הבלי שוא , מאור אלהי אמת, מזיו עליון, השכל הטהור

,  ךמשובותיך תוכיחוותיסרך רעתך ", לחזקו במסמרים לבל ימוט , ולהרבות על הדמיון עב טיט , יסודם

ב להמישב כל , המושכל'  ובמקום פחד ד" . ולא פחדתי אליך להיךא'  ודעי וראי כי  רע ומר עזבך  את ד

המעכירים את הדעת ומרבים את המהומה ואת  , מתקבץ המון הבלי פחדי שוא, ומתקן כל קיבוץ שנתרוקן

  _.יותר מכל מהפכת זרים וכל נקמת אויבים> 4>המגערת 

 

  _.ז, ישעיה א. 5. ח, דברים כח 4.. יט, ירמיה ב 3.. ז,  ישעיה מאי"עפ 2.. ו, חבקוק ב 1.. י

 

i ̀. 

 
כסבורין היו שבאו עליהם , במערה היו יושבים ושמעו קול מעל גבי המערה, ר אליעזר אומר"רבי אילעאי ב

לא לבד שיפעול רעה במאורע , דמיוןה .ז יותר ממ ה שהרגו בהם אויבים"ז והרגו ז א"חקו זבד, אויבים

רע שלו על כל מהלך ההוא עושה את הרושם  א"כ,  במקום שהמצב בפרטיותו מכשיר את קלקלתו,פרטי

דורש הולא רק מפני פחד אויב . מרחיק את האדם  מקישור הגון וכשר עם העולם הגדול והרחב, החיים

, מחבא לשעתו הוא בא במערה הסוגרת בעדו את האור העליון הבהיר המאיר את כל העולם כולו בכבודו

. שהדמיון הרע מטביע בנפש תכונה קבועה לשבת במערה, צד עצם טשטוש החיים ושנאת האורמא "כ

והסדר המעשי , העולם החיצוני הם בעצמם נהפכים לדברים איומים ומפחידיםמוהרשמים הבאים 

לרעוץ , הוא בעצמו נהפך לכלי מחבל, הסנדל המסומר, עשהמשהדמיון פועל להכשירו ולהביאו לידי 

  _.יותר מכל אויבולרוצץ 

 

ia . 

 
כסבורין היו שבאו עליהם , ד"ד היו יושבים ושמעו קול מאחורי ביהמ"בבי המ, רמי בר יחזק אל אמר

את  , את הפעולות החומריות וקאדלא . ז יותר ממה שהרגו בהם אויבים"ז והרגו זא"בזדחקו , אויבים

מהפך , ד ההתמכרות היתירה לצדוכשידו כבדה מצ, מהפך הדמיון לרעה, חומרההחיים החשכים של עסקי 

דברי  . משם יוצאת מארה ופחד רעה, ד"מביהמ, האורה צריכה לצאתשוממקום . כ את האור לחושך"ג

מזיקים   , ידי בעלי הדמיון הכוזב לדברים נפסדיםבמ תהפכים , אלקים חיים המוסיפים עז וגבורה

דלון ההסתכלות של דעת אלהים חו' ז בא מצד הירידה הראשונה של עזיבת ד"וכ. ומפחידים פחד רעה

  _.ותר מכל צר ואויביועושה שמות , ד"גם בביהמ, כ נכנס קול זועת הפחד הדמיוני הנהפך לרועץ"ע. באמת

 

ib . 

 
, הפעולה שמאורעות פרטיים פועלים על נפש גדולי העם. באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל המסומר

אין דבר אחד . העליונה למטרתה התכליתית' פ עצת ד"עהיא תמיד מכוונת , ותו בדרך חייםאהמנהיגים 



כשלוקחים אותו בדרכי אמ ת   , תוארת בצביון פרטי שלא יהא בה לימוד מסודרמואין פעולה , לבטלה

מחזה , תגברות הדמיון של פחדי השוא וכל הרעה היוצאת ממנההשל , המחזה של השפלות. והגיון צדק

, תאימים והתאימו מאד בחזיון חכמי הדור בהרגשה עמוקהמכ "הנם כ, סנדל המסומר והפעלתו על הציור

והכשירוה שתפעל את פעולתה לרכך , חקקת לזכר עולםנ מצאו אותה ראויה להיות, עד שהרגשת השעה

. י אורה של תורה בקרב ישראל"שכל הזורח עהולהתקרב אל אור  , את ההשתקעות של הדמיון המסומר

תולדות הדרכה ארוכה , מבהילותהצד המזיק של התוצאות בהתגלות ה, ובאותה שעה המוכשרת לכך

צא אד ם בסנדל  יאל , היתה מוכשרת הגזרה להשמע, ה חיים בכללות האומה ארחותבשאינה מתוקנת 

  _. המסומר

 

ic . 

 
אז כשכח הדמיון הוא מזוקק ומעודן , בעת התגברות הרוח. מעשה הוה בשבת הוה, ה בחול נמי ליתסר"א

כ מעשה "ע. פועל לבלע ולהשחית, בבערות ובגסות, וכשהוא משוקע ברשעה, רכהטובה ולבלפועל הרבה 

י ההסתמרות  "ודוקא אז יוכל הנזק להיות גדול ע. רוממות וקדושת שכל טובליום הנועד , הוה בשבת

תחתיה אור חכמת אמת  ותורת חיים   יבא והתרחקהבאד התועלת מורבה . הדמיונית באופן מוגשם וקבוע

ממגיד מ ראשית אחרית וקורא  , עת וזמן לכל חפץ ו. ויום שבת קודש,  ביום מנוחההמופיעה לישראל

פ הערכים הרוחניים הפנימיים המכוונים "ע, טנןק ועד גדולןמלהגביל את הפעולות כולן , הדורות מראש 

עליונה אשר לנשמתה הגדולה של כנסת ההסגולה האלהית  פ" עיחודב, שהם נפעלים מהן בכל אופן, אליהן

כ הם  "שע, ראוי לוהשזרמי החיים הרוחניים מתגלים בקרבה מכל מגע וכל עסק מעשי כפי , ראליש

ר ך   דוכולם נשמרים באהבה מכל יודע ומכיר את , "חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך"ו, מצויינים במצות

  _.הרוח האלהי המפיח בקרבם

 

  _.ב, אכעירובין . יד, ר השירים זשי 4.. ד, שם מא 3.. ר, ישעיה מו 2..  א, י קהלת ג"עפ 1.. די

 

he . 

 
כ חולץ של "חולץ של שמאל ואח, וכשהוא חולץ, כ נועל של שמאל"נועל של ימין ואח, כשהוא נועל, ר"ת

כי רק אז נבין את ההבדל , צריכה הרגל תדירי, הכרה שיש הבדל בין המדרגות של שדרות החייםה. ימין

כדי , לה והכבוד האמיתי על השפלות והבוז בעולם החיצונית היתרון של המעא, בין הגבוה ובין השפל

כשיהיו אלה הענינים שמורים ברוחנו פנימה ביחש . גדלות על הקטנותהאת , שנדע לבכר את הטוב על הרע

כ "ע, אבל הפרש גדול יש בין כח לכח, קיומנו והרחבת ישותנולאם שכולם נדרשים , לכחות החיים שלנו

על המקום שגילוי הכח הנפשי בקרבו הוא  , תגלהמנו שבו כח רוחני יותר גדול נכבד את המק ום הגופני שב

לא לחנם הוחן הצד הימני שבאדם ו, הדעה הזאת תלמדנו כי האלהים עשה את האדם ישר . קטן ומצער

מטרה ש ל החיים הא  מפני שהוא מוכשר יותר להנטיה התכליתית של כללות "כ, בשפע כח יותר כביר

תאימים מא הם "כ, וכי החיים הנם לא מחוברים מקטעים וצדדים שאינם מתרכזים, ושתתפעל יותר על יד

. שעילוי כח החיים ניכר בו, פ היסוד האלהי שבהם למטרה עליונה ומסומנת הניכרת ביותר בצד הימין"ע

ראוי , נעילת המנעל המכשרת את הרגל למצעדיה הכבירים והחפשיים, ההזדיינות להכשר הפעולה]ב[כ "ע



כ את   "וכשצד העליון שבחיים יהיה דורש למלואו להכין ג. רוך בתחילה מוכן לפעולהעת הצד הימני להיו

כ הצד השמאלי להיות גם הוא "כ יוכן אח"ע. שכך היא המדה התדירה, מועיתר צדדי החיים להיות נלוים 

מטרה א בתור תשוקה סוערת ומוכרחת שאין לפניה ל ,להכין דרך החיים, נלוה אל המטרה הימנית

בשכל טוב  , ביושר, ממולא בד עה, בירכא בתור תכונה  מלאה חפץ "כ, וממילא אין לה ק טן וגדול, ובחירה

תגברות הכחות הוא מצד נטיית ההמכרת שמקור , השופע מההשכלה האלהית הבהירה, וחשק קדוש ונשגב

 מפני השביתה יאה, וסבת התמעטות ההכשר לפעול. צד הימין הממולא בכח וכבוד, החיים לצד עילוין

דאי א ת   מפושט יותר , שממנו ארחות החיים המתעקמים נובעים, כשהצד השמאלי, הנדרשת לביצור הכח

ומשום העלילות של ההפרזה והנטיה הזרה והמזקת . עד שלפעמים גם הצד הימני נלקה עמו, שלטונו

כ הנעילה מתחלת "ע. כ בטבע הנפש והגויה יחד"נחוצה לו הפסקת המעשים הקבועים ג, א"בנבהמצויה 

מתחלת בשמאל ומתרדדת  , החליצה הצורך של הפסק ההכשר המעשי והחפשיו, בימין ומושפעת לשמאל

השביתה מחזיר את  איתניות הרוחניות למקומה בזה שמונע את הרעש  ווההפסק . גם אל הימין לפעמים

, אור האלהילצד ה, מה שיוכל להתרומם לטבע אנושיותובוכח הנשמה מתעלה , של המערכה המעשית

  _".חדשים לבקרים רבה אמונתך", דשהחונעשה בריה , ושב ורפא לו, להשיב אל לבו את מכון חייו

 

  _.גכ, איכה ג 3.. י, ישעיה ו 2.. כט, י קהלת ז"עפ 1.. וט

 

hf . 

 
זיקו ק  . כ של שמאל"של ימין ואח] סך[, כשהוא סך, כ של שמאל"רוחץ את של ימין ואח, כשהוא רוחץ

לפעמים כשמתחילים לטהר כח קטן צדדי עולים עמו עד מרומי . ות דומה לטהרת האבריםכחהוטהרת 

מעורב הוא , ז שהיסוד שממנו הכחות נובעים ועליו נסמכים"רך זה בטוח כד' אבל לא יהי, הטהרה

להחשיכם , הקטנים הנובעים ממנו כחותהוא פועל על ה. באבק של זוהמא וסיגים מרובים, בפסולת

אל המקום , התרומם אל הכחות היסודייםל, כ זאת הדרך הי שרה"ע. בערבוביה וטומאהולערבב אותם 

,  אז הנטפלים מתטהרים בנקל. עקריה ולטהר את היסוד , אל מכון החיים, שמשם הכחות הצדדיים נובעים

כ   "כך היא ג, קבלת לעומתהמשהרחיצה המעשית , כמערכה זו של הטהרה. וטהרתם משתמרת ומובט חת

.  קרבובסיכה הבאה כמים , " בלותי בשמן רענן", תוספת עידון ורעננות, וספת כחהמערכה של ה

, כ מתעלים"לפעמים הכחות העקריים ג, כשמוסיפים אומץ מן הצד לכחות הצדדיים המלוים את העקריים

מעוררים אומץ , למשל. כ העז הנמצא בכח המבונה עליו"מתרופף ג, פ רוב כיון שהיסוד הוא חלוש"עאבל 

הטהרה העצמית שבתוכיות  , פ הכרת הצדק הפנימי"ע, פ אומץ הדעת"רוח בנוי עה יסוד אומץ .הרוח

,  כ"ע. ואין תועלת בגבורה ארעית, הכשלון סובב הולך את הרוחוהפחד , שהחטא מצוי ז"כו, הנשמה

רוחץ של ימין  , ריכה לבא מן העיקר אל  הענפיםצ, הסיכה, כ  ההוספה לאימוץ"כן ג, הרחיצה, הטהרהכ

  _.חי, י שם קט"עפ 2.. יא, תהילים צב 1.. טז _. כ של שמאל"וסך של ימין ואח, כ של שמאל"חוא
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פרש יש בין הסדר הנדרש לתיקון  ה .סך ר אשו תחילה מפני שהוא מלך על כל אבריו, והרוצה לסוך כל גופו

רבו רק כחות קבהכולל , ובין תיקון פרטי, המקיף את כל ארחות החיים מכף רגל ועד ראש, הכללי



כשהערבוביא של הפסולת המעכבת את  . ימינים ושמאלים, מיוחדים שגם בהם ישנם עקרים וטפלים

אז כיון שהיסוד  , עד שהטהרה והרחיצה דורשות את  תפקידן, טהרה של איזה סכום כחות מתעוררתה

, לך על פיהםעצם הרעיונות הכלליים והכחות היסודיים שכל משטר ההנהגה הו, טהרתובהכללי בנוי הוא 

ולבא מלמעלה למטה אל  , טהרה אז להתחיל מכח היותר יסודי ועקרילהדרך הכבושה , עומד על עמדו

, בזמן שטהרה נחוצה באורח כללי, מהומה נפשית גדולהבלא כן . לנסעדים מצדו, הכחות הנסמכים אליו

רחם עד שתטהר  נטפלים לרוץ את אהאז אם יעזבו בין כה וכה הכחות , לשמור את ההדרכה הכוללת

כ "ע. להשיב נדחיהםוכ לרפאם "מה שיהיה קשה אח, יוכלו כמה תקלות להתפרץ, המחשבה הכללית

א כל "כ, ללכת בלא סדרים מסויימים, הדורשת את תפ קידה בחזקה, צריכה באופן כזה הטהרה המוכרחת

של ,  הראשיתכ הטהרה הכללית של המחשבה"עד שתהיה ג, ויינקה רוחץי, המזדמן לפני היכולת יטהר

אין כאן פרעות  , א כן הוא א ם הטהרה עומדת בתקפהל _. כ קלה ומוכנת לבא בהכשרה"ג, רעיוןהראש 

, תוספת אומץ ומעלה, ידי תוספת אורהל, א צריך הענין לבא לידי עליה"כ, וערבוביות המהרסות ומעיקות

דוגמתו   . ענפים מתעליםהכל , בהתעלות הראשיות. אז הדרך הבטוחה היא להתחיל במקום היותר ראשי

, ולך כשורהההכל , אין  הסדרים מתפרצים, אין ההכרח מעיק כאן,  הרוצה לסוך כל גופו, בהשתלמות הגוף

כאן הסדר מיוחד ומסומן . הרצון הטהור מבקש להתעלות, רק השלמות הפנימית תובעת את תפקידה

ו תחילה מפני שהוא מלך על כל סך את ראש. וכל הדברים הנטפלים עמו יעלו, עלות למרום העליוניותל

כך ראויים הם הדברים . הכל מתרומם ומתנשא, הכל מתעלה, כשהראש משוח בשמן משחת קודשו. אבריו

, וזוהי אמיתת דרכה של תורה. דוגמא של ההשלמה העליונה הרוחנית והמעשיתלהמנהגיים להתאים 

  _.ם בו שמימה ומלאכי אלהים עולים ויורדיהסולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
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התם משום . א ונכנס"ותניא הנכנס לבית הכסא חולץ תפילין מרחוק ד, הרי תפילין דמחופה עור

, הקדושה הגלויה היא מתיחשת לאדם לפי מובנו. פרש יש בין הקדושה הגלויה והקדושה הגנוזהה .ן"שי

וכל ארחות , הנאה והמכוער מובדלים מצדה הרבה, ם לגבולהיוריו המפורסמים שייכיצ, לפי טעמו והרגשו

המבט הפנימי החודר בעצמותן של כל  , נעלה מזה היא הקדושה הגנוזה. מנהמהכבוד המוסכם הנם ענפים 

ו שאין "וק, רם הוא מכל יחש של מדרגות בכלל, כל הגיון ורעיוןמאור האלהי המתעלה . המגמות הכלליות

כי  .  שייכים לה-תכונה האנושית ויתר ענינים מוגבלים המים הנובעים מצד המשקל של המאורעות המוסכ

בין , מצד ערך אחד של מציאות, עה והשגהדהקדושה הפנימית אינה מסוקרת בנשמתנו מצד חלק אחד של 

ביון זה אין מקום להבדיל חבסתר ". ללם יחד]ו[הכל יכול וכ "א"כ, ביחש הערך בין ביחש הזמן והמקום

ושם דעה רכדי להביא בקרבנו . הכבוד הנבדלים מצדנו נוגעים שמה רחותאואין אותם , כוערבין נאה ומ

עד שהכבוד החיובי , ובין מה שהוא גלוי, הננו מחלקים בין מה שהוא גנוז ומכוסה בחפצי קדושה, בהירה זו

, כרתנוהקרוב לדענו ומוחש בה, שבו' א משום הקדושה הגלוי"גבולי לא היה שייך במה שחופה עור כה

היא מתפשטת  לתן כבוד , שהאדם בהיותו מעוטר בעטרת הקדושה הגלויה, א"רחוק דבחולץ  ן"ישמשום 

עד שאין ראוי לכיעור וגנאי להיות לו יחש בכל שיעור , תקדש ומתעלה בהדרומוכל מקומו , על כל סביביו

געים באיזה אופן יחושי הנו, הכבוד יתפשט על כל הציורים הקרוביםוכי הנוי , א"מקומו של אד ם שהוא ד

בהיות , המורה על פארם של ישראל וכבודם האלהי, גלויהה לאדם בהיותו עטור בעטרת הוד של הקדושה



  .פארו חבוש עליו
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ה "שם אנו מוצאים גדולתו של הקב, ענוההמקום , סיני. ן של תפילין הלכה למשה מסיני"שי,  דאמר אביי

להשכיל בכחו  ] בן אדם) [א"בנ(ההתגלות האלהית הופעה כפי מה שיש יכולת בידי . נותנותועבמקום 

. לא את  סוד  האחדות העליונה מלמעלה למטה יש ב יכולת בן אד ם להשיג. חושיוובשכלו ובאורח מדעו 

רק אחר אשר . עליון של האורה האלהית בראשית התחלת הופעתההנבצרה כל מזימה להשיג את הסוד 

,  להחלק לפי הכרתנו  התמידית] יםהמוכרח) [המוכרחות(קוי אורה יופיעו עלי תבל ארצה בשלשת הארחות 

וכאלה , הצדדים המחברים אותם זה לזהוהכללות והפרטות , המשפט והשורה הממצעת בינותם, החסד

החובקת , צורה תכליתית אחתל, הננו מכירים איך הקוים הנם שבים למקום אחד, בכל פינות המציאות

הכוללת , מתגלה לפנינו התחתיתיתהת מעבר מזה האחדו]. כולה) [כולו(בתמותה את כל רוחב המציאות 

מעבר מזה מה ו. כפי תמות צורתם ותכונתם העצמית, את הגוונים שבקוים השכליים והכחניים הכלליים

וא ההלא גם זה , לאחד את הוייתם בתפקיד המציאות, שעצם הכח הנמצא בקרבם לתמם את חזיונותיהם

שמסיני , אלה הנם הליכות עולם. ים עצמםעם תכונתם של הקו, ועולה למקום אחד, קו רשום ומיוחד

למען  , בהורדת המדע האלהי מרום גבהי מרומים עד שפל ההכרה הארצית אשר לאדם, משהלנמסרו 

, צורת הקוים המותחלים בפירודם, ן של תפילין"שי. עליונה הצפונה בקרבוהימצא על ידה את  תעודתו 

שהיא עדות  , הנם כלים מלמטה אל מגמה אחתו, ורש הוייתםשמבלי אפשרות להגיע בראשית ההכרה אל 

,  ענוה הגדולה מכולן  י"ע, הגבה למעלה, אחדותיתהלהרים את האדם אל מ קור האורה , קיימת וקבועה

כי הכל עולה , תהי בכל מצב ואופןשהמוצאת קורת רוח ומנוחה בכל צדדי הכרה וכל מדת טוב וקדושה 

  _.ה"בחיד ומיוחד ימלך , ם תמ יד בהכרת אל אמתהממלא את לב, וזהו פארן של ישראל. למקום אחד
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הכוללת את כל   , 1מור שה קהלת יעקב , תורת אמת. ת של תפילין הלכה למשה מסיני"דל, ואמר אביי

בקרבה את כל    ל[ו]כללצריכה היא , לאומה ולעולם, ליחידים ולרבים, עד ולעולמי עולמיםלארחות החיים 

כ בכל "ע. את  כל העצות היותר טוב ות לבקש דרך  הטוב עדי עד , המאושרים לעדותכני החיים הטובים 



מי מ נה מצות  , "מי מנה עפר יעקב"ו" בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני", הצדדים של החיים היא מנחה

, ל הנטיות של הפעולותאבל בין כ. מוכים וארצייםנבכל ארחות החיים היותר ,שמקיימים בעפר 

ומכל ההארות . אשר נשמת רוח חיים באפיו קו האור והחסד לכל, התכליתית שבהן היא הנטיה הימנית

, הצד של המעלה 5וזה , ל עליוןאהמאירה את הנשמה באור ,  אותה ההתפשטות של צד המעלה-, השכליות

ל אהבת החסד שמהצד המוסרי  6ורחב עוד  , הוא תופס מקום י ותר, של ההתעלות הרוחנית המושכלת

החופף עלינו ' ואור ד. וזהו אור החסד היותר עליון ונשגב, יקום עדי עד' דכי פרי חכמה באור , המעשית

 ,  7איש האלהים , י רועה נאמן"ז קבלנו אור תורה עאפועל עלינו מני , ה עלינו"בקריאת שמו הגדול ב

להיות בקרבנו הכשר נטוע לדורות  , ישעווצו שהאורה האלהית היא אור חייו והחסד האמיתי הוא חפ

מוציא מקרבו את הקו הימני ו, המרחיב ומעבה את הקו הנוטה לצד המעלה שלו, ת"דלהעולמים בציור 

כי , משה מסינילת של תפילין הלכה "ובזה הוא הדל, "כי אמרתי עולם חסד יבנה ", להיות לו לבסיס

ולחבוש , שחים ודכאים 9לכבד את כל , יים ממנהיודעת להמשיך קו ימין ק, החכמה שהענוה שרשה

השוכחת את כל אביוני  , מה שאין כן ה חכמה המתלבשת בגאה  וגאו ן, ולהושיע כל ענוי ארץ , 10שבורי לב ל

ראה ראיתי את עני עמי אשר "' אליו מהר ד' אשר דבר ד , 11' לא כן משה עבד ד. סבלותיהםואדם 

את   13ואתי , יחוס על דל,  כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילופמעתי מפני נוגשיושבמצרים ואת צעקתם 

  סינימשל תפילין הלכה למשה  14דכא 
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רב   עמל . קים לאיכות וכמותמת חל 1חיים וכל החזיונות ה .ד של תפילין הלכה למשה מסיני"יו , ואמר אביי

עושר   2ל חסרון ההסתכלות בבחירת  שבני אדם וכל הסיבוכים שבדרכי החברה הנם באים מהסיבה 

ת העין ומרמה את   אמעור  א"כשאינו , מבלי העמד את כל היסוד על הכמות שבו, החיים מצד איכותו

לבחור דוקא בעושר , הרק באורה אלהית עליונה יוכל עם להתרומם עד אותה המדה העליונ. הדעה

 ,   3אמ נם סוף הכבוד לבא  . בלא שום הקפדה אם העושר הכמותי ידמ ה להיות דל ורזה מאד, איכותיה

כשידבק העם בהאיכות בבחירה עמוקה , אבל מתי יהיה לקנין הגון, כ על הכמות"שפיע גיהעושר האיכותי 

כי יעקב ב חר לו יה ", לישראל'  נת דזאת  היא מ ת. העושר הכמותי י תנגד לזה מא דשפנימית אפילו בתנאים 

כי הכיר את  , ויבז את כל אלהי הנכר הרבים, חד  לדבקה בו באהבהא' ישראל לסגולתו וישראל בחר בד

שהלב תמה , ומראשית ההכרה הנמוכה. תעלה ויתרומם עדי עדי ובזה, את ריקניותם ואפסותם, אליליותם

כאלה חלק יעקב כי  5לא . "ושר המוחלט של רב כלעהבא יבא לידי , ומתמרמר על מיעוט הכמותיות הגסה

אשר ממנו , מרובה במקוריות עושר מספרוו ,הקטן באותיות בכ מותו, ד"זהו ערך היו" . יוצר הכל הוא

חר תאות עינים אההולך , הפוסקת את  הזוהמא של הנחש, זאת היא התכונה המשלמת. הכל



 י"ע, ת החיים בלי נטיה מיוחדת לצד אחדהכרת פילוס כל ארחו, בהתקבצות כל הסגולותו _.הגסות

וההחלטה , ת"יסוד הדל, והנטיה המגמתית לצד הימין והמעלה, ן"סוד השיי, סקירת האחדות האמיתית

הכלים הגסים  בתגרבותהלשומה עיקר לעומת כל , האורה הפנימיתוהפנימית של ידידות אהבת  האיכות 

, לכל בריה אלהותובשדי , צל שדי 8חפיפת  7שירים כמהנם כולם , ד "יסוד היו, מרחיבי המקום המגושם

באור , היות מואר בשטף אור יקרותליוכל , כי לעומת הצמצום המוגבל של הכמות. ושאמר לעולמו די

ור חיים על כל אפסי אולהופיע , וטל עליון להחיות כל נשמה 11ההולך ומוסיף מנחל עדנים  , 10עולם 

שראל ילעטר בהם את ,   ודרכי  טובו באמת' הנובעים מדעת ד, צדקוענות  12בחכמה , באור ישועה, ארץ

  _. 13" הלכה למשה מסיני, הליכות עולם"בדרך חיים ו, בתפארה
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מלמד שהיו משתינים מים בפני  מטותיהם , ח"י בר"אר, "השוכבים על מטות  שן וס רוחים על ערשותם"

משום דמשתינים  מים בפני , "לכן עתה יגלו בראש  ג ולים"ינו דכתיב ה הי"א , א"גדף בה רמ. ערומים

ודובקין מטותיהן  , ז"א שהיו אוכלים ושותים זע"אלו בנ, א"אלא אר. וליםגמטותיהן ערומים יגלו בראש 

של ההנהגה יוכל באמת   ניוולה .אינו שלהםשז "רשותיהם בש עמסריחיןו, ז"ומחליפין נשותיהן זע, זו בזו

מועיל לרוממות וכשם שהטהרה והנקיון הוא מעדן את הרוח ,  גדולה לאומה והשפלת מוסרהלהביא ירידה

'  עד שלא תהי, שהם יכולים להשתרש בעומק החיים, אבל עלינו להבדיל בין החלאים המוסריים. הנפש

א הו '  כי עם ד -, א לה"שהכליון א] ית[ולאומה הישראל, א כליונו מן העולם"ום תרופה לאותו הציבור כש

והננו כרותי ברית על עצם הקיום , א לעולם בלא ישראל"א לעולם בלא רוחות כך א"כשם שאו, עם עולם

 מסבבת המ חלה האיומה ההיא שהיא מחוברת עם תכונת  -, משפט ונקה לא אנקך לויסרתיך ", הנצחי

לקים מהם ז מסת"ועי, י הגלות נעקרין חיי הציבור ממקורם"שע, הגלותואת הפיזור , ההעברה מן העולם

פ שהוא עלול להביא "אע, כ הנה הניוול החיצוני"ע. הםבכ עוצם ליקוייהם המוסריים שהתאזרחו "ג

בפרט , הפרחה הלאומית והתעלות החייםהמ עצם "מ, תוצאות רעות לבד מה שהו א רע ומזיק  מ צד עצמו

תר גדול לאלה מרפא היוההוא בעצמו הכח , כשמתרבה, וההכרח של הישוב המדיני, העירוב בין הבריות

יחוד אין ב, אין הגלות קשורה בעקבם כ"ע. התחלואים הבאים רק מיד י פראות וחסרון נימוס תכסיסי

שגם א לה יכולות להרפא עם ישוב האומה , א בתוצאותיהם הרחוקות"כ, הגלות קשורה בהם עצמם

ות והחרבן י הגל"א ע"אין עוד רפואה כ, אבל הדבר הממאיר שכשהוא מכניס את ארסו. התכוננותהו

 שרק אז יוכלו יחידים הפזורים להתחיל לצאת מתוך -, הפיכת חיי הציבור משרשןו, הלאומי והמדיני

שאין  , ות ה הנבלה של השחתת המוסר המתלבשת בכלים של נימוסא הוא רק -, הבצה של הרשע והזוהמא

ן בקיומו החמרי  כל עם ולשו 4ויפיל למשואות   3שךיוהוא כנחש , השכלול המדיני מכריח את סתירתם

והזוהמא והנבלה היא מלופפת , ריעותואלה בעלי נימוס , א שאוכלין ושותין זה עם זה"אלו בנ, והרוחני

אם תוסיף  . פואהרבארץ אין לו ] כשמתפשט) [כשמשפשט(נגע זה . בסדרי חייהם פנימה עמוק עמוק



נבלה ה עוד אומץ לשיקוע של יוסיפו החיים החיצונים לתן, המדינה שכלול ואם יוסיף הלאום גבורה ועז

המהרסת ומכלה את כל מוסדי החברה הרעים עם , ואם לא תוקדם לזה רפואה של מהפכה עזה. המגועלה

ולהביא כליון שלם , תוכל הנהגה כזאת לכלות את כל היחידים מנפש עד בשר, נימוסים המנווליםהכל 

המלובשת ס דרים , למחלה המתועבתכ דוקא "ע. רעת ממאר ת בגוף  האנושיות כולהצ בצורה של, לאומה

אמנם יוכל להיות . בלא איחור זמן בראש  גולים, שיגלו עתה, באלמוכרחת היא התולדה , נימוסיים

שההרגשה , שדרות העשירות והתקיפות של העםבההמוני עזר לידי ירידה נוראה מטונפת כזאת  הניוולש

הוא , רכז המחלה המחייב את הגלותמאבל , של עדנת הנשמה כשהיא נאבדת עלול כל כשלון להוסיף אומץ

ואלה יגלו , נימוס החיצוניהשהוא דוקא יכול להיות מתלבש עם , לתיעובו הפנימי, רק בבאו למרום פסגתו

  .בראש גולים

 

  .חי, י תהילים עג"עפ 4.. לב, משלי כג 3.. יא, ירמיה ל 2.. ב, תענית ג 1.. כב
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המשתין מים לפני , ואלו הן, ים מביאים את האדם לידי עניותשלשה דבר, ל במתניתא תנא"וא, א"אר

לשה דברים הנם יסודות תעודת העושר ש .ומי שאשתו מקללתו בפניו, המזלזל בנטילת ידיםו, מטתו ערום

הוא , והשני. נוולת אותםמוהטוהר שהעניות  נקיוןההרחבת עידון החיים מצד : הכולל הרחקת העוני

. חיים טהוריםוהמביאה את האדם לידי קדושה ומעשים טובים , אישיתהארת הרוח ורוממות הנפש ה

ל  ששפועל הרבה על החינוך הכללי , אישיה זה לזה יחשבוהשלישי הוא שלום המשפחה והשפעתה הטובה 

פ סדרי ההשגחה "הנהו מוכן להשפעת העושר ע, ולמי שאלה היסודות אינם נפגמים בנפשו. בני האדם

עד , אבל מי שיורד לעמקי הניוול בחיים" . ומשביע לכל חי רצון", ד כל יצורממלאה את תפ קיה, העליונה

פ הנהגתו הביתית "ע, פילו להתעוררות חפץ של פינוק אנושי ראוי של חיים טהוריםאשאין בקרבו מקום 

כי לא יסכן לו העושר ולא ידע  , פ מדתו"הראויה לו ע, עניות המנוולתה תעודת א"כזה אין לו , הבזויה

, זה המשתין מים לפני מטתו ערום. מתאימים לו חסר בנפשוהמאחר שאחד מיסודותיו , מש בולהשת

שאין עמהם שום תביעה פנימית להרחבה , נווליםמשהוא אחד מהציורים היותר בולטים של חיים ביתיים 

היא , ארת הרוח ורוממות הנפשההמטרה השניה של העושר . י שלילת העניות"הבאה ע, נפשית עדינה

 ישפלש, תביעת האכילהביש מקום . אלו מים ראשונים  2' והתקדישתם, 'בלטת בנטילת ידים לסעודהמו

י "להתעלות ע ויוכל גם הוא, כאחד הבהמות והחיות בהרגשה גסה בתוכן  החיים' על ידה האדם והיה יהי

, ום גדולתופס בו מק, הנעם העליון, שהשכל, שכבר יוכל השולחן המסודר אשר להאדם, היתרון האנושי

ואכילתו לפעולה ', שולחן לשולחן דה להיות מכיר א ת , התחלתו היא תלויה בנטילת ידים לשם קדושהש

שכל , שירות ושלילת העניותע המזלזל בזה אין לו מקום  לתביעת. לא רק הכ רחית ובזויה, עדינה, קדושה

א על העידון "כ, ל האדםיסוד העשירות והעדר העניות לא יפעל פעולה ניכרת על הסיפוק החומרי הגס ש

י מ. תעודת שלום המשפחה וקישורה הטוב, והיסוד השלישי. הפנימי המתרחב מצרכי החומר לצרכי הרוח

כבר אזל מנפשו כל רגש וכל כשרון איך לבצר את מעמד   , י אשמת הנהגתו הרעה"שאשתו מקללתו בפניו ע

כי פועל אדם ישלם לו ",  רק מוכן לעוניכ הוא"ע. ומה יסכן לו העושר, משפחה בצורה מוסרית הגונההיחש 

הנם , והיסוד היותר עקרי המעמיד את פרטיות מצבו של האדם למעלה או למטה". מציאנויוכארח איש 

העליונה מניעה דוקא על פיהם את  כל  ' שיד ד, פועלים על התהוות תכונתוהבאמת מעשיו והנהגתו 



  _.הים שופט זה ישפיל וזה ירים כי אל, תפקידםלהמאורעות הקרובים והרחוקים להגיעם 

 

  .ח, תהילים עד 5.. יא, איוב לד  4.. ב, ברכות נג 3..  ז, ויקרא כ 2.. טז, תהילים קמה 1.. גכ
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ומהדר אפיה , ב"ללאבל לברא י , א אלא ד מהדר אפיה לפוריא"ל,  אמר רבא,  המשתין מים לפני מטתו

ולקרבו ,  הנפשי שעומד באדם להרחיקו מכל ניוולכחה .ל בה"א אלא לארעא אבל למנא ל"ללפוריא נמי 

או בכח הרגש הפנימי : אחת משתיםבבנוי הוא  , 1את הברכה ' אל הטהרה והניקיון אשר שם צוה ד

לול בדעתו והוא שקוע  צעד אשר אפילו בעת אשר אין האדם , הפועל באדם גם בלא דעת וחשבון, הטבעי

יהדר אפיה  שוזה יגרום לו , ל על תנועתו את הפעולה הדרושהיפעו , 2נים ולא נים תיר ולא תיר , בשנתו

ועלול הוא להוציא פירות פעולות , וזה אות שהרגש של הניקיון מונח בטבע נפשו, אבראי גם בעת ההכרח

המבקש את ענין הטוב , הוא כח השכל המעשי, והכח השני . 3כבדות באורח חייו למעלה למשכיל נ

מעמד של הגנה מנ יוול דהיינו , שאין הנפש צלולה והדעה מיושבת, לעת מצאלהכין , חשבוןווהתיקון בדעת 

הטהרה שוכנת , פ בשכלו או בהרגשו"אם עכ, ובאחת משתי אלה. כלית קדומהששהיא פעולה , הכנת מנא

מתעלה למדרגת הטהרה , י חיים של עושר והרחבה"היות עלכבר יש לו תקוה , אפילו בשיעור מצער

 1.. כד _.כשר בנ פשו כבר הוא מוצל מעניותה' וכי ון שיש לברכת ד,  קדושת אמתהמביאה לידי, הגמורה

  .כד, י משלי טו"עפ 3.. ב, פסחים קכ 2..  ג, י תהילים קלג"עפ
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אנא , ח"דאר, היא ילתאמולא . ב"אבל משא ולא משא לל, א אלא דלא משא ידיה כלל"ל, י"ומזלזל בנט

די בשורש קטן המוט בע בקנין , אמנם כפי האמור.  פנאי טיבותאלא חפנאי מיא ויהבו לי מלא חממשאי 

, י "מקום לחשוב כי זה המזלזל בנט' יהכ "ע. רחים של ברכה והכשר לחיי כבודפנפשי להפריח ממנו 

הכרה בערך קדושת האכילה ורוממותה מצד תעודת החיים הבאה על השאמנם אות הוא שבנפשו לא קננה 

, פ תפעול עליו את פעולתה לטוב"עשי לחובת המצוה עכמ איזה רושם מ כיון שהוא עושה"אבל מ, ידה

אשר גם באין   , חיובית]ה[דבר הוא המצוה האמנם במקום  שיסוד . להרחיב רגשי הקדושה והטהרה בנפשו

המכרת בערך , פנימית שלההלא יוכר כאן ענין של עדינות נפש עצמית מצד הסגולה , דעת זאת היא חובתו

האכילה , רעיון שפלבובאשר . באופן שתהיה ראויה לשפע ברכה והשפעה הגונה, כילההגדול של קדושת הא

הכרה ורק אם יצטרף גם כן עמה אור דעה , לא די פעולה חיובית, מורידה את האדם אל התהום הבהמי

כ צריך שיראה את חבתו  "ע. במקום שהשפלתו היא מוכנת ומצויה, פנימית לקדש את האדם ולהעלותו

באופן , מאהבת הקדושה והכרת התכלית שבפעולה, בהעדיפו על החיוב, שה ההתקדשותמעלהפנימית 

ואז הוא קרוב   . א היא פעולה חיובית שיש מה לקבל ממנה"מיאוס לבד כהשאיננה רק פעולה שוללת 

ל אשר יגדל שפע עשרו וכבוד שולחנו כן ירחיב את גבול נועם ככי , שהוא ראוי לקבל בשפע רב, לאוצר הטוב

שיהיה משא מצד , כ לא יסתפק במשא ולא משא"ע. טהרת החיים הטובים והמאירים באור צדק ויושרו' ד

כל היותר לא תעלה הנטילה בדעתו לשאז , ולא משא מצד הכרתו הפנימית, החובה גם באין דעה והרגש



שא שהוא מ, ח אמר"בל רא. העסקניות מהידיםשא מניעת מיאוס "כ, יותר מערכה השלילי שאין בו קבלה

דעת ערך הגדול במלא חפנים נחת ושפע קודש , כלומר ברעיון שהוא מקבל כאן דבר מה, מלא חפניו מים

ויהבו ליה מלא  . המקור  של העמדת הכח לחיים מלאים קדושה ואור עליון , 1'  של השולחן אשר לפני ד

ושים ממקור עד שיוכל להוציא חיים קד, שכיון שבא האדם עד המעמד המוסרי הגבוה, ופנא טיבותאח

בדי עושר למען יוסיף בטוב לו לגדל פעלים לטובה ', אז כבר הוא ראוי לברכת ד, שולחןהההרחבה והרוחת 

ורק אז ינצל מאותה ההשפלה שטבע האכילה , תמימ ה' ויראת ד' דעת דבובהרחבת דעתו לרומם לבבו 

אור "אפילה לאורה ויצא על ידה מ, על הנפש האנושית להכהות מאוריה( ת)בהמית פועלה בנטייתה

  .ממאיאית ליה סעודתא ליכלא ביממא או כעין דומאן  , 2" צדיקים ישמח

 

  .ב, יומא עה 3.. ט, משלי יג 2.. כב, יחזקאל מא 1.. הכ
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יסוד חיי המשפחה . מ הוא דאית ליה ולא עביד"וה, ר על עסקי תכשיטיה"א, ושאשתו מקללתו בפניו

הוא שיהיה עולמה של האשה ותביעותיה , שתחול על נויהם' כת דהמתוקנים הראויים לברוהטובים 

גלויים לפני הבעל בתור , פ שאין להם כל יחש להעולם של האיש והלך נפשו"עא, פ מצב נפשה"המיוחדות ע

תכשיטין יכולות להיות רחוקות מחוג מבטו ומהשקפתו על החיים הפ שהתביעות של "ואע. בעל ואב הבית

ונדאבת בחסרה את המוכרח  לה לפי  כאבתנהיות לכמה תוכל , דע את לב האשהמ יהיה יו"מ, והמוסר

שפעה זו של דעת נפש האשה את  הא כשלא תקלקל "אמנם לעולם לא יוכל אור הברכה לחול כ. מצבה

א "אינם באים כש, מ רק הרחבות לחיים"מ, והתכשיטין בהיותם בכל צרכם לפי תכונת האשה, השורה

ת   אהממרר , ז עול כבד"אבל אם יעמיס עליו עי. יב את חייו בתביעות כאלהבהיות לאדם היכולת להרח

והפלגה הבאה מתוך עור ון וחסרון ההכרה  1א  " אין דעת כ, החיים יותר מההרחבה שיש בכחם לתת

כ הדבר "ע . 1>כי בלא דעת נפש לא טוב  , כ לחסר"תוכל ג, היא מעדפת באיזה אופןשכשם . במשקלה

פ "אע, רק בעת השג היד אז כאשר תתגלה רק הידיעה של הצורך הנפשיש, א עבידמוגדר רק בדאית ליה ול

אל ", תעורר  החובה של הצדק למלא א ת הטוב המחוייבתמ "מ, שהוא מיוסד בעולם אחר של נפש האשה

  . תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות

 

  .זכ, שם ג 3.. ב, משלי יט 2.. ע"ק וצ"כך הוא בכתי 1.. כו
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בתוכיותו . שהיו מהלכות בקומה זקופה, "יען כי גבהו ב נות ציון' ויאמר ד"ד "מ, דרש רבא ברי ה דרב עילאי

, מחולקים לטוב ולרע כחותהוכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את , אדם מושקף לו כל עולמוהשל 

 האדם הכוללת את כן בקומת, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב, היות במציאותלוהרע אמנם ראוי 

א הגבלתם "כ, חות כ אלה שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובהכצריך שידע שיש בו , כל הוייתו

כי אחרי ההכרה בצד , כללית תעמוד בשלמות כללותההואז יבנה האדם בהדר שלמותו והחברה . וצמצומם



יוכל להיות החסרון העצמי כדי שעל ידו , זולתוביהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש , הגרעון שיש בעצמו

, אלה שצמצומם הוא טוב וראויכהידיעה שיש בכללות הכח המתפשט על כללות הגויה חלקים . נשלם

, העורון של הגאוה, הנהו. מנמיכה את הקומה מעט עד שמונעת אותה מזקיפה של גאוה דוקרת   את זולתו

יבורי להיות צחיים של חברה ואגד א עוד ל"מפני שא, הוא מאבד  את העולם, כשהוא מגיע למרום מדרגת ו

, א שיש לו איזה דברים וכשרונות שהוא נמצא על ידם חסר"שלא תהיה הכרה פנימית בכ ז"כמתפתחים 

עוד יש תרופה , שהם הכח הפועל בעולם, אמנם אם יזדמן מכאוב כזה באנשים. י עזר חבריו"ישתלם רק עו

עד , יראה להם חסרונם וחולשתם, ם להשלימןי הזיקוק של עצם הפעולות שהם צריכי"עכי , למכה זו

בפרט שכלית ומוסרית , עבודה כללית, בל הנשים שהן היסוד הנפעל בחברהא.  שתאבד ההכרה הגאותנית

לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עורון , " בודה בת מלך פנימהככל "ו, לא עליהן תחול בתור עיקר, רחבה

י ההשפעה "כ עד שע"יא  מתנחלת בטבע קשה ואיום כה, זאתוההשרשה הטבעית ה. הגאוה כשהוא משתרש

ואז יסתם או תו החלון . בעולם לא יועילוששגם כל  ההכרות , של האם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת

מפני שהוא מכיר את חסרון [ קרכי ], שעל ידו האדם מתקרב לאור  השלמות האלהית העליונה, של האורה

דרי החיים סשמזה נובעים כל ,  במקור השלמות באור עליוןכ תצמא נפש ו להשתלם"ע, השלמתו

י הגאוה "ע, ומתחזקת הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה שאין להם דבק פנימי. המתוקנים

באין חסרון המעורר צורך להיות , המנשאים בשוא את כל אחד  בפני עצמו לעולם מלא ושלם, נוראהה

  _. שהיו מהלכות בקומה זקופה, הבנות י"עבאה ההשרשה הרעה ו. מתחבר עם רעהו
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עד  , ש אשר תסב ב הגאוה את  כל הקומה של האדםי .שהיו מהלכות עקב בצד גודל, "ותלכנה נטויות גרון"

מ  "מ. יזקיק אותו להתחבר לזולתושעד שלא ימצא בנפשו שום חסרון ושום רעיון , כ את עיניו"שתעור כ

דהיינו חלק הגוף החומרי שכל החושים והנטיות הגסות נסמכים  , ליוןעמו ירגיש שיש בו צד שפל וצד בעצ

, השפעה הטובה שהצד השכלי משפיע על יתר הכחות הגופנייםהי "שרק ע, הצד השכלי, וחלק העליון, עליו

שגופו , ני באדםז שיש רעיון תכ"כ, כוון אל השכלמשהוא , והנה הראש. בשביל כך נעשה האדם כולו שלם

,   עצמה לא  תתן להתפתח באדםבאז אותה הנטיה , צריך הוא להיות מושפע מהנהגת השכל והכרעתו

השגחת משטר   בבתנועה המורה מניעת צורך של הראש להתעסק , בהרמת ראש, הנטיה ללכת נטוי גרון

לו שלו השכל אפי, והנה כל זמן שהאדם מרגיש בעצמו ששלטון השכל. הכחות השולטים בכל מלא החומר

אז כבר מתגלה ברעיונו סדר שלם של , כ על הכחות הגופניים כולם"הוא צריך להיות מתפשט ג, עצמו

עד שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה  , שהוא צריך להשיגם, עיונות חדשיםרשל , מטרות

ר שלמה ממה שהיתה דהיינו ששלטון השכל על חומרו הוא במעלה יות, תחילהבממה שהיה עומד עליה 

מה . שנמצא הוא קשור באיזה רדיפה מוסרית, זריזות הפנימיתהלזאת יתעורר בו כח . אצלו בתחילה

י שלא ימצא בעצמו האדם שום חסרון שיזקיקהו דעד שלא , כ כשהגאוה הגסה מגיעה עד קצה גבולה"שא

ע "מצא שכל אחד מהם בפי, צמםעאלא שאפילו חלקיו , להיות עבורו נטפל לזולתו התחברות של ריעות

ותמה של  הרשעה חג מ ר , ואז יתרומם הראש בנטיית גרון. הוא עולם שלם שאיננו נזקק במאומה לז ולתו

א  "וממילא אין לאדם זה כ, אין שום מגמה והתרוממות, ואז כבר בטלו  כל האידיאלים. הגאותנית

וזה  . מלפפת אותו, ל הגאוההטבועה על יסוד הרשע ש, ואז המנוחה של העצלות. הנאות של חיי השעהה



שעוקרת כל  מהלך החיים של יסוד האורה האלהית של התורה , ומתבצר בשיטה קבועה, יוםאהולך מהלך 

ובזה האומה . בריות ולהרימם משפלותם אל רוממו ת המעלה האציליתההבאה לצרף את  , כולה

שהיא הפך הגאוה , יםהטבוע בקרבה מראש צור, הפנימי כחהוכ י מאבדת את   יסוד סגולתה , מתמוטטת

הגורר , הדורש העתקת ערך, זיבת כל רעיון מרומםעמראש , המאוסה של נטיית גרון והילוך עקב בצד גודל

  _.היפוך מהליכת עקב בצד גודלה, כ נטיית זריזות של העתקת מקום בתנועה מהירה ומזורזת"ג

 

kh . 

 
מתוך הגא וה . צוות פוגשות הן זו את  זוהק ".עינייהו ומרמזן ל דהוו מלאן כוחלא-" ומשקרות עיניים""

המסכמת שכבר הגיע האדם למרום השלמתו עד שאיננו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה , ל גבולכהעוברת 

שכיון . מרגשת מיד בריק ניותה ואפסותה, נפש החופשת היטיב את התוכן הפנימי שלהה, פנימית אמיתית

. כבר אין לחייו שום תוכן, פני ארסה של הגאוהמ, חיים של חפץ ההתעלותהשחסר לאדם אותו תוכן 

במציאת חן , יא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה כי אם בחוץהמוכרחת , ולמלא את הריקניות הנוראה

עד , נהפכת לה לשפלות גדולה, היתה חפצה להתגדר בהששההתגדלות הקיצונית , נמצא. של הסביבה

. ותשתדל בייפוי חיצוני במדה מופלגת, ותהאבבים שהיא חפצה להיות משועבדת למצב הנפש של הסו

כי אם , כ הרושם הולך לו"מן ואחזוההשתדלות הזאת לא תשאר רק בגבול  ההסכמה הלוקחת רק איז ה 

ת  התנועות הטבעיות בזה אעד שמלבשת , היא מטבעת עמוק יפה את המבוקש של ההתמכרות למצוא חן

עד , יצונהקמיות לגמרי ושל שפלות הנפש היותר וזה הולך עד הקצה האחרון של אבידת העצ. הזרם

, שמביא אותה לידי התרוקנות פנימית ולידי שפלות נוראה, שבהתפשטה באומה מביא לה הרס גמור

עד שנעשים סדרי פעולות החיים מכוונים , בקש את כל  כבודה ורוממותה רק בעין הזר ולא בתוכה פנימהל

השתדלות שפלה להסב את  , עוד נבנית והולכת בזאת השיטהכי אם , ולא די בזה. חנופה החיצוניתהאל 

דהוו מלאן כוחלא . ותו הייפוי הזר החיצוני שפארה בו את עצמה בלא צדק ושכלאהעין החיצונית על 

  .לעינייהו ומרמזין
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כשהיא , ההשתקעות של הגאוה הפחותה ". שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה-" הלוך וטפוף תלכנה""

מפני שבאמת  , מעקרת מקרב לב האדם את כל ערכו הפנימי, וד הפנימי של הנשמה בניוולהההמחשכת את 

כ מתגברת בקרבו  "ע. גאוה נעשה האדם שפל ונבזה עד שבפנימיותו הוא מחוסר ערךהי ההתמכרות אל "ע

וכשהוא מתגב ר אצל הנשים מבלה הוא . עיני אחרים להסב אליו את המבטיםב רק התאוה של ההתראות

א ירצה להראות איזו  "התאוה של הסבת המבט מביא  שכ. מוסר  כולוהלם בהרס הצניעות והדרת את העו

כאשר כך הוא הטבע  הפראי היודע בעצמו . חוץ יתבונן עליוהכדי שהאדם שמן , הצטיינות של פליאה

כדי שתיפול ההשתוממות על , רוכה בצד קצרהאכ היו מהלכות "ע. שבקרבו הוא  מחוסר שום השלמה

ובגוף האומה בכללה . זרותהבכדי שיסבו העינים להתענין , ואפילו הקצרה בחרה במעמד כזה. שתיהן

ק  ראלהית ולהתמכר המביאה שפלות כזאת  הנולדת מג אוה שפלה לשכוח את רוממות ערכ ה ואת מעלת ה 

י היא "מה שגורם השפלה ושכחת הקדושה העליונה שע, להסב את העין החיצונית של האומות אליה

  .ה  מכל העמיםגולסבאמת 



 

l`. 

 
מנעליהן והלכות  באפרסמון  ואמי מלמד ש מטילות מור'   אמר  רבי י צחק דבי ר-" וברגליהן תעכסנה"

קרקע ומתיזות עליהם ומכניסות בהם יצר  בחורי ישראל בועטות ברושלים וכיוון שמגיעות אצליבשוקי 

ומתדלדלים אין להם שום יסוד הולכים הם , שהחיים מתרוקנים מכל מגמה רוחניתכ". כעוסבארס  כהרע

ופסים מכל מחזותיהם הרבות כי א ם את השכרון של התאוה הגסה שהוא מ רעיל את תאינם , למנוחתם

כ מרוח שכרונו על כל "מתחזקת  ב אדם לחפץ טבעי להנסיך ג, שמת גבר תכוהתכונה הרעה הזאת . הנשמה

ם כשהם פוחתים והולכים לרגלי יותר שפלה של שפלות החייהזאת היא הדיוטא . האחרים העלולים לכך

עדן את החיים ולבסמם בהכשר למושגים  להמוכשר , שהריח הטוב. הגאוה המבזבזת את  פנימיותם

, ל ידם בקדושה והכשר חכמהעטהורים ורעיונות נעלים וקדושים המרהיבים את הלב והנשמה מתרוממת 

. תרעל ומתקלקלמיב גם הוא עד שהכח הנוטה להיט. הוא יורד עד השימוש השפל של השתכרות בזויה

חש נוהשכרון הזה כשהוא מתג בר עיקר כוונתו הוא רק ל קלקל ולבלבל את  יושר החיים בכעס של ארס  

וזה בא מתוך זעף פנימי העולה מתוך הריקניות שבלב מצד אפיסת . זועף המכוון להכעיס להשחית ולחבל

ומהומת . עדנת אותם בעונג חי העולמיםכיוון שסרה מהם הקדושה העליונה המ. פנימי של החייםההתוכן 

יורדת ומקפת את כ ל רשעתה , שנהפכה למוקד שאול, סדור פרא י את כל הקו מה כולהבהמלאה , החיים

שבהם מתגלה כ ל הכרעת הרע של ארס  , סבבי התרחבות החיים החברותייםמאברי התנועה , ברגלים

רע כארס  -להכניס בהם יצר, המושפעיםכ על "י פעולתם להרע ג"מתפשט עשהשקוץ של זוהמת החיים עד 

א פנימיות "כ, פ שנופת תטופנה שפתותיה"ב של אהבה ונועם אעלהטומאה אינה יודעת מכל טהרת . בכעוס

, והנועם המדומה הוא רק לשמוש של מצודה. את כל ערכםוהויתה היא איבה וכעס נורא לאבד את הח יים 

  .שחתת הארסהאת להגדיל פעולת הרשע כדי להרבות האבדון ולהעמיק 

 

la . 

 
תבשמות בו נעשה  מקום שהיו מ-" והיה תחת בושם מק יהיה"כדדריש רבה בר עולא ? מאי פורענותהון"

עד שהוחלט בלב שכל כח מיוחד , הגאוה ההוללה שהביאה את הארס היותר מסוכן שלה ".מקיםננמקים 

שבתוך כלליות הקומה נמצאים כמה באין שום סקירה , ודה בעצמו בכל חופשיות גאותורהוא צריך להיות 

שיוחשו , מביאה את בעליה, העלמה הזאת מהחסרונות הטבעיים לאדםה. כוחות שצריך לכבשם

א מפני הקלקול הנמזג "חוליים והמס הבשר המקולקל שאינו בא כהי "החסרונות השגופניים בניוולם ע

ולא יוכל , יננו שלם בתכליתשהרי בעין יראה שא, גאוההובזה ישבר לב הזונה של . בגופו של אדם

שהכבישה ולא , הנה קלקולים למכבירכומזה ידע שגם בקרב נפשו ימצאו . להתרומם על כל קלקול

שזה מורה , עשה נמקים נמקיםנכ מקום מקו ם שמתבשמות בו "ע. השילוח בזקיפת הקומה היא רפואתם

ואין לו , שיות היחידה בכללותהעל חיסרון בגוף ארג  הבשר  שהוא ראוי להורות על החיסרון הנמזג ב האי

  .על מה ללכת בקומה זקופה להראות שכולו הוא מלא השלמה

 

lb . 

 



י הנקוף היא "החבורה שע". קפים נ מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים-" ותחת חגורה נקפה""

שום חלק המורה שאין צורך ל, מכוונת היא נגד הגאות של הליכת נטויות גרון. רטית בזה המקוםפקלקלה 

ובזה אין . והוא רעיון של ניגוד הקישור של הכוחות למטרה אחת, הוא גבוה ממנושלהיות משוער ממה 

כ "אבל בהיות החפץ ג, ויתה היא התאמצות כל שרירי הגוף  לחטיבה אחתהמקום מוסרי  לחגורה שיסוד 

לקשר ,ו גרות בו בצלצולאז מקום שח, נותן לו את   כל חופשיותו, צמוענעזב לשרירות לב עד שכל ח לק בפני 

ואין אפשר לחגירה זו  , בחבורות פרטיות] נקפים נקפים) [מקיםננמקים (נעשה , את כונניות הגויה בכללה

כי שרירות הלב המשולחת מביאה  . תמצא בה חפץששתבוא במקום , י הדעה הכוזבת"שמהותה נכחשת ע

  .את הקלקלה מידה במידה

 

lc. 

 
הקשוט הכשר ברעיון טהור . "מת קשטות בו נעשה קרחים קרחים ש מקום-" ותחת מעשה מקשה קרחה""

ומקרב את נושא הקשוט ואת כל המתיחסים , הוא מעדן את הטבע ונותן עליו הוד רוחני, עולה וטובמהוא 

מוסרי ומעשי המביא ענג ואחרית , שאים שמלואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלינלו לרעיונות 

הקישוט הבנוי מחפץ פראי מלא רשע ותאוה בזויה , נובע ממקור מושחתה היפך מזה הוא הקשוט. טובה

ממשיך הוא את   , ובמלאכה המחוברת לשרירות לב.  חכמהב' דהוא משחית את את הוד ה טבע אשר ברא 

נופת תטופנה שפתותיהן ואחריתן מרה 'בות אשר רהחברה לשקיעה בתוך תהום של זימת חטאת ורעות 

אומן מכניס את כח  כשרונו לפתח ולהוציא השם , ה ניכרת במעשה מקשהההתגברות של מלאכ. 'כלענה

, בחרט) ?הניתך(לקיו הפזורים או הניחק חיותר מדבר העשוי מחוליות שהכין כבר הטבע את , כלי למעשהו

המתחקה , קישוט המלאכותיההשקוע אל . י היציקה הטבעית הכללית"י פעולה פשוטה ע"המתכשר ע

וא את  הפורענות מידה  ה גורר ,  כ גבו לו ונעשה שמוש לרעה ולחטאת"ר אחכשהוא עוב, במעשה מקשה

בעת תיקונו של , היופי הטבעי,  הדרת השער-שהוד הטבע והקשוט החיצוני מיד היוצר לאשה , במידה

שהוא מיישר את הדעת ומעדן את הנפש הנדיבה היודעת לקרוא ענג של , עולם הגמור בהיכל כבוד פנימה

 שהקרחה היא -וכשהוד הטבע נשחת .  זה הולך לאיבוד ונעשה קרחים קרחים-, צדקהרה במידת יושר וט

אשה , שקר החן והבל היופי. " שוב לא תוכל כל התיפות מלאכותית למלא את החסר-ולו כאחת מהכלל 

וד הטבע של היופי החיצוני המקושר עם עדן היופי הפנימי ושל המידות הטובות ה השומרת את -" 'יראת ד

  .שבטבע היצירה' חן ויופי המבוסס על יסוד מתנת  דבגם " היא תתהלל "-נשמה וטהר ה

 

ld. 

 
היחס המיני ההגון הבנוי . "מחגורת שק ל פתחים המביאים לידי גילה יהיו-" ותחת פתגיל מחגורת שק""

. הוא מאשר בזה עצמו את  ההוה, לבד מה  שהוא בונה ומשכלל את העתיד של העולם, קדושה וביושרב

אינה פחות מלאת ערך מה תכנית של  , למות שהמינים מקבלים זה מזה בתכונותיהם הנפשיותהשתה

הוא עומד הכן לישרי לב המנהיגים את חייהם , עדון נפשי הגון המביא אחרית טובה. חומריתההתולדה 

אבל הרשעים משחיתי דרכם מאבדים את ההון היקר שברכת  . סיוג התורה ובאמונת הלבבביושר ובכושר 

כשיורדת היא לעמקי  , אותה התכונה שהוד החיים ועוזם מתגלים בה  בטובה ותמותהו. לא בדון, בקרבו' ד

הלב . א גם א ת ערך החיים שלו"כ, לא לבד את ערכו האנושי, אדם יאבד את   ערכוה. רע ישוב הכל אחורנית



צרה מכוונת  -לבישת השק של עת. כוחות יתדלדלו ויהפכו לפלצות וזועהה. יתרוקן מכל  ששון וכל תקוה

כלומר לא ענין חי ; השפלה היורדת עד לגבול הדומם החומריההיא עם ההשפלה הזאת של הכרת ערך 

לפי תביעותיו הטבעיות שהינן על כן זכויותיו והראוי להיות קובע מדורו לפי ערכו , התופס ערך לעצמו

כה . רק להטען ולהנתן בשקראוי ה, כי אם כמו חומר ודבר של קנין שאין בו חיים וחפץ, היותר צודקות

  . תגדל הנפילה ממרום עיזוז חריפות החיים המלאים בטובם עד למחגורת שק

 

le. 

 
ההצטיינות היתירה ביתרון מעלה  ".יבא כ אמר  רבא  היינו דאמרי אי נשי חלופי שופרא-" כי תחת יופי""

אשר אם יהרס  , ערך הבינוניי רב בדמות  שדרה עליונה על גבי ה"איננה בנויה עפ, בתכונת היצירה, מהרגיל

כי היצור שחונן . שבהם בעל היתרון שווה אל מצב של הבינוניות, מקומו הצד  התחתוןבישאר , היתרון

וזהו בעצמו , והצד הבינוני אין לו בו מעמד איתן, וייתו רשום בטבע של יתרוןהביתרון הוא כולו מראשית 

לא ישוב למצב , ל הנהגתו עזב ממנו צד היתרוני שבוי קלקו"ואם ע. זעהכח המכריחו להחזיק ביתרונו בכל 

כי הכח הבלתי רגיל היוצר . צוי ומצב הרוס המכוון לעומת יתרונומכי אם ירד עד קלקול בלתי , הבינוניות

, רכו המשתמר לטובה יפתח בקרבו את הטו ב הנשגבדכשהוא מתנ הג על פי ; ופועל בקרבו יעשה את שלו

היתרון של היופי המתגלה בתכונת . צויהמם כוחו את הגריעות  הבלתי וכשהוא נעזב ונשבר יעשה בעוצ

חיצונית העלולה לחול עליו הי התזנות "כשיתהפך לרועץ ע, כ  לתכונת הנפש"הגוף והמחובר הרבה ג

כיעור היותר מגועל ה להכשיר את - אפילו הגופניות -ולהתדבק בו תהפך תכונה זו עצמה וכל כוחותיה 

  ".ופרי כיבאשחילופי  "-וללת את הכיעור הנשמתי הפנימי באופן בלתי מצוי ורגיל כמו שמח. במצב הבשרי

 

lf. 

 
תיב הכא ושפח וכתיב  כ.רעת צפרחה בהן שיוסי  ברבי חנינא מ למד'  אמר  ר-" קדקד בנות ציון' ד שיפחו""

 ,האיומה המוסרית המרוקנת מהאדם את כל הויתו העצמית) ?נבילה(הנפילה  ".שאת ולספחתלהתם 

. ודוקא מזאת  הנפילה הפנימית נעשה מלא גאות  וזדון וחשק התהדרות. לול וכלי ריקחהאדם נעשה בקרבו 

מפני שהוא יודע ומרגיש  בפנימיות  , וא לעצמו איזה ערך אינו שווה מאומהההוא בעצמו יודע שמה שיתן 

גריעות עצמו נחנק אהבה העצמית הנפרזה רעיון זה של ידיעת הפ שמפני "אע. נפשו כמה שפל וגרוע הוא

מ התוצאות היוצאות מ זה פועלות "מ. כלל מחשבה ברורהבואיננו יוצא להיות ,  הוא בפנימיות מחבוא הלב

,  הדרוהויהצד החיצוני שבו יהיה מפואר ואחרים שי מה "מיד לרעה שהוא חפץ למלאות חסרונו דוקא ע

יה מחשבה נבערה כזאת המהרסת אבל לא תקום ולא תה. כאילו בזה ישלים את פגימתו הפנימית העצמית

וכיון שגברה הרעה של הנפילה הפנימית בבנות ציון שחותם . ת כל היסודות של האושר הכללי והפרטיא

וכל חפצן לא היה כי , עד שערכן העצמי נאבד מהן לגמרי, טבע בהן במידתו היותר איומהנהקלקול הכללי 

זה הקדקד  . לוי הריקות של נפשם אשר הושפלהרק למי, ואפילו לעם אחר, חריםאאם להיות נטפל לחיי 

ספחת שפלה שאין בה צורה עצמית , "ופרחה בהן צרעת", היפך מחפצוהעולה בידו , המלא מחשבות כאלה

יסורים כאלו מדכאים את   . אוד שנאוי ומאוס בעיני אחריםמאבל הצד הפועל שבה הוא להיות , מהותית

עד , שיבים את ההסתכלות הפנימית אל תוכהמואז , יוןהנפש ומביאים את היהירות הריקניות לידי כל

וימצא תנחומים ומרגוע  , רפא לוולמען ישוב , שמזה עצמה תוכל לצמוח רפואה להשובבות המתהוללת



שר ההטבה המוסרית  אלנפשו לא במידת ההתהדרות החיצונית הבאה ממקור זר כי אם ממעמקי נפשו 

  .ת לכל רפואותיה ושיבתה לתחיהוהזרחת אור אלהים בקרבה תהיה ראשית ותכלי

 

lg. 

 
הנטיה המינית  ".יער כתחיהן פנעשו ש רב ושמואל חד אמר שנשפכו כקיתון וחד אמר-" פתיהן יערה' וד""

שהיא נובעת מתוך  נפש ט הורה מסובבת מרגשות  מו סר ומחשבות אציליות היא גם  גם  בפנימיותה גם  כ

על תכונתו הפנימית שיהיה , כ על גידול הגוף"על גוהמעמד הנפשי האדיר שלה פו. הורהטבחיצוניותה 

וכשהיא במעלתה . המביאה חולאים חומריים ורוחניים, התעוררות פחותה וגסהמקרוב לטהרה ורחוק 

פילו על המזג והגידול הגופני לשום לוית חן ועדנה עליו עד שכל תנאי אהאידאלית העליונה פועלת היא 

ובה היו מצטיינות בנות ישראל בעת  , טבעות בגויה הטהורה ההיאומהיופי היותר מדויקים וכל השלמתם 

שנהפכו כל היתרונות  הנפשיים  , בנבילה המוסרית, אמנם. מקודשה ובמעמד של שמירת ערכן , היו בטהרתן

נהפכה זאת הנטיה המינית לתאוה , בוהות חנונים בהם לרעהגוהכוחות הגבוהים והערים שבעלי נפשות 

. ל הצד הפנימי של הגוף וגם על הצד החיצוניעעלה את זוהמתה בהגלותה גם שפלת ערך וזהומה עד שפ

עדון הבשרי שפעל מהלך הרוח של  ה שאבדו את יתר ון -והצד החיצוני ; "שנשפכו כקיתון "-הצד הפנימי 

חם הזר של גסות הנפש ה". ונעשו פתחיהן כיער"שקט הרעיון והצניעות הפנימית בעומק הטבע הישראלי 

ם בגויים שויצא לך : "תחת הטהרה המופלגת שעליה נאמר, דול המותרי במידה מתנבלתהפך את הגי

  ".ביופייך

 

lh. 

 
כל כח  ".'יום וכו החבירו במה סעדת ל אנ שי ירושלים אנשי שחץ היו אדם אומר, יהודה אמר רב' אמר ר"

 החסרון באותה כשהוא נופל מערכו הוא מגלה את מהותו לצד, גובהו והשתלמותו למטרה רוממהבהעומד 

נכנס ב קרבו אור החיים במידה , כשהנשמה האלהית היא רוממה באדם. המידה עצמה של הכשרת גדולתו

ראים בקרבו את צורתם העידונית הפנימית וערכם נעשה חשוב עד שהנטיה מהחיים , רחבה וגדולה

ל אהבה וחדוות ש, מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, הפריההלהרבות את , להעלות את א ור החיים

עדון טהרת . טהרה הרוחנית ולא תצא מגבול ערכה וזמנההלא תסעיר את הרוח ולא תערבב את , עולמים

האהבה יוצא הוא ממנה וממלא את הנפש אושר ורוממות ולוקח עימו את כל ה מידות היותר חשובות 

,  הנטיה העדינהשכו ואותהחהולך זה הכח הער של הנטיה הטבעית בדרכי , כשהאדם נופל. ועדינות

כ "עשית אחנ, שבשביל חשיבותה ורוממות יפעתה חלפו הלכו ממנה  חלקים רבים מן הזהירות וההצנעה

עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשקוע ההתרגשות , למוקש לגסי נפש ופריצים הוללים

ועל חשבון האידאליות הטבעית שהיתה זכאית להרחיב את חופשתה המסוגרת  . עכורהה הבהמית

משרכת הבורות את דרכה ביון מצולות הכיעור והשחץ אשר ישוב לטהרה בעת , נימיתפבישנות טבעית ב

  .את חטאות יהודה ולא תימצאנהואשר יבוקש עוון ישראל ואיננו 

 

n. 

 



רץ    איחן נודף בכל רסיק ין  מהן מרושלים של קנמון  היו ובשעה שהיו ייהודה עצי'  אמר רחבה אמר ר"

המה , עם כל רתיחתם והמיית גליהם בכל לב ונפש ובכל הקיבוץ החברתי, ייםחיים המעש ה".ישראל

, לפעמים תנועות החיים היחידים, מנם לא בכל עת הינם עומדים במצב אחדא. בתכונתם מלאי עז וחם

כאשר יזדמנו מאורעאות  , ולפעמים; שוקטים ונמים יושבים בסתר והולכים לאט, וכמו כן החברותיים

עד , חלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנהוו, ויזדעזעו החיים והחם ילך ויתגברוסיבות יתגלגלו 

יתעוררו כל כוחות , ם החיים כשיתעוררחאבל בנוהג שבעולם . שיהיו החיים עזים ומלאים חם ואש נוער

עד אשר הריח הטוב של , הםמהשיכרון וכל הנבלות המסתעפות , הזימה, הרצח: הזוהמא שבהם לעומתו

האורה ושל הצדק , המישריםושל החכמה , המריחה את הבושם הטוב של העדון האלהי, האלהיתהנשמה 

והאויר של החיים ימלא צחנה של תאוות גסות  והנאות שפלות באין אור  , יחלוף ויעבור, העדינה הרוחנית

, כהעד שכל  מה שיגדל יותר הקיבוץ והממל, וכן הדבר נוהג ב כל קיבוץ ואומה. ליון וחיים אמיתייםע

, עד אשר בעת ההתגברות של החיים המדיניים המרכזיים, בו בקרבה הכוחות המזוהמיםרכן , בכמותה

יצאו רוחות רעות וריחות נבאשות חדשות להוביש כל נעלה ונשגב , חם הקיבוציההמלהיבים באישם את 

, ושימפני שבעצם כללות הקיבוץ האנ, טעם הדבר הוא. המרומם את אור הנשמה הטהורה אשר באדם

התשוקות הפראיות עודן פועלות . דיין במדריגה שפלהעכוחו הפנימי המעוררו לקבוץ וחבורה עומד הוא 

ל מעלת הריח הטוב של נשמת אלהים חיים ארק יחידים הינם המתנשאים . הרבה ובוערות בסתר הלב

כ "ע. כולהחיים שבגויה הקבוצית הוהיחידים הללו עומדים הם ממעל לכח הקבוץ ולזרם . אשר בקרבם

אין הזרם  הקיבוצי שכל זמ ן , כ מורגש"רק אז יפיח ר יח הטוב בעולם וריח הרע של הרשעה לא יהיה כ

גמה מהמבקשת , מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו דהיינו מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת

ם ירבה אמנ, אבל מיד עם ההתעוררות המרכזית.  השפעת היחידים הנעלים מורגשת מעט, שאז. אחת

אבל ריח רע יפיצו כל אלה עד שהנשמות הטהורות יעונו מאד ר ק   , תנועה והתרגשות החייםה -החום 

שצד , גסות  ונאלחות, פראיות, מתמלא ב כללות הקיבוץ הממולא כולו בבקשות ב המיותהממחנק האויר 

 הוא כלל זה. רעה שבתוכו הוא הפועל היותר עיקרי בהם להותו והשפלת ערכוההבהמה שבאדם והחיה 

לא כן הוא . פנימיים האלהיים איננו הווה בהם ליסוד חיים של האומההנוהג בכל מיני קבוץ שאור החיים 

וקא מצד קבוצם דוקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שבהם דאור החיים הפנימיים של ישראל . ישראל

כל מה  , ל מה שיגדל חומםשכ. הורים היותר מאיריםטהיותר , אור החיים היותר יפים, הוא אור אלהים

יבאו  , ההתעוררות, החום. ארץ ובעולםבעדן גן אלהים -כן יפיצו ריח טוב ובשמי, שיתלהבו רגשותיהם

אבל ריחו ריח שדה אשר  . רעננותווהשומרת את ליחו , עץ-קליפת, מאיזה חומר המוכן לשמור על איזה תוך

חיים הקיבוציים מהסיבות  הכששלהבת , כלומר -" עצי ירושלים של קנמון היו וכשמסיקין בהם. "'ברכו ד

שהחיים כ, כשהחום ההוא מתגבר, הגורמות את  ההתלהבות הקיבוצית בטבעה הישראלי הטהור

בכל , כ בכל בשר וחושיו"שמקורו הוא מקור היופי והתענוג האלהי השוכן ג, י חם נלהב זה"מתרעננים עפ

שהאור של הרגש היותר  ,  ואשרם באים ממנושהמעשים היותר כבירים בטובם, שמה ותעופות כוחותיהנ

כשהיו מסיקין , של חמדת כל האהבה הכללית היותר ברורה ומחוטבת שרוי בו, שכל היותר צחהושל , עדין

כשההתעוררות המרכזית , חי כולם-במקום התקבצות הנשמות של בני אל, יהדותהבקנמון זה במרכז 

, של האורה הצחה, ף להרנין את החיים של הטהרהיחם הטוב היה נודר -, שמירושלים היתה משתלהבת

 בכל -, של המחשבות היותר עדינות רצויות ומאירות, וביםטשל הצדקה היותר רעננה ושל המעשים היותר 

חיים עם עצמת טהרתם ורוממות קדושתם ממקורו הומן הלב אל כל האברים היה עולה חם . ארץ ישראל

  ".ממקור ישר אל' במקהלות ברכו אלהים ד"של יסוד הקיבוץ 

 



n ̀. 

 
כשנמצאת  ".לכתא מצימצמאי דומשחרבה ירושלים נגנזו ולא נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי"

חק . ורה במקום אחד מן העולם פועלת היא במסתרים פעולה כללית לכל העולם כולואנקודה של 

את החומריות ואת , הולך וחורז ומקיף את כל המצוי, שפעה ושל קבלהההאורגניות היחס החי של 

כשפעולת צדק , כשהאורה היא גלויה, אמנם. את המחשבותוההרגשות , המנהגים, הפעולות, הרוחניות

מתגלה היא בחיים , המפעמת בחזקה במקום א חד, ויושר היוצאת ממקור מחש בה והרגשה טבועה אצילית

מקום בחיים ומכשרת כובשת , מתגלהואז התכונה האלהית הפנימית המחיה אותה הולכת היא , ובפועל

עד שמכוחה , קיבוצית הכלליתהיותר נפשות ולבבות עד כדי להכניס מקור ישועה בתוכיותה של הנשמה 

כשהחיים , עלםנאבל כשהאור . מתהפכות לטובה כל נקודות החיים הפרטיות והולכות וצומחות לטובה

, דינה הולכת ומתעלמתאז ההרגשה הפנימית הע, האלוהיים אינם מתגלים במרכז של מדינה וממלכה

בחיי השכל המעשי לא תתגלה עוד כי אם בצמצום גדול . היא מצמצמת את כוחה ומעלמת את אורהו

, בחדרי חדרים של הנשמה האנושית, בחשאי, רוח פנימי. ולם בשכל מתרחב לא  תסלולעהליכות . מאוד

בתור שאיפה  , עור מצומצםשאיפת הגדלת כוחותיהם בגניזה פנימית בשי, צמםעאור החיים . הולך לטובה

ל געגועים בלתי שכליים הדומים לגעגועים בהמיים שהשיעורים הם שכ ח חיים , הרגשית בשיעור קטן ודל

רעין של צדקה וקורטוב של חיים שואפים בפנימיותם גבשיעור מועט כזה נמצא  בעולם ; מקור חייהם

לא בהליכות השכל , לא יתגלה חוצהבל א. להיות החם שלהם מיוסד על בסיס הטוב הנשגב המאור האלהי

שהניחה שורש , כי אם בגניזת הרגש העדין שממקור נשמת אלהים, נאות המעשה המתפשטבהמתרחב ולא 

.  כבודה בת מלך פנימה, מולכת היא ההרגשה הזאת בחדרי לב. בנשמה האנושית היצורה בצלם אלהים

ומשחרבה ירושלים נגנזו ולא  . "משפט תפדהשבי ירושלים וציון בלהיא סגורה במכונה עד אשר יקרא דרור  

ביסוד החיים האלהיים שאינם פוסקים והם ". לכתאמנשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי ד צמצמאי 

.   כל לתעודת החיים הגבוהה ההולכת ואורהמחממים גם  את כל הכוחות היותר מש תפלים כדי להביא 

צביונים הפרטיים מרובי הגוונים של הכדי להעמיד את , צמצום האורה האלהית המתרוממת מע ל כל

-נפש-של-חיל-תמלאותהושם חיי המלוכה המתקבלת באורח , שם האוצר הגנוז של חיי עולמים, החיים

חרי א. אחרי אשר עולם מלא יוסד בכל הליכותיו ועליו יקרא שם מל א, אחרי אשר תשגב ע ז, עייפה

למים להשגב באור חיים אלהיים חמדת עו, הצימאון הבא מחזקת ה חיים והרגשותיהם המתפרצות

אחד   ' והיה ביום ההוא יהיה ד, למלך על כל הארץ' והיה ד,  יבוא נחל העדנים המתרחב-, כלממרוממים 

  .ושמו אחד

 



na . 

 
.  יא תכשיטה כשהיא לעצמה, הגבורה. א אומר תכשיטין הן לו"ר'  לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת כו

אה דוקא עם טהרתה  ב שהיא, והיא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש, העז החיים בכל אופן הוא טוב ונא

  _.כ תכשיטין"הנם ג, כ הסימנים החיצוניים המראים על הגבורה"ע. ויושרה

 

nb . 

 
ל גוי חרב א שנאמר וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי, אינן אלא לגנאי, א" וחכ

) נשמתשו(אופן אשר ה אבל, ת הגבורה היא תפארת ותכשיט לאדםפ שעצם מד"אע. ולא ילמדו עוד מלחמה

, ברובו רק להרע' השימוש בו היש ,ובאשר כלי הזיין. א בגבורתם הוא מכוער הרבה"בו עד כה בנ] נשתמשו[

כ אינם אלא "ע, פארת הגבו רה הצפונה בקרבות ת ממה שמורה על)ו(הוא מורה יותר על ההשחתה האנושי

  _.לגנאי 

 

cn . 

 
מפני שאינן  , ל"א .מפני מה הן בטלים לימות המשיח, וכי מאחר דתכשיטין הן לו, א"אמרו לו לר, יא תנ

הרי הוא , מן שהוא נצרךז כל, הניגוד הנמצא בין גוי לגוי. לא ישא גוי אל גוי חרב)ו(שנאמר , צריכין

וצריך חרב , להמצאראת המלחמה י מוכרחת היא, ו כיון שיש ניגוד. מתיקוני העולם והוא משכלל את הדרו

, וזאת היא הודה והדרה של החרב. תפרץ מלחמהת כדי שלא, מוכנת בכף כדי להשוות את המשקל של הכח

ותעודתה היא , מ היא שומרת את  השלום לפי הערך"מו ,י כחה מתקיים צביון החיים המלא ניגודים"שע

פ צביונו "תמם את כל  גוי עכדי ל, שכח הניגוד יהיה בכח, תכשיטל א"לכלי שימוש כ' באמת שלא  תהי

, ת לגמרי]ו[לעת אשר תתבשל האנושי, אמנם בימות המשיח. פועל לשפך דםה מ לא יצא אל"ומ, המיוחד

כאותה המערכה , פ מערכה משטרית"ושינוי הראוי להמצא בין העמים יעמד ע, שרשומ אז יסור כח הניגוד

ו  ל כי אין כאן  אפילו כח גנוז שיש, כללואז לא יהיה החרב נדרש . איברים הפרטיים של גוף שלםה של

, עמיםה ורגשי ידידות וכבוד בין כל, א שלום מוחלט"נמצא כ' ולא יהי, אפשרות להתפרץ לכלל מלחמה

  _.מפני שאינן צריכין , ותבטל גם מעלת התכשיט של הזיין

 

dn . 

 
קלקול והמהומה ה ו פתהמצב של המעבר מתק. מידי דהוי אשרגא  בטיהרא, אמר א ביי.  ותיהוי לנוי בעלמא

עד , שעים ורעי אדםר י"העולמית אשר המשטמה והרשעה שולטת והחרב עושה שמות ורעות רבות ע

,  בתבל' היא הופעת מלוכת דש ,יכן וממשלת הצדק תשים משטרה במלא עולם] לום[שהש, לתקופת האורה

חילה עומד ביחס אל שהיה לכת, אנושיה דהיינו שכבר ישוב הניגוד, שהיא עיקר המשיחיות ותכליתה

להיות  , הוא תכלית שכלול העולם בהמון צבעיוש ,הגויים במעמד מקולקל והרוס מאד ולא בא אל תעודתו

ובינתיים צריך שימצא מעמד כזה שאמנם . חדות גמור הא לכח אחד שכולו מקושר זה בזה בחטיבה של



י הסיוע של "עד אשר ע, ם ולשוןבכל לב ובכל ע] נה[היה מוכת אבל תכליתו כבר, הניגוד לא יחדל עדיין

אמנם לעת א שר כבר עלה המעמד למד ריגה . שלום בפועל על מכונוה כבר   יקום, החרב המונחת בכח

היודעים להוקיר זה את , א חטיבה אחת מלאה גוונים מרובים"ולו ואין כאן ככ אשר הניגוד חלף, הגבוהה

הגדולה ,  עולות לתכלית עליונה אחת ומיוחדתכי יוכרו כולן להיות, טיותיהם המשונותנ זה ולכבד את  כל

הממלכה האלהית ] ר[שממנו יתראה הד, שהיא השלמת העולם בכל תכונותיו כולם, הדרהו בכבודה

, חרבה אז, לה כל ציור ואופן' א גם בכח לא יהי"כ, מקום למלחמה' שלא רק בפועל לא יהי, ולמיםע במלא

מידי דהוי  ,התקופה הנכבדה ההיא ומוריד את כבודהמחשיך הוא את יפעת אור , אפילו בתור תכשיט
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נאמר כי ל א ש ,ז לימות המשיח אלא  שיעבוד מלכיות בלבד"אין בין עוה, דאמר ש מואל,  ופליגא דשמואל

א "כ, ע"ל כל יחיד בפש מנקודת חיים, אם נשקיף על החיים לא בהבטה פרטית. יחדל אביון מקרב הארץ

חוברת מהמון שלשלאות וחוליות מ אז יתואר לפנינו כלל החיים בתור מציאות אחת גדולה, ליתבהבטה כל

. נמצא בכל חלק מחלקיהם ביחש למשנהוה י כח הניגוד"אשר זרם ושטף החיים עובר בהם דוקא ע, שונות

טיבה העושה את כלל החיים לח, יסוד האחדותיה המוציא מתוך כל המו ן הניגודים את, ואותו הכח הכללי

באופן כזה אין לנו לצייר . מוציא מהם את אימוץ כח החייםו ,הוא מהפך את הניגודים כולם לטובה, אחת

,  ל תכונתם בצביונם השלם באותו הסוג שהננו מוצאים בו את חיינוע כל זמן שהם עומדים, שלמות בחיים

כ "ע. ן ליסוד החיים עצמםכ המעטה וכשלו"כי ביטול כח הניגוד הוא ג, ניגודל שיבטל מהם כל יסוד וכח

' רק במה שכח הניגוד יהי, לימי האורה והטובה, והרשעה שולטת, ימים שהעולם שומםה ההפרש הוא בין

כח היד התקיפה בלא . ולא יצא אל הפועל לבלע ולהשחית, כח כדי לעורר את יסוד  החייםב רק שרוי

וכל הזכיות הטובות  שראוי , ושיעבוד מלכיות הבא על י שראל מרעי גויים יבוט ל, סורת משפט

שבהם כלול כבר  ארצו וממלכתו , פ גורלו בתבל ישובו אליו בכל המילוי והטוב"מצא על לישראל

בעולם ו ,בדגל נשא, חופש השפעתם והכרת כבודם בקרבו, קניניו החומריים והרוחניים כולם, ירותוח וכל

עניות צריכה ה מדת . מוכרח להמצאאבל מציאות הכח הניגודי בגניזה ובכח . בכל הרחבתו הראויה לו

אבל לא במדה , אהבהו להמצא בעולם לפי המספר המועיל רק לחבר את הברי ות זה לזה בק ישורי רחמים

פני שהארץ בכלל העולם מ ,מקרב הארץ לא יחדל האביון . שימצאו מרי נפש אשר יקוו לתשועה ואין

ל האומה לא יגרום תוצא ה של  ש מצבה המיוחד . 1אביון  ' אפס  כי בך ביחוד ל א יהי, צריכה היא למדה זו

לעורר א ת  , לעולם בכלל, דרושה לארץה אבל כפי אות ה המדה, עניות מיוחדת שהיא בכלל מדת פורענות

וכן כל . והנה תמצאנה בה בכח ולא בפועל, מצאת ,י השפעתה"הכח של נדיבת לב ושל חמלה טהורה ע

אנושיות בכללה למקצועות שונים של עבודה בחיי  ה המכשירים את, הניגודים היסודיים שבין עם לעם

הזיין גם אז משמש ל תכשיט המבצר את כח הניג וד שלא ' היי ז"ולפ. כל אלה ימצאו, המעשה וחיי הרוח

. אבל שיעבוד מלכיות אין, והעולם עם ניגודיו הוא הולך וחי, מצאתנ המלכיות היא, יצא חוץ ממטרתו

המתפרץ מעל לגדרי התקנות שהיושר , י משקל וחסרון מוסר ודעתי שיווא י"הכבדה והמטת צער ויגון ע

ובזה מתחדשת צורת העולם לטובה . 'דבר זה לא יהי, אדם מאור נפשו האלהיתה והצדק המפעם בלב

ז לימות המשיח אלא שיעבוד "ואין בין עוה, תנאי יסודי החיים עומדים על עמדםש פ"אע, ולברכה
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ב "אבל לעוה, משיחה כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לימות, א"ח ב"דאר, חייא בר אבא' לר' מסייע לי 

שפלות של הגלות עד מרום המעלה ה אפשרות עלייתן של ישראל מידי עומק. עין לא ראתה אלהים זולתך

 הקשר שיש להם מבלעדי, י עלייתן העצמית"ע האופן האחד הוא. הראויה להם היא מצויירת בשני אופנים

העמים יחיו , כמנהגו' אז העולם יהי, ז הדרך"ע' העלי' שתהיכ .עם כל האנושיות כולה, עם כל העולם כולו

היתרון שבו ודאי יתגלה ב אופן . את חייו בכבודו הראוי לו'  דמתו ויחיא וישראל ישב על, את חייהם הם

אבל לעומת זה כמה ענינים של ,  לאטדולה תצא ממנו על חיי העמים כולם לאטג והשפעה, בהיר ובולט

למען יתיחסו אליו באופן , בלתי מובדל  לגמרי מכלל  העמים' כדי שיהי, מחנה ישראלב כ"הכרח יכנסו ג 

לא כן . ויקחו יחד חלק בהקונצרט העולמי של מהלכי הממלכות, יקבלו את  הראוי לקבלו ,אנושי

פ כח אלהי "ע, לתו הא מיתית הפנימיתפ סגו"כשיתרומם ישראל ע. היותר נשגב, אופן השניה הוא

. ולוכ א כל העולם"אז  לא ישראל בלבד יתרומם כ , לתן לכל העולם כולו צורה חדשה ומתוקנת, קרבוב שיש

.  נעמי החייםמ חדות עולמים והגברת העדן האלהי על כל, ט וששון אלהים בעולם"אז תחל תקופה של יו

א תפעול עליה ל הרשעה וההתקוממות, והמת הרעאז תחל תקו פה חדשה שאין בה שום תערובות של ז

. עולם לא יוכל לעלות על לבה ודאגה על שיווי המשקל של, הכעס והעוצב לא יוכל לשלוט בקרבה, מאומה

וזאת היא תקופת ימות . גנאי גמורל והחרב תאבד את עיקר חשיבותה ותהפך, אז יבטל כח הזרוע מעקרו

פ הגבולים "חומריות ותביעתה הצודקת עה פ שהמצב של"אע, המשיח שנתנבאו עליהם כל הנביאים

היות נתפסת עם החושים והדמיון המקבל את   ל הצריכה, כ יש לנבואה"ע, הנאים לה לא יזוז ממקומו

אבל . המציאות המוגבלים בתוך העולם האנושי וסדריוו פ סדרי החיים"האור השכלי האלהי העליון ע

באופן ישר עם כל מה שהוא ממנו נעלה , המוגבל החושי, הוהה גסדר חיים והויה של קישור המוש, ב "עוה

המנהיר נחלי עדניו בכל ,  באור אין סוף, קוסמולוגיה החמרית והרוחנית כולהה קשר מפולש עם כל, וגבוה

ולא בכל שכל כ פי טופסו ואופיו , זה אי אפשר להכיל בכל חוש ודמיון, ל כל אפסיםע נשמה המתגדלת אז
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אף לימות  , ל"א .וכי מאחר  ד תכשיטין הן מפני מה הן ב טלין לימות המשיח, א"ל לר"א,  ואיכא דאמר י

ובכל , ן להגלות בעולםה מדרגות  שונות אפשריות. א"ח ב"ופליגי דר, היינו דשמואל. המשיח אינם בטלין

משמ שת לא רק  ב תור  ' תהיש אפשר, החרב. לואחת מהנה א פשר שתבא ג אולת ישראל וימות המשיח יח

מ כשתבא "ומ, וצים ולהכניע עריציםק לה תפקיד לבער' א עוד יהי"כ, מגין ושומר את השלום שלא יופר

אשר כנסת י שראל , ואם גם בעתיד. טויה עליונ 'תהיה יד ד, השעה שישראל יוכל לבא אל מנוחתו ונחלתו

 -היה צריך לעשות את דרכו לפעמים גם בחרב נוקמת י הגבורהמ כח "עוד יוכל להיות שמ, תשוב לגדולתה

שלילת התכשיט  . א מפני ההכרח"פ שבעקרו איננו בא כ"אע, כ"ג כ יחשב בצדק הזיין לתכשיט ישראלי"א

אבל כל מה שהשימוש , צוייר רק ב זמן החרבן והדילדול של האומהמ יכולה להיות רק לדבר שש ימושו

פ "שע, ונראין הדברים. פ שהוא צורך שעה ועובר" יש בו  מ שום תכשיט  אעברכ ,יהיה בו גם ב זמן הגדולה

אלא שישראל יעשה , אין אנו נזקקים לומר שרק לתכשיטין בעלמא יהיו כלי הזיין, זהה הלשון האחרון

די  כ יבא ישראל למנוחתו. והשד והמץ עוד לא יכלה מן הא רץ, עוד אשר ערפל יכסה ארץ ולאומיםב חיל גם



הנה , פעםה ואם ירעשו המון גויים לקום עליו עוד,  פניו וחיותו המכוונת בא רצו וממלכתולבא אל מג מ ת

לעיני , קום לעולםי אשר'  י גדולתן של ישראל והכרת דבר ד"וע, עד אשר תתרומם הרוח. ימינו תרעץ אויב

נה היא הכרה שהרוחניות העליוה ויתרומם ערך המוסר והצדק מצד, על העם אשר בחר לנחלה לו, כל בשר

,  בני ישראל, אבל מבטלי החרב. ארץה אז תחדל  החרב מן, צ ור עולמים היא' כי דבר ד , התקיפה מכל

אז השלכת  . בא בתכונה של פועל ומעשהל והוראת גבורתם  צריכה, צריכים להיות בתחילה חגורי חרב

כ ג ם  "א. שוןלכל עם ול' פ דבר ד"וראה מקובלת עה תהיה, אחרי אשר נאחזה בכף מעם מופת זה, החרב

, ריכים להראות את היכולת של העזוז המעשי והגבורה החמריתצ מפני שהם, לימות המשיח אינם בטלים 

א גם עם כח הגבורה והעז "פ תכונה אצילית רוחנית לבדה כ"א רק על ,כדי שיהיו יכולים לבטל אותה

 התחלת צמיחת קרן ישועה ז צריך הדבר להיות"וע . 1עושה חיל ' וממה ימין דר 'ימין ד, המתלוה עמה

י אורן ש ל ישראל "א ע" כי לא יבא ה אור הגמור כ, חשכי ארץ  עומדים קיימים בפראותםמ דוקא בעוד כל 
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א דאמר   "ט דר"מ ,י"ל אביי לר"וא, א"ל לר"וא, ד"ל רב יוסף לר"וא, ל לרב אויא"וא, ל אביי לרב דימי" א

מ "בר שיש בתוכנו כיעור וגנאי ומד לפעמים יש. דכתב חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך, תכשיטין הן לו

ומתגלה הוא  , כיעור שבו ואיננו עולה על הלבה י ההרגל הגדול משתכח לגמרי"עד שע, ההכרח מיפה אותו

לא יוכל הרגל כזה לזכות במשפטי , וא כיעור מוסריה ואבל אם הכיעור שב. לעינים בתור דבר יפה ונאה

, כ"ע. פ המשפט הפנימי של הדבר"ע , 1דכתיב בה אמת , תורה]ה[ שלעולם הדברים הולכים מצד, התורה

שסוף כל סוף היא כלי , איננו מעלה כלל אותה מידי כיעורה, כשיטת מה שהוסכם בעולם שהחרב היא

אמנם אם נמ צא מצד התורה ראיה שיש הוד והדר  .  השכל והיושרבזוי אצלה ,לפעולות של השחתה ורצח

שהוא מביא  ברכה לעולם יותר  , שכיל שיש לפעמים איבוד כזה שנעשה בחרב נוקמתנ אז,  בחרב הגבור

כך היא שלמותה של , כי הרשעים הצריכים להכרת. יה הדבר הצריך הכרת לפי חרבה מאילו לא

וזה אי אפשר לשפוט משום בחינה  . א לנו החרב בתור תכשיטאז תמצ. שיהיו ויכרתו, אנושיתה ההויה

רך י מפני הכתוב ברוח הקודש חגור חרבך על, א מה שתכריע בזה הדעה העליונה"כ, סכמת ההרגלה של
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הדמיון . שוטו לעולםפ אין מקרא יוצא מדי, ל"א. האי בדברי תורה כתיב, ל רב כהנא למר בריה דרבינא" א

כ מתנגדים מאד   " ג-בים מאד ר  והם-ולפעמים , פ שהם נראים כשני דברים נפרדים זה מזה"אע, והשכל

מתחיל את פעולתו החיונית של  , באדםש הצד הרוחני הפנימי. הם בכל זה חזיון אחד וענין אחד, זה לזה

, עלה בפעלו זה עצמו עד למרום  השכלהוא מתש עד,  כ הדבר הולך ומתבכר"ואח, הרעיון בהתחלתו בדמיון

כ התורה השלמה של  "ע. תחיל להיות צומח בדמ יוןה ונמצא שאין השכל אלא הפרי המבוכר שגרעינו

א למצא א ת התאמתו  א ל השכל "כ, מציאותו והשפעתו לגמרימ היא לא לעקר את הדמיון ,  בקשת האמת

ומוציא הוא יותר את כל המאורו ת  , שכל הוא משפרו ומנעימו יותרה וכשהוא מתחבר יפה אל, שבקרבו

היא מתראה בהגלויים היותר , שלמותה של ההתאמה הזאת. ל הגלויא היותר גנוזים שבעומק השכל



שבהם הכל הולך ממקור  , יותר עליון שבהם הוא גלוי רוח הקודש והנבואהה שהצד, שלמים שברוח האדם

י האור של השלמות האלהית "ה עהמתגל, לוקחת את הרעיון מהעולם הכולל כלה ,השלמות המקפת

אף  שהפשט של המקרא י וכל פעמים רבות להיות , כ"ע. חוזים המוארים באור  האלהיה המופיעה על

מ לא תהיה ביניהם "מ, שהוא הרבה יותר מבוכר ומתעלה עליו, דמיוני להרעיון הפנימיה הלבוש

ית היא מתגלה בתכלית הגבורה הרוחנ, וכשם שבעולם הרוחני. א התאמה גמורה פנימית"כ סתירה

י מה שסוללת לה את  דרכה במה שהיא מסירה  מפניה את המעצורים הקשים המחשיכים "ע שלמותה

רצון ה והנטיות הגסות  של, כמו מ וקשי הטעות של הדעות המטעות המחשיכות את  יפעת  השכל, ורהא את

שהכח , נשמהה  שלהבהמי המשפילות ומעוותות את הרצון הקדוש של הטוב העליון הגנוז בפנימיותה

נצחון שמנצח את העומדים ה י"יוצא מן הכח אל הפועל ע, הקדוש בקדושה עליונה, הפנימי הטהור והעדין

למלא היתה דרכו נשארת סלולה לפניו א נגדו במעלה יותר עליונה מאותה המדרגה שהיה יכול לעמוד עליה

הוא דבר המע טר את  הגבור ה המעשית , טוב והצדקה צוררי', כן האיבוד המעשי של אויבי ה, בלא מעצורים

.  א העילוי האנושי הוא המביא לכך"ל פעולת חרב זאת כע שלא רק ההכרח לבד מחפה, בעטרה תכשיטית

י תגבורת האור של "לאבד את המעכבים הרוחניים ע, חגירת חרבב כ הרעיון של גבורת התורה שנמשלה"ע

הוא מותאם ,  מקלסת את ההוד שבגבורהפנימי של מה שרוח הקודשה החקוק בנמשל, האמת והצדק

מפני שכך היא המדה של התאמת המחשבה , תן לחרב את זכות התכשיטל להרעיון המעשי של הצדקה

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו , דמיונית עד העילוי של המדה השכלית היותר עליונהה משפלות המדרגה

פש את המקום היותר חשוב בשדרות  והמבט הפנימי יהיה תו, אפילו אם יתעלו הדורותו .לעולם 

עד שאין , כ הדמיון היותר נמוך את זכות קיומו וערכו"מ לעולם ימצא ג"מ, יותר רחבותה החברה

  _.וצא מידי פשוטו לעולםי מקרא 

 

`p. 

 
דענא דאין מ קרא   י ולא הוה, והוה גמירנא ליה לכולי תלמודא, כד הוינא ב ר תמני סרי ש נין,  אמר רב  כהנא

, התכונות החמריות והרוחניות .דליגמר איניש והדר ליסבר, ל"מאי קמ. שוטו עד השתאיוצא מדי פ

פני סוד האחדות ההולך וחורז את מ והערכים נלמדים על כן זה מזה, הולכות תמיד בהתאמה בהתפתחותן

פ "אלא שהם מ שתנים זה מזה ע, וגמתו בכולוד כ"שעל כן כל מ ה שיש באחד מחלקיה יש ג, כל המציאות

וכל מה , אות יחד ת חת ההקפה הכללית של המציאותב הן, החומריות והרוחניות. וקי המצב שביניהםחיל

אבל כשנעמד ערך נגד   , ל השינוי הבא מצד חילוק המהותיםש אלא בניכוי, שמתגלה באחת מת גלה בשניה

ורק אז  , בגידול האדם, השכלול החמרי צריך שיגמר בשלמות עצמו. ובט ילמד זה מזה באופן היותר, ערך

אז י בא התור הנכון להוסיף פרי , חמריות וכחותיהם הנם כבר ערוכים וגמוריםה כשהסכום של המנות

שהיא הידיעה , כ הרכוש הרוחני כולו"ואז באדם המעלה ראוי שיאסף ג , 1שרה לחופה ע בן שמונה. חיים

שרק אחר העושר , כולי תלמודא , פ הזכירה והקבלה"מבוססת על כל מה שהוא נלמד עה הזכרונית

אז תבא  ברכת החידוש  , למסבר אחר המגמר, מדה כללית ראויה היא ההפריה הרוחנית לבאב הסכומי

רוחף  ה ,שהסימן היותר יפה שלה הוא במה שידע המחדש, בכל בריאותה ובהירותה, יא בכל מעדניהה גם

, שוטה וברורהפ יותרשהיא ההבנה ה, שהבסיס הפשטי, בשמי שמים  של הרעיונות היותר רוחניים ומפרים

, שהפשט הוא ברורכ הוא  מובן יפה וברור, כל מה שהוא עליון ונשגב. הוא היסוד שעליו נבנה הכל

יא לאדם ההבנה של ה אמנם עליה גדולה. כשהידיעות הראשונות הן מושכלות בכל פשטיותן הבריאה

א צומח יפה כשהפשטיות  כל הוה ,איך כל מה שהוא יותר רוחני מהפשטיות, יקרת הפשט והכרתו החודרת



. אינה נשמטת מתחת מעמד הרגלים, רוחניתה שהיא הקרקע, כשהמדרגה היותר נמוכה, היא מתבררת יפה

, ע"א בפ"לא רק כמו שהם עומדים כ, רוחניים והעליוניםה להבין את כל הענינים, ז צריך העמקה גדולה"ע

י "ורק אז  יוכר איך  שע, ותר עליונהתחילת צמיחתם עד הפרחתם הימ א גם כמו   שהם קשורים זה בזה"כ

ובראשית  . באגד של אמת  וקיום, תחתונה הפשטית הכל מתקשר בקשר מלא חייםה הבירור של המדרגה

ואת השפע , כ לא יוכל להשיג את ההוד והזוהר שבפשטיות"ע, א יוכל לבא לידי מידה זול תלמודו של אדם

,  כ לגמר אינ ש והדר ליסבר "ע,  ההבנהל חיים שהוא משפיע בכל השדרות העליונות שלש הגדול

עד שתביאהו לידי , באחרית ת חכימהו לדעת מה רעננה ויפה היא הגמירה הפשוטהש והסברא

  _.א"ה מכ"אבות פ 1.. נא _.עליונה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו ה ההכרה

 

ap. 

 
ל תקרי   א ,הדרךשנאמר ו, ה מצליח להם"הקב, ח המחדדין זה לזה בהלכה"שני ת, א"אר' ר ירמי" א

פה ואינו טוב ומה י עד  שימצא מה שהוא, היפה עם הטוב יזדמן שיהיה סותר זה את זה. והדרך אלא וחדדך

, הטוב שבשכל הוא האמת שבוש ,וכמו במציאות החמרית כן הוא ב מציאות הרוחנית. שהוא טוב ואינו יפה

אז , פה עם הטוב הוא מאוחדמקום שהיב אבל. אינם מתלכדים לפעמים, והיפה שבו הוא החידוד שבו

י סבות של קלקול שהיפה  "אם לא יגרע הערך ע, טובה א מ חזק את כח ח בירו מצד עצמיות כפילת"באמת כ

היופי הרוחני . יוכל לגרום היסח דעה מהטוב הפנימי והעצמיש ,יוכל לסבב מפני מה שהוא ענין חיצוני

עד שהאמת הפנימית מתברכת   , מהאמת עצמוהוא עוד יותר חלק , אמתה אל, כשהוא מחובר אל הטוב שבו

מה , י הטיסה היותר מהירה ורחוקה מתבררת האמת היותר בטוחה וקרובה"ע ולפעמים רבות, על ידו

שהטיסה המחשבית כשהיא מתרחבת  , האמצעי היותר טוב. כולה להגיע להי שאין הפשטות הנמוכה

 הוא ההתחברות של שני כחות ,הרכבותיה החמודות לא תצא מחוג האמתב ומתהדרת בהיופי שיש

אבל דוקא במה שיש לכל , י הכפלת האורה השכלית"המעופה הרעיונית מתגברת ע]ש[ פ"שאע, רוחניים

ובזה . שומר הוא את  גבולו של חבירו שלא ילך הלאה מחוג האמת הפנימית, שקפה מיוחדה אחד צד

 ברעיונות שהם מרהיבים וצאים שההדר של הגבורה הרוחנית הוא היופי המסודר המשובץמ אנחנו

צליח מ ה"והקב, יש בהם הצלחה פנימית ממקור הא להי שחותמו אמת, נפש ביופי הברק של חידודםה את

ל שמחה ש שאין בהם אור וחיים, שלא יאמר אדם שדרישת האמת תובעת דוקא רעיונות נמוכים. להם 

מת מר גיש את   א לב האוהבוה, כ אצור במה שהוא פשוט"פ שהרבה מן האמת יש ג"שאע, והרחבת הדעה

, חיים הנמצא בעצות מרחוקה כ את מילוי"מ אין לכחד ג"מ, היופי הגדול שיש בפשטות היותר קלה וקצרה

מקושטת  ,  תגלה בהם אמת גדולהמ שכשהם באים במשקל הראוי, ובמערכה של הגיונות מלאים חידוד

  _.מהש שההצלחה האלהית הרוחנית גנוזה, בגוונים מאירים ומרהיבים

 

bp. 

 
סביכה העבה של ה התכונה של הזרחת מאור האמת מתוך. שנאמר צלח רכב,  ולא עוד אלא שעולין לגדולה

מיסדת את   יסוד הגדולה ה היא, שזהו תכנה של החריפות והחידוד האמיתי, הרכבת כמה  דעות וניגודים

, ות בכללות הציבורזו המפוזרמ שהיא המרכזת דעות שונות בודדות ומנוגדות זו, של ההנהגה הציבורית

וגדולה זאת ראויה היא . ערוכה בכלו ומביאה אותם לידי מערכה גדולה ומסודרת של אמת אחת גדולה



כ הם עולין לגדולה "ע, אמת העשירה בגווניהה פ המגמה של"ע, ח ההולכים במהלך ההרכבה השכלית"לת

._  

 

cp. 

 
, טהרומ כשהוא יורד, כה שבא ברצוןחלק קטן  מאד של החש. ד אמת"ל ע"ת,  יכול אפילו שלא לשמה

משפטים פשוטים  ב כ בהיותו עסוק"אשר לא יוכר כ, מאפיל הרבה על הטהרה של הדעה וההגיון הישר

כולים להיות בהם גלויים י והמקומות של היושר אל נקודת האמת או הטעות, שההבנה בהם מפולשת

חלק המחשיך פועל את הרשמת ה םש, אבל במערכה של הרכבה שכלית. ובלתי צריכים חשבונות רבים

י  " כפלתו במשפטים שונים הבאים להוציא עה י"ומוסיף הוא כח רב  ע, השקר על כל חלק מחלקי ההרכבה

הבאה מנטיה , יא האפלת האמת המסוכנת מאדה עד שאין לשער כמה גדולה, הסתבכותם משפט אחד

לשמה ³ שמפסיד הוא הרעיון של שלאכמה, כ"ע. היאה רצונית בלתי רצויה ביסוד הנטיה לבנין הרוחניות

עד שהוא גורם  , בים מאד בההתעסקות של החידוד בהלכהר הוא כפול בכפלים, בכל התעסקות של תורה

אלא לסבך   אותה יותר , רכבים הסבוכים]ו[עב של המשפטים המה לא להוציא את האמת  המס תתרת תחת 

ולא , ה האלהית של אור האמתעיסוק בזה לבא למדת ההצלחה כ לא יהיה ראוי אז"ע. ולהסתירה

אמת צרופה המתפלשת גם בין סבוך גדול של , היא צריכה בראש לכלש ,להרוממות של ההנהגה הכללית

כ "ע. תוך השינויים הרבים העלולים לבא בחיי הציבור החמריים והרוחנייםמ הבאים, משפטים מתנגדים

  _.ד אמת"כאמור ע, של ההלכהא לעוסקים לשמה בחידודם "הגדולה נכונות כו לא יהיו ההצלחה

 

dp. 

 
וא צמאון ה ,הדרך המביאה את האדם אל האורה הרוחנית הטהורה. ל וענוה צדק"ת,  יכול אם הגיס דעתו

כ "ע, ה קץ ותכליתל מפני שאין, והשלמות הרוחנית. י ההכרה של מה שחסר לו"הבא תמיד ע, ההשתלמות

ליאות ותביעות רוחניות על  פ ושכל יותר יגלו לו המוןשכל מה שיגלו לאדם יותר אוצרות דעה , מדתה היא

כל . רדוף אחר השלמות הרחוקה ממנול ויכיר אז יותר ויותר עד כמה הוא צריך, כח השכל וכח הצדק שלו

מתגברת   , חסר והנעלם ממנו ועמו  הצמאון אליוה של הערך של הרכוש הרוחני, זמן שאין ההכרה הזאת

וכיון שאין . אדם תכונה של עצלות ביחש לבקשת האמתב הרוח המרשמתעלול הוא לבא לידי גסות , בנפש

י כן הוא שש בחלק מדעו במדה של סיפוק כזה שמביאתו לידי "עש ,האמת חביבה לו ואיננו צמא אחריה

כ אין ההצלחה יכולה לבא "ע. אמת להגלות מבין מפלשי המשפטים המסובכיםה לא יוכל אור, גסות הרוח

שאז כל מה שיחכם , י אותה המדה שההכרה של הצד הרוחני הנעלם ממנו מתגבר תא כפ"כ ,בחידוד הלכה

אין האדם מוצא בדרישת השכל , י גסות הרוח"כשבקשת האמת נפסקת ע. גדל שפלות רוחות ,ביותר

אבל סיפוק , יבוך טבעי לתנועה רוחנית הנדרשת בעל כרחו מכל אדם המורגל בעסק הרוחניותס א"כ

ב   ר א בחלק"כי לא תשבע הנפש כ, אז יוכל להכפיל בתוכו רכוש גדול, ם קצריםם הוא בא במשפטיא ,זה

ימלא  , דולג המרחיב את כל ציור קטן למרחב, אבל אם החידוד. מהמושגים אשר תמלא בהם את ציוריה

, כ"ע. האמת בלב פנימהו י מדה זו הנטיה היותר קטנה שיש עוד לצמאון הדעת"אז  תכבה כליל ע, את הנפש

מערכה המסובכת של ההרכבה ה תו איננו מסוגל כלל להצלחה של ההגלות של אור האמת מ תוךהמגיס דע

ושר ומבוסס על יסוד הגברת אור   ע ויהיה מלא, ורק אז יגדל האור, הרוחנית שהיא חידודה של הלכה



אבל יכול , ולך עם הנטיה של ההרחבהה כשצמאון הדעת של  האמת והצדק והכרעתם בחיים יהיה, האמת

  _.ל וענוה צדק "ת, יס דעתואם הג

 

ep. 

 
חיצונה רואה את  ה פ שהעין"אע. שנאמר ותורך נוראות ימינך, זוכין לתורה שנתנה בימין,  ואם עושים כן

כל מפני הטוב הגלוי ל בדברים הידועים ומושכלים, היסודות הראשיים שתכלית התורה בנויה עליהם

והקדושה , ואה בתו' ראת די ושרשי, רורים לכל אישהם ב, המוסר והיושר, כי כללי החסד והטוב, שבהם

ין צריך להכנס בסבך של עמקי א והענוה וכל המדות הטובות והקדושות הם דברים אשר מצד כללותם

אם כן למה לי כל העמל של ,  אמר האדםי שמא. והם הם עיקר תכליתה של תורה, פלפולים וחידודים רבים

אולי ישים אותם גם כן לא לעוזרים אל היסודות ו , שבהםהעסק בבירור ההלכות עם כל עמקי הפלפול

, ם למונעים את האור הבהיר והכללי לזרוח על הלבג אלא, הראשיים שעקרה של תורה מבוסס עליהם

בתוך כל  הויה , עמוק מאד  גנוז ה וא, ומק הדבר  איננו כןע אבל. מתוך שהמחשבה טרודה בעמקי הפלפול

וההגבלה המדוייק ת  . האור הפנימי של כללותה של תורה, חוקהר ופלפול של הלכה המסתעף בדרך מאד 

הוא , פ העסק היותר חרוץ שבעמקי פלפול וחידוד ההלכה"נולדת דוקא עה ,בכל פרטי ההלכות וסעיפיהם

נפשי והזדרזות השכל הנדרשת לו את עומק הרושם של התמצית הכללית של ה מרשם בעזו וכח העמל

אם לא תזקק לעמק י , אשר לא תב וא כל כך עמ וק בקרב הנ שמה, תורה כולהה האור המקיף את כל 

המפשט את החוב של המעשה וכל סעיפיו עד קצה , פ יסוד עומק החידוד"עיפי המעשה עס ההגדרה של כל

לפלפל ולחדד , שכל אשר ירבה המתעסק בחידודה של הלכה לשמה, כ סגולה גנוזה היא"ע .גבולו

להיות יותר  , שכללותה הוא החסד והטוב, סודה של תורהן תוסיף האורה המוסרית של יכ ,בהלכה

י "ע שהגבולות אז מ תרחבים מאד, י ההתחברות לחידוד של הלכה לשמה"עד שזוכין ע, פועלת בלבבוו חיה

שא אתו את   י לא, פ החידוד"שהקצה הרחוק שבתולדות הדיוק שע, והייתי יכול לטעות. הרכבת שכל בשכל

, שמה הם עסוקיםל שאם רק, אבל לא כן הוא,  כונת התורה העיקריתהאור שביסוד הכללות הראשית של

מרחבת ומאדרת את   , שכליתה נטיית הרצון לקדושה לחסד ולמוסר ולכל טוב המזריחה על ההתחדדות

וזוכין הם , במעמקי לב ונפש, בתורהש הפעולה העיקרית שהכונה הכללית של עיקר מטרת ה טוב הכללי

יוצא ממצפון , ת הרגשות והמחשבותא זהיר]מ[והאור העליון ה, החסדלתורת , לתורה שנתנה בימין 

, כל הפרטים הדקים כולם. חדודה של הלכהב י התנוצצות השכל העסוק לשמה"הנשמה האלהית דוקא ע

והשכל מבררם  , וכל מה שמתרחבים הפרטים, ימיןב שהוא התורה שנתנה, נשאבים הם מהמעין הראשי

שהיא ימינה , ת הזוהר של המגמה העליונה של תורהא ז"א ממשיך עיהו, יותר ומאדיר את הסתעפותם

  _.עושה פירות ונושא ענף לדור דוריםה במרחב ועומק גדול, ומגמתה העיקרית
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רוחניות של אור  ה העוסקים בהכללות. זוכין לדברים שנאמרו בימינה של תורה,  רב נחמן בר יצחק אמר

דאי מאירה מאור החיים ו נשמתם, העושר והכבוד, החיים, בורההג, השמחה, ששם מקור האורה, התורה

ושפע אורם שבמציאות , ליהםע ואותן המ חשבות העליונות שכל חיי העולמים משותתים, שהם עסוקים בו

אבל העוסקים בחידודה של  . ח לב אלהכ מסבב את הברכה העליונה המתגלה בעושר כבוד וחיים על גבורי



ז בהיותם עוסקים "כבר אמרנו שהם זוכין עיש אף, ם מאור הכלליותשהם הפרטים המסתעפי, הלכה

מאותו  , פשם זורח הוא אור צפון המרומם ומאיר אותםנ כלומר שעל, לשמה לאותה התורה שנתנה בימין

.  שדוקא כל הפרטים יחד משלימים אותם, ל הכללים העליוניםש המאור הגנוז בפרטי הפרטים מכח החיים

המסתעפים , י הצינור של הפרטים"בא בודאי גם ע, תוך הלב ומעדנול  הנכנסכ אותו השפע הרוחני"ע

עד אשר  , כ"אבל אם גם י גבר  הרוח כ. טוהר והאמת של עסק תו רה לשמהה ושואף אל, בהיות הלב טהור

, י האור הגדול של הבקשה הארוכה והאדירה"תוצאות המעשיות היוצאות בפועל עה יסבב בעזו גם את

וגם  , המריקה בפועל חיים וכבוד, ימינה של תורה, תה הכללית והעיקרית של תורהגממ שבכללות יסוד

אם השפע הצפון שבתוך  . כפי המדה המצטרכת לשכלל המגמה העליונה של תורה, עושרו גדולה

יביא את  ההוגים גם לידי אותה המדה שלא רק  בדרך הרגשה , כח חיי הכללים העליוניםמ ,הפרטים

שאז אף שזוכין , העליון והנשגב שבאוצרה התוכי והכללי של תורהחושו את הקודש י קלושה

אבל במעשה לא יתגלמו ב אופן כזה שיוכלו להיות נדרשים בפועל , שמתם לדברים הרבהנ בפנימיות

ל  ש כדי להוציא לאור רחשי לב כבירים לטובה, ומרחב חיים של אורך ימים, חבים של עושר וכבודר חיים

חה כ שהיא מגלה מעומק מצפוניה את כל, את היא כחה של תורה לשמהאמנם ז. דורות ועולמי עד

דברים שנאמרו ל עד שזוכין גם, כשהלב טהור והרוח נכון, י עסק הפרטים היותר רחוקים"גם  ע, וגבורתה

אותם המצפונים הכלליים ב ,ופועלים במציאות ובמרחב החיים את כל הגדולות הגנוזות, בימינה של תורה

  _.תעפים הולכים ומתפשטים מהםשאלה הפרטים המס
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שמאלה עושר ב ד אורך ימים בימינה"מ, ר ששת"ח א"ר יוסף ב"ואמרי לה א,  דאמר רבה ב ר רב שילא

ש עושר "ורך ימים א יכא וכא אלא למיי מינים בה, אלא ב ימינה אורך ימים איכא עו שר וכבוד ליכא, וכבוד

המגמות העליונות ההולכות ומושקפות   .ים ליכאלמשמאילים בה עושר וכבוד איכא אורך ימ, וכבוד

הן , שמתו יותר אל האורה הרוחנית העליונהנ בבהירותן והוד קדושתן כל מה שהאדם הוא מנשא את

כדי להוציא אל הפועל את החפצים הנעלים  , חייםל מאדירות א ת החפץ, מגדילות את  מהות החיים

ת תמיד באורות עליונים על העוסק בתורה המזרח, עליונהה והנשגבים המתפרצים בלב מכח הנשמה

וצריכים יותר כח ואומץ , ל מה שהרעיונות הם יותר גדוליםכ .הפונה לימינה ולעומק מגמותיה, לשמה

והחיים מושפעים , כן מתארך עז החיים, פועל להצלחת העולם כולוה והכשר רב של זמן להוציאם אל

א מנם ההוצאה .  הם באים עמו, שהם העושר והכבוד, הוצאת המגמות אל הפועלל והאמצעיים, באריכותם

גם אם לא באו , י עזרם של כל העוסקים בה"כ ע"נעשית ג, כליתה של כללותה של תורהת אל הפועל את

הרוחניות ו ,כי בצירוף כל המרחיבים גבולה של תורה היא מתגדלת, מרום הזיכוך של הדעה והמדותל עד

, המשמאילים  גם, כ"ע. תם העליונה היחידים הראויים לזהז מתרוממים במ על"ועי, העליונה מתאדרת

חיים ובפועל באופן ב אין מחשבתם קשורה אל מגמה קבועה אצילית להגשימה, אם שאין התכלית בידם

מצעיים אל הכללות של הוצאת א כמה שהם, אבל עושר וכבוד , שרעיונם הרוחני יהיה למקור אורך ימים

מתת של רכישת האמצעיים שיוצא אל ה ראוי, אבל למיימינים . אוי להםר, הטוב הרוחני הכללי אל הפועל

, הדורשת עצם אריכות החיים, דברים למכונםה ו עצמות התכונה של הובלת"וק, הפועל בתכונתו החמרית

שזהו , חותם החיים הכלליים לרוממם ולקדשםב כדי שתהיה מטבע שלהם מספקת להיות נקבעת יפה

ש עושר וכבוד "וכ,  אורך ימים איכא, שמה ומצפים לאורהל העוסקים בתורה, עיקר מגמתם  של המיימינים

._  
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ה מקשיב  "קבה שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה,  אמר רבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש

לא נחת שנאמר ידבר  א ואין דיבור', וישמע וגו' איש אל רעהו ויקשב ד' שנאמר אז נדברו יראי ד, להם

עסקים האנושיים בכלל וכל עסקי ה ההשכלה העליונה שהיא המגמה היותר  עליונה של כל. מים תחתנוע

והפרטים הם . פרטי פרטים יתפלגו ממנה ו היא גורמ ת שכל הענפים הרבים של פרטים, הרוחניות בפרט

פי השקפותיו של כל אחד ואחד מהעוסקים ל ,כ בסיבוכם"הולכים ומשתנים אח, הולכים ומסתעפים

ולפעמים מנוגדת   , שכל אחד צופה בצפיה אחרת, התנגדותה ומתוך ההתפלגות תולד. בההרחבה הרוחנית

, א חלקים של ההקשבה העליונה הכוללת כל"עצמם אינם כב אבל ההתנגדות וההיפוך, מצפיית חבירו

לפי , ןעל כ. מושפעת בכל סעיפי התורה והחכמה לפי שינויי מקבליהםה ]האלהית) [האלהים(מקור החכמה 

כך יולד בלב  , אלהית הכללית שרויה היא בלבם של הדורשים בענפים המשתרגיםה אופן הערך שהאורה

וידע איך להתשמ ש  , קפות הפרטיות שלו]ש[ההשקפות המשונות ומתנגדות מההל יותר נחת הרוח

כל שהיא חבויה ב, כ די לבא על ידם אל האורה האלהית הכללית, דברים היותר מנגדיםה בההרכבה של

של הקבלה בנחת רוח כל מחשבה הבאה מכח דרישתה , וכשם שהמדה העליונה הזאת. ולםכ הפרטים

הפועלת , היא באה מצד האורה האלהית הכללית, גם כשהיא רחוקה מדעתו הפרטית, ורהת של

תרבה מ  כך רוח עליון זה הוא, לכל סעיפיו והלכותיו הפרטיים, עולתה העדינה בתוך כל חדרי הרוחפ את

ח "נעים שבתה עד שההרגל המוסרי, הבאה בתו ר תולדה ממנ ה, י הסכמת המדה  העליונה הזאת"גדל עומת

השופע על כל , לוםש ה עצמו איקרי"שהקב, הנובע מתוך שלום העולמים העליון, הנוחים זה לזה בהלכה 

, כל יחידפ הלך רוח של "ע המסודרים באופנים שונים, פרטי הלימודים וההלכות לפי שינויי הרצאותיהם

המ אירה בכללות ההופעות ', שמת הנ א גילוי שביב אחד  מאבוקת האו ר הכללית של"שסוף כל סוף   איננו כ

העולות , ת הנפש להקשבות עליונותא זה ההרגל בעצמו מכשיר, הרוחניות כולם לפי שינויי גווניהם

ה "הקב, ז בהלכה "לומתוך שהם נוחים ז. הלכהה בכללותן על כל היחש הניגודי שיש בנתוח הפרטי של

ופותחת להם פתחים רחבים של נחת , ת כל חדרי לבבםא וההארה האלהית הכללית ממלאה, מקשיב להם

הנובעת מאוצר , עים של נחת הרוח הבאה מזיו החכמה העליונהנ ולאחדם בעדן, רוח לקלוט אורות שונים

  _.ה"קבה ,מחי העולמים, אורה של מעלה
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ליו הכתוב כאילו ע מעלה, אפילו חישב לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, רבי אמיאמר ,  מאי ולחושבי שמו

היא במקורה מתנשאת , הלכהה כל סעיפי]ב[הגנוזה בכל חדרי הפרטים ש, כשם שההארה השכלית. עשאה

חשובה מכפי מה שהיא נראית בפרטים ו על כל הפרטים וכוללתם יחד בצורה יותר מבהקת ויותר עליונה

כן התמצית , תאחדים על ידה בנחת  רוחמ ני רוממות מעלתה ועידונה הניגודים כולםעד שמפ, בעצמם

החודרת , פועל את המחשבה הראשית העליונהב היא ההגשמה, העליונה של כל המעשים כולם בפרטיהם

היא משתקפת יפה בחיי , הם יוצאים מן הכח אל הפועלש שאחרי, בגדולתה בכל סעיפי המעשים הטובים

היא המגמה , שהוא האור הגנוז בחביון המעשים הטובים, טובה  וכיון שהעריגה העליונה אל.הפרט והכלל

יודעים אנו שהמחשבה , חיים ואת המציאות אל הדרת יופי מעלתםה שרק בזה הם מעלים את, של כולם



אם גם האונס המעשי עיכב עליה , אם אך טהורה וברורה היא, פועל בחייםב האצילית לגשם את הטוב

והמחשבה , האמת של המעשה היא כבר נמצאת, הנה התכלית, התגשם במעשהל היתה יכולהשלא 

על פי אותה , וצורתו היותר נשגבה, מקור הטוב', היא מחשבת שם ד, תגשמות הטוב בעולםה העליונה של

מתאמצת היא לחקוק את  החפץ העליון הגנוז בנשמה , הפעולה החמרית חסרה  לה מאונסהש המדה

, פועלה לא השיגה ידו של הוגה דעה זו להוציא את מעשהו אל]ש[עד שאף , מקור הטוב, יאור האלהה אל

תשוקה ה י"והצורה הרוחנית פועלת על החיים והמציאות ע, מ האור הרוחני בעצמו עושה את שלו"מ

  _.ומעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, האידיאלית כאילו כבר יצאה אל הפועל
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נאמר שומר מצוה ש ,כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעות, י אמר רבי חיננא בר איד

החודר את כל , אידיאל העליוןה כגבוה שמים מארץ וכרחוק מזרח ממערב כן רחוק הוא. לא ידע דבר רע

זהו אמנם רק לפי , משתרשים בחיי המעשהו שהם הולכים, החיים המוסריים כולם לעומת הפרטים שבהם

התכנית  . אין גובה מפסיק ואין מרחק, רוב הואק הכל, אבל לפי המציאות האמיתית, לנוהחוש הכהה ש

שבמעשה הפרטי כשהוא נעשה על פי הדיוק , זאתכ היא מכוננת בצורה, היותר עליונה של מקור הטוב

המאיר את  , ליונות של כללי הכלליות של האושר והטובע משתקפות כל המגמות  היותר, היותר נמרץ שבו

החיים הקרובים המעשיים והחיים . הסיר כל רע וכל חסרוןל והמכריע בעז טובו,  והאור בעולםהטוב

וההתאמה שביניהם בפועל , אמתת  עצמותם הם אחוזים זה בזהב הרחוקים העליונים העיוניים והשכליים

מה שבאמת היא קרובה , פ המגמה הנראית רחוקה ועליונה"ע המבונים כמאמרם, המעשים הטובים

טבעת את  צורת ההכללה והקירוב גם כן על כל מצבי החיים מ היא, חדת עם המעשה וכל סעיפיוומאו

שהם בכל זאת מתיחשים , המצבים היותר רחוקים במקום וביחשש עד, הקרובים והרחוקים, ויחושיהם

א ההטבה המדוייקת  "כ, שיאת עין למרחקים עצומים וחשבונות רביםנ אינם צריכים להטבתם, לאדם

הם מקשרים ברוחם העליונה הכוללת את ההיקף היותר רחב  , עשותם כמאמרםל  הקרובים אליובמעשיו

הנראות רחוקות , וכשם שהמגמות העליונות. את כל היחושים כולם, חיים והמציאותה ויותר גדול של

הנן בכל זאת  מאוגדות עמה ומתעלות על , רבה משטח הדיוק המאמרי של המצוה כפשוטהה ועליונות

אותם היחושים שלדעת אותם  . ן מתמלא  אורה והצלחה כל גבול היחשים היותר רחוקיםכ ,ידה

עד שהעושה מצוה כמא מרה , הכל מתאגד להטבה  וקישור נעים, אדם להתבשר ממרחקיםה צריך

אחוזים הם זה בזה , כמו היחש הקרוב, כי היחש הרחוק, בשרים אותו בשורות רעות מ אין

, י הליכת תום"ומתהפכים הם כולם לטובה ע, ות כולם אחוזים בהםפנימיות שחיי המציאה בהשרשאות

בשביל הטבת , באין צורך לחשב חשבונות רבים הנעלים מחוגו המעשי, ומר את צעדיוש שהאדם

והאדם צריך לתקן את כל צעד שהוא  . 1כי את פני מבין חכמה , מובילה לתקנת כל יחושיוה הדרך

י ההשקפה  "א שהיחש הרחוק הוא הולך ומתאגד לטובה עומובטח הו, פי החוג הנראה לול צועד

י "הולכות ומתמלאות ע, כשם שהמגמות העליונות הנראות בכלל רחוקות, קרובה אליוה הנוחה

שתכונתה השלמה היא , ההולכת ומתקשרת בחיים המעשיים, קרובה הנקנית על ידי תום לבה ההדרכה
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בר מלך שלטון ד שנאמר באשר, הוא מבטלה, ה גוזר גזירה"אפילו הקב,  אמר רבי אסי  ואיתימא רבי  חנינא

שהמוסר העליון , השתקפותה אותה. וסמיך ליה שומר מצוה לא ידע דבר רע, ומי יאמר לו  מה תעשה

ים שהליכות עד שכל אותם התנא, שגבהנ כ"היא כ, היותר נשא בחביון עוזו משתקף בתוך הדיוק המעשי

מתוך שהם מכוונים , יושר את תפקידי ההויהו המציאות נקבעים בהם להיות הולכים ומסדרים בחכמה

ל רוב בני אדם שאינם יכולים לחדור עד עמקי  ש שהיא חזקתן, לעומת המציאות המוסרית הבינונית

לחוש ,  ב קרבםפני שלא פתחו את מוסרם  הטוב הגנוזמ ,כ קרוב ה אליהם"פ שהיא כ"אע, המצוה כמאמרה

על כן סדרי החיים אינם . מאמרה בכ ל כליל שלמותיהכ את הדרה ש ל המצוה כשהיא מתקיימ ת

עד אשר בהקבצם יעשו את אותן  הפרעות שהן עלולות , הםב והחסרון והיתרון מצוי, מדוקדקים לפעמים

זירות אשר מזה תב אנה הג, כשהם נזקפים לחשבון, דוייקיםמ לבא מתוך  ק ובץ של חשבונות שאינם

א לעצמם "שהם אינם ניכרים כ, ל חסרון הדיוק שבחיי המוסרש העליונות הבאות לגבות א ת החובות

, החופף על השומר מצוה כמ אמרה, בל הרוח העליוןא _.תחא בהקב צםר אבל משתרגים בע ידן, ולשעתם

ורים מגמ ת המוסריות נשקפת ממנו למעלה מכל הוית. מתוקןו הוא נובע ממקור הדיוק היותר מסודר

מכשיר , ד שהחפץ העליון הגנוז בנשמה כזאת כ שיוצא אל הפועלע .והדברים שבני אדם דשים  בעקביהם

שאין עמה חשבונות של פרעות היוצאות אל הפועל בהריסות כלליות או , כ"כ את העולם להנהגה מדוייקת

חיים ואת  לבסם את ה, ל חסד ושל נועם נמשך ממקור החכמה והחסד העליוניםש א חוט"כ, פרטיות

אותם האופנים שכבר התחילה ההשפעה של אי הדיוק המוטבע ברוב החיים לסול את ב אפילו, המציאות

המשוקפת בחלק , המלאה חן עליון, כי ההתעלות העליונה. ת חובה באופן ציורי או מוחשיא לגבות, דרכה

באופ ן  , מדריכה את ההויה באורח היותר מאיר ומסודר, מעשי של המצוה כמאמרהה הדיוק

המחוללות את הגזירות העליונות כדי להתאים את החיים , תוצאות חסרון הדיוק, ראשונותה שהפרעות

י עז הרוח ונעימת החן העליון "א יובלו ע"כ, לא יהיו נדרשות לצאת בזעפם, מגמה האלהיתה עם

 א ג ם "כ, ולא די שהעתיד יזהיר בהופעתו. מצוה כמאמרה אל מגמתם בנחת בשובה ובהשקטה של

מפני שהדר האור של עשיית  , הוא מבטלה, ה גוזר גזירה"ואפילו הקב, תקן את ר שומיוי העבר

היא עולה למעלה מסדרי ההויה והחיים המושפעים , שהיא נחלת יחידי הסגולה, מאמרהכ מצוה

פ סדרי משקלות שיש בהם צדדי הכרעה שאינם מדוקדקים "ההולך במרוצת חייו ע, כללה לצורך

הבאה לתכליתה ביחידים מגיני הדור  העושים המצוה ,  המגמה האלהית העליונהמור לפיג בכיון
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נאמר היושבת  ש ,ה שומע לקולם"ח המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"שני ת, ש בן לקיש"א אמר ר " אר

שנאמר  , תסתלק מישראלש ואם אין עושין כן גורמין לשכינה, לך השמיעיניבגנים חברים מקשיבים לקו

באופן  , הקשבה לכל מהלכי הדעותה י"מתגלה היא ע, ההופעה האלהית בהנהגת העולם. ' ברח דודי וגו

כ  "מ הוא צריך להקשיב ג"מ, ישנה אותוש שאי אפשר לפעמים, פ שכל אדם יש לו מהלך דעת שלו"שאע

כפי , בזה תפעל דעת חבירו על דעתו לבסם אותהו ,דע שגם הוא יש לדבריו מקוםוי, מהלך דעת חבירו

ברחשי , וכשם שההקשבה האלהית שברגש הפנימי. ברתהח אותה המדה שהוכנו הדעות לפעול כל אחת על

, ותה ההכנה המוסרית של מצאות נחת רוח בהגיוני לב של חבירוא י"יוצאת ע, הקדושה והטהרה העליונה

יוצאת מההקשבה שכל אחד  , כן האורה האלהית של הצלחת ההנהגה. ואה חוקים מהגיונותיופ שהם ר"אע



פועלת היא את  , בין שהוא דוחה אותה, ואז בין שהוא מקבל אותה, עת חבירוד קושב בשכל טוב את

,  כפי הראוי להסדר האלהי, להכשירו להיות ראוי להנהגה כללית, מיוחד של כל אחדה פעולתה על ההגיון

וההנהגה היוצאת מדעות . ל כל החיים החמריים והרוחניים כולם לפי שינויי פרטיהםע פשטהמת

היא מכוונת להסדר האלהי , הבא אח ר קבלת הה שפעה מכל הדעות, שקל הראויב משוקלות

, כ כשכל אחד רוצה להתיחד דוקא בהגיונו המיוחד"מה שא. כ באופן מתאים"פועלת עליו גו ,שבמציאות

וחניות הפרטיות מתאימות כלל לפי ההכנה הכללית האלהית השרויה בכללות השפעות הרה אין

כ גורמין הם "ע, היונקת את  נטיותיה מהאורה האלהית הטבועה בקרבה, ל כלל האומה כולהש הנשמות
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, אמר רבא. הבהא  עלישנאמר ודילוגו, ה אוהבם"ח המדגילים זה לזה בהלכה הקב"שני ת, ל"א ארשב" אר

שהן הולכות  , הנטיעות הרוחניות .והוא דלית להו רבה במ תא למגמר  מי ניה, והוא דידעי צורתא דשמעת א

ועילוי שכלי והגדלת , ביאות הרחבה רוחניתמ ,וגדלות לפי תנועות הנפש בחיפוש האמת המתעלמת מן העין

על דרך הקבועה  , להם בסיס כללי' יהיצריך ש, ללוה אמנם השתילים. הרגש הטהור בלב ההוגה והמחפש

שבזמן שהנצנים ,  מסובבות מ יוצר רוח האדם בקרבוה גם ז את   היא אחת מ הסבות. של תורת אמ ת

כדי שתהיה , מתעלמת האמת הפשוטה, רכים צדדיותד השכליים צריכים להיות מתפשטים בכמה

שהארת האמ ת   , ח" תכ אותם"ע. ד שתבקש  אותה ותמצאיהע ,התשוקה השכלית מתפשטת לכמה צדדים

זה בקיבוצם יחד בהערות שונות לחפש את הדרך הנכונה גם ל והם מדגילים זה, הפשוטה נעלמה מהם

המתרבה לפי מדת השפע הרוחני , והאהבה האלהית, י זה"תעלים עמ הנה הם, בדרכים רחוקים מהנקודה

עומדים על הבסיס  אמנם כל אלה נכונים הם כשהם . ליהם בכבודה ויפיהע מתגלה, המתגלה בנשמה

שאפילו אם הדרך , וההסתעפות באה להרחבת הפרטים, בידיעתם צורתא דשמעתא  ,היסודי של ההלכה

כל זמן שהגיע המצב לידי כך כשלית להו רבה , מ חפץ האמת מאיר א ת אורו עליהם"מ ,עולה בסיבוך

 את נטיית לישר, שאז מצטרף חפץ דרישת האמת  עם הבסיס היסודי ביחד, מגמר מיניה ל במתא 

כ אם הם י כולים לבא אל האמת ב דרך  "מה שא. פ שאיננו הולך בדרך סלולה לגמרי"עא ,האורה

אז חסרה , בדאית להו רבה במתא  למגמר מינ יה, י שאיבתם מ מקור נאמן"ע, בטוחהו ישרה

שלא יוכל , והוא חפץ הנעלה של דרישת האמת, נפשית ההיא את כל עיקר יסודהה התנועה

אז אין הדיגול המסובך מתאים אל האהבה  ,  סבוכה במקום שהדרך המפולשת פתוחהדרישהב להתגלות

הבא עם , הנותן את פריו לטובה אחרי שיש לו בסיס כללי איתן, זיו היושר וחפץ האמתמ הבאה
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יש בנטיות המוסר    .ומטיל בכיס יותר מכו לם, גד ול המלוה יותר מן העושה צדקה, ל" ואמר רבי אב א ארשב

ומטעם זה  , רע הגנוז בחובוה כעין מכאוב נגד הנטיה הרשעה של יצר לב האדם, מן הרגשה של טינא בלב

עד שלעולם יחוברו יחד אלה  , הנאהה הורגל תמיד רעיון המוסר להיות מצוייר יחד עם רעיון המכאוב והפך

מוכן לקבל הנאה וקורת  ,  וטוב לבהיות שמחל כי הנטיה, חבור זה מזיק מאד להרחבת הטוב. הציורים



ההדרכה להקביל את  . יסבב לו עצב והכשר לצערש כ הוא בורח מכל מה"וע, היא מוטבעת באדם, רוח

אין ההיזק לעצמו אחד מהתנאים שעצם המוסר בנוי ש צריכה להיות בהוראה, המוסר לרגשות האדם

נים כאלה שאין בו הפסד הוא יותר נכבד  פ אופ"ולך ונעשה עה שכל מה שיהיה המוסר, ועוד הפך מזה, עליו

מפני , כי בזה יהיה הטוב שלם, ישובח עוד ביותר, היה גם לפועלו ריוחי ואם יעשה באופן שעוד, בפעולתו

מאותו הרעיון המנקר במוח שהמטיב הוא סובל צער ומאסר , מקבל את החסדה שאין דבר שיפגום הנאת

שאיננו עובד את   , שהמלוה , למדים אנו בזה. היא הצדקה, גדולה ממעשה המוסר הטובה .חמרי או רוחני

הוא גדול . הוא גדול ופועל לטובה על הרבים, כי הלא כספו יושב לידו, מחסר את עצמוש הכלל במה

כ התשוקה אל  "א, שעוד יש לו ריוח בעסק, ומטיל בכיס . באופן שמחסר את נפשו, צדקה ה מעושה

ת   א  שידריך, ובזה היא עומדת על מדרגת המוסר  העליון,  לעצמוכ עם הטוב והמועיל"יא מחוברת גה הטוב

זכירו לנו את י אלא, הרגש של המוסר בלא שום ליוויי מחשבה של איזה דברים מעוררים מכאובים וצערים

שמקבל  , המטיל בכיסו .שהוא גדול מצדקה שהיא מאבדת את ממונו לשם הכלל, מניעת החסרון שבמלוה

ל רעיון הטוב והיושר בלא א חבר עם מושג הצדקה כדי להמשיך את האדםשההנאה ת, כ חלק בריוח"ג

מפני שפעולת כל אלה גדלה , כולםמ היא חשובה יותר, שום חיבור של טינא הבאה מתוך צער ועגמת נפש

ועוד החיים , תחברת עם הרעיון של בלא הפסדמ כשהיא, היא והולכת על החשק הנפשי לאהבת הצדקה
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ארץ הוא חסיד ה ואם עם, ח נוקם ונוטר כנחש הוא חגרהו על מתניך"אם ת, ל" ואמר רבי אבא אמר רשב

לבד תכונתם   , יבות שונותס האופי הנח והרך או הנרגז והקשה יפותח בבני אדם מפני. אל תדור בשכ ונתו

ות ההשקפה על  וא תלוי באיכה ובכלל, הטבעית שגם היא משתלשלת מסיבות ק ודמות רבות ו מסובכות

תוך הכיעור והרשעה הנמצאים בתוך ל ולפעמים מי שהוא מוכשר לחדור. על החיים והמציאות, העולם

ת עצמו נר גז והאופי שלו הוא נוטה א הוא מוצא, סדרי החיים מצד הבחירה המקולקלת  וכיוצא בה

, ה על בני אדםשקפה של חנינה ושל חמלה כ"פ שגם אפשר הוא שתלוה עם השקפה כזאת ג"אע. לקפדנות

מ יתכן "מ, או חסרון דעתם הבא באונס, תכונותיהםו לראותם בתור נרדפים מתגרת יד טבעם  הקשה

ו לא יהיה  מלא בהרצאותיו על כל פרטי החסרון הרבים  א ,כ"להיות שזה השיקוף של חמלה לא יתגבר  כ

שהאיש אשר אין  , פשרלהיפך א. קפידא והרוגזא עומדת במקומהה ותשאר, המעוררים זעף בלב נפש עדינה

פ טבעו להיות מלא "יונח ע, מפני שאין חוש מוסרי חודר בקרבו, עיםר נפשו סולדת מכל המעשים היותר

בהיותו מכהה את ההרגשה שבין טוב לרע , בל אז תקלה גדולה יוצאת ממנוא ,נחת ורגשות של חסידות

שעם כ ל  ,  יכול להיות ההיפךודאי, והנה אצל גדולי  הדעה. הם יסודי העולםש ,במובנים המוסריים

חלק יד החסד והנעם הולכת ומתגברת על כ ל , בחיים ובמוסר החברותי והאישיש המרירות על הפרעות

ודעת איכות תכו נתם הרפויה כדי לדון , עם כל רחשי החסד לכל בני אדם, ולהיפך, הרוגזהו צדדי המרירות

אבל אם נראה . הצדק ושנאת הרשעלא תוקלש בכל דהו עצמותה של הנטיה לאהבת , זכותל אותם

תמרמר ותו ה ועומק, נדע שבא לו מכח חדות ראותו את הכ יעורים והנבלות שבחיים, על אופי רגזנותב ח"ת

רויח הרבה בבליטת ת כי, חגרהו על מתניך, אם הוא נוקם ונוטר כנחש, כ"ע. על הצדק והאמת הנרמס

שאיננו  , סכנה יש בדבר, שוקטו נח, הוא חסיד ה "ואם ע. י אורה של תורה"החוש המוסרי היוצא לאור ע

ל כל מקורביו אותה החולשה ע וממילא עלול הוא להשפיע, מרגיש בכל הכיעור שבתיעוב העולמי

  _.כ אל תדור בשכונתו "ע, המוסרית
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תוך ביתו מ ונע ב כל המגדל כלב רע, ל"א ארשב"ל אר"וא, ל"א אר שב"ואמרי לה אמר ר, ל"כ ארשב" אר

הרעיונות הגנוזים עלולים . מסל שכן בלשון יונית קורין לכלב, שנאמר למס מרעהו חסד, תוך ביתוחסד מ

זאת , ל המתחבר עמהם לטובה ולרעהע היחש הנפשי שפועלת חברת אנשים, י מסיבות גנוזות"להגלות ע

 זהו ,ועלים הם בקרבתם לפי תכונתם על האדםפ כ"אבל אם בעלי חיים אחרים ג. היא עובדא מפורסמת

שר נתבונן  שגם פעולת אנשים על הקרובים עליהם אינה א אחרי,  שהוא אפשר להיות נודע לנו, דבר חדש

שהנפש , א גם  בכח  הסגולה הנפשית"כ, הדיבורים הנשמעים לבדםו כולה בשביל השפעת המעשים הנראים

הפעלה . והרעה מפזרת צללי רשעה אל כל אגפיה הקרובים אליה, טובהל הטובה מסגלת את סביבתה

שהמיוחד  , ביחוד אותם שיש להם עם האדם נטיה חברותית, ח"ם בנפשם של בעג סגולית כזאת תוכל לבא

ובהיותו עוד , אשר הוא בכללו בעל נפש שפלה, חיים להסתגל לקרבתו של האדם הוא הכלבה מרוב בעלי

פועלת על עד שהסגולה הנפשית הזאת , ע תכונתו  היא מנוגדת  לרעיון החסד בקצה אחרוןר כלב

, אותה הקרבה הנפשית שיש לכלב עם האדם. למנע ממנו אור הרגשת החסד, הוא מתגדל בוש הבית

איננה ישראלית  , יא הפועלת את עיקרה של ההשפעה הנסתרת לרעה ולמניעת חסדה שזאת

אבל מפני . אומה הרגישה בפנימיותה ריחוק מגי דול כלבים עד שאסרה א ותו על עצמהה .מקורית

יש , פ שהיא אינה מ תעצמת באו מתנו ביחוד"אע, ש באיזה אופן לסגולה אנושית כלליתיש הדמיון

באופן , מ נשאר הוא ומאיר באיזה מדה"שמ, קום להפעולה הכמוסה מצד הניצוץ הכללימ כבר

  _.שכן בלשון יונית קורין לכלב למס , השמר גם באופן כזה מהשפעה כזאתל שנכון
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נפשיות פועלת ה לא לבד על התכונות. שנאמר ויראת שדי יעזוב, נו יראת שמיםאף פורק ממ, י אמר"נ ב" ר

ם על סדרי  המחשבה ג א"כ, היא סגולת הקירוב של בעלי חיים כעין הפעולה של קירוב האדם החברותי

, נפשית המתגשמת בכלב ה רעה אותה החוצפה. שגם היא במקורה ה יא תכונה נפשית, בהתחלתה הפנימית

ועל בסגולה פנימית את  השפעתו פ והיחס של זה המין בנטייתו  להתחבר לאדם, חסדכשם שהיא הפך ה

עד שאין  , כונה של הכרת הנשגב למ עלה מחוגות כך הוא בל תי מוכשר כל ל להיות גנוזה בו, לרעה בנדון זה

שזהו הגרעין שממנו צומח , ה שהוא למעלה ומרומםמ בו אותה היראה של הרוממות הבאה מהכרת ערך

כלב בהיותה מתחברת עם תכונה של רוע לב המסתמנת בכלב ל החוצפה המיוחדת. את שמים בנפשיסוד יר

מה שהיא גנוזה ברוב הנפשות בחי , ל יראת שום גדולה ואצילות עליונהש היא מצטיינת בשלילת הכרה, רע

 מתמם את יסוד, גם בדרך כהה וגרועה, ל ההכרה של מה שהוא עליון ונעלהש אותה השלילה. ובאדם

כשהוא נפגש  ממש  , כ לפעול את  השפלות היותר איומה"מה שהוא מוכשר ג,  ראת שמיםי החוצפה ופריקת

, כלב רע, לפי מדה זו הכלב'  אז א מנם לא יהי. שהוא מכיר  אותו בהכרה קרובה,  חזק ממנוו בכח אדיר

ליוניות ע שוםלפי הערך שלא פעלה עליו שום השפעה של קירוב להכיר , כונה של הרע היא חקוקה בות אבל

כ על המגדל "גניזתה גב עד שהפעולה הנפשית הזאת פועלת, ומשפלות החוצפה והרשעה שבתוך נפשו. ממנו

חוצפה כזאת   , וצפה למפעלהח הרוחניות שהיתה צריכה, כ הכלביות"גנוזה היא כאן  ג, אותו בתוך בי תו

ואתם צאני ,  האדם העליוןתכונית עםה מצורפת להקורבה הנפשית, עד עת קץ, כ כלפי שמיא"דמהניא ג



ת "ור, ס"ן ד"ם ג"ל ב"פ סידור א"ע', ס על' בחילוף ד , 2למס מרעהו חסד  . 1צאן מרעיתי אדם אתם 

. ויראת  שדי יעזוב, באמת מונע  הוא חסד  מן  הביתש ,מבוטא  כח רו מי זערתא, מרעהו חסד בחיבור למפרע

הבית  , ני עזיבת היסוד של  כנסת ישראלמים מקולקלת מפש המתגדר  בא הבת, כ הקודם לו"הכח הכלבי ג

 .   3ושאיה יוכת שער , הכח המהרס, ת למפרע"ובר, די יעזובש ת ויראת "רמוז  בס, אשר ממנו  יכן עולם

, מתוך התכונה היותר צפונה, פ מספרו"ד אשר יאיר אור אליהו עע  ,4והכלבים עזי נפש לא ידעו שבעה 

בואו נשתחוה  , 5ואז גם כלבים יאמרו שירתם , האורעלם עד בא תור נ שאינה נגלית אפילו בתור כח

במשך  7י צואתם המסרחת מאד  נעבדו קלפי ספרי תורה לישראל "כי ע , 6ושנו ע 'נכרעה נברכה לפני ד

, ומצד ההארה העליונה שעל ישראל כימי צאתו מארץ מצרים , 8שר חיל בלע ויקיאנו א ,גלות החיל הזה

,  הזאת החלה להתפשט מאז  הושם שק על כסות השמי מי של תורהוהכלביות . 9לב לשונו כ לא יחרץ

'  הקרועה מיסוד בית ד, שנטלו להם גויי נכר איזה תמצית מאורה של תורה, העתקה היוניתה י"ע

נולדה רגשת האיבה , ותחת הגברת האהבה, הוכרחו הדברים להתהפך לרועץ, כנסת ישראלב אשר

,  עזבתנ מתוך לב רע  יראת שדי ,  בעמים'  ים וסיפור גדולת דותחת התפשטות יראת  שמ, צח אליליתר וקנאת

כל זמן שהוא  , לד ואם המאור הנפשי היותר. מגידול כלב רע בתוך הבית שכן בלשון יונית קורין לכלב למס

ולא יעזוב  , 01ין דלים ד יודע צדיק, פ שיהיה בתכלית המיעוט"אע, לא י מנע לגמרי א ת החסד, במקורו

של , אבל כיון שמיעוט אור זה, קרבוב טהורה לחדור' רק מעט יוכל האור של יראת דיראת שדי אפילו אם 

יצא , נוספת עליו התנכרות ההעתקה היונית, קודשה ההארה השטחית הפרושה על השטח הפרטי של כתבי

להפך אל העמים , שר ינוסו הצללים וישוב האור אל מקורוא עד, ולעזוב יראת שדי, מה שיצא למנע חסד

 1..  סח _.לכונן אהבת חסד  ולאחוז ביראת שדי , 11לעבדו שכם אחד ו ',רורה לקרא כולם ב שם דשפה ב
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לא ת דחלי , ביתאד אמר לה מרא, אתעקר ו לדה, נבח בה כלבא,  ההיא אתתא  דעיילא לההוא ביתא למיפא

הכלב הרע . כבר נד ולד, חיזריא שקילא טיבותיך ושדיא, אמרה ליה, דשקילי ניביה ושקילין טופריה

ק בכח פיו הסיר ממנו כל אפשרות להזיל ,אף שיגבר עליו כח בעל הבית המגדלו בביתו, המגודל בבית

אבל , כבר נגמרה יצירתם לא יגיע ממנו אסוןש באופן שלאנשים, היזק ממשי, ובכח ידיו וציפרניו, ושיניו

,  שדי גם  קול פחדים לעקרם מבית גידולם, צירתםי אותם שלא נגמרה, לא יוכל להבטיח את העוברים

לא יועילו , כחו של כלב רע זההיודע חלישות , ל בעל הביתש והתנחומין. ואחר שנעקרו שוב אין להם תקנה

אשר ת חשוב האשה ההרה שאמנם יש לאל ידו להזיק , י הפחד הדמיוני"ע ולא ישיבו את  הנזק שכבר נ עשה

אשר לקח חילו מבית יעקב , אשר נתגדל בתוך הבית, מובנו הכללי והרוחניב שואת הכלב הרע. ולחבל

, ל לשון אשר תקום למשפט עם היפה בבנותאף שכבר אנו בטוחים שכ, זעם לשונוב המוכשר לחבל, פנימה

אלמים או  , וכל כלי יוצר בכל א גרוף רשע וחמת ציפורני כלבים רעים, תרשיעה, שראלי זו כנסת 

אשר אין כחם חזק ולא קבלו , אבל אותם אשר לא גמר עדיין גידולם הרוחני, א יוכלו להל ,נובחים

איזה , בעת אשר ישאם איזה מקרה, יהםאת כל כח חי, נשמת האומה, י כח האם הכללית"ע עדיין

אשר לפי מצב האומה יכנסו אל אלה המקומות אשר שם יגודל אותו , ל הכשרת החייםש הכרח

אלה הם אשר אכלה אותם . מקול עז נפש יבהלו ויעקרו ממקום חייהם, מגודל בתוך הביתה הכלב

מוסי ע עיל להשיב את הנזק שלכ על חלישות הכח של מזיק זה לא י ו"וכל חשבון הבא  אח, ויביהםא ארץ
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ודע  , במראה עיניךו ד שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורתיך והלך בדרכי לבך"מ,  אמר רב הונא

עז החיים . ברי יצר טו בד מכאן ואילך, ר"עד כאן דבר י יצה, כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט

הנן , מדת לב בח יי הרוח וחיי החומרח חדות הנפש המתאמת עם  סערת הרוח הצוהל לקראת כל , ייםהגופנ

כשהן בעינן ובמילואן אינן , נטיות הטבעיותה .כדי שיהיה טיבו ואופיו שלם,  מוכרחות להמצא באדם

רי של השכל על כן צריכות הן למאסר  מוס, יסור להיתרא בין, בין יושר לעול, מבחינות בקרבן בין טוב לרע

שיהיו , על כן אין זה מצב הנעלה שבנפש האדם. נטיות על גבולןה הבא מחשבון ודעת המסמן את , והתורה

, כי אז תהיה הוייתו לקויה ופגומה, ילוי חסנם וסערת רוחם ניטלות ממנומ נטיות החיים הטבעיים בכל

ואותו החסרון שיש ,  נטיותיהןמלא הרגשות טבעיות בכל, פ טבעו החסון"בונה עמ אלא האדם צריך להיות

פ "ע, פ הדרכה של חכמה"זה צריך שישלים ע, שאין המשקל המוסרי קבוע בתוכן, ללוה בההרגשות

יסוד , ודברי יצר הטוב, ר צריכות להמצא בקרב הלב"טענותיו של היצה. דושה ומוסר השכלק השפעת

 המלאה צריכים להיות ובתוך הנפש, צריך להיות תמיד מתלוה עמהם, שופט המלא חשבוןה כח

אשר , ט מאירים להם את הדרך אשר בה ידרכו"ודברי יצה, ר מצד יסודם הטבעי"ברי יצהד מוארים

  _.ר" זה יצה-כי גם אויבו ישלים אתו , ופעולתו תהיה לטובה, האגדם יחד יהיה האדם חי ופועלב דוקא
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כל הרחבותיהן ו שום רע בכל נטיות החייםבעצם אין . מכאן ואילך למעשים טובים, ת"כ לד"ע, ל אמר" ר

עד אשר נקוה  , תעודה טובהל הכל הוא, כדרך שהן מתפשטות בנפש בעניני החומר ועניני הרוח, הבריאות

אמנם לא . כוונתן הטובה בעצם הוייתןל כי כולן יפנו, כי יבואו ימים וכל הנטיות לא יהיו נדרשות להעצר

עד  , הנפשיות בהתרחבותן בדרכן יחטאו את המטרהו יות הגופניותוהנט, בא עדיין העולם לידי שכלול זה

שכל הרחבות  , בל הגניזה הפנימית שנמצאת בנפש האדםא .אשר הן צריכות מעצור מצד התורה והשכל

מכרחת  היא את האד ם לבא בשכלו  , שם הטוב היותר נעלה ונשגבל נטיותיה עתידות הנה להיות מכוונות

צריכות הן המחשבות והרגשות , בעולם העיון, כ"ע. יעמד על זה טבעו המעשיש גם לפני בא התור, למדה זו

למען נוכל להשכיל על ידן את המצב היותר מרומם שתעודת האדם נכונה היא , יותר רחבה ללכת במהלכן

כל ב הכל יהיה, בא התורה ששמחת הילדות וטובת הלב של ימי הבחרות ודרכי הלב ומראה העיניםב ,אליו

לא שלא א ,כבר האדם מוכן לעמוד על מדה זו, ומצד התורה. מכוון אל האור היותר בהיר, חופשם המלא

כ המוסר המעשי "ע ,ועוד לא הפכה את לב האבן לבשר, הכתה התורה עדיין את שרשיה בלבבו בכל עזה

ואותם  , ביא האלהים במשפטי כי  על כל, י דעת האמת"הנקנית ע, הוא צריך את ההגדרה היותר מצומצמת

י מבט "מתגדרים ע, כולים להסבי ששמחת הבחרות וטובת לבה עם מראה עיניה, רכי הקלקול והרשעד

שאז העולם נידון לא כפי , מעשית בפועלה אבל זהו רק כשהדברים באים לידי ההדרכה. חשבון אמת ז ה

בדברי   אבל ב היות האדם עסוק . ו מזיקים נוראיםל שכל אלה הנם, אלא כפי מה  שהוא בהוה, מצבו העתיד

העתיד למלא את כל הארץ מתנוצץ על כל אחד כפי ערכו ' ד ואור, הרי זה מתעלה לעולם שכולו טוב, תורה

העסוקות בהשכלת הדברים  , על כן צריכות הן הנטיות השכליות, ורהת וכפי הכנתו לקבלתה של אורה של



, בנפשו פנימה' ל דאשר רק אז מוכשר האדם להשכיל אל פוע, מרחבם הגמורב ללכת, כולם מצד התורה

  _.ולם בכל הדרוע וממנה אל מלא
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כשהוא , יותר עליוןה העושר הרוחני. מוקף מאוזן לאוזן, ורחבו שתי אצבעות, ציץ כמין טס של זהב,  תניא

רצון הנעלה להטוב היותר  ה באור, על יסוד הדר הפנים, מתחיל להגלות מתוכיותה של הנשמה העליונה

אורו למדת השיעור היותר קט ן   ב הוא מתפשט, המצח של איש קדוש עליוןהמתגלה בטהרת , נשגב

שאת שיעור גדול מהמגמות העליונות ל כי אין העולם המוחשי יכול, מדת האצבע, המתגלה בשיעורים

, הוא מתגלה בשני אופניו, מצער הזה כשמתגלהה השיעור. פנימה כשהן מתגלות)ה(הגנוזות באור הנשמה 

סקירה היותר עדינה של הנשמה מופיעה על העולם ה רה הפנימית הנובעת מתוךשהאו, באופן ההזרחה

המשוערת מתוך העושר הרוחנ י  , מגמה היותר גבוההה פ"להכריע את תכונתו ואת מעשיו ע, המוחשי

היא מקבלת מההשכלות המעשיות , האורה הרוחנית העליונהש ,ובאופן הנוגה; המזוקק כזהב, היותר גדול

כפי המרחב שהן יכולות  , אלה שתי המדות. בולה העליון על ידםג ולם להרחיב אתוכל הרגשותיהן כ

מחלק , וסרות את  ההקשבה הפנימית העליונה הבאה ממקום היותר עליוןמ הנן, להגלות בעולם המוחש

החסד , המוכשרת להאזין ממרחק את כל האור, ההקשבה הימנית. אדם פנימהה אל חלק בעצמותו של

י גילוי חפץ הנשמה אל הצד של הנשמה "נמסרות הן ע, ל המחשבות היותר עליונותש ,והעדינות האצילית

וההקשבה הבאה מאר ץ ; פעול בפועל בחיים ובמעשה את התמ צית של המגמות העליונותל המוכשר

נמסרת  , הרוכשת לה תוכן ע ליון חדש מה שלא ימצא  בממשלת הרוח לבדה, ל גבול המעשהש מרחק

והאדם . עד ששני העולמות הנם מתאימים זה לזה, צד הרוחני העליוןי כח ההקשה אל ה"ע היא

הוא נעשה שלם , היותר טהור שבצורה האנושית, החובק בקרבו את הצד העליון, ראשיה היחידי

כ טמונה  "שבתוכו ג, י זה להיות הכח המאחד את כל ההמון הרב"עד שיוכל ע, עצמו לעצמומ ומאוחד

הנשא על מצח אהרן כמין טס  ש ל זהב , ציץ נזר הקודש. למהגמה אדירה  לאחדות צורית שמ היא

אוזן   מ ומוקף, רחב שתי אצבעות, הרחבה האפשרית של העושר הפנימי לעומת הצורה של זהב החיצונהה ,

כשרת את   מ שהיא, במובן האחדות היותר משוכללת, לאוזן להכין את ההקשבה הפנימית מעצמו לעצמו

לרצון , קודש העליוןה ולרוממו כולו לרוממות, ם מלא בכל פיזוריוהמופלא שבאנשים להכיל בקרבו עול

  _.'לפני ד
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רומי וכתוב ב אני ראיתיו, י"אמר ראבר. ד למטה"א מלמעלה וקודש למ"ד ה" וכתוב עליו בשני שיטין יו

ן וכיו, ל עצם הקודשע צריך מקור הקודש להיות תמיד מתעלה, מצד העיון הטהור. בשיטה אחת' קודש לד

אנו מתעלים מיד  , כשרת הקודשה והרי הוא מורה שמגמת החול היא, שיסוד הקודש הוא מובדל מן החול

והתעודה , מפני שהכל בא לתעודתו, חולל שמצדה אין הבדל בין קודש, למדה של השגה יותר עליונה

 של אי כול לקבל את השפעתו מאותה ההכרהי אמנם אין המוסר האנושי. העליונה אינה עוזבת כל דבר

, שמשמעותו היא להוציא את החול, הוא קורא בשם קודשש אבל עם כל מה, הבדלה בין הקודש ובין החול

וגם צדו המתעלה לקבל א ת   , ורק הקודש. מעלה מכל ההגדרה הזאתל היא' צריך שידע כי הוראת שם  ה



 יוכל להגדר הבדל שבין חול וקודש]ה[שם , כללי שהוא מרומם מכל  גודלה ערכו מצד העילוי האלהי

, מצד ההכרה היותר עליונה ופנימית, עולה על גביהם' הכרה של שם דה אבל, במערכה מיוחדת

זה הדרך נכון הוא מצד העיון . דרכים הנדרשות לצרכי ההכרות המוסריותה ]על[המתרוממת אפילו 

גדריו  ואי אפשר לו להכיר הכרה שהיא למעלה מ, א בא העולם לידי מידה זול אבל במעשה, הנשגב

על  . אם לא שתזיק את  התסיסה המוסרית שברוחו, ל ידם את יסודי המוסר אשר לוע הנדרשים לו לבסס

ומנמיכה את ', ד שם ד"י זה ההכרה העליונה ע"פ שיורדת היא ע"אע, דבר להקשר יחדה כן מוכרח

כך היא המדה להנמיך , עמוד בשיטה אחת עם רגשי הקודש שלב האדם יוכל לרחש אותםל עצמה

ובפועל היה כתוב קודש  , שהוא התקומה ה מוסרית של  האדם, אמת העליונה בשביל השלוםה את

  _.שיטה אחת ב 'לד
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ומז זה דפוס  של בית  כ ,עגיל זה דפוס של דדין, א"אר, איש  אש ר מצא טבעת   עגיל וכומז'  ונקרב את  קר בן ד

, י בנות מואב ומדין"שיטים עב הי אותה רוח שטות שעבר"השפלת הנפש שבאה עד עמקי הזימה ע. הרחם

הנטיה הגסה והנטיה האצילית . נשמהה אל גבהי הקדושה ורוממות, הרע] מעמקי[היתה צריכה להתרומם 

ת העולם החמרי והרוחני כשהן במעמד ן הרע א כשם שהן משחיתות, הגנוזה בעמקי הרע של נטיית הזימה

מעמדת  . ו כשהן מכוונות למטרתן ב טוהר נפשלומו והדרש כך הן בונות את  העולם ומשיבות את , והכעור

יופי החיים גנוז הוא , כ אותה הנטיה האצילית של הרבות החיים"ג היא את הנטיה הגסה המינית השפלה

לצד , וכשהנטיה הגסה הולכת ופונה למעלה. משפעת שפע חיים ליצור בהולדוה על כן בתואר  שדי האם

כשהנטיה האצילית היא פונה לצד השפלות , ולהפך, ולכת ומתמרקת מכל שפלויותיהה היא, אצילותה

נגד ה רמת הצד הא צילי של הרוח . היא מוספת  אש  זרה לאבד כל הוד נשמת  האדם, בהמיה והכיעור

נטיה  ה אשר בעלייתו ירומם גם את, זה דפוס של דדין , עגיל' צריך להיות קרבן ד, י רוח זנונים"פל ענ אשר

, הצניעותו אשר הוד הנשמה תמרק אותה במי רוק המוסר, כומז , גסהשקועה ביותר רק בצביונה הבהמי ה

.  עד _ .' רע ברך דז אשר כל רואיהם יכירם כי המה,  להעמדת שורק כ ולו זרע אמת, לכוונה לקדושת גו ורוח
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כוללת ,  תעודת הקשר.אמר רבא  שכן קושרים ביתדות אהלים? קשירה במשכן היכי הואי. קושר והמתירה

צורת . אל הקבוע וקיים, גם לקשר את הדבר הבלתי קבוע ומתנודד, ההתאחדות של חלקים נפרדיםמחוץ 

תאמת עם התכונה של קשר המחשבה הרוחנית שההתאשרות שלה תלויה היא בזו מקשר כזאת היא 

 להמחשבה הקבועה הנן קשורות, בלא מעמד אי תן, עוברות וחולפות, מתנודדותהשכל המחשבות , המדה

,  ובקרבה הנן מתכנסות , שאליה הנן הולכות, ת כל המחשבות כולםאהנושאת בחיקה , החיה וקיימת לעד

מחזיק את כל הרעיונות המתפרשות כאהל ברחבי הנשמה ההמקום , היא המחשבה האלהית שהיא הבסיס

  .שכן קושרין יתדות אוהלים, והגיונותיה

 

c. 

 
המחשבה האלהית העליונה מזקקת הי א את כל   . על מנת להתיר הואאביי קושרין ההוא קשר  ל"א

, י המחשבה האלהית"כי ע, לא תוכלנה להיות קבועות בה כצורתן, שהן נסמכות אליהכ. המחשבות כולן

י אור האלהי השופע על  "ע, והמחשבות שהיו זכות בעיניו בשעה אחת, ילחהאדם מתעלה והולך מחיל אל 

, עד אשר הוא  צריך להתירן מקישורן, התעלותו בשעה הבאהב חשודות וקדורות ימצאן שהן, הרעיון הכללי

  .ושר על מנת להתירק, ולסגנן אותן בצורה ותכונה אחרת יותר מאירה והדורה

 

d. 

 
בצורת , הקשר במובנו השני. לא אמר  א ביי שכן אורגי יריעות שנפסק להם נימא קושרין  אותהא

לא ביחש שבין החלקים המתנודדים אל הכלל הגדול , מו זה לזהחלקים הנפרדים שיתאיההתאחדותן של 

שיתקשרו בצורה מאוחדת שלא יהיו פונים כל אחד , חלקים עצמם זה לזהה, הקבוע אלא ביחש שביניהם

, זה מונח בתכונה הרוחנית של הרעיון האנושי, ה את ז הזוממילא לא יהיו מתנגדים וסותרים , לעברו

ולא יהיו , ראוי שיתאימו זה לזה, עניןובהשקפות העולם ובכל דבר , מוסרב, שקישורי הגיונותיו בדעת

רעיון אחד נפסק משלשלת  ו, ואם יזדמן פעם שמחשבה אחת סותרת את   חברתה. ביניהם ניגוד וסתירה

חלק הנפרד עם הולקשר , ולא לפזר את המחשבה בהתנודדות הרוח, ראוי לתור מקום הבדק, הידיעות כולן

כך עומד בהן הצביון הכללי , וכפי מה שמחשבות החלקיות עומדות. רים כולםיתר החלקים הפזו

באופ ן  , אלא שהמחשבה האלהית היא מחדשת תמיד את צורתן הכללית בסתירה על מנת לבנות, מאחדםה

שכן אורגי , אבל ביחוסם זה לזה קשרם הוא קבוע וקיים, נ להתיר"היא תמיד ק שר עמששל קשירה 

  .ושרין אותהקמא יריעות שנפסקה להם ני

 

e. 



 
כל אי   , כל פרוד, ביחש המחשבות מחלק  אל חלק? מאי איכא  למימר" ומתיר", "קושר"רבא תר צת  ל"א

והתכונה הציורית לא תוכל  , )ת(היא רק מחלה והריסת השלמות המחשבי, חסרון קישורוהתיחשות 

יים בסדרי מחשבותיה עם תנאיה הפנימ, ל התרה בתור מלאכה  מחשביתשלהתאים בציורה את התכונה 

תרצת , חכמה יוכל להיות רק על הקישור והגברת היחשהוכל העמל של כשרון . והליכות השתלשלותן

  ?מתיר מאי איכא למ ימר, קושר

 

f. 

 
הרעיונות מצד עצמן צריכים הם , שרי חד וקטר חד, כי תימא דאי מתרמי ליה תרי חוטי קשרי בהדי הדדיו

והסתירות , מים בהמשך העבודה הרעיונית יש אשר יסתבכו הציוריםאבל לפע. התאים זה לזהלתמיד 

פ הנחה של הסרת הרתוק   "זולת ע, עד אשר יחדל הכח מלקשר את הכל בי חד, עותהרתפגושנה אשה את 

כדי שתוכל מחשבה אחרת יותר עיקרית להיות  , ל המון המחשבותאוהשללת יחושה , מאחת המחשבות

  .שרי חד וקטר חד, יכולתהר הרוחני כפי כדי להתאים את הקישו, היא נקשרת

 

g. 

 
הנתוח הרוחני של הנתקת ? ה עושין"ו אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקב"שתא לפני מלך בה

כי . לא יוכל להיות נחשב בכלל עבודת האדם להשתלמות הרוח, הסידור של המון מחשבותמ מחשבה אחת

והחטיבה המעשית מוכרחת גם  , יסה בסדר הרעיונות כולןעושה היא הר, נותקתמסוף כל סוף כל מחשבה 

ואם ההריסה תראה את אותותיה בסידורים המעשיים של . חסרון סדרוהיא להיות סובלת על ידה הרס 

ו אין  עושין כן  "השתא לפני מלך ב, מחשבות הנאצלות והרמותהו בקשרי "ק, קשרי החברה והמדיניות

  ?ה עושין"לפני מלך מלכי המלכים הקב

 

h. 

 
חוץ המחשבות העקריות הקובעות את  . אלא אמר רב א ואיתמא רב י אילעי שכן צדי חלזון קושרין ומתירין

איך להסביר , ישנם ארחות של הרצאה וסגנון, ל המציאות במט בע הרוחנית של ההשגה השכליתעחותמם 

ק בקרבו את   ההדרכה הכח החוב. לבנין כח המציור של הדמיון, פ צבע ידוע"רעיון עהבהרצאה פנימית את 

, בו יתגלו לפעמים בסדר תפיס ת חלקיה, טחית וחיצונית של המושגיםששהיא רק הסבר ה , הסגנונית

והחלזון העומד לצבע את הצבע הנרצה . כל ארחות הרעיוןבכשם שמזדמנים אי התאמות , ניגודים עצמיים

  .ושרין ומתיריןקצידיו הם באמת , העושה זכר לים לרקיע ולכסא הכבוד, 

 
  . זט -סר מפרק שיביע יח
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  סר מההתחלה עד כאןח

 

dl. 

 
מה ששם מחשבה באמת נקרא  עליו לא ניתן , המחשבות הנן תמיד מכונסות" ליראיו' סוד ד  ודראס

לבוש של , נובלות של מחשבה, י דיבור ולא מחשבה"גלים עמכל מה שאנו . להגלות בשום אופן וענין

הרי הוא דיבור ומעשה , י מעשה"י דיבור וע"עובאמת זה המתגלה . במעשה, יבורמתגלה הוא בד, מחשבה

מחשבה שהיא הנשמה המחיה את  ה. ואין לו שם מ חשבה בעצם, גם בעוד שלא נעשה ולא נדבר עדיין, בכח

יותם ספונים עדיים הבין כל זמן , בין בהיותם מתעתדים לצאת לגילויים, כל הדיבורים וכל המעשים

כרת ה, עצמותה היא הכרת האמת. מקור המחשבה, האור, זהו הרז, היא יסוד הסוד, יבכחם הפנימ

הם ', שבעליה החיים בה הם ה יראי ד, שממנה נובעת היראה הטהורה, השלמות המוחלטות של האלהות

כ "שהם מתאימים כ, וכל מעשיהם ודיבוריהם. בשיקופם הפנימי, משיגי התהילה האלהית, סודהמשיגי 

פ שהם חיצוניים ואינם לפי הנראה יכולים להלום את "והלבושים אע. ם לבושיםההכל , נימילהגיונם הפ

הערך התמציתי  פ"ע, מגלים את עצמיותה ותכנה של המחשבהההם הם , גובה המחשבה בעמקה וגדלה

מקפת היא את כל המהות המסתתרת   , ו העליונהזוחופפת מחשבה . שהמחשבה העליונה עלולה להתגלות

ח לבוש "הסודרא של ת, מוחשיהמתבלט בתואר  , והמובן המהותי והעצמי הרוחני. ל ידהבקרבה וע

חושבת גודל , סתתרתמשכאן שוכנת איזו נשמה , המורה הוראה של כבוד, המקיף, המיוחד, המכובד

. פנימייםההרז ספון בחדרי הנשמה , סתר הוא, אבל הסתר. חושבת כבוד עליון והוד אלה נורא, ועומק

,  וכמוסה היא בפארה בנשמת חכמי קודש, מקפת היא בזיוה, המלאה זיו וקודש, העדינה, ליונההיראה הע

  .ליראיו' סוד ד, סו דרא, קורא' שרידים אשר דה

 
  סרח
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, הזקנה מוסיפה שלמות והארה רוחנית. דג נחש וחזיר, ואלו הן, ז שמזקינין מוסיפין גבורה"שלשה כ, ר"ת 

מ  שורש של "מ, ח אין יתרון הרוח ניכר כמו  אצל  האדם"פ שאצל בע"אע. יםך כחו ת הגוף נחלשכומתוך 

אמנם . ש מתוכו הם עתידים להתעלות למעלה העליונה העתידה למציאות בכללה, מזגניתרון רוח גם  בהם 

כי אין כח רוחני  , א מוסיפה גבורה"אין הז קנה מחלשת כ, גופניות חזק הואהבמקום שהשיקוע בחשכת 

הן שלש נטיות , אל הצדק ואל היופי, נטיה אל הפרישותהוהנה . את כח הגוף הגלמימתעורר להחליש 

שורש גרעינן גורם את הניגוד שבין הרוח , ולםכח "ובבע, שבאדם הנן בולטות ברום מעלתן, נפשיות כלליות

גופנית באחת משלש הנטיות בכל הובשלשה אלה חיה היא הנטיה . המביא את חולשת הזקנה, והגויה

;   מוחלט נגד הצדקה הרשע -ובנחש ;  הנטיה המינית הפך הפרישות-בדגים דפריצי .  בלי מעצור,תוקף

,  אמיצההאשר על כן אין בהם שום ניגוד להתפתחות הגופנית .  הכיעור החמרי נגד היופי הרוחני-ובחזיר 



 לשיקוע ובניגוד. שהוא כל סכום החיים שלהם, מוסיפין הם את גבורתן הגופנית, ז שהם מזקינין"וכ

שהרוחניות של , ואם בימי הזקנה. להצטדק ולהתפאר, ישאף רוח האדם בעלייתו להתקדש, זהכ חמרי

,  מופיעים על הגויה וכחותיה ומחלישים אותה, ורש הקדושה והצדק והתפארתששהיא , הארת הפרישות

בהם מותר ש, ותר מעוטר בעטרת החיים האידיאליים הטהוריםיבכחו הרוחני להיות  1הנה יעלה אבר 

  .ו, י זכריה ד"עפ. 2. לא, י ישעיה מ"עפ 1.. לז_  .2' א ברוח ד"לא בחיל ולא בכח כ, האדם מכל חי
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,  ג אומר"רשב. ראב דמא דתרנגולתא, ומאי ניהו, שכן כוחלין לברקית, דם כדי לכחול עין אחת, א" רשבא

.  גוא לגוא וברא לברא, וסימניך. כרושתינאד דמא, ומאי ניהו, שכן כוחלין ליארוד, דם כדי לכחול עין אחת

.  הן דוגמא עם המאורעות שבמחלות העינים הגשמיותל יש, המחלות העיוניות המכאיבות את עיני הנפש

ואופיו של האדם , איזה צד חיצוני מפני הידורו המזוייף מבחוץל יש שהמבט נתקל בטעות חיצונית ובתעיה

כ  " יא שיעיין וידון יפה על הערך הפנימי שיש בכל עניני החוץ שכרפואתו הו .כולו יכול מפני זה להתקלקל

יגלו לפניו המון סבות שילמדוהו לתפוס יפה את הערך של , בדרך החשבון הפנימיו .הם תופסים מקום

ההופעות הפנימיות שבחיים גם הן את . ויציל את החיים במדה המתאמת ליושרם, בחייםש 1הפנימיות 

 ,ולרפאותן צריכים להסתכל על הצד הפנימי שבמבטים הפנימיים.  שלא כסדרןבבאן, ן מעוותותה הישרה

שהוא מקבל , תם הרשמים[ו]פ כל א"והנפש מתמלאת ע , 1הדם הוא הנפש . גוא לגוא וברא לברא 

  .כג, דברים יב 2. .החיצוניות: ל"אולי צ 1.. לח _.ת תכנםא ומחזק
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חסרון והעדר ה וקפידת, היופי גדרו הוא השלמות.  שבבנותכדי  לסוד אצבע קטנה, תנא.  סיד כדי לסו ד

ולכת היא הדייקנות ה ,י התחבולה של הסיוד"ובהשתדלות היופי של הבנות ע. ההשלמה גדולה בו הרבה

יתכן הדבר ששיעור , כ"עו .שלא תשאר גם אצבע הקטנה בלא השלמת היופי המתוקן, עד הגבול האחרון

, יעור כזה בערך אצבע קטנה שבבנות ש והוקבע, לים את התכונה כולהמש, כזה של כדי לסוד אצבע קט נה

כדוגמא  , כ את גדר ה שלמות"שהיא דורשת ג, לאכותיתמ ודרכן להשלימו גם בהשלמה, שהיופי הוא שלהן

  _.דרוג של היופי הטבעי שהשלמות הגמורה היא
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נות עשירים ב ,ים טופלות אותן בסידבנות עני, בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים, ר"י א" אר

". דשים בשמן המורח ששה"שנאמר , בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור, טופלות אותן בסולת

והנאות הטבעי שהוא . גידולה כ עד שהיא מקושרת עם דיוק הזמן של"הדייקנות שביופי היא מדוקדקת כ

עם היות היופי תוכן טבעי שאינו שם ו .י השלםהרי הוא מעכר את  ההרמוניה של היופ, בא לפני זמנו הנכון

תוה לו דרך איך לבא להמטרה הכללית של מ וכל אחד מבני המצב, פדות בין מצבים השונים של בני אדם

ששינוי הדרכים שבין , ולהורות ניתן. רשהו כח יכלתוי כל אחד כ פי אשר, השלמת היופי בדרכים שונים

שהוא נכון להיות , שנות את עצם הטבע הנפשיל [אינו גורם( ] גורמיםאינן) , 1בנות מלכים עד בנות עשירים 



 1._  .2החותך חיים לכל חי , מהטוב לכל, וה היא לכלש כי מתת אלהים, מכובד אצל כל בני אדם בשוה

  .לימים נוראים" וכל מאמינים"פיוט  2. .עניים: ל"אולי צ
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להחזיר בעולם  .שמן ז ית שלא הביא  שליש,   אב א אמרי בר"ר, סטכ ת, ח אמר"רב הונא ב ,  מאי שמן המ ור

ראוי , נתקלקלו הערכיםש להתאים את היופי לפי הערך של המצב במוסר ובשכל אחר , 1הרוח את הנוער 

במהלך של  2מצא את י סודו ש ,לקחת כח מתמצית של איזה רעיון נוטה כלפי כיעור וקלקול מצד עצמו

או לקלוט את  התוכן  שבהזרחה .  סטכת  והוא, תהוה לבושם נבחרשמד ם שנתעפש מ, כמור זה. קודש עליון

הנטיה , אבל בתחילת הפריחה, תדבקים בהמ שרק בהגדלה והתפתחה סיגים, הראשונה של המחשבה

. למקומו את תום  הנוער ויפיו 4והוא מחזיר , תגלהמ לטובה ולמוסר נעלה ולהתלהבות קדושה הרי היא

האוצרת כל טוב , ממשך החכמה, ושמן זית  . 5" לולותיךכ עוריך אהבתחסד נ" , 4מה יפו פעמיך בנעלים "

המפעם ברב רגש והתפעלות לבת דם , השפעתו הילדותיתב הרי הוא מעדן, שלא הביא שליש , בקרבה

 3. .יעודו: ל"אולי צ 2. .הנעורים: כלומר 1.. מא _.רוחניים של הנפשה להסיר כל כיעור מהתכנים, נעורים

  _.ב, ירמיה ב 5. .ב, שיר השירים ז 4. . מחזירהוהיא: ל"אולי צ
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ת השער ומעדן  א שמשיר, ולמה סכין אותו. שמן זית שלא הביא שליש, אנפיקינון, רבי יהודה אומר,  תניא

, ה בסגולת הצמיחהל הדומה, הילדות הצמחנית פועלת היא את פעולתה גם על גוף האדם. את הבשר

השבה של תור הילדות גם ה פועל בסיכתו את , שמן זית שלא הביא שליש ו. להשיב לו את סגנון ילדותו

מיעוט  , ילדותי ושיווי מזגוה הטוהר. או שבמקרה עבר תור ההוא לפני זמנו, לגוף שכבר יצא ממנה

מורה על , פנימית הוא קישוט נאהה שתכונתו, זהו נוי אמיתי, הסתערות החום עד שאין השיער מתגדל

וטהרת  . טבעת את  חותמה בהסכמת היופימ תהיה, שהשאיפה לתכונה יפה זו, דברונכון ה. יושר המדות

הנשאה הרבה , ליו את החן של אצילות רוחניתע שישא, רק היא ה יא מעדנת את  הבשר, המדות הפנימית

  _.יעור מוסרי שהוא לגמרי היפוך העידוןכ מהגסות הבהמית המטביעה על הבשר חותם של

 

bn . 

 
טפלה בחד , שבבותיהב הוה ההוא גוי. שקל בה ארבע מאה זוזי, טפלה אבר אבר, רתה רב ביבי הוה ליה ב

ריכה לקנות את מדתה גם ברדיפה צ הסבלנות המוסרית היא. אמר קטלה רב ביבי לברתי, זימנא ומתה

י תחבולות "מיפים את הגוף ואבריו עש שהוא דומה להיפויים, הטובה של הטהרה ושל הזיכוך הנפשי

י המצות התדיריות "ע, י החינוך המעשי"טהרה על והמדה הישראלית היא  להדביק טהרה. ךהמיוחדות לכ

ולאט לאט כל ה אדם  , 1ע כנגד אבריו של  אדם "ח מ"מר ,המקדשות את האברים  כולם, שבכל יום ויום

המורה , הישראלי, היא  מדתו של רב ב יבי,  ל טיפול אבר אבר ש תכונה זו. מתקדש ומהותיותו כולה מתיפה

כשההוד שיש במוסר ובאצילות הנפש , שיחקה את הטהרה הישראליתכ ,לא כן הגוי . לו את דרכו ב חיים

כי אין לו אותה ההדרכה האלהית , ופץ בבת אחת לפרישות ונזירות מוחלטתק אז הוא, מוצא חן בעיניו



מוד במעמד  מיתת הגוף לאלה שלא יוכלו לע . 2ומזה למות תוצאות , הדרכה איטיתב המלמדת אורח חיים

י הציור של רום הטהרה והעדר האמצעיים לקנותה "ומיתת הנפש לאלה שע, גשמיותםב הטהרה הכללית

הכשלון הגופני והנפשי המתהוה מהחפץ לחקות את . קוצו בה ויתמכרו להפך מכל טהרהי ,אבר אבר

, של הגויים 3]...[ מעורר הוא את , והעדר הסיגול והיכולת לזה מצדם, מוסרי שבמקור ישראלה היופי

בלתי ה שבחיקויו, ודוגמא לדבר היה גוי זה. די לגלגל על ישראל את כל אשמת חללי חינוכם המוסריכ עד

 1..  מג _.ברתי ל א אמר קטלה ר ב ביבי"לא יחס שגיונו לעצמו כ,  שרק הוא בפזיזותו אשם בדבר, מוצלח

  _.דומהאו חמתם וכ, השנאה: ל"אולי צ 3. .כא, תהילים סח 2. .ב, מכות כג
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ישנם עניני . פלאט אנן דלא שתינן שיכרא לא בעיין בנתין, ב דשתי שיכרא בעיין בנתיה טפלא"ר, נ" אמר ר

יש יכולת באדם  . פועלב הוא צריך ומוכרח לעבד אותם, טהרה שרק מי שהוא נתון במצב חינוכי מיוחד

יוחד על כל מדה פרטית שבו איך מ וממילא לא יצטרך לעמל, להנזר מכל דבר המגשם או תו בעניני הרשות

פ "איך להתנהג בהם צריך ל היות מותנה עש ,הם שני דרכים מיוחדים, ושתי המדות. להעמידה על מכונה

, שכר בטבעו מוליד איזו תוצאה גסה בתכונת הגוףה .העצמי והסביבי של כל אחד, המעמד הרוחני והגשמי

בתחבולה של , חום נגד התפשט ות הגסות המ כעירהריכים ללצ מ"שמ, שעם זה היא מסבבת אומץ   ובריאות

יוכל ללכת , ועדינותו הגופנית תוכל להשאר במקוריותה, הכנס בזהל אבל מי שמצבו מרשהו שלא. טפילה

את הטהרה [ ופעלו( ]תפעל)התלמוד הכללי והעבודה המשותפת לכל ישראל ש באופן, בדרכו התמימה

, וביחש התיקון הגופני. ע"ושמה עין הבקורת על כל ענין בפכאילו ה, ע"כח בפו המדותית המיוחדת לכל כח

  _.אנן דלא שתינן שכרא לא בעיין בנתין טפלא, אמורה הדבר מתאים עם
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דדרש רבי נחמיה כ אמר להו אדרוש לכו,  כי הא דההוא גלילאה דאמרו ליה קום דרוש לנו במעשה מרכבה

הדרושים האלהיים  . א ליהד ל מן דיליה"א,  ומיתונפקת ערעיתא מן  כותלא מחת יה באנדיפי, לחבריה

אין , או לכלל גילוי רעיון כלפי חוץב כל ז מן שעדיין לא, בהיותם במרום  ההגיון המחשבי הרזי, העליונים

,  הצד הקשה שבעמוקות הללו הוא. חשבותיהםמ כ מצויה בהם לישרי לב השומרים את דרך"המכשלה כ

כשמסדרים את ח דרי , כשבונים את הבנין  המגולה. אלהה נשגבותבאיזה אופן מביאים לידי גילוי את ה

הקולעת את  , דעה כוזבת ממיתה, פעמים להסתתר צרעה ארסיתל יכולה , 1הדעת דבר דבור על אופניו 

אמנם לא . היכולה להזיק ולהמית, מצח לגבי מקור המחשבה שבמחה דוגמת , התוכן המתחיל להתגלות

.  אלא עצם הדבר תלוי בהדורש לבדו, מות חלילה בדבר מכשול כזהן אשה עצמיותן של מחשבות הקודש

רק אז יוכל , וחתר לחדש בהן מדעת עצמו, מהלך המקורי של המחשבות המקובלותמ כשהסיח את דעתו

המדברים , ז שהתוכן והלשון של אבות החכמה"אבל כ . 2היות למקלט גם לזבובי מות ל בנין כזה

שרק   כ אמר ליה"ע. הנם לו למגן מכל מכשול, החוקר בנשגבות האלהיותיהיו נר לרגליו של , קודשה ברוח

, תחת ידומ יצא מכשול, בשגגה כמעט, ואם אותו צדיק. כלומר ממה שחידש מדעתו, מן ידיה דא ליה 

, סודוי לא במעמקי   עצמיות הדיעות, וג ם מכשול זה . 3<<55ה מדקדק עם סביבי ו כחוט השערה"הקב"

רכם של ע שבכל אלה הזהירות חייבת להיות מרובה לפי יקרת, פן ההתגלותא בארחות הביאור ואו"כ



בשונו של כ דברים שהן",  כתיב4" כבשים ללבושך"ו, הדברים שהדרושים האלהיים הללו מטפלים בהם

חגיגה  5.. כו, משלי כז 4.  .ב, יב מות קכא 3. .א, קהלת י 2. .יא, משלי כה 1.. מה 5_ .עולם יהיו תחת לבושך

  _.א, יג
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משו ם  , ט"מ .ביעתא דצילצלא, ל"א. מי שמיע לך ביצה קלה מאי היא, ל מר בריה דרבינא לבריה" א

אמאי  [ו], יצת תרנגולתב ,ר ששת"הכי א, ל"א. ל מידי שמיע לך בהא"א. אישתיק. דזוטרא אימא דציפרתא

למרות מה שהדעה . רנגולתת שיערו חכמים אין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצת, קרו לה ביצה קלה

, פ חקרי דעת וחכמה"מה שמתבר ר עמ שכל דבר ש מתברר בחושים הוא בירור  יותר יסודי, ההמונית היא

שיוכלו להיות  , צמם ולא מצד מאורעות צדדייםע לא מצד, תופסים חכמי לב שהחושים אינם בטוחים כלל

שהשכל מצטרף אל האי מות , אחרי החקירה הנכונה, שכלב והבירור יותר נכון  הוא מה שמת ברר, טועים

אם , חוש הפשוט יכול להגיד לנו איזו היא היותר קלה שבביציםה בתואר ביצה קלה אין, על כן. החושי

ואם ימצא היום צלצלתא קטנה ויאמר שביצתה היא . מוחשית היא המכריעהה נאמר שהקלות והקטנות

אמנם החיפוש . ד לבלי שיעור קבועוהדבר הולך ע, מא ימצא צ יפור יותר קטנה ממנהש נחוש, הקלה וקטנה

בהענין השייך למדת הבישול , קלות טבעית היא, למד אותנו שהקלות הזאת, יעור חכמיםש המדעי של

ברה ע בזה כבר, ואחרי שחכמים שיערו שאין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצת תרנגולת . סוקים בהע שאנו

 , 1ליראיו ' ד וסוד, א עומק הדעת"כ, את השיעורולא רק החוש הפשוט למד . הידיעה על כל המינים כולם

  .יד, תהילים כה 1.. מו _.מכל בירור חושי, מוגבלת ומבוררת, שהודאות הזאת היא יותר נעלה
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,  לולבי גפניםו ,ועלי גפנים, האוכל עלי קנים, עשרה דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות, ר" ת

והמקנח בסיד , מרי ייןש והשותה, צ"ודג מליח ש לא בישל כ, גושדרו של ד, ומוריגי בהמה בלא מלח

שורש הדברים הנצרכים לשמירה  .כ"א אף התולה עצמו בביה"וי, ובחרסית ובצרור שקנח בו חבירו

מההגונים וטבעיים אם אינם מתוקנים ו ,להזהר ממאכלים שאינם הגונים, סדר הכלכלה, ממחלות הוא

והדבר , ונקיון דעת, שש דבקות של מחלהח שמירה בנקיון מכל, כראוי להיות מוכנים לכלכלה הגונה

כל . דר המביא לבריאות הגוף ושומר מתחלואיםס פ"המשלים הוא הזהירות במצב התנועות שתהיינה ע

המכלה את , ליו את המחלה היותר ממררת את החייםע מביא אדם, פ חקם"אלה כשאינם נשמרים ע

מוריגי בהמה בלא . נים וחבריהם אינם ראויים מצד עצמםק עלי.  1זו תחתוניות , העינים ומדיבת נפש

וקינוח  , שמרי יין . מפני חסרון תיקונם, כדג מליח , צ"שלא בישל ככ כ"שדרו של דג אולי הוא ג, מלח

משום שמירת  , כ "והתולה עצמו בביה. מתורת  הנקיון נגעו בה, קנח בו חבירו ש ובצרור, בחרסית, בסיד

אם מכניס   אדם בקרבו ה רגשים . בתכונת הר וח גם כן הדב רים מקבילים _.מד הגוףמעב התנועה המזקת

לידי נפילה נמוכה במדותיו היותר [ מביאים אותו( ]מביאתו), גידול הרוח הטהורל ולימודים שאינם ראויים

אבל   , ואם הם ר אויים למיזוג רוחני עם רוח החי שבאדם. פשו היסודיתנ השרויות בתחתיתה של, עכורות

ואם לא נוקו . גם מהם למדות היותר רעות תוצאות, יכולים לשבש את הדיעותו ינם מתוקנים כראויא

ג ם אז המדות  נעכרות ,  י מגע רחוק או קרוב"אם החברה יכולה להדביק את חלאתה  עו ,המדות הטובות



. שצריכים להעלותם ולקדשם, בפעולת החיים היותר נמוכים, רוחני מתגלה בתחתית הנפשה והכאב

שהיא צריכה , ולעומתו המצב הנפשי וקביעות נקודת כוב דה, מצב הגופני ותואר החזקתוה וגם

הדומה , ולא במעמד עראי ותכונה מסופקת, לזכך את מ דותיה בישוב דעת ומנוחת רעיוןו להתעלות

 2ושומר נפשו ירחק , דוגמאות הללו חורגות מהתכנים הגופניים אל הרוחניים. תלוי ועומדה לדבר

עלי גפנים  . 4" קנה חכמה", ש חכמה"עלי קנים ע. יפה כלולות כאן 3ס "ובדרך רמז רזי כל ע _.להא מכל

ומוריגי בהמה . המתפשט כלולב באורך, ש דעת"ולולבי גפנים ע . 5" ויין ישמח"שבה שמחה , ינהב ש"ע

ל הוא מכלה ומאבד בלא המתקה ש 6והמורג חרוץ , ש גבורה הקודמת בקליפה לחסד"לח עמ בלא

ם  ג וקאי, ודג טהור אית  ליה שדרה, הממשיך ומעמיד ומכונן טהרה, ש חסד"ושדרו של דג ע. ממתיקה מלח

לא דין ו הממוזג שאין בו לא חסד, תפארת, צ"ודג מלוח שלא בישל כ. מי החסד , 7<55<היכי דרדיפי מיא

. סייע את ח בירומ א"היפך הקדושה שהבישול הוא כראוי ו כ, א מונע על חבירו בקליפה"מפני שכ, גמור

כסיד ההיכל , ש הוד"סיד עב המקנח. שמרי היין העליון, נצח המלובש בגבורה בקליפה, והשותה שמרי יין

כל הנאות נמשכים ממנו ופרחן ש ,שהוא היפוך מיסוד הקדושה, יסוד דקליפה, ובחרסית. שהוא הודו

. היפוך אות ברית קודש , 8 ערלה וב שמציינין, כחרסית דלית הנאה מניה, ומקליפה אין הנאה, נשמתין

נגד כתר דקליפה , א אף התולה עצמו"וי. רץא ששם הצרות צרורות לרשעי, צרור הכל, ובצרור זהו מלכות

ומתפארים בעצמם כאילו יש , ולין הם באילן גדולת מ"ומ , 9שהיא מלכותא בלא תג א , שאין להם באמת

 10ימלט מהם   ' שטוב לפני ד, י תחתית המדרגות הם לידב וכל אלה מביאים את האדם  הנדבק. להם כתר

 5. .ה, משלי ד 4. .עשר ספירות 3. .א, נדרים כב. ה, משלי כב 2. .טז, ויקרא כו 1.. מז _.ומכל המונם

, י קהלת ז"עפ 10. .א, סנהדרין קה 9. . א, ק סט"ב 8. .א, סו כה יח 7. .טו, ישעיה מא 6. .טו, תהילים קד

  _..כו
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ולא , הדייכוב אותבן , א מרה להו ההיא מטרוניתא ,  בה בר רב  הונא הוו קאזלי בארבא רב חסדא ור 

, הגופני והנפשי, כללותוב באדם. אמרו אי נהו מילתא שריוה, אמרה איהי מילתא אסרתה לא רבא, אותבוה

שמלא עולם , קרבו הכחות הגדוליםב אמנם מקומצים הם. מקובצות הן התמציות של כל ההויה וכחותיהן

הוציא אל הפועל את גדולת הכח הספון ל ,י חדירה פנימית בהתלמדות סגולית  פנימית"ע. המתפשטעזם 

גדול הוא בשתי , המרץ הנפשי הפנימי. חוג הסובבה יש אופן להשים משטר ושלטון על, בקרב הנפש פנימה

 אל הפועל ולהוציא, רשעה והזוהמא שיוכל האדם להתמכר להןה אין קץ לגודל. באורו ובאפלתו, צורותיו

. והן הן מעשי כשפים וכל פלגותיהם וענפיהם, קרבו על היקום הסובבוב בהן ועל ידן את שלטונו האצור

בהוציאו אל , ומק הטוב שיוכל האדם על ידו לכנס אוצרות חיים לו ולעולם כולוע ואין קץ ותכלית כלל לכל

של אופני , כל הכללים הללו. רצונוי גילוי גנזי מעמקי נפשו וגבורת "ע, לטונו הפנימיש הפועל את כח

, יש בהם כללים וכללי כללים, ל הפועל את שלטון הרצון של האדם על כל נקודות הישא ההוצאה

ועצומים , הוא הרכוש הרוחני הפזור בבקעת ידי עות עמוקות הללו. פרטי פרטים הרבה מאדו ופרטים

 הללו מעצמת כשופי אשה סוררה  אם נזהרו קדושי עליון. רכי לימודיהם המעשיים והשכלייםד הם

, משיכהה הוציאה היא מאוצר הרצון שבנפשה את עזוז כח, שר לא חפצו לבא עמה בשום מגע בעולםא ,זו

עולה אדירה ש ל  פ עד כדי, המתגבר לסגו לת אותם הדיבורים שאוצרים בהם את ת כני המחשבה והכח הללו

משפעת כח הנפשי , כללב ה ושל מקומהי הגברת כח המושך של  הארץ אלי"ע, אסירת הספינה במקומה

. תו[ו]מרומם הוא כח הטוב ואדירו נעלה, אמנם לעומת כח הרשעה ועומק רע שלו. הכולל אשר בקרבה



' כדבר ד, בטלם בחילם הפנימי הקיים לעדב ,בעצם חילם אמרו מילתא ושריוה , וקדושים גדולי כח כאלה

בהשיבם ברוח קדשם את העז הטבעי לכח   , 1לל הוי המפיר עצת רשעים וקוסמים, המֶקֶים עולמי עד

טבע כולו וכל חילו ואגפיו מקבלים משם את לשד ה מאותו המקור המקודש שכל, השיטה שבארבא

. .כה, י ישעיה מד"עפ 1.. מח_  .2" אין עוד מלבדו"חיים אשר ו מקור כל כ ח, בהופיעם באור עליון, חייהם

  _.לה, דברים ד 2
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ליף לכו ירקא  ש ולא, ולא קטיל לכו  כנה אמנייכו , דלא מקנח   לכו בחספא, עביד לכו אמרה להו מ אי א

,  באדם ובעולם, מו שהואכ שתוצאתו המעשית היא הצדק, השכל הצלול. ואכיל לכו מכישא דאסיר גינאה

,  שליטה האישית הנוטה לצד הרשעהה כח. מכוון הוא להתרומם ממחשכי הדמיון באדם וממאסריו בעולם

. חות מבאדם ונפשו רבו עלילותיו ביקוםפ שלא, מיוסד הוא על היסוד  הדמיוני בעולם, שפיםמקור הכ

מעטים הוד אור   , חיים הגדולים עם הקטניםה לכל ערכי, המתעלים ביחש הכבוד הנובע ממקור הקודש

המתעלה מכל  , מתקשרת בקשר השכל האלהיו וכל מהותם הולכת, על כל החיים ותפקידיהם 1כשלמה 

דבר המשול . נותנת לכל תפקיד ערך ושיווי, חייםה ההבטה האלהית על. מיונות כוזבים ונפסקיםסיגי ד

כל מעשיו . אינו נמצא בכל פינות החיים שבאדם , 2תוצאותיו ל כחרסית שאין הנאה וערך לא לו ולא

 עד לא ירד, גם השפל והבזוי שבשימושי החיים, אומה להעזב מחוגםמ בהיותם לשם שמים אינם מניחים

מעלה את האדם ומגדלו מעל כל , מבט כזה על קודש החיים. תבטא בחספא מ האפסיות של השיווי שהוא

להביא גם  , מס תעף גם במ קום שאין לו מ קום, החסד הולך ומתרחב. השפעותיהםו המעשים הדמיוניים

לא , עזעיואויביו ומז, הרמשים. פ הטבע וסדר החיים"גד אכזריות שאין מנוס ממנה ענ שם איזה סילוד

ג ם מאבקת רצ ח , מלבושי האדם המעטרים אותו הוד ת פארת אדם, הכלים. ל רחמים יתבערוש בלא עירוב

ל ש מתג ורסן, כירק הלז, זיכוך הנטיה כלפי האכילה היותר מוכרחת, הפרישות, והקדושה. קיים יהיונ זה

הם , בחייםש קי התנועות[ו]כשמתאחדים וחודרים עד לדקד, חסד וקדו שה, תפארת, דרך כבוד והת אפקות

אלהית יכול הוא ה שרק המקור העליון של השלמות, מגלים על ההשלמה הנשמתית ומבטיה המקיפים

כל מהותו בהערפל הדמיוני ב אין כל כח כשפנות המקושר, וגבורי כח עז קודש כאלה. להוציאם אל הפועל

כעת יאמר ליעקב ולישראל  , שראליב כי לא נחש ביעקב ולא קסם", לעמוד בפניהם] יכול[, של המציאות

,  עינו של בלעם הרשע, ברים כמו אלהד ועל . 4מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל  . 3" מה פעל אל

תמימי דרך   , 7בהדר לכל חסידיו  , 6עושה חיל ו רוממ ה' וימין ד .  5נסמית , ובעלי קסמים חבריו ותלמידיו

כי בי חשק  " , 9<55<נגע לא יקרב באהלךו נה אליך רעהלא תאו. "בכל ד רכיהם' היודעים את ד , 8

, שם שם 4. .כג, במדבר כג 3. .א, ק סט"ב 2. .ב, י תהילים נד"עפ 1.. מט . 10ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי 

משלי . א, שם קיט 8. .ט, י שם קמט"עפ 7. .טז, הילים קיחתי "עפ 6. .ג, י במדבר כד"רש. א, נדה לא 5. .ב

  _.יד, שם שם 10. .ב,  שםשם 9. .כ, יא
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דכי אזלינא , גביהל מאי איזיל, ל"א. ח דמחדדן שמעתיה"ט לא שכיחת קמיה דר"מ, ה לרבה בריה"ל ר" א

דהאי , הדיא ולא ליטרח טפיב מאן דעייל לבית הכסא לא ליתיב, ל"א, לגביה מתיב לי במילי דעלמא



הוא עסיק בחיי , ל"א. אתי לידי סכנהו דלמא משתמטי שיני דכרכשתא, כרכשתא את לת שיני יתיב

ההתגברות השכלית המביאה להתעלס בעולם שכולו  .ש זיל לגביה"כ, ואת אמרת במילי דעלמא, דברייתא

, שכל הכללים הלימודיים עומדים הם מלאי תנובה, מפרהה היא מביאה את החידוד, טוב אור ושכל

פרי תנובה זה מוציא הוא . ים ונחמדים להשכילציורים שונ, קרח מוכנים להוציא מהם המון פרטים לאין

בא ין , נאחזים יפה זה בזה, מגמותיה וסדריה, כל המערכה הלימודיתש כל זמן,  את פירותיו ב תוכן הראוי

צריכה להיות מושגת  , לשפר את החיים המוסריים והחמריים, התבוננותה המטרה של. דליגה ולקותא

נובעת , ואז ההפרחה עולה בערכה, פרחים לתורה וחכמההעושה ציצים ו, מחודדה בשכלו של המעמיק

שחידוד , אם יעלה על לב אדם . 1פ הבסיס הנפשי של רוח האדם העולה למעלה "ע ממקורה ומיוסדת

באין מעמד יסודי לכל מגמתה של ההשכלה והחיקור התורני , התנשאות רוח חריףמ השמועות יבא

, כ רק זה האיש הגדול"ע. יעלה בידו,  לכל רוחהנכון להזרות, ידוד בלתי נאמןח רק, והמוסרי

, המקיף את כל הצדדים של החיים מרומם עד שפלותם, העוסק בחיי דברייתא , מעתתיה ש שמחדדן

ש "כ, הוא הוא המחודד שאליו צריכים ללכת להקשיב ממנו לקח, וא מקדיש  את התבוננותוה 2ולכולם 

  .ק"ה זו מסוגרת בכ תימל 2. .כא, י קהלת ג"עפ 1.. נ_  _.גביה ל זיל
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ה נדה מ ,"תזרם כמו דוה צא תאמר לו"שנאמר , ז שמטמאה במשא כנדה"מנין לע,  אמר רבי עק יבא

יזה יחש מחבתו א התיעוב היותר נורא בא ת מיד כאשר ית הפך. ז מטמאה במשא"אף ע, מטמאה במש א

, היתה ראויה לבא כאןש י השפע של עז החבה"עהגיעול העצמי יתוסף ברב כח . וכבודו לאיבתו ובזיונו

הוא התוכן הנפשי שבו אנו , חדי המנשא נשמות גוי ואדם, אותו הרגש הקדוש האדיר. ותכפל בכפלים רבים

להקשר  , להיות האדם זקוק לאלהיו, פנימיה את היסוד של מציאות ההכרח, מוצאים את הצמאון האלהי

וזה הרגש המלא . שבין העולם וקונו, בין יציר ליוצרוש ם הרמיםהכוללים את כל היחוסי, בו בקשרי עבודה

כש הוא מתעב את ערכו , אל אמת' עומת התכוננות הרוח לדל כשהוא ניתן, הוד וכבוד במקומו הראוי לו

כאשר הכל אפס ות והו , אשר אפס ותוהו המה כולם, שברים לאליליםנ ומחליף את מ קומו לבא לבורות

ה רי אותו העז , מקיים ומ חזק את כל, המעודד, ואור חיים מטל אורו ת חסדו, לכה הוא מבלעדי שפעת יוצר

שזיקת החבה , כטומאת הנדה, נהפך לגועל נורא ושיקוץ כפול ומכופל, החן הפנימיו התפארת, והכבוד

היא בעצמה הגורמת , וצירופה וטהרתה הראויה, יא המכה את גליה לטובה במועדה הנכוןה הטבעית היא

,  ומתועב שבמתועבים. בההפך המצב להמאס ולהתבדל, יחוק וההתבדלות התיעוביתרגשת הרה את

ל ש כי כל תוכן . י רגש  הנטיה הממולאה הגות חבה"ע, מבליג על תיעוב נורא זה של טומאת הנדה ה יהיה

הוא קשור  ש ,וכל כח המושך. מגד ל הוא את מפ לצת הנפשית ומזקיק את  הריחוק, חיבת אהבה קרבתית

. יקוץ פנימיש הרי הוא תוכן מטמ א ומעורר, ני התוכן החביב הטמון בו מהמעמד הנכוןבנושא זה מפ

וכח המושך . רוחניה מקבלת היא  מול כח המושך, הבנויה לפי מדת הכח המושך הטבעי, טומאת המש א 

',  של אור עבודת ד, מקומו ומועדוב הנשא, הכל הוא לקוח מאותו הגרעין, בכל צבעים שלו, ז"של יצרא דע

  _" .מו דוה צא תאמר לוכ תזרם. "כולו טומאה נוראה היא, בהתהפכו מערכו לערך הפוךש

 

a . 

 
, מחשבותה אותן. הכנס אל תא מר לו, "צא תאמר לו", דאמר קרא נכרינהו מנך כזר" תזרם",  אמר רבה

 שהנשמה לו, כלה מצד קישורו של האדם לאלהי אמת יוצר, ההרגשות והנטיות הליביות שמקורן בקודש

, טיה תאונית של שעהנ מתפוצצות לכל, הולכות הן ומתפזרות לכל עבר, כשהן מתנכרות, והגויה מפעלו

והרעיונות , נטיות בעצמןה והפיזור הזה הוא מנכר אותן. בלא מטרה קדושה עליונה אלהית כוללת כל

ים לדברי ברי אלהים חיד את, הם מהפכים את  האור לחושך(ו), המפוזרים והזרים שהם נהפכים לרועץ

שהנאחזים באלו המצודות  כ 2. ושליטת אדם באדם לרע לו, רשעה ומקורי רצח , 1עמל ורעות רוח 

כ י  , ין לסגור א ת הדלת בעדםא ,מרגישים בעצמם שצר להם מחנה ישראל ומתבדלים הם מתוך העדה

 בקרבה הקדושה המרוכזת הכוללתל וכצר עמדו, אך אם אחר שכב ר יצאו ונבדלו. סיגים צריכים להבדל

ובהכנסם לתוך המחנה מטמאים , ציאת חוץי כי נפגלו בפיגול, אל תאמר לו עוד הכנס, טוהר קדוש ישראל

שכולם מראש מקדם  , דברים בכל עבודה זרהה וכה הוא משפט. 'הם אותו ומחללים בזה את קודש ד

, ב אדם הרעהשפלם לרדת למטה בהפגשם ביצרי לב אבל, והגות הקודש חוללתם, ממקור הקודש נובעים



עד שדוקא ההוד לדוה , התעבו והתחשכו, יא כל מגמתםה בקיבוצים שהרשעה הדמיון והחמריות הגסה

, ולא יתכלל עוד בקודש, נדחה ונפסל ובחוץ יעמד, כיון שיצאו .,צא יאמר לו, ומה שמתפרץ לצאת . 3נהפך 

וכה יהיה המשפט עד בא עת  . שיב את הנדח מתמצית הטוב הטמון בתוכוי כי אם הקודש הכללי ברב עוזו

והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו " , 5והרשעה כלה כעשן תכלה  4טומאה לגמרי ה שיבוער רוח, קץ

ועתידין בתי תרתיראות ובתי קרקיסאו ת    , 6והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי , אלהינול ונשאר גם הוא

י הזהירות הגדולה של "יבא ע, כל זה האור והעילויו . 7ילמדו שרי יהודה בהם תורה ברבים ש ל"שבחו

הכנס ו "צא תאמר לו"כי , בבית יעקב פנימה, .מלהכניס שום רעיון מפוגל ושום רגש שנתנכר, תסיסהה זמן

לב לחוס ה לא ירך כלל את, והקירוב המקורי הראשי שיפעול את פעולתו באחרית הימים. אל תאמר לו  

הזריות הזאת ו ,כי הניתוק היסודי עשה את האח לזר.  מקוריתולחמול ולהתפתה מצד קרבת מחשבה

ואוהב את יעק ב   ... יעקבל הלא אח עשיו.  ומתגדלת עוד  ביותר מצד האחוה הרוחנית המקורית, אדירה היא

י שם "עפ 2. .ו, קהלת ד 1.. ב _.הכנס אל תאמר לו, "צא תאמר לו", נכרינהו כמו זר . 8" ואת עשו שנאתי

 6. .מים נוראיםיתפ ילת  5.. ב, עיין זכריה יג 4. .תקוני זוהר תיקון לג. א, והר כי תצא  רפבעיין ז 3. .ט, ח

  _.ג-ב, מלאכי א 8. .א, מגילה ו 7. .ז, זכריה ט

 

b . 

 
ומניחה , ראתוי א עשה דמות"מלמד שכל או, "וישימו להם בעל ברית לאלהים זה זבוב בעל עקרון",  תנינן

המחשבה האלהית כשהיא מחוברת עם . ציאה מתוך כיסו מחבקה ומנשקהמו, כיון שזוכרה, בתוך כיסו

הולכת ומתעלה ומתקרבת , מתגדלת תמ ידו הולכת היא, טהרה שכלית וטהרה מוסרית, הרה הראויה להט

אבל בהיות . שלמעלה מן העולמים וכל העולמיםו בכל המובנים שבעולם, יותר ויותר לקרבת אור אי ן סוף

אז  , החמריות העכורות ממלאות את כל  הלב והרוחו המדות הגסות , מתגברתהטהרה נעדרת והבורות 

לרעיון קטן  , לא יכלכלוהו 1ששמים ושמי השמים , אלהותה מתהפכת מחשבה עליונה וקדושה זו של הכרת

ומצומצמת בשאיפה נמוכה כפי מדת צרכיו , ל האדם היחידש ערך המכיל רק כפי מדת השערתו הדלה

אבל , מפני שנקודת המחשבה האלהית רוחנית היא בהכרח, וחנית קטנהר זו עפיפהיש בה רק אי. הקטנים

יראה  . 2כ כזבוב יושב בין מפתחי הלב "שהוא ג, הדומה ליצר הרע, קטן והבזויה ,זאת היא עפיפת הזבוב

ביחוד היא  , היא תולדה של שפלות וגסות מחש בה זו, מדה משונה ודמות משונהב מיוחדת לכל יחיד

שהם מוכנים , ורגשי הגעגועים האלהיים. הכיס המיוחד ליחיד, דמיון של התועלת הפרטיתב קשורה רק

מוסר , לאושר נשגב וברכ ת עולמים, המזג והכח הנפשי והחמרי גם יחד, ל ידם השכל והרגשע לעלות

מש ר המשפלת בשפלותה את נפש האדם עד למדת חיים של, ת כל חילו לאליליות בזויה וקלת ערךא הוא

געגועים ה ביחד עם, ומ כנסת בו ב קב יעות זוהמא של שקיעה ברפש הפרטיות הזוללה והגסה,  ובזויקטן

ת חום ההרגשה  א המעוררת, שהושפלו עד כדי מדת דמות הזבוב המונחת בתוך הכיס, הנשאים במקורם

לו   ינו בעל ברית עם שיש א ובעל ברית. העכורה עד כדי התפעלות של חבוק ונשוק שלה בכל עת שזוכרה

הבאה מתוך חורבן השכל , רטיתפ א בל מחשבה דלולה של תפלות, שאיפה ומחשבה אידיאלית אחדותית

ולעלות , להטהר מטומאתה, הוטמאהו גם אחר שנשפלה, ועתידה היא סוף כל סוף הרגשה זו. והמוסר

 טוב המדות המעטרות את נשמת הפרטו 3בהצטרפה אל השכל העליון , לשרשה ברום הכלליות העליונה

מבין שיניו והיה ]...[ והסירותי דמיו מפיו ושקוציו " ,בתשובה מאהבה שישראל מובטחים עליה, והכלל

, קום גאון ה עז וההכרה האלהית העליונה והכלליתמ ,שהיא ירושלים , 4" כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי

ות של מחשבה זו הננו לומדים את מצב  השפל, ילויה למקורהע ומתוך. החובקת בזרע עזה כל עולמי עד



ומתפרטת  , בגודל הזבוב 5כשהביא , יא צורה מיוחסת לאלהותה כמה עניה ומנוולת, לפני טהרתה

וכמה הוא מסמא  את  העין הרוחנית מראות גיאו ת  , דאוג לכיסו לבדל כל אחד ברצונו, להאישים הבודדים

זוכרה מוציאה מתוך כיסו שכיון ש, עד כדי קישור כזה, וכל לקחת את הלבי שקסם קל ערך כזה 6על ', ד

זכריה  4. .ה, ם הלכות תשובה ז"רמב 3. .א, ברכות סא 2. .כז, י מלכים א ח"עפ 1.. ג _.ומחבקה ומנשקה

  _..ל עד"צאולי  6. .כשהיא: ל"אולי צ 5. .ז, ט
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מים ה. ותה למיםא מפני שטוענין אותה ביבשה ומורידין, אמרו ספינת הירדן טמאה[ מה]מפני , ע"ח ב" אר

החכמה , מעולמתה בעולם הציורי הנם דומין להרוחניות, אינם מקבלים טומאה, טהורים ומטהרים

ר שולטת "ליהם ואין עהע מה דגים שבים מים מכסין", העליונה שאין יד האדם ומושכלותיו שולטים שם

, נפשול כל אשר הכין לבו וע ,מושגים הנאצלים ששופעים מטהרת השכל העליון על כל הכשר 1" בהם

משפע הברכה העליונה של  '  ליו רוח דע עד  כדי לחול, תכונותיו ומזגיו, ושכלל מעשיו דיעותיו ומחשבותיו

כדוגמת   , מגולה להגיון האדם והכרעת דעתוה העומד לעומת הצד הרוחני, ימא דאורייתא וחוכמתא

ם אצולה מתוכו טהור האלהי שנשמתו של אדה ממעין, המושגים הללו טהורים הם , 2היבשה נגד הים 

לא מצד שפען , ש אמנם שהאדם משער השקפות נאצלות ברום הרוחניותי _.וטהורים הם, הנם נובעים

המשוקל בשקל החול והיבשות , רכים כלים ומדות מעולם החושים וההגיוןע העצמי אלא שהוא נוטל

שיש , נת הירדן כזאתספי, פה כבר הזהירות מוכרחת היא . 3ושה מלאכה במים רבים ע ובזה הוא, הרוחנית

ומאורעות  , יש לה תכונת היבשה, כ מורידין אותה למים "שטוענין אותה ואח, געמ לה עם היבשה

פ "כשהם נתפשים ע, אנושיים המוגבלים יכולים להיות פוגשים גם את  השכליים הרוחנייםה השכליים

בעולם האצילות מרוח האוחז , פ שמורידין אותה במים ונמסרים להחוש הפנימי"אע, יבשיתה הטעינה

 ,  4" דרך אניה בלב ים", והטהרה העליונה מצויה היא בספינת הים. אצור בנשמת האדם פנימהה הקודש

כנתו ה לפי ערך, השרוי ברוחו של אדם במתנה אלהית, פ הענין האלהי הנאצל"יקר יסודה בנוי הוא עע שכל

הורים ט וזרקתי עליכם מים . "5לה הרוחנית הפנימית של כל המקדש עצמו מלמטה מקד שים אותו מלמע

, משלי ל 4. .כג, י תהילים קז"עפ 3. .הים נגד היבשה: ל"אולי צ 2. .א, ברכות כ 1.. ד 6" _.וטהרתי אתכם

  _.הכ, יחזקאל לו 6. .א, יומא לט 5. .יט

 

d. 

 
זו  שנה מ שהרי כמה שנים נישנית, ד ואפילו שעה אחת"לעולם אל ימנע אדם עצמו מביהמ, ר"י א" ר

מתגלות לכל  , הולכותו ישנן הארות שכליות נמשכות. ע ופירשה"עד שבא רחב, ד ולא נתגלה טעמה"בביהמ

,  א לעתים מזומנות "תראים כמ וישנם ברקים כאלה שאינם. לעסוק בעניניהן בכל עת תמיד, הקרוב אליהן

ך יוצר הוא את אי, רוח ניכר בהםה שאין דרך, אבל הברקים הללו הנה הנם תולדות השקידה התדירית

לא ימנע  , ובשביל המטרה הזאת. דועהי ב שעה אחת, הברק השכלי אשר יופיע בפעם אחת באו פן פתאומי

יש . כ"ד ישלים אח"ו בכמות של השפעת ביהמל לא יחשוב שהחסר, ד אפילו שעה אחת "ע מביהמ"אדם א

,  והראיה. בשעה אחרתהאושר המעולה הזה לא יָמצא ו ,שהאור הרוחני מתגלה בה, לפעמים שעה מברקת

ובודאי יש יחש להברקת הטעם הזה לכל , א הוברק ט עמהל שהלכתה נשנית שנים רבות אבל, משנה זו



והשמרן מכל , מתבאר מענין ההופעות האלהיות בעצם טהרתןש ,והתוכן הרוחני. השנים שנשנית המשנה

המבדילה בין הנושאים עצם ההסתכלות , שאז הן מקבלות טומאה, תחלותיהןה מגע אנושי גם בראשית

, תולדתה של שעת רצון מיוחדת, צריכה היא להברקה עליונה, באוצר חיי הרוחש ,הקודש והחול, הללו

אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי . "ד אפילו שעה אחת"ע מביהמ"י שלא ימנע אמ שלהצלחתה יזכה

  _.הל-לג, משלי ח 1.. ה_  .1" 'כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מד, שמור מזוזות פתחיל יום יום

 

e. 

 
תורה אדם כי  ה זאת"שנאמר , ת ואפילו בשעת מיתה"ד ומד"ע מב יהמ"לעולם אל ימנע אדם א, ר יונתן" א

שהתורה כוללת , עולםב המגמה של המוסר הרגיל. אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה, "ימות באוהל

חברותיים שתהיה יד האדם באדם ה  החייםהיא לתקן את, גם אותו ביתר שאת ובמק וריות של קדושה

וכל זמן שיש לאדם , חיים הזמנייםה על( ת)על כן עיקר תוכן תורת מוסר זו מיוסד. לטובה ולא לרעה

גם הקולעים למטרת חיי , שכל עניניה', ד אמנם נעלה היא תורת. קישור עם החיים יש ערך לתורה כזו

כללות רוחה ופרטי אישיה יהיו נטועים לחיי ש  כזההנם מיוסדים כדי לתקן את החברה באופן, החברה

לבין הרגע האחרון , זמן שהאדם מקושר אל החייםה בין, כ אין הפרש בין הקישור אל התורה"ע. עולם

החידוד , ח"החברותא של ת, וגם האוהל. חיים הנצחייםה שעליו להפרד מהחיים החברותיים ולעלות אל

הנם נעוצים בעמקי הנצח  , ם שרק ריעות החיים מחייבת אותםדבריכ שכל אלה הנם נראים, ד"של ביהמ

ת אפילו בשעת "ד ומד"ע מביהמ"כ אל ימנע אדם א"ע. הם מתקדשים 1י "ע שהזמן וחיי החול, והקדושה

גם , הולכת ומאירה בכל אור הוייתה ופרטיה המלאים קודש וחיים עליונים, "תורה ה זאת"שנאמר , מיתה

הוא ראוי להיות בחברת   , " באוהל, אדם כי ימות"כ גם "ע. בתחתיות ארץחיי המעשה של כשהם קולעים

 2כי באור חיי הנצח שלה ילך תמיד מ חיל אל חיל , וחושקיה בכל עז חייהם' אוהבי תורת ד, ח"ת ריעות של

  .א, ברכות סד. ח, תהילים פד 2. .על ידם: פירושו 1.. ו. 

 

f. 

 
מות י זאת התורה אדם כי"שנאמר , שממית עצמו עליהאין דברי תורה מתקיימים אלא במי , ל" אר

יא תלויה ה ,ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפ שו של אדם השואף אליו". באוהל

צמו למעלה ע מנשא, כשהאדם פונה אליה. בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של הענין הנשגב

שביליהם הקטנים ב וחייו מקושרים גם, ר למטרה קדושה זוהולכים כל ארחותיו בקישו, העליונה בצפייתו

להוציא ] יוכל[לא , חיי הזמןב ביחוד, ערך התורה בשביל החיים לבדם. והכל מתקיים בידו, למגמת הקוד ש

וכמו כן  . התמעטות צורת הרחבתם בגללהו עד כדי חפץ ביטול החיים, אל הפועל שקיקה עליונה כזאת

בצד המתקן את התוכן של חיי , נמוך שבהה ז שרצונו קשור רק בצד"א לתורה שתתקיים באדם כ"א

וקא האוחז בפנימיות תשוקתו את צד ה עליון של ד אמנם. כתיקון המדות והמעשים מצד עצמם, החברה

בהכירו  , חיים בשביל תשוקת התורה מרחבת את לבבוה וכיווץ, היקר בעצמו מכל החיים כולם, התורה

העולה על ראש  , הכרה זו, עלים ונשאים מכל חיי ז מן ועולםנ עליוניםשהיא בעצמה היא אוצר ח יים 

היא מקשרת א ת כל פרטי , חיים ועידוניהם בשביל חבת התורהה שמראה את פעולתה בויתור, הפסגה

והיא , תקשר באב וקה אחת בנפש הלומד המתאחד עם אורה של תורהמ והכל, התורה באור כללותה



כי מוצאי מצא  ", אז חי הוא תמיד חיים שלמים עמה, " כי ימות באוהלדם א זאת התורה. "מתקיימת בידו

  .לה, משלי ח 1.. ז _".חיים

 

g. 

 
האור . סיגת גבול שגבלו ראשונים לא, "ת גבול רעך אשר גבלו ראשונים"ל"ד "מ, ח"א אריו"ח ב" אמר ר

ליונה על כל החומר ע הרי הוא מת גלה בתור צורה , 1האלהי שבתורה שעשה את כל ישראל רי עים זה לזה 

קלטו מידיעת העולם נ ואלה היסודות אשר. הגדול שהיה כבר אצור באוצר האנושי מחיי הראשונים

תתחמים כל הגבולים היותר  מ שעליהם ועל ידם, הנה הנם הגבולים הראשונים, ויסודות המוסר הפשוטים

אבל גדולה היא  . י העליוןאור האלהה מפני שהם תולדות, המתעלים עליהם באיכותם וכ מותם, מפורטים

ישראלית וכל תוכני התורה האלהית מעורבים ה שגבול הריעות, האזהרה שלא להסיג גבולו ת עולם הללו

בעילוי ונשמה יתירה , שבא באחרונה" רעך"מושג ל הקודמים, הגבולים אשר גבלו ראשונים . עמהם

  .ב, עיין רבינו בחיי שמות יא 1.. ח _.אל תסיג אותם, מיוחדת לך

 

h. 

 
ע יושבי "וכ אטו, "אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ"מאי דכתיב , ו"נ ארי"ארשב, "גבלו ראשונים" מאי 

, לא קנה זה לגפניםמ ,שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ, רקיע נינהו

יפה [ ו]שיקלט[ הם( ]הוא) [ים]מוכרח, א"התוכן הארצי והקישור אל האדמה של בנ. מלא קנה זה לתאנה

, מופיעים, ל האדמהא פ תכונתם להיות קלוטים במעמקי החיים שלהם"ובעת שאלה הראויים ע, בתחילה

כשיר את בנ י האדם לחדור ת כי רק המסירה הג מורה לעניני האדמה. מוכרח הוא שלא יפריעם תוכן רוחני

לה [ ים]כ קשור"ולהיות ג, ייהח ואתלדעת את תו רת האדמה , לתוך מעמקי הידיעה בחוש נפשי פנימי

שרוחניותה העליונה של , ראשוניםה והם . 1באופן הראוי לאדם הנועד לעבוד את האד מה אשר לוקח משם 

" . יושבי הארץ"והם הם , תמכרו לאדמהנ בכל לב וכל מילוי נפש, התורה לא נתנה עליהם את הארתה

עד שעלתה בידם לקבע א ת   , הידענות, חדירהה הוא הוא המוליד את, ועומק הקישור והחשק הפנימי

מלא , שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, התפתחות תרבותהו היסודות הראשונים לצורך כלכלת האדמה

גרם להם , ההתמכרות החושית והקישור הנפשי שלהם עם האדמה. תאנה ל מלא קנה זה, קנה זה לגפנים

כי אם , ערכי האדמה ועניני עבודתה רכשו להםולא רק סקירה כללית על . פרטיתו הכרה פנימית חדה

כ איך ובאיזה "עד שהיו יודעים ג, ירדו למעמקי ידיעתה הפרטית, ושיהם לעניני האדמהח מרוב נתינות  כל

לגפן , לזית, עד כדי חדירה לפרטים, בכל פרטיות ההכרות הנפשיות, שכלל את המטעיםל אופן

,  שהם הם יסודות ה חיים הגשמיים, ם הנמוכיםו לצמחי"וק, כל אחד ואחד לפי ערכול ,ולתאנה

, עובד וניזון מהאדמה[ ים]בתור בעל חי, והתרבות הנמוכה הזאת של האדם. קטניות וכיוצא בהןו כתבואה

, יסוד הישוב, למען תמצא צורה עליונה זו כבר בחיים את בסיסה האמיץ, אורה של תורהל קדמה

והוצרכה תרבות של יושבי האר ץ  . סוב עליוי', יושר וצדק ודבר ד, וקת אמונת אומןח שכל

 . 2" אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם", טרם הופיע האור השמימי העליון, קדמת בזמן(ת)מ להיות

, הרוחניות שלהם היא הנטיה אל היופי הגופני, ארץ השקועים באדמה בכל חושי חייהםה ובעלי

, בהשמחה, הגפן, יקח מקומו בהיופי 3" ם משמןלהצהיל פני", שהזית, ועונג החושים, בשריתה השמחה



שעל כל אלה , המאכל היותר ערב לחיך האדם הטבעי, מקור הדבש, התאנה , 4" שמח לבב אנושי ויין"

שהשכרות מחברת את השמחה הבשרית עם , דאגו על הגפנים, והמינים הרבים ביותר. אדמ 5דאגו 

ובמקום  שהזית והתאנה , ם הגשמיים האחריםלהיות יותר מוכ שר להתפעל מהענוגי, נלהבה הדמיון

 1.. ט _.במטעי הכרמים, המינים השונים, הרבים, יאמר קנה זה לגפנים , לשון יחידב [יאמרו( ]תאמר)

  . דאג: ל"אולי צ 5. .שם 4. .טו, תהילים קד 3. .יט, שמות כ 2.  .כג, בראשית ג

 

i. 

 
הן באות ש אותן הידיעות. ים את האר ץ כחיויאשהיו טועמ, פ"אמר ר, וחוי. שמריחין את הארץ,  וחורי

ו כל יסוד קיומו  ב שהוא מרגיש, מצד הקישור הנפשי שיש לאדם או לאומה באותו התוכן המתבקש ממנו

לא החושים נהפכים א ,עד שלא רק הידיעות מסתגלות אצלו, כ"הנן פועלות על התכונה כ, ואופי חייו

חושים שהצד הרוחני יותר  ה  ובתחילה הדבר הוה על.למוכשרים לחוש מה שלא יחושו שאר בני אדם

מתעצמת הידיעה בתור עצם , דברה ובפרוץ , 1שיש בו ענין רוחני מצד הנשמה , כהריח, מסייע אותם

שהיו מריחין , אחרי התפתחות חוש הריחו ,ז"ויורדת היא עד שכל ההרגשה הגופנית מתעוררת ע, מעצמיו

  _.ב , ברכות מג 1.. י _.חיויא כ  את הארץשהיו טועמין, בא חוש הטעם, את הארץ 

 

`i . 

 
ההעמקה של ו ,אחרי כל הק ישור הזה אל הארץ. שנעשו בני חורין מנכסיהם,  חורי, י  אמר" רב אחא ב

ל הקיום לישוב ש אינם היסוד, הידיעה הפנימית והיחש הגדול שיש למשפחות האדמה הללו עם הקרקע

שהרוחניות יותר  , פותחיםמ עבר להוריש לבני אדם יותרא משמשים בתור מ"ואינם כ, הארץ התכליתי

כ קשורים אל "צד יתרונם להיות כמ פ שאינם יכולים"אע. עד שהם עולים במעלות האדם, ת עליהם)ו(פועל

ואותם עבדי הקרקע מתגרשי ם ונדים . מנצחיםה מ הם האחרונים הנם"מ, הקרקע כאלה בני שעיר החורי

אשר יצר את האדם בצורה עליונה שיהיה לו , "עמדת לעולם' עצת ד" כי .ממנה ונעשו בני חורין מנכסיהם

למען , ואם באו נפשות ירודות לעולם. אדם בשיקועו הארציה ומוכרח הדבר שלא ישאר, ח"יתרון על כל בע

א הם "כ, לא הם יהיו העם יורש את הארץ ומנחילה לדורות הבאים, מוכרחה הוציא אל הפועל זה השימוש

כי כל אשר יעלה . שהבנין היותר עליון ויותר מפואר מאבני היסוד עליו יכון, חתיתית יסודישמשו בתור 

 , 2עד באו אל מקדשי אל , לחוש הרגשות עדינות, ושיו מהקשר האדמתי ויעלה אל עלח יותרו, האדם

ך והרכבתיך על במותי ארץ ו האכלתי" , י העליוניות המוחלטת ירש ארץ"ודוקא ע. עליונהה שהיא המגמה

שבעלי החומר , והחירות המדומה . 4ויכין רשע וצדיק ילבש  , 3דבר ' עקב אביך כי פי די נחלת

למען הושיב , היא חירות כזאת הגורמת להם גלות, קרקעות מדמים שהם שרויים בתוכהה שקועי

ה כי אלהים יושיע ציון ויבנ. "עזיזה ונאדרת בקודש, קומם את היסוד הראוי להתנחלות אידיאליתמ על

ורשעים מארץ יכרתו  . "5" וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. הודה וישבו שם וירשוהי ערי

להיפוך אפילו ממגמתם , והחירות הפגומה והנשפלת נהפכת לרועץ לבעליה . 6" סחו ממנהי ובוגדים

י "עפ 4. .יד, ישעיה נח 3. .יז, י שם עג"עפ 2. .יא, תהילים לג 1.. יא _.ונעשו בני חורין מנכסיהם  ,הקרקעית

  _.כב, משלי ב 6. .זל-לו, תהילים סט 5. .יז, איוב כז

 



ai . 

 
ם ה כמה יקרים". היו נכונים לשלשת ימים"שנאמר , ז ביום השלישי שהיא טמאה" מנין לפולטת ש

פון  צ כל קורטוב שגרעין חיים, כל מה שחיים מחוברים בו. זה הגילוי האלהי הנשגב שבהויה, החיים

כשהטהרה , סדרןכ וכשהדברים הולכים. אין די כבוד למה שאפשר להופיע על ידו, אין קץ לעשרו, ובקרב

בוד שום ניצוץ של חיים א לא יהיה, כשהמוסר מתרומם  לשליטתו העליונה והמקפת, מנצחת על החיים

, ביונוא יגמר בכל צ "א יפסק כל פתיל החיים שהחל להטוות. שלא יגיע למקום מועדו, שלא יבא לתפקידו

שמה שאור חיים שרוי , שמזדמן הדברכ אבל . 1" לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מ ספר ימיך אמ לא"

, שצריך לנצחה, סימן טומאה כבר יש כאן, נובלו הרי הוא נדחה, מה שחיים אפשר להתפתח על ידו, בו

,  טהרות כל טוהרמקור, כי תורת חיים. ראשי היא מעכבתה ולמקוריותה של תורה ביסודה. להטהר ממנה

,   ז ביום השלישי "וכל  הפולטת ש . 2יקיצו וירננו שוכני עפר , לאיםמ והכל תקיץ לאור חיים, הכל תחיה

שמות  1.. יב "_.היו נכונים לשלשת ימים "מזה  שכתוב , הרי היא טמאה , וב שעדיין עז החיים והדרם שרוי

  _.יט, י ישעיה כו"עפ 2. .כו, כג
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היותם ב ויהי ביום השלישי"שנאמר ,  את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת מנין שמרחיצים

ל קביעות בא ש בצורה ששם, הרושם הקבוע בטבע ובנפש הוא היוצא מתוך החזרה של הרשמים". כואבים

ולה בשלש ע היא, הכפילות המשולשת היא רושמת את התדיריות, בהסכמה בתורה ובעולם. עליה

בר פושטת  את היד   כ השניות, האחדיות מס מנת רק  את  המצוי.  קבע, מקרה, אותמצי, המדריגות שבהויה

זהו כבר צעד , שלישיותה .המתלוה עמו אבל גם  מה ר עוזבתו, את  המצוי( ת)לרשם המקרה המתאר

רישומי שלש חליפות , כאוביםמ שלשת הימים של, במאורע של חולי. והרישום מתחזק בכל ענין. לקביעות

שהוא  , שהתכונה של הבריאות, אשיותהר באה עד, עושה רושם של מחלה בתקפה, הזמנים בצורה מכאיב

כ  "שנופל אח, שלישי בא התוקף של המכאובה וביום. כבר מתעוררת לעומתה לדכאותה, בחיים' חוק ד

  פרק תשיעי וטסרות פסקאות יד ח _" .ואביםכ ויהי ביום השלישי בהיותם"שנאמר , ומתמעט
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שה בבוקר ויעל אל מ וישכם"בהשכמה עלה דכתיב , משה בהשכמה עלה ובהשכמה ירד, א"אמר רב אדא   ב 

מה עלייה , רידה לעלייהי מקיש, "לך רד ועלית אתה ואהרן עמך", בהשכמה ירד דכתיב, "הר סיני

נבואתו של משה  , ספקלריא המאירהא ההשפעה האלהית העליונה של. אף ירידה בהשכמה, בהשכמה

מקור הראשית של כל , עולמים כולםה מקור ההויה של כל, קור התורה ועצמותהשהיא מ 1ה "רבינו ע

אינה ,  השפעה זו-, היחידיים והכלליים, המעשייםו הרוחניים, ההולכת ומתפשטת עד לחיי האדם, היש

את , להעולם, להאומה, להסביבה, החיים את דרכםל היא מתוה, מקבלת שום רושם מהחיים והסביבה

שהחיים מתחילים הומים , ההתעכבות של חלק מהיום, יאה וממילא למחסור, ין צורךוכשם שא. צביונם

 ודוקא  -בתכלית בהירותו , העליון הזה, המבהיק, ל האור האלהיש לההכשר העליון של הקבלה, ומשפיעים

, לקיים את ההויה, להחיות את החיים, יפכה בכח עליוניותו, יים מוגבליםח מפני נקיונו מכל השפעה של



המנצחת  , הרוחניות, במרומי האצילות, עדן את העשיה ולעלה את הבריאה בכלליותהל ,חדש את היצירהל

מהודו  , מהמקום שכבר נתקבל,   כן ההשפעה בעצמה של אור עליון זה-,  תפארת עזוז קדושתהב ,את כל

באין ו ,יביתבאין צורך וזיקוק לכל השפעה סב, היא דוגמת  מ קוריותה בעינה, אל העם, שה ורוח קדשומ של

יחוד החברותיים  ב ,בעוד תוכן החיים, בהשכמה עלה . השארת מקום להשפעת חיים ערים ניכרים מבלעדה

עולתם בפועל עוד לא פ ומרץ, נרדמים בחיק  הכח, הניכרים והבולטים עודם לוטים במסוה  ההתעלמות

ר אל עליון קונה שמים או"א "כ ,לא הכשר כל נטיה של ציבור, לא סיוע של כל נסיון של חיים. נתגלה

בכל קומ ת ו  [ ו]דוחפו לעילוייה ,המעמידו ומחייהו, המהוה את היש כולו, החפץ האלהי , 2" וארץ

רק נבואה עליונה זו של , שופעה הוא,  רק אור קדוש זה-, מריש כל דרגין עד סופם, והרוחנית[ ת(]ם)המעשי

לקומם תבל , עולמי עולמיםל עדות ביעקבלהקים  , 4נשפעת היא לנאמן בית  , 3" פה אל פה אדבר בו"

ר ק  , גם היא כמקור נתינתה, אומהה ההופעה אל, המבטא, כן בהשכמה ירד . יוצר כל' בנשמת ד, ומלאה

והיא , וממעל מן החיים היא עומדת. מימהת תורה, תורת אמת, מן השמים היא נתנה, משמי שמי קדם

םישעמ ה , םייהלאה םייחה רצואמ, םייח רואב, וילענה בחטיבה, מחדשת את ה חיים ואת כל גילויי ההויה

, שום נטיה של זקיקה להשפעת הקהל והסביבה, ורדת ערךה םוש, יוניש םושו. תומשנה לכ ןודא, לכ החלא

מה עליה בהשכמה אף , א מקיש ירידה לעליה"כ, א היתה כאןל ,להגבלת העולם העומד לחוץ במצריו

עיר ", הוא הוא שירד על הארץ בכח הגדול של גבור העולם, עינוב ,והתוכן השמימי. ירידה בהשכמה 

,  יבמות נט 1.. טז_  .6עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם  . 5" בטחהמ גבורים עלה חכם ויורד עז

  _.יט, תהילים סח 6. .כב, משלי כא 5. .ז, פ שם שם"ע 4. .ח, במדבר יב 3. .כב, בראשית יד 2. .ב
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בו ראויה היתה ש החודש המיוחד. י אומר בשבעה  בו"ר, ש ניתנו עשרת הדברות  לישראלר בששי ב חוד" ת

מחשבה העליונה העושה ה ,שהיא צורת האדם, התורה. מונה הוא את ימיו כבימי בראשית, התורה להנתן

, חתום התורה את חותמה על האדםת אחרי אשר, כ צורת העולם כולו"היא ג, את האדם לאדם מצד אחד

ישתרשו בתוכיות נשמת   , ורת אלהים אמתת אחרי שהאידיאלים האלהיים של. כתב על לוח לבואחרי שת

לבראותו כבריה חדשה , להשלים אותו, אדםה מצד הערך הראשון של הופעת התורה על, היקום כולו

במנין המתאים ליצירת האדם בששי לימי , חודשב ראויה היא התורה להנתן בששי, בצורה תמימה

י עילוייו של "שתתעלה ע, ל תורה ביחושה אל ההויה כולהש למגמתה, ם לערך היותר מתרחבאול. בראשית

שהעולמים כולם מתעלים , בנשמה היתירה שבאדם, ל ההויהש השלמת צורתה, י התורה"האדם ע

לתן לו את השלמתו , ביום שחודשה בו מנוחה לעולם, עולמים ביום השבתה זאת היא מנוחת חי, בעילויה

, וכאשר תואמות הן שתי הפעולות הגדולות הללו. התורה להנתן בשבעה בחודש, הז  ראויה מצד,העליונה

להחיות את כל  , ז ראויה להיות צורה מרכזית"באופן שתהיה עי, אדם באור האלהי העליוןה הארת צורת

בשישי בחודש נתנו עשר ת  , כ קיימות הנה שתי ההשקפות ביחד"ע, לאחדו ולהאירו, ולוכ היקום

  _.רבי יוסי אומר בשבעה בו , ישראלל רותהדב
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החודש " וכתיב התם" ביום הזה באו מדבר סיני "כתיב הכא , ח אתו למדבר סי ני"ע בר"ד כו,   אמר רבא



ביחיד , אדםב חידוש הזמן מחדש הרוח. ח"מה להלן ראש חודש אף  כאן ר, "הזה לכם ראש חדשים

, ישראל מעבדות לחירותב עולה כבירה של חידוש הרוחשהיא פ, וכשם שההכנה ליציאת מצרים. ובציבור

, מכינה סדר היציאה בראש חודשה עד שנאמרה בשביל כך פרשה, הותאמה עם חידוש זמן של ראש חודש

להורות שכעת , וא בודאי לחידוש של זמןה ראוי, כן חידוש הרוח הפנימי ביותר של ההכשר למתן תורה

ומה להלן , חידוש גמור בצורה רוחנית עליונהל המעירה, ייםבח, יותר מזהירה, מתחילה תקופה חדשה

  _.ח "בראש חודש אף כאן בר
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ויאמר משה אל " וכתיב התם" זכור את יום השבת לקדשו"כתיב הכא , ע בשבת נתנה תורה לישראל" ודכו

. יוםאן בעיצומו של כ מה להלן בעיצומו של יום אף, "העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים

מחשבות הטובות וההרגשות ה , שכל הדיעות הגדולות-, הרושם של ההתעלות אשר להקדושה העליונה

אנו רואים את תפקידה  בחיים ש , זורח הוא ב גבורת אורו ב עתו הקבועה-, ממנו הן נובעות, הרוממות

 בגאון  ,וכרח הוא להיות בראש פסגתומ מקור האורה הקדושה הזאת. שהיא הולכת ומתחדשת, התדירים

פסחים של כל ימי עולם לדורי דורות הוא מופיע ה שעל כל, אור הגאולה. בעת תחילת המקוריות, כבודו

 1מוכרח היה להיות מקבל את צינורו , גאולה לישראל מעולםו ומשפיע נשמת חירות, בבהירות אור וחיים

יות עם רב ודורו ת   וממנו פלגים יזולו להח, בעצם יומו, תורהה הראשון מהמקור האלהי של אימרת

שנים ותקופו ת  , להמשיך אור חייו למשכי זמנים, " ממצרים[ ם]צאתי זכור את  היום הזה אשר"ו. עולמים

החופש האצילי המסיר את כב לי העבדות של הרשעה , וכמו  הגאולה. נאמר בעיצומו של יום, של דורות

, וממה מרומי שמי שמיםההופעה האלהית השלמה הר, ן המגמה של החופשכ כמו, שבפסח, והטומאה

מק ור , בשבת , המבסס  את העולם כולו בהוד מכונו, כללי והפרטי למגמת  מנוחתוה המובילה את האדם

לא היה אפשר להיות מזיל מטלו , " זכור את יום השבת לקדשו"ו. נתנה תורה, העדניםו המנוחה

ואות עולם שבין . יה תמידא בעצם הנקודה העליונה הזמנית שהיא שופעת את אור  חי"כ, עולםב העליון

מנוחה ה לאושר, המביאה את העולם ליום שכולו שבת, תמציתה של כל התורה כולה, להי ישראל ועמוא 'ד

ע "דכו, בעיצומו של יום ,בעצם נקודת האורה בשעתה, צריך הוא להיות בשבת דוקא, העליונה בכל מובניה

  _.בשבת נתנה תורה לישראל 
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מנצחת ו פועלת, השומרת את תפקידה, קבועה ומסודרת, ישנה הופעת קודש. רחא כי פליגי בקביעא די

הבלתי  , הקבועו ההארה של הצד הנצחי, זאת היא קדושת השבת. אינה נופלת תחת השינוי, מצד עצמה

המסגלת  , ופעה מתחדשתה ויש עוד. המשפיע חיי עולם על נשמות כל דור ודור, שיש באופי הקודש, משתנה

זהו יסוד קדושת , משתניםה ח את כל ה שינויים הזורמים בשטפי הזמנים והמאורעותאל אוצר הנצ

אין מקום לדברי , עוז הנצח שלהמ ביחש התורה אל. שבקביעות החודש הם תלויים, המועדות, הזמנים

רק בשורש , ילוקי המחשבות לפרטיהםח ,יסוד כל פרטי הדיעות המשתנות. ריבות של מחלוקת ודיעות

ע לא פליגי דבשבת נתנה "כו, נצח בקביעותוה ולעומת מה שביחש. נעוץ הוא, ה הזמניתהופעת הקדוש

  _.כי פליגי בקביעא דירחא , תורה לישראל
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כוכב שאנו ה זה, כ אלינו יושבי הארץ"זה המאור הקרוב כ, הירח.  רבי יוסי סבר בחד בשבא איקבע ירחא

קדושה הקרובה ה .חודש שהזמנים מתקדשים על פיואשר על שמו נקרא ה, כ פעולתו עלינו"מרגישים כ

לארשיל . רות רואבה להקדושה העליונה אשר, בכל מילואה בלא מחסור, לרוחנו היא הראויה להתלות

, מקפת את כל הדורותה התשודק רואב תבשה םוי םצעב תולגהל היוארה, הרות הנתנ וב רשא חוראיהו

מו אל הקודש העליון את  כל  ע לקחת, להקבע בחד בשבאצריך , הנושאת דעה למרחוק לתן צדק לפועל כל

, מכל המשתנה ועובר, וכן חולני קטןת למען דעת שלא ישאר שום, כל ימי המעשה הקודמים לו, החול כולו

  _.שהיא חיי עולם,  ורת אמתת י קדושתה של"ע, שלא יקבע בהמהלך הגדול של הוד הנצח
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, חיים השלמיםה הקדושה העליונה היא הבעת.   חולשא דאורחא ובחד בשבא לא אמר  להו ולא מידי משום

שהמחשבות , הטהורהו היא מפריעה את ההתפשטות האצילית הרחבה, העיפות כמו העצבות. בכל מילואם

אינן יכולות להתרחב , בהןש בטהרת היושר והטוב הבלתי גבולי, וההרגשות העמוקות, הרמות בקדושתן

, ברות למתלעותיו של העמלק הרוחניל העיף והיגע יוכל תמיד להיות. על הנפש העיפה, בשלטונן המלא

קדושה עליונה יתאחרו מעט עד אשר ישוב הכח ב הקדושים, ויותר טוב שהרשמים. אשר לא ירא אלהים

גבורת הגויה והבשר אשר עליהם תכונן גבורת הרוח , בורתוג ויחוש את, לעיף והחלש יוכל לומר גבור אני

לצייר שהמבוקש , שתוכל הרשימה להיות מזדייפת, בעת החולשהו .ת כסא כבודהא, והנשמה העליונה

זאת המנוחה , צריכים להניח לעיף, רשלנות החיים ומיעוט צביונם, חולשהה האלהי האידיאלי היא אותה

ואז   , והכחות הגופניים והנפשיים יחלו ללכת במסלולם האיתן והבטוח, יקבץ החילש עד , 1הניחו לעיף 

לזאת יומא  . על ניצנים ברוכי אל' כטל מא ת ד, ור החיים האלהיים כרביבים עלי עשבא יהםיפול על

, יואל א 1.. כב _.לא אמר להו ולא מידי משום חולשה דאורחא , המטושטש בעיפותו, חילת החולת ,קמא

. ב, דברים לג 5. .בי, ישעיה כח 4. .ד, י יואל ב"עפ 3. .חי-יז, י דברים כה"עפ 2.  .יז, איוב כט. יד, משלי ל. ו

  .מיכה שם 6. .ה, יכה ומ
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לא תהיה ש ,עברה המנוחה למטרת קיב וץ הכוחות". ואתם תהיו לי מ מלכת כהנים" בתרי בשבא  אמר להו 

סגולה ביקרת  ה מיד מופיעה, הסגולה הרוחנית מתדלדלת ושלא יתטשטשו צורותיה מפני כשלון כח

. ישתלמו מכשיריהש מוכרחת וצריכה לצאת אל הפועל אחריזאת היא הסגולה המגמתית  שהיא , תפארתה

עוד לפני ההכנות , שבא ב מיד בתרי. היא כבר בעינה נמצאת בכחה, אבל גם לפני התגלמות המכשירים

כבר נאמרה , השלטתה על החייםו הגדולות הדרושות להתגלות אור של מצב  הנשא ברוממותה של הנשמה

תבלטת במ הותה האמיתית של האומה מ שהיא, קדושה העליונהמטרת סגולת ה , המטרה היותר אחרונה

וקדושים , מדריכים עליונים לעולם כולוו מורים, " ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", בכללה

שעין  , גדולות הנן התוצאות היותר מאוחרותה אלה. היחידיים והלאומיים, בחייהם החיצוניים והפנימיים



להודיע שהמטרה היותר , עשה במחשבה תחילהמ וסוף. ל הסיבובים אליהןצופיה מרחוק לנהל את כ' ד

והמכשירים הטובים והרעים , תפצלים הם הדרכיםמ כ"כ, אם שכדי להשיג אותה, אחרונה בטוחה היא

גם הם מכלל השליבות שדורכים על  , 1הגיהנם שנבראו בשני ו המחלוקת. כולם משמשים הם להופעתה

כבר , ולפני כל הכנה וכל פעולה בחירית , 2בר אלהינו יקום לעולם ד אבל. רהידן אל רום ראש פסגת המט

בתרי  בשבא אמר  להו , והוה בסגולה עצמית גם  מראש  מקדם, ימיםה הובטחנו אל מה שיהיה באחרית

 . ח, ישעיה מ 2. .ו, ר ד"ב 1.. כג _" .הניםכ ואתם תהיו לי ממלכת"

 

ck . 

 
כל יפעת ב ,המרומם והרחוק, רי שמציבים את האידיאל הנעלהרק אח. ל מצות הגבלה" בתלתא בשבא א

עוזבת את  כל דרכי ה ,אז יש לחוש מפני התפרצות פתאומית, והנשמות מתעוררות להגיע אליו, תפארתו

תגלותו של האור הגדול ה אם באים לצמצם את הרעיון לפני. ההדרגה ומביאה הריסות ושבירות בעולם

צורה הרוחנית העליונה של נשמת  ה ומטשטשים את, מאפילים את הדעתאז , והרחב המאיר אפסי עולמים

, לעיני הרוח, כללי יוצג בתמונתו הבהירהה בהודו, אבל אחרי שהזוהר העליון. האדם השואפת לגדולות

אז במלא אורה של , תצא להתעוררותה, ולםע החובקות זרועות, והשאיפה העליונה להמטרות הגדולות

. רפיון ורשלנות כמו שיש לחוש להתפרצות עוברת גבוליםל כ"לא יש לחוש כ, ייההנשמה והתקוממות זיו ח

אחרי שמגדל האורה  הוצג  ,  2" ואתם תהיו לי מ מלכת כהנים", שבאב רק אחר שכבר נאמר   בתרי, כ"ע

צריכים לעצור בעד שטף המרוצה שלא יעבור , איפתם המאירה והגדולהש לעיני ישראל לדעת את רוממות

  .ו, שמות יט 2. .שמציגים: ל"אולי צ 1.. כד _.מר להו מצות הגבלה א לתא בשבא ובת, גבולות
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רוחני ה הדוחפת את כח, רק אחרי שבתחילה באה ההארה הנשמתית העליונה.  ברביעי עבוד פרישה

רוחנית ה המשוערת בהשערה אלהית לפי היכולת, וההגבלה, שבאדם ובאומה להיות עולה למעלה

הסדרה ה אז נאותה היא מאד,  את השיעורים הראויים להצעדים של ההתעלותמודדת, והגשמית

נטיותיה ו תיה[יו]התפעלו, להפריד את הנשמה הזכה מההסתבכות ברגשי הגויה וכוחותיה, המעשית

התפשטות של ה לא די שלא תע יק את , והפרשה זאת. שבתחתית המצע של טבע החי אשר באדם, הגסות

במה שתכשיר , להש  האדם אלא עוד תרחיב אותה בטוהר הגבורה העליונההקומה החיונית האמיתית של

,  אליה עלתה האומה כולהש ,מתוך מעמד הקדושה היותר אדירה, אותו להיות מקשיב לקול האל הקדוש

באה במקומה  , "י ממלכת כהניםל ואתם תהיו"שבאה אחרי הדיבור של , ואחרי ההגבלה. במעמד הר סיני

  .ו, שמות יט 1 ._.העובדא של הפרישה
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אשר מטעם , תכליתוו כשם שהקודש הוא המגמה של החול תעודתו.  ורבנן סברי בתרי בשבא איקבע ירחא

, עליונה מבלי השאיר דברה שהכל יקשר בקשר האידיאליות של הקדושה, זה ראוי שכל החול יתקדש

, לעצם החול בהשארו במקומו רך ע  כן  יש-שאור החיים המגמתיים לא יקבעו עליו את רישומם ו חותמם 



מפני המשל של , ת התוכן המלא של הכללא או בתור רעיון מפורט המעשיר, בתור הצל המבליט את האור

' הארה הראשית העליונה של אור עולם אשר לתורת ד ה על כן למטרת. הבדידות וההפרדה שמוכר על ידו

. להכללתו בתוך המערכה של הקודשכמו שיש פנים , עינוב יש פנים להשארת הראשית של החול, אמת

הרות רוא תעפוהל דחוימ , חוראיהו, ושארה םוי רובע ירחא תויהלן והתחלת הגילוי של הקודש תתכן 

  _.קבע בתרי בשבאי ,תויהל ושדק יוליגב שדוקמה
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חול ה כשם שהתכנית שמכנסת את  כל. משום חולשא דאורחא,  בתרי בשבא  לא אמר להו ולא מידי

למה עם ש כדי לעכל יפה את החול ולמזגו מזיגה , קודש היא צריכה להיות איתנה בכחותיהלמערכת ה

פי ההדרכה של  ל כן הוא גם, עד אשר אי אפשר שיוחל כבר תוכן של השפעה חיובית בחד בשבא, הקודש

משביח את החמרא היושב ה  ,1למען היותו בדמות דורדיא דחמרא , בטבעו וצביונו, השארות החול בעינו

קודש הצריכה לשעבד אליה את החול ה ההופעה הראשונה של, צריך שלבד החול, ליו ושוקט על שמריוע

מען לא יתטשטשו הציורים העליונים  ל ,לא תסבול שום חולשה גופנית, בכל תמותו וצביונו הגמור

מא  כ יו"שהוא ג, ובתרי בשבא . עט להאירומ שאור החיים יוכל רק, מבהירותם בהצטיירם בחומר חלוש

לא א מר להו ולא  מידי משום , חנה הקודש פנימהמ כעין הציור שבתכנית המכנסת  א ת החול אל, קמא

'   אורות עמ.  שטו' עמ, ב"אורו ת הקודש ח, ב, ועיין זוהר ויחי רלז.  ב, מגילה יד  1.. כז _.חולשא דאורחא 

  _.שכט' עמ, ג"ח. פה, עד
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הרצאת האידיאל  .בחמישי עבוד פרישה,  מצות הגבלהל"ברביעי א, "ואתם תהיו לי" ובתלתא אמר  להו 

חיים הטבעיים אל הרוח ה הכשרת, הגבלתו באופן שיכנסו שביליו לתוך החיים המעשיים, הרחוק בראשית

חסנה הנורא של השאיפה  מ שהם מלאים, הגדול ההולך ומנשב בתוך החיים המעשיים והרוחניים יחד

ואתם  תהיו "ימים של אמירת ה לה השלש מכוונות עבודותשאל א, המקפת אשר  להאידיאל הכללי הגדול

חול מובדל ועומד מן הצד  ה בהיות, שוים הם בסדרם, של הגבלה ושל פרישה , 1" לי ממלכת כהנים

כי  . יי הקודש מראשית התגלותוח בהיותו בעצם תומו כמו בהיותו הולך ומתמזג בתו ך, והקודש מקשרו

והשפעה  . חיים הלא ממזג הוא  את  הכלה אבל עצם,  ת הזכריתההבדלה של החול היא רק הבדלה נימוסי

, חיים הטבעיים אל ההסתגלות של הקודש העליוןה והכשרה של, הגבלה מדותית, של התעודדות לגדלות

בסיומו ההכשרתי [ ובחמישי], (וברביעי)' בד, תלתאב שנסתמנו, לעולם הם ענינים נכבדים ומוכרחים

  .ו ,שמות יט 1.. כח _.דעבוד פרישה
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אלהית ה הקדושה. י יום אחד הוסיף משה מדעתו"ל ר"א, י"קשיא לר, "וקדשתם היום ומחר" מיתיביה 

'  שר נתן ד א שבטבעו הקדוש של אור הדעת , צריכה היא להתמזג יפה עם  הקדושה התולדתית, העליונה

והתורה מתקיימת  , לםעוב מופיע' אור ד, י המיזוג הנפלא הזה של שלמות התורה ושלמות הדעה"וע. לאדם



ולפעמים . מהם ומסתעף מהםע וכל הנלוה, ומתקשרת בכ ל מילואם של רוחות החיים המונהגים על ידה

ואור , גדול ורחב מרחבי שחקיםה אור המקיף, העליון ואור הדעת התחתון' נראים הדברים כאילו אור ד

אבל  . קרא יהיה כלוחם על הדעתוהמ, הז הפנימי המרוכז באוצר הדעת אשר לבן אדם הם כסותרים זה את

ויחדו לאחדים יהיו , דעה מתמזגת עם העיקרה והתוספת של, בנין ק דוש ועליון יבנה, דוקא מקשיא  כזאת

משטחן  , הכנה הרוחנית תבלט מפ שוטו של מקראה ואם המהירות והדרך הקצרה של. וזה את זה ימ לאו

ואור תורה יצא כצאת השמש בהוד , ישהגדיל את הדרי ,יבא אור הדעת ויאריך את התוכן, של דברים

באה ההופעה ש יום אחד , מסנף ביחוד את כל  החול אל הקודשה ,י "ואם  היום ומחר קשיא לר. גבורתה

 , 1קור ברכת  התוספת של הדעת אשר בה חדרים ימלאו הון יקר ונעים מ וזאת  היא. הוסיף משה מדעתו 

ןדמהא יהלאב ךרבתי ץראב  "ו , 2תהלל המתהלל דעת אותי אשר בזאת יה הלא היא, ובו יבורך ישראל

המעלם , איה . "4" מוליך לימין משה זרוע תפארתו. "תהלל באלהי אמןי והמתהלל בארץ , 3" ךרבתמה

י משלי "עפ 1.. כט_  .6" ישמח משה במתנת חלקו . "5איה השם בקרבו את רוח  קדשו , ת רועה צאנוא מים

  _.תפלת מוסף לשבת 6. .יא, שם שם 5. .יב, שם סג 4. .טז, ה סהישעי 3. .כג, י ירמיה ט"עפ 2. .ד, כב
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תגלה מ ההתמדה של חזיון נפשי כשהוא. ה עמו" דתניא שלשה דברים עשה משה מדעתו  והסכים הקב

ושה היא את  ע או שהפעולה המבולטת(: באחד מהם)יש בה שני צדדים שהם מפרשים את ערכו , במעשה

קונה הרוח את  , תמדהה א בחזקת "שהוא כבר דבר   בלתי מקרי כ , לש פעמיםובש, חינוכה על מהלך הרוח

הופעות מוכיחות הן על תוכן ה או שאלה שלש, פ אותו הצביון שבשביל המגולה אשר נכבש"עצמיותו ע

שהסכימה , והדעה של משה. עשית זומ י הופעה"יש בו זה האופי המתבלט ע, משורש הוייתו, שמאז, הרוח

היא צריכה רק גילו י  , שרשית ממקור הנשמהה הדעה העליונה. ה משום שני אלה יחדיש ב, לדעת המקום

.  לדעה של מעלה, ה"עליון המסכים אותה לדעת הקבה לדעת שקנתה לה את התוכן, מוחשי להופעתה

, קנה לו את הוייתו, י הסתגלותו המוחזקת"ע, חזיון מוגבלו המתלבש כבר בציור, והדעת התחתון המעשי

, י שלש פעמים"ושני אלה הצדדים באים ע. ה הסכים על ידו"הקבש ק בהסכמת דע תו למהלהיות מוחז

מצד הדעת ה עליון או , או בצורה בירורית למפרע, בשתי הצורות,  קרה בודדמ המוציאות את הדבר מידי 

מצד הדעת  התחתון השרוי בדרגה , מטה את ה תוכן הנפשי אל המבוקש מכאן ולהבאה בצורה חינוכית

, ובשני הצדדים יחד הושלמה התכונה בשלשה דברים שעשה משה מדעתו. מוגבלתה הנפשית

  _.ה על ידו "קבה והסכים
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ם היא   ג וההכנה הזאת, הכנת האדם והאומה אל התורה הרי היא בכלל תורה.  הוסיף יום אחד מדעתו

וכרות ברוח מ ותשהן צריכות להי, שכליות ומוסריות, אמנם ישנן הכנות כאלה. מהמקור האלהי נובעת

אדם להיות כבר כלי ה עד שעל ידו יוכל, וכח ודאותן צריך להיות מחודר בתוכיות הנשמה, האדם פנימה

וגם זאת  ההכנה  . רחות חייםא ולתורה אלהית מסורה שת למדהו, מוכן לההדרכה האלהית שתופיע עליו

מקושרת עם , ח רועה נאמןולה ברוכ אורה של תורה שהיתה ספוגה. לישראל מכחו של משה צריכה להיות

איה השם בקרבו את רוח קדשו מוליך . "לשוןו היא הסגולה המיחדת את ישראל מכל עם, דעת רוח קדשו



שהוסיף יום אחד , ו של הכנה אשר לקבלת התורהז ואב לכל זה היא הוספה . 1, "לימין משה זרוע תפארתו

  _.בי-יא, ישעיה סג 1.. לא _.ה עמו"והסכים הקב, משה מדעתו 
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וכנר  , רטיותופ אסור במאסר [ הוא]הרי , עם כל הרוממות שיש  ברוח האדם בגדלו וטהרו.  ופרש מן האשה

הב רשא לכו ם מאור העליון הזורח, נחשב הוא לגבי אורה של שכינה הכוללת כל ממש, לפני אבוקה

יינחורהו ם יציהתר, כֿגהת�ומבהו הדלותה, היתויטרפ לכב שדוק האלמ היוהה. םימלועה לכ לעממ

כולה , להים עליוןא חורב, היתודיריו היתוילע לכ, התשפוחו הירוסאא לכ, םיישעמה היליבש תויטנ לכו

וא צריך מעולמו לבא לעולם ה אבל כיון שהאדם הרי. כולה כוללת כל היא, היא' כולה אוצר ד, קודש היא

רם איזו הסתגרות באהבה פרטית וג פה צריכה המקוריות של ראשית הדעת להיות נשמרת מתוכן, הגבוה

ינו יכול להיות גם מעט קט מוסגר   א רועה נאמן. ה היא מסכימה"אמנם דעה זו לדעת הקב. אף לרגע

כולו , עולם כללי, הוא' עולם ד, ועולמו. בעיט אפילו מצד איזה מגע , במסגרת  מצמצמת את הפרטיות שלו

אבל הולכת  היא למשרים .  אלא מדעתו, ה זול שמירש תצא  הכרחיותה, אבל לא ממקור  דע ת עליון. קודש

היסוד לההשתאבות הנשמתית התמידית באין הפסק רגע בנשמת  ו .למעלה למעלה ומסכמת לדעת המקום

, הוא מה שפירש מן האשה מדעתו, תורה להופיע לאור עולם באוצר חייםה שרק משם יוכל זיו, כל עולמים

  _.דוי ה על"והסכים הקב

 

bl . 

 
טוב המוחלט  ה .מצד דעת גבוה לבדו לא היה צורך לשום קלקול ושבירה שיהיה בעולם. ת ושבר את הלוחו

ד התאים לדעת ע אבל דעת הגבוה הולך הוא ומשתפל . 1כל רע לא יגורהו , המתפשט לאין קץ ותכלית

בלתי פוסקת של הטוב   ה להכריע עולמים מוגבלים ויצורים בעלי חפץ וכח מצומצם אל השאיפה, תחתון

שהיא מוצאה , מסכימה עם דעת עליוןה זוהי דעתו של משה. אין לו, הפסק ותכלית, שדוגמא וערך, העליון

שבירה תוכר האיכות הגדולה הכפולה ומכופלת של  ה שלפי גודל האיכות של, מטרה בשבירה לשם תיקון

פ "עכ דוקא "ע. סחרית על הריוח המקווה בה בהצלחתהמ כדרך שיוכר מהוצאה של איזו הכנה, התיקון

ילוקט אחד אל אח ד   , ומשברים אלה הנוראים. אה שבירת  הלוחותב ,ה מסכים עמו"שהקב, דעתו של משה

  _.ג, ישעיה סד 2. .ה, י תהלים ה"עפ 1.. לג_  .2" א ראתה אלהים זולתךל עין", אור ישועת עולמים שלמים

 

cl. 

 
תגלים  מ כשהם, המרומםשהקודש והחול במובנם , הדבר פשוט. מאי דרש,  הוסיף יום אחד מדעתו

תחתון של היצור ה אז הדעת, ודעת עליון עם דעת תחתון מתאחדות, בתכונתם העליונה בהשפעה הדדית

וספה זו שהדעה העצמית ה .דעת היוצר וצר צורה, עולה עד למרומי הכרתה שיסוד הוייתה היא דעת עליון

ואם מדעתו . חר הגלותהא ,רהמוצאה היא את שרשה חבוי בעומק דעת עליון באורה של תו, מוסיפה

, תאחדו בכל מלא הוייתםי לתמם את החזון שנשמת החושב ונשמת השפעה האלהית, הוסיף יום אחד 



  _.ננו שואלים מאי דרש ה שעל זה, בתורה, עלינו למצא את מקור התוכן של הוספה זו בדעת עליון

 

dl. 

 
היום והלילה . יהל וליליא דהאידנא נפק,  עמומה למחר לילו עמו אף היום לילו, היום כמחר" היום ומחר "

ניניהם ומהותם ע כמו שהם מתממים ומשלימים בחילופי, מתממים יחד בהשפעתם את רוח האדם

יוחד להשפעת הרוח מכל מ היום. את הגידול ואת המש כת החיים בכלל, את המזג, המיוחדה של כל אחד

, הלילה מיוחד בהתעמקו ב תוכו פנימהו , ידםמקבל הוא ר שמי הסביבה ומתעשר ומתג דל על, מה שמבחוץ

מתיחד עם הוייתו המיוחדה ומתכנס  , עצמייםה מסתלקים השפעים החיצונים והרוח בודד וצולל בתהומיו

העולם המסבב אותו  , בעושר וטוהר, ני היסודותש בהשתלם באדם אלה, ורק אז. יותר ויותר אל תוכו

ויוכל לבא לצעוד בארחות , צביון השלם במהלך הרוחה בא, והעולם הממלא אותו פנימה בכל כליליותם

מוכרחת להיות מכוללה מכל התוכן , ל הקודש כ עצם הקודשא ההכנה. החיים המשוכללים מכל צד ופינה

ותחילתן של ההתחלות אשר להכנת  . הלילה יחדו ישימו עליו משטרםו והיום, שעל ידו תשתלם הנשמה

המקביל לעומת השלמות הגדולה שהקודש הכולל , א שום מחסורל הענין בלכ צריכה להיות מלאה, הקודש

או כח התוכי של עצמיות הנפשיות או כח הסביבי , בהחסר מההתחלה של ההכנה כח אחדו .כל שואף אליה

הרי הדבר צולע ונחשב להכנה מומית אשר לא יוכל  , ת העולם החיצון בכל עושר שפעיוא המרשם

ליליא ו ,מה מחר לילו עמו אף היום  לילו עמו,  להיות היום כמחרכ מוכרח"ע. שלם להתקשר עמהה הקודש

גדולה לדעת ה המסכמת  בהכנתה, ומוכרח יום האחד המשלים להיות נוסף בדעתו. דהאידנא הא נפיק ליה 

  .יא, י דברי הימים א כט"עפ 1.. לה . 1של מקורי מקוריותו של הקודש המתנשא לכל לראש , עליון

 

el. 

 
רוחנית ובכל ה בהופעה, הזמן שבו ראשית דחיפתה של התנועה אל ההויה. לבר מהאידנאמ תרי יומי " ש

ממנו מתחילים ש  .1העתה . מתגלה במילוי האיכיות[ להיות]מתוך נקודת התחלתה אינה צריכה , יצירה

שתלך לבא לכלל כ כ"רק אח. תבא הדחיפה הראשית מאיזה מצב שהוא, בהקשבה יכול להיות מקוטע

אם היום הזה כבר נפק ו . שלא תעמד  על המצב החד צדי שתנועת ההתחלה באה מחמתותדע, השלמה

שלמים בכל ,  ת יקרתהא הממלאה את הנשמות, צריכים להיות תרי יומי של ההכנה הממושכת, לילו

לרבי שמואל אבן תיבון , ביאור השמות הזרים. עג, עיין מורה נבוכים א 1.. לו _.לבר מהאידנא , צביונם

  .ערך עתה

 

fl. 

 
ם להגלות ה התוכנים הפרטיים יכולים.  דלא שריא  שכינה עד צפרא דשבתא, ה עמו"ל דהסכים הקב" ומנ

כזו המג מה  , לכ אבל התוכן הכללי המקיף את , י הופעה פרטית שהיא  כלולה באיזו צורה של דיבור"ע

ולא כל ,  מספיק לותגלהמ אין כל דיבור, הכללית של איחוד הקודש והחול במרום קדושת שרשם ועל ידו

המציינת את  כל   , בשב ואל ת עשהש א הדומיה העליונה השלילית"כ, פעולה המציינת איזה סניף   מיוחד

  _.ריא שכינה עד צפרא דשבתא ש ממה דלא, וזה יצא בגילוי ההסכמה, כ"תוכן העשה הבא אח



 

gl. 

 
 םילגתמ ד ע  ע כשם. קיים לעדהעושה אותו לחי ו, התוכן המיני הוא היסוד המנצח באדם.  ופרש מן האשה

.  רוחני הקיים בעצמיותוה תב לעופ אוה ןָכ ךרעב ונגכ, תינפוגה םתמלגהב הז חכ י"ידע םימייקה םייחהש

המזריח ומבריק אותו , חייםה הרי הוא היסוד המקיים את אור, שרשו של כח זה בפנימיותה של הנשמה

בהתגלמות החיים אין הזוהר המקורי ש תוךומ. לכל שלל צבעיו הרבים המתנוצצים בבהירותם הנפלאה

ת להכיל בתוכו מעין נובע זה המתג ב ר   [ו]פרטיה קצר הוא הכח המחזיק של, הזה מתכנס באישיות מיוחדת

מתעלה על כל היא האישיות העליונה של . דורי דורותו הרי הוא מנביע מיניות. בשפעת אורות חייו עדי עד

דורי דורות , אין מצר לגודל נשמת נשמות זו, זיון והופעהח ,המתעלה על כל נבואה, אבי כל הנביאים

בים אורים אחד  ג דול ומלא נהרה [ הם טבועים( ]היא טבועה)הרי , ורד ומיניות מוחלטה המתפצלת לאלפי

תאבאשה  . מלוגמ תוינימ תנוכתל תקקוז תומלגתה תעיבת ןיאת ,אין צורך של התפשטות מחולקה. אין די

בתוכנם המתנשא לשיגוב דור  , 1" לא תוהו בראה"מלאו אשר ו יצירת עולםאשר להם זקוקה  1ייחו 

הכוללת בקרבה את כל הוד המיניות של , חיי האישיות הנערצהב אין להם יחש ותביעה, דורים במקוריותם

גדולה מיוחדת . רק מתגב ר והולך, תידים להיות שואבים ממעינו שאינו פוסקע שהם רק, שפעת דורי דורות

ותוצאתה היא העובדה , ת הערך המיני לגמרי מיסוד האידיאליות אשר לנשמהא ת וסלקהמסלק, זו

  .יח, ישעיה מה 1.. לח _.שפירש מן האשה 

 

hl. 

 
עד , קרבוב את האדם למרומיו וקובע את אור שורש נשמתו העליונה[ המעלה]עומק דעת כזה  .  מאי דרש

באמ ת   , חלטת חיים זוה אוב את חות ם האמת שלז לש"הוא נדרש בכ, כדי הכרתו הבהירה בערכה המתעלה

ובזה ב אה . שר בתורת  אמתא ' זו היא האמת היוצאת מדבר ד, המוחלטה של אור אלהי עולם בעולמיו 1

  .מהאמת: ל"אולי צ 1.. לט .רשד מאי, תביעה של מקור הדרישה של עובדה נשאה זו לכלל שאלה

 

n. 

 
, יננו נראהא שמפני גדלו, פורט שיש באוצר גדול כלליו הוא מגלה את העושר המ"הק. ו בעצמו" נשא ק

ו בעינה באוצר אור ז אכן מוצאים נקודה. מפני שהזיק היחידי כלול הוא ונטבע כולו באור האבוקה הגדולה

ומשם באים , פרטיותה כ גדול ואמיץ עד כדי לכסות על הנקודות"שאין השטף של הגלים כ, פחות

שמתוך שפעת רוב אוריו , עליוןה נקודות הללו שבתוך האוצר הגדולאת ה, מכירים ומבררים, ומחליטים

הנובעים מתוך עולם עשיר  , וסר מעשייםמ וביחוד מת בלט הדבר לג בי ערכי. ובהירותם לא יוכלו להראות

אבל . תקטנת ומ תגלמת באיזו הגבלה צמצומיתמ שיבאו בירוריהם רק כשהאורה, קדוש ונשא עליון

, ו"מתגלה לפנינו מיד באור ה מתעלה מדין ק, הושפלהש רת האו רההחמדה הפנינית שנמצאת בשד

  _.ו בעצמו"נשא ק, המתנשא משפל אל רום

 



`n . 

 
אל תגשו א ל " אמרה תורה, וקבע להם זמן, ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהם אלא שעה אחת,  אמר

הטבעיות החמרית . כמהו על אחת כמה[ ואינו קובע לי זמן]אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי , "אשה

היא מעכבת את האור , המינייםו שהיא מושלת באדם למטרת ההמשכה של החיים האישיים הגופניים

אבל למרות העיכוב . שליטתו המלאהב מהופיע באדם', אור ד, העליון שהוא הרבה למעלה מן הטבעיות

מריותו וקישורו הגופני למרות חו, האדםש ,אין זה מוכרח שלא יוכל איזה זמן קצר לבא, הגדול הזה

מובן הדבר שלא יוכל . מקור העליון שממנו חוצבהה שוכח הוא את הכל ומתעלה עם נשמתו אל, האמיץ

ואז יועם , חומריות השלטת תחדור לעמקי ההכרה וחגוי הרצוןה .ענין נשגב כזה להמשך זמנים גדולים

ולפעמים יש שההסכמה . פשרי מאדאבל על שעה אחת הדבר א. ודוה האור העליון ולא יראה עוד בכליל

כ שמסתגל הוא "והרוח הכללי שבעולם יש ג, דעה אל אותה השעה הרוממהה מכוונת את(ה[ )היא]האישית 

שגבה שאין אנו יכולים לדעת את גלגלי הסבות העליונות הללו שהזמן הקבוע גורם נ לאיזו רוממות רוחנית

עד  ש  , כ מעיק  על ההזרחה האלהית"הבשרי הוא כוהנה ראינו שהיחש  . 1צון מילתא היא ר ועת, להם

ו  , שאפשר לנשמה למרוד בכל תפקידי הגוף לשעה, א שעה אחת "לא דברה עמהם שכינה כש ישראל

ליונה ע כ התנשאות רוחנית"ואפשר שהסביבה גורמת ג, שאפשר לרכז את הרעיון בהכשרה, הם זמן ל קבע

" . גשו אל אשהת אל"ועם כל זה אמרה תורה ,  ידםפ הסדרים הנעלמים שהופעות הזמן מתגלגלות על"ע

הגדולה האיכותית ל הזיקוק התולדתי יש בו מש ום הכהות הכמותית המנגד ת,  הרושם הגופני מעכיר הוא

שהוא אינו , ו הוא"דין קו .,והרושם הנטייתי פועל את  החשכתו, המתאצרת בג ודל של אישיות מיוחדה

שבכל , גדרים הרוחניים שלהמ גם, ולה מגדרי הטבעיות כולםהע, הולם למעמד עליון של גדולה נפלאה

האיכותי שולט בו תמיד ולא ישפל גם לרגע אל  ו המעמד האישי, ולא קבע לי זמן, שעה ושעה מדבר עמי 

. ב, יומא ס ט . א, עיין ברכות ח 1.. מא _.חת כמה וכ מה א על, ו"מדין ק, הכמותיות ותולדותיה הטבעיות

  .א, סנהדרין סד. א, ביבמות ע. ב, תענית כד

 

an . 

 
ואתה פה " [בתריה]וכתיב " לך אמור להם שובו לכם לאהליכם"דכתיב , ה על ידו" ומנא לן דהסכים הקב

ין בתוכני הקודש  ב החק המוסרי בכ ל ערכיו בין במדות". פה אל פה אדבר בו"ואית דאמרי  , "עמוד עמדי

החובה גדולה היא . ל טבעש   הצורה של חובה והצורה, מצטייר הוא בש תי צורות פנימיות זו מזו, העליונים

. הטבע גדול הוא בעמקותו ורישומוו .מופעה היא ממקום גבוה הרבה יותר מערכו של האדם, בעליוניותה

יש מקום לשני מיני  . הכרה בין בדרך נבואהו בין בדרך חכמה, ובכל גילוי. מתחבר הוא בטבעו של אדם

והופעה . תחלפים בתכונתם בין  חובה לטבעמ שהם,   את  אורוהקיבולים שהאדם המוכשר מקבל בה ם

בינו לסמן על ידה את נבואתו העליונה המיוחדת ר שבססה את יסוד איש יותו של משה, כללית עליונה זו

בצדה החובתי ובצדה , ריכה היא להיות מובנת בשני הצדדיםצ ,אשר לא היתה כמוה לא לפניו ולא לאחריו

ואתה פה "וההגבלה החובית מתאמת היא  להציווי . ליון שבבחיר האדםע ותרהטבעי של הטבע הרוחני הי

פה "וההגבלה הטבעית תוצאה היא ממדרגה העליונה של , " כם לאהליכםל שובו"שלעומת " עמוד עמדי

וממילא אין  , א לרוממות ע ליונה כזאת שאינה מתמשכת למין"ה מקום כב שאין, " אל פה אדבר בו

והרי הוא נפרש ומתעלה מכל תוכן מיני בתו ר תוצאה של  הופעת נבואתו כולה , מיניותה לבעליה יחס עם



 הנשא מכל יציר ת33>1שעולה על לב איש אלהים , עליונה המרוממה גם מכ ל לימוד פרטיה ומדריגתה

הטבעי , ה על ידו משני הצדדים"גדיר א ת ד עתו שהיא מוארה ממה  שהסכים הקבמ שהוא, נברא

  .א, תהילים צ. א,  לגדברים 1.. מב _.והחובתי
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רבה יותר ה העולים לפעמים, לא רק הוד החיים העליוניים בעת פריחתם.  שבר את הלוחות מאי דרש

א בהתפלש האור "כ .לא יצאו אל הפועל להזריח אורם בעולם, מהמדה הנאותה לעולם וליצוריו המוגבלים

והם , ערכים לכל יצורי עולמיםנ ו להזיל חייםהעליון שלהם דרך אותם צינורות הקודש שמפי יוצר כל כוננ

כי אם גם משבר  , כל אורחותיהןל הם הליכות של התורה המתהלכות בכל אותיותיה וקמטי דרשותיה

, בריות בהשפלתן לקלוט אותו בבהירותוה מפני שלא יוכלו, החשכה והסתרה של האור, המוכרח לבא

גם , אחרונה לאור הגנוז היותר עליון ומגמתיב ייםשרק הוא יכשיר את הח, למען יתן מקום לאור ממועט

המו רה , תורה וארחות דרושיה מוכרח להתנוצץ אור זהה ו ממאור, בנין יקרא לה, סתירה זו של  צורך בנין

ותאות שאלת מאי דרש לשבר  , מטרת הגלותה באחרית הימיםל ,איך להאפיל את האורה העליונה, דרך

  _.את הלוחות
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[ כאן]ולה כ התורה, "כל בן נכר לא יאכל בו"ג מצות אמרה תורה "שהוא אחד מתריומה פסח ,  אמר

הרי , אינו הולם להש כשהיא נתונה בנתינה אלהית למי, הארה גדולה. וישראל מומרים על אחת כמה וכמה

י "ורדת מגדולתה ומתעכרת עי במה שהארה עליונה זו בעצמה, היא מקלקלתו ומקלקלת היא את העולם

,  אמנם יש גם כן סדר דילוגי לעולם. שוטפ הוא דבר, ה לנושא המעוכר בסדר ההדרגי של העולםהתחברות

תנאים ישנם גם , דר דילוגי זה ערכים יש בוס אבל גם, כ מעכבים בהדרגותיהם"שבו אין היחוסים כ

לקחת גו י  . הפתעה של גילוי שכינה במצריםה  .1הפסח על שום שפסח המקום . בקפיצה היותר נשאה

מ נשאר רושם "מ, ומדת היא לנס בדילוגה הנפלאע ולדורות עולמים, לא נהיתה כמוה בעולם , 2קרב גוי מ

, וגבלים ומלאים בכל צדדיהם הגשמיים והרוחנייםמ יחושי שהוא מבסס את החיים האנושיים שהם

, "נכרכל בן "מ "נשאר בו התנאי שמ, ם כל דילוגוע ואם הפסח[. מתונים( ]מותנים)יחושים וערכים 

איננו סופג בתוכו את [ש]ג מצות "תרימובהיותו אחד ". לא יאכל בו" , 3" שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים"

האנושיים והעליונים מהם , החיצוניים והפנימיים, עולמיםה הסידור וההדרגה שהיא גם היא מאפני בניית

אף  ', והסרת הלב מאחרי דקציצת העיקר באמונה , יסודיתה  הרינו רואים שההמרה-, סביבותם 4וכל 

ויתכן לומר שאין יד הבחירה מגעת לעקור את הדבר היותר , יבייתל שהיא מתגלה רק בצורה מעשית או

שגדולה , ו בתורה כולה"ק,  מ הרי הי א מעכבת" מ-, דרגה שביחוסי הקודשה יסודי העומד למעלה מכל

לישראל , נה עצומה היא לעולםשסכ, וכל להסיר מתוכה את התביעה ההדרגיתת עד שלא, וכוללת היא

אם תתחבר במציאותה לאותו הנושא החשוך שנתלפף עם ישראל בירידתו הנוראה , צמהע ולהופעת התורה

שבירת הכלי המחומר המחזיק אותו ומקשרו אל , הקטנתו, אשר רק עילום האור, עגלה של חטא

,  הצלת האומה והעולם רק הוא היה יכול לפעול את הפעולה הכבירה של-, חמרי המעשיה העולם

שגניזתו היא היא המכשירה אותו להגלות באחרית הימים באור שלם אשר לא , עליון בעצמוה והאור



יהיה ' לאור עולם ואלהיך לתפארתך לא יבא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי ד' והיה לך ד", עדל יכהה

_  .5התפאר ל מעשה ידי, נצר מטעי, ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. אור עולם ושלמו ימי אבלךל לך

 5. .על: ק ניתן לקרוא"בכתי 4. .ב, זבחים כב 3. .לד, דברים ד 2. .הגד ה של פסח. ב, פסחים קטז 1.. מד
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לקול לצורך ק יש דרך של. ל יישר כחך ששברת"ואר" אשר שברת"שנאמר , ה על ידו"ל דהסכים הקב" ומנ

י הקלקול "ע א"ול הוא מוכרח לב א מפני שאי  אפשר להתיקון להופיע בעולם כשיסוד הקלק, תיקון

שאין גבול , ה"ב ואי  האפשרות היא בעצמה מד ה מוגבלת ש היא נאה לנברא ולא לבורא כל. שקדמו

אם  התיקון שוה , שובחמ הרי הוא, אמנם כא שר יעשה האדם איזה קלקו ל לצורך תיקון. ליכולתו העליונה

, א" א-ז "ה מסכים ע"שהקב, יכולתה הנובע מקוצר, אבל לומר על קלקול כזה, ול כזהלקלקל בעבורו קלק

אבל הסכמה עליונה , שה כפי בינתו ויכולתוע ואין להביאו במשפט על אשר, א קוצר יד אנושי"אין כאן כ

ן ק נראה לנו שהוא קלקול ובאמת בעצמו הוא תיקור שהוא, ויש אמנם קלקול כזה. על הקלקול לא יש כאן

א הכרה אמיתית ועליונה ברז "כ, ל הקלקול לצורך התיקוןש ולא רק קיצור יכולת גורם את עשייתו, גדול

ת לא יבא "אי שור הכח מאת השי. ממש' קלקול כזה הוא עצת ד, לקולק התיקון שספון במה שנראה שהוא

" אשר שברת"וכשאנו מוצאים . והחושך 1ה מיחד שמו על הרעה "ין הקבא ,לעולם על הרעה והקלקול

הוא לנו אות נאמן כ י   , ל יישר כחך ששברת "שדורש מזה ר, לוחות השניותה בהזכרת החיבה של צואת

א הוא טוב גמור אלא שהוא מכוסה ומעולף במסוה "כ, א היתה בגדר קלקול מוכרחל ,שבירת הלוחות אז

יישר  , ששברז בקראו בשמו לאמץ כחו ממה "ה ע"והרי זה תוכן של הסכמת הקב. קלקולו של רע

  _.ב' ר פ"ב 1.. מה _.שברתש כחך
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. הא אמרינן יום אחד הוסיף משה מדעתו, יוסי' קשיא לר" והיו נכונים ליום השלישי"ש " ת

המעמד שהיה מוכן לישראל לבא לקבלת  . אלהית המקורית היתה צריכה להתבטא מפורשה הקביעות

היה צריך  ,  שצריך להתחבר מצד המקבליםבלא השקפה אל הצד האנושי, צד התוכן האלהימ התורה

לא , כ אמנם זורחת ההארה האלהית במלא אורה"שעליו ג, למען דעת כי הצד האנושי, פורשמ לצאת

כ "ע. העומד מצדו בעזו, אומה מהמילוי הגמור של התוכן האלהי כמו שהוא מצדו העליוןמ יגרע

ואותו החידוש של , וי וגמורוהרי הוא עש, יום השלישי מצד הדעה העליונה מפורשה הוגבל

, פ דעתו של משה"שהשלמתה היתה דרושה להיות דוקא בת חילה ע', אנושית ברוח דה ההכנה

לבא [ הוצרך( ]הוצרכה), כ למפרע שהיא היא בעצמה הדעה האלהית באין שום גרעון כלל"חא שנתבררה

היו נכונים [ו"]ב , המפורשהאחד עם הביטוי האלהי של הופעת האור מצדו ל השלם[ בשיעורו( ]בשיעורה)

  .י אותו היום שהוסיף משה מדעתו "מתמלא בתעודתו הכוללת עו ומתאים הוא, " לשלשת ימים
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קדושות ה המחשבות". 'ויגד משה את דברי העם אל ד"וכתיב " 'וישב משה את דברי העם אל ד" תניא 

רעיים א רק דברים. ן ובמעלתןבכל מקום שהן עומדות עומדות הן בצביונ, בקדושה פנימית נצחית

נושא מתעלה  ה בהיות, הם יפשטו צורה עצמית ויפסדו מערכם, דברי חפץ גופניים וזמניים, ומוגבלים

אבל . קטנה והפשוטהה בעת אשר נצטיירו הדברים בצורה, למעלה עליונה מאותה המעלה שעמד עליה

עדיין לא  , מו שבכל גו דל שיהיוכ ,להייםהארת היש האמיתי וזיו  החיים הא', אור ד, דברי האמת ה עליונים

והלב בשביב  . אינם נפחתים מערכם, יהיוש כן בכל קוטן , 1" שמים לא זכו בעיניו"כי , הגיעו למדת ג דלן

שכל , יש בו כבר אור חי ים מאור חכמ ה של מעלה, אלהיתה כשהוא פונה בחפצו הפנימי אל העריגה, טהרתו

מונחים הם , שבצורה חיה ועצמית, א לסמן את אותם  הערכים"כבאו י ההצעות של הדרישות והמדעים לא

פ שהדברים "אמנם אע . חפשי ועצמי, טהור, מחפץ טבעי, דורש את  אלהיםה כבר באותו  הלב התמים

אלא שההתקטנות היא רק קטנות  , עם וציורם הנם תמיד עומדים במעלתם העליונהה הנמוכים בהשגת כל

והם , תיו[יו]רעין טרם שנצמח ממנו הא ילן השלם וכל הסתעפורי הם דומים לערך הגה מ "מ, כמותית

אל , ה"המכוונים לאור אין סוף העליון ב, ליון אשר יביא את הדברים שביושר הלבע זקוקים לאיש

אמנם . ושריגי פרטיהם המראים את כחם[ הסתעפויותיהם( ]הסתעפותם)ויפרחו אז בפאר , עליוןה מקורם

ונהרי נחלי חכמה , ה יוצאים סעיפים רבים[ב]שהרי מתוך כל  הגיון ומחש  ,2ילין מ חוץ מזה עוד לאלוה

וההתילדות הזאת של ההופעות החדשות , מכל ערך רוחני, וצאה והופעה של חידושת בדרך, שוטפים הם

הם צריכים לאמן גדול נאדר , לידי התוכנים הישנים השקועים במעמקי הנפש הישרהי שהם הם

ואף כי הערכים .  אל הפועל-ביושר מעלתם ובפארם האלהי , שם באור קד-, יוציאםש בקודש

ינם כלל אותם הערכים עצמם השרויים בלבות התמימים הקולעים אל היושר האלהי  א המתחדשים

כ "ע. מפני יחש הקרבה שבין האב והתולדה, מ הם מתיחשים גם הם אליהם"מ, שרתםי בתומת

וישב מש ה : "אלה שני הענינים,  של מת ן תורהמעמד הנשגב, אותו המאו רע הגדול האלהיב הוצרכו

אל צורת  , העתיקם בעינם מגולמיותם קטנותם', כמו שהם השיבם אל ד, " 'ברי העם אל דד את

באורם , שהיו שרויים בלבבם של ישראל בתומתם, נראו ונהרו אותם הרעיונות בעצמםו ,גדולתם

נראו  , שנראו פשוטים וקטנים, עצמםוהם הם הדברים , גלוי ברב עושר הוצאתם אל הפועלה האלהי

וזיו מוליד , וזוהר מוליד זיו, אור מוליד אור, ועוד זאת יתרה. מרחבי שמים לא יכלכלום, גדוליםו ענפים

ד ע ,אלא באו לידי א ותה מדריגת  הגידול החידושי' כן הלאה עד שלא לבד שעצם הדברים שבו אל דו ,זיו

, י שם לו"עפ 2. .טז, איוב טו 1.. מז _" .' את דברי העם אל דויגד משה", שהיה מה להגיד מהם אומר חדש
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שיב משה לפני ה ה למשה ומה אמר להם משה לישראל ומה אמרו ישראל למשה ומה" מה אמר לו  הקב

מעלה היותר ה כשההדרכה העליונה המתכונת לרום. יהודה' זו מצות הגבלה דברי רבי יוסי בר, הגבורה

, באדם וכל הישש את כל הנשמה ואת כל הקיבוציות, להביא את העולם ואת החיים, עליונה שבמגמות

ובשביל אותה , בתורהש ' י כח החיים מלאי עז ד"למטרתה הנשגבה המצויירה ברום החביון האלהי ע

הקרובה להיות מתגבלת עד , הציוריתו מוכרחת היא דוקא המדה המעשית, המגמה שאין קץ לעליוניותה

ריכה היא הציוריות של המגמה לבא  מ אותו צ ,שתוכל על ידה לרוממם ולשגבם, יסה בחייםכדי אותה הת פ

שאור חיי , שהנשמה התמציתית, תוכן השלם האיכותיה באותו, העליונה' הגובה האלהי של התגלות אור ד

פ אותו הציור הנשגב יכולים הדברים להגיע "ע. כולה לקבלוי ,נשמתו של משה, בה) ים(העולמים שרוי



תוכן של החיובים וההוראות המעשיות שהם הם עצמם הדברים ה לא כמו. בתור העתקה שניה לישראל

, אבל המגמות הציוריות כשהן מצויירות בנשמה הגדולה, עומדים במורדש בין שעומדים בגובה בין, בעינם

לא לו, והשאיפה. משם באות הן אל ישראל כפי אותה המדה הראויה להםו ,הן עומדות במלא עשרן

יה אפשר לבא על ידה אל ה לא, י עור הגובה האידיאלי שיש בציורששבכחה הפנימי הכמוס יש  ב ה כל אותו 

רצון להתכליתיות העליונה קבועים ה אבל מפני שהשאיפה וחשק. אותה המגמה הציורית גם באלפי דור

אי האפשרות ביטוי מוכרח להיות חסר מפני ה ואם, הם באומה הקדושה שקודש העולם הוא מנת גורלה

כ "ע, ובינת הלב לא תוכל לבררו לפרטיו, ליוא לסכם את ה תוכן הכמוס  שבשאיפה שהנשמה צמאה

ובזה מתחברת השאיפה , ת המגמה ל פיתוחה הגמורא נמסרים הדברים בעינם לאותו האומן הגדול שמביא

והשאיפה , מבוקשה של תורת חייםבוההתאמה הזאת של הציור האלהי . עם הציור האלהי ברום גדלו

י "נפגשה פגישת ציור במגמה ומגמה בציור ע, גשם את המגמה האלהיתל הפנימית של נשמת ישראל

וקבל את   , י משה שקבל את הארת הציור ומסרה לישראל לפי כח ציורם"ע, נאצליםה התחלפות המעמדים

הי וזה שהיא אז נמצאת מתאימה אל הציור האל, שאיפתית והרים אותה לפי הכח הכמוס בהה התמצית

י ההגבלה "ע במבוקש ההדרכה התורית בא להוציא אל הפועל בחיים ובעולם את תעודתושהגובה העליון 

נועותיהם וערכם ת ומפנה את כל, המדוייקת שהיא מעמדת את החיים מול האלהים בכל דרישותיהם

ת הרוחנית א כמו החלישול ,המובאה לתכליתה בגבורה של מעלה, העצמי אל המגמתיות האלהית העליונה

לישות החיים ודלדול האמת   ח שזהו אות על, א מבטאה ומציירת ואינה מג שמת דבר בח יים"שאינה כ

ועם  , שאיפה ברורה היא ומקושרת עם החיים המעשייםה  .1" לא כ אלה חלק יעקב", שבמבוקש המגמתי

, לאותה ההגבלהודוקא גובה זה  ג ורם . ל לב כל יצור לעלותע זה הגובה שלה הוא עליון מכל מה שיוכל

לא לפי הגבלתו הירודה , יחוק מעם האור האלהי בתביעותיו מהעולםר המעמדת את  החיים במעמד של

, ה למשה "ל הקב"מה א, זאת היא מצות  הגבלה שמרום החביון ירדה. רוממותה אלא לפי העצמיות של

עמד בעינו אחרי ש, אמירת מש ה לישראל בתור ציור מגמתי שחדר אל רוחםב ונתקשרה עם החיים

בהביעם את איווי , ולעומת מה אמרו ישראל למשה . צטמצמו לפי תוכן החיים שלהםה גם אחרי, וגדולתו

שאין מעצור , הגבורה האלהית,  ומה השיב משה לפני הגבורה -, אותה השקיקה המגמתיתל נשמתם

דש אשר היא מוציאה אל הפועל את ההתגלמות של התשוקה הפנימית הנאדרה בקו, פניהל יכולת

י ההתרחקות "המגיעה למטרת הקירוב האלהי ע, וזו היא מצות הגבלה . ל ישראלש בנשמתם

  _.טז, ירמיה י 1.. מח _.שהוא יסודה של תורה ואור עולמים שבה, אותו השיעור האלהיב המשוערת

 

hn . 

 
ירש מתן   לבסוף פו דברים שמשבבין דעתו של אדם" וישב משה" רבי אומר בת חילה פירש עונשה דכתיב 

תחילה פירש מתן שכרה דכתיב ב ד"וא. דברים שמושכין לבו של אדם כאגדה" ויגד משה"שכרה דכתיב 

דברים שקשי ן  " ויגד משה"ונשה דכתיב ע ולבסוף פירש, דברים שמשיבין דעתו של אדם" וישב משה"

תעודת שתתרומם מאל יה בזיקוק מלא אל , טהרתהב אם רוצים להאיר את או ר הנשמה. לאדם כגידין

כח הרע החמרי , גד הכח העור השורה בגופו של אדםנ צריכים בתחילה לערוך מלחמה, חייה העליונים

י מה שהאדם "כשמבטלין את פעולתו ע, שעוקרים את כח החושךכ .והתפשטות כחו במלא העולם והיצירה

 שיש  בהיותו מכיר את גנות הרשעה ואת הרעה הגדולה, הכיעורו מנתק את  מ הותו ורצונו מהרע

י אורה של תורה מביא את  "שע' כשאור ד, להבת הקודש ומאירהש כ באה"אז כאשר אח, בהשחתתה

בצורה חינוכית . המעכב את בהירותם 1ללו שלמים באין שטן ואין פגע רע ה נעשים החיים, החיים לעולם



 להארת  כ"ולבא אח, מסודר הוא להסתער תחילה על כח הרשעה לעקרו ולהחלישוה הדרך, מגמתית כזא ת

, כ כשבאה הבהירות הרוחנית"שאח, יש בזה הדרך צד של מעלה. העליונה' תורה ודעת דה הרוח בקדושת

אל , שהיא שואפת להשתמש גם בכחות הרשעה עצמם, אבל ישנה עוד הדרכה _.קיה ומסולתהנ באה

הקודש  א היא משתדלת להאיר את ה נשמה באור "כ, כ אינה ניגשת לעוקרם"ע. עליונהה המגמה הקדושה

אין זה דבר המעכב את האור אלא הגורם  , תוכיותם של כחות החיים הסיגים הרעים מונחיםב ואם, המלא

חר  א רק . בהיותו נוטל את החיל הנוטה לרשעה לעבוד על ידו את  כל עבודות הקודש, התגברות כ חול עוד

בשום ש חתיתייםאם ישארו סי גים ת, שכבר יריק א ת כל כחות ה רע לצרפם ולשעבדם אל הטוב העליון

כ את ידו  "חא עליהם ישיב, ואינם יכולים בתכונתם להתמזג עם סדר החיים העליון הטוב, אופן לא יצרפו

להמם את כח  , לשבב דעתו של אדם , לפי הסדר הראשון בתחילה פירש עונשה _.להומם לעוקרם ולבטלם

ואחר שכב ר  . בשלטונו העליוןא יטיל את ארסו ביסוד האור והטוב שצריך להתפשט ל למען, הרע ולעקרו

אבל  _.שלמה וברורה, אז פירש מתן שכרה ותהיה עריגת הטוב מלאה, כח הנשמתי מיסוד הרעה ניקה את

,   תן שכרה מ הכרח הוא להתחיל מצד הימין לפרש, לפי המדה השניה של שיעבוד הכחות כולם אל הטוב

חיים כולו ועובד הו א  ה בא כל שטף , 'בהתרומם שלהבת הקודש אל הטוב ואור ד. להלהיב את אור הטוב

ומגביר את כח , וא אל הטובה משתעבד, מרוב התרוממותה של הנשמה מזדקק גם כח הרע. את עבודתו

, כ"ז משיבים את כח הפעולה אח"ע ,שמרי החיים והזוהמא החמרית, אמנם מה שנשאר בתחתית. הקודש

יותר חשוכים המערבים את רום הטוהר  של ה למ ען יתבערו הסיגים, לפרש עונשה בדברים הקשים כגידים 

ותהיה תכונת הטוב אז , ת עבודת הקודש במלא הארהא שכבר התחיל בשלהבת אורו לעבוד, הטוב המלא

  .יח, מלכים א ה 1.. מט _.ובטהרתה גם יחד, חותיהכ במלא גבורתה בעושר, תמימה

 

p. 

 
עולם האמיתית ה הערך של השקפת. אי הי"הא נמי ר. קשיא לרבנן, ששי בחודש ששי בשבת, ש ששי" ת

גיונות מיוחדים והזלת ה שכל אחת משפיעה, מצד המבוע האלהי שלו מחולק הוא לשתי מפלגות כלליות

תחילה למקראי  "ערך ה, חודשה והם הם ערכי השבת וערכי. מיוחדים למיניהם, חיים פנימיים בהלך הרוח

הויה ביסוד ההערך של הארת .  קודשוערך התחלת הסתעפות קדושת הזמנים ומקראי , 1" קודש

ותוספת , זהו ערך השבת, ורא כלב עדות בריאת  העולם והוצאתו אל היש בדבר אלהים חיים, התחדשותה

, הסידור והתיאוריה, השגחה וההנהגהה ,הערך הסמוך לו הוא ערך המשטרי. קדושתו על כל מועד וזמן

,   ים רבים ומחשבות מתפצלות וחודרות מאדענפל מתפשטת ההכרה הסדרנית, בכמות. בכל מלא עולמים

, קדושת   השבת', יסוד העשיה היצירתית הקדומה בדבר דמ הכל אחוז בברק העליון היוצא,  אבל באיכות

ישנם שני , השפעת הקודש של הדרכת הדיעותב _ .2" הילהת לך דומיה", העולה על כל הגיון ודיבור

יש שהם יותר מועילים לחדור אל מעמקי הנשמה  . םכללייה ד ההתחברות של אלה שני הערכים"אופנים ע

זאת היא  , הופעת השבת והחודש יחד בתכונה אחת, מוזגה ומותאמתמ כשהם מתגלים בצורה, הישראלית

. יצירה חדשה כמו מקדם ו מימות עולם, רואה בסידור והנהגה בכל עת ורגעה השקפת האמת העליונה

ששי , "ששי", תאים התוכן החדשי והתוכן השבתיראוי היה שבמתן תורה י, זאתכ להשרשת עולמים

  .שבת ב ששי, בחודש

 
אלה הערכים  מ אשר כבר הורו את הצורך האנושי לאחוז בכל אחד, בל ההתאמה הזאת קשיא לרבנן א

להתמלא בכל מילואי ו ,להתפשט ברוחב, בסדר מיוחד בפני עצמו כדי שיוכל כל אחד מהם להתעמק יפה



חיים הרוחניים הבאים מזיו  ה הארת, הופעת החודש הירודה אבל הקדומה: וקדשיו בכל חדרי מהותיותנ

עצם הנוכחיות העולמית הגדולה מ ,הפועמים בכל נשמה המתעלה להתקדש בכל עז וכח, הסדר העולמי

, שבת העמוקה היא עולה למרומיםה וקדושת; קדושת החודש , 3" מרוב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר"

, וינחורה רירפשב הפוצה המשנה רהוטב ההלגתמותשוכנת בחביון עוז ,  חוש ומוחשמכל, מתעלה מכל הגה

אינם  , ין ערכי החודש וערכי השבת מתחברים ביחדא ,וז הראהל. המולעה תימינפה הרכההב', ד םעונב

  .מתמזגים לערך אחד

 
אל רום , שהאיר את שאיפת הרמת העולם ומלואו בסידורו המוחשי, יא ה מנם הא נמי רבי יוסיא

וביסוד מתן  תורה חיבר את ער ך החודש עם , י קדושתה  של תורה"ע, סוד היצירהי המחשבה העליונה בערך

השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד  . "כבודם 4התעלותם של כל עולמי עולמים וזיו ב ערך השבת

'   תורת ד"ם לבא אל עד אשר יאצרו הדברי . 4" ום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעתי .הרקיע

( כאור)או ר הלבנה כאור החמה ואור החמה , ואור החודש יזהיר כאור השבת, "שיבת נפשמ תמימה

תחת כל ה שמים ישרהו ואורו על כנפות " , 8" אור צדיקים ישמח"  ,7[ ימיםהכאור שבעת ]שבעתים 

קידו ש   1.. נ_  .10" יה אורא יום ולא לילה והיה לעת ערב יהל 'דל עדהוי אוה דחא םוי היהו" , 9" הארץ

. .ח, שם שם 6. .ג-ב, י תהלים יט"עפ 5. .לזיו: ק אולי"בכתי 4. .כו, ישעיה מ 3. .ב, תהלים סה 2. .ליל שבת

  _..ז, זכריה יד 10. .ג, איוב לז 9. .ט, משלי יג 8. .כו, שעיה ל י7
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זה ב וכיוצא, ה שהאומה בכללהההכשר. רב אחא בר יעקב אמר למסען, רבא אמר לחנייתן,  ששי למאי

עומק ב צריכים להכשיר את עצמם כדי שיהיו מוכשרים שההארה האלהית בנועם זיוה, האדם הפרטי

העתקה מן ה ,המערכה האחת היא הטהרה. היא מחולקת לשתי מערכות כלליות, תחול עליהם, קישורה

, [הודה( ]הודו)רני ק האדם בחידורלפי אותו עומק הרצון שבוקע בלב . מן הרפיון והשפלות, הרע והכיעור

עומק תחול עליו ה לפי אותו, ומכל טוב 1מריפוי ידים מן התורה , הסכמת בריחתו ומסעו מת חנת הרפיון

המסע , הלבית, עולתו של אדםפ לפי זאת התכונה תהיה עיקר. ויתק רב יותר ויותר לאורו העליון' ברכת ד

בכל מה שיעמיק , ל האדם יותר ויותרע שהיא מתפשטת , יאה' הזירוז והאומץ ברכת ד. וההעתק מן הרפיון

  .מנגדת לגבורת הקודשה מכל חולשה, את העתקתו ממה שהוא נגד הזירוז אל הטוב

 
באותו הרגע , ברפיון הידיםו ש אמנם דר ך לחשוב שבהתעמק הרעיון בהכרת ההשחתה שיש בכיעורי

. בר נעשה כל הטוב המכשירכ ,אמתשההסכמה לסור מן הרע פלסה לה את נתיבתה בלבבו בעומק ה

ריכים לעלות אל התוכן של החניה על צ מנין הימים, הצעדים צריכים הם להעשות תמיד ברומ מות הקודש

ויהיו ראויים הימים להמנות בעצם מצד . ח הטובכ שבה יגדל ויאמץ, נשאבת' התחנה הטובה שמשם רוח ד

  .הדרגות של עליית הטוב והתעמקותו

 
 2. מ מקום שנפלו אל המסה ואל המ ריבה , 1ממקום שרפו י דיהם מן התורה , ראל מרפידיםנסעו ישש כיון

מנות ל כבר יש דר ך, אחדות ושלום , 3ברעיון של תשובה , ב מחשבה של קדושה' בא בהסכמ ה אל הר דל ,

ההעתקה ש לולא האמור בדרך השני, את הימים ש מציינים את אותו היום הגדול של מתן  תורה מנסיעתן



לקח הוא מאותו הרז נ אור התשובה. בדליגה ובדרך פתאומי, הרע בישראל בלא איטיות היא נעשיתמן 

והוצרך המנין לבא לא  . מהש אין להם שום תפיסה, ההתפתחות ההדרגית ומדותיה, העליון שהזמן וערכיו

ום  הפריח עד אשר גמל פרי קדשו ביל באותו המקום המוכשר שהחל ציץ הקודש. א לחנייתן"למסען כ

קיון וטהרה יש בה שהיא יכולה בתור פעולה נ י אמר  שעוצם ההעתקה מן הרע לא רק "ורב אחא ב. השישי

יש הרבה  , בעומק עמקו, אלא שבההעתקה מן הרע, ךכ שלילית להעשות ברגע אחד  וראויה היא להעשות

הוא תוכן  , ד שגם המסע ההולך ומתרחק מאותו המצב הרפויע ,ממדת אור הדעת החכמה והקודש העליון

ושניהם . מצטרף הוא אל אותו החשבון הגדול של החניה בעצמהו ,מאיר ההולך ואור בדרך קנין וחיוב

_   .4גדול של אורח צדיקים שהוא כאור נוגה ההולך ואור עד נכון היום ה ביחד הם משלימים את הצביון

י משלי ד יח ועיין מדרש "עפ 4. .ב, עיין מכילתא שמות יט 3. .ז, שמות יז 2. .בשלח כו, תנחומא 1.. נא

  .חיתהלים סוף פרק 
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שבת   א ס"מ, ר כאשר  צוך במרה"י א"ואר, "אלהיך' כאשר צוך ד"דכתיב ,  וקא מיפלגי בשבת דמרה

הכרה האלהית ה יסוד, הארת השבת העליונה. ס אתחומין נמי איפקוד"איפקוד אתחומין לא איפקוד ומ

, כרה עליונה זוה פ"והחיים ההולכים ע. מחדש העולם ומלואוה  1קונה שמים וארץ , הקודמת לכל יש

קדושתו ורום עליוניותו ב ושערך המשטרי שבהויה מתעלה הוא, המתעלה הרבה מהכרת המשטר שבהויה

, חרי שכבר קדמה השבת במרהא .יסוד קדושת השבת, פ אותה המדה שהוא שואב מהופעת החידוש"רק ע

הוכשרו ישראל לבא , ה"יוצר כל במ תור הופעה לגמרי מחודשתוהעולם ב, פ הכרת הבורא"והחיים שע

לכות שבת  הנן חיקויים עצמיים וחידורים ה תיהן הרבות של[יו]אמנם כל הסתעפו. לסיני לקבלת התורה

ת ההכרה האלהית ואת היחש של העולם לאור א פנימיים להופעת הקודש של האמת העליונה המשלמת

אבל התחומין באו לא . הוצרכו להיות קודמות לתורהש הן הן, ו ומהותומחולל, חייו ומקור שפעו, העליון

ההכרה של ישיבת האדם   . ת עמדת  האדם והאומה על בסיסםא א לבצר"להעמיק את יסוד הארת ה שבת כ

מקבעת היא את חותם ההשארות וההשתרשות בעומק , יוםה מפני הופעת קדושת, במחנהו, במקומו

בזה יש מקום לדון באשר התורה כולה הלא היא . ורשת השבתמ כרתהנמשכים ובאים מיסוד ה, החיים

כ אין "ע , 2" מקדישכם' לדעת כי אני ד", דושת ישראל המיוחדהק ,באה לבסס את המעמד הנשא הזה

עד עת  , די בהארת השבת בכלליותה ועומק פרטיה המעמיקים הוייתהו ,ת"צורך להקדים את התחומין למ

ומר . שהשבת שקולה היא לעומתם, שהם הם כל גופי תורה, יותר רחביםעיפיה הס שנתפשטה בכל, ת"מ

ע אלא  "לא בא בתור חטיבה מיוחדת בפ, עמדת החיים על יסוד השבת והארת קדושתול סבר כי הביצור

, הבאה בהארת יסוד החידוש המוחלט של כל היש, ומק הקודש של הכרת אל הות העליונהע תנאי 3עצם 

הוא בעצמו המעמיד את החיים על התדיריות של  , 4בטרם כל יציר נברא דון עולם אשר מלך א מידי

הוא תנאי  עצמיות ההכרה , המתפשטת בכל  ימי השבוע, וזכירת השבת. דושת השבתק בסיס

כ ראוי להשלים את התפשטות הקודש של שבת שקדמה למילוי אורה "ע. אדירה בקודש הזאתה העליונה

שמות  2. .כב, בראשית יד 1.. נב _.ואתחומין נמי איפקוד, העמדתיגם על יסוד הביצור , במרה, ורהת של

  _.פיוט אדון עולם 4. .מצב: דכתיב אולי ניתן לקרוא 3. .יג, לא

 

bp. 



 
ד "ערב סל .,ו יצאו ולערב לקו בכורות"ד שחטו פסחיהם ובט"בי, ש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים" ת

פ היסוד "נוי הוא עב כח האומה בגמר האופי שלה. יהבשבת ה' אלא מבערב לקו בכורות ואותו היום ה

בין , בין קודש לחול, שפלו בין רם, שמתחלק  להמון מדריגות ומינים שונים, הציורי שלה בתוכן הרוחניות

כח החיים  1ועם זה , עמו' לק דח עד הרום והקודש העליון של אור ישראל וקדושו אשר, טמא לטהור

  .ביונו המיוחדצ פ"ולך ומתפשט מדור לדור עהעצמיים המונח ביסוד האומה וה

 
, כ עליונים וגדולים"כ שהוצרכה להיות בפלאים 2[  גוי]הצלה של ישראל ממצרים  הלקיחה של גוי מקרב ה

בין , ישראל אשר רצה לבלעומ היתה ביחוד קולעת אל המטרה של הסרת כח המנצח והשליט של מצרים

לא , [ולשלח את ישראל]שמע בקולו א אשר ' מי ד "-, עליוניםבתיאורו הרוחני לשכח ממנו את אור חייו ה

רעה שבה הובלטה פ לש זאת היתה האמרה היותר מחוטבת  , 3" וגם את ישרא ל לא אשלח'  ידעתי את ד

התרבות המצרית עד כדי ו בפריחה,  והתולדה מזה הכברת כח החיים-, עצמות שיטת השיעבוד של ישראל

   .4" מה לו פן ירבההבה נתחכ"להכריע את כח ישראל ב

 
, השקפת עולמה, הגיונה העצמי, במובן הויתה של האומה וצורתה, ה בזה הם אחוזיםז אלו שני העניניםו

בעומק הנפש המורשית מצד העליון , מתבלט ביותר באמונתה והבנת האלהות שלהה ,תיאור חייה

 במבט  -ן החי של האומה וכח החיים המתראה ומתגשם בתולדה והקמת דורים בצביו, רוחניה המופשט

אותו צביון האמוני , אותו  כח הרוחני המיוחד: אחוזים הם שני הענינים זה בזה, ודרח יותר

הוא הנותן את הצורה המיוחדה לכח החיים ההולך ומתגשם ,  הנפשי המיוחדא4קישורי ה ,ההגיוני

  .בתולדה

 
'   ד  לשם מצוה של קדושת שםזביחת תועבת מצרים , הפסח. משפט באלהי מצרים היה יסוד ההצלהה

מופלא ה ותו לדה מהפלא העליוני של הנס' זא ת הית ה עצת ד , 6' אלהי עולם ד ,  5אל אמת  , אלהי ישראל

להקדיר את    , 7' ד העליון של שבירת כחה הרוחני של אותה האומה אשר שמה לה למטרה לבלע את נחלת

ד ומכ ת   "פסח שביה ונמצא .  8 סוסים י הטמעתם של ישראל בין בשר חמורים וזרמת"אורו של עולם ע

,  ביד רמה[ ת]מוחלטה החירות, שהכשירו שניהם יחד את היציאה, ו פעולה אחת היא"בכורות שבט

כינה של צורת החיים הכללית ש כח החיים העליונים של גילוי , 9' שנתגלה כח החיים הכפול של צבאות ד

אשר  , צורת חיים האיתנה של גוי איתןו ,הנאדרה בקודש של אל אלהי ישראל בהופעתו על עם קדשו

כה הוא עוצם חילו  ,  11שר לא יעף  ולא יגע א 10כעוצם נשמתו העליונה הרוחנית מרוב או נים ואמיץ כח 

בבשר ובחול אשר בישראל גם הוא ממקור הקודש ש ח החייםכ  .12וכל כלי יוצר עליו לא יצלח , בחיים

, ויום החמישי בשבת חותם החול הוא . 13" אות ברית ק ודשב אשר קדש ידיד מבטן וצאצאיו חתם", יונק

בני "של , איתניות חיי הבשר והארץ, והאות שהתרומם החול. ואה באשר יום הששי נטפל לקודש של שבת

היתה היציאה , על כל משחית ומחבל את נצחו ועוזו, מקדיר את  אורוו על כל כח משבית 14" בכורי ישראל

'   והיא  היתה הסבה האופית שהיתה בעצת ד, תגלה בעצמות היציאה ביד רמהנ כח החיים. בשבת' ביום ה

מפני שבאמת היתה היציאה המעשית , אמנם קדמה מכת  בכורות. בארץ מצרים 15ון א מוכנה להכות כל

, הנובע מיסוד חיי כל העולמים, אותו אומץ הצביון וכח החיים הנאדר והרענן שבישראלל רק גילוי פומבי

 1.. נג _.ב שבת היה ' ואותו היום ה, ונתאדר  כ ח החול ברום הקודש, בע רב לקו בכורות באמת מש וכמו

ישעיה  6. .ו, תהלים לא 5. .הקישור: ל"אולי צ. א4 4. .ב, שמות ה 3. .לב, שם ד 2. .בנוי גם כן על פי: פירוש



. .כח, שם שם 11. .כו, ה מישעי 10.  .מא, שמות יד  9.  .כ, י יזחקאל כג"עפ 8. .יט,  י שמואל ב כ"עפ 7. .כח, מ

  _..לו, הלים קהת15. כב, שמות ד 14. .ברכת בריתמילה. ב, בת קלז ש13. .י שם"עפ 12

 

cp. 

 
כשהחול . רבנןל קשיא, וריש ירחא דסיון חד בשבת, ריש ירחא דאייר שבתא, בשבת'  מדחמיסר בניסן ה

כלול בקדושתן של ישראל ה כח החולכשתוקף , נותן את כחו ומתרומם בכל תועפות עזו לסעוד את הקודש

ונאה הדבר שריש ירחא , השלמתול כ אור הקודש המלא"בא אח,  בשבת' הכריע את כח החיים המצרי בה

כשיר את כ ל התוכן החולני להיות בא מ אז הוא, וכאשר הקודש מתמלא ומופיע. דאייר יהיה בשבתא 

, העבר,  מאותה המדה שהחול העשוי כברליונהע שהיא מעלה יותר, בתור מכשיר  לקודש מראשית הוייתו

מתחיל מחד בשבת להיות האור בא   , אלא   לכתחילה, שבת ב 'נלקח בכל רכושו אל מרום  הקודש כתוכן ה

והכל , החברותיות וכל תוכניה, שכל הפשוט הבא מהופעת החושיםה יושר, שפעת החיים, מן כל ימות החול

המופיעה בכל עמקי תהומות  כמו שהיא מא ירה , רהא בהקדמה  לאור תוב מתעלה מראשית יצירתו להיות

בתור צל , גד אותה ההשקפה של צורך השארות חלק אחד מן החול במקומונ וזהו. בכל גבהי מרומים

וביצירה מראש  , בלקיחת העשוי כבר אל הקודש, כח המכריע בשני האופניםה כי, המוסיף הוד האור

והאור של הקודש שלם , ה מיוחדה במערכת החולאינו מצריך שום השאר, ודשק מקדם ערכי חול לשם

  .ו קשיא לרבנן , בלא שום צורך של מחשכים להבליטו, דדיוצ ומבהיק הוא מכל

 

dp. 

 
תכונה עצמית . הזמן יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. אייר דההיא  שתא עבורי עברוה,  אמרי לך רבנן 

יא מצד אותו ה והאמצעית,  הזמן ההוא בעצמוהעדונים והענוגים של, ותם ההופעות והרווחיםאמצד 

וכשר לזה בנקודתו מ התוכן שזה הזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומלאה מזו שהוא בעצמו

המלאות מורה על . החסרו מתואר הדבר בתיאור החודש המלא, בחדשים. בחוגו המיוחד לו, העמדתית

ראוי הוא להמדד בטפיפה במדה ו ,צמצם את ערכושמצדו אין לדחוק ול, הרחבת הזמן מצד תוכנו העצמי

א ותו . פ מדת ההכרח ולא יותר"תפשט רק ע מ כ הוא"שע, והחסר מורה יותר  על תכונתו האמצעית. שוחקת

מ צד יחושו אל הגודל שבאלה המעמדים יש  , תן תורהמ החודש הממצע בין הופעת יציאת מצרים להופעת

שלעומתו מצטייר תיאור החוסר , האמצעית שבזמן 1 הכונה לש לו תואר שביל ממצע ומעביר שהוא התוכן

א כח מורכב  "כ, כלומר לא רק  מ עבר פשוט, היא מטרה לעצמהש אבל יש עוד אופן  באמצעית. בחדשים

שמפני גדלם ובהיקותם מוכרחים להיות מופסקים זה מזה , הופעות גדולותו שמכשיר לקלוט שני אורות

, מורכבה משתי התמציות[ עצמות( ]העצמית)שקונה ,  הכשר מורכבשיש בו משוםכ וזה הזמן. הפסק זמני

  .יש לו כבר מטרה עצמית

 
העמדה על התכונה , הקנין של יציאת מצרים הוא קנין האופי העצמי שבחירות האומה

ת הלא היא אותו האור האלהי שראוי להקלט רק "והתכונה של מ, חופשה מכל מועקת זריםמ ,הנשמתית

הוא , ירח זיו, החודש האמצעי. כבר משוכללה ומוצאה לאור. הישראלית[ העצמות ](העצמית) 2בהיות 

הטפוסית הישראלית והקליטה העליונה של [ העצמות( ]העצמית)הכשר המורכב של ה אשר קלט בו את



עם כל מה שהוא משמש בתור מעביר ממעמד חזיון גדול  , ומתוך אופיו המיוחד, ז"יע אור התורה שהוכשרו

שהיה ראוי מטעם שימושו ההכנית , ת"צרים למעמד החזון המתרומם מכל גדלות של ממ של יציאת

:  ל"אולי צ 1.. נה _.כ אייר דההיא שתא עבורי עברוהו "שע, כ משום תוכן עצמי מורכב"ש בו גי ,להחסר

  .בחיות: ק אולי ניתן לקרוא"בכתי 2. .התכונה

 

ep. 

 
ל  ש חידוש הצורה הרוחנית". ודש הוקם המשכןויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לח"ש " ת

חידוש ב הופיע, בקנין של נחלה הנמסרת לדורות, בהשפעת הקדושה באופן הנראה לחושים, האומה

ם חידוש ע המורה על הקישור הגדול שיש לכל היקום , 2חודש האביב  , 1ראש חדשים , החודש הראשון 

החרות , ראשונהה עברה השנה. ונה באף כל יציר נבראהנותנת נשמה עדינה רוחנית עלי, הצורה הישראלית

שסופו גם , תרעלה של העגלה עבר עליהם כוס, התרוממו עד הגובה העליון במתן תורה, פעלה את פעולתה

לא תשבית  את הוד  , יותר איומהה להורות שגם הנפילה הרוחנית, הוא בכל עומק מרירותו ל טובה יהפך

בשנה השנית . משוכלל בפועל הגשמיה והוחל התיאור, ם זאתבת אלהי, הקודש אשר לאומה עליונה

השנה השניה בצעדה לא . ולם לא תשכחע ברית, לחיים חדשים, אחרי אשר התעודדו מנפילתם, נקראו

החובק ,  והמשכן-. באחד לחודש , פריחהה כולה כנוסה היא בתקופת הוד, הניחה חלק ממנה מבחוץ

ובכל הוד , ברוחניותה היותר עליונה, הופעותיה השונותו ה בגלמיהכל יחוסי ההוי, בקרבו כל רזי עולמים

ויחוס , צחון קדשה ועזוז עליותיה במרומי שפרירי אל נורא הודנ תוקף, מוסריותה וצחצחות רעיונותיה

כל איתניות  , הכל פעל בעדו,  המשכן הוקם-, המרקיעה למרומי כל, לכ הכל אל נשמת ישראל הכוללת

למטרת קודש   3הקורא ליש בכללו לאור באור החיים , מחדש כל היקוםה היםשפעת רוח אל, העולם

  .ל, איוב לג 3. .ועוד. ד, יג 2. .ב, שמות יב 1.. נו _.והוקם המשכן , רחפה בהקמתו, נשגבה

 

fp. 

 
ראשון , ראשון לכהונה, ראשון לנשיאים, רא שון למעשה בראשית.  תנא אותו ה יום נטל עשר עטרות

, ראשון לברך את ישראל, ראשון לשכון שכינה, ראשון לאכילת קדשים, ירידת האשלראשון , לעבודה

, ישראל בתור תמצית האנושיות כולה ותמצית היש בכללותו. חדשיםלראשון , ראשון לאיסור הבמות

אוצרות האורה הכוללים כל , ופעו בהשלמתו הצוריתה, מאוסף בצורה מרכזית ל רומם ולשגב  הכל

קישור שבין ההקמה המשוכללת של ישראל ה. ההיסתוריות והעולמיות, החברותיות, החמודות האישיות

של ההופעה הראשונה של , לזהההובלט בראשון למעשה בראשית של יום הפלאים , לחזון כל היקום יחד

לא  , ל ו רזהדובאשר המשטר הלאומי איננו יונק ממקור . שכלול צורת האומה גם ב תכונה המוחשית

א ממקור חיי "כ, שלהביות בשריות של צרכי שעה לבדם או של נטיות פורחות ונמללותמתביעות ארעיות ו

כ אז ביום "ע . 2נוסדה המשטריה הלאומית אשר לגוי קדוש , יוצר בראשית , 1מידי אביר יעקב , עולמיםה

וכאשר הסדר המשטרי של האומה . ראשון לנשיאים , כ ראשוניות של הנשיאים"הוכרה ג, גדולההשכלול 

כבר מתבלטת היא הצורה הרוחנית העליונה בקביעות אישיה נושאי , יותר יסודייםהוצא לאור בקויו י

והכהונה בו ביום גומלת היא את  . ראשון לכהונה , יצירות הנפשיותהבתכונה מכוננת מראשית , דגלה

ה המוארה העבוד', פ עצת ד"א ע"כ, סכמת בן אדם חצירהלא בכח בשר ולא ביסוד , מראה את חילה, פריה



י בחירי קדושי עם "מסרה לנחלה להתמלאות ענ אשר, אשר יעץ על עמו ועל כל מעשיו' עצת ד, מפי יוצר כל

מרוממה היא מכל הסכמת שכל  ו, כשם שרמו ערכיה מכל בינת אד ם, ועבודה זו. ראשון לעבודה , קדשו

לספר , הראות לעיני כלל , ככה הראה אדון הנפלאות עדותו נאמנה לעיני עם פלאים בירידת האש, ודמיון

פ עצת "שכלולו עווכי בנין העולם , כי יש רז אלהי  במערכת המעשים המסורים לסגולת הא דם, לדור דורים

'   ור דאוהפלא העליון . אחוז הוא בחוברת באלו הפעולות המדוייקות מצד עצמן בדיוק אלהי, מחולל כל' ד

קורא הוא ,  ומלואו שיקומו ויעמדו להיות ישלקרא לעולם, מראש מקדם  בראשית היצירה 3אשר הגיח 

למלאות כל חלל העולם ההכרי בהודעת השקפת עולם ברורה ונאמנה , ישראל, עם עולמים גוי איתןלתמיד 

, המאחדת בגדלה  את הכל, ולם מובעה מעומק רז  היצירה הכוללת כל צורה וכל חומר ע4ובהשקפת , זו

אכילת קדשים בתור פעולה נשגבה המותאמה לכל תוכנים  ו, שר בקודשב היא מאחה בקדשה את כל צרכי

בכל מסבה  , וההופעה המורגשת בכל חוש פנימי וחיצוני. דורות ל5נתגלתה אז בפועל לחג , אדירים בקודש

בפועל ובמעשה כמו , אלהות עם העולם במלא כבודוההקישור של , בעולם הפנימי והעולם החיצוני, ועלילה

) השארת), משלחת ענפיה מעולם עד עולםההגה תולדתית ויצירה נשמתית בהנ, בשכל ובהופעה רוחנית

מקור כל , וכח החיים.כינה שראשון לשכון , השכינה הראתה אז בראשית את הודה המזהיר[ השראת]

ם לאומה עברכת , ברכת נפש לכל אישיות מיוחדה, ברכת עולם לכל עולמים, מעין כל ברכה, הצלחה

מידי יוצר , הכל אחוז ומשורג ממקור החיים העליונים הללו,  וצביונה לעדלהתאזר בתעודתה, לדורותיה

ובדיוק   ', והחטיביות המיוחדה של האומה ואחיזתה הכללית באור ד. רא שון לברך את  ישראל , ראשיתב

השמירה מהתפוצצות הכחות , היא היא הגורמת להמרכזיות הכללית', תיאור החיים על פי דוהמעשים 

והמרכזיות המאחדת את נשמ ת האומה . ראשון לאיסור הבמות , נקדשההמעשה והציורים מיסוד 

פ "לצייר את תוכן חליפותיהם ע, לקדש את הז מנים, ל הזמןעהיא היא המטביעה את צורתה , בחוברת יחד

, לדעת את אשר עלינו להיות בעמים ובעולם, צריםמהאור האלהי הבהיר אשר הופיע בימי צאתנו מארץ 

השנה  . 6" זה לכם ראש חדשיםההחודש ", על לוחות התולדה כולה בקידוש הזמניםואת אשר נתוה 

ותו הרושם הכללי אפ "ע , 7זרע וקציר קור וחום , מקבלת את צורתה לכל חליפותיה אשר בטבע המוחש

, עשיומותולדות . על עולמו, על עבדיו' בהגלות יד ד, שהאורה האלהית הופיעה בראשון לחדשי השנה

  _.שים ראשון לחד
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דתניא אחרים אומרים אין  בין עצרת ,  בשבתא'  ומדריש ירחא דניסן דהאי שתא חד בש בתא דאשתק ד ד

שלשה סדרים מופיעים . ואם היתה שנה מעוברת חמשה, ימים בלבד' ה אלא ד"ה לר"אין בין רולעצרת 

מהגניזה העליונה של חביון ביסוד  1השבת קודש עליון מיוחד . חודש והשנהההשבת , במערכת הזמן

ולם הגודל של חשבון הע , 2" שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם' דבדבר ", העולם מאור האלהי ברצון עליון

,  לא תוכל להתלבש בשום שכל והגיון, דעתומפליאת היצירה בראשיתה שהיא למעלה מכל חשבון 

יום שכולו שבת ומנוחה "לותפיסתה עם החיים היא סוד הברכה העליונה המיוחדה לישראל האמונים 

פ "ערגיש  ב חובו מחשבון הכרת הזמן במשטריו  מכוון נגד העולם הפרטי שהאדם , החודש". לחיי העולמים

חוגו מי "מוצא האדם ע. שכח המאור הגדול משותף בה, גדול ממנו הוא היקף השנה. רישום עולמו וחוגו



מהלך . ומן הכל שואב הוא את  חשבון רוחו וצביון חייו, ומשתתף הוא עם העולם הגדול ורשמיו הכלליים

האמת העליונה אינה יסו ד , קדושת שבת, עליונה אינה מוכרה בכל אורה בתוכנים היותר תחתייםההאמת 

אבל מכריעה היא בגניזה את כל התוכן המסומן , זמנים ואין לה עסק עם הקביעותהמתגלה בחשבון 

פ מהלך הזמנים השנתיים "ע, כ בהזזה בערכי הימים השבתיים"עכח הכרעת הרוב ניכר . ומחושב

, זה ההכרעיתהוכרה ההז, יחש לקדושת הזמניםבובהופעת התורה , והחדשיים בעמדת העולם בכללו

ה "ותר מזה לא יוכר ההפרש בין רי. מכריעים הם תמיד, שהם הרוב משבעת ימי השבת, וארבעה ימים 

תנועה והחישוב החדשי הלא יוכר ערך הרישום של הקביעות השבתית לעומת . ה ובין עצרת לעצרת "לר

השלים את לם חובו משל, ואם השנה מעוברת אז החשבון הכללי של הקפת החמה מגביר פעולתו. והשנתי

ועוד מניה אחת מתוספת  ממעין החשבון העליון , מתאדרת האור ה, ההקפה הפרטית החדשית של הלבנה

  _.ואם היתה שנה מעוברת חמשה , ממקור השבת, למעלה מכל חשבון וחישובש

 
  .ו, תהילים לג 2. .מאחד: ק ניתן לקרוא"בכתי 1.. חנ
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החיים ". 'גוו אם יהיו חטאיכם כשנים"שנאמר ,  מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח

עם כל  , גורמיםה הם הם, בדם האדום החם והתוסס, ותגבורת החיים המתגלה בנפש המתגוונת בדם החי

 מוכרחת וסוף הכל. בהםש את כל החטאת והרשע, גם את כל החרבן והשממון שבהם, היופי והזוהר שבהם

למרכז , השתלח למקום השממוןל והעודף של סערת החיים מוכרח. התשובה לבא והסליחה להמצא

מישרת את הנפש ללכת לקראת  , נימית זופ והרגשה. וידיעה זו. כי הוא הוא יסוד החורבן והשממה, החרבן

 החיים אור, שהם הם דרכיה של תורה, להםש לקראת התפארת ההרמונית, המשקל הממוזג של החיים

וכל אלה מבטא . חיים בצאתם מחוץ להגדרתםה הבא ממקור החיים והנותן אור הסליחה על כל עוותי

המיסד את  יסו ד הטהרה והקדושה החסינה של , משתלחה הוא הלשון של זהורית שקושרין בראש שעיר

  " .כשלג ילבינו, שניםכ אם יהיו חטאיכם", החיים העזיזים
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אם יהיו חטאיכם כשנים , ה לישראל"אמר הקב, אמר רב י יצחק. י ליהכשני מיבע, "כשנים"

ק  ר תקפה של תשובה היא מגעת  לא. כשלג ילבינו, סדורות ובאות מששת י מי בראשית ו עד עכשיוש הללו

ור א אלא בעיקר הדבר מתגלה, שהם יותר קרובים לשגגה ממה שהם קרובים לזדון, בחטאים מקריים

הרוחנית גם יחד ו שהרגילות החמרית, המהלכים מהלך של חיים סדוריים, התשובה בהחטאים השטתיים

ורך לב הוא  להיות מ שרק , שלא כ ן הדבר, לאמר'   בא  דבר  ד-. מיאשת את  כ ל אפשרות של תשובה מהם

כי אדיר ואמיץ . תשובהה לאמר שנגד טבע האדם ונגד טבע החברה האנושית היא, נאחזים בסדור מוטבע

גם אם תקופות של דורות  , בותר גם אם שנים. ר בידו להפוך סדרים מושרשיםאש, הוא כחה של תשובה

, מששת ימי בראשית  עד עכשיו, ללוה וגם אם יהיו סדורות ובאות כשנים, יעברו על החטאים המסודרים

  .כשלג ילבינו 
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.  מיבעי ליה' ד אמר, "'יאמר ד. "באו נא מיבעי ליה, "לכו נא", "'לכו נא ונוכחה יאמר ד"ד "מ, דרש רבא

, אומר לכו נא ש ובמקום', ודאי הוא סבה להתקרב אל ד, שהנביא מעורר על ידו את האומה, הויכוח

התוכן של הצגת ויכוח ו .המורה קירוב,  היה ראוי לציין במאמר באו  נא , המורה איזה צעד של התרחקות

במקום , תאר אותו גם בעתידל אפשרעד שיהיה , איננו בשום אופן חזון מתמיד, ה וכנסת ישראל"בין הקב

היא הליכה של , אלהית עם עם בחירוה כי ראוי לדעת שכל ההליכה . 1" ככה יעשה איוב"כמו , עבר והוה



בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד ", כללה ודרך הויכוח הוא תוכן יוצא מן, חבוב הוקרה ואהבה

אם לא שבא כאן לצייר לנו , ת המאורע בשעתוא ןהמציי' , ז אמר ד"וראוי לאמר ע . 2" עולם רחמתיך

למען דעת צדקת , ישראלית בחסינות עזה עד אחרית הימיםה המקפת את כל צעדי התולדה, תכונה נפלאה

  .ח, ישעיה נד 2. .ה, איוב א 1.. קלב .וחסדו לבית ישראל' ד
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, ל יסוד הקדושהא ההתישרות. כםלכו אצל אבותיכם ויוכיחו את, ה לישראל"יאמר להם הקב. לעתיד לבא

בסיס היותר יסודי הנותן ה אבל, .בנויה היא על פי הבחירה החפשית של נטיית האדם לצד המעלה והנשגב

שהוא בישראל , טבע הנפשיה הוא העצמיות של, מקום להבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש

כשבמשך הזמנים , ועל כן. בכללו' ד עםהנשמרת כל כך באופן אופיי ב, מורשת עולמים מקדושת האבות

יהיה , קדושה במעשים בדעות ובמדות נתקלקלה והתוכן של נטיית, נתדלדלה האומה מנכסיה הרוחניים

כלומר התאחזות אדירה בתכונת האבות  , נפשי המקודשה ההשבה אל הטבע, הדבר המדריך אל התיקון

מוכרח הוא לחולל נפלאות על   , 1"  חוצבתםהביטו אל צור" והרעיון האיתן של. יסודי מורשת הקדושה

לכו אצל , היא באחרית הימים מופעת על ישראל', ן עצת דכ על. ועל המדות והמעשים, על הרגש, השכל

ותעמדו על מעמד , טבעיות הממוזגת בטבע הגופני והנפשי שלכםה ,התעמקו בקדושת האבות, אבותיכם 

כי , ותכוננו את רוחכם לטובה,  זה את  מעשיכם בהוהפ מעמד"תבחנו עו ,היושר של ערך הקודש הרצוי

הבאה מתוך ההתרוממות אל טבע האבות ויסוד , פ ההערכה הנשגבה הזאת"ע תקבלו את יס וד התוכחה

המביאה את הרפואה , המנצחת, ותבא מזה תורת  התוכחה. נו נחלת עולמיםל המנוחלת, קדושתם

  .א, ישעיה נא 1.. קלג . אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם לכו, נפילה של הדורות כולםה היסודית לכל תחלואי
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דבקה , נימהפ הסקירה הפנימית של כנסת ישראל היא גנוזה בקרבה. אצל מי נלך, ע"רבש, ויאמרו לפניו

שום תערובות דין ו 1שאין בו שום צלם , המופע בחסד אין סוף, רק באור האלהי השלם בתכלית השלמות

 .   2" נחנו ואין עמו אל נכרי בדד ' ד", על כן נאמר  ב כנסת ישראל. בראי ם וצמצומםורוגז הבא רק  מצד הנ

ל נוצר מוגבל הוא ובעל חסרון כ כי, כי יודעת היא, ואין שום שתוף לגבי גבוה בערכה ההכרי של האומה

אגודים  , הננו קשורים בצדקתם. עצמםב אפילו אם יהיה קדוש שבקדושים כמו אבות  העולם, בהחלט

אבל הם הם רק צנורות אשר , אלהית הטהורהה מדובקים בקדושת אמונתם והשגתם, הם הטובותבמדותי

וזה היוקר . אשר רק אליו עינינו נשואות, חי בנשמתנוה על ידם באנו לידי העדנה של הנועם האלהי הפנימי

 אנו  ואם. ם האבות ש אבו ממנו את  מעין קדושתם העליונהג הוא המקור א שר, הפנימי של כנסת ישראל

אנו , בשטפי הזמנים והירידות, להחסיר אותנו, ה שפגע בנומ צריכים להתעלות כדי להשלים את כל 

ז שאנו עוסקים בנבראים "וכ. אל מכון השלמות המוחלטה, עליונהה מוכרחים לעלות אל הנקודה האלהית

  .יב, דברים לב 2 ..א, פסחים נז, דופי: פירוש 1.. קלד .אצל מי נלך , ע"רבש ,הננו משתוממים ואומרים
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והיה כאשר " ושע  תא ךרבש  קחצי לצא, ונילע םימחר שקב אלו" עדת עחדי"ול תרמאש ם הרבא לצא 

, קש רחמים  עלינוב ולא" אנכי ארד עמך מצרימה"אצל יעקב שאמרת  לו  , ולא בקש רחמים עלינו" תריד

ל ישראל והמעכבות אותו ש מתרחבשלש מדות ישנן המגבילות את הערך ה. 'אצל מי נלך עכשיו יאמר ד

, משעבדת וממררת את  החייםה המדה האחת היא המדה. ומבאו עד רום מעלתו העליונה, מהתגדלותו

מדה זו . שראל ולשעבדם שיעבוד של עבדותי שבאה למרר את חיי, שיסוד תקפה היה מבולט בגלות מצרים

. נועם החיים ואת חופש הקודש שלהיא מנגדת את ה אבל, איננה מנגדת את המציאות הישראלית בעצם

ושכל , החפצה לכלות את ביצתם  של שונאיהם, מוחלטהה מדת ההתנגד ות( היא)היא , המדה השניה

, זה נתבלט במדתו של עשו ושטימתו המוחלטת ליעקב. מדאיבו המציאות הישראלית היא לה דבר דוקר

היא המדה האומרת לפזר , שיתמדה השלי . 1" ואהרגה את יעקב אחי" המתבטאת ב החפץ המתמיד של

יש . רגשות כללות הגויים העומדים כצר לאחדות האומה וחטיביותהב זהו חזון פנימי טמון. את ישראל

אצל . אבל יש בה נגוד ע צום לרכוזה ואחדותה, נחיצות של המציאות הישראליתה בנטיה זו הכרה בערך

וזהו התוכן המוטבע בההתנגדות , לזרותהאידיאל המנגד לישראל הוא לבא לארץ יהודה ה ,בעלי מדה זו

שמפני שספוג איזה חסרון ואיזו הגבלה תכונתית  , והנה מובן הדבר. ערכי הגליות היותר אחרוניםב הצפונה

עד שתתגבר על המכשולים , יציאה אל הפועל של הערך השלם שלההמה שמעכב את , בטבעה של האומה

הוכרחו אבות העולם , מכשול הפזורונגדות העצמית מכשול העבדות ומכשול ההת, של שלש המדות הללו

' להקים בעולם אותה האומה המרכזית הנושאת את דגל קודש ד. מערכי נפשם ושאיפתםב להיות נוטים

כדי שישמשו מעבר  , גם בהסכמה אל אלה הניגודים שיצאו אל הפועל בזמן הדרוש, עולםה בכל מלא

מכשולים ה נגד כל אלה שלשת, דש החבוי בכנסת ישראלזמן המאושר שיבא בעת הנצחון של אור הקוה אל

, אומה אפילו לזמןה אבל זאת ההגבלה המכריחה להתפייס עם התנגדות עצמית להשלמתה של. היסודיים

קור החיים המתעלה מכל מ מה שמרו מם ונשא מכ ל זה הוא, זה מוכר לנו  בתור חסרון  שבחק כל נברא

ובמצ ב  , וא נתון במרום החופשה ,ביון של יוצר כל ברוך הואברום הח , 2וישראל שעלה במחשבה . הגבלה

, לזאת אומרת כנסת י שראל. ללכ ומרוכז בחסינות האחדות באין שום  הפרעה והפסקה, החיוב הישותי

בלא שו ם תנאי של ל חץ , תכלית השלמותב שהיא, ואיך נמצא את  כל האורה המעורגת מאתנ ו, אצל מי נלך

נלך אצל אב רהם . הכרח ההגבלה של נבראב כ נברא ים"ל קדושתם גשהם בכ, אצל אבותינו, והגבלה

לרומם את החפץ של [ ות]ולא מצא שום א פשר, שיעבודהו וגלית לו את  גלות  מצרים, "ידע תדע"שאמרת לו 

ו היה כאשר "אצל יצחק שברך את עשו . דותית[ב]ה הע(ב)מועקה עד בכדי שלא לסבול את . הארת החסד

כ עזיזה "ת תוכן האומה בלא מציאות מקום לכח המתנגד התנגדות כא להעמידולא מצא אפשרות , " תריד

שכל הגליות היותר , בחזון, " אנכי ארד עמך מצרימה[ "לו( ]לה)עקב שאמרת י אצל. ומקורית נגדה כעשו

ולא מצא לו אפשרות לנסות את המועקה הזאת מפני , פזור שלהן כבר היו קבועות בוה אחרונות בכל אימת

שאנו צריכים לבא רק  , ועל כן הננו חשים. כרחי שכל נברא נלחץ הוא בהוייתו והארת חסדוהה הלחץ

, עליונהה מקור רחמי המחשבה האלהית, מקור העליון של היכולת המוחלטה והחסד הבלתי מותנהה אל

ות אבות וצינוריה י כח"ע' , יאמר ד, אצל מי נלך עכשיו. מעין היכולת האין סופית והחסד הבלתי מוגבל

  3מר עולם חסד יבנה א אשר, הננו באים רק  א ל הבטחון העליון של צור עולמים, המשכת טבע  קדושתם

תהילים  3. .ד, בראשית רבה א 2.. כז מא, בראשית 1.. קלה .מראש מקדמי  עד , 4וישראל ראה ראשית לו 

  .כא, י דברים לג"עפ 4. .ג, פט
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חותם , בריתה זהו אות ". ם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינוא", הואיל ותליתם עצמכם בי, ה"ל הקב"א

רודה בכח אדי ר  ה ,שנטייתה האמתית של האומה בכללה, החתום בנשמת ישראל מעולם, אלהי האמת

. מעל לכל אמצעייםמ היא תשוקת הקשר המאחד עם האור האלהי הטהור העומד, מאד גם בלב  יחידיה

תפרצות הנראית כמהפכה ה כ"באה לפעמים ג, העליונה הזאתמתוך התשוקה . וצינורות השפעיים, כלים

היא התשוקה  , יותר עמוקהה וכליות הוא ידע כי הסבה הנפשית 1אבל תוכן לבות , של חטא מרד ופשע

תשוקה הקדושה הזאת בהגלותה ה ומתוך עומק, העליונה אל הנשגב האלהי בעוצם טהרת יחודו העליון

שראל איננו וחטאת יהודה לא תמצאנה י להראות כי עון, חה כלליתיצא אור מחילה וסלי, באחרית הימים

 " .אם יהיו חטאיכם כש נים כשלג ילבינו", יב הואיל  ותליתם עצמכם, והופעה זו תאמר  בבטוי  גמור . 2

  .כב, י ירמיה נ"עפ 2. .יב, משלי כד 1.. קלו
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י אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה כ, ד כי אתה אבינו"מ, אמר רב שמוא ל בר נחמני אמר רבי יונתן

דוש ת  ק ימחו על, ע"רבש, אומר לפניו, ה לאברהם בניך חטאו"ל אומר לו הקב"לע. 'בינו גואלנו וגוא 'ד

, ל"א, ניך חטאוב ,ל"א. אפשר דבעי רחמי עלייהו. ל צער גידול בנים"אימא ליה ליעקב דהו, אמר. שמך

צירתה העליונה של כנסת י ימית במחשבתן של ישראל וסודההכרה הפנ. ימחו על קדושת שמך, ע"רבש

עומד למעלה למעלה מכל  ה ,פאר כל ההויה,  שהוא חמדת כל העולמים-, ישראל במציאותה הפנימית

בעזוז , עליון' החקוק אך בסו ד ד, ודשק רז,  זהו רז עליון-, תהפוכות וקלקולים, אפשרות של שינוי וירידה

האמת  3ילידי בית  , 2ורק זרע אמת ש  ,1 מני בטן ונשואים מני רחם העמוסים, חסדיו לבית ישראל

, ותנה עם תנאי המציאות המוגבלהמ רק היחש המתגלה הוא . 4כעצם השמים לטוהר , והאמונה העליונה

שמדת הדין , עמד בהוד המחשבה העליונהל שאינו יכול, שיש לו קשר עם המצאת העמדת העולם המעשית

להמציא את ההויה , היות הקו המחשבתיל היא המדה הראויה, אלה נורא הודהאיתנה מלאתי זוהר 

שהתרחבות מציאותה זהו , גנוזה בסתר עליוןה עד ההשתוות עם ההויה. כ"שתהיה מפוארה כ. הנגלית

מדת החסד אמנם חפצה היא להצדיק . הופעה נאצלתו בפעולה, האושר והטוב הגנוז שאין למעלה הימנו

אבל אין לה זה הטוהר להעמיד . ראוי להמשיכם חסד, נבראוו בל מאחר שכבר הנםא, את הברואים כולם

גדרה ויושבי  , 5פאר את העולם בהמלכתה של נשמתם של צדיקים ל  ,א4רז העולם על המחשבה הקדומה 

, י"שכנס,  ואם החשבון המתגלה אומר. קודם שנברא העולם 33>6מלאכתו ב אשר עם המלך ישבו, נטעים

הראויים להמשיך עז הקודש העליון בעולמים , חת מיוחדה בחיובים נעליםא נקודה, מיוחדתבתור חטיבה 

ונשאר אור התשוקה , אז התכלית העליונה עלומה היא, מאורעות המעשיים לידי מדה זוה לא באו, כולם

פ ראויים להמשכה "שהם כולם עכ, את כל הגויים וכל האדם, הכולל את כל המעשים, עליוןה של החסד

ומחיה  , המלא חסד ורחמים כלליים, ובזה כבר יש קדושה של שם השם. ויה חסדיתה לש

פ "ע, וירידה חלוטה לכל האידיאל הפנימי של ההויה, הפרצוף המיוחד של כנסת ישראלל מוחלטת

אמנם בשאיפתו המתגלה של  . המתנשאת מימו ת עולם, זו של כח המחשבה המפוארהע תפארת

ולא בא עדיין הזמן עד לידי  . 7..  החסד העליון המקיף וסובב ושומרנתבלטה שאיפת, בינוא אברהם

שהיה המטפח את שבטי , רק ביעקב, ל החטיבה המדוייקת של כנסת ישראל בחמדתה העליונהש פירוטה

, המתחשבת עם המציאות אחרי הגלותה, אבל מצד המזגתה של מדת המשפט , 8דות ישראל ע יה

ל ש פ חשבון מגולה זה את  הריוח המעשי"ולהעריך ע, חרי שכבר ישנהפ לצרף את ערך ההויה א"כע ראוי

רבה מאד ה העולה, שהוא הסתר דבר, כי כבודו כבוד אלהים הוא, וזה לא ימצא בהגלותו. ישראל בעולם



רחמים המוכרחת ה פ המית"ע, כ גם במדתו של יעקב"ע . 9למעלה למעלה מכבוד מלכים של חקור דבר 

מוראה הנורא ועזיז לאין ו מפני אומץ פחדה, א יכולה האמתיות העזה להתגלותל, להתפשט על כל ההויה

של קו דם  10חר שעבר התור א ,השם שנתגלה כבר,   ימחו על ק דושת שמך , כרחת לבא[ו]והתשובה מ. קץ

שכל , ל הקודש המקוריש שהוא המקור העליון, ה הוא ושמו בלבד"שהיה רק הקב, שנברא העולם

  .<3 55>עד תאות ג בעות עולם,  עדי עדהקדושות ממנו נובעות

 
, ק נראית ש"בכתי. א4 .י, י שמות כד"עפ 4.יד , שם שם 3. .כא, י ירמיה ב"עפ 2. .ג, י ישעיה מו"עפ 1.. קלז

 6. .תנחומא בובר תולדות יא. ש בראשית יג"ילקו 5. .והנראה שהרב תיקן להקדומה, הקדושה: כלומר

ק "בכתי 10. .ב, י משלי כה"עפ 9. .ד, י תהילים קכב"עפ 8. .ק"הן בכתיהנקודות  7. .כג, ימים א דהדברי 

  .כו,  ראשית מט ב11. .האור: אולי ניתן לקרוא
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אידיאלי העולה ה המרגיש וחש מהו היופי העולמי, הטעם הפנימי. לא ב סב י טעמא ולא  ב דרדקי עצה, אמר

היא  , כל הכרח מוגבלמ יא עזיזה וחפשיתשמפני גבורת חסדה ה.  המחשבה הראשית-, במחשבה הקדומה

מסור להתפארת   ה  הטעם הזה-, מאז מקד ם טרם הבנותו, מחייבת לההויה שתתהוה ולעולם שיבנה

של המהותיות . לאמ הוא מחייב שרק עולם של צביון , 2" אין צור כאלהינו" , 1העליונה של הצייר העליון 

אוי ומחוייב להמצא  ר והוא, העולם הצריך להמצאזהו , העדינה של הופעת כנסת ישראל בחביון עוזה

מפני האושר , קדומהה מצד מדת הדין, ועולם זה מתקיים הוא ונמצא מצד עוצם הגבורה. ולהתקיים

וזה העולם איננו . טוב טעמוו מפני השעשוע המלכותי שבהוד תפארתו, הגדול והפאר הנפלא של הוייתו

שמקבלי החסדים והנזקקים להם הם כ ,לאחר היצירההבאה . פ הותרנות החסדית"העולם המתקיים ע

והטעם . ן המציאות קשה להם כמות וכשאולמ שאבודם, קשורים בחוגה של ההויה, כבר בכלל ברואי עולם

מכל , המתרוממת  מכל שינוי, עצמית של כנסת ישראלה י יקר הסגולה הפנימית"הזה מוכרח להגלות ע

בכל , בהגלמה והתארה בפועל, בישותה של ההויה. כל הגבלהמו מכל שעבוד, המעדת רגל ומכל מוקשי רע

היא דורשת את הקשר  , וזאת הגבורה המזהירה, זה העז בעצמוש אמנם אחרי. מערכותיה ומדריגותיה

הבחירה היחידית , המעשה, משתפלות עד כדי תחום חיי הטבעו המפעלי בכל השדרות ההולכות

א ת   , לטפל את כל ההתגלות, ת הענפים כולם לשרשםריכה להחזיר אצ הנה עצה עליונה, והחברותית

והשאבתה של הטפה בתוך הים הגדול , י ביטול הנר באבוקה"חשבון מתמצה עה ואז, הכמיסה האדירה

, העצה הזאת דורשת את הקיום של כנסת ישראל בכל מהלכיה. מהותיות עצמותיתו המוסיף לה עצמה

לא תתפייס עצה זו . ה מאז מעולם עד אחרית ותכלההמופיעה נהרה על כל מצעדי, כחהו והתגלות אורה

סבא א ת ³להאיר באור ישראל, ל התמזגות הטוב והנעים שבאומה על פני המרחב הכלליש בפשרה

 3" עם לבדד ישכן ובגויים לא יתחשב"מבלי להצטרך להטפל באותו החוג המיוחד של , כלליתה המציאות

טעם ה לא זהו. קויים גלויים בחוג המפעל וההתגלותכ הרבה פעמים מל"חרי שהגלוי המפעלי סבל כא ,

יופי ה אינה מבלטת את, אנושיות בינונית הראויה לסליחת חסד מפני כללותה. ולא זו היא העצה

עתיקה של ה היונק מההויה, וותרנות קיבוצית המניחה רק חותם כללי.  היסוד של הוית העולם-, והשעשוע

לא , מפורט ימחהה איזו נקודה מ מהותה העצמית ותוכנה החטובאם אפילו , האומה בנקודות הזוהר שלה

המחשבות אשר  , טובה מאדה זו היא העצה הנדרשת לתקומתה האידיאלית של מחשבת יוצר כל העולמים

שמואל א  2. .א, ברכות י 1.. קלח . 4תקוה ו מחשבת שלום לתת לו אחרית, אדון כל חושב על בית ישראל



  .א, ר פה"יא ועיין ב, י ירמיה כט"עפ 4. .ט, במדבר כג 3. .ב, ב
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בני " ראת להם ק בש עה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע, בני ולא בניך, ע"רבש, ל"א. ל ליצחק בניך חטאו"א

תוארים החצוניים  ה .העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. עכשיו בני ולא בניך, "בכורי

וכל להיות מוכר משום  י והערך הנכון של כנסת ישראל לא , והמקריים הם תמיד דברי ם טפלים ועוברים

הוא תוכן עליית מחשבתן של ש ,א מרום המעלה של טוהר העליון"כ, הופעה היותר עליונה שבברואים

שעה היתה שעת הופעת דור המדבר ה וזו, והכרה זו נתגלתה בעת המוכשרה להגילוי העצמי. ישראל

, נשמה הישראלית כפי מה שהיא בעצמותהה שנחשפה אז, תורהשנתגלתה בזמן מתן . בסגולתו העליונה

ממלכת כהנים וגוי "בהכנה מוכרה של  , 1" הרה ויחן שם ישראל נגד", בחטיבותה המיוחדה, באחדותה

ולדתה של הנשמה הישראלית והטבעת כל הוייתה מ הוכר כי, בעת חשיפת הצורה העצמית, אז . 2" קדוש

החיה בתוכה בצורה יותר עזיזה ויותר תופס ת  , כמוסהה קה האלהיתא הופעתה של התשו"אינה אחרת כ

והראשית המחשבתית . והעצם לא יוכל להשתנות, ברא שבעולםנ מקום מכל הויה ומכל חיות שבכל יצור

יוניש םוש , שדוקה רוא לש המכחה רוקמ, לכב ומלועב החלא ץפח לשל שהיא התכונה האידיאלית, הזאת

להיות ( ו)ולא יוכל. בניך ולא בני , כ הם כמאז גם עת ה בניך"ע, ורה וחלישותמת ,םלועמ לבקל לכוי אלש

אורעות מקריים המכסים את אור האמת של המהות הפנימית של עוצם הויית נשמתם  מ גם אחרי שנתגלו

בני "הערך היסודי נשאר שהם , כ"א. ביחש ירוד מהמעלה האלהית העליונה, יקראו ביחש אחרש ,התוכית

, לגבי אור עולם זה . 4כל דלדול וכל עניות חצונית כלא נחשב , ולגבי עשירות מופלגה זו  .3" יח אל

ובעינו נשא ר  . כל חושך לא יחשיך, בהיק מראש מקדמי עולם עד אחרית ים וקץ כל תכלהמ שזיוו

ות שמ 1.. קלט .קדוש ישראל לנצח , 5אל עולם ' בשם ד, " בני בכורי"שהוא קורא לישראל , עליוןה החזון

  .לג, בראשית כא 5. .ב, ועיין יומא כ. דניאל דף לב 4. .א, הושע ב 3. .ו, שם שם 2. .ב, יט
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עד כמה . הו חמשיםל פשו, דל עשרים דלא ענשת עלייהו, שנה' ע, כמה שנותיו של אדם, כמה חטאו, ועוד

צום של האפשרות וצם הצמע כ מצד"מתבאר ג , לא יוכל החטא המקרי לעקר את הטוב  היסודי המהותי

. עולמים כולם בתוכנם האידיאלי העליוןה שהיא יסוד כל, לנגע ברום המעלה המהותית של קדושת ישראל

י החוטא הבוגר "חברותי אשר לאדם נפגע עה שהעולם, העונש בידי אדם בא רק  מ צד ההפגעה החצונה

י "השלמה שתוכל להפגע עדיין לא הוקבעה הצורה ע אבל. ג שנה ויום אחד"בגרות י, בבגרות הראשונה

הרי הם  , ת האדם עד עשרים[ו]כ ל חטא, כ"א. דיני שמים דוקאב שהוא מתגלה, המעשים מצד כחה העליון

ולהביא אותה לידי , וכלו להרס את התוכן העצמי של הצורה העליונהי שבודאי לא, רק פגמים מקריים

  .כליון ומחיה בשום אופן
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שרשית של הצביון ה השב ואל תעשה לא יוכל בודאי לעקר את הנטיעה. ה"פשו להו כ, ה דלילותא"דל כ



יאור ותכונה של כל מעשה ת לפני כל, שכבר הושלם תיאורו במחשבה העליונה, הגמור של כנסת ישראל

שכל שאיפותיה , ל הנשמה הכלליתש המחשבה בפנימיותה ודאי היא הולכת אחרי הטבע האיתן. בראשית

כ יצאו "ע. י החיים החברותיים"דוחפות עה א רשמי הפעולות"לא נשארו כ. דהן למרום וקדוש מני ע

מכלל  הדברים , לסילוק התעוררות חברותיתו להתיחדות פנימית, למחשבה, שהם למנוחה, הלילות

המקרים הבודדים של יחידים . ל האומה בכללותהש שיכולים להגיע בהפרעם והתרועעם עד היסוד העצמי

שכל פגמיו לא י וכלו , ל התכונה הקבוצית של הכלל כולוש רק התגלותה, ון הכללילא יוכלו לעלות בחשב

שהאדם מסור בהם , פ החיים הסואנים של הימים" אים רק עב שהם, א בדרך דחיפה מבחוץ"להיות כ

,  פ אין כאן ערך של חמשים שלמים"עכ. חיי הקבוץ והחברה האנושיתל א"לא לחייו העצמיים כ. בכללותו

  .ה " כא פשו להו"כ
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חברה מעורבים בעל ה ברשמי. פשו להו תרתי סרי ופלגא, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא

ל טבע הנפשיות שבקדושה ש שעם כל החומריות המעורבה בהם הרי כח הפועל, כרחם היסודות הטבעיים

ן התביעות שהרגש הנפשי דורש ותא רק, כ  בתוקף פעולתו לטובה בתביעת התפילה וכיוצא בה"פועל הוא ג

תביעה שהירידה הטבעית שהאדם מצד ה שהוא פועל באותה מדת, את תפקידו בחזקה להתנשא אל על

לא יוכל לעקר , עולתו באורח ישרפ ונמצא שזה החלק שהוא פועל, [פועלת]בהמיותו הוא זקוק אליה 

הנצח שביסוד האיתן של האומה פעל צורת מ הפועל את, ולהרס את היסוד האיתן ש ל כח הקודש המחוטב

שעמהם צריכים , מפגע של רוח התבל ושאונהל חיים נתונים, נשארו חפשים מהכרעת הטבע. בכללותה

, הנתונים למשקלו של רוח האדם, החפשיים, החמרייםו מצד אריגת החיים הרוחניים, להתחשב בכל אופן

  .רי ופלגא פשו להו תרתי ס, וחור פ מעשיו והגיוני"העומד לקבל הכרעה ע
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.   ריבית נפשי קמך ק הא, ת כולהו עלי"וא, ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך, אם אתה סובל את כולם מוטב

שכנסת  , חלים שוטפיםנ הרי היא מתפלגת לשני, בטהרה העליון, האידיאה הראשית במחשבת ההויה

, שכל הטוב והיושר, ת העליונהאלהיה השלמות. ישראל ובית יעקב הנם אוצרות גילוייהם והבלטת מגמ תם

יזהירו ויופיעו בכלל שלל צבעי רקמת   , עלתםמ כל התפארת הנצח וההוד ברום, כל מדות החסד והגודל

הרבות [ל], נחל הפונה אל ההויה וכל יצוריה בכללותהל שממנה תוצאות, העליונה'  זו היא עצת ד, חמדתם

העולמים הם באמת   , הית והמגמה התחתונהעליונה האלה המגמה. להיטיב ולעלה לכל, הטוב והאושר

המגמה   , ולשתי המגמות  גם  יחד בהאחזו ביסוד הוייתו, גויהב כנשמה, אחוזים זה בזה כשלהבת בגחלת

מה היא המג מה היסודית ומה הוא הטפל ,  לברר את הודאיות, אופיה שאין  לעמד על, השרשית אחת היא

יסוד הופעתו היא , שיגוב הזה בכל  הופעותיואבל כל ה. בשתיהןש ואיך הוא התוכן המשותף, אליה

שהוא כל עיקר הוייתה וכל תוקף  , ברז האור החביוני שלה, שראל העצמיתי החטיבה העליונה של כנסת

שגם הכח הנושא את מג מתה ישתפל , צריכה היא לשם שמושה, נשגבה האלהיתה ואם האידיאה. תפארתה

אשר  . בחשבון וסבוכי תנועות רבות ושונות, מעשהבחיי , ריאה מגולמת בגוף ובש רב לפעמים עד כדי

, הרי הוד המחשבה המגמתית עומד הוא בעינו, המלא תהפוכות תמורות ומוקשים, גשמיה בעולם



מצד עצמיותה של ,  אם אתה סובל את כולם -. מטרה העליונה הכל מתישר בכל האופניםה ובכח

שכלול כל המדות והתוארים כולם שבראשית אצילותה של המחשבה המגמתית של , קודשה תפארת

הרי האי דיאה בעלת ההתגלות של שני  , ואם לאו . מוט ב, מראש ועד סוף, זוהר שלהםה ביפי

כדאי הם להיות , בהצמדם יחד לחטיבה אחת, מאור האלהי העליון והמאור העולמי התחתוןה ,המאורות

המרוץ של סופת הרדיפה י מהלך "ע, עב וכענן את כל מקרי  המחשכים היוצאים ובולטיםכ מוחים

מערכות  ב אשר, קלקולים ופרעות, שאין לה ערך ודמיון כלל עם כל הערכות ופגמים, מגמה העליונהל אשר

ולמים הוא הדבר ע וגם אם יופע האור לאמר שקיום. וסדרי זמנים ועולמים חולפים. הגבולים, המצרים

,  וכן עולמי אידיאלית כ" בעצמו גזהו, והתוכן של חטיבתה של כנסת ישראל בהפרטת צורתה, הנשאל

יש מקום בעבורה למדת ש וזאת היא באמ ת הצורה. שהרז האלהי שורה בתוכו, המשוקה מהטל העליון

אבל דוקא מפני , קודש ובין החולה שבין, להבדלה שבין האור ובין החושך, למעשה וחשבון ודעת, הדין

היונקת מכח  מסירות הנפש ברב  , ת ישראלנסכ נת בלטה צורתה של, היופי המתבלט במחשבת עולמים זאת

שהשאבותו , ואם אין העולם מבונה בצורה זו. עולםה מפני שזו היא התכונה של זיו, בגבורת רעם, כח

הרי אין ה אידיאליות העליונה , קור ס גולת  צביונו ותפארתומ הוא הוא, במקור חייו עד כדי בטולו  בחפצו

א בהבלטת צורתה של כנסת "ן חיובי זה אין לו נושא בעולם כצביוו .של התחייבות הוייתו מוכנה להופיע

איננו כדאי להיות  לבסיס , תוכן פחות מזוקק ומפואר בפאר טהר תו מזהו .ישראל מצד עדנתה האלהית

ומגמה זו היא המגמה האין סופית הפנימית אשר לכנסת  . יקום מראש עד סוףה להמשך שפעת חיי כל

כלא   , החצונה[ ה]אם י גב רו עד המדה היותר אפשרית לרע בתכונתגם , קולי החייםע אשר כל, ישראל

של ההערכה האלהית העליונה המלאה בסגולת החיים של , עקרית של חיי כל העולמיםה לגבי, יחשבו

הנשאבת לא ממקור איזו תכונה מוגבלה ואיזו מורשת אבות  , אומה וסגולתה הפנימיתה צביון

חיי עולמי , לחמדת פאר מק ור התפארת של יסוד חיי כל. א ממקור  המית הנשמה במקורה"כ ,מוקצבת

זרך  ע מגן', אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בד. "אחרית וראשית כל מחמד, קץ כל נועם, קור כל טובמ ,עד

חמודה של מקור  ה זאת היא הת שוקה .  1" ויכחשו אויביך לך ואתה על במותימו תדרך, ואשר חרב גא ותך

תושבחתא , באבותש ח הכמוס של אבות העולם הוא מוכן להגלות באמצעיאשר כ, הויית כל העולמים

א ש ר  ' זרע ד, עזה עחרז חכב האירבה ינמכמ לכ[ תא]תמייקמה ) לא(, תחצחוצמה הרובגה ןוכמ , 2דאבהן 

היא , תכונת מסירות נפשו  .3" עין אדם וכל שבטי ישראל' כי לד", כנסת ישראל, נגלתה בעינו של עולם

והדבר היסודי המהותי של , םה המגלה שכל נטיות החיים וגילוייהם דברים טפלים, נההקדושה העליו

וזאת היא  . השאבו באור שלמותו העליונהב והכל מאושר רק, שהכל בטל לו. לבדו' א אור ד"החיים איננו כ

עליוניות הזאת כל סיג ומחשך הוא רק צדדי  ה שלגבי, תכונת האמת של כנסת ישראל בעצמיות מהותה

לשטוף בעזו את כל , ל קדושה אלהית נאמנהש המלא עז חיים, ויכול המעין השוטף הזה. ום עוברומ

ת כולהו "וא. ל פני שמש צדקה הזורחת בגאון גבור תהע אשר אך כצל עובר הוא, החלאה החצונה המקרית

  .א, זכריה ט 3. .א, ויגש כז, זוהר 2. .כט, דברים לג 1.. קמב .הא קריבית נפשי קמך , עלי
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החודרת  , אומהה באה ההכרה כי הטבעיות  האמתית של  התכונה הנפשית של. כי אתה אבינו, פתחו ואמרו

 מן -הדורש , אלהיתה הרום העליונה של שאיפת הקודש, היא באמת מדתו של יצחק, בגניזה בכל פרטיה

וזה אי אפשר להיות  . מוקיוו תחייב את  הוייתו , 1העולה במחשבה הקדומה . העולם הויה כזו שמדת הדין

צפיה העליונה רק בתכונ ה זו ה פ"שע,  פ ההתגלות הפנימית של האופי הגנוז של כנ סת ישראל"א ע"כ



וראויות הן , פועל בכל אוצרות מכמניהה וראויה היא האנושיות לצאת אל, ראויים הם העולמים שיבראו

וההכרה . הצריך להיות הולך הלך וגדל, מצוי והישה לעטר הוד וכבוד לכל, הנשמות להתגלות בזיו כבודן

אינה צריכה באמת לשום ויתור בתכונת , עליונה של האומהה הגדולה הזאת במהות הפנימית של הצורה

וידיעה . שחיוב המציאות השלם ראוי להיות מתת גורלה, אלהיתה כי היא שלמה בשלמות, הבריאה כולה

פ סימנים "לא יש הכ רה חצונית עו, רש איזו ותרנו תלא י ש צד ידיעה בה בכל אורח  של חסד הדו, גנוזה זו

ולא , כי לא מה שהוא  מהות מוכרת . דה משפטית הממוזגה ב איזה תיאור  של רחמיםמ באיזו, ומעשים בה

כי אברהם    .  "2לבדו ' בלתי לד, כי מה שהוא  גנוז בחביון עז העליון. הוא ערכה, פעל מתגלהמ מה שהוא

  .יט, שמות כב 2.. ר יב"ב, מא' פסיקתא רבתי פר  1.. קמד " .וישראל לא יכירנו, דענוי לא
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ידי אותה ל כיון שהגיעה ההכרה העצמית עד. ה"עד שאתם מקלסין לי קלסו להקב, אומר להם יצחק

גבורה האלהית ה ושיסוד עולמו היא , 1לבדו ' כי חפץ ישראל הפנימי אינו בלתי לד, המדרגה העליונה

שוב אין שום , ראשיתב דיאלית אשר לההויה כפי החפץ הגנוז אשר ליוצרהעליונה של המחשבה האי

י "אורה הגדולה שהובעה עה וכל. תפיסה לכל מורשה מוגבלה להיות נושאת עליה את ה צביון של האומה

כל הוא רק תולדה מזיו השלמות ה ,עד האבות הראשונים והם בכלל, כל צדיקי הדורות וראשי ראשיהם

וא אור העליון של הזיו האלהי בכבודו ה שהוא, שהיא עצמותה של האומה, ומהשל מחשבת ישראל הקד

  .יט, שמות כד 1.. קמה .ה "ועד שאתם מקלסין לי קלסו להקב, ובעצמו
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ואלנו מעולם ג אבינו'  אתה ד"מיד נושאים עיניהם למרום ואומ רים , ה בעינייהו"ומחוי להו יצחק קב

, ל שאיפותיה ומאויהכ ,איך שכל שיחה ושיגה, כללה מהותה הפנימיתכשמתבררת לכנסת ישראל ב". שמך

שרו העדין והקדוש בכל גילויי י מתפרץ לצאת ולצבין את , א חפץ שדי אחד ארוך מלא אור  עליון"אינם כ

 אז מיד מתחילה ההסתכלות -, ודע לונ בין כשהסוד הזה הטמיר נודע לעושהו בין כשאינו, החיים כולם

מתבררות שהן הן העינים הפונות , פץח והעינים הנשואות לכל. אמתתה  הריכוזיתהפנימית להתאר ב

נאמר  ביסוד  , 1חיד ולא תתורו אחרי עיניכם י ותחת שנאמר  בכל.== להשאיפה האלהית הטהורה, למרום

אחרי העינים הטהורות  , 2" חריהןא והלכת[ אשר יקצורון]עיניך בשדה "צמח הכללי של כנסת ישראל 

הכרה הפנימית בכל זאת לכודה היא ה ואם. נושאות את נושאיהן למרומים נשגבים ונערציםהללו שהן 

בא גם  החופש המוחלט , טהורה מתבררת לעצמהה כשהמהות, מיד כשהכר ה העצמית באה, בחבלי מצרים

" . אבינו גואלנו מעולם שמך' אתה ד"מרום ואומרים ל ומיד נושאים הם את עיניהם, בבירורו והבטאתו

, הוא הוא הגואל אותנו תמיד והמכונן את מצעדינו בחיים, נצחיותוו בבהירותו, הקיים בעינו וצביונושמך 

הקיים בהצדקות המוחלטה , רז הגאולה . 3" עמך ישראל גוי אחד בארץכ ומי", בחיי הכלל ובחיי הפרט

-ב, בזוהר ב ויקהל ריזועיין . ט, רות ב 2. .לט,  במדבר טוי,עפ 1.. קמו . 4מונים א אשר לגוי צדיק שומר

  .ב, ישעיה כו 4. .כא, דברי הימים א יז 3. .א, יחר
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ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל אלא  , ר יוחנן"אמר רב חיי א בר אב א א 

ואהיה להם כמרימי עול על לחיהם , בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה"דכתיב , רמה לוג שזכותו

הגלות היתה ראויה להטביע את חותמה העמוק על כל האומה כולה משרשה  ". ילליו אוכא ואט

כי לא בשביל . שזה הותחל מיעקב, עת אשר הוקבעה ההתיחדות שלה בתור תכונה מיוחדהמ ,הראשון

ומה א א כדי להסתגל להיות גם בגלות עומד חי וקיים בתור"כ, ירוק של חטא מיוחד נועדה הגלותמ איזה

עם זה יהיה ו וראוי היה שחותם זה של סבילת עול גלות. בצביונה בלא טשטוש הצורהעומדת , מחוטבת

יעקב בתור ל (גם)זה היה נועד [ גם. ]יוחל מראשית  הצמיחה של האומה ביחודה, הצביון קיים ועומד חסון

לא היה אפשר , יעקבב אבל מצד גדולת הקודש של הפרטיות אשר, האישיות המתחילה את תכונת האומה

עשה א ת  , גלות שלו בכחה ומה שהיתה. ולא בפועל, הגלות שלו,  כ היתה רק בכח"ע, חל גלות עליו(וי)ש

, וזכות שלו המיוחדת. עצמיתה הרושם של הסתגלות החיים העצמיים בלא שום מחיקת צביון של הצורה

ות אחרית של כל תהלוכות הגלויה לאות ולמופת על, גרמה את הגודל והתפארת שהיה ליעקב במצרים

ונמצא שהיה . שראל וביחודם העליוןי שיביאו לההכרה הגלויה של כל העולם האנושי בערכן של, כולן

וההטיה אל הסיפוק של . היה מורם, ול בכחע פ שהוא"והעול אע, השיעבוד בחבלי אדם ועבותות אהבה 

כ לבניו "לות גכ הארה בתוך מחשכי הג"די לפעול גכ עד, צרכי החיים הרוחניים והחומריים גדולה היתה

,  בהתאמם, הגלות המחשיכה והנהורות הזעירות שבה, חדי באופן שכל  אלה, אחריו בכל הנדודים שלהם

כל רואיהם יכירום כי הם  "ו, בכבודן של ישראל וכל פארם' וד דה של גילוי, יובילו אל המטרה האחרונה

  .ט, ישעיה סא 2. .שתחול: ל"אולי צ 1 . .2' זרע ברך ד
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, ד"וא. ורבע י לכליא"אר, למאי חזיא. אחרים אומרים לא יפחות מאמה על אמה, הרי עלי ברזל, ר"ת

משבר והמכלה אינו  ה כח, הברזל. י אמה על אמה"אר, וכמה, לא יפחות מכליא עורב, אחרים אומרים

מקצר על דין שיונף הב אינו. מקיימו ומעודדו לחיים , 1שהוא נויו של עולם , צריך להיות בבית מקדשנו

ברום עולם של , גג ההיכלב בהאחזם, אמנם כדי שלא ישכנו עורבים וכל מיני כחות טמאים . 2המאריך 

תרועם ", כ משבר ומפוצץ"לפעמים גו ,ז צריכים לפעמים להשתמש בכח תקיף"ע, המחשבה המקודשת

יות נתונה בזה על שימת הלב צריכה לה . 3רזל ב לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בכבלי , 3" בשבט ברזל

, אף ש אנו מקמצים  מאד בשיעורו, הדוקר שלא יהיהו על הכמות של הכח העז, על השיעור: שני צדדים

גרש על ידו כל כח זר המתרומם להאחז עם כל טומא תו ברום ל מ לא יהיה פחות מהשיעור המוכרח כדי"מ

יהיה ,  אשר צמצ מנו אותושהשיעור ההוא, שני צריכים לעיין בראשה ומצד. הקרן אשר ל מעמד הקודש

החפצים , העורבים, לגרש רק את רשמי הטומאה השחורה וכחותיה, מטרתהל במדה המדודה המכוונת רק

לאלה שתי ההקבלות מכוונים הדברים של . אכזריותם ברום המעלה של מכון הקודשו להאחז בטומאתם

ומצומצם במדתו אמה על , עורבהמכוון במפעלו לכליא , ד הערך של הברזל במקדש"ע, אןכ שתי הלשונות

שיעור ה שהוא כמ באר את , י אמה על אמ ה "אר, וכמה, לא יפחות מכליא עור ב, בלי להפחת מזהל , אמה 

ל גורל ע כי לא ינוח שבט הרשע", האמור בנדבתו של האומר הרי עלי ברזל , אמה על אמה , הסתום

 1.. קמז . 5" תעצומות לעם ברוך אלהיםנורא אלהים ממקדשיך  אל ישראל הוא נותן עז ו" , 4" הצדיקים

שם  4. .ח, שם קמט 3. .ט, תהילים ב. יז, תנחומא יתרו. יא' מכילתא מסכת שבחדש פ 2.. ב, זבחים נד

  .לו, שם סח 5. .ג, קכה
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דם  א ומ ו שלאם כי מק. שכן משא בני קהת, המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב, אמר רבי אלעזר

אי אפשר לו ש עד, כ גדול"עצם קשורו להמקום התחתיתי של הארץ הוא כ, ורשותו הוא רק עשרה טפחים

אבל . טבעיים בהכרחה למעלה מכל הערך הארצי המאגדו באגודיו , בכל מהותו, בכל ערכו, להתרומם כולו

שה ואליהו למעלה מ ולא ע לה , 1" בשגם הוא בש ר", על יסוד הזה של האיגוד  המקיף את כ ל האדם

ל גורל חייו וכל ערכו ע משאו המוטל, הנה זאת היא תעודת האדם להכיר שכל סבל חיוביו , 2מעשרה 

המעשי , סבלו החמרי והרוחניו את האמת הזאת ש ל ערך חובת האדם. ותוכן מהותו הוא פונה רק למעלה

מה המודיעה לאדם כולו מהו אוה מאז צמיחת, ומדור המדבר. הבליטו בני קהת נושאי הארון, והמוסרי

שהוא דוקא  , נורמלי של משאו של האדםה לדעת מהו הדרך, הוכרז זה הסוד לעולם כולו, תוכן סבל חייו

והמוציא משא  למעלה מעשרה טפחים חייב . תחתיתיתה ,ה ארצית, נערך במה שלמעלה מרשותו האדמתית

, סוכה ה 2.  .ג, בראשית ו 1.. א .י קהת שכן משא בנ, אדם הקבועהה אורח מלאכת, שזו היא דרך המשאוי, 

  .א

 

a  . 

 
שר אמות אף ע מה משכן, מקיש מזבח למשכן, "על המשכן ועל המזבח סביב"דכתיב , ל"ומשא בני קהת מנ

, ציור בנין העולם בכללוכ שהוא, למשכן, מקום העבודה המרוכז, ההיקש של המזבח. מזבח עשר אמות

שמתוכה בא להכרת , עולם כולוה בה כוללת הבאה מתוך השקפתמחש. מורה לנו על שני אופני מחשבה

פנימית מוכרחת להיות הרבה יותר  ה שאמנם ההכרה. בהכרת הפועל העליון מתוך פעולתו, יסוד הקודש

למעלה מרשותו של  , וא גבוה מע שרהה באופן שהמשא הרוחני, נשאה מההשקפה המביאה את  ההכרה

שהיא תוצאה , עבודה המעשית ומביאה אליהב המקושרת, והמזבח הוא דרך המחשבה ההרגשית. האדם

תממת את  המספר  ]מ[ה, שניהם כוללים קומה שלמהו .מתוך השקפת העולם הכללית המוסמכת  למשכן

  . מות א מה משכן עשר אמות אף מזבח עשר, היסודי
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,   אמר רבו ,יופןכשמה לע להואה תא שרפ"ביתכו , "שרקה ךרוא תומא רשע"ביתכד , ל"נמ היפוג ןכשמו

הבחין את אור ל יס וד השקפת העולם. מכאן א תה למד גבהן  של לויים עשר אמות, משה רבינו פרשו

, היסוד המספרי, כוללה ,הוא מסומן בתכונת הגובה, שהוא יסוד הארת המשכן, הקודש המתגלה על ידו

 , 1שומרים מבחוץ שהם , לוייםל וזאת התכונה היא מתיחשת. עשר אמות , שהוא מכון כל קצב ושיעור

י "מוכרחת לבא ע) היא(חצונה שגם היא ה זאת היא  הקדושה, שזאת ההשקפה הבאה מהשערת המפעלים



בל זהו לא מצד עצמות המגמה שתבא לתעודתה א ,כח התורה בחביון עזה, צינור הקודש של משה רבינו

, שזהו ערך הלויים, שום הכנה וכח של נשיאת התורהמ רק, הארת התורה בעצמה, י השיקוף הפנימי"ע

שהוא עומד למעלה מכל שיעור , רך חצוני לגבי הפנימי היסודיע שהם מקבלים גם כח  המכין הזה שיש לו

  . א, יומא יט 1.. ג .גבהן של לויים עשר אמות , נו מכח פרישה זוא כ למדים"ע. עולם ובנין נבראים

 

c . 

 
צד עצם מ מושג שאינו מצוייר.  מלתחתתלתא מלעיל ותרי תלתי, וגמירי דכל טונא דמדלי במוטות

, י אמצעי"נשא עה זה הוא משא , י הוכחות וראיות מופתיות"א שבא ע"כ, ההרגשה הפנימית של הנשמה

והציור הנולד , לתחת מ תרי תלתי, בא החוש והשכל ההגיוני מצד הערת האדם. טונא דמדלי במוטות 

  .תלתא מלעיל , הוא מופע בחביון הנשמה, מהם

 

d . 

 
האמצעיים ש פ"אע, פ עצם הנושא המושכל מתעלה מרשותו של אדם"עכ. אשתכח דהוה מדלי טובא

של השכל המתרומם ו אבל גם הרושם הרוחני של החוש, חושיו ושכלו, המשתמשים להשגתו הם הם כליו

, שהוא למטה מעשרה, אדםה הוא עומד למעלה מרשותו התחתיתית של, לצבין את הציור הרוחני המקודש

לומר מההשקפה הכללית של המציאות כ ,וציור זה  בא  מהמשכן  והמזבח. ללות אשתכח דמדלי טובא ובכ

, שעל הראשונה יותאם המשכן, מתגלה במעשיםו ורגש העבודה והדבקות האלהית המוחשת, של העולמות

פ ששני הערכים הללו אינם  "אע. רשותו של אדםמ ושניהם יחד הנם מתרוממים, ועל האחרונה המזבח

ז "ובכ, קדושת התורה היא מתעלה עליהם, שכל העליוןה כי ההופעה הטהורה של אור, יין התכליתייםעד

  .דמדלי טובא , תחתיתית של האדםה גם מצדם יאמר בערכה של הרשות

 

e . 

 
מידלי במוטות ד וגמירי דכל טונא, דאמר מר ארון תשעה וכפורת טפח הרי כאן עשרה, א מארון"ואבע

גם  היא בודאי עומדת  , מאירהה הופעת אספקלריא, מכון התורה, הארון. תלתי מ לרעתלתא מלעיל ותרי 

גם במושגים , פיסתו של האדםת אמנם. ממעל לרשותו של אדם ומנוקה היא מהגבלותיו וצמצומיו

, מוטות הוא נושא את משאו הרוחניב .י אמצעיו"היא ע, גם באורה העליונה האלהית, האלהיים העליונים

, והשליש הראשון, ונח המשא העליוןמ תרי תלתי מלתחת. ניים ובשכל המוגבל ההגיוניבחושים הגופ

ועם כל מה שנשאר . הוא מלעיל, עליו' ברכת דב א"שאיננו מתקשר עם האדם כ, המתעלה מעל כל הגיון

  .ואה עליון ונשא, היחש האיכותי, תרי תלתי מלרע 

 

f . 

 
יסוד ה ,דים את הערך של שני היסודות הרוחנייםוהרי אנו לומ. אשתכח דלמעלה מעשרה הוה קאי



תורני ההופעי ה והיסוד, ההשקפתי של העולם וההויה המתאחד עם היסוד ההרגשי המכוון במשכן ומזבח

את הגיון משא בני , עיון זהר ומזכיר לנו. העליון הארון שהכל בכללו עומד למעלה מרשותו של אדם' דבר ד

  . מעשרההמכוון למעלה, נושאי המקדש, קהת

 

g . 

 
למעלה , אדמ השראת השכינה היא עומדת הגבה. אין השכינה שורה אלא על  חכם גבור ועשיר ובעל קומה

מקור חיי מ התגלות האלהית[ה]השראת השכינה היא . ת קדושה מושכלת[ו]למעלה מכל הופעת רוחני

עליון בהויתו ה פץלשם אותה המגמה האידיאלית העליונה של הזוהר האלהי בח, החיים של כל ההויה

כי אם   , יחידותו הפרטיתב לא במקצע מיוחד ורשום, השראת השכינה פוגשת את  האורה הנשמתית. כולה

כינה את מפעלה בכל מ ומתוך כך היא, מקפת את הכל ומסדרת את הכל לעילוי המאושר העליון

ינה את  קדם היא מכמ ומראש. התכסיסים שהם דרושים להביא את המגמה האלהית לרום תעודתה

בכל , ציורים ובכל התכונותה להיות מזויין בכל, האישיות המוכשרה להתעלות זו של השראת השכינה

ולהעלות את כולם  , י כולם"הגלות על שהאורה האלהית צריכה, הכשרון המעשי ובכל ההשפעה הצבורית

,  הם משמשיהאבל כל אוצרות החכמה, מעלה מכל חכמה והגיון היא ההארה האלהיתל .ואת הכל על ידם

והוכנה בשביל כך בנשמת הנושא עליו את העטרה המזהירה בזוהר , חכמה הם בסיסים להה ציורי

בל לא בתכונה ציורית של הבנה וידיעה לבדה די א .ומוכרח הוא שיהיה חכם , ל השראת השכינהש האלהי

כל . ציוריםהמעשים צריכים לבא יחד עם ה. ולהכ ליד האלהית הגדולה הפועלת על המציאות, לה

מוכרחים הם , כבירות לשם תיקון ושכלול של כל הישה מפריעים מהתגשמיותן של התוצאות העליונות

ג בור מוכרח  הוא להיות בעל ההשראה של , לשם כךו .שיסורו בחוזק היד של  הגבורה המפעלית

 מוכרח  הוא להיות איש האלהים של השראת , ולא מתבודד בח וגו, לא פועל על עצמוו .השכינה

כל מכשי ר  . והעושר צריך שיהיה סגולתו, ופיע ביקרת אורו על החברה מוכרח הוא להיותמ .השכינה

ועל . להגשים את מאויי הקודש הסוערים אשר בנשמתו האלהית, חוק צריך שימצא על ידור היותר

 הם צריכים, במגמתם  הפנימית, בחוסן יקרתם הרוחנית, כל האידיאלים הללוו .יהיה גם כן עשיר ש ,כן

שהשראת השכינה היא ', בחיר ד, שכל מה שיש בהוייתו של הנושא הקדוש הזה, זאתכ לעמוד בתכונה

ומתוך . כי עוזר לה ומרחיב את גבוליה, לא יהיה סותר את האצילות העליונה של נשמתו, בלוח נחלת

 ,בחיל קודש של חוסן יקר, רי גופו מוכרח הוא שיתרחב גם הוא ברוחב נשמתו האדירהה ,כך

די כ עד, ובשביל כך גם על הגידול הגופני שלו מופיע אור האצילי ורושם את רשמיו בגלוי, קדשיםה קודש

ופנית ג המופעה בהתגלותה בקומה, ובקומה שלמה רוחנית. התגדלות גופנית חטובה להיות בעל קומה 

, חי בהויהה יכול להופיע האור, העומדת כולה בהתאמה למאויי הקדושה האדירים באדר האלהי, שלמה

אוי הוא לאותה  ר ,ובחיר יצורים כזה. העומדת לנס עולם ולתחיית דור דורים, שמתגלה באישיות יחידה

  .עשיר ובעל קומה ו בהיותו חכם גבור, ההופעה החיה של ממלכת הקודש שבהויה בכליל תפארתה

 

h . 

 
דריגה עליונה  מ להתרומם אל 1החכמה תעז לחכם ". עיר גבורים עלה חכם ויורד עז מבטחה"דכתיב , חכם

,  חומרית של האדםה בשיגוב מעולה הרבה יותר מהמציאות, הנשגב במציאותו, של מציאות היש העליון



מן שהיא מיוסדת על ז כל, אין בטחון בההכרה. המורכבה מהפכים רבים ומשועבדת לצורות משתנות

, מבססת את  השראת השכינהה ,וזאת היא ההכשרה של החכמה. יסודות שהחלישות והשינוי חלים בהם

ומתנשאת עד למרו ם , תמורה והשינויה כשהיא מתעלה מעל כל התכונות של הפגמים החושיים בעלי

,  פארי האצילות האלהית, נצח וההודה המעוטרים בעטרת, ההויה הכבירה של המצויים הרוחניים

של העליה איננה רק עליה ומטרתה , " לה חכםע עיר גבורים. "המופעים בקדושתם מזוהר גבורה של מעלה

להיות , הוריד את העז העליון לבני אדם יושבי ארץל אלא, המשאירה את המתרומם  ברוממות אצילותו

. במקור החיים המופיע מיסוד אל גבור, להקשר בקשר חיי עולםו לחסות בצל שדי, בטוחים בעזם הנצחי

  .ד, ישעיה כו 2. .יט, קהלת ז 1.. ט . 2" ולמיםע צור' עדי עד כי ביה ד' בטחו בד"

 

i . 

 
אהל על ה ויפרש את"שנאמר , ה עשר אמות היתה קומתו"משה רבינו ע, דאמר רב, גבור ובעל קומה

ה מרחב חיוני ל ואינה מתפתחת ו מתגלה כי אם  כשיש, הגבורה היא נובעת מיסוד העזוז הנפשי". המשכן

הקומה המלוה את  . גבוההה בעל הקומהשתכונה זו היא תכונת , שמוציא את המון החיים אל הפועל, רחב

וראויה , ילה מן הכח אל הפועלח מוציאה את, הגבורה היא מורה שהגבורה הפנימית היא גבורה פועלת

והסתיימה בהפעולה , ה"משה רבינו ע, אנושיותה שברום המעלה העליונה היתה בבחיר, לכונן עולם מלא

, השקול כיצירת עולם ומלואו, הקמת המשכן, ילואומ הכוללת בתמותה את יסודי העולם הרוחני בכל

  .ב, מגילה י 1.. י . 1כיום שנבראו בו שמים וארץ 

 

`i  . 

 
האפשרות של הפעלה בחיים החברותיים במדה רחבה היא קשורה . משלך, "פסל לך", [דכתיב]עשיר 

שפעים ה המוןאיננו תופס מקום מיוחד והוא מובלע ב, בזמן שהעולם עומד בכל כליל שלמותו. עושרה עם

ראשונות אל ה בירידת העולם ממעמד הלוחות. עד שאינו עולה בשם, של הרשמים הרוחניים הנשגבים

,  תור תפקיד  ניכרב כבר נרמז שהעושר הוא מוכרח לבא, י חטא  העגל"המעמד של הלוחות השניות ע

פסל , ל הכלל כולוב ללמד עא ונרשם בשביל כך בתור בית, להתלוות עם הכשרון העליון של המנהיג הכללי

מימות  . 1" עטרת חכמים עשרם", תורהל ומזה בא העושר הרשום אחר כך בדורות להיות סעד. משלך , לך

והגדולה הזאת היא גדולה  . 2גדולה במקום אחד ו לא מצאנו תורה, משה עד רבי ומימות רבי עד רב אשי

להיות עומד בנסיון העושר , ו הפנימיחיים ומגלה את אופיב המעמדת את המנהיג על מעמד עליון, פנימית

כדרך , ויהיה העושר מבסס את היסוד  הרוחני. ל העלאת הכלל כולוש בהשתמשו בו להתפקיד היותר קדוש

אחרי אשר נתפסלו  , 3החזיק את מכתב אלהים שהיה חרות וכתוב עליהם ש המחצב של הלוחות השניות

י "עפ 3. .א,  גיטין נט 2. .כד, משלי יד 1. . יא .ךלשמ , פךל לספ", שמ לש רשועהה י ברכת"ע, בערכם החומרי

  .זט-טו, שמות לב

 

ai  . 

 
הנוש א  , מרומםה ,יסוד החיים הוא הכח המעלה. החי נושא את עצמו. פטור אף על המטה, את החי במטה



שר לא די ש עצם הגוף א עד, וכל כך מתעלה הוא כח ההתרוממות אשר לר וח החיים. את נושאיו החומריים

הוא פועל גם על כל הטפל אל ש אלא, הרי הוא נשא  מ יסוד החיים, הקשור בטבע עם ה רוח החיוני, ריהחומ

שגם כבר נחשבת היא לנשואה , תוכהב כהמטה שהחי מוטל, הנעשה בסיס לו ומשמשו, הגוף החיוני

שבו כמוס כח , ליטתו של הכח הרוחניש ולמדנו מזה את . מעצמה בכח החשיבות של החי שהוא עליה

בין יחש של , יחש שהגשמי מתיחש אל הרוחניה י כל אופני"לרוממו ולהעלותו ע, על כל כח גשמי, ייםהח

  .שפטור: ל"אולי צ 1.. יב .אף על המטה  1פטור ל ,כמו החי במטה, טבע בין יחש של מלאכה

 

bi  . 

 
. חוטין חייבש ביןבין חיין , ה"המוציא בהמה חיה ועוף לר, דתניא, לימא מתניתין רבי נתן היא ולא רבנן

שכבר , חיים הוא יסוד רוחניה כח. שהחי נושא את עצמו, רבי נתן אומר על שחוטין חייב ועל חיים פטור

שחומרה הגס מו שך אותה  , בהמיתה מתחיל הוא את צעדיו להתעלות למעלה גם בהיותו עדיין אצור בנפש

זולתי  , הנושא את  עצמו מ צד עצמו, התעלמ צד  העילוי של החיוניות הרי הוא תוכן , בכל זאת, למטה לארץ

 1.. יג . 1כלל נפש הבהמה היורדת למטה לארץ מ מה שכבדות החומר מכבידה עליו ומכריעה אותו להיות

  .כא, י קהלת ג"עפ

 

ci  . 

 
עוף דמשרבטי ו עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי נתן אלא בבהמה חיה, א פילו תימא רבנן, אמר רבא

שלא די מה שנפש החיים , אדםה זוהי גבורתו של. דנושא את עצמו אפילו רבנן מודואבל אדם חי , נפשייהו

, ת הכבידות והעפריות שבחומרוא אלא שהוא עומד לנצח , 1שלו היא נוטה להיות עולה למעלה מעלה 

עד שהוא מתגבר עליו להורידו , חמרי שלוה ומסתבך ביסוד 1בניגוד לרוח הבהמה היורד למטה לארץ 

אשר מרא ש הוחק לרחם על ידו על כל , אדם הכלליתה מיס וד נפש,  עד אשר עזרה מצר תבא,ולהשפילו

המקפל בתוכו את כל יסודי נפש  , 3פשו של אדם הראשון נ זה , 2" תוצא הארץ נפש חיה למינה. "היצור

שעל כולם ,  עד הירודים והנמוכים שבהם-, צלם אלהיםב  האדם העשוי-, מאביר החיים וגאונם, החיה

ביחש , שהוא הכח היסודי של החי, ל ידי האדםע בהמה , 4" 'אדם ובהמה תושיע ד"נאמר ביחד 

,  בראשית א 2. .כא, י קהלת ג"עפ 1.. יד .ושא את עצמונ לההתרוממות וההתעלות של המובן המלא של חי

  .ז, תהילים לו 4. .ה, ר ז"ב 3. .כד

 

eh  . 

 
מרומם אותו  ה , של חי נושא את עצמו הוא הכח החיוני שבויסוד הגרם. ומודה רבי נתן בכפות, ר יוחנן"א

עצמי לא במה שהוא הולך  ה חשיבותו מונחת בכחו, וזה הכח החיוני. למעלה ואיננו נחשב בשביל כך למשא

אבל מפני שכל כ ח  . שאינו כפותל ובשביל כך לא היה ראוי להיות שום חלוק בין כפות, על רגליו בפועל

שאינו יכול להוציא , על כן אין הכפות, נעדרל ודומה  הוא, ועל הרי הוא כח בטלשאיננו יכול לצאת אל הפ

הזה של החי [ בכלל, בחוק]יכול להיות נכלל , צמוע מן הכח אל הפועל את הצביון של נשיאת החי את 

  .נ בכפות "כ מודה ר"וע, הנושא את עצמו



 

fh  . 

 
רבי נתן אמרו ו בן בתירה, ר יוחנן"וא, י דמווהא הני פרסאי דכמאן  דכפית, ל רב אדא  בר מתנא לאב יי"א

רהיט תלתא פרסי ו דההוא פרדשכא דרתח מלכא עלויה, התם רמות רוחא הוא דנקיט להו. דבר אחד

אז לא היה לנו , ושא את עצמונ אם היינו אומרים שעצם פעולת ההליכה היא היא הנשיאה שהחי. בכרעיה

לנטיה מוכרחת שאינה , מקורה ברצוןש של נטיה נפשיתשום הפרש בעולם בין מניעה שבאה מאיזה יסוד 

, יימת היא ו אין לפנינו זאת הנשיאות של החיק מאחר שלפי המצב של עכשיו הרי המניעה, תלויה ברצון

שלא עצם ההליכה היא , בל מאחר  שכבר ידענוא .בפעולת הליכתו, שהוא צריך להיות נושא את עצמו

כח הפנימי שעושה את הטבע של החי להיות נושא את  ה א" כ,התכונה שעושה את החי לנושא את עצמו

זה איננו חשוב להיות בכלל קנין הנפשי כי אם כשימצא לו ה פ שאנחנו אומרים שהכשרון"עצמו אז אע

שייכים הדברים להאמר דוקא במניעה שמקורה , שיאתו של נפשונ הסיפוק להוציא מן הכח אל הפועל את

שדבר ידוע הוא שההסכמה אפילו כשהיא , הבאה מתוך הסכמ ה, זאתכ אבל במניעה, הוא בהכרח מוחלט

שחסרים עדיין , כבר חשוב הכח הטמיר, השתנות מצד איזו סבה נפשיתל מ יכולה"מ, קבועה הרבה

, ומאחר דרק רמות רוחא הוא דנקטן במ ניעת הליכתן. כח גמור ומוחלט, פועלה האמצעיים להוצאה אל

, שוב הכל מונח בכח הנפשי הפנימי של המשא הזה של החי, לכותפני הכח של מורא ממ והיא מתבטלת

כרעיה  ב שהרי הסבה של כעס המלך העירה בו היכולת עד דרהיט  תלתא פרסי, אמת נושא  את עצמוב שהוא

, ת עצמהא ועל הגויה בכללותה מונחת בה סגולת הנשיאות, וחשוב בשביל כך הכח הטמיר לכח פועל, 

אין כאן חסרון עצמי ש וכיון. יא אותה ההכנה מן תכונת הכח לתכונת הפועלבצירוף הכחות העומדים להוצ

כההוא  , ח מעורר יותר חזקכ י"י היכולת המתגלה ע"מתברר הדבר ע, במניעת הכח כי אם חסרון רצוני

  .פרדשכא דרתח עליה מלכא ורהיט תלתא פרסי בכרעיה 

 

fi  . 

 
ת   א  אלהים' ויבן ד",  כדדריש רבי שמעון בן מנסיא,אין, וכי דרך בנין בכך. גודלת ופוקסת משום בונה

הבנין יש . ניתאב שכן בכרכי הים קורין לקלעיתא, ה לחוה והביאה אצל אדם"מלמד שקילעה הקב, "הצלע

ניה להרחיב דעתו של ש ותעודה , 1תעודת התועלת להחסות על ידו מקור ומזרם וממטר , לו שתי תעודות

חו המיוחד של האדם הוא  כ וכאשר עיקר . 2" כתפארת אדם לשבת בית", י הדרו והודו של הבנין"אדם ע

הולכים הם , תועלת חומרית פשוטהו על כן אפילו כל הדברים שנתכוננו לשם הכרח, ביסוד חיים הרוחניים

ומזה תוצאות לכל החיים . גבה למעלהה המרומ מת את  הנפש האנושית, ומתעלים למדריגת הוד ותפארת

יביאו את האנושיות כולה למעלה עליונה , בהםש אחרי הצירוף של כל הסיגים, וףשסוף כל ס, המשופרים

, ועל כן ביצירה הראשונה של בנין עדי עד אשר לאדם. בנשמהש שהיא המטרה של יסוד התפארת, ונשאה

עד הגובה של הדר , ת הרגשות  מתחתית הכח הטבעי הבהמי המכרחא המעלה, הוקם זה היסוד הנאמן

שבשביל כך אנו , פ הערך האנושי הפנימי שלו"ע, יסוד של כח הבנין בכל מובניוה וזהו. לההפאר המעדן ומע

על שם הפאר והתפארת שהוא מתלוה מידי יוצר וצר , " א את הצלע"ויבן ד"ראשון ה קורין את הבנין

מלמד  4,אשר אמר ויהי  , 3קורא הדורות , יסוד החיוני המקיים עולם בחסד אל עולםה אל, צורה

וכן הוטבע החותם של אחדות הרעיון של יסוד היופי עם . ה לחוה והביאה אל אדם "קבה עהשקל



עד שבכרכי הים קורין לקלעיתא בניתא  , שלפי המורגש הוא בנוי על הכח המציק ומכריח, בניניה הערך

י "עפ 1.. יז .ואי סורם הוא מ שום בונה, נחשב בשביל כך  גודלת ופוקסת במובן  ההלכה למעשה דרך בניןו ,

  .ט, תהילים לג 4. .ד, שם מא 3. .יג, שם מד 2. .ו, ישעיה ד

 



dxyr cg` wxt wxef  

 

` . 

 
הלן ל מה,  "אבינו מת במדבר"א "ולהלן הו', וגו" י במדבר"ויהיו בנ"א "וכה, מקושש זה צלפחד, ר"ת

בעלי , סודיםיהבנים הם הם יורשי הרוח  , 1" בנים' נחלת ד. "עקיבא ' דברי ר, צלפחד אף כאן צלפחד

יא יסוד נחלת ה קדושת  השבת. המורשה של הקדושה העליונה המתנחלת מאבות  לבנים לדורי דורות

מתוך כך יש קשר  ו  .1" י את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם"ושמרו בנ", קדושת הדורות

עם , ברת הנחלהיסוד של העה של האישיות שאנו פוגשים בה את אותו  המאורע של חוסר המורשה עד כדי

, יסוד ושורש לקדושת עולם לדורותב ,המדבר היה כולל קדושת שעה לישראל. אותו המאורע של המקושש

, משעה לדורות, כנה והעברה מהמדבר להארץה לא בתור, ובמקום שנפגמה קדושת הדורות נחלט המדבר

,  ד פגיעה בשבתזה גרם מצד אח. התפשט לדורותמ שמניעה יש בה, אלא בתור העמדה אחוזה בשעה

הודיע את אופני ההגנה של הדורות על אלה שני אבני ל ובאה התורה, עם העברת הנחלה[ ת]שמקושר

  .טז, שמות לא 2. .ג, תהילים קכז 1.. א .מקושש זה צלפחד , חתא כי הם באים לנקודה, המכשול בהפגשם

 

a  . 

 
כל מי שהוא  פועל נגד  .  את הדיןבין כך ובין כך  אתה עתיד לתן, עקיבא, ל רבי יהודה בן בתירא"א

יש . יש אמנם חלוק בין הסוגים של העברינות של החק, עליון הרי כאן חטא ועונשו בצדוה החק

לא כל המצוי הוא ראוי . עומד מצד ההתפרצות של ההארה במקום שההאפלה היא דרושהה חטא

הוא משנה את הצביון וכן החוטא נג ד החק הזה הרי . ודע במצואים וכן במקרי ם ועובדותנ להיות

אם בא הדבר שציור בדוי  . ויותר מזה הוא החטא של ההתעותות. הויה מתכונתה הישרהה של

הרי הדבר הוא חטא של  , ביחוד אם הציור הוא מגרע איזה ענין שלא בצדק, עולם ההכרהב מתאזרח

כללי  ה אבל הסכום, והדין הוא שונה בערכו בכל צד כפי מה שהוא, ומובן שאין המשקל שוה. שפטמ עיוות

  .ובין כך ובין כך אתה עתיד לתן את הדין . שיש כאן מקום לנתינת דין

 

b  . 

 
וכל , חיוביםה ראוי להכיר שמטרה יש לכל השלילות כמו לכל. התורה כסתו ואתה מגלה אותו, אם כדבריך

ובן שהדבר כמ. יוביתח בתכונה, אי ההאמרה הוא בעצמו ענין שולל את שלילותו, מה שלא נאמר בתורה

ואנו , ירוש והתבארותפ הוא בולט בכל מקום אשר הצעת הדברים הטבעית היתה מביאה לידי איזה

אתה צריך לתן את , כ"וא. נתכסוו זה הוא לנו האות שבכונה נסתמו, מוצאים את הדברים בתורה סתומים

שהוא ראוי להיות  נתנה התורה למה ש על מהלכך בהבעת דיעותיך נגד הצביון, אם יהיה כדבריך , הדין

  .סתו ואתה  מגלה אותו כ ואם כדבריך התורה. ובין מה שראוי שלא להתבאר, מבואר

 



c . 

 
צדיק בפרטיות ה יש בכלל זה החטא של הוצאת לעז על אותו. אתה מוציא לעז על אותו צדיק, ואם לאו

אדם שרשומו בא  כל ו שהרי כל צדיק וצדיק. חוץ מהחטא הכללי של הוצאת לעז על נקי, קלקול מיוחד

יורו בקרבנו בין ביודעים בין צ ופועל הוא, בא הוא להועיל לנו בזכרונו המתחקה בתולדותינו, בתורה ביחוד

הרי הוא , ל חטא זה שאתה תולה בוש לא הוכרה בו רשימה זו, צלפחד, ומאחר שאותו האיש. בלא יודעים

והנך בזה מקלקל את רישומו הפועל , צדקמוה וצריך לפעול עלינו ברישומו התולדתי כערכו, עומד בצדקו

  .בהוציאך לעז על אותו צדיק בפרטיות הציור המיוחד שלו  ,עלינו לפי מדריגתו המיוחדת וערכו המיוחד

 

d . 

 
מסבר תו , גדיתא שהיא, ע אמרה לגזירה שוה זו"ב שר"חשב ריב. ש לא גמר"גז. ואלא הא גמר גזירה שוה

דורש על כל קוץ וקוץ  ש ,ע הולך לטעמיה"ור. עליו את קו הבקורתובשביל כך מתח , ומהשערתו העצמית

ית במגעה  [ת]ל התוצאה הסברכ ועמד במדריגה כזאת של אחדותה של , 1שבתורה תילי תילין של הלכות 

בצורה בולטת כמו שנתנו למשה  , עצמיה לראות הכל בעיני רוח בצביונם, בפרטיה של תורה ליסודה העצמי

הוא נערך , ע"ישומיה הפרטיים לפי מדתו של רר  על הכרתנו בערכיה של תורה וכלוהרושם הפועל. מסיני

הכל , בהלכה לפי ערכה ובאגדה לפי ערכה, מדות שבתורהה וכל. ביחש הכתוב המפורש עם כל תוצאותיו

הוכנו מראש ומקדם כדי להפעיל עלינו , ]ה[יש להם אחיזה בתורש וכל הרשומים המצטיירים. נתן להדרש

 1.. ה .בהגדלתה של תורה והאדרתה, א תיקון וישור מסילה"כשול כמ ואין בהם  שום, מיהםאת רשו

  .ב, מנחות כט

 

e . 

 
אישיותו ב רישום פרטי של חטא התלוי רק, ב"אם לשיטתו של ריב. הוה" ויעפילו"מ. אלא מהיכא הוה

נים באורחותיה מתוקה הוא דבר המהפך עלינו את הסדרים, הפרטית של הצדיק שלא הורשם בחטא זה

אבל המעפילים שהיו . פורטמ אין אנו רשאים למושכו לענין, פ שיש זכר של חטא באישיותו"אע, של תורה

שנשאר ערכו וענינו , ל החטא הסתוםש אין זה בכלל רושם המחטיא את הצורה, רבים והיחיד נבלע ביניהם

 התרוממה רוחם לגדולתה של ל חטאם כברכ מצורף שהמעפילים שסוף כל סוף עם, הפרטי סתום כשהיה

שהיתה אמנם בצורה של , על עליהם את ההעפלהפ וקשר הקודש עם ארץ ישראל הוא הוא אשר , האומה

, אחרי הנקיון והזיכוך של סיגיה, ערך הכללי של פעולה זוה אבל, חטא ומרידה  בשעתה ועל כן לא הצליחה

, בטבעם לארץ חמדתו' מקי הנפש של עם דבמע[ ה]הקשור, בורת עולמיםג הוא דבר קיים לאות ולמופת של

,  ומאחר שיש רישום של חטא בצורה צנועה . 1א יכבוה ונהרות לא ישטפוה ל אהבת עולם אשר מים רבים

כ מן הגודל "שעם כל מה שיש בו מן הקלקלה הזמנית יש בו ג , ם מפעל כזהע ראוי הוא יותר להתאגד

כל צרכיהם  2עד שאפילו בכל פרשת העבור ,  ישראלהגנוזה בנשמתה של כנסת, פנימיתה והלהבת הקדושה

אם  ,  כ רושם שיש בו שיגוב"והרי יש כאן ג  . 4מ קוה ישראל ומושיעו  , 3לך ישראל  וגואלו מ הם לפני

י שיר "עפ 1.. ו .של המעפילים, פ"האידיאלית עכ, סתום הזה נמצא הוא בכלל המעמד של הגבורהה החטא

  .ח, ירמיה יד 4. .ו, ישעיה מד 3. .ב, ברכות כח 2. .ז, השירים ח
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הדוגמא הי א    .דברי רבי עקיבא, מלמד שאף אהרן נצטרע, "בם וילך' ויחר אף ד"כיוצא בדבר אתה אומר 

האישיות שלו להענין ל שאיך אפשר לדמות את הענין הפרטי של המקושש ביחש, כאן לא בערך הענין

התבררותו , ל התורה כולהכ שהוא יסודה של, מדוברוגם הערך של הדבר ה . 1' הכללי של אהרן קדוש ד

י מאורע זה של דיבורם של "בא על שהוצרכה, ה"של יסוד הנבואה העליונה המיוחדת לאדון הנביאים מרע

, בל בדבר הצביון של אופן הדרישה שבתורהא .הוא דבר שאי אפשר לדמותו לפרטים אחרים, מרים ואהרן

הדורש , החושף נסתרות, בזה הלך רבי עקיבא, יוחדמ ו של אישבמה שהתורה עצמה כסתה ביחוש לכבוד

שכל הפרטים   , 3עליונה עד כדי יציאת נשמתו באחד ה ' והעורג הנצחי להארת ד , 2כל קוצין שבתורה 

, עד שאין לגבי דידיה הסתרה וכיסוי, התגלות ובהירות עצומהב כולם אצלו מקושרים עם הכלל העליון

הראויה להיות , ובין הדרך הכללי של הדרישה, האיר אור גדול ומפולשל ארמז כל דהו כבר מספיק הו

וכאשר   . אשר הבדל גדול יש  אצלם בין גלוי לנסתר, אורח המדוד של המקבליםב נתפשת בלב כל הדורות

עד שבאה , ה בערך הראוי לשאר הנביאים"בור מרים ואהרן בהערכת הנבואה של מרעד המאורע הזה של

התוכן החוצץ שהיה . שהודיעה להם ולדורות עולם את ההבדל הגדול שביניהם, 'ל דבר דש ההתגלות

מה שלא הכירו את הרוממות הנשגבה של אצילותה של הנבואה העליונה המיוחדת רק ב אצלם

היא ודאי איזו חציצה  , הגופנית. יש בה בודאי איזו סבה גופנית ואיזו סבה נפשית, נביאיםה לאדון

להציץ באותו ה זיו העליון המביא את   האפשרות להכיר ,  ק דושתםעם כל, מנעה מהםש מזגית 

וזה המזג גרם איזה מ ין ערפליות . מוחלטה של מקור כל הנבואות וההצטיינות המיוחדה שלוה בהעליוניות

בכל , מנם ודאיא  .4" הלא גם בנו דבר' הרק אך במשה דבר ד"עד כדי הבאה להביטוי הזה של , פשיתנ דקה

אם  , מוכרה היסודיתה יש לדעת מה היא הסבה, י וגורם רוחני נפשי פועלים איזה דברמקום שגורם גופנ

וכאשר . המזג הגופניל או המערכה הנפשית היא הגורמת, המזג הגופני הוא הגורם להתכונה הנפשית

המזג הגופני היה התוכן ש יודעים אנו, נתפרש, ה"מרים ע, העונש שפגע בגוף הטהור של אותה הצדקת

באמצעותו של העונש , י הסרתה"ע שהוצרכה להביא אור גדול לעולם, של החציצה הנפשית הזאתהיסודי 

על על אהרן המזג הגופני לידי המעמד פ כ הכרעה"שאמנם לא בכ, ע אומר"ור. שבא על מרים בצרעתה

 אמרו הדברים בעונש הגופני של מרים מפורש ועלנ ושעל כן, כמו שהיה במרים, הנפשי של המאורע ההוא

שגם אצל , מ הרמז אומר לנו"אבל מ, יה באופן מהיר וקצרה ושם אצל מרים ארך הדבר  וכאן, אהרן ברמז

י איזה מין חציצה "א ע"נפשית הזאת לפי קדושת ערכו להיות באה כה אהרן לא היה אפשר לההסתרה

.  טז, תהילים קו 1.. ז .ע "דברי ר, מלמד שאף אהרן נצטרע, "בם וילך' ויחר אף ד ",ובשביל כך דרש. מזגית

  .ב, במדבר יב 4. .ב, ברכות סא 3. .ב, מנחות כט 2.

 

g . 

 
אם כדבריך התורה . בין כך ובין כך אתה עתיד לתן את הדין, עקיבא, אמר ליה רבי יהודה בן בתירא

גם אם נאמר ש הכרח הוא שכל . ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק, אתה מגלה אותוו כסתו

אב ל  , מוכרחת היא לבא מ כחו של איזה מזג  גופני, אפילו במדה היותר דקה, שיתאפלה נפה איזהו

ין ב ,דול יש בין אם המזג הגופני הזה הגורם את החציצה הנפשית הוא בתכונה עלומה וכחנית לבדהג הבדל



כולה י וביחוד הדקות הכמוסה שב מזג . ן התגלות בעלת אפשרות של הכרה[י]אם הוא במצ ב של איזה מ 

תוכן הזה צריך ה ואם. עד שאין לה קשר חזק עם הגופניות, מעט שייכת לתכונה רוחנית נפשיתלהיות כ

.   סתו ואתה  מגלה אותו כ במה שהתורה, הרי יש בזה נטיה מהשורה הראויה, להיות דוקא נעלם ברשימתו

 לעז על הרי אתה מוציא, ופני בפועלג שהמצב הוא לגמרי עלום עד שאינו נתפס בתכונה של מזג, ואם לאו 

  .אותו צדיק 

 

h . 

 
 1שתתף מ הוא לפי זה, החבור של אהרן עם מרים בעובדא זו. ההוא לנזיפה בעלמא, "בם"ואלא הא כתיב 

הרן משום פגם א ומסולק לפי זה. שהיא ערך נפשי וענין ציורי לבד, רק באיזה ציור נפשי המתאים לנזיפה

, יזו עמדה רוחניתא ול הדעת שבא מכח שלאלא איזו נטיה של שיק, שחדר לתוך המזיגה הגופנית

עליון אשר לערכה של טהרת  ה שהמדריגה שלה לא הגיעה עדיין לידי אותו הגובה הנורא של הכרת הזוהר

לא  , שר לאהרן  עם מרים בענין זהא ומתוך כך יש אפשרות של השיתוף. ה"הנבואה העליונה של מרע

מלה זו   1. . ט .ההוא לנזיפה בעלמא , "בם"והכתיב  .נפשיא בעונש של ציור "כ, בצרעת המורה על ענין גופני

  . משתקף: ל"ק מסוג רת ואולי צ"בכתי

 

i . 

 
אף  כי י ש  . צרעתומ תנא שפנה, "ויפן אהרן אל מ רים והנה מצורעת"דכתיב , ד א ף אהרן נצטרע"תניא כמ

פ הסדר  "עמאורע שה והכרח הוא הדבר שאותו, יחש לאיזה מזג גופני עם כל הסתרה שכלית רוחנית

הכרה אשר לרום ערכה של ה העליון היתה צריכה להיות לשעה מוסתרת האורה העליונה לפי המדה של

, ילוה עם הסתרה שכלית זו, פ בכח"כע ,היה צריך שאיזה תוכן של מזג גופני, ה"נבואתו הנפלאה של מרע

צץ לשעה את האורה שהיה עד כה חו, קצת סיגמ ושבשביל כך בא העונש הגופני כדי למרק כל ענין של

, ופעת בנשמותיהם הקדושות של קדושי עליון אלהמ הגדולה של הופעתה של הכרה קדושה זו מלהיות

כי אם , לא היה ראוי גם בתור רמז על הענין הגופני לבא, הרןא 1' אבל לפי ענינו של קדוש ד. אהרן ומרים

באיזו כחניות בגוף ק דוש זה לא שההחשכה הקודמת שהיתה שרויה , צרעתומ כלומר שפנה, מצד שלילתו

היא מ תאחדת עם שלילתו של , והשלילה הזאת. י מה שפנה מצרעתו"הרבות את  האורה על א כדי"היתה כ

ובשביל  . 2" אל נא רפא נא לה"י פיוסו של אהרן ותפילתו של משה "שבאה ע, כ"גופני של מרים גה החסרון

חושך ה מצד יתרון האור הבא מתוך ,  מצדו השליליין הענין של העונש הגופני מתיחש אל אהרן אלאא כך

  .יג, במדבר יב 2. .טז, תהילים קו 1.. י .מלמד שפנה מצרעתו , בסילוקו של החושך

 

`i  . 

 
פעמים ל אף על פי שהתכונות הגורמות להסתרה שכלית הן. החושד בכשרים לוקה בגופו, אמר ריש לקי ש

המכשיר את , גופניה פל יש שבא איזה מעמד כהה גם ב מזג ומתוך התוכן הנפשי שנתער, רק נפשיות ביסודן

שהדברים נוגעים לגבי הערכה של כ ז"בכ, ההתעכבות של התכונה המאפילה איזה זוהר שכלי מלהאיר יפה

 לבא  -מיד אי  אפשר לה לפעולה ציורית זו ת ,כ בעלי גוף חמרי"בני אדם שהם ג , האדם הגופני על אחרים



פ איזו נטיה מזגית גופנית של " כי אם ע-כשרים ב ת המביאה עד כדי החשדכשהיא מעולפת באיזו ערפליו

י השפעה "ואין אפשרות להסיר תכונה זו ע. גבי האחריםל שהיא מציירת לו את הציור הכהה הזה, החושד

התמרק מזאת התכונה שהביאה את ההערכה החשדנית נגד ל כי המזג הגופני מוכרח, נפשית לבדה

, ישוחרר השכל משיעבודו החמרי, גופנית הבאה מצד המזג של החומרה ל הנטיהואז בסורה ש. הכשרים

כך היא המדה של , כ"ע. ולא תבא עוד לידי חשד של כשרים, יושר האמיתי שלהה וההערכה תבא בנטית

, הארת הנשמה בהוצאת אורה הישר אל הפועל לגבי ההערכה של אחרים הכשריםו תיקון הסדר

ובמירוקו של המזג הגופני יופיע אור הטוב של הכרת הכשרים בעצם  , ו כשרים לוקה בגופב שהחושד

  .ובםט עומק

 

ai  . 

 
ל  ש החוש הקדוש. ה דמהימני ישראל"הקב 1( ה"קוב)וגליא קמיה ', וגו" והן לא יאמינו לי"דכתיב 

רבה ה הוא.  הוא אוצר נפלא גנוז וסתום, שהוא מקור האושר והחיים הנצחיים, האמונה בטהרת קדשה

ת עומק א עד אשר גם לאדם עצמו היא כמוסה מלהכיר, מוק מכל ערכי ההכרה אשר לנפש האנושיתע

מחוץ  , שום עין זרל ו שאי  אפשר כלל שיגלה עומק ספון זה"וק, היסודי הזה אשר בתוכיות נפשו האלהית

גם במ קום  , ז זה גלוי הואר ,הצופה כל נסתרות, רק לעין של מעלה. לאישיות של בעל האמונה בפנימיותה

אור עולם זה של קדוש ת  , חייםה שמכל התוכנים המתגלים יָראה שכבר נכבה הניצוץ האחרון של אור

מים רבים לא יוכלו "ו, אין לה הפסקש נחלת עולמים, וזאת היא סגולתם הפנימית של ישראל. האמונה

, עמק עמקים זהה לא יכלה לחדור למ"בער גם העין החודרת הקדושה של משה, אשר על כן , 2" לכבות

פנימית של השל אמונתם ,בעת אשר כל התוארים החצונים עמדו נגד הגלותה של אורה קדושה זו הצפונה

על כן  . 4כעובר שנבלע במעי אמו  , 3" גוי מקרב גוי", בעת אשר היו במצרים בתכלית הירידה, ישראל

ל מחק "ה קוק זצ"מרן הראי 1.. בי .ה גליא דמהימני ישראל "קבה ורק קמיה, " אמינו לייוהן לא ", אמר

.  ו' מכילתא ויהי בשלח פ 4. .לד, דברים ד 3. .ז, שיר השירים ח 2. .י הקפתה בסוגרים עגולים"מלה זו ע

  .זקמדרש תהילים 

 

ib  . 

 
תדמה   מ האמונה האלהית העליונה אינה. אתה אין סופך להאמין, אלו הן מאמינים בני מאמינים, אמר

,  ל חיי חייהםש ,של אורם, כי היא הסגולה של כל יסוד החיים, יעה והכרה בעולםכלל לשום רישום של יד

ד המתדמה לה צ שאין לה שום הערכה בשום, והסגולה הזאת מצד ערכה הפנימי. של זיום ותפארתם

חצב הקדושה וסגולת מ אלא מצד, לא מצד בחירת נפשם בפרט, הוא ענין סגולי בישראל, בתואר חיצוני

וגם במורד היותר ג דול , שלוטל א ין שום הפרעה יכולה, ודוקא בסגולה הפנימית הזאת. הםירושת אבות  של

'  חיה היא סגולת הקודש של נחלת ד, ההכרייםו ההרגשיים, של התוארים החיצוניים של החיים המעשיים

אם נבא להעריך את כח האמונה מצד התגלותה , יסאג ולאידך. אמונת אומן בכל זיקוק סגולתה, זאת

כיון ששם אין האור , בביטוי ובמעשה, ברגש, בהכרה, פועלב מצד זה החלק שאפשר לו להגלות, יצוניתהח

גם אצל , גם אצל גדול שבגדולים, ל כן אפשר שיפול שם איזה כשלוןע ,הגנוז של שלמות חיי האמונה זורח

פנו עיני הקודש של שכמעט רגע ה, וזה היה סוד חטא מי מריבה. קדושה העליונהה ארזי הלבנון של נושאי



בא הרועה , וכיון שנפגם אז אצל ישראל, איתנים אל הבחינה של הצד המתגלה שבאמונהה רועי ישראל

נפל איזה ענין מפריע , ודוקא מצד המבט החיצוני של האמונה המבוטאת, כלל כעסל הנאמן

מצד  , נים שהן מ אמינים בני מאמי, עד אשר המאמ ר בא. גדולה הנשמתית של או ר הקודשה מהארתו

אבל אתה , באומץ קדשי קדשים, המתנה הכפולה ששרשה באבות וסעיפיה הם בבנים, עליונהה הסגולה

סופך  שאין, בזה תבחן, פנית את לבך עתה לשפיטתה של גדולת האמונה ביחש לצד המתגלה מבחוץש ,

רק כי , דיקצ ופ שלא זז חלילה אפילו כרגע יסוד הקודש של חסינות קדושת האמונה מאות"אע. להאמין

חיצוניותה ובאופן ב לא, ברומה, שערך האמונה, אבל זה הוא אבן בוחן, המרו את רוחו ויבטא בשפתיו

ומזה . ין סופך להאמיןא הם מאמינים בני מאמינים אתה. היא שרויה, הבטאתה המילולית והמעשית

ת למידיו של ,  מאמיניםאמינים בנימ כמה נשגב וחזק הוא  כח יסוד אמו נת הנצח של, עצמו אנו יודעים

  .ה"איש האלהים אדון הנביאים ע, חסין האמונה עדי עד

 

ci  . 

 
, אמונה בטהרתהה החוש הקדוש של.  'דכתיב והאמין בד, בני מאמינים, דכתיב ויאמן  העם, הם מאמינים

, ודר עד עמקי הנפשח הוא, מי סוד הקדושה של האמונה האלהית בעוצם גדלה, כשמסתעף מר אש אמנה

ומתוך שהם בתור בני . שועהי ביחול ובצפית', להאמין בדבר ד, ר את סגולתו בתולדות הדורותלהשאי

'   הם מאמינים בישועת ד, בינוא הבהירה אשר לאברהם' שינקו מלשד הקודש של אמונת ד, מאמינים

יגובה של קדושת הצפונה ברוחם ש לא מצד עצמות התועלת המגעת להם אלא מתוך, המובטחה להם

  .מקום שאין שום יד של הכרה מגיעהב ,השרויה במעמקי הנפש, סגולה גנוזה עמוקה מאדב, פנימה

 

eh  . 

 
התגלות חיצונה  ו זה החזון של הכשלון אשר לביטוי. שנאמר יען לא  האמנתם בי, אתה אין סופך להאמין

עה בנבראים מגיש שיד המעולה, יזדמן דוקא  לרוח העמוק והחודר לתוך כל המעמקים, ביחש לאמונה

אור מן השטח החיצון ה נעתק, שמתוך  ההתעמקות הפנימית שהיא דרישתה של האמונה בעצמיותה. שמה

נעשה איזה חסרון מצד  , ני ישראלב שנאמר יען לא האמנתם בי ל הקדישני לעיני,  ובא לידי חולשה מבטאית

  .נשמהה והאור כולו נשקע בפנימיות, ההבלטה לעיני כל ישראל

 

fh  . 

 
פנימי תוכל ה שעם כל הטוהר, ההוראה. 'לו עוד הב א נא ידך  בחיקך וגו' תיב ויאמר דדכ, ממאי דלקה

ומק אמונתם של  ע היא מתאמת להבירור של, לפעמים איזה מין של הופעה חיצונית בלתי הוגנת לבא

כ בא העונש "וע. נראה מבחוץש שאינה נסתרת מפני הקדרות והכיעור של כל מה, הגנוזה והסגולית, ישראל

שעם כל קדשה ב היותה , היד, פעולות הגלויותה ועל האבר של, בדמות צרעת זורחת בעור הבשר מבחוץפה 

ההתגלות החיצונית לא תהיה מתאימה לערך השלמות ש יוכל איזה מאורע לגרום, היד של גוף קדוש

שלעולם אור הקודש של האמונה האלהית באור  , שראלי והדברים מכוונים כלפי. הנשמתית הפנימית

ביד עבדו ' ופן אי אפשר לאמר עליהם שלא יאמינו לדבר דא ובשום, הרתה גנוז הוא בנשמתם פנימהט



ז נאמר אל תראוני   שאני שחרחורת  "שע, חיצוניותם היא מראה ככ הב גם בעת אשר  תכונת החיים, הנאמן

  .שיר השירים א ו 1.. טז . 1ששזפתני השמש 

 

fi  . 

 
ורענות כתיב פ דאילו במדת ,  ממהרת לבא ממדת פורענותמדה טובה, ח"י בר"אמר רבא וא יתימא ר

מחיקו הוא , בה כבשרוש ואילו במדה טובה כתיב ויציאה מחיקו והנה, ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג

והיא אחודה , מציאות בכללהה המדה הטובה היא המגמה של, יסוד ההויה הוא הטוב. דשבה כבשרו

מעלה מכל צמצומים והגבלות של ל עומדת היא בשביל כך. ובמקור הט, בשורש החיים של מקור החיים

רשמי העילוי ותגבורת המעוף ניכרים  , המקוםו אפילו ברדתה למאורעות הזמן] כך[ומתוך , זמן ושל מקום

וכל  , שכל ענינה במציאות איננו אלא טפל ועראי, פורענותה מה שאין כן במדת. בה והיא ממהרת לבא

ולהביא את היצור למעמד של הופעה כזו , צחצח את כלי הקבלה שלול ,ובא לשמש את הט"ערכה אינו כ

ומתוך כך כל העיכובים הכרוכים בזמן ובמקום הנם קשורים . טוב בכל שטפהה שיוכל לקבל את שפעת

ועם זה כרוכה היא הידיעה המבדלת בין מדה הטובה למדת . ציאותה והגלותהמ ומעכבים את, עמה

ומ ד ת   , א עצמית זקוקה ומצורפת אל ההויה ואל החיים בפנימיותםטובה היה שהמדה, הפורענות

אותם הנגל ים לעין בצורה , יצונה נוגעת רק  בשטחים החיצונים של המציאותח א"הפורענות אינה כ

הערכה של הפורענות שמוצגת לגבי מקבליה לפי אותה המדה שנתרחקו בעצמם ה שהיא, הדמיונית

פ "בכל אחד לפי ערכו ע, מיונות של כבלי החושים בירידתםונכנסו להקשר בד, אמיתיתה מהמציאות

א מה שמתגלה ממנה בשטח "פ תכונתה האמיתית כ"המשטח את ההויה לא ע, ל הדמיוןש ההשלטה

א ור החופש שלמעלה מן הזמן ומכל ערך  , כ מדה טובה ממהרת לבא ממד ת  פורעות "עו .החיצון

,  בראשית הצעדים של ההעמדה על האמת, וכא ן . 1והחיות רצוא ושוב כמראה  הבזק , ופיע בהמ מוגבל

וכלו י עד שכל תיאורים חיצונים לא, וא אורן של ישראל וכמה נורא ואדיר הוא הערך הפנימי העליוןה מה

. ל הטובהש לגבי המדה הפנימית, בא החזון של ההנמכה של המדה החיצונית של הפורענות, לחצוץ בעדו

לא יש , התגלות לעיניםה לפני, לפני ההוצאה, והנה ידו מצורעת כשלג דאילו במדת  פורענות כתיב ויוציאה 

היא באה ב הופעה אך מר אות עינים ש רק  מה , מקום כלל לשום רע ולשום פורענות לנגע לפי העצם והאמת

כתיב ויוציאה מחיקו והנה שבה  , היא עצמיתש ,ואילו במדה טובה. ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג , היא

בהקשר העצמי , יא חודרת בעצמיותם של הדבריםה ,המדה הטובה. ו הוא דשבה כבשרו מחיק, כבשרו

כי  זה . והיא ממ הרת לבא, עכובים של זמנים ושל מקומותו שיש לה עם שורש ההויה המתעלה מכל לחצים

בוקרו של , כאור בוקר יזרח שמש. חסד אל כל היום . 2למות ע אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו

בעתה   ' א ני ד, אוצרה של המדה הטובה הממהרת לבא ,  3בוקר ב וישכם אברהם,  מכון הזריזות,אברהם
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עליונה של ה ההופעה של הניסים באה מההתגלות.  נס בתוך נס, א"אר, ויבלע מטה אהרן את מטו תם

כל חק וסד ר הנהוג  מ למעלה למעלה, פ דעת עליון וסוד רצונו"העומד בסדוריו ע, עולם נשגב בחוקיוהארת 

ולפעמים נמצא , רטייםפ יש מהם כוללים ויש מהם, אמנם החקים. בעולם המוגבל שחושנו מגיעים אליו



ת אבל יסוד המ הו,  שר לטבעא שתבא הופעה כזאת  המאפשרת רק  איזה דליגה פרטית שבתוך ה מערכה

במקום , דולה ועליונה צריכה להתגלותג אבל במקום שהארה. וכללותו עדיין קשור הוא בח ק הכללי הטבעי

וכל משטריהם חקותם וסדריהם , ולמיםע שהצעדים הולכים להודיע בעולם כבודו וגדלו של בורא כל

, ה שבטבעפרטים את הכלליות של כל חק והגבלה במקום שהידיעה הזאת צריכה להקיף יחד עם, כרצונו

נס כזה שגם אם נצייר לנו דליגה חפשית , נס בתוך נס , פולכ א נס"כ, צריך להופיע אז לא רק נס פשוט

העוקר את  , נס כללי. כ לא יספיק עדיין למציאותו אלא נס  להתנוסס"ג ,רצונית בתוך המעגל שבטבע עצמו

,   נס בתוך נס. ן עוד מלבדולהודיע ולהודע שאי, בטבע הנסתר ושבטבע הגלויש כל ההגבלות של כל חק

  .עדותיך נאמנו מאד.  ת מטותם א ויבלע מטה אהרן
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המלאכות . סיניב ט מלאכות שנאמרו למשה"אלה ל, אלה הדברים, הדברים, דברים, רבי אומר, תניא

עליונה עדיין לא נתגלתה ה ' כל זמן שמלאכת ד, בכללן באות מתוך פרודו של עולם במצבן שהן עומדות

,  עליונה המופעת בעולמי עדה אור השבת ב א להודיע את קדושת  האחדות.  בכל כבודה והדרהעלינו

מנשאת  , מעלה מכל דברים וענינים בכללל .מכח זיו העליון של אל חי בר וך הוא, מראשית ועד  אחרית כל

י צמאה לך נפש, בשר אליה יערוג בצמאון אין קץו אשר כל לב, אותנו קדושת האחדות האלהית הנפלאה

מצד החלש המתגוון , צד השטחי והמגולה שבדבריםה וביותר מ כל תרוממנו  סלה מעל . 1כמה לך בשרי 

עד אשר יבא יום ויגלה אור , פועלות על ידם את פעולותיהןה שההכרות השקריות הנן, לעינים הכהות

יהיה לך ' כי ד, לךהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנגה הירח לא יאיר י ולא , 2ולא יכנף עוד מוריך , האמת

שהוא מכון של כל עמל  , ערכם הניתק מעל הכל, ו שהפרוד של הדברים"וק . 3בלך א לאור עולם ושלמו ימי

,  רק דברים בסתם. הוא צריך להתעלם מאור קדושת השבת המופיעה ביקרת כבודהש ,ויגיעת בשר

לעילוי העולם העתיד נגאלו בתור הכנה , ואלה הדברים במספרם ופרטיותיהם, בגילויים והדברים

י "ובאיחודם של כל הנפרדים במקור אחדותם ע, התרוממותן של כל ההוייות למקורןב ,לבא

, ועל כן מקושרים הם הענינים . 4שגדול יום הקמתו כיום שנבראו בו שמים וארץ , משכןה מעשה

ימיים של שם גנוזים הם ערכיהם הפנ, אשר נאמרו  במעשה המשכן, אלה הדברים , דבריםה ,ודברים

י "ע לאחרית יום שכולו שבת, י ראשית קדושת המשכן"שיתעלו ע, מלאכות שנאמרו למשה בסיני ה ט"ל
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כח , מלאכותה יא הכשרתההוצאה ה. שכך היתה עבודת הלויים, המושיט חייב והזורק פטור, כתוב במשנה

אן עיבוד ושינוי באיזה כ אין, לא הטבע עשה את המטב ע של המלאכה עליה. המלאכה ולא פועל המלאכה

ז שלא נשתנה עצם "שובה מלאכה כח אמנם ר ק ממבט  אנוש י אין התנועה. א העתקה ושינוי מקום"חומר כ

רי כל השינויים שבחומר אינם ה, מו שהםכ מצד עצמותם של הדברים, אבל מצד המבט האמיתי, החומר

אבל בתיאור פרטיה צריכה היא , יא ההוצאהה ועל כן באמת מלאכ ה. א תנועות והעתקות מקומיות"כ

שזהו הוא העושה אותה לאחת , תכונה החוקית האלהיתה את, לשאת עליה את החותם של הגזרה העליונה

שכך היתה ,  החותם של המלאכה עליההרי, היתה מלאכה זו במשכןש על כן דוקא כפי הסגנון. מהמלאכות



שאינו יכול לקרא בשם  , שונה מזה כבר אנו שבים למחשבתו של האדם וציוריומ בסגנון. עבודת הלויים 

מאחר . והזורק פטור, המושיט דוקא הוא חייב, כ"וע. פועל שינוי בעצם החומר בטבעוה א דבר"מלאכה כ

פ תכונה "נשארת היא ע, עת הוצאה כזותמה החוקה העליונה את חותם המלאכה על תנוח שלא

  .שאז היא אינה בגדר מלאכה, מוגבלת בחושי האדםה הטבעית
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דימוי עולם מלא   .ונראים קרסים בלולאות ככוכבים ברקיע, וחלולים היו אדנים, חרוצים היו קרשים, ר"ת

ם כשהם הדוקים מסובביה והסבות עם. הוראת מלא כל העולמים כבוד אל מלך הכבוד, הוכן במשכן

, אחד מעשי ידי יוצר וצר צורהכ כולם, פועלים באחדותם המתאמת את  בנין העולמים בכללם, לעינינו

מציאות והסתעפות הכחות והמפעלים ה אדני, והיסודות הראשיים. המאחד את הכל באחודו העליון

, ים הם האדנים עומת זה הקרשים וחלולל חרוצים הם, הנם אחוזים זה בזה, שלהם בצורתם המורכבה

, חדושי היצירה הם היסודות מאז נוצרוו הופעות הכחות, ראויים לקבל את המפעלים וההרכבות

פ החקיקה העליונה של יוצר כל "מתאחדות עמהם עו מתחברות, וההופעות המתחדשות הבונות עולם מלא

, ים בשפרירי שחקיםהכוכבים המתנוצצ, באות השמים וכסיליהםצ ,והבניה הכללית של כל עולמי עד. ה"ב

כדי לכונן על ידם עולם אחד מלא  , חות משתלבים ומתחברים זה לזהכ א התנוצצות של"כולם אינם כ

עושי  , מחברי היריעות, בשביל כך, והקרסים . ל המחשבה האצילית האלהיתש מופע מרום עולם, ואדיר

,  הכללית יחד עמהםומסמנים את החבור וההתאגדות, לולאות הקרובים להםב נראים, המשכן אחד

מחברים , הרי הם באמת  בעלי תוכן של קרסים, עם כל עמדתם הגדולה בפני עצמםש ,ככוכבים ברק יע 

אשר בחכמת אלהים חיים , פ חכמתה הגדולה של היצירה"דול ונעלה של ההויה הכוללת עג אוהל ומשכן

פ שהלולאות מורים "אע, ויחד עם שמושם בתור מאחדים הנם בעלי ערך רם ונשא לעצמם. ולםע ומלך

והרי זה בא ללמד  . ז הרי הם מלאים זיו ומפיקים נוגה בבחינתם העצמית"חסם המאחד בכי על

הכל הוא מואר , אחדותו והדרו, וכל נויו של עולם וזיוו, ד הערך של הכוכבים ברקיע"מד על ונמצא

הודו על ארץ  . ג וי קדוש סלה'  המתגלה מ תוך אספקלריא של קודש על עם ד, בוד הקודשכ באור
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וגדולה . עשי עזיםמ ועליונות של, יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל שש, ר"ת

תיב וכל אשה חכמת לב בידיה כ חתונותדאלו בת, חכמה שנאמרה בעליונות יותר ממה שנא מרה בתחתונות

מתאימים הם הפרטים . חכמה טוו את העזיםב ואלו בעליונות כתיב וכל הנשים אשר נשא לבן אות נה, טוו

גדול יום שהוקם בו המשכן כיום , ביותר הרוחניתו לצורתו החמרית, של תכנית המשכן לכללות העולם

ריעות המכסות אשר על המשכן לצורות החכמות  ל היש ומתאימות הן צורות, שנבראו בו שמים וארץ

,  החכמות הלא מתחלקות הנה לשתים הכלליות. קדושה שבעולםה יסודי האור הרוחני ושפעת, העליונות

גווני השכל מאירים בה בהתגלות , החכמה העיונית, החכמה המעשיתו החכמה העיונית המופשטה

היא החכמה הפנימית העסוקה בכל קודש   , ה הרבהרוחניים ניכרים ובולטים בה צבעי הציורים, ובבהירות

כנגדן הן מ כוונות היריעות התחתונות  בגווניהן הבולטים של תכלת וארגמן  של  תולעת שני ש ,עליון ופנימי



העומדת להיות כמו מכסה ושומר על , אמנם פשוטה היא לכאורה החכמה המעשית. ש ש ושל

א לפי הנראה  "אה הזה של הפשיטות אינו כאבל המר, טבועות בחכמה הנסתרת הפנימיתה הדיעות

הופעות קדושות רוחניות ישנן  . בל באמת עמוק עמוק הוא היסוד של אור החכמה המעשיתא ,מבחוץ

עשים מ תורה של, מה שאין כן היסוד המעשי, י אור הנבואה ורוח הקודש שבישראל"כולות להגלות עי שהן

שר לא קם א ,א לאותו ציר אמונים"כל נביא וחוזה כאי אפשר לעולם להמסר ל, ומצוות חיוביות לדורות

, החיצוניות, עליונות ב ובזה נאמר גדולה חכמה שנאמרה. פנים אל פנים' אשר י דעו ד', משה עבד ד, כמוהו

תחתונות כתיב וכל אשה  ב דאילו, השומרות לכאורה רק על הפנימיות התחתונות, הנראות והמגולות

כרח גדול הוא להחכמה העליונה ה כי, מנם  נתגלתה בפו על הכפיםחכמ ת הלב א. חכמת לב ביד יה טוו 

המצוות , הגורם את המ פעלים, ל החכמהש אבל עדיין אין זה היסוד  הפנימי, שתשפיע על המעשים שבפועל

, שזוהי החכמה שנאמרה בעליונות, נעלמת עצמהה פ החכמה העליונה"והחוקים במפעליהם המקוצבים ע

שמתוך עמקה רומה וגדלה היא נושאת   , פנימית פנימיתה זוהי החכמה. תנה וכל הנשים אשר נשא לבן או

ואבא   . הן טוו את העזים , את כל תכונת המעשים וכל קצביהם, חושיםה את כל החיים וכל, את הלב כולו

עם כל היותה לכאורה מוכרת רק  בתור שומרת  את  הדיעות  , מעשית נובעת היאה והחכמה ,  1יסד ברתא  

, רעיא מהימנא 1..  כב .גבוה מעל  כל גבוה, מיסוד  חכמה שלמעלה, גנוז היותר  עליוןה דמיסו, הכמוסות

  .רנח א, פנחס
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מתגלמת ב מעשים ה יסודה של החכמה האלהית התורית. ג  העזים"שטוף בעזים וטווי מע, ותני רבי נחמיה

החיים מצטרפים חות כ המפעלים שכל. הוא מרומם את   ערך החיים כולם לתכלית עלייתם, גשמיים

, מציאותית של ההויה החיהה הם הם העולים למעלה להאיר את המהות, להוציאם מן הכח אל הפועל

במקום השראת , תגלה במכו ן הכבודמ אשר היא , ולקשר את הנפש החיה עם ההופעה האלהית העליונה

ה לכלכלת העולם גדולה שירדה ממרום עוזה בהשפעת החכמה, ונעשית בזה. העליון' השכינה ואור דבר ד

המתבלטת בעזים הנקראים  , שובבות ובשפלותב לכח מחבר את  הנפש הבהמית העזה והטבועה, המעשי

אף סוררים לשכון יה , ומאיר לעולם כולו בכבודו, דע עם האור העליון המבהיק בזיוו עולמי, כ שעירים"ג

המכסות ומעלימות לכאורה , הגדולה שנאמר ביריעות העליונותו והכל הוא מיסוד חכמה היתירה. אלהים

  .תפארתו יותר מבעליונותב המבהיק, בתוכם את האור העליון
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מכא ן  , מים, ם"מ ד"ם יו"הרי מ, נאמר ב שני ונסכיהם בששי ונסכיה בשביעי כמשפטם, ב אומר"ריב,  תניא

ותו הכח הפלאי שלמעלה א עםהוא החג המקשר א ת הטבע , חג הסוכות, חג האסיף. לניסוך מים מן התורה

. שראל על במתה של התולדה האנושיתי י הופעתם של"אשר הופיע בעולם בהתגלות תולדתית ע, מן הטבע

, עולם בכח אלהי עולם למטרה של צדק עליוןה הדעה העליונה המוארה באור אלהים חיים של חדוש

ועומדת ,  וקשור בחוקיו הקבועיםמשוכלל, ולם גמורע היא קשורה עם מציאותו של, המוארה בכל ההויה

זהו הרתוק אשר חבר את , יציאת מצרים עד כניסת הארץמ הדרך אשר  בה עבר ישראל. ממעל לכולם

הרגיל במהלך הטבע וחוקיו  , עם הסדר הקבוע, וצר הפלאיםא את, הסדר העליון של הויית הבריאה

בעת אשר רו ח אלהים היתה  , מרחקים למצב הבריאה לפני הוסדהל כדי לשא עין. הקבועים ומוצקים

עד לא חוק ק  , להודיע שגם מאז ע ד לא גבעות ח וללו, ולו היה מים במיםכ מרחפת על פני המים וכל העולם

. להביא את כל היצור למגמתו העליונה, ושה פלא סדרה כל בחכמת עולמי עדע יד אל, חוג על פני תהום

המתחבר בזכרונו עם הסוכות  , טבע כולםהמתאימה עם חוקי ה, עבודה המסודרתה והאסיף הבא מתוך

, את כל חג וי החיים, הנועדה להאיר את כל  מחשכי היקום, תקופה הרת כל פלאי עולםה הנפלאות של

ואם כי אי אפשר להגיד מעשי . עולה הוא ברשמי הזכרתו לראשית היצירה, להי אמתא באור חזון

, א על יסוד ההויה בראשית הגלותהאבל רושם של רמז בראש מילים מוכרח לב, בשר ודםל בראשית

נסכיהם  ו כ נאמר בשני"וע. שר החלה הפעולה היצירתית לפעול ברוח אלהים המרחפת על פני המיםא בעת

  .תורהה מכאן רמז לניסוך מים מן, מים, ם"ד מ"ם יו"מ, ובששי ונסכיה ובשביעי כמשפטם

 

a  . 

 
מוחשית ה כל המציאות, הדברים הגלוייםאם . סתום נמי ועשאו פתוח כשר, מדפתוח ועשאו סתום כשר

הערכת מציאותם ב הם ראויים להיות מובנים, והמושגת בכלל וכל המעשים הנעשים במפעלות ידי אדם

אלהיות אשר ממפלאות ה עם החיים האציליים וההופעות, השלמה בקשר גמור עם המציאות העליונה

תום במהותו העצמי ת  ס פה והחודרתי ההתבוננות המקי"והפתוח והגלוי לנו נעשה ע, תמים דעים

נה כל התכניות הגלויות ה כ להעריך איך שיוצאות"מתוך גודל ההשקפה הזאת הננו יכולים ג. הפנימית

עליונה המתבודדת בדומיה ה בתור תוצאות מהמציאות הטמירה, וכל המעשים המושגים. שבהויה

הוא הוא היורד  , טהרת אצילותוב בעת אשר הוא  זורח על הנשמה, והסתום בעצמו. הקדושה העליונה

,  מדפתוח ועשאו סתום כשר. פתוחיםה כ בכל החמודות של הטוב והכשר אשר בכל המרחבים"ומתגלה ג

  .סתום נמי ועשאו פתוח כשר 

 

b  . 

 



אלא , ומדיםע ך שבלוחות בנס היו"ם וסמ"ח מ"דאמר ר, פתוח ועשאו סתום עלויי קא מעלי ליה, מי דמי

מקור . ופים אמרוםצ ך"א מנצפ"ר ירמיה ואיתימא רחב"דא, י קא מגרע ליהסתום ועשאו פתוח גרוע

מהות של אור התורה ה הלא זהו, החזון הנעלם שהוא נועד להיות עיקר יסוד ההויה ועילויה האחריתי

י חוקי עולם שם יוצר כל גם כ ואף. שכל אורותיה של תורה כלולים בהם, השרשי המובע בלוחות הברית

, כל הופעותיהם בתוך כח שרשיב הנה עומד הוא האור המחולל את הנסים,  העליונהבההויה הרוחנית

של רז ,  והביטוי של הסתום . סתעפות מ הםמ למעלה מכל ההופעות שכל ארחות המציאות בכל מדר גותיה

שבנס , ך שבלוחות"ם וסמ"מובלט הוא במ, צורי אשר מצד עוצם מעלתו לא ניתן להתגלות לכל, העליון

הופעתה של , סתומה שהיא יסודה של תורהה אמנם ב תור הסתעפות של האורה. מדים עו) ם(היו

בשעה , ם הנועדים לגלות את ענפי החזון העליוןה והם, בא החזון המתגלה לצופים, אספקלריא המאירה

באדם , ל ידם את החיים המעשיים בכלל ההויה ובפרטיהע לבסס, שהם יורדים למדריגת הגילוי והפתיחה

, ההולך ופורש את אורו על א רחות החיים, תגלות את  הצד הפתוחה והם הם אשר ה ביאו לידי. צרובכל נו

, ך שבלוחות"ם והסמ"י המ"וזה האור החבוי והסתום המתבלט ע. הכלליתו וההדרכה המוסרית הפרטית

ט שהוא נעשה להיות מוכשר להקל] עד) [על(, ת דרכו לר דת ירידה אחר ירידהא פורץ לו, העומדים בנס

אחרי שירדה , מדריכי האנושיות, נביאי הקודש, ך צופים אמרום "ומנצפ. צופיםה בצפיה גלויה של

הוא  , שהמהלך פתוח ועשאו סתום , ומזה באה התולדה. היות צריכה להנהלה גלויהל ,ממעלתה הצפונה

של עד כדי ההתצמצמות , אבל סתום שעשאו פתוח גרועי גרעיה ,  עלייה-ילוי עילויה ע מהלך של

  .ך צופים אמרום "א מנצפ"ת רחב"ר ירמיה וא"דא, צפיה של הצופיםה אפשריות

 

c . 

 
ממנו באה  ש אותו המקור העליון. שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, והא כתיב אלה המצות, ותסברא

 ום אפשרות להיותש הוא יסוד אור עליון שלא יש לו, שמצות קיימות לדורות באות ממנו, הנבואה העליונה

בחר מראש מקדם להיות נ הוא, רק רועה הנאמן. הולך ונמשך לגילויים תדיריים חדשים בכל דור ודור

וכאשר נחתם חזון עליון  . עולםל שמשם מצות קיימות וקבועות באות, צופה באותה אספקלריא המאירה

 במדת ה דרגת הגלוי והפתיחה הנמצאתמ ואותה. אי אפשר כבר למצוות שתהיינה נוספות ומתחדשות, זה

שאי אפשר להן להיות , מדה אחת להן, הנסתרו הבאה מאותו התוכן המיוחד כמו התוכן החבוי, של תורה

שאין נביא רשאי , סוף סוף אלה המצוות. מציאותהב אחרי ההופעה הנפלאה והמיוחדת, באות ומתגלות

  .לחדש מעתה 

 

d . 

 
ואכתי אלה . קנינהות ואתו צופים,  תיבהמידע לא הוה ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף, אלא מהוי הואי

ההופעה היסודית של אור קודש  .אלא שכחום וחזרו ויסדום, המצות דאין נביא רשאי לחדש דבר מעת ה

ושא שהוא איננו עומד במעלה היסודית נ ולא יוכל להגיע אליה כל, הרי היא עומדת בצביונה ברום מעלתה

שהן באות רק   , בא למעלת חידוש מצות לדורותל ל הנבואהעל כן לא תוכ. פ שגם הוא קודש  הוא"הזאת אע

אבל הלא יש . במראה ולא בחדות, נבואת פנים אל פנים, תורהה מיסוד העליון של אור קודש הקדשים של

ואם היו שני אלה  . ידור השייך להסגנון יותר מאל עצמיות התוכןס ויש, עצם התוכן של האור והשגתו



היה , בעצם חלוקים זה מזה במקום   הזיו העליון של אור התורה, תוכניה יןהענין הסידורי והענ, הענינים

יכולה היא לסדר  דבר סידורי , נבואה יכולה לחדש דבר  יסודי בגדר ש ל מצותה פ שאין"מקום לומר ש אע

ואת המקום של התאמת   , רק דלא ידעין את המקום של התאמת ההופעה הגלויה, וי ה ואם מיהוי. סגנוני

היה אפשר לדון שהנבואה תוכל לסדר  , ה המעולפת בערפלי טוהר של ר זי סתר עליוןחבויה ההופעה

,  ורה ת אם באותו המקום העליון של הופעתה של, ז היה"אבל כ. סידור וכונניותו של הסגנון ממקורהה את

נו את רז   א אבל יודעים. בין האור ובין הכלי המחזיק אותו, היה אפשר לחלק בנושא בין התוכן והסגנון

הנבואה תחדש ש כ אי  אפשר"ג, כ סוף סוף גם איזה  ענין סידורי סגנוני"ע, תמי מה'  האחדות של תורת ד

וזה היה . ורה עצמהת זולת אם יהיה לה מקום לשאוב את החידוש הזה ממקורה של, באורה של תורה

ראו , זהיסוד הסגנוני הב שכבר הופיעה, ממקורה ש ל תורה, והצופים, כי שכחום וחזרו ויסדום , כאן

ופה הוא המקום של , סתרה כי בסוף החזון של כל דבר נא צל ועליון מופיע אור, להזכיר את הנשכחות

בראשית ההופעה באים דברים ו ודוקא בא מצע. הראוי להקבע בסוף תיב ה , ך"האור הסתום של המנצפ

 אלא שכחום ,אחרית למקום הסתוםב עד שהם מעלים אותנו, שהם הולכים ומאדירים את האור, פתוחים

  .וחזרו ויסדום 

 

e . 

 
מעמיד את  ה יסוד הנס באצילותו העליונה הוא הכח. ך שבלוחות בנס היו עומדים"ם וסמ"מ, ח"אר, גופא

ם "המ. יוצר כל' דבר דב כי אם ישר, כל ההויה הרוחנית והחמרית לא בתכונה של קישורי סבות ומסובבים

כון להסמך עליו שום דבר בעל מ ואין לו, וחש הרפה במגעוהיסוד המ, המים, הוא הרומז על היסוד הראשון

למעלה מכל תכונה של , הוא יסוד הכלש ,החפץ העליון', והכח הסומך הנמצא בו הוא רק רוח ד, כובד

כי כל זמן , מוחלטה שבאה מאור התורה לעולםה ומזה נלקח כל היסוד של החירות. שלשלאות סבתיות

הרי יש כאן לחץ וצמצום לפי , סבות המקושרות עמהה ת את שחושבים שהסבה הקרובה היא המזקק 

אין כן בשעה שמסתכלים איך הכל נסמ ך רק על היסוד של החפץ ש מה. הערכתם של הדברים אלה עם אלה

הרי הכל מלא , ונותן מקום ומשען לכל היקום, להים המרחף על פני המיםא רוח, המאמר הסתום, העליון

ומכאן הוא המקור של כל המהות .  והאושר ושפעת האור של מקור הכלצב להטובק כי אין. חירות עולם

ך שבלוחות בנס הי ו  "ם וסמ"מ, י אור תורה בישראל"שנתגלתה ומתגלה ותתגלה ע, ולהכ הנסיית שבהויה

  .עומדין 

 

f . 

 
מטרה  ל במציאות בכללותה הרי כל היש כלול. כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, ח"ואר

צדדים הפנימיים  ה כשם שהוא מופיע על כל, ואור ה תורה. נשגבה הידועה לרבון כל העולמיםאידיאלית 

ל מה שהוא נטפל ונסמך כ כ את"ככה הוא כולל ג, להביא אותם לידי מעלתם העליונה, והעקריים שבהויה

וכל מה . ך דבר שאין לו מקוםל כי סוף כל סוף אין, באיזה אופן חיצוני אל הדברים הפנימיים היסודיים

שאז יוכל להוציא , פ מדתו"עריכו עמ שגורם קלקול הוא רק כשא ינו משים את  כל ענין על מקומו ואיננו

לשום  , מעמד של ט פל ואת החיצוניים לפניםב כלומר להשים את התוכנים העקריים, את הפנימיים לחוץ

שהפנים הוא צריך להיות לדעת , הערכת כל דבר כפי ענינול ,אבל על הכלל כולו. בזה את הטפלים לעקרים



באופן כזה הכל בא , ישמש את הפנים ועומד במדתו החיצונהש עומד בחשיבותו הפנימית והחוץ צריך

  .שנקרא מבפנים ונקרא מבחוץ , והוא כתב שבלוחות. ובע משםנ מתוך השורש העליון שכל האור

 

g . 

 
ומרים בציור  א וכשאנחנו, וצא אל הפועליש כח מחזיק את כל מ ה שימלא בקרבו להיות י. בו בן, נבוב, כגון

ל מה שאנו יכולים כ כ שבו ימלא"מיד הרי אנו יכולים לצייר לנו ג, מקום פנוי ונבוב שבתוכו אין כלום

בלא  , קום ריק ב לא בניהמ שהנביבות היא כלפיהם תיאור של, בין ביחש להמושגים החומריים. לצייר

תוכל , יא הריקניות מציורי הבנהה וביחש הרוחני הנביבות). יןהנ(בן תיאור , אבל בו יוכל לבא הבן, מילוי

הרי החוץ הוא התוכן  . ההצטיירות המושכלתו ,ההבנה, הבינה, היא להיות מכשרת בכחה שבו יבא הבן

הנקראים  מבפנים ונקראים , קדושה משרשם של הלוחותב ז בא לנו"וכ. השולל והפנים הוא התוכן המחייב

  .בן בו , נבוב, כגון, מבחוץ

 

h . 

 
, דושה הואק והרהב הזה רהב של, בראשונה האדם מתעלה בעילויו העליון ומכיר את חשיבותו. בהר, רהב

, היא נלמדת בהרש ובא לאותה המדה, כ הרי הוא מתעלה גם מזה"ואח. 'מיסוד של ויגבה לבו בדרכי ד

וזו היא ההארה הבאה . כאד שממנו אנו למדים שאני את , סיני, ההר הנמוך, לשבתו' באותו ההר חמד ד

  .בהר, רהב. שמתעלה על מדת הקריאה שמבחוץ, מכח הקריאה שבפנים

 

i . 

 
נטית   מ ה לפני האדם מתחילות הן"הידיעות השכליות בכל ארחות ההשגה שפתחם הקב. ורס, סרו

אחרי , רובה שהיא דוגמא של ההכרעה של, ואחרי המושג של הספק באה הנטיה ההשערית. הספקנות

לפי הודאות כ מ יש בה  משום הסברת הרוח"פ שאין בה מן ה החלט המבורר מ"שאע , 1 להטות רבים

ובא . אמת העליונהה ההולך ומאיר מברק , אחר שהנפש נטתה כבר אל התוכן המקודש, הצומחת ועולה

אמנם זהו רק התוכן . דאיו ,רוב, ת של ספק"שהוא ר, ו "שזהו הרמז בביטוי של סר. כ התוכן הודאי"אח

אבל הקריאה הפנימית  . יודעו שהאדם חושב להשאר עמה בתור   משיג, בא מתוך הקריאה החיצוניתה

באה היא לכלל נטיה , שהיא מתב הרתכ אומרת היא שהידיעה המוחלטה, המוארה באור הענוה העליונה

המעידה את כל המהות של  , יותר עליונהה כ הידיעה"באה אח, ומתוך הנטיה של הרוב, בגדר של רוב

ת החלטתו העליונה של ואני בער לא אדע  א ואז מ חליט הוא האדם, יעה המוגבלה בגדר של ספקהיד

  .תהלים עג כב  2. .שמות כג ב 1.. י .ס "ור, ו"סר . 2בהמות הייתי עמך 

 

`i  . 

 
א אתמר   ל אתו דרדקי האידנא  לבי מדרשא ו אמרו מילי ד אפילו בימי יהושע בן נון, ל"ל רבנן לריב"א



ולן נחלקות לשתי כ אבל,  מהן גדולות ו מהן קטנות, פעות הרוחניות ישנן שהן במדות שונותההו. כוותייהו

היות שהתכונה ל ויכול הדבר. שהן בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית, מחלקות כלליות

ערך המקורי הוא ה ז"אבל ב כ, ההסתעפותית תהיה גדולה מאד  בערכה והתכונה המקורית תהיה קטנה

ני משה כפני חמה שהיא פ וכאשר. ם להדבר הקטן מפני אותו  היתרון שהדבר הוא מקור ינותן חשיבות ג

ל כן כל אותה הגדולה של הופעת ע ,ופני יהושע כפני לבנה שהיא היסוד ההסתעפותי, היסוד האורי המקורי

 עם כל מה שעדיין לא קבלו חכמה, הדרדקי  ואלה. הקודש שבימי יהושע בן נון היא גדלות הסתעפותית

עם כל הזעירות של , עד שנתגלתה בהן, שרונות מקורייםכ היו בעלי, ודעת מרבותיהם מפני הילדות שלהם

ומצד אותה ההערכה המקורית , נתגלתה בימי יהושע בן נוןש הענינים לגבי הערך של החכמה הרחבה

  .ימי יהושע בן נון לא אתמר כוותייהו ב אמרו מילי דאפילו, שהיא כפני חמה

 

ai  . 

 
בהירה ה כלומר לא מתוך ההסתכלות. יסוד הבינה הוא הבנת דבר מתוך דבר. אלף בינה, ת"ף בי"אל

לא מתוך  א ,עצם יסוד החכמה, שהיא באה מתוך הברק הרוחני של ההופעה העליונה, הראשונה לבדה

אבל . משפט ממשפטו ,מושכל ממושכל, השיפוט ההדרגי הבא מתו ך נתוח הגיוני של הוצאת דבר מדבר

י התרחקותה "כהה עו  שהמהות העצמית של התולדה המושכלת מוכרחת היא להיות הולכתמאחר

י "אחר שהובא לנו בגלוייו עש אלא, על כן מוכרח הדבר שלא יעמוד המושכל במצב המורד שלו, ממקורה

, ף"להאל, לראשית החכמה, וצאומ י השבתו למקור"חוזר הוא ומחדש את אורו ע, הסידור ההדרגי

, בפני חמה שלהם, לה בכשרונם העצמיא ובאו ילדי פלא. ורית לגבי ערך ההבנה ההדרגיתההאלפה המק

להוסיף לה עצמה מצמיחת , ף את הבינה "לאל ,ת"ף בי"להורות שאנחנו נלמד מסדר הביטוי של אל

  .אלף בינה . מקורה

 

bi  . 

 
מסתערת בנפש ה ית הלבשאינה באה רק מפני המ, ההבנה של ערך הצדקה בעולם. גמול דלים, ת"ל דל"גימ

בשביל כך הרי הוא חש למלא ו ,הרואה את ה מחסור של העני ומרגיש את  צערו כאילו הוא צער עצמי אליו

המחייב את מדת הרחמים , מובן השכליה ו אפילו לא רק באותו. את החסר להדל כדי לרפאות את כאבו

והדלים הם ממלאים תפקיד . שיריםיהיו בו עניים ועש אשר ברא סדרו של עולם' כי אם בדבר ד, והחמלה

ולא מגיע לאותה המטרה העליונה שהציב , צביונו ולא היה שלםמ שלולא הם היה העולם חסר, ידוע בעולם

, והם עוד סובלים מזה חיי צער, המשלימים צביון העולם בדלותם, הדליםש ונמצא. לפניו יוצרו ברוך הוא

המסלק , ותר פנימי במצות הצדקה לפי מובנה העליוןוזהו הרז הי. מולם בצדק מלאג הרי הם באים על

וזהו שהכירו הדרדקי הנפלאים . שפלות הנפשית של המקבל חסד מזולתו בלא חק ומשפטה כ את"ממנה ג

  .גמול דלים , ת"ל דל"גימ, חוש הקדוש של נשמתם העליונהב הללו

 

ci  . 

 
גומל החסדים שכבר  . לרוץ אחרי דליםשכן דרכו של גומל חסדים, ת"ל לגביה דלי"ט פשיט כרעיה דגימ"מ



שאינו יכול  , איסטניסות שלוה להכיר שהצדקה שהוא נותן איננה באה רק מפני, הגיע למדריגתו העליונה

זדמנים לפניו והצער שלהם מוצג לפניו מ שאז אין  מקו ם לה רק בזמ ן שהדלים, לראות בצערם של הדלים

את האושר הקדוש שהכלל , תפקיד העליון של הצדקהה אבל גומל החסדים היודע את. במלא הפלצות שלו

ודרכו יהיה תמיד , הוא יהיה תמיד רודף צדקה וחסד, חסדיםה י הצדקה וגמילות"והפרט משיג בעילויו ע

שכן דרכו של גומל  , ת"ל לגביה דלי"ט פשיט כרעיה דגימ"מ. חסדה למצא מקום להרחיב את מפעלי

  .חסדים לרוץ אחרי דלים 

 

eh  . 

 
, אצילות שלוה רעיון הצדקה בישראל ברום. ד לימצי ליה נפשיה, ל"ת לגבי גימ"פשיט כרעיה דדליט "ומ

דוחקים כל כך את ה למעלה מההכרחים למלא את המחסורים, העומד למעלה מיסורי החיים ופגעיהם

מטרה המוסרית הקדושה ה אותה, אלא אותה התכונה המושרשת במעוז הקודש, האדם בחייו החומריים

, עמוד מבלעדי מדת הצדקהל שהיא לא תוכל, ה את העולם החברותי בזאת הצורה"ילה יצר הקבשבשב

המוכרח , והדל שבישראל. מקבליםה כי אם גם על, על משפיעי הצדקה, היא מתפשטת לא רק על הנותנים

די לבטל את כל הסבות  החומריות שהן  כ יכול לבא לידי ההתרוממות הזאת עד, לפי מצבו לקבל צדקה

יצירה שיש בתיקון העולם וזיכוכי הנפשות ה ולהתעלות בחוג של שמחת, חקות אותו לקבל צדקהדו

, המעשירה אותם עושר רוחני עליון מאד, מקבליםה והעליה הזאת מצד. שבאים על ידי מפעלות הצדקה

א יתעוררו כלל לדרוש את הצדקה מטעם כל מועקה ל עד אשר הם, תוכל להשכיח מהם את כל  ענותם

ו איננו צריך כלל זירוז שימציא את נפ שו לפני אלה שהם ז שכל  זמן שהמקבל עומד על מד ריגה. תגשמי

שאז המקבל הוא עלול לשכח את כל  , בל במעמד ההתרוממותא .חפצים להיטיב עמו ולהצילו מרעתו

אז הוא עלול , בלת הצדקה רק בשביל התוכן הקדוש והנאצל שיש בהק והוא אחוז במעמד של, מחסוריו

ולהתרומם על , פעולה של המצאת נפשיה לפני אלה הנדיבים החפצים לזכות בוה היות שוכח גם כן את ל

ת "ולשם כך באו רשמי המחשבה בתמונת הדלי. מדריגה שהצדקה מרוממת את עושיהה ידו לאותה

למען הוציא מן הכח אל הפועל את הצד המרומם של , דלימצי ליה נפשיה , ל"הגימל וסמכותה

שבה משתתפים שוה שני , אשר את  נפשות בני אדם באשרה של הנדיבות ושל האהבהמה ,הצדקה

, ורגש הצער הולך הוא וסר מכל ה תכונה הזאת של הצדקה. דל וגומל החסדים ביחדה ,הצדדים

  .משלי י כב 1.. טו . 1היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה ' כי ברכת ד, העוני והמחסור נלוים עמהש פ"אע

 

fh  . 

 
עילויים  ה אחרי כל. דליתן ליה בצנעה כי היכי דלא ליכסוף מיניה, ל"ת מגימ"דר אפיה דדליט מה"ומ

קבל מוכרח מ בכל זה חק עולם הוא שכל, בין מצד הנותן בין מצד המקבל, שמדת הצדקה תוכל לעלות

קבל מצד הערך  מ פ שיותר ממה שהוא"אע. להיות סובל מאיזה מדת בושה בעת שהוא מקבל מתת חסד

מדת הבושה , דבריםה סוף כל סוף  מצד המעטה החיצוני של,  הרי הוא נותן מצד הערך הרוחניהגשמי

כדי שלא להשפיל , ל המקבלש וחובתו של הנותן היא לשמור את יסוד הכבוד, כרוכה עמה ביחש להמקבל

וההתאמצות מוכרחת להיות . כבוד והדרב שבאמת היא מעולפת כולה, את הערך הנאצל של מדת הצדקה

ת "ומתוך כך מ הדר אפיה דדלי. זיון וכסופאב ו של"וק, שלא ילוה עמה שום צל של גרעון הכבוד, הרב



, שלא יוכל המקבל לשאת עינים אל הנותן, נפשה להודיע שככה היא החוקה המיוסדת בטבע, ל "מגימ

 לא ליכסוף מיניהד כי היכא, ומתוך כך ידע הנותן ליתן ליה בצינעה

 

fi . 

 
חיים ה עם כל הטובה שהיא משפיעה על, מדת הצדקה עם כל השפעותיה. ה"הקבזה שמו של , ו" ה

ינה ממלאה את   א ,עם כל העילוי שהיא מתעלה במרומי האידיאליות שבתכלית היצירה, בהשלמת החסרון

היא , ה"שמו של הקבל ,כי אם לפי אותה המדה שהכונה לשם שמים, תפקידה ואינה באה למרומי כיווניה

,  ו"והוי, ה"ה ב"שם הקדוש הויה א הראשון של"הגומרת בה, ירוף של הקדושה העליונהוהצ. חיה בקרבה

הם מתאחים זה עם , עולמים המוגבלים כולםה הרומז על הופעת הקדושה בכל, ה"האות הראשון של שם ו

  .ה "ה שמו של הקבז ,ו"ה. להרים על ידם את ערך הצדקה במילואה, ]זה[

 

gi  . 

 
קושר לך כתר  ו ,ונותן לך ירושה, ומטיב לך, וחן אותך, ה זן אותך"ושה כן הקבאם אתה ע, ל"י כ"ח ט"ז

ההתעלות של ' הג, קיוםה ההתעדנות של' ב, התמדת ה קיום' הא, תנאי האושר הלא המה. לעולם הבא

והם הם . ליונה מכל תנאיו הקודמיםע עליית הקיום למדריגה היותר] 'ה.) [ו(, נצחיות הקיום' הד, הקיום

וחן אותך בעדנת , סיפוק התמדת הקיום, ותך א ה זן"אם אתה עושה כן הקב,  הנאמרים בזההדברים

ונותן לך ירושה בלתי , בהתעלות ותוספת טובה ומטיב לך, שהוא התוכן המעלה חן, הקיום ואצילותו

שממעל לכל , שהוא העילוי המרומם, תר לעולם הבא כ וקושר לך, נפסקת שהוא יסוד הנצחיות שבקיום

, וכל אלה המדות המלאות אור קדש קדשים. עילוי שבהםה לי ותנאי הקיום הקדומים גם אחרי כלגבו

יוצר כל ' צדקת ישראל הקשורה בשם ד, אידיאלית הקדושהה הולכות ושופעות מתוך אורה של הצדקה

  .ברוך הוא

 

hi  . 

 
כל , כלה לתשהיא כול, גדולתה של תורה היא. מאמר  פתוח מאמר  סתו ם, ם סתומה"ם פתוחה מ"מ

לענינים סתומים  ו ואם כי כל המדעים מתחלקים לענינים פתוחים ומפורשים. בקדושת אחדותה, המושגים

פתוח וגם האופי ה אבל האחדות הבהירה שבתוך כל מאמר  ומאמר יהיה נמצא גם האופי, ונעלמים

זא ת   . ון רזי עולםביח גם הענינים הגלויים ומושגים לכל וגם הענינים הנעלמים העומדים ברום, הסתום

ם  "ם הפתוחה ואת המ"המ שבביטויו אנו מ וצאים את, ם"שהיא מובלטת ב רמז המ, היא סגולתה של תורה

. פתוח עם המאמר הסתום ה להורות על ההתאחדות של המאמר , במלול אחד, הסתומה בחטיבה אחת

  .מאמר פתוח מאמר סתום, ם סתומה"ם פתוחה מ"מ

 

k . 

 



ה  "צר הקבי הנאמנות לתעודת המציאות וההויה שבגללם.  נאמן כפוף נאמן  פשוט,ן פשוטה"ן כפופה נו"נו

, מוסרית הראשונהה הדרך האחת היא ההדרכה. היא מתבלטת באדם בשתי דרכים שונות, את כל מצוי

, ו מן המעלות והיתרונותב שלא יתגדר במה שהוא חושב שיש, שהיא באה לברר לאדם את קטנו ואפסיותו

החכמה , ו לבדו הוא הכח והגבורהל אשר, ולא מידו הוא טוב ו כי אם מידי  אדון כל, ין הנהכי הלא כולן כא

תישבת בהכרעת הענוה והכפיפות מ אמנם אחרי אשר דעתו של אדם היא. העז והממשלה, והמדע

את זיו , מבארת לפניו את גדלו ותפארתוה ,אז באה ההדרכה המוסרית השניה היותר עליונה, המוחלטה

אז הוא  . עולמים בתפיסת ההויה והכרת ההוד האלהיה את  הערך המרומם אשר נתן לו רבון כלו, נשמתו

הבאה מתוך תוצאותיה של , ומתוך הכרה זו. רחבי עולםמ ושיעור קומתו מתפשט הוא על כל, מתרומם

הכפיפות היא מתאחדת עם  . ויתו במדריגה היותר עליונהה הוא בא להיות נאמן לתעודת, ענות הצדק

ת יסוד הק ודש להוציא לאור עולם את התכנית הגדולה של א ושני המצבים ביחד מאדרים, טותהפשי

  .נאמן כפוף נאמן פשוט, ן פשוטה"ן כפופה נו"נ .עצות מרחוק אמו נה אמן, הנאמנות

 

`k  . 

 
כי אם , נוראה לא תתן את צדק תך רק להפטר מהצער של ראיית המדוכדך ומצבו. סמוך עניים, ן"ך עי"סמ

לא רק   , ער העוניצ באופן שיסולק מה ם, לחלצם ממצוקות ענותם, לחזקם, ץ לסמוך את  הענייםהתאמ

, סמיכה שיש בה ממשב אלא סמוך אותם, באותה השעה והרגעים שהם עומדים לפניך נמוגים ביגונם

  .ניים ע סמוך. ותהא להם תקומה ממצבם הירוד והמדוכא, באופן שיתחזקו ויתאמצו

 

ak  . 

 
אשרו של קנין ל יהיה חקוק תמיד על ל בבך גודל הערך אשר . ימנין עשה לתורה וקנה אותהס, לשון אחר

בתכונה של , ל קניןש כל התחבולות שביכולתך תהיינה נעשות כדי להקנות לך את התורה בצורה. התורה

 על החזרה, לתותיה של תורהד ביחד עם השקידה על, על כן. השארת רישומה לעד על כל מהות החיים שלך

מרוב חרדה שמא  לא  , עשות סימנין לתורהל ת תאמץ, התדירית המביאה לידי שינון וחיוור וידיעה מובהקת

והחרדות , ועל ידי ההתאמצות הזאת. חד מן התו רהא יועילו כל המאמצים הרגילים שלא ישכח ממך דבר 

ה והיתה לך י זה תקנה את התור"ע, קדושתה של תורה ורוממותהב הגדולה הבאה מתוך ההכרה הפנימית

סימנין עשה . לאשרך ורוממות עזך ונצחך, והיתה עמך לאחדים, פשךנ מתעצמת במ הות, לקנין עולם

  .לתורה וקנה אותה 
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שהפה הוא כ .הדיבור והדומיה שניהם ביחד יסודי העולם הם. פי פתוח פי סתום, א פשוטה"א כפופה פ"פ

להופיע אור  , עולםב  אור התורה והחכמה האמיתיתלהפיץ, פתוח לדבר אלה הדברים שהדיבור נועד להם

בין , דומיה הקדושהה ,ולעומת זה השתיקה. הרי הוא מיסד  כל מוסדי ת בל, יקרות בכל מ חשכי תבל

שהיא שמה מחסום לפה שלא כ בין, כשהיא מכוונת להיות נצרה על דל השפתים מכל דיבור של דופי והיזק

כדי המדה  שהכח של המקבלים יוכל מ ונות עליונות יותרשלא לגלות צפ, להאיר את האור יותר מד אי



ונמצא שהפה הפתוח והפה . וד כל הישה מפארת את , דומיה זו,  הרי גם היא, להכיל בקדושתו וטהרתו

להשכין על ידם קדושת , ל מעלה ושל מטהש בונים הם את כל אלה הפלטרין, הסתום שניהם בחוברת

באו להראות שהפה הפתוח באופן הנכון בדרך , שוטה פ ]א"פ [)פה(א כפופה "פ. עולמים בכל מלא היקום

יכולים הם להיות משתפלים עד כדי הבינה המצומצמת  ש כלומר במושגים, הקודש הוא במקום הכפוף

שהדיבור הנשמתי , שהפה באיכותו מתפשט, במקום הנעלה, פשוטה ה א"והפ. האנושית וארחות הרגשתה

לך , וזה הוא פאר מעלתו של הוד הדיבור, שם יש פי סתום,  יפהשתיקהה שם, עולה במעלותיו החבויות

  .דומיה תהילה

 

ck  . 

 
מגמה  ה ,כמו האימון להתעודה הנצחית, הצדק. צדיק כפוף צדיק פשוט, י פשוטה"י כפופה וצד"צד

לומר של כ .הוא גם  כן  מתחלק לשתי המחלקות של הכפיפות והפשיטות, העליונה של ההויה כולה

, מהעולםו הצדק בצורתו השלילית לבער את הרשעה ולמעט את גאות ה זדון מהנפשהתגשמותו של 

הכיעור בכל ו למעט את שיעור קומת הרע, שהדברים צריכים להיות פונים לקראת הכפיפות והצמצום

לפאר את א רחות ו ,כלומר להרחיב גבולות הט וב, ושל ההתגשמות של הצדק  לצד החיובי. האפשרות

ארכת הקומה והגדלת ה ,שמה הפשיטות וההרחבה,  ערכי הקדושה במלא עולםולרומם את כל, היושר

. ופשים את המקום הנכון להםת ,האדרת המחשבות והגברת הכחות בכל מילואם, המעשים ברום ויפעה

  .ם צדיק כפוף וצדיק פשוט ה שנושאיהם, אלה הן המחלקות של הצדק הכפוף ושל הצדק הפשוט
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. מנוד ראשב מכאן שנתנ ה התורה, הוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו. ן פשוטהיינו נאמן כפוף נאמ

הוא תוכן אחד , פועלב המשתרע על המרחב של הרעיון והרצון והצדק המתגשם, האימון החזיוני הרוחני

הן הן  , יסוד האימון הרוחניב ששרשיהן מסתעפים, ואלה המחלקות של הכפיפות ושל הפשיטות. בעצם

ל הצדק המרושם בארחות החיים ש ישומן בתו ר המפעלים וכל המערכות של התגשמותוהמבליטות את ר

לשם נאמן כפוף ונאמן פשוט בפני עצמו , רמזיםה ולפי זה אין צורך בכפילותם של. במילואיהם המעשיים

שהיא בטבעה מוגבלה בתנאים , פני שבמערכה המעשיתמ אבל. ולשם צדיק כפוף וצדיק פשוט בפני עצמו

, ומתוך הבסיס הזה של הענוה, ופש בתוכה מקום היותר רשוםת  הכפיפות והצמצום של הרע הוא,חמריים

על כן נתכפל , יוקם כל הבנין העליון של הפשיטות המרוממה, כפיפהה המעטות הערך העצמי ושל)ה(של 

ת את   היא שולל, נמיכות הרוח והענוה הגמורה, להורות כי הכפיפה הכפולה, הפשוטו הרמז בצדיק הכפוף

ונדע  , והוסיף לך הכתוב כפיפה על כפיפתו . שר הם חוצצים נגד האור העליון מלהגלותא כל המסכים

המונעת אותו  , בחרדת הקודש המקיפה את היצור, נתנו במנוד ראש, התורה עם כל אורותיהש מזה

, ומתוך הכפיפה הכפולה הזאת. רחבה עוברת גבולים מכל התפשטות שאינה הוגנתה מכל

והיא פועלת את  כל הט וב ומכינה את כל האושר  ,  מתעצם במעשים היא מורגשת מאדה שבצדק

. יוצאים כל מעיני הישועה גם לאימון וגם לצדק בכל התפשטותם, פשיטות שבאה בעקבהה של

 1ה בכל הרים וגבעות שבעולם והשרה שכינתו על הר סיני "ומאס הקב, נתנה תורה במנוד ראש ש מכאן

אדם ה והאיש משה ענו מאד מכל . 2ההר חמד אלהים לשבתו , )הר בשן(, הר גבנונים, הר בשן, ר אלהיםה ,



חשכי העולם מ והוא המאיר את כל , 4בכל ביתי נאמן הוא , הוא הנאמן המוחלט , 3אשר על פני האדמה 

. . ם זש, שם  4. .במדבר יב ג 3. .תהלים סח יז 2. .סוטה ח א 1.. כ ה .  5צדק צדק תרדוף , באור הצדק הכפול

  .דברים טז כ 5
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. נפשיותה הקדושה והרשעה שני קצוות הם שהם נוגעים זה בזה בסיבותיהם. ש רשע"רי, ף קדוש"קו

פשית כזו שיוכל נ ומפני שנוצר האדם בתכונה, הקדושה היא השאיפה הבלתי גבולית לצד האור והטוב

תהום החומריות והתאוות ל א משתפלממילא אם הו, להתעלות עד כדי השאיפה האין מצרים לצד העילוי

אל המעמקים של , קנין הקדושהל שהם מכשירים אותו, הגסות הרי הוא יורד על ידי אלה הכחות בעצמם

ש "רי, ף קדוש"קו, קדושה ורושם הרשעהה רושם, ש"ף והרי"ובשביל כך מצרנים הם זה לזה הקו. הרשעה

  .רשע 

 

fk  . 

 
מגמה ה הרשעה בתור. ה אין אני יכול להסתכל ברשע"בשאמר הק, ש"ף מרי"ט מהדר  אפיה דקו"מ

ם מפעלים ה תוכל להשתמש הרבה פעמים באמצעיים כאלה שכשהם לעצמם, הרשע המוחלט, האחרונה

ה שהוא צופה  "קבה אבל. ולעין האדם לפעמים יתראו אלה המהלכים כמו מסילות של צדקות, של הצדק

ם בתוך המהלכים ג ת הצפונה)ו(את המזימה הרשעיהוא ברוך הוא יודע , ומביט לסוף דבר בקדמותו

הם מרוחקים מאור פני , רשעהה והם כולם יחד עם הצבע המזוייף של הצדקות של, שנראים כמו צדקות

ה רק הוא יכול לומר "כי הקב, רשעהה שורש, ש "מרי, שור ש הקדושה, ף "ט מהדר אפיה דקו"ומ. הקדושה

שתמשת ב ארחות כאלה שהן נראות כארחות מ סופית היאבעת אשר הרשעה למגמתה ה, גם אז, בהחלט

אין אני , ה"שאמר הקב, ל פי העומק היסודי שבהןע שכל אלה יחד הם ההיפוך ממגמת הקדושה, של צדק

  .יכול להסתכל ברשע 
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חק עולם . מותיכ אם חוזר בו אני קושר לו כתר, ה"אמר הקב, ש"ף לגבי רי"ומאי טעמא מ הדר תגיה דקו

ובשביל כך כח . ולםכ שהטוב הנועד מוכרח להשתלם מכחם של כל המעשים, ה ביסוד ההויה"בשם הק

ויכול הוא גם כן לעשות , אדםה למרות מה שהבחירה היא בידו של, נפלא יש בכל מעשה אשר יעשה האדם

ה הנן רעות ביחש לכללות ההוי, יותר רעותה בכל זאת כל המעשים כולם והשפעותיהם, מעשי רשע נוראים

אבל אם . יננו משנה את האופי שלו מרעה לטובהא דהיינו כל זמן שהאדם עצמו, רק עם קשר של תנאי

גם , אז יש קשר נפלא עם כל היש לכל המעשים כולם, טובה ומגמת פניו הוא שם מעתה אל, האדם חוזר בו

,  רביםשהם ישובו ויתחברו עם גורמים , שעתם בתכלית הרועל עם כל היותם, אלה אשר כבר עשה

כפי הכיוון של הקודש , הוציא מכולם מגמות טובות ורצויות מאדל ,המוכנים בכללה של ההויה כולה

למטרה היותר טובה קדושה , אשר  הכל ברא לכבודו, ראשית ברוך הואב של מחשבתו של יוצר, העליון

, עליונהומתוך שפעת הקודש ה. כללית המקודשת היא נזר הבריאה כתרה ועטרתהה שהמגמה, ומפוארה



התיקון  , להחזיר אותה ואת כל מפעליה לתכלית הפאר והכבוד, ם כלפי כל הרשעהג פונה נזר קדושה

אמר , רשע, ש "לגבי רי, קדוש, ף "ט מהדר תגיה דקו"ומ. רוממה בתפארת קדשהה הכללי והמטרה

יאות כולה המגמה הקדושה העולה מכל המצ, הנה הכתר העליון. וזר בו אני קושר לו כתר ח אם, ה"הקב

אם רק האיש . תצא אל הפועל גם מתוך כל המעשים היותר רשעיים, חשבתו של אל דעותמ על פי

  .אני קושר לו כתר כמותי, וזר בו ומשנה את אפיו כולו לטובהח הרשע

 

hk  . 

 
יסוד כל , החייםו שהיא מקור הישע, הקדושה. אי הדר ביה ליעול וליזול בהך, ף תלויה"ט כרעיה דקו"ומ

יתרחק האדם בהיותו שקוע ש כמה. ה שאין דלתה נעולה בפני כל"חק שם לה יוצר כל ב, שר לכל נשמההאו

אחרון של החיים האמיתיים מקרב  ה וכמה שיוכלו עיני הרוח להשעות עד כדי אבידת הזיק, במעבי החומר

 פונה אל  ותיכף כאשר האדם. פולשיםמ וחוקי הקדושה הנם, פרוש הוא' בכל זאת חס ד ד, נפשו לכאורה

אף , גם בהיותו מרחוק, ולא עוד. רך פתוחה לפניוד מיד מוצא הוא, לשנות את פניית נפשו מרעה לטובה, על

, תיכף בהסכמת לבבו לשוב כבר נכ נס הוא בהיכל הקודש, עשיומ שלא הספיקה השעה עדיין לטהר את כל 

כבר  , בעצם מהות חייו, מתובתוכיות נש] מקום[מכל , צורתה המעשיתב פ שיש לו עדיין דרך ארוכה"אע

, ף תלויה"ט כרעיה דקו"ומ. מלא טומאה ורשעה אל הפנים המלא קדושה וצדקהה הוא נכנס מתוך החוץ

וההכנה הנפשית היא מזו מנת ברגע   , כי הדלת היא  פתוחה לפניו, בתחילה הוא נכנס. יעול ל דאי הדר ביה

 כ"אח, שמתקיים בו ליעול, יסה הרוחניתוממילא אחר  הכנ. וצר הקודש העומד מוכן לכל דורשוא בתוך

מעשים ה וכל, כל המדות, המכשרת את כ ל הרגשות, יהלך במהלך המביא לידי הטהרה הגמורה, וליזול 

  .הפותח שער לדופקי בתשובה', בית יעקב לכו ונלכה באור ד. ליעול וליזול בהך . כולם

 

l . 

 
א ליטמא  ב , ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חןמאי דכתיב אם, דאמר ריש לקיש, מסייע ליה לריש לקיש

תוכה הלא ממקור  ב ההויה כולה בכללותה וכל כח החיים השופע. בא ליטהר מסי יעין אותו, פותחין לו

הבחירה היא נתונה להיות ש אם, ועל כן כל הבא ליטמא, הקדוש והטהרה העליונה הוא זורם ושופע

בכל זאת רק פתיחת הפתח , מוחלטהה רגת החירותחפשית כדי לרומם את המעלה הנפשית של האדם לד

וכל חוקות העולמים , הרוחני והחומרי, ולוכ שהרי כל היקום. אין כאן שום סיוע, ישנה ביחש להטומאה

ובקרבם פנימה אך שאיפת עולמים מקוננת  אל , עקרםב הנם מתנגדים ליסוד הטומאה, בכל מדריגותיהם

ומפני . רק פותחין לו , על כן הבא ליטמא . ם וההויה כולהחייה המתאימה למקור, רוממותה של הטהרה

על כן כל  , כי סוף כל סוף רוח הטומאה יבוער מן הארץ, יא להכריתה שהטומאה אין לה יסוד ואחריתה

א דברי לצנות בעלמא שאין להם אחיזה ממשית במציאות "טומאה אינם כה התכניות כולן של מעשי

ונמצאת , כדי שלא יהיה האדם מחוסר חופש, א ליטמא פותחין לו ורק הב. וא ה ואם ללצים, האמתית

הרי הוא מתאים , אבל בא ליטהר . שהוא האושר היותר עליון, גומה בערך החירות שלהפ צורתו האנושית

על כן , לכל הרום ולכל העומק שלה, ציאותו עם המציאות הכללית של כל ההויה כולהמ את הויית

שהוא ההיפוך הגמור , שהוא הרישום של האמת המוחלטה, הויסוד הטהר. ותו א מסייעין

היסוד של , שמתוך כך הי א כולה אך ל צנות ובדאות, ואי ההויה של הטומאה] מהשקרנות[ )והשקרנות(



מאחר , כי איזה תפיסת מקו ם לעצמו יש לכל נברא במציאות, אמת הרי  הוא אור הענוהה גילוי

,   הבא ליטהר   , על כן. ור כל החיים והויית כל הוהכירה שהכל הוא רק לחי העולמים מקמ שהאמת

שהוא , וא בתוך הספירה של אור הענוה המבהיקה את זוהר האמת והרצינות המציאותיתה נכנס

הרי הוא עומד על צדו לחזקו  , כי כל היש, ולענוים יתן חן , גמור מליצנותה של הטומאהה ההיפוך

הארת הב סיס , ף"וכרעיה דקו.  בא ליטהר מ סייעין אותו,בא ליטמא פותחין לו, לענוים יתן חןו .ולאמצו

. וכל מקורותיה המלאים נהרה, הדלת של אור הקדושה, פתוחה היא. תלויה היא, קדושהה של

ושם מוצאים  , ישנו עמוד הנותן חיל לטפס ולעלות עד המרומים של הקודש, מעמקיםה ומתוך

בא ליטהר   , 1וי צדיק שומר אמונים פתחו שערים ויבא ג. המלאה עזוז חבת קודש, פתיחהה את

  .ישעיה כו ב. 1. ל .ותו א מסייעין
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הרים ראש ל שכל שקר שאין בו איזה ניצוץ אמת בתחלתו אינו יכול, זהו כלל גדול. ו אמת"תי, ן שקר"שי

ן מכלל הידיעות ה הלא, ועל כן כל ההתחלות שהשקר משתמש בהן והן מצד עצמן אמת. בחוצפתו כלל

ורושם האמת מובלט  , מתא הלא מסוף דבריו ניכר שראש דבריו,  אבל האמת. ות באותיות הקודשהכלול

.  שהוא האמת שבשקר, ומד בראשיתוע בהיותו, ן מורה על השקר"השי, ועל כן. הוא על ידי אחריתו הטובה

  .ו אמת "ית ,ן שקר"שי. בא הוא בסוף האמת, המורה על האמת, ו"והתי
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ההבדל שבין האמת   .קושטא לא ש כיח, שיקרא שכיח. קרבן  מיליה אמת מר חקן מיליהמאי טעמא ש קר מ

הדומם אין חלק  . עליונות שבוה והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות

הפרידו מהאבן הגדולה הרי הוא עומד ל גם אם יתקשר בו  במקרה כל גר גיר שאפשר, אחד מקושר  לחבירו

כ שאנו . שכוני הוא המחברם יחד ולא יותרה רק  המקרה, עת אשר הוא   מחובר ומצומד עמוגם ב, לעצמו

היניקה והחיים האורגניים כבר הם מתחילים , צמיע עולים כבר לממלכת הצומח הרינו מוצאים חיבור

וכשאנו עולים אל החי . תחתית השרשים עד הצמרות העליונותמ שיטת חיים מקיפה, להראות את רישומם

בעלי החיים , ובשדרות החיים עצמם. אח דות מתגלה כ בר בכל מהות ו, אוגדיםמ ברים עוד הם יותראז הד

וכל אשר החיים מוסיפים , וזנב הלטאה הוא מפרכס גם  בהנתקו מהגויה, רוכזיםמ כ"הנמוכים אינם כ

וד וזהו הס, והסוף והתוך והראש שלהם הנם מחוברים בחוברת עצומה, ותר מרוכזיםי להתעלות ככה הם

כל מחשבה של שקר מצטיירת , בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. עליונה שלהםה של השלימות

ל ש האמת היא היסוד. מה שאין כן האמת, והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית, צמה בביטויהע בפני

כול וכוללם י הנובעים מאור צור העולמים הכל, החיים המקיפים את כל ומלאים את הכל, החיים השלמים

, להיפך. למטרתה השקריתו אין שום צורך להקפה כללית לתכונתה, ובשביל כך שקר מקרבן מיליה . יחד

י ההופעה המאירה של ראשית "ע רק , אמת מרחקן מיליה . ההקפה היא מאבדת ומכלה אותה מן העולם

שכל כך  , האפל, בעולם המפורדו .מתגלה האמת, ו בסוף"תי, ם בתוך"מ, ף בראש"אל, תוך ואחרית

  .קושטא לא שכיח , שיקרא שכיח, מחשכים רבים מצויים בו
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ה עמידה ל האמת יש .  קושטא קאי שי קרא לא קאי. ט שיקרא אחדא כרעיה קאי ואמת  מ לבן לבוני"ומ

נשי העולם הרי א גם אם הא מת תהיה נעזבת מכל, י משענים צדדיים"אין צורך להאמת שתעזר ע, עצמית

, מתנודד הוא ליפול, צמוע אבל השקר אינו עומד מצד. וקף גבורתה וסופה שתנצח גם בגלויהיא עומדת בת

עצמם מן השקר הנם מחזיקים  ל וכל תקומתו  הארעית באה רק מפני שאלה האנשים היונקים את חייהם

ומכים אותו במסמרות ו ברתוקו ת  ס מ אם"שמ, כחק דבר שאין לו עמדה משום דקאי אחדא כרעיה , בו

מתנודד הוא כשכור  , יקרא אחד כרעא קאי ש ט"מ. אבל האמת בכחה העליון היא עומדת, א עומדהרי הו

)  אחד(י כח "שקרא   לא קאי זולת  ע, צמו קושטא קאיע בסיסה א יתן מצד, ואמת מלבן לב וני , ונוטה לנפול

צמית אבל אין להשקר שום עמדה ע, שקר שלא יפול כל כך מהרה המתאמץ להחזיק את, מעורב בו] אחר[

  .יקרא לא ק אי ש קושטא ק אי. כמו שיש להאמת
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ל ע מורים, הקצוות הרחוקים שהם הולכים ומתקרבים בהדרגתם. אתאוה לו, אותי תעב, את בש

שהוא מחזיק  כ שהן חלות עליו לפי האופי של חייו, ההתאמה שבין החיים האנושיים לההשפעות העליונות

פ שאין קץ "ואע. ושרי ו לפי אותו התוכן שהוא מ תרחק מדרכי ומתרחקות ממנ , בתומו ועומד  בקדושתו

ואם . מהלך של חיי האדםה ז הכל נדון לפי"בכ, לאהבת אבי כל היצור ליצוריו וחסדו על ברואיו כולם

ור הקודש ולא שיקבל את השפע של א לא יתכן שיקבל את, ולא אוה בדרכי השם יתברך הלוך, אותי תעב 

מז הקישור של שתי הקצוות אשר לאותיות ר וזה מתאים עם. אתאוה לו , אותי תעב. האהבה העליונה

  .את. האחרון שבהם, ו"אל התי, ראשון שבאותיותה ,ף"בסידור הקשר של הסמכת האל, ת"ף בי"האל
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יורים הפנימי  צ ההשראה של הרוחניות העליונה משולה היא בשני אופני. שמי יחול עליו, בי לא חשק, ש"ב

נימית הבאה מתוך פ מורה הלשון התרחקות, כשאומרים ביחש להשלילה והגרעון אותי תעב. והמקיף

אין הקדושה מתחברת  ש והקלקול הזה מביא לעומתו קלקול של יחש פנימי, התכערות נפשית פנימית

,  קשר הפנימי יש קשר מ קיףה אבל לעומת. שמתבטאת  בלשון התמיהה של אתאוה לו, בתוכיות נפשו

קיף את כל  שיעור קומתו הרוחנית מ עד שהוא, ובאופן הטוב מקרין הוא ק רני זוהר ממרחק, שעומד מבחוץ

החשוק המקיף  , 1וחשוקיהם כסף , שוקיםח זאת היא הדבקות שבשם חשק שדומה להביטוי. של האדם

שעל ידם בא החבור של אור הקודש עם נפש , בלטיםנ י מפעלי חיים ומעשים"תוכן זה מתגלה  ע. את העמוד

י "ולהתחשב עם האושר של החיים הבא ע, חשק הזהה ובזמן שלא ירצה האדם להכנס בתוך, םהאד

כ  " שהוא ג, ממילא השם המקודש, י מפעליו וגילויי חייו"ע שמתחברת עם האדם בהקיפה אותו, הקדושה

 בא בעיקרו בצד היחש אל, שם אין שום צורך לשם השם, גנוזיםה כי בפנים החיים, ביסודו תוכן של הקף

ואם גם תהיה תכונתו . לא יכול אז להיות ששמי יחול עליו , בי לא חשק  כאשר, על כן. העולם שמבחוץ

אבל אם בפועל לא ישתדל , היה בנפשו פגימת התיעוב כלפי המחשבה המקודשתת ולא, המצפונית הגונה

ממילא לא , שי זה בצורת החשק שבערכי הקוד"ויפגם ע, י הגילויים שבפועל"ע, מקודשה להתחבר בהקפה



  .שמות כז י 1.. לה .לאשרו בהקפתו העליונה, שם הבא ממרחק להיות חל עליוה יוכל
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זהירות ה ,הקדושה ביחס לגופו של האדם על ידי המצוות המעשיות. ארחם עליו, גופו טימא, ר"ג

 אל תוכו קבלל היא כולה מכוונת לכונן את האדם שיהיה כלי מוכשר, מהאיסורים המטמאים את הגויה

כל העדינות שברגשות ו ולהודיע בזה שכל הציורים הרוחניים. שאין להם קץ ותכלית, רחמי השם יתברך

שהם , הרחמים העליוניםש עד כדי המדה, לא יוכלו להיות מופעים בצורה הבהירה והקיימת, הנפש

,    אם גו פו טימא כי. לטמא א ת  ג ופומ יהיו חלים על האדם כי אם לפי  אותה המדה של הזהירות, נצחיים

שזהו בכל אופן , עליונים מתקבלים על ידוה כיצד ארחם עליו אם הוא בעצמו שבר את הכלי שהרחמים

שהיא קשורה בחומר , מדריגה התחתיתית הזאתה שמתוך. הגוף הטהור הבא על ידי הטהרה המעשית

ויקרא  1.. לו . 1לקיכם  א' הייתם קדושים כי קדוש א ני דו והתקדישתם. באים לכל המדות העליונות, הגוף

  .יא מד
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ומי שלא , כנסי הדלת עשויה באופן שכל מי שהוא ראוי להכנס אל הבית. קרניו לא אגדע, דלתותי נעל, ק"ד

בכל זאת , חומרו הגסב האדם בהיותו שקוע. ראוי לו להכנס אל הבית תמנעהו הדלת מלהכנס בהסגרה

, קדושה ואל התפארת העליוניםה אל, להתקרב אל הטוב, נשמתו עורגת היא להיות נושאת דעה למרחוק

אדם להתרומם מעל לחפצי החומר הגסים ה והיא המעוררת את. הנוהרים מזיו רחמי אל עליון מקור הטוב

עד שגם חומר ו יוכל לבא  , קרני אורה מופיעים עליוו ,ובזה האדם מתנשא. אל מעלת האור העליון, ונבכיהם

ואם כי לא כל אדם בא למ דריגה זו . משה כי קר ן עור פניו ב כאשר מצאנו , לידי מדריגת  זריחת קודש

מדריגה של קרני הוד נמצא הוא בכל אדם מצד צלם האלהים אשר בו ה אבל כח שרשי מזאת, העליונה

שזהו חפץ הטוב  , הלא יבאו האדם והעולם כולו למקום אשרם העליון, ולםכ ואחרי הסיבובים. נברא

עד , אבל מי שכל כך ירד. כי טוב' הודו לד, ממקור הטוב הראשון, רחמים והחסדה השופע ממקור, העליון

והחשיך כל כך את אור  , דלתות אשר שמן השם יתברך להיות יכולות להפתח לזמני רצוןה אשר נעל את

, המביאה לידי קדושה והתרוממות רוחנית ויושר טהור, ד שלא תוכל שום מחשבה אציליתע נפשו

והנם גדועים ובלתי פועלים כלל  , מתעלמים ממנו לגמרי, קרני ההוד בשרשם, הקרניםאז , ליהא שתכנס

מאחר שדלתות  , ומידו היתה זאת לו. להאיר גם את  כל מחשכי החומר, פקידם הגנוז בהםת את

המדה המשפטית משלמת , נעל , שתעודתן להיות נפתחות לדופקי בתשובה', הן דלתות דש ,הקודש

'  ד וקול. נעשים גדועים בהכרח, חניים שהיו ראויים להיות מאירים את חייו לנצחוקרניו הרו, מדתוכ לו

 2. .שמות לד כט 1.. לז . 2כי פו על אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו , קרנוי לא אגדע, דלתותי נעל , אומר

  .איוב לד יא
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הפך את כל מ להיות, אדםסדר האותיות ההפוך מורה על החופש הגמור הניתן ל. עד כאן מדת הרשעים



כי . עולמים לטובת יצוריוב ששמן השם יתברך, השאיפות העליונות וכל המטרות הקדושות לאושר ולטובה

כל אדם נדון לפי מעשיו ו ,המוציאה את דבר המשפט בקו הצדק הגמור, היסוד הנצחי הוא האמת

ל תוכני החיים אשר במערכת כ גם, ההופכים ארחות יושר ללכת בדרכי חושך, והרשעים. ותהלוכות חייו

, הצלחות הנתנים מידי אב הרחמיםה ובמקום מעמדי. הרי הם מתהפכים להם מרחמים לדין, העולמים

והפוך  , 1שעים באפילה לא ידע במה יכשלו ר כי דרך. פוגשים הם במכשולות אשר שתו להם בעצם זדונם

  .שם יב ז 2. .משלי ד יט 1.. לח . 2רשעים ואינם ובית צדיקים יעמוד 
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כולם בכל ש ,כשם שהרשעים משנים את הסדרים הישרים. אם אתה בוש, ש"ת ב"א, אבל מדת צדיקים

חופש בחירתו צריך ב והאדם, מלא העולמים הנם הולכים בהתאמה להמחשבה האלהית העליונה השלמה

  מחשכי העולם אי  מנם מפניא .הוא להשוות את הליכות חייו לכל אותן התהלוכות שבכל מלא העולמים

מציאות הכללית הקבועים ביושר ה אפשר לו לאדם להבחין את המהלכים החפשיים שלו עם מהלכי

והרשעים שהם . מישרת לו את דרכוה וצריך הוא בכל זה להדרכה נאמנה על ידי אור התורה, האלהי

 הרי הם  ,התאם לכל חוקי ההויה כולהב הופכים את הסדרים ואינם שמים אל לבם לישר את דרכם

בקשר עם חוקי ההויה , עליון המלא כל וסובב כלה עד אשר יזדככו וישובו להתדבק באור , הולכים לאבדון

ואויר , הרשעים בהשפעתם המזיקה הם גורמי ם אפלה לעולםש פ"שאע, והצדיקים זאת היא   חובתם. כולה

מהיושר האלהי הרושמים על המציאות רישום הפכי , עשיהם הרעיםמ החברה מתמלא זוהמא על ידי

ומתמלאים בושה מהזיו האלהי החופף , כחם המוסרי עומדים לנגד כל הרשעהב הרי הם, העומד לעדי עד

ועל כן אוחזים הם במדת צדקם בהסדרים המעוותים שקלקלו הרשעים . ממלאהו בכבודוו את כל היש

ש "ת ב"כ במדת א" גהמדה שלהם היא, על כן. והם מישרים אותם, ותם בעולם ובנפשות החייםא והרשימו

ול ע ובמקום החוצפה של הרשע אשר לא ידע. בל בצורה מתוקנה ההולכת להאיר את כל המחשכיםא ,

מישרים  ו תופסים הצדיקים את רשמי הקלקולים, אשר הפכה את הסדרים הכלליים לקלקלם, בושת

ראתי על פניכם זו  י למען תהיה, ת מימה' המלאה יראת ה, ומביאים אותם על ידי תכונתם הק דושה, אותם

מדת , על כן. חוצפתםב ומתגברים על ידי זה לישר את כל המעקשים אשר גרמו הרשעים , 1הבושה 

  .נדרים כ א 1.. לט .אם אתה בוש , ש"ת ב"א, הצדיקים היא
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אותיות הם ב ו  ה העולם הגשמי דומה הוא לחקיקה של חותם שכל. גור בדוק, אם אתה עושה כן, ק"ר ד"ג

אופן ההפוך ב כל הציורים המוגבלים והמגושמים הרי הם מרשימים עלינו את רישומם. הפוכים

קדושה המשפיעה על ה ויסוד. אשר במציאות השמימית הרוחנית העליונה, מהמציאות העליונה הקיימת

. פ שרשם העליון"דברים עה היא מונחת בזה שהאדם קולט את מהות, החיים את הזיו של האורה העליונה

והוא  מכונן את   , באמת' מלא כבוד דה כך הא דם מתמלא ב ושה מפני הזיו הנשגב של העולם העליוןומתוך 

והוא חושב את מגורו גם בימ י חייו . עליונהה פ הקשר שלו עם המציאות השמימית"כל הליכות חייו ע

ו כולו  אשר בהיכל', והרי הוא עומד לפני ד, עליונותה שהוא באמת הוא  שוכן בעולם הצחצחות, החמריים

  .ואם אתה עושה כן גור בדוק  . אומר כבוד
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רשעה מתפשטת  ה יד, אף  על  פי שכל העולם כולו מלא  מרירות החיים. חציצה הוי בינך לבין אף, הץ וף

וטהורי הלב , הקדושהו ובשביל כך סובלת היא ככה מדת  הצדק המוסר, והגסות היא ההולכת ביד רמה

שהאדם והיצורים , הפכייםה וכל זה גורמים הם הציורים.  השמשמלאים חלחלה מכל מה שנעשה תחת

על , מי המבול  של הזדון והרשעמ אבל האדם יכול להנצל. בכלל קולטים מצד הגבלת ם מכל ההויה כולה

כל אלה דרכי התעיה אינם כלום לעומת ש בהכירו, שיסודה היא הבושה העליונה, ידי התעלותו הפנימית

כי על עמוד אחד העולם , שזהו יסוד העולם, הורהט ת בתוכיותה של כל נשמההזוהר העליון המופיע באמ

הם מקיפים  , הם הם המביאים את האף והחרון בעולםש ,פ שהמים הזדונים"אז אע . 1עומד וצדיק שמו 

אושרת בהיותה חוסה בצל הקדושה של התום והיושר מ מ הנפש הנקיה הרי היא"מ, את החיים כולם

בינה ובין זעף החיים , עושה חציצה כמו תיבת נח בימי המבולו ת סוכת שלומו עליהשהוא פורש א, הטהור

המביאה את  , על ידי העמדת האופי הנפשי בצורה האידיאליתו .הסואנים והסוערים בהבלי רשעתם

אז  גם  מצד החשך של החומר , להיות מכל מ קום גר  בדוק, חומרה גם ב היותו אסור  במאסרי, האדם

  .חגיגה יב ב 1.. מא .מ חציצה הוי בינך לבין אף "מ, חבלי חיי התבלב ל זאת א חוזהמצריכו להיות בכ
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שהוא  , קודשה הבטחון המלא שיש לו להאדם העולה במעלות. ואין אתה מזדעזע מן השטן, זע חס טן

 ובין דה בהחציצה שבינוי שהוא כבר מוגן על, י הנהגתו את חייו על פי המדה של הבושה העליונה"מתעלה ע

שקועות בהבלי העולם וברשתות  ה וסדרי החיים המקולקלים של הבריות, האף הזועף של העולם החיצוני

, די רשמי התעיה של החושים הגסיםי הנקלטים על, שבאו על ידי הציורים ההפוכים מן האדם, השקרים

זהו . ן יותר נמרץטחון זה מביאו לידי בטחוב -המאפילים על האדם את האור הטהור של נשמתו העליונה 

שיהיה , שביל המטרה הכללית אשר יצר בורא כ ל עולמיםב שנמצא בעולם, הבטחון מפני כל הכובד של הרע

, בין ברוחו של האדם פנימה ובין בכל הבריאה כולה, ערכיםה גם כן הצד השלילי נמצא בעולם בכל

שמטרת , ההורס והמכלה ,   1ם היצר הרע והוא גם מל אך המות ג שהוא, זהו השטן. החמרית והרוחנית

וכדי שסוף כל סוף יהפוך אותו לעבוד ת  , תגבר עליו בכל הערכים כולםי הוייתו היא כדי שהטוב המוחלט

שהיא , הנה החציצה הזאת שבין האדם אשר בחר לו בחייו את דרך האמת. האמתו הטוב ולאימוץ הקודש

כ את הפחד והזעזוע מכל הכח הכללי " גהרי היא נוטלת ממנו, משכנות השאננות הנצחייםל מוליכה אותו

, ולהכ בין אות ו שהוא מתפשט בכל ההויה, בין אותו שהוא בהכרח טמון ברוח  הפנימי של האדם, רעה של

כל השטחים ב שהרי הוא נדרש להיות מצוי, פ שאין שום חציצה מועלת להפסיק את  השפעתו לגמרי"שאע

ל זמן שמלאכת  כ אבל, ית לתכונת הטוב המוחלטכדי להגביר את כח הטוב עליו ולהפכו גם כן באחר

אמנם . שטן הוא עצום מאדה הרי כח, הקודש הזאת לא נגמרה עדיין בפועל ביצורים כולם ובכל העולמים

כ מוכרחת  "שמציאותו כ, ואין הזעזוע הנורא הזה של השטן , 2בו ירוץ צדיק ונשגב ' מגדל עז שם ד

  .משלי יח י  2. .בבא בתרא טו א 1.. מב .ע מן השטן ואין אתה מזדעז, חלה עליו כלל, מציאותב
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לא בתכלית ש היצורים כולם נבראו. לים כל, רבונו של עולם, ה"אמר  שר של גיהנם לפני הקב, ים כל

מראשיתה של , בשביל כךו .שלמותם העתידה לבא בזמן שכל העולם כולו יתוקן והכל יהיה מתוקן לסעודה

ניין ליה עד שנברא עולם יותר ה ה דלא"שאמר עליהם הקב , 1 עולמות שנחרבו ונבראו, ההויה בא שברון

משוכלל הרי הוא צפוי לעבור לעולם  ה אמנם גם העולם. שעליו אמר השם יתברך דין הניין לי, משוכלל

,  גם בעולמנו זה, וברואי עולם של עכשיו . 2' ד השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה אמר, חדש

, בין החמריים בין הרוחניים, רי הוא וכל יצוריוה בכל זאת, יום ניתן לו מבורא כל העולמיםשזכות ק

וההשלמה תבא על ידי הקדמת  . ותר שלמה ויותר מאירהי ,יותר מפוארה, עומדים הם לקבל צורה חדשה

שבגלל חטאיהם יצאו , הוא כור המצרף להרוחות והנשמותש ,והגיהנם. ההעדר לההויה המחודשת

יסורו , וא הוא הכח שעל ידו יבאו לידי יצירה חדשה ויותר מושלמתה ,מם החומרי במצב של קלקולמעול

ישנה שאיפה עצומה לכח , ועל כן. ושל כל מה שיחובר להם, וחות החייםכ הסיגים מהכסף הטהור של

 כדי שאחר כך יחזרו , לשלוט עליהם בשליטת כליונו, אגור אל ק רבו את הכלל ,המכלה והמשבר הזה

השוטף כליון , שהכל יבא אל הים הגדול הזה, ה"הוא דורש מיוצר כל ב, ועל כן. לםש להופיע באופן יותר

הרי המעבר הזה הוא  , עם כל יסורי הצלמות, אשר עם כל כח הדין הנורא, צורות הקדומותה על כל

בונו ר ,ה"ני הקבשל גיהנם לפ] שר) [של(ועל כן אמר . צד המשלים את צביונה של היצירה בכללותהה יהיה

  .ישעיה סו כב 2. .ג' ר פר"ב 1.. מג .לים כל , ע"ש
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רוחנית של צורת ה יסו דה של השלמתה. אני חס עליהם מפני שבעטו בגוף, ה" אמר הקב, ס בטע גי ף"אח

שהיא עמדת קיום כל , כלליתה מגמת הקודש, היא שתהיה פונה במעמק חייה אל המגמה העליונה, האדם

קיום של המין במצב החובק את כל נטי ית ה ברוח העליון אשר לאדם קבועה היא הנטיה של. םהדורות כול

נמצא שיסוד הקדושה והסרת הזוהמא  , אידיאליו וכשריכוז התוכי של החיים הוא טהור, החיים כולם

ועושה הוא את צב יונה שלם באופן שאין הרוח , נשמהה מתוך נטייתו  של הקיום המיני הוא קבוע במרכז

ובתוך הגזע הקדוש . ק על ידי להיטת האש הנוראה של הגיהנםר שבא, זקק בשביל התעלותו לשברון גמורנ

. עומדת נטיה זו בעצם ההויה של החיים, ות הברית השלם בבשרוא ה את"ששם הקב, אשר לישראל

באופן , והיא היא המקיימת את צורתה  של הנשמה, יא טהורה בעצםה וממילא הנטיה המינית בשרשה

, היא מוכשרה להתעלות גם לעולם יותר משוכלל ולמצב יותר עליון, רוחניה שכמו שהיא עכשיו במצבה

אני חס , ה"ועל כן אמר הקב. רוחני של כח ההעדר הנורא אשר לאישו של גיהנםה ואינה זקוקה לההירוס

  .בעטו בגוף ש עליהם מפני
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, חומרית העכורהה הבאה מתוך ההשפעה, רשעההתגבורת של ה. צדיקים הם, כנים הם, דכים הם. דכץ

הממשיך לידי , בשרייםה שבעומק החיים, שהיא גורמת  להשחית את  עיקר הצורה הנשמתית של האדם

שהיא מתפשטת להיות שלטת על כל כ ,באה על ידי העזות הגופנית, קביעות בהמית גסה שאינה  זזה מהרוח

פועל הוא הצד  , ועם זה. רוחנית בשרשהה ותמערכי החיים כולם ובולעת אל תוכה גם את ההסתעפ



בציור שעיקרו הוא התוכן הנטייתי  , המשכם ומגמתםו שהוא מצייר את כל ציור החיים, הדמיוני המתלהב

וחסד  . ם דרכי החק הצדק והמשפט נפרצים על ידי שני אלהג וממילא, המיני המבלע את כל הוד קודש

קדושת הברית , הקבוע מראש צורים,  שבמעמד נפשםעול מלכות שמים שקבלת, ה עם ישראל"עשה הקב

שהם , נטיית האמת  השרשית שבזרע קודש) אחד(ילדות את הגסות הגופית מצד ה המדכאת מר אשית טל

, מפשר את היסוד הדמיוני ומרסנו להאסר במדה כללית למרכבת הצדק , 1רע אמתז שורק כולו

 לות צודקות בכל השטח המסובך אשר להחיים משני אלה יוצא הצדק ומפע. חיים ומגמותיהםה בהליכות

לה יחד א שכל. שהם עושים את הקשורים בהם לאנשים המעוטרים בשם צדיקים, הנפשיים והבשריים

, העדר הגמורה שלא תצטרך ל בא למדת , הנם ערובה נאמנה לשמור על עיקר היסוד של טהרת הנשמה

, צורה הרוחנית ביסודהה  הכח המשבר את ,על ידי שליטתו של שרו של גיהנם, בשביל ההתעלות העתידה

לכלול את , טייתו של שרו של גיהנםנ ה נגד"וזאת היא התשו בה הנמרצת של הקב. בכח ההרס האכזרי שלו

, כנים הם, דכים הם, הים הזועף אשר להגיהנם בתוך המע רבולת של , 2גוי ק דוש, נשמותיהן של ישראל

  .ו, מ ות יטש 2.. כא, י ירמיה ב"עפ 1.. מה .צדיקים הם 

 

ne  . 

 
גופנית שבאה על ידי ה הדכאות, התכונות ביחד) ת(מתוך הקישור של שלש. אין לך חלק בהם]. הלק) [חלק(

הפועלת על היסוד החיוני , פרטב י כל קשר הקדושה של כל התורה כולה"וע, קדושת ברית  קודש בכלל

הפיזור של ענני השוא אשר להיסוד על ידי ו ,המתפשט בצורה נפשית גם בתוך כל  מפלי הבשר ורקמותיו

וביחוד על ידי ההכרעה הכללית , ל החיים ומגמתםש הדמיוני הסוער המכסה את  אור הכנות ו האמיתיות

, נמצא שלא רק הצד העליון של החיים, ובמערכת הרוח גם יחד שבאה על ידי שני אלה במערכת החומר

אלא , אל ובכל אשר יחובר אל גוי קדוש בע צםבישר, ומדת היא ב צביונה בכללע צורתה העצמית של הנשמה

גם הם מוארים הם באור הנשמה בתוכיות , ל הרוח ושל הנפש המקושרת אל הגויהש שאפילו הכחות

אבל למדריגה של הכרח של הירוס , אם הם צריכים איזה מירוק ותיקון חלקי לפעמיםו .עצמותם

אמר    ועל כן. לידי השחתה זו לא  יגיעו, נםכמו שהיא פ עולת הזעף של הים של הגיה, שברון שלםו גמור

  .אין לך חלק בהם , ] הלק) [חלק(, ה"הקב
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חת הבל שהרגו  ת שת בא לתקן העולם. מרי זנני מזרעו של שת, ע"רבונו ש, אמר גיהנם לפניו. ומר זן שת

כ על ידי "חהראשון ונשתכלל א בא באופן זה שנהרס היסוד, אם כן יסוד העולם שבא בתולדות אדם. קין

לשנות את הצורות , המהרס שבגיהנםו וזאת היא המגמה של הכח המעדיר. חידוש תולדה אחרת

בצורה חדשה על ידי , כמו שיצא הבל אחר הריגתו ,עד שיצאו בפנים חדשות, הראשונות על ידי כחו המכלה

 . 1"כי הרגו קיןכי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל ", חוה>דח:ס שהעידה עליו התורה במאמרה של, שת

עד , זאת היא שאיפתו של הגיהנם ותכונת רעבונו, כליון הקדוםו י הרס"של התיקון ע, והמגמה הזאת

  .כה, בראשית ד 1.. מז .מזרעו של שת  ע זנני"רבש, ]אומר[שהוא 
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ותיהן העשות בנשמל זאת היא תשובה להסברת דרך התיקון הראוי. לגן הדס, להיכן אוליכם. אל בם גן דס

ריכין למירוק הכליוני שעל  צ ה ם אינם. ששורש היסודי של צורת הקדושה עומד בהן בתמותו, של ישראל

ח על ידי התעלפות הרוחניות מפני כ ואם שלפעמים נמצא בהם איזו חלישות, ידי תבערת אור הגיהנם

שהוא משיב  , ןהיא רק הוספה של ריח טוב ועדי הרי רפואתם, הלחץ של חיבור החומר אל הרוח הטהור

שהנשמה , הריחנית, עצם גן העדן בצורתו הרוחנית, על כן. ביונוצ בטהרת, להם את חילם הגנוז בתוכיותם

, על כן אמר להיכן אוליכם בתור מילוי והשלמה. השלמת המגרעות שלהםל זהו האמצעי גם , 1נהנית ממנו

שיתוא ר  ,  העקרי של חיי עולםשהוא היסוד, להם להיות ממש נהנים מזיו השכינה לפני התור שיגיע

שהוא יכשיר , אוליכם למדריגת הריח. סעודה העצמית של אכילת הפירות של הגן עדןה בתור

יצטרכו ש מבלי, ומהשלמה אל השלמה , 2וילכו מחיל אל חיל, המדריגה היותר שלמה ועליונה מזול אותם

להיכן , אל בם גן דס ,ה"שיב לו הקבולזה ה. שהוא אישו של גיהנם, לאותו הצירוף והזיקוק המהרס בזעפו

  .א, ועיין ברכות סד. ח, י תהילים פד"עפ 2.. ב,  ברכות מג 1.. לגן הדס, אוליכם
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גמה של  מ המגמה של מציאות הגיהנם הרי היא. עיף אנכי, ע"רבש, ה"אמר גיהנם לפני הקב. הע וף

האחרונה של   להגיע אל הכונהכדי, אלא שהיא באה  במקום שיש הכרח של הירוס ושברון, השכלול

צורה מחודשת מתוך היסוד ב על ידי הסרתם של הסיגים המוחלטים וחידוש יצירה חדשה, השלמת ההויה

לשם השכלול  , הפועל את מגמת מפעלו ואם לא יותן לו נושא שעל ידו יוכל להוציא אל. המקולקל שקדם

והוייתו מרגישה  , ל כח המכלה היא לבטלהציאותו שמ הרי, הכללי שבא באחרית על ידי ההירוס והכליון

שנקבעה בתור אחת ממפעלות הכלליות של היצירה , שלו בכללותה אפסות כח נגד המהות העצמית

שלא יהיה צורך בהשתכללותן ליסוד  , ולן יהיו בעלות תכונה כזאתכ ואם כל הנפשות. בהשלמת ההויה

שהיא באה  , ין לך עיפות יותר גדולה מזאתוא, מציאות של הכח הזה מתבטלתה נמצא שעצם, מכלה ומבער

, ה "ועל כן אמר גיהנם לפני הקב. ההרגשה של אפיסת הצורך והשימוש במציאותו ]ידי) [ידה(על 

הנשמות  כי מציאות גן  העדן בבחינתו של גן הדס הוא דבר   מספיק גם לה שכלול של, תשובה שקיבלה אחרי

מציאות הוייתו      אם כן,  את כל הנפשות כולןשאם יהיה הדבר הזה כולל, בהיותן צריכות השלמה

  .ע עיף אנכי "רבש, ל"וא, מתחלשת לגמרי
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, שמת החייםנ ,תפקידו של הגיהנם לשנות את הצורה העצמית של הנשמה. הללו זרעו של יצחק.  זץ חק

הכורי ד שאחר ההיתוך ע ,על ידי הכליון של החלקים העצמיים הגרועים שנתעצמו בקרבם, הרוח והנפש

ל היסוד של אפשרותו של איבוד כ אמנם. הזה יצאו כחות החיים הפנימיים בצורה אחרת לגמרי  חדשה

א התכת "שאין שום תיקון אחר כ, ידי מדה זול עד שיבא הדבר, הצורה העצמית של יסוד החיים הרוחניים

  כי אם בנפשות אשר    זה  לא יוכל לבא-, גיהנם וזעפו הנוראה הצורה ובליותה על ידי הכח הצורב של אש



מה שאין כן . הוא  אינו קשור בעצמיותן' אלהי מתוך הפחד הפנימי מדבר דה יסוד האיתן של שמירת החק

כי ביצחק יקרא לך ", שהם ראויין להקרא זרע יצחק, מצד הק דושה 1עזין שבאומותה ,הנפש של ישראל

, המוסרי העליון הוא שומרוכי החק הקדוש אשר  הגבורה והפחד  . 3"ביצחק ולא כל יצחק" , 2"זרע

וזאת היא  . מתכן את  עצמיותה של הצורה הרוחנית שלא תוכל להפגם בפנימיות יסודהה זהו

ועל כן לא יתכן שהם יצטרכו בכללותם להתכה הנוראה   . 4עם קשה העורף לשבח, שראלי קדושת

 לא תוכל אי שך, חק זץ , ה לגיהנם"ולפיכך אמר לו הקב. י אישו של גיהנם"ע, ל חליפת הצורהש ,הזאת

, מקודשה אדיר הפחד, מלאה מג בורת הפחד אשר לישראל, צורתם עזה היא, להיות שולטת עליהם

עצמית עד שיהיו ה כי יסוד   נפשם לא יוכל להפגם בתכונתו, וממילא אי א פשר גם שיצטרכו להתכה זו

ביצה  1.. נ . של יצחק הם זרעו כי הללו, שלזה משמשת היא אי שך הנוראה, צריכים להחלפת צורה יסודית

  .ה"פכ, עיין נצח ישראל 4.. א, נדרים לא 3.. יב, בראשית כא 2.. ב, כה
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הצד . וא כלליה תפקידו של הגיהנם. יש לי כתות כתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך, נטור. טר יש כת

הנפשות שלהם נשתנו ש אלה, שהאור האלהי לא חדר ולא יוכל לחדור בקרבם פנימה, הגס שבאנושיות

והם גם כן  , שנתדבקה בהם בעצם לרוע ביסודם על ידי התגבורת של הרשעה הזוהמא והחומריות הגסה

ולא , צמי בפנימיות החיים לא יוכל להתבררע אשר בלא היתוך, סופם שיבורר מהם החלק הטוב והנכון

ן כל כך מרובות בצביונן שה, עצמי לבא על נפשות כאלהה תוכל ההתחדשות הצורתית של שינוי התוכן

וזהו המילוי של , עליהן נועדה אש הגיהנם להיות שולטת, ופי גמורא ודרושות בהכרח להתכה וחידוש

השואף לבלוע , ה להגיהנם"ועל כן אמר לו הקב. ם הכליון וההעדר של הגיהנםי ,תפקידו של הכח הכללי

 בשליטת אש ההיתוך הנשמתי שלו על ותפקידו הוא רק, גוי האיתן', רף ידו מחלק די שהוא, את הכל

האורה מ שבהיותם מתרחקים, שהן כתות הרבות של עובדי כוכבים , סוגים של הנפשות רפות הצורהה כל

היות נצרפים באש ל הרי הם יורדים לאותה הדיוטא של ההכרח, החיה האלהית המחסנת א ת כל הדבק בה

. באחרית כל הזמנים 1הור מטמא ט עד אשר יצא, בשביל חידוש עצמיותן בצביון חדש ואחר לגמרי, הכליון

  .ד, י איוב יד"עפ 1..  נא        .נותן לך          יש לי כתות כתות של עובדי כוכבים שאני, על כן נטור
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כי אב המון "נאמר ש ,מנין ללשון נוטריקון מן התורה, משום רבי יוסי בן זמרא 1]יוחנן[אמר רבי יהודה 

ותיק  , מלך נתתיך לגויים, גוייםב המון חביב נתתיך, בחור נתתיך בגויים, ב נתתיך לגוייםא, "גויים נתתיך

ישנו שפע , חוץ מהנכתב בפנים התורה מפורשש הנוטריקון הוא מורה. נאמן נתתיך  לגויים, נתתיך בגויים

וממנו שנכתב רק אות אחד , כמו הנוטריקון. ה שנאמרמ גדול של רעיונות גדולים שהם מסתעפים מתוך

ונבחר הרמז להנוטריקון שבתורה הפסוק שנאמר . אינה כתובהש אנו יודעים המשך של תיבה שלמה

פ שבתוך העצמיות הפנימית של  "שאע, ה את שמו מאברם לאברהם"הקב לאברהם אבינו בעת ששינה

וכדאמרינן במדרש שכל האבות נקראים בשם , קדושת ישראל היא מהותו האמיתית אברהם אבינו הרי

 מ יש  ממנו התפשטות רבה ההולכת ומשפיעה טובה רבת ערך  גם "מ , 2כ נקרא ישרא ל"אברהם גו 2ראליש



) לשבעה(, ם]לו[שה והטובה המושפעת לגויים מתוך עצם קדושתו של אברהם אבינו עליו. לכל הגויים כולם

ות של אמיתי, ל קדושהש שכל צד, החלק הראשון הוא היסוד השרשי. חלקים היא מתחלקת] לששה[

מקור האבהתי הוא מקורו הרוחני ה ,שנמצא באומות  העולם מני אז, בעניני אלהות ומוסר של אמת וצדק

ז "וע, עולם את דעת השם יתברך לאמיתתהב שהוא ראש צורים שהתחיל להפיץ, ה"של אברהם אבינו ע

שפעתו של החלק השני הוא שה .אב נתתיך לג ויים  ," אב המון גויים"ף של "רומז הנוטריקון של האל

ל התסבוכת של רוחות שונות שהן נושבות כ חטיבה מיוחדת בין 3אברהם אבינו נשארת היא תמיד בתוך

ע "תערבת כלל עם כל סיגי הדעות הפסולות שאוהמ והיא התכונה הנבחרת שאינה, בקרב עמים רבים

החלק השלישי  .האומר בחור נתתיך בגויים , של אב' באות הב וזהו הרמז של הנוטריקון, מאודקים בהם

נובעים מתוך ידיעת הבורא יתברך   ה ובהודעת דרכי הצדק' הוא שיש להשפעתו של אברהם אבינו בדעת ד

כי  דברים ישרים ונאמנים לוקחי , בה מאדר כח מושך שממשיך אחריו המונים רבים בחביבות, בטהרתה

לטון המתגלה מתוך קדו ש ת   החלק הרביעי הוא כח הש .ז מתאים המ ון חביב נתתיך בגויים "וע, לבבות הם

מיוחדת של אברהם אבינו הלוחם בעד האמת נגד  כ ל העולם הנתון ה שזו היא נ חלתו, האמת האלהית

החלק החמישי הוא התוכן המשפיע  .שעל זה נאמר מלך נתתיך לגויים , אמתתו     באפילה ומנצחו בגדולת

 היוצא מאורו של אברהם אבינו שהניצוץ, הדעותו על המעשים והמדות לישרם מתוך קדו שת האמונות

מעט את הרשעה ולקרב בכל אופן את החיים הכלליים אל ל כדי, פועל את פעולתו המוסרית  בחיי העמים

כלומר כח של ותיקות  , רמז המאמר הנוטריקיני ותיק נתתיך לגויים מ שעל זה, אור הצדק והטוב האמיתי

, הוא כח האמונה] השישי) [השביעי(החלק  .יםהמשפיע גם על הגוי, נשאר מהופעתך מעשית בחיים בפועל

וכח אמונה בניצוצה   . 4"ויחשבה לו צדקה' והאמין בד" המקושרת עם קדושת אבר הם אבינו שנאמר בו

להמשיך בקרב עמים , והוא הולך ומתקפל על דורות רבים, בינוא הוא מתפצל מכחו הפנימי של אברהם

וזה נ רמז באות   . וממ ת  לאמונת השם יתברך בטוהר וזיקוקשהיא מתר, יוביתח רבים איזה ניצוץ של אמונה

, ל הקיף מלה זו בסוגרים מרובעים"ה קוק זצ"מרן הראי 1.. בנ .נאמן נתתיך בגויים  ,ן של המון"הנו

אולי   3..  ג, ר סג"ב 2.". יהודה"עגולים את המלה  סוגריםב אלא שיש להקיף, כנדפס בעין יעקב שבידינו

  .ו, ובראשית ט 4.. בתור: ל"צ
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ר בי יוסי בן  לעומת מה שאמר משום. אנא נפשי כתבית יהבית, נוטריקון, "אנכי", ורבי יוחנן דידיה אמר

הנפעלות מאותו  האור הכתו ב   לבאר  את הערך של  הנוטריקון שבתורה מצד הבחינה של המחשבות, זמרא

,  בתוך האות הכתוב מפורשהכלולה, צמיתע הערכה אחת: שיש לפי זה כאן שתי הערכות, מפורש בתורה

כהערך של אברהם מצ ד  , אות הכתוב גורם להופעתוה מ ה שהאור המחשבתי של, והערכה שניה מתפשטת

שהן , הערך השני הוא המתפשט מכחוו .של ישראל העצמי        שזהו היסוד של אורן, עצמו ברום מעלתו

שבבחינה הפנימית גם , נן להוסיף מדיליהא רבי יוחב ז"וע. כל הבחינות שהגויים יונקים מזיוו של אברהם

. גם הוא באמת הוא כלול ברוחניותו בתוך עצם האות, אות הכתובה האור המתפשט על ידי תולדה של כח

בין מצד מדריגת הנותן בהשפעתו , "אנכי"פרשים אנחנו את הנוטריקון של מ ומצד הקדושה העליונה

בין במדריג ה השניה , שהגיעה עדיין ליד המקבליםהיא נערכת בהצורה העליונה קודם ש ,הקרובה אליו

שהיא באה להם אחר שהופעת הקדושה ניתנה , בר מודרגת  לפי כח הקבלה של המקבליםכ שהיא

ל  ש בשרשם הכל הוא ענין הופעה, פ שלעינינו הדבר נראה כאילו יש כאן חילוקי מדריגות"אע. הםל כבר



בהתפשטו בתור  כתוב בפירוש ובין האור היוצא ממנוואין חילוק בין האור הכלול בהאות ה, קדושה אחת

עצמית ה המדה, נפשי . אני הוא ולא  אחר,  אני בעצמי, אנא , "אנכי", על הכל כאחד אנו דורשיםו .נוטריקון

ה שכתוב מ פורש מ מה שהשפעתי מתוך ,   כתבית . המחיה את הכל כנפש המחיה את הגוף, של אור החיים

והכל . תנת הקודש העליונהמ התפשטות של אפשרות המקבלים לקבל אתמסרתי ל, יהבית . בהאות הכתוב

, הכולל את הכל בעוצם אחודו, שהוא האור המבהיק מהדיבור הראשון, מאוחד בסוד האחדות העליונה

  .אנא נפשי כתבית יהבית , "אנכי"
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עד , ך מופלאכ  כללא די שבעצם השורש העליון האיחוד הוא. אמירה נעימה כתיבה יהיבה, ורבנן אמרי

אלא , נוטריקון במילואוה שאין חילוק בין האור השרשי הכתוב ובין האור המתפשט על ידו בתוך הבעת

, ל רגש הבא ממקור הנועם העליוןש בצורה' שגם בההרגשה של המקבלים והכרת הטעם הטוב שבנועם ד

והתענוג , לואה בכל נעימותהתור אמירה במיב מכח היסוד השרשי) כ"ג(גם כן זה הנועם המקורי מופיע 

הנועם הניתן על ידי , יהיבה , הנועם הכתוב מפורש, תיבה כ .נעימה, העליון הכלול בה בכל מילוי הנועם

שההתאחדות של האור המתפשט עם , כולים לעלות לאותה המדריגהי באופן שגם המקבלים, ההתפשטות

אמירה נעימה כתיבה , כל מלוא נשמתםב, בכל שלמותה ובכל הרגשת נועמה האור המקורי מזהירה בה

  .יהיבה 
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האמיתית היא    שהאחדות, זאת היא ההבחנה. יהיבה כתיבה נאמנין אמ ריה, למפרע" אנכי",  איכא דאמרי

כך בכל התולדות של  עד שמרגישים אחר, כוללת את כל האור המתפשט בתוך האור העצמי השרשי

. הקדושה לעומת השורש המפורש את ההתאמה ש ל, תובהמחשבות המסתעפות מזיו הקודש המפורש והכ

במקוריותה  ] שהיא[מגבול הקדושה כפי מה  לא יצא שום דבר, וכל מה שהתולדות המתפשטות מתרחבות

ומקשרים את , במדריגה של השכלה מלמטה למעלה וזה מבחינים דוקא בשעה שהולכים. העליונה

כאילו היו כולם כתובים  , דברים שהם מתאימיםרואים את כל הו ,המחשבות המתפשטות לשרשן המקורי

ההופעה , יהיבה כתיבה , למפרע, המופת הנלמד מן המאוחר אל הקודם וזהו. מפורש בכל מילואם

מתאימה עם הכתב המפורש , כתיבה, יהיבה, שלהם ניתן להתבונן, נשמת המקבליםב המתקבלת ונחקקת

  . אמריה כי נאמנין, נסיגה מעצם הקדושה במילואה    בלא שום
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ממה שנתבאר  חוץ, בתכונה שבנוטריקון. יראה ראתה נטתה, "כי ירט הדרך לנגדי", דבי רבי נתן אמרי

לגילוי השורש של ההתפשטו ת  ו ,שיש בו משום התפשטות הגורמת להופעות רעיוניות חוץ מהנאמר מפורש

זיון עם הסבות הגורמות יאור של חב ישנה עוד תכונה אחת שהיא מורה על, הזאת במקורו היסודי

ו על ידי העובדה של המלאך עם ]י[מדובר אודותה שלענין, וזאת היא הדוגמא של הפעל ירט . להופעתו

, מפני שבתחילה לפני ראייתה, נפלא של נטיית האתון מן הדרךה שביאר לו בתיבה אחת את החזיון, בלעם



שהי א  , כ באה הראיה המוחשית"חוא, המלאך בהרגשה אינסטינקטיבית כ הרגישה את הפחד מפני"ג

שהיא יראתה , לא היה אפשר לה להזדמן לולא שתי הסיבות שקדמו לה לנטיה זוש מה, גרמה את הנט יה

 וזהו, וזאת היא סגולה מיוחדת בנוטריקון. ראייתה את ההולך לעומתה להתיצב לשטן בדרך]ו[ ,הסתמית

  . יראה ראתה נטתה ,"כי ירט הדרך לנגדי", מה שחדשו כאן דבי רבי נתן מהכא
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שנם שני מושגים  י בכלל הרמז הנוטריקוני כלול גם כן מה שלפעמים.  כר מלא, "כרמל", רבי ישמעאל תנא

שמדקדקים בדבר מוצאים  כ אבל, ומבחוץ רואים רק ענין אחד בנושא ההוא, שהם מתאחדים בנושא אחד

ברים אשר אנחנו משיגים אותם בגוון  ד הוההכפלה הזאת היא דוגמא לכמ. באותו הנושא כפל של מושגים

, ל דברים נמצאם שהם מתפרדים לענפים שוניםש וכשאנו עומדים על עומקם, אחד לפי ההשגה הראשונה

והמשל הוא מפירוש המילה  . 2מתחלק לכמה טעמים , 1"לעס וכפטיש יפוצץ' הלוא כה דברי כאש נאם ד"

. כט, ירמיה כג 1.. נז     .ושגים כלולים בה כר מלא לשתי תיבות ששני מ שרבי ישמעאל מתרגמה, "כרמל"

  .א, סנהדרין לד 2.
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תועבה , ואה צורר, רוצח הוא, מוא בי הוא, נואף הוא, נוטריקון" קללה נמרצת" , רב אחא בר  י עקב אומר

שהן מתבטאות בתיבה  , הלב בכלל הנוטריקון אנו מוצאים גם כן העמדה על מחשבות הכמוסות בתוך. הוא

רצה בקללת ו  , שמעי בשנאתו את דוד. נפשה שאנחנו מכירים ממנה את כל מה שהיה נחשב במעמק, אחת

מפני שכל , נוקה הוא דוד מחטא ניאוף בענין בת שבעמ ובמקום שבאמת, למצא את כל הערכים שלו לחובה

 ורמז ז ה  הבליט הוא שהיה כאן חטא של ניאוף , 1יה כותב לאשתוה היוצא למלחמת בית דוד גט  כריתות

במקום שהחשש של גזעו כבר נתבררה הלכה של עמוני ולא עמונית מואבי ולא ו " .נמרצת"ן של "דוד בנו

ם של "וברמז הוא הענין במ, לאמר מואבי הוא, מעי להטות את דין הפסול עליוש בקש , 2מואבית

 היה על דוד לא, ובמקום שמ שפטו של אוריה הוא מפני שהיה מורד במלכות.  ואבי הוא מ ,"נמרצת"

] דוד[ ובמקום שהעמדת מלכות בית". נמרצת"ש של "ברמז הרי, אמר הוא רוצח הוא , ל רצח בוש חטא

ת כנסת   א ומלכות בית שאול  לא היתה מסוגלת לרומם, היא הטובה העליונה של בנין האומה ונצחה

ד הערך של בית רי שמפני כך, בא שמעי לגלגל על עצם המלכתו של דוד, ישראל לאותה המדה המשיחית

) ש"ברי(המרומז , וא ה עד שהביע זה בביטוי צורר, שהוא ענין של גרמת צרות לכלל ישראל, שאול

, רומם את כבוד קדושת ישראלל ובמקום שכל המגמה של מלכות בית דוד היא". נמרצת"של ] ק"בצדי[

ללית שבמלכות דוד  שמעי לומר שהשאיפה הכ רצה,  והרגאוחת גדולת האומה באצילותה נגד כל עמי תבל

שנרמז  , ולשם כך אמר תועבה הוא  ,  3שנקראת תועבה, שלוםו כמו עבודה זרה חס, היא ההיפוך מהקדושה

אנחנו יורדים להבין את . בינים את הרעיונות העמוקים שבנוטריקוןמ ומזה אנו". נמרצת"ו של "בתי

כמו שאנו , לא בטא אותם במפורששמתגלים לפנינו מצפוניו גם כש, ל אדםש הצפון וגנוז בתוכיות נפשו

שביאורה , בקללו אותו הקללה הנמרצת, דדי הפסול שרצה שמעי בכעסו לגולל על דודצ מבינים את כל

. ב, עו. א, יבמות סט 2.. א, שבת נו 1.. נח.תועבה הוא , צורר הוא, רוצח הוא, מואבי הוא, נואף הוא   ,הוא



  .כו, דברים ז 3.
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, הורים אנחנוט ,צדיקים אנחנו, נכונים אנחנו, "מה נדבר ומה נצטדק", אמר מהכארב נחמן בר יצחק 

, האפשריות להעלות על הדעת רוצה להבליט בנוטריקון זה את כל המחשבות. קדושים אנחנו, דכים אנחנו

וכל הצדדים שיש , מעשה הגביע של בנימיןב ,איך שעלה על דעת הבנים שנתפסו במצודה כל כך נוראה

בין שאינם , דעתם לזה האיש המגלגל אותם עליהם בין הידועים לפי,  לחשוב על אשמותיהםאפשרות

הננו רואים , האשמות הנן נתפסות בלבבם להרבות את עינויי נפשם]ה[ו ,ידועים לו אבל להם הם ידועים

כנים "שעליהם באה תשובתם , ולעומת החשד הגלוי של הריגול. מית הלב שלהםה מהנוטריקון הזה את

סוף כל , לעומת חטא מכירת יוסף שחשבו בלבבם ודיכא את רוחם. רמז כאן נכונים אנחנו נ , 1"אנחנו

נמצא  ועל פי שיקול דעתם, הלא הם דנו אותו במשפט, חמו את עצמם שלמרות  כל החטא שיש בזהנ סוף

כתה של דיעת הפיי ונמצא שיכולים הם לומר על, עד שבתורת משפט  צדק עשו נגדו כל מה שעשו, חייב

לא יספיק הלימוד הבא , עולםל להביא גם כח בנין ושכלול, כשורא ט בע , סדום בעון מאסה את הצד קה

להביא את העולם לבנינו והתפתחות      כי מקור יותר עדין ויותר טהור זקוק הוא, מעונשם של רשעים

  .שכלולו

 
  חסר גירק פ
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א לא אפילו , טבע  מ יבעיא כשורא שאפילו בכל מימות שבעולם לאלא,  לא מיבעיא קאמר, אמר ליה אבי י

, מעורר את   העולם לבנין ולשכלול הטבע בעצמו. בימא דסדום לא טבע , גברא דטבע  ב כל מימות שב עולם

והעולם  , הצדקה הנטוע בנפש האדם הולך ופורחו וכשרק רישום הרשעה הולך ונמחה ממילא אור החסד

, ובנין העולם הולך הוא בשכלולו. על מכונו, כשורא לא טבעד ,הטבע הרגילועל כן נשאר . מתבסס על ידו

שהיה עלול להתמוטט מצד הרשעה , וקיום החיים. דום מבמת  החייםס מאז נמחקה הרשעה הגמורה של

,   דגב רא לא טבע , זה נשאר בולט בתכונת ימ א דסדום, ן העולם בגישומה בסדוםמ של עקירת חוש הצדקה

איבודה  להורות על קיום החיים הבא להתחזק בצורה פלאית על ידי,  מימות שבעולם שונה מ כלמ בתואר

דלא טבע בימא   , טבעיתה נשאר על עמדתו, סמל הבנין והשכלול של העולם, ו כשורא . והפיכתה של סדום

, דאפילו גברא, צד החידוש הזר הואו .דלא טבע גם בכל  מימו ת שבעולם , כדמות הטבע הכללי, של סדום

  .בימא דסדום  לא טבע , בע בכל מימות שבעולםדט
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שדורי משדרנא לך דלא   ,שלח ליה. לישדר לן מר מהנך קילורין דמר שמו אל, שלח ליה רבי ינאי למר עוקבא

ערבית  ] 1בחמין[רחיצת ידים ורגלים ו טובה טפת צונן שחרית, אלא הכי אמר שמואל, תימא צר עין אנא

, להיטיב מצב האדם, אמצעיים רבים, רכים חדשיםד מה היא מחדשת תמיד החכ. מכל קילורין שבעולם

אבל ברבות המדע וכפי אותה המדה . שיכולים לפגוע בו להצילו מכל הדברים, לרפאו ממחלותיו

ככה הולך הוא ונשכח המעמד הפשוט הטבעי של , ומתפרסמות בעולם שההמצאות החדשות הולכות

מכל החשבונות  , מכל הפעולות, יותר איתן לכל עמדת הצלתורבה פעמים בסיס ה שהוא משמש, האדם

כי , הדבר הזה נוהג לא רק בעניני הבריאות והדברים החומריים. ות]י[שחדשה המדע היותר רחוקים

העליוניות  גם כן אחרי כל, בהשגות עליונות ובמדריגות ג בוהות, במעלות הנפש, הדברים הרוחנייםב גם

היא , טהורה שבפשטותה והפשיטות המוסרית והעבודה . 2ט טפי מעליכל מה דפשי, שבחכמה ובחסידות

לחזק ולפאר על ידיהן את , פילותט שהנן רק, מאירה את העינים הרבה יותר מכל ההתחכמויות הרחוקות

אמנם  . 3"אלהיך' תמים תהיה עם ד", פשוטהה אבל עיקר הכל היא ההדרכה של התמימות, היסוד הפשוט

זה צריך להיות נמצא   , הדעת העליון הבהיר עם כל הרחבותו ,ת השכל בכל דרכיורכיש, היכולת העליונה

אב ל הדרך הכבושה שצריכה להיות , כ אשר תוכל נפשו שאת, דריגותיומ כל אחד  כפי, בכחו של האדם

וכזו . היתירה בערכה מכל התולדות המחוכמות, התכונה הפשטנית הבריאה היא, הקבועה והתדירית

, הירחינאה , 5ה אסיה , 4החכים, על המשאל של שליחות הקילורין דמר שמואל , הנבונה היתה התשובה

, יחד עם תורתו הגדולה העמוקה והרחבה, והצולל במעמקי המדעים כולם , 6שבילי דרקיעב הבקי

דורי ש :רב ההדר, הנשיא, אמנם השיב לו מר עוקבא. דושתו העליונה וטהרת מדותיו הקדושותק עם

, שימוש התדיריה אבל, יהיה זה אצור א צלך כמו שהוא מצוי אצלי. א צר  עין אנא דלא תימ, משדרנא לך



ריאות וחיים לגויה ב הנותנת, כי אם על הפשטות התמימה, לא יהיה מיוסד על ההמצאות הגדולות

מכל קילורין , בחמין ערבית ורחיצת ידים ורגלים, יפה טפת צונן שחרית, הכי אמר שמואל. ולנשמה

 2.. כנדפס בעין יעקב שבידינו, ל הקיף מלה זו בסוגרים מרובעים"ה קוק זצ"מרן הראי 1.. גי .שבעולם 

  .ב, שם פה 6.. שם 5.. א, מ פו"ב 4. .יג, דברים יח 3. .ב, ה כו"ר

 

 


