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2 (· ˜¯ÙÏ ÁÙÒ� :‰¯Â‡” ˜–˙Â˜ÒÙ ˙‡ÂÂ˘‰  

‡¯˜Ó: 

 .מסומני� בקו תחתו) או תיקו פסוקי�( הבדלי� לשוניי� .1

2 .˙ËÏÂ· ˙Â‡· ÌÈ�ÓÂÒÓ ˙È¯˘Ù‡ ˙È�ÎÂ˙ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÏÚ· ÌÈÏ„·‰. 

3 .wx ze`vnpd milin  zewqtd zg`a)zehnyd e` zetqed (pey ze`a ze`aen d)o`ky ef enk.( 

  .טקסט שהוזז ממקומו באופ משמעותי מסומ ברקע כהה. 4

 

2.1˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰ ‰¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰" ‡ ˜)„‰Ó 'Î˘˙"‚( מס'

Ë�˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

  

בזה שהיא מהפכת את הרצו� , חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה
יא  לקרב� לאותה הרוממות שה,והתכונה הנפשית של לומדיה

א� על , מה שאי� כ� כל החכמות העולמיות. בעצמה מתעצמת בה
אי� לה� אותה ,  יפי� ואציליי�,פי שה� מציירות עניני� נשגבי�

 של ההוגה בה� אל העצמילהמשי� את המהות , התכונה המפעלית
,  יחש כלל ליתר הכחות והעצמיות של האד��להובאמת אי� , ערכ�

כי כל עניני הקודש ממקור , הואוטע� הדבר . חו� מכחו המדעי לבד
ויש בכח התוכ� , מיסוד החיי� המהוה את הכל, חיי החיי� ה� באי�

 דווליסלנטוע שמי� , המקודש להוות המו� ברואי� לאי� תכלית
. וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה, אר�

כי ה� אינ� מחדשי� ,  של חול אי� בה� זה הכח77מדעוכל 
אלא ה� מציירי� ומציגי� לפני ,  חדשות מצד עצמ�ומחוללי�

ועל כ� אינ� , ההשקפה השכלית את מה שהוא נמצא במציאות
לעקור אותו , יכולי� ג� לעשות את ההוגה בה� לבריה חדשה

, ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, מעצמיות תכונותיו הרעות
 .העומדי� לעדי עד,  וחיה באור החיי� האמתיי�,טהורה

 ˙ÓÎÁ ‡ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡( 

 zlretd ycewd znkg 

שהיא מהפכת את הרצו� , בזה, חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה
והתכונה הנפשית של לומדיה לקרב� לאותה הרוממות שהיא 

א� על , מה שאי� כ� כל החכמות העולמיות. בעצמה מתעצמת בה
ותה אי� לה� א, פי שה� מציירות עניני� נשגבי� יפי� ואציליי�

 של ההוגה בה� אל העצמיתלהמשי� את המהות , התכונה המפעלית
,  יחש כלל ליתר הכחות והעצמיות של האד�להובאמת אי� , ערכ�

כי כל עניני הקודש ממקור , וטע� הדבר הוא. חו� מכחו המדעי לבד
ויש בכח התוכ� , מיסוד החיי� המהוה את הכל, חיי החיי� ה� באי�

,  אר�וליסדלנטוע שמי� , � לאי� תכליתהמקודש להוות המו� ברואי
וכל . וקל וחומר להטביע צורה חדשה ומבולטת על הנפש ההוגה

כי ה� אינ� מחדשי� ומחוללי� ,  של חול אי� בה� זה הכחהמדעי�
אלא ה� מציירי� ומציגי� לפני ההשקפה , חדשות מצד עצמ�

ועל כ� אינ� יכולי� ג� , השכלית את מה שהוא נמצא במציאות
לעקור אותו מעצמיות , ת את ההוגה בה� לבריה חדשהלעשו

טהורה וחיה , ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, תכונותיו הרעות
 .העומדי� לעדי עד, באור החיי� האמתיי�
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אינה עולה אפילו , הידיעה מ� העול� והמציאות שבאה מצד החול
ידיעה העמוקה של לעומת ה, לחלק אחד מני רבבה בער� האמת

המציאות והיש  כי אמתת. שבאה מצד הקודש העול� והישות בכלל
מצד ,  היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלהית,הגמור של הכל

 שכל מה שמתגלה בתור ,הסתעפות חיי� וישות ממקור החיי� והיש
 הוא רק כעי� צל קלוש לגבי הישות הטהורה והאדירה ,עול� והויה

ונמצא שכל ההו� המדעי של האד� יעלה ברוממות . שבמקור האלהי
, ועזו' שהיא דעת ד,  רק כשיאצר ויחס� במקור הויתו,פאר גדלו

, מצד שרק אז, אז יתישרו כל ההדורי�. הכרת הכל מצד מקור הכל
. יחש המדע נער� בטבעו, בהיות הגובה העליו� של המדע מתגלה

ה� השערת ש, וכל זמ� שהעול� מתגלה רק על ידי צלליו הכהי�
, כלא נחשב, י�החצוניהכרתו מצד צבעיו הבודדי� והכרותיו 

 דעת ל ידיהמתבלט ע', שהוא דעת ד, לעומת הקני� המדעי המוחלט 
וזה כל . שאל זה נשואות ה� עיני כל חי', העול� בתור פועל ד

וכל עמל העול� ועילויי . כל המוכר והנודע, כל המצוי, האד�
 העליו� של המדעיות Â¯˙‰ שיבא  רק כדיÂÎÓÂÔמדרגותיו הוא 

כל , וכל המוסר הכללי והפרטי. להתגלות בשט� מקור אמתתו
 בחיי היחיד ,אורח הצדקה והישרות, הטבת ארחות החיי�

 ל ידיהכל תלוי הוא ועומד להגיע אל מכו� תמותו ע, והכלליות
שהיא הולכת ומתנשאת לפי , ההתודעות של ההכרה במקוריותה

 · ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·-‚( 

 miigd xewnn ycewd zrc 

אינה עולה אפילו , שבאה מצד החול, הידיעה מ� העול� והמציאות
לעומת הידיעה העמוקה של , לחלק אחד מני רבבה בער� האמת

כי אמתת המציאות והיש .  הקודששבאה מצד, העול� והישות בכלל
מצד , הגמור של הכל היא רק בהיות הכל בא מצד ההופעה האלהית

שכל מה שמתגלה בתור . הסתעפות חיי� וישות ממקור החיי� והיש
עול� והויה הוא רק כעי� צל קלוש לגבי הישות הטהורה והאדירה 

ונמצא שכל ההו� המדעי של האד� יעלה ברוממות . שבמקור האלהי
, ועזו' שהיא דעת ד, ר גדלו רק כשיאצר ויחס� במקור הויתופא

, מצד שרק אז, אז יתישרו כל ההדורי�. הכרת הכל מצד מקור הכל
. יחש המדע נער� בטבעו, בהיות הגובה העליו� של המדע מתגלה

שה� השערת , וכל זמ� שהעול� מתגלה רק על ידי צלליו הכהי�
, כלא נחשב, וניותהחצהכרתו מצד צבעיו הבודדי� והכרותיו 

י דעת "המתבלט ע', שהוא דעת ד, לעומת הקני� המדעי המוחלט
וזה כל . שאל זה נשואות ה� עיני כל חי', העול� בתור פועל ד

וכל עמל העול� ועילויי . כל המוכר והנודע, כל המצוי, האד�
 העליו� של המדעיות ‰‡Â¯ רק כדי שיבא Ô�ÂÎÓמדרגותיו הוא 

כל , וכל המוסר הכללי והפרטי. תתולהתגלות בשט� מקור אמ
, אורח הצדקה והישרות בחיי היחיד והכלליות, הטבת ארחות החיי�

י ההתודעות של "ע, הכל תלוי הוא ועומד להגיע אל מכו� תמותו
שהיא הולכת ומתנשאת לפי אותה המדה , ההכרה במקוריותה
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שהוא , וד של אור החיי� שבמקור הקודשאותה המדה שיחש� הה
 . מחולל כל', אור ד, זוהר האמת

, שהוא זוהר האמת, שיחש� ההוד של אור החיי� שבמקור הקודש
 . מחולל כל, 'אור ד

  ‚ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚ (–‰¯Â˜Ó ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë 78 240 
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ויותר נחוצה ,  היא יותר פשוטה,כל מה שהאמת היא יותר גבוהה
צרות הלב של האד� עלולה היא לנסות לנתח את האמת . לכל

 וחושב שבהקטנתה, מתירא הוא מפני גדלה. להקטי� אותה, לחלקי�
ובאמת בזה הוא מכביד ,  יותר שוה לכל נפש,תהיה יותר פפולרית

האמת , האמת האחרונה. ומונע מהכל את היותר נחו� לו, אותה
, ברו� גובה אורה, ודוקא בכל אמתה,  נתבעת בחזקה מכל,האלהית

, לכל בשר, ודוקא בשביל כ� היא ראויה לכל, במלא האמת שלה
והרצוני של האד� עומד הוא  הבחיריוהמדע . לכל פועל, לכל יצור

, את האמת�ÏÒ Áאחרי עמלו הגדול  ,ומוכרח הוא, על מרכזו
 לשוב אל גדלה �כדי להקטינה ולעשותה מוכשרה לרבי� , לקצרה

 ויבי� כל יצור כי אתה ,וידע כל פעול כי אתה פעלתו. וטהרתה
אלהי ישראל מל� ומלכותו '  ויאמר כל אשר נשמה באפו ד,ויצרת

שבשביל השבת האמת ,  מה טוב חלקנו,רינואש. בכל משלה
וחידוש אור , שבה חיי כל נשמה תלויי�, הגדולה והפשוטה בעול�

 בעצמותנו ויש לנו זה הכשרו� ,נבחרנו אנו, העול� ומלואו שלובי�
, במזג ארצנו, בטבע בשרנו, בתואר תולדתנו, הפרטית והכללית

ירי כל  לקדושי� אשר באר� המה ואד,בנשמת אבותינו הגדולי�
 .זרע אמתלו וכואנכי נטעתי� שורק , חפצי ב�

 „ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„( 

 lkn zrazpd zn`d 

ויותר נחוצה , כל מה שהאמת היא יותר גבוהה היא יותר פשוטה
צרות הלב של האד� עלולה היא לנסות לנתח את האמת . לכל

ה וחושב שבהקטנת, מתירא הוא מפני גדלה. להקטי� אותה, לחלקי�
ובאמת בזה הוא מכביד , יותר שוה לכל נפש. תהיה יותר פפולרית

האמת , האמת האחרונה. ומונע מהכל את היותר נחו� לו, יותר
, ברו� גובה אורה, ודוקא בכל אמתה, האלהית נתבעת בחזקה מכל

, לכל בשר, ודוקא בשביל כ� היא ראויה לכל, במלא האמת שלה
 והרצוני של האד� עומד הוא הבחירתיוהמדע . לכל פועל, לכל יצור

, את האמתÁ˙�Ï אחרי עמלו הגדול  � ,ומוכרח הוא, על מרכזו
 לשוב אל גדלה �, כדי להקטינה ולעשותה מוכשרה לרבי�, לקצרה

 ,ווידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבי� כל יצור כי אתה יצרת. וטהרתה
אלהי ישראל מל� ומלכותו בכל ' ד, ויאמר כל אשר נשמה באפו

שבשביל השבת האמת הגדולה , אשרינו מה טוב חלקנו. משלה
וחידוש אור העול� , שבה חיי כל נשמה תלויי�, והפשוטה בעול�
 בעצמיותנוויש לנו זה הכשרו� . נבחרנו אנו, ומלואו שלובי�

, במזג ארצנו, בטבע בשרנו, בתואר תולדתנו, הפרטית והכללית
 ואדירי כל לקדושי� אשר באר� המה. בנשמת אבותינו הגדולי�

 .  זרע אמתכלוואנכי נטעתי� שורק , חפצי ב�
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לאותו המצב שהופעתו הרוחנית , וכ� הדור, כשמגיע האיש היחיד
אז אי אפשר לו להיות משביע את , כבר קרואה היא לפעולתה

א� לא יהיה אותו התוכ� , מוגבלe xeqn צמאונו ההכרחי בכל תוכ�
שבו ירגיש את השיגוב ,  חפשי,ו אל תוכ� רחבבעצמו מוסר אות

ומתו� כ� רזי .  ממקור החיי� שלה,ת נשמתוייהגדול שבשורש נט
והעקשנות . הולכי� ונתבעי� מ� הדור', סוד ד, רזי תורה, עול�

 היא מדלדלת את ,הגורמת למצא בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני
ת למקו� ומובילה את התשוקה הסוער, מפזרת את הרוחות, הכח

ובלב נואש תשוב עוד לבקש , תמצא ריקניות ומפח נפש myאשר 
הוא ' אלה הלבבות אשר אור ד, ולזאת קרואי� ה� אמיצי הכח. דר�

ג� א� נתעלפו ,  ג� א� נשברו ונוקשו מרוב יאוש,כל תוכ� חייה�
ג� א� עיפו במלחמת� נגד המו� רב ההול� , ממיעוט אמונה בעצמ�

לא יחדלו , יו הפקוחות לפי דעתו ישאוהובבטחה אל הרוח אשר עינ
וחוס� דעת ואמונה , ודגל רזי תורה, לא יחדלו להתעודד, תת מתק�

, לגויות ולנשמות, וישועת עולמי� לישראל ולאד�, ברורה ופנימית
. ביד�, לזקני� ולצעירי�, לגדולי� ולקטני�, לעול� ולעולמי� כול�

אנו מבטאי�  א� ,וא� אנו מדברי� והאילמות תוקפת אותנו
, את הדבור ררידלהמפני שאי� בנו כח , והמושגי� נטבעי� בדומיתנו

. לא בשביל כ� נבהל ונסוג אחור מחפצנו הקבוע, לחפש את המילול
אשר , כבדות הפה לא תעצור כח לעצור את הזר� של החפ� הנשגב

לבשר שלו� , אשר יאמר דבר לאזר כח נכשלי�, בו יגלה' דבר ד
'  שלו� שלו� לרחוק ולקרוב אמר ד,יב שפתי�בורא נ. ליריבי ע�

 .ורפאתיו

 ‰ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰-Â( 

 zeiceql d`ixwd 

לאותו המצב שהופעתו הרוחנית , וכ� הדור, כשמגיע האיש היחיד
אז אי אפשר לו להיות משביע את , כבר קרואה היא לפעולתה

 בעצמו א� לא יהיה אותו התוכ�, צמאונו ההכרחי בכל תוכ� מוגבל
שבו ירגיש את השיגוב הגדול , מוסר אותו אל תוכ� רחב חפשי

רזי , ומתו� כ� רזי עול�. שבשורש נטית נשמתו ממקור החיי� שלה
והעקשנות הגורמת למצא . הולכי� ונתבעי� מ� הדור', סוד ד, תורה

מפזרת את , בצד הגלוי את כל הסיפוק הרוחני היא מדלדלת את הכח
תשוקה הסוערת למקו� אשר תמצא ריקניות ומובילה את ה, הרוחות

ולזאת קרואי� ה� . ובלב נואש תשוב עוד לבקש דר�, ומפח נפש
ג� א� . הוא כל תוכ� חייה�' אלה הלבבות אשר אור ד, אמיצי הכח

, ג� א� נתעלפו ממיעוט אמונה בעצמ�, נשברו ונוקשו מרוב יאוש
ח אשר ההול� בבטחה אל הרו, ג� א� עיפו במלחמת� נגד המו� רב

לא יחדלו , לא יחדלו תת מתק�, עיניו הפקוחות לפי דעתו ישאוהו
, וחוס� דעת ואמונה ברורה ופנימית, ודגל רזי תורה, להתעודד

לעול� ולעולמי� , לגויות ולנשמות, וישועת עולמי� לישראל ולאד�
וא� אנו מדברי� . ביד�, לזקני� ולצעירי�, לגדולי� ולקטני�, כול�

א� אנו מבטאי� והמושגי� נטבעי� . ותנווהאילמות תוקפת א
לחפש את ,  את הדבורלהדרי�מפני שאי� בנו כח , בדומיתנו

כבדות . לא בשביל כ� נבהל ונסוג אחור מחפצנו הקבוע, המילול
' אשר דבר ד, הפה לא תעצור כח לעצור את הזר� של החפ� הנשגב

לבשר שלו� ליריבי , נכשלי�לאשר יאמר דבר לאזר כח , בו יגלה
 .ורפאתיו', אמר ד, בורא ניב שפתי� שלו� שלו� לרחוק ולקרוב. ע�
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כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקי� מכווני� בתו� העלילות 
כשכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמי� , כול� של התוהו והבהו
 מתאימות ה� למטרת הבני� הגמור ל כ�כ, לפני יצירת� הגמורה

יותר  cinz הולכת בזה חכמת מעשה בראשית להיות ,לולובשכ
. ושנותנת מחיה לרוחות רבי�, שנדרשת ברבי�, ויותר חכמה גלויה

ולפי ער� ההכשר הזה שהעול� מתכשר לצפונותיה של חכמת 
הולכי� לעומתו הרעיונות של חכמת היצירה , היצירה המעשית

, אלוהיותוהאמתיות ה. ומתגבלי� ע� החיי� והמציאות,הרוחנית
שהיא תמיד מעוז� של חכמי עול� ,שבחות� האמת העליונה

 Â ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Â-Á( 
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כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקי� מכווני� בתו� העלילות 
שהוות ושהתהוו בעולמי� , כשכל התנועות, כול� של התוהו והבהו
מתאימות ה� למטרת הבני� הגמור כ "כ, לפני יצירת� הגמורה

הולכת בזה חכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר . בשכלולו
ולפי . ושנותנת מחיה לרוחות רבי�, שנדרשת ברבי�, חכמה גלויה

ער� ההכשר הזה שהעול� מתכשר לצפונותיה של חכמת היצירה 
הולכי� לעומתו הרעיונות של חכמת היצירה , המעשית
, והאמתיות האלוהיות.  החיי� והמציאותומתגבלי� ע�,הרוחנית

שהיא תמיד מעוז� של חכמי עול� ,שבחות� האמת העליונה
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החפ� תמיד שהאמת , ושהיא אור� של ישראל בכללות, האמתיי�
והפועלת על כל הליכות , העליונה המוחלטת תהיה המנצחת בעול�

הולכות ה� ונעשות לדברי� שה� שוי� לכל , החיי� כול� בגבורתה
אמונה פשוטה לאנשי� עד שאי אפשר עוד להסביר ג� , נפש

שה� עומדי� ברומו , כי א� על פי הרחבת הצעת רזי עליו�, בינוני�
ופתחי השערי� של מעשה בראשית ה� ה� גורמי� . של עול�

שהיא ההנהרה העליונה, עצמיי� לפתיחת שערי מעשה מרכבה ,
, את ההכרות ואת ההרגשות, המסגלת את החושי� ואת הרצונות

עד , מקור חיי� תמימי� ונצחיי�, ת האיתנהלהאחז בעומק הרעיוניו
והטוב , שהחיי� הולכי� באומ� קדושת� לנצח כולו את המות

, התפיסה השכלית הרוחנית העליונה. ממתיק כולו את כל הרע כליל
, ומעדנת את הקשר החברותי, כש� שהיא מתממת את הרצו� האישי

היא פותחת את החושי� הגשמיי� והרוחניי� להתקשר ע� 
הנוי והנצח שלה הול� , והעושר והעד�, אות כמו שהיאהמצי

קדושי� , טהורי�, החיי� שבגויה נעשי� רחבי�. ומתגלה לפניה
. מאירי� תמיד בכל נגה�, והחיי� שמחו� לגויה וממעל לה, ועדיני�

. בכל רגע של חיי�, הרוחניות הולכת היא ומתעלה באד� ובעול�
והיא , � של העילויוההשכלה העליונה תופשת בהכרתה את הריקו

כשהרוחניות משתלמת . ומעדנת את העול� כלו, מתעדנת מרב זיו
וחפצה היא מרוב עדנה ושבעו� להעתיק את כחותיה , בקצבתה

והד קול העונג מקצה , כל הסביבה מסתגלת לזה, לככר יותר לשדי
על אותה , למבט כזה, לאור טוב זה. העול� ועד קצהו נשמע

. מחכה העול�, נונית קוראה זה מותשחכמת החיי� הבי, האפלה
וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל 

החופש , החיי� החברותיי� ע� כל מילויי תקוניה�. מעמד אית� כזה
אומ� הרוח וגבורת הבשר ע� כל , השכלי וההרגשי ע� כל הרחבת�

שרק ה� , כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, חסנ� ויפי�
שה� , רק דעות עליונות. תר� תעמודנה לעול� בשעת דחקובהפ

, ישיבו להעול� וכל אשר בו, נובעות ממקור עליו� של חיי� עליוני�
ולכל שוכני מאפליות בגויות , לכל הנשמות העשוקות הערטילאות

את ברק יפעת , את עז גבורת חייה�, הרוסות ומזוהמות, חולות
בגאו� , ישוב ויגלה, כל בשרוהדר הרוחות ל, ושלו� העולמי�. נצח�

 .ממעל לכל הגה ורעיו� מוגבל, עז

החפ� תמיד שהאמת , ושהיא אור� של ישראל בכללות, האמתיי�
והפועלת על כל הליכות , העליונה המוחלטת תהיה המנצחת בעול�

הולכות ה� ונעשות לדברי� שה� שוי� לכל , החיי� כול� בגבורתה
 עד שאי אפשר עוד להסביר ג� אמונה פשוטה לאנשי� ,נפש

שה� עומדי� ברומו , כי א� על פי הרחבת הצעת רזי עליו�, בינוני�
ופתחי השערי� של מעשה בראשית ה� ה� גורמי� . של עול�

שהיא ההנהרה העליונה, עצמיי� לפתיחת שערי מעשה מרכבה ,
, רגשותאת ההכרות ואת הה, המסגלת את החושי� ואת הרצונות

עד , מקור חיי� תמימי� ונצחיי�, להאחז בעומק הרעיוניות האיתנה
והטוב , שהחיי� הולכי� באומ� קדושת� לנצח כולו את המות

, התפיסה השכלית הרוחנית העליונה. ממתיק כולו את כל הרע כליל
, ומעדנת את הקשר החברותי, כש� שהיא מתממת את הרצו� האישי
י� והרוחניי� להתקשר ע� היא פותחת את החושי� הגשמי

הנוי והנצח שלה הול� , והעושר והעד�, המציאות כמו שהיא
קדושי� , טהורי�, החיי� שבגויה נעשי� רחבי�. ומתגלה לפניה

. מאירי� תמיד בכל נגה�, והחיי� שמחו� לגויה וממעל לה, ועדיני�
. בכל רגע של חיי�, הרוחניות הולכת היא ומתעלה באד� ובעול�

והיא , ליונה תופשת בהכרתה את הריקו� של העילויוההשכלה הע
כשהרוחניות משתלמת . ומעדנת את העול� כלו, מתעדנת מרב זיו

וחפצה היא מרוב עדנה ושבעו� להעתיק את כחותיה , בקצבתה
והד קול העונג מקצה , כל הסביבה מסתגלת לזה, לככר יותר לשדי

אותה על , למבט כזה, לאור טוב זה. העול� ועד קצהו נשמע
. מחכה העול�, שחכמת החיי� הבינונית קוראה זה מות, האפלה

וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל 
החופש , החיי� החברותיי� ע� כל מילויי תקוניה�. מעמד אית� כזה

אומ� הרוח וגבורת הבשר ע� כל , השכלי וההרגשי ע� כל הרחבת�
שרק ה� , רו למשאלות הנצחכל אלה יחדיו יחוב, חסנ� ויפי�

שה� , רק דעות עליונות. בהפתר� תעמודנה לעול� בשעת דחקו
, ישיבו להעול� וכל אשר בו, נובעות ממקור עליו� של חיי� עליוני�

ולכל שוכני מאפליות בגויות , לכל הנשמות העשוקות הערטילאות
את ברק יפעת , את עז גבורת חייה�, הרוסות ומזוהמות, חולות
בגאו� , ישוב ויגלה, והדר הרוחות לכל בשר, שלו� העולמי�ו. נצח�

 . ממעל לכל הגה ורעיו� מוגבל, עז
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, הפלוסופיה אינה משתרעת כי א� על חלק ידוע של העול� הרוחני
היא  העצמובזה , חו� לגבולותיהnבטבעה היא נתוקה ממה שהוא 

, עותי ההכרה אי� כל הדסיגול. מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי
ואי� ,  מחוברי� זה בזה,ל�ו מקטנ� ועד גד,הרגשות והנטיות כול�

זה אי� , ואי� עולמות נפרדי� מאורגני� יחד, ה� פועלי� זה על זה
מיוחד ,  ולזאת תשאר תמיד הגיו� אריסטוקרטי,בכחה לצייר

שהיא בטבעה ,  היא הסודיותהממניתרה . ליחידי� שבבני האד�
של כל ,  התהומות של כל המחשבות ושל כל הרגשותחודרת בכל

היא . מראש עד סו�, של כל השאיפות ושל כל העולמות, הנטיות
בגדלותו , בגשמיותו ורוחניותו, מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי

הכל ,  כ� אי� לפניה גודל וקוט�שו�לו ,הכרה פנימית, ובקטנותו
. אי� דמיו� בטל, אי� תנועה אבודה, חשוב והכל נער� בער� רשו�

 ולא ,שנאמר בה די‰ ˜ÂÙ‰ואי� חכמה ,  אי� ק� להעליותוולעומת
שהיא נראית לעומתה במעמד , תתקשר להארה יותר עליונה ממנה

אוכ� הוא , אור מצוחצח, דאיהו אור צח, ואפילו כתר עליו�. אפלולי
ומתו� היתרו� . דכל נהורי� מתחשכא� קמיה, לגבי עילת כל העילות

 ותהרוחני של התאחדות� של כל המחשבות והניצוצות הרזי הזה
 רק הסוד הוא ל כ�ע.  להדרכה כלליתמסוגל והנה אוהרק , ובתוכ

כל , ומלשד חייו חיי כל הגלוי, נשמתא דאורייתא, נשמת האמונה
האחדות המפולשת . כל ההגוי בהגיו� וכל הנעשה במעשה, הקצוב

כל אופני , ה והרגשכל תנאי המחשב, של הרז כוללת את כל היצירות
כל , כל השאיפות וכל התקות, כל נטיות החיי�, השירה וההרצאה

ולשד .  מעומק תחתית� עד רו� גבה�79,המגמות וכל האידיאלי�
שרק זוהר הנבואה  ,החיי� של הגובה העליו� של העילוי האלהי

, זיהרא דאד� הראשו� ואורות העליוני� ,ואספקלריא המאירה
בכל תנועת , בכל הגות לב, ועובר הוא בכלשוט� , ולגלותיכולי� 

, מה יחשב לראשית, רק סוד שיח עליו� הוא מחלק את השדרות. רוח
,  האחדות מפני שפלותהceqa איזה מערכה לא תכנס, ומה לאחרית

ולפני אחד מה אתה , ואיזה מערכה היא עליונה ממנה מפני גדלה
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, הפלוסופיה אינה משתרעת כי א� על חלק ידוע של העול� הרוחני
 היא עצמוובזה , בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חו� לגבולותיה

אי� כל הדעות , סיגול ההכרה. מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי
ואי� ה� , הרגשות והנטיות כול� מקטנ� ועד גדל� מחוברי� זה בזה

זה אי� , למות נפרדי� מאורגני� יחדואי� עו, פועלי� זה על זה
מיוחד , ולזאת תשאר תמיד הגיו� אריסטוקרטי. בכחה לצייר

שהיא בטבעה ,  היא הסודיותממנויתרה . ליחידי� שבבני האד�
של כל , ושל כל הרגשות, חודרת בכל התהומות של כל המחשבות

היא . מראש עד סו�, ושל כל העולמות, של כל השאיפות, הנטיות
בגדלותו , בגשמיותו ורוחניותו,  האיחוד שיש בכל המצוימכרת את
הכל ,  כ� אי� לפניה גודל וקוט�ומשו�. הכרה פנימית, ובקטנותו

. אי� דמיו� בטל, אי� תנועה אבודה, חשוב והכל נער� בער� רשו�
 שנאמר בה די ולא Â‰·�‰ואי� חכמה ,  אי� ק� להעליותולעומת זה

היא נראית לעומתה במעמד ש, תתקשר להארה יותר עליונה ממנה
אוכ� הוא , אור מצוחצח, דאיהו אור צח, ואפילו כתר עליו�. אפלולי

ומתו� היתרו� . דכל נהורי� מתחשכא� קמיה, לגבי עילת כל העילות
 הרוחניי�הרזי הזה של התאחדות� של כל המחשבות והניצוצות 

כ רק הסוד הוא "ע.  להדרכה כלליתמסוגלת הנה היארק , בתוכה
כל , ומלשד חייו חיי כל הגלוי, נשמתא דאורייתא,  האמונהנשמת

האחדות המפולשת . וכל הנעשה במעשה, כל ההגוי בהגיו�, הקצוב
כל אופני , כל תנאי המחשבה והרגש, של הרז כוללת את כל היצירות

כל , כל השאיפות וכל התקוות, כל נטיות החיי�, השירה וההרצאה
ולשד . ית� עד רו� גבה�מעומק תחת, המגמות וכל האידיאלי�

, שרק זוהר הנבואה,החיי� של הגובה העליו� של העילוי האלהי
, ואורות העליוני�, זיהרא דאד� הראשו�,ואספקלריא המאירה

בכל תנועת , בכל הגות לב, שוט� ועובר הוא בכל, לגלות�יכולי� 
, מה יחשב לראשית, רק סוד שיח עליו� הוא מחלק את השדרות. רוח

, מפני שפלותה, איזה מערכה לא תכנס האחדות, אחרית לaygiומה 
ולפני אחד מה אתה , מפני גדלה, ואיזה מערכה היא עליונה ממנה

 

244 

 

 ".האידאלית"בכתב היד כתוב  .79



 

254

 

 .סופר .סופר
·È ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
שלא , בחוגי הידיעות של האד� וכל יצור, אי� הכרה וידיעה בעול�

 וההשקפות ,ומדרגות הטעיות.  בגרמתה העלמות וטעיותיאתב
שונות ה� זו , הבאות לרגלי כל הכרה והופעה, פוכותהמחושכות והה

 של הפרטי� הנודעי� יהיו אות� הצללי� המטעי� �בעצמיות. מזו
וכל מה שירחק חוג האורה . ובעניני� אחרי� יתגדלו, במדרגה קטנה

 ,ככה יגדל הצל שהיא מטלת, של הידיעה המוכרה מהידיעה האחרת
כרי� יוהדברי� נ. יחד ע� הבהירות שהיא ג� כ� גורמת בכללות

שכל מה שיותר , ביחש של כל חכמה מוגדרת לגבי חברתה ביותר
ככה יגדל כח הצל שמושל� ,  אד� בחכמה מיוחדהעמקתוייתיחד 

וא� ההכרות . על ידי זה על מרחבי חכמות והכרות מוגדרות אחרות
בכח הנפשי המבסס אות� , � הפנימיייהללו מנוגדות ה� זו מזו באופ

יהיו הצללי� יותר עבי� , הדורש� והחוקר�ומקשר לה� את 
. ומביאי� ניגוד וסתירה איומה מאד, ולפעמי� מעוותי�, וחשוכי�

 על פי ,וקל וחומר הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונה של האד�
והנובעות מהמעי� הפנימי של בינת הלב , תוונסיונסקירה עולמית 

 י�מניחו. שבטבע� ה� סותרות זו את זו, ובני� הרוח בעצמותו
אמנ� רק באוצר השכל . וחבר של ודרכ על � מהאיזהמכשולי� כל 

מופיע אור המגרש את אלה , הזוהר הנשמתי ביסודו, העליו�
ועד כדי מדת הקודש והטהרה של , עד כדי האפשרות, הצללי�

.  מתרפאי� המומי� שכל הכרה מטילה בחברתהל ידי זהשע, האד�
תמי� ,  למקור החכמה�י אואי� התאמה גמורה בתוכ� ההכרות כ

שהיא יסוד כל , והדבקות האלהית הפנימית. ה"דעי� לבדו ב
כינו בית והיא מרפאה אות� המחצי� והמכות אשר ה, הידיעות
וכש� שההכרות מטילות צל אחת . וש� גופיה איקרי שלו�, מאהבנו

 ¯Â˜ÓÓ וצריכות ה� למטרת התאגדות� ההרמונית עזר ,על חברתה
ות ההכריות מתהוות מש� עוד בטר� שה� מהמעי� שהצור, עליו�

כמו כ� התוכני� המוסריי� הנ� , מתגלמות בחטיביות מיוחדה
 ,כל אחד בונה הוא את עולמו בצורה רחבה ,סותרי� זה את זה

 ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי ואות� התביעות ,רדיקלית
ר ממקו, ורק ממעי� העולמי העליו�. של התוכני� המוסריי� האחרי�

שהכלי , מש� הברכות שופעות, ממקור ראש צדיק, צדיקו של עול�
התאחדות� של כל התביעות , המחזיק ברכה לכול� הוא השלו�

והכוללות את כל הקבוצות , המוסריות המתכנסות בלבו של כל יצור
וכל מה שתגדל ביותר . והמאחדות את כל העולמי�, החברותיות

ככה , מוסרית לחברתהובי� מסכת ,  להכרההכרהההסתירה בי� 
וככה הנ� מוכשרות להיות , תגדל העריגה לעומק השלו� שלה�

 ,ולשאוב אות� מי הישועה בצמאו� גדול, שבות למקוריות� העליונה
 ונקרא שמו .כמי� קרי� על נפש עיפה שמועה טובה מאר� מרחק

 . אבי עד שר שלו�,פלא יוע�
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שלא , וכל יצור, בחוגי הידיעות של האד�, אי� הכרה וידיעה בעול�
ומדרגות הטעיות וההשקפות .  בגרמתה העלמות וטעיותתבאנה

שונות ה� זו , הבאות לרגלי כל הכרה והופעה, המחושכות וההפוכות
 של הפרטי� הנודעי� יהיו אות� הצללי� המטעי� בעצמיות�. מזו

וכל מה שירחק חוג האורה . יתגדלוובעניני� אחרי� , במדרגה קטנה
ככה יגדל הצל שהיא מטלת , של הידיעה המוכרה מהידיעה האחרת

והדברי� נכרי� . יחד ע� הבהירות שהיא ג� כ� גורמת בכללות
שכל מה שיותר , ביחש של כל חכמה מוגדרת לגבי חברתה ,ביותר

ככה יגדל כח הצל שמושל� על ,  אד� בחכמה מיוחדהויעמיקיתיחד 
וא� ההכרות . זה על מרחבי חכמות והכרות מוגדרות אחרותידי 

בכח הנפשי המבסס אות� , הללו מנוגדות ה� זו מזו באופי� הפנימי
יהיו הצללי� יותר עבי� , ומקשר לה� את הדורש� והחוקר�

. ומביאי� ניגוד וסתירה איומה מאד, ולפעמי� מעוותי�, וחשוכי�
ה של האד� על פי וקל וחומר הנובעות ממבוע ההשקפה החיצונ

, והנובעות מהמעי� הפנימי של בינת הלב, ונסיוניתסקירה עולמית 
 ומניחות. שבטבע� ה� סותרות זו את זו, ובני� הרוח בעצמותו

אמנ� רק באוצר . חברתה של דרכה על אחת מה�מכשולי� כל 
מופיע אור המגרש את אלה , הזוהר הנשמתי ביסודו, השכל העליו�

ועד כדי מדת הקודש והטהרה של , שרותעד כדי האפ, הצללי�
ואי� . ז מתרפאי� המומי� שכל הכרה מטילה בחברתה"שעי, האד�

, תמי� דעי�, א למקור החכמה"התאמה גמורה בתוכ� ההכרות כ
, שהיא יסוד כל הידיעות, והדבקות האלהית הפנימית. ה"לבדו ב

וש� , היא מרפאה אות� המחצי� והמכות אשר הכינו בית מאהבנו
וכש� שההכרות מטילות צל אחת על חברתה . יה איקרי שלו�גופ

,  עליו�ÌÂ˜ÓÓוצריכות ה� למטרת התאגדות� ההרמונית עזר 
עוד בטר� שה� , מהמעי� שהצורות ההכריות מתהוות מש�

כמו כ� התוכני� המוסריי� הנ� , מתגלמות בחטיביות מיוחדה
כל אחד בונה הוא את עולמו בצורה רחבה ,סותרי� זה את זה

רדיקלית ואינו חושש כלל לאותו הציור העולמי ואות� התביעות של 
ממקור , ורק ממעי� העולמי העליו�. התוכני� המוסריי� האחרי�

שהכלי , מש� הברכות שופעות, ממקור ראש צדיק, צדיקו של עול�
התאחדות� של כל התביעות , המחזיק ברכה לכול� הוא השלו�

והכוללות את כל הקבוצות , המוסריות המתכנסות בלבו של כל יצור
וכל מה שתגדל ביותר . והמאחדות את כל העולמי�, החברותיות

ככה תגדל , ובי� מסכת מוסרית לחברתה,  להכרההכרההסתירה בי� 
וככה הנ� מוכשרות להיות שבות , העריגה לעומק השלו� שלה�

כמי� . ולשאוב אות� מי הישועה בצמאו� גדול, למקוריות� העליונה
ונקרא שמו פלא , נפש עיפה שמועה טובה מאר� מרחקקרי� על 
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והרגשה ,  ידיעה סותרת ידיעה, אשר לאד�xvd מפני כח הקיבול
,  ידיעה מחזקת ידיעה, אבל באמת.ציור dgecוציור , הרגשה

 ,וכל מה שמתעלה האד�. וציור משלי� ציור, והרגשה מחיה הרגשה
 עד שמוצא בעצמו את התוכ� הגדול של השלו� ,יו מתרחבי�כל

והתאמת� של הידיעות ההרגשות והציורי� השוני� זה ע� , הפנימי
למקו� שש� , עד שבא לעומק עמקי�, והדבר הול� ומתרחב. זה

 ומרוב ,עד כדי קצ� אית� של קודש, הסתירה חריפה ועזה מאד
רוחנית של המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו ה, הדעת הפנימית

.  ותהו� בכלל, נוקב ויורד עד התהו�,נעשה שלו� חודר, האד�
בעת אשר  mb א מתחילו ה,הדר� שעולי� עד לידי מעלה עליונה זו

שג� אז ישנ� שני , האד� עומד במצבו הנמו� של פגיעת הסתירות
שוללת eיש אשר ידיעה סותרת ידיעה . דרכי� שה� זה למעלה מזה

יעה הסתורה מכחה של הידיעה הנקנית עד אשר היד, אותה לגמרי
ויש . וכאילו כל ענינה הוא ריק ותוהו, שבת כאלו אינה במציאותחנ

 מתמצות ,אשר על ידי סתירתה של הידיעה האחת את השניה
תמציות של הידיעה הסתורה ונכנסות בתו� הידיעה הנקנית 

 שמצד הכלי נראה שהאד� שולל וסותר את � על פי א, ואז,האהובה
 ,באמת מצד האור הפנימי הרי הוא בונה אותה, ה המנוגדההידיע

 עד .וכ� הדברי� הולכי� בהרגשות וציורי�. ומקנה אותה לעצמו
שעל ידי עומק השאיבה התמציתית שהידיעה הקנויה שואבת 
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, והרגשה הרגשה, מפני כח הקיבול אשר לאד� ידיעה סותרת ידיעה
והרגשה מחיה , אבל באמת ידיעה מחזקת ידיעה, וציור ציור

וכל מה שמתעלה האד� כליו מתרחבי� . וציור משלי� ציור, הרגשה
והתאמת� , ד שמוצא בעצמו את התוכ� הגדול של השלו� הפנימיע

והדבר הול� . של הידיעות ההרגשות והציורי� השוני� זה ע� זה
למקו� שש� הסתירה חריפה , עד שבא לעומק עמקי�, ומתרחב

, ומרוב הדעת הפנימית. עד כדי קצ� אית� של קודש, ועזה מאד
נעשה שלו� , �המתרחבת ומתפשטת בכל קומתו הרוחנית של האד

הדר� שעולי� עד לידי . חודר נוקב ויורד עד התהו� ותהו� בכלל
 בעת אשר האד� עומד במצבו מתחילי� 80.היאמעלה עליונה זו 

שה� זה , שג� אז ישנ� שני דרכי�, הנמו� של פגיעת הסתירות
עד , שוללת אותה לגמרי, יש אשר ידיעה סותרת ידיעה. למעלה מזה

שבת כאלו אינה חה של הידיעה הנקנית נאשר הידיעה הסתורה מכח
ויש אשר על ידי . וכאילו כל ענינה הוא ריק ותוהו, במציאות

סתירתה של הידיעה האחת את השניה מתמצות תמציות של הידיעה 
פ שמצד "ואז אע. הסתורה ונכנסות בתו� הידיעה הנקנית האהובה

באמת מצד , הכלי נראה שהאד� שולל וסותר את הידיעה המנוגדה
וכ� הדברי� . האור הפנימי הרי הוא בונה אותה ומקנה אותה לעצמו

, עד שעל ידי עומק השאיבה התמציתית, הולכי� בהרגשות וציורי�
מתרחבת , שהידיעה הקנויה שואבת מהידיעות המנוגדות הנדחות
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ובא המצב , מתרחבת הדעה בכללה, מהידיעות המנוגדות הנדחות
עד שכל , שהוא עומק השלו� בשכלולו, לידי הרו� היותר גדול

 עומדי� בצורה אורגנית וחטיבה , ההרגשות והציורי�,הידיעות
ואי� פר� ואי� צוחה , שכל חלק משלי� את החלק השני, משוכללה

אשרי , אלהיו'  אשרי הע� שד,אשרי הע� שככה לו. ברחובותיה�
ומרוב עונג , מל� שהשלו� שלו, הע� היודע להכיר את אדו� העול�

eשיר השירי� אשר , דות אהבה בתענוגי�אהבה שר הוא את שיר ידי
 .לשלמה

שהוא עומק , ובא המצב לידי הרו� היותר גדול, הדעה בכללה
גשות והציורי� עומדי� עד שכל הידיעות ההר, השלו� בשכלולו

שכל חלק משלי� את החלק , בצורה אורגנית וחטיבה משוכללה
אשרי הע� שככה לו אשרי . ואי� פר� ואי� צוחה ברחובותיה�, השני

מל� , אשרי הע� היודע להכיר את אדו� העול�, אלהיו' הע� שד
ומרוב עונג אהבה שר הוא את שיר ידידות אהבה , שהשלו� שלו

 .שירי� אשר לשלמהשיר ה, בתענוגי�
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 דעות כאלה שה� מוכרחות לפי טבע האד� לגרו� �ישנ
א� על פי שה� בעצמ� מועילות , בהתפשטות� תולדות מזיקות

 zngln ונוצר לזה בטבע רוח האד� ללחו� את. ואמתיות ה�
. כדי שלא יוזק בענפיה� המתפשטי�,  הללו דעותה את קיומו ולנגד

עד שיסגל לו האד� גבורה יותר , ה הולכת ומתארכתוהמלחמ
 כלל חדכתואז מרגיש הוא שעמדתו לא , עליונה ממקורו הרוחני

והכח ההוא בעצמו . מההתפשטות של הדעות הללו שנלח� נגד�
 ועל כ� הוא יודע , נית� לו על ידי המלחמה עצמה,שמחזק את רוחו

היה א� לא  וידע כמה אומלל ,להוקיר מאד את ערכה של המלחמה
 בא בתוכ� חיי� חר כ� וא,היה נלח� נגד ההתפשטות המזיקה לו אז

 אבל כש� .של גבורה ומקבל את הדעות שנלח� נגד התפשטות�
ואות� ,  כ� נתעלו ג� כ� המושגי� הרוחניי� שלו,שהאד� נתעלה

, Ô‰ÈÏÚ שנראות כאילו ה� ה� הדעות שנלח� � על פיא, הדעות עצמ�
 לפי המבטאי� החיצוני� ה� דומות אלו  ורק,באמת אי� הדבר כ�

אבל מצד ערכ� הפנימי מובדלות ה� זו מזו כהבדל שבי� , לאלו
 מוצא הוא שהרחיק , ומה שהרחיק אז,ש�וקודש לחול ובי� אור לח

.  בצדק הוא מקרב�,ומה שמקרב אות� הדעות אחר שנתעלו, בצדק
ל  בה� אנו מוצאי� ט,יות שחוזרות ונראותיעות הדחויודוקא הד

 .חיי� אית� וקדוש מאד
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שה� מוכרחות לפי טבע האד� לגרו� ,  דעות כאלהישנ�
א� על פי שה� בעצמ� מועילות , בהתפשטות� תולדות מזיקות

ולנגד , ונוצר לזה בטבע רוח האד� ללחו� את קיומו. ואמתיות ה�
והמלחמה . בענפיה� המתפשטי� כדי שלא יוזק, הללו דעות ל

עד שיסגל לו האד� גבורה יותר עליונה ממקורו , הולכת ומתארכת
 כלל מההתפשטות של תפחדואז מרגיש הוא שעמדתו לא , הרוחני

והכח ההוא בעצמו שמחזק את רוחו נית� . הדעות הללו שנלח� נגד�
ועל כ� הוא יודע להוקיר מאד את ערכה . לו על ידי המלחמה עצמה

וידע כמה אומלל היה א� לא היה נלח� נגד .  המלחמהשל
כ בא בתוכ� חיי� של גבורה "ואח. ההתפשטות המזיקה לו אז

 אבל כש� שהאד� .ומקבל את הדעות שנלח� נגד התפשטות�
ואות� הדעות , נתעלה כ� נתעלו ג� כ� המושגי� הרוחניי� שלו

י� באמת א, ·‰Ôפ שנראות כאילו ה� ה� הדעות שנלח� "אע, עצמ�
אבל , ורק לפי המבטאי� החיצוני� ה� דומות אלו לאלו. הדבר כ�

, כהבדל שבי� קודש לחול, מובדלות ה� זו מזו, מצד ערכ� הפנימי
ומה , ומה שהרחיק אז מוצא הוא שהרחיק בצדק. ובי� אור לחש�

ודוקא הדעות . שמקרב אות� הדעות אחר שנתעלו בצדק הוא מקרב�
אית� וקדוש , חיי�טל אנו מוצאי� הדחויות שחוזרות ונראות בה� 

 . מאד
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וכל אותה האפסיות שלפעמי� , עותיכל הניגודי� הנמצאי� בהד
 והניגודי� הללו מתגדלי� ביותר כל מה � נראה מחוג אחד על חברו

 למסתכל פנימי � שהדעות תופסות מקו� יותר גדול ברוח האד�
שה� משמשי� , י� של שתילי�מתראי� ה� בתואר ריחוקי� מקומי
כדי שכל אחד ואחד יתפתח , לטובת רעננות� ושביעת יניקת�

של כל אחד מחוטבה בכל  ההמיוחדותהיה הסגולה , במילואו
והאחדות . מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל, פרטיה

 .שרי בפירודא וסיי� בחיבורא. המתואמה באה רק מתו� זה הריחוק

 ‡È ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡" ˜ÓÚ ‡ 'ÂË( 
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וכל אותה האפסיות שלפעמי� , כל הניגודי� הנמצאי� בהדעות
והניגודי� הללו מתגדלי� ביותר כל מה , נראה מחוג אחד על חברו

למסתכל פנימי , שהדעות תופסות מקו� יותר גדול ברוח האד�
שה� משמשי� , מתראי� ה� בתואר ריחוקי� מקומיי� של שתילי�

כדי שכל אחד ואחד יתפתח , שביעת יניקת�לטובת רעננות� ו
 של כל אחד מחוטבה בכל המיוחדתותהיה הסגולה , במילואו

והאחדות . מה שהקירוב היה מטשטש ומקלקל הכל, פרטיה
 . שרי בפירודא וסיי� בחיבורא, המתואמה באה רק מתו� זה הריחוק
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 הכל אינו כי א� .עצ�המחשבות השונות אינ� סותרות זו את זו ב
 כש� שהגופי� ,אמנ�. המתראה בניצוצי� שוני�, התגלות אחדותית

כ� , ומלקי� על ידי זה את המאורות, ומעכבי� את האור, מטילי� צל
הצללי� הרוחניי� מעכבי� את ההבהקה האורית של חלקי� 

והצללי� ה� תולדות הדמיו� שלא הואר לגמרי  .המקבילי� לה�
אי� ,  הרעיונותיתרבהתפעלות שהרגש מתפעל או ה, בקרני השכל

וכל . בלתי מורגלת,  השינוי הנמר� של הופעה חדשהל ידילקשר� ע
, זה הוא בכלל מאותות השמי� אל תחתו כי יחתו הגוי� מהמה

באור אי� , הקשורי� בחי העולמי�,  וישראל לא יחתו,הגוי� יחתו
ל ברכה המרומ� מכ, באחדות השל� שלפני אחד, במקור הכל, סו�

 ירעשו הרי� ,יהמו יחמרו מימיו. עומדי� עדי עד על עמד�, ותהלה
' ד,  קדוש משכני עליו�,נהר פלגיו ישמחו עיר אלהי�, בגאותו סלה
 . משגב לנו אלהי יעקב סלה,צבאות עמנו
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 הכל אינו כי א� ,המחשבות השונות אינ� סותרות זו את זו בעצ�
אמנ� כש� שהגופי� . המתראה בניצוצי� שוני�, התגלות אחדותית

כ� , ומלקי� על ידי זה את המאורות, ומעכבי� את האור, מטילי� צל
, מעכבי� את ההבהקה האורית של חלקי�, הצללי� הרוחניי�

שלא הואר לגמרי , והצללי� ה� תולדות הדמיו� .המקבילי� לה�
ly` ,  הרעיונותמיתרשהרגש מתפעל , פעלותאו ההת, בקרני השכל

rciבלתי , י השינוי הנמר� של הופעה חדשה"ע,  אי� לקשר�
כי יחתו , וכל זה הוא בכלל מאותות השמי� אל תחתו. מורגלת

הקשורי� בחי , הגוי� יחתו וישראל לא יחתו, הגוי� מהמה
, שלפני אחד, באחדות השל�, במקור הכל, באור אי� סו�, העולמי�

יהמו .  עומדי� עדי עד על עמד�md, ומ� מכל ברכה ותהלההמר
נהר פלגיו ישמחו עיר , יחמרו מימיו ירעשו הרי� בגאותו סלה

צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב ' ד, אלהי� קדוש משכני עליו�
 .סלה
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ג� אות� . ובקשר סיסתמתי ה� נקשרות, כל המחשבות הגיוניות ה�
כשנחתור יפה ,  בצבו� רעיוני לבדי א�ו מכירי� בה� כשאי� אנ

כי כ� היא . אחרי שרש� נמצא אי� שה� משתלשלות ממקור ההגיו�
וממילא יודעי� אנו שאי� שו� מחשבה בטלה . תכונת המחשבה

כי כול� ממקור החכמה ה� , אי� ל� דבר שאי� לו מקו�, בעול� כלל
זה הדופי , ריקניות מחשבות של דופי או של  בה�ישוא� . יוצאות

 ,אבל כשיורדי� עד פנימיות�, והריקניות הוא רק בסגנונ� החיצו�
 מלאי� ,וכל אד�. כי חכמה מקור חיי�, מוצאי� אנו בה� יסודי חיי�

 ‚È ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÈ-ÁÈ( 
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ג� אות� . ובקשר סיסתמתי ה� נקשרות, גיוניות ה�כל המחשבות ה
כשנחתור יפה אחרי , א בצבו� רעיוני לבד"שאי� אנו מכירי� בה� כ

כי כ� היא תכונת . שרש� נמצא אי� שה� משתלשלות ממקור ההגיו�
וממילא יודעי� אנו שאי� שו� מחשבה בטלה בעול� . המחשבה

.  החכמה ה� יוצאותכי כול� ממקור, אי� ל� דבר שאי� לו מקו�, כלל
זה הדופי והריקניות ,  מחשבות של דופי או של ריקניותישנ�וא� 

אבל כשיורדי� עד פנימיות� מוצאי� אנו , הוא רק בסגנונ� החיצו�
וכל אד� מלאי� ה� אוצרות . כי חכמה מקור חיי�, בה� יסודי חיי�
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שעתידי� להיות , ה� אוצרות מחשבותיו המו� חיי� עליוני�
ליו� אשר יבא , ימי� בפאר מעלהי חיי� וק,מזדקקי� ועומדי�

כל מה ששייכותו היא , וכל מה שיתעלה האד� יותר. והעול� לתיקונ
הרי הוא לוקח מכל , יותר גדולה לתוכ� הפנימי של ההויה והחיי�

, את גרעינה הנצחי,  בי� שהיא שלו בי� שהיא של אחרי�,מחשבה
וה� , והול� ומתעלה על יד�, הנובע ממקור החכמה, הטוב, ההגיוני

ומה זה .  בלא שיור כלל, הלומד מכל אד�,איזהו חכ�. מתעלות בו
 אי� חש� ואי� צלמות 81,ישרי לבב באמת, יפלא כי חסידי עליו�

את הטוב , קרוב או רחוק, וה� נוטלי� מכל עני� וכל תוכ�, לפניה�
כמו שהוא , ומקרבי� אותו אל הקודש,  הקודש שבו82,ואת הרעננות
 כי כל כבדות ,ומעתה נדע.  הכל ביסוד הקודש83זואחובאמת קרוב 

ה בקליטה של כל מחשבה ובהסתעפותה בצורה של שכלול שישנ
בי� שה� של , ג� במחשבות הטובות בטוב� הגלוי, מחשבתי הגו�

הלקוחות מפי השמועה או מכל מיני , עצמו בי� שה� של אחרי�
. הוא מפני שלא נתגלה בה� יסוד� המפריא, הסתכלות שבעול�

פרית ויסוד עול� זה הוא תלוי בהתגלות המקור של כללות ה
ולכ� . עבודת ההגיו� בכל כחו המחדש, יסוד החכמה ,המחשבות

להמשי� לכל מחשבה , זאת היא עבודת העיו� הקבועה לכל ישרי לב
ואז תשוב לאות , אות אמת שלה, קו החיי�,  המקורי84חוטהאת 
 . ותחיה את בעליה, חייה

שעתידי� להיות מזדקקי� ועומדי� , מחשבותיו המו� חיי� עליוני�
וכל מה . ליו� אשר יבא העול� לתיקונו,  וקימי� בפאר מעלהחיי�

כל מה ששייכותו היא יותר גדולה לתוכ� , שיתעלה האד� יותר
הרי הוא לוקח מכל מחשבה בי� שהיא , הפנימי של ההויה והחיי�

, הטוב, ההגיוני, את גרעינה הנצחי, בי� שהיא של אחרי�, שלו
. וה� מתעלות בו, ד�והול� ומתעלה על י, הנובע ממקור החכמה

כי , ומה זה יפלא. בלא שיור כלל, איזהו חכ� הלומד מכל אד�
וה� , באמת אי� חש� ואי� צלמות לפניה�, ישרי לבב, חסידי עליו�

ואת , את הטוב, קרוב או רחוק, כל תוכ�nנוטלי� מכל עני� ו
כמו שהוא , ומקרבי� אותו אל הקודש,  הקודש שבו`z, הרעננות

ומעתה נדע כי כל כבדות .  הכל ביסוד הקודשודואח, באמת קרוב
ובהסתעפותה בצורה של שכלול , שישנה בקליטה של כל מחשבה

בי� שה� של , ג� במחשבות הטובות בטוב� הגלוי, מחשבתי הגו�
או מכל מיני , הלקוחות מפי השמועה, בי� שה� של אחרי�, עצמו

. הוא מפני שלא נתגלה בה� יסוד� המפריא, הסתכלות שבעול�
ויסוד עול� זה הוא תלוי בהתגלות המקור של כללות הפרית 

ולכ� זאת . עבודת ההגיו� בכל כחו המחדש, יסוד החכמה,המחשבות
להמשי� לכל מחשבה את , היא עבודת העיו� הקבועה לכל ישרי לב

ואז תשוב לאות , אות אמת שלה, קו החיי�,  המקוריחוט הגיונה
 . ותחיה את בעליה, חייה
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יסורי� אנו  .הננו נתבעי� לאחד ולהתאי� את מחשבותינו
אבל מכאובי� יותר נוראי� , מרגישי� מהעדר ההתאחדות

וכל מה שאנו מתעלי� אל הסכמת החפ� . מאי ההתאמה
כ� מתגברי� , להתאי� ולאחד את כל אברינו הרוחניי�

שה� באמת מאחדי� ומתאימי� , אצלנו הכחות העליוני�
 . ת כל ישותנוא

, הסתירה את יותר מכל ע� ולשו� אי� אנחנו יכולי� לסבול
היא בנו השלו� סגולת עולמי� . תiיואת אי האחדות הנפש

ולכ� כל פיזורנו הוא רק . והאיחוד בצורת� האידיאלית
  .ולהיות גוי אחד באר�, והננו עתידי� להתאחד, עראי

 „È ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Î( 
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יסורי� אנו מרגישי�  .הננו נתבעי� לאחד ולהתאי� את מחשבותינו
וכל . אבל מכאובי� יותר נוראי� מאי ההתאמה, מהעדר ההתאחדות

מה שאנו מתעלי� אל הסכמת החפ� להתאי� ולאחד את כל אברינו 
שה� באמת , כ� מתגברי� אצלנו הכחות העליוני�, הרוחניי�

יותר מכל ע� ולשו� אי� אנחנו . נומאחדי� ומתאימי� את כל ישות
סגולת . ואת אי האחדות הנפשית, הסתירה את יכולי� לסבול

ולכ� כל . בצורת� האידיאלית, השלו� והאיחוד, היא בנועולמי� 
ולהיות גוי אחד , והננו עתידי� להתאחד, פיזורנו הוא רק עראי

  .באר�
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 הוא מה שכל ,הרוחני של האד�אחת מהצרות הגדולות של העול� 
.  ההופעה של מקצע האחרעלמקצע של מדע ושל רגש מעכב אצלו 

, ומתו� כ� נשארי� רוב בני אד� לקויי� ובעלי גוו� יחידי
ההחשכה שכל מקצע . ומגרעותיה� השליליות הולכות ומתרבות

מחשי� על חברו גורמת היא ג� כ� להתיחש בניגוד מוחלט להמקצע 
חסרו� . הנתו� למקצע אחר הרחוק ממנו בערכיו, אד�הנסתר מעיני ה

והעתיד של האד� בא יבא שיתפתח למעמד . זה לא יוכל להתמיד
אלא , שלא די שכל מקצע לא יסתיר את חברו, רוחני אית� כזה

וכל התהו� , יהיה נשק� כל הי� המדעי, וכל רגש, שמכל מדע
שר כלל שאי אפ, כמו שהעני� הזה הוא במציאות האמתית. ההרגשי

אלא שהיא , לשו� יצירה רוחנית בעול� שתהיה עומדת בפני עצמה
 אבל טמטו� הלב גור� שאי אפשר להביט על אלה ,ספוגה מ� הכל

החלקי� המובלעי� מכל הישות הרוחנית הנמצאי� בכל תוכ� 
אז , עיניו לראות נכוחה יפקחו ,אבל ברוממותו של האד�. שהוא

ומלאה האר� דעה את , פתחנהתפקחנה עיני עורי� ואזני חרשי� ת
 .כמי� לי� מכסי�' ד
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אחת מהצרות הגדולות של העול� הרוחני של האד� הוא מה שכל 
מקצע d ההופעה של אתמקצע של מדע ושל רגש מעכב אצלו 

 ,ומתו� כ� נשארי� רוב בני אד� לקויי� ובעלי גוו� יחידי. האחר
ההחשכה שכל מקצע . ומגרעותיה� השליליות הולכות ומתרבות

מחשי� על חברו גורמת היא ג� כ� להתיחש בניגוד מוחלט להמקצע 
. הרחוק ממנו בערכיו, הנתו� למקצע אחר, הנסתר מעיני האד�

שיתפתח , והעתיד של האד� בא יבא. חסרו� זה לא יוכל להתמיד
,  לא יסתיר את חברושלא די שכל מקצע, למעמד רוחני אית� כזה

וכל , יהיה נשק� כל הי� המדעי, כל רגשnו, אלא שמכל מדע
שאי , כמו שהעני� הזה הוא במציאות האמתית. התהו� ההרגשי

, שתהיה עומדת בפני עצמה, אפשר כלל לשו� יצירה רוחנית בעול�
שאי אפשר , אבל טמטו� הלב גור�. אלא שהיא ספוגה מ� הכל

הנמצאי� , בלעי� מכל הישות הרוחניתלהביט על אלה החלקי� המו
 עיניו לראות תפקחנהאבל ברוממותו של האד� . בכל תוכ� שהוא

ומלאה האר� , אז תפקחנה עיני עורי� ואזני חרשי� תפתחנה, נכוחה
 .כמי� לי� מכסי�' דעה את ד
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  נשפעואהומתוכו , פנימיותו של אד�Óנבואה ורוח הקודש באי� 
הרי היא נובעת ,  האגדההודוגמת.  מה שנוגע לעול� כולולכל

ומסדרת את עניניה ג� כ� ביחש החיצוני של , מהנפשיות של האד�
שאי� , היא באה מתו� הארת האמת העליונה, אבל התורה. העול�

 ,בה שו� הבדל בי� פנימיותו של אד� להעולמיות כולה ומקורה
דבר בו ומראה ולא  פה אל פה א.מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע

ומתו� כ� . רק נבואה זו יכולה לת� תורה. יביט'בחידות ותמונת ד

 ÊË ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Î-„Î( 

d`eapde dxezd ceg` 

ומתוכו , פנימיותו של אד�c xaca ,'Ï, נבואה ורוח הקודש באי�
,  האגדה� דוגמתoirnו.  לכל מה שנוגע לעול� כולוה� נשפעי�

ומסדרת את עניניה ג� כ� ,  מהנפשיות של האד�הרי היא נובעת
היא באה מתו� הארת , אבל התורה. ביחש החיצוני של העול�

שאי� בה שו� הבדל בי� פנימיותו של אד� , האמת העליונה
פה אל . מלמעלה למטה הכל נסקר ונודע. להעולמיות כולה ומקורה

 זו רק נבואה.יביט' ותמונת ד, ומראה ולא בחידות. פה אדבר בו
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מצד , וחכמי תורה עדיפי מנביאי�, נעלה היא התורה מכל נבואה
מצד . התוכ� העליו� שממנו ה� יונקי� את החיי� הרוחניי� שלה�

מתגבר כח של , גאות� של ישראל שנטלה מה� ונתנה לאומות העול�
 המשפיע,  והנביאי� וכתובי� ושפעת רוח הקודש,רהיפו� הסד

והאגדה מתגברת על , לפעמי� בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה
וצרי� הדור להיות חמוש . ובאמת היא צרת גלות גדולה. ההלכה
שכח , בעלי תורה בהלכה, בגדולי תורה בעלי מסורת, בגבורה
ח והידור הופעת קבלת רו,  ונטית שפעת רוח הקודש,האגדה

 וה� יגבירו את כח ישראל להכשירו , לא יחסר לה�,הנבואה
ואת ,  הנבואה ורוח הקודשÈ·‚ ÏÚלרומ� את התורה , לגאולה
ותשוב .  האגדה והמוסר ההגיוניÈ·‚ ÏÚוהמעשה ותלמודה , ההלכה

ורוח , ופעמי גאולה ישמעו בעול�, בזה גאות� של ישראל למקומה
בכל שפעת עושר , כל טובחמוש ב, ישראל הנרד� יחל לשוב לאיתנו

 ,מוסר והגיו�, עטור בעטרת הנבואה ורוח הקודש, רוחני ומעשי
העומדת ,  בעוזה ומלחמתה,ואזור בגבורתה של תורה, שירה ואגדה

miynzyn zxyd ik`lny oeilrd fxd zlecb  .בראש כל
ea ,rnypl dyrp zncwda , ozlrna dxexad dricid

l`xyi ly ,md mler ixweq wx `ly, eipea m` ik 
einiiwne ,c xaca dicenila dxezd dxez z`fe ,'

l`xyi dyri dn zrcl. 

וחכמי , ומתו� כ� נעלה היא התורה מכל נבואה. יכולה לת� תורה
שממנו ה� יונקי� את , מצד התוכ� העליו�, תורה עדיפי מנביאי�

מצד גאות� של ישראל שנטלה מה� ונתנה . החיי� הרוחניי� שלה�
, והנביאי� וכתובי�. מתגבר כח של היפו� הסדר, לאומות העול�

פעמי� בצורה יותר בולטת  למשפיעי�, ושפעת רוח הקודש
ובאמת היא צרת . והאגדה מתגברת על ההלכה, מהשפעת התורה

בעלי , בגדולי תורה, וצרי� הדור להיות חמוש בגבורה. גלות גדולה
,  ונטית שפעת רוח הקודש,שכח האגדה, בעלי תורה בהלכה, מסורת

וה� יגבירו את כח . והידור הופעת קבלת רוח הנבואה לא יחסר לה�
 הנבואה ורוח Ú"Èלרומ� את התורה , להכשירו לגאולה, ישראל
והמוסר ,  האגדהÚ"È, והמעשה ותלמודה, ואת ההלכה, הקודש
ופעמי גאולה , ותשוב בזה גאות� של ישראל למקומה. ההגיוני

חמוש בכל , ורוח ישראל הנרד� יחל לשוב לאיתנו, ישמעו בעול�
בואה ורוח עטור בעטרת הנ, בכל שפעת עושר רוחני ומעשי, טוב

ואזור בגבורתה של תורה בעוזה ,  שירה ואגדה,מוסר והגיו�, הקודש
 .העומדת בראש כל, ומלחמתה

ÂÎ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

שהיא , ביחוד של האספקלריא המאירה, רוח הקודש של הנבואה
הוא משונה בצביונו , נבואתו של אדו� הנביאי�, נבואת התורה

 רוח הקודש שיוצר  אותובי�, פהמאותו רוח הקודש של תורה שבעל 
בי� אותו , את ההלכות ההולכות ומתחדשות מעצמותה של תורה

שה� , שעל פיו נאמרו ההלכות שלמשה מסיני, רוח הקודש הכללי
רוח הנבואה הוא מלא תפארת . הפל אבני הפנה של תורה שבע

תיקו� . מעשית, ורוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית, אידיאלית
וה� משפיעי� , קא כשמתיחדי� שני הרוחות יחדהעול� הוא דו

והסגנו� הדבורי מוכרח הוא להיות אצל כל אחד . ומושפעי� זה מזה
 המיזוג ל פי ע,� כ�ולהתפעל מרוח חברו ג, על פי נשמתו המיוחדה

, כלול בהדר תפארת, וההתאחדות הראויה להוציא כלי למעשהו
בנשמה מוארה . מתהלכת ע� הבריות, בגויה מעשית מחוטבה

 .מרקיעה לשחקי�, אידיאלית

 ÊÈ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Î( 

dkldde d`eapd gex ceg` 

שהיא , ביחוד של האספקלריא המאירה, רוח הקודש של הנבואה
הוא משונה בצביונו , נבואתו של אדו� הנביאי�, נבואת התורה

 רוח הקודש שיוצר  אותובי�, מאותו רוח הקודש של תורה שבעל פה
בי� אותו , הלכות ההולכות ומתחדשות מעצמותה של תורהאת ה

שה� , שעל פיו נאמרו ההלכות שלמשה מסיני, רוח הקודש הכללי
רוח הנבואה הוא מלא תפארת . פ"אבני הפנה של תורה שבע

תיקו� . מעשית, ורוח ההלכותי מלא גבורה מלכותית, אידיאלית
פיעי� וה� מש, העול� הוא דוקא כשמתיחדי� שני הרוחות יחד

והסגנו� הדבורי מוכרח הוא להיות אצל כל אחד . ומושפעי� זה מזה
פ המיזוג "כ ע"ולהתפעל מרוח חברו ג, על פי נשמתו המיוחדה

, כלול בהדר תפארת, להוציא כלי למעשהו, וההתאחדות הראויה
מוארה בנשמה . מתהלכת ע� הבריות, בגויה מעשית מחוטבה

 .מרקיעה לשחקי�, אידיאלית
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ההכרח המביא . ההלכה והאגדה צריכות ה� להתאחד זו ע� זו
מוכרח הוא להביא ג� כ� את ההתאחדות , לעסוק בשתיה� יחד

 וכ� ,מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס באגדה. הרוחנית שלה�
נוטל את החלק היותר גדול של , שהוא נכנס לעול� אחר, להיפ�

שיסודה באחדות , נוחת הנפשהבאה מתו� מ, ההפריה הרוחנית
הננו קרואי� לסול מסלות כאלה בארחות הלימוד שעל . הפנימית

של קירוב הרעיו� . עצמיידיה� ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור 
 הוא כח .זהו יסוד בני� העול� הרוחני ושכלולו, עולמות רחוקי�

והוא צרי� , נותיה�ייסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיי� בכל פ
אחרי , התכונה האנליטית. התגלות תמיד בצורה יותר רחבהל

,  כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו,שפועלת את פעולתה המנתחת
צריכה היא להניח מקו� להתכונה הסינטטית להופיע באור הנשמה 

כל המקצועות הרוחניי� לגווניה� , שכל המדעי�, המאחדת
, מחוטבה ואיתנה ,יראו על ידה כאברי� שוני� בגויה אחת, השוני�

והתחלת . מאירה בה, רבת האוני�,  וחיהdlecb85שנשמה אחת 
 המו� חיבורי� וגרור אחריי ,צעדנו על ככר ההלכה והאגדה

, והעולמי� השמימיי� והעולמי� הארציי�. והרמוניות לאי� חקר
ע� כל העושר הצפו� , dzipgexהאנושיות הבשרית והאנושיות 

 ,ול זה על זה את הפעולה הרצויה לפע,יתאחדו יחד, בכל אחד מה�
ומתו� הדעה הזאת יופיע אור חדש על המקצע . לגודל ושכלול גמור
חיבור ,  בו את עינינו ולבנו בחקרי התורה�ולשהמיוחד שאנו באי� 

החיבור הזה אינו כי א� התגלות האחדות החבויה . ההלכה והאגדה
, ורה לא טע� טע� ת,כל מי שלא טע� טע� הלכה. בה� מאז מעול�

והתורה .  לא טע� טע� יראת חטא,וכל מי שלא טע� טע� אגדה
 והעבודה הלימודית צריכה ,והיראה מוכרחות ה� תמיד להתמזג

, להתגלות בתור צורה פועלת באופ� מתודי על היסוד המאחד הלזה
 . שתוצאותיו כבירות מאד

 ÁÈ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Î-ÊÎ(
dcb`de dkldd ceg` 

ההכרח המביא . ההלכה והאגדה צריכות ה� להתאחד זו ע� זו
מוכרח הוא להביא ג� כ� את ההתאחדות , לעסוק בשתיה� יחד

 וכ� ,בהלכה כשנכנס באגדהמה שמרגיש העוסק . הרוחנית שלה�
נוטל את החלק היותר גדול של , שהוא נכנס לעול� אחר, להיפ�

שיסודה באחדות , הבאה מתו� מנוחת הנפש, ההפריה הרוחנית
 שעל ,הננו קרואי� לסול מסלות כאלה בארחות הלימוד. הפנימית

רעיו� של קירוב ה. יידיה� ההלכה והאגדה תתחברנה חיבור עצמ
הוא כח ,  זהו יסוד בני� העול� הרוחני ושכלולו,עולמות רחוקי�

והוא צרי� , בכל פנותיה�, יסודי עובר כחוט השני בכל גילויי החיי�
אחרי , התכונה האנליטית. להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה

, שפועלת את פעולתה המנתחת כדי לברר כל מקצוע על פי חוגו
ע באור הנשמה להופי, צריכה היא להניח מקו� להתכונה הסינטטית

כל המקצועות הרוחניי� לגווניה� , שכל המדעי�, המאחדת
, יראו על ידה כאברי� שוני� בגויה אחת מחוטבה ואיתנה, השוני�

. מאירה בה, רבת האוני�,  וחיהdpzi`e dahegnשנשמה אחת 
 המו� תגרור אחריהוהתחלת צעדנו על ככר ההלכה והאגדה 

מי� השמימיי� והעולמי� והעול. חיבורי� והרמוניות לאי� חקר
ע� כל העושר , zipeirxdהאנושיות הבשרית והאנושיות , הארציי�

יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה , הצפו� בכל אחד מה�
ומתו� הדעה הזאת יופיע אור חדש על . הרצויה לגודל ושכלול גמור

 בו את עינינו ולבנו בחקרי לשי�המקצוע המיוחד שאנו באי� 
החיבור הזה אינו כי א� התגלות . בור ההלכה והאגדהחי, התורה

כל מי שלא טע� טע� הלכה לא . מעול�eהאחדות החבויה בה� מאז 
וכל מי שלא טע� טע� אגדה לא טע� טע� יראת , טע� טע� תורה

והעבודה . והתורה והיראה מוכרחות ה� תמיד להתמזג. חטא
ודי על בתור צורה פועלת באופ� מת, הלימודית צריכה להתגלות

באמת יש בתו� . שתוצאותיו כבירות מאד, היסוד המאחד הלזה
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הלכה dוכמו כ� ב, באמת יש בתו� האגדה תמיד תמצית הלכותי
על פי רוב מונח התוכ� האגדי בצורתה האיכותית . נימיתוכ� אגדי פ
ובלא .  והתוכ� ההלכותי בתיאורה הכמותי של האגדה,של ההלכה

 מושפעי� אנו בעת הלימוד ההלכותי ,חיפוש והרגשה מיוחדה
ובלימוד האגדה מקיצובה , מתכונתה האגדית המסותרה של ההלכה

 מרגיש אמנ� אי� כל אחד. תוכ� האגדיdשל ההלכה המעורב ב
שה� מלאי� מציאות תדירי כל , בבליטה הגונה את הזרמי� הללו

שה� כל כ� , ההתנכרות של אלה העולמות. אחד במקצע של חברו
מביא לידי פירוד חולני , דבקי� ומותאמי� בעצמות� זה ע� זה

ומצמצ� הוא בעוגה צרה את שני החוגי� , בטבע העיו� והרחבתו
חייבי� אנו להבליט מאד .  האגדיבי� החוג ההלכותי בי� החוג, יחד
שכל אחד יבסס ,  של אלה שני הכחות בצורה מתוקנתותדעוההתאת 

ולהאיר אור ,  ויעזור ביותר לברר את פרטיו,יותר את תוכ� חברו
ההלכה . �ועל עומק סברותיו והיקפ, יותר בהיר על תאוריו הכלליי�

דה והאג, צריכה היא להתבס� מריח האגדה בשיעור מוטע� והגו�
צריכה ג� היא להער� בתכנית של קצב של משפטי� קבועי� והגיו� 

וע� זה יכפל כח , כתבניתה של ההלכה המאוששת, מבורר ומוגדר
, הצור� שהביא את בעלי הפלפול בדורות שעברו. � ורעננות�יהנש

 באמת נובע היה,  לפעמי� לשלב את האגדה ע� ההלכהשניסו
.  הפועלי� כל כ� יחד,מתביעה זו של אחדות� של אלה הכחות

 שהננו כבר דרושי� לקב� כמה כשרונות וידיעות לברור� של ,ואנו
ובפרט שג� עצ� הלימוד ההלכותי , ושל כל ארחות חיינו, תלמודנו

מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשוני� 
וההתעמקות וההרחבה היא , שנתרבו במש� הדורות, ושל אחרוני�

צריכי� אנו כבר להתהל� בהרחבה גמורה ג� , יותרמוכרחת לנו ב
 כבר כל לי�ולכ בה�ש, ביחש לאיגוד� של תוכני ההלכה והאגדה

, המוסריי� והאמוניי�,  וההיסתוריי� השימושי� ההגיוניי�
ספוגה מטל החיי� , ועל כול� הופעה זכה. ההרגשיי� והנימוסיי�
כל העוסק לוית ח� על בשהיא ראויה לבא , של כללות אור התורה

 ואושר של שמחת תורה מעודדת ,לת� לו עד� מיוחד, בתורה לשמה
 .לב

. וכמו כ� בהלכה תוכ� אגדי פנימי, תהאגדה תמיד תמצית הלכותי
. על פי רוב מונח התוכ� האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה

ובלא חיפוש . והתוכ� ההלכותי בתיאורה הכמותי של האגדה
ד ההלכותי מתכונתה והרגשה מיוחדה מושפעי� אנו בעת הלימו

מקיצובה של , ובלימוד האגדה, האגדית המסותרה של ההלכה
אמנ� אי� כל אחד מרגיש בבליטה . ההלכה המעורב בתוכ� האגדי

שה� מלאי� מציאות תדירית כל אחד , הגונה את הזרמי� הללו
שה� כל כ� , ההתנכרות של אלה העולמות. במקצע של חברו

 לידי פירוד חולני dמביא, זהדבקי� ומותאמי� בעצמות� זה ע� 
ומצמצ� הוא בעוגה צרה את שני החוגי� , בטבע העיו� והרחבתו

חייבי� אנו להבליט . בי� החוג האגדיe, בי� החוג ההלכותי, יחד
שכל אחד ,  של אלה שני הכחות בצורה מתוקנתההתודעותמאד את 

ולהאיר , יבסס יותר את תוכ� חברו ויעזור ביותר לברר את פרטיו
. �ועל עומק סברותיו והיקפ,  יותר בהיר על תאוריו הכלליי�אור

, ההלכה צריכה היא להתבס� מריח האגדה בשיעור מוטע� והגו�
של משפטי� , והאגדה צריכה ג� היא להער� בתכנית של קצב

, כתבניתה של ההלכה המאוששת, קבועי� והגיו� מבורר ומוגדר
 את בעלי הפלפול הצור� שהביא. � ורעננותשתיה�וע� זה יכפל כח 

 הוא,  לפעמי� לשלב את האגדה ע� ההלכהלנסות, בדורות שעברו
באמת נובע מתביעה זו של אחדות� של אלה הכחות הפועלי� כל 

ואנו שהננו כבר דרושי� לקב� כמה כשרונות וידיעות . כ� יחד
ובפרט שג� עצ� , ושל כל ארחות חיינו, לברור� של תלמודנו

א להיות מורכב מהרחבה של כמה הלימוד ההלכותי מוכרח הו
, שנתרבו במש� הדורות, של ראשוני� ושל אחרוני�, שיטות

צריכי� אנו כבר , וההתעמקות וההרחבה היא מוכרחת לנו ביותר
להתהל� בהרחבה גמורה ג� ביחש לאיגוד� של תוכני ההלכה 

,  כבר כל השימושי� ההגיוניי� וההיסתוריי�שה� כוללי�, והאגדה
ועל כול� הופעה . ההרגשיי� והנימוסיי�, וניי�המוסריי� והאמ

שהיא ראויה לבא , ספוגה מטל החיי� של כללות אור התורה, זכה
לת� לו עד� מיוחד ואושר של , לוית ח� על כל העוסק בתורה לשמהכ

 .מעודדת לב, שמחת תורה
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, �עינוי גדול יש לנכנס מתו� הרחבה גדולה של עיוני� טהורי
, אל תו� הקצובות ההלכותיות, ממוזגי� ברגש ושירה כלילת תפארת

למשול , Ô˜„˘ ועזוז ÈÙÈÔ שזהו � על פיא. שה� שחורות כעורב
בעל  df אבל ,ותסיסות מהומיות, זוהמות, בעול� המלא מחשכי�

את , הוא מרגיש את ענותו הנוראה, המפוארת בהדר קדשה, הנשמה
והוא צרי� תמיד . אל תלמודבעת יציאה מתלמוד , חבלי המאסר

אי� לרפד את היצוע של התוכני� המעשיי� , עצה והדרכה נכונה
 ,מלאות יפעה של עדינות החיי�,  ברפידות רכות,לפרטיה� הקשי�

כמעשה לבנת , והדר הקודש הנוצ� בהוד החופש והטוהר השמימי
 .הספיר וכעצ� השמי� לטוהר

 ËÈ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÎ( 

zn d`ivicenlzl cenl 

, עינוי גדול יש לנכנס מתו� הרחבה גדולה של עיוני� טהורי�
, אל תו� הקצובות ההלכותיות, ממוזגי� ברגש ושירה כלילת תפארת

למשול בעול� , ˜„˘Â ועזוז ÂÈÙÈפ שזהו "אע. שה� שחורות כעורב
, אבל בעל הנשמה. ותסיסות מהומיות, זוהמות, המלא מחשכי�

 lkאת , א מרגיש את ענותו הנוראההו, המפוארת בהדר קדשה
והוא צרי� תמיד . בעת יציאה מתלמוד אל תלמוד, חבלי המאסר

אי� לרפד את היצוע של התוכני� המעשיי� , עצה והדרכה נכונה
 ,מלאות יפעה של עדינות החיי�, לפרטיה� הקשי� ברפידות רכות

כמעשה לבנת , והדר הקודש הנוצ� בהוד החופש והטוהר השמימי
 .וכעצ� השמי� לטוהרהספיר 
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 , היא רוממה הרבה במעלתה,שפעת רוח הקודש המיוחדת לישראל
 מכל מיני שפע של רוח הקודש שכל אחד מבאי ,ומיוחדת במינה

השפעה הישראלית היא נמשכת .  על פי מעשיוהלעול� זוכה 
 ובכל,  וההבהקה של החכמה המעשית בתורה,מפנימיותה של תורה

הנוגעי� למפעלי� והרגשות , הליכות החיי� הפנימיי� והחיצוני�
 בדר� ישרה מאורה של אי�יוצהנה ג� כ� , הקרובי� לחוג הפעולות

 היא משפיעה על שני ,ועצמיות כחה העליו� של זוהר התורה. תורה
וסוג , סוג הרזי של רוח הקודש, אלה הסוגי� הרוחניי� העליוני�

כלאה וכרחל אשר בנו , גבלה ומפעלהגילויי של אור התורה שבה
ותמיד אנו קרואי� לתק� את שתי ההופעות .  את בית ישראל�שתיה
שתהיינה פונות באורח ישרה לקבל את , הכמוסה והגלויה, הללו

', שפעת בהירות� מתו� אור עול� של אוצר החיי� אשר באור ד
 .החופ� על הוד יסודה של תורת אלהי� חיי�

 Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"˜ÓÚ ‡  'ËÎ( 

dxez xe`n ielbde qenkd 

שפעת רוח הקודש המיוחדת לישראל היא רוממה הרבה במעלתה 
שכל אחד מבאי , ומיוחדת במינה מכל מיני שפע של רוח הקודש

השפעה הישראלית היא נמשכת .  על פי מעשיולועול� זוכה 
, בתורה, וההבהקה של החכמה המעשית. מפנימיותה של תורה

, הנוגעי� למפעלי�, יי� הפנימיי� והחיצוניי�ובכל הליכות הח
 בדר� ישרה יוצאתהנה ג� כ� , הקרובי� לחוג הפעולות, והרגשות

ועצמיות כחה העליו� של זוהר התורה היא . מאורה של תורה
סוג הרזי של רוח , משפיעה על שני אלה הסוגי� הרוחניי� העליוני�

כלאה , עלשבהגבלה ומפ, וסוג הגילויי של אור התורה, הקודש
ותמיד אנו קרואי� לתק� .  את בית ישראל�וכרחל אשר בנו שתיה

שתהיינה פונות באורח , הכמוסה והגלויה, את שתי ההופעות הללו
ישרה לקבל את שפעת בהירות� מתו� אור עול� של אוצר החיי� 

 .החופ� על הוד יסודה של תורת אלהי� חיי�', אשר באור ד
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את הנעל� , ש� תובעת ממ� תמיד את הגנוז ואת החבויא� נפ
 גלויהnאל תצטער א� יעל� ממ� לפעמי� , והנסתר הנשגב

ighyde .ה ע� עולמו הרוחני עוד יותר ויותר מע� "חסד עשה הקב
כלומר התגלות החסדי� ושפעת הטוב נראה בהופעה , עולמו הגשמי

. הגשמיבעול� הרוחני הרבה יותר עוד ממה שהוא נראה בעול� 
 בעול� הגשמי א� על פי שהכל אחוז ,ואתה למד מדת קל וחומר

הכחות , השמי� והאר�, החי והאד�, הצומח, הדומ�, בחוברת
 הדורות,המיני� והאישי�, הצרכי� והסיפוקי�, והתנועות

 ‡Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ï-·Ï(
ielbde ieagd ceg` 

את הנעל� , א� נפש� תובעת ממ� תמיד את הגנוז ואת החבוי
ieagd cegi `אל תצטער א� יעל� ממ� לפעמי� , הנשגב, והנסתר

eה ע� עולמו הרוחני עוד יותר ויותר מע� "חסד עשה הקב. הגלוי
נראה , ושפעת הטוב, כלומר התגלות החסדי�, עולמו הגשמי

בהופעה בעול� הרוחני הרבה יותר עוד ממה שהוא נראה בעול� 
בעול� הגשמי א� על פי שהכל . ואתה למד מדת קל וחומר. הגשמי

, השמי� והאר�, והאד�, החי, הצומח, הדומ�, אחוז בחוברת
התקופות ,המיני� והאישי�,הצרכי� והסיפוקי�,הכחות והתנועות

258



 

259

 

כל בריה ובריה ,  למרות האיחוד הגדול הזה,כל מקו�מ, התקופותו
נות� , בחוגה הקרוב, ואת תפקידיה, מוצאה לה את המוכרח לה

וההתכנסות החוגית הזאת . לבני ערב אשר יקראו, לבהמה לחמה
אינה מונעת כלל את אותה העצה הגדולה של הקבעתה של 

ולולא זה החסד של . השלשלת הגדולה שביצירה לכל מגמותיה
 לא היתה ,של הצמצו� במקו� ההתרחבות, הביצור במקו� הפיזור

ולא היה בא ,  היה מוצא את צרכיווכל יצור לא, תקומה לכל בריה
והרב והעשיר , ואותו העול� הגדול בכללותו, לשכלולו מעול�

וא� הדבר נוהג . לא היה בא לכלל השלמה, באישיותיו המרובבות
על אחת כמה וכמה שמדה זו נוהגת , כ� בעול� המצומצ� החמרי

, זה העול� הגדול שכולו מחשבה אחת, למכביר בעול� הרוחני
זיו קודש , מלאה חיי עול�,  עשירה ואיומה,אדירה, תהופעה אח

 ל כ�שפלגיו כ,  כבירי� ומרובי� ה�ל כ�שאישיו כ, ותפארה
, שוטפי� ונובעי�, שסוגיו ומיניו מתברכי�, מתגברי� ומתפצלי�

, שכל אחד מה� הוא עול� מלא, אורותיו וכליו, ופרטיו וניצוציו
 המו� רב של י�השפעותיה� יוצא קוישמ, מבור� באוצרות חיי�

  שיש בו אותה � שובע להחיות ע� רב של ברואי� ויצורי� אי� חקר
למרות , הברכה הגדולה של השקטת כל יצור וכל עול� במכונו

ושפ� האשדות של החבוי . החבוי בכללות כללותו, הקישור הגדול
 מותני� ל כ�וכ,  מתפצלי�ל כ�כ,  חטיביי�ל כ�והגלוי ה� כ

עמי� רבות מתגלה הקו המפריד והמבדיל עד שלפ, לתנאי� שוני�
 ,שההגיו� המדוד מתחלש ומתבעת ממנו, ביניה� בדמות סתירה

מעודדת את , מעולפת ספירי הבטחו� העליו�, וההכרה החודרת
וא� הלב . נג קדשוחשופת אור ורווית ע, הנשמה בשביעה רוממה

נפשי חמדה בצל יד� לדעת , יהמה והנשמה כמהה לחשוק צפונות
, וההתנוצצות הגלויה לפניו מברקת, והרוח יוצא וסוקר, סוד�כל רז 

אל , ולפעמי� אינה נקלטת בהתאמה ע� כל אות� פלגי המסתרי�
עבוד ועבוד בעול� אשר . אל תקל בעיני� עבודת קדש�, ירע לב�

אשרי אד� שמע לי לשקד על דלתתי יו� יו� , שעריו נפתחי� לפני�
וסו� הכבוד . ' ויפק רצו� מד כי מצאי מצא חיי�,לשמר מזוזת פתחי

יבא מל� גבור ,  ומל� הכבוד בא יבא,השערי� יפתחו, הגדול לבא
יבא , יבא מל� צבאות עליוני� ותחתוני�,  יבא גבור מלחמה,ועזוז

, יתמזג הגלוי והנסתר ,יתאחדו העולמי�. דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו
 ,נעימה ומתיקות ,יתקשרו האורות והכלי�, תתאחד הגויה והנשמה

.  במקורה של התעלסות הנשמה�שויח, עונג פנימי חסי� ומאד נעלה
 תכיר כח� ,וכח וגבורה של מעלה תופיע עלי� בעדי עדיי נהורותיה

כל עול� וכל יש , רייצדלות כל , תדע ענות� ודלות�, וגבורת גאונ�
ר� , הוד מל� גאות לבש, שבו יגלה הוד נאוה תהלה, מצד עצמו

וחיי שעה , וחיי עול� וחיי עולמי עולמי�. �ומתנשא שוכ� שחקי
ומה� . שכל ברק ברקי� יתפוצ� לשמשות רבבות, וחיי רגעי רגעי�

,  שמה� נשמות יוברקו,שפעות חיי�, אוצרות זיו, עולמי� יונהרו
ובשמחת נוע� ,  פאר תתאזרנזר, וחוס� ישועות תלבש. אלי� יאתיו

 ,ונית יהיה גורל�ושלטו� וממלכה פנימית וחצ, עליו� ימוזג רוח�
ותעז במדות מל� , וברחמי� רבי� על כל היצור ימולא רוח�

 .לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ד, עולמי�

כל בריה ובריה מוצאה , מ למרות האיחוד הגדול הזה"מ, והדורות
נות� לבהמה , בחוגה הקרוב, ואת תפקידיה, לה את המוכרח לה

וההתכנסות החוגית הזאת אינה . לבני ערב אשר יקראו, לחמה
של הקבעתה של השלשלת ,  את אותה העצה הגדולהמונעת כלל

ולולא זה החסד של הביצור . הגדולה שביצירה לכל מגמותיה
 לא היתה תקומה ,של הצמצו� במקו� ההתרחבות, במקו� הפיזור

ולא היה בא לשכלולו , וכל יצור לא היה מוצא את צרכיו, לכל בריה
ישיותיו והרב והעשיר בא, ואותו העול� הגדול בכללותו, מעול�

וא� הדבר נוהג כ� בעול� . לא היה בא לכלל השלמה, המרובבות
על אחת כמה וכמה שמדה זו נוהגת למכביר , המצומצ� החמרי

הופעה , שכולו מחשבה אחת, זה העול� הגדול, בעול� הרוחני
, זיו קודש ותפארה, מלאה חיי עול�,  עשירה ואיומה,אדירה, אחת

כ מתגברי� "שפלגיו כ, כ כבירי� ומרובי� ה�"שאישיו כ
ופרטיו , שוטפי� ונובעי�, שסוגיו ומיניו מתברכי�, ומתפצלי�

מבור� , שכל אחד מה� הוא עול� מלא, אורותיו וכליו, וניצוציו
 השפעותיה� יוצא המו� רב של שובע שמגלי, באוצרות חיי�
 שיש בו ek`r"k,  של ברואי� ויצורי� אי� חקר,להחיות ע� רב

, של השקטת כל יצור וכל עול� במכונואותה הברכה הגדולה 
ושפ� האשדות של . החבוי בכללות כללותו, למרות הקישור הגדול
כ מותני� "וכ, כ מתפצלי�"כ, כ חטיביי�"החבוי והגלוי ה� כ

עד שלפעמי� רבות מתגלה הקו המפריד והמבדיל , לתנאי� שוני�
. שההגיו� המדוד מתחלש ומתבעת ממנו, ביניה� בדמות סתירה

מעודדת את , מעולפת ספירי הבטחו� העליו�, רה החודרתוההכ
וא� הלב . חשופת אור ורווית ענג קדש, הנשמה בשביעה רוממה

נפשי חמדה בצל יד� לדעת , והנשמה כמהה לחשוק צפונות, יהמה
, וההתנוצצות הגלויה לפניו מברקת, והרוח יוצא וסוקר, כל רז סוד�

אל , פלגי המסתרי�ולפעמי� אינה נקלטת בהתאמה ע� כל אות� 
עבוד ועבוד בעול� אשר . אל תקל בעיני� עבודת קדש�, ירע לב�

, אשרי אד� שמע לי לשקד על דלתתי יו� יו�, שעריו נפתחי� לפני�
וסו� הכבוד . ' כי מצאי מצא חיי� ויפק רצו� מד,לשמר מזוזת פתחי

יבא מל� גבור , ומל� הכבוד בא יבא. השערי� יפתחו, הגדול לבא
יבא , יבא מל� צבאות עליוני� ותחתוני�, יבא גבור מלחמה ,ועזוז

, יתמזג הגלוי והנסתר ,יתאחדו העולמי�. דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו
 ,ומתיקות נעימה. יתקשרו האורות והכלי�, תתאחד הגויה והנשמה

.  במקורה של התעלסות הנשמהיחשפו ,עונג פנימי חסי� ומאד נעלה
 תכיר כח� ,לי� בעדי עדיי נהורותיהוכח וגבורה של מעלה תופיע ע

כל עול� וכל יש , יצורדלות כל , תדע ענות� ודלות�, וגבורת גאונ�
ר� , הוד מל� גאות לבש, שבו יגלה הוד נאוה תהלה, מצד עצמו

וחיי שעה , וחיי עול� וחיי עולמי עולמי�. ומתנשא שוכ� שחקי�
ומה� . שכל ברק ברקי� יתפוצ� לשמשות רבבות, וחיי רגעי רגעי�

,  שמה� נשמות יוברקו,שפעות חיי�, אוצרות זיו, עולמי� יונהרו
ובשמחת נוע� ,  פאר תתאזראזור, וחוס� ישועות תלבש. אלי� יאתיו

 ,ושלטו� וממלכה פנימית וחצונית יהיה גורל�, עליו� ימוזג רוח�
ותעז במדות מל� , וברחמי� רבי� על כל היצור ימולא רוח�

 .חמיו על כל מעשיולכל ור' טוב ד, עולמי�
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שמפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה , יש אופי מחשבה כזה

הוא שולח את קויו על ההופעות , ושרשה בכל צביונו ועושר תכניתו
וחושב האד� שהוא בא . השכליות הגלויות שבדר� עבודת העיו�

 את בעת שהכח הגמור עושה הוא, לדברי� חדשי� מלמטה למעלה
מושכו ומקרבו אל הצפיה הגמורה בכל , פעולתו עליו ממרומיו

אל , בכל עת עמלו בדעת ובכשרו�, והוא הול� ומתקרב. קויה
המקו� הרוחני שש� עומדת היא ההצטיירות הבנויה בכל שכלולה 

שראשי פרקיה ה� ה� המתחילי� , ומלא קומתה של המחשבה
כל אלה ,  שבלשדוועוצ� החיי�, והחלק השכלי. להתגלות בעבודתו

האצור במרומיה של ,  רוב מהתוכ� הנגמר הכמוסל פיבאי� ה� ע
ונמצא שבכמיסה נולדת הנשמה . נשמת אד�' נר ד. הנשמה השכלית

, ומאצלת היא ממנה קוי� ונקודות שונות, המשוכללת בתחלה
עד שהאד� לפי כשרונו מתחיל , מאירות וכהות, בהעתקות רבות

. סדר את ציוריו ולברר את צבעיה�ל, הוא לחפש את אמתיותיו
 והיא , היא המחשבה המטושטשת הרפויה בתחלהתובגילוי נולד
החבויה בגנזי , עפה ומתקרבת אל המחשבה הגמורה, הולכת ועולה

כ� הוא נוהג באומה , וכש� שהדבר נוהג ביחידי� אישיי�. המרומי�
וכ� נוהג . בנשמה ההיסתורית ובכל מעבדיה, שלמה ובמהלכי חייה

על פי המסבות , הדבר בכללות האד� וארחות חייו הרוחניי�
ביחש החבורה , שכלול העול� ובנינומ,  הרוחניות והחמריות,הרבות

ומוב� הדבר שחזיו� כזה . ירידותיה ועליותיה. האנושית הכללית

 ·Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ï-„Ï( 

ielba xenbd qenkd 

שמפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה , יש אופי מחשבה כזה
הוא שולח את קויו על , בכל צביונו ועושר תכניתו, ושרשה

וחושב האד� . ההופעות השכליות הגלויות שבדר� עבודת העיו�
בעת שהכח הגמור , טה למעלהשהוא בא לדברי� חדשי� מלמ

מושכו ומקרבו אל הצפיה , עושה הוא את פעולתו עליו ממרומיו
בכל עת עמלו בדעת , והוא הול� ומתקרב. בכל קויה, הגמורה

שש� עומדת היא ההצטיירות הבנויה , אל המקו� הרוחני, ובכשרו�
שראשי פרקיה ה� ה� , ומלא קומתה של המחשבה, בכל שכלולה

ועוצ� החיי� , והחלק השכלי. ות בעבודתוהמתחילי� להתגל
, מהתוכ� הנגמר הכמוס, פ רוב"ע, כל אלה באי� ה�, שבלשדו

ונמצא . נשמת אד�' נר ד. האצור במרומיה של הנשמה השכלית
ומאצלת היא ממנה , שבכמיסה נולדת הנשמה המשוכללת בתחלה

עד שהאד� , מאירות וכהות, בהעתקות רבות, קוי� ונקודות שונות
, לסדר את ציוריו, מתחיל הוא לחפש את אמתיותיו, כשרונולפי 

 היא המחשבה המטושטשת הובגילוי נולד. ולברר את צבעיה�
עפה ומתקרבת אל המחשבה ,  והיא הולכת ועולה,הרפויה בתחלה

וכש� שהדבר נוהג ביחידי� . החבויה בגנזי המרומי�, הגמורה
בנשמה , כ� הוא נוהג באומה שלמה ובמהלכי חייה, אישיי�

וכ� נוהג הדבר בכללות האד� וארחות . ההיסתורית ובכל מעבדיה
שכלול ל, על פי המסבות הרבות הרוחניות והחמריות, חייו הרוחניי�

ירידותיה .ביחש החבורה האנושית הכללית, העול� ובנינו
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עד , מתגלה בכל הוד יפיו וחוטב תכסיסו בכללות היש ואור ההויה
 .'ב לכו ונלכה באור ד בית יעק,הגיענו להצפיה העליונה

וחוטב , מתגלה בכל הוד יפיו, שחזיו� כזה, ומוב� הדבר. ועליותיה
 ,עד הגיענו להצפיה העליונה,  ההויהבכללות היש ואור, תכסיסו

 .'בית יעקב לכו ונלכה באור ד
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מהרסי� את כל , מרוב הופעת אור�, מתו� גדל�, הסתרי� העליוני�
אמנ� באמת . הסדרי� הקבועי� בתכונת השכל הטבעי הפשוט

שהוא חידוש , אבל החידוש הזה. מחדשי� ה� את כחו בכח כללות�
יבא רק אחרי השיקוע העמוק , הרוחניי� בצורת� העליונההחיי� 

,  פוגש הבלבול וערבוב הסדר את האד�, אבל לפני זה,ביאורי הדעת
 מצד התכונה הטבעית החדורה עמוק באד� בצורתו ,והשנאה

 ,אמנ�. באה לכל הדרישה החבויה, הרוחנית הקבועה בו בטבע
.  עליונהאהבה, בתוכיותה של שנאה זו אהבה רבה גנוזה היא

שא� כל , רותו הרוחניתי כל אשר יזדכ� האד� בח,וההכרה מתגברת
 כל , תתרחב לפניו בעוצ� יסודה, והרת עול� של כל הכרה,מדע

 ודעת לנפשו ,אז תבא חכמה בלבוe, אשר שפעת הרזי� ישביעוהו
 וכל , ההרגשה האיסטטיתטותרופ, והנורמליות של שכל הישר. ינע�

תשוב ,  בבריאות טבעיותה, יופי ונשגבצורה בהירה טבעית של כל
 בהרחבה אשר לא היתה יכולה להיות ג� ,להזריח לו בזוהר עליו�

ורישומי . משוערת לפני החדירה אל עומק הרזי� אשר בסוד ישרי�
אשר הושרשה לפני הופעת האור במעמקי , השנאה הקדומה

שהוא שמירת הגבול בי� שני , יבאו לשימוש� היותר מכוו�, הנשמה
ובאי� , באופ� שכל אחד קיי� הוא תמיד בצביונו, עולמי� הללוה

הוא מופיע במלא , צור� של שו� הפרעה ושו� ביטול מתכונותיו
.  מתלבש ומתקשר בחברו,משפיע ומקבל שפעת עולמי�, זוהר חייו

 ותחתיה באה, וצרת השנאה והקנאה הרוחנית הפנימית סרה לגמרי
ות� יחד של שני שבהתאחד, הגבלה בריאהו תהכרה מחוטב

בעירוב פעולותיה� , במלא צביונ�, הגלוי והנסתר, העולמי�
. בכל הדר גאונו, יבנה ויתכונ� עול� מלא, בתכונה בנינית ומסודרת

הטבע הגשמי , ומה שלמעלה ומה שלמטה ממנו, החק ומקורו
מעומק מאפליה� עד , החיי� ביסוד�, והרוחני ע� כל שרשיו

ונחלי השיגוב . מתכנסי� לחטיבה אחתיחד , למעלה מכל זהרי אור�
, צדקות נצמחות, וישועות מתחדשות. והרוממות שוטפי� בגדל�

 .וע� נברא ק� להלל יה
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מהרסי� את כל , מרוב הופעת אור�, מתו� גדל�, הסתרי� העליוני�
אמנ� באמת . וטהפש, הסדרי� הקבועי� בתכונת השכל הטבעי

שהוא חידוש , אבל החידוש הזה. מחדשי� ה� את כחו בכח כללות�
יבא רק אחרי השיקוע העמוק , החיי� הרוחניי� בצורת� העליונה

, אבל לפני זה פוגש הבלבול וערבוב הסדר את האד�. ביאורי הדעת
החדורה עמוק באד� בצורתו , והשנאה מצד התכונה הטבעית

אמנ� . באה לכל הדרישה החבויה, הרוחנית הקבועה בו בטבע
. אהבה עליונה, בתוכיותה של שנאה זו אהבה רבה גנוזה היא

שא� כל ,  כל אשר יזדכ� האד� בחרותו הרוחנית,וההכרה מתגברת
 כל אשר ,מדע והרת עול� של כל הכרה תתרחב לפניו בעוצ� יסודה

. אז תבא חכמה בלבו ודעת לנפשו ינע�, שפעת הרזי� ישביעוהו
 וכל , ההרגשה האיסטטיתופשטות, שכל הישרdמליות של והנור

תשוב , צורה בהירה טבעית של כל יופי ונשגב בבריאות טבעיותה
 בהרחבה אשר לא היתה יכולה להיות ג� ,להזריח לו בזוהר עליו�

ורישומי .  אשר בסוד ישרי�,משוערת לפני החדירה אל עומק הרזי�
אור במעמקי אשר הושרשה לפני הופעת ה, השנאה הקדומה

שהוא שמירת הגבול בי� שני , יבאו לשימוש� היותר מכוו�, הנשמה
ובאי� , באופ� שכל אחד קיי� הוא תמיד בצביונו, העולמי� הללו

הוא מופיע במלא , צור� של שו� הפרעה ושו� ביטול מתכונותיו
.  מתלבש ומתקשר בחברו,משפיע ומקבל שפעת עולמי�, זוהר חייו

ותחתיה באה , רוחנית הפנימית סרה לגמריוצרת השנאה והקנאה ה
שבהתאחדות� יחד של שני , והכרה מחוטבת, הגבלה בריאה

בעירוב פעולותיה� , במלא צביונ�, הגלוי והנסתר, העולמי�
. בכל הדר גאונו, יבנה ויתכונ� עול� מלא, בתכונה בנינית ומסודרת

הטבע הגשמי , ומה שלמעלה ומה שלמטה ממנו, החק ומקורו
מעומק מאפליה� עד , החיי� ביסוד�, י ע� כל שרשיווהרוחנ

ונחלי השיגוב . יחד מתכנסי� לחטיבה אחת, למעלה מכל זהרי אור�
, צדקות נצמחות, וישועות מתחדשות. והרוממות שוטפי� בגדל�

 .וע� נברא ק� להלל יה
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וא ה, ובכל החכמה בכלל, התוכ� המחלק את הנגלה מהנסתר בתורה
האיש שהוא מוכ� . מפני התכונות המחולקות של בעלי ההכרות

עדינות .  איננו צרי� להשלמת אישיותו לכל חזיו� מיסתי,לנגלות
נפשו ומוסריותו משתלמות על פי אות� הקליטות של הרוחניות שה� 

, וא� בישראל וב� תורה אנו עסוקי�. נקלטות מכל הכרה גלויה
על ידי ההצטברות , וש פנימיבח, נשמתו הישראלית משתלמת יפה

 עושה לה מה� תוכ� איוה.  שמצטברות בקרבהzeiyrn של ידיעות
שיש איזה עשירות , וביסוד הדבר מוכרחי� אנו לומר. רוחני עשיר

 שהיא גורמת לה� שאינ� , אצל בעלי הנגלהzirah מיסתית
מפני שכבר יש , צריכי� לעיבוד של תוכני� רוחניי� אציליי�

השובע הזה מביא .  המספיק מסוגו של רעיו� נאצלבתוכיות� עני�
מוצאי�  �ה ,�ופיולה, לה� פעמי� בחילה בכל העניני� הנסתרי�

ודרכי חייה� נעשי� , ידיעות פרטיות מעשיותל מחסור גדול בעצמ�
וזהו הדבר הדוח� אות� , ממולאי� מכשולי� כפי חסרו� ידיעת�

,  מזה�ופילה ה� בעלי הנסתר. להיות מרבי� בהויות ודקדוקי עשיה
הדר� המעשי כמו ישרה , ה� מוצאי� בעצמ� סיפוק ביחס להגלוי

והתוכ� , בעת המאורע, הספקות נפתרי� אצל� בלא לאות, לפניה�
ה� .  הוא אצל� מלא תביעות על שכלולו,הרוח המסתרי, הצנוע

, מרגישי� מי� רעבו� נורא וצמאו� אדיר לציורי� כמוסי� ונעלמי�
אינ� נותנות לה� , העולות ברו� התעלומה, �והשאלות רמות הער

ולפחות בפרטיה� וארחות ,  שיתעסקו תמיד בפתרונ�m` ikמנוחה 
חזיו� בלתי מצוי הוא לראות אד� שהדרישה של הנגלה . ציור�

רק א� . תמיד יש איזה ניגוד מזה לזה, והנסתר תהיה בו במילואה
לה� שני  ורואה את הטוב והיקר שסגלו ,האד� נמש� אחר הסביבה

וחפ� הוא , È¯‰„‡באה אליו כמו קנאת סופרי� , הצדדי� בעבודת�
שעל פי רוב פוגש הוא מעצורי� , להיות משביע עצמו בשתי המדות

האנשי� הללו . ומכל מקו� מתאמ� הוא להתגבר עליה�, על דרכו
 ומכל מקו� ה�, הנ� תמיד עמוסי� במשא גדול של דעת מכאבת

mdשסו� כל סו� מהוי� ה� בפרי , מביאי� הרבה טובה לעול� 
ואחר שה� .  זה לזהmd שהשמי� והאר� נושקי�, רוח� עול� חדש

אחרי� כבר יכולי� , מוציאי� חזיו� מורכב זה מ� הכח אל הפועל
, ומתהוה כמו יצירה נפשית קבועה במש� הדורות, לקבל מ� המוכ�

 „Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÏ-ÊÏ( 
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, ובכל החכמה בכלל, בתורה, התוכ� המחלק את הנגלה מהנסתר
האיש שהוא מוכ� . הוא מפני התכונות המחולקות של בעלי ההכרות

עדינות . לות איננו צרי� להשלמת אישיותו לכל חזיו� מיסתילנג
נפשו ומוסריותו משתלמות על פי אות� הקליטות של הרוחניות שה� 

, וא� בישראל וב� תורה אנו עסוקי�. נקלטות מכל הכרה גלויה
על ידי ההצטברות , בחוש פנימי, נשמתו הישראלית משתלמת יפה
ה לה מה� תוכ� רוחני  עושוהוא. של ידיעות שמצטברות בקרבה

שיש איזה עשירות מיסתית , וביסוד הדבר מוכרחי� אנו לומר. עשיר
 שהיא גורמת לה� שאינ� צריכי� לעיבוד של ,אצל בעלי הנגלה

מפני שכבר יש בתוכיות� עני� המספיק , תוכני� רוחניי� אציליי�
השובע הזה מביא לה� פעמי� בחילה בכל . מסוגו של רעיו� נאצל

 מחסור גדול בעצמ� מוצאי� המה ולהפ�, נסתרי�העניני� ה
ודרכי חייה� נעשי� ממולאי� מכשולי� , ידיעות פרטיות מעשיותב

וזהו הדבר הדוח� אות� להיות מרבי� בהויות , כפי חסרו� ידיעת�
ה� מוצאי� בעצמ� ,  מזהלהפ�בעלי הנסתר ה� . ודקדוקי עשיה

הספקות , � כמו ישרה לפניהתהדר� המעשי, סיפוק ביחס להגלוי
הרוח , והתוכ� הצנוע, בעת המאורע, נפתרי� אצל� בלא לאות

ה� מרגישי� מי� . המסתורי הוא אצל� מלא תביעות על שכלולו
והשאלות רמות , רעבו� נורא וצמאו� אדיר לציורי� כמוסי� ונעלמי�

zevgele , אינ� נותנות לה� מנוחה, העולות ברו� התעלומה, הער�
mze`ולפחות בפרטיה� וארחות ציור�, רונ� שיתעסקו תמיד בפת .

חזיו� בלתי מצוי הוא לראות אד� שהדרישה של הנגלה והנסתר 
cgiרק א� האד� . תמיד יש איזה ניגוד מזה לזה,  תהיה בו במילואה

נמש� אחר הסביבה ורואה את הטוב והיקר שסגלו לה� שני 
וחפ� הוא , ‡·È¯‰באה אליו כמו קנאת סופרי� , הצדדי� בעבודת�

שעל פי רוב פוגש הוא מעצורי� , להיות משביע עצמו בשתי המדות
האנשי� הללו . ומכל מקו� מתאמ� הוא להתגבר עליה�, על דרכו

ומכל מקו� ה� , של דעת מכאבת, הנ� תמיד עמוסי� במשא גדול
שסו� כל סו� מהוי� ה� בפרי רוח� , מביאי� הרבה טובה לעול�

ואחר שה� מוציאי� . השהשמי� והאר� נושקי� זה לז, עול� חדש
אחרי� כבר יכולי� לקבל מ� , חזיו� מורכב זה מ� הכח אל הפועל

לתפוש ,במש� הדורות, ומתהוה כמו יצירה נפשית קבועה, המוכ�
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 ואז באמת .עות החלוקות וההפכיות הללו יחדיוולתפוש את המקצ
, בכפלי� לתושיה,  וחכמות בחו� תרנה,ה כח יצירה כפולמתגל
 .ב חזו� ובאר על הלחותוכת, מות חכמהובתעל

ואז באמת מתגלה , את המקצעות החלוקות וההפכיות הללו יחדיו
בתעלמות , בכפלי� לתושיה, וחכמות בחו� תרנה. כח יצירה כפול

 .ו� ובאר על הלחותכתב חז, חכמה
ËÚ˜ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

, בי� מ� העול�, בי� מ� התורה, כל חלק גלוי שאינו מוכר כראוי
cner  הוא כמו מס� מבדיל שמסתיר את האור הנשגב של החלק

ובחק זה . שאינו מושג כי א� בצפיה פנימית בהירה, החבוי והנסתר
.  וחכמהנעוצה היא החובה של השקידה התדירית להרבות תורה

יש שאיזה סדק מתהוה בכותלי המערה , בתור יוצא מ� הכלל
שלא , והאור החבוי מתנוצ� פתאו�, הסותמת את האורה העליונה

 נסי� כאלה צריכי� 86.יותיעל פי הדר� המודרג של הידיעות הגלו
והסדר התדירי הוא לבא . אבל אי� סומכי� על הנס, לקבל בשמחה

 . הכללמהפרטי� אל, מ� הגלוי אל הנסתר

 ‰Î ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÏ( 
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הוא , בי� מ� העול�, בי� מ� התורה, כל חלק גלוי שאינו מוכר כראוי
כמו מס� מבדיל שמסתיר את האור הנשגב של החלק החבוי 

ובחק זה נעוצה . שאינו מושג כי א� בצפיה פנימית בהירה, והנסתר
בתור . להרבות תורה וחכמה, דיריתהיא החובה של השקידה הת

הסותמת את , יש שאיזה סדק מתהוה בכותלי המערה, יוצא מ� הכלל
שלא על פי הדר� , והאור החבוי מתנוצ� פתאו�, האורה העליונה

, נסי� כאלה צריכי� לקבל בשמחה. המודרג של הידיעות הגלויות
והסדר התדירי הוא לבא מ� הגלוי אל . אבל אי� סומכי� על הנס

 .מהפרטי� אל הכלל, הנסתר

262

·Ï¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

וזאת היא . תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד
שהיא , שמבדילה מהסתכלות שכלית פשוטה, טבעה המיוחד לה

שבקושי מקבצת היא אות� למדת , עסוקה תמיד בפרטי� מיוחדי�
י� אליה  קשור,הנשמות המיוחדות לסקירה פנימית. כלל מאוחד

, `mze חצי�וכשלוצער גדול ועמוק ה� מרגישי� , בכל כח חייה�
לעסקי� ,  השפעת הסביבהל ידי עצמ� מפני ההרגל או עדייל ע

בהכיר� , אלא שה� מישבי� את דעת�. רוחניי� או מעשיי� פרטיי�
אבל .  המגמותאתאת הכרח החיי� לעסוק בכל המכשירי� המביאי� 

ולהאיר במוקד� את , במכשירי�בנפש� קשור חפ� נעלה לקצר 
 .האורה המגמתית

 ÂÎ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ó( 

 zillkd zelkzqdd 

וזאת היא . תכונתה של ההסתכלות הרוחנית היא סקירת הכל ביחד
שהיא , שמבדילה מהסתכלות שכלית פשוטה, טבעה המיוחד לה

שבקושי מקבצת היא אות� למדת , עסוקה תמיד בפרטי� מיוחדי�
 הנשמות המיוחדות לסקירה פנימית קשורי� ilra. מאוחדכלל 

, כשנלחצי�וצער גדול ועמוק ה� מרגישי� , אליה בכל כח חייה�
רוחניי� , לעסקי�, י השפעת הסביבה"י עצמ� מפני ההרגל או ע"ע

בהכיר� את , אלא שה� מישבי� את דעת�. פרטיי�, או מעשיי�
אבל .  המגמותואלמלהכרח החיי� לעסוק בכל המכשירי� המביאי� 

ולהאיר במוקד� את , בנפש� קשור חפ� נעלה לקצר במכשירי�
 .האורה המגמתית
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ע� כל חלק הגה , ההולכת ע� כל משפט, ישנה התגלות פרטית
שרוח , וישנה התגלות כללית, ע� כל מלה ואות, מגזרות הגיוניות
ויש . תגלהשל תעופת רוח מ, של אורח חיי�, שלו� של ספר

כ היא "שהכלליות מתגברת עד שהיא מכהה את הפרטיות ואח
ובתמונת חיי� יותר , חוזרת וממציאה אותה בבהירות יותר גדולה

בכל , בכל תנועה, אלה ארחות הגילוי הולכות בכל עובדה. חשובי�
, משכלל עולמי�', פעולה אשר יעשה האד� בתור עובד עבודת ד

דוקא , העליונה היא דוקא מלאה כלהגדולה . עושה רצונו של מקו�
יש שאורות החיי� מבהיקי� . אי� לפניה קוט�, חודרת בכל מקו�

ויש . מכל תוכ� ועני� הבא לידו של אד� ולחוג מגעו הגשמי והרוחני
לגימה אחר , מפעל אחר מפעל, שה� מבהיקי� הבהקה פרטית

, והבהירות מאירה מכללות כול�, ויש שהאורות משתלבי�. לגימה
, ואות� הנצוצות. מולאה מכל עושר פרטיה� בשפעת ברכהומ

בכל , ששרי רזי תורה עסוקי� בה� להעלות� בכל תוכ� שבחיי�
וה� , בכל שיג ושיח פורצי� דרכ�, בכל משא ומת�, מאכל ומשתה

ודעות , אורות דמיוני� עשירי�, מתלכדי� לאבוקות גדולות נשאות
, מציאויות ודאיותומנשאי� את הנשמה לרומי , עליונות טהורות

מרוב תגבורת כח החיי� , שכל חקרי לב אנוש מתעלפי� ש�
 . וצדיקי� ישמחו ויעלצו לפני אלהי� וישישו בשמחה, שבשטפיה�

 ÊÎ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ó( 
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ע� כל חלק הגה , ההולכת ע� כל משפט, ישנה התגלות פרטית
שרוח , וישנה התגלות כללית, ואותע� כל מלה , מגזרות הגיוניות
ויש . של תעופת רוח מתגלה, של אורח חיי�, שלו� של ספר

כ היא "שהכלליות מתגברת עד שהיא מכהה את הפרטיות ואח
ובתמונת חיי� יותר , חוזרת וממציאה אותה בבהירות יותר גדולה

בכל , בכל תנועה, אלה ארחות הגילוי הולכות בכל עובדה. חשובי�
, משכלל עולמי�',  יעשה האד� בתור עובד עבודת דפעולה אשר

דוקא , הגדולה העליונה היא דוקא מלאה כל. עושה רצונו של מקו�
יש שאורות החיי� מבהיקי� . אי� לפניה קוט�, חודרת בכל מקו�

ויש . מכל תוכ� ועני� הבא לידו של אד� ולחוג מגעו הגשמי והרוחני
לגימה אחר , עלמפעל אחר מפ, שה� מבהיקי� הבהקה פרטית

, והבהירות מאירה מכללות כול�, ויש שהאורות משתלבי�. לגימה
, ואות� הנצוצות. וממולאה מכל עושר פרטיה� בשפעת ברכה

בכל , ששרי רזי תורה עסוקי� בה� להעלות� בכל תוכ� שבחיי�
וה� , בכל שיג ושיח פורצי� דרכ�, בכל משא ומת�, מאכל ומשתה

ודעות , אורות דמיוני� עשירי�, אותמתלכדי� לאבוקות גדולות נש
, ומנשאי� את הנשמה לרומי מציאויות ודאיות, עליונות טהורות

מרוב תגבורת כח החיי� , שכל חקרי לב אנוש מתעלפי� ש�
 . וצדיקי� ישמחו ויעלצו לפני אלהי� וישישו בשמחה, שבשטפיה�
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להמסתכלי� , �התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליו
להוביל את ההופעה המציירת ונותנת נשמה להמדע , המוכשרי�

מונעת היא את השקידה , רש שרשה היותר עליו�ובפרטיותיו מש
מפני שהיא דוחקת תמיד את החפ� הפנימי למצא שפע , הכמותית

והתוכ� הפרטי הוא , עדי� וחיי חכמה מרוחבה בכל אות ובכל פרט
. � ומתפצלי� זה מזה בהתגלות�והדברי� מסתעפי, תמיד סתו�

ÂÏÂ‡Ïלא היתה כל ,  המתינו בני אד� עד הגלות לה� האור השרשי
וכל מוסר וכל נימוס וכל התפתחות מעשית לא , חכמה מתפתחת

אבל ההכרח שמוליד את הפרטי� לא יוכל . היתה מנצחת בעול�
. לעקור את החשק הרחב שלב העדיני� הגדולי� הומה וחושק אליו

,  השפעת האמונה הגדולה שהכל נובע ממעי� האלהיומכא� באה
 וגודל וקוט� יחד , שהכל שוה בה,והכל נער� בער� המגמה העליונה

.  המתקנת את העול� כולו,עושי� את החטיביות של החשיבות
. יתלכדו ולא יתפרדו, ומשתלבי� השמות הויה ואדנות בחוברת

רוה צמאי� ומ, מפי� הוא את מעיניו, ונוע� התורה הול� ומתגבר

 ÁÎ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ó(
 zeihxtde zixewnd drtedd 

להמסתכלי� , התשוקה העליונה שיש במדע הרוחני העליו�
המציירת ונותנת נשמה להמדע , יל את ההופעהלהוב, המוכשרי�
מונעת היא את השקידה , משרש שרשה היותר עליו�, בפרטיותיו

מפני שהיא דוחקת תמיד את החפ� הפנימי למצא שפע , הכמותית
והתוכ� הפרטי הוא , עדי� וחיי חכמה מרוחבה בכל אות ובכל פרט

 ÂÏÂ. והדברי� מסתעפי� ומתפצלי� זה מזה בהתגלות�, תמיד סתו�
לא היתה כל חכמה , המתינו בני אד� עד הגלות לה� האור השרשי

וכל התפתחות מעשית לא היתה , וכל מוסר וכל נימוס, מתפתחת
אבל ההכרח שמוליד את הפרטי� לא יוכל לעקור . מנצחת בעול�

ומכא� . שלב העדיני� הגדולי� הומה וחושק אליו, את החשק הרחב
והכל , מעי� האלהיd נובע משהכל, באה השפעת האמונה הגדולה

וגודל וקוט� יחד . נער� בער� המגמה העליונה שהכל שוה בה
. עושי� את החטיביות של החשיבות המתקנת את העול� כולו

. יתלכדו ולא יתפרדו, ומשתלבי� השמות הויה ואדנות בחוברת
ומרוה צמאי� ,מפי� הוא את מעיניו,ונוע� התורה הול� ומתגבר
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, ובני אד� בצל כנפי� יחסיו�, מה יקר חסד� אלהי�. נחלי עדניומ
דעי� וצדקת� ומש� חסד� לי, ירוי� מדש� בית� ונחל עדני� תשק�

 .לישרי לב

, ובני אד� בצל כנפי� יחסיו�, יקר חסד� אלהי�מה . נחלי עדניוב
מש� חסד� לידעי� וצדקת� , ירוי� מדש� בית� ונחל עדני� תשק�

 .לישרי לב
Ë� ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
אינ� יכולות להוציא , ההופעות הכלליות כשה� מתגלות ברוח האד�

באצילות� העשירה ה� מתנוססות בעושר י א� כ, פרטי� מתוכ�
זהו החסרו� הבא . חדי� כול� יחד בחטיבה אחתהמאו, גווניה�

מתקטנת היא , כשבא התור להוצאת פרטי�. מתו� רו� ושיגוב
, הולכי� ונזרחי�והפרטי� , האורה מתמעטת, ההופעה העליונה

, נובעי� ממעינ� הנובע, מתהדרי� ומתגדלי� ה�, רבי� וחשובי�
יב העסק הפרטי שבפרטי� מרח. אשר כפי פ� קט� הול� הוא ונפתח

, הוא את הדעת לפי ער� העומק הלשדי שיש בתמצית� של הפרטי�
. שהוא טל החיי� של הכללי� העליוני� המופיע בה� מאור חייו

המתעלה , גניזתו של טל אורות זה היא בנקודת הרצו� שבהכרה
 ,העוסק בתורה לשמה. תולדות הכלל, לאידיאל עליו� בחיי הפרטי�

, הול� ומתבר� עמו, מזוכ�שמתחבר לרצונו ה, הרי האור הכללי
אבל העוסק . מלכות וממשלה וחיקור די�, ומוש� לו שפעת גודל

,  פרטיו מיובשי� ה� מלשד הרצו� האידיאלי,בתורה שלא לשמה
, והרי הוא מגר� גרמי, והפרטיות שבה� אוכלת את מוח עצמותיה�

להוסי� אור רצוני עליו� בעזוז , ואינו בא לתעודתו שנוצר בגללה
ולהוסי� בכלל זיו , להעלות� אל עילוי הכלל, פרטיי�החיי� ה

קדושי הדעה צופי� את . צביוני חדש על ידי עושר הבא ממשפלי�
וה� צמאי� לאור , אור הפרטיות כשה� עסוקי� בכללי כלליות

בהיות� עסוקי� , ומזדהרי� בגדלו וח� קדשו, שוקקי� אליו, הכללי
 . שקוצדק ושלו� נ, חסד ואמת נפגשו. בפרטי פרטי�

 ËÎ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ó-‰Ó( 

 zeihxtde zeillkd zitv 

אינ� יכולות להוציא , כשה� מתגלות ברוח האד�, ההופעות הכלליות
א באצילות� העשירה ה� מתנוססות בעושר "כ, פרטי� מתוכ�

זהו החסרו� הבא . המאוחדי� כול� יחד בחטיבה אחת, גווניה�
מתקטנת היא , הוצאת פרטי�כשבא התור ל. מתו� רו� ושיגוב
, רבי� וחשובי�, והפרטי�, האורה מתמעטת, ההופעה העליונה

, נובעי� ממעינ� הנובע, מתהדרי� ומתגדלי� ה�, הולכי� ונזרחי�
העסק הפרטי שבפרטי� מרחיב . אשר כפי פ� קט� הול� הוא ונפתח

, הוא את הדעת לפי ער� העומק הלשדי שיש בתמצית� של הפרטי�
. יי� של הכללי� העליוני� המופיע בה� מאור חייושהוא טל הח

המתעלה , גניזתו של טל אורות זה היא בנקודת הרצו� שבהכרה
העוסק בתורה לשמה . תולדות הכלל, לאידיאל עליו� בחיי הפרטי�

, הול� ומתבר� עמו, שמתחבר לרצונו המזוכ�, הרי האור הכללי
אבל העוסק . מלכות וממשלה וחיקור די�, ומוש� לו שפעת גודל

, בתורה שלא לשמה פרטיו מיובשי� ה� מלשד הרצו� האידיאלי
, והרי הוא מגר� גרמי, והפרטיות שבה� אוכלת את מוח עצמותיה�

להוסי� אור רצוני עליו� בעזוז , ואינו בא לתעודתו שנוצר בגללה
ולהוסי� בכלל זיו , להעלות� אל עילוי הכלל, החיי� הפרטיי�

קדושי הדעה צופי� את .  הבא ממשפלי�צביוני חדש על ידי עושר
וה� צמאי� לאור , אור הפרטיות כשה� עסוקי� בכללי כלליות

בהיות� עסוקי� , וח� קדשו, ומזדהרי� בגדלו, שוקקי� אליו, הכללי
 . צדק ושלו� נשקו, חסד ואמת נפגשו. בפרטי פרטי�
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מה של המחשבה  מצמצויסורי� גדולי� סובל בעל הנשמה הרחבה
  ולסבול את היסורי� הללו,אבל הוא צרי� להתגבר. בפרט מיוחד

הקלת . שה� ה� המביאי� אותו לאושר היותר גדול, באהבה
שהדעת הכללית היא הדורשת , היסורי� באה מהבירור שיתברר לו
והבינה הפרטית היא , ותהיעליונאת הרחבתה הבלתי מפורטת מפני 
וכשגלי הדעת . ירור� המדויקכבר סופגת את כל הפרטי� בב

אז באמת צריכי� לת� מקו� לההפשטה , משתפכי� על הנפש
ומניחה את , אבל היא חולפת.  שו� תואר87מגבלתשאינה , העליונה

שש� השפעה זו עצמה מגלה את , השפעתה הגדולה באוצר הבינה
חופשתה על ידי השמירה הדייקנית של פרטי הדברי� והגלמת� 

 .המוגבלת

„Â˜‰ ˙ÓÎÁ Ï ˘)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ó( 

zihxt dpiae zillk zrc 

 מצמצומה של המחשבה בעל הנשמה הרחבה סובל יסורי� גדולי�
, אבל הוא צרי� להתגבר ולסבול את היסורי� הללו. בפרט מיוחד

הקלת . שה� ה� המביאי� אותו לאושר היותר גדול, באהבה
ת שהדעת הכללית היא הדורש, היסורי� באה מהבירור שיתברר לו
והבינה הפרטית היא , עליונותהאת הרחבתה הבלתי מפורטת מפני 

וכשגלי הדעת . כבר סופגת את כל הפרטי� בבירור� המדויק
אז באמת צריכי� לת� מקו� לההפשטה , משתפכי� על הנפש

ומניחה את , אבל היא חולפת.  שו� תוארמקבלתשאינה , העליונה
מה מגלה את שש� השפעה זו עצ, השפעתה הגדולה באוצר הבינה

והגלמת� , חופשתה על ידי השמירה הדייקנית של פרטי הדברי�
 .המוגבלת
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יש אד� . אי� כל האנשי� שוי� בדרכי� של השלמת� הרוחנית
וכל מה , שתמצית לשדו הרוחני יוכל להיות מבוצר במקו� אחד

 את עצמו ימצא, עיוניו ורגשותיו, לימודיו, שיתרכזו יותר מחשבותיו
ובהירות הדעה , ועיטור המדות והתכונות, יותר בנוי ומשוכלל

ויש אד� שרכושו הרוחני .  יופיעו עליו בהדר�,בהארת נשמתו
, ומוכרח הוא לפזר את מדעו ואת רגשותיו, מפוזר על כל ראש דר�

גות על גבי יוהריכוז והפיזור הזה יש בה� מדר. וממרחק יביא לחמו
ויש אד� .  ופיזור חו� מפיזור, מריכוזריכוז לפני�, גותימדר

מוכרח הוא לתכונה ריכוזית וג� לתכונה , ששולטי� בו שני הכחות
ובעת אשר תכונת הריכוז שולטת עליו לא יוכל לסבול שו� , פיזורית

 אשר רוח הפיזור מתגלה עליו לא יוכל 88עתaו, תוכ� של פיזור
ובסוד הנהגת  ,והדבר נוהג ג� כ� בעמי� שלמי�. לסבול שו� ריכוז

dובתקופות הגדולות של , וריות העממיותתסיבהופעת הה, עולמי�
חידוש� , הירוס�, בנינ� ,mzelrzd, ת�יהוי, יצירת�, העולמות

 .והתעלות�

 ‡Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÓ( 

xeftde fekxd zpekz 

יש אד� . אי� כל האנשי� שוי� בדרכי� של השלמת� הרוחנית
וכל מה , יוכל להיות מבוצר במקו� אחדשתמצית לשדו הרוחני 

ימצא את , ורגשותיו, עיוניו, לימודיו, שיתרכזו יותר מחשבותיו
ובהירות הדעה , ועיטור המדות והתכונות, עצמו יותר בנוי ומשוכלל

ויש אד� שרכושו הרוחני . בהארת נשמתו יופיעו עליו בהדר�
, רגשותיוומוכרח הוא לפזר את מדעו ואת , על כל ראש דר�, מפוזר

והריכוז והפיזור הזה יש בה� מדרגות על גבי . וממרחק יביא לחמו
ויש אד� . ריכוז לפני� מריכוז ופיזור חו� מפיזור, מדרגות

וג� לתכונה , מוכרח הוא לתכונה ריכוזית, ששולטי� בו שני הכחות
ובעת אשר תכונת הריכוז שולטת עליו לא יוכל לסבול שו� , פיזורית

ועת אשר רוח הפיזור מתגלה עליו לא יוכל לסבול , תוכ� של פיזור
, והדבר נוהג ג� כ� בעמי� שלמי� ובסוד הנהגת עולמי�. שו� ריכוז

, ובתקופות הגדולות של העולמות, בהופעת ההסטוריות העממיות
 .חידוש� והתעלות�, הירוס�, בנינ�, הוית�, יצירת�
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הבנה dהיא מנגדת בטבעה ל, ההופעה הפנימית לחוש את הנשגב
ושני הכחות יחד דוקא . באיכות ובכמות של החזיונות,הפרטית

 ·Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÓ-ÁÓ( 

zihxtde zillkd dpekzd 

היא , שגב את הנdci lrלחוש , mc`l d`ad, ההופעה הפנימית
ושני .באיכות ובכמות של החזיונות,מנגדת בטבעה להבנה הפרטית
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ואת , את הרוחניות האנושית, משלימי� ה� את התכונה העולמית
בסקירתו היותר עליונה ,  של העול� כולו89המהותיות הרוחנית

 וההבחנה ,הההכרה האלהית בעומק ובהירות תוכנה. ומקיפה
 ה זי� סותר�ה, רת היש הפרטי והכללי וסעיפיוהמדעית בניתוח הכ

 אחדות ה ע� זה זי� מאוחד�שהכש� ,  סתירה סוביקטיביתהאת ז
ה� , המחטטי� בפרטיו, המוכשרי� להכרת הטבע. אוביקטיבית

בעומק טבע� חסרי� אותו הגעגוע האלהי בתור דרישה עמוקה 
וקל וחומר שמחוסרי� ה� עומק העלאת המחשבה ברו� , מקורית

והאלהיי� שוטפי� ה� . ביו� העולמי בדר� פתרונו האלהיהח
ואי� לה� אותו , ומחשבותיה� עפות ה� בגבהי מרומי�, הגיונותיה�

כאותו , בעומק החזיונות המציאותיי� ÁÏ„¯Âהכח ואותו הצמאו� 
וכיוצא בו בכל ענפי� . הצמאו� הטפוסי של אבירי חכמי הטבע

נושאי , ל אנשי קודשוחוש האמונה וההערצה ש, הבקורת. חשובי�
חלוקי� המה זה , שבה� אוצרות חיי עול� גנוזי�, המסורות הגדולות

הפשט והדרוש מתפלגי� ה� על פי . מזה בעומק הבדלה פסיכית
אמנ� בכל . מחזיקיה� ותובעיה�, הנושאי� העקריי� שלה�

ובתו� ,  התוכ� המאחד האוביקטיבי מכה את גליו,ההבדלה הזאת
ומיוחדי� גאוני . יה לרכוש של חברתהכל סיעה יש הכרה ונט

התכונה  ,בצבור. גאוני� שמתרוממי� על ההבדל הסוביקטיבי
והמאחדת , המחטבת את האינדיוידואליות ,המבדילה את הפרטי�

, אלה שני כחות איתני� וסותרי�, ומשוה את הכל באיכות צבוריותה
גלי י� אורותיה� בוטשי� זה , מכי� ה� את כח קויה� זה על זה

במקו� שהגדולה היצירתית יוצאה עד כדי התמזגות עצמית . זהב
שמה ,  הסותרי� מצד צמצומי הכלי� הסוביקטיבי�,של התוכני�

נפלא הוא כח� של ישראל באיחוד זה . מתגלה אור הברכה העליונה
כמו , של ההתפרדות האינדיוידואלית ע� החטיבות האחדותית

 ע� תכונת ,ר אמוני�שהוא מצוי� בעומק האמונה של גוי צדיק שומ
הבחנת הבריאה במהותיותה , ההכרה החודרת של ע� חכ� ונבו�

 בקרת מחוורה על ,ע� סגולת ההתנשאות למרומי מקורה, ופרטיה
והערצה עמוקה לכל חכמי קודש , כל אישיות ג� היותר גדולה

, ראי שמוומשה ואהר� בכהניו ושמואל בק. 'המתהלכי� ע� ד
תיו ושמרו עד, בעמוד ענ� ידבר אליה� .והוא יענ�' ראי� אל דוק

 ,אל נשא היית לה�, `c 'mzipr dz` epidl, וחק נת� למו
 כי קדוש ,אלהינו והשתחוו להר קדשו' רוממו ד, ונק� על עלילות�

 .אלהינו' ד

את הרוחניות , הכחות יחד דוקא משלימי� ה� את התכונה העולמית
בסקירתו היותר , ואת המהותיות הרוחנית של העול� כולו, האנושית

הההכרה האלהית בעומק ובהירות תוכנה וההבחנה . עליונה ומקיפה
ה� סותרות זו , כרת היש הפרטי והכללי וסעיפיובניתוח ה, המדעית

 אחדות שה� מאוחדות זו ע� זוכש� ,  סתירה סוביקטיביתאת זו
r" t, המחטטי� בפרטיו, המוכשרי� להכרת הטבע. אוביקטיבית

aexבתור דרישה ,  ה� בעומק טבע� חסרי� אותו הגעגוע האלהי
בה וקל וחומר שמחוסרי� ה� עומק העלאת המחש, עמוקה מקורית

והאלהיי� שוטפי� ה� . בדר� פתרונו האלהי, ברו� החביו� העולמי
ואי� לה� אותו , ומחשבותיה� עפות ה� בגבהי מרומי�, הגיונותיה�

כאותו ,  בעומק החזיונות המציאותיי�Â˜ÁÏ¯הכח ואותו הצמאו� 
וכיוצא בו בכל ענפי� . הצמאו� הטפוסי של אבירי חכמי הטבע

נושאי , ה וההערצה של אנשי קודשוחוש האמונ, הבקורת. חשובי�
חלוקי� המה זה , שבה� אוצרות חיי עול� גנוזי�, המסורות הגדולות

מתפלגי� ה� על פי , הפשט והדרוש . מזה בעומק הבדלה פסיכית
אמנ� בכל . מחזיקיה� ותובעיה�, הנושאי� העקריי� שלה�

ובתו� כל , ההבדלה הזאת התוכ� המאחד האוביקטיבי מכה את גליו
ומיוחדי� גאוני גאוני� .  יש הכרה ונטיה לרכוש של חברתהסיעה

התכונה המבדילה את  ,בצבור. שמתרוממי� על ההבדל הסוביקטיבי
והמאחדת ומשוה את הכל , המחטבת את האינדיוידואליות ,הפרטי�

מכי� ה� את , וסותרי�, איתני�, אלה שני כחות, באיכות צבוריותה
במקו� . ה� בוטשי� זה בזהגלי י� אורותי, כח קויה� זה על זה

שהגדולה היצירתית יוצאה עד כדי התמזגות עצמית של התוכני� 
שמה מתגלה אור , הסותרי� מצד צמצומי הכלי� הסוביקטיבי�

נפלא הוא כח� של ישראל באיחוד זה של . הברכה העליונה
כמו שהוא , ההתפרדות האינדיוידואלית ע� החטיבות האחדותית

 גוי צדיק שומר אמוני� ע� תכונת ההכרה מצוי� בעומק האמונה של
בקרת מחוורה על כל אישיות ג� היותר , החודרת של ע� חכ� ונבו�

הבחנת ', והערצה עמוקה לכל חכמי קודש המתהלכי� ע� ד, גדולה
ע� סגולת ההתנשאות למרומי , הבריאה במהותיותה ופרטיה

' קראי� אל ד, משה ואהר� בכהניו ושמואל בקראי שמו. מקורה
אל , שמרו עדתיו וחק נת� למו, בעמוד ענ� ידבר אליה�, הוא יענ�ו

אלהינו והשתחוו להר ' רוממו ד, נשא היית לה� ונק� על עלילות�
 .אלהינו' קדשו כי קדוש ד
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העונג יבא .  ימצא קוצר רוח יחד ע� עונג,בכל חכמה שהאד� עוסק
, החיי� הרוחניי� בנשמתומהתפשטות אור , לו מהרחבת ידיעותיו

וקוצר הרוח יבא לו מהצמצו� שכל חכמה מצמצמת עצמה 
רבת , ביחוד יסבול בעל הנשמה העשירה. באופקיה המיוחדי� לה

 ÌÈ˙Â‰Óמהצמצו� של החכמות העסוקות ב, השירה והתפארת
, ביותר יגדל הכאב בעת אשר בעלי מקצועות. חיצוניי� ומקריי�

וה� שבעי� ,  של תוספות הדעתשלא טעמו כלל את טע� המכאוב
גדולי� וגבוהי� בעיני עצמ� מרוב שלמות שאי� , ושמחי� בחלק�

וה� מושיטי� לנו גרגרי� יבשי� של דברי� , עמו חסרו� בעיניה�
מושיטי� . שבאמת הנ� ביסוד� מלאי� רעננות וחזות הכל, כאלה

,  על פי מעשי� ועובדות חיצוניות90הרצאות היסטוריות, למשל, לנו
ורעי� ה� בחזקת היד את המקצע שה� מסוגלי� לו מכל הארג וק

מוכרחי� אנו להתגבר על . הגדול של ההויה הגדולה בהדר גאונה
 .וללמוד מהמחפשי� הללו את אשר יעלו במצודת�, שוממות רוחנו

אבל מוכרחי� אנו אחר כ� לחדש את פני הדברי� במקוריות� החיה 
בי� א� אנו , וח של הכללבי� א� אנו חפצי� בשכלול הר. והכוללת

סו� כל סו� לא נוכל לשאת בקרות רוח , מות עצמנויחפצי� רק בשל
,  ואת חסרו� החיי� ודלדול התפארת הרוחני,את עניות הדעת

שבעלי המקצועות מביאי� עלינו ברב עשר� ובהמו� ידיעותיה� 
 .˘ÌÈÈÂÒÓ ,È�ÓÈ Â‡ ÈÏ‡Óהערוכה ברוח , רת שלה�ווחריצות הבק

Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ ‚)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÓ-�( 

zerevwnd mevnv 

העונג יבא . בכל חכמה שהאד� עוסק ימצא קוצר רוח יחד ע� עונג
, מהתפשטות אור החיי� הרוחניי� בנשמתו, לו מהרחבת ידיעותיו

שכל חכמה מצמצמת עצמה , וקוצר הרוח יבא לו מהצמצו�
רבת , ביחוד יסבול בעל הנשמה העשירה. באופקיה המיוחדי� לה

 �ÌÈ‡˘Âהעסוקות ב, מהצמצו� של החכמות, רה והתפארתהשי
, ביותר יגדל הכאב בעת אשר בעלי מקצועות. חיצוניי� ומקריי�

וה� שבעי� , שלא טעמו כלל את טע� המכאוב של תוספות הדעת
מרוב שלמות שאי� , גדולי� וגבוהי� בעיני עצמ�, ושמחי� בחלק�

בשי� של דברי� וה� מושיטי� לנו גרגרי� י, עמו חסרו� בעיניה�
מושיטי� . וחזות הכל, שבאמת הנ� ביסוד� מלאי� רעננות, כאלה

, הרצאות היסטוריות על פי מעשי� ועובדות חיצוניות, למשל, לנו
מכל הארג , שה� מסוגלי� לו, וקורעי� ה� בחזקת היד את המקצוע

מוכרחי� אנו להתגבר על . הגדול של ההויה הגדולה בהדר גאונה
. ללמוד מהמחפשי� הללו את אשר יעלו במצודת�ו, שוממות רוחנו

, אבל מוכרחי� אנו אחר כ� לחדש את פני הדברי� במקוריות�
בי� א� , בי� א� אנו חפצי� בשכלול הרוח של הכלל. החיה והכוללת

סו� כל סו� לא נוכל לשאת בקרות , אנו חפצי� רק בשלמות עצמנו
, ת הרוחנירוח את עניות הדעת ואת חסרו� החיי� ודלדול התפאר

ובהמו� ידיעותיה� , שבעלי המקצועות מביאי� עלינו ברב עשר�
 .‰Â˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· Ï·‚ÂÓהערוכה ברוח , וחריצות הבקרת שלה�
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בתורה , במדות, עותיבד, המשיגי� הכוללי� בקרב� כמה ענפי�
, מוכרחי� הענפי� להיות לפעמי� מכחישי� זה את זה, ובעבודה
וה� מוכרחי� להתרומ� . בוי יניקת� במקו� מצומצ�מתו� רי

 „Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '�( 

revwnd ilrae millekd 

בתורה , במדות, בדעות, הכוללי� בקרב� כמה ענפי�, המשיגי�
לפעמי� מכחישי� זה  `mlvפי� להיות מוכרחי� הענ, ובעבודה

וה� מוכרחי� . מתו� ריבוי יניקת� במקו� מצומצ�, את זה
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והשגה , שש� כל הענפי� ה� בחטיבה אחת, למקור האחדות תמיד
 מגדולי� דומכל מקו� צריכי� ה� סע. כללית אחת מחיה את כול�

מפני , שעל פי רוב ה� יותר מפורסמי� בעול�, בעלי מקצע מיוחד
ה יותר ממה  הרב,שההמו� תופש את הזיו של מקצע פרטי שמתרבה
ואלה הנשמות . שהוא תופש את הגודל של עושר רוחני כללי

 משפיעות הרבה עז וקדושה על הנשמות ,המיוחדות בחוג�
בור� ע� י חל ידיוהנשמות הכלליות מתעשרות הרבה ע, הכלליות

הרבה , וה� חוזרות ומשפיעות עליה� שפע גדול מאד, המקצועיות
 כיו� שהוא נשפע לתו� כי כל דבר פרטי. יותר ממה שקבלו מה�

 נהפ� אחר כ� בכח עיכול רוחני לדבר כללי ומקי� ,נשמה כללית
 .הכל לפי ער� הכלליות ומדת ההקפה של הנשמה הכוללת, הכל

שש� כל הענפי� ה� בחטיבה , להתרומ� למקור האחדות תמיד
ומכל מקו� צריכי� ה� . והשגה כללית אחת מחיה את כול�, אחת
שעל פי רוב ה� יותר מפורסמי� , מגדולי� בעלי מקצוע מיוחד, סעד

מפני שההמו� תופש את הזיו של מקצוע פרטי שמתרבה , בעול�
. הרבה יותר ממה שהוא תופש את הגודל של עושר רוחני כללי

ואלה הנשמות המיוחדות בחוג� משפיעות הרבה עז וקדושה על 
י חבור� "והנשמות הכלליות מתעשרות הרבה ע, הנשמות הכלליות

, מאדוה� חוזרות ומשפיעות עליה� שפע גדול , ע� המקצועיות
כיו� שהוא נשפע , כי כל דבר פרטי. הרבה יותר ממה שקבלו מה�

לדבר כללי , בכח עיכול רוחני, נהפ� אחר כ�, לתו� נשמה כללית
הכל לפי ער� הכלליות ומדת ההקפה של הנשמה , ומקי� הכל

 .הכוללת
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אז נתבעי� כל , כשעושי� את התורה למקצע מיוחד בחיי�
 העול� כדי להשלי� את האישיות השלמה שבחכמת המקצעות

אבל כשעולי� עד הרו� של הכרת התורה בתור נושאת כל . כוללת
אז המקצעות כול� , לא בהודכ, כל היש, כל התוכני�, ההכרות

כשלא , בזמ� האמצעי. ומשובע טובה הכל מרווה ,מתענפי� ממנה
ורה בא עדיי� האד� והעול� לאותה המדרגה של שאיבת הכל ממק

אבל כבר בא לידי הצמאו� הכללי עד שאי אפשר לו , של תורה
צרי� הוא להעזר על ידי מקצעות , להיות נסגר במקצע מיוחד

בעומק האמונה שמדי יו� ביומו יוסי� אורה בנוע� הכללי , המדעי�
כל , גה של שאיבת כל הטוביויתקרב יותר לאותה המדר, של תורה

כל ברכה וכל שפעת , ר רוחניכל השקפה וכל עוש, כל חכמה, הכרה
יטהר , וכפי אשר תתגבר אמונתו בקרבו. משדיה של תורה, חיי�
 לו וחשפיו,  תגדל, הרוחנית והמעשית,ושקידתו העליונה, רוחו

 ואז ימצא ברכת ,ממקורה של תורה, כוללות כל, צפונות אדירות
 .בנעימת ירושתה של תורה מורשה, ברכת הכל, האבות

 ‰Ï ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)Â‡‰¯"ÓÚ ‡ ˜ '‡�( 

zerevwnde dxezd zellk 

אז נתבעי� כל , כשעושי� את התורה למקצוע מיוחד בחיי�
כדי להשלי� את האישיות השלמה ,  העול�שבחכמותהמקצועות 

אבל כשעולי� עד הרו� של הכרת התורה בתור נושאת כל . כוללת
אז המקצועות כול� , דכלא בה, כל היש, כל התוכני�, ההכרות

כשלא , בזמ� האמצעי. ומשובע טובה הכל מרווה ,ממנהמתענפי� 
בא עדיי� האד� והעול� לאותה המדרגה של שאיבת הכל ממקורה 

עד שאי אפשר לו , אבל כבר בא לידי הצמאו� הכללי, של תורה
צרי� הוא להעזר על ידי מקצועות , להיות נסגר במקצוע מיוחד

 בנוע� הכללי בעומק האמונה שמדי יו� ביומו יוסי� אורה, המדעי�
כל , ויתקרב יותר לאותה המדרגה של שאיבת כל הטוב, של תורה

כל ברכה וכל שפעת , וכל עושר רוחני, כל השקפה, כל חכמה, הכרה
יטהר , וכפי אשר תתגבר אמונתו בקרבו. משדיה של תורה, חיי�
 לו ותחשפנה, ושקידתו העליונה הרוחנית והמעשית תגדל, רוחו

ואז ימצא ברכת . ממקורה של תורה, ת כלכוללו, צפונות אדירות
 .בנעימת ירושתה של תורה מורשה, ברכת הכל, האבות
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היא מאירה את כל הפרטי� של , יש שחכמה עליונה בהופעתה

ואותה ההארה שהחכמה העליונה , חכמה אחרת נמוכה ממנה
דרכי�  לגמרי ה�, שבילי� הזעירי� של החכמה התחתונהdמאירה ב

שאינ� דומי� כלל לאותו המהל� שהארת השכל באה על , אחרי�
ידו מתו� אותו השורש של זאת החכמה עצמה שהפרטי� מסתעפי� 

חכמות מסודרות , ויש בנידו� זה מעלות על גבי מעלות. ממנה
,  ממרחקי� הולכתהוההופע. י� אלו על גבי אלוידורי� דרגאיבס

מה המונחת למטה מאותה  כל האופק של החכל פניכזריחת שמש ע
ומתו� השביעה של האור שמקבל השורש מהמעלה . המשפעת
 .הפרטי� מסתעפי� בזוהר גדול ומלא, העליונה

 ÂÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·�( 

oeilrd eyxye zenkgd 

היא מאירה את כל הפרטי� של , בהופעתה, יש שחכמה עליונה
העליונה שהחכמה , ואותה ההארה, חכמה אחרת נמוכה ממנה

 לגמרי מגלה, מאירה בשבילי� הזעירי� של החכמה התחתונה
שהארת השכל , שאינ� דומי� כלל לאותו המהל�, דרכי� אחרי�

שהפרטי� , באה על ידו מתו� אותו השורש של זאת החכמה עצמה
חכמות , ויש בנידו� זה מעלות על גבי מעלות. מסתעפי� ממנה

 וההופעות הולכות. ומסודרות בסדורי� דרגאי� אלו על גבי אל
פ כל האופק של החכמה המונחת "כזריחת שמש ע, ממרחקי�

ומתו� השביעה של האור שמקבל השורש . למטה מאותה המשפעת
 .הפרטי� מסתעפי� בזוהר גדול ומלא, מהמעלה העליונה
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הוא שולח , המלא רעננות של חיי� ומציאות, השורש הרוחני החזק
 ˜ˆ‰ כשהנשמה ,ולפעמי�. פי� וענפי ענפי� לאי� תכליתממנו ענ

, שורש במקורוע� ה להאחז aeyl הרי היא מוכרחת, ריבוי הענפי�ב
 להתעלס ע� הענפי� כול� בפני� �כר והיא שבה אח. וכחה מתחדש

מה שמקד� לא , ומפריחה עוד הרבה ענפי� וציצי� ופרחי�, חדשות
שהרזיות , וזהו היסוד. היתה היכולת מגיעה להוציא� לאור העול�

והאידיאליות , העליונות מחזקת את יסוד הויות דאביי ורבא
 .המוסרית את העול� הטכני והחברותי

 ÊÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·�-‚�( 
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הוא שולח , המלא רעננות של חיי� ומציאות, השורש הרוחני החזק
 ÙÈÚ‰כשהנשמה ולפעמי� . ממנו ענפי� וענפי ענפי� לאי� תכלית

וכחה , שורש במקורובהרי היא מוכרחת להאחז , ריבוי הענפי�מ
כ להתעלס ע� הענפי� כול� בפני� "והיא שבה אח. מתחדש
מה שמקד� לא , ומפריחה עוד הרבה ענפי� וציצי� ופרחי�, חדשות

שהרזיות , וזהו היסוד. היתה היכולת מגיעה להוציא� לאור העול�
והאידיאליות , ויות דאביי ורבאהעליונות מחזקת את יסוד ה

 .המוסרית את העול� הטכני והחברותי
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כדי שיוכל לת� לרוחו חופש , צרי� האד� להתעשר בפרטי� תחלה
השוא� , שזהו כל עונג רוח האד�, והרוחה לסקירות כלליות

אחר שבא למדרגה הוגנת של .  הנהר של הבינה העליונה¯Â·ÂÁ˙ל
שה� הולכי� , אז הול� הרוח ויוצר לו ערכי� כלליי�, רטי�רכישת פ

מרחפי� , וכשה� משתלמי� בצביונ�. ומתנשאי� מעל כל הפרטי�
כיונה זו שמרחפת , הערכי� של הבינה העליונה על הפרטי� הרבי�

להוציא מ� הכח אל הפועל את החיי� והאור הגנוז בכל , על קנה
, מהבינה העליונה תבונה חודרת השואבת ל ידיע, פרט ופרט

אז מגיע תור . פרטי� הרבי� בהמו� שינויי גווניה�dומענקת עושר ל
שתובע ממנו שלא תהיינה פעולותיו מצות אנשי� , הגדלות לאד�

כל רגש , כל עבודה וכל מצוה, אלא שכל פעולה וכל הרגל, מלומדה
  באור הכללי הגנוזתהיה מוארה, כל תורה וכל תפלה, וכל רעיו�

 .לפני הופעת פעולת�, ונהנשמה העליב

 ÁÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚�-„�( 
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כדי שיוכל לת� לרוחו חופש , צרי� האד� להתעשר בפרטי� תחלה
השוא� , שזהו כל עונג רוח האד�, והרוחה לסקירות כלליות

אחר שבא למדרגה הוגנת של .  הנהר של הבינה העליונה‰¯Á·˙ל
שה� הולכי� ,  הול� הרוח ויוצר לו ערכי� כלליי�אז, רכישת פרטי�

מרחפי� , וכשה� משתלמי� בצביונ�. ומתנשאי� מעל כל הפרטי�
כיונה זו שמרחפת , הערכי� של הבינה העליונה על הפרטי� הרבי�

להוציא מ� הכח אל הפועל את החיי� והאור הגנוז בכל , על קנה
ומענקת , יונההשואבת מהבינה העל, י תבונה חודרת"ע, פרט ופרט

אז מגיע תור הגדלות . בהמו� שינויי גווניה�, עושר לפרטי� הרבי�
, שתובע ממנו שלא תהיינה פעולותיו מצות אנשי� מלומדה, לאד�

כל רגש וכל , כל עבודה וכל מצוה, אלא שכל פעולה וכל הרגל
, באור הכללי, באור הגנוזתהיה מוארה , כל תורה וכל תפלה, רעיו�
 .לפני הופעת פעולת�, עליונהנשמה הב הגנוז
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לפעמי� אפשר למשו� אור חיי� ורעננות מתו� המקוריות העליונה 
עד שאפילו כח של מר� והזדרזות אפשר לחזק בכל , אל הפרטי�

על ידי , מעשה וחכמה,  מגופי תורה,התפשטות הסעיפי� הפרטיי�
 ההשכלות ההתגברות הנשמתית שבאה מההתעמקות בשרשי

אבל לפעמי� . המקירות בלב נבו� כהקיר בור מימיה, העליונות
, ההתגברות המקורית היא ג� כ� מבליעה עוד יותר את הפרטי�

 ריבוי שפעתה ל ידי ע,ונוטלת היא את האפשרות להתעסק בה�
בעת , אמנ� בליעה זו אינה כי א� לשעה. נעשי� ה� כשרגא בטיהרא

 ומיד כשהאור הזה מתעל� ,תוק� ההזרחה של האור המקורי
 דוקא על ,חוזרת היא השפעה הרעננה להיות נוזלת, במקורו העליו�

לה את פעולת ישפעלה תח, ידי אותה ההתגברות המקורית העליונה
עד שהדברי� יוצאי� חיי� , והיא מבלטת את העז הפרטי ,ההבלעה
חודרי� ,  בכח החיי� והמעשה שבה�,דשני� ורענני�, וקיימי�

לי תלי� וחבילי ית, ומסתעפי� להמו� דקדוקי�, מקי�לעמקי מע
שעוד פע� יזרח האור המקורי , והכל צופה לעת הכושר. חבילות

יבלעו עוד , ויתעלו הפרטי� אל מעלות ההכללה הרוממה, הגדול
, ישאבו בדממה מי מעיניה� המפכי� ממקור עליו�, במקור חייה�

כה יגדל , וכפי אור� ההבלעה. ישתלמו ש� בהשלמה עליונה
צאתו בוכ� יגבר האור הפרטי בכל חשיבותו , החיטוב המפורט

 .צ� סלעוכאש וכפטיש יפ, מהתעלומה

 ËÏ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„�-‰�( 
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לפעמי� אפשר למשו� אור חיי� ורעננות מתו� המקוריות העליונה 
כל עד שאפילו כח של מר� והזדרזות אפשר לחזק ב, אל הפרטי�

על ידי , מעשה וחכמה, התפשטות הסעיפי� הפרטיי� מגופי תורה
שבאה מההתעמקות בשרשי ההשכלות , ההתגברות הנשמתית

אבל לפעמי� . המקירות בלב נבו� כהקיר בור מימיה, העליונות
, ההתגברות המקורית היא ג� כ� מבליעה עוד יותר את הפרטי�

נעשי� ,  שפעתהי ריבוי"ונוטלת היא את האפשרות להתעסק בה� ע
בעת תוק� , אמנ� בליעה זו אינה כי א� לשעה. ה� כשרגא בטיהרא

ומיד כשהאור הזה מתעל� במקורו , ההזרחה של האור המקורי
חוזרת היא השפעה הרעננה להיות נוזלת דוקא על ידי אותה , העליו�

 ,שפעלה תחלה את פעולת ההבלעה, ההתגברות המקורית העליונה
, עד שהדברי� יוצאי� חיי� וקיימי�, פרטיוהיא מבלטת את העז ה

חודרי� לעמקי , דשני� ורענני� בכח החיי� והמעשה שבה�
. וחבילי חבילות, תלי תלי�, ומסתעפי� להמו� דקדוקי�, מעמקי�

, שעוד פע� יזרח האור המקורי הגדול, והכל צופה לעת הכושר
יבלעו עוד במקור , ויתעלו הפרטי� אל מעלות ההכללה הרוממה

ישתלמו , המפכי� ממקור עליו�, ישאבו בדממה מי מעיניה�, ה�חיי
כה יגדל החיטוב , וכפי אור� ההבלעה. ש� בהשלמה עליונה

, צאתו מהתעלומהכ, וכ� יגבר האור הפרטי בכל חשיבותו, המפורט
 . כאש וכפטיש יפצ� סלע
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רחוק אל מה, לפעמי� נח יותר לבא מהסתכלות כללית אל הפרטית
שמתחלת מ� הקרוב לבוא , פושית הרגילהישלא כמדה הח, הקרוב

אמנ� . ומ� הפרטיות לבוא על ידה אל הכללות, על ידו אל הרחוק
מפני שלעומת זוהר , אי� כא� דליגה באמת, המדה היא מדה סדורה

והתמונה הנראית רחוקה היא , הכלליות היא הקרובה לה, הנשמה
ש החוש הפנימי העליו� בתוכני�  וההכרה הסדורית שח,ממהותה

 המתאימה למנוחת הרוח במעמד ההיא ההכרה המיוחד, האציליי�
אמנ� תביעת קודש זאת אינה גומרת את ענינה בהארת השכל . אשרו
זאת היא תביעת . היא תובעת הרמה כללית של החיי�, לבדו

,  השכלבהירת, המקשרת הכל בחטיבה אחת, הקדושה התדירית
ליראיו ובריתו ' סוד ד. והר המוסר וזיקוק המדותט,  הרצו�עדינת

 .להודיע�

 Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰�-Â�( 
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מהרחוק אל , לפעמי� נוח יותר לבוא מהסתכלות כללית אל הפרטית
שמתחלת מ� הקרוב לבוא , שלא כמדה החפושית הרגילה, הקרוב

אמנ� .  ידה אל הכללותומ� הפרטיות לבוא על, על ידו אל הרחוק
מפני שלעומת זוהר , אי� כא� דליגה באמת, המדה היא מדה סדורה

והתמונה הנראית רחוקה היא , הכלליות היא הקרובה לה, הנשמה
שחש החוש הפנימי העליו� בתוכני� , וההכרה הסדורית. ממהותה

המתאימה למנוחת הרוח במעמד , תהיא ההכרה המיוחד, האציליי�
יעת קודש זאת אינה גומרת את ענינה בהארת השכל אמנ� תב. אשרו
זאת היא תביעת . היא תובעת הרמה כללית של החיי�, לבדו

,  השכלבהירות, המקשרת הכל בחטיבה אחת, הקדושה התדירית
ובריתו , ליראיו' סוד ד. טוהר המוסר וזיקוק המדות,  הרצו�עדינות

 .להודיע�
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 אוצר ,אמנ�. ה רואי� את כל העול� כולומתו� בהירות הנשמ
 ובזה היא , את הנשמה מכבליהותמשחרר, הידיעות הבאות מבחו�

וכל מה . ויכולה לחדור לעומק תהומותיה, מושלת על עצמה
שידיעתה את עצמה מתגדלת על ידי העזר של הופעת כל הידיעות 

והרי היא מתקרבת , מתברכת היא בקרבה הידיעה הכללית, כול�
שהאד� צופה , ה ביו� ראשו�"אור שברא הקב, ר העליו�להאו

והכל תלוי לפי אותו הגודל של . ומביט בו מסו� העול� ועד סופו
שבצורה אחדותית מוחלטת , איחוד הרצו� המעשי ע� השכל העיוני

 .באור התורה בשורש שרשה, ה� מתאחדי� רק במרומי הקודש

 ‡Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Â�( 
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אמנ� אוצר . מתו� בהירות הנשמה רואי� את כל העול� כולו
ובזה היא .  את הנשמה מכבליהמשחרר, הבאות מבחו�, הידיעות

וכל מה . ויכולה לחדור לעומק תהומותיה, מושלת על עצמה
שידיעתה את עצמה מתגדלת על ידי העזר של הופעת כל הידיעות 

והרי היא מתקרבת , ליתמתברכת היא בקרבה הידיעה הכל, כול�
שהאד� צופה , ה ביו� ראשו�"אור שברא הקב, להאור העליו�

והכל תלוי לפי אותו הגודל של . ומביט בו מסו� העול� ועד סופו
שבצורה אחדותית מוחלטת , איחוד הרצו� המעשי ע� השכל העיוני

 .באור התורה בשורש שרשה, ה� מתאחדי� רק במרומי הקודש
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החכמה מקורית . כמה גדול הוא הער� המבדיל שבי� חכמה לבינה
היא מוצאה , אינה צריכה לקחת את יצירותיה מנושאי� זולתה, היא

,  תוכיותה91מתו�, עולה ומפכה תמיד, את מעינה המתבר� ומתגבר
, להזרע,  צרי� איזה דבר תמיד לבא.ובינה היא בינת דבר מתו� דבר

אמנ� האידיאל . חיי הבינה, ירו החיי�עד שיא, להכנס אל החוג
 כל אחת ותרביו וברכית שהופעותיה ,התדירי של החכמה הוא

 ,וזה התוכ� מתהוה בבינה בתדירות בלתי פוסקת. �מתוכבפרטיותה 
 ובעול� המוגבל אשר לאד� עומד ,ובזה כל העולמי� מתקיימי�

א� , מי שנשמתו מיוסדת על יסוד החכמה. בזה כל אופיו המהותי
, ומ� החכמה יסיח דעתו, וירד עד למדת הבינה, א יכיר את מדתול

עד אשר , ימצא את עצמו הרוס ואומלל, מחסרו� הכרה עצמותית
את אוצרות החיי� , אמנ� מתו� מעיני הבינה, ישוב וישאב

 ·Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ê�(
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החכמה מקורית . כמה גדול הוא הער� המבדיל שבי� חכמה לבינה
היא מוצאה , אינה צריכה לקחת את יצירותיה מנושאי� זולתה, היא

, וכיותהמתו� ת, עולה ומפכה תמיד, את מעינה המתבר� ומתגבר
, להזרע, צרי� איזה דבר תמיד לבא, ובינה היא בינת דבר מתו� דבר

אמנ� האידיאל . חיי הבינה, עד שיאירו החיי�, להכנס אל החוג
 כל אחת ותתרבינה תתברכנההתדירי של החכמה הוא שהופעותיה 

. וזה התוכ� מתהוה בבינה בתדירות בלתי פוסקת. מתוכהבפרטיותה 
ובעול� המוגבל אשר לאד� עומד . ימי�ובזה כל העולמי� מתקי

א� , מי שנשמתו מיוסדת על יסוד החכמה. בזה כל אופיו המהותי
, ומ� החכמה יסיח דעתו, וירד עד למדת הבינה, לא יכיר את מדתו

עד אשר , ימצא את עצמו הרוס ואומלל, מחסרו� הכרה עצמותית
, את אוצרות החיי�, אמנ� מתו� מעיני הבינה,ישוב וישאב
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והבינה עצמה אינה . שהחכמה מזלת תדיר בנשמת חכמי לב
. � החכמהמשתכללת במהות חייה כי א� בהיותה תמיד מתאחדת ע

 .שהיא סמוכה לבינה, וזהו יסוד התשובה העליונה

והבינה עצמה אינה . חכמה מזלת תדיר בנשמת חכמי לבשה
. משתכללת במהות חייה כי א� בהיותה תמיד מתאחדת ע� החכמה

 .שהיא סמוכה לבינה, וזהו יסוד התשובה העליונה
„Î˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, שבאי� לאד� מתוכיותו, השכל מחובר הוא מהמושגי� הפנימיי�
ומהמושגי� ,  מפני� לחו�ומתגלי� בו בתור דבר ההול� ומתגלה

, וה� נפגשי� זה בזה. שבאי� לאד� מחו� לפני�, החיצוניי�
 .ומחיבור� ותסיסותיה� מתעוררת התחיה השכלית בכל הרחבותיה

 ‚Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á�( 
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, שבאי� לאד� מתוכיותו, השכל מחובר הוא מהמושגי� הפנימיי�
ומהמושגי� , ר דבר ההול� ומתגלה מפני� לחו�ומתגלי� בו בתו

, וה� נפגשי� זה בזה. שבאי� לאד� מחו� לפני�, החיצוניי�
 .בכל הרחבותיה, ומחיבור� ותסיסותיה� מתעוררת התחיה השכלית
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, המתגברת בתוכיותו של האד� כמעי� הנובע, ההכרה הפנימית
, מתו� הכרת העול� והמציאותשבאה , צונית השכליתיוההכרה הח

וה� , משכללות את בינתו ואת רצונו, שתיה� בונות את רוח האד�
 כל מה שהוא ,אמנ�. פועלות יחד בחיבור� ג� בלא דעתו של האד�

משי� יותר את לבו להסתכל בתכונת הבניני� הרוחניי� שאלה שני 
והוא מתעלה יותר , הרי הוא משכלל אות�, היסודות בוני� בקרבו

נובעת ממעי� , ומתמלא עז וגבורה חדשה, ותר בעילוי רוחני בהירוי
 . הישועה העליונה

 „Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á�( 

zipevgde ziniptd dxkdd 

, המתגברת בתוכיותו של האד� כמעי� הנובע, ההכרה הפנימית
, שבאה מתו� הכרת העול� והמציאות, השכלית, וההכרה החצונית

וה� , משכללות את בינתו ואת רצונו,  האד�שתיה� בונות את רוח
אמנ� כל מה שהוא . ג� בלא דעתו של האד�, פועלות יחד בחיבור�

שאלה שני , משי� יותר את לבו להסתכל בתכונת הבניני� הרוחניי�
והוא מתעלה יותר , הרי הוא משכלל אות�, היסודות בוני� בקרבו

נובעת ממעי� , הומתמלא עז וגבורה חדש, ויותר בעילוי רוחני בהיר
 . הישועה העליונה
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ציוריו מאי� ההתגלות הרוחנית צריכה לטשטש את העול� החמרי 
יותר חפשי ויותר , אלא לעשות את היחש אליו יותר בהיר, לי�והמג
הצער וההשתוממות שמסתבכי� בהעילויי� הרוחניי� במהל� . עדי�

י� כול� יהשרו,  הקדומי� מחורב� העולמות באואה, התגברות�
וכשאד� מתרומ� . בנשמה לפני ההופעה העליונה הבאה ומתחדשת

, אי� השכלול הרוחני שלו בא על ידי חורב� מה שקד�, לתיקו� גמור
eואלה מוסי� , כי א� על ידי הוספה, לא על ידי פיסול של ראשונות

, כל אוצר הדעת, כל כח הציור, ונמצא כל כח החיי�. על הראשונות
וה� מוסיפי� כח למערכת הקודש ,  קיימי�,כל היחושי� הנפשיי�

 .ומתעלי� בעילויה, החדשה

 
‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È�˘‰ ‰ÈÈˆÁ Ï˘ ‰¯Â˜Ó ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë. 

 ‰Ó ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë�-Ò( 

mielbd mixeivde zelbzdd 

ציוריו באי� ההתגלות הרוחנית צריכה לטשטש את העול� החמרי 
ויותר , יותר חפשי,  היחש אליו יותר בהיראלא לעשות את, המוגלי�

שמסתבכי� בהעילויי� הרוחניי� , הצער וההשתוממות. עדי�
השרוי� ,  מחורב� העולמות הקדומי�ה� באי�, במהל� התגברות�

וכשאד� . הבאה ומתחדשת, לפני ההופעה העליונה, כול� בנשמה
 אי� השכלול הרוחני שלו בא על ידי חורב�, מתרומ� לתיקו� גמור

, כי א� על ידי הוספה, לא על ידי פיסול של ראשונות, מה שקד�
כל , כל כח הציור, ונמצא כל כח החיי�. ואלה מוסי� על הראשונות

וה� מוסיפי� כח , כל היחושי� הנפשיי� קיימי�, אוצר הדעת
dbxcnd . ומתעלי� בעילויה, למערכת הקודש החדשה

dpey`xd ,mecwd oaxegd lrtn jezn d`ad , `id
 refrfd z` ytpa zllegn , d`xid z` siwnd

ziniptd dxedhd ,ixtl dtlw enk .dipyd dbxcnde ,
zepey`xd lr dtqedd ly , ly xewnd jezn d`a

dzxdha d`xid ,ezixg`a eil` `ai mlerd xy` .
mkkeza izkldzde , `le ocr oba mknr liih`

ipnn erfrcfz , xn`l cenlz ipnn e`xiz `l leki
iidemidl`l mkl iz .jexad exewnl dlrzi lkd f` ,

oeilrd ,izecg`d okezd `ed myy , dlrnl `edy
zelcad ly xeiv lkn . zelvn lr didi `edd meia

cl ycw qeqd ,'c ziaa zexiqd dide ' iptl miwxfnk
gafnd ,cl ycw dcediae milyexia xiq lk dide '
ze`av .ycewd zcnl dlri lkd ik. 
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, שהוא מדע הקודש, וביותר הפנימי שבפנימיות, המדע הפנימי
כי הוא נהר ,  תלוי בשו� מדע אחרונאינ, המחיה את אור החיי�

ומה שמחברי� את . מכיפיה מיברי�,  יוצאed` עליו� אשר מעד�
כי א� לחבר ,  אינו כדי להשלי� איזה חסרו� כח,התורה והחכמה

, ויצירה זו של התחברות אור רוח הקודש. חדשותחיבורי� והופעות 
במלא הקומה , ע� החכמה של ההכרה האנושית, פנימיות התורה

תחדש , ובמלא רוח הידידות המתאימה של שניה�, של שניה�
. חיי�dל, רענ� ובריא, ותת� צביו� חדש, בעול� נשמות חדשות

באור , להאיר באור חדש, ומירכתי שאול תוציא אורי� גדולי�
 .לכל יושבי תבל, צדיקי�

 ÂÓ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ò( 

legde ycwd rcn 

, שהוא מדע הקודש, וביותר הפנימי שבפנימיות, המדע הפנימי
כי הוא נהר עליו� ,  תלוי בשו� מדע אחראינו, המחיה את אור החיי�

ומה שמחברי� את התורה . מכיפיה מיברי�, אשר מעד� יוצא
כי א� לחבר חיבורי� , י� איזה חסרו� כחוהחכמה אינו כדי להשל

פנימיות , ויצירה זו של התחברות אור רוח הקודש. והופעות חדשות
, במלא הקומה של שניה�, ע� החכמה של ההכרה האנושית, התורה

תחדש בעול� נשמות , ובמלא רוח הידידות המתאימה של שניה�
ול תוציא ומירכתי שא. לחיי�, רענ� ובריא, ותת� צביו� חדש, חדשות

 .לכל יושבי תבל, באור צדיקי�, להאיר באור חדש, אורי� גדולי�
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כל , כפי מה שה� נראי� בפשטות�, כל העניני� המוסריי� כול�
וכל פשטה , וכל טהרת החיי� ואומ� ויושר שלה�, דר� אר�dמדות 

נראי� ה� דר� ההסתכלות הסודית באופ� יותר בהיר , של תורה
 תלויאבל הרבה. באופ� יותר יסודי ומקורי, ומצוחצח באי� ערו�

 ÊÓ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ò( 

ycwl legd ceqi 

כל , כפי מה שה� נראי� בפשטות�, כל העניני� המוסריי� כול�
 וכל פשטה, ואומ� ויושר שלה�, וכל טהרת החיי�, מדות דר� אר�

נראי� ה� דר� ההסתכלות הסודית באופ� יותר בהיר , של תורה
 תלויהאבל הרבה.באופ� יותר יסודי ומקורי,ומצוחצח באי� ערו�
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האומ� ורוח , אותו הבירור והודאיות ע�בהירות הגילוי הרזי 
בחושי ,  של הדברי��בפשטותשכבר רכש לו האד� המשיג , החיי�

, ובהשתתפות החיי�, עות החבורהיבר, ובלימוד מסודר, בשר
.  טהורה ועדינה,בריאה Ú·˙È¯92ונטיה , וברגש בריא של אנושיות

, הקודש השמימי מתבר� לפי הער� של היסוד התחתיתי של החול
 .שהוא מתיחש אליו בטהרו

, האומ� ורוח החיי�, אותו הבירור והודאיותבבהירות הגילוי הרזי 
, בחושי בשר,  של הדברי�בפשטות�שכבר רכש לו האד� המשיג 

וברגש בריא , ובהשתתפות החיי�, ברעות החבורה, ובלימוד מסודר
הקודש . `dil בריאה טהורה ועדינה È¯˜Ú˙ונטיה , של אנושיות

שהוא , השמימי מתבר� לפי הער� של היסוד התחתיתי של החול
 .מתיחש אליו בטהרו

‡ˆ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 
 

 על היסוד מבונה להיות הצריכ, כל התרוממות רוחנית, כל לימוד
וההשכלה הטבעית . לה הטבעיתשל ההרגשה הטבעית וההשכ

, במדה הטובה של מעמד�,  ע� כל ההרגשות הטבעיות,עצמה
, מוכרחות ה� להיות בראשית� נשתלות על יסוד קודש הקדשי�

את , שהוא נושא בתוכו את הנושא של הקודש ואת הנושא של החול
 . באחדות מעולה,  אידיאלית,בצורה עליונה, החומר ואת הצורה

 ÁÓ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ò( 

legde ycwd rcn ceqi 
 על היסוד בנוי� להיות צריכי�, כל התרוממות רוחנית, כל לימוד

וההשכלה הטבעית . וההשכלה הטבעית, של ההרגשה הטבעית
, במדה הטובה של מעמד�, עצמה ע� כל ההרגשות הטבעיות

, מוכרחות ה� להיות בראשית� נשתלות על יסוד קודש הקדשי�
את , בתוכו את הנושא של הקודש ואת הנושא של החולשהוא נושא 

 . באחדות מעולה, בצורה עליונה אידיאלית, החומר ואת הצורה
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ומתו� , כש� שהגופניות בהשפעתה סותרת את ההרחבה הרוחנית

כ� ישנ� , ה"כ� ניחא להו לצדיקיא למתבר גרמייהו בגי� יקרא דקוב
כדי שתהיה דעת� פנויה , � מכל השכלה נגליתצדיקי� שמעלימי� עי

שה� נחשבות לגבי , וצלולה להשכלות הרוחניות העליונות הגנוזות
וכש� שהמעלה העליונה ביותר . הנגלות כרוחניות לגבי גשמיות

שלא תפריע הגופניות כלל את הזוהר , היא לבוא למדת השלו�
כ� , רוחני בכל אשר יוסי� הגו� אומ� יאדיר הכח ה,ואדרבא, הנפשי

שכל מה שיגדל כח ההשכלה הנגלית , ישנה מעלה עליונה כזאת
וכש� . וחריפות סקירתה בעומק רעיונה, יגדל כח הידיעה הנסתרת

שעצ� ההפרעה שהגופניות מפריעה את הנפשיות איננה באה מצד 
הגו� צרי� ומוכרח להיות בריא ושל� y, כי להפ�, חיזוק הגו� בעצ�

לא עיקר הדבר תלוי בהקישור הרעיוני א, לצור� ההזרחה הנפשית
כ� לא יזיק לרוחניות עצ� הידיעות המעשיות של , אשר ע� הגופניות

. ג� בראשית המדרגה, העול� והחיי� וכל ארחות השימוש שבה�
. יקהזועיקר הזהירות היא דרושה בהשפעתה הנגלית של המטפי

עד אשר יבנה , ומי� במינו מחריב ,שהיא ג� כ� השפעה רוחנית
כל הצדדי�  על אז יוכל להסתכל ,ויכונ� כח הקודש במלא המוב�

 וככל אשר יוסי� רכוש ,בקודש ובחול, בנגלות ובנסתרות, הרוחניי�
, והגלוי יבחי� לו את הנסתר, עיוני יוסי� עצמה רוחנית לנשמתו

מקולות מי� רבי� אדירי� משברי י� אדיר . והחול את הקודש
. לאר� ימי�' ת� נאוה קדש דעדתי� נאמנו מאד לבי', במרו� ד

כל ההופעות , ובאור� ימי� כלולי� ה� כל הימי� וכל ההשפעות
כל צדדי ההסתכלות וכל , כל המדעי� וכל ההרגשות, וכל ההזרחות
 .ארחות הדעה

 ËÓ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ò-ÂÒ( 

ycwl zilbpd dlkydd gk 

תו� ומ, כש� שהגופניות בהשפעתה סותרת את ההרחבה הרוחנית
כ� ישנ� , ה"כ� ניחא להו לצדיקיא למתבר גרמייהו בגי� יקרא דקוב

כדי שתהיה דעת� , שמעלימי� עי� מכל השכלה נגלית, צדיקי�
שה� נחשבות , הגנוזות, פנויה וצלולה להשכלות הרוחניות העליונות

וכש� שהמעלה העליונה . כרוחניות לגבי גשמיות, לגבי הנגלות
שלא תפריע הגופניות כלל את , �ביותר היא לבוא למדת השלו

יאדיר הכח , ואדרבא בכל אשר יוסי� הגו� אומ�, הזוהר הנפשי
שכל מה שיגדל כח ההשכלה , כ� ישנה מעלה עליונה כזאת, הרוחני

. בעומק רעיונה, וחריפות סקירתה, הנגלית יגדל כח הידיעה הנסתרת
וכש� שעצ� ההפרעה שהגופניות מפריעה את הנפשיות איננה באה 

הגו� צרי� ומוכרח להיות בריא , להפ�, כי, מצד חיזוק הגו� בעצ�
אלא עיקר הדבר תלוי בהקישור , לצור� ההזרחה הנפשית, ושל�

כ� לא יזיק לרוחניות עצ� הידיעות , הרעיוני אשר ע� הגופניות
ג� , וכל ארחות השימוש שבה�, המעשיות של העול� והחיי�

ושה בהשפעתה הנגלית ועיקר הזהירות היא דר. בראשית המדרגה
, ומי� במינו מחריב ,שהיא ג� כ� השפעה רוחנית. יקהסשל המטפי

כל באז יוכל להסתכל . עד אשר יבנה ויכונ� כח הקודש במלא המוב�
וככל אשר . בקודש ובחול, בנגלות ובנסתרות, הצדדי� הרוחניי�

והגלוי יבחי� לו את , יוסי� עצמה רוחנית לנשמתו, יוסי� רכוש עיוני
מקולות מי� רבי� אדירי� משברי י� . והחול את הקודש, סתרהנ

לאר� ' לבית� נאוה קדש ד, עדתי� נאמנו מאד', אדיר במרו� ד
כל , ובאור� ימי� כלולי� ה� כל הימי� וכל ההשפעות. ימי�

כל צדדי , כל המדעי� וכל ההרגשות, ההופעות וכל ההזרחות
 .וכל ארחות הדעה, ההסתכלות
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 �אי כ, כש� שאי� השכל הטבעי יכול למלא את מדת הכח הגופני
כדי שיוכל , האד� צרי� להתאמ� שיהיה מלא כח חיי� ואומ� גופני

על פי הכלל של מכירי הטבע , השכל לחול עליו בכל תגבורת ערכיו
בצורת , כמו כ� אי� השכל הנאצל העליו�, נפש בריאה בגו� בריא

שהוא ,  את המקו� של השכל הטבעי למלאהיכול, הופעת קודש
ולעול� צרי� אד� למלא את . נער� לגבה ממש כגו� לגבי נשמה

כדי שיתקיי� , המדה השכלית של השכל הטבעי בכל תכונותיו
כלומר , במדתו הרוחנית ג� כ� התוכ� של נפש בריאה בגו� בריא

,  צלול ובהיר,במסגרת של שכל נאור, רוח הקודש מאירה ומפותחה
ע� , כל החזיונות האפשריי� להכנס בחוג מבטו של האד�מרווה מ

ה היא שכלי ריק� אינו "ומדתו של הקב. כל עומק החידור שבה�
שנאמר יהב חכמתא לחכימי� ומנדעא , וכלי מלא מחזיק, מחזיק
 .ובלב כל חכ� לב נתתי חכמה,  בינה93לידעי

 � ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÒ-ÊÒ( 

ycwl irahd lkyd jxr 

א "כ, אי� השכל הטבעי יכול למלא את מדת הכח הגופניכש� ש
כדי שיוכל , האד� צרי� להתאמ� שיהיה מלא כח חיי� ואומ� גופני

, על פי הכלל של מכירי הטבע, השכל לחול עליו בכל תגבורת ערכיו
בצורת , כמו כ� אי� השכל הנאצל העליו�, נפש בריאה בגו� בריא

שהוא נער� , השכל הטבעי למלא את המקו� של יכול, הופעת קודש
ולעול� צרי� אד� למלא את המדה . לגבה ממש כגו� לגבי נשמה

במדתו , כדי שיתקיי�, השכלית של השכל הטבעי בכל תכונותיו
כלומר רוח , התוכ� של נפש בריאה בגו� בריא, הרוחנית ג� כ�

, נאור צלול ובהיר, במסגרת של שכל, מאירה ומפותחה, הקודש
ע� , ת האפשריי� להכנס בחוג מבטו של האד�מרווה מכל החזיונו

שכלי ריק� אינו , ה היא"ומדתו של הקב. כל עומק החידור שבה�
שנאמר יהב חכמתא לחכימי� ומנדעא , וכלי מלא מחזיק, מחזיק

 .ובלב כל חכ� לב נתתי חכמה, לידעי בינה
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בי� , אי� כונת כל השפעה הבאה מבחו� לתוכיותו של האד�
, להשתיק את רוח האד�, ממקורות הקודש בי� ממקורות החול

 ‡� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÒ-ÁÒ( 

legde ycwd zrtyd 

בי� , אי� כונת כל השפעה הבאה מבחו� לתוכיותו של האד�
, להשתיק את רוח האד�, ממקורות הקודש בי� ממקורות החול
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שכ� ; אבל ייתכ� שמקורו אינו בשינוי מכוו� אלא בקריאה שונה של כתב היד, השינוי במילה זו הוא בעל משמעות תוכנית .92

אבל ללא " עקרית" נדפס ‡"˘˜וב. תצא'  ב עמ·"˘˜ראה . 'או ק' הקריאה של  האות השנייה אינה ברורה וספק א� היא ב

 ). ˜"‡Â¯‰ נדפס נוסח זהה ל·"ËÚוב( ואינה בכתב היד ˜"‡Â¯‰שנוספה ב" אליה"המילה 

 .כא', פ הפסוק בדניאל ב"ותוק� ע, "חכמה לחכימי� ומנדעה ליודעי" בכתב היד כתוב  .93
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 כי א� להשפיע עליו שפע נגוהות, � את רעיונו העצמיילהאל
ועל ידי זה ובתו� זה רעיונו העצמי , שיקבל אות� בתוכיות עצמיותו

 חושב הוא שכל הבא ,כשהרישול מהמ� את האד�. יל� ויתגבר
ובא , לכווצו ולטשטשו, צמיחו� הוא מכוו� לגעור ברעיונו העבמ

הקודש והחול יחד משפיעי� ה� על . מזה קוצר רוח וחסרו� התעלות
,  מכל אחד את הראוי,והוא מתעשר על ידי קליטתו מה�, רוח האד�

, מהחול את הכלי, מהקודש את אור החיי� והפנימיות המהותית
חומר למשלי� , לביסוס� של החזקת התוכני�, התפיסה החיצונית

והעושר . וחוגי השקפה לדרכי עול� ומדות דר� אר�, ותהסברlו
המתבררת יותר ויותר על ידי , של ההבדלה בי� הקודש ובי� החול

עד , מאמ� את הנפש ומאירה, הכינוס הרכושי של המקורות השוני�
אותו הערפל החולני מבהק , שבבא הדבר לחוג הפנימי של התורה

 .פל מתגלי� במלא הדר�ואורות מאו, יותר ויותר את זהרה של תורה

שיקבל , כי א� להשפיע עליו שפע נגוהות, להאל� את רעיונו העצמי
 ועל ידי זה ובתו� זה רעיונו העצמי יל� ,אות� בתוכיות עצמיותו

מ� שכל הבא , כשהרישול מהמ� את האד� חושב הוא. ויתגבר
ובא מזה , לכווצו ולטשטשו, חו� הוא מכוו� לגעור ברעיונו העצמיה

הקודש והחול יחד משפיעי� ה� על . וחסרו� התעלות, קוצר רוח
, אויוהוא מתעשר על ידי קליטתו מה� מכל אחד את הר, רוח האד�

, מהחול את הכלי, מהקודש את אור החיי� והפנימיות המהותית
חומר למשלי� , לביסוס� של החזקת התוכני�, התפיסה החיצונית

והעושר של . וחוגי השקפה לדרכי עול� ומדות דר� אר�, והסברות
המתבררת יותר ויותר על ידי , ההבדלה בי� הקודש ובי� החול

עד , מאמ� את הנפש ומאירה, הכינוס הרכושי של המקורות השוני�
אותו הערפל החולני מבהיק , שבבא הדבר לחוג הפנימי של התורה

 .ואורות מאופל מתגלי� במלא הדר�, יותר ויותר את זהרה של תורה
ÁÙ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
האחת היא . העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות

לבושי ההגיו� פונה להכניס ולהלביש את שפעת רוח הקודש ב
משיג בתור התגלות , היוצר,  בי� מה שהאד� בעצמו,והשכל האנושי

– שיעבד את ההתגלות הזאת עצמה בעבודה עיונית, ורוח הקודש
לא כל החיי� וכל המקוריות , כל הגובהו שלא כל העומק � על פיא

כל מ, שבשפעת רוח הקודש יוכל להכנס במסגרת העיבוד ההגיוני
כמה משפע הנשמה , נס בתו� אות� הכלי� כמה שיוכל להכמקו�

הוא טוב עליו� ועבודה , העליונה שתוכל להחיות אלה הגופי�
בי� כל אותו  � מועלת מאד להרמת הער� של כל התוכ� האנושי

 קדושת התורה ל ידיהאוצר הגדול של רוח הקודש וענפיו שיש לנו ע
 , והעבודה השניה היא להכניס את מערכי הלב ההגיוניי�.כולה

אל האצילות העליונה של , העושי� את דרכ� על פי סדר� וטבע�
להוציא� מתו� החיי� הצרי� והמצומצמי� שה� , רוח הקודש
 .רות העליו�ילעול� הח, למרחביה, נתוני� בה�

 ·� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÒ-ËÒ( 

ycwl legne legl ycwn 

א האחת הי. העבודות השכליות מתחלקות לשתי מערכות כלליות
פונה להכניס ולהלביש את שפעת רוח הקודש בלבושי ההגיו� 

בי� כל אותו האוצר הגדול של רוח הקודש וענפיו , והשכל האנושי
, היוצר, בי� מה שהאד� בעצמו, י קדושת התורה כולה"שיש לנו ע

שיעבד את ההתגלות הזאת עצמה , משיג בתור התגלות ורוח הקודש
לא כל החיי� ,  כל הגובהולאק פ שלא כל העומ"אע. בעבודה עיונית

וכל המקוריות שבשפעת רוח הקודש יוכל להכנס במסגרת העיבוד 
כמה משפע , מ כמה שיוכל להכנס בתו� אות� הכלי�"מ, ההגיוני

, הוא טוב עליו�, הנשמה העליונה שתוכל להחיות אלה הגופי�
והעבודה . ועבודה מועלת מאד להרמת הער� של כל התוכ� האנושי

העושי� את דרכ� , יא להכניס את מערכי הלב ההגיוניי�ה, השניה
, אל האצילות העליונה של רוח הקודש, על פי סדר� וטבע�

, שה� נתוני� בה�, להוציא� מתו� החיי� הצרי� והמצומצמי�
 .לעול� החרות העליו�, למרחביה
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, ושיתית התבונה האניברא, מקי הקודש בדעת השכלוכשמסבירי� ע
כשמרימי� את כל ערכי התבונה האנושית . הולכי� מימי� לשמאל

הולכי� , ומבארי� את הכל על פי שפעת הקודש, אל הרו� העליו�
 מתכונ� בני� ,בחיבור� של שני כחות כאלה. מ� השמאל אל הימי�

מאוצר רוח חכמה שבאד� , מדת הנטיה מ� השמאל אל הימי�. של�
, מדת הנטיה מ� הימי� אל השמאל .היתה בבצלאל, אל רוח אלהי�

, ברוחו ושכלו, משפעת הקודש אל התבונה הקצובה המאירה באד�
 ועל פי שניה� יחדיו נתכוננו .היתה באהליאב, בציוריו וכח יצירתו

היסוד העקרי הוא הפונה מ� השמאל אל . כל כלי המשכ� ומעשיה�
  אבל אתו צרי� להיות,מאוצר החול אל רו� מבוע הקודש, הימי�

השואב ממעינות , לווה ג� כ� הכח ההול� מ� הימי� אל השמאלzמ
בצלאל ואתו אהליאב עשו את כל . הקודש ומשקה את מטעי החול

 . את משה' אשר צוה ד

 ‚� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÒ( 

oinil l`nyne l`nyl oinin 

, בראית התבונה האנושית, כשמסבירי� עמקי הקודש בדעת השכל
כשמרימי� את כל ערכי התבונה האנושית . שמאלהולכי� מימי� ל
הולכי� , ומבארי� את הכל על פי שפעת הקודש, אל הרו� העליו�

בחיבור� של שני כחות כאלה מתכונ� בני� . מ� השמאל אל הימי�
מאוצר רוח חכמה שבאד� , מדת הנטיה מ� השמאל אל הימי�. של�

,  השמאלמדת הנטיה מ� הימי� אל, היתה בבצלאל, אל רוח אלהי�
, ברוחו ושכלו, המאירה באד�, משפעת הקודש אל התבונה הקצובה

ועל פי שניה� יחדיו נתכוננו , היתה באהליאב, כח יצירתוaבציוריו ו
היסוד העקרי הוא הפונה מ� השמאל אל . כל כלי המשכ� ומעשיה�

אבל אתו צרי� להיות . מאוצר החול אל רו� מבוע הקודש, הימי�
השואב ממעינות , ול� מ� הימי� אל השמאלמלווה ג� כ� הכח הה

בצלאל ואתו אהליאב עשו את כל . הקודש ומשקה את מטעי החול
 . את משה' אשר צוה ד
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יש שמתחלת ההכרה מדר� .  ה� בכללות�˘�ÌÈדרכי ההשגות 

, בתכונת גופ�, מאורח עול� ודרכ� של בני אד�, הרצאה רגילה
, והיא בוקעת ועולה, או בדר� הגיו� שכל�, ות� נפשיורגש יה�חוש

עד שהיא באה לידי התגלות , מעי� במעי�, מקשרת סבה בסבה
, ויש להפ�. אשר ממנה ינהרו פלגי חכמה ודעת קדושי�, עליונה

ותוכני טהרה , מעמקי אצילות, השגה הבאה בדר� התגלות עליונה
ומעינותיה  ,גלי הנשמה מתגברי�, וקדושה עליונה שוטפי� ועוברי�

והשכל ההגיוני ורגשי , הולכי� וזורמי� ממקור הטוהר העליו�
באי� וממשיכי� , וכל ארחות ההכרה, כח המדמה והחושי�, הנפש

תחומ� lעד שבאי� הדברי� לגבול� ו, לה� פלגי� מנחל עדני� זה
ונמצא ששני הדרכי� הללו מתחלקי� ה� בי� דר� ההכרה . ה�

בי� אור ישר , שמלמטה למעלהשמלמעלה למטה ובי� דר� ההכרה 
זה ההול� מעילית , אבל יש ג� כ� ששני הזרמי�. בי� אור חוזר

שניה� בבת אחת פועלי� , לתחתית וזה ההול� מתחתית אל עילית
וזרמי קדושה , שני המעינות בבת אחת נפתחי�, את עז גבורת�

להחיות , ממעל לתחת, הולכי� בבת אחת, יפעה ותפארת, וטהרה
ולהעלות , להוסי� נהרה בכל יפעת קודש, ומתחת למעל, שוכני עפר

ואומרת שירה בגילת , אז רוח הקודש מתגברת היא. שפלי� למרו�
 . אשרי אד� עוז לו ב� מסלות בלבב�.'ברכי נפשי את ד. ורנ�

 „� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ú-‡Ú( 
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חלת ההכרה מדר� יש שמת.  ה� בכללות�˘ÌÈ�Âדרכי ההשגות 
, בתכונת גופ�, מאורח עול� ודרכ� של בני אד�, הרצאה רגילה

, והיא בוקעת ועולה, או בדר� הגיו� שכל�,  נפשות�ורגש חושיות�
עד שהיא באה לידי התגלות , מעי� במעי�, מקשרת סבה בסבה

, ויש להפ�. אשר ממנה ינהרו פלגי חכמה ודעת קדושי�, עליונה
ותוכני טהרה , מעמקי אצילותn, ות עליונההשגה הבאה בדר� התגל

גלי הנשמה מתגברי� ומעינותיה , וקדושה עליונה שוטפי� ועוברי�
והשכל ההגיוני ורגשי , הולכי� וזורמי� ממקור הטוהר העליו�

באי� וממשיכי� , וכל ארחות ההכרה, והחושי�, כח המדמה, הנפש
תחומ� עד שבאי� הדברי� לגבול� ו, לה� פלגי� מנחל עדני� זה

בי� דר� ההכרה , ונמצא ששני הדרכי� הללו מתחלקי� ה�. ה�
בי� אור ישר , שמלמעלה למטה ובי� דר� ההכרה שמלמטה למעלה

זה ההול� מעילית , ששני הזרמי�, אבל יש ג� כ�. בי� אור חוזר
שניה� בבת אחת פועלי� , וזה ההול� מתחתית אל עילית, לתחתית

וזרמי קדושה , אחת נפתחי�שני המעינות בבת , את עז גבורת�
להחיות , ממעל לתחת, הולכי� בבת אחת, יפעה ותפארת, וטהרה

ולהעלות , להוסי� נהרה בכל יפעת קודש, ומתחת למעל, שוכני עפר
בגילת , ואומרת שירה, אז רוח הקודש מתגברת היא. שפלי� למרו�

 .אשרי אד� עוז לו ב� מסלות בלבב�', ברכי נפשי את ד. ורנ�
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הידיעות ההולכות ומסתעפות מ� , איזהו אור הישר במערכת השכל

הוא התוכ� המסתע� מ� המאוחר , ואור החוזר, הקוד� אל המאוחר
, מוב� הדבר שהאצילות הראשונה היא יותר חפשית. אל הקוד�

הצריכה , והשניה, חסדיה שוטפי� וזולפי� בהרוחה, רחבה וברורה
בות המאוחרות אל ימהס, אל הרו�לטפס ולעלות מהתחת 

והיא . כמה וכמה דרכי� לפניה,  היא בכבדות94הולכת, הקדומות
עולה במשקל , וכשהיא עולה, בטורח קולעת אל הדר� המכוונת

 של ¯‰˜ˆשוקלת את המעלות העליונות על פי המשקל , מצומצ�
ובעמל היא מגדילה את ההגדלה הראויה לאות� , התחתונות

  Î‰¯ËÓıÁÏ אור הישר הול� ישר, באמונה. ההזרחות שממעל לה
ÂÂÎÓ‰Ô,התוכ� העזיז מלא הקודש, האמת הגדולה,  בציור האמונה ,

אור החוזר הוא . וכל שיגוב ואידור במילואו, מש� החיי� האמתיי�
, מרחיב לאט את צעדיו על כל הציור הנדרש לו, מתחזק ועולה

. התכליתיתלהגיע על יד� בעומק ובבירור יותר מרובה אל המגמה 
ע� כל , היסוד העליו� מושוה הוא תמיד ע� כל כחות החיי�

מהתגבורת , ההולכי� ועולי� מעצמ�, המרחבי� הרוחניי�
הנ� מתאגדי� ג� , שומרי הפירות, והענפי� המתפשטי�. הנשמתית

ע� , ע� הנטיות היותר נלבבות וטובות, על פי התעמקות ולימוד, כ�
 על י א�כ, צ� החופש הראשו�אבל לא בעו, עומק הטוהר שבנשמה

על ידי נשיאת דעה , על ידי ראיות ורמזי�, ידי הוראה מדוקדקת
והמי�  ,וסו� כל סו� הכל מצטר� לאגודה אחת. למרחוק ולרו�

 ותהו� אל df mr df,95 העליוני� והמי� התחתוני� מתחברי�
וזיו  ,מתגברת, אשר בחוס� האמונה, ושירת עולמי�, תהו� קורא

מתאמצת והולכת מדור , מפכי� על יד�dות החיי�  ואציל,הנפש
הדר כבוד הוד� , דור לדור ישבח מעשי� וגבורתי� יגידו. לדור

, ועזוז נוראותי� יאמרו וגדולת� אספרנה, ודברי נפלאתי� אשיחה
, �ייעבודת הלו, אליבליורננה . זכר רב טוב� יביעו וצדקת� ירננו

 .ני סלהרני פלט תסובב, המטהרי� בטהרת די� וגבורה

 ‰� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ú-·Ú( 

xfeg xe`e xyi xe` 

הידיעות ההולכות ומסתעפות מ� , במערכת השכל, איזהו אור הישר
 מ� �96פהוא התוכ� המסתע, ואור החוזר, הקוד� אל המאוחר
שהאצילות הראשונה היא יותר , מוב� הדבר. המאוחר אל הקוד�

, והשניה, וזולפי� בהרוחהחסדיה שוטפי� , רחבה וברורה, חפשית
מהסבות המאוחרות אל , מהתחת אל הרו�, הצריכה לטפס ולעלות

והיא . כמה וכמה דרכי� לפניה, הולכת היא בכבדות, הקדומות
עולה במשקל , וכשהיא עולה, בטורח קולעת אל הדר� המכוונת

 של ‰˜ˆÂ·שוקלת את המעלות העליונות על פי המשקל , מצומצ�
יא מגדילה את ההגדלה הראויה לאות� ובעמל ה, התחתונות

ËÓÏ ıÁÎ¯‰ , אור הישר הול� ישר, באמונה. ההזרחות שממעל לה
˙�ÂÂÎÓ‰מלא הקודש, התוכ� העזיז, האמת הגדולה,  בציור האמונה ,

אור החוזר הוא e. וכל שיגוב ואידור במילואו, מש� החיי� האמתיי�
, ש לועל כל הציור הנדר, מרחיב לאט את צעדיו, מתחזק ועולה
. אל המגמה התכליתית, בעומק ובבירור יותר מרובה, להגיע על יד�

ע� כל , היסוד העליו� מושוה הוא תמיד ע� כל כחות החיי�
מהתגבורת , ההולכי� ועולי� מעצמ�, המרחבי� הרוחניי�

הנ� מתאגדי� ג� , שומרי הפירות, והענפי� המתפשטי�. הנשמתית
ע� , ת היותר נלבבות וטובותע� הנטיו, על פי התעמקות ולימוד, כ�

א על "כ, אבל לא בעוצ� החופש הראשו�, עומק הטוהר שבנשמה
על ידי נשיאת דעה , על ידי ראיות ורמזי�, ידי הוראה מדוקדקת

והמי�  ,וסו� כל סו� הכל מצטר� לאגודה אחת. למרחוק ולרו�
וזיו . ותהו� אל תהו� קורא, העליוני� והמי� התחתוני� מתחברי�

אשר בחוס� , ושירת עולמי�, ילות החיי� מפכי� על יד�הנפש ואצ
דור לדור ישבח .  מתאמצת והולכת מדור לדור,מתגברת, האמונה

, הדר כבוד הוד� ודברי נפלאתי� אשיחה, מעשי� וגבורתי� יגידו
זכר רב טוב� יביעו , ועזוז נוראותי� יאמרו וגדולת� אספרנה

 המטהרי� בטהרת די� ,עבודת הלוי�, בליואיורננה . וצדקת� ירננו
 .רני פלט תסובבני סלה, וגבורה
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שינו� ', הא. צריכי� לחלק את עסקי המחשבה לחלקי� מיוחדי�
סידור� ',  ג.זיכוכ� וברור�',  ב. מכברותהידועהרעיונות והרגשות 

 .הוספת חידוש על כל אחד מה�',  ד.ויחוש� זה לזה בצורה הגונה
הוספות ',  ו.הארה כללית על העולה מקיבו� כול� יחדהוספת ', ה

חיבור ההוספה , ' ז. ממקור הדעה והרגשותחדשרעיונות ורגשות 
',  ט.pd"l הופעות חדשות שנולדות מהחיבור',  ח.ע� האצור מכבר

',  י. עליונה היוצאת מכללות ההופעות כול�תורוחניהתעלות 
 .ל"הני� הבאה מכל הגורמי� הרוחני, השקפת עול� שלמה

 Â� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ú( 

daygnd iwqr zxyr 

שינו� ', הא. צריכי� לחלק את עסקי המחשבה לחלקי� מיוחדי�
סידור� ', ג, זיכוכ� וברור�', ב,  מכברהידועי�הרעיונות והרגשות 

, הוספת חידוש על כל אחד מה�', ד, ויחוש� זה לזה בצורה הגונה
הוספות ', ו, עולה מקיבו� כול� יחדהוספת הארה כללית על ה', ה

חיבור ההוספה , 'ז,  ממקור הדעה והרגשחדשי�רעיונות ורגשות 
', ט, הופעות חדשות שנולדות מהחיבור', ח, ע� האצור מכבר

השקפת ', י,  עליונה היוצאת מכללות ההופעות כול�רוחניתהתעלות 
 .cg`kהללו הבאה מכל הגורמי� הרוחניי� , עול� שלמה
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', ב, שיטה', א. לחמשה חלקי� מוכרח עסק הלימוד להתחלק

, היא שיטה מחשבית, שיטה. עיו�', ה, לימוד', ד,  גירסא,'ג, ריהטא
לפי אומ� . הכל לפי גודל הרעיו�, בלא ער� קצוב, בלא הגבלה

והיא , ע� זיכו� כח הדמיו� ועומק הרגש, השכל ולפי חריפות הבינה
לא , דנה עליה� בסקירה מהירה, ה עניני� לאי� חקרמקפלת בקרב

מגלה ,  מקרקעות ימי�י�מזהירמעלה פניני� , יאומ� כי יסופר
היא מי� גירסא במרוצה , ריהטא. אוצרות חוש� ומטמוני מסתרי�

רק שהרבה , כמה שאפשר לקלוט, ברפרו� על העניני�, גדולה
זה תיבות ולפעמי� מדלגי� אי, עניני� יעברו דר� הפה והמחשבה

מעשרי� בזה את הידיעה ,  וקולטי� אות� דר� המחשבה,ועניני�
חפ� של גדלות ורוחב לומעודדי� את חיי הרוח , בעושר כמותי

, הפשוט yexitdהיא כבר מוגבלת לדעת את , גירסא. התפשטות
, xexiaae בהגבלה מתרצה העני� כל מקו�מ, בלא עיו� ובירור

 ומלב� את העני� ,במתינותהול� , הלימוד. ובמהירות האפשרית
 כבר מתפשט הוא יחד ע� העמקתו , והעיו�.בהגבלתו המקומית יפה

ומרוכס ,מקושר הוא ע� הגבלתו,בהרחבה מעני� לעני�,המקומית

 Ê� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ú-„Ú(
cenild ikxc zyng 

', ב, שיטה', א. לחמשה חלקי� מוכרח עסק הלימוד להתחלק
, היא שיטה מחשבית, שיטה. עיו�', ה, לימוד', ד,  גירסא,'ג, ריהטא

לפי אומ� . הכל לפי גודל הרעיו�, בלא ער� קצוב, בלא הגבלה
, זיכו� כח הדמיו� ועומק הרגשע� , ולפי חריפות הבינה, השכל

, דנה עליה� בסקירה מהירה, והיא מקפלת בקרבה עניני� לאי� חקר
מגלה ,  מקרקעות ימי�מזהירותמעלה פניני� , לא יאומ� כי יסופר

היא מי� גירסא במרוצה , ריהטא. אוצרות חוש� ומטמוני מסתרי�
רק שהרבה , כמה שאפשר לקלוט, ברפרו� על העניני�, גדולה

ולפעמי� מדלגי� איזה תיבות , י� יעברו דר� הפה והמחשבהענינ
מעשרי� בזה את הידיעה , ועניני� וקולטי� אות� דר� המחשבה

חפ� של גדלות ורוחב וומעודדי� את חיי הרוח , בעושר כמותי
בלא עיו� , לדעת את הפשוט, היא כבר מוגבלת, גירסא. התפשטות

. ירות האפשריתובמה,  בהגבלהבאההרצאת העני� מ "מ, ובירור
, הול� במתינות ומלב� את העני� בהגבלתו המקומית יפה, הלימוד

בהרחבה , יחד ע� העמקתו המקומית, והעיו� כבר מתפשט הוא
ומרוכס ע� יתר הענפי� ,מקושר הוא ע� הגבלתו, מעני� לעני�

294

 

כתוב בכתב היד בלשו� , שבהמש�" שממעל לה"הרי שממילה זו ועד למילי� , )תקז' עמ, כר� ב (·"˘˜על פי עדות מהדירי  .94

אבל נראה שתיקו� זה אינו בהכרח האפשרות היחידה להבנת . ‡"˘˜ ו˜"‡Â¯‰וה� תקנו כא� מסברה בעקבות . רבי�

 .ג"וצע, אול� למרבה הצער אי� ה� מביאי� את הנוסח המקורי המדויק וכתב יד זה אינו תחת ידי, המשפטי�

 ".ע� זה"השלימו והוסיפו ˜ "˘ושמט וב ה˜"‡Â¯‰ב". זה"בכתב היד כתוב רק  .95

 .הנוספת כא� היא ככל הנראה טעות דפוס' הפ .96



 

270

 

יש לכל אלה סעיפי� וענפי� . ע� יתר הענפי� ברכיסה פנימית
. בהדרכה ובתפלה, יש כמות� בעבודה, תורההודוגמת . מרובי�

,  חלוקה מוטבעת זול פיחניי� בכללות� מתפשטי� עוהחיי� הרו
, חמשה חומשי תורה. וג� החיי� המעשיי� הנ� בער� זה מסומני�

eנפש רוח נשמה חיה , חמשה חלקי הנשמה, חמשה ספרי תהלי�
 וחמשת ,וחמשה ברכי נפשי ,וחמשת הפרצופי� הסודיי�, יחידה

 .המעשיתהלימודית ו, הנ� עולי� בחוברת ע� הדרכה זו, העולמות

ודוגמת . יש לכל אלה סעיפי� וענפי� מרובי�. ברכיסה פנימית
. בהדרכה ובתפלה, כמות� בעבודהיש , תורה שבחמשת הדרכי�

וג� , פ חלוקה מוטבעת זו"והחיי� הרוחניי� בכללות� מתפשטי� ע
, חמשה חומשי תורה. החיי� המעשיי� הנ� בער� זה מסומני�

נפש ,  חמשה חלקי הנשמה.וחמשה ברכי נפשי, חמשה ספרי תהלי�
וחמשת , וחמשת הפרצופי� הסודיי�, רוח נשמה חיה יחידה

 . והמעשית,הלימודית, עולי� בחוברת ע� הדרכה זוהנ� , העולמות
ÁÎ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, בלא סדר סיסתמתי, ברוח מתגלי� תוכני� עליוני� בגילוי הפתעי

מסדרת את , ואחר כ� באה התבונה ומבררת, בתיתיובלא התגלות ס
. חוקרת את הדברי� בקישורי סבותיה�, ענפי הידיעות למיניה�

גוליירי� , ותמת היא החכמה את הנבואהח, וחכ� עדי� מנביא
 .מתגרי� וגבורי� מנצחי�

 Á� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ú( 

xexae ielb 

, בלא סדר סיסתמתי, ברוח מתגלי� תוכני� עליוני� בגילוי הפתעי
מסדרת את , ואחר כ� באה התבונה ומבררת, ובלא התגלות סבתית

. ורי סבותיה�חוקרת את הדברי� בקיש, ענפי הידיעות למיניה�
גוליירי� , חותמת היא החכמה את הנבואה, וחכ� עדי� מנביא

 .מתגרי� וגבורי� מנצחי�
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d ליאותyבאה מצד שאי� ,  לפעמי� על ידי שט� המדעמרגישי�

לעכל יפה את , מניחי� ריוח של התבוננות בי� כל גילוי רוחני
, לות רצונית מדותיתובהתקב, בתבונה שכלית מנתחת, ההופעה

 לת� , נתנו ג� בתורהzeiyxtכי . ומטשטשי� בזה את גבולי האורי�
 להדיוט הלמד מ� ל וחומרוק, ריוח להתבונ� בי� פרשה לפרשה

הבא מהתגלות הנשמה , והוא הדי� לכל לימוד תבוני. ההדיוט
החפ� , המדות, את המזג, ההפסקה מכשירה את החיי�. בהופעותיה

 להסתגל לאותו הטוב ולאותה האמת הרוממה ,תיוהסביבוהיחש 
 .הופעה העליונהdשב

 Ë� ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ú( 

zelbzqde zeppeazd 

באה מצד שאי� d, מרגישי� ליאותלפעמי� על ידי שט� המדע 
לעכל יפה את , מניחי� ריוח של התבוננות בי� כל גילוי רוחני

, מדותית, יתובהתקבלות רצונ, בתבונה שכלית מנתחת, ההופעה
.  נתנו ג� בתורהzewqtdכי . ומטשטשי� בזה את גבולי האורי�

ח להדיוט הלמד מ� "וקו, לת� ריוח להתבונ� בי� פרשה לפרשה
הבא מהתגלות הנשמה , והוא הדי� לכל לימוד תבוני. ההדיוט

החפ� , המדות, את המזג, ההפסקה מכשירה את החיי�. בהופעותיה
ו הטוב ולאותה האמת הרוממה להסתגל לאות, הסביבתיוהיחש 

 .שבהופעה העליונה
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, הרוחניות הבאה מתמצית של ידיעות ורגשות שבאו בצורה מיוחדה

, וה� פושטות צורת� ולובשות צורה חדשה, ונתעכלו עיכול רוחני
ומעלה , היא מתאחדת הרבה יותר באיחוד גמור ע� היסוד הנשמתי

מאילו היו הדברי� באי� לכתחלה , ונהאת האד� לצורתו העלי
 השבילי� הרוחניי� כל כ� mikled ומתו� כ�. בצורת� הגמורה

מלמד שעשה , הלוא הוא אבי� קנ� הוא עש� ויכננ�. מסובכי�
שנדרש על הסיבו� האורגני של כלי העיכול , ה כונניות באד�"הקב

במזו� הרוחני ,  שה� מכווני� ג� כ� להעיכול הנפשי,הגופניי�
 .מחיה איש וע�ה

 Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÚ( 

ipgex lekr 

, הרוחניות הבאה מתמצית של ידיעות ורגשות שבאו בצורה מיוחדה
, וה� פושטות צורת� ולובשות צורה חדשה, ונתעכלו עיכול רוחני

ומעלה , היא מתאחדת הרבה יותר באיחוד גמור ע� היסוד הנשמתי
היו הדברי� באי� לכתחלה מאילו , את האד� לצורתו העליונה

 כל כ� mpdומתו� כ� השבילי� הרוחניי� . בצורת� הגמורה
מלמד שעשה , הלוא הוא אבי� קנ� הוא עש� ויכננ�. מסובכי�

של כלי העיכול , שנדרש על הסיבו� האורגני, ה כונניות באד�"הקב
, במזו� הרוחני, שה� מכווני� ג� כ� להעיכול הנפשי. הגופניי�

 .המחיה איש וע�
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כמה יקרה .  נחשבת ג� כ� הסכלות,בתו� כל הדברי� שנקראו יקרי�

אותו .  שהיא מחזקת את אור כל החכמה,היא נקודתה הפנימית
לעול� ימצא המדע , הציור שלעד לא יוכל להזקק בלבו של אד�

הוא הנושא של כל הזיקוקי� , יותר מעוד�,  יותר מבוררלציירשצרי� 
וכל תנועות הטובות של החיי� , יפות השכליות המוסריותוהרד

אות� אשר לא יתחשבו ע� היקרות של נקודת . הכלליי� והפרטיי�
נוטלי� ה� את חייה� ואת חיי , במקו� מציאותה ההכרחית, הסכלות

, עד אשר ישובו ויוכחו, ובעמל� לא ישאו מאומה, אחרי� מ� העול�
חכמה וכבוד היא אותה כי יקרה מכל , ה� וכל המושפעי� מה�

תבסס כל , ובמיעוטה ובביסוסה בערכה והגבלתה, הסכלות מעט
שלוה ושלו� , של חיי נוע�, של דעת קדושי� בינה, מכו� של חכמה

 היא הנושאת עליה ברוחו ,ונקודה זו של סכלות המעט היקרה. רב
 את הדחיפה הטבעית לכל המפעלי� והתנועות ,של אד� וכח חייו

 ההשכלה רבת הבא תכונת החומר הגס והחזק שלה שעל, בעז ואמ�
ומפתחי� ומשכללי� את הער� , ואור הקדושה העדינה, החשבו�
נקודה זו . ואת כל סדרי המפעל, את החיי� הרוחניי�, הנשמתי

את הדחיפה החבויה לבנות , בעול� היא נושאת את האומ� העולמי
, מיתוהופעת הדעה העול. לנוע ולמזג, לעקור ולנטוע, ולהרוס

 ,שופעי� ה� מהזיו העליו�, החשבו� והשירה, השכל והבינה
זור� . ומעדני� וממתקי� את כל זרמי מי הפרצי� הפורצי� ממנה

מתיז את נחיליו בכל , החזק והמרו�, הוא הכח החי הגס והמגוש�
ועליו שופע רוח חיי� מעוטר , בדחיפה נוראה הרת רעמי�, כח סוא�

וחיי� , ועז והדר נפגשי�. מוסר וח�, כבוד, עדינות, בשפרירי הוד
מלאי , מלאי יפעה, ועולמי� מלאי או�, אדירי� ואמיצי� מתיצרי�

והכל .  מתחוללי�, תהלה ותפארת, ברכה,מלאי קדושה, חיי� ולשד
, ומתו� החש� אור גדול זורח. ביקר כל היקרי�, מתאחד ביקר עליו�

 מלאה ,של השכלה בהירה, מסכלות מעט אוצרות חיי� של תבונה
אל תהי צדיק . והאד� מקבל את מדתו הממוזגה. שפעת עדני�

ועשה טוב שכ� ' בטח בד, למה תשומ�, הרבה ואל תתחכ� יותר
 .אר� ורעה אמונה

 ‡Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÚ-ÊÚ( 

hrn zelkq 

כמה יקרה . בתו� כל הדברי� שנקראו יקרי� נחשבת ג� כ� הסכלות
אותו . זקת את אור כל החכמה שהיא מח,היא נקודתה הפנימית

, לעול� ימצא המדעy, שלעד לא יוכל להזקק בלבו של אד�, הציור
הוא הנושא של כל , יותר מעוד�,  יותר מבוררלציירושצרי� 

תנועות הטובות dוכל , והרדיפות השכליות המוסריות, הזיקוקי�
אות� אשר לא יתחשבו ע� היקרות . של החיי� הכלליי� והפרטיי�

נוטלי� ה� את , במקו� מציאותה ההכרחית,  הסכלותשל נקודת
עד , ובעמל� לא ישאו מאומה, חייה� ואת חיי אחרי� מ� העול�

כי יקרה מכל חכמה , ה� וכל המושפעי� מה�, אשר ישובו ויוכחו
ובביסוסה בערכה , ובמיעוטה, וכבוד היא אותה הסכלות מעט

של חיי , השל דעת קדושי� בינ, תבסס כל מכו� של חכמה, והגבלתה
ונקודה זו של סכלות המעט היקרה היא . שלוה ושלו� רב, נוע�

הנושאת עליה ברוחו של אד� וכח חייו את הדחיפה הטבעית לכל 
שעל תכונת החומר הגס והחזק , המפעלי� והתנועות בעז ואמ�

, ואור הקדושה העדינה, רבת החשבו�,  ההשכלהבאי� ,שלה
ואת , את החיי� הרוחניי�, ומפתחי� ומשכללי� את הער� הנשמתי

, נקודה זו בעול� היא נושאת את האומ� העולמי. כל סדרי המפעל
. לנוע ולמזג, לעקור ולנטוע, לבנות ולהרוס, את הדחיפה החבויה

שופעי� , החשבו� והשירה, השכל והבינה, והופעת הדעה העולמית
ה� מהזיו העליו� ומעדני� וממתקי� את כל זרמי מי הפרצי� 

, החזק והמרו�, הגס והמגוש�, זור� הוא הכח החי. מנההפורצי� מ
ועליו , הרת רעמי�, בדחיפה נוראה, מתיז את נחיליו בכל כח סוא�

ועז . מוסר וח�, כבוד, עדינות, מעוטר בשפרירי הוד, שופע רוח חיי�
, ועולמי� מלאי או�, וחיי� אדירי� ואמיצי� מתיצרי�, והדר נפגשי�

מלאי קדושה ברכה תהלה ותפארת , מלאי חיי� ולשד, מלאי יפעה
ומתו� . ביקר כל היקרי�, והכל מתאחד ביקר עליו�. מתחוללי�

של , מסכלות מעט אוצרות חיי� של תבונה, החש� אור גדול זורח
והאד� מקבל את מדתו . מלאה שפעת עדני�, השכלה בהירה

 אל תהי צדיק ,hrn zelkq ceakn dnkgn xwi. הממוזגה
שכ� ,ועשה טוב' בטח בד,למה תשומ�, רהרבה ואל תתחכ� יות

 

298



 

271

 

 .אר� ורעה אמונה
„Ï˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ËÒ˘˙ 

 
כל הנושאי� שבהויה וברעיו� ה� חומר לרוח האד� להתעלות על 

ועל פי , זה למעלה מזה, ובדר� הרגיל מחולקי� ה� למדרגות. יד�
וזאת היא מדתו של רב . התעלות גדולה הכל עולה במעלות הקודש

, ד ספרי� דאורייתא"דאיהו כ, דלא הוה שאיב מכדא, א סבאהמנונ
 דוקא הוה יכיל לסדרא פירקא � הכיומשו. אלא הוה שט בימא רבא

כדי לקיי� , לפני הצעת מילי דחכמתא, ילתלמידו דשטותא אדמיל
 . ויתרו� האור מתו� החוש�

דרכו של רב המנונא סבא להקדי� מילי דשטותא לפני מילי 
צרי� שתהיה תכונת , כיר האור מתו� החוש�כדי לה. כמתאודח

 ,בחוש� היותר שחור יש להשתמש. השטותא בעמקה היותר חודר
 היא מדה ,אמנ�. כשרוצי� לדעת את יתרו� האור מתו� החוש�

, שאינ� צריכי� אפילו להגנה של ספינות, ראויה דוקא לנוני ימא
מח המש,  תהומות וכל מצולות הוא לה� טיול ועונגעמקימבוללכת 

 . לוית� זה יצרת לשחק בו. את המקו�

 ·Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÚ( 

`aq `pepnd ax ly ekxc 

כל הנושאי� שבהויה וברעיו� ה� חומר לרוח האד� להתעלות על 
ועל פי , זה למעלה מזה, ובדר� הרגיל מחולקי� ה� למדרגות. יד�

 רב וזאת היא מדתו של. התעלות גדולה הכל עולה במעלות הקודש
, ד ספרי� דאורייתא"דאיהו כ, דלא הוה שאיב מכדא, המנונא סבא

ה דוקא הוה יכיל "ומשו. dxezd xewn, אלא הוה שט בימא רבא
לפני הצעת מילי , לתלמידיו דשטותא דמילילסדרא פירקא 

דרכו של רב . כדי לקיי� ויתרו� האור מתו� החוש�, דחכמתא
כדי . לי דחכמתאלהקדי� מילי דשטותא לפני מי, המנונא סבא

שתהיה תכונת השטותא בעמקה  97צדי�, להכיר האור מתו� החוש�
בחוש� היותר שחור יש להשתמש כשרוצי� לדעת את . היותר חודר

, אמנ� היא מדה ראויה דוקא לנוני ימא. יתרו� האור מתו� החוש�
,  תהומותבעמקיוללכת , שאינ� צריכי� אפילו להגנה של ספינות

gnyne , המשמח את המקו�, ועונג, � טיולהוא לה, וכל מצולות
zeixad z` .לוית� זה יצרת לשחק בו . 
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,  ברו�,בעומק,  ברוחב,באור�, צריכי� להרחיב את המחשבה הרבה

, ביחידות ובפירוט, לחדרה הרבה בחידור פרטי, בהתפשטות ובגודל
לי� מ� הגודל ומטיי. עד כדי נימא דקה מ� הדקה, בחיפוש ובקוט�

ומ� , הכללותהפרטיות אל מ,  הקוט� ומ� הקוט� אל הגודל98אל
מ� , טסי� מ� האצילות. וחוזרי� חלילה, הפרטותהכלליות אל 

ושבי� , אל המעשיות, אל החמריות, אל ההתגשמות, האידיאליות
ועוסקי� תמיד , אל האידיאליות, ועולי� מ� המעשיות אל האצילות

 וחיי� ככה חיי� ,י� ומביא מעלה ומורידמול, מלאה חיי�, בתנועה
, משתוקקי� לבטא את הש�. 'בגאו� ש� ד, חיי� קדושי�, עליזי�

וית ומתמלאי� צמאה עליונה ר, מתאוי� לפרש את האור העליו�
מעוצ� ,  ומרוב יראה טהורה.לת אל אלי�יתענוגי� למלא פה תה

� יחודי,  ומיחדי� יחודי� קדושי�,שבי� אל הדממה, חרדת קודש
, ברעדה, בחילה, בטהרה, בחדוה, בשירה, בקדושה, ברנה, עליוני�
והכבוד העליו� , ומלכות שמי� מתעלה,  תרננהÈ˙ÂÓˆÚוכל . בדיצה

ושמי� ואר� ,  È�‡ÏÓ˙Ó‰�והלל וזמרה ,  דורכת עזÙ�ÂÈ˘מתרומ� 
ושרפי� ואראלי� מזמרי� , וכל הדיני� מתמתקי�, ÁÓ˘·È˙שמחי� 

˙‡Èוהכל . שרת כבמזמוטי חת� וכלהומתקבצי� מלאכי ה,  יחד
ברו� הוא ומבור� שמו ,  ממקומואדניברו� כבוד , אומר כבוד

 .ועל כל יתגדל ויתנשא סלה, הנעל� מכל חי וחבוי מכל יש, הגדול

 ‚Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÚ-Ù( 

cegie leih 

, בעומק ברו�, באור� ברוחב, צריכי� להרחיב את המחשבה הרבה
, ביחידות ובפירוט, לחדרה הרבה בחידור פרטי, בהתפשטות ובגודל

ומטיילי� מ� הגודל . עד כדי נימא דקה מ� הדקה, בחיפוש ובקוט�
ומ� , הכלליותפרטיות אל מ� ה, ומ� הקוט� אל הגודל, אל הקוט�

מ� , טסי� מ� האצילות. וחוזרי� חלילה, הפרטיותהכלליות אל 
ושבי� , שיותאל המע, אל החמריות, אל ההתגשמות, האידיאליות

ועוסקי� תמיד , אל האידיאליות, ועולי� מ� המעשיות אל האצילות
וחיי� ככה חיי� . מעלה ומוריד, מולי� ומביא, מלאה חיי�, בתנועה
, משתוקקי� לבטא את הש�. 'בגאו� ש� ד, חיי� קדושי�, עליזי�

רוית , מתמלאי� צמאה עליונה, מתאוי� לפרש את האור העליו�
מעוצ� , ומרוב יראה טהורה,  תהלת אל אלי�למלא פה, תענוגי�

יחודי� , ומיחדי� יחודי� קדושי�. שבי� אל הדממה, חרדת קודש
, ברעדה, בחילה, בטהרה, בחדוה, בשירה, בקדושה, ברנה, עליוני�
והכבוד , ומלכות שמי� מתעלה,  תרננהÌ‰È˙ÂÓˆÚוכל . בדיצה

, ‡ÏÓ˙Ó Ì�‰ÌÈוהלל וזמרה ,  דורכת עזÌ˘Ù�Â. העליו� מתרומ�
ושרפי� , וכל הדיני� מתמתקי�, ·˘Ì˙ÁÓושמי� ואר� שמחי� 

ומתקבצי� מלאכי השרת כבמזמוטי ,  יחד‡˙Ìואראלי� מזמרי� 
ברו� הוא ,  ממקומו'דברו� כבוד , והכל אומר כבוד. חת� וכלה

ועל כל יתגדל , וחבוי מכל יש, הנעל� מכל חי, ומבור� שמו הגדול
 .ויתנשא סלה
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הסתכל בעד� , הסתכל באור השכינה בכל היקו�, ב� אד�, א� תרצה
אי� ה� מתפלשי� בכל פנה וזוית שבחיי� , החיי� השמימיי�

התבונ� . הרוחניי� והחמריי� שנגד עיני בשר� ונגד עיני רוח�
לא בתור איזה תכנית כהה , בחיי האלהות שלה�, בפלאי היצירה

כי א� דע את המציאות שאתה חי ,  נגד עיני�י�במצישממרחקי� 
דע את הגיוני הלב של� ושל כל הוגה , ואת עולמ�  דע את עצמ�,בה

את , שמסביב�,  מצא את מקור החיי� שבקרב� ושממעל ל�,וחושב
 העלה ,האהבה שבקרב�. פארי הדרות החיי� שאתה שרוי בתוכ�

לכל , הרחיבה לכל סרעפותיה, אותה לשורש עזה ועדנת תפארתה
אשר רק רצו� המקו� של ההגה גור� , ת חי העולמי�אשד נשמ

אל יבלעו נשמת� . בתוכיות�, הבט על האורות. מיעוט זהרו
ואי אתה ,  ה� מסורי� ביד�.הניבי� והאותיות ,milind, השמות

,  יש ל� כנפי רוח.כי כח עז ל�,  עלה,עלה למעלה. מסור בידיה�
, רש אות�ד, פ� יכחשו ל�, אל תכחש ב�. כנפי נשרי� אבירי�

 . וימצאו ל� מיד

ולכל , מוכרחי� ה� לנו, יקרי� וקדושי� ה� לנו לבושי הציורי�
אבל תמיד בעת שאנו באי� . בעלי גבול במבטיה� הרוחניי� ביחוד

שרק מהבלתי , אסור לנו לזוז מהנקודה העליונה, לחיי� מדעיי�
ואנו . מאור אי� סו�, במהל� האצילות, נתפס אור מתפלש בהנתפס

בכל פרטי ההכרות , י� להיות מתעדני� בעדני� שמימיי�קרוא
 . שממנו תוצאות כל החיי�, שבכלל הגדול הזה

 „Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ù-„Ù( 

dpeilr zelkzqdl d`ixw 

הסתכל בעד� , הסתכל באור השכינה בכל היקו�, ב� אד�, א� תרצה
 .אי� ה� מתפלשי� בכל פנה וזוית שבחיי�, החיי� השמימיי�

התבונ� . ונגד עיני רוח�, שנגד עיני בשר�, הרוחניי� והחמריי�
, לא בתור איזה תכנית כהה, בחיי האלהות שלה�, בפלאי היצירה

כי א� דע את המציאות שאתה חי ,  נגד עיני�מציגי�שממרחקי� 
ושל כל , דע את הגיוני הלב של�, ואת עולמ�,דע את עצמ�. בה

, ושממעל ל�, בקרב�מצא את מקור החיי� ש. הוגה וחושב
האהבה . שאתה שרוי בתוכ�, את פארי הדרות החיי�, שמסביב�

הרחיבה לכל , שבקרב� העלה אותה לשורש עזה ועדנת תפארתה
אשר רק רצו� המקו� של , לכל אשד נשמת חי העולמי�, סרעפותיה

אל יבלעו . בתוכיות�, הבט על האורות. ההגה גור� מיעוט זהרו
ואי אתה מסור , ה� מסורי� ביד�, האותיותהניבי� ו, נשמת� השמות

כנפי , יש ל� כנפי רוח, כי כח עז ל�, עלה למעלה עלה. בידיה�
וימצאו ל� , דרש אות�, פ� יכחשו ל�, אל תכחש ב�. נשרי� אבירי�

, מוכרחי� ה� לנו, יקרי� וקדושי� ה� לנו לבושי הציורי�. מיד
יד בעת שאנו אבל תמ. ולכל בעלי גבול במבטיה� הרוחניי� ביחוד

שרק , אסור לנו לזוז מהנקודה העליונה, באי� לחיי� מדעיי�
מאור אי� , במהל� האצילות, מהבלתי נתפס אור מתפלש בהנתפס

בכל פרטי , ואנו קרואי� להיות מתעדני� בעדני� שמימיי�. סו�
 . שממנו תוצאות כל החיי�, שבכלל הגדול הזה, ההכרות
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ושי� הוא היסוד להארה הרוחנית המופיעה בעול� בכל דעת קד
מתאחדי� בחוש� , זכי המחשבה והרעיו�, הקדושי�. הלבבות

 אוהוכל המתגלה לה� הרי . הפנימי ע� הטוב הרוחני המלא כל
חיי עד ואומ� , המוסי� חיי� ואומ�, הופעת נהרהו ,גילוי עליו�

, של תורהממקורה . המבס� את העול� כולו בריח בשמיו, רוחני
המקפלת את , שהאירה את העול� מרו� ההארה האלהית העליונה

, המוסרי והמעשי, הזמני ע� הנצחי, הטוב הרוחני ע� הגשמי
נובעי� תמיד , הדקדקי הפרטי והקוסמי הכללי,  והצבורי99היחידי

הסתכלות . המחיי� כל נוגע בה� ומשמר� בטהרת�, אורות חיי�
ה� להתקשר ביחד אצל הראויי�  מוכרחות ,פנימית והסכמה מוסרית

ומעמידי� ,  וה� קולטי� את אור העול� השרוי בכל הנשמות,לכ�
 קוי החיי� ל ידיע, וחוזרי� ומופיעי� באור�, אותו בחטיבה שלמה

, של שילוח רצונ� וגדולת נפש� הרוחנית, של מציאות� וחברת�
את כל אוצר החיי� והטוב , י ענותנות� ואהבת� לכל היצורי�"ע

כלי� . שבילי� ה� ישרי לב לשלח על יד� אור וחיי� לכל נוצר. לכל
מלאכיו עושי , ועושי דברו 'משרתי ד, ה� להארת אור חיי עול�

. להקי� כל נרד�, לגבר כל חלש, להחיות כל נוטה למות, רצונו
 ושמח על ,חיה, האומר לכל נוצר, אל עול�' והנ� קוראי� בש� ד

 .עלה והתרומ� מעלה מעלה, כל טוב

 ‰Ò ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ù-‰Ù( 

miyecw zrc 

בכל , המופיעה בעול�, דעת קדושי� הוא היסוד להארה הרוחנית
מתאחדי� בחוש� , זכי המחשבה והרעיו�, הקדושי�. הלבבות

היא וכל המתגלה לה� הרי . המלא כל, הפנימי ע� הטוב הרוחני
 עד ואומ� חיי, המוסי� חיי� ואומ�, וגילוי עליו�, הופעת נהרה

, ממקורה של תורה. בריח בשמיו, המבס� את העול� כולו, רוחני
המקפלת את , שהאירה את העול� מרו� ההארה האלהית העליונה

, המוסרי והמעשי, הזמני ע� הנצחי, הטוב הרוחני ע� הגשמי
נובעי� תמיד , והקוסמי הכללי, הדקדקי הפרטי, היחידי והצבורי

הסתכלות . ומשמר� בטהרת�, בה�המחיי� כל נוגע , אורות חיי�
פנימית והסכמה מוסרית מוכרחות ה� להתקשר ביחד אצל הראויי� 

ומעמידי� , השרוי בכל הנשמות, וה� קולטי� את אור העול�. לכ�
י קוי החיי� של "ע, וחוזרי� ומופיעי� באור�, אותו בחטיבה שלמה

י "ע, של שילוח רצונ� וגדולת נפש� הרוחנית, מציאות� וחברת�
. את כל אוצר החיי� והטוב לכל, ענותנות� ואהבת� לכל היצורי�

.  לשלח על יד� אור וחיי� לכל נוצר`dlשבילי� ה� ישרי לב 
מלאכיו , ועושי דברו 'משרתי ד, כלי� ה� להארת אור חיי עול�

להקי� כל , לגבר כל חלש, להחיות כל נוטה למות, עושי רצונו
חיה ושמח , האומר לכל נוצר, אל עול�' והנ� קוראי� בש� ד. נרד�

 .עלה והתרומ� מעלה מעלה, על כל טוב
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 אי� מגמת� להתפשט בעול� ,הידיעות הסודיות היותר עליונות
וא� . כי זהו דבר שאי אפשר, שידעו מה� רבי�, בהתפשטות כמותית

ויהיה , לא ידעו כלו� בתוכנ� הפנימי, ידעו רבי� מסגנונ� החיצו�
אמנ� ה� צריכות לחדור לכל . דבר מזיק יותר ממה שהוא מועילה

ואלה . אלה שבה� נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה
 ל ידימרוממי� ה� את העול� משפלותו ע, בגבה� הרוחני, היחידי�

את הרזי� הפנימיי� .  השפעת� הניכרתל ידילא ע, מציאות� לבד
שהאורה הגדולה גורמת  אבל מה ,ולא יוכלו לגלות, אינ� מגלי�

, בהתפשטות ניצוציה ג� על כל מה שהוא מגולה, ·¯Î˙‰·בעצ� 
על מגמת , על מהות הרצו�, על כל שיחה ותנועה, על מבט כל עי�

ג� המגמה . מחזק ומקדש את הכל, הכל פועל ומעודד, החיי�
 איננה התפשטות לימוד של ,הכללית בהשפעת� של ישראל בעול�

אבל כשהאומה . השפעה הפשוטה והגלויהדעות בדר� הלימוד וה
, כבר העול� כולו מתעלה, הזאת אוצרת יפה בקרבה את סגולתה

הפעולות . מצד מה שיש בו סגולה פנימית כזאת באוצר האנושיות
 הוא במעלה קטנה לגבי המעלה העליונה ,וההדרכות שראו הנביאי�

ובמקו� שהנבואה שבאספקלריא שאינה . של הפעולה הפנימית
אל ' והלכו עמי� רבי� ואמרו לכו ונעלה אל הר ה, ה אומרתמאיר

כי מציו� תצא , ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו, בית אלהי יעקב
, שהיא הצעה למדרגה הפעולית הניכרת, מירושל�' תורה ודבר ד

, אספקלריא המאירה לשאומרת הנבואה , שהיא המדרגה השניה
,  ושמרת� את בריתיליו א� שמוע תשמעו בקהיהו, היא תורת משה

ואת� תהיו לי ממלכת , לה מכל העמי� כי לי כל האר�ווהיית� לי סג
 .אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראל, כהני� וגוי קדוש

 ÂÒ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÙ-ÊÙ( 

zeiceqd zericid zlert 

הידיעות הסודיות היותר עליונות אי� מגמת� להתפשט בעול� 
וא� . כי זהו דבר שאי אפשר, שידעו מה� רבי�, בהתפשטות כמותית

ויהיה , לא ידעו כלו� בתוכנ� הפנימי, ידעו רבי� מסגנונ� החיצו�
אמנ� ה� צריכות לחדור לכל . הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל

ואלה . אלה שבה� נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה
י "תו עמרוממי� ה� את העול� משפלו, בגבה� הרוחני, היחידי�

את הרזי� הפנימיי� אינ� . י השפעת� הניכרת"לא ע, מציאות� לבד
אבל מה שהאורה הגדולה גורמת בעצ� . ולא יוכלו לגלות, מגלי�

‰ÁÎ ÏÎ· ,על , בהתפשטות ניצוציה ג� על כל מה שהוא מגולה
על מגמת , על מהות הרצו�, על כל שיחה ותנועה, מבט כל עי�

ג� המגמה . ק ומקדש את הכלמחז, ומעודד, הכל פועל, החיי�
הכללית בהשפעת� של ישראל בעול� איננה התפשטות לימוד של 

אבל כשהאומה . בדר� הלימוד וההשפעה הפשוטה והגלויה, דעות
, כבר העול� כולו מתעלה, הזאת אוצרת יפה בקרבה את סגולתה
הפעולות . באוצר האנושיות, מצד מה שיש בו סגולה פנימית כזאת

 הנביאי� הוא במעלה קטנה לגבי המעלה העליונה וההדרכות שראו
ובמקו� שהנבואה שבאספקלריא שאינה . של הפעולה הפנימית

אל ' והלכו עמי� רבי� ואמרו לכו ונעלה אל הר ה, מאירה אומרת
כי מציו� תצא , ויורנו מדרכיו ונלכה בארחותיו, בית אלהי יעקב

, הניכרתשהיא הצעה למדרגה הפעולית , מירושל�' תורה ודבר ד
היא , אספקלריא המאירהשבאומרת הנבואה , שהיא המדרגה השניה

,  א� שמוע תשמעו בקלי ושמרת� את בריתיועתה, תורת משה
ואת� תהיו לי ממלכת , כי לי כל האר�, והיית� לי סגלה מכל העמי�

 .אלה הדברי� אשר תדבר אל בני ישראל, כהני� וגוי קדוש
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ת במחשבות וברגשות העליונות היא מעדנת את הנשמה ההתעסקו
 ומתו� ההתעלות הזאת מתעלי� , אותה בחיי� עליוני�100ומרוממת

וכל העול� .  המעשי� והמדות בהתעלות גדולה ודילוגיתר כ�אח
המתרומ� מעל לכל , מתעלה בגניזה על ידי העילוי של היחיד

וזהו הרז . �שפעת ברכה יורדת על ידו לכל הברואי, הקוט� שבחיי�
כי .  שאינו מבינ� כראוייפל ע� של המשכת הנפש לרזי� עליוני� א

 וזיו החיי� מתמש� על ,ההתעסקות המרוממה מרוממת את הכל
, והוד השירה בסוד חייה הול� ומתפשט על כל החוגי�, הכל

 .הקרובי� והרחוקי�

 ÊÒ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÙ( 

mifxa zelrzdd 

וברגשות העליונות היא מעדנת את הנשמה ההתעסקות במחשבות 
ומתו� ההתעלות הזאת מתעלי� . ומרוממת אותה בחיי� עליוני�

וכל העול� . ודילוגית, כ המעשי� והמדות בהתעלות גדולה"אח
המתרומ� מעל לכל , מתעלה בגניזה על ידי העילוי של היחיד

וזהו הרז . שפעת ברכה יורדת על ידו לכל הברואי�, הקוט� שבחיי�
כי . פ שאינו מבינ� כראוי"אע, של המשכת הנפש לרזי� עליוני�

וזיו החיי� מתמש� על . ההתעסקות המרוממה מרוממת את הכל
, והוד השירה בסוד חייה הול� ומתפשט על כל החוגי�, הכל

 .הקרובי� והרחוקי�
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שנפשו בקרבו , אחרי כמה וכמה נסיונות, מי שמרגיש בעצמו
 ,ידע נאמנה כי לכ� נוצר, מתישבת במנוחתה רק בעסק רזי תורה

מלהיות ר� , גשמיות וג� רוחניות, ואל יבהלוהו כל מניעות שבעול�
ויוכל לשער שלא רק השלמת . אל מקור חייו ושלמותו האמתית

אלא ג� הצלת הכלל , עצמו והצלתו תלויה היא בהשלמת צביונו
שלימה היא תדיר את כי כל נשמה מושלמת מ. ושכלול העול�

והגיוני אמת כשה� שוטפי� והולכי� , הצביו� הכללי של העול�
על יד� כל החיי� כול� , נות החיי�יבלא מעצור באחת מפ

 ל ידיוכפי אותה המדה שהנשמה מתגדלת בפנימיותה ע. מתברכי�
המו� נשמות lככה הרי היא נעשית יסוד ושורש , מילוי צביונה

והכל לפי . ברכה מרובי� עוברי� על ידהושפעת חיי� ופלגי , רבות
 itle dyecwd aexואל יבהל ברעיונו מהשאלה . רוב הענוה

שא� ימסר לעסק , הכוללת תמיד את כל בעלי הנטיות הפנימיות
וליתר חלקי התורה , מתי יעשה לביתו ולעול�, רגשותיו המקודשות

ולמעשה החסד והעבודה , ולהרחבת הפלפול, הנחוצי� למעשה
באות� אותיות התורה , כי רק בהיותו אחוז בשרשו הרענ�. תהמפעלי

, כשרונו הפנימי ע�ובהיותו מעורה יפה , השייכות ביחוד לנשמתו
יפתחו לפניו שערי� על כל , ושוקק תמיד להתעמק בהשלמתו

בי� בעבודות , בי� בעבודת החיי� והמעשה, הסעיפי� המצטרכי� לו
 דוקא זוכה לדברי�  וכל העוסק בתורה לשמה.רוחניות צדדיות

, וינוד לדלות את מימיו מבארות אחרות, וכשיזח ממקורו. הרבה
 ,ינוד מי� עד י� ומנהר עד אפסי אר�,  לו בעצ�י� שייכ�אינש

על .  כ� איש נודד ממקומו,נהיכי כצפור נודדת מק, ומנוחה לא ימצא
יוצר נשמתו בקרבו ברוח ,  וייחל לאל חייו,'כ� תמיד יתאמ� לבו בד

. שדוקא על ידה ימצא את אשר יבקש, ד ונטיה קדושה מיוחדתמיוח
ומתו� עומק המנוחה הפנימית ידע שג� העתי� של הנדידה הנפשית 

ג� ה� ערוכי� ושמורי� הנ� מראש מקד� לטובתו , והרוחנית
 א� , ולא יקו� בטורח ועמל, ויש אשר ממרחק יבא לחמו.ושכלולו

כל מ, נג ומנוחה פנימיתהנ� מדושני עו' כי ברוב הפעמי� מבקשי ד
 .ה"וב ניחא להו לצדיקיא לתברא גרמייהו בגי� יקרא דקמקו�

 ÁÒ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÙ-ËÙ( 

mifxl micgªind 

שנפשו בקרבו , אחרי כמה וכמה נסיונות, מי שמרגיש בעצמו
. ידע נאמנה כי לכ� נוצר, מתישבת במנוחתה רק בעסק רזי תורה

מלהיות ר� , גשמיות וג� רוחניות, שבעול�ואל יבהלוהו כל מניעות 
שלא רק השלמת , ויוכל לשער. אל מקור חייו ושלמותו האמתית

אלא ג� הצלת הכלל , עצמו והצלתו תלויה היא בהשלמת צביונו
כי כל נשמה מושלמת משלימה היא תדיר את . ושכלול העול�

כשה� שוטפי� והולכי� , והגיוני אמת, הצביו� הכללי של העול�
. על יד� כל החיי� כול� מתברכי�,  מעצור באחת מפנות החיי�בלא

, י מילוי צביונה"וכפי אותה המדה שהנשמה מתגדלת בפנימיותה ע
ושפעת חיי� , ככה הרי היא נעשית יסוד ושורש המו� נשמות רבות

ואל . והכל לפי רוב הענוה. ופלגי ברכה מרובי� עוברי� על ידה
יד את כל בעלי הנטיות הכוללת תמ, יבהל ברעיונו מהשאלה

, מתי יעשה לביתו, שא� ימסר לעסק רגשותיו המקודשות, הפנימיות
, ולהרחבת הפלפול, הנחוצי� למעשה, וליתר חלקי התורה, ולעול�

כי רק בהיותו אחוז בשרשו . ולמעשה החסד והעבודה המפעלית
ובהיותו , באות� אותיות התורה השייכות ביחוד לנשמתו, הרענ�

, ושוקק תמיד להתעמק בהשלמתו, כשרונו הפנימיבמעורה יפה 
בי� בעבודת , על כל הסעיפי� המצטרכי� לו, יפתחו לפניו שערי�

וכל העוסק בתורה , בי� בעבודות רוחניות צדדיות, החיי� והמעשה
וינוד לדלות את , וכשיזח ממקורו. לשמה דוקא זוכה לדברי� הרבה

 ינוד מי� עד י� , לו בעצ�אינ� שייכותש, מימיו מבארות אחרות
כי כצפור נודדת מקנה כ� , ומנהר עד אפסי אר� ומנוחה לא ימצא

, וייחל לאל חייו' על כ� תמיד יתאמ� לבו בד. איש נודד ממקומו
שדוקא על , ברוח מיוחד ונטיה קדושה מיוחדת. יוצר נשמתו בקרבו

ומתו� עומק המנוחה הפנימית ידע שג� . ידה ימצא את אשר יבקש
ג� ה� ערוכי� ושמורי� , הנפשית והרוחנית, דידההעתי� של הנ

. ויש אשר ממרחק יבא לחמו, הנ� מראש מקד� לטובתו ושכלולו
הנ� מדושני ' א� כי ברוב הפעמי� מבקשי ד. ולא יקו� בטורח ועמל

מ ניחא להו לצדיקיא לתברא גרמייהו בגי� "מ, עונג ומנוחה פנימית
 .יקרא דקודשא ברי� הוא
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אי� המוכ� להשכלה ,  שהרבה נכשלו מההגיו� בנסתרות� על פיא

. רוחנית צרי� להיות נסוג אחור מחפצו הקבוע להיות הוגה דעות
 הולכי כל מקו�ומ, לותושה� מלאי� מכש, וכמו כל עניני החיי�
כ� הוא ג� כ� ביחש החיי� , תשגב�' ועזרת ד, תו� בטח ילכו דרכ�

ולהתאמ� בתכונת , ק לטהר את לבבושהאד� צרי� ר, הרוחניי�
, לעשות רצו� קונו, שהוא התוכ� של הקודש, המוסר וחפ� הטוב

בתורה , ויל� לבטח דרכו, ואז ישמר מכל מכשול, � לבו לשמי�יולכו
 .' ובבינת אמת בדעת ד101אלֹהבחקר , וחכמה

 ËÒ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÙ-ˆ( 

zexzqpa leyknn dxinyd 

אי� המוכ� להשכלה ,  מההגיו� בנסתרותפ שהרבה נכשלו"אע
, רוחנית צרי� להיות נסוג אחור מחפצו הקבוע להיות הוגה דעות

zeabyp .מ הולכי "ומ, שה� מלאי� מכשלות, וכמו כל עניני החיי�
כ� הוא ג� כ� ביחש החיי� , תשגב�' ועזרת ד, תו� בטח ילכו דרכ�

תכונת ולהתאמ� ב, שהאד� צרי� רק לטהר את לבבו, הרוחניי�
, לעשות רצו� קונו, שהוא התוכ� של הקודש, המוסר וחפ� הטוב

בתורה , ויל� לבטח דרכו, ואז ישמר מכל מכשול, ולכו� לבו לשמי�
 .'בחקר אלוה ובבינת אמת בדעת ד, וחכמה
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מבארת את  id`, שהיא באה מהתגלות רוח הקודש, חכמת האמת
שהדמיו� יש לו , טוהר השכליהמצד , העולמי� כול�, כל ההארות

wx ומתו� כ� החולשה הגופנית עלולה היא לבוא . קצת אחיזה בה�
 כי א�אי� לזה תקנה ש, אחרי השתקעות גדולה בההופעות העליונות

וזה בא מצד . לנשא את כל העול� הדמיוני אל הרוממות השכלית
 `zהמעלה , שהיא מקור החכמה, עבודה קדושה של יראה פנימית

d חכמה תתאה לרומה שלd חכמהdואז לא די שחולשה . עילאה
אלא שזרמי גבורה ,  ההתגברות השכליתל ידיגופנית אינה באה ע

 על ידי התגבורת הגדולה של ,גדולי� ומלאי� מתגברי� ועולי�
 .שהיא מופעה באור של רוח הקודש, ההשתקעות השכלית הטהורה

 Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ˆ( 

 znkg xdhzn`d 

מבארת את כל , שהיא באה מהתגלות רוח הקודש, חכמת האמת
שהדמיו� יש לו קצת , טוהר השכליהמצד , העולמי� כול�, ההארות

ומתו� כ� החולשה הגופנית עלולה היא לבוא אחרי . אחיזה בה�
א לנשא "כ, אי� לזה תקנהו, השתקעות גדולה בההופעות העליונות
וזה בא מצד עבודה . השכליתאת כל העול� הדמיוני אל הרוממות 

המעלה חכמה , שהיא מקור החכמה, קדושה של יראה פנימית
ואז לא די שחולשה גופנית אינה . תתאה לרומה של חכמה עילאה

, גדולי� ומלאי�, אלא שזרמי גבורה, י ההתגברות השכלית"באה ע
מתגברי� ועולי� על ידי התגבורת הגדולה של ההשתקעות השכלית 

 .מופעה באור של רוח הקודששהיא , הטהורה
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, האד� מוצא לו את כל רוחב לבבו. סתרי תורה מתאחדי� בשמחה

שאינה ,  על ידי חכמת האמת העליונה,את כל אידיאליו מתמלאי�
שיו י הקל פימשועבדת לאותו המצר הדחוק של הגיו� לב האד� ע

ל שיוסי� להיות כ, על כ� ימלא שמחה וגילת צדיקי�. המצומצמי�
 הוא כלי הגו� לעקר על ידו  המדע האנושי של�והצמצ. חי באמונתו

 ‡Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡ˆ( 

zn`d znkg zgny 

, האד� מוצא לו את כל רוחב לבבו. סתרי תורה מתאחדי� בשמחה
שאינה , מת העליונהמתמלאי� על ידי חכמת הא, את כל אידיאליו

פ הקשיו "ע, משועבדת לאותו המצר הדחוק של הגיו� לב האד�
כל שיוסי� להיות , על כ� ימלא שמחה וגילת צדיקי�. המצומצמי�
 הוא כלי הגו� לעקר על ידו המדע האנושי המצומצ�. חי באמונתו
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, אות� השרשי� הזרי� של דמיונות הכוזבי� שה� צריכי� להעקר
ת הרשע יית� הוא בערות האד� ונטייה� ה� כל הדמיונות שיסוד נט

 אבל השמחה הגדולה הממלאה את הלב חדות קודש מפני ,שבו
 רזי י א� על ידיזו איננה באה כ,  מתמלאותשמשאלותיו העליונות

שמציגי� לפני האד� את האספקלריא המאירה של נשמתו , תורה
 .החיה העליונה כמו שהיא

, שה� צריכי� להעקר, דמיונות הכוזבי�dאות� השרשי� הזרי� של 
שיסוד נטית� הוא בערות האד� ונטית הרשע , נותה� ה� כל הדמיו

מפני , הממלאה את הלב חדות קודש, אבל השמחה הגדולה. שבו
, י רזי תורה"א ע"זו איננה באה כ, שמשאלותיו העליונות מתמלאות

, החיה, שמציגי� לפני האד� את האספקלריא המאירה של נשמתו
 .כמו שהיא, העליונה
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אהבת , אהבת היושר בחיי�, אושר הוא אהבת האמת בשכליסוד ה

כל אד� , ובכל הערכי� כול�. אהבת הטוב במעשה, היופי ברגש
כל , וכול�.  כפי מדתו,בפני עצמו, יופי וטוב, יושר, בונה לו אמת

df mr df מתכנסי�, המדות הללו של כל יחיד ויחיד מבני אד�
 והטוב 103פיהיו, היושר, שכל האמת,  לאוצר מאוחד אחד102

 ,ziytgd 'ובזה באי� אל המסלה של דעת ד. מתארגני� בו
 .המלאה קדושה ויראת אלהי� ברורה, הנאורה

 ·Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡ˆ-·ˆ( 

xye`d ceqi 

אהבת , אהבת היושר בחיי�, יסוד האושר הוא אהבת האמת בשכל
כל אד� , ובכל הערכי� כול�. אהבת הטוב במעשה, היופי ברגש

כל , וכול�. בפני עצמו כפי מדתו, יופי וטוב, יושר, ה לו אמתבונ
מתכנסי� לאוצר מאוחד , המדות הללו של כל יחיד ויחיד מבני אד�

ובזה באי� . היופי והטוב מתארגני� בו, היושר, שכל האמת, אחד
ויראת אלהי� , המלאה קדושה, הנאורה', אל המסלה של דעת ד

 .ברורה
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משיגי� אור גדול ושמחה , שהגו� טהור מטומאת התאוות והעונותכ

אבל כדי להטעי� טע� . עליונה ג� מההשכלה הפילוסופית באלהות
, מוכרחי� לעלות למדת העליה של רזי תורה, שמחת קודש לירודי�

 יפעת תפארתה תשיג רובומ, המפרשת כשמלה את האור האלוהי
 גברה ל כ�שכ, האחרוני�על כ� בדורות . נהרה ג� הנפש המגושמת

 לעמוד נגד י אפשרוכחות הגו� ה� חלשי� עד שא, ותואפלת התא
, הכרח הוא להאיר באור הרזי� הבלתי מוגבל, השיקוע החמרי

ומשפיע שמחת גיל , המתעלה בחופשו המרומ� עד מרומי� עליוני�
 מי שלבו ,כל מקו�ומ. של יפעת קודש לנפשות עגומות ונדכאות

ויוכל , ישתדל להיות טהר ידי� וטהר לבב, מתבא' של� ביראת ד
, השכלית'  את הבהירות הפשוטה של נוע� ד� כ�לטעו� ג

, שיש בה עונג של קדושה מיוחדת, המתפשטת על פי השכל האנושי
 ויזכה אז ביותר להבחי� בי� קודש ,ויצר� את החול אל הקודש

ויראה כי מתוק מאד האור האלהי הבא משפעת הקודש של  ,לחול
באי� ערו� יותר מהנוע� , ליראיו' תגלות אלהית אשר בסוד דה

אמנ� מי שיש בו קדושה . המוגבל שיוכל לית� השכל האנושי
לשאוב ממעי� , �˘Â˙Óג� השכל האנושי מעורר את חיי  `f, פנימית

ושאיבה זו מתאחדת היא , הקודש אשר בעצמיות נשמתו פנימה
, �"דתו של הרמבוזאת היתה מ.  ע� ההארה הרזיתעצמותהבעומק 

ששאבו את חכמת� האלהית ,  קדושי עליו�,ושל יתר גדולי ישראל
,  המעבר של השכל האנושי אשר למטפיסיקה הפילוסופיתל ידיע

 .שחדרו בתומת רוח� מ� החול אל הקודש

 ‚Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·ˆ-‚ˆ( 

zidl`d `iteqeltde mifxd xe` 

משיגי� אור גדול ושמחה , כשהגו� טהור מטומאת התאוות והעונות
אבל כדי להטעי� טע� . עליונה ג� מההשכלה הפילוסופית באלהות

, מוכרחי� לעלות למדת העליה של רזי תורה, שמחת קודש לירודי�
 יפעת תפארתה תשיג ומתו�, המפרשת כשמלה את האור האלוהי

כ גברה "שכ, על כ� בדורות האחרוני�. נהרה ג� הנפש המגושמת
א לעמוד נגד "עד שא, וכחות הגו� ה� חלשי�, אפלת התאות

, הבלתי מוגבל, הכרח הוא להאיר באור הרזי�, השיקוע החמרי
ומשפיע שמחת גיל , המתעלה בחופשו המרומ� עד מרומי� עליוני�

מ מי שלבו של� "ומ. לנפשות עגומות ונדכאות, של יפעת קודש
טעו� ויוכל ל, ישתדל להיות טהר ידי� וטהר לבב, באמת' ביראת ד

המתפשטת על פי , השכלית' כ את הבהירות הפשוטה של נוע� ד"ג
ויצר� את החול  .בה עונג של קדושה מיוחדת שיש, השכל האנושי

ויראה כי מתוק  ,ויזכה אז ביותר להבחי� בי� קודש לחול. אל הקודש
אשר , מאד האור האלהי הבא משפעת הקודש של התגלות אלהית

שיוכל לית� , ותר מהנוע� המוגבלבאי� ערו� י, ליראיו' בסוד ד
ג� השכל האנושי , אמנ� מי שיש בו קדושה פנימית. השכל האנושי

לשאוב ממעי� הקודש אשר בעצמיות נשמתו , ¯ÂÁÂמעורר את חיי 
 ע� ההארה עצמיותהושאיבה זו מתאחדת היא בעומק , פנימה
ושל יתר גדולי ישראל קדושי , �"וזאת היתה מדתו של הרמב. הרזית

, י המעבר של השכל האנושי"ששאבו את חכמת� האלהית ע, �עליו
שחדרו בתומת רוח� מ� החול אל , אשר למטפיסיקה הפילוסופית

 .הקודש
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וקדושת , קדושת המחשבה, על ידי ההרגל בקדושת המעשה

בשקידת התורה והחכמה ,  בהרגשה וחשק פנימי,הדבקות האלהית
 שבו הוא מבחי� בי� ,חדש באד� חוש מיוחדמת, האלהית המקובלת

ויבי� אז . ובי� הגיו� של חול, הטע� של הגיו� שנובע מקדושה
שהוא מעוד� באי� ערו� מכל , הטע� המיוחד של שמחה של מצוה

והטע� המיוחד של נוע� ההשכלה שיוצא מכל , מי� שמחה שבעול�
י לעומת הנוע� של חול הרוחנ, עני� של תורה וקדושה בהרגשתה

וכל אשר . היוצא מכל הרגשת עידו� רוחני שבחיי החול המדעיי�
וישי� לבו לאהבת , יתיחד האד� יותר בטהרת לבבו בגבורת קודש

כה תתגבר בו , לזיקוק המדות במקור הטוהר האלהי, העליונה' ד
עד שימצא עז , המאזרת את כח הקודש שלו ,ההבחנה הברורה

 .באלהי� סלה

 „Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"‡ ˜ÓÚ  '‚ˆ-„ˆ( 

lŸgde ycŸwd mrh zpgad 

וקדושת , קדושת המחשבה, על ידי ההרגל בקדושת המעשה
בשקידת התורה והחכמה , הדבקות האלהית בהרגשה וחשק פנימי

מתחדש באד� חוש מיוחד שבו הוא מבחי� בי� , האלהית המקובלת
ויבי� אז . ובי� הגיו� של חול, הטע� של הגיו� שנובע מקדושה

שהוא מעוד� באי� ערו� מכל , ד של שמחה של מצוההטע� המיוח
והטע� המיוחד של נוע� ההשכלה שיוצא מכל , מי� שמחה שבעול�

, הרוחני, לעומת הנוע� של חול, עני� של תורה וקדושה בהרגשתה
וכל אשר . היוצא מכל הרגשת עידו� רוחני שבחיי החול המדעיי�

י� לבו לאהבת ויש, בגבורת קודש, יתיחד האד� יותר בטהרת לבבו
כה תתגבר בו , במקור הטוהר האלהי, לזיקוק המדות, העליונה' ד

עד שימצא עז , המאזרת את כח הקודש שלו ,ההבחנה הברורה
 .באלהי� סלה
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, יש בה הרבה שמחה. הקבלה המעשית רואה את הכל במציאות
 הרבה  אמנ� יש בה ג� כ�, הטוב והתפארת, היופי,מצד הגודל

שהאד� , הזוהמא והטומאה, מצד הרע, ונטיות סיגופיות, עצבות
, עונות העול� וחטאי העולמות, בעונותיו ועונות אבותיו, מלופ� בה

 להתנשא ולבטל את כל הרע הדמיו�. בנטית רצונ� המוגבל

‰Ú ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ) ‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„ˆ( 

zipeirde ziyrnd dlawd 

, יש בה הרבה שמחה. הקבלה המעשית רואה את הכל במציאות
אמנ� יש בה ג� כ� הרבה . מצד הגודל היופי הטוב והתפארת

שהאד� , הזוהמא והטומאה, מצד הרע, ונטיות סיגופיות, עצבות
וחטאי , עונות העול�, ועונות אבותיו, בעונותיו, מלופ� בה

 להתנשא ולבטל את כל הציור. בנטית רצונ� המוגבל, למותהעו
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על כ� היא מלאה כובד .  לא יוכל לשנות את המציאות,והחסרו�
שביותר נתבארה בחסידות , ליתהקבלה העיונית היא האידיא. ראש

הטוב . היא מבארת הכל באופ� ציורי, החדשה של דורות הסמוכי�
 בבירור דיא� כ� .  כי א� דמיוניונאינוהרע  ,העומד, הוא המוחלט

mitebiq לואי� מקו� , הדעת והגברת הרוח להפ� הכל לטוב
eרק שמחה ורוממות נשמה צרי� למלא את הכל, עצבונות. 

על כ� היא מלאה כובד . הרע והחסרו� לא יוכל לשנות את המציאות
שביותר נתבארה בחסידות , היא האידיאלית, הקבלה העיונית. ראש

. היא מבארת הכל באופ� ציורי, דורות הסמוכי�dשל , החדשה
 104ישא� כ� . א� דמיוני כי אינווהרע  ,העומד, הטוב הוא המוחלט

ואי� מקו� , להפ� הכל לטוב, והגברת הרוח, בבירור הדעת
 .צרי� למלא את הכל, ורוממות נשמה, רק שמחה, לעצבונות
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היא פתוח כח הנשמה עד , מגמתה של חכמת הרזי� לכל מהלכה
בלי שו� הצטרכות , לשאוב ממקורה, כדי עמידה על כחה הפנימי

והופעה זו מביאה את כל ההויה כולה .  התלמדות אמצעיתשל
ומתו� ההכרה העצמית הפנימית נמש� שפע . להכיר את עצמה

באי� הפסקה של גבולי� ושל , באיחוד השכל והרצו�, החיי�
 .פרטי�

 ÂÚ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰ˆ( 

mifxd znkg znbn 

עד , ההיא פתוח כח הנשמ, לכל מהלכה, מגמתה של חכמת הרזי�
בלי שו� הצטרכות , לשאוב ממקורה, כדי עמידה על כחה הפנימי

והופעה זו מביאה את כל ההויה כולה . של התלמדות אמצעית
ומתו� ההכרה העצמית הפנימית נמש� שפע . להכיר את עצמה

באי� הפסקה של גבולי� ושל , באיחוד השכל והרצו�, החיי�
 .פרטי�
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 שמועיל לה � על פיא, נס בנשמה אחת מהשפעת חברתהכל מה שנכ
או איזה , שסו� כל סו� הוא מקנה לה איזה ידיעה, הדבר מאיזה צד

במה , הוא ע� זה מזיק לה ג� כ�, הרגשה טובה ומועילה לפעמי�
 במעמד י א�ואי� העול� משתל� כ. שהוא מערב יסוד זר במהותה

את רעהו ואיש את  ולא ילמדו עוד איש ,של שלילת ההשפעה הזרה
 105.כי כול� ידעו אותי למקטנ� ועד גדול�', ר דעו את דואחיו לאמ

 � על פיא, המהל� השולל את ההשפעות הזרות לגבי כל פרט
היא הסתירה המביאה לידי הבני� היותר , שנראהו בצורה הורסת

אחד שכל  , והוא המבא היחידי לחיי עול� הבא,קיי� ויותר משוכלל
 . אלא עדני�לא נאמרעדנ� ,  עד� בפני עצמוה"עושה לו הקב ואחד

, ההכרה הכללית באומה להשמר מהשפעות זרות היא יסוד התחיה
, עושה מהפכות, מחוללת הריסות, והיא חודרת בתור תסיסה פרטית

 .ימי� ובהירי�יק, ובונה עולמות חדשי�

 ÊÚ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰ˆ-Âˆ( 

dxfd drtydd zlily 

פ שמועיל לה "אע, שמה אחת מהשפעת חברתהכל מה שנכנס בנ
או איזה , שסו� כל סו� הוא מקנה לה איזה ידיעה, הדבר מאיזה צד

במה , הוא ע� זה מזיק לה ג� כ�, הרגשה טובה ומועילה לפעמי�
א במעמד של "ואי� העול� משתל� כ. שהוא מערב יסוד זר במהותה

ש את ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואי. שלילת ההשפעה הזרה
. כי כול� ידעו אותי למקטנ� ועד גדול�', אחיו לאמר דעו את ד

פ שנראהו "אע, לגבי כל פרט, המהל� השולל את ההשפעות הזרות
, היותר קיי�, המביאה לידי הבני�, היא הסתירה, בצורה הורסת
ירוי� מדש� . עול� הבאdוהוא המבוא היחידי לחיי . ויותר משוכלל

מלמד , נ� אי� כתיב כא� אלא עדני�עד, בית� ונחל עדני� תשק�
 ההכרה הכללית באומה .שכל צדיק וצדיק יש לו עד� בפני עצמו
והיא חודרת בתור תסיסה , להשמר מהשפעות זרות היא יסוד התחיה

, ובונה עולמות חדשי�, עושה מהפכות, מחוללת הריסות, פרטית
 .קימי� ובהירי�
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ע� הדרישה לכבד את , הלימוד של רזי תורהצרי� להסביר עילוי 

וכל הנפילה . שהוא יסודו של עול�, ההכרות הפנימיות של האד�
באה , שהעול� המתעלה בתרבותו החיצונה נופל הוא בערכו הפנימי

, שכל מה שהער� החיצו� של התרבות הוא מתקד�, היא ממדה זו
הכרה  האת ומוסיפה לזלזל , העי� תופסת יותר את ההכרה החיצונה

וגאולת . ומתו� כ� ערכו האמיתי של האד� פוחת ויורד, הפנימית
שה� באות , העול� תלויה היא ברוממות� של ההכרות הפנימיות

שהוא עצמו העסק הנלבב , ומאירות על ידי העסק הכביר במעמקיה�
 .בענוה ואומ� רוח, בקדושה ובטהרה, ברזי תורה

 ÁÚ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Âˆ( 

dd jxrzeiniptd zexk 

ע� הדרישה לכבד את , צרי� להסביר עילוי הלימוד של רזי תורה
, וכל הנפילה. שהוא יסודו של עול�, ההכרות הפנימיות של האד�

באה , שהעול� המתעלה בתרבותו החיצונה נופל הוא בערכו הפנימי
, שכל מה שהער� החיצו� של התרבות הוא מתקד�, היא ממדה זו

הכרה בומוסיפה לזלזל ,  ההכרה החיצונההעי� תופסת יותר את
וגאולת . ומתו� כ� ערכו האמיתי של האד� פוחת ויורד, הפנימית

שה� באות , העול� תלויה היא ברוממות� של ההכרות הפנימיות
שהוא עצמו העסק הנלבב , ומאירות על ידי העסק הכביר במעמקיה�

 .בענוה ואומ� רוח, בקדושה ובטהרה, ברזי תורה
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 כל יבגילוי, על ידי התפתחותו, לשחרר את האד� על ידי התעלותו

 שפנימיות הדברי� היא ,זאת היא מגמתנו ,כשרונותיו הפנימיי�
. מגמת עריגת הכמיסה של האד�, המגמה האלהית שבהויה

 אבל רק אז ,מנשאות את הנשמה, שה� נשגבות, המטרות הרחוקות
כשה� מסגלות לה� את כל ארחות , תהנ� נושאי� חשובי� להתרבו

, שה� לפי רוחו של האד� הבינוני, החיי� של המטרות הבינוניות
אז החיצוניות של העול� איננה פונה עור� . להיות עוזרות למגמת�

 .ולא לוחמת ע� הפנימיות שלו

 ËÚ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Êˆ( 

zeiniptd znbn 

 כל בגילוי, י התפתחותועל יד, על ידי התעלותו, לשחרר את האד�
שפנימיות הדברי� היא . זאת היא מגמתנו ,כשרונותיו הפנימיי�

. מגמת עריגת הכמיסה של האד�, המגמה האלהית שבהויה
אבל רק אז . מנשאות את הנשמה, שה� נשגבות, המטרות הרחוקות

כשה� מסגלות לה� את כל ארחות , הנ� נושאי� חשובי� להתרבות
, שה� לפי רוחו של האד� הבינוני, נוניותשל המטרות הבי, החיי�

, אז החיצוניות של העול� איננה פונה עור�. להיות עוזרות למגמת�
 .ולא לוחמת ע� הפנימיות שלו
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 בעת שהחיצוניות נושאת את דגלה ,משתוממי� ה� בעלי הפנימיות

 ,אז רק ,כי הפנימיות היא אז, אבל עליה� לדעת. ברמה בחיי�
אברי� בריאי� , כשהיא מוצאה לפניה עול� ערו� ומסודר, מנצחת

מוסר נימוסי , נקיות וטהרה, חושי� מפותחי� וסדרי יופי, ולב אמי�
אז תוכל הפנימיות לשלוט . ומר� ואהבה לחיי� ולעול�, ודר� אר�

בעת שהוא עסוק , השלטו� החיצוניyוא� . על ממלכה מלאה אוני�
שהוא כל יסוד , שב ע� פנימיות החיי�איננו יודע להתח, בשלו

יחזיקו ה� את .  הידי� של בעלי התו�ירפובשביל כ� לא , משגב�

 Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Êˆ-Áˆ( 

zeipevigde zeiniptd oehly 

 בעת שהחיצוניות נושאת את דגלה בעלי הפנימיות משתוממי� ה�
כי הפנימיות היא אז רק אז , אבל עליה� לדעת. ברמה בחיי�

, אברי� בריאי�, כשהיא מוצאה לפניה עול� ערו� ומסודר, מנצחת
מוסר , נקיות וטהרה, וסדרי יופי, שי� מפותחי�חו, ולב אמי�

אז תוכל הפנימיות . ואהבה לחיי� ולעול�, ומר�, ודר� אר�, נימוסי
בעת שהוא , וא� השלטו� החיצוני. לשלוט על ממלכה מלאה אוני�

שהוא כל יסוד , איננו יודע להתחשב ע� פנימיות החיי�, עסוק בשלו
יחזיקו ה� . עלי התו� הידי� של בתרפינהבשביל כ� לא, משגב�
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החיצוניות להתבצר  אתיסייעו ג� כ� . ויבצרו את מעמד�, דגל�
 בעת גבורת הפנימיות המוכרחת ,שממילא ידע, בסגנו� כזה

של שימוש למטרות הפנימיות של , אי� להסתגל לתפקידו, להתגלות
 .הבכללחיי� וההויה ה

החיצוניות להתבצר ליסייעו ג� כ� . ויבצרו את מעמד�, את דגל�
המוכרחת , שממילא ידע בעת גבורת הפנימיות, בסגנו� כזה

, של שימוש למטרות הפנימיות, אי� להסתגל לתפקידו, להתגלות
 .בכללשל החיי� וההויה 

‡˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

,  מטעות ה� את האד�,העול�המחשבות הבאות מצד חיצוניות 
והעול� .  איזה שכרו� פנימי מסו� בה�,ואפילו היותר מעולות שבה�

, חכמי לב, רק השרידי�.  שכרו� זהywei ברובו נתו� הוא בתו�
, אשר ה� חודרי� בכח מחשבת� אל ההויה הפנימית, קדושי עליו�

וכל מה שה� . ה� מפיגי� את השכרו� הזה בכח� הרוחני העליו�
הרי הוא הול� ומאיר יותר , עי� את חותמ� ביותר על העול�מטבי

 מופיע אור שמחת עדני� של ed` ותחת שכרו�, באורו הפנימי
 . קודש

 ‡Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Áˆ( 

zeipevigd oexky zbtd 

, המחשבות הבאות מצד חיצוניות העול� מטעות ה� את האד�
והעול� . ימי מסו� בה�איזה שכרו� פנ. ואפילו היותר מעולות שבה�

קדושי , חכמי לב, רק השרידי�. ברובו נתו� הוא בתו� שכרו� זה
ה� , אשר ה� חודרי� בכח מחשבת� אל ההויה הפנימית, עליו�

וכל מה שה� . מפיגי� את השכרו� הזה בכח� הרוחני העליו�
הרי הוא הול� ומאיר יותר , מטביעי� את חותמ� ביותר על העול�

 . מופיע אור שמחת עדני� של קודש, חת שכרו�ות, באורו הפנימי
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 והגלוי אצלו , חי הוא באמונת הנסתר,המוכשר להסתכלות הנסתר
. המאיר בברק השכלתו הגדולה, הוא רק הזדרחות כהה מהנסתר

 היא ,וההשכלה הנסתרת היא מיוחדת בכל אד� בצורה מיוחדת לו
ואינה נמסרת , פלת בשו� אופ�שאינה נכ, מאוגדת ע� העצמיות

, שלו דוקא,  וצדיק באמונתו,יהיו ל� לבד�. בשו� הגה והסברה
, המכינה לו עד� בפני עצמו, ומתו� האמונה המאירה שלו. יחיה

ונעשית , שרשות הרבי� מעורב ש�' יוצא הוא לטייל בחצרות ד
בות פלגי וברח, תי� חוצהוצו מעינויפ. דעתו מעורבת ע� הבריות

 מתו� הי� הגדול של ,הפלגי� הללו מתרחבי� כנהרותו. מי�
,  שהנחלי� באי�מקו�לו, הגנוזה במעמקי הלב, האמונה הגדולה

 .ש� ה� שבי� ללכת

 ·Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ëˆ( 

zeinvre xzqpd zpen` 

והגלוי אצלו . המוכשר להסתכלות הנסתר חי הוא באמונת הנסתר
. ר בברק השכלתו הגדולההמאי, הוא רק הזדרחות כהה מהנסתר

היא . וההשכלה הנסתרת היא מיוחדת בכל אד� בצורה מיוחדת לו
ואינה נמסרת , בשו� אופ�, שאינה נכפלת, מאוגדת ע� העצמיות

, שלו דוקא, וצדיק באמונתו. יהיו ל� לבד�. בשו� הגה והסברה
, המכינה לו עד� בפני עצמו, שלו, המאירה, ומתו� האמונה. יחיה

ונעשית , שרשות הרבי� מעורב ש�', טייל בחצרות דיוצא הוא ל
. ברחבות פלגי מי�, יפצו מעינתי� חוצה. דעתו מעורבת ע� הבריות

והפלגי� הללו מתרחבי� כנהרות מתו� הי� הגדול של האמונה 
 שהנחלי� באי� ש� ה� וממקו�, הגנוזה במעמקי הלב, הגדולה

 .שבי� ללכת
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מתוארות ה� בצורה , ונות מוצצות ממרחקי�המחשבות העלי

. התשוקה הפנימית היא רק אליה�. באפס תיאור, בלי ידיעה, גלומה
, ומתו� הדבקות באוצר� מתברכות ה� כל המחשבות המתוארות

בכל נהרי נחליה� היותר ,  יוצאי� לעול�הוהמדעשעל יד� החכמה 
ה ומיעוט הפרי, וכשאד� מרגיש בעצמו עניות דעת. מתרחבי�

ישתה לצמאו , יחסה בצל שדי, מיד ירו� אל המעי� הכמוס, רוחנית
 דלא ידע � על גב יגרוס א,מהבארות העמוקי� של גדולי חכמי לב

. וכחו הרוחני ישוב אליו, ומריח המי� העליוני� יפריח, מאי קאמרי
כאשר ישוב אחרי עמלו במה שנשא דעו למרחק אל , סיו�יויראה בנ

 המצב השכלי `z ,ו� הממודד שולטהחלקה הקרובה שש� ההגי
 היהנו, שבה אליו' יראה והנה ברכת ד, בכל סרעפותיו הרגילות

כי מקור הברכה הוא במקו� . כמעי� המתגבר וכנהר שאינו פוסק
אי� הברכה מצויה אלא בדבר . בסוד סתר רזי הרזי�, התעלומה

 .את� את הברכה באסמי�' שנאמר יצו ה, הסמוי מ� העי�

Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ ‚)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '˜( 

qenkd oirnd 

מתוארות ה� בצורה , המחשבות העליונות מוצצות ממרחקי�
. התשוקה הפנימית היא רק אליה�. באפס תיאור, בלי ידיעה, גלומה

, ומתו� הדבקות באוצר� מתברכות ה� כל המחשבות המתוארות
בכל נהרי נחליה� היותר ,  יוצאי� לעול�והמדעשעל יד� החכמה 

ומיעוט הפריה ,  וכשאד� מרגיש בעצמו עניות דעת.מתרחבי�
ישתה לצמאו , יחסה בצל שדי, מיד ירו� אל המעי� הכמוס, רוחנית

ג דלא ידע מאי "יגרוס אע. מהבארות העמוקי� של גדולי חכמי לב
. וכחו הרוחני ישוב אליו, ומריח המי� העליוני� יפריח, קאמרי

אל , נשא דעו למרחקאחרי עמלו במה ש, כאשר ישוב, ויראה בנסיו�
המצב השכלי בכל , שש� ההגיו� הממודד שולט, החלקה הקרובה

 כמעי� והיה, שבה אליו' והנה ברכת ד, יראה, סרעפותיו הרגילות
כי מקור הברכה הוא במקו� . המתגבר וכנהר שאינו פוסק

אי� הברכה מצויה אלא בדבר . בסוד סתר רזי הרזי�, התעלומה
 .את� את הברכה באסמי�'  השנאמר יצו, הסמוי מ� העי�
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כשרואי� אי� הפרטי� , בראשית הצעדי� של תלמוד רזי תורה

, ומכל מקו� אי� מביני� את התוכ� היסודי שבה�, מתקשרי� זה בזה
צריכי� לצייר יפה אי� שכל אלה הדעות והציורי� באו מתו� הופעה 

'  ידי השרידי� אשר דעל, רוחנית גדולה ומפוארה של רוח הקודש
עד שמתאחדת ,  והשלשלת הולכת היא ונמשכת בקדושה,קורא

,  כח אמונה קדושה זוהשערת ואז זורח על ידי. בהלכה למשה מסיני
ית� ' כי ד. והבינה הפנימית הולכת היא ומתרחבת, אור גדול לישרי�

 .חכמה מפיו דעת ותבונה

 „Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡˜( 

 dlawd zpen`ziniptd dpiade 

כשרואי� אי� הפרטי� , בראשית הצעדי� של תלמוד רזי תורה
, ומכל מקו� אי� מביני� את התוכ� היסודי שבה�, מתקשרי� זה בזה

אי� שכל אלה הדעות והציורי� באו מתו� , צריכי� לצייר יפה
על ידי השרידי� , של רוח הקודש, גדולה ומפוארה, הופעה רוחנית

עד , לת הולכת היא ונמשכת בקדושהוהשלש. קורא' אשר ד
כח אמונה על ידי , ואז זורח. שמתאחדת בהלכה למשה מסיני

והבינה הפנימית הולכת , אור גדול לישרי�, קדושה זו והשערתה
 .ית� חכמה מפיו דעת ותבונה' כי ד. היא ומתרחבת
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ר� בשכל  פשוט הוא שאי� להבינ� בבירו,עמקי הסודות האלהיי�

שהאור האלהי חדר , אלא על פי הקבלה מאנשי� מופלאי�, האנושי
באה , וכשלומדי� את דבריה� בהכנה הראויה. לתו� נשמת�

 עד שה� דומי� ,ומישבת את העניני� על הלב ,ההשערה הפנימית
ולעול� צריכי� לצר� אל המדע . למושגי� בשכל הטבעי הפשוט

 הדברי� מאירי� ושמחי� ואז נעשי� ,הזה את כח האמת של הקבלה
 .לכל חד וחד לפו� דרגיה,  מסיני�כנתינת

 ‰Ù ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡˜( 

ziniptd dxrydde dlawd 

עמקי הסודות האלהיי� פשוט הוא שאי� להבינ� בבירור� בשכל 
שהאור האלהי חדר , מאנשי� מופלאי�, אלא על פי הקבלה, האנושי

באה , בהכנה הראויה, וכשלומדי� את דבריה�. לתו� נשמת�
עד שה� דומי� . ומישבת את העניני� על הלב ,ההשערה הפנימית

ולעול� צריכי� לצר� אל המדע . למושגי� בשכל הטבעי הפשוט
ואז נעשי� הדברי� מאירי� ושמחי�  ,הזה את כח האמת של הקבלה

 .לכל חד וחד לפו� דרגיה,  מסיניכנתינת�
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תוכל לחולל מחשבות השעריות ,  האלהית ברו� טהרתההחכמה

וזאת היא , אבל הודאות שלה היא מסורת נקיה, בלב כל נבו�
אפילו באותה ידיעה , ההבדל שבי� המשוער ובי� הודאי. לתהיתה

וקל וחומר שהודאיות יש לה תנאי� . הוא עמוק מכל תהומות,עצמה

 ÂÙ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·˜( 

dizexryde dlawd ze`ce 

תוכל לחולל מחשבות השעריות , ברו� טהרתה, החכמה האלהית
וזאת היא , אבל הודאות שלה היא מסורת נקיה, בלב כל נבו�

אפילו באותה ידיעה , ההבדל שבי� המשוער ובי� הודאי. תהלתה
ר שהודאיות יש לה תנאי� וקל וחומ. הוא עמוק מכל תהומות, עצמה
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 העיונית שו� השערהdשאי� ל ,והתילדות מציאותית כזאת ,אחרי�
והמסתכל הטהור לעול� הוא שט בהשערותיו הנאדרות . חלק בה

עד ,  מנאמ� לנאמ�,וחי בעצ� קישור הויתו באמונת הקבלה, בקודש
אבות ,  ומשה,יהושע, נביאי�, זקני�, סופרי�,  חכמי�.ראש צורי�

מפי אדו� כל , כול� נתנו מרועה אחד. ראשו� אד�ו, העול�
 . ברו� הוא, המעשי�

על ידי , וסק בתורה לשמה נעשה כמעי� הנובע וכנהר שאינו פוסקהע
מה שעולות החדשות ההשעריות במלא חייה� אל מרו� המסורת 

 פורחות נשמות ,ומחיבור שני יסודות הללו. האלהית העליונה
המרימי� את הער� של העול� , פעות מחיי� קדושי� ורענני�ומש

 .חשכי�המגיהה כל מ, כולו למדרגה עליונה ומוארה

שאי� להשערה העיונית שו�  ,והתילדות מציאותית כזאת ,אחרי�
הנאדרות , והמסתכל הטהור לעול� הוא שט בהשערותיו. חלק בה

, מנאמ� לנאמ�. באמונת הקבלה, בעצ� קישור הויתו, וחי, בקודש
, יהושע ומשה, נביאי�, זקני�, סופרי�, חכמי�, עד ראש צורי�

מפי אדו� כל , כול� נתנו מרועה אחד. וראשו� אד�.אבות העול�
העוסק בתורה לשמה נעשה כמעי� הנובע . ברו� הוא, המעשי�

במלא , על ידי מה שעולות החדשות ההשעריות, וכנהר שאינו פוסק
ומחיבור שני יסודות . אל מרו� המסורת האלהית העליונה, חייה�

המרימי� , �משפעות מחיי� קדושי� ורענני, הללו פורחות נשמות
המגיהה כל ,  העול� כולו למדרגה עליונה ומוארהlkאת הער� של 

 .מחשכי�
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 כי הכל מיוסד על היכולת ,ג� השערת רזי תורה גדולת ער� היא

וכל מה שהוא נאה ונפלא הרי הוא , העליונה שאי� לה ק� ותכלית
. החיי� שורי� ש�שבצורה זו או אחרת אור חיי כל , גילוי הופעה

, העצה, אמנ� מתעלי� הדברי� ביותר לפי רוממות קדושת החכמה
עד ההארה של , הגבורה הרוחנית והקדושה המעשית והמחשבית

. המאיר באור כל הרוחניות האיתנה שלמעלה ממנו, הופעת הדמיו�
 .בהיכלו כלו אמר כבוד

 ÊÙ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚˜( 

zifxd dxrydd ceqi 

כי הכל מיוסד על היכולת . ערת רזי תורה גדולת ער� היאג� הש
הרי הוא , וכל מה שהוא נאה ונפלא .שאי� לה ק� ותכלית, העליונה

. שבצורה זו או אחרת אור חיי כל החיי� שורי� ש�, גילוי הופעה
ycw de`p jzial c`n epn`p jizcr ,c 'mini jx`l .

, העצה, החכמהאמנ� מתעלי� הדברי� ביותר לפי רוממות קדושת 
עד ההארה של , והקדושה המעשית והמחשבית, הגבורה הרוחנית

. שלמעלה ממנו, האיתנה, המאיר באור כל הרוחניות, הופעת הדמיו�
 .בהיכלו כלו אמר כבוד
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של אי , רור הפנימי של הכל יכלתיההכרה הרזית מיוסדת היא על הב
 וההכרה הפומבית ,י� סופיתההגבלה באפשרות של הגבורה הא

על פי אות� התנאי�  ,יה היא על הנטיה של צמצו� הכחיבנו
בכל תחו� שולטת היא רק . שהצמצו� המתגלה מבליט אות�

ואי�  ,אי� גבול של יכולת במסתרי�, ההכרה האחת בלא הגבלה
אבל ההודעה שרק היד של המסתרי� היא . חירות מתגלה בנגלות

מאירה את הנוגה לדו� על דבר , גלויי�הפועלת את כל הגבולי� ה
, המוגבלעל דבר שליטה פנימית בלתי , חירות בצפונות הגלוי

ואותה ההכרה המודיעה . העושה את כל הסדרי� המוגבלי�
שהמסתר העליו� מכוו� הוא להוציא ג� כ� את כל אותו הארג של 

המוגבל כל כ� במצרי גבולות חוקיי� חזקי� , החוג המצומצ�
היא מבררת ששאיפה כמוסה זו מניחה רוש� של הגבלה , ואיתני�

והבינה העליונה מינה דיני� . חוקית עליונה ג� בעול� החרות
וההשגה המתבהרת . בכל צמצומ� והחלטת גבוליה�, מתערי�

לופי הקולות הערכיי� שמולידי� אלה ימשתעשעת תדיר בח
רי  והחבוי והגלוי יחד נותני� את פ,המקורות השוני� בהשפעותיה�
וחק . רוח האד� ורוח החיי� כול�, תנובת� להעשיר את רוח העול�

,  מופיע באורו המלא זיו קודש,לשו� מכריע בתו� המשטר העליו�
. המאוגד בתו� כל גבולות טבעיותיו, כחק ברית עול� אשר בבשר
מתו�   להוציא את החירות העליונה,וברית ותורה מתאחדי� יחד

 עבדי ה� אשר הוצאתי ,ראל עבדי�כי לי בני יש. העבדות הירודה
 .לא ימכרו ממכרת עבד, אות� מאר� מצרי�

 ÁÙ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚˜-„˜( 

oi`d zifxd axkdd-ziteq 
של אי , ההכרה הרזית מיוסדת היא על הברור הפנימי של הכל יכלת

וההכרה הפומבית . ההגבלה באפשרות של הגבורה האי� סופית
על פי אות� התנאי�  , צמצו� הכחבנויה היא על הנטיה של

בכל תחו� שולטת היא רק . שהצמצו� המתגלה מבליט אות�
ואי�  ,אי� גבול של יכולת במסתרי�, בלא הגבלה, ההכרה האחת

שרק היד של המסתרי� היא , אבל ההודעה. חירות מתגלה בנגלות
zvn`ne , מאירה את הנוגה, הפועלת את כל הגבולי� הגלויי�

dnypd z` ,על דבר שליטה ,  על דבר חירות בצפונות הגלוילדו�
ואותה . העושה את כל הסדרי� המוגבלי�, מוגבלתפנימית בלתי 

המודיעה שהמסתר העליו� מכוו� הוא להוציא ג� כ� את כל , ההכרה
המוגבל כל כ� במצרי גבולות , אותו הארג של החוג המצומצ�

מניחה , ששאיפה כמוסה זו, היא מבררת, חוקיי� חזקי� ואיתני�
והבינה העליונה . רוש� של הגבלה חוקית עליונה ג� בעול� החרות

וההשגה . והחלטת גבוליה�, בכל צמצומ�, מינה דיני� מתערי�
שמולידי� , המתבהרת משתעשעת תדיר בחלופי הקולות הערכיי�

והחבוי והגלוי יחד נותני� . אלה המקורות השוני� בהשפעותיה�
רוח האד� ורוח החיי� , ח העול�להעשיר את רו, את פרי תנובת�

בתו� המשטר העליו� מופיע באורו המלא , וחק לשו� מכריע. כול�
המאוגד בתו� כל גבולות , אשר בבשר, כחק ברית עול�, זיו קודש
וברית ותורה מתאחדי� יחד להוציא את החירות . טבעיותיו
 עבדי ה� ,כי לי בני ישראל עבדי�. מתו� העבדות הירודה, העליונה

 .לא ימכרו ממכרת עבד, ר הוצאתי אות� מאר� מצרי�אש
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, המעשיי�, החמרי�, ההבטה הרציונלית על העול� בכל חזיונותיו
הכלליי� , היחידי� והמצורפי�, המוסריי� והרוחניי� המוחלטי�

היא מבליעה את הנקודות והקוי� המיוחדי� הדקי� , וכללי הכלליי�
 ,ומתו� כ� נח לה להתעלות למרחב כללי, לליתבתו� ההארה הכ

 מה שלא נתבססה יפה בחדירה אל ל ידי ע,אבל כשלו� טמו� לרגליה
 בחול וג� ז�הרציונלי של ומכחהופעה זו נראית . הדייקנות הפרטית

אי� קו ונקודה , הרזיות היא חודרת לפרטי� ולפרטי פרטי�. בקודש
דרוש עליה� המו� אי� קו� ותג שלא ת, שתעבור עליה� בשתיקה

קרני È ıÈÙאי� תנועה קלה וחזיו� קט� שבקטני� שלא , פליאות
מסוכנת היא הרזיות שלא . להרגיש ולחשוב, לצייר ולתאר. אורה

שלא יאחזו כנפיה הרחבות בחגוי , תשקע בקטנות� של הפרטי�
היא לפי זה צריכה תמיד להחלי� . סלעי מגור של חשכת הקטנוניות

 ,ספוג אל תוכה את האויר הרציונלי השטחילפעמי� צריכה ל. כח
וביותר היא נועדה תמיד להתרומ� . היא מעלתו כשאוחזתו בידה

 בכללי כללי ,בדרושי הגדולה העליונה, במרחביה העליוני�
שג� ה� לפרטי� נחשבי� בעת שכללי� יותר רחבי� , הכללי�

, אבל סו� כל סו� תנצח הרזיות בכחה לאלהי�. מופיעי� עליה�
 להראות לעול� כולו שאכ� גדלות עליונה יש ג� ,עד תכונתהותבא 

 אי� קטנות ואי� ,אי� גבהות לפני המקו� ולא שפלות. בכל קוט�
 הכל ר� ונשא מצד . והכל שפל ונמו�,כי הכל ר� ונשא, גדלות

והכל שפל ונמו� , מקוריות החיי� של אור חי העולמי� ששוט� בכל

 ËÙ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰˜-Â˜(
zihxtd zeifxd 

, המעשיי�, החמריי�, בכל חזיונותיו, ההבטה הרציונלית על העול�
הכלליי� , היחידי� והמצורפי�, מוחלטי�והרוחניי� ה, המוסריי�

היא מבליעה את הנקודות והקוי� המיוחדי� הדקי� , וכללי הכלליי�
. ומתו� כ� נוח לה להתעלות למרחב כללי, בתו� ההארה הכללית

י מה שלא נתבססה יפה בחדירה אל "אבל כשלו� טמו� לרגליה ע
, חול בהרציונליות של מכחההופעה זו נראית . הדייקנות הפרטית

אי� קו , הרזיות היא חודרת לפרטי� ולפרטי פרטי�. וג� בקודש
אי� קו� ותג שלא תדרוש עליה� , ונקודה שתעבור עליה� בשתיקה

 ˙ıÈÙשלא . וחזיו� קט� שבקטני�, אי� תנועה קלה, המו� פליאות
mdilrמסוכנת היא . להרגיש ולחשוב, לצייר ולתאר.  קרני אורה

שלא יאחזו כנפיה ,  הפרטי�הרזיות שלא תשקע בקטנות� של
היא לפי זה צריכה . הרחבות בחגוי סלעי מגור של חשכת הקטנוניות

לפעמי� צריכה לספוג אל תוכה את האויר . תמיד להחלי� כח
וביותר היא נועדה . כשאוחזתו בידה, היא מעלתו. השטחי, הרציונלי

. בדרושי הגדולה העליונה, תמיד להתרומ� במרחביה העליוני�
בעת שכללי� יותר , שג� ה� לפרטי� נחשבי�, כללי הכללי�בכללי 

אבל סו� כל סו� תנצח הרזיות בכחה . רחבי� מופיעי� עליה�
שאכ� גדלות , ותבא עד תכונתה להראות לעול� כולו, לאלהי�

אי� . ולא שפלות, אי� גבהות לפני המקו�. עליונה יש ג� בכל קוט�
הכל ר� , פל ונמו�כי הכל ר� ונשא והכל ש, קטנות ואי� גדלות

והכל , ששוט� בכל,ונשא מצד מקוריות החיי� של אור חי העולמי�
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שאז כלהו , בלי מקור האור ,רו שהנ� נשארי� לעצמ�יי יצואאלמל
 כולהו שמה� שתארוי הויימנ וכד אנת תסתלק ,�ספיר� מתחשכ

 .כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור. כגופא בלא נשמתא

,  יצוירו שהנ� נשארי� לעצמ� בלי מקור האוראלמלישפל ונמו� 
 כולהו אשתארו מנהו�וכד אנת תסתלק . שאז כלהו ספיר� מתחשכ�
 .כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור. שמה� כגופא בלא נשמתא

ˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ÂÒ¯ Â ÌÈ 

 
ה� שוללות את , כשה� נקלטות בציור הנפשי, Ó‰ÈÒÈË˙Âהנפלאות 

מפני שהעול� המוחשי וחוקיו נעשי� , הבינה הטבעית מהתפתחותה
ל אבל ע. ואי� לשכלו בסיס ממשי לסמו� עליו, בלתי בטוחי� אצלו

 ההתאמצות לעקור את האמתיות של העול� המיסתי מעק� הוא ידי
על כ� נח לו . סוד הכללי של הקפת המציאות ועוקרו מהי,את הגיונו

כי א� ,  בקישור התוכ� המיסתי הממשיציורולאד� שלא ישקיע את 
במדה כזאת שיבורר לו שאיננו פועל עליו להרחיק מציוריו את 

. וכל טבעיותיו וחקיו, הקישור הישר ע� העול� הממשי שהוא חי בו
 .שכ� אר� ורעה אמונה

 ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜'Â˜ ( 

dpiade zeixezqnd 

ה� שוללות את , כשה� נקלטות בציור הנפשי, ‰ÂÈ¯Â˙ÒÓ˙הנפלאות 
מפני שהעול� המוחשי וחוקיו נעשי� , הבינה הטבעית מהתפתחותה

י "אבל ע. ואי� לשכלו בסיס ממשי לסמו� עליו, בלתי בטוחי� אצלו
ההתאמצות לעקור את האמתיות של העול� המיסתי מעק� הוא את 

על כ� נח לו . עוקרו מהיסוד הכללי של הקפת המציאותהגיונו ו
כי א� ,  בקישור התוכ� המיסתי הממשיציוריולאד� שלא ישקיע את 

במדה כזאת שיבורר לו שאיננו פועל עליו להרחיק מציוריו את 
וכל טבעיותיו , שהוא חי בו, הקישור הישר ע� העול� הממשי

 .שכ� אר� ורעה אמונה. וחקיו
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, היא החכמה האלהית העליונה, חובה לשא ולת� בחכמת האמת

האור של . בציוריה ומליצותיה,  בפתגמיה,לדקדק באותיותיה
האושר העליו� הול� וזורח לפי רוב העמל בדברי� שרזי עול� של 

ובהתרוממות הנשמה היחידה על יד� . הגדולה האלהית גנוזי� בה�
ואי� ק� . נשמות רבות מתעלותוהמו� , מתרומ� כל העול� עמה

לגודל הטוב המסובב על ידי הארה פנימית עליונה של נשמה אחת 
 .כללית

 ‡ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ê˜( 

mifxd znkg iwecwc 

, היא החכמה האלהית העליונה, חובה לשא ולת� בחכמת האמת
האור של . בציוריה ומליצותיה,  בפתגמיה,לדקדק באותיותיה

שרזי עול� של , � הול� וזורח לפי רוב העמל בדברי�האושר העליו
, ובהתרוממות הנשמה היחידה על יד�. הגדולה האלהית גנוזי� בה�

ואי� ק� . והמו� נשמות רבות מתעלות, מתרומ� כל העול� עמה
 של נשמה אחת ,לגודל הטוב המסובב על ידי הארה פנימית עליונה

 .כללית
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ולא על ידי  ,רזי� צריכי� להיות מוסברי� ומובני� על ידי רזי� דוקא
שהיא , תיותיטה הטבעית של גילויי האמי וזוהי הש,�ידברי� גלוי
דוקא .  בגמטריא תרדמהשהוא, טת התרגו�י מש�וערנעלה באי� 

 סעיפי התעלומה כל אחד מאיר על יוריבו ,הנעל� בנעל� מתבאר
למדנו , ו שבאליו"וזהו נקוד על אי.  אוראיצומה יוותעל, חברו

המדרגות השוות מגלות . שישאל לאיש על האשה ולאשה על האיש
 .ואבוקת אורי� תגלה, רז ע� רז יאחד, זו את זו ומאירות אות�

ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ ‚)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á˜( 

mifxd zty 

ולא על ידי , רזי� צריכי� להיות מוסברי� ומובני� על ידי רזי� דוקא
שהיא , וזוהי השטה הטבעית של גילויי האמתיות. דברי� גלוי�
דוקא . שהוא בגמטריא תרדמה,  משטת התרגו�עור�נעלה באי� 

 סעיפי התעלומה כל אחד מאיר על יוריבו ,הנעל� בנעל� מתבאר
למדנו שישאל , ו שבאליו"וזהו נקוד על אי.  אורותעלמה יצא, חברו

המדרגות השוות מגלות זו את זו . לאיש על האשה ולאשה על האיש
 .ואבוקת אורי� תגלה, רז ע� רז יאחד, ומאירות אות�
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כתפקיד� של האחרונות .  להיצירות החפשיותדומי� ה� הרמזי�

כל מה שהמעי� הגאוני . ד� של הראשוני� בקודשכ� תפקי, בחול
ככה מסתעפת היצירה בתיאורי� שוני� , יותר מלא לשד חיי�

יוצר הוא תכונות כאלה שה� ,  וא� המעי� עצו� מאד,ועשירי�
 ומכל , שלא שזפת� עי� ולא שמעת� אוז� מעול�,רחוקות מהמציאות

, ה החיי� הפליאיי� שביסוד היצירeifמקו� דוקא בה� נראה 
� שנשמת היוצר מעידה עליה ok השובע הגדול של האור והחיי� 

ומתחת כל , כ� גדלו וגברו הדילוגי� הרמזיי�, האמוניי� מפכה יותר
לתפארת , שריג שבה� טמוני� המו� מלא אוצרות למוסר ולאמונה

,  ובטחו� אלהי פנימי במעוז� וחשק� של ישראל,קודש ולזיו אומ�
 .ועוזו' דורשי ד, שמחת כל ישרי לב

 „ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë˜( 

mifnxd oirn 

כתפקיד� של האחרונות .  להיצירות החפשיותהרמזי� דומי� ה�
כל מה שהמעי� הגאוני . כ� תפקיד� של הראשוני� בקודש, בחול

ככה מסתעפת היצירה בתיאורי� שוני� , יותר מלא לשד חיי�
שה� , ות כאלהיוצר הוא תכונ, וא� המעי� עצו� מאד. ועשירי�

ומכל . שלא שזפת� עי� ולא שמעת� אוז� מעול�. רחוקות מהמציאות
,  החיי� הפליאיי� שביסוד היצירה`zמקו� דוקא בה� נראה 

השובע הגדול של האור y lkk. שנשמת היוצר מעידה עליה
 .כ� גדלו וגברו הדילוגי� הרמזיי�, והחיי� האמוניי� מפכה יותר

למוסר ,  המו� מלא אוצרותומתחת כל שריג שבה� טמוני�
במעוז� , ולזיו אומ� ובטחו� אלהי פנימי, לתפארת קודש, ולאמונה

 .ועוזו' דורשי ד, שמחת כל ישרי לב, וחשק� של ישראל
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וכל כלי , כי אור המחשבה מלא בכל. כל רמז יש לו תוכ� ושורש

. איזה רכוששעושי� לקבל בו הברקה מחשבתית הרי היא קולטת 
ז "ורמ. ומכל מקו� צרי� להבחי� את תוכ� העני� שמודיע הרמז

 .עצמו ראשי תיבות ראה מה זה

 ‰ˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë˜( 

fnxd okz 

וכל כלי , כי אור המחשבה מלא בכל. ושורש, כל רמז יש לו תוכ�
. שעושי� לקבל בו הברקה מחשבתית הרי היא קולטת איזה רכוש

ורמז עצמו . רי� להבחי� את תוכ� העני� שמודיע הרמזומכל מקו� צ
 .זה, מה, ראה, ראשי תיבות
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יראה של שטות היא מה שמתיראי� מהמשלי� הגשמיי� שברזי 

הלא יודעי� אנו ברור שכל אלה אינ� פוגמי� מאומה את . תורה
נו אלא ה� מוסיפי� ב, ה"היסוד המאיר של טהרת אמונת אל אחד ב

ואנו אי� . וכשרו� הסתגלות לאורה האלהית, אור ובהירות להבנה
 להכי� את התכונה הגופנית והרוחנית ,ללמוד, לשנ�לנו כי א� 

המפכה בכל עת , קבועה של אור עליו� זהÂ‰ÏÒ ‰Ùבאופ� המתאי� 
ועומק מסירות , וכפי רוב הבינה. ורגע מעינות טהורי� ממקור שרשו

אהבה המלאה משתפכת מגנזי ה, הנפש אל הדבקות האלהית
 .לחדש את חיי הרוח בצורה של בריה חדשה בכל יו� תמיד, היראה

 Âˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'È˜( 

miinybd milynd z`xi 

יראה של שטות היא מה שמתיראי� מהמשלי� הגשמיי� שברזי 
שכל אלה אינ� פוגמי� מאומה את , הלא יודעי� אנו ברור. תורה

אלא ה� מוסיפי� בנו , ה"ב, הרת אמונת אל אחדהיסוד המאיר של ט
ואנו אי� . וכשרו� הסתגלות לאורה האלהית, אור ובהירות להבנה

להכי� את התכונה הגופנית והרוחנית , ללמוד ולשנ�לנו כי א� 
המפכה בכל עת ,  קבועה של אור עליו� זהÚÙÂ‰Ï‰באופ� המתאי� 

ועומק מסירות , וכפי רוב הבינה. ורגע מעינות טהורי� ממקור שרשו
האהבה המלאה משתפכת מגנזי , הנפש אל הדבקות האלהית

 .בצורה של בריה חדשה בכל יו� תמיד, לחדש את חיי הרוח, היראה
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 הכי ,המטילי� אימה ופחד,  מפני המשלי� הספוני�˙·‰Ï‡מה 

 הלא א� חשכת אשמני� ?מבלעדיה� עולמנו הוא יותר מואר
 את ÂÏ106 המושיט , ולחיי� קורא הרז,היא בכל הגלוישולטת 

שמכאוביה� הרוחניי� ה� ה� , אורותיו על ידי מחשכי משליו
הלאה . חיי הגאולה, חיי העז, מעוררי� בנו את חיי הרוח האיתני�

, פתוח לכל רגש ז�, א� כי עדי� וספוג הוא,  מצור חזק·ÏÈ·, כל פחד
 .ÙÂÁ˘מלאה , ועורג בכל עז לכל הרגשה אצילית

 Êˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'È˜-‡È˜( 

miifxd milynd 

הכי . המטילי� אימה ופחד,  מפני המשלי� הספוני��˙·‰Ïמה 
הלא א� חשכת אשמני� שולטת , מבלעדיה� עולמנו הוא יותר מואר

 את אורותיו על ידי Â�Ïהמושיט . ולחיי� קורא הרז. היא בכל הגלוי
� ה� ה� מעוררי� בנו את חיי שמכאוביה� הרוחניי, מחשכי משליו
 מצור Â�·Ï, הלאה כל פחד. חיי הגאולה, חיי העז, הרוח האיתני�

ועורג בכל עז לכל , פתוח לכל רגש ז�, א� כי עדי� וספוג הוא, חזק
 .Â¯ÈÁ˙מלאה , הרגשה אצילית
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היא המדברת את האמת , שפת הרזי� היא השפה העליונה

ושמירה צריכה היא שפה ברורה . שו� נסיגה לאחורבלא , המוחלטה
 , שלא יפול ממעלתו העליונהÈÓ.107˙‰‡זו מפני הנפילה של אור 

וכל אותו הקישור ,  שורה בטבעוÈ„ÂÒ‰108ממקו� שש� אור 
אל המקו� הנמו� של עול� , השפתי קשור בו בעומק האמת

 והשקרי� נעשי� למי� תוכ� ,שש� לא יש כי א� לשו� שקר, המעשה
ועל פי אותו השקר המתגנב בלבוש . קבל ומטבע עוברת לאמתמת

א� יחשבו אות� המבטאי� של השפה , האמת של כזב בני אד�
העליונה של מקור האמת על פי הער� של המשקולת המזויפה 

כי תבנה בית חדש ועשית .  הרי ה� מחריבי� את העול�,הזאת
. ת ימי� למע� ייטב ל� והארכ,כי יפול הנופל ממנו, מעקה לגג�

 109.פניוומקרא נדרש ל

 Áˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡È˜( 

mifxd zty zxiny 

היא המדברת את האמת , שפת הרזי� היא השפה העליונה
ושמירה צריכה היא שפה ברורה . בלא שו� נסיגה לאחור, המוחלטה

 ,שלא יפול ממעלתו העליונה. ‡�ÂÓ‰ מפני הנפילה של אור ,זו
וכל אותו הקישור השפתי ,  שורה בטבעו‰È„ÂÒÈאור dממקו� שש� 

שש� , אל המקו� הנמו� של עול� המעשה, קשור בו בעומק האמת
 , והשקרי� נעשי� למי� תוכ� מתקבל,לא יש כי א� לשו� שקר

ועל פי אותו השקר המתגנב בלבוש האמת . ומטבע עוברת לאמת
א� יחשבו אות� המבטאי� של השפה העליונה , של כזב בני אד�

 האמת על פי הער� של המשקולת המזויפה הזאת הרי ה� של מקור
כי יפול , כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגג�. מחריבי� את העול�

 .ומקרא נדרש לפניו. למע� ייטב ל� והארכת ימי�. הנופל ממנו
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ולהיות , יות להגלימהיכל מחשבה רזית צריכה המו� מחשבות גלו

השקר , שלא יפלו אורותיה לתהו� הדמיו�, קהלה למג� ולמע
לשמרה , וכל מחשבה גלויה צריכה ניצו� רזי לעדנה. וההירוס

ÓÔÂÁ¯Ò תחת תכונתה המקורית להיות לס� , ומהתהפכות לס� מות
 .חיי�

 Ëˆ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·È˜( 

zifxd daygnd obn 

היות ול, להגלימה, כל מחשבה רזית צריכה המו� מחשבות גלויות
השקר , לתהו� הדמיו�, שלא יפלו אורותיה, לה למג� ולמעקה

לשמרה , לעדנה, וכל מחשבה גלויה צריכה ניצו� רזי. וההירוס
ÏÂ˜Ï˜Óתחת תכונתה המקורית להיות לס� ,  ומהתהפכות לס� מות

 .חיי�
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חכמת ישראל המקורית , של חכמת האמת, גדולתה של חכמת הרזי�
היא מה שבשפע רוח הקודש שלה היא מעלה ומרוממת , מתיתוהא

המוחשי� , �שלהואת כל הציורי� , את כל הגשמיות לרוחניות
וזאת היא סגולתה . למרו� האצילות וההשכלה העליונה, והדמיוני�

כל האופני� של , כל הוראותיה, שכל ביטויה, של תורת אמת
ד לידי התפיסה ע, אפילו כשה� יורדי� למטה מאד מאד, הסברותיה

היא קולעת תמיד אל צל� , היותר נמוכה של האד� היותר שפל
שהיא תמיד שרויה בו , אלהי� שלו ואל האור האצילי של נשמתו

והדברי� הולכי� ומתעלי� ומתגברי� . בתור נקודה חיונית פנימית
ומנתיב , בלא זיז כל שהוא משורת האמת, תמיד בחות� אמתת�

 .ו� ואור עדי עדההולכת הל, האורה האלהית

 ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·È˜( 

mifxd zxez zlbq 

חכמת ישראל המקורית , של חכמת האמת, גדולתה של חכמת הרזי�
מה שבשפע רוח הקודש שלה היא מעלה ומרוממת , היא, והאמתית

המוחשי� , שלה�ואת כל הציורי� , את כל הגשמיות לרוחניות
וזאת היא סגולתה . כלה העליונהוההש, למרו� האצילות, והדמיוני�

כל האופני� של , כל הוראותיה, שכל ביטוייה, של תורת אמת
עד לידי התפיסה , אפילו כשה� יורדי� למטה מאד מאד, הסברותיה

היא קולעת תמיד אל צל� , היותר נמוכה של האד� היותר שפל
שהיא תמיד שרויה בו , ואל האור האצילי של נשמתו, אלהי� שלו

ומתגברי� , והדברי� הולכי� ומתעלי�. דה חיונית פנימיתבתור נקו
ומנתיב , בלא זיז כל שהוא משורת האמת, תמיד בחות� אמתת�

 .ההולכת הלו� ואור עדי עד, האורה האלהית
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הנגלה הוא עקרו .  ויחודי�,נסתר, נגלה, שלשה מיני� ה� בתלמוד

. ה השמימית בלועה בתוכווההופעה של השפע, עבודת ההשתכלות
הארת השכל והשפעה , משמשי� בו שני הכחות בהשתתפות, הנסתר

, הוא דר� לקבל את השפעה השמימית, היחודי�. השמימית
 . וההופעה השכלית היא בלועה בתוכה

 
‰˜ÒÙ‰ Ï˘ È�˘‰ ‰ÈÈˆÁ Ï˘ ‰¯Â˜Ó ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë. 

 ‡˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂË˜( 

dlbp ,micegie xzqp 

הנגלה הוא עקרו . נסתר ויחודי�, נגלה, ה מיני� ה� בתלמודשלש
. וההופעה של השפעה השמימית בלועה בתוכו, עבודת ההשתכלות

הארת השכל והשפעה , משמשי� בו שני הכחות בהשתתפות, הנסתר
, הוא דר� לקבל את השפעה השמימית, היחודי�. השמימית

, wd mipind ipymince. וההופעה השכלית היא בלועה בתוכה
dlbpd ,xzqpde ,lkide dxfr enk mipecip md ixd ,

miycwd ycewl ,micegid , miigd miriten mci lry
miizn`d ,mc`a ,dne`a ,mlerae . miwacd mz`e

ca 'meid mklk miig mkidl`. 
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גות יעד תחתית כל המדר, ועמו ענפיו כול�, כל העול� השכלי כולו

מתחלפי� ה� במצב של עתי� חשות , ללות כל המצוי כולושה� כו
כשהמעמד הוא בתור הכנה לקבל את ההשפעה . עתי� ממללות

 וכשהמצב בא לידי המדה ,הרי הכל חש ודומ�, העליונה
אז המילול , שהמקבלי� כל אחד ישפיע על מה שהוא למטה ממנו

כשההכנה השכלית היא . ואצל בני אד� העני� מתחל�. מתחיל
אז השכל , עד כדי לברר את התוכני� שה� למטה ממעמדו, ונתמכו

 אבל , והכח המעשי עושה את פעולתו,המצומצ� שולט
אז אי� השכל המפורט יכול לפעול , כשההקשבה העליונה מתגברת

וכשאד� בא למדה . והדממה מתחילה להיות שולטת ,את פעולתו
מטה הוא ל, בי� בחול בי� בקודש, אז העסק השכלי הרגיל, זו

ומוצא הוא בעצמו תמיד נגודי� עצומי� על כל עסק , גתויממדר
,  והוא מוכרח להיות מכי� עצמו אל מדת הדממה,שכלי הגיוני קצוב

יבא ' ודבר ד,  ונדבה ברכה,רצו�להקשיב את הקול ממרומי� בדר� 
 . מרוויו� ליו� יביע א, אליו

 ·˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊË˜( 

aywe dnnc 

, עד תחתית כל המדרגות, ועמו ענפיו כול�, השכלי כולוכל העול� 
, מתחלפי� ה� במצב של עתי� חשות, שה� כוללות כל המצוי כולו

כשהמעמד הוא בתור הכנה לקבל את ההשפעה . עתי� ממללות
, וכשהמצב בא לידי המדה. הרי הכל חש ודומ�, העליונה

ול אז המיל, שהמקבלי� כל אחד ישפיע על מה שהוא למטה ממנו
כשההכנה השכלית .  מתחל�ok mbואצל בני אד� העני� . מתחיל

אז , עד כדי לברר את התוכני� שה� למטה ממעמדו, היא מכוונת
אבל .  והכח המעשי עושה את פעולתו,השכל המצומצ� שולט

אז אי� השכל המפורט יכול לפעול , כשההקשבה העליונה מתגברת
כשאד� בא למדה ו. והדממה מתחילה להיות שולטת ,את פעולתו

הוא למטה , בי� בחול בי� בקודש, אז העסק השכלי הרגיל, זו
על כל עסק , ומוצא הוא בעצמו תמיד נגודי� עצומי�, ממדרגתו

, והוא מוכרח להיות מכי� עצמו אל מדת הדממה. שכלי הגיוני קצוב
' ודבר ד,  ונדבה110ברכה רצו�בדר� , להקשיב את הקול ממרומי�

 . � יביע אמרויו� ליו, יבוא אליו
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, האותיות המחשביות הולכות ומתגלמות. החזו� בא מרוב עני�
, אורה ובירור, הכרה, מעול� מלא מחשבה, רחוקdבאות ה� מעול� 

באות האותיות . מעול� שמרוב ידיעה הוא לנו מלא תעלומה
שיב עד אשר נק, משתפלות אלינו דרגה אחר דרגה, ומתקרבות לנו

עול� מלא , משפטי� נולדי�, והנה תבות נוצרות, בקול המחשבה
 שירד מאצילותו ,והעול� ההוא. דבורי� מצטיר במחשבתנו

וה� , דוח� הוא על כלי המבטא, חודר הוא אל יצירתו, לבריאתו
 פלא הוא ויהי .והנה קול מדבר , השפתי�י�דובב, תופקודעושי� 

 . לפלא

,  המחשבה במרכזי� מרוכז�ההרי ,  האותיות� שלבהתגלות
המתפשטת ,  את כל אוצר החיי� שבמחשבה הרחבה� אתי�לוקח

על כ� e. שאי� בו הגיו� מבורר ואות חטוב, ברב אורה בזוהר עליו�
, כשהוא הול� בשבילו, פועל נוראות הוא, מלא כח הוא האות

כשמשתפכי� בו כל שפעות החיי� , כשהוא מתחבר במקורו
אדירי , אלה ה� פלאי השמות. למי עדשבאוצר המחשבה אשר לעו

. שהאי� העליו� מבזק� ברב חילו, זיקי היש, מכריעי הכחות, החיי�
 .לו� שמ�יואי� לפרש ע

 ‚˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÈ˜( 

zenyd i`lt 

, האותיות המחשביות הולכות ומתגלמות. החזו� בא מרוב עני�
, ורה ובירורא, הכרה, מעול� מלא מחשבה, באות ה� מעול� רחוק

באות האותיות . מעול� שמרוב ידיעה הוא לנו מלא תעלומה
עד אשר נקשיב , משתפלות אלינו דרגה אחר דרגה, ומתקרבות לנו

עול� מלא , משפטי� נולדי�, והנה תבות נוצרות, בקול המחשבה
והעול� ההוא שירד מאצילותו . דבורי� מצטיר במחשבתנו

וה� ,  הוא על כלי המבטאדוח�, חודר הוא אל יצירתו, לבריאתו
פלא הוא ויהי , והנה קול מדבר , השפתי�דובבות, פקודת�עושי� 

,  המחשבהה� מרוכזות במרכזיהרי , האותיות בהתגלות�. לפלא
המתפשטת ,  את כל אוצר החיי� שבמחשבה הרחבהלוקחות את�

על כ� . שאי� בו הגיו� מבורר ואות חטוב, בזוהר עליו�, ברב אורה
, כשהוא הול� בשבילו, פועל נוראות הוא, האותמלא כח הוא 

כשמשתפכי� בו כל שפעות החיי� , כשהוא מתחבר במקורו
אדירי , אלה ה� פלאי השמות. אשר לעולמי עד, שבאוצר המחשבה

. שהאי� העליו� מבזק� ברב חילו, זיקי היש, מכריעי הכחות, החיי�
 .ואי� לפרש עלו� שמ�
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יכולי� להבחי� את חלקי ההרכבות , שעה ורגע, בכל יו�, �בכל זמ

עד שהוא מתרומ� אל הרעיו� האלהי , שהכח הנשמתי שלנו עושה
והשוני� בהסתעפות רזי  וה� ה� השמות הרבי�. הקדוש בטהרתו

שהעבודה התמימה והמאירה בונה , ואוצרות החיי� שלה� ,עול�
' כי צדיק ד. יותהבנוי� לתלפ, עליה� תמיד את מגדליה רמי הער�

והארה זו של יחוד . רגע, שעה, יו�, ר יחזו פנימו" יש,צדקות אהב
מפני שמבטלת את הריב , לו�השהשמות תמיד מביאה ברכת 

 וסופי תיבות ,והחלקי� כול� מתאחדי� באיחוד מקורי, בשרשו
 המכליל את כל המחשבות הפזורות לרעיו� ,והשלו�. ב" ריריאגימט

הוא שומר , א בהודו ומלא חיי� עזיזי� בתכנונור, נשגב ועשיר אחד
, ב המפרר את כל דבר לחלקי�"נגד הרי, את התורה מכל שכחה

, עכברי רשיעי דקריי� לחבריהו� ואכלי�, חסד לאומי�. ומשכח
 .וגייצי גלימי

 „˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÈ˜( 

zenyd cegi 

,  ההרכבותיכולי� להבחי� את חלקי, שעה ורגע, בכל יו�, בכל זמ�
עד שהוא מתרומ� אל הרעיו� האלהי , שהכח הנשמתי שלנו עושה

בהסתעפות רזי , והשוני� ,וה� ה� השמות הרבי�. הקדוש בטהרתו
שהעבודה התמימה והמאירה בונה , ואוצרות החיי� שלה� ,עול�

' כי צדיק ד. הבנוי� לתלפיות,  רמי הער�,עליה� תמיד את מגדליה
של יחוד , והארה זו. רגע, שעה, יו�, נימור יחזו פ'ש'י. צדקות אהב

מפני שמבטלת את הריב , מביאה ברכת השלו�, השמות תמיד
' ת גימט"וס. באיחוד מקורי, והחלקי� כול� מתאחדי�, בשרשו

 המכליל את כל המחשבות הפזורות לרעיו� נשגב ,והשלו�. ב'י'ר
 הוא שומר את, נורא בהודו ומלא חיי� עזיזי� בתכנו, ועשיר אחד

. ומשכח,  המפרר את כל דבר לחלקי�,נגד הריב, התורה מכל שכחה
aixd yxey `ed dryxd zecg`e . חסד לאומי�z`hg ,

 .וגייצי גלימי, עכברי רשיעי דקריי� לחבריהו� ואכלי�
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ה� ו, השמות ה� היחוסי� שכל יש מתיחס על פיה� לאור אי� סו�

רא אני אליה� ו ק,וראי� את הכל להויהוק, ה� המקיימי� את הכל
על פי ,  ויש שכל כ� קלוש ואפל הוא היחש111.יעמדו יחדו

ה� , עד שהתוצאות היוצאות ממנו לגבי המצוי ההוא, ירידותיו
שבאי� על ידי ,  וה� ה� שמות הטומאה,נוטות להרס ואפלולית

ולקיי� בה� בשמ� , וסו� הכל לחזור לאורה. כמה תמורות אי� ק�
אי� אד� נוגע במוכ� , ומשל� יתנו ל�, ובמקומ� יושיבו�, �יקראו
 .ואי� מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, לחברו

 ‰˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÈ˜( 

zexenzde zenyd 

וה� . שכל יש מתיחס על פיה� לאור אי� סו�, השמות ה� היחוסי�
 אליה� קרא אני. וקוראי� את הכל להויה, ה� המקיימי� את הכל

, על פי ירידותיו, ויש שכל כ� קלוש ואפל הוא היחש. יעמדו יחדו
ה� נוטות להרס , היוצאות ממנו לגבי המצוי ההוא, עד שהתוצאות

שבאי� על ידי כמה תמורות אי� , וה� ה� שמות הטומאה. ואפלולית
ובמקומ� , בשמ� יקראו�, ולקיי� בה�, וסו� הכל לחזור לאורה. ק�

ואי� מלכות , אי� אד� נוגע במוכ� לחברו, תנו ל�ומשל� י, יושיבו�
 .נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא
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וכל ישראל ישובו , יש צדיק כזה שיכול לערוב שיתוק� העול� כולו

מאוצר ,  ומקבלי� שפע חיי� וטוב גדול בהקפה,בתשובה שלמה
מצא בעקבתא וצדיקי� כאלה מוכרחי� לה.  מקור הברכות,העליו�

בסוד טוב איש חונ� , שכל ההשפעות באות בדר� הקפה, דמשיחא
ומכשיר , ואורח צדיקי� זה מקדי� את הטובה לבא לעול�. ומלוה
ומכל . יות לה� כללישאינ� ראו, עות לקבל הופעות חדשותיאת הד

מפני שהדעות , כי א� תועלת ותיקו�, מקו� לא תצא מזה שו� תקלה
שיוכל לקבל , � להכשיר את הדור בהופעת�העליונות הללו יש בכח
ההכשר הראוי לזה . ולהשתמש בו כראוי, את האור הגדול שבה�

' מלוה ד. ואומ� טהרת הרצו�, בבהירות הדעת, הוא העסק ביחודי�
,  תשעי�ריאוסופי תיבות בגימט, ד"מיח, ראשי תיבות, חונ� דל

 , לטובועל ידו מתהפ� כל הרע. שמובנו צדיק, שהוא צדי באותיות
ראשי תיבות , אתה סתר לי מצר. וכל הטומאה לקדושה בסו�

 .וסופי תיבות בגימטריא קדושה, ל"אותיות סמא

 Â˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÈ˜-Î˜( 

micegia oewzd 

וכל ישראל ישובו , שיתוק� העול� כולו, שיכול לערוב, יש צדיק כזה
, ול וטוב גד, מקבלי� שפע חיי�md dfa ו,בתשובה שלמה

וצדיקי� כאלה מוכרחי� .  מקור הברכות,אוצר העליו�dמ, בהקפה
, שכל ההשפעות באות בדר� הקפה, להמצא בעקבתא דמשיחא
ואורח צדיקי� זה מקדי� את הטובה . בסוד טוב איש חונ� ומלוה

שאינ� , ומכשיר את הדעות לקבל הופעות חדשות, לבא לעול�
כי א� , � תקלהומכל מקו� לא תצא מזה שו. ראויות לה� כלל

מפני שהדעות העליונות הללו יש בכח� להכשיר את , תועלת ותיקו�
ולהשתמש בו , שיוכל לקבל את האור הגדול שבה�, הדור בהופעת�

, בבהירות הדעת, ההכשר הראוי לזה הוא העסק ביחודי�. כראוי
' ת בגימט"וס, ד'ח'י'מ, ת"ר, חונ� דל' מלוה ד. ואומ� טהרת הרצו�

ועל ידו מתהפ� כל הרע . שמובנו צדיק, צדי באותיותשהוא , תשעי�
ת אותיות "ר, אתה סתר לי מצר.  וכל הטומאה לקדושה בסו�,לטוב
 . בגימטריא קדושהת"וס, סמאל
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הכל בא מפני שכל פרט , כל המגרעות החמריות והרוחניות שבעול�

ויתר ,  בעיניוהטוב, משיג רק צד אחד מהמציאות הגשמי והרוחני
הנ� בעדו ראוי� להיות אבודי� מ� , שה� בלתי מושגי� לו, הצדדי�
והמחשבה הולכת ומרשמת את כח פעולתה על היחידי� . העול�

שכל מה שהוא חו� מהחוג , על הדורות והתקופות, והקיבוצי�
עות יומתו� כ� הסיבוכי� מתגדלי� בד.  הוא מחריב ומפריע,העצמי

 והיחיד ג� כ� סובל ,בוריותי� ובארחות הצטות החיייבש, ואמונות
שאי� רגש אחד פוגש את , הוא מהמו� הסיבוכי� שבקרבו פנימה

ומחשבה אחת דוחה את חברתה ברוח בוז , רו בחבה הראויהיחב
והרגשת יופי , חליפות רוח של ידידות נעשה דבר נמנע. ומשטמה

שהעול� , לכל אלה הפגעי�. כללי להשיב נפש הולכת ומתדלדלת
קרואי� הצדיקי� מיחדי היחודי� , סובלי� מה�, ואנחנו ביחוד, כולו

על , לחבר ולמלאות הטלת שלו� בעול�, לתק�, השכליי� והרצוניי�
על ידי הופעת דעה שלמה , ידי הטלת שלו� בנשמת� פנימה

זאת היא מגמת  .השולחת תמיד אור וחיי� לכל העברי�, וכללית
יקנות יד. ומתגלי� בה� ועל יד�שרזי עול� הולכי� , עובדי� נאמני�

בה וקישור נמר� לכל החיי� המוחשיי� יח, גדולה בפרטי�
בהקפה ,  ברצו� ובשכל,והתעלות עליונה, יותיותביעותיה� הראו

על כל , על כל ההליכות המדיניות, על כל חזיונות החיי�, אדירה
על כל , על כל מערכי מהלכי האמונות והאמנות, השינויי� הנפשיי�

על כל השבילי� , על כל דרכי הטע� והיופי,  המוסר והכלכלהשטות
מתגלי� על , וכל עז החיי� וההויה, הח� והגבורה, הצדק, שהאמת

 .בכל עת' זאת היא מגמת הקריאה בש� ד. יד�

 Ê˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Î˜-‡Î˜( 

micegid znbn 

מפני שכל , הכל בא, שבעול�, החמריות והרוחניות, כל המגרעות
, הטוב בעיניו, הגשמי והרוחני, פרט משיג רק צד אחד מהמציאות

הנ� בעדו ראוי� להיות , שה� בלתי מושגי� לו, ויתר הצדדי�
והמחשבה הולכת ומרשמת את כח פעולתה על . אבודי� מ� העול�

שכל מה שהוא חו� , על הדורות והתקופות, היחידי� והקיבוצי�
תו� כ� הסיבוכי� ומ.  הוא מחריב ומפריעelyמהחוג העצמי 

. ובארחות הצבוריות, בשטות החיי�, בדעות ואמונות, מתגדלי�
שאי� , והיחיד ג� כ� סובל הוא מהמו� הסיבוכי� שבקרבו פנימה

ומחשבה אחת דוחה את , רגש אחד פוגש את חברו בחבה הראויה
נעשה דבר , של ידידות, חליפות רוח. חברתה ברוח בוז ומשטמה

לכל אלה . הולכת ומתדלדלת, להשיב נפש, יוהרגשת יופי כלל, נמנע
קרואי� , סובלי� מה�, ואנחנו ביחוד, שהעול� כולו, הפגעי�

לחבר , לתק�, השכליי� והרצוניי�, מיחדי היחודי�, הצדיקי�
, על ידי הטלת שלו� בנשמת� פנימה, ולמלאות הטלת שלו� בעול�

ל השולחת תמיד אור וחיי� לכ, על ידי הופעת דעה שלמה וכללית
שרזי עול� הולכי� , זאת היא מגמת עובדי� נאמני�. העברי�

חבה וקישור נמר� , דיקנות גדולה בפרטי�. ומתגלי� בה� ועל יד�
והתעלות עליונה , לכל החיי� המוחשיי� ותביעותיה� הראויות

על כל , על כל חזיונות החיי�, בהקפה אדירה, ברצו� ובשכל
על כל מערכי מהלכי , שיי�על כל השינויי� הנפ, ההליכות המדיניות

על כל דרכי , והכלכלה, על כל שטות המוסר, והאמנות, האמונות
וכל , הח� והגבורה, הצדק, שהאמת, על כל השבילי�, הטע� והיופי

זאת היא מגמת הקריאה בש� . מתגלי� על יד�, עז החיי� וההויה
 .בכל עת', ד
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 תוחש לעי� כל תכונת העבודה  שלא,רק סמיות עיני� גורמת
העליונה , שדוקא היא, האלהית על פי ההרצאה הרזית דוקא

אי אפשר לומר . היא הפשוטה שבפשוטות, והעמוקה שבביאורי�
כי א� ע� , שהתוכני� הרוחניי� לא יהיה לנו עסק ע� מציאות�

כמו שאי אפשר לאמר זה בהתוכני� , הרשמי� שה� עושי� עלינו
אי� לה , הרצאה המספקת את כל חזיונות ההויהאותה ה. החומריי�

`dixack  idi m` mbe , oi .שו� יסוד אלא חידושה וספיקה
o`k סו� כל סו� . בוקש שלנומשהוא , שו� הפסד בתוכ� העליו�

והפנימיות הזאת . וסדר יש לה� בפנימיותנו, הרשמי� ה� נמצאי�
� כשהתוכני.  הנה עולמי� לפני�, רבי� מאדי�ברהיא כוללת 

כשמהלכי , כשה� מסודרי� יפה, הרוחניי� הנ� משפיעי� בהרחבה
ובינ� לכל , החיי� והמציאות אינ� מנוגדי� בינ� לבי� עצמ�

. הכל מסודר והכל עומד בנחת, הספירות שביש ושבאפשר להיות
, המחשבה הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית עליונה

ת אי� סו� בפרטי� ובפרטי וסוקרת ג� כ� מגמו, ועליונה שבעליונה
הקשבה יש . הכל יסייע זה את זה, שואפת שהכל יתאי�, פרטי�

כל מה ,  תתחדד יותר112כל מה שההקשבה. לתחתו� מצד העליו�
 כ� ישתפ� ,כ� יהיה האושר יותר גדול, שצנורותיה יתפתחו יותר

, החשק לעליו� שבעליוני�.  בכל,עדינות וברכה,  שלמות,עונג
העצה הנובעת מהתגלות , עצת קדוש ישראלהצמאו� למילוי

 Á˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Î˜-‚Î˜( 

zifxd dceard 

 לעי� כל תכונת העבודה רק סמיות עיני� גורמת שלא תוחש
העליונה , שדוקא היא, דוקא, על פי ההרצאה הרזית, האלהית

, אי אפשר לומר. היא הפשוטה שבפשוטות, והעמוקה שבביאורי�
כי א� ע� , שהתוכני� הרוחניי� לא יהיה לנו עסק ע� מציאות�

כמו שאי אפשר לאמר זה בהתוכני� , הרשמי� שה� עושי� עלינו
אי� לה , המספקת את כל חזיונות ההויה, צאהאותה ההר. החומריי�
 שו� mexbl dleki dpi`e. אלא חידושה וספיקה, שו� יסוד

סו� כל סו� הרשמי� . מבוקש שלנוdשהוא , הפסד בתוכ� העליו�
והפנימיות הזאת היא כוללת . וסדר יש לה� בפנימיותנו, ה� נמצאי�

י� הנ� כשהתוכני� הרוחני. הנה עולמי� לפני�.  רבי� מאדדברי�
כשמהלכי החיי� , כשה� מסודרי� יפה, משפיעי� בהרחבה

ובינ� לכל הספירות , והמציאות אינ� מנוגדי� בינ� לבי� עצמ�
המחשבה . והכל עומד בנחת, הכל מסודר, שביש ושבאפשר להיות

ועליונה , עליונה, הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית
, ובפרטי פרטי�, בפרטי�, סו�וסוקרת ג� כ� מגמות אי� , שבעליונה

הקשבה יש לתחתו� . הכל יסייע זה את זה, שואפת שהכל יתאי�
כל מה שצנורותיה , כל מה שההקשבה תתחדד יותר. מצד העליו�

,  שלמות, כ� ישתפ� עונג,כ� יהיה האושר יותר גדול, יתפתחו יותר
הצמאו� למילוי עצת , החשק לעליו� שבעליוני�. עדינות וברכה בכל

העצה הנובעת מהתגלות המחשבה הרוממה שמעל , וש ישראלקד
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.  קובע בעול� חותמו,המחשבה הרוממה שמעל לכל המחשבות
 והכל עובדי� , הוא נחת�,בעבודה ובחיי�, במוסר, ביושר, בשכל

 . ושואבי� ממנה חיי�,עבודת אי� סו�

, במוסר, ביושר, בשכל.  קובע בעול� חותמו,לכל המחשבות
 ושואבי� ,והכל עובדי� עבודת אי� סו�. בעבודה ובחיי� הוא נחת�

 .ממנה חיי�
‰Ó¯ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
והוא הסגנו� , בעלי העבודה קראו הראשוני� להמסתכלי� הרזיי�

בעלי עריגה לקבלת , ה� אינ� בעלי הנאה.  והאופיי שלה�המיוחד
כי א� ,  ה� מצותיה�י�יסימבוללא .  חייה� ה� חיי עבודה,פרס

. ומאשרות את הכל מיטיבות לכל, מצחצחות ומעלות הכל, עובדות
כל .  בכל דרכי� דעהו,הכל הוא מצוה, והמצות אינ� נגבלות אצל�

 וה� ה� , כל חיי החולמתנשאי� ה� מעל. מעשי� יהיו לש� שמי�
 ,ה� ה� העומדי� ומשמשי�. ששמ� נאה לה�', הגדוד של עבדי ד

ימי� בחיי יה� ה� החיי� וק. ויותר מכל מרו�. כצבא המרו� במרו�
, ה� ה� שבמיתת� קרויי� חיי�, עבודת� בעול� הזה ובעול� הבא

תלמידי חכמי� שאי� , ואינ� חפשי� מ� המצות לעולמי עולמי�
, הולכי� מחיל אל חיל, א בעול� הזה ולא בעול� הבאלה� מנוחה ל

 . מה כא� עומד ומשמש א� ש� עומד ומשמש

 Ë˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Î˜-„Î˜( 
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והוא הסגנו� , בעלי העבודה קראו הראשוני� להמסתכלי� הרזיי�
בעלי עריגה לקבלת , ה� אינ� בעלי הנאה. המיוחד והאופיי שלה�

כי א� ,  ה� מצותיה�סימבולי�לא .  ה� חיי עבודהחייה�. פרס
. ומאשרות את הכל ,מיטיבות לכל, מצחצחות ומעלות הכל, עובדות

כל . בכל דרכי� דעהו. הכל הוא מצוה, והמצות אינ� נגבלות אצל�
וה� ה� . מתנשאי� ה� מעל כל חיי החול. מעשי� יהיו לש� שמי�

 ,ומדי� ומשמשי�ה� ה� הע. ששמ� נאה לה�', הגדוד של עבדי ד
ה� ה� החיי� וקימי� בחיי . ויותר מכל מרו�. כצבא המרו� במרו�

, ה� ה� שבמיתת� קרויי� חיי�, עבודת� בעול� הזה ובעול� הבא
תלמידי חכמי� שאי� , ואינ� חפשי� מ� המצות לעולמי עולמי�

הולכי� מחיל אל , לא בעול� הזה ולא בעול� הבא, לה� מנוחה
 . שמש א� ש� עומד ומשמשמה כא� עומד ומ, חיל
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עד שתכיר את הער� , הרבה מאד צריכה היא האנושיות להתפתח

של האידיאליות הגנוזה שבמעמקי , הגדול של הכונה והרצו�
שה� מראי� , שהיא מתקשטת תמיד בשלל צבעי� חדשי�, הנשמה

כל המעשי� המוסריי� הגדולי� . קצת מחסנה ותפארת גדלה
צוצות ינ, אינ� כי א� הופעות קטנות, בפרטי� ובכללי�, ל�בעו

. הכונה היא הכל. מהאבוקה הגדולה של הכונה השלמה, זעירות
היחוד האלהי , התפלה בכונה. תחית הכונה היא תחית העול�

. הרשות וההרחבה של החיי� בכונה, המצוה והחובה בכונה, בכונה
פארו , והדרוהודו , הציור השכלי והמוסרי, והכונה בעצמה

והכונה . המרומי� האלהיי� שלו, תו הבלתי פוסקתיעלי, וקדושתו
 תהו� איהשכל אות ונקודה שבה� , בשמות, בהתבלטה באותיות
, חפ�, יאורי� גדולי� רחבי ידי� של חיי�, והמו� ימי� ופלגי�

הכונה בהתאחזה . אצילות ותפארת, כח וגבורה, שאיפה והשכלה
שהיושר והטוב ,  אידיאליי�,ורי�אנשי� טה, בגופות קדושי�
כמה , הכונה החיה והרעננה. ת�חיהוא כל משוש , המעשי והמוסרי

והרזיות העליונה באה ומקשרת את . נהרה היא מופיעה בעול�
ואור . ע� שורש שרש�, הנשמה המכונת ע� מקורי החיי� הרעיוניי�

 .מתפלש בכל הגה ופועל, הול� ומשתפ�, אור אלהי� חיי�, אי� סו�
הכונה מלאת החיי� , והכונה העליונה. הכונה היא הרת המעשה

 כל מחשבה של שלו� ושל ,כל תיקו� עול� כלול בה, האלהיי�
של סדר טוב ונחמד כלול eכל נצוח של חכמה , מלחמת צדק ויושר

 . בתוכה

 È˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Î˜-‰Î˜( 
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עד שתכיר את הער� , הרבה מאד צריכה היא האנושיות להתפתח
שבמעמקי , של האידיאליות הגנוזה, והרצו�, הגדול של הכונה

שה� מראי� , שהיא מתקשטת תמיד בשלל צבעי� חדשי�, הנשמה
כל המעשי� המוסריי� הגדולי� . קצת מחסנה ותפארת גדלה

נצוצות , אינ� כי א� הופעות קטנות, בפרטי� ובכללי�, בעול�
. הכונה היא הכל. ונה השלמהמהאבוקה הגדולה של הכ, זעירות

היחוד האלהי , התפלה בכונה. תחית הכונה היא תחית העול�
. הרשות וההרחבה של החיי� בכונה, המצוה והחובה בכונה, בכונה

פארו , הודו והדרו, הציור השכלי והמוסרי, והכונה בעצמה
והכונה . המרומי� האלהיי� שלו, עליתו הבלתי פוסקת, וקדושתו

 תהו� הואשכל אות ונקודה שבה� , בשמות, ותבהתבלטה באותי
, חפ�, של חיי�, יאורי� גדולי� רחבי ידי�, ופלגי�, והמו� ימי�

הכונה בהתאחזה e. אצילות ותפארת, כח וגבורה, והשכלה, שאיפה
, שהיושר והטוב,  אידיאליי�,אנשי� טהורי�, בגופות קדושי�
כמה , רעננההכונה החיה וה. חייה�הוא כל משוש , המעשי והמוסרי

והרזיות העליונה באה ומקשרת את . נהרה היא מופיעה בעול�
. ע� שורש שרש�, הרעיוניי�, הנשמה המכונת ע� מקורי החיי�

מתפלש בכל הגה , הול� ומשתפ�, אור אלהי� חיי�, ואור אי� סו�
הכונה מלאת , והכונה העליונה. הכונה היא הרת המעשה. ופועל

, ושל מלחמת צדק ויושר,  שלו�כל מחשבה של, החיי� האלהיי�
כל תיקו� . כלול בתוכה, של סדר טוב ונחמד, כל נצוח של חכמה

 .עול� כלול בה
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שהידיעות הממוצעות של דעת העול� , ישנ� הגיוני תעלומות כאלה
ואי אפשר שיעלה בידי החושב העליו� . והחיי� מעמעמות את אור�

רק א� ישכח וימחה מרשמיו , רות הללותוכ� של� מסקירות בהי
כל , הרוחניי� העול� המעשי והרוחני המוגבל וכל ציציו ופרחיו

ורק אז יכשר לעלות אל מרומי הדעות . תוכניו ואידיאליו, הקישיו
 כשיעלה למרומי� הללו בכל ,אמנ�. העליונות שבעול� התעלומה

  כ�רעד אשר יוכל לרדת אח, ימצא חסי� ומלא עושר, שיא גבה�
על פי כחו , בעולמי� המוגבלי�', עדר ד, מלא עצמה לנהל צא� אד�

. עלית למרו� שבית שבי לקחת מתנות באד�. של כל אחד ואחד
 ,כמשוררי�, הוגי דעות עיליות, כחכמי�, חוזי� עליוני�, וכנביאי�

יש שה� , כל חד וחד לפי מרומו, מקשיבי שיח חיי העולמי�
שרשמי העולמי� המוגבלי� חלפו , נתפשי� בזמ� של בי� השמשות

 ועד עול� העליו� שבמרומי הקודש ,מה� ונמחקו מספר� הנשמתי
 לאלה בעלי הנשמה י�מרורשעות כאלה ה� היותר . עדיי� לא הגיעו

אז כל העול� כולו , אז ה� נואקי� ומשועי� בעט� רוח�. העליונה
ואחרי חבלי� וצירי� . ויסוריו אינו כדאי למדת עומק יסוריה�

. ויאר לה�' אל ד, מתו� שועת נשמה.  ממצולות,ממעמקי�, וראי�נ
' צרה ויגו� אמצא ובש� ד, אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני

מר וש, וצדיק ואלהינו מרח�' חנו� ד, מלטה נפשי'  אנא ד,אקרא
גמל '  שובי נפשי למנוחיכי כי ד.תי ולי יהושיעודל', פתאי� ד

,  עיני מ� דמעה את רגלי מדחיכי חלצת נפשי ממות את, עליכי
 .בארצות החיי�' אתהל� לפני ד

 ‡È˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Î˜-ÂÎ˜( 
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של דעת , שהידיעות הממוצעות, ישנ� הגיוני תעלומות כאלה
ואי אפשר שיעלה בידי החושב . מעמעמות את אור�. העול� והחיי�

רק א� ישכח וימחה , לוהעליו� תוכ� של� מסקירות בהירות הל
 וכל ציציו ,מרשמיו הרוחניי� העול� המעשי והרוחני המוגבל

ורק אז יכשר לעלות אל . תוכניו ואידיאליו, כל הקישיו, ופרחיו
אמנ� כשיעלה . מרומי הדעות העליונות שבעול� התעלומה

עד אשר , ימצא חסי� ומלא עושר, בכל שיא גבה�, למרומי� הללו
בעולמי� ', עדר ד, לנהל צא� אד�,  עצמהכ מלא"יוכל לרדת אח

עלית למרו� שבית שבי . על פי כחו של כל אחד ואחד, המוגבלי�
הוגי דעות , כחכמי�, חוזי� עליוני�, וכנביאי�. לקחת מתנות באד�

כל חד וחד לפי ,  מקשיבי שיח חיי העולמי�,כמשוררי�, עיליות
העולמי� שרשמי , יש שה� נתפשי� בזמ� של בי� השמשות, מרומו

עול� העליו� d ועד , ונמחקו מספר� הנשמתי,המוגבלי� חלפו מה�
 מרורותשעות כאלה ה� היותר . שבמרומי הקודש עדיי� לא הגיעו

, אז ה� נואקי� ומשועי� בעט� רוח�. לאלה בעלי הנשמה העליונה
ואחרי . אז כל העול� כולו ויסוריו אינו כדאי למדת עומק יסוריה�

אל , מתו� שועת נשמה. ממעמקי� ממצולות, �חבלי� וצירי� נוראי
צרה ויגו� , אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני. ויאר לה�' ד

וצדיק ואלהינו ' חנו� ד, מלטה נפשי'  אנא ד,אקרא' ובש� ד, אמצא
שובי נפשי למנוחיכי כי , דלתי ולי יהושיע', שמר פתאי� ד, מרח�

 מ� דמעה את רגלי את עיני, כי חלצת נפשי ממות, גמל עליכי' ד
 .בארצות החיי�' אתהל� לפני ד, מדחי
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העצמיות ה� התוכני� , ונסתרות מקריות,  נסתרות עצמיות�ישנ

שה� עולי� בעזוז� הרוחני על כל אוצר של , המחשבתיי� העליוני�
 , תגבורת החיי� הרוחניי� עזיזה בה�.של כל שפה והגיו�, חיי�

וה� ה� אוצרות  .ואש קודש מתלקחת בה�, י� ה� עזוהניבי� מלא
 וה� ,שכל הוגה שואב מה� לפי כחו, החיי� המוסריי� לדורי דורות

 וכל אשר יוסיפו עובדי� ,אינ� פוסקי� מלהשפיע משפעת חייה�
. ולשד חיי� חדשי�, ימלאו מפרק לפרק זיו חדש, רבי� לעבד אות�

כח הרוחני של  באו מצד דלדול �ה ,אמנ� הנסתרות המקריות
שלא מצא די אוני� אי� לבטא מחשבות שיש בה� תפיסה , השפה

 �להאי� , אוצר זיו רוחני גנוז �בהא� על פי שג� , �ה. ביטויית
ומדרגות הללו מתחלפות ה� בערכי . אותו כח הנצחי של הראשוני�

 .ומבדילות בי� קודש לקודש, הקודש

 ·È˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÎ˜( 
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העצמיות ה� התוכני� ,  מקריות113ונסתורות,  נסתרות עצמיותישנ�
שה� עולי� בעזוז� הרוחני על כל אוצר של , המחשבתיי� העליוני�

. תגבורת החיי� הרוחניי� עזיזה בה�, של כל שפה והגיו�, חיי�
וה� ה� אוצרות .ואש קודש מתלקחת בה�, והניבי� מלאי� ה� עז

וה� . שכל הוגה שואב מה� לפי כחו, לדורי דורותהחיי� המוסריי� 
וכל אשר יוסיפו עובדי� . אינ� פוסקי� מלהשפיע משפעת חייה�

. ולשד חיי� חדשי�, ימלאו מפרק לפרק זיו חדש, רבי� לעבד אות�
כח הרוחני של d באו מצד דלדול ה�אמנ� הנסתרות המקריות 

 תפיסה שיש בה�, שלא מצא די אוני� אי� לבטא מחשבות, השפה
 אותו לה�אי� ,  אוצר זיו רוחני גנוזבה�א� על פי שג� , ה�e. ביטויית

dומדרגות הללו מתחלפות ה� בערכי . כח הנצחי של הראשוני�
 .ומבדילות בי� קודש לקודש, הקודש
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ובתכונת המוסר האצור בה ישנ� , לית מופיעהככשהזרחה ש

ר� של כל המהות של המשיג המואר גרעיני� כאלה שאינ� לפי הע
אבל בזמ� . אז יש להעני� תכונה ערפלית מיסתית, מאור השכל ההוא

שהרצו� המוסרי המפע� בתו� ההשכלה העליונה המוזרחת הוא 
 הרצו� העצמי המהותי של העוסק בצעדי� העליוני� ע�שוה כולו 

וההשגות , אז מקבלת ההארה צורה של אספקלריא מאירה, הללו
, עומדות בכל מעמדי החיי�, חיות וקימות, הכרות ברורותנעשות 

ועל פי זה אי� לאד� למהר לדו� איזה דבר . ומתנחלות לדור דורי�
כי העני� תלוי בהכנתו ,  רעיונות נכנס בכלל המסתורי�הופעתשל 

וישנ� המו� לימודי� שיראו ערפליי� לאיש . המוסרית של האד�
ובהתעלותו יהיו . רמת לכ�אחד כל זמ� שההכשרה המוסרית שלו גו

ויכיר� כהכרתו של המשכיל הרגיל , מזהירי� לפניו כזוהר הרקיע
 .את המחשבות הרציונליות שבתיאורי המדע והמוסר הרגילי�

 ‚È˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÎ˜( 

ziltxrd dpekzd 

ובתכונת המוסר האצור בה ישנ� , לית מופיעהככשהזרחה ש
המואר , הער� של כל המהות של המשיגשאינ� לפי , גרעיני� כאלה

אבל . מיסתית, אז יש להעני� תכונה ערפלית, מאור השכל ההוא
, בזמ� שהרצו� המוסרי המפע� בתו� ההשכלה העליונה המוזרחת

 הרצו� העצמי המהותי של העוסק בצעדי� אלהוא שוה כולו 
, אז מקבלת ההארה צורה של אספקלריא מאירה, העליוני� הללו

עומדות בכל מעמדי , חיות וקימות, עשות הכרות ברורותוההשגות נ
, ועל פי זה אי� לאד� למהר לדו�. ומתנחלות לדור דורי�, החיי�

כי העני� תלוי ,  רעיונות נכנס בכלל המסתורי�הופעותאיזה דבר של 
וישנ� המו� לימודי� שיראו ערפליי� . בהכנתו המוסרית של האד�

. ת שלו גורמת לכ�כל זמ� שההכשרה המוסרי, לאיש אחד
ויכיר� כהכרתו של , ובהתעלותו יהיו מזהירי� לפניו כזוהר הרקיע

שבתיאורי המדע , המשכיל הרגיל את המחשבות הרציונליות
 .והמוסר הרגילי�
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יניח . יות שמתעוררות בנפשויאל ידחה אד� את ההרגשות הסמו

, ג� פירות יעשו, �להוסי� ציצי� ופרחי, ללבלב,  להתעמק�אות
וכל זה ינהיג בהנהגת הקודש . ויאצרו במקו� הסמוי מ� העי�

השוקקת , ריח העד� של הנשמה, אור המוסר הטהור. והטוהר
ובכל עת אשר רוחו יתרומ� . יחוברו יחד, למאורי� עליוני�

ג� טר� לדת חק ההשכלה , להקשיב קשב שיח קודש מרזי תורה
 ובמרחבי אי� ק� אשר לנשמת ,עולמי� מלאי� מתהוי�, הברורה

,  כאור החמהואור, ורע� גבורת� נורא הוא, החיי� עומדי� ה� שמה
ולא הספיק , אפל וכהה, וא� כח מדעו קצר. כצאת השמש בגבורתו

לקלוט את התוכ� ההכרי של כל השיגוי והשגב אשר במסתרי ערפלי 
ת ושמשו, יבקעידע כי עוד יבא יו� ומבט� החוש� אור גדול , אורי�

אשרי כל . ועל המוני עולמי� תועפות נהורי� יופעו, אי� חקר יגלו
ג� בטר�  ,כל מקשיב לקולות הדממה של המית הנשמות, חוכה

 . יגלמו מה� מלי� ואותיות

 „È˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÎ˜( 

zeienqd zeybxdd ayw 

יניח . שמתעוררות בנפשו, אל ידחה אד� את ההרגשות הסמויות
, ג� פירות יעשו, להוסי� ציצי� ופרחי�, ללבלב, מק להתעאות�

וכל זה ינהיג בהנהגת הקודש . ויאצרו במקו� הסמוי מ� העי�
השוקקת , ריח העד� של הנשמהe, אור המוסר הטהור. והטוהר

ובכל עת אשר רוחו יתרומ� . יחוברו יחד, למאורי� עליוני�
לה ג� טר� לדת חק ההשכ, מרזי תורה, להקשיב קשב שיח קודש

אשר לנשמת , ובמרחבי אי� ק�, עולמי� מלאי� מתהוי�, הברורה
 כאור ואור�, ורע� גבורת� נורא הוא, עומדי� ה� שמה, החיי�
ולא , אפל וכהה, וא� כח מדעו קצר. כצאת השמש בגבורתו, החמה

הספיק לקלוט את התוכ� ההכרי של כל השיגוי והשגב אשר 
ומבט� החוש� אור גדול , �ידע כי עוד יבא יו, במסתרי ערפלי אורי�

ועל המוני עולמי� תועפות נהורי� , ושמשות אי� חקר יגלו, יגיע
כל מקשיב לקולות הדממה של המית , אשרי כל חוכה. יופעו

 . ג� בטר� יגלמו מה� מלי� ואותיות ,הנשמות
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שביסוד� ה� נובעות מרו� המעלה , המחשבות היותר עמומות

 והמחשבות היותר ,ה� ה� מישבי העול� והחיי�, שבאמתהעליונה 
מחוסר מעט של ,  שה� תוצאות ממדרגה פחותה באורה,מבוררות

אמנ� לעול� צריכה . הרי ה� מבלי העול�, אור האמת הנשגבה
שיכוו� הלב אל הנקודה האורית , י�להתכוההדרכה הצבורית 

ומיות ולא להתקשר בהעמ, השוכנת בערפל של העמומיות, העליונה
שהאמת ,  הרשעה של המחשבות הברורות‰È„מוכרחת  אזש ,עצמה

, אבל היסוד והעצמיות הוא שקר מוחלט, יחוסי כי א� ואינשבה� 
 הממועטת באורה שאינה מושפעת דרגההממפני שה� נובעות 

לו היא יונראה כא, אז להתגבר, מהאור העליו� של האמת המוחלטה
וסוברת שהאמת ,  גדולה היא אז בחוצפהיתנעשמאוזרת , מנצחת

ומבי� מפלשי , אבל עד ארגיעה לשו� שקר. והצדק ה� על צדה
 `ala xy לגלות את האמת, העבי� הקודרי� יצא האור העליו�

. שמחה'  ויספו ענוי� בד, בקדוש ישראל יגילו`xy אביוני אד�
 והאגודי� בעומק היושר .יכלו'  ועזבי ד,ושבר פשעי� וחטאי� יחדו

 וכגו� אלה אליהו בא לקרב ,ישובו בבכי ותחנוני�שבתועי� הללו 
 

 ÂË˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ï˜( 

xdf iltxr 

שביסוד� ה� נובעות מרו� המעלה , המחשבות היותר עמומות
והמחשבות היותר . ה� ה� מישבי העול� והחיי�, העליונה שבאמת

מחוסר מעט של ,  שה� תוצאות ממדרגה פחותה באורה,מבוררות
אמנ� לעול� צריכה . הרי ה� מבלי העול�, אור האמת הנשגבה
שיכוו� הלב אל הנקודה האורית , להתכונ�ההדרכה הצבורית 

ולא להתקשר בהעמומיות , השוכנת בערפל של העמומיות, העליונה
 ינהאשהאמת שבה� ,  הרשעה של המחשבות הברורותכי אז. עצמה

מפני שה� , אבל היסוד והעצמיות הוא שקר מוחלט, יחוסיתכי א� 
שאינה מושפעת מהאור העליו� ,  הממועטת באורהממדרגהנובעות 

ונראה כאלו היא ,  אז להתגבר‰È‡מוכרחה , של האמת המוחלטה
וסוברת שהאמת ,  היא אז בחוצפה גדולהנעשהמאוזרת , מנצחת

ומבי� מפלשי , ו� שקראבל עד ארגיעה לש. והצדק ה� על צדה
. dqenkdלגלות את האמת , העבי� הקודרי� יצא האור העליו�

dpi`xz mixer ipir jygne lt`ne ,ויספו ענוי� בד '
 ושבר פשעי� וחטאי� .ואביוני אד� בקדוש ישראל יגילו, שמחה

והאגודי� בעומק היושר שבתועי� הללו ישובו , יכלו' ועזבי ד. יחדו
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ולהשיב לב  , אלה אליהו בא לקרב ולא לרחקוכגו�. בבכי ותחנוני� . ולהשיב לב אבות על בני� ולב בני� על אבות� ,ולא לרחק
 . אבות על בני� ולב בני� על אבות�
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כל מה שמציירי� .  באר� ישראלי א�חכמת הקודש אינה זורחת כ

תי� וצו מעינויפ,  אינ� אלא תולדות הבינה וסעיפיה,בחו� לאר�
 את אר� על ידי הצפיה העמוקה לראות. בות פלגי מי�וחוצה ברח

ומאירה , מזדרחת קצת הארה מזיו החכמה של אר� ישראל, ישראל
 חפצת תה� אמ. ו� לאר� המתיצרת ג� בח,על הסתעפות הבינה

היטיבה ברצונ� את ציו� , ואומר, בטחות ובסת� חכמה תודיעני
 .�יתבנה חומות ירושל

 ÊË˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ï˜( 

l`xyi ux`a ycwd znkg 

כל מה שמציירי� . א באר� ישראל"אינה זורחת כחכמת הקודש 
יפצו מעינתי� חוצה , בחו� לאר� אינ� אלא תולדות הבינה וסעיפיה

, על ידי הצפיה העמוקה לראות את אר� ישראל. ברחבות פלגי מי�
ומאירה על , מזדרחת קצת הארה מזיו החכמה של אר� ישראל

חות  חפצת בטתה� אמ. ל" המתיצרת ג� בחו,הסתעפות הבינה
היטיבה ברצונ� את ציו� תבנה , ואומר, ובסת� חכמה תודיעני

 .חומות ירושל�
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שהוא אור החיי� ,  המעי� הרוחני של פנימיות הקודש,באר� ישראל

 רק סיוע הוא צרי� ,מתגבר הוא מאליו, של נשמת כנסת ישראל
פיו עמל כ על ידישהיא משתכללת , מהעבודה המעשית והשכלית

 עיקר הקני� הוא בא רק ,אבל בחו� לאר�. ועמל רוחו של האד�
 רהאווה ,הנסיו� וההתעמקות, הביקור, החיקור, מצד היגיעה

היא באה בתור ,  הרוחניי� של הנשמהיהטפמשהאלהית המתגברת 
שבא ומתאדר על ידי , לשכלל את האוצר הרוחני, סיוע ודבר נטפל

 השולטי� בכל ארעא ,העמל של המלחמה נגד המחשכי� הרבי�
 העקריות של ly אמנ� המצב הזה. דחשוכא של חשכת הגלות

איננו , והטפליות של האור הנשגב השמימי, מעשה האד� ועמלו
 כי מיד בהקבע האומה באר� ,דבר קבוע במדותיה של כנסת ישראל

והרכוש ,  ישובו כל הסגולות להיות נקבעות בסדר� הראוי,חמדתה
וישובו ג� ,  יהפכו ערכיו,ל מש� ימי הגולההרוחני הגדול שנצבר בכ

בשפעת� החיה , ה� לגלות את העקריות שבה� בצד� האלהי
 בצד� האנושי של עמל האד� ופרי ות�יטפלואת , העליונה

 . השכלית וההרגשית לכל פלוגותיה�התבוננות

 ÊÈ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ï˜( 

l`xyi ux`a ipgexd oirnd 

שהוא אור החיי� , וחני של פנימיות הקודשבאר� ישראל המעי� הר
רק סיוע הוא צרי� . מתגבר הוא מאליו, של נשמת כנסת ישראל

עמל כפיו ועמל בשהיא משתכללת , מהעבודה המעשית והשכלית
אבל בחו� לאר� עיקר הקני� הוא בא רק מצד . רוחו של האד�

,  האלהיתוההארה. הנסיו� וההתעמקות, הביקור, החיקור, היגיעה
, היא באה בתור סיוע,  הרוחניי� של הנשמהמשפעיהתגברת המ

שבא ומתאדר על ידי העמל , לשכלל את האוצר הרוחני, ודבר נטפל
, השולטי� בכל ארעא דחשוכא, של המלחמה נגד המחשכי� הרבי�

העקריות של מעשה האד� , אמנ� המצב הזה. של חשכת הגלות
 דבר קבוע איננו, והטפליות של האור הנשגב השמימי, ועמלו

כי מיד בהקבע האומה באר� חמדתה . במדותיה של כנסת ישראל
והרכוש הרוחני , ישובו כל הסגולות להיות נקבעות בסדר� הראוי

וישובו ג� ה� ,  יהפכו ערכיו,שנצבר בכל מש� ימי הגולה, הגדול
, בשפעת� החיה העליונה, לגלות את העקריות שבה� בצד� האלהי

 ,התבוננותו של עמל האד� ופרי , בצד� האנושיטפילות�ואת 
 .לכל פלוגותיה, השכלית וההרגשית
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 ,הנשמה הישראלית, כלומר, ההגיו� הרזי הוא החופש הישראלי

, בהיותה בתור נשמה יחידה יונקת מטל החיי� של כנסת ישראל
ועל פי כל אות� הגורמי� שגרמו לה , חושבת ומציירת על פי טבעה

,  לישראל ותולדתוותהמיוחד ותהגדול כל אות� המאורעות ,לחשוב
אשר הופע באומה , על פי אותו היחש האלהי העליו� המובלט

כשאי� הנשמה , כשהחופש עולה עד למרו� פסגתו. נפלאה זו
סובלת משו� מוטה ועול של כל דעה מוסכמת שיוצאת שלא ממקור 

טהורה זו ה� אז הרעיונות ההולכי� ונוצרי� על פי קדושה , ישראל
בי� כשה� נאמרי� באותה השפה ואותו הסגנו� . ה� רזי תורה

בי� כשה� נאמרי� בסגנו� אחר , שבעלי הרזי� רגילי� להשתמש בה
זה השפע של רוח הקודש הול� וזור� , ובצורה ספרותית אחרת

.וכנסת ישראל היא בעצמה קבלה למשה מסיני, מרוח ישראל בה�
114 
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. הנשמה הישראלית, כלומר, ההגיו� הרזי הוא החופש הישראלי
,  יונקת מטל החיי� של כנסת ישראל,בהיותה בתור נשמה יחידה

 שגרמו לה ,ועל פי כל אות� הגורמי�, חושבת ומציירת על פי טבעה
 המיוחדי�, הגדולי�כל אות� המאורעות  xac lrלחשוב 

אשר , המובלט, העליו�, על פי אותו היחש האלהי, ולדתולישראל ות
כשאי� , כשהחופש עולה עד למרו� פסגתו. הופע באומה נפלאה זו

שיוצאת , הנשמה סובלת משו� מוטה ועול של כל דעה מוסכמת
ההולכי� ונוצרי� על פי קדושה , אז הרעיונות, שלא ממקור ישראל

� באותה השפה ואותו בי� כשה� נאמרי.  ה� ה� רזי תורה,טהורה זו
בי� כשה� נאמרי� , שבעלי הרזי� רגילי� להשתמש בה, הסגנו�

זה השפע של רוח הקודש , ובצורה ספרותית אחרת, בסגנו� אחר
וכנסת ישראל היא בעצמה קבלה  .הול� וזור� מרוח ישראל בה�

 .למשה מסיני
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 וכותב ,י�אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת ע� החי

על כ� ראוי לכל מי שיש שייכות של תשוקה . זכיותיה� של ישראל
 רק אוהאפילו א� , לוי אליהו באיזה דרגאישהיא מדת ג, לרזי תורה

וקל וחומר א� , בדר� דמיו� או הרגשה או השגת השכל האנושי
שבכל מוצאי שבת קודש , גות יותר גבוהותיעלה בחסד עליו� למדר
. ויעסוק בזכיותיה� של ישראל,  של אליהויעשה ג� הוא כמעשיו

 את קדושת ישראל , ובהשגה בהירה וברורה,ויכיר בהכרה שכלית
וסגולת ', ע� ד, וידבק עצמו בכללות ע� קדוש, �מעלתויקרת 
שאי� ק� ותכלית להופעת אור קדשו של כל יחיד ויחיד , נחלתו
משותת  elekהריקני� שבישראל כל העול�  lrשג� , שבה�
ויש להתרעד ביראה קדושה מקדושת הנשמה האלהית . עליה�

 ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמי� ,העליונה של כל נפש מישראל
ולהצלחתו של כל יחיד , לקדושת רוממות קר� ישראל בכלל

אשריכ� .  בחומריות וברוחניות ובכל טוב, מישראל בכל מעשי ידיו
י� עמי אהבת. 'מי כמו� ע� נושע בד, אשרי� ישראל, ישראל
בכל , אחמד� בכל חו� לב, ובכל נפשי,איויתי� בכל לבי, ולאומי
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אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת ע� החיי� וכותב 
על כ� ראוי לכל מי שיש שייכות של תשוקה . יותיה� של ישראלזכו

 רק היאאפילו א� , באיזה דרגא, שהיא מדת גלוי אליהו, לרזי תורה
וקל וחומר א� , או השגת השכל האנושי, או הרגשה, בדר� דמיו�

שבכל מוצאי שבת קודש , עלה בחסד עליו� למדרגות יותר גבוהות
. ויעסוק בזכויותיה� של ישראל, יעשה ג� הוא כמעשיו של אליהו

, ויכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה את קדושת ישראל
וסגולת ', ע� ד, וידבק עצמו בכללות ע� קדוש, ויקרת מעלתו

שאי� ק� ותכלית להופעת אור קדשו של כל יחיד ויחיד , נחלתו
ויש . שג� הריקני� שבישראל כל העול� משותת עליה�, שבה�

מקדושת הנשמה האלהית העליונה של כל , קדושהלהתרעד ביראה 
 ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמי� לקדושת ,נפש מישראל

ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל , רוממות קר� ישראל בכלל
iwnrn jezne . ובכל טוב, בחומריות וברוחניות, מעשי ידיו

`xwie opxi eznyp.מי כמו� , אשרי� ישראל,  אשריכ� ישראל
, ובכל נפשי, איויתי� בכל לבי, ולאומי, אהבתי� עמי. 'שע בדע� נו
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עת תרומ� ,  יפי� והדר�, אשתוקק לראות כבוד�.אש עצמותי
ויצאו כל סגולותי� והנפלאות , צביונ�עת תגדל ביפי , ותנשא

, עת תנטע ותתאזרח באר� צביונ�, הכמוסות ב� מ� הכח אל הפועל
 לקד� ולמערב תפארת עוז� וגובה ויגלו לצפו� ולי�, באר� פאר�

רא ל� ש� חדש אשר ו וק,י� צדק� וכל מלכי� כבוד�יוראו גו. �יקרנ
 .וצני� מלוכה בכ� אלהי�', והיית עטרת תפארת ביד ד, יקבנו' פי ד

 ,אשתוקק לראות כבוד�, בכל אש עצמותי, אחמד� בכל חו� לב
ויצאו כל , צביוני�עת תגדל ביפי , עת תרומ� ותנשא, והדר�, יפי�

עת תנטע , מ� הכח אל הפועל, והנפלאות הכמוסות ב�, סגולותי�
לקד� ,  ויגלו לצפו� ולי�,באר� פאר�, ותתאזרח באר� צביונ�

וראו גוי� צדק� וכל מלכי� . וגובה קרנ�, תפארת עוז�, ולמערב
והיית עטרת תפארת , יקבנו'  וקרא ל� ש� חדש אשר פי ד,כבוד�
 .וצני� מלוכה בכ� אלהי�', ביד ד

‡Î¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, בלא יגיעה, על פי התנוצצות של רוח הקודש משיגי� בבת אחת

, אהבה, ברכה, קדושה, יופי, הכוללי� בקרב� עד�, ה רבהסדרי חכמ
 כמו שה� ,ומשיגי� את העולמות על פי השתלשלות סדר�, גבורה

המוכשרי� לזיו הסתכלות . שחציבתה היא מכול�, גלויי� בנשמה
, נתבעי� ה� לעסוק תמיד ברזי תורה מצד עצמות ערכ�, קודש זו

את אופי� הרוחני וכל מה שה� משלימי� יותר . תורה לשמה ממש
 ,מתפארי� ומתנשאי�, הרי ה� מתגדלי�, בזיו הצחצחות העליוני�

 �מדרגותיהוכל העולמי� כול� וכל הנשמות שבתוכ� לכל 
 וכנסת ישראל ,הגדול מתגדל בה� ועל יד�' וש� ד, מתנשאי� עמ�

ומתקרבות למרכז , לות מתעלותי והתפ,וגאולתה מתקרבת, מתברכת
וכל חפ� , מי�י והמאויי� הולכי� ומתקי,תוהולכות ונשמעו, מגמת�

ותגזר אמר ויק� ל� ,  ית� ל� כלבב� וכל עצת� ימלא,הול� ונמלא
 של טהרה העליונה ,תייוהתיקו� המוסרי האמ. ועל דרכי� נגה אור

הול� ומתגבר ,  וכל המעשי� כול� שה� תולדותיה�,של כל המדות
בוקש האדיר ולמלאות המ. וכפר� מי� הול� אור חדש ופור�, בשפע

 מתנועעות נשמות ,מכו� אור עולמי�, בקודש של צדיק עליו�
לכונ� , לחדש חיי� חדשי�, מופלאות מחביו� עז� להופיע בעול�

וזוהמות רוחניות מנפשות , להסיר חליי� מחולי�, קודש קדשי�
, וניצוצות  לוקטי� אורות, ומזיו הרחב הזה העליו�,נעשקות

 . עשרה חמרי�אס�יהממעיט 
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, בלא יגיעה, על פי התנוצצות של רוח הקודש משיגי� בבת אחת
, אהבה, ברכה, קדושה, יופי, הכוללי� בקרב� עד�, סדרי חכמה רבה

ומשיגי� את העולמות על פי השתלשלות סדר� כמו שה� , גבורה
כשרי� לזיו הסתכלות המו. שחציבתה היא מכול�, גלויי� בנשמה

, מצד עצמות ערכ�, נתבעי� ה� לעסוק תמיד ברזי תורה, קודש זו
וכל מה שה� משלימי� יותר את אופי� הרוחני . תורה לשמה ממש

. מתפארי� ומתנשאי�, הרי ה� מתגדלי�, בזיו הצחצחות העליוני�
, מדרגותיה�לכל , וכל הנשמות שבתוכ�, וכל העולמי� כול�

וכנסת ישראל . הגדול מתגדל בה� ועל יד�'  דוש�, מתנשאי� עמ�
ומתקרבות למרכז , והתפלות מתעלות. וגאולתה מתקרבת, מתברכת

וכל חפ� , והמאויי� הולכי� ומתקימי�. והולכות ונשמעות, מגמת�
ותגזר אמר ויק� ל� , ית� ל� כלבב� וכל עצת� ימלא. הול� ונמלא

טהרה העליונה dוהתיקו� המוסרי האמתי של . ועל דרכי� נגה אור
הול� ומתגבר ,  וכל המעשי� כול� שה� תולדותיה�,של כל המדות

ולמלאות המבוקש האדיר . וכפר� מי� הול� אור חדש ופור�, בשפע
 מתנועעות נשמות ,מכו� אור עולמי�, בקודש של צדיק עליו�

לכונ� , לחדש חיי� חדשי�, מופלאות מחביו� עז� להופיע בעול�
וזוהמות רוחניות מנפשות , י� מחולי�להסיר חלי, קודש קדשי�

, וניצוצות ,ומזיו הרחב הזה העליו� לוקטי� אורות. נעשקות
 . עשרה חמרי�אס�הממעיט 
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 כשיפנו ,ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה
המדות ,  שה� המחשבות הרעות,לפניה את הדר� מאבני המכשולי�

 מתרוממת מעצמה היא הנשמה אל חשקה .י�והמעשי� המקולקל
לקרבת , מוכנת בטהרתה לטוהר המוסר, להיות טובה וישרה, העליו�
. החסד והמישרי�, הצדקה, לאהבת הבריות, ועדינות הרוח, אלהי�

 החינו� וההרגל ,devnde dxezd, העבודות המעשיות והרוחניות
. יד�שהמכשולי� מתפני� על , אינ� כי א� תוכני� כאלה, הטוב

כבקיעת , והתנוצצות האורה העצמית מתחילה לחיות את חייה
 מביאה ,התרוממותה הזיכוכית של הנשמה. השמש מתו� הענני�

 סוקרת היא את תמצית הטהרה ,היא לקדושה היותר עליונה
מאוחדת היא ע� פנימיותה של ההויה , בנקודתה היותר בהירה

קרובה להארת רוח על כ� היא . שהיא מחיה ג� את חיצוניותה, כולה
מתחיל הדבר הגדול הזה . שכל רזי עול� מתגלי� לה, הקודש

ברו� , כשהגבורה האלהית, אבל כשהולכי� ועולי�. בטיפי� טיפי�
של היחיד , מתגברת על ידי החפ� הטוב של האד�, קדושת טהרתה

הטיפי� , הרי היא פורצת את הקירות הסותמות, ושל הציבור
והקילוח הול� ומתגבר ונעשה , �לחי ומק�זוחלימתחילי� להיות 

 ,כקול שדי בדברו, ולהמו� מי� רבי�, והזר� לאפיק נחלי�, ר�וז
מההכרות הפנימיות המתעוררות ועולות . קול המולה כקול מחנה

וע� , ואורה מתגדל, נשמת� מתעלה, בלב� של צדיקי הדורות
מתגדלת היא האורה הפנימית של כל , גדולת אורה והתגברותו

שיש הרבה צינורות , הקשר הנשמתי של כל ישראל.  כול�הנשמות
ולמעלה למעלה ישנה אחדות , מקלחי� זיו חיי� מאחד לחבירו

פועל הוא שהעליה האורית , גמורה בצרור החיי� השרשי שלה�
 בי� ,בוקעת היא על ידי הארת� של צדיקי� בכל הנשמות כול�

מוב� . אותהבי� שאי� מרגישי� , שמרגישי� אותה התוספת הרוחנית
והדבקות , הכבוד, האמו�, שהקישור הנפשי שעל ידי החבה, הדבר

פותח את הצינורות , חשק ההשתוות וחמדת ההתבסמות, המעשית
 ,ומחזק את הקשר העצמי השרשי יותר, הרוחניי� יותר ויותר

וההתעלות עוברת בבהירות ובפעולה נפלאה מאישיות יחידית 
והמקושר ביותר לפי ערכו , יותרהסמו� סמו� , גדולה על הכלל כולו

אבל עיקר חטיבתה של ההתעלות באה היא ג� . יויעילוכ� הוא 
, ומתוספת על ידי עומק החפ� של הצדיקי� עצמ�, מעצמה

ומקשר .  היא נקודת חשק�,והארת הכל, שההטבה המוחלטת

 ‡Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÏ˜-Ó˜(
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כשיפנו . ההכרות הפנימיות שבנשמה הולכות ומתחזקות בקרבה
המדות ,  שה� המחשבות הרעות,לפניה את הדר� מאבני המכשולי�

מתרוממת מעצמה היא הנשמה אל חשקה , והמעשי� המקולקלי�
, לטוהר המוסר, הרתהמוכנת בט, להיות טובה וישרה, העליו�

החסד , הצדקה, לאהבת הבריות, ועדינות הרוח, לקרבת אלהי�
,  החינו� וההרגל הטוב,העבודות המעשיות והרוחניות. והמישרי�

. שהמכשולי� מתפני� על יד�, אינ� כי א� תוכני� כאלה
כבקיעת , והתנוצצות האורה העצמית מתחילה לחיות את חייה

ה הזיכוכית של הנשמה מביאה התרוממות. השמש מתו� הענני�
סוקרת היא את תמצית הטהרה . היא לקדושה היותר עליונה

מאוחדת היא ע� פנימיותה של ההויה , בנקודתה היותר בהירה
על כ� היא קרובה להארת רוח . שהיא מחיה ג� את חיצוניותה, כולה

מתחיל הדבר הגדול הזה . שכל רזי עול� מתגלי� לה, הקודש
ברו� , כשהגבורה האלהית, ל כשהולכי� ועולי�אב. בטיפי� טיפי�

של היחיד , מתגברת על ידי החפ� הטוב של האד�, קדושת טהרתה
הטיפי� , הרי היא פורצת את הקירות הסותמות, ושל הציבור

והקילוח הול� ומתגבר ונעשה ,  ומקלחי�זוחלי�מתחילי� להיות 
קול קול המולה כ, ולהמו� מי� רבי�, והזר� לאפיק נחלי�, זר�

המתעוררות ועולות , מההכרות הפנימיות. כקול שדי בדברו, מחנה
וע� , ואורה מתגדל, נשמת� מתעלה, בלב� של צדיקי הדורות

מתגדלת היא האורה הפנימית של כל , גדולת אורה והתגברותו
שיש הרבה צינורות , הקשר הנשמתי של כל ישראל. הנשמות כול�

ישנה אחדות ,  למעלהולמעלה, מקלחי� זיו חיי� מאחד לחבירו
שהעליה האורית , פועל הוא, גמורה בצרור החיי� השרשי שלה�

 בי� ,בוקעת היא על ידי הארת� של צדיקי� בכל הנשמות כול�
מוב� . בי� שאי� מרגישי� אותה, שמרגישי� אותה התוספת הרוחנית

והדבקות , הכבוד, האמו�, שעל ידי החבה, שהקישור הנפשי, הדבר
פותח את הצינורות , וחמדת ההתבסמות, שתוותחשק הה, המעשית

. ומחזק את הקשר העצמי השרשי יותר, הרוחניי� יותר ויותר
מאישיות יחידית , וההתעלות עוברת בבהירות ובפעולה נפלאה

והמקושר ביותר לפי ערכו , הסמו� סמו� יותר, גדולה על הכלל כולו
ג� אבל עיקר חטיבתה של ההתעלות באה היא . עילויוכ� הוא 

, ומתוספת על ידי עומק החפ� של הצדיקי� עצמ�, מעצמה
ומקשר . היא נקודת חשק�,והארת הכל,שההטבה המוחלטת
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ועל כל  , יוצאת אורה ג� על כל הנשמה,הנקודה שבכנסת ישראל
ימית מאירה לכל צל� אלהי� של כללות והאורה הפנ, רוח ונפש

ויסוד החיי� העלומי� , ולהאחדות הכללית של חיי החיי� ,האד�
שמתנשאת בתוכ� הלב , ההכרה הפנימית העליונהy. שבכל השדרות

ומדשנת את , מעלה היא הכל, הגבורי� הטהורי�, של חסידי עליו�
וב הכל בעדינות ובברכת שלו� ומעוז של קדושת הקיו� בקישור הט

ושמרי השמרי� הולכי� , והשמרי� הולכי� ויורדי�. המוחלט
, הסידור, נושאי היושר, והאור הטהור של החיי� הטהורי�. וכלי�
, הנקיו�, הבריאות, הידידות, אר� הדר�, התרבות, החכמה, הצדק

וכל ענפיה� הטובי� , האמונה והברכה, האהבה, הקדושה, הנצחיות
 ולקשר עליו� של עבודת קודש .ה� הולכי� ומתעלי�, והמשובחי�

 115בהמוני, הול� ומתבר�, שהוא מעי� ההול� ומתגבר, זאת
, עז וחיי�, זמירות ושירות, הרגשות, הכרות, המוני� של ידיעות

התנוצצות זיו והוד , חידוש רוח ונפש, גבורה ותפארת, צהלה וחדוה
הולכי� צדיקי� נבוני לב , הגבה למעלה למעלה, של נשמה

, המחשבית, ל עת ובכל רגע בעבודת קדש�ומתקשרי� בכ
הולכי� , וה� הולכי� ועולי�. המלולית והמעשית, ההרגשית
הכל מתהפ� לטובת� , וכל מכשול אשר ימצא על דרכ�. ומתגברי�
 ותגזר . וחית השדה השלמה ל�,כי ע� אבני השדה ברית�. ושכלול�

 .מלאית� ל� כלבב� וכל עצת� י, ועל דרכי� נגה אור, אמר ויק� ל�

ועל כל  ,הנקודה שבכנסת ישראל יוצאת אורה ג� על כל הנשמה
והאורה הפנימית מאירה לכל צל� אלהי� של כללות  .רוח ונפש

 העלומי� ויסוד החיי�, ולהאחדות הכללית של חיי החיי� ,האד�
 ,שמתנשאת בתוכ� הלב, ההכרה הפנימית העליונה. שבכל השדרות

ומדשנת ,  הכל`zמעלה היא , הגבורי� הטהורי�, של חסידי עליו�
ומעוז של קדושת הקיו� בקישור , בעדינות ובברכת שלו�. את הכל

ושמרי השמרי� הולכי� , והשמרי� הולכי� ויורדי�. הטוב המוחלט
, הסידור, נושאי היושר,  החיי� הטהורי�והאור הטהור של. וכלי�
, הנקיו�, הבריאות, הידידות, אר��הדר�, התרבות, החכמה, הצדק

וכל ענפיה� , והברכה, האמונה, האהבה, הקדושה, הנצחיות
ולקשר עליו� של עבודת . הוא הול� ומתעלה, והמשובחי�, הטובי�

בהמוני , הול� ומתבר�, שהוא מעי� ההול� ומתגבר, קודש זאת
, עז וחיי�, זמירות ושירות, הרגשות, הכרות, של ידיעות, המוני�

התנוצצות זיו והוד , חידוש רוח ונפש, גבורה ותפארת, צהלה וחדוה
הולכי� צדיקי� נבוני לב , הגבה למעלה למעלה, של נשמה
, המחשבית, בכל עת ובכל רגע בעבודת קדש�, ומתקשרי�

הולכי� , עולי�וה� הולכי� ו. והמעשית, המלולית, ההרגשית
הכל מתהפ� לטובת� , וכל מכשול אשר ימצא על דרכ�. ומתגברי�
ותגזר , כי ע� אבני השדה ברית� וחית השדה השלמה ל�. ושכלול�

 .ית� ל� כלבב� וכל עצת� ימלא, ועל דרכי� נגה אור, אמר ויק� ל�
·Ù˜ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
Ï˙Â�Ù‰לות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצ ,

. נעשה בדור האחרו� הכרח גמור לקיו� היהדות, שמקור� ברזי תורה
שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב , וירידה זו בעצמה

 .היא היא העליה, זה

 ·Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ó˜( 

oexg`d xeca mifxd ielb 

¯‰ËÏולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות,  את הלבבות ,
. נעשה בדור האחרו� הכרח גמור לקיו� היהדות, ורהשמקור� ברזי ת

שהביאה את הכרח ההשתמשות באמצעי נשגב , וירידה זו בעצמה
 .היא היא העליה, זה
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שה� מתגלות בכל , ברזי תורה מונחות המגמות היותר רוממות

, ובאור תורה הכל בא באגודה אחת, סעיפי הרעיו� בצורות מפוזרות
 .  אחת מהמגמות מאירה בביסו� של האור הכלליוכל

 ‚Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ó˜( 

mifxd zenbn 

שה� מתגלות בכל , ברזי תורה מונחות המגמות היותר רוממות
, ובאור תורה הכל בא באגודה אחת, סעיפי הרעיו� בצורות מפוזרות

 . וכל אחת מהמגמות מאירה בביסו� של האור הכללי
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 היא המטרה האידיאלית בחיי� ,המגמה של התגלות רזי תורה

ה� גורמי� , המחשכי� שתוכ� הקודש מתכסה בה�. ובמציאות
וממילא הרי הוא , להקטי� את רוח האד� ולהזעיר את שאיפותיו

האומה , לדול� של היחידי�יוהחברה כולה מתדלדלת בד, מתדלדל
רזי תורה . רוח של בניה התרוקנות הל ידימתרוששת ברוחה ע

, נותני� לו אופקי� רחבי� ונשאי� להשקפותיו ,מרוממי� את הרוח
עד שהוא מתרומ� להקשיב את הקשב של , י�מתעלומשאלותיו 

והוא מתאחד , ותכונת חייו מתאגדת בעשות רצונו של מקו� ',קול ד
שה� ביחד כול� אומר סלה של , באחדות נשאה ע� כל המו� העול�

המהלכי� המרוממי� את . הרצו� הקדוש והנשא, ליונההאידיאה הע
של הכנת , פוגשי� ג� כ� בהשלבי� התחתוני�, הרוח משפלות ערכו

, לימוד יסודות מדעיה, וזיו החיי� של תחית האומה בישראל. הרוח
, הנ� צעדי� מתקרבי� לאותו השיגוב העליו�, אידיאליה ושאיפותיה

רוחא דמלכא . בילי� אליושהוד רזי האמונה וגילוי סתרי תורה מו
 בהתגלות רוח הקודש על העוסקי� בסתרי ‰Â‡ משיחא הול�

ופעמי עקבותיו ניכרי� ה� בכל מהל� המקשר , הקודש העליוני�
 .את כללות האומה לארצה ובנינה

 „Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ó˜( 

mifxd zelbzd znbn 

יי� המגמה של התגלות רזי תורה היא המטרה האידיאלית בח
ה� גורמי� , שתוכ� הקודש מתכסה בה�, המחשכי�. ובמציאות

וממילא הרי הוא , ולהזעיר את שאיפותיו, להקטי� את רוח האד�
האומה , והחברה כולה מתדלדלת בדלדול� של היחידי�, מתדלדל

רזי תורה . י התרוקנות הרוח של בניה"מתרוששת ברוחה ע
, ונשאי� להשקפותיונותני� לו אופקי� רחבי�  ,מרוממי� את הרוח

להקשיב את הקשב של , עד שהוא מתרומ�, מתעלותומשאלותיו 
והוא , בעשות רצונו של מקו�, ותכונת חייו מתאגדת ',קול ד

, ביחד כול�, שה�, מתאחד באחדות נשאה ע� כל המו� העול�
, המהלכי�. הרצו� הקדוש והנשא, של האידיאה העליונה, אומר סלה

פוגשי� ג� כ� בהשלבי� , ת ערכוהמרוממי� את הרוח משפלו
, וזיו החיי� של תחית האומה בישראל. של הכנת הרוח, התחתוני�

הנ� צעדי� מתקרבי� , אידיאליה ושאיפותיה, לימוד יסודות מדעיה
, וגילוי סתרי תורה, שהוד רזי האמונה, לאותו השיגוב העליו�

 בהתגלות ÚÈÙÂÓÂ116רוחא דמלכא משיחא הול� . מובילי� אליו
ופעמי עקבותיו , הקודש על העוסקי� בסתרי הקודש העליוני�רוח 

 .ניכרי� ה� בכל מהל� המקשר את כללות האומה לארצה ובנינה
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 להשקי� על אוה ,אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעול�

לדעת שאי� באמת חול מוחלט , החול מתו� האספקלריא של קודש
 לגבי אור ה� חול ,ל המדידות של קודש כ,ולעומת זה. בעול�

 מתקרבי� ל ידי זהונמצא שע. מקור אי� סו�, הקודש העליו�
 ורוח האד� הול� ,ואחדות העולמי� מתבלטת, הערכי� יחד

 . ומעשיו הולכי� ומתאדרי� ביסוד חיי� עליוני�, ומתגדל

 ‰Î˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ó˜( 

 ycw ly `ixlwtq`a lŸgd 

 על mbלהשקי� , היאדות של התגלות רזי תורה בעול� אחת מהתעו
לדעת שאי� באמת חול מוחלט , החול מתו� האספקלריא של קודש

 לגבי אור ה�חול kולעומת זה כל המדידות של קודש . בעול�
ז מתקרבי� הערכי� "שעי, ונמצא. מקור אי� סו�n, הקודש העליו�

, תגדלורוח האד� הול� ומ. ואחדות העולמי� מתבלטת, יחד
 . ביסוד חיי� עליוני�, ומעשיו הולכי� ומתאדרי�
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היא ההשקפה היותר עמוקה ויותר אמתית  ההשקפה הטבעית

 בטבעו, בגשמיותו ורוחניותו,  מצד העול� בכללו ובפרטיו,בעולמנו

 ÂÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ó˜-„Ó˜(
ycewd ly zirahd dtwydd 

היא ההשקפה היותר עמוקה ויותר , ycewd ly, תההשקפה הטבעי
, בגשמיותו ורוחניותו,  מצד העול� בכללו ובפרטיו,אמתית בעולמנו
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, הער� הטבעי, כל זמ� שמתדלדל הבסיס של ההשקפות. סיויובנ
, מוב� הדבר. הרי הוא מאבד את הכל, י�מתכונת החיי� הרוחני

מצד מקור , מצד האלהות,  העול�ÂÒÈ„שאי� הטבעיות קיימת מצד 
ly ehiaxya ynzyn heicd oi` ik , ההויה בעומק תוכ� רומו

jln.117לשיר ולהאמי�, להגות,  אבל הדבר הגור� לנו לחשוב ,
 חוליות ,במערכה טבעית הוא jexr ויסוד זה. הוא יסוד העולמי�

. שכל אחת נאחזת בחברתה, ארוכה ומסודרת, ל שלשלת גדולהש
ג� לה� יש יחס .  בער� שלה�טבעי�ה� , טבעי�ג� הנסי� ה� 

ובהפעלת� על , בהשפעותיה� בעצמ�, בפעולותיה�, בחלקיה�
חלילה למסמס את . על הדעות ועל המעשי�, על הנפשות, העול�

נת ימכל פ, את הכלי המחזיק את כל האור והחיי�, היסוד המקומי
אורו של . ÌÈÈ�ÁÂ‰¯נה הראשית של החיי� י מפרוקל וחומ, החיי�

ly , קשור בשלשלת הגדולה של העול�, ‰Â‡ משיח ג� הוא מוטבע
zil`xyide ziyep`d dclezd ,מגמת , של היצור ורוחניותו

עומד הוא בני� , אי� העול� קרוע ומרוסק. הוייתו ואידיאליות עתידו
 עושי� ה� חטיבה , יחד ע� תחתיות אר�,� ושמי� ושמי שמי,אית�
מאמצי� את , מגדלי� את כח הנשמה. עול� אחד וישות אחת, אחת

בכל , מעוררי� בזה שפעת חיי� בכל חדרי הבשר, יסוד חיי הרוח
מאמצי� את היסוד הכליי של ,  מחזקי� את חיי הגויה.חגוי החומר

מצת כשמתא. הר הנשמהו ג� את זומגדלי�בזה  מרחיבי� ,החיי�
. סו� האורה הרוחנית לבא בתקפה, האנושיות להתגדל במפעלותיה

אור , ‰Ì˘Â‚Ó ¯˙ÂÈ ג� את חילו ‡È·‚‰Ï ÂÏÈÙ¯ וכשישראל מתאזר
 הולכי� ,וחיי עד, ואור גאולת עול� .בעול� Â‰·¯˙Óקודש הול� 

 .ומתקרבי�

הער� , כל זמ� שמתדלדל הבסיס של ההשקפות.  ובנסיובטבעיו
מוב� . הרי הוא מאבד את הכל, מתכונת החיי� הרוחניי�, הטבעי
 ÈÁמצד קיימת , z`fd ,dzyecw lk mrשאי� הטבעיות , הדבר

myy , מקור ההויה בעומק תוכ� רומוdמצד , מצד האלהות, העול�
miycwd ycew `ed .להגות, אבל הדבר הגור� לנו לחשוב ,

 חוליות של llekויסוד זה הוא . הוא יסוד העולמי�, לשיר ולהאמי�
, שכל אחת נאחזת בחברתה, ארוכה ומסודרת, שלשלת גדולה

 טבעיי�ה� , טבעיי�� ג� הנסי� ה. ycew ly, במערכה טבעית
, בפעולותיה�, ג� לה� יש יחס בחלקיה�. בער� שלה�
על , על הנפשות, על העול�, ובהפעלת�, בעצמ�, בהשפעותיה�

את הכלי , חלילה למסמס את היסוד המקומי. הדעות ועל המעשי�
פנה d מרוקל וחומ, מכל פנת החיי�, המחזיק את כל האור והחיי�

, אורו של משיח ג� הוא מוטבע. ‰¯‡˘ÌÈÈהראשית של החיי� 
˘„Â˜‰ Ú·Ë· , וקשור`edשל היצור ,  בשלשלת הגדולה של העול�

אי� העול� קרוע . ואידיאליות עתידו, מגמת הוייתו, ורוחניותו
ושמי� ושמי שמי� יחד ע� תחתיות . עומד הוא בני� אית�, ומרוסק

מגדלי� את . וישות אחת, עול� אחד, אר� עושי� ה� חטיבה אחת
, מעוררי� בזה שפעת חיי�, מאמצי� את יסוד חיי הרוח, נשמהכח ה

מאמצי� , מחזקי� את חיי הגויה, בכל חגוי החומר, בכל חדרי הבשר
 ג� את זהר ומגדילי� בזהמרחיבי� . את היסוד הכליי של החיי�

סו� האורה , כשמתאמצת האנושיות להתגדל במפעלותיה. הנשמה
 ג� את חילו È·‚‰Ï‰ ,וכשישראל מתאזר. הרוחנית לבא בתקפה

È¯ÓÁ‰ , אור קודש הול�ÔÈ¯˜ÓÂוחיי עד , ואור גאולת עול� . בעול�
 .הולכי� ומתקרבי�

ˆ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

, החול הוא החומר של הקודש.  שיבנה על יסוד החול�הקודש צרי
תהיה ,  וכל מה שיהיה החומר יותר אית�,והקודש הוא לו צורה

עד ,  שהקודש מתעמר בהחוללפעמי� יש. הצורה יותר חשובה
 ואז נמשכת תקופה שהחומר תובע את דקיו� ,שמדלדל את החומר

ובנש� ובמרבית נוטל החול את חובו , ומארי דחובה דחיק, שלו
אבל כל מה שהחול מתחזק על חשבו� .  והחוצפא מתגברת,מהקודש

כי סו� כל . שוחה, מצד תכונתו החולית, מכי� הוא לעצמו, הקודש
לא , ולא בדר� תביעה ונגישה, חר כ� הקודש את חובוסו� יתבע א

כי א� כח הקודש יהיה כל כ� מתאמ� , בדר� חוצפא וריבית
ויתבלע לגמרי , יכנס בקרבו, עד שכל החול יכנע תחתיו, ומתרומ�

 .והיה הנשאר בציו� והנותר בירושל� קדוש יאמר לו. מיסודו החולי

 ÊÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ó˜( 

d oipalŸgde ycew 

, החול הוא החומר של הקודש.  שיבנה על יסוד החול�הקודש צרי
תהיה , וכל מה שיהיה החומר יותר אית�. והקודש הוא לו צורה

עד , לפעמי� יש שהקודש מתעמר בהחול. הצורה יותר חשובה
ואז נמשכת תקופה שהחומר תובע את דקיו� . שמדלדל את החומר

ובמרבית נוטל החול את חובו ובנש� , ומארי דחובה דחיק, שלו
אבל כל מה שהחול מתחזק על חשבו� . והחוצפא מתגברת. מהקודש

כי סו� כל . שוחה, מצד תכונתו החולית, מכי� הוא לעצמו, הקודש
לא , ולא בדר� תביעה ונגישה, סו� יתבע אחר כ� הקודש את חובו

כי א� כח הקודש יהיה כל כ� מתאמ� , וריבית, בדר� חוצפא
ויתבלע לגמרי , יכנס בקרבו,  עד שכל החול יכנע תחתיו,ומתרומ�

 .והיה הנשאר בציו� והנותר בירושל� קדוש יאמר לו. מיסודו החולי
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הכחות . את הרוחניות אי� מתקני� בדורנו כי א� במילוי הגשמיות

, שנקלט יפה אור הקודש בלבב�, הגשמיי� של תלמידי חכמי�
ואי אפשר לכחות גשמיי� שיתחזקו ולא יורידו את . קמוכרחי� לחז

 כשהאורה המחשבית תהיה י א� כ,הער� הרוחני והמוסרי ממעלתו
 וזה אי אפשר כי א� כשהעסק ברזי תורה , עמוקה ורחבה,גדולה

ומחשבות ורגשות , וכחות החומר. iytge  מזהיר,יהיה גדול
האומ� של .  יתאמצו על ידי כל המכשירי� שה� מתחזקי�,חמריות

 הוא נות� כח . הוא בונה את הכל,החלק הקדוש ביותר שבאומה
ולהופיע אור בנשמות רבות , באומה ובעול� לרומ� את יסוד החיי�

 .שכל אחת מה� מחיה עול� מלא, יסודיות

 ÁÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÓ˜( 

xnŸgde gexd oewz 

הכחות . ותאת הרוחניות אי� מתקני� בדורנו כי א� במילוי הגשמי
, שנקלט יפה אור הקודש בלבב�, הגשמיי� של תלמידי חכמי�

ואי אפשר לכחות גשמיי� שיתחזקו ולא יורידו את . מוכרחי� לחזק
א כשהאורה המחשבית תהיה " כ,הער� הרוחני והמוסרי ממעלתו

וזה אי אפשר כי א� כשהעסק ברזי תורה . גדולה עמוקה ורחבה
 ,ומחשבות ורגשות חמריות, וכחות החומר. מזהירeיהיה גדול 

ma , qiqa zeidlשה� מתחזקי� , על ידי כל המכשירי�. יתאמצו
ycewl . האומ� של החלק הקדוש ביותר שבאומה הוא בונה את

, לרומ� את יסוד החיי�, ובעול�, הוא נות� כח באומה, הכל 
שכל אחת מה� מחיה עול� , יסודיות, ולהופיע אור בנשמות רבות

 .מלא
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 אתמנגדי� ה� ,  שסדרי העול� ומנהגי העול� ונימוסיו� על פיא
מכל מקו� מתגברי� הצדיקי� על , הופעה האדירה של רזי תורהה

. ליראיו בשלמות גמורה' וה� חיי� את חייה� על פי סוד ד, כל
 משתעבד לה� באמת שעבוד פנימי ג� בעת 118והעול� כולו

ה הרוחנית של צדיקי� העומדי� לפני והממלכ,  וסו� הכבוד,ההעל�
שבאמת , והצדיקי� עצמ� מכירי�. לבא בכל הדר גילויה, תמיד' ד

שנראי� כל כ� מתנגדי� לאורה העליונה , העול� וכל נמוסיו
, ה� באמת מסעדי� ותומכי� לה, האלהית ותביעותיה הנצחיות

' והכל אומר כבוד ושירה בלתי פוסקת לקודש ד. וסמוכי� עליה
ה עולה מ� הצדיקי� כ� עולה "וכש� שקילוסו של הקב.השלמעל

 ËÎ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÓ˜(
dedde cizrd xe` 

הופעה למנגדי� ה� , ומנהגי העול� ונימוסיו, פ שסדרי העול�"אע
וה� , מכל מקו� מתגברי� הצדיקי� על כל, האדירה של רזי תורה

והעול� . בשלמות גמורה, ליראיו' על פי סוד ד, חיי� את חייה�
וסו� . ג� בעת ההעל�, כולו משתעבד לה� באמת שעבוד פנימי

, תמיד' העומדי� לפני ד, והממלכה הרוחנית של צדיקי�, הכבוד
שבאמת העול� , והצדיקי� עצמ� מכירי�. בכל הדר גילויה, לבא

שנראי� כל כ� מתנגדי� לאורה העליונה האלהית , וכל נמוסיו
וסמוכי� , ה� באמת מסעדי� ותומכי� לה, ותביעותיה הנצחיות

. שלמעלה' לקודש ד, ושירה בלתי פוסקת, והכל אומר כבוד. עליה
כ� עולה מ� ,הצדיקי�ה עולה מ� "וכש� שקילוסו של הקב
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ה עולה מ� הג� עד� כ� הוא "וכש� ששבחו של הקב, מ� הרשעי�
וחכמת . להתמתק ולהתקדש,  וסו� הכל להתעלות,עולה מ� הגיהינ�

ורואי� ה� את , בחדות רוח הקודש, צדיקי� מקשקשת לפניה� כזוג
, העול� באור העתידומחיי� בזה את ההוה של , העתיד באור ההוה

ומרבי� על ידי זה בעול� , וממשיכי� נוע� עול� הבא בעול� הזה
וכל הבריות וכל החיי� מתברכי� . נחת ועדני�, שלו� וברכה

 טל חיי� ומלאי ברכת שקוימ, מתעלי� ומתקדשי�, ומתעדני�
 .עולמי�

כ� הוא עולה , ה עולה מ� הג� עד�"וכש� ששבחו של הקב, הרשעי�
וחכמת . להתמתק ולהתקדש, וסו� הכל להתעלות. מ� הגיהינ�

ורואי� ה� את , בחדות רוח הקודש, צדיקי� מקשקשת לפניה� כזוג
, ומחיי� בזה את ההוה של העול� באור העתיד, העתיד באור ההוה

ומרבי� על ידי זה בעול� ,  עול� הבא בעול� הזהוממשיכי� נוע�
וכל הבריות וכל החיי� מתברכי� . נחת ועדני�, שלו� וברכה

 טל חיי� ומלאי ברכת שקויי, מתעלי� ומתקדשי�, ומתעדני�
 .עולמי�

‰Ï˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
הוא בא מהתמעטות , יסוד החוצפא יסגא דבעקבתא דמשיחא

ונות הנאצלי� והמוסרי� הנעלי� והרעי, ההופעה הרוחנית למטה
אבל זה . על כ� החומריות מתגברת, אינ� נתפסי� בלבות בני אד�

לא אבד את , שהיה בדורות הקודמי� מתפשט למטה, היסוד המאיר
ועל פי זה נתרבה , כי א� התכנס למעלה בספירות עליונות, אורו

והאור המתרבה דוחק הוא את . האור בנשמה בגניזתה הפנימית
, ויוצאי� נגוהות מאופלי�, ה אשר נתפשטה לצד התחתיתהפריס

וההכרות הגשמיות , שעל יד� מתגדלות התכונות המעשיות
ומכינות ה� בהתגברות� בסיס גדול להארה , מתעמקות ומתגברות

בבא התור להגלות כל האורה המכונסת , שתבא בשפעה גדולה, רבה
 .אדובא יבא אז אורו של משיח בהפתעה נפלאה מ. שנתעלתה

 Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÓ˜( 

lt`n zedbp 

הוא בא מהתמעטות , יסוד החוצפא יסגא דבעקבתא דמשיחא
והרעיונות הנאצלי� והמוסרי� הנעלי� , ההופעה הרוחנית למטה

אבל זה . על כ� החומריות מתגברת, אינ� נתפסי� בלבות בני אד�
 אבד את לא, שהיה בדורות הקודמי� מתפשט למטה, היסוד המאיר

ועל פי זה נתרבה , בספירות עליונות, כי א� התכנס למעלה, אורו
והאור המתרבה דוחק הוא את . בגניזתה הפנימית, האור בנשמה

, ויוצאי� נגוהות מאופלי�, אשר נתפשטה לצד התחתית, הפריסה
וההכרות הגשמיות , שעל יד� מתגדלות התכונות המעשיות

גברות� בסיס גדול להארה ומכינות ה� בהת, מתעמקות ומתגברות
בבא התור להגלות כל האורה , שתבא בשפעה גדולה, רבה

בהפתעה נפלאה , ובא יבא אז אורו של משיח. שנתעלתה, המכונסת
 .מאד
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גנוזי� , הכחות הנאדרי� בקודש שברוח האומה וביקר אור נשמתה

, קמוצהלה ה� מתגלי� בצורה י שמתח,המה בכחות החיי� שלה
,  הגויעבודתלאת המר� המעשי , המגברת את האופי החמרי, טבעית

 ועל ידי הסידור החי ,בכל מילואה העולמי, לחטיבה הלאומית
 וג� מאותו הצביו� ,יתעלה אור החיי� בפאר הדרו ויפעת כבודו

מהכל ,  דמויהÂˆÈ¯Ù˙ואפילו בתכונה של , המתגלה בתכונה שפלה
שנגוהות אורות הנבואה , צוחצחאור קדוש ומ, אור תפארה יצא

 .בכל עושר זהריה�, יופיעו עליו

 ‡Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÓ˜( 

mifepbd zegkd zelbzd 

גנוזי� , שברוח האומה וביקר אור נשמתה, הכחות הנאדרי� בקודש
,  שמתחלה ה� מתגלי� בצורה קמוצה,המה בכחות החיי� שלה

 ועבודת, ר� המעשיאת המ, המגברת את האופי החמרי, טבעית
ועל ידי הסידור החי . בכל מילואה העולמי, לחטיבה הלאומית, הגוי

, וג� מאותו הצביו�. בפאר הדרו ויפעת כבודו, יתעלה אור החיי�
מהכל ,  דמויה‰ÊÚ‰ואפילו בתכונה של , המתגלה בתכונה שפלה

שנגוהות אורות הנבואה , אור קדוש ומצוחצח, אור תפארה יצא
 .בכל עושר זהריה�, יופיעו עליו
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אור , רכוש גדול ונהדר מאד צבור בתוכה, כמהה היא נפשנו ועשירה

להבות תפארה למלא כל העול� כולו אורה וצהלה , חיי� אנו מלאי�
וכלפיד יבער , מתפר� לצאת, והכל מתנועע כבר. חבויי� ה� בקרבנו

 . אשר בציו�' ור דמא, אשר יצא להאיר כל מחשכי אר�, אור הצדק

 ·Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÓ˜( 

zelbzdl ddink 

, רכוש גדול ונהדר מאד צבור בתוכה, ועשירה, כמהה היא נפשנו
למלא כל העול� כולו אורה , להבות תפארה, אור חיי� אנו מלאי�

, מתפר� לצאת, והכל מתנועע כבר. חבויי� ה� בקרבנו, וצהלה
' מאור ד, שר יצא להאיר כל מחשכי אר�א, וכלפיד יבער אור הצדק

 . אשר בציו�
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הבא מזוהר של דעות כלליות שה� , במעמד הנפש של הופעה

צריכה הבריאות הגופנית והנפשית , משפיעות ג� כ� על מצב הרצו�
וזה האור היה מגולה בבית ראשו� ביסוד הנבואה . להיות שלמה
ונתרבה בענפיו על ידי , עט הכח במקורולאחר שנתמ. ורוח הקודש

התוכ� המעשי , הוחל הפרט להתגבר, המו� תלמוד והלכות מרובות
. ואז אי� הבריאות כל כ� מעכבת ,והאור הכללי התעל�, והדיוק

וע� השמירה של הרכוש הפרטי , כעת אורו של משיח מתנוצ�
חוזרת , וההוספה ההגונה עליו מכל צד לטובה, שכבר נקב�

המאחדי� את הדעה הצלולה ,  להתבס� מבוסמי הכלליותהתביעה
 ,על כ� הגבורה נדרשתe ,ע� הלב המרגיש והחפ� גדולות ואציליות

 ויש לו ,והתפקיד של בריאות הגו� והנשמה הותחל להדרש בכל עז
ויתעלה עד , בכמותו ואיכותו, ירומ� וינשא, תקוה שיל� ויגדל

 .הי�מרומי הקדושה והגבורה העליונה של עז לאל

 ‚Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '�˜( 

zillkd drtedd zxeab 

שה� , כלליות, הבא מזוהר של דעות, במעמד הנפש של הופעה
הגופנית , צריכה הבריאות, משפיעות ג� כ� על מצב הרצו�

ביסוד , וזה האור היה מגולה בבית ראשו�. להיות שלמה, והנפשית
ונתרבה , קורולאחר שנתמעט הכח במ. הנבואה ורוח הקודש

, הוחל הפרט להתגבר, על ידי המו� תלמוד והלכות מרובות, בענפיו
ואז אי� הבריאות כל  ,והאור הכללי התעל�, התוכ� המעשי והדיוק

וע� השמירה של הרכוש , כעת אורו של משיח מתנוצ�. כ� מעכבת
חוזרת , וההוספה ההגונה עליו מכל צד לטובה, הפרטי שכבר נקב�
המאחדי� את הדעה הצלולה , מבוסמי הכלליותהתביעה להתבס� 

. על כ� הגבורה נדרשת. והחפ� גדולות ואציליות, ע� הלב המרגיש
ויש לו . והתפקיד של בריאות הגו� והנשמה הותחל להדרש בכל עז

ויתעלה עד , בכמותו ואיכותו, ירומ� וינשא, תקוה שיל� ויגדל
 .של עז לאלהי�, מרומי הקדושה והגבורה העליונה
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מהפ� את כל ההויה , אורו של משיח הוא מנהיר את כל העול�
והננו נתבעי� ממעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה . לזוהר תורה

 כי הנהורי� הקלילי� ,בהיותו שולח רק קוי אור זעירי�, ג� עכשיו
הנ� מתמעטי� והולכי� ג� קוד� שנתגלה הריווי הגדול של האור 

 והננו , נשאר שוממי�,ז רק במדת האור הגלותיתווא� נאח ,המרומ�
ההולכת וחודרת לנו , מוכרחי� לתפוס מיד את מדת האורה הגדולה

 ,ותכונת אורה היא. ג� בראשית זעירות הופעתה, מאור הגאולה
הופעת הקודש באור כל החול , הופעת התורה באור העול� כולו

הופעת הנפש , מריותהופעת הרוחניות המזוככת בתו� כל הח, כולו
הארת אור קדשי קדשי�  ,העלאת ער� כל החיי� ,בתו� כל הבשר

שמי� ואר� . בכל התנועות של היש, בכל השלבי� של המציאות
בצורת� ,  לחוש את הצדק ואת התפארת במלא הוד�.ירננו לשמו

 „Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡�˜(
giyn ly exe` zevvepzd 

מהפ� את כל ההויה , אורו של משיח הוא מנהיר את כל העול�
, והננו נתבעי� ממעמקי נשמתנו לחוש את הגודל הזה. לזוהר תורה

כי הנהורי� הקלילי� . לח רק קוי אור זעירי�בהיותו שו, ג� עכשיו
ג� קוד� שנתגלה הריווי הגדול של האור , הנ� מתמעטי� והולכי�

והננו . וא� נאחז רק במדת האור הגלותית נשאר שוממי�. המרומ�
ההולכת וחודרת לנו , מוכרחי� לתפוס מיד את מדת האורה הגדולה

 אורה היא ותכונת. ג� בראשית זעירות הופעתה, מאור הגאולה
הופעת הקודש באור כל החול , הופעת התורה באור העול� כולו

הופעת הנפש , הופעת הרוחניות המזוככת בתו� כל החמריות, כולו
הארת אור קדשי קדשי�  ,העלאת ער� כל החיי� ,בתו� כל הבשר

שמי� ואר� . בכל התנועות של היש, בכל השלבי� של המציאות
בצורת� ,במלא הוד�,ת התפארתוא, לחוש את הצדק, ירננו לשמו
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 להאזי� לשיח שרפי ,ג� בתחתית כל שפל, מרומי הרו�מהאידיאלית 
 .למצוא אור רוח הקודש מכל רעיו� וחפ�, קודש מכל הגה וזמזו�

 . אתי ונרוממה שמו יחדו' גדלו לד

להאזי� לשיח . ג� בתחתית כל שפל, מרומי הרו�ב, האידיאלית
למצוא אור רוח הקודש מכל רעיו� , שרפי קודש מכל הגה וזמזו�

 . אתי ונרוממה שמו יחדו' גדלו לד, וחפ�
Â¯ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ÏÂËÈ·‰של התוכני� המורגלי�  ÈÙ ÏÚ הסברת� הקודמת בעניני 

והתוכ� של ,  חידוש לטובה בעול�ה� גורמי�, ושה והאמונההקד
יוצא על ידי זה אל הפועל בכל מלא ' הקדושה ובהירות דעת ד

 הבא על ידי ˘ÈÂ�Èה וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע. תקפו
 כעי� רקב המוקד� להצמיחה הגרעינית להפריה אושה, ·ÏÂËÈה

קבו� משחרר שהר, התכונה האחת היא. חדשה הנותנת רב תבואות
הוא כח החיי� הגנוז בנקודה הלחוצה של הכמות המצערה של 

. ומוליד את הפריה הנאדרה, ואז יצא הכח בכל חופשו, הגרעי�
שהביטול הקוד� של הצורה החיצונה נות� מקו� בלא מעצור , 'בוה

באי� צור� לסבול מהגרעונות , לחידוש הצורה החדשה ברב שכלול
אז נשארת היא רק ההשפעה של ו, שנתעצמו בהצורה הראשונה

וכיוצא בו . שה� מתנחלי� לדורי דורות, הצדדי� הנעלי� לבד�
שלתכלית השתילה החדשה של כר� בית , נעשה באור הקודש

, ישראל באופ� שיהיה אור הנבואה האמתית חוזר בסגולת האומה
מוכרחי� הערכי� המורגלי� על פי צורת� התארית שנתקיימו אחרי 

על ידי כח החוצפא שבעקבתא , ÌÈ˘Ë˘Ë˙Óיות הפסק הנבואה לה
מאיר בשפעת נגהוeיצא אור חדש  ‰oeawxd gkne‰Ê  ,דמשיחא

, � לאור� ומלכי� לנגה זרח�יוהלכו גוי.  כעצ� השמי� לטוהר119
 .יקבנו'  ש� חדש אשר פי דקראל� יו

 ‰Ï˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·�˜( 

d`eapd xe` zginv 

˘Â„ÈÁ‰של התוכני� המורגלי � ,˙ÓÂÚÏבעניני ,  הסברת� הקודמת
והתוכ� של ,  חידוש לטובה בעול�הוא גור�, הקדושה והאמונה

יוצא על ידי זה אל הפועל בכל מלא ' הקדושה ובהירות דעת ד
הבא על ידי , Â„ÈÁ˘וזה בא על ידי שתי תכונות בטבע ה. תקפו

להפריה , המוקד� להצמיחה הגרעינית,  כעי� רקבשהיא, ˘ÈÂ�Èה
שהרקבו� משחרר , התכונה האחת היא. נותנת רב תבואותה, חדשה

, הגנוז בנקודה הלחוצה של הכמות המצערה,  כח החיי�`zהוא 
. הפריה הנאדרהdומוליד את , ואז יצא הכח בכל חופשו, של הגרעי�

שהביטול הקוד� של הצורה החיצונה נות� מקו� בלא , והשנית
ור� לסבול באי� צ, מעצור לחידוש הצורה החדשה ברב שכלול

ואז נשארת היא רק , מהגרעונות שנתעצמו בהצורה הראשונה
. שה� מתנחלי� לדורי דורות, ההשפעה של הצדדי� הנעלי� לבד�

שלתכלית השתילה החדשה של כר� , וכיוצא בו נעשה באור הקודש
באופ� שיהיה אור הנבואה האמתית חוזר בסגולת , בית ישראל

, על פי צורת� התארית, מוכרחי� הערכי� המורגלי�, האומה
 על ידי כח ÌÈ˘„Á˙Ó ,mbלהיות , שנתקיימו אחרי הפסק הנבואה

 יצא אור חדש מאיר בשפעת ÊÓÂ‰. החוצפא שבעקבתא דמשיחא
, והלכו גוי� לאור� ומלכי� לנגה זרח�. כעצ� השמי� לטוהר, נגהו

 .יקבנו'  ש� חדש אשר פי דוקרא ל�
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הופעת . ובה חזות הכל, ה והנשאה היא עז הכלהארת החיי� העליונ

, רעיונית ומפעלית, ובהירות אצילית, המלא אור חיי�, השכל הנשגב
שממנה היא , את התפארת המוחלטה, היא מבטאת את הפאר העליו�

, כל העבודה, שורש כל התורה, מקצעת לה את ארחות החיי� כול�
, מתו� המורד. �וכל מעינות פלפוליה, תילי תילי�, של כל ההלכות

 והרי הוא ,דוכא רוח האד�, נחלשה הנשמה, מפני חשכת האויליות
. וממשש בצהרי� כעור באפלה, תועה כהתעות שכור, מחפש דרכי�

ובגב . מתו� נובלות חכמה של מעלה, ומתו� החוש� תופיע לו נהרה
, המו� עולי עולי�, כפו� נושא וסובל הוא אלומי� אלומי�

. קו לקו קו לקו, צו לצו צו לצו, רה פזורהשמצטיירי� לפניו בצו
ובבא התור . עדי ישוב למקור הנהרה, ינשאוהו, אמנ� ה� ירוממוהו

הנה קול מפ� , יש� יגלה�ופאר חדש, אשר האור הקדו� יופיע
דכאות רוח , ורע� ורעש בלבבות, בקעי� בקעי� מתגלי�, נשמע

נות גס קול ע,  ומבחו� קול המו� עלז,והחיי� מתמוגגי�, כפולה
 מעמידלהול� ונמוג כל הבסיס אשר עי� בשר תחזה אותו , ופרוע

אמנ� מכאובי שברו� כאלה ה� צער הלידה . אוריי�יהחיי� הת
, החיי� האיתני� ממקור קדש� מתנוצצי� לשוב. העומדת על הפרק

 והמית קול תשובה עילאה מכל ,לחדש את העול� בהדר גאונ�
ולבבות ברות יקשיבו את , ולהפקוחי אזני� יבינו מל. עברי� נשמע

, נשמת אל חי, התעוררי ברוב פאר�, עורי עורי. שאגת געגועיה
הבונה , המתגלה בי� מפלשי מחשכי�, המתהלכת בכל מלא עולמי�

להקי� , להחיות מתי עול�, המחרבת עולמי� גולמיי�, עולמי עד
ועת ',  לקרא יו� רצו� לד,לכונ� מוסדי דור ודור, שממות עול�

, כל הכפופי�lלרומ� רוח שפלי� ולזקו� ,  לאדו� כל האר�גאולה
 ,לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד. להולי� קוממיות את כל רצוצי המשפט

לעדי עד , אמת ישמח במעשיו עדי עד' וד. והאלילי� כליל יחלו�
 .�ימלֹ

 ÂÏ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚�˜-„�˜( 

dpeilrd miigd zx`d 

הופעת . ובה חזות הכל, ה היא עז הכלהארת החיי� העליונה והנשא
, רעיונית ומפעלית, ובהירות אצילית, המלא אור חיי�, השכל הנשגב

שממנה היא , את התפארת המוחלטה, היא מבטאת את הפאר העליו�
, כל העבודה, שורש כל התורה, מקצעת לה את ארחות החיי� כול�

,  המורדמתו�. וכל מעינות פלפוליה�, תילי תילי�, של כל ההלכות
והרי הוא . דוכא רוח האד�, נחלשה הנשמה, מפני חשכת האויליות

כעור , וממשש בצהרי�, תועה כהתעות שכור, מחפש דרכי�
מתו� נובלות חכמה של , ומתו� החוש� תופיע לו נהרה. באפלה
המו� עולי , אלומי� אלומי�, ובגב כפו� נושא וסובל הוא. מעלה
קו , קו לקו, צו לצו, צו לצו, ורהשמצטיירי� לפניו בצורה פז, עולי�

ובבא . עדי ישוב למקור הנהרה, ינשאוהו, אמנ� ה� ירוממוהו. לקו
הנה קול מפ� , יש� יגלה�ופאר חדש, אשר האור הקדו� יופיע, התור
דכאות רוח , ורע� ורעש בלבבות, בקעי� בקעי� מתגלי�, נשמע

ת גס קול ענו, ומבחו� קול המו� עלז. והחיי� מתמוגגי�, כפולה
 לעמודהול� ונמוג כל הבסיס אשר עי� בשר תחזה אותו , ופרוע

, אמנ� מכאובי שברו� כאלה ה� צער הלידה. החיי� התאוריי�
, לשוב, החיי� האיתני� ממקור קדש� מתנוצצי�. העומדת על הפרק

מכל , והמית קול תשובה עילאה. לחדש את העול� בהדר גאונ�
ולבבות ברות יקשיבו את , להפקוחי אזני� יבינו מלו. עברי� נשמע

, נשמת אל חי, התעוררי ברוב פאר�, עורי עורי. שאגת געגועיה
הבונה , המתגלה בי� מפלשי מחשכי�, המתהלכת בכל מלא עולמי�

להקי� , להחיות מתי עול�, המחרבת עולמי� גולמיי�, עולמי עד
ועת ', לקרא יו� רצו� לד. לכונ� מוסדי דור ודור, שממות עול�

, ולזקו� כל הכפופי�, לרומ� רוח שפלי�, לאדו� כל האר�גאולה 
. לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד. את כל רצוצי המשפט, להולי� קוממיות

לעדי עד , עדי עד, אמת ישמח במעשיו' וד. והאלילי� כליל יחלו�
 .ימל�
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והיא בכל יו� יוצאת מ� הכח , לעת כזאת שתחית האומה מתעוררת

, וכל העול� כולו רועש ברעש מלחמה, ל הפועל בגווני� שוני�א
היא בודאי העמדת , אשר רק לאלהי� פתרוני�, שמגמתה הנסתרת

להיות , על ידי שבת� של ישראל לבצרו�, תיקו� עול� במלכות שדי
שעל ידה יאיר האור , מעוטר בכל כחותיו וסגולותיו, ע� נכו� ונשא

בכל חיי כל חי ,  ארחות החיי�שיתגלה בכל, אור האלהי, המבהיק
במשטרי העמי� ובמהלכי הרוח אשר לאד� , ובכל סדרי התבל

, מחשכי החורב�, ג� צבאות מרומי� הולכי� ה� ומתתקני� ,בכלל
השלשלאות .  גלותה הולכי� ומתפתחי�במעמקומאסרי השכינה

 ÊÏ˜ ˘„Â˜‰ ˙ÓÎÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰�˜-Â�˜( 

ycwd zigz zr 

והיא בכל יו� יוצאת מ� הכח , לעת כזאת שתחית האומה מתעוררת
 ורועש ברעש jledוכל העול� כולו , אל הפועל בגווני� שוני�

היא בודאי , הי� פתרוני�אשר רק לאל, שמגמתה הנסתרת, מלחמה
על ידי שיבת� של ישראל , העמדת תיקו� עול� במלכות שדי

שעל , מעוטר בכל כחותיו וסגולותיו, להיות ע� נכו� ונשא, לבצרו�
, שיתגלה בכל ארחות החיי�, אור האלהיd, ידה יאיר האור המבהיק

ובמהלכי הרוח , במשטרי העמי�, ובכל סדרי התבל, בכל חיי כל חי
, ג� צבאות מרומי� הולכי� ה� ומתתקני� ,ד� בכללאשר לא

 גלותה הולכי� במעמקיומאסרי השכינה , מחשכי החורב�
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מתפרקות , אשר רגליו של משיח אסורות בה� הולכות ומשתברות
כחוטי פשת� דקי� שעוברי� בי� להבות , פני אשונעשות כנעורת ל

ת הרוח יוסימני תחי, א� על פי שהתחיה הלאומית בישראל. בוערות
ה� , ה� נראי� רק על פי צדדי� חיצוניי� וגופניי�, של האד� הכללי

, ואור הנשמה העליונה בכל סדריה, ה� המבשרי� שהבני� הרוחני
ומתחש� בהמו� גלי ואור ישועה שמימית הול� , הול� הוא ונבנה

כל , כל הוגה, הגיע הזמ� להתקרב כל חושב מחשבות. ופזיזהבי 
, לתשוקת הופעת רוח הקודש, נוססה בו' וכל אשר רוח ד, מלי�

בבינה , בחופש רוח, הבא ושוט� על ידי מעמק הגיו� ברזי תורה
ורוממות . נשגבה ונשאה, בהגיו� גדולה ובעבודה מטוהרה, ובברכה

וכל אשר יחזה מרוחו . תגלה על יחידי הסגולותקודש זאת היא מ
יוסי� אומ� להטות , מבשורת קודש זאת, אפילו כהה, איזה סימ�

להתנשא ממעל להגות רוח השכל האנושי , אוז� לסוד שיח עליו�
ולהתהל� ברחבה בערוגות מטעי בשמי קודש , myebnde המוגבל

 ,י יעקבוריח הטוב של משיח אלה, שאור רוח גניזת קדשי�, עליו�
 .שמעו ותחי נפשכ�, הטו אזנכ� ולכו אלי. הול� ומזדל� בה�

השלשלאות אשר רגליו של משיח אסורות בה� הולכות . ומתפתחי�
כחוטי פשת� דקי� , מתפרקות ונעשות כנעורת לפני אש, ומשתברות

א� על פי שהתחיה הלאומית . שעוברי� בי� להבות בוערות
ה� נראי� רק על פי , וסימני תחית הרוח של האד� הכללי, ישראלב

ואור ,  שהבני� הרוחני,ה� ה� המבשרי�, צדדי� חיצוניי� וגופניי�
ואור ישועה שמימית , הול� הוא ונבנה, הנשמה העליונה בכל סדריה

הגיע הזמ� להתקרב כל חושב . פזיזהול� ומתחש� בהמו� גלי זהבי 
לתשוקת , נוססה בו' וכל אשר רוח ד, י�כל מל, כל הוגה, מחשבות

, הבא ושוט� על ידי מעמק הגיו� ברזי תורה, הופעת רוח הקודש
, ובעבודה מטוהרה, בהגיו� גדולה, בבינה ובברכה, בחופש רוח

. ורוממות קודש זאת היא מתגלה על יחידי הסגולות. נשגבה ונשאה
, ש זאתמבשורת קוד, אפילו כהה, וכל אשר יחזה מרוחו איזה סימ�

להתנשא ממעל להגות , יוסי� אומ� להטות אוז� לסוד שיח עליו�
בערוגות מטעי , ולהתהל� ברחבה, המוגבל, רוח השכל האנושי

וריח הטוב של משיח , שאור רוח גניזת קדשי�, בשמי קודש עליו�
שמעו ותחי , הטו אזנכ� ולכו אלי. אלהי יעקב הול� ומזדל� בה�

 .ler zixa mkl dzxk`em ,mipn`pd cec icqg, נפשכ�
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iznyp iwnrn jezn rny`e aiyw`e , iybx jezn
iaal ,`xew ipc` lew .dlecb dcxg cxg`e , dkkd

did` xwyd `iapl ik izcxi ,c xn`l ' `le ipgly
ipc` xac il` dlbp .dned iznyp lew rny`e , 

 רוח הנבואה .רי�ובני נביאי� מתעור, ספיחי נבואות הנה צומחות
דורש לו גבורי� מלאי עזוז , מבקש לו מפלט, הול� ושט באר�

יספרו אי� נגלה , האמת לאמתה יגידו,  ה� ידעו לכלכל דבר.וקודש
ורוח . את רוח� באמונה יוציאו, לא ישקרו ולא יחניפו', לה� דבר ד

חל לחוש י, וישראל יעמוד על רגליו, יקר מחרו� ירומ� ע� אמוני�
לא שקר לבש , ידע כי לא שקר עשה עט, תו מימי קד�את סגול

, ג� בעת אשר המו� לאומי� לבזה נפש למתעב גוי שמוהו. גאות
, וחסנו חוס� אל הוא, שוא� הוא אל חסנו מעול�.  עולמי� לוסגולת

וא� המורשה בלבושיה הרבי� לא .  כל תו� ויושר,חוס� כל חכמה
דרכה תברר את אשר ובראשית , תבא רוח הנבואה, גלתה הוד יפיה

. עז ית� לנדכאי�, וברור השפה יכה גלי�, בשפה ברורה, ע� לבבה
 ,ידע ברוח אלהי� אשר עליו, וסגולת אל העליונה אשר לישראל

יזכר כי לו , ומרחוק יזכר את אשר שכח ,אשר רק בארצו עליו תגלה
וישא . וגאו� עול� נגד כל העמי�, רחבת ידי� בעדו, אר� רבת ער�

ואר� , ומשפחות משפחות אחד אל אחד יקובצו, קברגליו יע
, אשר עליו תחל לפע� בצאצאיו אשר נזנחו' ורוח ה, שוממה תבנה

 .ש� עיני עורי� תראינהופל ומחוומא
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רוח הנבואה , ובני נביאי� מתעוררי�, ספיחי נבואות הנה צומחות
מלאי עזוז , דורש לו גבורי�, מבקש לו מפלט,  ושט באר�הול�

יספרו אי� נגלה , האמת לאמתה יגידו, ה� ידעו לכלכל דבר, וקודש
ורוח . את רוח� באמונה יוציאו, לא ישקרו ולא יחניפו', לה� דבר ד

יחל לחוש . וישראל יעמוד על רגליו, ירומ� ע�, יקר מחרו� ,אמוני�
לא שקר לבש , כי לא שקר עשה עטידע , את סגולתו מימי קד�

, לבזה נפש למתעב גוי שמוהו, ג� בעת אשר המו� לאומי�. גאות
וחסנו חוס� אל , שוא� הוא אל חסנו מעול�.  עולמי� לוסגולות

, בלבושיה הרבי�, וא� המורשה. חוס� כל חכמה כל תו� ויושר, הוא
ובראשית דרכה תברר את , תבא רוח הנבואה, לא גלתה הוד יפיה

עז ית� , וברור השפה יכה גלי�, בשפה ברורה, שר ע� לבבהא
ידע ברוח אלהי� אשר , וסגולת אל העליונה אשר לישראל. לנדכאי�

יזכר , ומרחוק יזכר את אשר שכח ,אשר רק בארצו עליו תגלה ,עליו
. וגאו� עול� נגד כל העמי�, רחבת ידי� בעדו, כי לו אר� רבת ער�

ואר� , אחד אל אחד יקובצו, פחותומשפחות מש, וישא רגליו יעקב
, אשר עליו תחל לפע� בצאצאיו אשר נזנחו' ורוח ה, שוממה תבנה

 .ומאפל ומחש� עיני עורי� תראינה
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 שרעיו� חדש כל פע�, כל פע� שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת

נוקש על דלתי , דופק' הרינו מקשיבי� קול מלא� ד, ואצילי נולד
מבקש שנפתח לו את פתחנו למע� יופיע אלינו בכליל , נשמתנו

, בלב יותר טהור, וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחררה. הדרו
 רבחשק יותר פנימי ורציני לאהבת היות, ברגש יותר אית� ונער�

ככה המו� נשמות מאוצלות אלינו , רומ�היותר מכובד ומ, נשגב
ומשאנו ומתננו ע� העול� .  את חשכתנו�בנגה וויזריח, ויופיע

,  ילכו ויתחזקושי�ווהיח, ‰˙‚„ÂÏהרוחני האוביקטיבי יל� הלו� 
וכשרו� , ההרגל יפעל עלינו לישב דעתנו במנוחה ובצלילות הדעת

יביא לנו ו, יחל לפע� אותנו, השריד מגדולת הוד הנבואה, ההופעה
, מכל שקר, מכל רשעה, בטוחי� נהיה מכל הזיה. בכנפיו מרפא

א� נחזיק בחזקה בע� החיי� , שאפשר להדמיו� להעליב אותנו בה�
במצותיה ופקודיה בכל ארחות , בנוע� מוסרה, של תורת אבות

לחיי� , למשפחה ולאומה,  הנאמ� לאד� הכללישנווביח, יי�חה
ו צריכי� כלל להיות כבולי� וע� זה אי� אנ. ולכל משאלותיה�

, שה� מחנקי� את הרוח העליונה החפשית, תיי�והחברבכבלי� 
אשר , מעלמא דחירו, שה� מחללי� את הקודש הבא מעול� העליו�

חופש גמור , חירות מוחלטה לשאיפה, ש� דרור נת� לשרעפי�
כה , וכגודל החופש כ� תגדל הקדושה. ית הרצו� וליצירהילנט

 ‡ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‡‰¯Â"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ò˜-ÂÒ˜( 
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כל פע� שרעיו� חדש , כל פע� שהלב דופק דפיקה רוחנית באמת
נוקש על , דופק'  קול מלא� דenk, הרינו מקשיבי�, ואצילי נולד

למע� יופיע אלינו , מבקש שנפתח לו את פתחנו, דלתי נשמתנו
 יותר בלב, וכל מה שנפגשהו ברוח יותר משוחררה. בכליל הדרו

בחשק יותר פנימי ורציני לאהבת , ברגש יותר אית� ונער�, טהור
ככה המו� נשמות מאוצלות , היותר מכובד ומרומ�,  נשגברהיות

ומשאנו ומתננו ע� העול� .  את חשכתנובנגהו ויזריח, יופיעאלינו 
,  ילכו ויתחזקווהיחשי�, Â‰˙˜„˘יל� הלו� , האוביקטיבי, הרוחני

וכשרו� , שב דעתנו במנוחה ובצלילות הדעתההרגל יפעל עלינו לי
ויביא לנו , יחל לפע� אותנו, השריד מגדולת הוד הנבואה, ההופעה

, מכל שקר, מכל רשעה, בטוחי� נהיה מכל הזיה. בכנפיו מרפא
א� נחזיק בחזקה בע� החיי� , שאפשר להדמיו� להעליב אותנו בה�

רחות במצותיה ופקודיה בכל א, בנוע� מוסרה, של תורת אבות
לחיי� , למשפחה ולאומה,  הנאמ� לאד� הכלליביחשנו, יי�חה

וע� זה אי� אנו צריכי� כלל להיות כבולי� . ולכל משאלותיה�
, שה� מחנקי� את הרוח העליונה החפשית, החברתיי�בכבלי� 

, מעלמא דחירו, הבא מעול� העליו�, שה� מחללי� את הקודש
חופש גמור , שאיפהחירות מוחלטה ל, אשר ש� דרור נת� לשרעפי�

כה,וכגודל החופש כ� תגדל הקדושה. וליצירה, לנטית הרצו�
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 . אגילה באלהי ישעי, אעלוזה' אני בדו. יתרוממו החיי�

יוציא את , יצייר לו כל אחד באמת ובתמי� מה שנשמתו מראה לו
 ומניצוצות ,תנובתו הרוחנית מ� הכח אל הפועל בלא שפתי רמיה

מחלקי ,  ויאירו את כל העול� מכבוד�,כאלה אבוקות אור יתקבצו
 . האמת הגדולה תופיע,אמת פנימית כאלה

יצייר לו כל . אגילה באלהי ישעי, אעלוזה' ואני בד. יתרוממו החיי�
יוציא את תנובתו , אחד באמת ובתמי� מה שנשמתו מראה לו

 ומניצוצות כאלה ,בלא שפתי רמיה, הרוחנית מ� הכח אל הפועל
מחלקי אמת ,  ויאירו את כל העול� מכבוד�,אבוקות אור יתקבצו

 .פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע
Ó˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, מכירי� אנו את המלא� מלא החיי�. יצייר בנו רוחנו את יצירותיו

 ממרומי מעלה מוע� .יוצר ומחולל את יצוריו ,היושב על האבני�
 ואנו ברב ,באהנה הוא . מתגלה בנשמתנו, מתקרב אלינו, ביע� הוא

, בצורה יותר עדינה, והוא מכיר את חבתנו. שלו� וחבה נקדמהו
 מכירי� , סגורי החומר,ממה שאנו, יותר חיה ואיתנה, יותר טהורה

התעי� עיני� בו , או נפסקה אצלנו באמצע, גמרנו את היצירה. אותה
עוסקי� אנחנו . ונפשנו נדהמה, מרומי� עלהל,  ע� לו הכרוב.ואיננו

לקשר את מלאכי , במעשי� טובי� ובמדות טובות, חכמהבתורה ו
, לאמ� את כחנו באימו� גבורת אל חונ�. הקודש שלנו אלינו

גבורה ורפיו� , מתחלפי� בנו המצבי�. המופיע לנו באורו וישעו
בטחו� ופחד משמשי� , אהבה ובחילה מתערבי� זה בזה, נפגשו

נרומ� . נוכל זה בא ממיעוט זיקוק. ש� בערבוביהו אור וח,יחד
הרצו� יתעלה בעילוי ,  התשובה תגדל ותתעלה ברע� גבורתה,יותר

מתעלי� אנו על השקר , מתרוממי� אנו על הבשר וזוהמותיו. קדשו
, והאור מתגבר, באמת אל אמת אנו מתדבקי�, והחונ� של הסביבה

 .והחיי� מתעלי�

  · ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÒ˜( 

dxivid zelbzd 

, מלא החיי�, מכירי� אנו את המלא�. נו את יצירותיויצייר בנו רוח
ממרומי מעלה מוע� , יוצר ומחולל את יצוריו ,היושב על האבני�

ואנו ברב . הנה הוא בא. מתגלה בנשמתנו, מתקרב אלינו, ביע� הוא
, בצורה יותר עדינה, והוא מכיר את חבתנו. שלו� וחבה נקדמהו

ו סגורי החומר מכירי� ממה שאנ, יותר חיה ואיתנה, יותר טהורה
התעי� עיני� בו , או נפסקה אצלנו באמצע, גמרנו את היצירה. אותה
עוסקי� אנחנו . ונפשנו נדהמה, מרומי� עלהו, ע� לו הכרוב, ואיננו

לקשר את מלאכי , במעשי� טובי� ובמדות טובות, בתורה וחכמה
, לאמ� את כחנו באימו� גבורת אל חונ�. הקודש שלנו אלינו

גבורה ורפיו� , מתחלפי� בנו המצבי�. לנו באורו וישעוהמופיע 
בטחו� ופחד משמשי� , אהבה ובחילה מתערבי� זה בזה, נפגשו

. נרומ� יותר. כל זה בא ממיעוט זיקוקנו.  אור וחש� בערבוביה,יחד
הרצו� יתעלה בעילוי , ברע� גבורתה, התשובה תגדל ותתעלה

עלי� אנו על השקר מת, מתרוממי� אנו על הבשר וזוהמותיו. קדשו
, והאור מתגבר, באמת אל אמת אנו מתדבקי�, והחונ� של הסביבה

 .והחיי� מתעלי�
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דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד 

אי� זו באה כי א� מפני , בכל עת שהליאות הרוחנית מעיקה. בטבעה
 ,וכל מה שמעמיקי� יותר בסודה. איהשחושב היוצר שהיצירה עמל 

,  והאד� מתדמה לקונו,באי� לידי הכרה שאי� בה שו� עמל ויגיעה
ובלא לאו שכלליה ובלא , ה את עולמו"שלא בעמל ויגיעה ברא הקב

 . ובאתא קלילא דלית ביה מששותא, תששותא

ה� בעצמיות� מתנשאי� מעל , קדישי עליוני�, הצדיקי� האמתיי�
,  ויגיעהlkae  שהיו חפצי� בכל עמל� על פיא. כל עמל ויגיעה

בכל מסירות נפש ובכל עבודה מפרכת , בכל יסורי� ובכל צער
יוצר , רק כדי לעשות רצו� אלהי� חיי� ומל� עול�, שבעול�
 , אדו� כל הנפשות,אלוה כל הבריות, מל� ישראל וגואלו, נשמת�

ר� ושפע תענוגי� זו, אבל למרות רצונ� מלאי� ה� מנוחה ונחת
וחודר הרוח מלא דש� וחלב זה ברויית עדניו . תמיד בנשמת קדש�

ומתו� . עצמות� ובשר�, וכל קרב�, ית�ינפש� וגו, בתו� רוח�
,  מתענגי� ה� ביראה ואהבה עליונה בעבודת�,עונג כבוד עליו� זה

שה� כול� עבודה , ובכל נשימות רוח אפ� וכל חייה� ותנועותיה�
ושפע המעי� השכלי . יטול כללעליונה אלהית באי� הפסק וב

, כל מה שיקשיבו. וההרגשי הול� ומשתפ� בה� מכל הצדדי�
כולו אומר קדוש קדוש , כולו אומר כבוד, יחישו וירגישו, יאזינו

כולו אומר שלו� וברכה לכל , צבאות מלא כל האר� כבודו' קדוש ד
וחירות .  וכל רומש ב�mini ,יהללוהו שמי� ואר�. לכל בשר, חי

בכל רגע עולמות חדשי� . ו ולבובמוחרה וברכותיה מתרחבות היצי
והעולמי� שכבר נבראו מתעלי� , נוצרי� ומתהוי�, באי� ומתילדי�

ה� , עדינה ומפוארה,  קדושה,עליונה, בצורה חדשה, והולכי�
,  בכל הגה ודבור שפעת ציורי� חדשי� וחידושי חדושי�.מתחדשי�

אי� , ואי� עי� ואי� כושל.  ה� מתנשאי�� ימשבריכהמו� , כגלי�
אגילה באלהי , אעלוזה' ואני בד. כי א� נחת וחדוה, עמל ואי� יגיעה

ולא , קדושי עליו� אלו, וא� לא יאמינו בעצמ� צדיקי� אלו. ישעי
ישטפו , יקשיבו לקול השופר של הדרור העליו� הקורא אליה�

 עד אשר יכירו, ביו� מצולה יטבעו, אות� מי� רבי� ועד נפש יבאו
 תחת הדחיקה אל העמל ,ואז. זיו� וקדושת�, גדל� ותפארת�

השורה עליה� בעז וחדוה , אשר בו א� יחללו ש� אלהיה�, והעצב
 עיפיש וידעו לאחד כל ,יתעלו אל החירות והתענוג, אשר במקומו

כל , שלה� ושל כל המתאחזי� בחוג�, כל תנועותיה�, שרעפיה�
באור , ודא שלי�ביח, הבא במגע וכל המתיצב נכח� בחזיו�

, שכבודו מלא עול�, המתנוצ� מזיו שדי, החי והעדי�, המבהיק
 . והודו והדרו על כל חסידיו
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דבר שאי אפשר הוא להפסיק את היצירה ממי שנשמתו יוצרת תמיד 
 מפני אי� זו באה כי א�, בכל עת שהליאות הרוחנית מעיקה. בטבעה

וכל מה שמעמיקי� יותר בסודה . הואשהיצירה עמל , שחושב היוצר
, והאד� מתדמה לקונו. שאי� בה שו� עמל ויגיעה, באי� לידי הכרה

ובלא לאו שכלליה ובלא , ה את עולמו"שלא בעמל ויגיעה ברא הקב
, הצדיקי� האמתיי�. ובאתא קלילא דלית ביה מששותא, תששותא

. ות� מתנשאי� מעל כל עמל ויגיעהה� בעצמי, קדישי עליוני�
בכל , בכל יסורי� ובכל צער, פ שהיו חפצי� בכל עמל ויגיעה"אע

רק כדי לעשות רצו� , ובכל עבודה מפרכת שבעול�, מסירות נפש
אדו� כל , מל� ישראל וגואלו, יוצר נשמת�, אלהי� חיי� ומל� עול�

 אבל למרות רצונ� מלאי� ה� מנוחה. הבריות אלוה כל הנפשות
מלא , וחודר הרוח. ושפע תענוגי� זור� תמיד בנשמת קדש�, ונחת

, וכל קרב�, נפש� וגוית�, בתו� רוח�, ברויית עדניו, דש� וחלב זה
ומתו� עונג כבוד עליו� זה מתענגי� ה� ביראה . עצמות� ובשר�

וכל חייה� , ובכל נשימות רוח אפ�, ואהבה עליונה בעבודת�
באי� הפסק וביטול , ליונה אלהיתשה� כול� עבודה ע, ותנועותיה�

ושפע המעי� השכלי וההרגשי הול� ומשתפ� בה� מכל . כלל
, כולו אומר כבוד, יחישו וירגישו, יאזינו, כל מה שיקשיבו. הצדדי�

כולו , צבאות מלא כל האר� כבודו' כולו אומר קדוש קדוש קדוש ד
וכל , יהללוהו שמי� ואר�. לכל בשר, אומר שלו� וברכה לכל חי

בכל . במוח� ולב�וחירות היצירה וברכותיה מתרחבות . רומש ב�
והעולמי� , נוצרי� ומתהוי�, רגע עולמות חדשי� באי� ומתילדי�

,  קדושה,עליונה, בצורה חדשה, שכבר נבראו מתעלי� והולכי�
בכל הגה ודבור שפעת ציורי� , ה� מתחדשי�, עדינה ומפוארה

.  ה� מתנשאי�שברי�מכהמו� , כגלי�, חדשי� וחידושי חדושי�
ואני . כי א� נחת וחדוה, אי� עמל ואי� יגיעה, ואי� עי� ואי� כושל

וא� לא יאמינו בעצמ� צדיקי� . אגילה באלהי ישעי, אעלוזה' בד
, ולא יקשיבו לקול השופר של הדרור העליו�, קדושי עליו� אלו, אלו

ביו� מצולה , ישטפו אות� מי� רבי� ועד נפש יבאו, הקורא אליה�
ואז תחת . זיו� וקדושת�, עד אשר יכירו גדל� ותפארת�, יטבעו

השורה , אשר בו א� יחללו ש� אלהיה�, הדחיקה אל העמל והעצב
וידעו . יתעלו אל החירות והתענוג, בעז וחדוה אשר במקומו, עליה�

שלה� ושל כל , כל תנועותיה�,  שרעפיה�סעיפילאחד כל 
, צב נכח� בחזיו�כל הבא במגע וכל המתי, המתאחזי� בחוג�

, המתנוצ� מזיו שדי, החי והעדי�, באור המבהיק, ביחודא שלי�
 . והודו והדרו על כל חסידיו, שכבודו מלא עול�
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שהחידוש , חכמי היצירה. הנשמות הגדולות חיי� ה� במעינ� דוקא

חילו� , יכירו תמיד את התפשטות מהותיות�, הוא יסוד חייה�
. רק בשט� החידוש ההול� וזור� לעיני רוח�, ותהרוחניה� עצמותי

אי� היא מזלפת את , מכירי� ה� את הנשמה בעומק העצמי שלה
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iyi`חכמי היצירה.  הנשמות הגדולות חיי� ה� במעינ� דוקא ,
, יכירו תמיד את התפשטות מהותיות�, שהחידוש הוא יסוד חייה�

ההול� וזור� לעיני , רק בשט� החידוש, הרוחניי�מותיה� חילו� עצ
אי� היא מזלפת, מכירי� ה� את הנשמה בעומק העצמי שלה.רוח�
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לא פחות ודאי ממה שגו� מאיר מזל� קרני אורה . שטפיה תמיד
הרגש , מזלפת היא הנשמה בעלת ההכרה והחפ�, מתוכו בלא הר�

הול� , הול� ושוט�והזר� . את קרני אורה הרוחניי� החיי�, והציור
 לא יכילו גליונות לבאר את החזו� של איזה זמ� של הזרמת ,ומצייר

 ,וכה הולכת היא העשירות ומתגדלת. הנשמה של קט� שבאנשי�
למדרגה נפלאה כזו , בגדולי הציור, עד שבאה בגאוני המחשבה

. שרבו המתפלאי� על ההארות היוצאות אל הגלוי מפרי ציוריה�
תגלה מוכרח להיות הזיבורית שבעצמות א� על פי שהחלק המ

מהירות , פלאות מעשיה, אבל עצ� היצירה בחביונה, היצירה
אינה נותנת לנו אפשרות של תפיסה , השטיפה אשר לזרמי השכל

בעצמות� הפנימית ובמהות� ופרטיה� של הזרמי� השוטפי� 
 וחידור ,הכשרו� היותר נכבד הוא החידור אל עומק עצמיותנו. הללו

כמה הוא פוג� את הרו� ,  מה שידע כמה קלה היא עבודתו כל,זה
 את התביעה של להקשיב הוא צרי�כמה , האצילי בעמל ויגיעת נפש

וזיקי , כמדה זו יגדל התוכ� הגאוני שביצירה, עד� המנוחה הפנימית
. קודש יתחילו את התנוצצות� על כל החיי� והסתעפות� הרוחנית

 המו� ,מדעתנו ושלא מדעתנו, �הננו יוצרי, דקה מ� הדקה, בכל רגע
להביא� אל התחו� , שא� רק נתלמד להרגיש�, יצירות לאי� תכלית

להתרגל להכניס� בתו� מסגרת של ביטויי� , של הכרתנו המובלטת
. ופעל� יראה על פני החיי� כול�,  אז יגלה הוד� והדר�,נאותי� לה�

ודעת ממקור הנשמה שאינה י, והאמתיות הנצחיות יפכו ממעי� חיי�
וכל מה שיזרו� מאורה ,  מאבוקת האמת גזורה היא,שוא ודבר כזב

 .רק אמת וצדק לעד הוא

לא פחות ודאי ממה שגו� מאיר מזל� קרני אורה . את שטפיה תמיד
הרגש ,  בעלת ההכרה והחפ�,מזלפת היא הנשמה, מתוכו בלא הר�

הול� , והזר� הול� ושוט�. את קרני אורה הרוחניי� החיי�, והציור
לא יכילו גליונות לבאר את החזו� של איזה זמ� של הזרמת . ומצייר
וכה הולכת היא העשירות .  של קט� שבאנשי�mb, הנשמה

למדרגה , בגדולי הציור, ומתגדלת עד שבאה בגאוני המחשבה
שרבו המתפלאי� על ההארות היוצאות אל הגלוי מפרי , נפלאה כזו

י שהחלק המתגלה מוכרח להיות הזיבורית א� על פ. ציוריה�
, פלאות מעשיה, אבל עצ� היצירה בחביונה, שבעצמות היצירה

אינה נותנת לנו אפשרות של , מהירות השטיפה אשר לזרמי השכל
תפיסה בעצמות� הפנימית ובמהות� ופרטיה� של הזרמי� 

הכשרו� היותר נכבד הוא החידור אל עומק . השוטפי� הללו
כמה הוא , דור זה כל מה שידע כמה קלה היא עבודתווחי. עצמיותנו

 הוא צרי� להקשיבכמה , פוג� את הרו� האצילי בעמל ויגיעת נפש
כמדה זו יגדל התוכ� הגאוני , את התביעה של עד� המנוחה הפנימית

וזיקי קודש יתחילו את התנוצצות� על כל החיי� , שביצירה
, ננו יוצרי�ה, דקה מ� הדקה, בכל רגע. והסתעפות� הרוחנית
שא� רק נתלמד ,  המו� יצירות לאי� תכלית,מדעתנו ושלא מדעתנו

להתרגל , להביא� אל התחו� של הכרתנו המובלטת, להרגיש�
 אז יגלה הוד� ,להכניס� בתו� מסגרת של ביטויי� נאותי� לה�

והאמתיות הנצחיות יפכו . ופעל� יראה על פני החיי� כול�, והדר�
 מאבוקת ,שאינה יודעת שוא ודבר כזב, הממקור הנשמ, ממעי� חיי�

 .וכל מה שיזרו� מאורה רק אמת וצדק לעד הוא, האמת גזורה היא
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כל זמ� שהאד� מוכרח הוא לחכות לזמני� מתי תחול עליו רוח 

 זהו סימ� שלא הופעה עליו, יהגה וישיר, יתבונ�, ואז יחדש, היצירה
, עז וחדוה היא לבשה, הרי היא שרה תמידהנשמה . הארת נשמתו

והאד� צרי� להתרומ� עד לידי הגובה . נוע� עליו� הוא סובב אותה
משק כנפיה `z , של הכרת מצעדיה הרוחניי�, של פגישת נשמתו

ויהיה תמיד מוכ� להקשיב סוד שיח , המלאי� הוד קדשי קדשי�
שמה היא הנ, לא בזמ� זולת זמ�, אז ידע כי לא בעת זולת עת. קדשה

אלא בכל עת ובכל שעה , שירה ושיח קודש, מחדשת חכמה והגיו�
והנהרה השוטפת ממנה הרי . היא שוטפת נהרי נחלי דבש וחמאה

חדשי� . מעינות בינה וצפונות שכל טוב, ה� ה� אוצרות קודש
 . לבקרי� רבה אמונת�

 רואי� שהכח הפועל התדירי ,בהסתכלות פנימית בעמקי הנשמה
הוא ,  איננו פוסק מעבודתו א� לרגע,תיי� העליוני�של החיי� האמ

 שירה ,עבודת שרפי הקודש היא עבודתו, רצוא ושוב כמראה הבזק
כשמתמעטת . בגילת ורנ� מספר כבוד אל, וזמרה תמיד הוא פוצח

אז , האמונה הכבירה בעוצ� האני העצמי של בעל הנשמה העליונה
. לו זיוו מתמעט ועמו כל העול� כו,והוא משתומ�, יל� קדורנית

, והוד האמונה בכחותיו העליוני�, וכאשר ישוב בתשובה עליונה
וכל , אז יחיה רוחו וינהר, אליו ישוב, המפעמי� בו תמיד בלא הר�

 . ימלאו זיו ונהרה, העולמי� כול� אשר לרגליו תוכו ועמו מתהלכי�
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מוכרח הוא לחכות לזמני� מתי תחול עליו רוח כל זמ� שהאד� 
 זהו סימ� שלא הופעה עליו, יהגה וישיר, יתבונ�, ואז יחדש, היצירה

, עז וחדוה היא לבשה, הנשמה הרי היא שרה תמיד. הארת נשמתו
והאד� צרי� להתרומ� עד לידי הגובה . נוע� עליו� הוא סובב אותה

משק כנפיה , של הכרת מצעדיה הרוחניי�, של פגישת נשמתו
ויהיה תמיד מוכ� להקשיב סוד שיח , המלאי� הוד קדשי קדשי�

הנשמה היא , לא בזמ� זולת זמ�, אז ידע כי לא בעת זולת עת. קדשה
אלא בכל עת ובכל שעה , שירה ושיח קודש, מחדשת חכמה והגיו�

והנהרה השוטפת ממנה הרי . היא שוטפת נהרי נחלי דבש וחמאה
חדשי� . ינות בינה וצפונות שכל טובמע, ה� ה� אוצרות קודש
, בהסתכלות פנימית בעמקי הנשמה רואי�. לבקרי� רבה אמונת�

שהכח הפועל התדירי של החיי� האמתיי� העליוני� איננו פוסק 
עבודת שרפי ,  כמראה הבזק,הוא רצוא ושוב, מעבודתו א� לרגע

, בגילת ורנ�,  שירה וזמרה תמיד הוא פוצח,הקודש היא עבודתו
, כשמתמעטת האמונה הכבירה בעוצ� האני העצמי. ר כבוד אלמספ

ועמו כל . והוא משתומ�, אז יל� קדורנית, של בעל הנשמה העליונה
והוד , וכאשר ישוב בתשובה עליונה. העול� כולו זיוו מתמעט

אליו , המפעמי� בו תמיד בלא הר�, האמונה בכחותיו העליוני�
, אשר לרגליו תוכו, � כול�וכל העולמי, אז יחיה רוחו וינהר, ישוב

 . ימלאו זיו ונהרה, ועמו מתהלכי�
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 .והתגלותה תדירית היא. אי� להתנגד אל הנשמה העצמית בהגלותה

היא מאירה בכל , ג� בעת אשר עבי ענני� מכסי� את בהיקות אורה
הנעלה , והיא נושאת את העול� ואת האד� למטרת אשרו, גבורתה

, פועלת מבלי מפעל, הנשמה הוגה מבלי הגיו�. של מטרהמכל ש� 
שכל דחיפת חיי ,  הננו עולי� באות� המעלות, רק עמה,עמה

זהו . 'אז תתענג על ד. �אליההמציאות במעמקי רזיו דוחפת אותנו 
 .ÂÂÈ¯ÈÈורז , ÓˆÈ�Â‡סוד 

 Â ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ú˜( 

zixicz zelbzd 

והתגלותה תדירית . בהגלותה, תאי� להתנגד אל הנשמה העצמי
היא מאירה , ג� בעת אשר עבי ענני� מכסי� את בהיקות אורה, היא

, והיא נושאת את העול� ואת האד� למטרת אשרו, בכל גבורתה
פועלת מבלי , הנשמה הוגה מבלי הגיו�. הנעלה מכל ש� של מטרה

שכל דחיפת חיי , עמה רק עמה הננו עולי� באות� המעלות, מפעל
זהו . 'אז תתענג על ד. אליה�ות במעמקי רזיו דוחפת אותנו המציא

 .‰¯ÈÂÂÈורז , ‰ˆÔÂ‡Óסוד 
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קולטי� את הרשמי� . מקשיבי� את קול שיח הקודש ממרומי�
llev . המתנוצצי� כברקי� ממרומי הנשמה ושרשיה, המתגלי�

oetilhd oenrt ,rnyp lewde . yi`y rci `l xra yi`
 lramy xacn dxkde utg .ipkin xeaic edfy aeygi ,

mivtge zeybx xve`e miig znyp `la . z` rceid wx
eil` xacn edrx ik cin xiki giyd ceq . כל חזו� אשר

מאוצר החיי� אשר , מקור הדעתn,  קול קורא הוא ממרומי�,יגלה
כפי . כל איש כפי טהרת עלייתולמתגלה הוא , בנשמת חי העולמי�

 יוצר ,מבדילי� בי� האד� ליוצרוהכל מה שהעונות .  עצמיותוזיכו�
הקול הול� הוא ממקור האחדות העליונה ביותר , מוסרי� ה�, כל

 ,הגשמיי� ע� הרוחניי�, כשיצוריו של האד� כול�. התגלות אמת
וחשק הקודש של הרוממות האלהית בהדר ,מטוהרי�ומוכני�

  Ê ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ú˜( 

oefgd ayw 

, קולטי� את הרשמי�. מקשיבי� את קול שיח הקודש ממרומי�
כל חזו� .  ממרומי הנשמה ושרשיה,המתנוצצי� כברקי�, תגלי�המ

מאוצר החיי� , מקור הדעת, אשר יגלה קול קורא הוא ממרומי�
. כל איש כפי טהרת עלייתולמתגלה הוא , אשר בנשמת חי העולמי�

 ,בי� האד� ליוצרו, מבדילי�הכל מה שהעונות . כפי זיכו� עצמיותו
וא ממקור האחדות העליונה הקול הול� ה, מוסרי� ה�, יוצר כל

הגשמיי� ע� , כשיצוריו של האד� כול�. ביותר התגלות אמת
וחשק הקודש של הרוממות האלהית , מטוהרי�ו מוכני� ,הרוחניי�

, עטויה מעטה המוסר השל� בכל מהלכי החיי� כול�, בהדר כבודה
ואור ,  במדה זו סרי� ה� הקירות החוצצי�,הול� ופור� לו את דרכו

אז� שמעת ועי� . כמת אמתחספוג אוצר חיי� ו,  ישר מגיעישר וקול
 .עשה ג� שניה�'  דראה
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הול� ,  החיי� כול�עטויה מעטה המוסר השל� בכל מהלכי, כבודה
ואור ישר ,  במדה זו סרי� ה� הקירות החוצצי�,ופור� לו את דרכו

ז� ואואה וועי� ר ,כמת אמתחספוג אוצר חיי� ו, וקול ישר מגיע
 .עשה ג� שניה�'  ד.מעתוש

ËÓ˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
החיה את החיי� הרוחניי� , הפנימיות העצמותית של הנשמה ההוגה

שהיא , וחירותה.  פנימית,היא צריכה חירות מוחלטה, האמתיי�
, מי שלהשזהו הזיק הפני, באה לה מתו� מחשבתה המקורית, חייה

c gex 'eze` dalnd .c gexe ' `edהמתלבה והול� על ידי 
 ,אבל הזיק העצמי הוא יסוד הרעיו� והמחשבה, Â¯ÔÂÈÚ‰הלימוד 

אז כל מה שבא לו , וא� לא יות� לזיק העצמי מקו� להופיע באורו
והמחשבה , הזיק מוכרח להשתמר בטהרתו. מ� החו� לא יועיל

מוכרחת היא , ושיגובה בגדלה ,בעומק האמת שלה, הפנימית
. ÚÓ˘‰ שו� תלמוד ושו� Â·Ú¯לא יכבה זיק קודש זה . להתעורר

 זהו הגודל העליו� של ,היחוד הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה
אשר ממנו יצי� ופרח פרי ע� , אור זרוע לצדיק, זרע האור האלהי

 .חיי�

 Á ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ú˜( 

iniptd wifd 

החיה את החיי� , ההוגה, ת של הנשמההפנימיות העצמותי
, וחירותה. היא צריכה חירות מוחלטה פנימית, הרוחניי� האמתיי�

שזהו הזיק הפנימי , באה לה מתו� מחשבתה המקורית, שהיא חייה
אבל הזיק העצמי הוא , ÔÂÈÚ‰Âהמתלבה והול� על ידי הלימוד , שלה

הופיע וא� לא יות� לזיק העצמי מקו� ל. יסוד הרעיו� והמחשבה
הזיק מוכרח להשתמר . אז כל מה שבא לו מ� החו� לא יועיל, באורו

 בגדלה ,בעומק האמת שלה, והמחשבה הפנימית, בטהרתו
 שו� È�ÙÓלא יכבה זיק קודש זה . מוכרחת היא להתעורר, ושיגובה

היחוד הפנימי של הנשמה בתוכיות עצמה זהו . ÔÂÈÚתלמוד ושו� 
אשר ממנו , אור זרוע לצדיק, ישל זרע האור האלה, הגודל העליו�

 .יצי� ופרח פרי ע� חיי�
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meye drc  אינה מתחשבת ע� שו� ,היצירה הרוחנית חפשית היא

וכל מה שתתגבר בקרבה . היא יוצרת כפי הל� רוחה פנימה, השפעה
והרשעה האחוזה , השקר. כ� תעלה למרומי האמת, אמונתה בעצמה

שבאה על היצירה הרוחנית , י א� מהשפעה חיצונהאינ� באי� כ, בו
 עבודה אלא צו ואי�. המצוה אותה בכחה להגות ולא רוחה, כספחת

 . זרה

 Ë ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÚ˜( 

ziniptd dxivid ytg 

 אינה מתחשבת ע� שו� השפעה ,היצירה הרוחנית חפשית היא
zipevig ,תתגבר וכל מה ש. היא יוצרת כפי הל� רוחה פנימה

והרשעה , השקר. כ� תעלה למרומי האמת, בקרבה אמונתה בעצמה
שבאה על היצירה , אינ� באי� כי א� מהשפעה חיצונה, האחוזה בו

כי הואיל . המצוה אותה בכחה להגות ולא רוחה, הרוחנית כספחת
 .  עבודה זרהצו זו, הל� אחרי צו
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ככה ימצא שאינו , תו הרוחניתכל מה שמסתכל האד� יותר במעל

יצייר כח המצייר כל מה שיש , אדרבא. צרי� לציוריו שו� הגבלה
עדיי� לא יגיע לשיעור ,  וג� א� כהנה וכהנה יצייר גודל ועז,בכחו

וכמה אושר שימלא . מה שיש לגדל ולרומ�לפה מ� הי� יט
 עדיי� לא ,כששחוק הדמיו� הטוב ילוה אותה, מהסתכלותו החפשית

, תי השרוי בכל הישילחלק אחד מרבבות אי� ק� של העד� האמיגיע 
 .ועד� צור כל עולמי עד, שכולו הוא התגלות שעשוע עליו�

 È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÚ˜( 

dxivid gk xery 

שאינו , ככה ימצא, כל מה שמסתכל האד� יותר במעלתו הרוחנית
ל מה שיש יצייר כח המצייר כ, אדרבא. צרי� לציוריו שו� הגבלה

עדיי� לא יגיע לשיעור , וג� א� כהנה וכהנה יצייר גודל ועז. בכחו
וכמה אושר שימלא . מה שיש לגדל ולרומ�מטפה מ� הי� 

 עדיי� לא ,כששחוק הדמיו� הטוב ילוה אותה, מהסתכלותו החפשית
, השרוי בכל היש, יגיע לחלק אחד מרבבות אי� ק� של העד� האמתי

 .ועד� צור כל עולמי עד, עליו�שכולו הוא התגלות שעשוע 
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,  מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות,מי שיש לו נשמה של יוצר

eכי שלהבת הנשמה עולה היא . אי אפשר לו להסגר בתלמודו לבד
 . ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, מאליה

תובע זאת היא התביעה התדירית שכל אד� הוגה , מרחב למחשבות
יטשטש אותה , יש שיצמצ� את המחשבה, ˙ÛÂÎ‰הלמוד . מעצמו

התמדה ‰, וההתרגלות של הלמוד התדירי. בראשית הולדה
dהיא היא שמגברת את המחלה הזאת של צרות המחשבה, שטחית .

כדי לפדות את נשמתנו מלח� , ובכל כח צריכי� אנחנו להגאל ממנה
 .�מבית עבדי, לפדות אותה ממצרי�, המצרי� שלה

 ‡È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÚ˜( 

cenlde dxivid 

, מי שיש לו נשמה של יוצר מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות
כי שלהבת הנשמה .  לבדighydאי אפשר לו להסגר בתלמודו 

מרחב . ואי אפשר לעצור אותה ממהלכה, עולה היא מאליה
בע שכל אד� הוגה תו, זאת היא התביעה התדירית, למחשבות

יטשטש אותה , יש שיצמצ� את המחשבה, Ë˘‰ÁÈהלמוד . מעצמו
, התמדה שטחית·, וההתרגלות של הלמוד התדירי. בראשית הולדה

ובכל כח . היא היא שמגברת את המחלה הזאת של צרות המחשבה
כדי לפדות את נשמתנו מלח� המצרי� , צריכי� אנחנו להגאל ממנה

 .מבית עבדי�, לפדות אותה ממצרי�, שלה
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אלא על ידי הופעה כללית , אי� האמת מתגלה לאד� קטעי� קטעי�

הוא בא להכשיר את , וכל טורח הלימוד של הקטעי�. בבת אחת
 . האד� להופעה כללית זו

 ·È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÚ˜( 

cenlde zn`d zrted 

ה כללית אלא על ידי הופע, אי� האמת מתגלה לאד� קטעי� קטעי�
הוא בא להכשיר את , של הקטעי�, וכל טורח הלימוד. בבת אחת

 . האד� להופעה כללית זו
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כל . זאת היא הנקודה העליונה שבהתעלות הרוחנית, הבינה מדעתו

ונופל הוא בצביונו לעומת ,  הרי הוא נקלט מבחו�,מה שנלמד
נו כי א� עצה עמוקה אי� כל הנלמד אי. ההגוי בקרב הנשמה פנימה
את המוב� הפנימי , במעמקי הנשמה, לדלות מתו� החבוי בלב

המחדש העליו� . יוצר הוא ופועל, הדעת הול� הוא וזור�. מהדעת
 מביא אורות חדשי� חיי� ממקו� ,כי א� מעתיק, איננו מחדש

 ממקו� לא ידעו עיט ,אל המקו� שעוד לא היו ש�,  מקורי,עליו�
אשר לא עבר בה איש ולא ישב  mewn,  איה עי�120ולא שזפתו

הלב ,  האז� הנאמנה˙�Âˆ¯ובהתגלות הגדולה האישית . אד� ש�
,  נביאי אמת וצדק.אשר לא יאמר דבר שלא שמע מפי רבו, השומע

 .xad z` oazl dn, בפיה� אמת' אשר דבר ד

 ‚È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÚ˜( 

cnlpde yecgd 

כל . ודה העליונה שבהתעלות הרוחניתזאת היא הנק, הבינה מדעתו
 לעומת ,ונופל הוא בצביונו, מה שנלמד הרי הוא נקלט מבחו�

כל הנלמד אינו כי א� עצה עמוקה אי� . ההגוי בקרב הנשמה פנימה
, את המוב� הפנימי, במעמקי הנשמה, לדלות מתו� החבוי בלב

המחדש העליו� . יוצר הוא ופועל, הדעת הול� הוא וזור�. מהדעת
 מביא אורות חדשי� חיי� ממקו� עליו� ,כי א� מעתיק, יננו מחדשא

ולא ,  ממקו� לא ידעו עיט,אל המקו� שעוד לא היו ש�, מקורי
. אשר לא עבר בה איש ולא ישב אד� ש�, שזפתו עי� איה

, הלב השומע,  האז� הנאמנה�Âˆ¯‰ובהתגלות הגדולה האישית 
אשר דבר , ת וצדקנביאי אמ, אשר לא יאמר דבר שלא שמע מפי רבו

 .בפיה� אמת' ד
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מיוסד על עומק , כל חידוש בתורה צרי� שיהיה אידיאלי ביסודו

על עומק ,על עומק הקודש בתוכנו האמוני, הישרות בתוכנו המוסרי
 . ורצו� ברגש של שירה ויופי בתוכנו הצורתי, ההגיו� בתוכנו השכלי

 „È ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"Ú ‡ ˜Ó 'ÁÚ˜( 

yecigd ceqi 

מיוסד על עומק , כל חידוש בתורה צרי� שיהיה אידיאלי ביסודו
על עומק ,על עומק הקודש בתוכנו האמוני, הישרות בתוכנו המוסרי
בתוכנו , ורצו� ברגש של שירה ויופי, ההגיו� בתוכנו השכלי

 . הצורתי
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 פשוט שחידוש המתגלה זהו. העול� מתחדש בחדושה של תורה

הרי הוא בא אלינו בתור תמצית מוקטנה מאד , לנו בצורה מוגבלת
אחרי שהגלי� הרוחניי� העצומי� שטפו , באי� שיעור וער� כלל

, ונצטמצמו צמצו� אחר צמצו�, נתגלגלו מעול� אל עול�, ועברו
 ,והחידוש בשרשו. עד שבאו והופעו לעינינו בצורה של איזה חידוש

 ,אלא חידוש של עול�, של איזה ברק שכלי פרטי הואלא חידוש 
הכל לפי הער� , חידוש של שמי� חדשי� או חידוש של אר� חדשה

 . של העני� המחודש ותכונתו

שהזהרורית שלו היא סותרת , אותו הגודל המתפלש בנשמה
הוא גודל הכולל בחביונו , ומטשטשת את ההבלטה של האותיות
וכדי לגלות את . אותיותdלאת כל הפרטי� של האורות אשר 

 לאביוצריכי� להתפלל ולכוי� את הלב , האותיות ופרטיה�
 המגביהי , הגדולות והקטנות,הכל יכול וכלל� יחדy ,שבשמי�

ומתו� האורה העליונה של . משפילי לראות בשמי� ובאר�ולשבת 
 יוצא אור גדול מתכונת ההשואה , תפלת ישרי�,תפלת אמת

כי א� הכל מחזק , ור דוחה את חברו שש� אי� שו� א,העליונה
וטל רצו� זה מצמיח מתו� הזוהר העליו� עצמו את . ומאיר זה את זה

 .ע� נקודותיה� ופרטי פרטיה�, כל האותיות

 ÂË ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÚ˜( 

yecigd yxy 

המתגלה , שחידוש, זהו פשוט. העול� מתחדש בחדושה של תורה
א אלינו בתור תמצית מוקטנה מאד הרי הוא ב, לנו בצורה מוגבלת

אחרי שהגלי� הרוחניי� העצומי� שטפו , באי� שיעור וער� כלל
, ונצטמצמו צמצו� אחר צמצו�, נתגלגלו מעול� אל עול�, ועברו

והחידוש בשרשו . עד שבאו והופעו לעינינו בצורה של איזה חידוש
 ,אלא חידוש של עול�, לא חידוש של איזה ברק שכלי פרטי הוא

הכל לפי , או חידוש של אר� חדשה, דוש של שמי� חדשי�חי
, אותו הגודל המתפלש בנשמה. הער� של העני� המחודש ותכונתו

, שהזהרורית שלו היא סותרת ומטשטשת את ההבלטה של האותיות
הוא גודל הכולל בחביונו את כל הפרטי� של האורות אשר 

התפלל צריכי� ל, וכדי לגלות את האותיות ופרטיה�. לאותיות
 הגדולות , הכל יכול וכלל� יחד, שבשמי�לאבינוולכוי� את הלב 

ומתו� . המשפילי לראות בשמי� ובאר�, מגביהי לשבתה ,והקטנות
 יוצא אור גדול , תפלת ישרי�,האורה העליונה של תפלת אמת

כי ,  שש� אי� שו� אור דוחה את חברו,מתכונת ההשואה העליונה
וטל רצו� זה מצמיח מתו� הזוהר . א� הכל מחזק ומאיר זה את זה

 .ופרטי פרטיה�, ע� נקודותיה�, העליו� עצמו את כל האותיות
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צומחות ה� על המרחב , והדעות הנשגבות, כל המחשבות הקדושות
בכל ,  בכל עת ובכל שעה, עולי� תמידוה�. 'של השדה אשר ברכו ד

כמו , ציצי� ופרחי�, לאי�צמחי� חדשי� ונפ, רגע ובכל חלקי הרגע
, והשפעת הקיו� בכלל, שעולה תמיד ההשפעה של החיי� לעינינו

.  על ידוהמופעי�, הכל משפע השכל העליו� והחיי� המושפעי� בו
מקבלי� את המחשבות ממקור , משכילי� מקוריי�, וחכמי לב

ולפי מדת הדבקות . מעבדי� אות� בעיבוד שכלי והרגשי, הקודש
ככה ה� מתקרבי� יותר אל , וההופעית שלה�האלהית השכלית 
וכל . וה� מאספי� אליה� את התבואות הללו, מקור� של הדברי�

כבר נות� הוא מקו� לקליטתו , � ונקב� על ידי משיגי�סחלק שנו
יותר מחיה ויותר מעמיד את , יותר נשגב ויותר פועל, של חלק אחר

י תבואת אוספ, וה� ה� מחצדי חקלא. בעולמי�' העז של קודש ד
ככה תגדל ברכת , ולפי רוב הקציר. זרוע בו' השדה אשר אור ד

והעניני� . לעבדה ולשמרה,  כי האר� נת� לבני אד�,הצמיחה
מפני , וה� ע� זה דבקי� בשרש�, נעשי� אנושיי� בנשמת ישראל

ויש דרגת . הדבקות הרעננה של הנשמה הישראלית בשרשה
 להיות אצורי� באוצר שאי� הדברי� נתקי� ממקור� כלל, השביעית

כללות , אלא הכל נקלט בקליטה כללית של כלל האומה, היחיד
, נשמתו של אד� הראשו�, וכללות הנשמה הכוללת, ישראל

והיתה שבת . 'אד� ובהמה תושיע ד, שכוללת בה ג� נפש הבהמה
ל� ולעבד� ולאמת� ולשכיר� ולתושב� הגרי� , האר� לכ� לאכלה

 . רצ� תהיה כל תבואתה לאכלולבהמת� ולחיה אשר בא, עמ�

 ÊË ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ù˜-‡Ù˜( 

zeaygnd zginv 

צומחות ה� על המרחב , והדעות הנשגבות, כל המחשבות הקדושות
,  עולי� תמיד בכל עת ובכל שעהוהנ�. 'של השדה אשר ברכו ד

ציצי� , צמחי� חדשי� ונפלאי�, בכל רגע ובכל חלקי הרגע
והשפעת , מיד ההשפעה של החיי� לעינינוכמו שעולה ת, ופרחי�

, הכל משפע השכל העליו� והחיי� המושפעי� בו, הקיו� בכלל
מקבלי� את , משכילי� מקוריי�, וחכמי לב.  על ידוהמופיעי�

. מעבדי� אות� בעיבוד שכלי והרגשי, המחשבות ממקור הקודש
ככה ה� , שלה�, השכלית וההופעית, ולפי מדת הדבקות האלהית

וה� מאספי� אליה� את , � יותר אל מקור� של הדברי�מתקרבי
כבר נות� , משיגי��d ונקב� על ידי סשנו, וכל חלק. התבואות הללו

יותר , יותר נשגב ויותר פועל, הוא מקו� לקליטתו של חלק אחר
וה� ה� מחצדי . בעולמי�' מחיה ויותר מעמיד את העז של קודש ד

, ולפי רוב הקציר. רוע בוז' אשר אור ד, אוספי תבואת השדה, חקלא
לעבדה ,  כי האר� נת� לבני אד�,ככה תגדל ברכת הצמיחה

וה� ,  בנשמת ישראלmiillkוהעניני� נעשי� אנושיי� . ולשמרה
מפני הדבקות הרעננה של הנשמה , ע� זה דבקי� בשרש�

שאי� הדברי� נתקי� , ויש דרגת השביעית. הישראלית בשרשה
אלא הכל נקלט , צר היחיד להיות אצורי� באו,ממקור� כלל

וכללות הנשמה , כללות ישראל, בקליטה כללית של כלל האומה
, שכוללת בה ג� נפש הבהמה, נשמתו של אד� הראשו�, הכוללת

ל� ולעבד� , והיתה שבת האר� לכ� לאכלה. 'אד� ובהמה תושיע ד
ולבהמת� ולחיה אשר , ולשכיר� ולתושב� הגרי� עמ�, ולאמת�
 . אתה לאכלתהיה כל תבו, בארצ�
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, לא תוכל להכחיש עצמת מעלתה ואורה הנשמה המאירה תמיד

הספוגה כולה , המלאה תמיד שלהבת אש קודש וצמאו� אלהי עליו�
השרויה תמיד בתו� ספירה , תמיד בנחלי עדני� של קודש קדשי�

ענוגה .  הצמאה ומתענגת יחד,של שירת זמרת נגינת נוע� קודש
שומרת ומגינה היא בגאו� ענוה על , זו יודעת היא את ערכהעדינה 

כש� שהיא מתבלטת , וכללות הכרת ער� זו. כבודה ויקרת תפארתה
כ� היא , בדיחי דמלכא עילאה, סגולת הדורות, באות� היחידי�

המלאה תמיד , מתבלטת תמיד בנשמתה הכללית של כנסת ישראל
 המר דודי לי בי� צרור.  תענוג ידידות אהבה121עתפוש, גיל קודש
 .אני לדודי ועלי תשוקתו, שדי ילי�

 ÊÈ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ù˜( 

dnypd jxr zxkd 

, הנשמה המאירה תמיד, לא תוכל להכחיש עצמת מעלתה ואורה
הספוגה , וצמאו� אלהי עליו�, המלאה תמיד שלהבת אש קודש

 השרויה תמיד בתו�, כולה תמיד בנחלי עדני� של קודש קדשי�
. הצמאה ומתענגת יחד. ספירה של שירת זמרת נגינת נוע� קודש

שומרת ומגינה היא בגאו� , יודעת היא את ערכה, ענוגה עדינה זו
כש� שהיא , וכללות הכרת ער� זו. ענוה על כבודה ויקרת תפארתה

, בדיחי דמלכא עילאה, סגולת הדורות, מתבלטת באות� היחידי�
המלאה , ית של כנסת ישראלכ� היא מתבלטת תמיד בנשמתה הכלל

צרור המר דודי לי בי� .  תענוג ידידות אהבהושבעת, תמיד גיל קודש
 .אני לדודי ועלי תשוקתו, שדי ילי�
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את , ואפשר הדבר להרגיש את תנועות הנשמה שבתהו� תעלומתה

קשורה אל אות� העולמות הנשגבי� שמה� היא יונקת את סוד 
כל מה , וכל מה שהאד� מתקדש יותר. ת זיוה והדרה א,חייה

הנשמה , שמתרחק מ� החטא והוא נוטה אל הקדושה ואל האצילות
והוא נתבע מכל , ואורה שופע בכל קרביו, יותר מתגלה עליו

הגויה וכל נטיותיה . עצמיותו להתיחד יותר ויותר במקור חייו
יה  חוש,נוטה היא אל היסוד הנשמתי, הולכת היא ומתקדשת

, ההקשבה,  הריח,מתקדשי� ומתעדני�, וע� זה מתעלי�, מתחדדי�
הנשמה שואבת אורה ממקורי . הכל מתבהר, הכל מתעלה, הראיה

אל כחות , ומאור המקורי הזה היא משפעת אל הנפש החיה ,מרומיה
אומ� הלב , הבטחו�, הגבורה מתגדלת. הגו� הרוחניי� והגשמיי�

של תו� , שוקה לגדולותוהת. הול� הוא ומתפשט, ושקט הרוח
והאד� . הולכת ומתגדלת, של דעת ויפעה, של חיי� ואור, ויושר

 הכבוד ,התאוה, הקנאה.  נצחו� אחר נצחו�,הול� ומנצח את החיי�
 נעשי� בעיניו בזויי� ,היקרי� כל כ� אצל רוב בני האד�, וההו�

אל האמת , אל הטוב המוחלט, ורוחו שוקק אל הטוהר. �˙ÌÈ·Úו
 .אל אלהי עול�', אל אור ד, ל הנצח בכל מלא הודוא, המזהרת

 ÁÈ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ù˜( 

dnypd zelbzd 

את , שבתהו� תעלומתה, ואפשר הדבר להרגיש את תנועות הנשמה
שמה� היא יונקת את סוד , קשורה אל אות� העולמות הנשגבי�

כל מה , וכל מה שהאד� מתקדש יותר.  את זיוה והדרה,חייה
הנשמה ,  והוא נוטה אל הקדושה ואל האצילות,חק מ� החטאשמתר

והוא נתבע מכל , ואורה שופע בכל קרביו, יותר מתגלה עליו
, וכל נטיותיה, הגויה. עצמיותו להתיחד יותר ויותר במקור חייו

חושיה . נוטה היא אל היסוד הנשמתי, הולכת היא ומתקדשת
, הריח. ומתעדני�, מתקדשי�, וע� זה מתעלי�, מתחדדי�
הנשמה שואבת אורה . הכל מתבהר, הכל מתעלה, הראיה, ההקשבה

אור המקורי הזה היא משפעת אל הנפש ndומ ,ממקורי מרומיה
, הגבורה מתגדלת. אל כחות הגו� הרוחניי� והגשמיי�, החיה

והתשוקה . הול� הוא ומתפשט, ושקט הרוח, אומ� הלב, הבטחו�
הולכת , של דעת ויפעה, של חיי� ואור, של תו� ויושר, לגדולות

. והאד� הול� ומנצח את החיי� נצחו� אחר נצחו�. ומתגדלת
 ,היקרי� כל כ� אצל רוב בני האד�,  הכבוד וההו�,התאוה, הקנאה

אל הטוב , ורוחו שוקק אל הטוהר. ÌÈÏÊנעשי� בעיניו בזויי� ו
', אל אור ד, אל הנצח בכל מלא הודו, אל האמת המזהרת, המוחלט

 .אל אלהי עול�
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מלאה היא את כל , בהדרה וכבודה, וכשהנשמה מתגלה בגאו� עוזה

קרני אורה כל ,  חרות בכתב קודש לאלהי�,הכל בה חקוק, היש
אלה על אלה , נג וחדות עולמי�ושלות ע, והופעות מלאות עז. מלאו

רק אחוזה , ובגויה היא לא סגורה. אלה על אלה מתעלי�, משתפכי�
 קשורה בחוט משי , כצפור שטה ברחבי שחקי�,שרו� נעליהבקצה 

 רק א� .אשר לא יעצור מאומה את מעופה, ארו� לאי� ק�, דק 
יזכירנה לבלי נתק את חוט , תגביה אבר הגבה למעלה מאד מאד

המענב אותה אל מרכז אוצר חושיה ורגשי , יקר הער�, המשי הדק
רצופת , ד קודשמלאת הו,  מתו� זהירות של עדנה רוממה,גוייתה

דמות דיוקנו של הלל . אהבה וכבוד. ענוה ושירת חסד ורחמי�
העמוסה ענוה , המלאה חכמה ומחשבה רחבה, הנפש התמה, הזק�

וזיקוק החמלה , החשה את חובת הכבוד לעצמה ולגופה, ורוחב לב
באותה העדינות של צדקה ורחמי� על כל דורש , אל עצמיותה

� אות� בבתי טיאטראות ובבתי יידומה איקוני� הללו שמעמ. עזרה
אנו שנבראנו בצל� , קרקסאות הממונה עליה� מורק� ושוטפ�

דא , אי אכסנאהדניזיל ונגמול חסד ע� . ובדמות על אחת כמה וכמה
 .מל נפשו איש חסדוג, נפשא דגב�

 ËÈ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ù˜( 

dnypd ceak 

מלאה היא את כל , בהדרה וכבודה, בגאו� עוזה, וכשהנשמה מתגלה
קרני אורה כל , חרות בכתב קודש לאלהי�. הכל בה חקוק, היש

אלה על , וחדות עולמי�, שלות ענג, והופעות מלאות עוז. מלאו
רק , ובגויה היא לא סגורה. אלה על אלה מתעלי�, אלה משתפכי�

 כצפור שטה ברחבי שחקי� קשורה ,בקצה שרו� נעליה, אחוזה
, אשר לא יעצור מאומה את מעופה, י� ק�ארו� לא, בחוט משי דק 

יזכירנה לבלי נתק את , הגבה למעלה מאד מאד, רק א� תגביה אבר
המענב אותה אל מרכז אוצר חושיה , יקר הער�, חוט המשי הדק

, מלאת הוד קודש,  מתו� זהירות של עדנה רוממה,ורגשי גוייתה
של דמות דיוקנו . אהבה וכבוד. רצופת ענוה ושירת חסד ורחמי�

העמוסה , המלאה חכמה ומחשבה רחבה, הנפש התמה, הלל הזק�
וזיקוק , החשה את חובת הכבוד לעצמה ולגופה, ענוה ורוחב לב

באותה העדינות של צדקה ורחמי� על כל , החמלה אל עצמיותה
� אות� בבתי טיאטראות יומה איקוני� הללו שמעמיד. דורש עזרה

אנו שנבראנו בצל� , פ�ובבתי קרקסאות הממונה עליה� מורק� ושוט
דא , הדי� אכסנאיניזיל ונגמול חסד ע� . ובדמות על אחת כמה וכמה

 .גמל נפשו איש חסד, נפשא דגב�
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 ,הרי היא מתגבלת, תיכ� כשנכנסה מחשבה אלהית רוממה בנשמה

 והיא חוזרת ,מדי עמדה במרכז החיי� המעורבי� בהגבלות גופניות
, וברק חדש בא במקומה, ה טר� נתגשמה יותר מדאילעו� למקור

 ,הקודחת, מיראתו מפני האש השחורה, וג� הוא ממהר לעלות
וזאת היתה מעלת . וחוזר חלילה , ופורח ועולה ג� הוא,החמרנית

הספיקה המחשבה להתגש� yשטר� , מודו של יונת� ב� עוזיאליל
של  מהופעת האור העליו� להדונתאנתדקדקה , מנגיעת החומר

ומתו� כ� .  הקודש של למודו·¯ÁÂ שנתעדנה הרבה על ידי ,הנשמה
פורח עליו מיד ה כל עו� ,שבשעה שיושב ועוסק בתורה, אמרו עליו

 .נשר�

 Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ù˜( 

daygnd iwxa 

הרי היא מתגבלת , תיכ� כשנכנסה מחשבה אלהית רוממה בנשמה
 והיא חוזרת ,לות גופניותמדי עמדה במרכז החיי� המעורבי� בהגב

, וברק חדש בא במקומה, טר� נתגשמה יותר מדאי, לעו� למקורה
הקודחת , מיראתו מפני האש השחורה, וג� הוא ממהר לעלות

וזאת היתה מעלת . וחוזר חלילה , ופורח ועולה ג� הוא,החמרנית
שטר� הספיקה המחשבה להתגש� , למודו של יונת� ב� עוזיאל

 מהופעת האור העליו� של ונתאצלהקדקה נתד, מנגיעת החומר
ומתו� כ� .  הקודש של למודו¯ÁÂ שנתעדנה הרבה על ידי ,הנשמה

פורח עליו מיד ששבשעה שיושב ועוסק בתורה כל עו� , אמרו עליו
 .נשר�
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א� על פי . הזהרורית העליונה של הנשמה הוא הנחמד מכל החיי�

 השיחות הנובעות בתוכיות הנשמה מאור שאי� אנו מביני� כלל את
 כל סדר ומשטר בההגיונות �ילשא� על פי שאי אפשר , הזהרורית

בכל זאת ,  כאור היוצא מבי� החרסי�ותויוצאות המבקע, הללו
 ,הנפש מתמלאת שובע ונדיבות רוח פנימית דוקא מאלה הברקי�

החולפי� ועוברי� כל כ� מהר עד שאי אפשר כלל לעמוד על 
כל , שכל העמל השכלי,  כי בה� מתגלה רז חיי� עליוני�,אופי�

 עמקי הגיו� והדרכות , דיני� והלכות, חוקי� ומשפטי�,סדרי עבודה
 הברקי� הגדולי� הללו ישאבו את יזיורק מצל צל� של , הגיוניות

 .רוח חייה�

 ‡Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ù˜( 

dnypd xdf 

א� על פי . מד מכל החיי�הזהרורית העליונה של הנשמה הוא הנח
שאי� אנו מביני� כלל את השיחות הנובעות בתוכיות הנשמה מאור 

 כל סדר ומשטר בההגיונות לשו�א� על פי שאי אפשר , הזהרורית
בכל זאת ,  כאור היוצא מבי� החרסי�ויוצאי�, המבקעי�, הללו

הנפש מתמלאת שובע ונדיבות רוח פנימית דוקא מאלה הברקי� 
עד שאי אפשר כלל לעמוד על , רי� כל כ� מהרהחולפי� ועוב

כל , שכל העמל השכלי, כי בה� מתגלה רז חיי� עליוני�. אופי�
,  עמקי הגיו�, דיני� והלכות, חוקי� ומשפטי�,סדרי עבודה

 הברקי� הגדולי� הללו זיורק מצל צל� של , והדרכות הגיוניות
 .ישאבו את רוח חייה�
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י� נפסקת היא הופעתו הרוחנית של האד� על ידי מה שהוא לפעמ

,  ואינו ש� אל לבו,שאי� לה הפסק, חפ� בהשגה נמשכת כנחל
שאי� טבע השגתנו את המחשבות העליונות והצורות הרוחניות כי 

וכל . שהיא הולכת בצורה של ברקי�, א� בהשגה מופסקת
ההבדלי� שבי� השגה להשגה תלויה היא באיכות הברקי� 

 כי  כ�עד שאפילו הצורה הנמשכת בציור אינה ג�, ובקרבת� זה לזה
וזה נוהג  .א� המשכה של ברקי� תכופי� שאי� הפסקת� מורגשת

ואי� . אפילו העליונה שבעליונות, בכל השגותיה� של בני אד�
החשק התדירי של הופעה דבוקה נמצאת בנו כי א� מצד הצפיה של 

 מדש� בית� ונחל יו�וירר שאז נאמ, העתיד הגדול של עול� הבא
וכל אלה המאורעות של התשוקות העליונות . עדני� תשק�

נוהגי� ה� בכל מי� הופעה  , וההברקות והפסקותיה�,ומדותיה�
,  הבריאה היותר עליונהובי� .לפי ערכה, דושייצירה וח, והשגה

 א� ,והחידוש היותר רגיל, עד היצור הקט�, והנבואה היותר בהירה
 קומרחוקי� זה מזה יותר ממרחק שמי� ואר� ויותר על פי שה� רח
, לוקי� שביניה� יש לה� דוגמאימכל מקו� הח, מזרח ממערב

 . והשעור המועט מודד את המרובה,שמהקט� נוכל ללמד על הגדול

 ·Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÙ˜( 

zewqtde zewxad 

 לפעמי� נפסקת היא הופעתו הרוחנית של האד� על ידי מה שהוא
,  ואינו ש� אל לבו,שאי� לה הפסק, חפ� בהשגה נמשכת כנחל

שאי� טבע השגתנו את המחשבות העליונות והצורות הרוחניות כי 
וכל . שהיא הולכת בצורה של ברקי�, א� בהשגה מופסקת

, ההבדלי� שבי� השגה להשגה תלויה היא באיכות הברקי�
 כי  כ� ג�עד שאפילו הצורה הנמשכת בציור אינה, ובקרבת� זה לזה

וזה נוהג  .שאי� הפסקת� מורגשת, א� המשכה של ברקי� תכופי�
ואי� . אפילו העליונה שבעליונות, בכל השגותיה� של בני אד�

כי א� מצד הצפיה , החשק התדירי של הופעה דבוקה נמצאת בנו
 ונחל , מדש� בית�יריו�שאז נאמר , של העתיד הגדול של עול� הבא

 של התשוקות העליונות ,ורעותוכל אלה המא. עדני� תשק�
נוהגי� ה� בכל מי� הופעה  ,ומדותיה� וההברקות והפסקותיה�

,  הבריאה היותר עליונהמ�, לפי ערכה, יצירה וחדוש, והשגה
א� . והחידוש היותר רגיל, עד היצור הקט�, והנבואה היותר בהירה

 ויותר , שמי� ואר�ממרחקעל פי שה� רחוקי� זה מזה יותר 
מכל מקו� החלוקי� שביניה� יש לה� ,  ממערבממרחק מזרח

 והשעור המועט מודד את ,שמהקט� נוכל ללמד על הגדול, דוגמא
 .המרובה
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 כל הררי האור והאש ,מוטלי� אנחנו בי� שני הזרמי� הגדולי�

, מזדעזעי� ה� תמיד, הרוחניי� שלמעלה מ� ההכרה סובבי� אותנו
 ואות� התהומות ,מתיי� גדולי� בקרבנווגורמי� זעזועי� נש

הומי� ,  ה� תמיד ג� כ� שואני�,העמוקי� שלמטה מ� ההכרה
 ואנו מתרעדי� ,ומשבריה� וגליה� פוגעי� בנו. ושוטפי�

 ,וכל התנועות הגדולות הללו אינ� פוסקות. ומשתטפי� עמ�
.  בגאות חיי� עזיזי�, ברתיחה אדירה,פועלות ה� תמיד בהמיה רבה

את כל צנורות החיי� , להכשיר את כלי קיבולנו cinzי� אנו צריכ
 ,הישר, הנאה,  שיהיו מוכשרי� לקבל את הטוב,והקבועי� בנ

וכשאנו .  שנוזל משני הזרמי� האלה יחד,הקדוש והמאיר, הטהור
 ,חסד, יוזלו עלינו ממעל ומתחת רק שטפי טוהר, מתכשרי� לזה

ותהו� אל , קוומי� עליוני� ומי� תחתוני� יש ,גבורה ותפארת
נורות י להיות הצ,ואנו יכולי� להיות עשויי� בעז. תהו� קורא בחיל

להעלות את האורה התהומית , המחברי� את המרומי� והתהומות
להאיר . ולהוריד קוי אורה אדירי� למעמקי תהומי�, למרומי הרו�

 ,וחיי עול� וחיי קודש יאצרו ויחסנו ש�, ש� בשט� אור וחיי�
 .מי�להיות לברכת עול

 ‚Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÙ˜( 

dxkdl zgzne lrnn minxfd 

 כל הררי האור והאש ,מוטלי� אנחנו בי� שני הזרמי� הגדולי�
, מזדעזעי� ה� תמיד, הרוחניי� שלמעלה מ� ההכרה סובבי� אותנו

ואות� התהומות . וגורמי� זעזועי� נשמתיי� גדולי� בקרבנו
הומי� , יד ג� כ� שואני�העמוקי� שלמטה מ� ההכרה ה� תמ

 ואנו מתרעדי� ,ומשבריה� וגליה� פוגעי� בנו. ושוטפי�
 ,וכל התנועות הגדולות הללו אינ� פוסקות. ומשתטפי� עמ�
.  בגאות חיי� עזיזי�, ברתיחה אדירה,בהמיה רבה, פועלות ה� תמיד

את כל צנורות החיי� , אנו צריכי� להכשיר את כלי קיבולנו
 ,הישר, הנאה,  מוכשרי� לקבל את הטוב שיהיו,הקבועי� בנו

וכשאנו .  שנוזל משני הזרמי� האלה יחד,הקדוש והמאיר, הטהור
חסד , יוזלו עלינו ממעל ומתחת רק שטפי טוהר, מתכשרי� לזה

ותהו� אל , ומי� עליוני� ומי� תחתוני� ישקו ,גבורה ותפארת
ות  להיick cr ,ואנו יכולי� להיות עשויי� בעז. תהו� קורא בחיל

להעלות את האורה , הצנורות המחברי� את המרומי� והתהומות
ולהוריד קוי אורה אדירי� למעמקי , התהומית למרומי הרו�

וחיי עול� וחיי קודש יאצרו , להאיר ש� בשט� אור וחיי�. תהומי�
 .ויחסנו ש� להיות לברכת עולמי�
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 בתו� , חרישיתrtdle, לפעמי� עושה היא רוח הקודש פעולתה

מקשרת היא את כל העמקי� החבויי� בה� אל כל , הגו� והנפש
 אל הרמ�מתמתקדש ו,  ובזה האד� מתעלה,המרומי� שממעל לה�

כי , חש הוא בפנימיותו את כל פגישה הבאה ממעל. המרומי� כול�
 . תהומות זורמי� ועולי�, מעומק הוייתו,כמוה מפנימיותו

. ומראות זו בזו את הוד התגלויותיה� ,והאספקלריאות פוגשות זו בז
כל נטיה , וכל תוכ� קדוש ומרו� מתערה ומשתרש בעמקי מקורו

,  כל מצוה וכל יושר,כל קדושה, כל עבודה, כל מדה טובה, טובה
, מעול� עתיק וחדש, מורגש הוא שפגע בנו מעול� חזק ונער�

, משלשלת דור דורי�,  זור� הוא מנשמת אבות,מעול� רחוק וקרוב
הדבור החי . מלא חיי� וזיו תפארה הוא, ונחמד ואהוב וחביב הוא

 אני , ואנו נושקי� אותו בחבה מלאה,נושק אותנו במלא אהבה
 .ftne adfn jizevn izad` ok lr, לדודי ודודי לי

 „Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÙ˜( 

minxfd zyibt 

 לפעמי� עושה היא רוח הקודש פעולתה חרישית בתו� הגו�
מקשרת היא את כל העמקי� החבויי� בה� אל כל המרומי� , והנפש

 אל המרומי� מתרומ�ו, מתקדש, ובזה האד� מתעלה. שממעל לה�
כי כמוה , חש הוא בפנימיותו את כל פגישה הבאה ממעל. כול�

האספקלריאות , מפנימיותו מעומק הוייתו תהומות זורמי� ועולי�
וכל תוכ� . ד התגלויותיה�ומראות זו בזו את הו ,פוגשות זו בזו

כל , כל נטיה טובה, קדוש ומרו� מתערה ומשתרש בעמקי מקורו
מורגש הוא , כל מצוה וכל יושר. כל קדושה, כל עבודה, מדה טובה

מעול� רחוק , מעול� עתיק וחדש, שפגע בנו מעול� חזק ונער�
ונחמד ואהוב , משלשלת דור דורי�, מנשמת אבות, וקרוב זור� הוא

הדבור החי נושק אותנו . מלא חיי� וזיו תפארה הוא, אוחביב הו
 . אני לדודי ודודי לי, ואנו נושקי� אותו בחבה מלאה,במלא אהבה

399

‚Ò ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, הפנימית אל השלוה, שואפת היא הנשמה מצד אחד אל המנוחה

ומצד אחר  ,משקפת היא צל� אידיאלה הנכס� בתבנית כל העולמי�
קול  ,יש תנועה שבה�, אל החיי� הגמורי�, י�היא שואפת אל החי

היא על כ� את העול�  מכירה. שירה אדירה וזמרת אל, תשואות ח�
את החיי� , במקור הפעולה  רואה את מקור המנוחה,בסוד יצירתו

. יחדו ממקור האמת יצאו והחיי� והשלו�, והשלו� בחוברת

 ‰Î ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÙ˜( 

dgepnde drepzd zti`y 

, אל השלוה הפנימית, חד אל המנוחהשואפת היא הנשמה מצד א
ומצד אחר , משקפת היא צל� אידיאלה הנכס� בתבנית כל העולמי�

, קול ,שבה� יש תנועה, אל החיי� הגמורי�, היא שואפת אל החיי�
מכירה היא על כ� את העול� . וזמרת אל, שירה אדירה, תשואות ח�

יי� את הח,  רואה את מקור המנוחה במקור הפעולה,בסוד יצירתו
.יצאו יחדו ממקור האמתוהחיי� והשלו� , והשלו� בחוברת
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,  אחדבכלי הכל, המילוי ההרמוני, היצירה מתבארת מיסוד העקוד
, לאי� תכלית העולמי� והבריות, הנקודי�,  בסוד הניקוד122ויוצאת

, המתאדרת  האינדיוידואליות,הכחות בפירוד� ובהתגברות�
בהכרה כי  .אל השלו�, בכל שאונ� הנחמד, והרוממות של החיי�

מביא  הרי הוא, החיי� שהשאו� והניגוד הוא מקור שבע�, הפירוד
  תמציתנלקח, ואת השקראת הרשעה , את המות ואת הכליו�

 לעול� נעלה ובא,  עליות ההתחדשות, נעימת התנועה,השאו�
 הקוי�, יושר הברודי�ו, שסגולת הנקודי� מוארי� בו ,ומרומ�

 . העומדת בשיא גבהה, בשאיפת העקידה העליונה, המסודרי�

, בכלי אחד הכל, המילוי ההרמוני, היצירה מתבארת מיסוד העקוד
, לאי� תכלית העולמי� והבריות, הנקודי�, ויוצאת בסוד הניקוד

, המתאדרת האינדיוידואליות. ובהתגברות�, הכחות בפירוד�
כי , בהכרה .אל השלו�, בכל שאונ� הנחמד, והרוממות של החיי�

הרי הוא מביא , החיי� שהשאו� והניגוד הוא מקור שבע�, הפירוד
  תמציתנלקחת, את הרשעה ואת השקר, את המות ואת הכליו�

 לעול� נעלה ובאה,  עליות ההתחדשות, נעימת התנועה,השאו�
 הקוי�, יושר הברודי�ב, שסגולת הנקודי� מוארי� בו ,ומרומ�

 . העומדת בשיא גבהה, עקידה העליונהבשאיפת ה, המסודרי�
„Ù¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
אי� מעלת� פוסקת מלהיות צומחת תמיד ש, המשיגי� הגדולי�

תלמידי חכמי� אי� , אינ� מוצאי� בעצמ� מרגע, בצמיחות חדשות
הרי ה� , וטר� שיעמדו על התוכ� של העדר מנוחה זו .לה� מנוחה

ואי חפ� מורגש תמיד , יוה� מלאי� יגו� פנימ, מצטערי� עליה
אבל כאשר יתבררו לה� יותר תוכני .  משמחת לבהמונעת�, בקרב�

, ידעו להבדיל בי� חסרו� המנוחה שלה�.  שלה��העליוהמהות 
מתו� ריכוש של קניני , שבא מתו� גדולה נשמתית הבלתי פוסקת

ובי� העדר מנוחה הבא מתו� , רוח כבירי� חדשי� בכל עת ורגע
 ולהחזיק ,ואז ידעו לשמח בחלק�.  ושל בערותמהומה של רשעות

 המזכירי� את ,כל היו� וכל הלילה לא יחשוולעמוד תמיד , במעוז�
המחדשת לה� ,  על עמד� בעבודת הרוח התדירה,אל דמי לכ�' ד

 . בכל עת את ידידות נועמיה

 ÂÎ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ˆ˜( 

dgepnd oexqg zlecb 

לת� פוסקת מלהיות צומחת תמיד שאי� מע, המשיגי� הגדולי�
תלמידי חכמי� אי� , אינ� מוצאי� בעצמ� מרגע, בצמיחות חדשות

הרי ה� , וטר� שיעמדו על התוכ� של העדר מנוחה זו .לה� מנוחה
ואי חפ� מורגש תמיד , וה� מלאי� יגו� פנימי, מצטערי� עליה

אבל כאשר יתבררו לה� יותר .  משמחת לבהמונע אות�, בקרב�
ידעו להבדיל בי� חסרו� המנוחה .  שלה�העליונהמהות תוכני ה

מתו� ריכוש של , הבלתי פוסקת, שבא מתו� גדולה נשמתית, שלה�
ובי� העדר מנוחה הבא , קניני רוח כבירי� חדשי� בכל עת ורגע

 ,ואז ידעו לשמח בחלק�. מתו� מהומה של רשעות ושל בערות
, רוח התדירהולעמוד תמיד על עמד� בעבודת ה, ולהחזיק במעוז�

כל היו� וכל הלילה . המחדשת לה� בכל עת את ידידות נועמיה
cinzאל דמי לכ�',  לא יחשו המזכירי� את ד. 
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הרוח המופע הופעה קשורית .  דוקא היא היוצרת,הנשמה החפשית

עושה הוא בלא , ע� אותו הגרעי� הגופני שאור החיי� מתגלה בו
, מתמתח הוא הגו�. פעולת הגידול והמתיחה, הר� את פעולתו

על פי אותה התכונה והצביו� שהצורה האידיאלית , מתרקע הוא
, ומה שנעשה בכל צמח וכל חי. שברוח טובעת את חותמה עליו

 ומביטי� , נושאי� אנו עי�.בפרטיה� ובכלליה�, נעשה בכל עולמי�
 ,ו והיו הקוראי� לעולמי עד אתי, בגאו� גלי י� החיי�,ברו� עול�

 ,וחכמת אלהי� חיי� וגבורתו מקסמת אותנו בהמו� פליאותיה
,  אנו בכל מהותנו, וחשי� אנו שכולנו,ונפשנו כלה אל הדר יפיה

הננו כולנו שפועי מקור , בכל עומק חיותנו, בכל הכרתנו וחפצנו
וא� מגדולתה של הנשמה יש אשר . החיי� המתמיד בחסדו וגבורתו

 ,ויוסי� דעת יוסי� מכאוב, חכמה רב כעסכי ברב , מדוה הגו� ירבה
יודעי� אנו שאלה . כי א� נרבה את שלהבתו, לא נקו� באור הדעת

, כל כליה וכחותיה, הגויה ורוחה. היסורי� חבלי יצירה ה�
להתנשא עד , מתאמצי� ה� להתאר� עד כדי גדולתה של הנשמה

 ואור , למע� יתאי� הכל,לעשות רצונ� כרצונה, רו� שאיפותיה
. רגע באפו. יי� בכל שלל שלמותו יאיר ויובלט ברב נוגה והודהח

מוסיפי� ה� עוד נוע� , כלא המה, אלה מכאובי הגו� ויסורי הרוח
אשר , אל הזיו האלהי יוצר כל, וידידות מסירתית אל האור העליו�

 אבל שבר אל שבר יחדו .כל מדה משתברת מפני המו� משא גדלו
 וקרא זה אל זה , יצירת� יופעוועולמי� משוכללי� בהדר, ידובקו

. 'לות מי� רבי� אדירי� משברי י� אדיר במרו� דומקe, ואמר קדוש
א� דלל מאד אוצר ביטויינו לעומת העושר , וא� כבדי פה אנו

מתענגי� ,  של מקור כל קדושת השמות כול�,הגדול של עונג הטוב
  אז ידלג,הלא יפרו� הרוח את מסילתו, „ÈÈ˜‡' על ד', אנו על ד

ולשו� ,  ולבב נמהרי� יבי� לדעת, לשו� אל��123ו ותר,כאיל פסח
שהיא כל כ� מושכלת , והצפיה העתידה.  צחותרעלגי� תמהר לדב

ג� , תחיינו בקרני תפארת אורותיה, כל כ� מאומנה וחיה, ובטוחה
מקו� נהרי� , לנו' כי א� ש� אדיר ד. טר� הגלותה בכל הדרה

 . וצי אדיר לא יעברנו, שיטבל תל� בו אני , רי� רחבי ידי�ויא

 ÊÎ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡ˆ˜-·ˆ˜( 

dxivi ilag 

המופע הופעה קשורית , הרוח. הנשמה החפשית דוקא היא היוצרת
עושה הוא בלא , שאור החיי� מתגלה בו, ע� אותו הגרעי� הגופני

, מתמתח הוא הגו�. והמתיחה, פעולת הגידול, הר� את פעולתו
 שהצורה האידיאלית ,י אותה התכונה והצביו�על פ, מתרקע הוא

, וכל חי, ומה שנעשה בכל צמח. שברוח טובעת את חותמה עליו
 ומביטי� ,נושאי� אנו עי�. בפרטיה� ובכלליה�, נעשה בכל עולמי�

. אתיו והיו,  הקוראי� לעולמי עד, בגאו� גלי י� החיי�,ברו� עול�
 ,ו� פליאותיהמקסמת אותנו בהמ, וגבורתו, וחכמת אלהי� חיי�

,  שכולנו אנו בכל מהותנו,וחשי� אנו. ונפשנו כלה אל הדר יפיה
הננו כולנו שפועי מקור , בכל עומק חיותנו, בכל הכרתנו וחפצנו

יש , וא� מגדולתה של הנשמה. המתמיד בחסדו וגבורתו, החיי�
ויוסי� דעת יוסי� , כי ברב חכמה רב כעס, אשר מדוה הגו� ירבה

, יודעי� אנו. כי א� נרבה את שלהבתו, אור הדעת לא נקו� ב,מכאוב
, כל כליה וכחותיה, הגויה ורוחה. שאלה היסורי� חבלי יצירה ה�

להתנשא עד , מתאמצי� ה� להתאר� עד כדי גדולתה של הנשמה
 ואור , למע� יתאי� הכל,לעשות רצונ� כרצונה, רו� שאיפותיה

. רגע באפו. ברב נוגה והוד, החיי� בכל שלל שלמותו יאיר ויובלט
, מוסיפי� ה� עוד נוע�, כלא המה, ויסורי הרוח, אלה מכאובי הגו�
אשר , יוצר כל, אל הזיו האלהי, אל האור העליו�, וידידות מסירתית

אבל שבר אל שבר יחדו , כל מדה משתברת מפני המו� משא גדלו
וקרא זה אל זה . ועולמי� משוכללי� בהדר יצירת� יופעו, ידובקו

. 'אדיר במרו� ד. מקלות מי� רבי� אדירי� משברי י�, ואמר קדוש
 לעומת העושר ,א� דלל מאד אוצר ביטויינו, וא� כבדי פה אנו

מתענגי� ,  של מקור כל קדושת השמות כול�, של עונג הטוב,הגדול
אז ידלג כאיל . הלא יפרו� הרוח את מסילתו, È‡„Â' על ד', אנו על ד

ולשו� עלגי� תמהר , � לדעת ולבב נמהרי� יבי,פסח ותר� לשו� אל�
כל , שהיא כל כ� מושכלת ובטוחה, והצפיה העתידה.  צחותרלדב

ג� טר� הגלותה , תחיינו בקרני תפארת אורותיה, כ� מאומנה וחיה
, מקו� נהרי� יארי� רחבי ידי�, לנו' כי א� ש� אדיר ד. בכל הדרה

 . וצי אדיר לא יעברנו, בל תל� בו אני שיט
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המתוארת ביחוד , צער היצירה הטהורה הוא מעי� צער הנבואה

המדרגות שבבהירות .  ובחזיונות דניאל ביותר,בנביאי� האחרוני�
שוטפות על רשת , החיי� שבהשגה היותר עליונה באות במהירות

. והיא לא הוכנה די סיפוקה כדי לקבל�, העי� הרוחנית שבנשמה
הולכי� , יי� הערפליי� שבבשרמח, גילויי ההויה עולי� ממעמקי�

 ÁÎ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚ˆ˜-„ˆ˜( 
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המתוארת ביחוד , היצירה הטהורה הוא מעי� צער הנבואהצער 
המדרגות שבבהירות . בנביאי� האחרוני� ובחזיונות דניאל ביותר

שוטפות על רשת , החיי� שבהשגה היותר עליונה באות במהירות
. והיא לא הוכנה די סיפוקה כדי לקבל�, העי� הרוחנית שבנשמה

,יי� שבבשרחיי� הערפלdמ, גילויי ההויה עולי� ממעמקי�
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ואת ריח , ובכל זאת לוקחי� עמ� את צללי האפלה, ומתבהרי�
לעומת� יורדי� גילויי חיי� מספירת הנשמה . הבורסקי הגופני

עד שה� , הולכי� ומצטמצמי�, הולכי� ומתגלמי�, היותר עליונה
. מתהוי� ונולדי�, ויצירות גדולות ער�, ורזי עול�, פוגשי� זה בזה

וברוח הנשמה , שבבשר מעבר מזה, לפי גודל החיי�,  רוב העזלפי
בפעולת� על , ביפי�, ככה מצטיינות היצירות בגבורת�, מעבר מזה

כשה� עדיי� בחטיבה , הרצו� והשכל. בקיומ� ובנצחיות�, החיי�
ולעומת� במעמקי רגשות הבשר , בחביו� הנשמה ממעל, אחת

שמה פרצופית נ, יש לכל אחת מה� סדר עול� מיוחד, מתחת
,  שעמדתה מותנה היא ברצו� שבשכל ובשכל שברצו�,מיוחדת

 למעלה ברו� 124והיא, שיש בה זה וזה, ביסוד ההויה המהותית
 איה, עולמה של חטיבה זו, סדר העול�. ולמטה בעומק מזה ומזה

להתפוצ� , כשסדר עול� זה צרי� להתפרק. של החיי� עצמ�
אלה היסורי� רק . ולמותיש בזה יסורי� של חורב� ע, ולהשתנות

כצער ילדי� על אבד� שעשועי� קטני� . לבעלי נשמה מתגלי� ה�
לגבי יסורי היצירה של , נחשבי� ה� כל יסורי העול� הרגילי�

 שתכ� לחורב� ,אלמלא יש כא� אור חסד מקי�. חורב� עולמות
וההויה היא בודאי יותר חשובה , ת עולמי�יעולמי� בא אור של הוי

 וההויה מנחמת את ,יותר רוממה מ� כל היש שנחרבו, מ� החורב�
 , וההויה משיבה את כל האבדות של החורב�,האבל של החורב�

לולא , לולא חסד גדול זה, וההויה מחיה את כל המת שבחורב�
לא היה אפשר לעמוד בפני יסורי החורב� של , רחמי� רבי� הללו

ה מתו� היוצרי� השטחיי� חפצי� ביציר. העולמי� שבצער היצירה
חושבי� את , מתו� אכילה ושתיה וטיול, מתו� קלות ראש, שובע

למי� זעה , שש� גנוז כתר המלוכה הרוחנית, הצער ואת המרירות
א� חכמתי עמדה , אבל זוהי טעות מרה. המיוחדת לאמני� נכשלי�

 .חכמה שלמדתי בא� עמדה לי, לי

ואת , ובכל זאת לוקחי� עמ� את צללי האפלה, הולכי� ומתבהרי�
מספירת הנשמה , לעומת� יורדי� גילויי חיי�. ריח הבורסקי הגופני

עד שה� , הולכי� ומצטמצמי�, הולכי� ומתגלמי�, היותר עליונה
. מתהוי� ונולדי�, ויצירות גדולות ער�, ורזי עול�, פוגשי� זה בזה

וברוח הנשמה , שבבשר מעבר מזה, לפי גודל החיי�, לפי רוב העז
בפעולת� על , ביפי�, ככה מצטיינות היצירות בגבורת�, מעבר מזה

כשה� עדיי� בחטיבה , הרצו� והשכל. בקיומ� ובנצחיות�, החיי�
ולעומת� במעמקי רגשות הבשר , ממעל, בחביו� הנשמה, אחת

ופית נשמה פרצ, יש לכל אחת מה� סדר עול� מיוחד, מתחת
,  שעמדתה מותנה היא ברצו� שבשכל ובשכל שברצו�,מיוחדת

 ולמטה , למעלה ברו�וה�, שיש בה זה וזה, ביסוד ההויה המהותית
 של הוא, עולמה של חטיבה זו, סדר העול�. מזה ומזה, בעומק

להתפוצ� , כשסדר עול� זה צרי� להתפרק. החיי� עצמ�
זה יסורי� יש ב ,dxedhd dxivid zrted liaya, ולהשתנות

. אלה היסורי� רק לבעלי נשמה מתגלי� ה�. של חורב� עולמות
כצער ילדי� על אבד� שעשועי� קטני� נחשבי� ה� כל יסורי 

אלמלא יש . לגבי יסורי היצירה של חורב� עולמות, העול� הרגילי�
בא אור של הוית ,  שתכ� לחורב� עולמי�,כא� אור חסד מקי�

ויותר רוממה , ר חשובה מ� החורב�וההויה היא בודאי יות, עולמי�
 וההויה , וההויה מנחמת את האבל של החורב�,מ� כל היש שנחרב

 וההויה מחיה את כל המת ,משיבה את כל האבדות של החורב�
לא היה , לולא רחמי� רבי� הללו, לולא חסד גדול זה, שבחורב�

 .יסורי החורב� של העולמי� שבצער היצירה אפשר לעמוד בפני
, מתו� קלות ראש,  השטחיי� חפצי� ביצירה מתו� שובעהיוצרי�

שש� , חושבי� את הצער ואת המרירות, מתו� אכילה ושתיה וטיול
. למי� זעה המיוחדת לאמני� נכשלי�, גנוז כתר המלוכה הרוחנית

חכמה שלמדתי בא� , א� חכמתי עמדה לי, אבל זוהי טעות מרה
 .עמדה לי
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שכחות , הנתקת האד� מהעול� העכור, יסורי היצירהגדולי� ה� 

אל עול� האצילות , החיי� החומריי� כול� כל כ� מושרשי� בו
 ופועלת בחופש ,שש� הנשמה האנושית היא אזרחית, והטוהר
בזה שהנשמה ,  כמה גדול הוא ג� כ� עונג היצירה,אמנ�. כחותיה

כל יוצר  וצרי� . את תעופת חייה העצמיי�,מוצאת היא את מנוחתה
 ,שלא יקו� ביסורי האהבה של היצירה, לחשב חשבונו של עול� זה

ולא , כי רק על יד� יזכה לאות� הענוגי� העליוני� המופלאי� שלה
שלפי מדת� יגדלו  ,ידאב רוחו בקרבו ג� א� רבו יסוריו היצירתיי�

ולעול� אל יבקש את התענוגי� העדיני� לבד� בלא . העונג והברכה
 ואי� האור החי ,ז ה� אובדי� את עדינות ערכ� כי א,יסוריה�

מתגלה מהוד של מעלה כי א� דוקא על ידי אותו המירוק של 
 . שה� ה� מקורי העידוני�,ההסכמה הנפשית לשמח ביסורי�
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שכחות , הנתקת האד� מהעול� העכור, גדולי� ה� יסורי היצירה
אל עול� האצילות , י� כול� כל כ� מושרשי� בוהחיי� החומרי

שש� הנשמה האנושית היא אזרחית ופועלת בחופש , והטוהר
בזה שהנשמה , אמנ� כמה גדול הוא ג� כ� עונג היצירה. כחותיה

וצרי� כל יוצר  . את תעופת חייה העצמיי�,מוצאת היא את מנוחתה
שלא יקו� ביסורי האהבה של , לחשוב חשבונו של עול� זה

 כי רק על יד� יזכה לאות� הענוגי� העליוני� המופלאי� ,היצירה
שלפי ,  ולא ידאב רוחו בקרבו ג� א� רבו יסוריו היצירתיי�,שלה

ולעול� אל יבקש את התענוגי� . מדת� יגדלו העונג והברכה
 , כי אז ה� אובדי� את עדינות ערכ�,העדיני� לבד� בלא יסוריה�

 כי א� דוקא על ידי אותו ,להואי� האור החי מתגלה מהוד של מע
לשמח ביסורי� שה� ה� מקורי , המירוק של ההסכמה הנפשית

 .העידוני�

404

‡Ï ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 ע� , צריכה היא לרוח אהבה,והיצירה הרוחנית בכלל, המחשבה

אבל ההתגשמות המעשית של החיי� . חוש של עונג אצילי
ורוח . ורהצריכה היא לגב, זוהי הקדושה שבחיי�, הרוחניי�

הגבורה הנועד להפראת היצירה העליונה עד כדי הוצאת תולדות 
שש� שרוי , העליו� בחסד הגנוז  נושבת היא מתו� העז,מעשיות

השוטפת , רוחב הדעת ושלות המחשבה, העד� של העונג האצילי
,  מלאי� הוד והדר,מתו� עצמותה שטפי פלגי� של אוצרות חיי�

שכל הצער הגדול והחבלי� של  ,תפארת ומלכות, גדולה וקדושה
, הלידה הרוחנית מתהפכי� על יד� למקורות של עונג נעי� ונפלא

ומהפכי� את כל בלהותיו למגדל  ,המחיי� ג� כ� את המות, זיו חיי�
עז והדר לבושה ותשחק ליו� . עז ומבצר מלא בטחו� ואומ� לבב

 . אחרו�
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 צריכה היא לרוח אהבה ע� ,היצירה הרוחנית בכללו, המחשבה
אבל ההתגשמות המעשית של החיי� . חוש של עונג אצילי

ורוח . צריכה היא לגבורה, זוהי הקדושה שבחיי�, הרוחניי�
עד כדי הוצאת תולדות , הגבורה הנועד להפראת היצירה העליונה

שש� שרוי , העליו� בחסד הגנוז  נושבת היא מתו� העז,מעשיות
השוטפת , רוחב הדעת ושלות המחשבה, העד� של העונג האצילי

,  מלאי� הוד והדר,מתו� עצמותה שטפי פלגי� של אוצרות חיי�
 שכל הצער הגדול והחבלי� של ,תפארת ומלכות, גדולה וקדושה

, הלידה הרוחנית מתהפכי� על יד� למקורות של עונג נעי� ונפלא
י� את כל בלהותיו למגדל ומהפכ ,המחיי� ג� כ� את המות, זיו חיי�

עז והדר לבושה ותשחק ליו� . ואומ� לבב, עז ומבצר מלא בטחו�
 . אחרו�
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, צרי� האד� לתפוש בבירור מה הוא הדבר הרוחני הדוחק את לבבו

בלא הודעה נפשית מתוכ� הסבה של , המעציבו וממהר את חייו
חפשי� ומוצאי� איזה על פי רוב כשמ. אותה העצבנות והמרירות

 והאמת היא הרבה יותר ,היא רק סבה שטחית, סבה למצב נפשי זה
אבל . עמוקה מכל מה שמצטייר ומתרש� בעני� זה בידיעה הברורה

 ‡Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Êˆ˜(
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הדוחק את , ר הרוחנימה הוא הדב, צרי� האד� לתפוש בבירור
בלא הודעה נפשית מתוכ� הסבה , המעציבו וממהר את חייו, לבבו

על פי רוב כשמחפשי� ומוצאי� . של אותה העצבנות והמרירות
 והאמת היא הרבה ,היא רק סבה שטחית, איזה סבה למצב נפשי זה

.יותר עמוקה מכל מה שמצטייר ומתרש� בעני� זה בידיעה הברורה
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התביעה , העצבו� הרוחני הזה הוא הוא החומר של שירת הנשמה
היא מתאבקת ע� כל הלחצי� . שהנשמה תובעת את חופשה

,  עליוני�,חיי� אציליי�, יי דרורהיא חפצה ח, הלוחצי� אותה
  מפני הרתוקות,והיא אינה מוצאה אות�, ברורי� ובהירי�

על כ� ראוי מאד .  וזהו סוד עצבונה,שהיא אסורה בה�, החמריי�
ולדלות מתו� , לעמוד עד כמה דאפשר על המעמד הנפשי הזה

 כי סו� כל סו� ,רוממותnתהו� המחשכי� הלזה רב פניני� ורגשות 
הרי היא  אישה של הנשמה אל האד� באיזה אופ� 125ההתודעות
 עומדת להגלות אחרי Â‡Â‰ Â‰ÚÂ˘È¯,  של גאולה היא˙ÙÁבעצמה 

, והדברי� הללו שזכרנו הנ� נוהגי� באיש יחיד. הקדרות הזאת
 ,לפעמי�. נוהגי� במובני� שוני�, ג� כ� בכללות האומה ונוהגי�

ושבי מחשבות  מתגלי� המעמדי� הללו על ידי ח,בעקר בחיי הכלל
ויש שהקול נשמע . המקשיבי� את הד הקול של העול� ,מצוייני�
 והעצבנות הזאת בעצמה ,העצבנית מחזיו� הכלל כולו בתכונתו

 .הולכת ונוהרת, והיא הולכת ובאה, היא מבשרת גאולה

, הנשמה ני הזה הוא הוא החומר של שירתאבל העצבו� הרוח
כל  היא מתאבקת ע�. התביעה שהנשמה תובעת את חופשה

 חיי� אציליי�, היא חפצה חיי דרור, הלחצי� הלוחצי� אותה
 והיא אינה מוצאה אות� מפני הרתוקות, ברורי� ובהירי�, עליוני�

על כ� ראוי מאד . וזהו סוד עצבונה. שהיא אסורה בה�, החמריי�
ולדלות מתו� , ד עד כמה דאפשר על המעמד הנפשי הזהלעמו

כי סו� כל סו� . תהו� המחשכי� הלזה רב פניני� ורגשות רוממות
הרי היא  שהואהתודעותה של הנשמה אל האד� באיזה אופ� 

אחרי ,  עומדת להגלותÚÂ˘È‰ ¯Â‡Â‰,  של גאולה היא�Ù‰בעצמה 
, ש יחידוהדברי� הללו שזכרנו הנ� נוהגי� באי. הקדרות הזאת

לפעמי� . נוהגי� במובני� שוני�, ג� כ� בכללות האומה ונוהגי�
בעקר בחיי הכלל מתגלי� המעמדי� הללו על ידי חושבי מחשבות 

ויש שהקול נשמע . המקשיבי� את הד הקול של העול� ,מצוייני�
והעצבנות הזאת בעצמה . העצבנית מחזיו� הכלל כולו בתכונתו

 .הולכת ונוהרת,  ובאהוהיא הולכת, היא מבשרת גאולה
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, עולה רעיו� על הלב. פת איזה יראה בעת יצירת המחשבותקיש שתו

מכיר הוא החושב את הצור� הגמור של התפשטות ענפיו לרוחב 
הסתעפותו ,  והתפתחותוידורוחאת הכרח , ושרשיו לעומק

נות צוי כל החשבוי במ,בכל עומק חידושו ובירורו, והתילדותו
 .רות אותוי וממצ, ולהמו� המחשבות הסובבות אותו,השייכי� לו

והוא נשאר ע� המחשבה הגולמית כמו , ויראה של תוהו תוקפתו
או שעל ידי דוחקה של יראה זו הוא מבקש לו רק שביל אחד , שהיא

רק , ואי� המחשבה פורצת את כל החומות של מאסרה ,בעלטה זו
וא נענה ונדכא מלח� וה,  אחד היא מתפשטת בכבדותר�מח

zeidl והעול� הנזקק ,  והיצירה לקויה,המחשבה הצרה
nאמנ� יחש יש . ברעב וצמאו�, היוצרי� המחשבתיי� שרוי באופל

, אל המצב המוסרי,  שהיא חרדה של חלישות,בודאי ליראה זו
 ,היכולה להעשות מיד, שהוא צרי� להתתק� על ידי תשובה פנימית

 ÊÓ‚‰עמי� שהדבר מתיחש ג� כ� למצב יש לפ. בטוהר רצו� ורעיו�
 היותר י�ושהיחאו ,  ויש שמעמד העול� הכללי,והחלשות הגופנית

ועל . ה� ה� הגורמי� את עוצר רח� הרוחני הזה, קרובי� לו מה�
על ידי הכרת , על ידי הרבות אור הדעת, לפי ער�, כול� מתגברי�

ו סו� כל סו� צרי� האד� לגאול את חלקי נשמת. כוביסבת הע
לאמר , לפדות את אסירי מחשבותיו ממאסריה�, מגליותיה�

וכשאד� רוצה לגאול את אותו . לאסורי� צאו לאשר בחש� הגלו
ה� ה� המחשבות והציורי� , ההמו� הרב של היצורי� הרוחניי�

, המבקשות פדיונ� בכל עז ומר�, מותישה� בריות חיות וקי, הרבי�
 והוא, וז בנשמתובאה לו הופעה פנימית מאורו של משיח הגנ

, והול� האור ומתפשט. ומהוה אור חדש בעולמו, מחולל גאולה
. עד באו אל שורש מקוריותו, מתרחב ומתענ�, חודר ומתעמק

, ורגשי גאולה ואומ� מחילי� להיות מתחוללי� בלבבות רבות
של תיקו� העול� , של שיבת בני� לגבול�, תנועות של תחיה כללית

הולכי� ה� ומתלבשי� , צרי� ומתרבי�ושל קוממות הריסותיו מתי
 יוצרי� ,מתקשרי� בגויות,  יורדי� ה� לי� החיי�,בצורות שונות
ומאשמני� ק� ע� .  הנאותי� לה�,מזגי� וטבעי�, תכונות וערכי�

 ,מתחיל את פעולתו. טל תורה של תחיה, וטל אורות, לגאולה
יחיו . ומתגלי�  באי�, הגדולה,רסיסי� מתחית המתי� העולמית

כי טל אורת טל� ואר� , הקיצו ורננו שוכני עפר, מתי� נבלתי יקומו�
 והגבורה העליונה לוקחת את ,והיראה החלושה סרה. רפאי� תפיל

כי בשת ,  ואל תכלמי כי לא תחפירי,אל תיראי כי לא תבושי. מקומה
שי� ועלי� עוכי ב. עלומי� תשכחי וחרפת אלמנותי� לא תזכרי עוד

כי ימי� . ש ישראל אלהי כל האר� יקראו קדאל�ווג, צבאות שמו' ד
כל כלי , וערי� נשמות יושיבו, וזרע� גוי� יירש, ציוושמאל תפר

זאת , וכל לשו� תקו� את� למשפט תרשיעי, יוצר עלי� לא יצלח
 .'וצדקת� מאתי נא� ד' נחלת עבדי ד
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, עולה רעיו� על הלב.  יראה בעת יצירת המחשבותפת איזהקיש שתו
, את הצור� הגמור של התפשטות ענפיו לרוחב, מכיר הוא החושב

הסתעפותו ,  והתפתחותוהידורואת הכרח , ושרשיו לעומק
 במצוי כל החשבונות ,בכל עומק חידושו ובירורו, והתילדותו

 .וממצרות אותו. השייכי� לו ולהמו� המחשבות הסובבות אותו
והוא נשאר ע� המחשבה הגולמית כמו , ויראה של תוהו תוקפתו

או שעל ידי דוחקה של יראה זו הוא מבקש לו רק שביל אחד , שהיא
רק , ואי� המחשבה פורצת את כל החומות של מאסרה ,בעלטה זו

והוא נענה ונדכא מלח� ,  אחד היא מתפשטת בכבדותמרחק
היוצרי� lוהעול� הנזקק ,  והיצירה לקויה,המחשבה הצרה

אמנ� יחש יש בודאי . ברעב וצמאו�, המחשבתיי� שרוי באופל
שהוא צרי� , אל המצב המוסרי, שהיא חרדה של חלישות. ליראה זו

היכולה להעשות מיד בטוהר רצו� , להתתק� על ידי תשובה פנימית
 והחלישות ‰ÓÂÁ¯יש לפעמי� שהדבר מתיחש ג� כ� למצב . ורעיו�

 היותר קרובי� לו היחסי�או ,  הכלליויש שמעמד העול�. הגופנית
ועל כול� . ה� ה� הגורמי� את עוצר רח� הרוחני הזה, מה�

על ידי הכרת סבת , על ידי הרבות אור הדעת, לפי ער�, מתגברי�
סו� כל סו� צרי� האד� לגאול את חלקי נשמתו . העכוב

לאמר , לפדות את אסירי מחשבותיו ממאסריה�, מגלויותיה�
וכשאד� רוצה לגאול את אותו . אשר בחש� הגלול, לאסורי� צאו

ה� ה� המחשבות והציורי� , ההמו� הרב של היצורי� הרוחניי�
, המבקשות פדיונ� בכל עז ומר�, שה� בריות חיות וקימות, הרבי�

 והוא, הגנוז בנשמתו, באה לו הופעה פנימית מאורו של משיח
, פשטוהול� האור ומת. ומהוה אור חדש בעולמו, מחולל גאולה

. עד באו אל שורש מקוריותו, מתרחב ומתענ�, חודר ומתעמק
, חילי� להיות מתחוללי� בלבבות רבותzורגשי גאולה ואומ� מ

של תיקו� , של שיבת בני� לגבול�, תנועות של תחיה כללית
הולכי� ה� ,  מתיצרי� ומתרבי�, ושל קוממות הריסותיו,העול�

מתקשרי� , חיי� יורדי� ה� לי� ה,ומתלבשי� בצורות שונות
. מזגי� וטבעי� הנאותי� לה�,  יוצרי� תכונות וערכי�,בגויות

.  של תחיהlh ,טל תורה, וטל אורות, ומאשמני� ק� ע� לגאולה
רסיסי� מתחית המתי� העולמית הגדולה באי� . מתחיל את פעולתו

כי טל , הקיצו ורננו שוכני עפר, יחיו מתי� נבלתי יקומו�. ומתגלי�
 והגבורה ,והיראה החלושה סרה. � רפאי� תפילואר, אורת טל�

 ואל תכלמי כי ,אל תיראי כי לא תבושי. העליונה לוקחת את מקומה
וחרפת אלמנותי� לא תזכרי , כי בשת עלומי� תשכחי, לא תחפירי

וגאל� קדש ישראל אלהי כל , צבאות שמו' כי בעלי� עשי� ד. עוד
וערי� נשמות , יירשוזרע� גוי� , כי ימי� ושמאל תפרצי. האר� יקרא

וכל לשו� תקו� את� למשפט , כל כלי יוצר עלי� לא יצלח, יושיבו
 .'נא� ד, וצדקת� מאתי' זאת נחלת עבדי ד, תרשיעי

407

‚Ù˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
zeipr jezn d`ay dgny yie , יש עצבו� שבא מעושר רוחני

zrcd .מתגברות ,הא כיצד ÈÏÚחזיונות מחזיונות באי� ,  ההופעות
 ובספרי� היותר קדושי� , בספרי��ËÈ·ÓÈ ‡ הרוחניות È�ÈÚנגד ל

מנביעי� ה� בכח� , ומעינותיה� חיי� ומפכי�, והיותר נשגבי�
, ועל כל חזיו� נולד המיו� פנימי.  פנימה מעינות רבי�ÁÂ¯·Èהמקורי

 ‚Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚¯-„¯( 
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,  ההופעותÂ�ÈÏÚמתגברות ? דהא כיצ, יש עצבו� שבא מעושר רוחני
 Â�‡ ÌÈËÈ·Ó , הרוחניותÂ�È�ÈÚחזיונות מחזיונות באי� לנגד 

ומעינותיה� , והיותר נשגבי�,  ובספרי� היותר קדושי�,בספרי�
 פנימה מעינות ·¯Â�ÁÂמנביעי� ה� בכח� המקורי , חיי� ומפכי�

ראשית?מהיכ� כל זה בא, ועל כל חזיו� נולד המיו� פנימי. רבי�
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.  מהיכ� הוא נמש�, וודאותו,ו�יהחז ראשית ,מהיכ� כל זה בא
 והעצבו� הזה מעד� .חת עשרהוהנשמה מצטערת בעצבונה על שמ

ומרטיב את הלשד של החיי� , מחדד את השכל, את הרוח
והקשבות , ומקוריות של מקוריות, וידיעות מקוריות. הרוחניי�

וה� באות ע� תעודות , נולדות, גדולות ורחבות, רבות ער�
ובמקו� העליו� . וה� מעלות את הנשמה למקו� עליו�, �יהודאיות

העשירות ,  על הודאיות החדשות, מחדש,באה השאלה עוד הפע�
, שבתחלה מופעת היא בכליל הודה ביפעת שמחתה, היותר עליונה

 . לבא בקהלÂ‰ ¯˘Î‡א� , ב� מי זה העל�, ואחר כ� באה השאלה
 .ומבקש ומוצא,  מבקש לו נתיבות,והרעיו� המחקרי חוזר ונעור

 באה לכח של ,והודאיות החדשה משתרשת עמוק עמוק בנשמה
דחיפה חזקה להשפיע ולהחטיב את החיי� של חוג רחב , פעולה

 כל העושר ,שעל ידה הכל נשכח, עד העליה החדשה, באה ומפעמת
טהור , אויר דכי, וציורי� מעול� יותר עליו� באי�, העבר גז וחל�

 ועל דבר העבר ,בצורה שלא פוללה מעול�, מאורות זורחי�, ורענ�
,  היצירה הולכת ומתרבה,ההוה והעתיד מלבב ומנעי�, אי� זכרו�

 ומכניס עצבו� ,והנה רוח חקר בא. צהיוהודאיות עולה למרו� ק
אשר לא ספר . וגילוי עול� מתוק�, כדי להוליד שמחה עליונה, חדש

 . ואשר לא שמעו התבוננו,לה� ראו

והנשמה מצטערת בעצבונה על ?  וודאותו מהיכ� הוא נמש��החזו
, מחדד את השכל, והעצבו� הזה מעד� את הרוח, שמחת עשרה

, וידיעות מקוריות. ומרטיב את הלשד של החיי� הרוחניי�
, גדולות ורחבות, רבות ער�, והקשבות, ומקוריות של מקוריות

 הנשמה וה� מעלות את, ודאיות�וה� באות ע� תעודות , נולדות
 על ,ובמקו� העליו� באה השאלה עוד הפע� מחדש. למקו� עליו�

שבתחלה מופעת היא , העשירות היותר עליונה, הודאיות החדשות
ב� מי זה , ואחר כ� באה השאלה, ביפעת שמחתה, בכליל הודה

 מבקש לו ,והרעיו� המחקרי חוזר ונעור?  לבא בקהל¯‡ÈÂא� , העל�
ות החדשה משתרשת עמוק עמוק והודאי .ומבקש ומוצא, נתיבות
 ולהחטיב את ,דחיפה חזקה להשפיע,  באה לכח של פעולה,בנשמה

שעל ידה , עד העליה החדשה,  באה ומפעמת,החיי� של חוג רחב
וציורי� מעול� יותר עליו� , כל העושר העבר גז וחל�. הכל נשכח

בצורה שלא פוללה , מאורות זורחי�, טהור ורענ�, אויר דכיn, באי�
, ההוה והעתיד מלבב ומנעי�, ועל דבר העבר אי� זכרו�. ל�מעו

והנה רוח . והודאיות עולה למרו� קצה, היצירה הולכת ומתרבה
וגילוי , כדי להוליד שמחה עליונה, חקר בא ומכניס עצבו� חדש

 .אשר לא ספר לה� ראו ואשר לא שמעו התבוננו. עול� מתוק�
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 אי� כל מדרגת ודאי דומה . מדרגות עולות הודאיותגות אחרימדר

אמונה , רעיו� מרעיו�. לחברתה במדתה הכמותית והאיכותית
מובדלי� ה� זה מזה על פי מדת חיי הודאות המחיי� , מאמונה

,  בחביו� עז העתיד לבא,הודאי המוחלט שוכ� ברו� עול�. אות�
. י סתמיודא, הודאי שמו כ� תהלתו, אהיה אשר אהיה, עול� הבא

עד בא� לנהר , כול� אחוזי� זה בזה, נחלי� רבי� מתפרדי� ממנו
ודאי הוא ביחש לכל  ,ויובל אולי.  אוליÈÏ·Â, כולי האי ואולי, אולי

 לפי רובי , וה� ג� כ�.לכל המתאצל ומתפשט מאורו, הנוצר ממנו
והכל יונק ממקור הודאות .  כל אחד במדתו, ודאיי� ה�,ענפיה�

בכל , בכל עול�. הודאי שלמעלה מודאי, מוחלטהשפועה מהודאי ה
ונחל אולי מתחבר הוא ע� , עולה תמיד בעליתו מדת ודאותו, איש

וכול� יחד שואבי� לשד חייה� , מיסוד הודאות, הנהר היוצא מעד�
ממקור שאיבת הודאות , קותיממקור כל הודאיות וממקור כל הספ

ולפאר�  ,לרעננ�, להעלות�, להחיות�, הספקות שואבי� כלש
אי� שמחה , עז וחדוה במקומו, וש� מעו� השמחה. בפאר חי העול�

הספקות מתגלי� בשרש� הנאצל בצורת� . כהתרת הספקות
בצורה המחיה , בצורה החיובית הבריאה והרעננה שלה�, העליונה

 תופיע האורה , ובה� ועמ�,ועל יד� ומה�, את כל צדדיה�
המוחלטה בצורתה הודאות , ÈÈÁ ÏÂÚÌÈÓ מקור ששו� ,המופלגה

 הנצח ,מקור התפארת, מקור החסד, מקור הגבורה, האידיאלית
 כל , כל אדנות,מקור כל מלכות, מקור כל יסוד עולמי�, וההוד
כי ,  יצירה ועשיה, בריאה,כל גבורת אצילות, אדניכל כח , שלטו�
 . צור עולמי�' ביה ד

ג� או , גה אחת רוצה להתפאר בודאות יותר גדולה ממדתהיכשמדר
ממה , א� חפצה היא לשאוב ודאות יותר רחבה ומלאה מערכה

אז היא אובדת את , שהיא עלולה לה והיא יכולה לספוג אל תוכה
כור יכש,  צוללת היא אז במחשכי�,נכשלת היא ונופלת, משקלה

 עד אשר מתו� חשכה יאיר .נשברת היא ומתפוצצת, היא נעה ונדה
תה תעלה למקור קויומדת ספ ,ותתחדש ביצירה חדשה, אורה

 .כי טל אורת טל�,  ויקיצו וירננו שוכני עפר,הודאות

 „Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰¯-Â¯( 
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אי� כל מדרגת ודאי דומה , מדרגות אחר מדרגות עולות הודאיות
אמונה , רעיו� מרעיו�. במדתה הכמותית והאיכותית, לחברתה
המחיי� , דת חיי הודאותעל פי מ, מובדלי� ה� זה מזה, מאמונה

, הודאי המוחלט שוכ� ברו� עול� בחביו� עז העתיד לבא. אות�
. ודאי סתמי, הודאי שמו כ� תהלתו, אהיה אשר אהיה, עול� הבא

עד בא� לנהר , כול� אחוזי� זה בזה, נחלי� רבי� מתפרדי� ממנו
ודאי הוא ביחש לכל  ,ויובל אולי.  אולי‡Ï·Â, כולי האי ואולי, אולי
וה� ג� כ� לפי רובי , לכל המתאצל ומתפשט מאורו, צר ממנוהנו

, והכל יונק ממקור הודאות. ענפיה� ודאיי� ה� כל אחד במדתו
בכל , בכל עול�. הודאי שלמעלה מודאי, השפועה מהודאי המוחלט

ונחל אולי מתחבר הוא ע� , עולה תמיד בעליתו מדת ודאותו, איש
� יחד שואבי� לשד חייה� וכול, מיסוד הודאות, הנהר היוצא מעד�

, ממקור שאיבת הודאות, וממקור כל הספקות, ממקור כל הודאיות
לרעננ� ולפאר� , להעלות�, להחיות�,  כל הספקות שואבי�mynש

אי� שמחה , עז וחדוה במקומו, וש� מעו� השמחה. בפאר חי העול�
הספקות מתגלי� בשרש� הנאצל בצורת� . כהתרת הספקות

בצורה המחיה , ובית הבריאה והרעננה שלה�בצורה החי, העליונה
ועל יד� ומה� ובה� ועמ� תופיע האורה , את כל צדדיה�

הודאות המוחלטה בצורתה , ÏÓ ÌÏÂÚ‡ מקור ששו� ,המופלגה
מקור התפארת הנצח , מקור החסד, מקור הגבורה, האידיאלית

מקור כל מלכות כל אדנות כל , מקור כל יסוד עולמי�, וההוד
כי ביה , כל גבורת אצילות בריאה יצירה ועשיה, 'ד כל כח, שלטו�

כשמדרגה אחת רוצה להתפאר בודאות יותר גדולה . צור עולמי�' ד
או ג� א� חפצה היא לשאוב ודאות יותר רחבה ומלאה , ממדתה
אז , והיא יכולה לספוג אל תוכה, ממה שהיא עלולה לה, מערכה

היא אז צוללת . נכשלת היא ונופלת, היא אובדת את משקלה
עד אשר , נשברת היא ומתפוצצת, כשכור היא נעה ונדה, במחשכי�

ומדת ספקותה  ,ותתחדש ביצירה חדשה, חשכה יאיר אורהdמתו� 
 .כי טל אורת טל�,  ויקיצו וירננו שוכני עפר,תעלה למקור הודאות
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רוחו וכל אחד לפי מעלת , ה לזה זי�דומגות של הודאיות יאי� המדר

וסוד  .יודע הוא לשער את הערכי� הודאיי� שבכל תוכ� ועני�
מאירה בכל ו,  המוחלטההודאיתהאמונה מתפשט מראשית 

עד שפועלת את פעולתה באותה הודאיות הגנוזה בנהר , הענפי�
 ימצא ,וכל אשר יתרומ� יותר האד� והעול�. כולי האי ואולי, אולי

 אבל, א� בצד� החיצוני כי �שבה אי� הרפיו� ,הספקות �אותשכל 
 והיסוד התחתיתי. �בה הרי הודאיות הולכת ומתגברת �בפנימיות

מיסוד , של המעשי� בנוי הוא דוקא על פי הרז הפנימי של הערכי�
ונמצא שה� כלולי� בהודאיות ,  אבא יסד ברתא,החכמה העליונה

 ,ובשילוב� של אלה שני הכחות הנפלאי�. ברית עול�, המוחלטה
המחשבה האצילית והמעשה המתוה את העול� , ריתהראשית והאח

 ,הודאיות חודרת ובוקעת בכל אות� המסלות, והחיי�
שמו כ�  וכול� מאירי� באור הודאי, הממוצעי�, האספקלריאות

 .תהלתו

 ‰Ï ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ê¯( 

miiniptd mii`ced mikxrd 

עלת רוחו וכל אחד לפי מ, דומות זו לזואי� המדרגות של הודאיות 
וסוד  .יודע הוא לשער את הערכי� הודאיי� שבכל תוכ� ועני�

מאירה בכל ה,  המוחלטההודאיותהאמונה מתפשט מראשית 
עד שפועלת את פעולתה באותה הודאיות הגנוזה בנהר , הענפי�

, ימצא, וכל אשר יתרומ� יותר האד� והעול�. כולי האי ואולי, אולי
 אבל,  כי א� בצד� החיצוני�שבההספקות אי� הרפיו�  אות�שכל 

 והיסוד התחתיתי. בה� הרי הודאיות הולכת ומתגברת בפנימיות�
מיסוד  ,של המעשי� בנוי הוא דוקא על פי הרז הפנימי של הערכי�

בהודאיות  ונמצא שה� כלולי�,  אבא יסד ברתא,החכמה העליונה
 ,ובשילוב� של אלה שני הכחות הנפלאי�. ברית עול�, המוחלטה

העול�  המחשבה האצילית והמעשה המתוה את,  והאחריתהראשית
 ,הודאיות חודרת ובוקעת בכל אות� המסלות, והחיי�

שמו כ�  וכול� מאירי� באור הודאי, הממוצעי�, האספקלריאות
 .תהלתו
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רו בעומק הציור והודאות י עולה על חב,כל מתבונ� בעל הסתכלות
 .תית אשר להמציאות הרוחנית הצורתיתהגדולה של הישות האמ

וכל המכשירי� התרבותיי� אינ� אלא דרכי� אי� להגיע את הבריות 
שכשאד� מגיע למדתה העליונה הרי , עדינות העליונה הזאתdלידי 

 .וישחק ליו� אחרו�, הוא צרור בצרור החיי�

 ÂÏ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á¯( 

ze`ced zcn 

ולה על חברו בעומק הציור והודאות כל מתבונ� בעל הסתכלות ע
 .הגדולה של הישות האמתית אשר להמציאות הרוחנית הצורתית

הבריות  וכל המכשירי� התרבותיי� אינ� אלא דרכי� אי� להגיע את
שכשאד� מגיע למדתה ,  העליונה הזאתze`cedלידי עדינות 

 .וישחק ליו� אחרו�, הרי הוא צרור בצרור החיי� העליונה
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המסתכלי� הפנימיי� אינ� מופרעי� כלל במהל� הגיונותיה� מפני 

ה� .  סדר�ע�שאינה הולמת , הסדר של ההסתכלות החיצונה
והסתירות שבאות מעול� אחר , יודעי� שעולמ� עול� ודאי הוא

שכל , ולאמת לה� האמת אווברור ה .אינ� תופסות מקו� אצל� כלל
שאי� לו ער� כלל , י השכל המצומצ�הסתירות אינ� אלא לפי תנא

, ומתו� ידיעה בהירה זו. ע� האמת הגדולה בהחלטתה העצמית
, כל מה שה� יותר מתכנסי� בעולמ�, ההולכת לפניה� הלו� ואור

miyrp md , חיי קודש ואור תורת אלהי� חיי�, המלא אור וחיי�
l` ixeaib xzei.126 

 ÊÏ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á¯( 

qnd ze`cemiiniptd milkz 

המסתכלי� הפנימיי� אינ� מופרעי� כלל במהל� הגיונותיה� מפני 
ה� .  סדר�אתשאינה הולמת , הסדר של ההסתכלות החיצונה
, שבאות מעול� אחר, והסתירות, יודעי� שעולמ� עול� ודאי הוא

, לאמתה לה� האמת וברורה היא, אינ� תופסות מקו� אצל� כלל
שאי� לו ער� ,  תנאי השכל המצומצ�שכל הסתירות אינ� אלא לפי

ומתו� ידיעה בהירה . בהחלטתה העצמית, כלל ע� האמת הגדולה
כל מה שה� יותר מתכנסי� , ההולכת לפניה� הלו� ואור, זו

ixd , ואור תורת אלהי� חיי�, חיי קודש, המלא אור וחיי�, בעולמ�
dliv`d mze`cea milrzn md. 
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כשמוצאי� . ת העליונות אי� מקו� לשאול מהיכ� יודעי�על הידיעו

, מתאימות זו לזו, ואוצר ידיעות מסודרות, בקרב הנשמה רוח עליו�
 אינה כי ,כל הידיעה הבאה מתו� מחקר. זהו היותר עליו� שבברורי�

שהנשמה מפכה מקרב , א� אמצעי אי� להגיע לידיעה עליונה זו
 ,ר לבא למדה עליונה זוהאמצעי היותר מוכש. עומק עמקי� שלה

 .והגיו� רזי תורה, בכל כח'  דבקות בדאוה

 ÁÏ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë¯( 

ze`ced xexa 

כשמוצאי� . מהיכ� יודעי�, על הידיעות העליונות אי� מקו� לשאול
, מתאימות זו לזו, ואוצר ידיעות מסודרות, בקרב הנשמה רוח עליו�

דיעה הבאה מתו� מחקר אינה כי כל הי. זהו היותר עליו� שבברורי�
שהנשמה מפכה מקרב , א� אמצעי אי� להגיע לידיעה עליונה זו

האמצעי היותר מוכשר לבא למדה עליונה זו . עומק עמקי� שלה
 .והגיו� רזי תורה, בכל כח',  דבקות בדהיא
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קות מתפשטי� לפי אותה המדה שהאורה האלהית אינה יצללי הספ

וכפי ההתעמקות העצמית שלה ככה , וסה בפנימיות מהות החיי�תפ
על כ� . 'מלא כח ד, ונעשה הלב אמי�, היא מזהרת ושוללת כל ספק

והתנועות , ובאופני הרגשות,  בסדר החיי�,הכלכלה הרוחנית
כשהיא עשויה על פי תוכ� הקודש של האורה , המעוררות אות�

שכל צללי , העליונההיא בעצמה מאירה את אור האמונה , האלהית
 . עד שיפוח היו� ונסו הצללי�. קות נסי� ממנהיהספ

 ËÏ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë¯( 

zewtqd zlily 

צללי הספקות מתפשטי� לפי אותה המדה שהאורה האלהית אינה 
וכפי ההתעמקות העצמית שלה ככה , תפוסה בפנימיות מהות החיי�

על כ� . 'מלא כח ד, אמי�ונעשה הלב , ושוללת כל ספק, היא מזהרת
והתנועות , ובאופני הרגשות, הכלכלה הרוחנית בסדר החיי�

כשהיא עשויה על פי תוכ� הקודש של האורה , המעוררות אות�
שכל צללי , היא בעצמה מאירה את אור האמונה העליונה, האלהית

 . עד שיפוח היו� ונסו הצללי�. הספקות נסי� ממנה
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מתחלה מתקבלי� הלימודי� העליוני� בתור ספק הראוי לדו� בו 

המפליגה כל דבר שלא הורגלה , הטפשות. יובל אולי, ולהיות נשמע
 והרי הוא נכנס בחדרי חדרי� של גדולות ,סרה מרוח האד�, בו

קדושה , בינה, תלמוד, וכל מה שמוסי� שכל. ונצורות שלא ידע�
עד שזוכה לזריחה  ,עי� אצלוככה הולכי� הדברי� ומוכר, וטהרה

הרי , ולפי המדה שהספק משמש אצלו. אהיה ודאי, של אור הודאות
שהיא המדה המחזקת את תוכ� הספק להכריעו , הוא זקוק ליראה

הרי , ובכל צעד שהוא צועד לצד ההכרעה והודאות. לצד הטוב
, היראה התחתונה מתהפכת בעצמה לאור של יראה עליונה

. וענוה הגדולה מכול�, דולה של אהבהוהזרחה ג, אידיאלית
 . הרי הוא צדיק מושל ביראת אלהי�, וכשהוא מתעלה מעל כל ספק

, כשרואי� הצדיקי� שמיד שה� מתעסקי� בגנזי המל� של רזי תורה
מלאה , עדינה, מקבלת היא צורה תקיפה, נשמת� מתרפאת והולכת

הרי הודאות הרוממה , תנחומות ועזוז קודש בגבורה עליונה
דאנא עתיד , של ש� אהיה,  ואור עול� הבא,תגברת בקרב�מ

ומכח קדושה טמירה ונפלאה זו ה� מזכי� . מאיר בה�, לאתגלאה
, למחול את כל חטאות דור�, ולפושעי� יפגיעו, את כל העול� כולו

המאיר לעול� , ולמלא את העול� חסד ורחמי� מאור פני מל� חיי�
 .miig jln ipt xe`a .כולו בכבודו

È‚‰ Ó ˘„Â˜‰ ÔÂ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'È¯( 

cizrde ze`ced zgixf 

 ,הראוי לדו� בו, מתחלה מתקבלי� הלימודי� העליוני� בתור ספק
המפליגה כל דבר שלא הורגלה , הטפשות. יובל אולי, ולהיות נשמע

והרי הוא נכנס בחדרי חדרי� של גדולות . סרה מרוח האד�, בו
קדושה , בינה,  תלמוד,וכל מה שמוסי� שכל. שלא ידע�, ונצורות
עד שזוכה לזריחה  ,ככה הולכי� הדברי� ומוכרעי� אצלו, וטהרה

, ולפי המדה שהספק משמש אצלו. ודאי, אהיה, של אור הודאות
שהיא המדה המחזקת את תוכ� הספק , הרי הוא זקוק ליראה

, ובכל צעד שהוא צועד לצד ההכרעה והודאות. להכריעו לצד הטוב
, תהפכת בעצמה לאור של יראה עליונההרי היראה התחתונה מ

. הגדולה מכול�, וענוה, והזרחה גדולה של אהבה, אידיאלית
. הרי הוא צדיק מושל ביראת אלהי�, וכשהוא מתעלה מעל כל ספק

שמיד שה� מתעסקי� בגנזי המל� של רזי , כשרואי� הצדיקי�
, עדינה, מקבלת היא צורה תקיפה, נשמת� מתרפאת והולכת, תורה

הרי הודאות הרוממה , ועזוז קודש בגבורה עליונה, נחומותמלאה ת
דאנא עתיד , של ש� אהיה, ואור עול� הבא. מתגברת בקרב�

ומכח קדושה טמירה ונפלאה זו ה� מזכי� . מאיר בה�, לאתגלאה
, למחול את כל חטאות דור�, ולפושעי� יפגיעו, את כל העול� כולו

המאיר לעול� , חיי�ולמלא את העול� חסד ורחמי� מאור פני מל� 
 .כולו בכבודו
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הודאיות מתחילה להופיע בהזרחתה של הנשמה מאור של כולהו 

אבל כל זמ� . בהודו ונצחו, בחידורו וגדלו, של הקפת הכל, עלמי�
א� על פי שממנו ג� כ� מוזרחי� לה ,Á„‡שהיא חבושה בעול� 

 ‡Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡È¯(
zexrydde zillkd ze`ced 

הודאיות מתחילה להופיע בהזרחתה של הנשמה מאור של כולהו 
אבל כל זמ� . בהודו ונצחו, בחידורו וגדלו, של הקפת הכל, עלמי�

א� על פי שממנו ג� כ� מוזרחי� לה, ÁÂÈÓ„יא חבושה בעול�שה
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משמחי� , חלי� חדשי� ולפעמי� שוטפי� ממנו נ,אורי� גדולי�
ולא . מכל מקו� צל הספקנות יוכל להגיע שמה, ומעודדי� כל רוח

כאותו העול� העליו� , יובל סת� יקרא שמו של אותו העול� הפרטי
מקו� התחלת� , כי א� יובל אולי, הכללי המוזרח מבינה העליונה

ומאות� ההתחלות . שה� פתחי חכמה, של ההשערות הגדולות
 שש� הבטחה , לטרקליני� הפנימיי�סנכנ האד� ,ההשעריות

 . גוזר ומקיי�,אומר ועושה, רה הפועלתיהאמ ,והודאיות

משמחי� , ולפעמי� שוטפי� ממנו נחלי� חדשי�. אורי� גדולי�
ולא . מכל מקו� צל הספקנות יוכל להגיע שמה, ומעודדי� כל רוח

כאותו העול� העליו� , יובל סת� יקרא שמו של אותו העול� הפרטי
מקו� התחלת� , � יובל אוליכי א, בינה העליונהdהכללי המוזרח מ

ומאות� ההתחלות . שה� פתחי חכמה, של ההשערות הגדולות
שש� הבטחה .  לטרקליני� הפנימיי�סההשעריות האד� נכנ

 . גוזר ומקיי�,אומר ועושה, האמרה הפועלת, והודאיות
È · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
,  ה� השירי� היותר נשגבי�,ההשערות האפשריות בתוכני הקודש

והוד המוסר ונצחו . היותר עליונה בה� ועל יד� מתגלהוהאמת 
נמש� על פי יסוד התגלות חזיונות הגודל של כל האפשרות של 

 .בהויה כולה, אושר הקודש

 ·Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·È¯( 

zeabypd zexrydd 

, ההשערות האפשריות בתוכני הקודש ה� השירי� היותר נשגבי�
והוד המוסר ונצחו . ל יד� מתגלהוהאמת היותר עליונה בה� וע

נמש� על פי יסוד התגלות חזיונות הגודל של כל האפשרות של 
 .בהויה כולה, אושר הקודש
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ר ומדומה ואפשר להיות י כל המצוי,בקדושה אי� גוזמא במציאות

טת יוזה היה הגרעי� העליו� של ש. הוא באמת מצוי, בציור
באשר לא יכלה ,  האסכוליתהסופיוליה הפשדחתה אות, המדברי�

וכל . באמת  שרוי רק בכנסת ישראל˙‰‡Óאור y. לברר את עצמה
וע� חכ� ונבו� הגוי , �גדל באומתנו בהדר גאו� �והנהחכמות היו 

 .הגדול הזה

 ‚Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·È¯( 

ievnd xyt`d 

להיות מדומה ואפשר dכל המצויר ו. בקדושה אי� גוזמא במציאות
וזה היה הגרעי� העליו� של שטת . הוא באמת מצוי, בציור

באשר לא יכלה , שדחתה אותה הפלסופיא האסכולית, המדברי�
.  שרוי רק בכנסת ישראלבאמת ‡�ÂÓ‰ אור `mpn. לברר את עצמה

וע� , גדל� באומתנו בהדר גאו� dpiidze והנ�וכל החכמות היו 
 .pidl` xace mlerl mewi e,חכ� ונבו� הגוי הגדול הזה
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 וכש� שאינ� ,ההשגות הרוחניות מתגלות לאד� בדר� פתאומי

ככה אינ� נופלות תחת ההדרגה של מדידת , נופלות תחת הזמ�
האפשרות והנמנעות באותה המדה שהאמת הזאת נמדדת בהשגות 

מו� יכי א� בק, הבאות לא בדר� שט� של נחלי�, שכליות אטיות
 . טיפי�טיפי�

 „Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚È¯( 

zerpnpe zexyt`l lrnn 

וכש� שאינ� . ההשגות הרוחניות מתגלות לאד� בדר� פתאומי
ככה אינ� נופלות תחת ההדרגה של מדידת , נופלות תחת הזמ�

האפשרות והנמנעות באותה המדה שהאמת הזאת נמדדת בהשגות 
כי א� בקמו� , חלי�הבאות לא בדר� שט� של נ, שכליות אטיות

 .טיפי� טיפי�
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 וכל מה שהוא , מציאות ממש הוא,כל מה שנולד מהשכלת השכל

וכל מה . מציאותו יותר חזקה ויותר פועלת, מושכל ביותר בירור
ככה היא , שהאיכות של ההשכלה היא יותר גבוהה ויותר מקפת

האיכות החשובה . יי�יותר מחיה ומפרה את הרוח לעשות פרי של ח
לפי הער� , וכל מה שנובע מרוחה, באי� סו� היא ההשכלה האלהית
. קשר החיי� שבו יותר אמי� הוא, של קישור הדבר במקורו האלהי

 מרגישי� בשביל כ� אומ� חייה� ,והדבקי� באלהי� באמת
המעד� והמשמח , ואומ� החיי� הוא המחזק. במחשבה האלהית

 .  אגילה באלהי ישעי,עלוזהא' ואני בד. שמחה עליונה

 ‰Ó ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚È¯( 

ze`ivnde lkynd 

וכל מה שהוא . כל מה שנולד מהשכלת השכל מציאות ממש הוא
וכל מה . ויותר פועלת, מציאותו יותר חזקה, מושכל ביותר בירור

ככה היא , ויותר מקפת, שהאיכות של ההשכלה היא יותר גבוהה
האיכות החשובה . ת הרוח לעשות פרי של חיי�יותר מחיה ומפרה א

לפי הער� , וכל מה שנובע מרוחה, באי� סו� היא ההשכלה האלהית
. קשר החיי� שבו יותר אמי� הוא, של קישור הדבר במקורו האלהי

והדבקי� באלהי� באמת מרגישי� בשביל כ� אומ� חייה� 
המעד� והמשמח , ואומ� החיי� הוא המחזק. במחשבה האלהית

 . אעלוזה אגילה באלהי ישעי' ואני בד. ה עליונהשמח
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התפשטות הידיעה האלהית על דברי� שלא היו במציאות כעל 

, הוא רק דבר צירופי ביחש להשגת נבראי�, דברי� שבאו במציאות
, הכל יש כבר במציאות, אבל באמתת המציאות לגבי העני� האלהי

 ונמצא שהכל ,ידיעתו וחפצו, ל ברוחושכל מה שהיה הוה ויהיה הכ
אלא , ÌÈ‰Ï‡‰ È·‚Ïמצוי בבחירה היותר עליונה של המציאות 

 אי� אנו יכולי� להשיג שו� דבר של מציאות כי א� עד ,שלגבי דיד�
 עד שירדו ויהיו הדברי� ,שתגרע מציאותו על ידי הצמצומי� הרבי�

, אונמצא שכלל גדול הו. גת המציאות למציאותנוישוי� במדר
מפני ,  מה שיש במציאותwx  מקפתid mb` שהידיעה האלהית

 החק ,axc`e`, שאי� שו� דבר שאיננו במציאות לגבי האלהות
הוא טבוע מפני , שידיעתנו אינה מקפת מה שלא יש במציאות

על כ� יש בה קצת , ההתענפות של ידיעתנו מהידיעה האלהית
ר גבי האלהות  אלא שלא שיי� כלל לומ,ולא עוד. דוגמא של מקורה

כי מאחר שיהיה הדבר בידיעת , הקפת ידיעה על מה שאי� במציאות
וכל המציאיות כול� , הרי הוא כבר מצוי במעולה שבמציאות', ד

 .אינ� כי א� ניצוצות קטנות לגבי מציאות עליונה זו

 ÂÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„È¯( 

ze`ivna dpeilrd dricid 

כעל , דברי� שלא היו במציאותהתפשטות הידיעה האלהית על 
, הוא רק דבר צירופי ביחש להשגת נבראי�, דברי� שבאו במציאות
, הכל יש כבר במציאות, לגבי העני� האלהי, אבל באמתת המציאות

שהכל , ונמצא. ידיעתו וחפצו, שכל מה שהיה הוה ויהיה הכל ברוחו
אלא שלגבי , ‰‡È˙ÈÓ˙מצוי בבחירה היותר עליונה של המציאות 

יד� אי� אנו יכולי� להשיג שו� דבר של מציאות כי א� עד שתגרע ד
 עד שירדו ויהיו הדברי� שוי� ,מציאותו על ידי הצמצומי� הרבי�

שהידיעה , ונמצא שכלל גדול הוא. במדרגת המציאות למציאותנו
מפני שאי� שו� דבר שאיננו , האלהית מקפת מה שיש במציאות

נו אינה מקפת מה שלא יש שידיעת, החק. במציאות לגבי האלהות
הוא טבוע מפני ההתענפות של ידיעתנו מהידיעה , במציאות
ולא עוד אלא שלא . על כ� יש בה קצת דוגמא של מקורה, האלהית

, שיי� כלל לומר גבי האלהות הקפת ידיעה על מה שאי� במציאות
הרי הוא כבר מצוי במעולה ', כי מאחר שיהיה הדבר בידיעת ד

ציאויות כול� אינ� כי א� ניצוצות קטנות לגבי וכל המ, שבמציאות
 .מציאות עליונה זו
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מתחילה הופעת , לפני התגלותה של הארת רוח הקודש הודאית

, שהעניני� הרוחניי� מתגלי� בצורה בולטת, הציורי� האפשריי�
. כעי� התגלות� של הדברי� הגשמיי� בחלו� על ידי כח המדמה

הגבורה והצניעות , רוה בלשד השכל והאידיאליותמ, והדמיו�
העול� . רואי� את נשמת הדברי�. פועל את פעולתו, הפנימית

כל , כל כוכב וכל רקיע, כל צומח וכל דומ�, כל אד� וכל חי, בכללו
תאר בהדר הפנימיות תהכל מ, כל חזיו� וכל תנועה, נהר וכל י�

שי� בפגישת כל  מרגי,רואי� אי� הנשמות פורחות. הרוחנית שבה�
העשירה , הרחבה והמקיפה, אד� את תוכ� הנשמה החיה והפועלת

 ÊÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂË¯( 

miixyt`d mixeivd zrted 

מתחילה הופעת , לפני התגלותה של הארת רוח הקודש הודאית
 בצורה mdaשהעניני� הרוחניי� מתגלי� , הציורי� האפשריי�

על ידי כח ,  של הדברי� הגשמיי� בחלו�כעי� התגלות�, בולטת
, הגבורה, מרוה בלשד השכל והאידיאליות, והדמיו�. המדמה

. רואי� את נשמת הדברי�. פועל את פעולתו, והצניעות הפנימית
כל כוכב וכל , כל צומח וכל דומ�, כל אד� וכל חי, העול� בכללו

 הכל מתאר בהדר, כל חזיו� וכל תנועה, כל נהר וכל י�, רקיע
מרגישי� . רואי� אי� הנשמות פורחות. הפנימיות הרוחנית שבה�

הרחבה, החיה והפועלת, בפגישת כל אד� את תוכ� הנשמה
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הרבה יותר ממה שמרגישי� בפגישה , והמבולטת במרבית ענפיה
, הפרצו�, החושי�. הגופנית של החומר הנופל ברשת החושי�

שהאורה הגדולה ,  אינ� כי א� פתחי� וסדקי�,הדבורי�, התנועות
 מתגלה יותר בהתפרצות , הנשמהשל מציאותה השלמה הגדולה של

והדברי� הולכי� ומתחורי� לפי רוב המעשה ולפי . שטפית על יד�
ולפי רוב , לפי רוב חופש הרוחe לפי רוב זיכו� הרעיו� ,רוב התלמוד

הולכת מדרגת , ההולכת ועולה, הדבקות העליונה האלהית
ומהעלאת עולמות עד העמדת כל , הבירורי� עד העלאת העולמות

בשטח כל קומת הנשמה בתור מרכבה לצור , � על מכונ�העולמי
 .האבות ה� ה� המרכבה. עולמי�

הרבה יותר ממה , העשירה והמבולטת במרבית ענפיה, והמקיפה
. הנופל ברשת החושי�, שמרגישי� בפגישה הגופנית של החומר

, פתחי� וסדקי�הדבורי� אינ� כי א� , התנועות, הפרצו�, החושי�
שהאורה הגדולה של מציאותה השלמה הגדולה של הנשמה מתגלה 

והדברי� הולכי� ומתחורי� לפי . יותר בהתפרצות שטפית על יד�
לפי רוב , לפי רוב זיכו� הרעיו�. רוב המעשה ולפי רוב התלמוד

, ההולכת ועולה, ולפי רוב הדבקות העליונה האלהית, חופש הרוח
ומהעלאת עולמות , � עד העלאת העולמותהולכת מדרגת הבירורי

בתור , בשטח כל קומת הנשמה, עד העמדת כל העולמי� על מכונ�
 .האבות ה� ה� המרכבה. מרכבה לצור עולמי�
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�È‡È‡Â¯ ‰התעלותה ושכלולה,  שו� אפשרות לצייר חופש מחשבה ,

 פי הגודל כשיוכנו אשיותיה על, כי א� כשיות� לה כל היק� גדלה
והגודל הזה . בכל אשר תעי� ש� את עיני רוחה, הכמותי והאיכותי
כל ,  כל מעשה וכל מפעל˘¯˜Ó, חודר כליות ולב, הול� הוא וחודר

ומתו� התפרצות איווי גדול . אל כל גודל וכל היק�, הגה וכל שרע�
וה� מתעלי� ,  באי� אחר כ� המאמרי� המדודי� על פי ההגיו�,זה

לפי אותו הער� שה� משתרשי� בשרשיה� ובאי� לחופש� 
 וה� הולכי� ומחפשי� ,שה� ממעל למדות ההגיוניות, העליוני�

הבלתי מוגבלי� , את זיו חייה� בתו� העולמי� ההשעריי�
�ÎÂ˙·˙Ì .הל� כי�הול ,הבקרת והמסה, והאמונה והמוסר 

� ביחד בחטיבה חיה תארגהו, תאגדה הל� וכי�הול, שתכללהו
אי� זה כי א� תחיה , משער שהוא מרכז הבריאהוכשהאד� . מהיוקי

שהיא מוכרחת לנצח את כל הפחדנות , מחשבתית בעומק גדלה
העומדת ומרפרפת לנגדה באיזה מי� זחלנות של רשלנות . ההגיונית

, וכשמכיר האד� את גודל האחריות של מעשיו. כהה ומדולדלה
מכמני ברזי חיי� וגנזי ,  חביוני עולמי�מלאבהיות� נאחזי� בכל 

ורעיונותיו הולכי� , הרי הוא מתגדל ומתאשר ,יצירות עולמי�
כשהכל מלא , וכשכל היקו� מלא חיי� ודעה. ושוטפי� במלא עז�

 127והשירה,  החיי� הרוחניי� ה� מעודדי�, מחשבה ומטרה,רצו�
,  והכל מתרומ�.זהוההשכלית והמפעלית מתרוממת עד מרו� ע

 הנשמות הולכי�  והרזי� החבויי� בסתרי,מתקדש ומתעלה
ובד בבד ה� מתאחדי� ע� כל המו� התגליות של כל , ומתגלי�

 ˙È�ÎÂ‰וה� מזככי� את כל ,  והחברתיתÈ˘ÚÓ˙‰ההתפתחות 
 . ומהגי� את כל סיגיה

 ÁÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊË¯-ÊÈ¯( 

miixrydd zenlerd lcb 

ÌÈ‡Â¯ Â��È‡התעלותה ,  שו� אפשרות לצייר חופש מחשבה
כשיוכנו אשיותיה על , כי א� כשיות� לה כל היק� גדלה, ושכלולה

. בכל אשר תעי� ש� את עיני רוחה, פי הגודל הכמותי והאיכותי
 כל ÎÓ128˘¯, חודר כליות ולב, והגודל הזה הול� הוא וחודר

. אל כל גודל וכל היק�, כל הגה וכל שרע�, מעשה וכל מפעל
� המדודי� ומתו� התפרצות איווי גדול זה באי� אחר כ� המאמרי

לפי אותו הער� שה� , וה� מתעלי� ובאי� לחופש�, על פי ההגיו�
. שה� ממעל למדות ההגיוניות, משתרשי� בשרשיה� העליוני�

, וה� הולכי� ומחפשי� את זיו חייה� בתו� העולמי� ההשעריי�
הול� הבקרת והמסה , והאמונה והמוסר. ·˙Ì�ÎÂהבלתי מוגבלי� 

בחטיבה חיה ,  ביחדומתארג�, אגדהול� הלו� ומת, הלו� ומשתכלל
אי� זה כי א� תחיה , וכשהאד� משער שהוא מרכז הבריאה. וקימה

שהיא מוכרחת לנצח את כל הפחדנות , בעומק גדלה, מחשבתית
של רשלנות , העומדת ומרפרפת לנגדה באיזה מי� זחלנות. ההגיונית

, וכשמכיר האד� את גודל האחריות של מעשיו. כהה ומדולדלה
וגנזי מכמני , ברזי חיי�,  חביוני עולמי�מלאת נאחזי� בכל בהיות�

ורעיונותיו הולכי� , הרי הוא מתגדל ומתאשר ,יצירות עולמי�
כשהכל מלא , וכשכל היקו� מלא חיי� ודעה. ושוטפי� במלא עז�

, והשירה,  החיי� הרוחניי� ה� מעודדי�,רצו� מחשבה ומטרה
,  והכל מתרומ�,מתרוממת עד מרו� עזה, ההשכלית והמפעלית

והרזי� החבויי� בסתרי הנשמות הולכי� . מתקדש ומתעלה
ובד בבד ה� מתאחדי� ע� כל המו� התגליות של כל , ומתגלי�

, ‰‰ÈÂ‰וה� מזככי� את כל ,  והחברתית‰‡È˘È˙, ההתפתחות
 . ומהגי� את כל סיגיה
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, dl yi jxr כי א�, היסוד לחיי הרוח xwir אי� הודאות לבדה

eעד שלפעמי� תוכ� חשוב , היא מצטרפת ע� חשיבות התוכ�
טוב לחסות e יעלה בערכו עליות אי� ק� על תוכ� ירוד ודאי ,מסופק

 .מבטח באד�' בד

 ËÓ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÈ¯( 

okzde ze`ced 

 .dlcb lk mr ,dzx`tze dzyecw, אי� הודאות לבדה
עד , א מצטרפת ע� חשיבות התוכ�היÎ˘כי א� , היסוד לחיי הרוח

שלפעמי� תוכ� חשוב מסופק יעלה בערכו עליות אי� ק� על תוכ� 
 .מבטח באד�' טוב לחסות בד. ירוד ודאיי
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 במדה שלא תפריע ,האהבה אל המדע הברור צריכה להיות מוגבלת

 אותנו מלהיות תמיד שוקקי� למה שהוא יותר נשא ונשגב ממדענו
עד אשר לא נוכל להגיע אליה� כי א� על ידי השערות , הברור
כעי� , ולפעמי� על ידי הגות לב ודמיונות, והרגשות כמוסות ,ישרות

שכמו שה� מזיקי� הרבה א� ה� באי� , הזיה וחלומות בהקי�
מתו� עצלות באות� העניני� שהמדע יוכל לרכוש בה� את הכרתו 

י� יותר ג� את החלקי�  ומבסס,כ� ה� מעטרי� אותנו, הברורה
א� ה� באי� בדברי� , ומרימי� את כל מהותנו, המוכרי� לנו בברור

ואנו מתו� . שה� נשאי� כל כ� עד שלמדענו אי� שו� אחיזה בה�
הננו נדחקי� לתור  , ונפש מלאה תשוקה להזרחה רוחנית,חפ� של�

ואנו באי� לדו� בדר� , ההמבוררג� במה שמופלא ומכוסה מבינתנו 
על ידי הגות ,  למטרות יקרות,ולהתעד� במעדני� רוחניי�, השערה

שג� הוא מתקדש ונעשה חטוב , נפש פנימית ועזרת הדמיו�
ועל זה . בחטיבה מדעית כשהוא משתמש בכחו במה שראוי לו

עד , ובלבד שלא יתחל� לו התוכ�. נאמר במה שהורשית התבונ�
י והמושג הדמיונ, שיחשוב את המושג ההשערי למושג מדעי

שאז יכולה רקמת הרשת של ההטעאה ,  וכיוצא,להשערי שכלי
ויודע אי� לעלות ,  הכרותיויגבולאבל כשהוא שומר את . ללפפו

 � ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÈ¯-ËÈ¯( 

rcndn miabypd mibyend 

האהבה אל המדע הברור צריכה להיות מוגבלת במדה שלא תפריע 
מדענו אותנו מלהיות תמיד שוקקי� למה שהוא יותר נשא ונשגב מ

עד אשר לא נוכל להגיע אליה� כי א� על ידי השערות , הברור
כעי� , ולפעמי� על ידי הגות לב ודמיונות, והרגשות כמוסות ,ישרות

שכמו שה� מזיקי� הרבה א� ה� באי� , הזיה וחלומות בהקי�
מתו� עצלות באות� העניני� שהמדע יוכל לרכוש בה� את הכרתו 

ומבססי� יותר ג� את החלקי�  ,כ� ה� מעטרי� אותנו, הברורה
א� ה� באי� בדברי� , ומרימי� את כל מהותנו, המוכרי� לנו בברור

ואנו מתו� . שה� נשאי� כל כ� עד שלמדענו אי� שו� אחיזה בה�
הננו נדחקי� לתור , חפ� של� ונפש מלאה תשוקה להזרחה רוחנית

ואנו באי� לדו� בדר� , המבוררתג� במה שמופלא ומכוסה מבינתנו 
על ידי הגות , ולהתעד� במעדני� רוחניי� למטרות יקרות, שערהה

שג� הוא מתקדש ונעשה חטוב , ועזרת הדמיו�, נפש פנימית
ועל זה . כשהוא משתמש בכחו במה שראוי לו, בחטיבה מדעית

עד , ובלבד שלא יתחל� לו התוכ�. במה שהורשית התבונ�. נאמר
הדמיוני והמושג , שיחשוב את המושג ההשערי למושג מדעי

שאז יכולה רקמת הרשת של ההטעאה , ea וכיוצא ,להשערי שכלי
ויודע אי� לעלות, הכרותיוגבולאבל כשהוא שומר את . ללפפו
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 שמפני הגובה והאצילות של מהבו, מהחלק הגלוי אל הסתו�
אז , הנושא אי אפשר להיות עסוק בו כי א� בדר� השערה ודמיו�

כי נוכח , יופיע עליווהאור העליו� , ימצא האד� בעצמו עז מרומי�
ובמש� הזמני� ישובו כמה חלקי� דמיוניי� להיות . דרכו' ד

ואז , וחלקי השערה להיות מבוררי� בדעה והכרה ברורה, משוערי�
יותר אציליי� , יתעלו הדמיונות וההשערות לעניני� יותר נשאי�

וא� על פי שהדבקות . וכה יל� האד� מחיל אל חיל. ויותר נשגבי�
 , הכרית,המציאות האלהית היא ג� כ� שכליתהאלהית מצד 

מכל מקו� אות� רגשי הלב של ההשגות הפרטיות , מבוררת במדע
תעופת החזיונות של , בהתוכני� הרוחניי� שה� בעול� האלהי

‰�‰‰‚ ‰‰‡Â·�‰Â ,¯Â‡Á החיי� של הנשמה וההזרחה של העני� 
וסעיפיה� ,  כל אלה מביאי� את האד� לאושר גדול,האלהי בכבודו

 . תלויי� ה� בכח ההשערה והדמיו� שהוא יקר מכל שכל והגיו�
 

‰˜ÒÙ‰ Ï˘ ‰Ê ˜ÏÁ Ï˘ Â¯Â˜Ó ÌÒ¯Ù˙‰ Ì¯Ë. 

 שמפני הגובה והאצילות של ולמה, מהחלק הגלוי אל הסתו�
אז , הנושא אי אפשר להיות עסוק בו כי א� בדר� השערה ודמיו�

כי נוכח ,  העליו� יופיע עליווהאור, ימצא האד� בעצמו עז מרומי�
ובמש� הזמני� ישובו כמה חלקי� דמיוניי� להיות . דרכו' ד

ואז , וחלקי השערה להיות מבוררי� בדעה והכרה ברורה, משוערי�
יותר אציליי� , יתעלו הדמיונות וההשערות לעניני� יותר נשאי�

וא� על פי שהדבקות . וכה יל� האד� מחיל אל חיל. ויותר נשגבי�
הית מצד המציאות האלהית היא ג� כ� שכלית הכרית מבוררת האל

מכל מקו� אות� רגשי הלב של ההשגות הפרטיות , במדע
תעופת החזיונות של , בהתוכני� הרוחניי� שה� בעול� האלהי

˙È‡Â·�‰ ‰¯‰�‰‰ ,˙¯Â‡וההזרחה של העני� ,  החיי� של הנשמה
עיפיה� וס,  כל אלה מביאי� את האד� לאושר גדול,האלהי בכבודו

שהוא יקר מכל שכל , oeilrdתלויי� ה� בכח ההשערה והדמיו� 
minnexzn eppd oeilrd oeincde dxrydd gka . והגיו�

dnkgd xewnl ,dpiad mewne , dnkgdn milrp mdy
onvr dpiade. `vnz oi`n dnkgde , mewn df i`e

dpia ,dkxc oiad midl` ,dnewn z` rci `ede. 
 ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘„Ò˜ 

 
שמתברר קמעא על ידי , באוצר הדמיו� מונח כל האמת וכל הגודל

הננו קרואי� להופיע . כמה צנורות מקטיני� ומזככי� של השכל
, בכל יקר תפארת גדולת קדושתו, בכל הוד חייו, באור הדמיו� שלנו
השכל . אשר כל באי עול� אלינו יביטו וינהרו, על הככר העולמי

המסביר קצת את כל אור , � תלמיד קט�הרציונלי שלנו אינו כי א
החי בחיי מציאות , נו העשיר והקדושיהחיי� שיש באוצר דמיונ

. ותיהויהמכרעת את המציאות הריאלית באיתניות עצמיות , עליונה
המתנשא מעל כל , נו העליו�יהבו גודל לעז החיי� של דמיונ

. המצרי� וההגבלות היבשות אשר לתנאי המציאות העניה והיבשה
הננו מתנשאי� גבוה , הרטוב ומלא לשד חיי�, גבורת הדמיו�ב

אשר ש� שכל לא יאות לו מפני , והוא מתאחד בשכל העליו�, גבוה
 את התושיה ,שמרו את הסגולה הנעלמת. גדלו וחוס� הארתו

את הברק האלהי המזהיר ומתנוצ� מסו� העול� ועד , האלמותית
בארחות אמונה ,  לנודבר להורות�'  בדרכי חיי� שפי דרוהאצ, סופו

, שה� מתנשאי� בשיא� גבוה מעל גבוה, וחינו� גבוהי� מעל שמי�
, להחיות מתי�, להדרי� רבבות ע�, ויורדי� בעז ענות� לרשת אר�

שובו , שובו אתיו.  לפאר ולהדר כל הולכי קדורנית,לעודד ענוי�
כאשר נוסדת� מראש ,  היו גוי קדוש וע� עליו�, היו לע�,וחיו

התנשאו לתעצומות . יתכ�ירו לעצמכ� את עומק גודל הובר, מקד�
, אל תבהלו מחלומות של פתאי�, אל תפחדו מגערת אד�. עזכ�

 .אשר בו ידגל ע� בחיר אל אלהי עול�, דגלו בדגל עליו� על כל

 ‡� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Î¯-„Î¯( 

oeincd xe` 

על ידי שמתברר קמעא , באוצר הדמיו� מונח כל האמת וכל הגודל
הננו קרואי� להופיע . של השכל, מקטיני� ומזככי�, כמה צנורות

, בכל יקר תפארת גדולת קדושתו, בכל הוד חייו, באור הדמיו� שלנו
השכל . אשר כל באי עול� אלינו יביטו וינהרו, על הככר העולמי

המסביר קצת את כל אור , הרציונלי שלנו אינו כי א� תלמיד קט�
החי בחיי מציאות , העשיר והקדוש, יוננוהחיי� שיש באוצר דמ

. הויתהבאיתניות עצמיות , המכרעת את המציאות הריאלית, עליונה
המתנשא מעל כל המצרי� , הבו גודל לעז החיי� של דמיוננו העליו�

בגבורת .  העניה והיבשה,וההגבלות היבשות אשר לתנאי המציאות
והוא ,  גבוההננו מתנשאי� גבוה, הרטוב ומלא לשד חיי�, הדמיו�

אשר ש� שכל לא יאות לו מפני גדלו וחוס� , מתאחד בשכל העליו�
את ,  את התושיה האלמותית,שמרו את הסגולה הנעלמת. הארתו

 האוצר, המזהיר ומתנוצ� מסו� העול� ועד סופו, הברק האלהי
בארחות אמונה וחינו� , דבר להורות� לנו' שפי ד, בדרכי חיי�

, שאי� בשיא� גבוה מעל גבוהשה� מתנ, גבוהי� מעל שמי�
, להחיות מתי�, להדרי� רבבות ע�, ויורדי� בעז ענות� לרשת אר�

שובו , שובו אתיו.  לפאר ולהדר כל הולכי קדורנית,לעודד ענוי�
כאשר נוסדת� מראש ,  היו גוי קדוש וע� עליו�, היו לע�,וחיו

התנשאו לתעצומות . בררו לעצמכ� את עומק גודל הויתכ�, מקד�
, אל תבהלו מחלומות של פתאי�, אל תפחדו מגערת אד�. �עזכ

 .אשר בו ידגל ע� בחיר אל אלהי עול�, דגלו בדגל עליו� על כל
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הדמיו� מחיה בנו את העול� . יש בדמיו� מעלות כאלה שאי� בשכל

וממילא עושה הוא את מהותנו הרוחנית יותר , בצורתו הרוחנית
תגברותו מטשטש הוא את התאר של העול� אלא שבה, שלמה

 ,הנסיונות של התרבות העשירו הרבה את המדע המעשי .המעשי
  וכל גודל,אבל את העול� של הדמיו�, ואת הרוחני הבנוי על בסיסו

על כ� קטנה היא מאד האישיות . הורידו הרבה, החיי� שבו
 שנתבגר, ביחוד אצל הגדולי�, לגבי האישיות הקדומה העכשוית

. ורכש לו את המניות הדרושות מהשכל המעשי, מיו� שלה�הד
אחרי ההתפתחות הגדולה של , הננו מכריזי� ג� כעת ובצדק

וא� ,  אנו כבני אד�,א� הראשוני� כמלאכי�, המודרניות ההשכלות
 .אנו כחמורי�, הראשוני� כבני אד�

 ·� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Î¯( 

oeincd zlrn 

הדמיו� מחיה בנו את העול� . שאי� בשכל, היש בדמיו� מעלות כאל
וממילא עושה הוא את מהותנו הרוחנית יותר , בצורתו הרוחנית

אלא שבהתגברותו מטשטש הוא את התאר של העול� , שלמה
 ,הנסיונות של התרבות העשירו הרבה את המדע המעשי .המעשי

  וכל גודל,אבל את העול� של הדמיו�, ואת הרוחני הבנוי על בסיסו
על כ� קטנה היא מאד האישיות . הורידו הרבה, חיי� שבוה

 שנתבגר, ביחוד אצל הגדולי�, לגבי האישיות הקדומה העכשוית
. ורכש לו את המניות הדרושות מהשכל המעשי, הדמיו� שלה�

אחרי ההתפתחות הגדולה של , הננו מכריזי� ג� כעת ובצדק
וא� , אד�א� הראשוני� כמלאכי� אנו כבני , המודרניות ההשכלות

 .אנו כחמורי�, הראשוני� כבני אד�
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בחלו� , חולמי� ה� הנביאי�. החלומות הגדולי� יסוד העול� ה�

 חולמי� בעלי המחשבה .חולמי� ה� המשוררי� בהקי�. אדבר בו
. את שיבת ציו�' חולמי� אנו כולנו בשוב ד. � העול�וקיהגדולי� לת

, בהיות� שקועי� רק בצד� החמרי, תיי�הגסות של החיי� החברו
את , את זהר ההרחבה שלו,  את אור החלו� מ� העול�י�נוטל

עד שהעול� מפרפר , יתו העליונה מהמציאות הקודרתיעל
הר ובמכאובי� מתו� עקיצותיה הארסיות של המציאות חסרת ז

, ה� ימרקו את העול�, רק המכאובי� ה� יסורי אהבה. החלו�
, לה היא הטעות של המתפארי� במציאות הלקויהיבררו לו כמה גדו

הוא הוא , ווגבוליהמורד במציאות , בעת אשר רק החלו� החפשי
 ואז שב חזו� החלו� והיה , של המציאותיתייהובאמת האמת היותר 

' ותמונת ד, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. למחזה ברור
 .יביט

 ‚� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÂÎ¯( 
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. od zepey zebxcnd. החלומות הגדולי� יסוד העול� ה�
חולמי� ה� המשוררי� . בחלו� אדבר בו, חולמי� ה� הנביאי�

חולמי� . � העול�וחולמי� בעלי המחשבה הגדולי� לתק, בהקי�
, הגסות של החיי� החברותיי�. את שיבת ציו�' אנו כולנו בשוב ד

 את אור החלו� מ� טלתנו, בהיות� שקועי� רק בצד� החמרי
מהמציאות , את עליתו העליונה, את זהר ההרחבה שלו, העול�

עד שהעול� מפרפר במכאובי� מתו� עקיצותיה הארסיות , הקודרת
, רק המכאובי� ה� יסורי אהבה. חסרת זהר החלו�, של המציאות

כמה גדולה היא הטעות של , יבררו לו, ה� ימרקו את העול�
המורד , בעת אשר רק החלו� החפשי, יההמתפארי� במציאות הלקו

 של הויתיתהוא הוא באמת האמת היותר , וגבוליהבמציאות 
פה אל פה אדבר . ואז שב חזו� החלו� והיה למחזה ברור. המציאות

 .יביט' ותמונת ד, בו ומראה ולא בחידות
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, מהה� זרע רענ� מחביו� הנש, עולי� ה� הדמיונות מתהו� הנפש

לא חזו� שוא הוא התאמת הנפש ודמיונותיה . עול� מלא בה� נשק�
  אספקלריא של המציאות,י� הדמיו� הגדול. העול� וכל יצוריו ע�

ומ� המציאות הרי הוא , המציאות רושמת בתוכו את רישומיה, הוא
שמירה גדולה דרושה , זהירות וזיקוק צרי� הוא הדמיו�. עצמו לקוח

אבל אחרי כל  .סיבוכיו ונפתוליו,  ארחותיולאד� מערפליו ועיקולי
בגשמיותו , העול� כולו,  הלא אוצר חיי� של סגולות עליונות,אלה

בו הוא , בשאיפותיו ובפרטי גוניו, במוסריו, בתכסיסיו, ורוחניותו
יל� , יל� ויזוקק, בחזיו� של טוהר פנימי, וברוח קודש. מתבלט
עד שכל , מ�עד שהצפיה שבאספקלריתו תתגבר ותא, ויתאמת

תולדותיו והשפעותיו , עד שכל תנועותיו וחזיונותיו, דפקיו יתבררו
ע� החיי� , ויתחברו ע� היסוד המדעי, יבוססו, על החיי� העצמיי�

יקנות יע� הבירורי� של חיי הד, ע� הציורי� הנהדרי�, הממשיי�
, שאשדי נחליה במעי� הקודש, ומתו� הנהרה העליונה. הבהירה

בנשמת צדיקי עול� , בכל לב קדוש,  ברוח הקודש, בנבואה,בתורה
e מתו� אוצרי אורי� אלה יושט� על , הנ� נשפכי�, ואוריזוהרי

ונחלי , הלו� והתעד�, הלו� והתאשר, ויל� הלו� וגדול, הדמיו� אור
 ואומ� ,ומקורות עונג מקרבו יפכו, וטל חיי� בו יגלה, עדני� ישוקה

רה יגלה החמוש בזי� קודש נאזר בגבו. עליו� ימלא את הלב הטהור
 להגיע על ,ויתיצב כסול� מוצב ארצה, של הדמיו� הכביר בטהרתו

ע� , ע� כל התלמוד והתורה, וע� כל החוקה. ידו לאושר מרומי�
ע� כל החיי� , כל הגעגוע הקדוש ורגש התפלה וכל שיחת קדשה

ובעשרו הכביר ילוה לו מקור .  יאוחד,ע� זיו כל היצורי�, והעול�
מעי� חיי� של שירת מלאכי , שירת נוע�,  והיה שירת קודש,שירה

של דעת , של חוס� ישועה, יפעת סגולה של חכמת עולמי�, השרת
 .הליכות אלי מלכי בקדש, ופעליו' ד

 „� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÎ¯-ÁÎ¯( 

ze`ivnd ly `ixlwtq`k oeincd 

, נשמהה� זרע רענ� מחביו� ה, עולי� ה� הדמיונות מתהו� הנפש
לא חזו� שוא הוא התאמת הנפש ודמיונותיה . עול� מלא בה� נשק�

 י� הדמיו� הגדול אספקלריא של המציאות. העול� וכל יצוריול
ומ� המציאות הרי הוא , המציאות רושמת בתוכו את רישומיה, הוא

שמירה גדולה דרושה , זהירות וזיקוק צרי� הוא הדמיו�. עצמו לקוח
אבל אחרי כל   .סיבוכיו ונפתוליו,  ארחותיוועיקולי, לאד� מערפליו

בגשמיותו , העול� כולו, אלה הלא אוצר חיי� של סגולות עליונות
בו הוא , בשאיפותיו ובפרטי גוניו, במוסריו, בתכסיסיו, ורוחניותו

יל� , יל� ויזוקק, בחזיו� של טוהר פנימי, וברוח קודש. מתבלט
עד שכל , מ�עד שהצפיה שבאספקלריתו תתגבר ותא, ויתאמת

והשפעותיו , תולדותיו, עד שכל תנועותיו וחזיונותיו, דפקיו יתבררו
ע� החיי� , ויתחברו ע� היסוד המדעי, יבוססו, על החיי� העצמיי�

ע� הבירורי� של חיי הדיקנות , ע� הציורי� הנהדרי�, הממשיי�
, שאשדי נחליה במעי� הקודש, ומתו� הנהרה העליונה. הבהירה

, בנשמת צדיקי עול�, בכל לב קדוש, רוח הקודשבתורה בנבואה ב
יושט� על , מתו� אוצרי אורי� אלה, הנ� נשפכי�, אורי�זוהרי 

ונחלי , הלו� והתעד�, הלו� והתאשר, ויל� הלו� וגדול, הדמיו� אור
ואומ� . ומקורות עונג מקרבו יפכו, וטל חיי� בו יגלה, עדני� ישוקה

ה יגלה החמוש בזיי� קודש נאזר בגבור. עליו� ימלא את הלב הטהור
ויתיצב כסול� מוצב ארצה להגיע על , של הדמיו� הכביר בטהרתו

ע� , ע� כל התלמוד והתורה, וע� כל החוקה. ידו לאושר מרומי�
ע� כל החיי� , וכל שיחת קדשה, ורגש התפלה, כל הגעגוע הקדוש

ובעשרו הכביר ילוה לו מקור . ע� זיו כל היצורי� יאוחד, והעול�
 מעי� חיי� של שירת xewn, שירת נוע�,  והיה שירת קודש,שירה

, של חוס� ישועה, יפעת סגולה של חכמת עולמי�, מלאכי השרת
 .מלכי בקדש, הליכות אלי, ופעליו' של דעת ד
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במזרע הדמיו� מונחת התחלות ההכרות השכליות בצורה 

עד , שט והתפתחהלו� והתפ, והיא הולכת הלו� ואור, מצומצמה
וכש� . שמהערפלי� הדמיוניי� יוצאי� תוכני� שכליי� מבוררי�

על , שההכרות השכליות מתפשטות ה� באמת על ההויה כולה
כ� ה� , ועל חלקי� רבי� מקיפי� שמחו� לו, הטבע ושלשלותיו

 ,שהיא מתהלכת בכל אור�, התוכני� אצל הגרעיניות הדמיונית
ומי� השכליי� באי� עד המר . שבהויה,עומק וגובה, רוחב

ומתעטרת בשלטו� המעשה , גותיהילפי מדר, המקודשה ההתגלות
וכפי .  רבי� ושוני�שי�וביחבקישור סבותיה� , הישות שבפעולות

מרו� עליות משתפל התוכ� עד המורד . ער� זה נהוג הדבר בדמיו�
 ,מראשית הנבואה והנהרה האלהית העליונה באדר הקודש. העמוק

, ומראשית הברירות המושכלת.  בפעליו והזיותיועד שפלות הקס�
, עד תעתועי הדמיו� היותר מסוכסכי�, בזו� וטוהר צח, האצילות

והצופי� מראש אמיר חודרי� . הול� קו אחד מחולק בהדרגותיו
. 'כי שאול ואבדו� נגד ד, אי� חש� ואי� צלמות, לכל המעמקי�

,  לפאר,מ�ואת כל צריכי� לרו, וברוח האד� הכל משולב ומקושר
 . להוציא כלי למעשהו

 ‰� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÎ¯( 

oeincd iltxr 

במזרע הדמיו� מונחת התחלות ההכרות השכליות בצורה 
עד , הלו� והתפשט והתפתח, והיא הולכת הלו� ואור, מצומצמה

וכש� . שמהערפלי� הדמיוניי� יוצאי� תוכני� שכליי� מבוררי�
על ,  ה� באמת על ההויה כולהשההכרות השכליות מתפשטות

כ� ה� , ועל חלקי� רבי� מקיפי� שמחו� לו, הטבע ושלשלותיו
שהיא מתהלכת בכל אור� רוחב , התוכני� אצל הגרעיניות הדמיונית

 ,המרומי� השכליי� באי� עד ההתגלות .עומק וגובה שבהויה
מתעטרת בשלטו� המעשה dו, לפי מדרגותיה, המקודשה
וכפי .  רבי� ושוני�ביחשי�, ור סבותיה�בקיש, הישות שבפעולות

מרו� עליות משתפל התוכ� עד המורד . ער� זה נהוג הדבר בדמיו�
מראשית הנבואה והנהרה האלהית העליונה באדר הקודש . העמוק

, ומראשית הברירות המושכלת. עד שפלות הקס� בפעליו והזיותיו
, כי�עד תעתועי הדמיו� היותר מסוכס, בזו� וטוהר צח, האצילות

והצופי� מראש אמיר חודרי� . הול� קו אחד מחולק בהדרגותיו
. 'כי שאול ואבדו� נגד ד, אי� חש� ואי� צלמות, לכל המעמקי�

, ואת כל צריכי� לרומ� לפאר, וברוח האד� הכל משולב ומקושר
 . להוציא כלי למעשהו
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היא גורמת את וכל התכונה הטבעית הכללית של הלילה ש, השינה

פועלת על צדדי החיי� שבאד� שתי פעולות , השינה ומתאימה לה
 חפשי נעשה ,הצד העליו� הרוחני יוכל להתעלות ביותר. הפכיות

וא� הוא תמיד מקושר בשכל ובחפ� עליו� , הדמיו� ממסגר החושי�
יוכל לצייר ולדמות לחזות ולהכיר מה שאי� ביכלתו בזמ� , וקדוש
הצד הרוחני  ע�  קישורו`z י� שבגו� חדלאבל כח החי. הערות

פועל את פעולתו הטבעית בצורה , והוא הול� לבדו, שבאד�
  אורות,משני המקומות מתדבקות דוגמאות.  מעורפלת,חשוכה

  ומחשכי� וצחצוחי זוהמה,בנשמה העליונה מזיו שלמעלה צחות
 וקליפות מעביבות בנפש החיי� מהרפש החשו� שהיתה שרויה בו

והרינו פוני� בכל . וססת בטיט של החיי� הגופניי� לבד�בהיותה ב
ולקשר את האורות , לטהר את נפש החיי�, ר לשתי העבודותוקב

ולחבר עוד הפע� את שתי , הנוספי� בנשמת האד� העליונה
 . הקצוות בהרמוניה הנאותה

 Â� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ï¯( 

dpyd zlrt 

שהיא גורמת את , ל הלילהוכל התכונה הטבעית הכללית ש, השינה
פועלת על צדדי החיי� שבאד� שתי פעולות , השינה ומתאימה לה

 חפשי נעשה ,הצד העליו� הרוחני יוכל להתעלות ביותר. הפכיות
וא� הוא תמיד מקושר בשכל ובחפ� עליו� , הדמיו� ממסגר החושי�

לחזות ולהכיר מה שאי� ביכלתו בזמ� , יוכל לצייר ולדמות, וקדוש
הצד הרוחני   אבל כח החיי� שבגו� חדל קישורו ע�.הערות

בצורה , פועל את פעולתו הטבעית, והוא הול� לבדו, שבאד�
 אורות. משני המקומות מתדבקות דוגמאות. חשוכה מעורפלת

 , ומחשכי� וצחצוחי זוהמה,מזיו שלמעלה, בנשמה העליונה, צחות
ה מהרפש החשו� שהיתה שרוי, בנפש החיי�, וקליפות מעביבות

והרינו פוני� . בהיותה בוססת בטיט של החיי� הגופניי� לבד�, בו
ולקשר את , לטהר את נפש החיי�, בכל בקר לשתי העבודות

ולחבר עוד הפע� את , האורות הנוספי� בנשמת האד� העליונה
 . שתי הקצוות בהרמוניה הנאותה
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,  הוא גדול ונשגב מאדכח המדמה שלה�, בעלי ההשגה הגדולי�

 ולפי גודל .והוא מקושר ע� החזיונות היותר כלליי� שבמציאות
פועל בה� כח המדמה , הגבורה הרוחנית והטהרה הנפשית שלה�

 Ê� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ï¯(
dncnd gk 

, כח המדמה שלה� הוא גדול ונשגב מאד, בעלי ההשגה הגדולי�
ולפי גודל , יותר כלליי� שבמציאותוהוא מקושר ע� החזיונות ה

פועל בה� כח המדמה,הגבורה הרוחנית והטהרה הנפשית שלה�

432



 

306

 

שאור האמת העליונה ,  לצייר ציורי� עליוני� ונשגבי�,את פעולתו
שאי� שו� שכל הגיוני יכול להגיע , מתגלה על יד� בגילויי� כאלה

 . אליה�
, גבורתו וצחצוחו,  בעיני� התפתחותו של כח המדמההיה קליאל 

כי הוא הכסא שאור החכמה , שהוא מקושר בקדושתו וטהרתו
 .והחיי� העליוני� שורי� עליו

שאור האמת העליונה , את פעולתו לצייר ציורי� עליוני� ונשגבי�
שאי� שו� שכל הגיוני יכול להגיע , בגילויי� כאלה, מתגלה על יד�

ו גבורת,  בעיני� התפתחותו של כח המדמהתהיה קלהאל . אליה�
כי הוא הכסא שאור , שהוא מקושר בקדושתו וטהרתו, וצחצוחו

 .החכמה והחיי� העליוני� שורי� עליו

‚ˆ˙˙ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
בגמילות חסדי� ובישובו של , כל זמ� שעוסקי� בתורה ובחכמה

אי� להתפחד מכל התפרצות של ,  באהבת הבריות ובדר� אר�,עול�
 תתהפ� , עושר הדמיו� וכל ההופעה היותר כבירה של,דמיונות

ויתפלל בעדו ,  ויחי וית� לו מזהב שבא.של זהב שבא, לאור גדול
ושט� האורות מלמטה למעלה יוציא אור .  כל היו� יברכנהו,תמיד
ה שברא את הכל "כמדותיו של הקב, שלא בעמל וביגיעה, חיי�

 .אתו� כ� או� עא וארא עבדית שמייבמילולמה אנא , ברוח פיו
ד אר� ו לנטע שמי� וליס,י� ובצל ידי כסיתי�� דברי בפיואש

 . ולאמר לציו� עמי אתה

 Á� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ï¯( 

oeincd xyr 

בגמילות חסדי� ובישובו של , כל זמ� שעוסקי� בתורה ובחכמה
אי� להתפחד מכל התפרצות של ,  באהבת הבריות ובדר� אר�,עול�

ר הדמיו� תתהפ� לאור וכל ההופעה היותר כבירה של עוש. דמיונות
ויתפלל בעדו תמיד , ויחי וית� לו מזהב שבא, של זהב שבא, גדול

, ושט� האורות מלמטה למעלה יוציא אור חיי�. כל היו� יברכנהו
 שברא את הכל ברוח ,ה"כמדותיו של הקב, שלא בעמל וביגיעה

ואש� , במילולא דילי עבדית שמי� ואר� או� הכי אתמה אנא , פיו
ובצל ידי כסיתי� לנטע שמי� וליסד אר� ולאמר לציו� דברי בפי� 

 . עמי אתה
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·ÏÎונות� לו ברק והידור נוצ�, אד� יש דמיו� שמלביש את השכל  ,

 יוצא כבר מסדר , אבל המותר מזה.וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצ�
. משדיונעשה שד , כיו� שאי� אור השכל שורה בו כלל, הקדושה

 Ï·‡ea xi`n lkydy oeincd ,edfשכל ההויה ,  סי�י יסוד הנ
אור השכל ‡Ï‡ ˘, המתוארת בחוקיה אינה כי א� לפי הדמיו� שלנו

 ,להיות חקי הטבע מסודרי� על ידו, הבשל חכמה תתאה מאיר 
mlek,  oeincd z` milhan mdy ובתו� ארג זה נעשו הנסי�

 iptnונס ודמיו� .מבטלו ועליוט שולה , השכל העליו�הארת 
 . עולי� בקנה אחד במספר�
השקפת עול� שלו הוא קודש ותורה , הדמיו� שיסודו בקדושה

והוא הול� , חות� השכל הטהור יהיה תמיד טבוע עליו, שלמה
מקור החכמה העליונה בזוהר , עד ששב ליסודו העליו�, ומתעלה
 . טהרתה

 Ë� ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ï¯( 

lkyde oeincd 

‰ ˘Ù�· אד� יש דמיו� שמלביש את השכל ונות� לו ברק והידור
אבל המותר מזה יוצא כבר , וכל מה שהוא לנאותו אינו חוצ�, נוצ�

ונעשה שד , כיו� שאי� אור השכל שורה בו כלל, מסדר הקדושה
mlerae ,oeilrd lkyd ,idl`d , xi`nd. משדי

oeincdl ,`edיסוד הנסי�  ,c oevxa milbznd' .iptn  שכל
 אור ˘¯˜, ההויה המתוארת בחוקיה אינה כי א� לפי הדמיו� שלנו

להיות חקי הטבע מסודרי� על , בוהשכל של חכמה תתאה מאיר 
ובתו� ארג ,  ומבטלושולט הוא על הדמיו� השכל העליו� ואור, ידו

dfe . ונס ודמיו� עולי� בקנה אחד במספר�. זה נעשו הנסי�
midl`d dyr df znrl .i`xil dzzp qqepzdl qp j

dlq hyw iptn .השקפת עול� שלו , שיסודו בקדושה, הדמיו�
חות� השכל הטהור יהיה תמיד טבוע , הוא קודש ותורה שלמה

מקור החכמה , עד ששב ליסודו העליו�, והוא הול� ומתעלה, עליו
 . בזוהר טהרתה, העליונה
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 מכל מקו� ה� ,דמיו�ג� כשאי� השכל מסכי� ע� הציורי� של ה

 רק ,כי הדמיו� בעצמו הוא עול� מלא, עומדי� בערכ� בפני עצמ�
ויחד מתאחדי� שניה�  ,תוספות ברכה שלו הוא שיתאחד ע� השכל

 . שהוא נעלה מ� השכל ומ� הדמיו� במדה אחת, במקור� העליו�

 Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ï¯( 

lkyde oeincd zecg`zd 

כי� ע� הציורי� של הדמיו� מכל מקו� ה� ג� כשאי� השכל מס
רק . כי הדמיו� בעצמו הוא עול� מלא, עומדי� בערכ� בפני עצמ�

ויחד מתאחדי� שניה�  ,תוספות ברכה שלו הוא שיתאחד ע� השכל
 . שהוא נעלה מ� השכל ומ� הדמיו� במדה אחת, במקור� העליו�
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.  הבסי� הדמיוני והבסיס השכלי,המדע הוא בנוי על שני בסיסי�

עומדי� ה� בהרכבת� , שהמדע מורכב מה�, אלה שני היסודות
ומתסיסת� ,  לוחמי� ה� זה נגד זה,המזגית במצב של תסיסה

הנטיה העליונה לצד השכל . פי הרוח של האד�נמתחדשי� כל ע
 והנטיה לצד ,וממילא מזג המדע מתקלקל, מחלשת היא את הדמיו�

ולקויי� מיוחדי� מתגלי� במערכת , את השכלהדמיו� מטשטשת 
הבריאות המדעית באה מהמזג ההגו� של הדמיו� . ההכרה המדעית

 . והשכל

 ‡Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ï¯( 

ilkyde ipeincd qiqad 

. והבסיס השכלי, הבסי� הדמיוני, המדע הוא בנוי על שני בסיסי�
ה� בהרכבת� עומדי� , שהמדע מורכב מה�, אלה שני היסודות

ומתסיסת� ,  לוחמי� ה� זה נגד זה,במצב של תסיסה, המזגית
הנטיה העליונה לצד השכל . פי הרוח של האד�נמתחדשי� כל ע

והנטיה לצד . וממילא מזג המדע מתקלקל, מחלשת היא את הדמיו�
ולקויי� מיוחדי� מתגלי� במערכת , הדמיו� מטשטשת את השכל

אה מהמזג ההגו� של הדמיו� הבריאות המדעית ב. ההכרה המדעית
 . והשכל
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 .ישנה צורה מיוחדת שהדמיו� מתלבש בה כשהשכל פועל עליו

ומטהרת את האד� , מבסמת את העול�e, ואותה הצורה היא קדושה
והדמיו� , וכל זמ� שהצורה הזאת מתטשטשת. מכל טומאותיו

אז הוא , ל עליועל פי חק שלו בעצמו בלא השפעת השכ מצטייר
 בחיי היחיד וחיי ,המקור היותר נרפש לכל תקלה ולכל חטא ועו�

 עומדת היא בעצ� טהרתה על פי ,הצורה הזאת של הדמיו�. הציבור
אצל אות� האנשי� שבעצמ� יש כח , ההשפעה הישרה של השכל

אבל היא משתכללת ונבנית ג� כ� . לחיות חיי הרוח באור השכל
 שהגדולי�, רחות החיי� וציור הרגשותעל ידי א, בצורה הגונה

 כשיעשו אצל הבינוני� והקטני� ,משיגי� אות� מצד השפעת השכל
והמעשי� . על פי ההשפעה הכללית שיש להגדולי� על הקטני�

אל , והציורי� יובילו את כח החיי� המתקשר בצורות הדמיוניות
 . המטרה הרצויה

מיו� על דר� שהוא ראוי לכונ� את אשורי הד, אמנ� השכל המלא
בהתגלות , שממנו באה הופעת הנבואה, הוא השכל האלהי, החיי�

',  והמשכת ארחות החכמה של כל דורשי ד.התורה ואור רוח הקודש
וצורת החיי� שעל , וכל התכונות הנפשיות הנפעלות מהשפעה זו

 ÔÂÈ‚‰ ·Ò ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '„Ï¯(
lkyde oeincd zxev 

 .כשהשכל פועל עליו, ישנה צורה מיוחדת שהדמיו� מתלבש בה
ומטהרת את האד� , מבסמת את העול�, ואותה הצורה היא קדושה

והדמיו� , וכל זמ� שהצורה הזאת מתטשטשת. מכל טומאותיו
א אז הו, מצטייר על פי חק שלו בעצמו בלא השפעת השכל עליו

המקור היותר נרפש לכל תקלה ולכל חטא ועו� בחיי היחיד וחיי 
הצורה הזאת של הדמיו� עומדת היא בעצ� טהרתה על פי . הציבור

אצל אות� האנשי� שבעצמ� יש כח , ההשפעה הישרה של השכל
אבל היא משתכללת ונבנית ג� כ� . לחיות חיי הרוח באור השכל

 שהגדולי�, ר הרגשותעל ידי ארחות החיי� וציו, בצורה הגונה
 כשיעשו אצל הבינוני� ,משיגי� אות� מצד השפעת השכל

. על פי ההשפעה הכללית שיש להגדולי� על הקטני� ,והקטני�
המתקשר בצורות , והמעשי� והציורי� יובילו את כח החיי�

שהוא ראוי , אמנ� השכל המלא. אל המטרה הרצויה, הדמיוניות
שממנו , הוא השכל האלהי, יי�לכונ� את אשורי הדמיו� על דר� הח

והמשכת , ואור רוח הקודש, בהתגלות התורה, באה הופעת הנבואה
וכל התכונות הנפשיות הנפעלות ', ארחות החכמה של כל דורשי ד

שעל פיה מרוממי� ה� את הדמיו�,וצורת החיי�, מהשפעה זו
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ומאירי� אותו באור ,  מרוממי� ה� את הדמיו� משפלותו,פיה
 .לאושר האד�, השכל

 .לאושר האד�, ומאירי� אותו באור השכל, משפלותו

 ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘‚È¯ 

 
 ואי� בכח� כלל לחיות חיי� ,רוב בני אד� חיי� ה� חיי� של דמיו�

 להיות mdly  צריכי� כל חלקי החיי�, על כ� אשר.של שכל
 ה� ג� כ� ידיעות , הידיעות של האמונה שלה�.מתאימי� זה לזה

אבל אי� . לפי אותו הער� של כל עני� החיי� שלה�, דמיוניות
. דרגאי כי א� חילוק, ילוק חטיביהדמיו� והשכל מחולקי� זה מזה ח

עד , ובא בחלקיו לידי זיכו�, ישנ� מדרגות שהדמיו� הול� ומתברר
 ,והשכל לפעמי� יורד הוא בחלקיו, שהוא נכנס לגבול השכל

ההבדל הוא בעיקרו בי� ריחוק , ובכלל. ומתכנס לגבול הדמיו�
 כי סו� כל סו� אי� ,ולא הבדל עצמי, וקירוב של ההכרה הברורה

הדברי� שה� יותר גדולי� . ד� כי א� ידיעה צללית מכל דברלא
הנוגעי� הרבה למהות הרוחנית העצמית של האד� בכללו , בערכ�

בי� בלבושי השכל לפי , ה� יותר מתלבשי� בכל הלבושי�, ובפרטיו
שמירה .  בי� בלבושי הדמיו� לפי חילוקי הדרגות שלו,ומדרגותי

שלא יזוחו הדברי� , יונו שלא יחרב דמzeyrl גדולה צרי� האד�
, היסודיי� הטובי� מלעשות את התפשטות ענפיה� ג� על הדמיו�

כרותה היא הנפש . כמו שה� מושרשי� בשרשיה� בעומק השכל
והאומה . שגרמה להחריב את פעולת הדמיו� מהדברי� היסודיי�

כנסת ישראל .  הרי היא מדולדלת, א� היא באה למצב כזה,בכללה
שיוכל הדמיו� להיות מחובר ,  האמתית שלההיא מעוטרת באמונה

והדמיו� שלה הוא לבוש מקשט את תוכ�  ,בקשר יפה ע� כל האמת
. ומגדיל הוא בזה את הדר החיי� ועצמות� בקרבה, השכל והאמת

 מרגיש הוא בכל פגימה ,כל שקלטתו מחיצת היהדות פנימה יפה
וכשהדמיו� . והוא משתמר ממנה מאד, דקה מפגימתו של הדמיו�

בלתי הרוס מכח� של עוותי רגשות וקלקולי חיי� , הוא של�
ושוט� בכל , הרוחני והמעשי, הול� הוא השט� השכלי. מעשיי�

וכשקלי דעת באי� ומזלזלי� . הצבור lyשל היחיד ו, חדרי החיי�
גורמי� ה� לכינוס של כחות בגופו של , בהדמיו� של האומה

 עד אשר ירפאו ,ונסיגה לאחור גדולה הוה במצב הרוח, הדמיו�
 . וישוב השכל והדמיו� לעבוד בכח שקול בער�, התחלואי�

 ‚Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰Ï¯-ÂÏ¯( 

zn`de oeincd 

 ואי� בכח� כלל לחיות חיי� ,רוב בני אד� חיי� ה� חיי� של דמיו�
,  צריכי� כל חלקי החיי� להיות מתאימי� זה לזהובאשר. של שכל

לפי אותו , ה� ג� כ� ידיעות דמיוניותהידיעות של האמונה שלה� 
אבל אי� הדמיו� והשכל מחולקי� . הער� של כל עני� החיי� שלה�

ישנ� מדרגות שהדמיו� . כי א� חילוק דרגאי, זה מזה חילוק חטיבי
עד שהוא נכנס לגבול , ובא בחלקיו לידי זיכו�, הול� ומתברר

. מיו�והשכל לפעמי� יורד הוא בחלקיו ומתכנס לגבול הד, השכל
, ההבדל הוא בעיקרו בי� ריחוק וקירוב של ההכרה הברורה, ובכלל

כי סו� כל סו� אי� לאד� כי א� ידיעה צללית מכל . ולא הבדל עצמי
הנוגעי� הרבה למהות , הדברי� שה� יותר גדולי� בערכ�. דבר

ה� יותר מתלבשי� , הרוחנית העצמית של האד� בכללו ובפרטיו
 בי� בלבושי ,השכל לפי מדרגותיובי� בלבושי , בכל הלבושי�

שמירה גדולה צרי� האד� שלא . הדמיו� לפי חילוקי הדרגות שלו
שלא יזוחו הדברי� היסודיי� הטובי� מלעשות את , יחרב דמיונו

כמו שה� מושרשי� בשרשיה� , התפשטות ענפיה� ג� על הדמיו�
שגרמה להחריב את פעולת , כרותה היא הנפש. בעומק השכל

והאומה בכללה א� היא באה למצב . ברי� היסודיי�מהד, הדמיו�
כנסת ישראל היא מעוטרת באמונה . כזה הרי היא מדולדלת

שיוכל הדמיו� להיות מחובר בקשר יפה ע� כל , האמתית שלה
, והדמיו� שלה הוא לבוש מקשט את תוכ� השכל והאמת ,האמת

כל שקלטתו . ומגדיל הוא בזה את הדר החיי� ועצמות� בקרבה
 היהדות פנימה יפה מרגיש הוא בכל פגימה דקה מפגימתו מחיצת

בלתי , וכשהדמיו� הוא של�. והוא משתמר ממנה מאד, של הדמיו�
הול� הוא . הרוס מכח� של עוותי רגשות וקלקולי חיי� מעשיי�

של , ושוט� בכל חדרי החיי�, הרוחני והמעשי, השט� השכלי
, יו� של האומהכשקלי דעת באי� ומזלזלי� בהדמו. היחיד והצבור

ונסיגה לאחור ,  בגופו של הדמיו�qxdגורמי� ה� לכינוס של כחות 
וישוב השכל , עד אשר ירפאו התחלואי�, גדולה הוה במצב הרוח

 . והדמיו� לעבוד בכח שקול בער�
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לא , ולפעמי� הוא למעלה מהשכל, הדמיו� הוא הצל של השכל

. מפני שהוא כעי� חומר מקבל הארה מאור עליו�כי א� , מצד עצמו
סגולת צל , ויש לפי זה שתי סגולות מיוחדות בדמיו� שדינ� חלוק

, מצד צל השכל הוא מקורי. וסגולת קבלת ההארה שבו, השכל שבו
שסו� כל סו� איננו , אבל הוא מועט באיכותו, שיש בעצמותו כח זה

,  השכל בודאיויש בו כל החולשות של, כי א� בבואה של השכל
 כפי התמעטות המציאות שיש בי� ,ועוד נוספו לו חולשות חדשות

אבל כח הקבלה שלו הוא . לויעני� עצמאות השכל למה שהוא צ
ויש בו חסרו� מה שאינו מקורי , ראוי לקבל הופעות נעלות מאד

מה , אבל לעומת זה, כי א� כעי� כלי לקבל מה שנותני� בתוכו, בזה
 עד שאינו צרי� , ממקור כל כ� עליו� ונשגבשהוא מקבל הוא מקבל

 . כלל להתחשב ע� החולשות של השכל
אבל , ההתעלות של הדמיו� באה כל זמ� שהוא דבוק בקדושה

 והוא מקור, הדמיו� של חול אי� לו כי א� כח הצל שבו לבד
וכפי מה , לפי אותו הער� שהוא מתרחק ממקוריות השכל. הלצנות

והנפש השקועה בו , תחלשת אצלוכ� המציאות מ, שהוא מתגבר
, והרפואה לעול�.  ולידי כליה בסופה,באה לידי יסורי� בתחלתה

היא לא התחלשות  ,שנשתקע הרבה בדמיו� מצד הצללי שלו
, שסו� ג� הוא מצומצ� הוא, וג� לא הגברת השכל לבדו, הדמיו�

שהדמיו� מוכשר לקבל ממנו את , אלא התשובה אל המקור העליו�
ÚÊבסגולת צלו ,וע� זה יעזר ג� כ� השכל, למי� שלו החיי� הש 

 . עזר שמושי, החרות במעמקי הדמיו�

 „Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÏ¯-ÁÏ¯( 

lkyde oeincd xewn 

לא , ולפעמי� הוא למעלה מהשכל, הדמיו� הוא הצל של השכל
. כי א� מפני שהוא כעי� חומר מקבל הארה מאור עליו�, מצד עצמו

סגולת צל , שדינ� חלוק, תי סגולות מיוחדות בדמיו�ויש לפי זה ש
, מצד צל השכל הוא מקורי. וסגולת קבלת ההארה שבו, השכל שבו

שסו� כל סו� איננו , אבל הוא מועט באיכותו, שיש בעצמותו כח זה
, ויש בו כל החולשות של השכל בודאי, כי א� בבואה של השכל

מציאות שיש בי� ועוד נוספו לו חולשות חדשות כפי התמעטות ה
אבל כח הקבלה שלו הוא . עני� עצמאות השכל למה שהוא צלו

ויש בו חסרו� מה שאינו מקורי , ראוי לקבל הופעות נעלות מאד
מה , אבל לעומת זה, כי א� כעי� כלי לקבל מה שנותני� בתוכו, בזה

 עד שאינו צרי� ,שהוא מקבל הוא מקבל ממקור כל כ� עליו� ונשגב
ההתעלות של הדמיו� באה . חולשות של השכלכלל להתחשב ע� ה

אבל הדמיו� של חול אי� לו כי א� כח , כל זמ� שהוא דבוק בקדושה
לפי אותו הער� שהוא מתרחק . הלצנות והוא מקור, הצל שבו לבד

כ� המציאות מתחלשת , וכפי מה שהוא מתגבר, ממקוריות השכל
 כליה והנפש השקועה בו באה לידי יסורי� בתחלתה ולידי, אצלו

 ,שנשתקע הרבה בדמיו� מצד הצללי שלו, והרפואה לעול�. בסופה
 seqשסו� , וג� לא הגברת השכל לבדו, היא לא התחלשות הדמיו�

שהדמיו� , אלא התשובה אל המקור העליו�, ג� הוא מצומצ� הוא
וע� זה יעזר ג� כ� ,  החיי� השלמי� שלוıÚמוכשר לקבל ממנו את 

 . עזר שמושי, עמקי הדמיו�החרות במ, השכל בסגולת צלו
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לצייר תמיד מה שהוא חו� , הדמיו� ישלח את קרני זהרו למרחוק

והשכל יל� סובב לנקודה העצמית שבנשמת , מעצמיותו של החושב
ולפי זה הדמיו� נדרש הוא . ויצייר את הנמצא בקרבה פנימה, החיי�

והשכל עוזר וסומ� , וקה למע� העזר על ידו להצפיה הרח,אל השכל
 להסביר לו כמה גדול הוא הרכוש האצור בקרבו ,הוא את הדמיו�

 . פנימה

 ‰Ò ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÏ¯( 

lkyde oeincd zitv 

לצייר תמיד מה שהוא חו� , הדמיו� ישלח את קרני זהרו למרחוק
והשכל יל� סובב לנקודה העצמית שבנשמת , מעצמיותו של החושב

ולפי זה הדמיו� נדרש הוא . ויצייר את הנמצא בקרבה פנימה, החיי�
והשכל עוזר וסומ� , אל השכל למע� העזר על ידו להצפיה הרחוקה

כמה גדול הוא הרכוש האצור בקרבו , הוא את הדמיו� להסביר לו
 . פנימה
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כל mby `ed recia . מדרגות השכל הולכות ה� מלמטה למעלה

 ÂÒ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÏ¯(
oeincde lkyd zterz 

כל ציורי הדמיו� הנ�.מדרגות השכל הולכות ה� מלמטה למעלה
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 שלא �גרעיניאלא שה� כדמות , הדמיו� הנ� באמת ציורי שכלציורי 
ויקי� את מהות , אמנ� כאשר השכל יתאשר. נגמרו עדיי� בגידול�

, אז יהיו כל הציורי� של הדמיו� מכל מדרגותיו, החיי� של האד�
שכל חלקיו , כתבנית גו� אורגני, אחוזי� זה בזה, ושל השכל כולו

חל הרעיו� לעלות מלמטה  כאשר י,אז. ה� משולבי� זה בזה
כי סו� כל סו� הרוש� של , תהיה תעופתו מצומצמת, למעלה

הצנימה הקטנותית יפעול עליו שלא לת� לו את העז וההרחבה 
מתעופתו , אבל כשיל� הרעיו� במהלכו מלמעלה למטה. החפשית

  אז יהיה האור,העליונה עד תהומות הדמיו� וההרגשי� התלויי� בו
 .ד עליו�בשפעת חס, מואר מאד

שלא נגמרו עדיי� , גרעיני�אלא שה� כדמות , באמת ציורי שכל
ויקי� את מהות החיי� של , אמנ� כאשר השכל יתאשר. בגידול�

ושל השכל , דמיו� מכל מדרגותיושל ה, אז יהיו כל הציורי�, האד�
שכל חלקיו ה� משולבי� , כתבנית גו� אורגני, אחוזי� זה בזה, כולו

תהיה , אז כאשר יחל הרעיו� לעלות מלמטה למעלה. זה בזה
כי סו� כל סו� הרוש� של הצנימה הקטנותית , תעופתו מצומצמת

אבל כשיל� . שלא לת� לו את העז וההרחבה החפשית, יפעול עליו
מתעופתו העליונה עד תהומות , ו� במהלכו מלמעלה למטההרעי

בשפעת  , אז יהיה האור מואר מאד,וההרגשי� התלויי� בו, הדמיו�
 .חסד עליו�
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לפעמי� בא הדמיו� בתחלה לצייר את ציוריו בכל תכנית הבני� 

והשכל בא אחר כ� ומראה את האמת הגדולה ,  ברב הדר,האצילי
השכל , פ�יולפעמי� המהל� לה. אשר בדמיו� המתאר את גנזכיו

מסקנות מעשיות , הליכות,  ומעמיד משפטי�, חוקר ודורש,בא
ובא הדמיו� אחר כ� להלביש , ארחות חיי� ודרכי יושר, ולמודיות

והוא , משוב� כל יופי וח�, כל האמת ופרטיה הרבי� בלבוש נאה
מיו� מתעלה בשאיפתה כל זמ� שתכונתו של הד, מכוי� אל האמת

 . בלא שו� חציצה מפסקת, להתאחד ע� המושג השכלי
,  וזיכו� החומרתהתאושקיטת , במזג ומדות, כפי הטהרה הגופנית

 מהרבה שימוש של ,ולפי האורה השכלית הבאה מרוב תורה ודעת
כ� יגדל כח הציור והדמיו� , ומהרבה דעת העול� והחיי�, חכמי�

 וקרובות לערכי� ,שקולות, יותיותיו רצווכ� תהיינה פעול, בפעולתו
ויהיה עולה עליו , ירותורבבעד שיהיה קרוב אל השכל , מתאימי�

 .בעומק ההרגשה ובחידור החיי� שלו

 ÊÒ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ó¯( 

lkyde oeincd jldn 

בכל תכנית הבני� , לפעמי� בא הדמיו� בתחלה לצייר את ציוריו
א אחר כ� ומראה את האמת הגדולה והשכל ב, האצילי ברב הדר

השכל בא , ולפעמי� המהל� להפ�. המתאר את גנזכיו, אשר בדמיו�
, מסקנות מעשיות ולמודיות, הליכות, חוקר ודורש ומעמיד משפטי�

ובא הדמיו� אחר כ� להלביש כל האמת , ארחות חיי� ודרכי יושר
ל והוא מכוי� א, משוב� כל יופי וח�, ופרטיה הרבי� בלבוש נאה

כל זמ� שתכונתו של הדמיו� מתעלה בשאיפתה להתאחד , האמת
, כפי הטהרה הגופנית. בלא שו� חציצה מפסקת, ע� המושג השכלי

, ולפי האורה השכלית, וזיכו� החומר, התאוהשקיטת , במזג ומדות
ומהרבה דעת ,  מהרבה שימוש של חכמי�,הבאה מרוב תורה ודעת

וכ� תהיינה , מיו� בפעולתוכ� יגדל כח הציור והד, העול� והחיי�
עד שיהיה , שקולות וקרובות לערכי� מתאימי�, פעולותיו רצויות

 ,ויהיה עולה עליו בעומק ההרגשה, בבהירותוקרוב אל השכל 
 .ובחידור החיי� שלו
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 והדברי� הולכי� עד השכל ,לפעמי� מתחילי� מהציור הדמיוני

והאושר , עלה יותר מהשכל ושרשיוועוד הגבה למ, היותר טהור
. באד� ובעול�, האלהי מתמלא בכל החיי� של כל שרשי הנשמה

, או עוד עליונה ממנה, ולפעמי� ההתחלה באה מהופעה שכלית
וענפיו ההרגשי� , הציור הדמיוני והיא מתפשטת והולכת עד

 ולפעמי� שתי ההשפעות פוגשות זו את זו בזרמ� .הגופניי� כול�
 ,האד� הוא סול� שמלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בוואז , הקדוש

 י�מנעימשהולכת הזרמי� והובאת� , נוריונימי הנשמה הנ� הכ
 .  חכו ממתקי� וכלו מחמדי�.קול עז, עליה� נוע� קול�

 ÁÒ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ó¯( 

lkyde oeincd zyibt 

לפעמי� מתחילי� מהציור הדמיוני והדברי� הולכי� עד השכל 
והאושר , ועוד הגבה למעלה יותר מהשכל ושרשיו, יותר טהורה

. באד� ובעול�, האלהי מתמלא בכל החיי� של כל שרשי הנשמה
, או עוד עליונה ממנה, ולפעמי� ההתחלה באה מהופעה שכלית

וענפיו ההרגשי� , הציור הדמיוני והיא מתפשטת והולכת עד
 בזרמ�, את זוולפעמי� שתי ההשפעות פוגשות זו  .הגופניי� כול�

 ,ואז האד� הוא סול� שמלאכי אלהי� עולי� ויורדי� בו, הקדוש
 מנעימותשהולכת הזרמי� והובאת� , ונימי הנשמה הנ� הכנור

 . חכו ממתקי� וכלו מחמדי�, קול עז, עליה� נוע� קול�
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מתחלת תנועה אדירה בשני העולמות , כשהקדושה מתגברת

עול� השכל ,  עזוז� והוד תפארת�, חקר לגדל�שאי�, הגדולי�
שאי� ק� לבירור� , השכל מלא הצחצחות העליונות. ועול� הדמיו�

 , האספקלריא שאינה מאירה,והדמיו�, ואי� תכלית לזוהר פליאת�
. כל חזו� לב מרומ� ומתעלה, המלאה הדר תבנית כל צורה מפוארה

, הדמיו� מתחתשה� יאירו ויחממו את , השכל ממעל ישלח את קויו
ותמיד קר� , והדמיו� ממקומו ישלח מלמטה למעלה את קרני הודו

מלאי חיי� , והמו� יצורי� לאי� תכלית. וקו בקר� יתנוצ�, בקו יפגש
 עפי� וטסי� על פני הרקיע המבדיל בי� ,ופליאת רצו� וחכמה רבתי

 ששניה� מלאי אור וחיי� , בי� השכל והדמיו�,עולמי עד אלו
, חסיני אהבה ועדנת עולמי�, י אומ� וגבורת רע� אדיר,איתני�

אור , בהדרת קדושה ויפעת פאר,  מתנשאי� ברו� עול�,חסיני מר�
 .אל חי העולמי�

 ËÒ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ó¯( 

lkyde oeincd zevvepzd 

מתחלת תנועה אדירה בשני העולמות , כשהקדושה מתגברת
עול� השכל , תפארת� עזוז� והוד ,שאי� חקר לגדל�, הגדולי�

שאי� ק� לבירור� , השכל מלא הצחצחות העליונות. ועול� הדמיו�
 , האספקלריא שאינה מאירה,והדמיו�, ואי� תכלית לזוהר פליאת�

כל חזו� לב מרומ� , תבנית כל צורה מפוארה, המלאה הדר
שה� יאירו ויחממו את , השכל ממעל ישלח את קויו. ומתעלה

מקומו ישלח מלמטה למעלה את קרני והדמיו� מ, הדמיו� מתחת
והמו� יצורי� לאי� . וקו בקר� יתנוצ�, ותמיד קר� בקו יפגש, הודו

 עפי� וטסי� על פני ,מלאי חיי� ופליאת רצו� וחכמה רבתי, תכלית
 ששניה� , בי� השכל והדמיו�,המבדיל בי� עולמי עד אלו, הרקיע

יני אהבה חס,  אדירי אומ� וגבורת רע�,מלאי אור וחיי� איתני�
בהדרת קדושה , חסיני מר� מתנשאי� ברו� עול�, ועדנת עולמי�

 .אור אל חי העולמי�, ויפעת פאר
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.  לא היתה שו� חכמה יכולה להתפתח,לולא ההשתוות שיש בהויה

והחכמה היא כל כ� , וכיו� שהיצירה הרוחנית היא נכבדה כל כ�
 בו השתוות היהיוא שסדר המציאות כולו מוכרח ה, מחיה את הכל

, והפרט על הכלל, עד שהחלק האחד מורה על חברו, של ערכי�
נות יומסקירה זו יוצאי� מעי. והדמיו� על השכל, הגשמי על הרוחני

אמנ� . המאחדי� נפרדי� ומקרבי� רחוקי�, מלאי� דעת עליו�
כל גדלה של ההשתוות יוצא אל הפועל על ידי הכרת ההבדלה שבי� 

 .המבדלת היא מבררת את העומק של השיווי והחטיבה, ער� וער�
. השכל ע� הצער הרוחני הוא בא מהעדר ההתאמה של ההרגשות
 עד שדרכי ,והנשמה דואגת תמיד להשלי� עצמה בהארה גדולה

יתאימו לההארה , ונטיות הטבע הרוחני והגופני שלה, ההרגשה
של , הקודש תוהופעדהיינו , ולמה שלמעלה מזה, העליונה השכלית

שה� באי� ממעלה העליונה שעל גבי השכל האנושי , חזיוני קודש
 .אחרי שמשתל� ומזדכ�

 Ú ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ó¯( 

mikxrd zeezyd 

. לולא ההשתוות שיש בהויה לא היתה שו� חכמה יכולה להתפתח
והחכמה היא כל כ� , וכיו� שהיצירה הרוחנית היא נכבדה כל כ�

 בו השתוות תהיהמוכרח הוא שסדר המציאות כולו , ת הכלמחיה א
, והפרט על הכלל, עד שהחלק האחד מורה על חברו, של ערכי�

ומסקירה זו יוצאי� מעינות . והדמיו� על השכל, הגשמי על הרוחני
אמנ� . המאחדי� נפרדי� ומקרבי� רחוקי�, מלאי� דעת עליו�

 ההבדלה שבי� כל גדלה של ההשתוות יוצא אל הפועל על ידי הכרת
 .המבדלת היא מבררת את העומק של השיווי והחטיבה, ער� וער�

. השכללהצער הרוחני הוא בא מהעדר ההתאמה של ההרגשות 
 עד שדרכי ,והנשמה דואגת תמיד להשלי� עצמה בהארה גדולה

יתאימו לההארה , ונטיות הטבע הרוחני והגופני שלה, ההרגשה
של ,  הקודשהופעתדהיינו , זהולמה שלמעלה מ, העליונה השכלית

, שה� באי� ממעלה העליונה שעל גבי השכל האנושי, חזיוני קודש
 .`likynl dlrnl miig gx, אחרי שמשתל� ומזדכ�
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ÊÓ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, האומה והאנושיות, וכ� בחינו� האד� הכללי. בחינו� האד� היחיד

היה משפיע דהיינו שהשכל י, צריכי� לשו� לב לאחדות הרוחניות
וכשיש . והדמיו� על הפעולות, והרגש על הדמיו�, ישר על הרגש

ועל גבי .  מקו� לחולתמוצא אז ההריסה ,סתירה בי� אלה החלקי�
מתעלה  ,מעשה ,דמיו�, רגש, שה� שכל, אלה ארבעה החלקי�

במקור , שהוא שורש הנשמה של האיש ושל הצבור ,העני� האצילי
 . ההויה העליונה

˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ ‡Ú )‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÓ¯( 

zeipgexd zecg` 

, האומה והאנושיות, וכ� בחינו� האד� הכללי. בחינו� האד� היחיד
דהיינו שהשכל יהיה משפיע , צריכי� לשו� לב לאחדות הרוחניות

וכשיש . והדמיו� על הפעולות, והרגש על הדמיו�, ישר על הרגש
 ועל גבי . מקו� לחולמוצאהסתירה בי� אלה החלקי� אז ההריסה 

מתעלה  ,מעשה ,דמיו�, רגש, שה� שכל, אלה ארבעה החלקי�
במקור ,  של האיש ושל הצבור,שהוא שורש הנשמה ,העני� האצילי

 . ההויה העליונה
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לבחו� בבחינה  צריכי�, את התכונות הרוחניות של צד הקדושה

 היסודות פרטי לדעת את, הדומה לבחינה חימית, מדעית
תוכני� חדשי�   ולהוליד,ועל פיה נוכל לחדש הרבה, שבהרכבת�

ממש , ולזקק ולהעלות את העניני� הישני�, מצירופי ההרכבות
 . כמנהג החכמה המעשית שבחימיה

אחר כ� , צרי� לטהר ולאמ� את הגו� וכחותיו כול�. כ� הוא הסדר
ואחר , כ�שצרי� להיות ג� כ� חזק ומזו, בא כח הדמיו� וכל סעיפיו

השכל הברור והסתעפותיו  ועל גביה� יבא, כ� בא הרגש וכל ענפיו
, שבאה מהתנוצצות רוח קודש עליו�, העליונה  ואור ההקשבה.כול�

  .גביה� הוא בא על
, אלא הוא הדי� באומה שלמה, סדר זה איננו בדי� של יחידי� לבד�

 .והדברי� מתיחשי� לעומת תקופות שונות במהל� החיי� שלה

‚‰ ·Ú ˘„Â˜‰ ÔÂÈ)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÁÓ¯( 

zeipgexd zepigad 

צריכי� לבחו� בבחינה , של צד הקדושה, את התכונות הרוחניות
לדעת את פרטי היסודות , הדומה לבחינה חימית, מדעית

ועל פיה נוכל לחדש הרבה ולהוליד תוכני� חדשי� , שבהרכבת�
ממש , ולזקק ולהעלות את העניני� הישני�, מצירופי ההרכבות

צרי� לטהר . כ� הוא הסדר. כמנהג החכמה המעשית שבחימיה
, אחר כ� בא כח הדמיו� וכל סעיפיו, ולאמ� את הגו� וכחותיו כול�

ועל , ואחר כ� בא הרגש וכל ענפיו, חזק ומזוכ� שצרי� להיות ג� כ�
 ואור ההקשבה, והסתעפותיו כול�, השכל הברור גביה� יבא

 .גביה� הוא בא על, ודש עליו�שבאה מהתנוצצות רוח ק, העליונה
, באומה שלמה אלא הוא הדי�, סדר זה איננו בדי� של יחידי� לבד�

 .החיי� שלה והדברי� מתיחשי� לעומת תקופות שונות במהל�
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והדמיונות , המעשי� מתהפכי� לדמיונות בכח עיכול רוחני

, י רוחני קבועוהמושכלות לאופ, וההרגשות למושכלות, להרגשות
ומזה יש להבי� כמה גדולה היא . הפועל על כל התוכ� המהותי

, אמנ� לא אצל הכל הקשר עומד בחזקה. האחריות של המעשי�
.  הרוחני איננו שוה אצל כל איש ואצל כל ע�129וכח העיכול

שהקשר בי� ,  מונח ג� כ� זה האופי,בטפוסה המיוחד של היהדות
,  המושכלות,הרגשות, ונותהדמי, החוליות הללו של המעשי�

 על ,וכח העיכול הרוחני נשגב הוא, הוא חזק מאד, והאופי הכללי
 .כ� אי� ק� לחובת שמירת המעשה בישראל

 ‚Ú ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÓ¯( 

ipgexd lekrd 

והדמיונות ,  בכח עיכול רוחני,המעשי� מתהפכי� לדמיונות
, אופי רוחני קבועוהמושכלות ל, וההרגשות למושכלות, להרגשות

כמה גדולה היא , ומזה יש להבי�. הפועל על כל התוכ� המהותי
, אמנ� לא אצל הכל הקשר עומד בחזקה. האחריות של המעשי�

בטפוסה . וכח העיכול הרוחני איננו שוה אצל כל איש ואצל כל ע�
שהקשר בי� החוליות , המיוחד של היהדות מונח ג� כ� זה האופי

והאופי , המושכלותeהרגשות , מיונותהד, הללו של המעשי�
 על כ� אי� ק� ,וכח העיכול הרוחני נשגב הוא, הוא חזק מאד, הכללי

 .לחובת שמירת המעשה בישראל
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 תמיד צרי� .אי אפשר לאד� לחיות לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו

כשירצה להתפר� . שיהיה ממזג את השכל ע� הרגש בחוברת
ויהיה מלא פגמי� ,  יאבד את הכשרו� של הרגש,ממדרגתולמעלה 

ואי� צרי� לומר שא� . א� על פי שיהיה בעל שכל גדול, וחסרונות
המביאי� לידי כל ,  יפול בתהומות של סכלות,ישתקע ברגש לבדו
המאז� את השכל ע� , רק תכונת המשקל השוה. חולשה וכל חטאת

 צרי� להחיות 130זהמוב� שע� . תביאהו לידי הצלה גמורה, הרגש
 .והחוש החברותי הישר, תמיד את התכונה המעשית

 „Ú ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÓ¯( 

ybxde lkyd befn 

תמיד צרי� , ולא ברגש לבדו, אי אפשר לאד� לחיות לא בשכל לבדו
כשירצה להתפר� . שיהיה ממזג את השכל ע� הרגש בחוברת

יהיה מלא פגמי� ו,  יאבד את הכשרו� של הרגש,למעלה ממדרגתו
ואי� צרי� לומר שא� . א� על פי שיהיה בעל שכל גדול, וחסרונות

המביאי� לידי כל , ישתקע ברגש לבדו יפול בתהומות של סכלות
המאז� את השכל ע� , רק תכונת המשקל השוה. חולשה וכל חטאת

שע� זה צרי� להחיות , מוב�. תביאהו לידי הצלה גמורה, הרגש
 .והחוש החברותי הישר, יתתמיד את התכונה המעש
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 בטבעו הוא מורכב בהרכבה מזגית מיסודות ,השכל הבריא המקורי

והרגש , השכל ההכרי שבו נות� לו את היסוד המזי�. השכל והרגש
וכל העוסק בתורה . המפות� בקרבו נות� לו את היסוד המענג

של השכל  מתבר� באחדות� הגמורה ותמימות� השלמה ,לשמה
והנ� רעי�  ,בצורה כזאת שכל אחד מרחיב את גבול חברו, והרגש

 .דלא מתפרשי�

 ‰Ú ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '�¯( 

ybxde lkyd zakxd 

מיסודות , השכל הבריא המקורי בטבעו הוא מורכב בהרכבה מזגית
והרגש , השכל ההכרי שבו נות� לו את היסוד המזי�. השכל והרגש

וכל העוסק בתורה לשמה . � לו את היסוד המענגהמפות� בקרבו נות
, מתבר� באחדות� הגמורה ותמימות� השלמה של השכל והרגש

והנ� רעי� דלא  ,בצורה כזאת שכל אחד מרחיב את גבול חברו
 .מתפרשי�
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והעד� של ההרגשה , העד� של ההכרה השכלית יש לו צורה אחרת

‚Ì ואינו , הראשו� גדול הוא באיכותו. הנפשית ג� כ� צורה אחרת
ÔÎוהשני איננו כל כ� בעל איכות גדולה,  עמוק בפילוש החיי� ,

, מתרכבי� שני העדני� יחד, וכשהנשמה מתעלה. אבל עמוק וחודר
 ,לעדנות אצילות�, ואי� ק� ושיעור לעשר� ולרויית� המלאה

 .ולאור� הבהיר והמזוקק

 ÂÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '�¯( 

ybxde lkyd ocr 

והעד� של ההרגשה , יש לו צורה אחרת, העד� של ההכרה השכלית
ÏÎ ואינו , הראשו� גדול הוא באיכותו. הנפשית ג� כ� צורה אחרת

ÍÎוהשני איננו כל כ� בעל איכות גדולה,  עמוק בפילוש החיי� ,
, מתרכבי� שני העדני� יחד, וכשהנשמה מתעלה. אבל עמוק וחודר
 ,לעדנות אצילות�,  לעשר� ולרויית� המלאהואי� ק� ושיעור

 .ולאור� הבהיר והמזוקק
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האמרה אלהי� מלאה היא , ברגש. הרגש הוא יותר מהיר מ� השכל

 א� מעט מכל המו� החידות הנפתר ג� טר� אשר ,תנובה וישות
בלא לימוד , השכל צרי� עיבוד. מה שאי� כ� בשכל. הכמוסות בה

ויאבה להשתמש  ,א� יתחל� הרגש בשכל.  מאומה לא ימצאועיו�
כש� שאפשר , כי א� ליהנות מ� המוכ�, בשכל מבלי עבודה רוחנית

וסירי� סבוכי� יתגדלו , מהרה יחש� לו עולמו, הדבר ברגש
להרבות המכשלה על , אשר בכל עת יסתב� בה�, בחלקתו הרוחנית

יכל הרגש  להכנס בה,ועת ומשפט ידע לב חכ�. דרכו הרוחני
.  לעבד עבודתה,ולעבור על חלקת השכל, להתענג מעדניו, במילואו

 .בצורתה היותר רצויה, אז תבא דעת אלהי� בלבבו

 ÊÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡�¯( 

lkyd zceare ybxd 

מלאה היא , אלהי�, האמרה, ברגש. הרגש הוא יותר מהיר מ� השכל
ל המו� החידות  א� מעט מכנפתרתנובה וישות ג� טר� אשר 

בלא לימוד , השכל צרי� עיבוד. מה שאי� כ� בשכל. הכמוסות בה
ויאבה להשתמש  ,א� יתחל� הרגש בשכל. ועיו� מאומה לא ימצא

כש� שאפשר , כי א� ליהנות מ� המוכ�, בשכל מבלי עבודה רוחנית
וסירי� סבוכי� יתגדלו , מהרה יחש� לו עולמו, הדבר ברגש

להרבות המכשלה על ,  עת יסתב� בה�אשר בכל, בחלקתו הרוחנית
ועת ומשפט ידע לב חכ� להכנס בהיכל הרגש . דרכו הרוחני

. ולעבור על חלקת השכל לעבד עבודתה, להתענג מעדניו, במילואו
 .בצורתה היותר רצויה, אז תבא דעת אלהי� בלבבו
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כשהוא יוצא .  והוא המדרגה התחתונה שבו,הרגש כלול הוא בשכל

. אז קובע לו את תחומו הרגשי בפני עצמו, לפעול פעולות מעשיות
 הוא התוכ� הסודי של אות הא האחרונה של ,בחיי� העולמיי� כול�

 .  שהיא נעשית ש� אדני בפני עצמו,ש�
 בנויי� ה� על יסוד ,וחלק גדול ממעשה המוסר והתורה, התפלה

כשבאי� אל . בול� וה� צריכי� לשמור ג,תקנת הרגש של האד�
אמנ� עצמותה של .  אי� מצליחי�,הרגש בעניני� ותוכני� שכליי�

מפני שבאמת , יש לה מקו�, התביעה שיהיה הרגש ג� כ� מושכל
שהוא , אלא אחד מצדדי השכל, איננו ג� חטיבה בפני עצמה

 .מתגלה במדרגתו התחתונה

 ÁÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·�¯( 

lkyde ybxd leab 

 כשהוא יוצא , והוא המדרגה התחתונה שבו,כלול הוא בשכלהרגש 
. אז קובע לו את תחומו הרגשי בפני עצמו, לפעול פעולות מעשיות

בחיי� העולמיי� כול� הוא התוכ� הסודי של אות הא האחרונה של 
וחלק גדול , התפלה.  שהיא נעשית ש� אדני בפני עצמו,ש�

. קנת הרגש של האד� בנויי� ה� על יסוד ת,ממעשה המוסר והתורה
כשבאי� אל הרגש בעניני� ותוכני� . וה� צריכי� לשמור גבול�

שיהיה הרגש , אמנ� עצמותה של התביעה. שכליי� אי� מצליחי�
מפני שבאמת איננו ג� חטיבה בפני , יש לה מקו�, ג� כ� מושכל

 .שהוא מתגלה במדרגתו התחתונה, אלא אחד מצדדי השכל, עצמה
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 ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ËÚ¯ 

 
, המאור הגדול, השכל. קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש

אבל שוני� ה� , שניה� עומדי� במשקל אחד, הקט�, והרגש
א� ערכ� היה . ולפעמי� רבות מאד הסתירות שביניה�, דרכיה�

וממילא ג� ,  היתה הסתירה בחיי� הרוחניי�,מכל צד שקול
. כתר אחדאי אפשר לשני מלכי� שישתמשו ב.  גדולה,הגשמיי�

אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל , קובלdהרגש 
 לכי ומעטי את ,עצה אחת יש על זה. מה שאי� כ� ברגש. ההפכי�

מלכי ,  החברה והנימוס, בחיי המעשה, הוי ראש לשועלי�,עצמ�
ש� המאור הגדול ,  במקו� העיוני� העליוני�,אבל למעלה, בכיפה
יש באמת מהלכי� לרגש ,  מאדאבל הקובלנא גדולה היא. מושל

. ג� בעמקי השכל עצמו וטוהר משפטיו, בעליוני� ועליוני עליוני�
מיעט את ,  הוא בעושר ההתפרטותצאמוהכח השכלי שברגש 

אבל בכל זאת לקוי הוא העול� . הלבנה לפיכ� הרבה את צבאותיה
 ,ניותושרש עליוהשכל ו. מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמיו

על ידי הנמכתו של הרגש , ונעכר מזכותו, ממהלכומתעכב ג� כ� 
מביאי� כפרה על . ואי התחברותו התדירית באור השכל, והגבלתו

 משתדלי� לדרוש מילוי ,האור האלהי המונמ� על ידי מיעוט הירח
החיי� , העמדתה במשקל המאור הגדול, פגימתה של הלבנה

ב ומה מה טו. המורגשי� והשכליי� ממוזגי� ומשוקלי� עי� בעי�
.  עליזי� וקדושי� החיי�,כבירי�, מה נחמדי�, נעי� יהיה אז העול�

 פגימת הלבנה ולא יהיה בה שו� שתמלא, א"או' יהי רצו� מלפני� ד
,  כאור שבעת ימי בראשית,ויהיה אור הלבנה כאור החמה, מיעוט

שנאמר ויעש אלהי� את שני  enk ,כמו שהיתה קוד� מיעוטה
 ,כמו כ� החברותיי�, חיי� הפרטיי�וכמו ה. לי�ות הגדורוהמא

החפ� היותר כמוס . השלמה והבהירה, יקבלו את צורת� החדשה
, בסידור האומה וחסנה, והגלוי במעמקי לבב, במרומי הסתר השכלי

ובקשו את ,  ויתקיי� בנו מקרא שכתוב,יחדיו יעמדו שלובי� זה בזה
 .אלהיה� ואת דוד מלכ� אמ�' ד

 ËÚ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡" ‡ ˜ÓÚ '‚�¯-„�¯( 
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, המאור הגדול, השכל. קטרוג הלבנה מתפרש יפה ברזי הנפש
אבל שוני� ה� , שניה� עומדי� במשקל אחד, הקט�, והרגש

א� ערכ� היה . ולפעמי� רבות מאד הסתירות שביניה�, דרכיה�
וממילא ג� ,  היתה הסתירה בחיי� הרוחניי�,מכל צד שקול

.  אפשר לשני מלכי� שישתמשו בכתר אחדאי.  גדולה,הגשמיי�
אפשר לשכל להרחיב את עצמו עד כדי קבלת כל , הרגש קובל

 לכי ומעטי את ,עצה אחת יש על זה. מה שאי� כ� ברגש. ההפכי�
מלכי ,  והנימוס, החברה,בחיי המעשה. הוי ראש לשועלי�. עצמ�

ש� המאור הגדול , אבל למעלה במקו� העיוני� העליוני�, בכיפה
יש באמת מהלכי� לרגש , אבל הקובלנא גדולה היא מאד. שלמו

. ג� בעמקי השכל עצמו וטוהר משפטיו, בעליוני� ועליוני עליוני�
מיעט את ,  הוא בעושר ההתפרטותנמצאהכח השכלי שברגש 

אבל בכל זאת לקוי הוא העול� . הלבנה לפיכ� הרבה את צבאותיה
 מתעכב שו העליו�שרהשכל ו. מפני ירידתו של הרגש ממרומי שמיו

, על ידי הנמכתו של הרגש והגבלתו, ונעכר מזכותו, ג� כ� ממהלכו
מביאי� כפרה על האור . ואי התחברותו התדירית באור השכל

 משתדלי� לדרוש מילוי , המונמ� על ידי מיעוט הירח,האלהי
החיי� , העמדתה במשקל המאור הגדול, פגימתה של הלבנה

מה טוב ומה . משוקלי� עי� בעי�המורגשי� והשכליי� ממוזגי� ו
.  וקדושי� החיי�כבירי�, עליזי�, מה נחמדי�, נעי� יהיה אז העול�

 ולא יהיה בה , פגימת הלבנהלמלאת, א"או' ד, יהי רצו� מלפני�
 כאור שבעת ימי ,ויהיה אור הלבנה כאור החמה, שו� מיעוט

 שנאמר ויעש אלהי� את שני ,כמו שהיתה קוד� מיעוטה, בראשית
כמו כ� החברותיי� יקבלו , וכמו החיי� הפרטיי�. ארת הגדלי�המ

החפ� היותר כמוס במרומי . השלמה והבהירה, את צורת� החדשה
יחדיו , בסידור האומה וחסנה, והגלוי במעמקי לבב, הסתר השכלי

excda ritei dfd oefgd lk . יעמדו שלובי� זה בזה
mlera ,edep l` l`xyi aeya ,izepexyk lka yenge ,

eizepeiqp lka cneln , dkex`d ekxca mda dqep xy`
minra ecep inia , l`e midl` l` mda xy xy`

lkeie miyp`.אלהיה� ' ובקשו את ד,  ויתקיי� בנו מקרא שכתוב
 .ואת דוד מלכ� אמ�
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מחוברת היא מהרכבה של , כל מחשבה אידיאלית הפועלת בחיי�

והוא יסוד ,  הוא מועט בכמותו ומרובה באיכותוהשכל. שכל ורגש

 Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‰�¯-Â�¯(
lkyde ybxd iig zetilg 

מחוברת היא מהרכבה של , הפועלת בחיי�, אליתכל מחשבה אידי
והוא יסוד,השכל הוא מועט בכמותו ומרובה באיכותו. שכל ורגש
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. חורז את החוט של החיי�, הנשמה של האידיאל ההול� ונמש�
להסבירו , שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי, הרגש הוא הגו�

יתיש� , ברבות הימי� יאבד הרגש את ערכו. לכח החיי� הפועל
 א� א�,  שבויהתמצית השכלאבל . ולא יוסי� תת את כחו, ויזדק�

וממקורה , ימת לעדיהאמת ק. לא יע� ולא יזדק�, הוא אית� וטהור
להחיות ענפי� חדשי� ועצי� , תשלח פלגי� להשקות טל חיי�

אשר ימלא , מלא כח עלומי�, אשר יצמחו בצורת רגש חדש, רענני�
כ� הולכי� ה� חליפות . את המקו� של הרגש אשר נפל מזקנה

וחלטי� של השכל הטהור  והחיי� המ,החיי� והמות בעול� הרגש
 131מאורעות. תמיד ה� מחיי� ומולידי� דור חדש אחרי כלות היש�

הכל נמצא במערכת , שפלות ידי� של הדהמה ואנינות, האבל
יפלו עמו כל , כי חדל מהיות לו כח פועל, רגש כי זק�. הרגש

המחנה הפועל .  אור חיי� לרגליותמלאויוהרוחות אשר נתמכו בו 
 אל חזיו� של השארת הנפש לא יוכל כל כ� מהר .ישאר דומ� ונבהל

 ,אשר חיה את האידיאל ההרגשי, התמצית השכלילדעת כי , לעלות
ת יכמו שאי� התנחומי� של השארת הנפש ותחי. � הואיחי וקי

אשר פצע בלב נפשות דבקות , המתי� מרפאי� את פצע המות
 וישל�, אבל סו� כל סו� מהר יעבור רוח חדש. בקרבת בשר ורוח

יעמיד ,  יהיה לאור ולהצלה, הזיק השכלי יצא ממחבואו.נחומי�
 עדי ,וג� ימיה� חוצצו.  אזורי אוני�,חיל גדול של רגשות חדשי�

לתו יאבל מש� החיי� יל� תמיד במס,  ויפנו מקו� לחיל חדש,יפקדו
 .המובטחת

. חורז את החוט של החיי�, ההול� ונמש�, הנשמה של האידיאל
להסבירו , שבו מתלבש תמיד האידיאל השכלי, הרגש הוא הגו�

ש� יתי, ברבות הימי� יאבד הרגש את ערכו. לכח החיי� הפועל
,  שבוהתמצית השכליתwif אבל . ולא יוסי� תת את כחו, ויזדק�

, האמת קימת לעד. לא ייע� ולא יזדק�, א� א� הוא אית� וטהור
, להחיות ענפי� חדשי�, וממקורה תשלח פלגי� להשקות טל חיי�

, מלא כח עלומי�, אשר יצמחו בצורת רגש חדש, ועצי� רענני�
כ� הולכי� ה� . פל מזקנהאשר נ, אשר ימלא את המקו� של הרגש

והחיי� המוחלטי� של השכל . חליפות החיי� והמות בעול� הרגש
. אחרי כלות היש�, הטהור תמיד ה� מחיי� ומולידי� דור חדש

הכל נמצא , שפלות ידי� של הדהמה ואנינות, מאורעות האבל
יפלו עמו , כי חדל מהיות לו כח פועל, רגש כי זק�. במערכת הרגש

המחנה .  אור חיי� לרגליוונתמלאור נתמכו בו אש, כל הרוחות
אל חזיו� של השארת הנפש לא יוכל כל . הפועל ישאר דומ� ונבהל

אשר חיה את , התמצית השכליתwif לדעת כי , כ� מהר לעלות
כמו שאי� התנחומי� של השארת .  חי וקי� הוא,האידיאל ההרגשי

בלב אשר פצע ,  את פצע המותcinהנפש ותחית המתי� מרפאי� 
אבל סו� כל סו� מהר יעבור רוח . נפשות דבקות בקרבת בשר ורוח

 יהיה לאור ,הזיק השכלי יצא ממחבואו, וישל� נחומי�, חדש
וג� .  אזורי אוני�,יעמיד חיל גדול של רגשות חדשי�, ולהצלה

אבל מש� החיי� ,  ויפנו מקו� לחיל חדש, עדי יפקדו,ימיה� חוצצו
 .יל� תמיד במסלתו המובטחת

Â� Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 כי א� בהאחדות ,שלמות השכל איננה תלויה בריבוי המושגי�

 ,מוב� הדבר שכל מה שהמושגי� ה� רבי� ביותר. השוררת בה�
וזאת החטיבה . וחייה העמוקי� מתבלטי�, גבורת האחדות מתגלה

 האיז אי אפשר כלל שתהיה קנויה על ידי ,של אחדות ההשכלה
 , סגולה עליונה זו, בקרבה היא מונחת,בנשמתנו. מסירה חוצית

כדי שנוכל לחיות מזיו הברכה העליונה , וצריכי� אנו להתודע אליה
 עלינו מופעכל מה שעצמת הזיו השכלי . הזאת של אחדות השכל
 מתגברת היא הצורה האחדותית ,בתכונה יותר פנימית

 ,והמושגי� הולכי� ופושטי� את צורת� הבודדה, שבהשכלתנו
 והולכי� ומתהוי� לאורות חיי� חיי אחדות , הפזורה,הנקודתית

הרצונות . וכש� שהדבר נוהג בשכל כ� הוא נוהג ברצו�. כבירה
רצו� , הפזורי� שלנו הולכי� ה� ומתהוי� להויה אחת מחוטבה

שכמו כ� אחדותו מתגברת ומתבלטת ביותר כל , אדיר וכביר אחד
היו יותר וכל מה שי, מה שיתרבו ויתאדרו העניני� הרצוניי�

וכל מה שהחטיבה הנשמתית הפנימית תהיה יותר מאירה . חשובי�
ככה יהיו הרצונות כול� הולכי� ופושטי� את . עלינו בזיו חייה
מרו� , ומתהוי� כלולי� ברצו� אדיר חי וכביר אחד, צורת� הבודדה

 מתגלה האור ,בצורה השלמה שבאחדות האורה הנשמתית. וקדוש
רצוניות מתאחדות הוכל הנקודות , כללוהיחודי של השכל והרצו� ב

, וכללות השכל מתאחד בכללות הרצו�, בהנקודות השכליות
מלא קדושה , מלא כח וגבורה, ושניה� מאירי� באור אחד ומיוחד

 ,והבני� החטיבי שאנו בוני� בנשמתנו. מלא תפארת ומלכות, והוד
 להיות  כי א� הרי הוא חוזר,בני� יחיד מוגבל, איננו נשאר בני� פרטי

כשחלק אחד . כל העול� כולו מאוחד ומאוגד הוא. בני� עולמי
כולו , הרי כולו הול� וחי, מתרומ� ומתעלה, שביש מאיר וחי

ונמצא שההתאחדות הנשמתית שלנו .  מתרומ� ומתעלה,מתקדש
ואות� התוצאות הרוממות של העשירות . מאחדת את העול� בכללו

 לחוש בקרבו ,די� וקדושבעל רוח ע, שיוכל כל חכ� לב, הנשמתית
ה� ה� , מפני התגלות רז האחדות שבקרבו, על ידי התעלותו

מתפשטות להיות למאורות ובסיסי חיי� ומקורות ברכה ועטרת 
 .במעשיו' לעול� ישמח ד' יהי כבוד ד. שלו� לעול� ומלואו

 ‡Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Â�¯-Ê�¯( 
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 כי א� בהאחדות ,לויה בריבוי המושגי�שלמות השכל איננה ת
 , שכל מה שהמושגי� ה� רבי� ביותר,מוב� הדבר. השוררת בה�

וזאת החטיבה . וחייה העמוקי� מתבלטי�, גבורת האחדות מתגלה
 איזושל אחדות ההשכלה אי אפשר כלל שתהיה קנויה על ידי 

. בנשמתנו בקרבה היא מונחת סגולה עליונה זו. מסירה חוצית
כדי שנוכל לחיות מזיו הברכה העליונה , � אנו להתודע אליהוצריכי

 עלינו מופעתכל מה שעצמת הזיו השכלי . הזאת של אחדות השכל 
 מתגברת היא הצורה האחדותית ,בתכונה יותר פנימית

 ,והמושגי� הולכי� ופושטי� את צורת� הבודדה, שבהשכלתנו
י אחדות  והולכי� ומתהוי� לאורות חיי� חי, הפזורה,הנקודתית

הרצונות . כ� הוא נוהג ברצו�, וכש� שהדבר נוהג בשכל. כבירה
רצו� , הפזורי� שלנו הולכי� ה� ומתהוי� להויה אחת מחוטבה

כל , שכמו כ� אחדותו מתגברת ומתבלטת ביותר, אדיר וכביר אחד
וכל מה שיהיו יותר , מה שיתרבו ויתאדרו העניני� הרצוניי�

ית הפנימית תהיה יותר מאירה וכל מה שהחטיבה הנשמת. חשובי�
ככה יהיו הרצונות כול� הולכי� ופושטי� את . עלינו בזיו חייה
כלולי� ברצו� אדיר חי , micge`nומתהוי� , צורת� הבודדה

בצורה השלמה שבאחדות האורה . מרו� וקדוש, וכביר אחד
וכל , הנשמתית מתגלה האור היחודי של השכל והרצו� בכללו

וכללות השכל , אחדות בהנקודות השכליותצוניות מתהרהנקודות 
מלא , ושניה� מאירי� באור אחד ומיוחד, מתאחד בכללות הרצו�

והבני� . מלא תפארת ומלכות, מלא קדושה והוד, כח וגבורה
בני� יחיד , החטיבי שאנו בוני� בנשמתנו איננו נשאר בני� פרטי

לו כל העול� כו.  כי א� הרי הוא חוזר להיות בני� עולמי,מוגבל
מתרומ� , כשחלק אחד שביש מאיר וחי. מאוחד ומאוגד הוא

.  מתרומ� ומתעלה,כולו מתקדש, הרי כולו הול� וחי, ומתעלה
.  שההתאחדות הנשמתית שלנו מאחדת את העול� בכללו,ונמצא

שיוכל כל חכ� , ואות� התוצאות הרוממות של העשירות הנשמתית
מפני , התעלותו לחוש בקרבו על ידי ,בעל רוח עדי� וקדוש, לב

ה� ה� מתפשטות להיות למאורות , התגלות רז האחדות שבקרבו
יהי . ועטרת שלו� לעול� ומלואו, ומקורות ברכה, ובסיסי חיי�

 .במעשיו' לעול� ישמח ד' כבוד ד
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, ההשגות העליונות שה� באות בדר� התגלות של עולמי� שלמי�

אותה המדה שהרצו� והשכל ה� אי אפשר להשיג� כי א� לפי 
הנובע ממקור קבלת , שזהו יסוד הקודש, מאוחדי� באחדות גמורה

אחד ' ד, ששרשה הוא הארת אור האחדות, מלכות שמי� שלמה
 הוא מוטבע , כל מה שהוא מושכל בהשכלה,במדרגה זו. ושמו אחד

ואינו , וממילא הוא מתגש� ג� כ� בחיי� בפועל, בעומק הרצו�

 ·Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Á�¯(
oevxde lkyd zecg` 

, של עולמי� שלמי�,  התגלותשה� באות בדר�, ההשגות העליונות
אי אפשר להשיג� כי א� לפי אותה המדה שהרצו� והשכל ה� 

הנובע ממקור קבלת , שזהו יסוד הקודש, מאוחדי� באחדות גמורה
אחד ' ד, ששרשה הוא הארת אור האחדות, מלכות שמי� שלמה

במדרגה זו כל מה שהוא מושכל בהשכלה הוא מוטבע . ושמו אחד
ואינו, א הוא מתגש� ג� כ� בחיי� בפועלוממיל, בעומק הרצו�
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המעשה כי א� כשגורמת לזה התעלומה המוחשכת מסתתר בעול� 
 ואז מתקיי� בכל המילוי התוכ� של מחשבה טובה ,של טבע החומר

 לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה בקשו, ה מצרפה למעשה"הקב
 .מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

כי א� כשגורמת לזה התעלומה המוחשכת , מסתתר בעול� המעשה
ואז מתקיי� בכל המילוי התוכ� של מחשבה טובה . של טבע החומר

 לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וחשב, ה מצרפה למעשה"הקב
 .מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

È˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
הפנימי אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של על הרצו� 

 היסודי המהות ה שלעצמותאבל ודאי ג� הוא איננו , הרוחניהמהות 
השכל והמדות ה� התגלות שניה . של הרוחניות הנשמתית

אי אפשר שלא יתגלה זה , כשיש ברצו� הפנימי קלקול. ושלישית
א ג�  פוג� הו, והחסרו� שברצו� הפנימי.הקלקול בשכל וג� במדות

על כ� אי אפשר שאור . כ� את העצמיות הפנימית באיזה מדה
 כל זמ� שלא ,החכמה ומאור התורה יאיר באד� בבהירות מובהקה

שהיא גורמת , המתקנת את היסוד הרוחני, שב בתשובה שלמה
ואז ממילא , שתהיה ההתגלות הרצונית התגלות בהירה ומבהיקה

ואור התורה הול�  ,י�מזהירי� ה� ג� כ� הענפי� השכליי� והמדותי
 .ונעשה כמעי� המתגבר וכנהר שאינו פוסק ,ומתעצ�

 ‚Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ë�¯( 

oevx ,zecne lky 

שהוא ההתגלות הראשונה של , על הרצו� הפנימי אפשר לומר
 היסודית המהות עצמותאבל ודאי ג� הוא איננו , הרוחניתהמהות 

ה� התגלות שניה השכל והמדות . של הרוחניות הנשמתית
אי אפשר שלא יתגלה זה , כשיש ברצו� הפנימי קלקול. ושלישית

והחסרו� שברצו� הפנימי פוג� הוא ג� , הקלקול בשכל וג� במדות
על כ� אי אפשר שאור . כ� את העצמיות הפנימית באיזה מדה

יאיר באד� בבהירות מובהקה כל זמ� שלא , ומאור התורה, החכמה
שהיא גורמת , ת את היסוד הרוחניהמתקנ, שב בתשובה שלמה

ואז ממילא , שתהיה ההתגלות הרצונית התגלות בהירה ומבהיקה
ואור התורה הול�  ,מזהירי� ה� ג� כ� הענפי� השכליי� והמדותיי�

 .ונעשה כמעי� המתגבר וכנהר שאינו פוסק ,ומתעצ�
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‡È˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
� על פי שפעת  אלא'לוניאי� סתרי תורה מתגלי� על פי השכל הח

וההתנוצצות של רוח הקודש תלויה היא , הקודש של רוח הקודש
שהוא , ותמימות הרוח תלויה היא בשכלול החפ�, בתמימות הרוח

ששרשה מגיע למקו� שש� הדעת , האופי הפנימי של הנשמה
 והרצו� משתל� הוא על פי ,והרצו� מתאחדי� בתכונה אחת

התשובה תנאי גדול ומטע� זה דקדוק המעשי� ותוכ� . המעשי�
 .הוא להישרת� של תוכני סתרי תורה

 „Ù ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ò¯( 

oevxde zrcd 

אי� סתרי תורה מתגלי� על פי השכל החלוני אלא על פי שפעת 
וההתנוצצות של רוח הקודש תלויה היא , הקודש של רוח הקודש

 שהוא, ותמימות הרוח תלויה היא בשכלול החפ�, בתמימות הרוח
ששרשה מגיע למקו� שש� הדעת , האופי הפנימי של הנשמה

 והרצו� משתל� הוא על פי ,והרצו� מתאחדי� בתכונה אחת
ומטע� זה דקדוק המעשי� ותוכ� התשובה תנאי גדול . המעשי�

 .הוא להישרת� של תוכני סתרי תורה
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‚È˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 ,ופי הנפשי אינו יכול להגביה ולזכ� לגמרי את האלוניוהחהשכל 

מפני שכח הרצו� הוא יותר עצמי , שיסודו מתגלה במהות הרצו�
, אבל השכל הקדוש.  מהשכלהנפשיויותר עמוק ומושרש בהמהות 

 את הרצו� ,מצר� ומזקק, הוא מעד� ומקדש,  מאור הקודשריהמא
מפני שיסוד הוייתו הוא יותר עמוק ויותר תוכני מכל , בכל מלואו

 .ר שפעתו הרצונות יונקי�וממקו, ערכי הרצו� כול�

  ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '¯( 

it`de lkyd 

 , אינו יכול להגביה ולזכ� לגמרי את האופי הנפשיהחילוניהשכל 
מפני שכח הרצו� הוא יותר עצמי , שיסודו מתגלה במהות הרצו�

אבל השכל . מהשכל, הנפשיתויותר עמוק ומושרש בהמהות 
מצר� ומזקק את , מעד� ומקדשהוא ,  מאור הקודשהמואר, הקדוש

מפני שיסוד הוייתו הוא יותר עמוק ויותר תוכני , הרצו� בכל מלואו
 .וממקור שפעתו הרצונות יונקי�, מכל ערכי הרצו� כול�
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Ó¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
אבל העונג שבה� יוחש על , חיי התבוננות ה� החיי� היותר טובי�

. יה� במדה הראויהפי אותו הלשד שהעושר של הדמיו� יפזר על
צריכי� המעשי� והמדות , וכדי לשמור על הדמיו� מיובש ומיתרו�

 .גי� יפהילהיות מסוי

 ÂÙ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ò¯( 

miyrnde oeincd 

אבל העונג שבה� יוחש על , חיי התבוננות ה� החיי� היותר טובי�
. שהעושר של הדמיו� יפזר עליה� במדה הראויה, פי אותו הלשד

צריכי� המעשי� והמדות , מיובש ומיתרו�, וכדי לשמור על הדמיו�
 .להיות מסויגי� יפה
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�˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‡�˙ 

 
, ואת כל הרצונות הטבעיי� שלו, יש להעלות את הדמיו� האנושי

והעליה השכלית . להרו� היותר עליו�, בי� ביחיד בי� בצבור
המביאי� , ות נשגבי� מורידה היא רצונות ודמיונ,והשירית העליונה

וכשהזרמי� העולי� והיורדי� נפגשי� בדרכ� בתכונה . ברכה רבה
 .המתגלה לישרי לב, הוה עונג אצילי ושמחת עדני�, הרמנית

, חלקי� ידועי� של הדמיו� ושל הרצו� משליכי� בתור פסולת
 .והמותר עולה ומתקדש, חותכי� וזורקי� בתור ערלה

 ÊÙ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ò¯( 

oevxde oeincd z`lrd 

, ואת כל הרצונות הטבעיי� שלו, יש להעלות את הדמיו� האנושי
והעליה השכלית . להרו� היותר עליו�, בי� ביחיד בי� בצבור

המביאי� , והשירית העליונה מורידה היא רצונות ודמיונות נשגבי�
,  נפגשי� בדרכ�,העולי� והיורדי�, וכשהזרמי�. ברכה רבה

המתגלה לישרי , ושמחת עדני�, הוה עונג אצילי, וניתהרמבתכונה 
, חלקי� ידועי� של הדמיו� ושל הרצו� משליכי� בתור פסולת. לב

 .והמותר עולה ומתקדש, חותכי� וזורקי� בתור ערלה
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 בעומק הרצו� ,החכמות היותר עליונות מונחות בעומק הטבע

eותו העומק עד שלא תהיה על וכשתגיע ההכרה לא. בעומק הדמיו�
אז תוכל להעלות את , ידי הארתה מקצצת שו� דבר מהעמקי� הללו

 ומלאה האר� , ולהתעלות על יד� עוד למעלה למעלה,הכל אליה
 .כמי� לי� מכסי�' דעה את ד

 ÁÙ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ò¯( 

rahd ,oeincde oevxd 

בעומק ,  ycewd zebyda,החכמות היותר עליונות מונחות
וכשתגיע ההכרה לאותו . בעומק הדמיו�, בעומק הרצו�. הטבע

 עד שלא תהיה על ידי הארתה מקצצת שו� דבר מהעמקי� ,העומק
 ולהתעלות על יד� עוד ,אז תוכל להעלות את הכל אליה, הללו

 .כמי� לי� מכסי�' ומלאה האר� דעה את ד. למעלה, למעלה
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ÁÎ˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ובהיותו מחובר לגדולת השכל וכח , הוא מתת אלהי�עזוז הדמיו� 

הרי זה מכשיר , עומק המוסר וטבעיות הרגש האלהי, ההשערה
 .לרוח הקודש

 ËÙ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ò¯( 

ycwd gexl dxykdd 

ובהיותו מחובר לגדולת , עזוז הדמיו� הוא מתת אלהי�
, האלהי, וטבעיות הרגש, עומק המוסר, השכל וכח ההשערה

 .הרי זה מכשיר לרוח הקודש
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·�˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
פועל השכל בתור כח בפני עצמו בציור , בהשגות של השכל החלוני

, עניני� האסתתיי�dוהדמיו� פועל בפני עצמו ב, המושכלות
 והרגש ,והפעולה המציאותית פועלת בפני עצמה בעניני� המעשיי�

מתוכ� , שגות הקודשאבל בה. פועל בפני עצמו בעניני� המורגשי�
כל התגלות כלולה היא בכל , הגלוי של הנבואה ורוח הקודש

 ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‚Ò¯( 

ycwd zebyda zecg`d 

פועל השכל בתור כח בפני עצמו בציור , בהשגות של השכל החלוני
, והדמיו� פועל בפני עצמו בעניני� האסתתיי�, המושכלות

 והרגש ,והפעולה המציאותית פועלת בפני עצמה בעניני� המעשיי�
, אבל בהשגות הקודש. פועל בפני עצמו בעניני� המורגשי�

כל התגלות כלולה היא, תוכ� הגלוי של הנבואה ורוח הקודשdמ
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 כול� יחד אגודי� , הדמיו� והשכל,החיי� והפעולה. הכחות כול�
 .באחדות אחת

כול�  הדמיו� והשכל , והפעולהybxd, החיי�. בכל הכחות כול�
 .יחד אגודי� באחדות אחת

È˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
וכפי , שמעורר הרוח העליו� למעשה, יש רוח הקודש של מעשה

כ� רוח , ההזדככות המוסרית והשכלית העליונה ורוב חפשיותה
טהור יותר מכל סיג ועירוב בלתי , עליו� זה מובלט יותר וחודר יותר

ורוח . נהגת העול� כולווהוא מסתע� ממש מרצו� העליו� בה, הגו�
קדוש , צלול, נאדר, שכח המדמה נעשה מואר, הקודש של דמיו�

 למטרות נשאות ותקולע, ות וכבירות נאמנותנעשומחזותיו , ונשגב
, רוח הקודש של שכל. שבטוהר המוסר ושאיפת הקודש הנאדרה

כל רז לא , שאז המושכלות והלימודי� כול� מתגברי� כמעי� הנובע
 והמו� חידות ועמוקות ,ל צפונות נעשות גלויותוכ, ס ליהיאנ

 ,התורה מתברכת, שוטפות ועולות בקרב הנשמה בבטחו� ובבהירות
.  מלאות פאר קודש עליו�,וציציה ופרחיה עולי� בתכונות נשאות

שכל אלה יחד , שהיא רוח הקודש ממש, ורוח הקודש עליונה
 .מאירי� בה

 ‡ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÒ¯( 

elrnycwd gex z 

וכפי , שמעורר הרוח העליו� למעשה, יש רוח הקודש של מעשה
כ� רוח , ההזדככות המוסרית והשכלית העליונה ורוב חפשיותה

טהור יותר מכל סיג ועירוב בלתי , עליו� זה מובלט יותר וחודר יותר
. רצו� העליו� בהנהגת העול� כולוdוהוא מסתע� ממש מ, הגו�

, צלול, נאדר, כח המדמה נעשה מוארש, ורוח הקודש של דמיו�
 למטרות קולעי�, נעשי� נאמני� וכבירי�ומחזותיו , קדוש ונשגב

רוח הקודש של . נשאות שבטוהר המוסר ושאיפת הקודש הנאדרה
כל , שאז המושכלות והלימודי� כול� מתגברי� כמעי� הנובע, שכל

, ות והמו� חידות ועמוק,וכל צפונות נעשות גלויות, רז לא אנס ליה
התורה מתברכת , בבטחו� ובבהירות, שוטפות ועולות בקרב הנשמה

.  מלאות פאר קודש עליו�,וציציה ופרחיה עולי� בתכונות נשאות
שכל אלה יחד , שהיא רוח הקודש ממש, ורוח הקודש עליונה

 .מאירי� בה
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·Î˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Ê�¯˙ 

 
. ל האד�רוח הקודש צרי� להיות מחובר יחד ע� השכל הטהור ש

יצאו הדברי� מזורזי� יפה , כששניה� יחד עושי� את בניני ההשגה
 . ומלובני� כראוי

בא העני� עד , מכל דבר' כשמרגיל האד� את עצמו לשמע קול ד
 , דוקא הוא,שהוא,  שהוא השכל,התוכ� היותר עליו� שברוח האד�
מפני שיעלה במחשבה שיש כא� , מכסה יותר מכל את העני� האלהי

אבל על ידי ההרגל . י מיוחד שעושה את הציורי� השכליי�כח שכל
, ג� בשכל' מתגלה אליו קול ד, בכל דבר' הטוב של הקשבת קול ד

 וכל מה ,ואז דוקא בשכל ימצא את ההתגלות האלהית האמתית
שיוסי� חקירה והתפלספות יוסי� קדושת אמונה ודבקות והערת 

 .רוח הקודש

 ·ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ò¯Á( 

lkyde ycwd gex 

. רוח הקודש צרי� להיות מחובר יחד ע� השכל הטהור של האד�
יצאו הדברי� מזורזי� יפה , כששניה� יחד עושי� את בניני ההשגה

, מכל דבר' כשמרגיל האד� את עצמו לשמע קול ד. ומלובני� כראוי
,  שהוא השכל,בא העני� עד התוכ� היותר עליו� שברוח האד�

מפני שיעלה , כסה יותר מכל את העני� האלהישהוא דוקא הוא מ
שיש כא� כח שכלי מיוחד שעושה את הציורי� , במחשבה
, בכל דבר' של הקשבת קול ד, אבל על ידי ההרגל הטוב. השכליי�

ואז דוקא בשכל ימצא את ההתגלות , ג� בשכל' מתגלה אליו קול ד
וכל מה שיוסי� חקירה והתפלספות יוסי� . האלהית האמתית

 . והערת רוח הקודש,ת אמונה ודבקותקדוש
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 מאור חי ,רוח הקודש מרגישי� אי� רוח החיי� האלהיי�בשפע 

, בכל העולמי�, בכל הרצונות,  הול� בכל הליכות החיי�,העולמי�
 של תורה ‰È˙ÂÎÏ‰בכל , בכל הבריות, בכל העמי�, בכל המחשבות

ובכל התולדות היוצאות , ות השכליות והרגשי,ומצותיה המעשיות
.  ובכל הדמיונות וההתפעליות הנפשיות המתילדות על יד�,מה�

את ,  השכל המצומצ�מ�העליונה הרבה , מכירי� על ידי הופעה זו
, של עשיית כל דבר לש� שמי�, יקרתה של קדושה ואמונה

מתפשטי� , המחיי� ומעודדי�, ומרגישי� אי� החיי� הרוחניי�
ה לכל התורה "של מל� מלכי המלכי� הקבמשמותיו הקדושי� 

ולכל העול� , ולכל נשמה פרטית מישראל, לכל אותיותיה, כולה
אי אפשר , בלא סיוע של רוח הקודש כלל. �השלמתעל ידי , כולו

 ,תפקיד העבודה,  כמו נוע� התורה והאמונה,לבאר חזיונות רמי�
 oia ,רוח הקודש מתלבשת היא בחכמה. לה ודקדוקי מצותיהתפ

הלבושי� ה� לפעמי� . ואפילו בחכמה של חול, בחכמה של קודש
כשה� חול , ולפעמי� יש בה� משו� חסיר ויתיר, מכווני� למדתו

 ,מדו, הכל כפי המדה,  אבל בקודש שמלביש קודש,על גבי קודש
 .כמדתו

 ‚ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÒ¯( 

ycwd gex zeyalzd 

יי� האלהיי� מאור חיי רוח הקודש מרגישי� אי� רוח החבשפע 
, בכל העולמי�, בכל הרצונות, העולמי� הול� בכל הליכות החיי�

 של תורה ‰È˙ÂÎÈÏ‰בכל , בכל הבריות, בכל העמי�, בכל המחשבות
ובכל התולדות היוצאות , המעשיות השכליות וההרגשיות, ומצותיה

. המתילדות על יד�, מה� ובכל הדמיונות וההתפעליות הנפשיות
את ,  השכל המצומצ�עלהעליונה הרבה ,  ידי הופעה זומכירי� על

, של עשיית כל דבר לש� שמי�, יקרתה של קדושה ואמונה
מתפשטי� , המחיי� ומעודדי�, ומרגישי� אי� החיי� הרוחניי�

לכל התורה , ה"משמותיו הקדושי� של מל� מלכי המלכי� הקב
� ולכל העול, ולכל נשמה פרטית מישראל, לכל אותיותיה, כולה
אי אפשר , בלא סיוע של רוח הקודש כלל. השלמת�על ידי , כולו

תפקיד העבודה ,  כמו נוע� התורה והאמונה,לבאר חזיונות רמי�
בחכמה , רוח הקודש מתלבשת היא בחכמה. התפלה ודקדוקי מצות

הלבושי� ה� לפעמי� מכווני� . ואפילו בחכמה של חול, של קודש
כשה� חול על גבי , ויתירולפעמי� יש בה� משו� חסיר , למדתו
 .מדו כמדתו, הכל כפי המדה, אבל בקודש שמלביש קודש. קודש
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ורוח הקודש הוא , הנבואה היא הכשרו� המפותח של רוח הקודש
כשאנו משערי� . הכח הנבואי טר� צאתו מ� הכח אל הפועל הגמור

היותר גדול  את המשקל ת�לצריכי� אנחנו , את ערכה של הנבואה
ומכל מקו� עולה  ,והיותר עקרי על התוכ� של רוח הקודש בקרבה

מפני שהיא מדת רוח הקודש מפותחה , היא הנבואה על רוח הקודש
שאפשר שיהיה אד� גדול במדת רוח , מוב� הדבר לפי זה. ומבושלה

מפני שלא פתח את כשרונו ,  ומכל מקו� לא יהיה נביא,הקודש שלו
, גת העולמי� כול�י ממדר,ו שמניעות חוציותא, לבא למדת הנבואה

ה� מעכבות את , וכיוצא בה�,  ערכי התולדה האנושית,וסדרי החיי�
ויש נביא שלא הגיע למדת רוח . הפתוח הנבואי לצאת אל הפועל

, הקודש באותה המעלה המופלאה של בעל רוח הקודש הגדול
. וח באה לידי פת,ומכל מקו� אותה המדה של רוח הקודש שיש בו

שהנביאי� עולי� , וזהו התוכ� של יחש נביאי� וכתובי� זה לזה
גה המשוה יומכל מקו� ישנה מדר, בכלל� על הכתובי� בקדושת�

ומניחי� כתובי� על גבי נביאי� כש� , את הנביאי� אל הכתובי�
ולפעמי� מתגלה מדרגה מיוחדה . שמניחי� נביאי� על גבי כתובי�

 זכרונות תפי הסדר של מלכיוכ, � בכתובי� לגבי נביאיהמוקדמ

 „ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ú¯-‡Ú¯( 

d`eapde ycwd gex 

ורוח הקודש הוא , הקודשהנבואה היא הכשרו� המפותח של רוח 
כשאנו משערי� . הכח הנבואי טר� צאתו מ� הכח אל הפועל הגמור

 את המשקל היותר גדול לשי�צריכי� אנחנו , את ערכה של הנבואה
ומכל מקו� עולה  ,והיותר עקרי על התוכ� של רוח הקודש בקרבה

מפני שהיא מדת רוח הקודש מפותחה , היא הנבואה על רוח הקודש
שאפשר שיהיה אד� גדול במדת רוח , מוב� הדבר לפי זה. ומבושלה

מפני שלא פתח את כשרונו , הקודש שלו ומכל מקו� לא יהיה נביא
,  ממדרגת העולמי� כול�,או שמניעות חוציות, לבא למדת הנבואה

ה� מעכבות את , וכיוצא בה�,  ערכי התולדה האנושית,וסדרי החיי�
א שלא הגיע למדת רוח ויש נבי. הפתוח הנבואי לצאת אל הפועל

, הקודש באותה המעלה המופלאה של בעל רוח הקודש הגדול
. ומכל מקו� אותה המדה של רוח הקודש שיש בו באה לידי פתוח

שהנביאי� עולי� , וזהו התוכ� של יחש נביאי� וכתובי� זה לזה
ומכל מקו� ישנה מדרגה המשוה , בקדושת�, בכלל� על הכתובי�

ומניחי� כתובי� על גבי נביאי� כש� , את הנביאי� אל הכתובי�
ולפעמי� מתגלה מדרגה מיוחדה . שמניחי� נביאי� על גבי כתובי�

 זכרונותתכפי הסדר של מלכיו,� בכתובי� לגבי נביאימוקדמת
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אינהו , אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדי� מנייהו. שופרות דראש השנה
ואיהו עדי� מנייהו , עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לא נביא

 .דאיהו חזי ואינהו לא חזו

, ואיהו עדי� מנייהו, אינהו עדיפי מיניה. דראש השנה, שופרות
ו עדי� ואיה, דאינהו נביאי ואיהו לא נביא, עדיפי מיניה, אינהו

 .דאיהו חזי ואינהו לא חזו, מנייהו
Áˆ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
חו� , בנבואת הנביאי� של הדורות, הנבואה היא באה לפרקי�

 מתגלה ,בזמ� הופעתה. ה"מנבואתו של אדו� הנביאי� משה רבינו ע
עד שחושי הבשר ותפקידי הגו� והנפש , היא בכל עז הרוחניות

וקה נשארו הרשמי� הרוחניי� אמנ� בסיל. החיונית מתבטלי�
ראויי� לסדר על יד� הנהגה ברורה לכל הליכות , אצורי� בנפש

לה שכבר נסללה על ידי הופעתה יעל פי המס, החיי� היותר טובי�
והנביא שלא .  ומוסר המנוחל מדור דורי�,שבתורה' של צדקת ד
.  הוא דוקא מלא איתנות גופנית כמו איתנות נפשית,בזמ� נבואתו

ההופעה הרוחנית אינה באה מעול� לידי .  תכונת� אחרת,�החכמי
אבל לעומת זה , התגברות עליונה עד כדי הריסות הסדר החמרי

מחלשת היא את הכח החמרי והחיוני , הרוחניות מתמדת היא תמיד
. עור ממוצעיומאירה את האור השכלי והמוסרי בש, במדה ידועה

ש המשות� של הכח מוי מפני הש,כמוב� שיש בזה צד עילוי ג� כ�
אבל חסר בו אותו העז , ומפני אפשרות התדירות, השכלי והנפשי

ומגדלת את השלטו� , המגלה את אומ� אלהי�, וההופעה הברורה
 .של הטוב והקודש על הקיבו� החברותי

 ‰ˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ú¯( 

d`eapd zpekz 

חו� , בנבואת הנביאי� של הדורות, הנבואה היא באה לפרקי�
בזמ� הופעתה מתגלה . ה"מנבואתו של אדו� הנביאי� משה רבינו ע

עד שחושי הבשר ותפקידי הגו� והנפש , היא בכל עז הרוחניות
אמנ� בסילוקה נשארו הרשמי� הרוחניי� . החיונית מתבטלי�

ראויי� לסדר על יד� הנהגה ברורה לכל הליכות , אצורי� בנפש
ר נסללה על ידי הופעתה על פי המסלה שכב, החיי� היותר טובי�

והנביא שלא . שבתורה ומוסר המנוחל מדור דורי�' של צדקת ד
. בזמ� נבואתו הוא דוקא מלא איתנות גופנית כמו איתנות נפשית

ההופעה הרוחנית אינה באה מעול� לידי . החכמי� תכונת� אחרת
אבל לעומת זה , התגברות עליונה עד כדי הריסות הסדר החמרי

מחלשת היא את הכח החמרי והחיוני ,  היא תמידהרוחניות מתמדת
. ומאירה את האור השכלי והמוסרי בשעור ממוצע, במדה ידועה

כמוב� שיש בזה צד עילוי ג� כ� מפני השמוש המשות� של הכח 
, אבל חסר בו אותו העז, ומפני אפשרות התדירות, השכלי והנפשי

לטו� ומגדלת את הש, המגלה את אומ� אלהי�, וההופעה הברורה
 .של הטוב והקודש על הקיבו� החברותי
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שהחכמה היא מסתכלת , ההבדל שבי� הנבואה להחכמה הוא

אבל אי� ההסתכלות , שטחית או עמוקה, במציאות הסתכלות צדדית
והנבואה היא הסתכלות , הזאת פועלת במהות המצוי שו� פעולה

, משטריה ופנימיותיה, שהפעולה והיצירה של המציאות, של חיי�
הנביא רואה את המציאות מצד שהוא ועצמיותו . משורגי� יחד עמה

 ועל כ� ,והוא מכיר את עמדתו זאת, הנ� מעורי� בה בכללותה
, אל השלטו� במציאות המוגבלה, ההתעלות אל הנסי� בפועל

 ,כש� שנתגלו בה� הנסי�, קשורה היא ע� הנבואה בישראל
 א� על פי שהצנורות הנ� בודאי ,�ומכל מקו. הנבואה נתגלתה

 אותו המוביל את ההסתכלות הנבואית ואותו המוביל את ,שוני�
וסעיפי הנבואה , בכל זאת יש קשר ביניה�, ההסתכלות החכמתית

וכל ההארה התרבותית .  מתאחדי� ביחד,ע� סעיפי החכמה
וכל העומק של המוסר והעבודה שביסוד , שבעול� מצדו המתוק�

אורגי� יחד את , וכל התפשטותו הגדולה בעול�, תורת ישראל
שאחרי כל המסכות הרבות המתגלגלות , שמלת האור הגדולה

עתידה היא , בארחות מסובכי� כל כ�, במעלות ובמורדות, בעול�
 .ל� יביטו וינהרוווכל היצורי� כ, להיות נטויה על כל העול� כולו

 Âˆ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '·Ú¯( 

zlretd d`eapd 

שהחכמה היא מסתכלת , ההבדל שבי� הנבואה להחכמה הוא
אבל אי� ההסתכלות , שטחית או עמוקה, במציאות הסתכלות צדדית

והנבואה היא הסתכלות , הזאת פועלת במהות המצוי שו� פעולה
, משטריה ופנימיותיה, שהפעולה והיצירה של המציאות, של חיי�

 שהוא ועצמיותו הנביא רואה את המציאות מצד. משורגי� יחד עמה
ועל כ� . והוא מכיר את עמדתו זאת, הנ� מעורי� בה בכללותה

, אל השלטו� במציאות המוגבלה, ההתעלות אל הנסי� בפועל
כש� שנתגלו בה� הנסי� נתגלתה , קשורה היא ע� הנבואה בישראל

mdaומכל מקו� א� על פי שהצנורות הנ� בודאי שוני�.  הנבואה, 
ואותו המוביל את ,  הנבואיתאותו המוביל את ההסתכלות

וסעיפי הנבואה , בכל זאת יש קשר ביניה�, ההסתכלות החכמתית
וכל ההארה התרבותית שבעול� . ע� סעיפי החכמה מתאחדי� ביחד

וכל העומק של המוסר והעבודה שביסוד תורת , מצדו המתוק�
אורגי� יחד את שמלת , וכל התפשטותו הגדולה בעול�, ישראל

, חרי כל המסכות הרבות המתגלגלות בעול�שא, האור הגדולה
עתידה היא להיות , בארחות מסובכי� כל כ�, במעלות ובמורדות

 .וכל היצורי� כל� יביטו וינהרו, נטויה על כל העול� כולו
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,  הפנימי לבדבחוגגדולת הדעת היא המדה שהדעת איננו כח מצייר 

. יו בכל החוגי� ובכל ההתפשטיותכי א� הוא יוצר ובורא כל ציור
 וירד ממעלתו למדת קטנות ,נתמעט הדעת, וכשנתמעטה הקומה

כי א� לצייר מכח הרישו� , שאיננו יכול לברא שו� דבר, הדעת
,  וציורו הוא ג� כ� מעי� בריאה.מתור גדולתו, שנשאר בו מימי קד�

 וכשרוצה לפעול בכח ציוריו. אבל איננו מתפשט חו� מחוגו הפנימי
 צרי� הוא לרדת ממעלתו עוד ולהתלבש בכח ,על החוגי� החצוניי�

 כפי , עד שהוא מגש� על ידי זה את ציוריו בחוגי� חוציי�,כפי�
על ידי מה שה� , מדת הכח האפשרי להתפשט על ידי פעולת כפי�

עד שמתגלמת למשל צורת , שואבי� את כח� הנשמתי מאור הדעת
וכל הסבוב הגדול של . הבית מנשמתו של הבונה בחומר הבני�

,  הול� הוא להשיב אל הדעת את עטרת גדולתו,מהל� העולמי�
שזוהי גדולת� ,  בכחו העצמי,מחולל ומוליד, שיהיה יוצר ובורא

 והכל ,שיהיו מחיי מתי� ובוראי עולמי�, העתידה של הצדיקי�
 דעת ,שיאיר בה� ממקור הדעה העליונה, מכח אור הדעת בגדולתו

 .קודשהנאדר ב, עליו�
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 הפנימי בחוגוגדולת הדעת היא המדה שהדעת איננו כח מצייר 
כי א� הוא יוצר ובורא כל ציוריו בכל החוגי� ובכל , לבד

נתמעט הדעת וירד ממעלתו , וכשנתמעטה הקומה. ההתפשטיות
לצייר מכח כי א� , שאיננו יכול לברא שו� דבר, למדת קטנות הדעת

 וציורו הוא ג� כ� ,מתור גדולתו, הרישו� שנשאר בו מימי קד�
וכשרוצה . אבל איננו מתפשט חו� מחוגו הפנימי, מעי� בריאה

לפעול בכח ציוריו על החוגי� החיצוניי� צרי� הוא לרדת ממעלתו 
עוד ולהתלבש בכח כפי� עד שהוא מגש� על ידי זה את ציוריו 

על ידי פעולת , כח האפשרי להתפשט כפי מדת ה,בחוגי� חוציי�
עד , על ידי מה שה� שואבי� את כח� הנשמתי מאור הדעת, כפי�

. שמתגלמת למשל צורת הבית מנשמתו של הבונה בחומר הבני�
וכל הסבוב הגדול של מהל� העולמי� הול� הוא להשיב אל הדעת 

, מחולל ומוליד בכחו העצמי, שיהיה יוצר ובורא, את עטרת גדולתו
שיהיו מחיי מתי� ובוראי , י גדולת� העתידה של הצדיקי�שזוה

שיאיר בה� ממקור הדעה , והכל מכח אור הדעת בגדולתו. עולמי�
 .הנאדר בקודש,  דעת עליו�,העליונה
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לרעיונות , עול� הרעיונות מתחלק הוא לשתי מערכות בכלל
, ולרעיונות קבועי�, משתני� ומתנועעי� בתנועה תדירה, מתנודדי�

שתי הספירות של הנצח ושל . עומדי� בצביונ� בלא שינוי ותמורה
, הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע.  יחדתיה�בשמתגלות , ההוד

אי� ציור לתפוס אחת . וההוד ביפעתו הוא היסוד המתנודד ומשתנה
אי� הנצח מתגלה בעזוזו כי א� . מהמערכות בלא צירו� השניה לה

ואי� ההוד מלבבנו בהדרו כי א� , יל עליו מיפעת הודוכשההוד מאצ
וה� ה� הצנורות של נבואת . כשעז הנצח ממולא בתוכ� פנימיותו
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לרעיונות , לבכל, עול� הרעיונות מתחלק הוא לשתי מערכות
, ולרעיונות קבועי�, משתני� ומתנועעי� בתנועה תדירה, מתנודדי�

של הנצח ושל , שתי הספירות. עומדי� בצביונ� בלא שינוי ותמורה
, הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע.  יחדבשניה�מתגלות , ההוד

אי� ציור לתפוס אחת . וההוד ביפעתו הוא היסוד המתנודד ומשתנה
אי� הנצח מתגלה בעזוזו כי א� . צירו� השניה להמהמערכות בלא 

ואי� ההוד מלבבנו בהדרו כי א� , כשההוד מאציל עליו מיפעת הודו
וה� ה� הצנורות של נבואת. כשעז הנצח ממולא בתוכ� פנימיותו
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והשבילי� המביאי� את שפעת זיו האמת להחיות את כל , האמת
 .היקו�

המביאי� את שפעת זיו האמת להחיות את כל , והשבילי�, האמת
 .היקו�
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הכיר את העול� הגשמי לנוגה הברק המבריק כש� שאי אפשר ל

אבל סו� כל סו� הסירוגי� , ואפילו יהיו ברקי� רבי�, ומתעל�
זולת א� יתרבו כל כ� עד , שלה� עושה את הארת� לבלתי מספיקה

עד כדי ביטול החוש� המפסיק בהאור הבוזק , כדי התמדת האורה
את , יו� אי� להכיר את העול� העל. כ� הוא בהארה הרוחנית� תדיר

כי , שפעת הנשגב, שלטו� היושר, המוסריות הטהורה, אור הקדושה
 רק .איההנבואה אור של סירוגי� . א� על ידי הופעה מתמדת

זו היא אור זול� בלתי , נוינבואתו של משה רב, נבואתה של תורה
אור השכל הטבעי ג� הוא כעי� אור של . ולאורו נסע ונל�, פוסק

ו מגיע לבהירות ההבלטה של הערכי� רק אינ, אינו פוסק, מעלה
ואינו יכול ,  הופעה שמימיתאבלהמושגי� ביצירות הרוחניות 

רק בחבור� . לשמש תפקיד הנהלת חיי� מקיפי� לדורות עולמי�
וביניה� האורות  ,שוטפי אורה התדירי�, של שני האורות הקבועי�

קדושת הש� , התפרצות שירה,  רוח הקודש,המבריקי� של נבואה
יחד כול� מסגנני� את , עליזה עליונה ונוע� מתלהב, רות נפשבמסי

ואש� דברי בפי� ובצל ידי . ותורת ע� משתכללת, החיי� בעילוי�
 . אר� ולאמר לציו� עמי אתהדווליסלנטע שמי� , כסיתי�
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י לנוגה הברק המבריק כש� שאי אפשר להכיר את העול� הגשמ
אבל סו� כל סו� הסירוגי� , ואפילו יהיו ברקי� רבי�, ומתעל�

זולת א� יתרבו כל כ� עד , שלה� עושה את הארת� לבלתי מספיקה
עד כדי ביטול החוש� המפסיק בהאור הבוזק , כדי התמדת האורה

את , אי� להכיר את העול� העליו�, כ� הוא בהארה הרוחנית, תדיר
כי , שפעת הנשגב, שלטו� היושר,  המוסריות הטהורה,אור הקדושה

רק , הואהנבואה אור של סירוגי� . א� על ידי הופעה מתמדת
זו היא אור זול� בלתי , נבואתו של משה רבנו, נבואתה של תורה

כעי� אור של , אור השכל הטבעי ג� הוא. ולאורו נסע ונל�, פוסק
טה של הערכי� רק אינו מגיע לבהירות ההבל, אינו פוסק, מעלה

ואינו יכול ,  הופעה שמימיתבליהמושגי� ביצירות הרוחניות 
רק בחבור� . לשמש תפקיד הנהלת חיי� מקיפי� לדורות עולמי�

וביניה� האורות  ,שוטפי אורה התדירי�, של שני האורות הקבועי�
קדושת הש� , התפרצות שירה, רוח הקודשeהמבריקי� של נבואה 

יחד כול� מסגנני� את , ונוע� מתלהב, נהעליזה עליו, במסירות נפש
ואש� דברי בפי� ובצל ידי . ותורת ע� משתכללת, החיי� בעילוי�

 .ולאמר לציו� עמי אתה,  אר�וליסדלנטע שמי� , כסיתי�
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בעלי הכשרו� לדברי� ולחכמות , כש� שהאנשי� המעשיי�

, יני� הרוחניי�אינ� מוכשרי� להסתכלות בהירה בענ, המעשיות
 ומעורבת ע� משפטי� כהי� ,והסתכלות� הרוחנית באה לקויה

כמו כ� אי� האנשי� , המתמצי� מעול� המעשה שה� קשורי� בו
 תמוכשרי� להסתכלות מעשי, העומדי� ברו� עול�, הרוחני�

 אינ� כי , וקשר חפצ� בהשלמת�,והידיעות המעשיות שלה�, שלמה
אמנ� יש .  הרוחניי� העליוני�א� איזה צל היוצא מתו� העניני�

אבל זוהי , כשרו� עצו� בתכונה הרוחנית העליונה לכלול את הכל
על כ� . דוקא במדתה של התגלות הנבואה של אספקלריא המאירה

אבל במעמד הדורות , משה רבינו עצמו עליו נאמר ויהי בישרו� מל�
 ושמואל הוא שהיה במדה ידועה שקול .היה מל� לחוד ונביא לחוד

 היתה לו בהירות רוחנית כזאת עד כדי למלא ג� כ� ,משה ואהר�כ
 בטהרת השפעת נבואתו ועליוניותו הרוחנית ,מקו� של מל�

 .השלמה
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 ,miiyrnבעלי הכשרו� לדברי� , כש� שהאנשי� המעשיי�
ות בהירה בעניני� אינ� מוכשרי� להסתכל, ולחכמות המעשיות

והסתכלות� הרוחנית באה לקויה ומעורבת ע� משפטי� , הרוחניי�
כמו כ� אי� , שה� קשורי� בו, המתמצי� מעול� המעשה, כהי�

מוכשרי� להסתכלות , העומדי� ברו� עול�, האנשי� הרוחני�
והידיעות המעשיות שלה� וקשר חפצ� בהשלמת� ,  שלמהתמעשי

. תו� העניני� הרוחניי� העליוני�אינ� כי א� איזה צל היוצא מ
, אמנ� יש כשרו� עצו� בתכונה הרוחנית העליונה לכלול את הכל

אבל זוהי דוקא במדתה של התגלות הנבואה של אספקלריא 
 עליו נאמר ויהי בישרו� calaעל כ� משה רבינו עצמו . המאירה

, ושמואל, אבל במעמד הדורות היה מל� לחוד ונביא לחוד, מל�
 היתה לו בהירות ,במדה ידועה שקול כמשה ואהר�הוא שהיה 

עד כדי למלא ג� כ� מקו� של מל� בטהרת השפעת , רוחנית כזאת
 .ועליוניותו הרוחנית השלמה, נבואתו
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 שאי� בה חתו� ,יש מחשבה רוממה. שלש מדות ה� במחשבה

ה והופעה של ולא אפילו הגיו� שיר, אותיות וציורי מושגי�
 ,שניה לה היא מחשבה מתגלמת בציורי�. התבטאות מוסיקלית

ולא יתכ� להגביל על יד� , אבל הציורי� ה� רק מופשטי� וכוללי�
 והיא כבר , עד שבאה המדה השלישית.שו� תוכני� פרטיי�

, מוכשרת להוציא מ� ההעל� הכללי אל הגילוי הגיוני� פרטיי�
. ות ההשכלה בכל ענפיההמוכשרי� כבר להתנתח על כל ארח

מי . וחילוקי ההשפעות שבבני אד� מתפלגי� לפי אות� המדות
שהיא למעלה , שהוא מוכשר לשוטט בנבכי המחשבה העליונה

 אפילו ביטוי מחשבתי ,אי� בכחו לבטא, ˙�Ó‰ÂÁמציורי ההגיו� 
 והרי הוא אל� וכבד פה ,את הציורי� המנותחי�, באופ� מפורש

ומי . אפילו בצדדיה הכלליי�, המוגלמהולשו� לגבי ההצטיירות 
איננו יכול , גה כזו שרוחו מופע מהמדה המנתחתישהוא במדר

. א� נתוחו הציורי עומד במעמד ההכללה, להגיע לידי פירוט פרטי�
, zepeilrdורק מי שנשמתו אינה מסוגלת לאות� שתי ההופעות 

zertedd ody המתעלות מכל ציור, eהוא , ההצטיירות הכללית
 .  של דברי� בתכונות פרטיות�בפירוטכל להרבות בהרחבה יו

אבל במדה .  הטבעית,זאת המדה היא נוהגת במדה המורגלה
יש שכל כ� מתגבר המעי� העליו� של ,  העליונה,השמימית

עד שלא די , המתעלה מכל תוכ� של ציור, המחשבה העליונה
אלא אפילו , שמרוב שפעה באי� לידי הבטאה הגיוני� כלליי�

וזהו הרז . כונות פרטיות ופרטי פרטיות באות לידי גילוי על ידהת
שראה משה שכל מה שתלמיד ותיק עתיד , של אספקלריא המאירה

הכל כלול בה , לחדש בכל דקדוקי תורה וכל דקדוקי סופרי�
אמיצה ומתנחלת , ימתיחיה וק, בהופעה כללית ובהבלטה פרטית

 . לדור דורי�
 היא מושכת את האד� ,נשגבי�ההתעמקות הרוחנית בעניני� 
, וזהו הפג� שיש ביסוד הנבואה, מהכרה ברורה בעול� הממשי

וגור� הדבר שבאי� . שממנו המחשכי� נמשכי� לכל משיג רוחני

 ‡˜ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ÊÚ¯¯-ÁÚ¯( 
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יש מחשבה רוממה שאי� בה חתו� . שלש מדות ה� במחשבה
ולא אפילו הגיו� שירה והופעה של , אותיות וציורי מושגי�

 ,שניה לה היא מחשבה מתגלמת בציורי�. התבטאות מוסיקלית
ולא יתכ� להגביל על יד� , אבל הציורי� ה� רק מופשטי� וכוללי�

 כבר והיא. עד שבאה המדה השלישית, שו� תוכני� פרטיי�
, מוכשרת להוציא מ� ההעל� הכללי אל הגילוי הגיוני� פרטיי�
. המוכשרי� כבר להתנתח על כל ארחות ההשכלה בכל ענפיה

מי . וחילוקי ההשפעות שבבני אד� מתפלגי� לפי אות� המדות
שהיא למעלה , שהוא מוכשר לשוטט בנבכי המחשבה העליונה

, טוי מחשבתיאי� בכחו לבטא אפילו בי, ‰Á˙�Óמציורי ההגיו� 
 והרי הוא אל� וכבד פה ,את הציורי� המנותחי�, באופ� מפורש

ומי . אפילו בצדדיה הכלליי�, ולשו� לגבי ההצטיירות המוגלמה
איננו יכול , שרוחו מופע מהמדה המנתחת, שהוא במדרגה כזו

. א� נתוחו הציורי עומד במעמד ההכללה, להגיע לידי פירוט פרטי�
וגלת לאות� שתי ההופעות המתעלות מכל ורק מי שנשמתו אינה מס
 של בפירוט�הוא יוכל להרבות בהרחבה , ציור ההצטיירות הכללית

זאת המדה היא נוהגת במדה המורגלה . בתכונות פרטיות, דברי�
יש שכל כ� מתגבר המעי� , אבל במדה השמימית העליונה. הטבעית

 עד, המתעלה מכל תוכ� של ציור, העליו� של המחשבה העליונה
אלא , שלא די שמרוב שפעה באי� לידי הבטאה הגיוני� כלליי�
וזהו . אפילו תכונות פרטיות ופרטי פרטיות באות לידי גילוי על ידה

שכל מה שתלמיד ותיק , שראה משה, הרז של אספקלריא המאירה
הכל כלול בה , עתיד לחדש בכל דקדוקי תורה וכל דקדוקי סופרי�

אמיצה ומתנחלת , יה וקימתח, בהופעה כללית ובהבלטה פרטית
ההתעמקות הרוחנית בעניני� נשגבי� היא מושכת את . לדור דורי�

וזהו הפג� שיש ביסוד , האד� מהכרה ברורה בעול� הממשי
וגור� הדבר . שממנו המחשכי� נמשכי� לכל משיג רוחני, הנבואה

וה� , שהמושגי� הקדושי� ה� זרי� לה�, שבאי� רשעי עול�
וצרי�.והוד הקדושה נהפ� לדוה, ול� ביד�תופסי� את הנהגת הע
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וה� תופסי� את , שהמושגי� הקדושי� ה� זרי� לה�, רשעי עול�
וצרי� כל חכ� . והוד הקדושה נהפ� לדוה, הנהגת העול� ביד�

ולהשתדל ללכת בעקבותיו , כל כחו נגד פרצה זומישראל לעמוד ב
שהבהירות העליונה לא , ה"משה רבינו ע, של הרועה הנאמ�

הכהתה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריא המאירה ג� את 
וכל מה שיותר יוסי� האד� אומ� . העול� המעשי וכל מכשיריו

יותר יתגלו לו פתחי , בדעה צלולה והעמקת אמת, בתורה לשמה
אי� שבאמת כל הופעה רוחנית היא מוסיפה , ה להבי� ולהשכילאור

בהירות ובירור מוחלט לההשגה הבריאה של העול� החמרי וכל 
, כל העול� כולו כדאי הוא לו, וכל העוסק בתורה לשמה .אגפיו

 .ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור די�

ולהשתדל ללכת , כל חכ� מישראל לעמוד בכל כחו נגד פרצה זו
שהבהירות העליונה , ה"משה רבינו ע, בעקבותיו של הרועה הנאמ�

לא הכהתה את עינו הרוחנית מלראות באספקלריא המאירה ג� את 
מ� וכל מה שיותר יוסי� האד� או. העול� המעשי וכל מכשיריו

יותר יתגלו לו פתחי , והעמקת אמת, בדעה צלולה, בתורה לשמה
אי� שבאמת כל הופעה רוחנית היא מוסיפה , אורה להבי� ולהשכיל

וכל , בהירות ובירור מוחלט לההשגה הבריאה של העול� החמרי
, כל העול� כולו כדאי הוא לו, וכל העוסק בתורה לשמה .אגפיו

 .י�וחקור ד, ונותנת לו מלכות וממשלה

Ú˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ההתעלות של אספקלריא המאירה היא מגלה את האורות העליוני� 

עד שכל הציורי� העולמיי� שבכל הערכי� , בצורה בהירה כזו
ומזה ,  ואינ� מתטשטשי� כלל,התחתוני� ה� מזהירי� בכל מילוא�

באה המדה הנפשית שאי� החושי� והכחות הגופניי� מתעלפי� על 
ומכל מקו� יש הבדל .  האורה הנבואית העליונה הזאתידי הופעת

 בזה ,בי� אותה האורה ובי� מדת זיהרא עילאה דאד� הראשו�
 ומחציו, שמצד אספקלריא המאירה הגופניות נשארה קצת במעמדה

ומצד .  ומתו� כ� פירש מ� האשה,ולמטה איש נאמר גבי משה
ני אמרתי א, זיהרא עילאה דאד� הראשו� מתעלה כל הגופניות כולה

ותפארת אד� לשבת בית נעשה למכו� האורה האלהית , אלהי� את�
ועל דבר זה בשרשו נסמית .  עי� לא ראתה אלהי� זולת�,העליונה

 .'ובל יראה גאות ד, רמה יד� בל יחזיו�, עינו של בלע� הרשע

 ·˜ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'ËÚ¯( 

d`lir `xdif 

לה את האורות העליוני� ההתעלות של אספקלריא המאירה היא מג
עד שכל הציורי� העולמיי� שבכל הערכי� , בצורה בהירה כזו

ומזה ,  ואינ� מתטשטשי� כלל,התחתוני� ה� מזהירי� בכל מילוא�
שאי� החושי� והכחות הגופניי� מתעלפי� על , באה המדה הנפשית

ומכל מקו� יש הבדל . ידי הופעת האורה הנבואית העליונה הזאת
, רה ובי� מדת זיהרא עילאה דאד� הראשו� בזהבי� אותה האו

, שמצד אספקלריא המאירה הגופניות נשארה קצת במעמדה
 ומתו� כ� פירש מ� ,נאמר גבי משה,  אישxwp` ולמטה וממחציתו

ומצד זיהרא עילאה דאד� הראשו� מתעלה כל הגופניות . האשה
ותפארת אד� לשבת בית נעשה , אני אמרתי אלהי� את�, כולה

ועל . עי� לא ראתה אלהי� זולת�. האורה האלהית העליונהלמכו� 
, רמה יד� בל יחזיו�, דבר זה בשרשו נסמית עינו של בלע� הרשע

 .'ובל יראה גאות ד
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 , ובתוד הדמיו� ניצוצי שכל,ישנ� בתו� הרגשת הבשר ניצוצי דמיו�

, וצי נבואהבתוד רוח הקודש ניצ, בתו� השכל ניצוצי רוח הקודש
בתו� אספקלריא מאירה , בתו� הנבואה ניצוצי אספקלריא מאירה

בתו� זיהרא עלאה דאד� , ניצוצי זיהרא עלאה דאד� הראשו�
, הראשו� ניצוצי אור החיי� של אחר התקו� השל� של כל העולמי�

 בא מכל ,ומי שעיניו פקוחות. אחר תחיית המתי� ויו� שכולו שבת
עד אור החיי� של אור עולמי� , הרגשת בשר למעלה למעלה

,  של גילוי עד� עולמי עולמי� במקור חייה�,שלאחר תחיית המתי�
ומתו� חשבו� ארו� זה נמשכי� והולכי� נחלי . כי עמ� מקור חיי�

 נחלי ,נחלי מדות תרומיות, נחלי יראת שמי� ויראת חטא, דעה
 .נחלי אהבה ואורחות כבוד עד אי� חקר, חרות עליונה

„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰ ‚˜ ˘)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ 'Ù¯( 

zebxcn dpny 

 , ובתוד הדמיו� ניצוצי שכל,ישנ� בתו� הרגשת הבשר ניצוצי דמיו�
, בתוד רוח הקודש ניצוצי נבואה, בתו� השכל ניצוצי רוח הקודש

בתו� אספקלריא מאירה , בתו� הנבואה ניצוצי אספקלריא מאירה
ד� בתו� זיהרא עלאה דא, ניצוצי זיהרא עלאה דאד� הראשו�

, הראשו� ניצוצי אור החיי� של אחר התקו� השל� של כל העולמי�
ומי שעיניו פקוחות בא מכל . אחר תחיית המתי� ויו� שכולו שבת

עד אור החיי� של אור עולמי� , הרגשת בשר למעלה למעלה
,  במקור חייה�, של גילוי עד� עולמי עולמי�,שלאחר תחיית המתי�

ארו� זה נמשכי� והולכי� נחלי ומתו� חשבו� . כי עמ� מקור חיי�
 נחלי ,נחלי מדות תרומיות, נחלי יראת שמי� ויראת חטא, דעה

 . ואורחות כבוד עד אי� חקר,נחלי אהבה, חרות עליונה
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ה� שלשת , והופעת הקודש הנעלה מ� השכל, והשכליות, הדמיונות

 �נשה ,גות של המהותיות הרוחנית של האד� ושל העול�ימדר
שהיא , כל נקודה דמיונית יש לעומתה נקודה שכלית. קשורות זו בזו

 ,ושבעילויה היא עולה עד מעלתה ומתאחדת במקורה, יונקת ממנה
, וכל נקודה שכלית יש לה לעומתה נקודה הופעתית בקודש

 ,שהיא יונקת ממנה, הרוממה מכל לשו� ונשגבה מכל השכלה
 ,ת� של כל הנקודי�בהתאחדו. גתהיועולה בעילויה עד מדר

מתיצב עול� , בחטיבה משוכללת,  השכליי� וההופעיי�,הדמיוניי�
 שכל אחד ואחד מה� הוא מואר מכל שלשת ,משולש בקודש, מלא
והאדנות העליונה של מלכות שמי� מתיצבת בתבנית . גותיוימדר

 והש� . את כל היכלי הדמיו� ברוממות שכלולו`xe  הממלאה,כל
המיוחד באותיותיו בהכללתו של כל היה הוה , הקדוש הבלתי נהגה

ממלא , המשתפ� לתוכו ממקוריותו הנעלמה, ויהיה בשורשו ומקורו
ואשר בשפל , ר במרומי� ממעלשא, אור את כל ההשכלות

אשר כל עבר כל הוה וכל עתיד , ואותה הצפיה למרחוק. מתחתיות
שיתגלה שהוא ,  מזוהר אותו העתיד המאושרתמלאי לעומתה ער�נ

המאחד במעלה עליונה את כל , מת היה הוה ויהיה תמידבא
הדמיונות את כל השכליות ואת כל ההופעות שבכל קודש וקודש 

ממלא בזיו הוד קדשו את כל חדרי ,  אהיה אשר אהיה,קדשי�
מדבר ב� ' את כל אשר רוח ד, הקודש של כל אנשי הרוח העליו�

 בהדרת  את כל צופי מרכבה ואת כל מסתכלי�,ומלתו על לשונ�
ג� , �יעדבכל  mbבהיות� מלאי שכלול ,  שורש ההויות כול�,קודש

 ההתראות המוגבלה מופיעה להיות ,טר� יצא שכלול� לאור
 ,' כהני ד,לשעשועי� עדיני� לכל הדבקי� ברזי קודש נוע� עליו�

 .המברכי� בשמו ובו יתהללו

 „˜ ˘„Â˜‰ ÔÂÈ‚‰)‰¯Â‡"ÓÚ ‡ ˜ '‡Ù¯-·Ù¯( 

ycwd zebxcn zyly 

ה� שלשת , והופעת הקודש הנעלה מ� השכל, והשכליות, יונותהדמ
 שה�, מדרגות של המהותיות הרוחנית של האד� ושל העול�

שהיא , כל נקודה דמיונית יש לעומתה נקודה שכלית. קשורות זו בזו
 ,ומתאחדת במקורה, ושבעילויה היא עולה עד מעלתה, יונקת ממנה

, ופעתית בקודשוכל נקודה שכלית יש לה לעומתה נקודה ה
שהיא יונקת ממנה ועולה , הרוממה מכל לשו� ונשגבה מכל השכלה

בהתאחדות� של כל הנקודי� הדמיוניי� . בעילויה עד מדרגתה
, מתיצב עול� מלא, בחטיבה משוכללת, השכליי� וההופעיי�

 שכל אחד ואחד מה� הוא מואר מכל שלשת ,משולש בקודש
 , שמי� מתיצבת בתבנית כלוהאדנות העליונה של מלכות. מדרגותיו

והש� הקדוש , הממלאה את כל היכלי הדמיו� ברוממות שכלולו
בהכללתו של כל היה הוה ויהיה , המיוחד באותיותיו, הבלתי נהגה

ממלא אור , המשתפ� לתוכו ממקוריותו הנעלמה, בשורשו ומקורו
. ואשר בשפל מתחתיות, ר במרומי� ממעלשא, את כל ההשכלות
 יער�וכל עתיד ,  כל הוה,אשר כל עבר, רחוקואותה הצפיה למ

שהוא , שיתגלה,  מזוהר אותו העתיד המאושרתתמלא, לעומתה
המאחד במעלה עליונה את כל , באמת היה הוה ויהיה תמיד

את כל השכליות ואת כל ההופעות שבכל קודש וקודש , הדמיונות
ממלא בזיו הוד קדשו את כל חדרי , אהיה אשר אהיה. קדשי�

מדבר ב� ' את כל אשר רוח ד, ל כל אנשי הרוח העליו�הקודש ש
מסתכלי� בהדרת dואת כל ,  את כל צופי מרכבה,ומלתו על לשונ�

ג� טר� , עד�בהיות� מלאי שכלול בכל , קודש שורש ההויות כול�
 ההתראות המוגבלה מופיעה להיות mb. יצא שכלול� לאור

'  כהני ד,ו�לכל הדבקי� ברזי קודש נוע� עלי, לשעשועי� עדיני�
 .המברכי� בשמו ובו יתהללו
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זוהר האידיאות , ההכרה לבדה, הקודש העצמי הוא החכמה

 בלא שו�, בלא שו� הגבלה, העליונות בהיות� ברו� עליוניות�
שהכל .  אשר במציאות, כללי כלליותאפילו של, פרטיות של צביו�

העליונה  הוא פרטי ומוגבל לגבי הרוחב ואי הגבוליות של החכמה
נשגבה , החכמה ברוממות קדשה היא למעלה מהחרות. ברו� עזוזה

צורת . מינה תליא דכל חופש וחירות אשר בעולמי�, מעלמא דחירו
 וכל רו�, ית�ישיגוב תכלית הו, העולמי� כול� וכל אידיאליה�

הכל , שמחת� וחדות עדונ� עדנת שירת� וריווי, ועומק של חייה�
רק בהכנתה של . כלא נחשב לגבי טוהר הקודש של עצ� החכמה

בתור השלטה על ערכי�  ,האידיאלי�, החכמה אל הציורי�
 ,ש�. רות מתראהימתהוה זה האור שש� העול� של הח, מציאותיי�

 באופ� ,דיאלי�וביצירת האי בעד� הציורי�, רותיהח lyבעול� 
, יוצרי עולמי�, ית אידיאלי� מוגבלי�יהראוי לרדת לתפיסת הו

מכח הופעתה , צבאי צבאות ממציאי נשמות ומחדשי, מהוי חיי�
, של תכונת החרות של בינת חיי כל העולמי� בצורתה העליונה

 המתבסמת ,של ההכרה הטהורה שהיא דוגמתה, מתגלה הוד הבינה
, הירידה אל הנוע�.  וחדות רנני�בנגינת נוע�, בבשמי השירה

היא מאצלת הוד , שממעל לכל נוע� מהער� העליו� של הקודש
 א� על גב דלאו איהו ,והאי עלמא עילאה, הבינה בכל מערכי ההויה

 הוא מגביר , ושורש הגבורות במקוריות�.מיניה דיני� מתערי�, דינא
 מקו� השאיבה ,אמנ�. עוד את מעמק הנוע� בהדר תפארתו

איננו כי א� ברו� , היש המוחלט שוכ� בחביונו שש�, ריתהמקו
מפני שאי� תוכ� של , רותיהאידיאליות שממעל למדת כל ח, הקודש
אפילו אחרי רבוא רבבות של הורדות , מוכשר לצאת מש� עבדות

שואב , שהוא למעלה מ� החיי�, ממקור החיי� .והשתלשלויות
. הוא לתפקידווממעל לכל ערכי עולמי� מרח� , ישראל את רוחו

ובכל מרחבי עולמי , הארת החיי� בכל הנשמות אמנ� כדי להאיר
הרי אור הקודש של תוכ� היש המוחלט מופיע בעדו במלא כל , עד

ונחלי עדני� שוטפי� וזורמי� ברוח בינה אשר בדברי  ,מילואי�
 שעל יד� שואבי� ה� כל צמאי נהרת הקודש את אור, אלהי� חיי�

,  מתשוקת תאות עדני� וחשקת נוע�א� .הקודש בחוס� עוזו
יחשוב כל , המתגברת בתוכ� הנשמה מצד תגבורת פרטיות צביונה

, ואליו ישי� כל מגמתו, לתוכ� היש, למקור ההויה חושב את הנוע�
א� כי חשק נפלא בפליאות צדקת , בתואר הנצח ומגמת דורי דורות

הרי יסודי החיי� הולכי� , ישי� ש� את משטרו עולמי�
 ,מפני עזיבת האור המרומ� אשר לחסנת הקודש, טי�ומתמוט

 ,ובירידה אחר ירידה בשטפי דורות. וכל נוע� רותישממעל לכל ח
יוכלו התוכני� להזרות עד כדי מאפליות המחשכי� אשר לכל רשע 

 .יסודי הבליה וההעדרי� בכל גוניה�, למוקדי שאול אשר, וכסל
עות יבחכמת אל דשוכ� , ואותו הצביו� המיוחד שמעוטר בו ישראל

כל  וצביוני, מכו� עזה ותפארת הדר מלכותה, ברו� קדשה', ד
להתעלות , להבנות, להתהוות, עולמי� ממנה ישאו מש� ברכת�

חוס� אמונת  ועל כ� ברו�. להתרומ� ולהתקדש עדי עד, ולהשתכלל
ממעל , האמת העליונה, ישראל אור הטוהר של שיגוב החכמה שוכ�

המקציבות הגבלות  , אידיאלי המגמותממעל לכל, לכל הנועמי�
והאפלת ההכרה בטוהר הקודש לא תקובל לבסס על . בקצה תכלית�

העול� היותר ירוד שבו שוכ�  אפילו בשביל, ידה את המוסר הנרצה
ממכו� , כי א� הכל יונק ממקורו העליו�, יושב בית חומר, האד�

בהראות כבוד . שוכנת בטהרת קדשה שש� החכמה, היש המוחלט
ההוראה התורית ממכו� החכמה .  נקדש בכבודו,לישראל במשכ�' ד

, והיא מנתחת את כל קויה לפרטיה� ולפרטי פרטיה�, יוצאת היא
וכל עלילות מצעדי� אשר ליצורי , המוגלמי�, והעולמי� המוגבלי�

 ואורייתא .על פי מעמק הקודש אשר להחכמה בקדשה כוננו, עול�
על כ� דוקא  .חכמה יסד אר�ב' ד, ואבא יסד ברתא, נפקת מחכמה

ממקור הקודש אשר לאספקלריא המאירה נובעי� ה� כל הליכות 
אשר יתנו ערובת� , וה� ה� הליכות עולמי�, עול� אשר לישראל

לכל , ולכל אשר תחייהו רוח חיי�, לכל אשר נשמה באפו, לכל היש
, לבא למכו� הקודש , מפעל ותכנית,ולכל מעשה, יצור נוצר

והיה .  העדר וכליו�העמשאי� , הישות המוחלטהלהתאשר באושר 
מה קדוש לעול� , יאמר לו הנשאר בציו� והנותר בירושלי� קדוש

 אשר בזריחת פאר רוח� ,ונדב ואביהו .קיי� א� ה� לעול� קיימי�
המוכנה כבר להאציל אצילות , שאבו תוכ� הארת� אז ממעי� הבינה
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זוהר האידיאות , ההכרה לבדה, הקודש העצמי הוא החכמה
  שו�בלא, בלא שו� הגבלה, בהיות� ברו� עליוניות�, העליונות

שהכל . אפילו של כללי כלליות אשר במציאות, פרטיות של צביו�
, העליונה הוא פרטי ומוגבל לגבי הרוחב ואי הגבוליות של החכמה

נשגבה , החכמה ברוממות קדשה היא למעלה מהחרות. ברו� עזוזה
צורת . מינה תליא דכל חופש וחירות אשר בעולמי�, מעלמא דחירו

וכל רו� , שיגוב תכלית הוית�, ה�וכל אידיאלי, העולמי� כול�
הכל , וחדות עדונ�, שמחת� עדנת שירת� וריווי, ועומק של חייה�

רק בהכנתה של . כלא נחשב לגבי טוהר הקודש של עצ� החכמה
בתור השלטה על ערכי�  ,האידיאלי�, החכמה אל הציורי�

ש� . שש� העול� של החרות מתראה, מתהוה זה האור, מציאותיי�
וביצירת האידיאלי� באופ� הראוי  בעד� הציורי�, בעול� החרות

, מהוי חיי�, יוצרי עולמי�, לרדת לתפיסת הוית אידיאלי� מוגבלי�
מכח הופעתה של תכונת , צבאי צבאות ומחדשי, ממציאי נשמות

מתגלה הוד , בצורתה העליונה, החרות של בינת חיי כל העולמי�
 בבשמי של ההכרה הטהורה המתבסמת שהיא דוגמתה, הבינה

מהער� , הירידה אל הנוע�. בנגינת נוע� וחדות רנני�, השירה
היא מאצלת הוד הבינה בכל , שממעל לכל נוע� העליו� של הקודש

דיני� , והאי עלמא עילאה א� על גב דלאו איהו דינא, מערכי ההויה
ושורש הגבורות במקוריות� הוא מגביר עוד את , מיניה מתערי�

 שש�,  אמנ� מקו� השאיבה המקורית.מעמק הנוע� בהדר תפארתו
, איננו כי א� ברו� הקודש, היש המוחלט שוכ� בחביונו

 מפני שאי� תוכ� של עבדות, האידיאליות שממעל למדת כל חרות
אפילו אחרי רבוא רבבות של הורדות , מוכשר לצאת מש�

שואב , שהוא למעלה מ� החיי�, ממקור החיי� .והשתלשלויות
. לכל ערכי עולמי� מרח� הוא לתפקידווממעל , ישראל את רוחו

ובכל מרחבי עולמי , הארת החיי� בכל הנשמות אמנ� כדי להאיר
הרי אור הקודש של תוכ� היש המוחלט מופיע בעדו במלא כל , עד

אשר בדברי , ונחלי עדני� שוטפי� וזורמי� ברוח בינה ,מילואי�
 רשעל יד� שואבי� ה� כל צמאי נהרת הקודש את או, אלהי� חיי�

, א� מתשוקת תאות עדני� וחשקת נוע� .הקודש בחוס� עוזו
יחשוב כל , מצד תגבורת פרטיות צביונה, המתגברת בתוכ� הנשמה

, ואליו ישי� כל מגמתו, לתוכ� היש, למקור ההויה חושב את הנוע�
א� כי חשק נפלא בפליאות צדקת , ומגמת דורי דורות, בתואר הנצח

סודי החיי� הולכי� הרי י, ישי� ש� את משטרו עולמי�
מפני עזיבת האור המרומ� אשר לחסנת הקודש , ומתמוטטי�

ובירידה אחר ירידה בשטפי דורות . וכל נוע� שממעל לכל חרות
אשר לכל רשע , יוכלו התוכני� להזרות עד כדי מאפליות המחשכי�

 .יסודי הבליה וההעדרי� בכל גוניה�, למוקדי שאול אשר, וכסל
שוכ� בחכמת אל דעות ,  שמעוטר בו ישראל,ואותו הצביו� המיוחד

כל  וצביוני, מכו� עזה ותפארת הדר מלכותה, ברו� קדשה', ד
, להתעלות, להבנות, להתהוות, עולמי� ממנה ישאו מש� ברכת�

חוס� אמונת  ועל כ� ברו�. להתרומ� ולהתקדש עדי עד, ולהשתכלל
ל ממע, האמת העליונה, ישראל אור הטוהר של שיגוב החכמה שוכ�

המקציבות הגבלות  ,ממעל לכל אידיאלי המגמות, לכל הנועמי�
והאפלת ההכרה בטוהר הקודש לא תקובל לבסס על . בקצה תכלית�

 שבו שוכ� ,העול� היותר ירוד אפילו בשביל, ידה את המוסר הנרצה
ממכו� , כי א� הכל יונק ממקורו העליו�, יושב בית חומר, האד�

בהראות כבוד . טהרת קדשהשוכנת ב שש� החכמה, היש המוחלט
ההוראה התורית ממכו� החכמה  ,לישראל במשכ� נקדש בכבודו' ד

, והיא מנתחת את כל קויה לפרטיה� ולפרטי פרטיה�, יוצאת היא
וכל עלילות מצעדי� אשר ליצורי , המוגלמי�, והעולמי� המוגבלי�

, על פי מעמק הקודש אשר להחכמה בקדשה כוננו, עולמי�
על  .בחכמה יסד אר�' ד, ואבא יסד ברתא, נפקת ואורייתא מחכמה

כ� דוקא ממקור הקודש אשר לאספקלריא המאירה נובעי� ה� כל 
אשר יתנו  וה� ה� הליכות עולמי�, הליכות עול� אשר לישראל

ולכל אשר תחייהו רוח , לכל אשר נשמה באפו, ערובת� לכל היש
ו� לבא למכ ,ולכל מעשה מפעל ותכנית, לכל יצור נוצר, חיי�

 העדר עמושאי� , להתאשר באושר הישות המוחלטה, הקודש
מה , יאמר לו והיה הנשאר בציו� והנותר בירושלי� קדוש. וכליו�

ונדב ואביהו אשר בזריחת  .קדוש לעול� קיי� א� ה� לעול� קיימי�
המוכנה כבר, פאר רוח� שאבו תוכ� הארת� אז ממעי� הבינה
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ובקרבת� , ריבואש זרה הק, משתוה לערכי עולמי� להיות, מוגבלה
וידע . ונקדש בכבודי,  ונועדתי שמה לבני ישראל.וימותו' לפני ד

, כי ממקור חכמה יצא, עדי עד את יסוד חייו ועולמו ישראל אז
אשר רק בהקשבת , וממעיניה העליוני� הרי הוא הול� הלו� ומתרוה

 הבעת� דע ,ילכו הפלגי�, בקישור למרומי הקודש, קשב רב
 .שכול� נתנו מרועה אחד, י אלהי� חיי�ברבבות גווני� לדבר

, וצמאו� ריווי הנוע� אשר לנשמות הטהורות של מיודעיו של מקו�
לחיי השעות  פועל הוא את פעולתו המעוטרה, שבה� נקדש הכבוד

' המקנא לד , של פנח� זה אליהו˙ÎÊÈÈÂ. אשר בשטפי הנצחי�
 והוא, ומלא� הברית אשר אנו חפצי� שבא יבא, בהוראות השעות

זכרו תורת משה  ,ואומרו סלה הוא, כאש מצר� וכבורית מכבסי�
 .עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל חקי� ומשפטי�

אש זרה , ערכי עולמי�משתוה ל להיות, להאציל אצילות מוגבלה
, ונועדתי שמה לבני ישראל, וימותו' ובקרבת� לפני ד, הקריבו

כי , עדי עד את יסוד חייו ועולמו וידע ישראל אז. ונקדש בכבודי
וממעיניה העליוני� הרי הוא הול� הלו� , ממקור חכמה יצא

ילכו , בקישור למרומי הקודש, קשב אשר רק בהקשבת רב, ומתרוה
שכול� , ת� ברבבות גווני� לדברי אלהי� חיי� הבעע�הפלגי� 

של , אשר לנשמות הטהורות, וצמאו� ריווי הנוע� .נתנו מרועה אחד
פועל הוא את פעולתו , שבה� נקדש הכבוד, מיודעיו של מקו�

 של פנח� זה Â˙ÂÎÊ. לחיי השעות אשר בשטפי הנצחי� המעוטרה
אנו ומלא� הברית אשר , בהוראות השעות', המקנא לד ,אליהו

ואומרו סלה , והוא כאש מצר� וכבורית מכבסי�, חפצי� שבא יבא
אשר צויתי אותו בחורב על כל ישראל , זכרו תורת משה עבדי ,הוא

 .חקי� ומשפטי�
·Ú˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
היא היא ,  העולמי�כלמאותה האידיאליות הכמוסה שממעל 

 נישמפ,  אותה המגמה.המבוקשת מכל טהורי לב וקדושי רעיו�
אינה יכולה להגלות בשו� ,  זהרה ורומה,גדלה, עוצ� קדשה

 אבל היא מתעלה על כל,  רעיו� מוקצב132בשו�, מחשבה מפורטה
, מעודדת, ועל כ� היא מחיה, על כל מחשבה ושאיפה נאצלת, הגיו�

חיי כל   את כל, בתוספות קודש ותעצומה פנימית,מרוממת ומקדשת
 רק אותה � יי� עדיני� חתהגות של כל שאיפה כבודה וכל מסכ

יוצרת  והיא,  היא מכוננת עולמי� וצביונ�,השאיפה בהפלגתה
אותו הפרצו� הכמוס של העול� . משאת נפש בכל נפש מבורכה

, בכל תיקוניו להשלימו, למלאותו אורה, הנסתר אנו מבקשי� לתק�
, כל הנשמות ומגמת חייה�, עד שיוכלו כל העולמי� ושאיפותיה�

הרי חסדנו עולה , וכשאנו עוסקי� בתורה לשמה. על ידו להתבר�
ושמי קודש ושחקי טוהר ה� , ואמתנו על שחקי�, מעל שמי�

אותה ההגות  מתמלאי� אור וחיי� משיקוי טללי אורות של
 ומזיו האור של העול� ,היושבת בסתר עליו� וצל שדי, הכמוסה

 נבני� ,יקרא אשר בכל מלא עולמי� עול� הבא, הבא המוחלט
.  ומילואיה�י�תבלי� כל עולמי הזהי� אשר לכל צביוני ומשתכלל

להכי� , ושכולו ארו� שואב מזיו יו� שכולו טוב, וישראל עושה חיל
להכי� אותה , על כסא דוד ועל ממלכתו, כס יה בכל יפעת ממשלתו

, ממעל לכל רכרוכית מדוכאה המתנשאת, ולסעדה באמת ובצדקה
מעתה ועד , ואמת נצחיתמקור כל חסד , ומתרוממת בעז קנאת קודש

 .תעשה זאת צבאות' קנאת ד. עול�
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היא היא ,  העולמי�לכלשממעל , אותה האידיאליות הכמוסה
 שמפני, אותה המגמה, המבוקשת מכל טהורי לב וקדושי רעיו�

אינה יכולה להגלות בשו� , גדלה זהרה ורומה, עוצ� קדשה
 אבל היא מתעלה על כל, בשו� רעיו� מוקצב, מחשבה מפורטה

, מעודדת, ועל כ� היא מחיה, על כל מחשבה ושאיפה נאצלת, הגיו�
חיי כל  מרוממת ומקדשת בתוספות קודש ותעצומה פנימית את כל

רק אותה ,  חיי� עדיני�133הגות של כל שאיפה כבודה וכל מסכ�
יוצרת  והיא, ונ�השאיפה בהפלגתה היא מכוננת עולמי� וצבי

של העול� , אותו הפרצו� הכמוס. משאת נפש בכל נפש מבורכה
, בכל תיקוניו להשלימו, למלאותו אורה, אנו מבקשי� לתק�, הנסתר

, כל הנשמות ומגמת חייה�, עד שיוכלו כל העולמי� ושאיפותיה�
הרי חסדנו עולה , וכשאנו עוסקי� בתורה לשמה. על ידו להתבר�

ה� , ושמי קודש ושחקי טוהר,  על שחקי�ואמתנו, מעל שמי�
אותה ההגות  משיקוי טללי אורות של, מתמלאי� אור וחיי�

ומזיו האור של העול� . היושבת בסתר עליו� וצל שדי, הכמוסה
יקרא נבני�  אשר בכל מלא עולמי� עול� הבא, הבא המוחלט

.  ומילואיה�תבלאשר לכל צביוני , ומשתכללי� כל עולמי הזהיי�
להכי� , ושכולו ארו� שואב מזיו יו� שכולו טוב,  עושה חילוישראל

להכי� אותה , על כסא דוד ועל ממלכתו, כס יה בכל יפעת ממשלתו
, ממעל לכל רכרוכית מדוכאה המתנשאת, ולסעדה באמת ובצדקה

מעתה ועד , מקור כל חסד ואמת נצחית, ומתרוממת בעז קנאת קודש
 .תעשה זאת צבאות' קנאת ד. עול�
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היא , כשהיא מופיעה על היחיד ועל הצבור, הקדושה העליונה

 המופיע בכל ההויה, מעמידה אות� על המעמד של הרצו� העליו�
שמחיה את אותו , וממילא זורח ג� כ� ב� אותו האור המקורי, כולה

, ומאופל  הרצו� הפרטי אינו אז מצומצ�,הרצו� הקדוש והנשגב
 ההשגות והמאויי� שעל פי התנאי� המצומצמי� סגור במצרי� של

, חקר  לאי�,הול� ומזהיר, כי א� הוא בוקע ועולה, של ההויה
בכל , העד� האלהי, נג העליו�וומתאחד הוא בפנימי פנימיות ע� הע

התעלות הרצו�  .היורד לההויה כולה בשפע אורו, מילואו וטובו
ויה לצד  היא מחדשת את כל טפוס הה,למרומי� עליוני� הללו

באור , עליו�  מאירי� באור,חוקות שמי� ואר�,  חוקי החיי�.מעלה
בצורה , באור של הופעת חיי� בכל היש בצורה עליונה, של גדולה

, כל התורות . ומקור חיי החיי�,באור חי העולמי�, רחבה ומלאה
, הנימוסי�, הסדרי�, הטבעיות, המוסרי�, הרעיונות, הדיני�

, ההויה תנועות, זעזועי החיי�, ותהרצונ, השירי�, החכמות
אינ� אלא אוצרות מלאי ,  הישותותהבמ אחיזתה ,ימותהיהתק

, נצחו בגבורת עוזו ובהוד, בעדנו, שהרצו� המתעלה מכל, אושר
יגלה ויראה בה� , ביסוד תפארתו וברו� חשק תפארת מלכותו

 הולכי� הדברי� כסדר� בלא ,מהתנועה היותר תחתונה .בזוהר מלא
, החיי� הפרטיי�, הישוב המדיני. ד המרומי� העליוני� ע,הפסק

 החפ� לרומ� את ,צרכי הקיו� היותר ירודי�, הדאגות ,המאויי�
את הנשמות , את כל ההויה, את כל העול�, את האומה כולה, הכלל
לנצח את , לאחד את כל העולמי�, הנטיות, כל החושי� את, כול�

כל החפצי� הה� , ות�להעשיר את חיי החיי� ממרומי מקורי,המות
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היא , חיד ועל הצבורכשהיא מופיעה על הי, הקדושה העליונה
 המופיע בכל ההויה, מעמידה אות� על המעמד של הרצו� העליו�

שמחיה את אותו , וממילא זורח ג� כ� ב� אותו האור המקורי, כולה
, ומאופל הרצו� הפרטי אינו אז מצומצ�. הרצו� הקדוש והנשגב

סגור במצרי� של ההשגות והמאויי� שעל פי התנאי� המצומצמי� 
, חקר הול� ומזהיר לאי�, א� הוא בוקע ועולהכי , של ההויה

בכל , העד� האלהי, ומתאחד הוא בפנימי פנימיות ע� הענג העליו�
התעלות הרצו�  .היורד לההויה כולה בשפע אורו, מילואו וטובו

למרומי� עליוני� הללו היא מחדשת את כל טפוס ההויה לצד 
באור , ו�עלי חוקות שמי� ואר� מאירי� באור, חוקי החיי�, מעלה

בצורה , באור של הופעת חיי� בכל היש בצורה עליונה, של גדולה
, כל התורות .באור חי העולמי� ומקור חיי החיי�, רחבה ומלאה

, הנימוסי�, הסדרי�, הטבעיות, המוסרי�, הרעיונות, הדיני�
, ההויה תנועות, זעזועי החיי�, הרצונות, השירי�, החכמות

, אינ� אלא אוצרות מלאי אושר,  הישותבמדותהתקימותה אחיזתה 
ביסוד , נצחו בגבורת עוזו ובהוד, בעדנו, שהרצו� המתעלה מכל

 .יגלה ויראה בה� בזוהר מלא, תפארתו וברו� חשק תפארת מלכותו
מהתנועה היותר תחתונה הולכי� הדברי� כסדר� בלא הפסק עד 

 ,המאויי�, החיי� הפרטיי�, הישוב המדיני. המרומי� העליוני�
את , החפ� לרומ� את הכלל. צרכי הקיו� היותר ירודי�, תהדאגו

 את, את הנשמות כול�, את כל ההויה, את כל העול�, האומה כולה
, לנצח את המות, לאחד את כל העולמי�, הנטיות, כל החושי�

כל החפצי� הה� וכל, להעשיר את חיי החיי� ממרומי מקוריות�
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, קבועי� בנשמת הכלל, בלא פרוד וקצו�, שלמעלה מה� וכל מה
וכל מה שיש לחלק . בדמות דיוקנו של יעקב, בצורת כנסת ישראל

כל אחד נעשה , בי� פרטי לכללי, ההדרגות בי� עליו� לתחתו� באלו
הכרח הוא  .נשמה ואור, וחברו העליו� נעשה לו תו�, בסיס לחברו

 אור הגנוז מוכרח הוא לשלח קרני אורו .ור הגניזה את סגלפתח
מצומצ� כזה   אי אפשר להשאר במעמד נורא.להחיות רוח שפלי�
 השאיפות היותר עליונות לא ידלגו שו� ,אמנ� .שהעול� עומד עליו

, כשרוצי� לתק� הכל. הכל צרי� להתבס� על יד� ומה�, דרגה
, ליוני�נשמת כל היש לעד� עליו� שבע כשרוצי� להכשיר את

צריכי� להכשיר את חיי , צריכי� לתק� את המדות האנושיות כול�
אור , התורה, השכל הישר .הראוי הפרט וחיי החברה בהכשר

, הטוהר שבקדשי קדשי�, החזיו� שבקדושה, ההופעה האלהית
, הכל יעזור לשכלל ולתק� ,היונק משמי שמי קד�, הדמיו� הנאצל

להרחיב גבול , כל לב ובשרלמול ערלות , להפי� ענני� מחשיכי�
לרומ� את , כבלי סכלות ורשע לשחרר את הרוח מכל, הדעה והשכל

אל מרו� האושר , בהכרה ובנטיה,  ברעיו� ובחפ�,כל הקט� והנמו�
אל , הנעלי� מכל ש� ותואר אל המרומי�, של הגודל והגובה

לכל  .וזהרשכל זיו וכל זוהר יעומ� מול , העליוניות המוחלטת
 ,י�יהאמצעה שבעליונות צריכי� להשתמש בכל מגמה עליונ

 באופ� שכל דר�, לזווג� זה ע� זה, ולשלב את כל הדרכי� יחד
שירה , גבורה וחיל, אמנות ומלאכה. רו אומ� וחיי�ייוסי� לחב

,  אהבה וחסד מלא,כשרו� מסחר ועז אמת,  תפלה ותורה,ויופי
 לבב ות�, בהירות דעה ובקרת רחבה ועשירה, רוח מלא עז ואומ�

 באוצר הטוב ומקוריותו,  באוצר החיל והחוס�,באמונה עליונה
הכל בחוברת והכל ,  כל הניצוצות, כל התארי�.ועליוניות כל היש

  והכל, ובכח134הכל בחזיו�,  הכל בהבלטה והכל בהתאמה,בסדור
הכל , במלא מוב� המציאות והישות, בפועל ובשליטה ממשית

 נותיצפי היא תמיד ,ותר מזאת וי,זאת . יחדוכלל�הכל יוכל , בכלל
cinz.  

הרי ה� ,  כשה� נטפלי� לעסקי החיי� הרגילי�,גדולי הנשמה
 ומקדשי� אות� ,בעסקי החול הללו ממשיכי� אור חיי� עליוני�

 וכ� ה� מרימי� את ,וקל וחומר בעד עצמ�, בעד כל העול� כולו
 גדולה ,הקטני� למעלה רוממה הער� של כל אות� העניני�

, שצרור החיי� העליוני� הוא עמה� תמיד, אלה הישרי� .ונשגבה
כשה� יורדי� לדבר , הוא מאיר לה� בכל עת' ואור עונג קודש ד

הרי ה� יודעי� ומכירי� אי� אור החיי� של , פשוטי� דברי חול
וה� מגלי� מש� את , הקודש הכללי מתפלש שמה בכל המחבואי�

 אל מקו� ,נשמות ובגבורת חיי ,ומביאי� אותו בדעה והשכל, האור
 בזוהר, בגלוי ולא בסתר.  בהרחבהמאירדש ואשר ש� חיי הק, עליו�

, צוניתיכשה� יורדי� להסתכל בעול� הסתכלות ח. בולט ונוצ�
, mityka, ג� בדברי� זרי�, כשה� פוני� להתעסק בחכמות חול

ze`nhe zexf zepen`a, ואורשואבי� קרני  מהכל ה� 
למלאות בה� , כל עושי� עטרות ח� מה,ונצוצות חיי קודש מפוזרי�

כמה  .עליו� מכל עבריו למלא את הוד קודש, את אור החיי� כולו
טוב לבב , בינה נשגבה, כמה דעה עמוקה, עבודה זו id`גדולה 

 ואור אש קודש של חשק צמאו� קרבת, ואהבת אמת לכל הבריות
 ויותר ,כל אלה, בכל מלא נשמה' נטיית התענגות על ד, אלהי� אמת

בפר�  היודעי� לעמוד, הנ� ממלאי� את לבב שרי קודש אלה, המז
 ,בקצות אר�' לבשר תהלות ד, ולשא דע� למרחקי�, לגדור גדר

 .העולמי� ולפאר פאר חי, להקדיש קודש קדשי�, באיי� רחוקי�

בצורת , שמת הכללקבועי� בנ, בלא פרוד וקצו�, שלמעלה מה� מה
 וכל מה שיש לחלק באלו. בדמות דיוקנו של יעקב, כנסת ישראל

כל אחד נעשה בסיס , בי� פרטי לכללי, בי� עליו� לתחתו�, ההדרגות
הכרח הוא  .ואור, נשמה, וחברו העליו� נעשה לו תו�, לחברו
אור הגנוז מוכרח הוא לשלח קרני אורו ,  את סגור הגניזהלפתוח

מצומצ� כזה  אי אפשר להשאר במעמד נורא, י�להחיות רוח שפל
אמנ� השאיפות היותר עליונות לא ידלגו שו�  .שהעול� עומד עליו

, כשרוצי� לתק� הכל. הכל צרי� להתבס� על יד� ומה�, דרגה
, נשמת כל היש לעד� עליו� שבעליוני� כשרוצי� להכשיר את

חיי צריכי� להכשיר את , צריכי� לתק� את המדות האנושיות כול�
אור , התורה, השכל הישר .הראוי הפרט וחיי החברה בהכשר

, הטוהר שבקדשי קדשי�, החזיו� שבקדושה, ההופעה האלהית
, הכל יעזור לשכלל ולתק� ,היונק משמי שמי קד�, הדמיו� הנאצל

להרחיב גבול , למול ערלות כל לב ובשר, להפי� ענני� מחשיכי�
לרומ� את , לות ורשעכבלי סכ לשחרר את הרוח מכל, הדעה והשכל

אל מרו� האושר , בהכרה ובנטיה, כל הקט� והנמו� ברעיו� ובחפ�
אל , הנעלי� מכל ש� ותואר אל המרומי�, של הגודל והגובה

לכל  .זהרהשכל זיו וכל זוהר יעומ� מול , העליוניות המוחלטת
 ולשלב האמצעי�מגמה עליונה שבעליונות צריכי� להשתמש בכל 

יוסי�  באופ� שכל דר�, לזווג� זה ע� זה, את כל הדרכי� יחד
 גבורה ,כשרו� מסחר ועז אמת, אמנות ומלאכה. לחברו אומ� וחיי�

רוח מלא  ואומ�, אהבה וחסד מלא, תפלה ותורה. שירה ויופי, וחיל
 ,ות� לבב באמונה עליונה, בהירות דעה ובקרת רחבה ועשירה, עז

, כל היש, ניותוועליו באוצר הטוב ומקוריותו, באוצר החיל והחוס�
 הכל ,הכל בחוברת והכל בסדור,  כל הניצוצות,כל התארי�

בפועל ובשליטה  הכל בחזיו� ובכח והכל, בהבלטה והכל בהתאמה
הכל יוכל , הכל בכלל, במלא מוב� המציאות והישות, ממשית
 .צפית� של גדולי הנשמהזאת ויותר מזאת היא תמיד  . יחדוכולל�

הרי ה� ממשיכי� אור חיי� , רגילי�כשה� נטפלי� לעסקי החיי� ה
, בעד כל העול� כולו, בעסקי החול הללו ומקדשי� אות� עליוני�

וכ� ה� מרימי� את הער� של כל אות� . וקל וחומר בעד עצמ�
, אלה הישרי� .הקטני� למעלה רוממה גדולה ונשגבה העניני�

הוא ' ואור עונג קודש ד, שצרור החיי� העליוני� הוא עמה� תמיד
הרי ה� , פשוטי� כשה� יורדי� לדבר דברי חול, ר לה� בכל עתמאי

יודעי� ומכירי� אי� אור החיי� של הקודש הכללי מתפלש שמה 
ומביאי� אותו בדעה  וה� מגלי� מש� את האור, בכל המחבואי�

אשר ש� חיי הקדש , והשכל ובגבורת חיי נשמות אל מקו� עליו�
כשה� . ולט ונוצ�ב בזוהר,  בגלוי ולא בסתר, בהרחבהמאירי�

כשה� פוני� להתעסק , יורדי� להסתכל בעול� הסתכלות חצונית
 אורשואבי� קרני  מהכל ה�, ג� בדברי� זרי�, בחכמות חול

למלאות בה� ,  מהכל עושי� עטרות ח�,ונצוצות חיי קודש מפוזרי�
כמה  . מכל עבריו,עליו� למלא את הוד קודש, את אור החיי� כולו

טוב לבב ואהבת , בינה נשגבה, ה דעה עמוקהכמ, גדולה עבודה זו
אלהי�  ואור אש קודש של חשק צמאו� קרבת, אמת לכל הבריות

, כל אלה ויותר מזה. בכל מלא נשמה', נטיית התענגות על ד, אמת
בפר� לגדור  היודעי� לעמוד, הנ� ממלאי� את לבב שרי קודש אלה

יי� בקצות אר� בא' לבשר תהלות ד, ולשא דע� למרחקי�, גדר
 .העולמי� ולפאר פאר חי, להקדיש קודש קדשי�, רחוקי�
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מאירי� את הדעת בבירור ההכרות היותר , כיצד היא הקדושה

הקבוע  מתו� מילוי האורה של ההכרה בא החפ�, טהורות ועליונות
. ת שחיי הרוח העליוני� שולטי� ש�אלהיות תמיד שרוי בספירה כז

מתפתחי� , החפ� המכה גלי� בתהו�,  של ההכרהמתו� התגברותה
הקישור הנפשי לצורה של חיי� רוממי� , רשמי הענוגי� העליוני�

חושי  .ונקבע במרומי� הללו עד שמרכז החיי� הול�, הול� ומתחזק
 שלה� מתמזג בהופעה הנאהוכל המש� , הבשר הולכי� ומתעדני�

ולו קדוש נעשה כ רות�עד ששלהבת החיי� וֵע, של אצילות קודש
השיג והשיח , החיי� הרגילי� אינ� מתבטלי� מתכונת� .ונשגב

, מוס והכבודיהנ, וחיי החברה, חיי הגו� היחידי, האנושי הרגיל
מהות החיי�  .אבל ה� עולי� במעלה אידיאלית, מתטשטשי� אינ�

וע� , כללי ומקי�,  לטוב עליו�ו�הרצ. מגמת� מתקדשת, מתרוממת
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ות היותר מאירי� את הדעת בבירור ההכר, כיצד היא הקדושה
הקבוע  מתו� מילוי האורה של ההכרה בא החפ�, טהורות ועליונות

. ת שחיי הרוח העליוני� שולטי� ש�אלהיות תמיד שרוי בספירה כז
מתפתחי� , החפ� המכה גלי� בתהו�, מתו� התגברותה של ההכרה

הקישור הנפשי לצורה של חיי� רוממי� , רשמי הענוגי� העליוני�
חושי  .ונקבע במרומי� הללו  החיי� הול�עד שמרכז, הול� ומתחזק

 שלה� מתמזג בהופעה הנאוהוכל המש� , הבשר הולכי� ומתעדני�
נעשה כולו קדוש  עד ששלהבת החיי� ועירות�, של אצילות קודש

השיג והשיח , החיי� הרגילי� אינ� מתבטלי� מתכונת� .ונשגב
 אינ�, הנמוס והכבוד, וחיי החברה, חיי הגו� היחידי, האנושי הרגיל

מהות החיי�  .אבל ה� עולי� במעלה אידיאלית, מתטשטשי�
וע�, כללי ומקי�, לטוב עליו�ו�הרצ. מגמת� מתקדשת,מתרוממת
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. בההגלמה המעשית ומתבטא בביטוי חיהול� , זה ג� פרטי וחודר
, חיי הנשמות, חיי הקודש שבמציאות, הגודל של החיי� האלהיי�

, ותפארת הגבורה, היושר שהוד, הצורתי�החיי� , המלאכי�
 והאד� .הולכי� ומשתלמי�, רקומי� בה�, המרופדת בצדק ואמת

, מדותיו, רצונותיו וחפציו, מחשבותיו ,כולו נעשה בכל הרגשותיו
, כולו מלא שרשי� איתני�, וחזיונות דמיונו, הרהוריו, תיותאו

שמתמימי� את , הטבעית ושלמעלה מ� הטבע שיונקי� מכל ההויה
שעושי� תמיד את , החיי� המוגבלי� ע� החיי� שלמעלה מכל גבול

ר� עד אי� , בלהט אידיאל קבוע, לכח מרכז את הכל האד� היחידי
ואמת , ויושר אלהי .� קלעד בלי אבד ג� ניצו, וחובק את כל, ק�

. מתלכדי� יחד, ודרכי שלו� ונוע�, ומוסר אנושי, שמימית נצחית
של אידיאל , בעולמו' ד ומעלה אחר מעלה באה ההכרה של חפ�

הנאותה לפי , עד לידי התגלות של מקור למגמה, היצירה הכללית
שאנו כבר באי� למצב של  ,גדלה לקשרה בקשר של מבטא הרצו�

 .שאי� חקר לגדולתו, יוצר כל,  אותו לאלהי מרו�חופש כזה ליחס
, והול� ומרוה נחת את האד�, ותואר הגודל מתמלא מפגימותיו

 ואת כל היקו� העומד ברוח חכמת, המלא אושר אלהי בכל חייו
 .אלהי� חיי�

. בההגלמה המעשית הול� ומתבטא בביטוי חי, זה ג� פרטי וחודר
, חיי הנשמות, חיי הקודש שבמציאות, הגודל של החיי� האלהיי�

, ותפארת הגבורה, היושר שהוד, הצורתיי�החיי� , המלאכי�
והאד� , הולכי� ומשתלמי�, רקומי� בה�, המרופדת בצדק ואמת

, מדותיו, רצונותיו וחפציו, מחשבותיו ,כולו נעשה בכל הרגשותיו
, כולו מלא שרשי� איתני�, וחזיונות דמיונו, הרהוריו, תאותיו

שמתמימי� את , ושלמעלה מ� הטבע, הטבעית שיונקי� מכל ההויה
שעושי� תמיד את , גבלי� ע� החיי� שלמעלה מכל גבולהחיי� המו

ר� עד אי� , בלהט אידיאל קבוע, לכח מרכז את הכל האד� היחידי
ואמת , ויושר אלהי .עד בלי אבד ג� ניצו� קל, וחובק את כל, ק�

. מתלכדי� יחד, ודרכי שלו� ונוע�, ומוסר אנושי, שמימית נצחית
של אידיאל , עולמוב' ד ומעלה אחר מעלה באה ההכרה של חפ�

הנאותה לפי , עד לידי התגלות של מקור למגמה, היצירה הכללית
שאנו כבר באי� למצב של  ,גדלה לקשרה בקשר של מבטא הרצו�

 .שאי� חקר לגדולתו, יוצר כל, ליחס אותו לאלהי מרו�, חופש כזה
, והול� ומרוה נחת את האד�, ותואר הגודל מתמלא מפגימותיו

 ואת כל היקו� העומד ברוח חכמת, ל חייוהמלא אושר אלהי בכ
 .אלהי� חיי�
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נקודה אחר , מתחילי� אנחנו לקלוט את רשמי הקודש מעט מעט

 כמטר וכרביבי� יורדי� ה� עלינו הופעות, נקודה מתנוצצת עלינו
ייסדו ,  בהתקבצ� יעשו כול� אבוקת אור גדולה אחת.שחקי� אלו

והננו  .יתנויומסלול� יחדור את כל עצמיות הו, בנשמתנו את מרכז�
שבכל , הולכי� ומתכשרי� אל הסיגול של הנשמתיות הכללית

 .האורות הנקודיי� היא ממלאה את התפשטות חייה
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נקודה אחר , מתחילי� אנחנו לקלוט את רשמי הקודש מעט מעט
 הופעות, כמטר וכרביבי� יורדי� ה� עלינו, נקודה מתנוצצת עלינו

ייסדו , יעשו כול� אבוקת אור גדולה אחת, בהתקבצ�, שחקי� אלו
והננו  .ומסלול� יחדור את כל עצמיות הויתנו, בנשמתנו את מרכז�

שבכל , הולכי� ומתכשרי� אל הסיגול של הנשמתיות הכללית
 .האורות הנקודיי� היא ממלאה את התפשטות חייה
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על , על ידי הגיו� חכמה, על ידי לימוד התורה, באי� אורות הקודש

אחד  כל, על ידי הדרכות המוסר והמדות הטובות, ידי קיו� המצות
וה� מתרכבי� בתו� הנשמה ,  מיוחד135גוו�ב, מסוג מיוחד
 מוסיפי� לה חיי� עצמיי�, מרוממי� ה� את ערכה, העסוקה בה�

שהיש הגשמי , זו ספוגה היא מכל היש הרוחניוהוספה  .מקוריי�
ומשביע ומרוה , כלול הוא מכל המצוי, והמעשי כלול כבר בתוכו

 חוזרת היא ומשפיעה , והיא באיתניותה. ומטעימה מכל,הנשמה את
שמה� , והאורות הרוחניי� בעצמ� .ממקור חילה הפנימי אל הכל

באור , יקרחוזרי� ומאירי� באור , באו תוספות החיי� הללו אליה
וברכת שדי מתגדלת , מלא תעצומה ,מלא נגוהות, נהדר ונערב

אשרי האיש הגור� ברכת עולמי� זאת בכל מעשיו  .ועולה כפורחת
 .זהו אית� העול�, ודרכיו
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על , על ידי הגיו� חכמה, על ידי לימוד התורה, באי� אורות הקודש
אחד  כל, על ידי הדרכות המוסר והמדות הטובות, ו� המצותידי קי

וה� מתרכבי� בתו� הנשמה העסוקה ,  מיוחדמגוו�, מסוג מיוחד
 .מקוריי� מוסיפי� לה חיי� עצמיי�, מרוממי� ה� את ערכה, בה�

שהיש הגשמי והמעשי , והוספה זו ספוגה היא מכל היש הרוחני
הנשמה  שביע ומרוה אתומ, כלול הוא מכל המצוי, כלול כבר בתוכו

והיא באיתניותה חוזרת היא ומשפיעה ממקור חילה , ומטעימה מכל
שמה� באו תוספות , והאורות הרוחניי� בעצמ� .הפנימי אל הכל

, באור נהדר ונערב, חוזרי� ומאירי� באור יקר, החיי� הללו אליה
 .וברכת שדי מתגדלת ועולה כפורחת, מלא תעצומה ,מלא נגוהות
זהו אית� , הגור� ברכת עולמי� זאת בכל מעשיו ודרכיואשרי האיש 

 .העול�
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מאור , הנובעות ממקור הקודש, המחשבות העליונות של הקדושה
  מוסיפות בה� אור של,ה� מעדנות את הנפשות, התורה והחכמה

שאי� לעד� עליו� זה על ידי נ המת, וחכמי� יחידי�.חיי� אמתיי�
 על ידי קישור� אל,  במעדנות זיו החכמה העליונהקישור נשמת�

ביותר הדבר פועל . כל ההמו� כולו ה� מעדני� ג� נשמותיה�
 ע� אחד, מפני הקישור האחדותי הפנימי שיש לע� פלאות, בישראל

ה� , קורא' וכל מה שמתבררת אמת זו יותר לשרידי� אשר ד .זה
 זדמ� שמצדואפילו כשהדבר מ. מתחזקי� באחיזת� בתורה העליונה

, מתעל� האור של העד� מה�, גופניות וצדדיות, מניעות מצביות
 וזיו החכמה והקדושה העליונה מתגלה עליה� בלא קרני ההוד של

, מכל מקו� מתחזקי� ה� בעבודת�, השמחה והתפארת המלאי�
 שעוד ישוב', מיחלי� ה� לתשועת ד, ואינ� עוזבי� את מעמד�

שכל מה , יודעי� ה� בידיעה גמורה ,ובי� כה וכה .ויאיר לה� אורו
, שה� יותר מתנשאי� ברו� מעלה של הציורי� הקדושי� העליוני�

 להעלות נשמות רבות מתהומות ,פעולה ממשית עושי� ה�
להעלות אבני ח� יקרות משפל המצב אשר הורדו ש� על , שיקוע�

ועל ידי העירוב הבלתי ניכר . גשמיות ורוחניות ידי המו� תלאות
רותיה� של קדישי עליוני� הללו מעורבי� ה� ע� שזרמי או

, עצ� החיי� הול� ומתעד�, ההמו� כולו החפצי� והנטיות של כל
ואור הקודש , ורגש הטוב והיושר, שמחת החיי� הפנימית מתעלה

והעול� כולו נעשה שוה , מבי� החרכי�  הול� ומתגלה,העלו�
� עולה ופרי העבודה מתראה במקומות אשר אי.הרבה יותר בערכו
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מאור , הנובעות ממקור הקודש, המחשבות העליונות של הקדושה
 ה� מעדנות את הנפשות מוסיפות בה� אור של, ורה והחכמההת

שאי� לעד� עליו� זה על ידי נוחכמי� יחידי� המת, חיי� אמתיי�
 על ידי קישור� אל, קישור נשמת� במעדנות זיו החכמה העליונה

ביותר הדבר פועל . ה� מעדני� ג� נשמותיה�, כל ההמו� כולו
 ע� אחד,  לע� פלאותמפני הקישור האחדותי הפנימי שיש, בישראל

ה� , קורא' וכל מה שמתבררת אמת זו יותר לשרידי� אשר ד .זה
 ואפילו כשהדבר מזדמ� שמצד. מתחזקי� באחיזת� בתורה העליונה

, מתעל� האור של העד� מה�, גופניות וצדדיות, מניעות מצביות
 וזיו החכמה והקדושה העליונה מתגלה עליה� בלא קרני ההוד של

, מכל מקו� מתחזקי� ה� בעבודת�, המלאי�השמחה והתפארת 
 שעוד ישוב', מיחלי� ה� לתשועת ד, ואינ� עוזבי� את מעמד�

שכל מה , ובי� כה וכה יודעי� ה� בידיעה גמורה .ויאיר לה� אורו
, שה� יותר מתנשאי� ברו� מעלה של הציורי� הקדושי� העליוני�

, וע�פעולה ממשית להעלות נשמות רבות מתהומות שיק עושי� ה�
להעלות אבני ח� יקרות משפל המצב אשר הורדו ש� על ידי המו� 

ועל ידי העירוב הבלתי ניכר שזרמי . גשמיות ורוחניות תלאות
אורותיה� של קדישי עליוני� הללו מעורבי� ה� ע� החפצי� 

שמחת , עצ� החיי� הול� ומתעד�, ההמו� כולו והנטיות של כל
ואור הקודש העלו� , ושרורגש הטוב והי, החיי� הפנימית מתעלה

והעול� כולו נעשה שוה הרבה יותר , מבי� החרכי� הול� ומתגלה
ופרי העבודה מתראה במקומות אשר אי� עולה על שו� דעת .בערכו
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מי ה� המזילי� טללי , על שו� דעת לשער מי ה� המברכי� ש�
מי ה� הגורמי� , המכניסי� רגשי השלו� והידידות מי ה�, הנוע�

כל , לעדינות הרוח והגדלת התקוות, לאיזור הכח, להישרת השכל
 .ה� מעול� האורה החי בנשמת� של ישרי� עליוני� אלה רסיסי�

האוהבי� הגדולי� של כל , שרי הקודש, ה� ה� נגידי העול�
 שרוח החסד והאהבה של רבו� כל העולמי� שרויה, המעשי�

לפאר ,  ה� ה� בעלי הרצו� החזק להאיר ולהיטיב.בנשמותיה�
 , ה� ה� קדושי אלהי� המכובדי�.לכבד ולהדר את הכל, ולשמח

שאיננו פורש מה� , שהוא מתיחד ע� נשמת�, שהכבוד שרוי את�
  ה� ה� החושבי�.עליה� בלעג ובוזג� כשהעול� כולו מביט 

החלשי� במבט ', המלאי� גאות ד, הענוי� הגדולי�, העליוני�
 עושי ,גבורי כח, � עז וגבורה פנימית לאי� תכליתיומלא, החצוני

 .'ד דבר

 מי ה�, מי ה� המזילי� טללי הנוע�, לשער מי ה� המברכי� ש�
, מי ה� הגורמי� להישרת השכל, המכניסי� רגשי השלו� והידידות

ה�  כל אלה רסיסי�, והגדלת התקוות, לעדינות הרוח, חלאיזור הכ
ה� ה� נגידי  .החי בנשמת� של ישרי� עליוני�, מעול� האורה

שרוח , האוהבי� הגדולי� של כל המעשי�, שרי הקודש, העול�
ה� ה� , בנשמותיה� החסד והאהבה של רבו� כל העולמי� שרויה

ד ולהדר את לכב, לפאר ולשמח, בעלי הרצו� החזק להאיר ולהיטיב
שהוא , שהכבוד שרוי את� ,ה� ה� קדושי אלהי� המכובדי�, הכל

שאיננו פורש מה� ג� כשהעול� כולו מביט , מתיחד ע� נשמת�
, הענוי� הגדולי�, העליוני� ה� ה� החושבי�, עליה� בלעג ובוז
� עז וגבורה יומלא, החלשי� במבט החצוני', המלאי� גאות ד

 .'ד  עושי דברגבורי כח, פנימית לאי� תכלית

‰Ï · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
שהאד� , קדושת ההויה, הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה
. חיי כל,  וחי חיי� כלליי�,מכיר את עצמו בטל בפנימיותו הפרטית

של כל , חיי הכלל כולו, הצומח והחי, מרגיש הוא חיי הדומ�
שיג כל מ, חיי כל שכל וכל מכיר, של כל איש מאישי האד�, מדבר

 והמקור מתגלה ,וההויה כולה מתעלה עמו למקורה, מרגיש וכל
כל .  באמת ובנחת,בהוד קדושה, תמיד עליה ועליו ברוב הדר

 ,כל החיל והגבורה, כל העז והתפארת, הטוב והיושר כל, האושר
 . יסודו ואומ� המשכת חייו, אורו של עול� הוא.שופעי� עליו

 הוא אינו .פס הוא בעיניווכאי� וכא, העול� כולו זו�יבזכותו נ
חיי חיי� ,  וכל חייו קודש קודשי�, חי הוא.נבדל ונפרש, מתקדש

הסתכלותו ומבט , שאיפות נפשו,  דמותומרוצ , דופקי לבבו.ה�
א�  . שוטפי� בה� ועל יד�,חיי גבורה אלהית, הכל חיי אמת, עיניו

, תורהÏ, תפלהÏ, יפיל עצמו קדוש הדומיה לעבודה מצומצמת
Ï נשמה  יחוש כי, יסבול וידוכא, יקנות פרטיותימוסריות ודצמצו�

להסגירה במועקה מצומצמת של , מלאה כל היקו� לוחצי� בצבתי�
הנ� לפניו  בשעה שכל הדרכי� יחד, של התוית דר� מיוחד, מדה

קבתא יהחוצפא שבע .כל� אוצרי� חיי�, כול� מלאי� אור, פתוחי�
, דומיה העליונהדמשיחא באה מתו� תשוקה פנימית לקדושת ה

עומדי� לפני� ממחיצת�  כי עתידי� ישראל להיות, וסו� שתגיע לה
מה חידוש יש , ואלו שואלי� לה� מה פעל אל, של מלאכי השרת

 ,È�· mixcbde mikxcd ivxet miptvgd. בישיבה של מעלה
גתו של יממדר, גה היותר עליונהינביאי� מהמדר עתידי� להיות

 בכל , ע� החיי� כולו.אד� הראשו�משה רבנו ומזיהרא עילאה ד
 ,להביא אורה עליונה זו לעול� .בה� ועל יד�  יתגלה,מק טובווע

המגלי� בהגיו� לב� , צריכי� עבודת צדיקי� מלאי חסד עליו�
בסגולת הסגולה של חיי  וחישת נשמת� את אוצר הטוב הגנוז

במורשה קהלת , והמו� קשור בקדושת אבות, מעבר מזה, ישראל
מתפחד ומצטער על כל  ,א� לנקודת חייו בכל מאודושו, יעקב
חוגר כחו לאשר ולקיי� כל , צת הגדרי�ימתמקמק מפר, ההרס

דרכי� , קטיגוריא בי� תלמידי חכמי� .משפט כתוב באמונת אומ�
ומרו� האור , מתגלי� בחיי�, סותרי� זה את זה, מדרכי� שוני�

ואורו של , ברוב קדשה, נשמת הגוי ,עושה את שלו בחדרי הנשמה
 .משיח הול� ומתגלה

 Á ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Êˆ¯-Áˆ¯( 

zillkd dyecwd zinec 

שהאד� , קדושת ההויה, הקדושה העליונה היא קדושת הדומיה
 ,חיי כל, מכיר את עצמו בטל בפנימיותו הפרטית וחי חיי� כלליי�

של כל , חיי הכלל כולו, הצומח והחי, מרגיש הוא חיי הדומ�
כל משיג , חיי כל שכל וכל מכיר, ל כל איש מאישי האד�ש, מדבר

 והמקור מתגלה ,וההויה כולה מתעלה עמו למקורה, מרגיש וכל
כל . בהוד קדושה באמת ובנחת, תמיד עליה ועליו ברוב הדר

כל החיל והגבורה , כל העז והתפארת, הטוב והיושר כל, האושר
, כת חייואורו של עול� הוא יסודו ואומ� המש, שופעי� עליו

הוא אינו , וכאי� וכאפס הוא בעיניו, העול� כולו בזכותו נזו�
חיי חיי� , חי הוא וכל חייו קודש קודשי�, נבדל ונפרש, מתקדש

הסתכלותו ומבט , שאיפות נפשו,  דמומרוצת ,דופקי לבבו, ה�
א�  .חיי גבורה אלהית שוטפי� בה� ועל יד�, הכל חיי אמת, עיניו

, תורה·, תפלה·, ה לעבודה מצומצמתיפיל עצמו קדוש הדומי
נשמה  יחוש כי, יסבול וידוכא, צמצו� מוסריות ודיקנות פרטיות·

להסגירה במועקה מצומצמת של , מלאה כל היקו� לוחצי� בצבתי�
הנ� לפניו  בשעה שכל הדרכי� יחד, של התוית דר� מיוחד, מדה

 החוצפא שבעקבתא .כול� אוצרי� חיי�, כול� מלאי� אור, פתוחי�
, דמשיחא באה מתו� תשוקה פנימית לקדושת הדומיה העליונה

עומדי� לפני� ממחיצת�  כי עתידי� ישראל להיות, וסו� שתגיע לה
מה חידוש יש , ואלו שואלי� לה� מה פעל אל, של מלאכי השרת

נביאי� מהמדרגה היותר   עתידי� להיות·�Ì‰È. בישיבה של מעלה
,  עילאה דאד� הראשו�ממדרגתו של משה רבנו ומזיהרא, עליונה

להביא אורה  .בה� ועל יד� ע� החיי� כולו בכל עמק טובו יתגלה
המגלי� , עליונה זו לעול� צריכי� עבודת צדיקי� מלאי חסד עליו�

בסגולת הסגולה  בהגיו� לב� וחישת נשמת� את אוצר הטוב הגנוז
במורשה , והמו� קשור בקדושת אבות, מעבר מזה, של חיי ישראל

מתפחד ומצטער על  ,שוא� לנקודת חייו בכל מאודו, קהלת יעקב
חוגר כחו לאשר ולקיי� כל , מתמקמק מפרצת הגדרי�, כל ההרס

דרכי� , קטיגוריא בי� תלמידי חכמי� .משפט כתוב באמונת אומ�
ומרו� האור , מתגלי� בחיי�, סותרי� זה את זה, מדרכי� שוני�
ואורו של , שהברוב קד, נשמת הגוי ,בחדרי הנשמה, עושה את שלו

 .משיח הול� ומתגלה
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ראוי היה שכל תוכ� של קדושה ילקח בראשית השגתו מכללות 

 ותוכ� הקישור של, שהרי ההכרה של הקדושה כללית היא, האד�
ואחר כ� יהיה נמש� , הוא תוכ� שלמעלה מכל ע�' האד� ע� ד

 ,ול� כולו גרמואבל הקלקולי� שבע. בלבוש מיוחד ישראלי
ונעשה בישראל יצירה , יסוד הקודש מכללות האד� שנשתכח

שמשו� כ� צריכה כל מחשבת קודש להמש� ממקור ישראל , חדשה
יסוד dומכל מקו� ישנ� גבורי כח שה� מוצאי� את  .בראשיתה

ההולכת ומפעמת את , העול� שבשורש נשמתו של אד� הראשו�
ואחר כ� , קד� אצל� לכלועומק טוב זה מת, בכללו לבו של האד�

ומלבישי� אותו את בגדי ההוד ,  של קודש זהתוהתמצילוקחי� את 
עד , וכל הקודש המיוחד שישראל מצוייני� בו, והמצוה של התורה

שה� ממשיכי� על עצמ� ג� דבקות אלהית מפולשת מאורה של 
 . מרוב כל, ושמחת המצות תורה

שר שלא יפעל על אי� אפ, שיי� הוא להכל, האד� תמצית הכל הוא
ממלא  וארחות חייה, ואומה שדבקותה בחיי כל הוא כל תכנה. הכל

את , את העולמי� ימלאו אורה. אי� לא את כל יעלו, כל נובעי� ה�
היצירה  את, את הבריאה יפרנסו באור הנאצל, האצילות ירחיבו

,  בעולמי� ובאד�. את העשיה בנוגהה של היצירה,בזוהר הבריאה

 Ë ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ëˆ¯-˘( 
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ראוי היה שכל תוכ� של קדושה ילקח בראשית השגתו מכללות 
 ותוכ� הקישור של, שהרי ההכרה של הקדושה כללית היא, האד�

ואחר כ� יהיה נמש� , הוא תוכ� שלמעלה מכל ע�' האד� ע� ד
אבל הקלקולי� שבעול� כולו גרמו . בלבוש מיוחד ישראלי

בישראל יצירה ונעשה , יסוד הקודש מכללות האד� שנשתכח
שמשו� כ� צריכה כל מחשבת קודש להמש� ממקור ישראל , חדשה

ומכל מקו� ישנ� גבורי כח שה� מוצאי� את יסוד  .בראשיתה
ההולכת ומפעמת את , שבשורש נשמתו של אד� הראשו�, העול�

ואחר כ� , ועומק טוב זה מתקד� אצל� לכל, בכללו לבו של האד�
מלבישי� אותו את בגדי ההוד ו,  של קודש זההתמציתלוקחי� את 

עד , וכל הקודש המיוחד שישראל מצוייני� בו, והמצוה של התורה
מפולשת מאורה של , שה� ממשיכי� על עצמ� ג� דבקות אלהית

שיי� הוא , האד� תמצית הכל הוא. מרוב כל, ושמחת המצות ,תורה
ואומה שדבקותה בחיי כל . אי� אפשר שלא יפעל על הכל, להכל

אי� לא את כל , ממלא כל נובעי� ה� וארחות חייה, ההוא כל תכנ
את הבריאה , את האצילות ירחיבו, את העולמי� ימלאו אורה. יעלו

 את העשיה ,היצירה בזוהר הבריאה את, יפרנסו באור הנאצל
,שמחה וחדוה, בכל נשמה,ובאד�, בעולמי�, בנוגהה של היצירה
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נחלת יעקב  .שמחת מצוה ואור תורה,  וחדוהשמחה, בכל נשמה
ממה , ממקור הכל, האומה שהיא יונקת מ� הכל .תמיד עולה בגאו�

כובשת היא , היא מנצחת את הכל, שהוא למעלה מ� הכל
מקובצת היא בפיזורה , כשהיא מנוצחת מנצחת היא, כשנכבשת

 .ומושלת בשעבודה

האומה  .או�נחלת יעקב תמיד עולה בג .שמחת מצוה ואור תורה
היא , ממה שהוא למעלה מ� הכל, ממקור הכל, שהיא יונקת מ� הכל

כשהיא  מנצחת היא, כובשת היא כשנכבשת, מנצחת את הכל
 .ומושלת בשעבודה, מקובצת היא בפיזורה, מנוצחת

Ë˜ „ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
היא , שהיא יסוד הצדקות המופלגה הרוחנית, הקדושה העליונה

מקו�   מוב� שיש. ביסוד החיי� ושרשי הנשמהמוטבע, כשרו� גאוני
אבל ביסודו , וג� לטשטשו, לרצו� החפשי לפתח את הכשרו� הזה

גאוני המוסר , הצדיקי� הגדולי� .ולא רק רצו� פשוט, הוא כשרו�
 ה� דרושי� לעול� הרבה יותר מהדרישה של כל ,וגאוני הקדושה

 .שירה ועוד ,כתכונה ופילוסופיא ,בעלי החכמות היפות והעליונות
. יש תכונה מיוחדת לכנסת ישראל לגדל בתוכה צדיקי� איתני עול�

על  הצדקות במרומי חסידותה תוכל לצאת אל הפועל בשכלולה רק
ודעה עליונה זו יסוד חיי , פי ההכרה של האחדות האלהית וטהרתה

כול�  ועמ�. לגידול כשרו� זה, על כ� היא מוכשרה, האומה היא
 . אר�צדיקי� לעול� יירשו

 È ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '˘( 
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היא , שהיא יסוד הצדקות המופלגה הרוחנית, הקדושה העליונה
מקו�   מוב� שיש.מוטבע ביסוד החיי� ושרשי הנשמה, כשרו� גאוני

אבל ביסודו , וג� לטשטשו, לרצו� החפשי לפתח את הכשרו� הזה
גאוני המוסר , יקי� הגדולי�הצד .ולא רק רצו� פשוט, הוא כשרו�

וגאוני הקדושה ה� דרושי� לעול� הרבה יותר מהדרישה של כל 
 .כתכונה ופילוסופיא שירה ועוד ,בעלי החכמות היפות והעליונות
. לגדל בתוכה צדיקי� איתני עול�, יש תכונה מיוחדת לכנסת ישראל

על  הצדקות במרומי חסידותה תוכל לצאת אל הפועל בשכלולה רק
ודעה עליונה זו יסוד חיי , הכרה של האחדות האלהית וטהרתהפי ה

כול�  ועמ�. לגידול כשרו� זה, על כ� היא מוכשרה, האומה היא
 .צדיקי� לעול� יירשו אר�
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שנעשה כולו נובע , אור הקודש מתפשט בתחלה על כח הדבור

 וזוהרהמפוארה בהוד יפעת חכמתה , ממעי� החיי� של הקדושה
שכל הנשמע מצטר� , ואחר כ� מתעלה ג� כ� חוש השמיעה, חייה

 ,ואחר כ� האור מתפשט על חוש הראיה, טהור וקדוש, לאור גדול
, ומביא חשבו� עול� ברור וצלול, וכל מראה עיני� מתקדש ומתעלה

אשר   להביא טובה לכל,נשגבת'  וברכת ד,וחיי� קדושי� עליוני�
 ואחר כ� כל ,אל יראיו למיחלי� לחסדו' עי� ד, יביט בעיני הקודש

המדה  עד,  נעשה מלא ח� וכבוד עליו�,וכל רגש וזעזוע, תנועה
על כל מה , העליונה של הופעת אור קודש ג� על כל קניניו

אמנ� להחיות מתי�  .וכל אשר לו, חמורו, מקלו, שמשתמש בה�
ואלישע ,  זאת היא מדה של צדיקי� לעתיד לבא,על ידי המשענת

 .הדבר עד עת ק� ונדחה, להופיע אור קודש זה בעול� הזהרצה 
ת י ותחי.מעי� עול� הבא, צוצי אורות מזה באי� לישרי לביונ

אשר באדרתו צפו� כח , ר לטובוהמתי� באה על ידי אליהו זכ
אלהי ' בצעקת איה ד, פלאותנולעשות , לשפו� רוח נבואה הקודש
כי לא על , תולא יפול רוחנו בקרבנו מבקשות גדולו .אליהו

אלהי ' ד, כי על רחמי� הרבי�, צדקותינו אנו מפילי� תחנונינו
הלא ג� , וא� מרבי� אנו לחשוק ולשאו� .ישראל אלהי, אבותינו

עה וומש� ר, תשוקה וחשק מרומי� זה א� מידי אביר יעקב לנו הוא
 .אב� ישראל

 ‡È ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡˘-·˘( 
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שנעשה כולו נובע ,  הקודש מתפשט בתחלה על כח הדבוראור
 המפוארה בהוד יפעת חכמתה וזוהר, ממעי� החיי� של הקדושה

שכל הנשמע מצטר� , ואחר כ� מתעלה ג� כ� חוש השמיעה, חייה
 ,ואחר כ� האור מתפשט על חוש הראיה, טהור וקדוש, לאור גדול

,  ברור וצלולומביא חשבו� עול�, וכל מראה עיני� מתקדש ומתעלה
אשר  נשגבת להביא טובה לכל' וחיי� קדושי� עליוני� וברכת ד

ואחר כ� כל . אל יראיו למיחלי� לחסדו' עי� ד, יביט בעיני הקודש
המדה  עד, וכל רגש וזעזוע נעשה מלא ח� וכבוד עליו�, תנועה

על כל מה , העליונה של הופעת אור קודש ג� על כל קניניו
אמנ� להחיות מתי�  .וכל אשר לו, רוחמו, מקלו, שמשתמש בה�

ואלישע , על ידי המשענת זאת היא מדה של צדיקי� לעתיד לבא
 .הדבר עד עת ק� ונדחה, בעול� הזה, רצה להופיע אור קודש זה

ותחית המתי� , מעי� עול� הבא, ונצוצי אורות מזה באי� לישרי לב
 אשר באדרתו צפו� כח הקודש, ר לטובובאה על ידי אליהו זכ

 .אלהי אליהו' בצעקת איה ד, פלאותולעשות , שפו� רוח נבואהל
כי לא על צדקותינו אנו , ולא יפול רוחנו בקרבנו מבקשות גדולות

 אלהי, אלהי אבותינו' ד, כי על רחמי� הרבי�, מפילי� תחנונינו
הלא ג� תשוקה וחשק , וא� מרבי� אנו לחשוק ולשאו� .ישראל

 .ומש� רעה אב� ישראל,  הואמרומי� זה א� מידי אביר יעקב לנו
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 ברז גדול היא מטהרת את .הקדושה הולכת ומתפשטת בעול�

 ומכשרת אותו,  היא מטהרת ומאמצת את רצונו של האד�.מעשיה
והיא מעלה , החיצוני והפנימי, שיהיה כלי מעשה לשכלול העול�
 יציאת א� .השכליו המעשי ,את הרצו� האנושי למרומי שכלו

א� העבר איזה פע� לא יהיה לו תפקיד , מצרי� תעקר ממקומה
תמציתו יהיה  יהיה זה באופ� שכבר כל, עיקרי להחיות את הרוח

, כל הניצוצות הנשמתיי� יהיו קבועי� בנזר העתיד, מסור בההוה
היה רק הצנור  בעת שהוא, שה� עלו מתהו� העבר. בהיותו להוה

 .על ידוהעקרי שחיי הרוח בעול� נמשכו 
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ברז גדול היא מטהרת את , הקדושה הולכת ומתפשטת בעול�
 ,ומכשרת אותו, היא מטהרת ומאמצת את רצונו של האד�, מעשיה

והיא מעלה , החיצוני והפנימי, שיהיה כלי מעשה לשכלול העול�
א� יציאת מצרי�  .והעיוניאת הרצו� האנושי למרומי שכלו המעשי 

, א� העבר איזה פע� לא יהיה לו תפקיד עיקרי, תעקר ממקומה
תמציתו יהיה מסור  יהיה זה באופ� שכבר כל, להחיות את הרוח

בהיותו , כל הניצוצות הנשמתיי� יהיו קבועי� בנזר העתיד, בההוה
, היה רק הצנור העקרי בעת שהוא, שה� עלו מתהו� העבר. להוה

 . בעול� נמשכו על ידושחיי הרוח
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צריכי� תמיד להערי� את , אורות הקודש שמתנוצצי� באיזו נקודה

בשבילי�  והולכי�, ערכ� אי� ה� מתפשטי� בגניזה בכל המרחב
עד שבאי� להתגלות באותה הנקודה , נסתרי� וזרמי� חבויי�

� הרי היא חבויה בכל האד, קדושת האד� שבישראל .המאירה
והיא הולכת וזורמת על ידי , בעומק הגניזה, באנושיות כולה, הכללי

עד שבאי� לידי הגילוי של , סבוכי� וגנוזי�, דרכי� עמוקי� כמה
אבל ,  מלאה כל העול�,קדושת המקו� .ההארה בנשמת ישראל

והולכי� שטפי הקודש המסתתרי� ושואפי� , חבויה היא ועלומה
ראש ,  גילוי באר� ישראלשבאי� לידי עד, אל מקו� התגלות�

מציו� , בית המקדש ואב� שתיה, ומש� לנקודת הקודש, עפרות תבל
 מתפשטת היא על כל אור� ,קדושת הזמ� .הופיע מכלל יופי אלהי�

והולכי� קוי אורי הקודש ונמשכי� בצורה , יו� יו�' ברו� ד, הזמ�
, לידי הבעה וגילוי בזמני� המקודשי� עד שבאי�, מסותרת

שהיא , בתור קדושה מקורית, תחלה למקראי קודש, שבתבקדושת ה
, ובקדושת הימי� טובי�, העול� ועל ישראל משפעת קדושה על
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צריכי� תמיד להערי� את , שמתנוצצי� באיזו נקודה, אורות הקודש
בשבילי�  והולכי�, המרחבאי� ה� מתפשטי� בגניזה בכל , ערכ�

עד שבאי� להתגלות באותה הנקודה , נסתרי� וזרמי� חבויי�
הרי היא חבויה בכל האד� , קדושת האד� שבישראל .המאירה

על , והיא הולכת וזורמת, בעומק הגניזה, באנושיות כולה, הכללי
עד שבאי� לידי הגילוי , סבוכי� וגנוזי�, דרכי� עמוקי� ידי כמה

אבל , קדושת המקו� מלאה כל העול� .ת ישראלשל ההארה בנשמ
והולכי� שטפי הקודש המסתתרי� ושואפי� , חבויה היא ועלומה
ראש , שבאי� לידי גילוי באר� ישראל עד, אל מקו� התגלות�

, ואב� שתיה, בית המקדש, ומש� לנקודת הקודש, עפרות תבל
קדושת הזמ� מתפשטת היא על כל  .הופיע מציו� מכלל יופי אלהי�

והולכי� קוי אורי הקודש ונמשכי� , יו� יו�' ברו� ד, אור� הזמ�
, לידי הבעה וגילוי בזמני� המקודשי� עד שבאי�, בצורה מסותרת
שהיא , בתור קדושה מקורית, תחלה למקראי קודש, בקדושת השבת

,ובקדושת הימי� טובי�, העול� ועל ישראל משפעת קדושה על
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 .על ידי ישראל דקדשינהו לזמני�, בתור מקבלי שפעת הקודש
שלא , עי� רואה ואז� שומעת, דוגמת הארת הנשמה שבחושי�

 אלא אותה הארת החיי�, ממקור� הפרטי ה� לוקחי� את אור�
מקנה איכות חיי� , השוטפת מאור הנשמה להחיות את הגויה כולה

היותר  שעל ידי התפרצות הכח בבאו עד הנקודה, של ראיה ושמיעה
יוצא הוא אל הפועל בתור ראיה בעי� ושמיעה , מוכשרת לגילויו

בארחות , וכיוצא בו בכל המו� הגילויי� שבעול� .ז�ובא
כל , י�יי� בארחי� פלאב, בי� המתגלות בצורה טבעית, הההיסטורי
 להמו� כחות שהיו ÓÈÂÏÈמיוחד איננו כי א� התרכזות של  הבא בזמ�

ונתעכבה פעולת� עד השעה המוכשרת , כבר אצורי� בגניזה
עד יצא , למע� ציו� לא אחשה ולמע� ירושלי� לא אשקוט .להבעת�

 וכל מלכי� צדק�י� י וראו גו.כנגה צדקה וישועתה כלפיד יבער
,  החידוש הוא בש�.יקבנו'  ל� ש� חדש אשר פי דראווק ,כבוד�

מעת . אבל העצמיות לא נתחדשה,  בביטוי ובפרסו�,בהתגלות
 .היותה ש� אני

 .ראל דקדשינהו לזמני�על ידי יש, בתור מקבלי שפעת הקודש
שלא , עי� רואה ואז� שומעת, דוגמת הארת הנשמה שבחושי�

 ,אלא אותה הארת החיי�, ממקור� הפרטי ה� לוקחי� את אור�
מקנה איכות חיי� , להחיות את הגויה כולה, השוטפת מאור הנשמה

 בבאו עד הנקודה, שעל ידי התפרצות הכח, של ראיה ושמיעה
בתור ראיה בעי� , יוצא הוא אל הפועל, היותר מוכשרת לגילויו

בארחות , וכיוצא בו בכל המו� הגילויי� שבעול� .ושמיעה באז�
כל , בי� בארחי� פלאי�, בי� המתגלות בצורה טבעית, אההיסטורי
להמו� כחות , ‚ÈÂÏÈשל , מיוחד איננו כי א� התרכזות הבא בזמ�

רת ונתעכבה פעולת� עד השעה המוכש, שהיו כבר אצורי� בגניזה
אבל , בהתגלות בביטוי ובפרסו�, החידוש הוא בש� .להבעת�

, למע� ציו� לא אחשה .מעת היותה ש� אני. העצמיות לא נתחדשה
וישועתה כלפיד , עד יצא כנגה צדקה, ולמע� ירושלי� לא אשקוט

וקרא ל� ש� חדש אשר  , וכל מלכי� כבוד�צדקת�וראו גוי� , יבער
 .יקבנו' פי ד
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, בשני סעיפי� ראשיי� צריכי� אנו להיות עסוקי� בחקירת הקודש

בהכרת�  ובהתעלותה, ביסוד הספרות שלה והתגלותה בהמו� הרחב
אמתיות dהסעי� האחד הוא מעני�  .של בעלי הכשרו� ואנשי הרוח

ly והסעי� . בביאור זוהר אמתתו ובירור ודאותו, התוכ� של הקודש
 עד כמה ההתודעות של אמתתו ,הקודש השני הוא מעני� הצור� של

ועד כמה כל בני� מוכרח הוא ,  כל מוסד טובמיסדשל תוכ� הקודש 
 על ידי ההחשכה של אור ,להיות מתקעקע ועומד, להיות נשפל

אי� שהאמת והצור� , וממילא תולד בקרבנו הידיעה החיה .הקודש
והתענוג האלהי של התגלות אור . המה באמת מאוחדי� ביסוד�

הוא באמת , ע� עצמת האמת ביסוד בטחו� עזו, בבהיקותו האמת
 המצטייר לערכי� רבי� ושוני� רק על פי, עני� אחד ומושג אחד

אודות הגווני� המרובי� האצורי� ביסוד , ההרצאה הדיבורית
 .שממלאי� את כל העולמי� כול� חוס� ותפארת נצחי�, האמת
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, בשני סעיפי� ראשיי� צריכי� אנו להיות עסוקי� בחקירת הקודש
 ובהתעלותה,  והתגלותה בהמו� הרחב,ביסוד הספרות שלה

הסעי� האחד הוא מעני�  .בהכרת� של בעלי הכשרו� ואנשי הרוח
. ובירור ודאותו, בביאור זוהר אמתתו, אמתיות התוכ� של הקודש

 עד כמה ההתודעות של ,קודשה והסעי� השני הוא מעני� הצור� של
ועד כמה כל בני� ,  כל מוסד טובמיסדתאמתתו של תוכ� הקודש 
להיות מתקעקע על ידי ההחשכה  ועומד, מוכרח הוא להיות נשפל

אי� שהאמת , וממילא תולד בקרבנו הידיעה החיה .של אור הקודש
והתענוג האלהי של התגלות . והצור� המה באמת מאוחדי� ביסוד�

הוא , ע� עצמת האמת ביסוד בטחו� עזו, בבהיקותו אור האמת
המצטייר לערכי� רבי� ושוני� רק , ומושג אחד, באמת עני� אחד

אודות הגווני� המרובי� האצורי� ביסוד , ההרצאה הדיבורית על פי
 .שממלאי� את כל העולמי� כול� חוס� ותפארת נצחי�, האמת
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שכל הנתקה מ� , שנדמה על ידו,  ארס פנימיבקטנות הדעת מונח

 וא� על פי. החול אל הקודש היא דחיה מישות אל אפסיות
 מצד קבלת האמונה שמסעדת את ,יצונה מנגדת לזהחשההודאה ה

חסר  בכל זאת בעצמיותה של ההכרה, ג� הנשפל בקטנות, כל כושל
שעל ידו ,  נשמת האד� בתוכיותהאתהמזהיר , זה היסוד המאיר

אל  שכל הנתקה מ� החול, ה טבועה כולה בהכרתה העליונההנשמ
 והישות , המילוי,הקודש היא בריחה מחורב� ואפסיות אל הישוב

 חיי החיי� בעוצ� מקוריות� והזרמת iigאל , הכבירה והאיתנה
 ,מתו� הכרת הגודל הזה .מלאת המנוחה והעז, שפעת� ההומיה

, התפלה בתכונתהמתגדלת , בהוד תיאוריו הנצחיי� שאינ� פוסקי�
התמלאות המאויי� . חייה ומוצאה היא את מטרתה בביטויה וגילוי

כמו חלב ודש� תשבע נפשי ושפתי רננות .  לה דבר נטפלי�נעש
  .יהלל פי

ונקודת היש הנשמתית של האד� , נקודת הישות העולמית הכללית
 , ההבדל שבי� הכרת העול� בתור חזיו� ריק.אחת היא, העולמי

לוי יובי� הכרתו בעומק המ,  וצלילי קולות מתעי�צללי צבעי�
 שהיא, תלוי בגודל העליה העצמותית של הנשמה, והישות ההויתית

 ,הו והאפסיותומעומק הת,  וכל העולמי� עולי� עמה,בעליתה עולה
, היוצר והמחיה, אור הדעת הפועל .לרו� הבני� והישות המוחלטה

היצירה אינה . תכבר יש לו עמדה עצמותי, כשהוא נשאב במהות
 חזו� העול� בתור .ומציאות מוחלטה כי א� פעולה, חזיו� שוא

הרי הוא נות� לו את ערכי , שהאד� אחוז בו כולו, פעולה יצירתית
, וכשנעמיק בדבר נמצא .ולעולמי� כול� לו, הגודל והשיגוב כול�

כל מה ,  כל חכמי הגוי� וכל מלכות�,שכל משאת נפש חיצונה
מחו� לההספגה של   ועומק חשקת עצמיותושהוא עומד בהכרתו

אשר , מקור אור עליו�, המרומ� מכל, האור המלא כל, העוצ�
הוא הכל באמת  ,תחתית הדרגתו היא ההבטאה של אור אי� סו�

שאי� פדות לאד� ממנו כי א� בריחה , חזו� שוא ומקס� כזב
להמנוחה הנכספת  כדי לבוא, מוחלטת מכל משא של ישות כוזבה

אל החיי� , והמנוס אל הישות האמיתית. ות האמיתיתשל האפסי
שאמונת , עליונות זו אינו כי א� בעומק, במנוחת האמת שלה�

וכל תקות , מדעו וכל תקותו, שאיפתו, נשמתו, רוחו, ישראל
וא� . ותהו נחשבו לו מאפס, כל הגוי� כאי� נגדו.  בו נתונה,עולמי�

ברי בפי� ובצל ידי  ואש� ד. ואי� מבלעדי מושיע,ב� אל ואי� עוד
 . לציו� עמי אתה ולאמר, ד אר�ולנטע שמי� וליס, כסיתי�

 ÂË ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Á˘-Ë˘( 

ycwd zeyi 

שכל הנתקה מ� , שנדמה על ידו, בקטנות הדעת מונח ארס פנימי
 וא� על פי. החול אל הקודש היא דחיה מישות אל אפסיות

שמסעדת את , האמונהיצונה מנגדת לזה מצד קבלת חשההודאה ה
חסר  בכל זאת בעצמיותה של ההכרה, ג� הנשפל בקטנות, כל כושל

שעל ידו ,  נשמת האד� בתוכיותהאתהמזהיר , זה היסוד המאיר
אל  שכל הנתקה מ� החול, הנשמה טבועה כולה בהכרתה העליונה

הקודש היא בריחה מחורב� ואפסיות אל הישוב המילוי והישות 
 והזרמת, יי החיי� בעוצ� מקוריות�אל ח, הכבירה והאיתנה

מתו� הכרת הגודל הזה  .מלאת המנוחה והעז, שפעת� ההומיה
, מתגדלת התפלה בתכונתה, בהוד תיאוריו הנצחיי� שאינ� פוסקי�

התמלאות המאויי� . חייה וגילוי, ומוצאה היא את מטרתה בביטויה
 כמו חלב ודש� תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל.  לה דבר נטפלנעשה

ונקודת היש הנשמתית של , העולמית הכללית, נקודת הישות .פי
 ההבדל שבי� הכרת העול� בתור חזיו� .אחת היא, האד� העולמי

ובי� הכרתו בעומק המלוי , צללי צבעי� וצלילי קולות מתעי� ,ריק
 שהיא, תלוי בגודל העליה העצמותית של הנשמה, והישות ההויתית

מעומק התהו והאפסיות ,  עמהבעליתה עולה וכל העולמי� עולי�
, היוצר והמחיה, הפועל, אור הדעת .לרו� הבני� והישות המוחלטה

היצירה אינה . כבר יש לו עמדה עצמותית, כשהוא נשאב במהות
 חזו� העול� בתור .ומציאות מוחלטה כי א� פעולה, חזיו� שוא

הרי הוא נות� לו את ערכי , שהאד� אחוז בו כולו, פעולה יצירתית
, נמצא, וכשנעמיק בדבר .ולעולמי� כול� לו, ל והשיגוב כול�הגוד

כל מה , שכל משאת נפש חיצונה כל חכמי הגוי� וכל מלכות�
מחו� לההספגה של  שהוא עומד בהכרתו ועומק חשקת עצמיותו

אשר , מקור אור עליו�, המרומ� מכל, האור המלא כל, העוצ�
הכל באמת הוא  ,תחתית הדרגתו היא ההבטאה של אור אי� סו�

שאי� פדות לאד� ממנו כי א� בריחה , ומקס� כזב, חזו� שוא
להמנוחה הנכספת  כדי לבוא, מוחלטת מכל משא של ישות כוזבה

אל החיי� , והמנוס אל הישות האמיתית. של האפסיות האמיתית
שאמונת , עליונות זו אינו כי א� בעומק, במנוחת האמת שלה�

וכל תקות , וכל תקותו, מדעו, שאיפתו, נשמתו, רוחו, ישראל
וא� . ותהו נחשבו לו מאפס, כל הגוי� כאי� נגדו. עולמי� בו נתונה
 ואש� דברי בפי� ובצל ידי .ואי� מבלעדי מושיע. ב� אל ואי� עוד

ligpdl . לציו� עמי אתה ולאמר, לנטע שמי� וליסד אר�, כסיתי�
`ln` mdizxv`e yi iad`. 
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מהו העני� ,  הנוטל את טע� החיי� מההגיו� העליו�מהו הדבר

 ולא', את אור ד, המרעיל את הנפשות שלא יחושו את נוע� הקודש
רק אותו הדמיו� , יבססו את כל מעשיה� ושאיפות חייה� על פיו

 ואת כל, המראה את הוד האצילות בצורה שוממה, המתעה
יותר מה שהוא השקר ה, המהומה שבחיי� בצורה מיושבת ובנויה

, אכ� זאת היא עבודת� הקדושה של אנשי לב .מסואב שבעול�
 ,לחוש בלב פנימה, לחשו� תמיד בלא הר� את המעי� הרוחני

את העז ואת ההויה האיתנה , ההוד ואת ההדר ולגלות לאחרי� את
, אשר מקור חייה� הוא אור הקדש,  של החיי� האציליי�,והמבונה

. בזיו טהרתה ועצמת אורה', אהבת ד, האהבה העליונה המתרפק על
והאומה בכללה תכיר , והחיי� יטהרו, מתו� הכרה זו נגוהות יצאו

את רז מלחמותיה בכל ימי התולדה הארוכה , מטרתה את
על משקל רוח , אז תכיר ותדע כי על קו הנבואה .והמסובכה שלה

, בכל דרכיה ומעשיה, ועל בסיס החיי� של תורת אל חי, הקודש
א� בה� , בכל השקפות עול� שלה, בור שלהוהצ בכל חיי היחיד

וכונניות מוסדי , ועל יד� תעמיד את יסודות תחיתה, תמצא אשרה
 .ואל תיקו� לאומיותה שובה אל ארצה

 ÊË ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'È˘( 

ycwd oipa 

מהו העני� , מהו הדבר הנוטל את טע� החיי� מההגיו� העליו�
 ולא', את אור ד, וע� הקודששלא יחושו את נ, המרעיל את הנפשות

רק אותו הדמיו� , יבססו את כל מעשיה� ושאיפות חייה� על פיו
 ואת כל, המראה את הוד האצילות בצורה שוממה, המתעה

מה שהוא השקר היותר , המהומה שבחיי� בצורה מיושבת ובנויה
, אכ� זאת היא עבודת� הקדושה של אנשי לב .מסואב שבעול�

לחוש בלב פנימה , ת המעי� הרוחנילחשו� תמיד בלא הר� א
את העז ואת ההויה האיתנה , ההוד ואת ההדר ולגלות לאחרי� את

, אשר מקור חייה� הוא אור הקדש, והמבונה של החיי� האציליי�
. בזיו טהרתה ועצמת אורה', אהבת ד, האהבה העליונה המתרפק על

ר והאומה בכללה תכי, והחיי� יטהרו, מתו� הכרה זו נגוהות יצאו
את רז מלחמותיה בכל ימי התולדה הארוכה , מטרתה את

על משקל רוח , כי על קו הנבואה, אז תכיר ותדע .והמסובכה שלה
, בכל דרכיה ומעשיה, ועל בסיס החיי� של תורת אל חי, הקודש

א� בה� , בכל השקפות עול� שלה, והצבור שלה בכל חיי היחיד
 וכונניות מוסדי ,ועל יד� תעמיד את יסודות תחיתה, תמצא אשרה

 .ואל תיקו� לאומיותה שובה אל ארצה
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עולמי� של חול ועולמי� של , ועול� של קודש, יש עול� של חול

 כמוב� הסתירה היא.  העולמי� סותרי� זה את זה.קודש
האד� בהשגתו המצומצמת אינו יכול לפשר בי� . סוביקטיבית

 וה� אמנ�, �סתירותיהלהשוות את ואינו יכול , הקודש ובי� החול
 .במכו� קודש הקדשי�, מיושבות ברו� עול�

 ÊÈ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡È˘( 

lŸgde ycwd mler 

עולמי� של חול ועולמי� של , ועול� של קודש, יש עול� של חול
 כמוב� הסתירה היא. העולמי� סותרי� זה את זה, קודש

ינו יכול לפשר בי� האד� בהשגתו המצומצמת א. סוביקטיבית
 וה� אמנ�, סתירותיה�ואינו יכול להשוות את , הקודש ובי� החול

 .במכו� קודש הקודשי�, מיושבות ברו� עול�
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, בלא הדרגה, או להיפ�, כשיוצאי� מעול� הקודש אל החול

מתארע לנשמה מה שמתארע לגו� וחושיו כשה� יוצאי� מ� 
צער ולפעמי� , מחמה לצינה, מאפלה לאורה, אל ההיפו� ההיפו�
 , או לסדר את היציאה בהדרגה.שתי הגנות ישנ� נגד היזק זה .ג� נזק

 עד שבאי� אל התוכ�, וכ� הלאה, מקודש עליו� לקודש תחתו� ממנו
אבל עוד מדרגה יותר עליונה .  זאת היא מדת כל אד�.של חול
יא מדת זאת ה .והיא הרמת כל החול כולו אל הקודש, נמצאת

ביו� , והמדה הצפויה לעול� בעתידו הנשגב, המעולי� שבצדיקי�
 .'דש לדו יהיה על מצלות הסוס ק136ההוא

 ÁÈ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡È˘( 

ycwl lŸgd znxd 

, בלא הדרגה, או להיפ�, כשיוצאי� מעול� הקודש אל החול
מתארע לנשמה מה שמתארע לגו� וחושיו כשה� יוצאי� מ� 

צער ולפעמי� , מחמה לצינה, מאפלה לאורה,  ההיפו�אל ההיפו�
או לסדר את היציאה בהדרגה , שתי הגנות ישנ� נגד היזק זה .ג� נזק

 עד שבאי� אל התוכ�, וכ� הלאה, מקודש עליו� לקודש תחתו� ממנו
אבל עוד מדרגה יותר עליונה . זאת היא מדת כל אד�, של חול
זאת היא מדת  .שוהיא הרמת כל החול כולו אל הקוד, נמצאת

ביו� , והמדה הצפויה לעול� בעתידו הנשגב, המעולי� שבצדיקי�
 .'ההוא יהיה על מצלות הסוס קדש לד
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l`xyi oia , ההבדל בי� קודש לחול. ההבדלי� ה� בכלל היצירה

minrl ,ההתעמקות . טשטוש צורת� הוא חורב�, עובדות ה�
אמנ� .  הוא מקור לפרי רוח מרובה,ל זההבד שה בעני�גבהבנה והר

, שכל אלה ה� דברי� עוברי�,  משיגי� בדעה ברורה,אחרי כל אלה
הוא הרעיו� , להשויה ולעדינות, לקודש ולאחוה וההתעלות של הכל

 והזהירות של ההבדלות הנ� ,החי תמיד בכל רוח נדיבה, הנצחי
י של הרעיו� הכלל .נובעי� מחיי שעה, ועוברי� דברי� שוטפי�

 הול� הוא ,שהוא יסוד טובת הלב ואהבת הבריות הזכה, ההשויה
, בכל עמקי הקליפות במערכי הרזי� בהעלאת הניצוצות המפוזרות

על , וברעיו� הגדול של התהפכות הכל לקדושה גמורה ומוחלטת
אמת , משפט, שלו� ,של חסד, ידי עבודה הדרגית שאינה פוסקת

 .ורחמי�

 ËÈ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"· ˜ÓÚ  '·È˘( 

ycwl lkd zelrzd 

, עובדות ה�, ההבדל בי� קודש לחול. ההבדלי� ה� בכלל היצירה
 שה בעני�גההתעמקות בהבנה והר. טשטוש צורת� הוא חורב�

אמנ� אחרי כל אלה משיגי� . הבדל זה הוא מקור לפרי רוח מרובה
 וההתעלות של הכל, שכל אלה ה� דברי� עוברי�, בדעה ברורה

החי תמיד , הוא הרעיו� הנצחי, להשויה ולעדינות, ולאחוה, לקודש
  והזהירות של ההבדלות הנ� דברי� שוטפי�,בכל רוח נדיבה

שהוא , הרעיו� הכללי של ההשויה .נובעי� מחיי שעה, ועוברי�
יסוד טובת הלב ואהבת הבריות הזכה הול� הוא במערכי הרזי� 

ו� הגדול וברעי, בכל עמקי הקליפות  המפוזרות,בהעלאת הניצוצות
על ידי עבודה , של התהפכות הכל לקדושה גמורה ומוחלטת

 .אמת ורחמי�, משפט, שלו� ,של חסד, הדרגית שאינה פוסקת
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א� על פי , אי אפשר לומר כלל שתהיה עי� הנשמה צרה בהגו�

נראי�  שהעניני� שה� שואפי� אליה� ופועלי� בה� ובוני� אות�
הרוח האצילי , וכ� אי אפשר שנשמת הנשמה. זהכרחוקי� זה מ

א� על , בהנשמה תהיה עינו צרה, העליו� שהוא מחיה את הנשמה
כמו שהגו� מוגבל הוא וירוד כלפי , פי שהיא מוגבלה וירודה לגביה

, הכללית והפרטית, ההנהגה וכ� הוא הדי� בכל ההוה ובכל. הנשמה
ו אנשי� מתגברי� כשרואי� אנ .זהו דר� החיי�, האישית והצבורית

, וה� עסוקי� בבני� האומה, או חילוניות.לאחוז מגמות גופניות

 Î ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚È˘(
ycewl legd oipa 

א� על פי , אי אפשר לומר כלל שתהיה עי� הנשמה צרה בהגו�
נראי�  שהעניני� שה� שואפי� אליה� ופועלי� בה� ובוני� אות�

הרוח האצילי , וכ� אי אפשר שנשמת הנשמה. כרחוקי� זה מזה
א� על , בהנשמה תהיה עינו צרה, מההעליו� שהוא מחיה את הנש

כמו שהגו� מוגבל הוא וירוד כלפי , פי שהיא מוגבלה וירודה לגביה
, הכללית והפרטית, ההנהגה וכ� הוא הדי� בכל ההוה ובכל. הנשמה

כשרואי� אנו אנשי� מתגברי�  .זהו דר� החיי�, האישית והצבורית
,י� האומהוה� עסוקי� בבנ, או חילוניות. לאחוז מגמות גופניות
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החיי� ומקור ההצלחה נתו� הוא  שיסוד, ואנו מרגישי�, והתבל
ולא , כי א� בהרוחני, לא בבני� החמרי, בתו� התפקידי� העליוני�

קודש , בצדדיו העליוני� המקודשי� כי א�, לוניוהחבהרוחני 
אל נעלי� עי� מהצור� .  לבנו בכל המפעלי� הללואל ירע, הקדשי�

ואל , אל הנשמה ואל הגו�, נשמת הנשמה הגדול להתבססותה של
, כלומר הצור� של הקדושה העליונה, הסתדרות� הטובה

אל הבסיסי� של הרוחניות , האלהית האצילית, האידיאלית
ובהתאחדות , וזו האחרונה אל הגופניות וכל פנותיה, לוניתוהח

 .של�  כול� יהיה הבני�הכחות

החיי� ומקור ההצלחה נתו� הוא  שיסוד, ואנו מרגישי�, והתבל
ולא , כי א� בהרוחני, לא בבני� החמרי, בתו� התפקידי� העליוני�

קודש , בצדדיו העליוני� המקודשי� כי א�, החילוניבהרוחני 
אל נעלי� עי� מהצור� . אל ירע לבנו בכל המפעלי� הללו, הקדשי�

ואל , אל הנשמה ואל הגו�, שמת הנשמהנ הגדול להתבססותה של
, כלומר הצור� של הקדושה העליונה, הסתדרות� הטובה

אל הבסיסי� של הרוחניות , האלהית האצילית, האידיאלית
ובהתאחדות , וזו האחרונה אל הגופניות וכל פנותיה, החילונית

 .של� הכחות כול� יהיה הבני�
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,  הקדושה הבונה טובה גלוי.ויש קדושה מחרבת, ה בונהיש קדוש

יותר  מפני שהיא מחרבת כדי לבנות מה שהוא, והמחרבת טובה גנוז
המשיג את סוד הקדושה המחרבת יכול הוא  .נעלה ממה שכבר בנוי

. ולפי גודל השגתו כ� גדול הוא כח תקונו, לתק� כמה נשמות
המביאי� את , יוצאי� הלוחמי� הגדולי� מהקדושה המחרבת

 .מעלת משה בעל היד החזקה ששבר את הלוחות, הברכה לעול�
מי שאינו דורש את אור האמת , מי שאי� נפשו משוטטת במרחבי�

כ�  אבל אי� לו ג�, איננו סובל הריסות רוחניות, והטוב בכל לבבו
כמו , הוא חוסה בצל� של הבניני� הטבעיי�. בניני� עצמיי�

 מי שנשמת אד�, אבל האד�. ה� שהסלעי� ה� מחסה ל,השפני�
 zn`aנשמתו לא תוכל לחסות כי א� בבניני� שהוא בונה , בקרבו

  .שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה, בעמלו הרוחני
 בעניני� רבי הכללות ÓÊÁ˙‡, לפעמי� הרעיו� עולה למעלה

 ,היותר פרטיי�, אז מתחלשי� ביותר העניני� השפלי�, והטוהר
וכל חלקי הטוב , ו� והמשפטי� הרגילי�האחוזי� במסעדי הדמי

עד . והאד� נשאר משתומ�, והקודש שהיו אחוזי� בה� מתרופפי�
שיבנה את הריסתו הרוחנית בני� יותר , שיוברק לו אור יותר בהיר

נתוני� בתו�  שהיו, ויקח ג� כ� את כל מעמקי הטוב והקודש, נעלה
עול� , ויבנה מה� עול� חדש, אות� העניני� השפלי� והשטחיי�

 .מלא אור גדול
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, הקדושה הבונה טובה גלוי, ויש קדושה מחרבת, יש קדושה בונה
יותר  מפני שהיא מחרבת כדי לבנות מה שהוא, והמחרבת טובה גנוז

המשיג את סוד הקדושה המחרבת יכול הוא  .נעלה ממה שכבר בנוי
. ולפי גודל השגתו כ� גדול הוא כח תקונו, תלתק� כמה נשמו

המביאי� את , יוצאי� הלוחמי� הגדולי� מהקדושה המחרבת
 .ששבר את הלוחות, מעלת משה בעל היד החזקה, הברכה לעול�

מי שאינו דורש את אור האמת , מי שאי� נפשו משוטטת במרחבי�
כ�  אבל אי� לו ג�, איננו סובל הריסות רוחניות, והטוב בכל לבבו

כמו , הוא חוסה בצל� של הבניני� הטבעיי�. בניני� עצמיי�
 מי שנשמת אד�, אבל האד�. השפני� שהסלעי� ה� מחסה לה�

נשמתו לא תוכל לחסות כי א� בבניני� שהוא בונה בעמלו , בקרבו
לפעמי� הרעיו� עולה  .שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה, הרוחני
אז מתחלשי� ביותר ,  והטוהר בעניני� רבי הכללותÂ˙Â‡˙Ó, למעלה

, האחוזי� במסעדי הדמיו� ,היותר פרטיי�, העניני� השפלי�
, שהיו אחוזי� בה�, וכל חלקי הטוב והקודש, והמשפטי� הרגילי�

, עד שיוברק לו אור יותר בהיר ,והאד� נשאר משתומ�, מתרופפי�
ויקח ג� כ� את כל , בני� יותר נעלה, שיבנה את הריסתו הרוחנית

נתוני� בתו� אות� העניני� השפלי�  שהיו,  הטוב והקודשמעמקי
 .עול� מלא אור גדול, ויבנה מה� עול� חדש, והשטחיי�
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אנו מוצאי� את תכונת הנטיה המוטבעה , עול�בבנטיות הקודש ש

 אלא שעל גביה�, בטבע הנפש ג� בצדדיה החמריי� והשפלי�
 וככה הולכי� ה� ,נה ואציליתמתגלה אור הנטיה היותר עליו

 עד כדי היפעה ,הי� עליה�ומר וגבוה שוה מעל גבווגב, המצעדי�
 ,דברי אלהי� חיי� אשר לתורת חיי�, באור פני מל� חיי� האלהית

, אז. בארצות החיי�' הנטועה בע� הקודש העומד להתהל� לפני ד
,  התכונה השפלה הטבעית,גותיבהקשר הנורמלי של המדר

 והיא , אובדת היא את תכונתה,בע החמרני של האד�המוטבעת בט
 ,כמדת שרגא בטיהרא, ברוב האור העליו� שלמעלה ממנה בטלה

אמנ� מסייעת היא אותה . וכטפה בי� הגדול, וכנר לפני אבוקה
לעזז את עצמת הקודש , השפלה המוטבעת בנפש התחתונה הנקודה

עולתה ופועלת היא בזה את פ, ברדתו אל מערכות החומר וחושיו
 שהמדות העליונות יושבות עליה כחמרא ,על כל אצילות היפעה ג�

בתכונת החיי� אשר  .המועילה לקיומו ואמוצו, דיתיב על דורדיא
את . לאומות העול� מקשקשת היא הנקודה הטבעית הזאת ג� כ�

שיצאה , ידי המינות צורתה היותר מהולמת לנחלת גויי� מצאה על
אבל כא� . כח אמוני בעמי� רבי�להיות ל, מהלאה לגבול ישראל

 בתקפה הירוד ,החמרנית והנקודה, נפרשה הדורדיא מכל יי� הלבנו�
 מוצאה את ביטויה בהתאמה לתוכ� של אליליות ,והמגוש�

החרי� אשר לבקשת   שלפעמי� נתמה על החפ� של הריח,מנוסחה
 והבשר הול� .אבל מיד נרגיש ריח של בשר, הקודש שנולד ממנה

עד שמתהוה , מעלי� דש יעברווובשר ק, את צורתוהוא ומעביר 
, והמשקל הזה.  השוה אמנ� במשקלו לבשר אד�,לבשר חמורי�

הגורמת שעקבתא   היא,התכונה ההשויית המקרית לכאורה
שבאמת איננו , דמשיחא מתגלה ג� כ� על רכיבתו של חמור זה

כי , בימינו בקרוב שהוא עתיד לבוא במהרה, חמורו של משיח עדיי�
והצללי� הללו הולכי� ה� ונסי� לפי  .� טולא דכופתא דחמריהא

לרפאות , שמשו של יעקב אשר זרחה בעבורו, תוק� הארת השמש
כשנדמה לו כתלמיד חכ� , שרו של עשו שפגע בה, את צלעתו
 ˙˙Ó אשר האמת היא , ויעקב.וכליסטי� מעבר מזה, מעבר מזה

י� אל פני� כי ראיתי אלהי� פנ, פניאל  ש� המקו�קראי, חבלו
שהיא מוארה תמיד באור חיי , נפש עבדיו' כי פודה ד. ותנצל נפשי

אל אלהי , יפעת נשמת צור כל העולמי� המופעת במלא', רוח ד
כמעשה לבנת הספיר וכעצ� השמי� , הנגלה בחזו� אצילי, ישראל

 .הרולט
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אנו מוצאי� את תכונת הנטיה המוטבעה , עול�בשבנטיות הקודש 
 אלא שעל גביה�, ג� בצדדיה החמריי� והשפלי�, בטבע הנפש

וככה הולכי� ה� . מתגלה אור הנטיה היותר עליונה ואצילית
 עד כדי היפעה ,וגבה מעל גבה שמר וגבהי� עליה�, המצעדי�

. י�אשר לתורת חי, דברי אלהי� חיי�, באור פני מל� חיי� ,האלהית
 אז. בארצות החיי�' העומד להתהל� לפני ד, הנטועה בע� הקודש

,  התכונה השפלה הטבעית,בהקשר הנורמלי של המדרגות
 והיא , אובדת היא את תכונתה,המוטבעת בטבע החמרני של האד�

 ,כמדת שרגא בטיהרא, ברוב האור העליו� שלמעלה ממנה בטלה
ייעת היא אותה אמנ� מס. וכטפה בי� הגדול, וכנר לפני אבוקה

לעזז את עצמת , המוטבעת בנפש התחתונה, השפלה הנקודה
ופועלת היא בזה את , ברדתו אל מערכות החומר וחושיו, הקודש

על כל אצילות היפעה שהמדות העליונות יושבות  פעולתה ג�
בתכונת  .המועילה לקיומו ואמוצו, כחמרא דיתיב על דורדיא, עליה

שת היא הנקודה הטבעית הזאת החיי� אשר לאומות העול� מקשק
ידי  את צורתה היותר מהולמת לנחלת גויי� מצאה על. ג� כ�

להיות לכח אמוני בעמי� , שיצאה מהלאה לגבול ישראל, המינות
 והנקודה, אבל כא� נפרשה הדורדיא מכל יי� הלבנו�. רבי�

החמרנית בתקפה הירוד והמגוש� מוצאה את ביטויה בהתאמה 
 וסחה שלפעמי� נתמה על החפ� של הריחלתוכ� של אליליות מנ

אבל מיד נרגיש ריח של , החרי� אשר לבקשת הקודש שנולד ממנה
 ובשר קדש יעברו, והבשר הול� הוא ומעביר את צורתו, בשר

עד שמתהוה לבשר חמורי� השוה אמנ� במשקלו לבשר , מעלי�
 לכאורה היא, התכונה ההשויית המקרית, והמשקל הזה. אד�

,  דמשיחא מתגלה ג� כ� על רכיבתו של חמור זההגורמת שעקבתא
 שהוא עתיד לבוא במהרה, שבאמת איננו חמורו של משיח עדיי�

והצללי� הללו  .כי א� טולא דכופתא דחמריה, בימינו בקרוב
אשר , שמשו של יעקב, לפי תוק� הארת השמש, הולכי� ה� ונסי�

, שרו של עשו שפגע בה, לרפאות את צלעתו, זרחה בעבורו
ויעקב , וכליסטי� מעבר מזה, נדמה לו כתלמיד חכ� מעבר מזהכש

כי ראיתי , פניאל  ש� המקו�קרא,  חבלו�Ó˙אשר האמת היא 
שהיא , נפש עבדיו' כי פודה ד. אלהי� פני� אל פני� ותנצל נפשי

יפעת נשמת צור כל  המופעת במלא', מוארה תמיד באור חיי רוח ד
כמעשה לבנת ,  אציליהנגלה בחזו�, אל אלהי ישראל, העולמי�

 .הספיר וכעצ� השמי� לטהר
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, אור העול�, שהקודש עצמו, רז התנועות העכשויות מתברר בזה

מהעול�  תובע הוא, מהגופניות והחברתיות, העומד למעלה מהטבע
, את הדקיו� של הטבע, ומישראל הפזור והשבור בפרט, בכלל

 ,בשכל, בהרגשה, שבחיי�נורמליות ה, הבריאות, הפשטות
מתלכלכי� אנו , מתקרבי� אנו אל כל תביעות הטבע. בהתפעלות

 על ידי, אי� מוצא להג� כי א� על ידי הארות גדולות, בזוהמתו
מודיעות האגור בסתרי , מגלות רזי עליו�, הופעות נשמתיות אלהיות

, הצורר את הטבע, בקירוב אל הטבע יש שנאת קודש הרגיל .חוש�
 המורגל מאז להתהל� ע� ,הקודש הרגיל. ת מערכתוהמשדד א

אבל , אוגר הוא את שארית כחו להלח� ע� הטבע, בקרי הטבע
הטבע . כושל הוא ונופל במלחמתו,  שלווטבעלוח� הוא ע� 

 שנעור על ידי תביעת הקודש הגנוזה ,ולתבע את דקיונ המתנשא
ע ג� הטב, שונא הוא את הקודש,  מתנשא ע� כל שלילותיו,בקרבו

ונכשל ,  פה נופל הטבע. יפיו ובריאותו,ג� את הודו ,שלו
ונעשה , לוית� ושור הבר שניה� נופלי� במלחמת� .במלחמתו

לא זנו עיניו , מי שלא נשקע בהבלי�. מבשר� סעודה יפה לצדיקי�
, המשחיתות את תפארת הנשמה, קניגיאות של אומות העול� אחרי

זוכה ומזכה לראות הרי הוא , את הוד אצילותה וטהרת מדותיה
 בכח אל ,גבריאל. עומד הוא ממעל לשניה�, מלבב זה קניגיו�

 בהגלות אורו וקודש ,צור עולמי�, מעורר את המלחמה, עליו�
רואה היא הנשמה הנזונה  .שו יגש חרבוו הע.גומרה, עליונותו

את הכחות הבהמיי� שביבשה ושבי� , מלחמה הפנימי של תורה
כל אחד חושב אני , זה על זה נפלי�מת, לוחמי� בקצ�, מתאבקי�

כי א� , אבל לא לדגי הי� ולא לבהמות הרי� הנצחו�, אכבוש הכל
 .הכל וימלט, והוא ימלט', לקורא בש� ד
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, אור העול�, שהקודש עצמו, רז התנועות העכשויות מתברר בזה
, תובע הוא, גופניות והחברתיותמה, העומד למעלה מהטבע

את הדקיו� של ,  ומישראל הפזור והשבור בפרט,מהעול� בכלל
 ,בשכל, בהרגשה, נורמליות שבחיי�ה, הבריאות, הפשטות, הטבע

מתלכלכי� אנו , מתקרבי� אנו אל כל תביעות הטבע. בהתפעלות
 על ידי, אי� מוצא להג� כי א� על ידי הארות גדולות, בזוהמתו
מודיעות האגור בסתרי , מגלות רזי עליו�, שמתיות אלהיותהופעות נ

הצורר את , קודש הרגילdבקירוב אל הטבע יש שנאת  .חוש�
 המורגל מאז להתהל� ,הקודש הרגיל. המשדד את מערכתו, הטבע

אבל , אוגר הוא את שארית כחו להלח� ע� הטבע, בקרי ע� הטבע
הטבע . כושל הוא ונופל במלחמתו,  שלוהטבעלוח� הוא ע� 

 שנעור על ידי תביעת הקודש הגנוזה ,לתבוע את דקיונו המתנשא
ג� הטבע , שונא הוא את הקודש,  מתנשא ע� כל שלילותיו,בקרבו

 .ונכשל במלחמתו, פה נופל הטבע, ג� את הודו יפיו ובריאותו ,שלו
ונעשה מבשר� סעודה , שניה� נופלי� במלחמת�, לוית� ושור הבר

קניגיאות  לא זנו עיניו אחרי, שקע בהבלי�מי שלא נ. יפה לצדיקי�
את הוד , המשחיתות את תפארת הנשמה, של אומות העול�

 הרי הוא זוכה ומזכה לראות קניגיו�, אצילותה וטהרת מדותיה
מעורר , גבריאל בכח אל עליו�. עומד הוא ממעל לשניה�, מלבב זה

, גומרה צור עולמי� בהגלות אורו וקודש עליונותו, את המלחמה
הנזונה מלחמה הפנימי של , רואה היא הנשמה .העשו יגש חרבו

לוחמי� , מתאבקי�, שביבשה ושבי�, את הכחות הבהמיי�, תורה
אבל , אני אכבוש הכל, כל אחד חושב, זה על זה מתנפלי�, בקצ�

', כי א� לקורא בש� ד, ולא לבהמות הרי� הנצחו�, לא לדגי הי�
 .הכל וימלט, והוא ימלט
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מה שאי� הצדיקי� וטהורי הלב שבעול� מכירי� יפה את התפקידי� 

של חפצ�  על ידי ההתעלות שלה� וההתרחקות, של העול� הגשמי
א� על פי שגור� לה� בפני� ידועי� התרוממות , מכל עניני החומר

 ומההשפלה .והשפלה מכל מקו� לעול� הוא גור� ירידה, נפשית
 אות� הגדולי� לעהשפלה אחר כ� ג�  חודר רוח של ,של העול�

מתרחקי� מידיעת הרע הגמור  ואפילו אותו הריחוק שה�. עצמ�
אלא שה� , ג� כ� הוא גור� ירידה לעול�, והזוהמא של הטומאה

 כיו� שה� מעבירי� ,של הזוהמה מצד עצמ� נמלטי� מפח היקוש
 אבל סו� כל סו� אותה הירידה שההתגברות של ,ממנה את עיניה�

ידי מה שהיא אינה מתחלשת על ידי   על,א גורמת לעול�הזוהמ
שאז היו , אותה הידיעה שהיו טהורי הנשמה יודעי� אותה

וה� סובלי� , חוזרת ופוגעת בה� היא, מתאמצי� לשברה ולכלותה
אמנ� כל אותו המעמד עומד הוא רק כל זמ�  .מזה מועקה כללית

, ונה קדושי העול� למצב הגבורה האלהית העלי137שלא התעלו
וקל , פחדנות כמוסה בלבב� מפני הכרת החמריות שאז יראה של

, ת�קדושוה� מוכרחי� להתבודד בגנזי , מר מפני פגישת הרעווח
. העול� ע� זוהמתו להתפשט כפי הטבעיות הגסה שלו ולהניח את

ועל ידי האור הגנוז שבתורה , אבל כאשר יבא לה� התור העליו�
אז לא יפחדו , הנאדרה בקודשקדושי� יתעלו למדת הגבורה  ודעת

 ולא מפגישתה של, עוד לא מהכרת החומריות וכל תפקידיה
 כי בטוחי� שבכל מקו� שיסתכלו ש� ,הטומאה ע� כל זוהמתה

והזוהמא  ,החומר יתעלה ויתעד� בעד� קודש, בעיני קדושת גבורת�
ואז יתגדל , של הטומאה תכלה ותכנע כולה לפני אור הקודש

, תראינה  עיני עורי�138ש�וומאופל ומח, תאל אמ' ויתקדש ש� ד
 .�ווהאלילי� כליל יחל, למל� על כל האר�' והיה ד
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מה שאי� הצדיקי� וטהורי הלב שבעול� מכירי� יפה את התפקידי� 
של חפצ�  על ידי ההתעלות שלה� וההתרחקות, של העול� הגשמי

א� על פי שגור� לה� בפני� ידועי� התרוממות , ומרמכל עניני הח
ומההשפלה , והשפלה מכל מקו� לעול� הוא גור� ירידה, נפשית

אות� הגדולי� אל של העול� חודר רוח של השפלה אחר כ� ג� 
מתרחקי� מידיעת הרע הגמור  שה�, ואפילו אותו הריחוק. עצמ�

לא שה� א, ג� כ� הוא גור� ירידה לעול�, והזוהמא של הטומאה
של הזוהמה כיו� שה� מעבירי�  מצד עצמ� נמלטי� מפח היקוש

אבל סו� כל סו� אותה הירידה שההתגברות של . ממנה את עיניה�
ידי מה שהיא אינה מתחלשת על ידי  הזוהמא גורמת לעול� על

שאז היו , אותה הידיעה שהיו טהורי הנשמה יודעי� אותה
וה� סובלי� , עת בה�חוזרת ופוג היא, מתאמצי� לשברה ולכלותה

אמנ� כל אותו המעמד עומד הוא רק כל זמ�  .מזה מועקה כללית
שאז , שלא התעלו קדושי העול� למצב הגבורה האלהית העליונה

וקל וחמר , פחדנות כמוסה בלבב� מפני הכרת החמריות יראה של
ולהניח , קדושי�וה� מוכרחי� להתבודד בגנזי , מפני פגישת הרע

אבל . כפי הטבעיות הגסה שלו, תו להתפשטהעול� ע� זוהמ את
 ועל ידי האור הגנוז שבתורה ודעת, כאשר יבא לה� התור העליו�

, אז לא יפחדו עוד, קדושי� יתעלו למדת הגבורה הנאדרה בקודש
הטומאה  ולא מפגישתה של, לא מהכרת החומריות וכל תפקידיה

ושת כי בטוחי� שבכל מקו� שיסתכלו ש� בעיני קד. ע� כל זוהמתה
והזוהמא של הטומאה  ,ויתעד� בעד� קודש, החומר יתעלה, גבורת�

אל ' ואז יתגדל ויתקדש ש� ד, ותכנע כולה לפני אור הקודש, תכלה
למל� על כל ' והיה ד, תראינה ומאופל ומחש� עיני עורי�, אמת

 .והאלילי� כליל יחל�, האר�
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הרי , וממות אל התוכ� הרוחניכשה� מתר, עות היונקות מ� החוליבד

 מפני שאי�, ה� עוזבות את התוכני� המעשיי� והממשיי� לגמרי
באשר ה� עצמ� הולכות ממקור , כח� יפה לכלול הכל באגודה אחת

 .מסיגי� שהוצאו מחו� למערכת החיי� המלאי�, שכבר הופרד
כל מה , ובאות� שה� יונקות ממקור הקודש, הכוללי� כל עולמי�

 ‰Î ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Î˘-·Î˘(
ycwa iptebde ipgexd cegi` 

הרי , כשה� מתרוממות אל התוכ� הרוחני, בדעות היונקות מ� החול
 מפני שאי�, ה� עוזבות את התוכני� המעשיי� והממשיי� לגמרי

באשר ה� עצמ� הולכות ממקור , כח� יפה לכלול הכל באגודה אחת
 .מסיגי� שהוצאו מחו� למערכת החיי� המלאי�, שכבר הופרד

כל מה, ובאות� שה� יונקות ממקור הקודש,הכוללי� כל עולמי�
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 ,והגויות וכל כחותיה�, הכל מתעלה עמ�, תעלותשה� יותר מ
והעולמי� בכל , מתעלה ומתקדש על ידיה�, מכשיריה� וצביונ�

 חפ� למע� צדקו יגדיל תורה' ד, ממשיות� הנ� מתעדני� על יד�
וכל מה שהחוט הנמש� ממרומי הקודש הוא מכוו� יותר  .ויאדיר

המעשיי�  הול� הוא שיגובו ומאגד את כל התוכני� ,לעומת ישרו
 את כל ,את כל העולמי� בציור, את כל הבריות בפועל ,בחיי�

 ומחבר� יחד , הכלליות והפרטיות,התקוות ומשאות הנפשות
ונשארי� עומדי� מחו� לגופא . שלא יפול צרור אר� ,לטפוס כללי

, רק אות� הצללי� הכהי�, הנראה כמראה אד�, קדישא הכללי
 בפנימיות� להכלל שלא יעצרו כח, והמציאות חלושי החיי�

וה� מראי� בהפרד� ביותר את , בהחטיביות המיוחדה ומאוחדה
,  ומתעלה בכל,של האחדות הרעננה המחיה כל החטיביות העליונה

האמוניי� , החברותיי�,  בחיי� התולדתיי�,ומרוממת ומעלה את כל
,  אות� הרעיונות,מופרדי� על כ� משלמות הצביו� .והמחשביי�

לטשטש את הממשיות , יות� החולניתהנלחצי� מתו� רוחנ
בני� האומה הישראלית , המציאות בכל ערכיה איתניות, המאוששות

, העמדת החיי� בכל ערכיה� על בסיס�, השלמת העול�, ותקותיה
תיקו� העול� בתחית , האמת של שיבת ישראל לארצו עד כדי עומק

 מעשה ,גדולת היש כולו, והעברת רוח הטומאה מ� האר�, המתי�
וה� ה�  .במעשיו' לעול� ישמח ד' יהי כבוד ד ,י יוצר כליד

המפחידות ומסערות את הרוח , תולדותיה� של אות� הרוחות
לא , מהותיות� שאי� לה� גו� ויסוד הכללה גופנית בעצ�, המיושב

והעקא הפנימית של . אלא מפני חסרו� השלמת�, מפני עילויי�
ההיזק  תשתכונ,  היא המארה הדבקה בה�, היסודי�חסרונ

ושכלול� של  .ה� ה� מזיקי עלמא, והחבלנות היא קשורה בצביונ�
, האמנ� ישב אלהי� את האד� על האר�, ישראל בבני� בית המקדש

ובשיר , הגיו� מצומצ�  הדעה המתנשאת למעלה מ�Úˆ·שכלל את 
מדבר , לא תירא מפחד לילה מח� יעו� יומ�, של פגעי� נתקדש

נויו , בבני� בית המקדש והכל סייעו, באפל יהל� מקטב ישוד צהרי�
 שכשה� הולכות לצד הרוחני ,אות� הדעות עצמ� .של עול� ושכלולו

מתו� צמצו� החול שלה� אינ� יכולות לאחד את כל היש , שבציור
, והתוכני� המעשיי� והיסודות הגופניי� משתלפי� מה� ,בחוברת

מתקשרות בסדרי� המעשיי� , כמו כ� כשה� יורדות אל העפר
והשיקוע , י� מה� כל תוכני הרוחמטמיד נש, הגופניות הערכותוב

.  ונשגבדשוקעד כדי שנאה והכחדה של כל , העפרי מתגבר עליה�
,  ושניה� להפסד וחבלה,ההפכי� מתגלי� בעומק צורת� ושני

של כל עז וכל , להפרדתה של שלמות החבור הכללי של שמי� ואר�
ובמקו� , ל כל כלמתגדל ע, ואור הקודש מתאדר על הכל .הדר

,  ש� הוא מוצא את כל מרו� וקדוש,ירידתו לעמקי התחתיות
 ש� הוא מוצא שורש כל ,עליתו למרומי שפרירי גבוהי� ובמקו�

אשא ,  ואציעה שאול הנ�,א� אסק שמי� ש� אתה. אשר ירד ונשפל
 . ג� ש� יד� תנחני ותאחזני ימינ�.שחר אשכנה באחרית י� כנפי

 ,היא העומדת לעד,  מטללי האמת הנצחיי�הרוויה, והסקירה הזאת
 כאשר השמי� החדשי� והאר�. ומעמדת עדי עד את ש� ישראל

 . כ� יעמד זרעכ� ושמכ�,החדשה אשר אני עושה עומדי� לפני

 , והגויות וכל כחותיה�,הכל מתעלה עמ�, שה� יותר מתעלות
והעולמי� בכל , מתעלה ומתקדש על ידיה�, מכשיריה� וצביונ�

 חפ� למע� צדקו יגדיל תורה' ד, ממשיות� הנ� מתעדני� על יד�
וכל מה שהחוט הנמש� ממרומי הקודש הוא מכוו� יותר  .ויאדיר

 הול� הוא שיגובו ומאגד את כל התוכני� המעשיי� ,לעומת ישרו
 את כל ,את כל העולמי� בציור, הבריות בפועלאת כל  ,בחיי�

 ומחבר� יחד לטפוס ,התקוות ומשאות הנפשות הכלליות והפרטיות
ונשארי� עומדי� מחו� לגופא קדישא . שלא יפול צרור אר� ,כללי

חלושי , רק אות� הצללי� הכהי�, הנראה כמראה אד�, הכללי
ביות שלא יעצרו כח בפנימיות� להכלל בהחטי, והמציאות החיי�

וה� מראי� בהפרד� ביותר את החטיביות , המיוחדה ומאוחדה
ומרוממת , המחיה כל ומתעלה בכל, של האחדות הרעננה העליונה

האמוניי� , החברותיי�, ומעלה את כל בחיי� התולדתיי�
, מופרדי� על כ� משלמות הצביו� אות� הרעיונות .והמחשביי�

ממשיות לטשטש את ה, הנלחצי� מתו� רוחניות� החולנית
בני� האומה הישראלית , המציאות בכל ערכיה איתניות, המאוששות

, העמדת החיי� בכל ערכיה� על בסיס�, השלמת העול�, ותקותיה
תיקו� העול� בתחית , האמת של שיבת ישראל לארצו עד כדי עומק

גדולת היש כולו מעשה , והעברת רוח הטומאה מ� האר�, המתי�
וה� ה�  .במעשיו' ול� ישמח דלע' יהי כבוד ד ,ידי יוצר כל

המפחידות ומסערות את הרוח , תולדותיה� של אות� הרוחות
לא , מהותיות� ויסוד הכללה גופנית בעצ�, שאי� לה� גו�, המיושב

והעקא הפנימית של . אלא מפני חסרו� השלמת�, מפני עילויי�
ההיזק והחבלנות  שתכונת,  היסודי היא המארה הדבקה בה�חסרונ�

ושכלול� של ישראל  .ה� ה� מזיקי עלמא, ה בצביונ�היא קשור
שכלל , האמנ� ישב אלהי� את האד� על האר�, בבני� בית המקדש

ובשיר של , הגיו� מצומצ�  הדעה המתנשאת למעלה מ�ˆ·ÔÂÈאת 
מדבר באפל , לא תירא מפחד לילה מח� יעו� יומ�, פגעי� נתקדש

נויו של , קדשבבני� בית המ והכל סייעו, יהל� מקטב ישוד צהרי�
 שכשה� הולכות לצד הרוחני ,אות� הדעות עצמ� .עול� ושכלולו

 אינ� יכולות לאחד את כל היש ,מתו� צמצו� החול שלה�, שבציור
, והתוכני� המעשיי� והיסודות הגופניי� משתלפי� מה� ,בחוברת

מתקשרות בסדרי� המעשיי� , כמו כ� כשה� יורדות אל העפר
והשיקוע , טי� מה� כל תוכני הרוחמשמיד נ, הגופניות ובהערכות

.  ונשגבקדושעד כדי שנאה והכחדה של כל , העפרי מתגבר עליה�
,  ושניה� להפסד וחבלה,ההפכי� מתגלי� בעומק צורת� ושני

של כל עז וכל , להפרדתה של שלמות החבור הכללי של שמי� ואר�
ובמקו� , מתגדל על כל כל, ואור הקודש מתאדר על הכל .הדר

,  לעמקי התחתיות ש� הוא מוצא את כל מרו� וקדושירידתו
עליתו למרומי שפרירי גבוהי� ש� הוא מוצא שורש כל  ובמקו�

אשא , א� אסק שמי� ש� אתה ואציעה שאול הנ�. אשר ירד ונשפל
 .ג� ש� יד� תנחני ותאחזני ימינ�, שחר אשכנה באחרית י� כנפי

העומדת לעד היא , הרוויה מטללי האמת הנצחיי�, והסקירה הזאת
 כאשר השמי� החדשי� והאר�. ומעמדת עדי עד את ש� ישראל

 .החדשה אשר אני עושה עומדי� לפני כ� יעמד זרעכ� ושמכ�
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שג� , החשבונות הפשוטי�. סו� כל סו� ינצח הקודש את העול�
 ,ה� ה� יהיו יסודות החיי�, לבבות של ילדי� מרגישי� באמתת�

 ,השכלי, הרוחני, העול� הנצחי .י� ויונקי� יוסד עזומפי עולל
. והבסיס לכל עלילות בני האד�, יהיה ראש כל המאויי�, הקיי�

שהוא הול� ומתעלה עד שהוא בא  ,המדות הטובות בשרש� העליו�
ה� הנה אשר יהיו למוסדות לחיי , אל הערפל אשר ש� האלהי�

,  הטובותעות שה� אבות למדותיוהד.  המשפחה והיחיד,החברה
והמזגי� המתילדי� על ידי סדרי חיי� כאלה שה� מתאימי� ע� 

 וכחות ,˘ÂÓ˙�‰הגורמי� שעצ�  ה�,  של המדות הטובות�יסוד
, ומתגברי� המקורי� .יאירו ויתגברו,  יתעלו,החיי� ומקורותיה�
ושמחות הנשמות בג� , ומתעדני� העולמי�, ומתברכי� המעינות

, אנשי סגולה עטורי חסד  ונולדי�,וצוהלי� הרוחות במכונ�, עדנ�
ונפטרי� מ� העול� מלאי , ומתארכי� החיי� בשקט וחמדה עדינה

ומופיעי� , עולמי� ועדני נוע� והולכי� למנוחת, עז ושבעי ימי�
והול� העול�  .ממרומי עדנ� אור וחיי� ג� במרכזי החיי� הגופניי�

, והול� הדעת ומתעלה, והולכת התרבות ומתרחבת, ומתבסס
ומכירי� , והחסד ורואי� הוד החכמה, קשיבי� קול אלהי� בהדרומ

 .ובאי� להדר ולפאר ליוצר עולמי� בשפתי אמת, יופי העול� וטובו
ומטהרי� את החיי� מכל  , להרבות עצמה וחיי�,ומתאזרי� בגבורה

ומתרוממי� לגבהי , ומישרי� את הלבבות מכל מעקשי�, זיהו�
, קודש בלא פחד ורתת פיומתחברי� ע� מלאכי עליו� ושר, רו�

 ÂÎ ÈÏÏÎ‰ ˘„Â˜‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Î˘-„Î˘(
mlera ycwd oegvp 

שג� , החשבונות הפשוטי�. סו� כל סו� ינצח הקודש את העול�
 ,ה� ה� יהיו יסודות החיי�, לבבות של ילדי� מרגישי� באמתת�

השכלי , הרוחני, העול� הנצחי .ומפי עוללי� ויונקי� יוסד עז
. והבסיס לכל עלילות בני האד�, ה ראש כל המאויי�יהי, הקיי�

שהוא הול� ומתעלה עד שהוא בא  ,המדות הטובות בשרש� העליו�
ה� הנה אשר יהיו למוסדות לחיי , אל הערפל אשר ש� האלהי�

, והדעות שה� אבות למדות הטובות ,החברה המשפחה והיחיד
 ע� שה� מתאימי�, והמזגי� המתילדי� על ידי סדרי חיי� כאלה

 וכחות ‰˘ÂÓ˙הגורמי� שעצ�  ה�,  של המדות הטובותיסוד�
, ומתגברי� המקורי� .יאירו ויתגברו, החיי� ומקורותיה� יתעלו

ושמחות הנשמות בג� , ומתעדני� העולמי�, ומתברכי� המעינות
, אנשי סגולה עטורי חסד ונולדי�, וצוהלי� הרוחות במכונ�, עדנ�

ונפטרי� מ� העול� מלאי , ומתארכי� החיי� בשקט וחמדה עדינה
ומופיעי� , עולמי� ועדני נוע� והולכי� למנוחת, עז ושבעי ימי�

והול� העול�  .ממרומי עדנ� אור וחיי� ג� במרכזי החיי� הגופניי�
, והול� הדעת ומתעלה, והולכת התרבות ומתרחבת, ומתבסס

ומכירי� , והחסד ורואי� הוד החכמה, ומקשיבי� קול אלהי� בהדר
, ובאי� להדר ולפאר ליוצר עולמי� בשפתי אמת, ול� וטובויופי הע

ומטהרי� את החיי� מכל  ,ומתאזרי� בגבורה להרבות עצמה וחיי�
ומתרוממי� לגבהי , ומישרי� את הלבבות מכל מעקשי�, זיהו�

,קודש בלא פחד ורתתומתחברי� ע� מלאכי עליו� ושרפי, רו�
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ומתפארי� בפאר בטחו� ושלות , ומשתגבי� בשיגוב אלוה נורא הוד
, לתפארת ולעז, לגבורה , לחכמה,לשירה,  ומתרחבת האורה.נצח

ביחידי� , והשלו� הול� ונבנה, ות חביבות זו לזושובריות נע
על , וכל רמש האר� ומתרחב ג� על כל חית השדה, ובלאומי�

 .מר כבודולו אוכ, תחתוני�צבאות עליוני� ו

פאר בטחו� ושלות ומתפארי� ב, ומשתגבי� בשיגוב אלוה נורא הוד
, לתפארת ולעז, לגבורה ,לשירה לחכמה, ומתרחבת האורה, נצח

ביחידי� , והשלו� הול� ונבנה, ות חביבות זו לזושובריות נע
על , וכל רמש האר� ומתרחב ג� על כל חית השדה, ובלאומי�

 .כלו אמר כבוד, צבאות עליוני� ותחתוני�

2.4˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰ ˜ÒÙ‰‰¯Â‡· ˙Â" · ˜)„‰Ó 'Î˘˙"„( מס'

·Ò ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
מחיה ומרוה אות� , זיו אור אלהי� הממלא את העולמי� כול�

 ,הרי הוא נות� חיל בנשמות, מדש� נוע� עליו� של מקור החיי�
ונטפי  .לחוש את פנימיות תחושת החיי�, ובכל יצור, במלאכי�

והמציאות . � ומשפרי� את החיי� כול,עדני� הולכי� ומטפטפי�
מאוצר  ועליהמבהיק , כולה יש לה בשביל כ� אותו האור והזוהר

הזיו החי בעצמו מופיע הוא בהודו על  .הטוב של מקור חי העולמי�
ומושבעי� רצו� מיד אל עליו� זאת , ועיני כל פוני� אליו, כל

 ,ברואי מעלה ומטה, שביצירה היצורי� העליוני�. הפתוחה
, רעננה הולכת ומפעמת בנחת רוח בקרב�ושלות עולמי� , מתענגי�

אבל לפתע פתא� מתגברת התשוקה  .מביטי� ה� אל מקור� וינהרו
להתעלות באהבת עדי עד למקור , הנלהבה בחיי הזיו האלהי עצמו

ההכרה והחיי� מתעלי� בתו� הזיו ממעל   שפעת,לאור חייה�, זיו�
הער� התחתיתי של הזיו המחיה הול� , לכל ער� עול� ויצור

עדני עולמי עולמי� הולכי�  כל רישומי שפעת, ומתעל�
 , וצמאהוהיצירה כולה לאה .החיי� נבלעי� במקור�, ומתטשטשי�

אי� דר� , י קודש וטוהרחיאי� צנור לזרמת , אי� פתח לשערי אורה
, צדיקי עול�, נשמות עליונות ,וגבורי כח. ללשד טללי אורות

 , כהמות גלי� יהמיו�ומלאכי שלו�, כאריות שואגי� בצמאו� נפש�
וכל העולמי� , אלהי עול� ונועמו בשקיקה גדולה להתגלות אור

 ,ומקור היצירה .בעטו� נפש�,  שואגי� הבו אור,חי צמאיצ, כול�
 מופיע להשביע ברב צחצחות , ביסוד מקור החיי�,ממקורו העליו�

 ,וברב טוב ועושר, בשפעת חיי� חדשי�. ממקור האהבה העליונה
 .להיות חוזרת ושורה על כל היצורי�, שכינת אל, �שב זיו החיי

 מרב עונג ,מרובה  בתוספת,והחיי� שבי� ברב פאר והוד למהלכ�
 בעומק זיו חי ,שהופעה מקרבת אלהי� עליו�. דישו� אהבת עולמי�

 .העולמי�

 ‡ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÎ˘-Ï˘ ( 

zinlerd zidl`d zeigd 

מחיה ומרוה אות� , למי� כול�הממלא את העו, זיו אור אלהי�
 ,הרי הוא נות� חיל בנשמות, מדש� נוע� עליו� של מקור החיי�

ונטפי  .לחוש את פנימיות תחושת החיי�, ובכל יצור, במלאכי�
והמציאות . עדני� הולכי� ומטפטפי� ומשפרי� את החיי� כול�

מאוצר  עליההמבהיק , כולה יש לה בשביל כ� אותו האור והזוהר
הזיו החי בעצמו מופיע הוא בהודו על  .מקור חי העולמי�הטוב של 

ומושבעי� רצו� מיד אל עליו� זאת , ועיני כל פוני� אליו, כל
ברואי מעלה ומטה , שביצירה היצורי� העליוני�. הפתוחה
, ושלות עולמי� רעננה הולכת ומפעמת בנחת רוח בקרב�, מתענגי�

תגברת התשוקה אבל לפתע פתא� מ .מביטי� ה� אל מקור� וינהרו
להתעלות באהבת עדי עד למקור , בחיי הזיו האלהי עצמו, הנלהבה

ההכרה והחיי� מתעלי� בתו� הזיו ממעל  שפעת. לאור חייה�, זיו�
הער� התחתיתי של הזיו המחיה הול� , לכל ער� עול� ויצור

עדני עולמי עולמי� הולכי�  כל רישומי שפעת, ומתעל�
, והיצירה כולה לאה וצמאה .ר�החיי� נבלעי� במקו, ומתטשטשי�

אי� דר� , י קודש וטוהרחיאי� צנור לזרמת , אי� פתח לשערי אורה
, צדיקי עול�, נשמות עליונות ,וגבורי כח. ללשד טללי אורות

 ,ומלאכי שלו� כהמות גלי� יהמיו�, כאריות שואגי� בצמאו� נפש�
וכל העולמי� , אלהי עול� ונועמו בשקיקה גדולה להתגלות אור

ומקור היצירה  .בעטו� נפש�, הבו אור, ול� צחי צמא שואגי�כ
ממקורו העליו� ביסוד מקור החיי� מופיע להשביע ברוב צחצחות 

וברב טוב ועושר  בשפעת חיי� חדשי�. ממקור האהבה העליונה
, להיות חוזרת ושורה על כל היצורי�, שכינת אל, שב זיו החיי�

 מרב עונג ,מרובה פתוהחיי� שבי� ברב פאר והוד למהלכ� בתוס
שהופעה מקרבת אלהי� עליו� בעומק זיו חי . דישו� אהבת עולמי�

 .העולמי�
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 היא גורמת , ממקור עליו�,כשהולכות מלמעלה, שפעת המחשבות

 ,הדרכות וציורי�, בורי� והנהגותיאת המהל� להופיע המו� ד
פי תכונת� בצורה הממלאה אושר את כל המוכשרי� לקבל ל

 ,מעי� דוגמא של מעלה, זוהי הצורה היותר ברוכה. ואפשריות�
שפעת הטוב , המדה העליונה מתמלאת. שבהשפעות הרוחניות

 מזיו,  בתפנוקי מלכי� יושבי�, העושר העליו� מתגדל,מתנשא
מלא , בור מלא קודשיוכל ד, וכל המתקרב מתקדש, ההופעה יוצרי�

 כל,  וכל תנועה וכל ניד,מקורווכל הגה ברו� הוא מ, חיי עולמי�
, רוח העליו� המלא עול� . נאצל ממקור עליו�,נעימה וכל דקדוק
בשאיפתו , ג� הוא בעילויו העליו�, הדר תפארהלהמצומצ� בגדלו 

. המרי� את כל שורש היצור הוא, יתו המושלמהיבהו, האי� סופית
, משפעת הברכה הכל מתמלא, רוח העול� ברוח עליו� מתאחד

עמי� , ת של כל בריות ושל כל עולמי� מתמלאות נחתהנשמו
 כל ,חכמי� וסופרי� מתעטרי� במחשבות שלו� וברכה, מתברכי�

 זיו תענוגיו ,שלומו ואשרו, הבטחו� האלהי. מלא תקוה נעימה רוח
ובריקת הזוהר על כל מהלכי החיי� ,  ממלא את הכל,וגאו� קדשו

התשוקה , ורומיו ישוב העול� מתפאר בכל עמקיו .�למישרי הול�
, להדבק בער� הנצח והודו, הנחמדה להתרומ� מעל כל זמני�

מזמרי , שרי קודש שרי�. ומתנשאת לכל לראש, את הכל ממלאה
, לשד חיי אר� מתנע�, טללי שמי� מתברכי�, זמירות מנעימי�

אהבת , פרי האר� לגאו� ולתפארת, עולה לברכה צמח האדמה
, בקודש ובוש� טוהר, � תפארהודור נולד בא בזיו, החיי� מתעדנת

, מעדנת עול� הבא, כשרו� ומהודר באוצר גבורה ומש בכלחמ
 ביסוד החכמה ,ממקור שעשועי אל עליו�, ומראש הררי קדמי עול�

מי יוכל  .הכל יונק ומתבר�, עולמי� וארחות המוסר  הרת,והתבונה
. שה� באות ושוטפות באור�, לפאר את יוקר שעות עליונות הללו

 · ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ï˘-‡Ï˘(
oeilrd rtyd 

 היא גורמת ,כשהולכות מלמעלה ממקור עליו�, שפעת המחשבות
בצורה  ,הדרכות וציורי�, את המהל� להופיע המו� דבורי� והנהגות

.  לקבל לפי תכונת� ואפשריות�הממלאה אושר את כל המוכשרי�
שבהשפעות  ,מעי� דוגמא של מעלה, זוהי הצורה היותר ברוכה

 העושר ,שפעת הטוב מתנשא, המדה העליונה מתמלאת. הרוחניות
וכל , ההופעה יוצרי� מזיו,  בתפנוקי מלכי� יושבי�,העליו� מתגדל

וכל הגה , מלא חיי עולמי�, וכל דבור מלא קודש, המתקרב מתקדש
נעימה וכל דקדוק נאצל  כל,  וכל תנועה וכל ניד, הוא ממקורוברו�

הדר ו, המצומצ� בגדלו, רוח העליו� המלא עול�d .ממקור עליו�
בהויתו , בשאיפתו האי� סופית, ג� הוא בעילויו העליו�, תפארה

רוח העול� ברוח . המרי� את כל שורש היצור הוא, המושלמה
הנשמות של כל בריות  משפעת הברכה הכל מתמלא, עליו� מתאחד

חכמי� וסופרי� , עמי� מתברכי�, ושל כל עולמי� מתמלאות נחת
. מלא תקוה נעימה כל רוח. מתעטרי� במחשבות שלו� וברכה

שלומו ואשרו זיו תענוגיו וגאו� קדשו ממלא את , הבטחו� האלהי
ישוב , למישרי� ובריקת הזוהר על כל מהלכי החיי� הול�, הכל

התשוקה הנחמדה להתרומ� , יו ורומיוהעול� מתפאר בכל עמק
, את הכל ממלאה, להדבק בער� הנצח והודו, מעל כל זמני�

, מזמרי זמירות מנעימי�, שרי קודש שרי�. ומתנשאת לכל לראש
עולה  צמח האדמה, לשד חיי אר� מתנע�, טללי שמי� מתברכי�

ודור , אהבת החיי� מתעדנת, פרי האר� לגאו� ולתפארת, לברכה
כשרו�  ומש בכלחמ, בקודש ובוש� טוהר, זיו� תפארהנולד בא ב

, ומראש הררי קדמי עול�, מעדנת עול� הבא, ומהודר באוצר גבורה
, עולמי� ממקור שעשועי אל עליו� ביסוד החכמה והתבונה הרת

מי יוכל לפאר את יוקר שעות  .הכל יונק ומתבר�, וארחות המוסר
 תורה הוא מחוללאור.שה� באות ושוטפות באור�,עליונות הללו
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mixag  .אשרי הע� שככה לו. ורה הוא מחולל אות�אור ת
ipirinyd jlewl mirinyn. 

 .אשרי הע� שככה לו. אות�

·Î˘ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
משתפכי� , אשר לאד�, הציור והרגש, בתו� הדעה והאמונה

ההולכת , הנחלי� האדירי� של החיי� הרוחניי� של ההויה
,  בי� מלמעלה למטה בי� מלמטה למעלה,עד שהיא באה ,ושופעת

המגול� , חיי�אל ההויה הנכבדה של אוצר ה, בשני מהלכיה
את , ברוממו את דעתו, האד�. יר בפנימיותויוהמצו צוניותויבח

בעושר ,  תמיד א� למעלה,את ציורו ואת הרגשתו, אמונתו
הרי הוא מרחיב את , החיי� השלמי� וטוב� הרוחניות וכביריות

שופעי� ה� שפעי� עליוני� ממעל ושפעי� תחתיי�  .אשד הנחלי�
הכל שש ,  והכל חי ורענ�,י� ועולי�אלו יורדי� ואלו מתגבר, מתחת
מלאות , ממולאות דעת ורגש,  מלאות חיי�,ושדרות רבות ,ושמח

, אהבה ורוח נדיבה, הנ� מתמלאות אור ותפארת, חשק ושאיפה
שמי� ואר� וכל מלוא� , נושאת את פריה לכל פלגותיה והברכה

,  אשר לדעהתהרוממות העליונה היא הרוממות המוחלט .מתברכי�
, של תורה, באמצעי� אלהיי�, בעז האלהי,  רגש וציור,אמונה
כל תנועה מאוצר . קדושה וברכה תמימה, דבקות, תפלה ,מצוה

על ידי כונניות של , המכוונה מול הרוממות האלהית, חיי� זה
אור .  אור עולמי� היא מחדשת,מעשה משלה, דבור ,חפ�, תלמוד

 . ולישרי לב שמחה,זרע לצדיק

 ‚ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‡‰¯Â"ÓÚ · ˜ '·Ï˘( 
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משתפכי� , אשר לאד�, הציור והרגש, בתו� הדעה והאמונה
ההולכת , של ההויה, הנחלי� האדירי� של החיי� הרוחניי�

, עד שהיא באה בי� מלמעלה למטה בי� מלמטה למעלה ,ושופעת
המגול� , אל ההויה הנכבדה של אוצר החיי�, בשני מהלכיה

את , ברוממו את דעתו, האד�. ותווהמצויר בפנימי בחצוניותו
בעושר הרוחניות , את ציורו ואת הרגשתו תמיד א� למעלה, אמונתו

 .הרי הוא מרחיב את אשד הנחלי�, החיי� השלמי� וטוב� וכביריות
אלו , שופעי� ה� שפעי� עליוני� ממעל ושפעי� תחתיי� מתחת

 ,הכל שש ושמח, והכל חי ורענ�. יורדי� ואלו מתגברי� ועולי�
מלאות חשק , ממולאות דעת ורגש, שדרות רבות מלאות חיי�ו

 והברכה, אהבה ורוח נדיבה, הנ� מתמלאות אור ותפארת, ושאיפה
 .שמי� ואר� וכל מלוא� מתברכי�, נושאת את פריה לכל פלגותיה

, אמונה,  אשר לדעהההרוממות העליונה היא הרוממות המוחלט
, תפלה ,מצוה,  תורהשל, באמצעי� אלהיי�, בעז האלהי, רגש וציור

המכוונה , כל תנועה מאוצר חיי� זה. קדושה וברכה תמימה, דבקות
, דבור ,חפ�, על ידי כונניות של תלמוד, מול הרוממות האלהית

אור זרע לצדיק ולישרי לב . משלה אור עולמי� היא מחדשת, מעשה
 .שמחה
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ה� באי� מפני , עול�מקור הגלי� הרוחניי� בנפש היחידית וב

 ההתאמצות הפנימית שהכל מתאמ� להתאי� אל שפעת אור אי�
 מפני הרצו� ,והחיי� מתפשטי�, וברגע אחד מבריק האור .סו�

 והשביעה של הטוב הבאה מהשגת ההתאמה אל הטוב ,המתמלא
ונחת רוח שוט� והול� בכל השבילי� , של אור אי� סו� הגמור

כמה , ואחר כ� באה מיד ההכרה .והארחות של החיי� וההויה כולה
ואי� תהומות , הכל חוש� הוא ומחוסר כל ער� לגבי אור אי� סו�

ואי� ההתאמה הרצויה היא , והנברא אי� ק� מבדילי� בי� הבורא
ומתו� דכדו� נפש  .ואז הכל מתיבש ומתרוק�, נראית בלתי אפשרית

והכליות של מקור , ומתו� הכרה עמוקה בהאפסיות של הכל, זה
חיובו ובהירותו , העליו� וחוזק המציאות העליונה של האור, להכ

,  והצער של הצעירות,הול� וממלא את כל חדרי נפש רוח ונשמה
, ומרחיב את הגבול, היש  מצחצח הוא את,ההתבטלות הגמורה

. ואפשרות הההתאמה לאור אי� סו� חוזרת להיות מבטחת את הרוח
, ייו הול� ומתחזקונצח ח ובטחו� נשמתו, והול� האד� ועולה

והוא , עד שהוא מכיר שברונו ודכאותו, ומתעלה הוא עילוי עליו�
רצא ושוב כמראה . ומאיר ומיד שב הרוח וחוזר,  ומתיאש139נשבר
 .הבזק

 „ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Ï˘( 
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ה� באי� מפני , בנפש היחידית ובעול�, מקור הגלי� הרוחניי�
 שהכל מתאמ� להתאי� אל שפעת אור אי�, פנימיתההתאמצות ה

והחיי� מתפשטי� מפני הרצו� , וברגע אחד מבריק האור .סו�
הבאה מהשגת ההתאמה אל הטוב , המתמלא והשביעה של הטוב

ונחת רוח שוט� והול� בכל השבילי� , של אור אי� סו� הגמור
כמה , ואחר כ� באה מיד ההכרה .והארחות של החיי� וההויה כולה

ואי� תהומות , הכל חוש� הוא ומחוסר כל ער� לגבי אור אי� סו�
ואי� ההתאמה הרצויה היא , והנברא אי� ק� מבדילי� בי� הבורא

ומתו� דכדו� נפש  .ואז הכל מתיבש ומתרוק�, נראית בלתי אפשרית
והכליות של מקור , ומתו� הכרה עמוקה בהאפסיות של הכל, זה

חיובו ובהירותו , העליו� אורוחוזק המציאות העליונה של ה, הכל
, והצער של הצעירות. הול� וממלא את כל חדרי נפש רוח ונשמה

, ומרחיב את הגבול, היש ההתבטלות הגמורה מצחצח הוא את
. ואפשרות הההתאמה לאור אי� סו� חוזרת להיות מבטחת את הרוח

, ונצח חייו הול� ומתחזק ובטחו� נשמתו, והול� האד� ועולה
והוא , עד שהוא מכיר שברונו ודכאותו, לוי עליו�ומתעלה הוא עי

כמראה , רצוא ושוב. ומאיר וחוזר, ומיד שב הרוח, שבור ומתיאש
 .הבזק
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תנועות הרוח . הגלי� העליוני� פועלי� על נשמתנו בלא הר�

  הרי ה� תוצאות מאות� ההמיות שהכנור הנשמתי,הפנימיות שלנו
 הקשבותיו שהוא מקשיב את הד קול האצילות מתו�, שלנו הומה

וקל , ואי� בידינו לא לפרט, א� על פי שלא נדע עד מה .העליונה
שההמולה העליונה עסוקה ,  את העניני�,ולא להקציב, וחומר לסכ�

קול דברי� אנו , בכל זאת הננו מקשיבי� הקשבה כללית ,בה�
, �ליימרודי א� על פי שאיננו מאזיני� חתוכי אותיות ופי, �שומעי

 , הוא רק לברר מאותו הקול העליו�,כל עמלנו התורני והמדעי
למע� , ברורי דברי�, כמה שאפשר, באזננו הפנימית שהול� תמיד

, נוכל להציג� לפנינו ולפני זולתנו בצורה המביאה לידי מעשה
 .מסודר ומעור� כראוי ולידי עיו�

 ‰ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ï˘( 
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תנועות הרוח . הגלי� העליוני� פועלי� על נשמתנו בלא הר�
 הפנימיות שלנו הרי ה� תוצאות מאות� ההמיות שהכנור הנשמתי

מתו� הקשבותיו שהוא מקשיב את הד קול האצילות , שלנו הומה
וקל , ואי� בידינו לא לפרט, א� על פי שלא נדע עד מה .העליונה

שההמולה העליונה עסוקה , �ולא להקציב את העניני, וחומר לסכ�
קול דברי� אנו , בכל זאת הננו מקשיבי� הקשבה כללית ,בה�

, מלי�ופירודי , א� על פי שאיננו מאזיני� חתוכי אותיות .שומעי�
 ,כל עמלנו התורני והמדעי הוא רק לברר מאותו הקול העליו�

למע� , ברורי דברי�, כמה שאפשר, באזננו הפנימית שהול� תמיד
, בצורה המביאה לידי מעשה, יג� לפנינו ולפני זולתנונוכל להצ
 .מסודר ומעור� כראוי ולידי עיו�
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חש הוא את שפע , מקשיב הוא הגו� את צלצלי הנשמה ממעל

אי� הוא מפי� קרני� מלאי זיו , אי� הוא הול� ונוזל, התעלומה
אי� הדבור , אי� הוא חודר ויורד עד שבא אל החוש המלולי ,גדול
אי� שהחיי� , והוא סופג אל תוכו את התמצית העליונה, דופק

שומע , הוא מקשיב וחרד .ונשפכי� בתו� כל ניב שפתי� הולכי�
עליו להתאמ� , יודע הוא שעוד רבות עליו לעבוד, ומתגבר

עליו להמלא , והקודש עליו להרחיב את גבולי האור, ולהתחזק

 Â ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ï˘-‰Ï˘(
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חש הוא את שפע , מקשיב הוא הגו� את צלצלי הנשמה ממעל
אי� הוא מפי� קרני� מלאי זיו , אי� הוא הול� ונוזל, התעלומה

אי� הדבור , אי� הוא חודר ויורד עד שבא אל החוש המלולי ,גדול
אי� שהחיי� ,  אל תוכו את התמצית העליונהוהוא סופג, דופק

שומע , הוא מקשיב וחרד .ונשפכי� בתו� כל ניב שפתי� הולכי�
עליו להתאמ� , יודע הוא שעוד רבות עליו לעבוד, ומתגבר

עליו להמלא,והקודשעליו להרחיב את גבולי האור, ולהתחזק
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 .יודע לו' ודבר ד, גבורה וחיי�, ענוה, אמונה, גודל .יודע לו' ודבר ד, גבורה וחיי�, ענוה, אמונה, גודל
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כשהמושגי� העליוני� מתלבשי� בהגיונות קצובי� ובאותיות 

 ת הנשמה התוכית לבושה בגו� חיאאנו רואי� בה� , דבוריות
 מקבל הוא שפעת ,שכל מי שמתדבק בהצד החיי של התוכ�, ופועל

 חיי� אפילו על ידי המגע הרוחני שלו ע� האותיות והדבורי�
הוא מסתכל רק על הער� התמונתי ומי ש .בעצמ� בצורת� הקצובה

המורכב בעיניו מחומר ורוח שכל אחד מה� הוא עומד , שבהנוסח
שישפל שפלות חומרית א� הוא מקשר את  לא די, בפני עצמו

אלא שג� ברצותו לקשר את עצמיותו , �לבדנפשיותו בהאותיות 
מפני ,  לא ישפיע הרוח עליו שפעת חיי�,התוכ� בהרוח המחיה את

, אותו בצורה כזאת שאי� בה כח להחיות את אחרי�שהוא מכיר 
 את רכלומ, להחיות לפי השקפתו את גופו וכיו� שאינו יכול
קל וחומר שלא יוכל להחיות ,  הדבוריי�ויהגיונאותיותיו וקצבת 

, על כ� רק אז יגלה אור החיי� שבהתוכני� המקודשי� .את אחרי�
חיות וליצור שיש בו כח אלהי לה, כאשר יוקחו בתור נושא קדוש

 .ועולמי� יצירות

 Ê ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Ï˘-ÂÏ˘( 

zeize`d iig 

כשהמושגי� העליוני� מתלבשי� בהגיונות קצובי� ובאותיות 
 ת הנשמה התוכית לבושה בגו� חיאאנו רואי� בה� , דבוריות

שכל מי שמתדבק בהצד החיי של התוכ� מקבל הוא שפעת , ופועל
 המגע הרוחני שלו ע� האותיות והדבורי�חיי� אפילו על ידי 

ומי שהוא מסתכל רק על הער� התמונתי  .בעצמ� בצורת� הקצובה
שכל אחד מה� הוא עומד , המורכב בעיניו מחומר ורוח, שבהנוסח

שישפל שפלות חומרית א� הוא מקשר את  לא די, בפני עצמו
אלא שג� ברצותו לקשר את עצמיותו , לבד�נפשיותו בהאותיות 

מפני ,  לא ישפיע הרוח עליו שפעת חיי�,התוכ� ח המחיה אתבהרו
, שהוא מכיר אותו בצורה כזאת שאי� בה כח להחיות את אחרי�

 את רכלומ, להחיות לפי השקפתו את גופו וכיו� שאינו יכול
קל וחומר שלא יוכל להחיות את ,  הדבוריי�הגיונואותיותיו וקצבת 

, התוכני� המקודשי�על כ� רק אז יגלה אור החיי� שב .אחרי�
שיש בו כח אלהי להחיות וליצור , כאשר יוקחו בתור נושא קדוש

 .ועולמי� יצירות
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שה� מתנוצצות בו מעול� , כח החיי� מלא הוא אותיות רוחניות

 שמוצאי� קוי� קטני� את מרכז� בהויתו של, המלא זיו עליו�
רק מקצה , המבטאיותבי� המחשביות בי� , והאותיות .האד�

 מלאי זיו ,והמו� חיי� עליוני�, התחתיתי שלה� ה� מורגשות
ויותר מזה לאי� ק� קשור בה� , בה� ואצור בקרב�  כלוא,ותפארת

הרי מתגלה אצלו חלק ,  כל מה שלומד האד� יותר.למעלה למעלה
הדבור  .שה� מקורי החיי� שבכל היש, העצמיות שלו מהאותיות

 ע� רהחפ� מקוש, שהוא אור חיי� מלא, מתנוצ� הוא מהחפ�
, בחמדת� לוקחי לב, וה� כול� אורות חיי� מאירי�, הציור והשכל

שאי� ק� , שואפי� להשתל� בהכרה של התרוממות אל כבוד אל חי
כרותי , מה טובו ויפו נועמי עדניה� של חסידי עול� .לחמדת נועמו
ה את י� לאורו המחיא וצמ,ההולכי� תמיד בדרכיו, ברית אלהי�

 .הכל

 Á ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÏ˘( 
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שה� מתנוצצות בו מעול� , כח החיי� מלא הוא אותיות רוחניות
 שמוצאי� קוי� קטני� את מרכז� בהויתו של, המלא זיו עליו�

רק מקצה , בי� המבטאיות, בי� המחשביות, והאותיות .האד�
 עליוני� מלאי זיו ותפארת והמו� חיי�, התחתיתי שלה� ה� מורגשות

ויותר מזה לאי� ק� קשור בה� למעלה , ואצור בקרב�, בה� כלוא
הרי מתגלה אצלו חלק ,  כל מה שלומד האד� יותר.למעלה

הדבור  .שה� מקורי החיי� שבכל היש, העצמיות שלו מהאותיות
 ע� רהחפ� מקוש, שהוא אור חיי� מלא, מתנוצ� הוא מהחפ�

, בחמדת� לוקחי לב,  אורות חיי� מאירי�וה� כול�, הציור והשכל
שאי� ק� , שואפי� להשתל� בהכרה של התרוממות אל כבוד אל חי

כרותי , מה טובו ויפו נועמי עדניה� של חסידי עול� .לחמדת נועמו
המחיה את , ההולכי� תמיד בדרכיו וצמצי� לאורו, ברית אלהי�

 .הכל
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מסביבה , ות מתפר� אל תוכנו מהעול� החיצוניזר� גדול של הופע

נקלטי�  דוגמת גרעיני� באי� מבחו�, וה� יוצרות בנו ציורי�, שלנו
, וזר� עוד יותר גדול הול� ופור� תמיד מבפני�. בשדה ומצמיחי�

אלה . עולמות בונה, מצייר ציורי�, היוצר יצירות, ממעי� נשמתנו
,  ה� בחוקיה�משתתפי�, הזרמי� תמיד נפגשי� ה� זה בזה

איתני� הללו  החכו� התדירי של כחות. ומתנגדי� ה� בתכונותיה�
ושפעת כח , ור היצירה המלוליתאיוצר בקרבנו את , בתוכיותנו

מחבור� של שני  וצמחי� משותפי�, הול� ודופק על אורגני המבטא
ודבורינו הולכי� , הולכי� ונצמחי�, צונייהפנימי והח, הזרמי�

  .ושוטפי�
כשמתחברי� . פועל בעצמו ועל עצמו, רוחני מכה גלי�הציור ה

,  מלאת הציורי�141 היא האצילות הרוחנית140קהקונז, הכחות
, אל האורג� הבשרי, תמיד את חדושיה כמעי� שאינו פוסק המזרמת

וראשית התפצלות העורקי� , פועלת היא על מרכז החיי�
מעי� וה. עד שבא ניב שפה, והחזו� הפנימי הול� ופור� ,�יהמבטאי

ותאות , אוצר המחשבה נדחק מהמו� ציוריו, הוא בתחלה מלא
ונפש חיה היא רוח , ומרוב עושר נברא הניב, דוחקת ההבעה
 אי� בה� אותה ,העופות המסוגלי� ללימוד מבטאי� .ממללא

לא התרוממו אל המעי� המלולי שעומד ברו� , הסגולה היוצרת
, גניה� למבטאי�המכשיר את אור, קבול קט� יש בה�  רק כלי.עול�

אבל הדבריות בעצמה  .הבאי� מהשפעת האד� החיצונה עליה�
, כי א� במציאות הציורית, לא במבטא נמצא אותה, סגולתה

כלומר קוד� , המבטאית ההולכת ופוריה ג� טר� שבאה היכולת
שכבש הרוח הפנימי את הבשר המגול� ושיעבד אותו לציוריו 

 .האידיאיי�
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מסביבה , זר� גדול של הופעות מתפר� אל תוכנו מהעול� החיצוני
נקלטי�  דוגמת גרעיני� באי� מבחו�, וה� יוצרות בנו ציורי�, שלנו

, וזר� עוד יותר גדול הול� ופור� תמיד מבפני�. בשדה ומצמיחי�
אלה . ותעולמ בונה, מצייר ציורי�, היוצר יצירות, ממעי� נשמתנו

, משתתפי� ה� בחוקיה�, הזרמי� תמיד נפגשי� ה� זה בזה
איתני� הללו  החכו� התדירי של כחות. ומתנגדי� ה� בתכונותיה�

ושפעת כח , ור היצירה המלוליתאיוצר בקרבנו את , בתוכיותנו
מחבור� של  ,וצמחי� משותפי�, הול� ודופק על אורגני המבטא

ודבורינו הולכי� , י� ונצמחי�הולכ, הפנימי והחצוני, שני הזרמי�
. פועל בעצמו ועל עצמו, הציור הרוחני מכה גלי� .ושוטפי�

 היא האצילות הרוחנית מלאת ונזנקה, כשמתחברי� הכחות
אל , כמעי� שאינו פוסק, תמיד את חדושיה המזרמת, הציורי�

וראשית התפצלות , פועלת היא על מרכז החיי�, האורג� הבשרי
. עד שבא ניב שפה, חזו� הפנימי הול� ופור�וה ,העורקי� המבטאי�

, אוצר המחשבה נדחק מהמו� ציוריו, והמעי� הוא בתחלה מלא
ונפש חיה היא רוח , ומרוב עושר נברא הניב, דוחקת ותאות ההבעה

העופות המסוגלי� ללימוד מבטאי� אי� בה� אותה  .ממללא
שעומד ברו� , לא התרוממו אל המעי� המלולי, הסגולה היוצרת

, המכשיר את אורגניה� למבטאי�, קבול קט� יש בה� רק כלי, ול�ע
אבל הדבריות בעצמה  .הבאי� מהשפעת האד� החיצונה עליה�

, כי א� במציאות הציורית, לא במבטא נמצא אותה, סגולתה
כלומר קוד� , המבטאית ההולכת ופוריה ג� טר� שבאה היכולת

 לציוריו ושיעבד אותו, שכבש הרוח הפנימי את הבשר המגול�
 .האידיאיי�
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, כשאנחנו אומרי� שהאד� לא לבד שהוא מושפע מהעול� כולו

 , עצמית,והשפעתו היא השפעה כבירה, הוא משפיע עליוyאלא 
, כלומר לא רק אותה ההשפעה החלקית,  ורוחנית חיובית,כללית

, שאנו רואי� שהאד� מכריח כחות הטבע להשתמש לרצונו
כי כל זה הוא , וכאלה עושי� דברו, החשמל, המי�, האש ,טורהקי

בכל , כי א� העצמיות אשר להעול�, רק בחלק מוגבל ושטחי
מתיחשת אליו יחש של שעבוד ושל קבלת , הקיפה מילואה ובכל

הרינו , ובהיותנו אומרי� ככה,  ככה תאמר תורת הרזי�� השפעה
היא פועלת שיש מזיגה עצמית בי� הנשמתיות ש גוזרי� לומר
וכשאנו אומרי� שהאד�  . לנשמיותו של האד�,בעול� כולו

שבעלי חיי� , יראי� ממנו, נקרא עליו' כשרואי� שש� ד, בהתעלותו
אבני השדה ברית� וחית השדה  ע�, וכחות הטבע מוכני� לעבדו

כשבני אד� פראי� חזקי מצח נכנעי� מפני הוד אצילות , השלמה ל�
הכל , בוד מוסר שדי ויראת שמי�וכ שבנשמה מלאה חכמת אלהי�

, גדועה, גרגרית, שלא יש נשמה בודדת, מולי� אותנו למקו� אחד
, וכשהגודל מתבלט. משורג וארוג הכל מחובר, בהויה כולה

מרגישי� הרגשה טמירית מעצמיות� , הניצוצות הקטני� מתלבי�
היו בקרב� קוי� יחושיי� להנשגב  א� לא. שיש כא� נשגב ונער�

,  דני� לומר, לפי זה,אי� אנו .א היו מרגישי� כלו�ל, והנער�
שבדומ� הוא ,  ולא שאור החיי�,שנשמת הבהמה כלה היא לגמרי

הוא דבר קרוע מגודל , מעט ובחי יותר, ובצומח ניעור קצת, נרד�
יהיוע� החיי� גדול ונשגב הוא עפ, אלא הכל הול� ומצטר�, הכל
.  וצפרי שמיאחיות ברא  תחתוהי תטלל,ה שגיאי שפיר ואנב142

זרוע הוא על כל , של האושר והטוב, הגלגל הגדול של החיי�
 וסדר, לרבי רבבות אי� ק�,  גדולי� וקטני�,גדותיו כוכבי� מאירי�

 שזקוקי� , החכמה הגדולה.נעלה ומשטר ויחס נפלא ביניה� נמצא
 , הוא כולל את הכל,שהוד אלהי� מיוחס לנו, אנו לגדולה מוחלטת

בהתפעלות , בחידור הבנתו, בהערצתו, בחבתו, והיחס בכל ערכיו
,  שלמעלה מכל הגה של ער�,החיי� הרוחניי� מיוקר ערכו

של , של יראה ושל אהבה, שמתבטא בתפארת של עבודת שמי�
  הכל עולה בסדר� נקרא עליו' לכל מה שש� ד, סילוד ושל חרדה

 .של� ומחוטב
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, שהאד� לא לבד שהוא מושפע מהעול� כולו, כשאנחנו אומרי�
 ,והשפעתו היא השפעה כבירה עצמית, אלא הוא משפיע עליו
, כלומר לא רק אותה ההשפעה החלקית, כללית ורוחנית חיובית

, שאנו רואי� שהאד� מכריח כחות הטבע להשתמש לרצונו
כי כל זה הוא , וכאלה עושי� דברו, החשמל, המי�, האש ,הקיטור

בכל , כי א� העצמיות אשר להעול�, רק בחלק מוגבל ושטחי
מתיחשת אליו יחש של שעבוד ושל קבלת , הקיפה מילואה ובכל

הרינו , ובהיותנו אומרי� ככה, ככה תאמר תורת הרזי�, השפעה
שיש מזיגה עצמית בי� הנשמתיות שהיא פועלת  גוזרי� לומר

שהאד� , כשאנו אומרי�ו .בעול� כולו לנשמיותו של האד�
שבעלי חיי� , יראי� ממנו, נקרא עליו' כשרואי� שש� ד, בהתעלותו

אבני השדה ברית� וחית השדה  ע�, וכחות הטבע מוכני� לעבדו
כשבני אד� פראי� חזקי מצח נכנעי� מפני הוד אצילות , השלמה ל�

הכל , וכבוד מוסר שדי ויראת שמי� ,שבנשמה מלאה חכמת אלהי�
, גדועה, גרגרית, שלא יש נשמה בודדת, ו למקו� אחדמולי� אותנ
, וכשהגודל מתבלט. משורג וארוג  הכל מחובר`l`, בהויה כולה

, מרגישי� הרגשה טמירית מעצמיות�, הניצוצות הקטני� מתלבי�
היו בקרב� קוי� יחושיי� להנשגב  א� לא. שיש כא� נשגב ונער�

שנשמת ,  דני� לומראי� אנו לפי זה .לא היו מרגישי� כלו�, והנער�
, שבדומ� הוא נרד�, הבהמה כלה היא לגמרי ולא שאור החיי�

, הוא דבר קרוע מגודל הכל, מעט ובחי יותר, ובצומח ניעור קצת
וע� החיי� גדול ונשגב הוא עפיה שפיר , אלא הכל הול� ומצטר�

הגלגל הגדול . חיות ברא וצפרי שמיא ואנבה שגיא תחתוהי תטלל
זרוע הוא על כל גדותיו כוכבי� , שר והטובשל האו, של החיי�

נעלה ומשטר  וסדר, לרבי רבבות אי� ק�, מאירי� גדולי� וקטני�
 החכמה הגדולה שזקוקי� אנו לגדולה .ויחס נפלא ביניה� נמצא

והיחס בכל  ,הוא כולל את הכל. שהוד אלהי� מיוחס לנו, מוחלטת
יי� בהתפעלות הח, בחידור הבנתו, בהערצתו, בחבתו, ערכיו

שמתבטא  הרוחניי� מיוקר ערכו שלמעלה מכל הגה של ער�
של סילוד ושל , של יראה ושל אהבה, בתפארת של עבודת שמי�

 .של� ומחוטב הכל עולה בסדר, נקרא עליו' לכל מה שש� ד, חרדה
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שהוא יסוד , במחשבה ובחשק הלב, ר� של הדבקות האלהיתוהצ

 בא ודופק בחזקה בהרגשת הנשמהשהוא , האמונה בחיי�
צור� זה מקורו , מדותיה וידיעותיה, המוכשרת לזה מצד דרכי חייה

. ביחד שצרור החיי� הכלליי� אגוד הוא, הוא בההתאגדות הכללית
ועל פי מדה מיוחדה הקרבה הזאת מאגדת את הנשמות של כל 

, בכללותו ובמדה יותר רחבה את כל האד� יחד, פרטי ישראל ביחד
ובמדה יותר מורחבת מתאגד ביחד כל , וד הצל� האלהי הכלליבאיג

האר� נפש  תוצא, צרור החיי� של כל אשר נשמת רוח חיי� באפיו
, ובמדה המתרחבת ביותר,  זו נפשו של אד� הראשו�,חיה למינה

 .והנעשה  הנוצר,כל הנברא, עובר גבול האחדות על כל המצוי
וא דבר של מציאות שה, ומיסוד האחדות שבצורות הכלליות הללו

שבאמת  .עליונה בא הצור� העליו� לקרבת אלהי� ולדבקות, בפועל
בעת אשר , לא את עצמיותו לבד האד� מעלה ברוממותו המקודשת

מקשקש לפניו  בעת שרוח הקודש, חדות אלהי� עליונה תמלאהו
כי א� את הכל , ולבו מלא על כל גדותיו אהבה לכל היצור, כזוג

וכל נשמה יותר  .כל היש, כל החי, שמהאת כל הנ, הוא מעלה
וישנ�  . מרגשת בעתי� יותר תכופות את הצור� הגדול הזה,עליונה

שמעול� אי� עליה עליונה זו של דבקות , גדולי נשמה, אדירי אמונה
מדריכי , העול� וה� ה� יסודי. אלהית מאירה ושמחה סרה מאת�

 הצדדי� וכל. המרבי� בו שלו� ואושר, משכלליו ומיסדיו, התבל
, הממלכתיות כל העצות, של ההטבות והעליות למצב החיי�

אינ� כי א� קטעי� קטני� מגדולת , וכדומה, הכתתיות, הספרותיות
שלה� מצד  שאור החיי� הגדול, פעולת� של גדולי נשמה הללו

ובזכות� המחשבה . קו� ואורהיעצמו ממלא את העול� כולו ת
לשפר ,טיבימרבה לה ומתהפכת לכח פועל ו,שבאד� הכללי חיה
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שהוא יסוד , במחשבה ובחשק הלב, הצר� של הדבקות האלהית
 שהוא בא ודופק בחזקה בהרגשת הנשמה, האמונה בחיי�

צור� זה מקורו , מדותיה וידיעותיה, המוכשרת לזה מצד דרכי חייה
. ביחד שצרור החיי� הכלליי� אגוד הוא, הוא בההתאגדות הכללית

ועל פי מדה מיוחדה הקרבה הזאת מאגדת את הנשמות של כל 
, בכללותו ובמדה יותר רחבה את כל האד� יחד, דפרטי ישראל ביח

ובמדה יותר מורחבת מתאגד ביחד כל , באיגוד הצל� האלהי הכללי
האר� נפש  תוצא, צרור החיי� של כל אשר נשמת רוח חיי� באפיו

, ובמדה המתרחבת ביותר, חיה למינה זו נפשו של אד� הראשו�
 .הנעשהו כל הנברא הנוצר, עובר גבול האחדות על כל המצוי

שהוא דבר של מציאות , ומיסוד האחדות שבצורות הכלליות הללו
שבאמת  .עליונה בא הצור� העליו� לקרבת אלהי� ולדבקות, בפועל

בעת אשר , לא את עצמיותו לבד האד� מעלה ברוממותו המקודשת
מקשקש לפניו  בעת שרוח הקודש, חדות אלהי� עליונה תמלאהו

כי א� את הכל , בה לכל היצורולבו מלא על כל גדותיו אה, כזוג
וכל נשמה יותר  .כל היש, כל החי, את כל הנשמה, הוא מעלה

וישנ�  .עליונה מרגשת בעתי� יותר תכופות את הצור� הגדול הזה
שמעול� אי� עליה עליונה זו של דבקות , גדולי נשמה, אדירי אמונה

מדריכי , העול� וה� ה� יסודי. סרה מאת�, מאירה ושמחה, אלהית
וכל הצדדי� . המרבי� בו שלו� ואושר, משכלליו ומיסדיו, בלהת

, הממלכתיות כל העצות, של ההטבות והעליות למצב החיי�
אינ� כי א� קטעי� קטני� מגדולת , וכדומה, הכתתיות, הספרותיות

שלה� מצד  שאור החיי� הגדול, פעולת� של גדולי נשמה הללו
ת� המחשבה ובזכו. עצמו ממלא את העול� כולו תקו� ואורה

לשפר ,שבאד� הכללי חיה ומתהפכת לכח פועל ומרבה להטיב
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, הכלליי� והפרטיי�, ולהעלות את החיי� הלאומיי� והאנושיי�
 זני�ו בי מלכי� ימלכו ור.אל מעלת� העליונה, ר דרגהחדרגה א

 .בי שרי� ישרו ונדיבי� כל שפטי אר�, יחקקו צדק

, הכלליי� והפרטיי�, ולהעלות את החיי� הלאומיי� והאנושיי�
  בי מלכי� ימלכו ורזני�.אל מעלת� העליונה, ר דרגהחדרגה א

 .בי שרי� ישרו ונדיבי� כל שפטי אר�, יחוקקו צדק
Â Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 . בעול� מלא של אור ושל חיי� את� שרויי�,אומרת לנו הרזיות

שאת� תמיד , את עשירות המציאות, דעו את הישות הגדולה
. קנותה ובחברותיותהיבדי,  בתפארתה,הסתכלו בגדלה. נפגשי� בה

 .הפועלי� תמיד כל זיו ותפארה, מחוברי� להלגיוני� החיי� היו
 תמיד ,ימי� יש לכ� עסקיע� דברי� חיי� וק, בכל פנה שאת� פוני�

בשיג ושיח ע� משאות נפש ויקרת , פועלי� פעולות נמרצות את�
 בכל פעולותיכ� את� נפגשי� בניצוצות מלאי� חיי�. חיי� רענני�

את� עוזרי� אות� ,  לעלות לרו� רמי�˘ÓÂÌÈ¯¯Âשואפי� , ואור
 אי� זה צללי� ,זיו החכמה שאת� משיגי� .וה� עוזרי� אתכ�

 שאי� בה כלו� עד שתבוא קלושי� של איזה זהרורית רוחנית
‰‰Ï‚¯‰המתודעי� , אלה ה� בני עול� עומד , והמדעות אליכ�

ידיעות משלומ� , השולחי� לכ� ממרחקי� בשורות טובות, אליכ�
 הנכ� ,כשאת� מתעלי� .לכ� שלו� ובשלומ�, ומצב� האית�

והכל  .אל סביבות יותר נהדרות, מתרוממי� אל סיעות יותר עליונות
כי לא . ונאזר בתפארה, בסידור נאדר בקודש, � הומה ושוא,חושק
אלהינו '  כי באור פני� נתת לנו ד. כי הוא חייכ�,ק הוא מכ�ידבר ר

 .תורת חיי�

 ·È ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Ó˘( 

miigd eif 

 .בעול� מלא של אור ושל חיי� את� שרויי�, אומרת לנו הרזיות
 שאת� תמיד ,את עשירות המציאות, דעו את הישות הגדולה

. בדיקנותה ובחברותיותה,  בתפארתה,הסתכלו בגדלה. נפגשי� בה
 .הפועלי� תמיד כל זיו ותפארה, מחוברי� להלגיוני� החיי� היו

תמיד , ע� דברי� חיי� וקימי� יש לכ� עסק, בכל פנה שאת� פוני�
בשיג ושיח ע� משאות נפש ויקרת , פועלי� פעולות נמרצות את�

 ולותיכ� את� נפגשי� בניצוצות מלאי� חיי�בכל פע. חיי� רענני�
את� עוזרי� אות� ,  לעלות לרו� רמי�ÌÈ˜˜Â˙˘ÓÂשואפי� , ואור

זיו החכמה שאת� משיגי� אי� זה צללי�  .וה� עוזרי� אתכ�
עד שתבוא , שאי� בה כלו�, קלושי� של איזה זהרורית רוחנית

‰˘È¯„‰המתודעי� , אלה ה� בני עול� עומד , והמדעות אליכ�
ידיעות משלומ� , השולחי� לכ� ממרחקי� בשורות טובות, יכ�אל

כשאת� מתעלי� הנכ�  .לכ� שלו� ובשלומ�, ומצב� האית�
והכל  .אל סביבות יותר נהדרות, מתרוממי� אל סיעות יותר עליונות

כי לא . ונאזר בתפארה, בסידור נאדר בקודש, חושק הומה ושוא�
אלהינו ' ני� נתת לנו דכי באור פ, דבר רק הוא מכ� כי הוא חייכ�

 .תורת חיי�
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גנזי , מלאה חיי�,  מלאה הוד ויפעה היא,מזהירה היא נשמת העול�

 È‰�� .גדולה ותפארת, מעיני גבורה, אוצרות רוח הקודש, נשמות
‡˘�˙Óמה נהדר . חי העולמי�,  בגאו� למרו� נשמת העולמי�
וראו כי   טעמו,התעדנו בעדני�, נחתבאו רוו , באו התענגו, המחזה
שמעו , למה תשקלו כס� בלא לח� ויגיעכ� בלא לשבעה. 'טוב ד

  .שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדש� נפשכ�
ישנ� דרכי� שעל יד� הנשמה של היחיד ושל העול� מאירה היא 

 וישנ� דרכי� כאלה שעל יד� היא.  ומשתלמת בצביונה,באור גדול
,  לשפר� על ידי מיזוגה,וע� החיי� בכלל, מתמזגת ע� יתר הכחות

בהבדלי� , ופרטיה�. האצילות שלה  ולהקנות לה� מאושר,לעדנ�
והצדדי� המעורבי� ששני הכחות יחדו , הדקי� שבי� אלה הגדרי�

 .לאי� חקר רבי� ה�, משתמשי� בה�

 ‚È ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÓ˘( 

mlerd znyp 

גנזי , מלאה חיי�, הוד ויפעה היאמלאה . מזהירה היא נשמת העול�
‰��Â  .גדולה ותפארת, מעיני גבורה, אוצרות רוח הקודש, נשמות

ÌÈ‡˘�˙Óמה נהדר . חי העולמי�,  בגאו� למרו� נשמת העולמי�
וראו כי  טעמו. התעדנו בעדני�, באו רוו נחת, באו התענגו, המחזה
ו שמע, למה תשקלו כס� בלוא לח� ויגיעכ� בלוא לשבעה. 'טוב ד

ישנ� דרכי� שעל יד�  .שמוע אלי ואכלו טוב ותתענג בדש� נפשכ�
הנשמה של היחיד ושל העול� מאירה היא באור גדול ומשתלמת 

מתמזגת ע� יתר  וישנ� דרכי� כאלה שעל יד� היא. בצביונה
לעדנ� ולהקנות ,  לשפר� על ידי מיזוגה,וע� החיי� בכלל, הכחות

בדלי� הדקי� שבי� אלה בה, ופרטיה�. האצילות שלה לה� מאושר
, והצדדי� המעורבי� ששני הכחות יחדו משתמשי� בה�, הגדרי�

 .לאי� חקר רבי� ה�
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מצד השירה והפיוט , ולוגיהחבפסי, כש� שמדברי� בחכמת הנפש

 ובמדע מצד הופעותיה בחיי�, שבהסתכלות פנימית במעמקיה
מצד ,  בתור נפש ההויה,ותכ� מדברי� באצילות האלה, הגלויי�

 ומצד המדע, באור הפנימי, הסתכלות השירית שברוח הקודש
והנשמה  .בכלי�, המעשי� והחזיונות, האלהי בהופעות הסדרי�

והאצילות , ולוגיה המתגלי�חעצמה מתעלה היא מחוקי הפסי
  .האלהית היא ממעל להבריאה

נו וכח  להתקבלות� בשכלביחשכל הנסתרות אנחנו צריכי� לצייר� 
להשער   ובזה אנו נכנסי�. בהיותו מואר מאור השכל,המדמה שלנו

החיצו� של כל הידיעות החמודות בדברי� שה� למעלה מ� 
  אי� כל הדברי� ה� נמצאי�,ואחר שיבוסס לנו הציור. החושי�

אז יכולי� אנו כבר ,  ביחש לציורינו השכליי�רוחני אמיתיבמציאות 
ממעל  אות הרחבה של הרוחניותל מציעלהרחיב את גבול מדענו 

אבל א� לא נבא בהדרגה מהציור הפנימי שבקרבנו אל . תנוילהוי
 לא נמצא כלל מה שאנחנו חפצי� מההשגות, העול� החיצו�

 .רוחניותה

 „È ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÓ˘( 

diedd ytp 

מצד השירה והפיוט , ולוגיהכבפסי, כש� שמדברי� בחכמת הנפש
 ובמדע מצד הופעותיה בחיי�, מית במעמקיהשבהסתכלות פני

מצד , כ� מדברי� באצילות האלהות בתור נפש ההויה, הגלויי�
 ומצד המדע, באור הפנימי, הסתכלות השירית שברוח הקודש

והנשמה  .בכלי�, המעשי� והחזיונות, בהופעות הסדרי�, האלהי
והאצילות , ולוגיה המתגלי�כעצמה מתעלה היא מחוקי הפסי

כל הנסתרות אנחנו צריכי� לצייר�  .היא ממעל להבריאההאלהית 
 להתקבלות� בשכלנו וכח המדמה שלנו בהיותו מואר מאור ביחוש
להשער החיצו� של כל הידיעות החמודות  ובזה אנו נכנסי�, השכל

ואחר שיבוסס לנו הציור אי� כל . בדברי� שה� למעלה מ� החושי�
 ביחש לציורינו רוחנית אמיתיתבמציאות  הדברי� ה� נמצאי�

מציאות dל עאז יכולי� אנו כבר להרחיב את גבול מדענו , השכליי�
אבל א� לא נבא בהדרגה . ממעל להויתנו הרחבה של הרוחניות

לא נמצא כלל מה , מהציור הפנימי שבקרבנו אל העול� החיצו�
 .רוחניות השאנחנו חפצי� מההשגות
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ודית על דבר האצילות האלהית בתור כמה נאה היא המחשבה הס

 כל, כל הצדק, כל העז, כל היופי, כל החיי�, מקור כל ההויה כולה
מה גדולה היא השפעתה של . כל ההתעלות, כל הסדר, הטוב

כמה עומק של הגיו� עליו� , מחשבת אמת זאת על כל מהלכי החיי�
, ומבוע של יצירת נשמות עליונות, כמה הוד נער� של מוסר, בה יש

, היותה, האצילות האלהית .יש בה, כבירות וטהורות, קדושות
eלאושרה , אי� סו� לאחדותה, אי� ק� לחופש שלה, מהוה את הכל

כל פלגי ,  כל ימי השירה.וגוניה לזהרה ושפעת כחותיה, ותמותה
הכל , כל השחוק ושמחת העדני�, כל עזוז החיי�, נחלי ההכרה

בכל ,  הדר נשמת נשמתהאת בכל היא משפעת, ממנה הול� ונוזל
 .כבודה ותשועתה, מורד עמוק עד עמקי תהומות מגעת הופעתה

 הול� ,הרצו� התמי� והבהיר של האד� כבר הוא תופס קצה זיווה

 ÂË ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÓ˘( 

zidl`d zeliv`d 

בתור , כמה נאה היא המחשבה הסודית על דבר האצילות האלהית
 כל, כל הצדק, כל העז, כל היופי, כל החיי�, מקור כל ההויה כולה

מה גדולה היא השפעתה של . כל ההתעלות, כל הסדר, הטוב
כמה עומק של הגיו� עליו� , מחשבת אמת זאת על כל מהלכי החיי�

,  של יצירת נשמות עליונותומבוע, כמה הוד נער� של מוסר, בה יש
מהוה , היותה, האצילות האלהית .יש בה, כבירות וטהורות, קדושות

לאושרה , אי� סו� לאחדותה, אי� ק� לחופש שלה, את הכל
כל פלגי ,  כל ימי השירה.וגוניה לזהרה ושפעת כחותיה, ותמותה

הכל , כל השחוק ושמחת העדני�, כל עזוז החיי�, נחלי ההכרה
בכל , את הדר נשמת נשמתה בכל היא משפעת, נוזלממנה הול� ו

 .כבודה ותשועתה, מורד עמוק עד עמקי תהומות מגעת הופעתה
 הול�.הרצו� התמי� והבהיר של האד� כבר הוא תופס קצה זיווה
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 לבית� נאוה, לוומר כוכבוד א, מעלה עמו את הכל, הוא ומתעלה
 .לאר� ימי�'  ד,קודש

 לבית� נאוה, כלו אמר כבוד, מעלה עמו את הכל, הוא ומתעלה
 .לאר� ימי�' קודש ד

„� ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
רק נקודתה . ויהג ודאי שרק היא מגלמת את ה,פשיתהנשמה הח

 היא הפועלת, וע� זה היותר תמציתית מתוכיותה, היותר תחתיתית
זה החלק הנמסר . בתור פגישה וחדירה פנימית את המבנה הגופני

 הרחב והמגוו�, להאדריכליות הגופנית הוא נחש� מאורו החפשי
, גשמי והרוחניה, והוא הול� ומתעלה בעילוי הגידול, ברב עשרו

 ע� אוצר החיי� של הנשמה, הול� הוא ומתאחד ע� מקורו הרחב
, מתמלא חכמה וכשרו�, ובהליכתו זו הרי הוא מתקד�. המופשטת

שפעת  שמוסי� בזה, עד שמלא תפקידו בא לו בהתאחדו ע� מקורו
כ� הוא , כמאורע הנשמה ביחש לגו� ויצירתו .כח לו ולמקורו

,  ההויה בכל גדלה הרוהני והחמרי.המאורע בנשמת העול� כולו
הנשמה , עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה, כהתפעלה בעת היצירה

. העולמית החיה והפועלת היא היתה האדריכל פועל הבני�
המטפל , היצירה נשפל ונאפל האור של כח זה בהתגלמותה של

ובשט� הדורות והזמני� הולכת הנשמה העולמית . בדחיית פעליה
.  נשמת כל היקו�,יתהיומתאחדת ע� מקור הו תהולכ, ומתבררת
 . משובב נתיבות לשבת143,גדר פר�

 ÊË ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '�˘( 

zlretd mlerd znyp 

רק נקודתה . ויהגהנשמה החפשית ודאי שרק היא מגלמת את ה
 היא הפועלת, וע� זה היותר תמציתית מתוכיותה, היותר תחתיתית

זה החלק הנמסר .  את המבנה הגופניבתור פגישה וחדירה פנימית
 הרחב והמגוו�, להאדריכליות הגופנית הוא נחש� מאורו החפשי

, הגשמי והרוחני, והוא הול� ומתעלה בעילוי הגידול, ברב עשרו
 ע� אוצר החיי� של הנשמה, הול� הוא ומתאחד ע� מקורו הרחב

, מתמלא חכמה וכשרו�, ובהליכתו זו הרי הוא מתקד�. המופשטת
שפעת  שמוסי� בזה, שמלא תפקידו בא לו בהתאחדו ע� מקורועד 

כ� הוא , כמאורע הנשמה ביחש לגו� ויצירתו .כח לו ולמקורו
, ההויה בכל גדלה הרוהני והחמרי. המאורע בנשמת העול� כולו

הנשמה , עד לא הוקמה הבריאה בתיאוריה, כהתפעלה בעת היצירה
. על הבני�העולמית החיה והפועלת היא היתה האדריכל פו

המטפל , היצירה נשפל ונאפל האור של כח זה בהתגלמותה של
ובשט� הדורות והזמני� הולכת הנשמה העולמית . בדחיית פעליה

גדר . ומתאחדת ע� מקור הויתה נשמת כל היקו� הולכת, ומתבררת
 .פר� משובב נתיבות לשבת
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‡Â¯Â‰�‡ Èי�י� באי� לידי גילואי� החיי,  אי� הנשמות צומחות .

כחוטי  זוהר עליו� יורד, קוי נוגה,  האורות מופיעי�שלמעלהמאוצר 
שתנאי חיי� ותנאי , ממקו� החביו� מזהיר הוא למרכז המיוחד, זהב

רסיסי�   מתנוצצי�,הוו מתו� ערפל הב,ומתחת, גידול מוכני� לה�
, נאחזי� על ידי תנאי החיי� והגידול לעלות לרו� היש, מוצלי�

כה צ� ופורח הוא ג� החיי�  .ובמרכז יועדו יחדו והיו לנשמת חיי�
, מה נחמד הוא ג� אלהי� זה. ולאד� בהדר תפארתו, אשר לכל חי

וא�  .ומתרומ�  הול� הלו�,dlrzne jled ,ההול� ומתבס�
, סו� כל סו� מפכה הוא מעינו החי, תקופות ירידה ג� ה� שתו עליו

וקצב הנה בא  אשר אי� לו ער�ואשרו , הול� הוא בבטחה אל אשרו
 לאה, הכל ישוקה עונג ועד�, שהכל ימלא אור, והיו� הגדול, יבא

 .האירה מכבודו והאר�, וכבוד אלהי ישראל בא מדר� הקדי�. יפוח
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Â�‡ ÌÈ‡Â¯Âאי� החיי� באי� לידי גילוי�,  אי� הנשמות צומחות. 
 זוהר עליו� יורד, קוי נוגה, האורות מופיעי�, של מעלהמאוצר 

שתנאי חיי� , ממקו� החביו� מזהיר הוא למרכז המיוחד, כחוטי זהב
 ומתחת מתו� ערפל הבהו מתנוצצי�, ותנאי גידול מוכני� לה�

נאחזי� על ידי תנאי החיי� והגידול לעלות לרו� , רסיסי� מוצלי�
כה צ� ופורח הוא ג�  .יו לנשמת חיי�וה. ובמרכז יועדו יחדו, היש

מה נחמד הוא ג� . ולאד� בהדר תפארתו, אשר לכל חי, החיי�
וא� תקופות  .ומתרומ� הול� הלו�, ההול� ומתבס�, אלהי� זה

הול� , סו� כל סו� מפכה הוא מעינו החי, ירידה ג� ה� שתו עליו
, וקצב הנה בא יבא ואשרו אשר אי� לו ער�, הוא בבטחה אל אשרו

.  יפוחהוא, הכל ישוקה עונג ועד�, שהכל ימלא אור, והיו� הגדול
 .האירה מכבודו והאר�, וכבוד אלהי ישראל בא מדר� הקדי�
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בכל ,  המלא בכל היש כולו,למה לא נבי� את רוח החיי� הגדול

למה לא ננשא את . המוגבלת ובלתי מוגבלת ג� יחד, הבריאה
לאורו , שאי� ק� לעושרו, באור הזוהר הגדול הזהלהביט  נוירעיונ

ולמה לא נחוש שע� כל גדלו וחילו הרי הוא מכוו� לפי , ותפארתו
אבל ,  וצד סתירהו�צד חשב, של מה שיש בו צד הגבלה המדה

הרי הוא באי� ערו� , בכליל שלמות תפארתו, המקור הנאדר בקודש
יי� אשר ונשגב מכל האיתניות ואור הקודש של רוח הח מפואר

 ,והאידיאליות המשותפת לכליל תפארת הרוח .בעולמי� כול�
הנובע ממקור אלהי� חיי� להוסי� עז ועצמת אור וחיל ברוח החיי� 

מתאחדת ע� האידיאליות הנשגבה של רוח החיי� , ליצור כולו אשר
 וברוח האצילי אשר לחפ� החפשי של. אשר במלא כל העולמי�

, וכל דומיו,  של האד� בעולמנוכערכו, מעולה ומפותח שביצורי�
ש�  ,יר ומחיה ביקר תפארתאשה� יונקי� מאותו הזיו והיסוד המ

וחסד ואמת , וצדק ושלו� נשקו .מתאחדת האידיאליות הקבוצה
וממאפלי הסתר בא . אמת מאר� תצמח וצדק משמי� נשק�, נפגשו

 .שכולו אומר כבוד, ברור  לשכלולו של עול�,אור בהיר
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בכל , למה לא נבי� את רוח החיי� הגדול המלא בכל היש כולו
למה לא ננשא את . המוגבלת ובלתי מוגבלת ג� יחד, הבריאה
לאורו , שאי� ק� לעושרו, להביט באור הזוהר הגדול הזה רעיוננו

לפי ולמה לא נחוש שע� כל גדלו וחילו הרי הוא מכוו� , ותפארתו
אבל ,  וצד סתירהו�צד חשב, של מה שיש בו צד הגבלה המדה

הרי הוא באי� ערו� , בכליל שלמות תפארתו, המקור הנאדר בקודש
ונשגב מכל האיתניות ואור הקודש של רוח החיי� אשר  מפואר

המשותפת לכליל , dpeilrd, והאידיאליות .בעולמי� כול�
� עז ועצמת אור להוסי, תפארת הרוח הנובע ממקור אלהי� חיי�

מתאחדת ע� האידיאליות , ליצור כולו וחיל ברוח החיי� אשר
וברוח האצילי . הנשגבה של רוח החיי� אשר במלא כל העולמי�

כערכו של , מעולה ומפותח שביצורי� אשר לחפ� החפשי של
יר אשה� יונקי� מאותו הזיו והיסוד המ, וכל דומיו, האד� בעולמנו

וצדק  .חדת האידיאליות הקבוצהש� מתא ,ומחיה ביקר תפארת
אמת מאר� תצמח וצדק משמי� , וחסד ואמת נפגשו, ושלו� נשקו

, ברור וממאפלי הסתר בא אור בהיר לשכלולו של עול�. נשק�
 .שכולו אומר כבוד
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המאירי� את האופקי� , כיצד יוצאי� האידיאלי� הרגילי�
 ,� שה� עומדי� ברו� עול�מתו� האידיאלי� הנשגבי, המוגבלי�

האידיאלי� הנשגבי� .  קצב ומדה,למעלה מכל גבול למעלה
ג� הגבולי� . בתעצומת� ה� מתפשטי� בכל ההמשכי� כול�

נכללי� ה� במדה בלתי גבולית בתו� המרומי� , והמצרי� כול�
אמנ� חו� מההתפשטות שהתוכ� הגבולי הכלול  .הבלתי גבולי�

ט עד למטה מטה בתחתית הערכי� מתפש, בהערכי� הבלתי גבולי�
 מצד עצמה גבולית בעצ� הבלתי yi ,שבבלי הגבוליות� הגבולי

ודוקא אותו העתיד להיות גבולי ג� בעמדתו , כלול התוכ� הגבולי
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המאירי� את האופקי� , כיצד יוצאי� האידיאלי� הרגילי�
שה� עומדי� ברו� עול� , מתו� האידיאלי� הנשגבי�, המוגבלי�

האידיאלי� הנשגבי� . למעלה מכל גבול קצב ומדה למעלה
ג� הגבולי� . שטי� בכל ההמשכי� כול�בתעצומת� ה� מתפ

נכללי� ה� במדה בלתי גבולית בתו� המרומי�  והמצרי� כול�
שהתוכ� הגבולי הכלול , אמנ� חו� מההתפשטות .הבלתי גבולי�

מתפשט עד למטה מטה בתחתית הערכי� , בהערכי� הבלתי גבולי�
 מצד עצמה כלול גבוליותבעצ� הבלתי , שבבלי הגבוליות� הגבולי

ודוקא אותו העתיד להיות גבולי ג� בעמדתו בעצמו, � הגבוליהתוכ
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וכשהתוכ� הגבולי  .הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות בעצמו הרי
 ועומד , מתגמר בציורו, הגנוז בתו� הזיו הבלתי גבולי,הפנימי

המתפשטי� של  מתעלי� ה� כל הערכי�, ת יוצא בצביו� גבולילהיו
וממלאי� ה� ,  ומתעלי� למעלה למעלה,הגבוליות שבבלתי הגבולי

 ,התוכ� הבלתי גבולי זיו חיי� גדול גבולי את הככר המוכ� להחזקת
ומתו� כ� נעשי� אות� הארחי� של . שעתיד להיות עומד לעצמו

מקודרי� מהארת הזיו , �יגבולההתפשטות הגבולית שבער� הבלתי 
,  והזיו הנוס� בתו� החביקה הבלתי גבולית.הנמש� בה� תדיר

דוחק , מצוייר ש� ,העתיד להתחטב בפני עצמו, שהער� הגבולי
, הוא את הערכי� הללו לצאת מתו� ההבלעה הבלתי גבולית

נוהג בכל  וער� זה. ולהגלות בלידה גמורה על השדרה הגבולית
 .בכל אד� ובכל שעה, מדרגהבכל , בכל עול�, עני�

וכשהתוכ� הגבולי הפנימי הגנוז  .הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות הרי
בתו� הזיו הבלתי גבולי מתגמר בציורו ועומד להיות יוצא בצביו� 

המתפשטי� של הגבוליות שבבלתי  מתעלי� ה� כל הערכי�, גבולי
וממלאי� ה� זיו חיי� גדול גבולי , ההגבולי ומתעלי� למעלה למעל

התוכ� הבלתי גבולי שעתיד להיות עומד  את הככר המוכ� להחזקת
ומתו� כ� נעשי� אות� הארחי� של ההתפשטות הגבולית . לעצמו

, מקודרי� מהארת הזיו הנמש� בה� תדיר גבולישבער� הבלתי 
העתיד , שהער� הגבולי, והזיו הנוס� בתו� החביקה הבלתי גבולית

דוחק הוא את הערכי� הללו , מצוייר ש� ,התחטב בפני עצמול
ולהגלות בלידה גמורה על , לצאת מתו� ההבלעה הבלתי גבולית

, בכל מדרגה, בכל עול�, נוהג בכל עני� וער� זה. השדרה הגבולית
 .בכל אד� ובכל שעה
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ושכת נשמתנו מ, כשהננו נשאי� על כנפי נשרי� בעול� הרוחני

הערכי�  וכל, אותנו לדבר ולהגות על דבר הכללי� היותר כוללי�
,  נעשי� לפנינו מוצגי� בחטיבה אחת, שבכל מקצעות חייו,שברוח

ג� ה�  וכל המפלגות, המתחלקת להמו� מפלגות לאי� תכלית
אבל כול� אחוזי� וארוגי� זה , מתחלקות להמו� שבילי� לאי� חקר

אדיר וגדול  שרוח חיי� וכח חיי�, ומחוברי� חיבור אורגני, בזה
, והדברי� הולכי� ומתכללי� .הול� בה� רצוא ושוב כמראה הבזק

, ומנוצצי� זה לזה את ניצוצי אורותיה�, עולמי� שוני� מתאחדי�
, והקודש והחול זה מול זה עומדי� . ושמח ומלא חדוה,והכל עלז

, הוע� כל זה הננו רואי� ביניה� אהבה ואחו, כרת מאדיהבדלת� נ
, מתרומ� בהדר שיגובו, מתנשא ומתעלה הקודש. שלו� ורעות

והחול מתמלא , ושופע ויורד וחודר מטה מטה בגדולת ענותנותו
מתמלא מזיו הדרו , הוא להיות משמש לקודש ושמח, עדנה ועז

ורו� עליו� של שגיבת רוח חיי חיי� הול� ומתגלה  .ומתעטר בפארו
מתמלאות ומתטהרות והנשמות , והעולמי� מתתקני�, לפנינו

ומתו�  .כל החיי� ברכת אלהי� עליו� שפוכה היא ועל, מפגימת�
מלאי הדר , מצולות המחשכי� עולי� ה� לשבע בצחצחות עדני�

, השמח במעשיו , חיי�המחי, פאר ושבח לאל חי העולמי�, הדרי�
 זיבעז, בזליפת שפעת נוע� חסדי חסדיו, ומשמח את כל בריותיו

רי שא, אשרי הע� שככה לו .רת קודש קדשי�באד, גבורת� הנהדרה
, המתלוננת בצלצח עדי עדיי�, הנשמה השוכנת בחביו� אורה
 .עדי עד המוארה באור החסדי� הנאמני�
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נשמתנו מושכת , כשהננו נשאי� על כנפי נשרי� בעול� הרוחני
הערכי�  וכל, לי� היותר כוללי�אותנו לדבר ולהגות על דבר הכל

, שברוח שבכל מקצעות חייו נעשי� לפנינו מוצגי� בחטיבה אחת
ג� ה�  וכל המפלגות, המתחלקת להמו� מפלגות לאי� תכלית

אבל כול� אחוזי� וארוגי� זה , מתחלקות להמו� שבילי� לאי� חקר
אדיר וגדול  שרוח חיי� וכח חיי�, ומחוברי� חיבור אורגני, בזה

, והדברי� הולכי� ומתכללי� .רצוא ושוב כמראה הבזק, בה�הול� 
, ומנוצצי� זה לזה את ניצוצי אורותיה�, עולמי� שוני� מתאחדי�

, והקודש והחול זה מול זה עומדי� .והכל עלז ושמח ומלא חדוה
, וע� כל זה הננו רואי� ביניה� אהבה ואחוה, הבדלת� נכרת מאד

, תרומ� בהדר שיגובומ, מתנשא ומתעלה הקודש. שלו� ורעות
והחול מתמלא , ושופע ויורד וחודר מטה מטה בגדולת ענותנותו

מתמלא מזיו הדרו , הוא להיות משמש לקודש ושמח, עדנה ועז
ורו� עליו� של שגיבת רוח חיי חיי� הול� ומתגלה  .ומתעטר בפארו

והנשמות מתמלאות ומתטהרות , והעולמי� מתתקני�, לפנינו
ומתו�  .י� ברכת אלהי� עליו� שפוכה היאכל החי ועל, מפגימת�

מלאי הדר , מצולות המחשכי� עולי� ה� לשבע בצחצחות עדני�
, השמח במעשיו ,חיי� מחיה, פאר ושבח לאל חי העולמי�, הדרי�

 בעזוז, בזליפת שפעת נוע� חסדי חסדיו, ומשמח את כל בריותיו
י רשא, אשרי הע� שככה לו .באדרת קודש קדשי�, גבורת� הנהדרה

, המתלוננת בצלצח עדי עדיי�, הנשמה השוכנת בחביו� אורה
 .עדי עד המוארה באור החסדי� הנאמני�
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 Ë� ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘)‰˜ÒÙ‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ( 

 
. הננו רואי� את התכונה האורגנית של המציאות החמרית והרוחנית

על  וממילא,  הכללי של הכלשהיחבבטחה יכולי� אנו להשקי� על 
אי� לנו אט� . והכל פועל על הכל, שהכל מתפעל מ� הכלהפעולה 

 .כל שאיננו פועל ונפעל על מלא ובמלא, ולא שרע� רוחני, גשמי
 בכל ,הולכת היא ומתחלשת, אמנ� הפעולה הולכת היא ומתפשטת

יש  .והיא מתגברת כל אשר תקרב אל מרכזה, אשר תתרחק ממרכזה
למקו� על ידי התנועעות הפעולה ממקו� , אמנ� שחילו� הכלי�

ומשוער  ,זה מוחש בעול� הטכני.  מוסיפה היא כח,חילופי תנועות
 .יפה ג� בעול� הרוחני לכל הופעותיו

 ‡Î ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰�˘( 

zipbxe`d dpekzd 

. הננו רואי� את התכונה האורגנית של המציאות החמרית והרוחנית
על  וממילא, הכל הכללי של היחסבבטחה יכולי� אנו להשקי� על 
אי� לנו אט� . והכל פועל על הכל, הפעולה שהכל מתפעל מ� הכל

 .כל שאיננו פועל ונפעל על מלא ובמלא, ולא שרע� רוחני, גשמי
הולכת היא ומתחלשת בכל , אמנ� הפעולה הולכת היא ומתפשטת

יש  .והיא מתגברת כל אשר תקרב אל מרכזה, אשר תתרחק ממרכזה
תנועעות הפעולה ממקו� למקו� על ידי ה, אמנ� שחילו� הכלי�

ומשוער  ,זה מוחש בעול� הטכני. חילופי תנועות מוסיפה היא כח
 .יפה ג� בעול� הרוחני לכל הופעותיו
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על דבר השכלי� , על דבר המציאות הרוחנית, ההשכלה העליונה

 כשהיא, על דבר כל ההויה הנשמתית במלא עול�, הגדולי�
את , את היופי והפאר, מראה היא את הגודל והאומ�, כללתמשת

 עד,  של העולמות העליוני� ועצו� כבוד�,הבני� ואת החיטוב
 כשמתגברת ,וע� זה. שהאד� וכל כחותיו וקרביו מתקשר בזיו�

 ,העושה את כל היש לשיעור קומה רבתי, ההבנה האורגנית בגדלה
מאורעותיו , מתברר מיד היחש הגדול שיש לכל העול� ופרטיו

מי� י הקי, להעולמות העליוני�,הליכותיו וכל ערכיו, ומקריו
' העמידה במקו� הקודש אשר לסוד ד ÁÂ˜˘˙144, ונשאי�

עד , והיא נושאת ברוח האמי� את כל תוכני החיי�, מתגברת
והאישיות כול� מתבררות שהנ� קשורות  שהתנועות החברותיות

, ת האור והזיו העליו�גדולו, בקשר אמי� ע� התנועות רבות החיי�
ויבש וכמוש נראה העול�  .בספירות העליונות של חביוני העז אשר

כל זמ� שלא יפתחו לו השערי� , המוגבל והמצומצ� שלנו
החיי� הרוממי� בעז  כל זמ� שלא יזילו עליו הצנורות,העליוני�

·Î ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰) ‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Â�˘( 

zipbxe`d dpadd 

על דבר השכלי� , על דבר המציאות הרוחנית, ההשכלה העליונה
 כשהיא, על דבר כל ההויה הנשמתית במלא עול�, הגדולי�

את , את היופי והפאר, מראה היא את הגודל והאומ�, משתכללת
 עד, הבני� ואת החיטוב של העולמות העליוני� ועיצו� כבוד�

וע� זה כשמתגברת .  כחותיו וקרביו מתקשר בזיו�שהאד� וכל
 ,העושה את כל היש לשיעור קומה רבתי, ההבנה האורגנית בגדלה

מאורעותיו , מתברר מיד היחש הגדול שיש לכל העול� ופרטיו
 .הליכותיו וכל ערכיו להעולמות העליוני� הקימי� ונשאי�, ומקריו
˙˜ÏÁÂוהיא נושאת , מתגברת'  העמידה במקו� הקודש אשר לסוד ד

 עד שהתנועות החברותיות, ברוח האמי� את כל תוכני החיי�
שהנ� קשורות בקשר אמי� ע� התנועות , והאישיות כול� מתבררות

 של חביוני העז אשר, גדולות האור והזיו העליו�, רבות החיי�
ויבש וכמוש נראה העול� המוגבל והמצומצ�  .בספירות העליונות

כל זמ� שלא יזילו , לו השערי� העליוני�כל זמ� שלא יפתחו , שלנו
,את שט� לשד חיות�, הרוממי� בעז נצח�, החיי�עליו הצנורות
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ËÚ¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
של עומק , בכל בריה רואי� את מסקנת החיי� של שטח רחב מאד

 ומתרוממת כל בריה למעלתה האידיאלית לפי, ורו� גדול ונעלה
 בכל התעוררות של ,בכל רעיו� .בהירות ההשקפה השרשית הזאת

מתגלה לעינינו בריה נפלאה , חיי� רוחני� שאנו רואי� בעול�
 לעלות אל ,הולכי� ומטפסי� ,שהננו חודרי� והולכי�, שבבריות

, הרחבי� והרמי�,  והרשמי� העמוקי�,המקוריות של מהלכי החיי�
, יות שתצאנה אל הפועלוהנט שה� ה� הגורמי� לאות� המחשבות

וכש� שאנו מסתכלי� ברעיונות המשוטטי� .  את מעמד�יקוחזיוש
ותופסי� אנו את , בעול� ותופסי� מקו� בחיי� העומדי� מחו� לנו

כמו כ� אנו , שהוא מתגלה לנו בצורה של גדולה ,יסוד� השרשי
נטיות לבבנו  על, מהלכי רעיונותינו אנו על באי� ג� כ� להסתכל

, שה� ה� עצמנו, רואי� בה� לא רק את עצמ� ואנו, פשנווהגיוני נ
. ית�יהגור� את הו, המסוב� ומתענ�, אלא את כל המרחב הגדול

 אל הסתכלות ,ההסתכלות הצרה של עצמנו ואז אנו באי� מתו�
והחיי� הפנימיי� שלנו מתגלי� אצלנו , רחבה של מדת העול�

חזות נפשנו ובהירות גדולה מופיעה אז במ, בסבותיה� המקוריות
ועל כל המו� ברואי� לאי� ,  על שמי� ועל האר�,על גוי ועל אד�

 .תכלית

 ‚Î ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ê�˘( 

ziyxyd dtwydd 

של עומק , בכל בריה רואי� את מסקנת החיי� של שטח רחב מאד
 לפי, ומתרוממת כל בריה למעלתה האידיאלית, ורו� גדול ונעלה

 בכל התעוררות של ,בכל רעיו� . הזאתבהירות ההשקפה השרשית
מתגלה לעינינו בריה נפלאה , שאנו רואי� בעול�, חיי� רוחני�

הולכי� ומטפסי� לעלות אל  ,שהננו חודרי� והולכי�, שבבריות
, הרחבי� והרמי�, המקוריות של מהלכי החיי� והרשמי� העמוקי�

, והנטיות שתצאנה אל הפועל שה� ה� הגורמי� לאות� המחשבות
וכש� שאנו מסתכלי� ברעיונות המשוטטי� .  את מעמד�שתחזקנהו

ותופסי� אנו את , בעול� ותופסי� מקו� בחיי� העומדי� מחו� לנו
כמו כ� אנו , שהוא מתגלה לנו בצורה של גדולה ,יסוד� השרשי

נטיות לבבנו והגיוני ב, מהלכי רעיונותינו אנובבאי� ג� כ� להסתכל 
אלא את , שה� ה� עצמנו,  את עצמ�רואי� בה� לא רק ואנו, נפשנו

ואז אנו . הגור� את הוית�, המסוב� ומתענ�, כל המרחב הגדול
ההסתכלות הצרה של עצמנו אל הסתכלות רחבה של  באי� מתו�

והחיי� הפנימיי� שלנו מתגלי� אצלנו בסבותיה� , מדת העול�
על גוי ועל , ובהירות גדולה מופיעה אז במחזות נפשנו .המקוריות

 .ועל כל המו� ברואי� לאי� תכלית, על שמי� ועל האר� ,אד�
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שלפעמי� אנו , כל הכשרונות הנפלאי� הנמצאי� בבעלי חיי�

 והאד� לא יוכל להגיע לה� לחקות� כי א�, משתוממי� עליה�
וג� בכל זאת לא יוכל כי א� להיות רק , אחרי למוד גדול וארו�

, ה� באי� אליה�, נת שבכשרונותיה�קרוב לאותה המדה המכוו
אורות החיי� שלה� ה� , גות בעלי החיי� למיניה�ימפני שכל מדר

שנתחלקה  ,מלאה חכמה וכשרו�, שברי� של נשמה גדולה עליונה
וכל סעי� במדתו מאיר בו אותו הצד הבהיר של , לסעיפי� רבי�

אלא שהיא  ,בעלת החכמה והכשרו� המפליא, הנשמה הגדולה
אשר בכל זה הרוש� העצמותי , כטפה מ� הי�,  זעיראבמדה מאד
וכשרו� עצו�  מצד שהיא באה מכללות יסוד חכמה, של הנקודה

ומוציא הוא אל הפועל את כשרונו על פי מעמק , אינו נמחק, ונעלה
שהיתה קנויה עמה בהיותה  על פי אותה המדה, הגדלות של החכמה

 שהיה תכנית ,עצורה ומקושרת בקשר חיי� שלמי� במקורה השל�
 .מדויק של דעת עליו� ערוכה בחשבו�, כליל חכמה

 „Î ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Á�˘( 

zepexykd xewn 

שלפעמי� אנו , כל הכשרונות הנפלאי� הנמצאי� בבעלי חיי�
 והאד� לא יוכל להגיע לה� לחקות� כי א�, משתוממי� עליה�

א� להיות רק וג� בכל זאת לא יוכל כי , אחרי למוד גדול וארו�
 ה� באי� אליה�, קרוב לאותה המדה המכוונת שבכשרונותיה�

אורות החיי� שלה� ה� , מפני שכל מדרגות בעלי החיי� למיניה�
שנתחלקה  ,מלאה חכמה וכשרו�, שברי� של נשמה גדולה עליונה

וכל סעי� במדתו מאיר בו אותו הצד הבהיר של , לסעיפי� רבי�
אלא שהיא  ,כשרו� המפליאבעלת החכמה וה, הנשמה הגדולה

אשר בכל זה הרוש� העצמותי , כטפה מ� הי�, במדה מאד זעירא
וכשרו� עצו�  מצד שהיא באה מכללות יסוד חכמה, של הנקודה

ומוציא הוא אל הפועל את כשרונו על פי מעמק , אינו נמחק, ונעלה
שהיתה קנויה עמה בהיותה  על פי אותה המדה, הגדלות של החכמה

שהיה תכנית , רת בקשר חיי� שלמי� במקורה השל�עצורה ומקוש
 .מדויק של דעת עליו� ערוכה בחשבו�, כליל חכמה
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כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיות , נשמת האד� בהרחבתה
 כל נפש חיה ניצו� הוא מאור האבוקה. של כל הברואי� כול�

יני� כל מי� וכל פרט  רק למראה ע.נשמת האד�, הגדולה הכללית
מאחזת  ,העי� החודרת רואה לבת חיי� גדולה, הוא מצוי בפני עצמו

שבתוכ� חילופי מדרגות רבות במדת , באד� הכללי לכל פלגיו
לחלק  וכל בריאה גלמית מוכשרת היא רק, האור והחו� המתגלה

והכל עורג וחותר לשוב אל האורה , קט� מאור זה המאיר בו
. להיות מואר באורה, האחד ע� נשמת האד�ל, העליונה במילואה

לאוצר , רוחנית מדושנה חיי� ועונג למקורה והיא מתעלה בעפיפות
כשאורה .  נצח והוד,שלמות מוחלטה, שש� עז וחדוה, החיי�

, הכל מרגיש, הכל שמח, מתגלה בכבודו הפנימי של הנשמה
והכל , הוא את�, שהמכו� שאוצר החיי� והאושר שלה� מתגלה בו

 . וחית השדה השלמה ל�,השדה ברית�  ע� אבני.ומתעלהשמח 
והשכל מבררו , הדמיו� תופס את יסוד אחדות עליונה זו בתחלה

 ובאה המציאות הממשית ומראה את חילה במקו� שאור, בסו�
, בנסי� אשר נעשו לצדיקי�, החיי� הפנימיי� הבהיק במלא אורו

 ר אתשהאמונה המזוקקה יודעת לשמו, אנשי מופת בדור דור
המתעלה מכל חכמת לב , הרשימות החיות של האמת הגדולה

  .האד� וכל כשרונותיו בארחות החיי�
, כל החיי� כול�, בנשמתו היסודית של נח נתגלו כל יצורי העול�

 כהמשכת הענ�, ה� באו אליו אל התיבה במשיכה טבעית פנימית
שקיקותו הפנימית העליונה להתהל� את האלהי� התאימה  .לשרשו

איש צדיק ואיש האדמה יחד , � נטיותיו לישוב העול� כולוע
, כינוס� של שני כשרונות הללו ביחד ההא דבר מפליא .בחוברת

אבל הנטיה . שבדורות יותר טובי� היה מבהיק הרבה יותר
שהאבות השליכו , סו� יש לה איזה משקל מכביד האדמתית סו�

הכלול , וכל משא החיי� של המו� יצורי�, מעליה� את משאה
נתהפ� לתוכ� גדול ומאיר של נשמת , והכללית בנשמת� הגדולה

, ומסוללת נתיב לדורות, אל עול�'הקוראה בש� ד,אד� גדולה

 ‰Î ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ë�˘-Ò˘( 

mi`exade mc`d znyp 

ת כוללת היא בתוכה את הנשמות הפרטיו, בהרחבתה, נשמת האד�
 כל נפש חיה ניצו� הוא מאור האבוקה. של כל הברואי� כול�

כל מי� וכל פרט , רק למראה עיני�. נשמת האד�, הגדולה הכללית
מאחזת  ,העי� החודרת רואה לבת חיי� גדולה, הוא מצוי בפני עצמו

במדת , שבתוכ� חילופי מדרגות רבות, לכל פלגיו, באד� הכללי
לחלק  למית מוכשרת היא רקוכל בריאה ג, האור והחו� המתגלה

והכל עורג וחותר לשוב אל האורה  .קט� מאור זה המאיר בו
. להיות מואר באורה, להאחד ע� נשמת האד�, העליונה במילואה

, למקורה, מדושנה חיי� ועונג, רוחנית והיא מתעלה בעפיפות
.  נצח והוד,שלמות מוחלטה, שש� עז וחדוה, לאוצר החיי�

הכל , הכל שמח, מתגלה בכבודו מהכשאורה הפנימי של הנש
הוא , שאוצר החיי� והאושר שלה� מתגלה בו, שהמכו�, מרגיש

השדה ברית� וחית השדה   ע� אבני.והכל שמח ומתעלה, את�
, הדמיו� תופס את יסוד אחדות עליונה זו בתחלה .השלמה ל�

ובאה המציאות הממשית ומראה את חילה , בסו�, והשכל מבררו
אשר , בנסי�,  הפנימיי� הבהיק במלא אורוהחיי� במקו� שאור

שהאמונה המזוקקה יודעת , אנשי מופת בדור דור, נעשו לצדיקי�
המתעלה מכל , הרשימות החיות של האמת הגדולה לשמור את

בנשמתו היסודית  .חכמת לב האד� וכל כשרונותיו בארחות החיי�
ל ה� באו אליו א, כל החיי� כול�, של נח נתגלו כל יצורי העול�

שקיקותו  .לשרשו כהמשכת הענ�, התיבה במשיכה טבעית פנימית
הפנימית העליונה להתהל� את האלהי� התאימה ע� נטיותיו לישוב 

כינוס� של שני  .איש צדיק ואיש האדמה יחד בחוברת, העול� כולו
שבדורות יותר טובי� היה , כשרונות הללו ביחד ההא דבר מפליא

סו� יש לה איזה  דמתית סו�אבל הנטיה הא. מבהיק הרבה יותר
וכל משא , שהאבות השליכו מעליה� את משאה, משקל מכביד

נתהפ� , והכללית הכלול בנשמת� הגדולה, החיי� של המו� יצורי�
אל ' הקוראה בש� ד, לתוכ� גדול ומאיר של נשמת אד� גדולה

 .לעשות צדקה ומשפט 'ללכת בדר� ד, ומסוללת נתיב לדורות, עול�
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 .לעשות צדקה ומשפט 'ללכת בדר� ד
·˜ ‰�ÂÓ˘‚Î ‚ ÌÈˆ ,Ë�˜ 

 
 איזה צור� יש בכל המו� המעשי� והברואי� ,עומד האד� ותוהה

 .ואיננו מבי� אי� הכל הוא חטיבה גדולה אחת, המשוני� והרבי�
 ההול� ומזהיר ,xe`d החיי� התרדמתיי� שבדומ� ה� התחלת ברק

 ,מתפלג לאלפי רבבות קוי� מיוחדי� ושוני�, בתו� העול� הצמחני
, וש� ה� מתנוצצי� כבר בעליצות, החיי�באי� ה� עד מקדש 

 ,שכל מהות חייו, האד�, הולכי� ועולי� עד רו� עטרת ברואי עול�
 רק גלי ה�ה�, והתמדת הל� נפשו העולה למעלה, זרמי אורותיה�

 שה� הולכי� ושבי� מכח� של כל תנועות החיי�, י� גדולי�
מדומ� עד , מראשית הקטנות של החיי� עד גדלות�, שבמציאות

, תראה, תחוש, תריח, תשמע, א� מתפלא אתה אי� תדבר .המדבר
, וכל הקודמי� למערכת�, השב לנפש� כי כל החיי�, תבי� ותרגיש

הכל , אי� נקודה קטנה יתרה .תי�יהוי את כל ה�עלישופעי�  הכל
 ,והנ�,  בכל מה שלמטה ממ�,אתה. נצר� והכל משמש לתפקידו

 . עלי�ועולה קשור ועולה ע� כל מה שנשגב ממ�
שאי� לה� הופעה שכלית , הרצו� הארצי החזק שאצל בעלי החיי�

  בדחיקת,ג� הוא מתחלש קצת מרעננותו ואומ� היש שלו, גדולה
והוא , פעלו על ידי אותו הקורטוב האידיאלי הרצוני הנכנס בתוכו

 שאי� בו, יונק את אומצו הגמור מתו� חיבורו ע� עול� הצומח
ע� כל , והצומח. של גילוי החיי�אפילו אותה ההפרעה המועטת 

 פולימסובל הוא מנדידה וט, הבלתי מפוקפקת, זרמתו הבריאה
והוא מתרפא מחולשתו על ידי התבססות חיבורו ע� , ציורי מוגבל

 .שבו נפש בעלת קביעות ואומ� עמידה תדירית, העול� הדוממי
ונחלשת הרבה על ידי החופש אשר , ופסגת החיי� עולה היא באד�

  בעול� החיבור!י וח145הוססיבמוצה על ידי י ומשיגה את א,לרצו�
 הול� משפט זה ,והשדרות האנושיות לפי התפלגות� .המגוש�

, הצד האידיאלי עומד להתמוטט מחולשה שבעדינות, וחורז בה�
תקומתו על ידי הביסוס שמתבסס הוא בהצד הממשי  ומשיג את

ומות וא, ככה נעשי� כל ברואי עול� חטיבה אחתו, שבהויה
שהוא , בוני� יחד עול� מלא, דעות ואופיי� שוני� ובעלי, ומפלגות

 .מלא עז והדר יחדו

 ÂÎ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Ò˘-·Ò˘( 

gvc zaihg"n 

עומד האד� ותוהה איזה צור� יש בכל המו� המעשי� והברואי� 
 .ואיננו מבי� אי� הכל הוא חטיבה גדולה אחת, המשוני� והרבי�

ברק ההול� ומזהיר בתו� dמתיי� שבדומ� ה� התחלת החיי� התרד
באי�  ,מיוחדי� ושוני�, מתפלג לאלפי רבבות קוי�, העול� הצמחני

הולכי� , וש� ה� מתנוצצי� כבר בעליצות, ה� עד מקדש החיי�
זרמי  ,שכל מהות חייו, האד�, ועולי� עד רו� עטרת ברואי עול�

 רק גלי י�  ה�ה�, והתמדת הל� נפשו העולה למעלה, אורותיה�
 שה� הולכי� ושבי� מכח� של כל תנועות החיי�, גדולי�

מדומ� עד , מראשית הקטנות של החיי� עד גדלות�, שבמציאות
, תראה, תחוש, תריח, תשמע, א� מתפלא אתה אי� תדבר .המדבר

, וכל הקודמי� למערכת�, כי כל החיי�, השב לנפש�, תבי� ותרגיש
הכל , אי� נקודה קטנה יתרה .�הויותי את כל עלי�שופעי�  הכל

והנ� , אתה בכל מה שלמטה ממ�. נצר� והכל משמש לתפקידו
הרצו� הארצי . ועולה עלי� קשור ועולה ע� כל מה שנשגב ממ�

ג� הוא , שאי� לה� הופעה שכלית גדולה, החזק שאצל בעלי החיי�
על ידי , פעלו מתחלש קצת מרעננותו ואומ� היש שלו בדחיקת

והוא יונק את אומצו , האידיאלי הרצוני הנכנס בתוכואותו הקורטוב 
אפילו אותה  שאי� בו, הגמור מתו� חיבורו ע� עול� הצומח

ע� כל זרמתו , והצומח. ההפרעה המועטת של גילוי החיי�
ציורי  מסובל הוא מנדידה וטפול, הבלתי מפוקפקת, הבריאה

ל� והוא מתרפא מחולשתו על ידי התבססות חיבורו ע� העו, מוגבל
ופסגת  .שבו נפש בעלת קביעות ואומ� עמידה תדירית, הדוממי

, ונחלשת הרבה על ידי החופש אשר לרצו�, החיי� עולה היא באד�
 .המגוש� , וחבורה בעול� החיבסיסהומשיגה את אמוצה על ידי 

הצד , והשדרות האנושיות לפי התפלגות� הול� משפט זה וחורז בה�
תקומתו  ומשיג את, שבעדינותהאידיאלי עומד להתמוטט מחולשה 

וככה נעשי� . על ידי הביסוס שמתבסס הוא בהצד הממשי שבהויה
דעות  ובעלי, ואומות ומפלגות, כל ברואי עול� חטיבה אחת

 .שהוא מלא עז והדר יחדו, בוני� יחד עול� מלא, ואופיי� שוני�
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, הצומח, טי הדומ�בפר, אימו� רוחני מיוחד יש ג� כ� בכל ההויה

 אי� ספק שבכל מקו� שההזזה המצומצמת של ההזרחה. והחי
א� על פי שהוא קורטוב , נתה פחות את המעמד הרוחנייהפנימית ש

ומחסנו  ,עזיז ותקי�, אבל אית� הוא ש�,  בלתי מפותח ומפורט,קט�
כל השיי� ,  שה� למעלה ממנו,ישפיע על השדרות המפותחות

יודעי� לשער את הערכי� של אימו� החיי� אי� אנו  .לשדרה נמוכה
מפני , ובריאות הרוחניות שמשפיעי� עלינו בעלי החיי� האלמי�

כבר נגלה כמעט לפנינו השיתו� הנפשי של . עמה� בחיי� שיתופנו
ולבהירי� יותר בהשקפת� ג� האנושית , אישי החברה הלאומית

ד לא עו, אבל השיתו� הנשמתי ע� כללות החי עוד נעל� הוא ,בכלל
אמנ�  .יעיז שו� חוקר נפש להביע את בטחונו בצירו� ידיעה זאת

 ,יקי�ילפני המדעי� המדו, מעי� חלומות, באות ההצעות הרחוקות
של  יכולי� אנו כבר להנשא לאותו הגובה. לבשר את הופעת�

, ומש� ע� ההויה הצמחנית והדוממת, ההתאחדות ע� החי הכללי
 ,עלינו ה� משפיעי�,  שבה�ע� זיק האור החי, ע� תמצית החיי�

, מחזיו� ושירה, כל מה שאנו מדברי� ממוסר וטוב .ואנו עליה�
בההויה האלמת , שבמקור� הכמוס, אינ� כי א� הרחבות ניצוצות

אבל מצומצמות ,  פנימיו�יותר חיות באימ, יותר עזיזות ה�, לפרטיה
ע� ההמו� הרחב אנו , לא רק ע� עמי האר� שבנו .וצמאות להרחבה

שרוב האידיאלי� צריכי� ה� , זהו כבר עובדא מוחשת. יחדי�מת
, מטל החיי� של ההטבה הכללית ההמונית הרחבה להיות משוקי�

 שש� עור ופסח הרה ויולדת ,זיו החיי� בה יחד ע� הקבוצה כולה
 וחית השדה השלמה ,ע� אבני השדה ברית�, מזה  אבל יותר.יחדו

 .ל�

 ÊÎ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '˘‚Ò-„Ò˘( 

zepeilrde zekenpd zexcyd un` 

, הצומח, בפרטי הדומ�, אימו� רוחני מיוחד יש ג� כ� בכל ההויה
 אי� ספק שבכל מקו� שההזזה המצומצמת של ההזרחה. והחי

א� על פי שהוא קורטוב , הפנימית שנתה פחות את המעמד הרוחני
סנו ומח ,עזיז ותקי�, אבל אית� הוא ש�, קט� בלתי מפותח ומפורט

כל השיי� , ישפיע על השדרות המפותחות שה� למעלה ממנו
אי� אנו יודעי� לשער את הערכי� של אימו� החיי�  .לשדרה נמוכה

מפני , שמשפיעי� עלינו בעלי החיי� האלמי�, ובריאות הרוחניות
כבר נגלה כמעט לפנינו השיתו� הנפשי של . עמה� בחיי� שיתופנו

ג� האנושית , ותר בהשקפת�ולבהירי� י, אישי החברה הלאומית
עוד לא , אבל השיתו� הנשמתי ע� כללות החי עוד נעל� הוא ,בכלל

אמנ�  .יעיז שו� חוקר נפש להביע את בטחונו בצירו� ידיעה זאת
לפני המדעי� המדויקי� , מעי� חלומות, באות ההצעות הרחוקות

של  יכולי� אנו כבר להנשא לאותו הגובה. לבשר את הופעת�
, ומש� ע� ההויה הצמחנית והדוממת, � החי הכלליההתאחדות ע

עלינו  ה� משפיעי�, ע� זיק האור החי שבה�, ע� תמצית החיי�
, מחזיו� ושירה, כל מה שאנו מדברי� ממוסר וטוב .ואנו עליה�

בההויה האלמת , שבמקור� הכמוס, אינ� כי א� הרחבות ניצוצות
אבל מצומצמות ,  פנימיו�יותר חיות באימ, יותר עזיזות ה�, לפרטיה

ע� ההמו� הרחב אנו , לא רק ע� עמי האר� שבנו .וצמאות להרחבה
שרוב האידיאלי� צריכי� ה� , זהו כבר עובדא מוחשת. מתיחדי�

, מטל החיי� של ההטבה הכללית ההמונית הרחבה להיות משוקי�
זיו החיי� בה יחד ע� הקבוצה כולה שש� עור ופסח הרה ויולדת 

 ע� אבני השדה ברית� וחית השדה השלמה ,מזה אבל יותר, יחדו
 .ל�
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שאז תהיה , האינטיליגנציה חושבת שיכולה היא להפרד מעל ההמו�

, יסודית זוהי טעות. יותר אצילה במחשבתה, יותר בריאה ברוחה
, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בההכרות הטבעיות

 ÁÎ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ò˘-‰Ò˘(
iliv`de ipendd gexd 

שאז תהיה , האינטיליגנציה חושבת שיכולה היא להפרד מעל ההמו�
, יסודית זוהי טעות. יותר אצילה במחשבתה, ה ברוחהיותר בריא

,טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בההכרות הטבעיות
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ג� לא  אבל, שלא נתתקנו,  ובחושי� הטבעיי�עיי�הטבברגשות 
הצד הבריא של היושר .  על ידי שו� השפעה קולטורית,נתקלקלו

מצוי הוא באנשי� גסי� יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדי� 
המלומדי� בדברי�  יותר מובהקי� ה�.  בעלי מחשבה,ומוסריי�

אבל עצ� הרגשתו זאת היא , בחוקיו ודקדוקיו, הפרטיי� של המוסר
ולאו  .ע� האר�, ההמו� שה� ה�, י� בריאי� טבעיי�מצויה באנש

 .דוקא בהרגשת המוסר השרשית עולה הוא ההמו� על אנשי הסגולה
הכל אשר  ,החושיות, היופי, הגדלות האלהית, ג� בהרגשת האמונה

בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאי� שכר , לחיי� בדר� ישרה
 .בההמו� טהורהוא יותר בריא ו, אגמי נפש של הדעת וההחכמה

איננו יכול , אמנ� לא יוכל ההמו� לשמור בעצמו את עצומו וטהרתו
, המלחמה ג� איננו יודע אי� לעמוד בקשרי, לקשר יפה את מושגיו

בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו נלחמות 
גדולי  לזה צרי� הוא לעזרת.  או בעול� מבחו�,בנפשו מבפני�

 mdאבל כש� ש .פניו את נתיבות עולמוהמישרי� ל, התושיה
כ� הוא משפיע עליה� חיי� ,  עליו עצה ותושיה146משפיעי�

הוא הכח , והצד המשות� של אצילי הרוח ע� ההמו� .בריאי�
ומשמר� מכל רקבו� , המקיי� את שני הצדדי� על מעמד� היפה

, הבאה מהצינור האלהי, הנבואה .מוסרית וחמרית 147ונותווהתנ
של איחוד הרוח ההמוני ע� הרוח , מטרה זובאה דוקא לש� 

הביטויי� ההמוניי� מתלכדי� בה  .האצילי המיוחד ליחידי סגולה
 .ע� המחשבה האידיאלית של עשירי הרוח

ג� לא  אבל, שלא נתתקנו, ובחושי� הטבעיי�, הטבעיותרגשות dב
הצד הבריא של היושר  .נתקלקלו על ידי שו� השפעה קולטורית

ומדי� מצוי הוא באנשי� גסי� יותר ויותר ממה שהוא מצוי במל
המלומדי� בדברי�  יותר מובהקי� ה�. ומוסריי� בעלי מחשבה

אבל עצ� הרגשתו זאת היא , בחוקיו ודקדוקיו, הפרטיי� של המוסר
ולאו  .ע� האר�, ההמו� שה� ה�, מצויה באנשי� בריאי� טבעיי�

 .דוקא בהרגשת המוסר השרשית עולה הוא ההמו� על אנשי הסגולה
הכל אשר  ,החושיות, היופי, להיתהגדלות הא, ג� בהרגשת האמונה

בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאי� שכר , לחיי� בדר� ישרה
 .בההמו� הוא יותר בריא וטהור, אגמי נפש של הדעת וההחכמה

איננו יכול , אמנ� לא יוכל ההמו� לשמור בעצמו את עצומו וטהרתו
 ,המלחמה ג� איננו יודע אי� לעמוד בקשרי, לקשר יפה את מושגיו

בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסותרות זו את זו נלחמות 
גדולי  לזה צרי� הוא לעזרת. בנפשו מבפני� או בעול� מבחו�

אבל כש� שמשפיעי�  .המישרי� לפניו את נתיבות עולמו, התושיה
והצד  .כ� הוא משפיע עליה� חיי� בריאי�, עליו עצה ותושיה

ח המקיי� את שני הוא הכ, המשות� של אצילי הרוח ע� ההמו�
מוסרית  ומשמר� מכל רקבו� והתנונות, הצדדי� על מעמד� היפה

באה דוקא לש� מטרה , הבאה מהצינור האלהי, הנבואה .וחמרית
המיוחד ליחידי , של איחוד הרוח ההמוני ע� הרוח האצילי, זו

הביטויי� ההמוניי� מתלכדי� בה ע� המחשבה האידיאלית  .סגולה
 .של עשירי הרוח

‚Ó˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,„Ò˘ 

 
כל מה שהיא , אחדות ההויה מתגברת בתוכ� ההכרה האידיאלית

 רואה את הכח, רואה איש הרוח את החיי� במלא היקו�. מתעלה
ובכל אשר כל החיי� , העטו� בכל אשר ישאב ממנו חיי� לנפשו

כמוסי� במעמקי , החיי� כמוסי� ה� ביסודות ההזנה .חיי� ישאפו
, באי� בתור מזו�,  ידי הצמיחה והגידול אל הגילוייוצאי� על, אר�

, מתגלה בה� התכונה הרוחנית, ע� בשר האד� ורוחו מתאחדי�
מי יאמי� , מי יאמר לנו שיש פירוד .החופש והאור, עזוז החיי�

מי יבהל מפני , שאי� עילוי הנשמה עילוי הכל, להרגל ודמיו� הצר
ל השוכ� בשמי שמי הרוח הגדו .חוצצי�  מפני כתלי�,מרחבי מקו�

 ,הוא העז והגבורה, הוא נות� עז וגבורה, בהיכל הצדק והבינה, עז
הרצו� מתפתח על ידי עז  .החיי� והוא החיי� וחיי, הוא נות� חיי�

הרי הוא , שכלול הרצו� לצד הטוב. הכח בא לידי גמרו ברצו�, הכח
חוזר הוא . הכלולי� במרחבי ההויה סוכ� בקרבו את כל מלא החיי�

,  מתפשט הוא החפ� של הטוב. ומפזר את הטוב על הכל,צו�הר
על כל המקומות , בחזרה ביותר עילוי הול� הוא ומזריח את אורו
הה� כלי� בגבול מה שאנו , והחיי� .אשר נוטל מש� עז החיי�

הטוב שבה� לא כלה ,  הלא הולכי� ה� ומתפשטי�?קורי� חיי�
כל  .ליפיו ועצמו, והתפשטותו לא ידע קצב לעילוייו, ולא יכלה

הנה , של גבורה ותפארת, של קדושה, של מוסר, תכונה של יושר
, כלי� שה� באי� למעוז� בתור, ל מילוי ההויהשה� גילויי החיי� 

כשהוא מתגבר , הרצו� הטוב. שהרצו� הטוב עושה בה� את חפצו
, ורבי� ההולכי�, נות� הוא גרעיני האור, בעת שאיבת החיי�

  .צוניבר� ע� הכח החיחבהת
, הוא התמצית של ההויה, המואר מהשכל העליו�, הרצו� החפשי

 .וזאת היא נשמת אד� הראשו� בכל מילואה. המתגלה בפנימיותה

 ËÎ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÒ˘-ÊÒ˘( 

oevxde miigd gex 

כל מה שהיא , אחדות ההויה מתגברת בתוכ� ההכרה האידיאלית
 רואה את הכח, במלא היקו�רואה איש הרוח את החיי� . מתעלה

ובכל אשר כל החיי� , העטו� בכל אשר ישאב ממנו חיי� לנפשו
כמוסי� במעמקי , החיי� כמוסי� ה� ביסודות ההזנה .חיי� ישאפו

, באי� בתור מזו�, יוצאי� על ידי הצמיחה והגידול אל הגילוי, אר�
, מתגלה בה� התכונה הרוחנית, ע� בשר האד� ורוחו מתאחדי�

מי יאמי� , מי יאמר לנו שיש פירוד .החופש והאור, יי�עזוז הח
מי יבהל מפני , שאי� עילוי הנשמה עילוי הכל, דמיו� הצרlלהרגל ו

הרוח הגדול השוכ� בשמי שמי  .חוצצי�  מפני כתלי�,מרחבי מקו�
 ,הוא העז והגבורה, הוא נות� עז וגבורה, בהיכל הצדק והבינה, עז

הרצו� מתפתח על ידי עז  .החיי� יוהוא החיי� וחי, הוא נות� חיי�
הרי הוא , שכלול הרצו� לצד הטוב. הכח בא לידי גמרו ברצו�, הכח

חוזר הוא . הכלולי� במרחבי ההויה סוכ� בקרבו את כל מלא החיי�
, מתפשט הוא החפ� של הטוב, הרצו� ומפזר את הטוב על הכל

 על כל המקומות, בחזרה ביותר עילוי הול� הוא ומזריח את אורו
הה� כלי� בגבול מה שאנו , והחיי� .אשר נוטל מש� עז החיי�

הטוב שבה� לא כלה ולא , הלא הולכי� ה� ומתפשטי�, קורי� חיי�
כל תכונה  .ליפיו ועצמו, והתפשטותו לא ידע קצב לעילוייו, יכלה

הנה ה� גילויי , של גבורה ותפארת, של קדושה, של מוסר, של יושר
שהרצו� , כלי� באי� למעוז� בתורשה� , ל מילוי ההויהשהחיי� 

כשהוא מתגבר בעת , הרצו� הטוב. הטוב עושה בה� את חפצו
בר� חבהת, ורבי� ההולכי�, נות� הוא גרעיני האור, שאיבת החיי�

הוא , המואר מהשכל העליו�, הרצו� החפשי .ע� הכח החיצוני
וזאת היא נשמת אד� . המתגלה בפנימיותה, התמצית של ההויה

 . מילואהבכל, הראשו�
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ויש רצו� מסותר בכללות , רצו� הלב, יש רצו� גלוי בתוכיות הנפש

 בהארתו מוציא מ�,  כשהוא מתגלה לטובה,הרצו� שבלב. הגו�
וכא� נעשה , הכח אל הפועל את הרצו� המסותר שבכללות החיי�

עליו ואור זה הול� וממשי�  .מזיגה רוחנית נפלאה ויצירה גדולה
שהנ� , את החיי� הקדושי� שבכללות ההויה, את האור הטוב

אור , בעולמו' אור ד מלאי� שאיפת קודש לנוע� העליו� של
. הוד האידיאליות האלהית החיה בכל,  נשמת העולמי�,השכינה

  .ממקומו' ברו� כבוד ד
כשהוא מתעלה , כח החיי� הקדוש האצור ברצו� החפשי שלנו

 א מוסי� אומ� גדול לעושר הרצו� שבהויההרי הו, בהוד נצח קדשו
 מתעלי� , בתור חטיבה רצונית מלאה חיי�,והעולמי� כול� .כולה

 Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÒ˘(
xzqpde ielbd oevxd 

ויש רצו� מסותר בכללות , רצו� הלב, יש רצו� גלוי בתוכיות הנפש
הכח  בהארתו מוציא מ�, הרצו� שבלב כשהוא מתגלה לטובה. הגו�

וכא� נעשה מזיגה , חיי�אל הפועל את הרצו� המסותר שבכללות ה
ואור זה הול� וממשי� עליו את האור  .רוחנית נפלאה ויצירה גדולה

שהנ� מלאי� שאיפת , את החיי� הקדושי� שבכללות ההויה, הטוב
אור השכינה נשמת , בעולמו' אור ד קודש לנוע� העליו� של

' ברו� כבוד ד. הוד האידיאליות האלהית החיה בכל, העולמי�
כשהוא , יי� הקדוש האצור ברצו� החפשי שלנוכח הח .ממקומו

הרי הוא מוסי� אומ� גדול לעושר הרצו� , מתעלה בהוד נצח קדשו
והעולמי� כול� בתור חטיבה רצונית מלאה חיי�  .כולה שבהויה

ומאור, והעולמיות כולה בזיוה האלהי היא מתעלה, מתעלי� ה�

535

 

 .ק באופ� שונה"ותוק� כא� ובאורה". כש� משפיעי�: "בכתב היד כתוב כא� .146

 ".והתנונוות: "בכתב היד כתוב .147



 

338

 

ומאור , והעולמיות כולה בזיוה האלהי היא מתעלה, ה�
שופע אור חדש של , הכללית של התפארת האלהית האידיאליות

להושיע לכל , להופיע נשמות חדשות מלאות אוני�, חיי� חדשי�
דרי� שגבו ולשו� שפלי� למרו� וק, ולעודד כל נדכאי� כושלי�

 .ישע

 של ,שופע אור חדש, הכללית של התפארת האלהית האידיאליות
להושיע לכל , מלאות אוני�, להופיע נשמות חדשות, חיי� חדשי�

לשו� שפלי� למרו� וקדרי� שגבו , ולעודד כל נדכאי� ,כושלי�
 .ישע

Ò˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
המדרגה המתגלה בתור נפש החיי� , מכירי� אנו את רצו� העול�

ומ� בד ,שסעיפיו מתגלי� בכל, בתור רצו� פועל ושוא�, הויהdשב
הולכי� , ובכללי כללי�, בכל פרטי� ופרטי פרטי�, ומח חי מדברצ

באי� אנו לידי החלטה שמגמה יש לרצו� , אנו עמו להיק� כללותו
, מתעלה הוא על ידי מה שגילוייו הפרטיי� מתעלי�. להתעלות זה

, צנורותיו מתפתחי�, נשמתיהו� דצדיקיא משביעי� אותו רצו�
ומזרמי רצו� .  שלו� ועדני�,י�חי, עדנת רצונו מזיל כל טוב ושפע

מאור רצו� ,  מסתגל הרצו� הכללי לקבל מחפ� עליו�,וברכה הללו
המקי� את העולמי� , הגבוה ומתנשא ממנו, העולה למעלה ועז

והעול�  .שפעת ששו� וברכת עולמי�, בכל מילואיה�, האידיאלי�
והברכה מסגלת את , וכל רעיו� וכל מעשה מתבר�, מתבסס

 בלא,  רשמי הגודל בלא תערובות דמיוני כזבהמחשבות לקבל
 .והכל הול� למישרי�, ובלא גר� של היזק, קותיחולשה של ספ

עושי� את עבודת הקודש של חכמה , וצדיקי� שמחי� לפני אלהי�
בהכרה  ,אל גבורה והוד, של סיגול אל קודש, של מוסר וצדק, ודעת

� ורוחא דמלכא משיחא הול� ופוע .במטרה מסומנת, ברורה
 .קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרי� מקפ� על הגבעות. בעול�

 ‡Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÒ˘( 

mlerd oevx 

המדרגה המתגלה בתור נפש החיי� , מכירי� אנו את רצו� העול�
, מ"בדצח ,שסעיפיו מתגלי� בכל, בתור רצו� פועל ושוא�, שבהויה

ולכי� אנו עמו להיק� ה, ובכללי כללי�, בכל פרטי� ופרטי פרטי�
. להתעלות שמגמה יש לרצו� זה, באי� אנו לידי החלטה, כללותו

נשמתיהו� , מתעלה הוא על ידי מה שגילוייו הפרטיי� מתעלי�
עדנת  ושפע, צנורותיו מתפתחי�, דצדיקיא משביעי� אותו רצו�

ומזרמי רצו� וברכה הללו . חיי� שלו� ועדני�, רצונו מזיל כל טוב
העולה  מאור רצו� ועז,  הכללי לקבל מחפ� עליו�מסתגל הרצו�

, המקי� את העולמי� האידיאלי�, הגבוה ומתנשא ממנו, למעלה
וכל , והעול� מתבסס .שפעת ששו� וברכת עולמי�, בכל מילואיה�

והברכה מסגלת את המחשבות לקבל , רעיו� וכל מעשה מתבר�
, קותחולשה של ספ בלא, בלא תערובות דמיוני כזב, רשמי הגודל

וצדיקי� שמחי� לפני  .והכל הול� למישרי�, ובלא גר� של היזק
, של מוסר וצדק, של חכמה ודעת, עושי� את עבודת הקודש, אלהי�

במטרה , בהכרה ברורה ,אל גבורה והוד, של סיגול אל קודש
קול דודי הנה . ורוחא דמלכא משיחא הול� ופוע� בעול� .מסומנת

 .גבעותזה בא מדלג על ההרי� מקפ� על ה
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, המשביע לכל חי רצו�, המחולל את החפצי� כול�, הרצו� העולמי

 המקבל, הגואל משחת את כל החיי�, הממלא כל נשמה בטל חיי�
ומופיע על כל אור , י�חישפעת אור מכל מקורות העליוני� מזילי ה

, כל על תבנית, המרעי� טל חיי� על התכונה העולמית כולה, וחיי�
.  ושמחת ישרי לב, עמו אור זרוע.צדיק עליו�, הוא יסוד עול�

 ,ית של העולמי� כול�יבהופיעו בכל הדר כבודו בתכונה ההו
ואי� תכלית לשמחת , אי� ק� לששו�, בצורת� הכללית המאחדת כל

 מרו�, אשר ימלאו חדרי חדרי� של כל עולמי עד, לב ועונג נפש
אשרי אד� עז  .� וקטנות קטנ�עד שפל חולשת, מגדולת גדל�, עז�

ובהדבקו , בלכתו בדר� צדיקי�, אשרי שותה ממעיני עדני�, לו ב�
ליסד , לכונ� ולבנות ,בזיו חכמה ויפעת צדק ומשרי�, באור תורה

 .והדר כל צני� תפארה, פאר כל צבי, ולשכלל

 ·Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ú˘( 

mler ceqi 

, המשביע לכל חי רצו�, י� כול�המחולל את החפצ, הרצו� העולמי
 המקבל, הגואל משחת את כל החיי�, הממלא כל נשמה בטל חיי�

ומופיע על כל , י�חימקורות העליוני� מזילי הdשפעת אור מכל 
 על תבנית, המרעי� טל חיי� על התכונה העולמית כולה, אור וחיי�

 .עמו אור זרוע ושמחת ישרי לב, צדיק עליו�, הוא יסוד עול�, כל
 ,בתכונה ההוית של העולמי� כול�, בהופיעו בכל הדר כבודו

ואי� תכלית לשמחת , אי� ק� לששו�, בצורת� הכללית המאחדת כל
 מרו�, אשר ימלאו חדרי חדרי� של כל עולמי עד, לב ועונג נפש

אשרי אד� עז  .עד שפל חולשת� וקטנות קטנ�, מגדולת גדל�, עז�
ובהדבקו , כתו בדר� צדיקי�בל, אשרי שותה ממעיני עדני�, לו ב�

ליסד , לכונ� ולבנות ,בזיו חכמה ויפעת צדק ומשרי�, באור תורה
 .והדר כל צני� תפארה, פאר כל צבי, ולשכלל

537

Ò · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
את החיי� הפנימיי� אי� ה� , רואי� אנו את ההויה ברוחניותה

את הנשמה המתגלה בחי ,  אי� ה� הולכי� ומתהוי�,פועלי�
 י�לוכל הבני� נשמתאי� , אי� היא עומדת בעילומה, רובמדב
אי� הנשמות העתידות ,  באבות בעוד� ג� ה� בקטנות�י�ומכונס
כמו חי , בשלל צבעיו הנהדרי�, והעתיד בכללו, בצביונ� עומדות

אי� עבר  .ית אמתיאלא צפ, ואי� חזיו� זה מקס� כזב. נצב לעינינו
 ומה ה הוא שיהי מה שהיה.הוה ועתיד מחולקי� באמתת היש

לעתיד הול�  ומה שנעשה מכבר ומה שיעשה, שנעשה הוא שיעשה
הכל רענ� , והכל של�, והכל חי .תמיד ותכו�, הוא ונעשה בהוה

כשהאורה מזהרת , כשהכל מוכר בחטיבה אחת, והכל מזהיר
 .ממקור הכל חי הכל  אי�עלידע ולהודי, ומפלשת את אורה

 ‚Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '˘‚Ú( 

cizrde miigd oeifg 

אי� ה� , את החיי� הפנימיי�, רואי� אנו את ההויה ברוחניותה
את הנשמה המתגלה בחי , אי� ה� הולכי� ומתהוי�. פועלי�
 כלולות הבני� נשמותאי� , אי� היא עומדת בעילומה ובמדבר

אי� הנשמות העתידות , בעוד� ג� ה� בקטנות�,  באבותומכונסות
כמו חי , בשלל צבעיו הנהדרי�, העתיד בכללוו, בצביונ� עומדות

, אי� עבר .אלא צפית אמת, ואי� חזיו� זה מקס� כזב. נצב לעינינו
 ומה המה שהיה הוא שיהי, הוה ועתיד מחולקי� באמתת היש

לעתיד הול�  ומה שנעשה מכבר ומה שיעשה, שנעשה הוא שיעשה
ענ� הכל ר, והכל של�, והכל חי .תמיד ותכו�, הוא ונעשה בהוה

כשהאורה מזהרת , כשהכל מוכר בחטיבה אחת, והכל מזהיר
 .ממקור הכל חי הכל אי�, לידע ולהודיע, ומפלשת את אורה
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 ה� כל אחד , ומלא תוכ� ומר� וישות תכונית,הרבה יותר עשיר ועז

אוצר  .ואחד מניצוצי החיי� שאנו מביטי� עליה� ממרחקי� מגבוה
ג� אוצר החיי� ,  מקטנ� ועד גדל�,חיי� כול�החיי� שבבעלי 

 אי� אנו,  המוגל� בכח בצמחי� ובדוממי�, חתו� ונעל�,הסגור
 .מזדעזע ושוא�,  הכל הול� ושוט�.יכולי� לסמ� את עזוז� הפנימי

סתו� וחתו� , ג� אנו אי� אנו יכולי� להערי� את עושר פנימיותנו
בקישור  , במציאותהוא עולמנו, הוא בעדנו ג� עולמנו אנו הפנימי

הכל  . בחדירה, בידיעה,ועול� שאינו עולמנו בהכרה, בחפ� סמוי
הכל . להזדכ� ולהתרומ�, והכל שוא� להתעלות, מלא עושר וגודל

,  עובד,והכל בונה,  מרומ� ומנשא, מגדל,משבח, אומר שירה
 כלילי ,החיי� jyn .שוא� להתאחד ולהתארג�, משכלל ומעלה

מתחילי� לא ממקו� שכבר יש , רה והופעהאדירי גבו, יופי וחכמה
שיתי בסתר וע אשר, כי א� ממחשכי�, ש� ביטוי של אומר והגיו�

אחדות כל היצור לודעתנו המשוטטת . קמתי בתחתיות אר�ור
, ובמעמקי אדמה במרומי שחקי�, נהית גאו� האד� בכל פאמוצאה 

 „Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"· ˜ÓÚ  '„Ú˘(
s`eye shey lkd 

הרבה יותר עשיר ועז ומלא תוכ� ומר� וישות תכונית ה� כל אחד 
אוצר  .ואחד מניצוצי החיי� שאנו מביטי� עליה� ממרחקי� מגבוה

ג� אוצר החיי� , החיי� שבבעלי חיי� כול� מקטנ� ועד גדל�
 אי� אנו, נעל� המוגל� בכח בצמחי� ובדוממי�dחתו� וdהסגור 

 .מזדעזע ושוא�, הכל הול� ושוט�, מ� את עזוז� הפנימייכולי� לס
סתו� וחתו� , ג� אנו אי� אנו יכולי� להערי� את עושר פנימיותנו

בקישור  ,הוא עולמנו במציאות, הוא בעדנו ג� עולמנו אנו הפנימי
הכל  .בהכרה בידיעה בחדירה, ועול� שאינו עולמנו, בחפ� סמוי

הכל . להזדכ� ולהתרומ�, תוהכל שוא� להתעלו, מלא עושר וגודל
משכלל  והכל בונה עובד, משבח מגדל מרומ� ומנשא, אומר שירה

אדירי , החיי� כלילי יופי וחכמה .שוא� להתאחד ולהתארג�, ומעלה
מתחילי� לא ממקו� שכבר יש ש� ביטוי של אומר , גבורה והופעה

. עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות אר� אשר, כי א� ממחשכי�, והגיו�
אחדות כל היצור מוצאה צת גאו� האד� בכל בו המשוטטת ודעתנ

משפיל א�, ממית ומחיה' ד,ובמעמקי אדמה במרומי שחקי�,פנה
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בהתפתחות כל כחותיה של הנשמה , השאיפה להשלמות האלהית

. לתעודת� הדוח� את החיי� הרוחני�, הוא הכת הרודה, במלא עזה
 כלול כל המילוי , לטל של תחיה מאורה העליונהבצמאו� הנורא

 וכל מה ,האנושית כל מה שנכנס בגבול הבחירה, המעשי והשכלי
ההול� ומתגלה על ידי התעצמותה של הנשמה , שהוא למעלה מזה

אי אפשר לה לנשמת החיי� שתהיה מסתפקת  .בזיוה המקורי
, תיקוני� בארחות החיי� והחברה, בבקשת סדרי� מעשיי�

אמת הדבר שבזמ� שכל אלה ה� . בוציותיוק ות מדיניותובהטב
מנועה היא מכמה אמצעיי� שיוכלו לעזור לה , במצב של קלקלה

את  .אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה ,להשלמתה החטיבית
, הרגשית והתכונית, השלמות המעשית והשכלית, האורה האלהית

 ‰·‰˙˘Â מתקשרת היא באור.  היא מבקשת,את השלמות במילואה
מתרוממת היא ליהנות מזיו , מתרפקת על אהבת יוצרה, העליונה

הנשמתי  הקישור, הדמיו� והרגש,  המחשבה,השכל, הרעיו�
 .והשיקוע הנפשי בי� האורה של אור תורה ונר מצוה

 ‰Ï ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Ú˘( 

dpeilrd dti`yd 

, שמהבהתפתחות כל כחותיה של הנ, השאיפה להשלמות האלהית
. לתעודת� הדוח� את החיי� הרוחני�, הוא הכת הרודה, במלא עזה

אורה העליונה כלול כל המילוי dמ, בצמאו� הנורא לטל של תחיה
האנושית וכל מה  כל מה שנכנס בגבול הבחירה, המעשי והשכלי

ההול� ומתגלה על ידי התעצמותה של הנשמה , שהוא למעלה מזה
 החיי� שתהיה מסתפקת אי אפשר לה לנשמת .בזיוה המקורי

, תיקוני� בארחות החיי� והחברה, בבקשת סדרי� מעשיי�
שבזמ� שכל אלה ה� , אמת הדבר. וקבוציות ובהטבות מדיניות
מנועה היא מכמה אמצעיי� שיוכלו לעזור לה , במצב של קלקלה

את  .אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה ,להשלמתה החטיבית
, הרגשית והתכונית, ית והשכליתהמעש, השלמות, האורה האלהית

 ‰˙˘Â˜‰ מתקשרת היא באור. את השלמות במילואה היא מבקשת
מתרוממת היא ליהנות מזיו , מתרפקת על אהבת יוצרה, העליונה

הנשמתי  הקישור, הדמיו� והרגש, המחשבהeהשכל , הרעיו�
 .והשיקוע הנפשי בי� האורה של אור תורה ונר מצוה
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לשוב אל מקור , חפ� האדיר של לאשתאבא בגופא דמלכאה

במקור אור אי� , האיתנה, החפשית, הטהורה, המציאות העליונה
והוא הוא הכח היסודי . בכל היצור כולו, נטוע הוא בכל היקו� ,סו�

 ,והמכונה המשכללת, ההתפתחות, המגלגל את כל תנועת ההויה
,  שדרה לפי ערכ�המוציאה אל הפועל את כחותיה בכל עול� ובכל

 ,והוא הוא היסוד הפנימי המניע את הגלגל התרבותי אשר לאד�
לא יצא , והוא סובב והול� בכל היצור. ולגוייה�, למפלגותיה�

יות ימכללו החלק היותר זעיר שבחלקי� היותר קלילי� שבההו
 המוני עולמי� נעלי� וולא יעברו גבול, דלולות מעבר מזה היותר

אראלי שחק ואצילות יפעת רוממות , דשונערצי� של שרפי קו
תשוקת היש והחיי� הפנימיי� היא א� חזות  .מעבר מזה, קדשי�

לאור באור , תשוקת התשוקות וחמדת החמודות, חמדת הכל, הכל
לאשתאבא בגופא , המקורי של כל עז ההויה להכלל ביסוד, החיי�

 .דמלכא

 ÂÏ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÚ˘( 

d xewnl dweyzdmiig 

לשוב אל מקור , החפ� האדיר של לאשתאבא בגופא דמלכא
במקור אור אי� , האיתנה, החפשית, הטהורה, העליונה, המציאות

והוא הוא הכח היסודי . בכל היצור כולו, נטוע הוא בכל היקו� ,סו�
 ,והמכונה המשכללת, ההתפתחות, המגלגל את כל תנועת ההויה

, ל� ובכל שדרה לפי ערכ�המוציאה אל הפועל את כחותיה בכל עו
 ,המניע את הגלגל התרבותי אשר לאד�, והוא הוא היסוד הפנימי

לא יצא , והוא סובב והול� בכל היצור. ולגוייה�, למפלגותיה�
מכללו החלק היותר זעיר שבחלקי� היותר קלילי� שבההויות 

ולא יעברו גבולל המוני עולמי� נעלי� , דלולות מעבר מזה היותר
אראלי שחק ואצילות יפעת רוממות , שרפי קודשונערצי� של 

תשוקת היש והחיי� הפנימיי� היא א� חזות  .מעבר מזה קדשי�
לאור באור , תשוקת התשוקות וחמדת החמודות, חמדת הכל, הכל

לאשתאבא בגופא , המקורי של כל עז ההויה להכלל ביסוד, החיי�
 .דמלכא
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יא ניצו� אחד מההויה הנצחית של הוד נצח הויתנו הזמנית ה

ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז , הנצחי�
וזאת  . רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחי�,של חיי הזמ� בהתוכ�

ולא יועילו כל מלחמות , היא הכרה פנימית שרויה ברוח כל היקו�
, פניהל רק לפנות ביותר את הדרכי�, רוחניות להזיזה ממקומה

  . בעדה, בעומק האמת, הוא ג� כ�,ואפילו מה שכנגדה
. הנצח הוא היסוד האית� לכל חיי� תרבותיי� במלא מובנ�

ומוחה דמעה מעל כל , השאיפה אל הדר הנצח מנצחת את המות
להמבוקשי� היותר קטני�  mbהאנשי� הגדולי� באי�  .פני�

 .בדרכי� של גדלות

 ÊÏ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÚ˘( 

gvpd zti`y 

של הוד נצח , הויתנו הזמנית היא ניצו� אחד מההויה הנצחית
ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז , הנצחי�
וזאת  .של חיי הזמ� רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחי� בהתוכ�

ולא יועילו כל מלחמות , היא הכרה פנימית שרויה ברוח כל היקו�
, לפניה רק לפנות ביותר את הדרכי�, ומהרוחניות להזיזה ממק

הנצח הוא  .ואפילו מה שכנגדה הוא ג� כ� בעומק האמת בעדה
השאיפה אל הדר . היסוד האית� לכל חיי� תרבותיי� במלא מובנ�

האנשי�  .ומוחה דמעה מעל כל פני�, הנצח מנצחת את המות
 .הגדולי� באי� להמבוקשי� היותר קטני� בדרכי� של גדלות
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 הוא עצמו אותו הנושא שמלאכי ,אותו הטל של תחית המתי�

 .חיי� שאי� עמ� מות, מי� ממנו חיי� איתני�יהשרת חיי� ומתקי
עובד הוא את ,  החיי� הללו הול� הוא ופועל את פעולתותושפע

 ואי� ל� כל הטבה. להביא את העול� לידי מעמדו, עבודתו התדירית
שאינה , מחיצונה עד פנימית, נה ועד גדולהמקט, והארה שבעול�

של  ,עשויה דרגה של סול� לאושר החות� העליו� של תחית המתי�
כי א� , לא רק במוב� החברותי לבד בצמצומו, נצחו� הטוב המוחלט

, בריה ובמוב� הפרטי של כל, במוב� הכללי של כל העולמי�
ה� ה� שסיגיו ומותרותיו , ואותו הטל העליו� .מגדולה עד קטנה

עקרו ופנימיותו הוא הוא הגנוז , הנותני� כח לכל מר� החיי�
ג� בהסתעפות ההבטאה היותר , בהתגלמותה  והתורה.בתורה

היא היא , חיצונה ומפוצלת לכל ערכי החיי� והדמיונות המתוארי�
וכל . של אותו הטל העליו� שמחיה את המתי� התגלמות עצמית

 .ת טל�וטל אורכי ,  בטל תורה טל תורה מחייהועוסקה

 ÁÏ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÚ˘( 

oeilrd lhd 

אותו הטל של תחית המתי� הוא עצמו אותו הנושא שמלאכי השרת 
 ושפע .חיי� שאי� עמ� מות, חיי� איתני�, חיי� ומתקימי� ממנו

עובד הוא את עבודתו , החיי� הללו הול� הוא ופועל את פעולתו
והארה  ואי� ל� כל הטבה. י מעמדולהביא את העול� ליד, התדירית
שאינה עשויה , מחיצונה עד פנימית, מקטנה ועד גדולה, שבעול�

של נצחו�  ,של תחית המתי�, דרגה של סול� לאושר החות� העליו�
כי א� , לא רק במוב� החברותי לבד בצמצומו, הטוב המוחלט

, בריה ובמוב� הפרטי של כל, במוב� הכללי של כל העולמי�
שסיגיו ומותרותיו ה� ה� , ואותו הטל העליו� .עד קטנהeמגדולה 

עקרו ופנימיותו הוא הוא הגנוז , הנותני� כח לכל מר� החיי�
ג� בהסתעפות ההבטאה היותר , בהתגלמותה והתורה, בתורה

היא , והדמיונות המתוארי�, לכל ערכי החיי�, חיצונה ומפוצלת
. ת המתי�שמחיה א, של אותו הטל העליו� היא התגלמות עצמית

 .כי טל אורת טל�,  בטל תורה טל תורה מחייהוהמשתמשוכל 
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באור החיי� של עד� העליו� של , התענוג הנפלא של תחית המתי�
 הוא משעשע את הצדיקי� ומשמח� בשמחה, טל אורות טל�

, עד שכל ההפסקה שבי� ההוה להעתיד הגדול הזה, עליונה תמיד
 ובטלי� ה�, אינה נחשבת אצל� למאומה, בינתי�וההרפתקאות ש

 ËÏ ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÚ˘( 

miigd xe` 

של , של עד� העליו�, באור החיי�, התענוג הנפלא של תחית המתי�
 הוא משעשע את הצדיקי� ומשמח� בשמחה, טל אורות טל�

, עד שכל ההפסקה שבי� ההוה להעתיד הגדול הזה, ה תמידעליונ
ובטלי� ה�, אינה נחשבת אצל� למאומה, וההרפתקאות שבינתי�
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וכל אור גדול זה הושיטו לנו . כניצו� קט� לפני גלגל חמה ממש
וע� כל גדלו וזהרו של  .אבותינו בתיקו� ברכת תחית המתי� בתפלה

כלא הוא נחשב לגבי ציור התענוג והשלמות של , תענוג עליו� זה
שצדיקי� קשורי� , וואהבת ' זהו סוד חפ� ד.דעת עליו� שבעליוני�

, וכל התמצית של האורה האלהית,  וכל נשמת ישראל בו דבקה,בו
 .ש� היא שרויה, לסעודה העליונה המחיה את כל הבריות ומתקנת�

מלאי הוד , ואלו הצחצחות מתמלאי� תמיד שעשועי� נפלאי�
 ומשפיעי� ומופיעי� בשפעת, גוני� מגווני� שוני� זה מזה, ועדני�

, וזכר� מתוק ונעי�, ימי� רבי� ואדירי� זה על זהנחלי� גדולי� ו
 .אורה וישועה לעד, פותח שערי חסד ורחמי�, מתוק� ומקובל

וכל אור גדול זה הושיטו לנו . כניצו� קט� לפני גלגל חמה ממש
וע� כל גדלו וזהרו של  .אבותינו בתיקו� ברכת תחית המתי� בתפלה

ור התענוג והשלמות של כלא הוא נחשב לגבי צי, תענוג עליו� זה
שצדיקי� קשורי� , ואהבתו 'זהו סוד חפ� ד, דעת עליו� שבעליוני�

, וכל התמצית של האורה האלהית,  וכל נשמת ישראל בו דבקה,בו
ש� היא , לסעודה העליונה ומתקנת�, המחיה את כל הבריות

מלאי , ואלו הצחצחות מתמלאי� תמיד שעשועי� נפלאי� .שרויה
ומשפיעי� ומופיעי� , י� מגווני� שוני� זה מזהגונ, הוד ועדני�

וזכר� מתוק , נחלי� גדולי� וימי� רבי� ואדירי� זה על זה בשפעת
אורה וישועה , פותח שערי חסד ורחמי�, מתוק� ומקובל, ונעי�

 .לעד
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מה שבני אד� קוראי� , טומאתו היא שקרו, המות הוא חזיו� שוא

  ומתו� השקיעה, תגבורת החיי� ותעצומת� הרי הוא רק,מות
הרי הוא , אשר יצר לב האד� השקיע אותו בה, התהומית בקטנות

 שהוא, מצייר את תגבורת החיי� הזאת בצורה מדאיבה ותשוכה
, מתעלי� ה� הכהני� בקדושת� מהקשבה שקרית זו. קוראה מות

 שאי אפשר להמלט ממנה כל זמ� שהממשל הכזבי כל כ� שולט
כי א� בהעברת העיני� מהמחזה המביא את רשמי ההטעאה , בעול�

 .בעמיו לנפש לא יטמא, על כל נפשות מת לא יבא, הללו אל הנפש

 Ó ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ù˘( 

zend oeifg 

מה שבני אד� קוראי� , טומאתו היא שקרו, המות הוא חזיו� שוא
 ומתו� השקיעה. מות הרי הוא רק תגבורת החיי� ותעצומת�

הרי הוא , אשר יצר לב האד� השקיע אותו בה, התהומית בקטנות
 שהוא, מצייר את תגבורת החיי� הזאת בצורה מדאיבה ותשוכה

, מתעלי� ה� הכהני� בקדושת� מהקשבה שקרית זו. קוראה מות
 שאי אפשר להמלט ממנה כל זמ� שהממשל הכזבי כל כ� שולט

רשמי ההטעאה כי א� בהעברת העיני� מהמחזה המביא את , בעול�
 .בעמיו לנפש לא יטמא, על כל נפשות מת לא יבא, הללו אל הנפש
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החטא . הבאה בעקב החטא, יראת המות היא מחלת האד� הכללית

 והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מ�, יצר את המות
ולא יבא , כל עמל האד� סובב והול� הוא להנצל מ� המות .העול�

 השיקוע בעפר. מטרתו כי א� בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימיל
 את המגדיל רק איה, החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה

el  וכל מה שיתאמ� . יראה על יראתופהא מוסייהוממילא , המות
מאחר שהוא משקיע ,  לא יועיל לו כלו�,שלא להתירא מפניו האד�

והוא מהרס� , לט בה�תו בתוכני� כאלה שמות שויאת כל הוי
 ועל ,אי� לא יתפל� הלב על יופי הנהפ� לכיעור. אות� ומכלה

המות מוכרח להיות , באי� לחיי� מטרה. חמדה שמתהפכת לבחילה
 .העזות מאומה לא תועיל, המלחמה נגדו לשוא היא. י�ימאו

 ,התרופות האמתיות שבה� העול� הול� ומשתחרר משעבוד המות
, גילוייה המתגלה בכל, בנשמתא דאורייתא,  באוצר חיי�י� גנוז�ה

ראש לכל התרופות היא אריכות  .והולכת ומסתתרת בחביו� עזה
הרוחני ,  אריכות ימי� בכדי השעור המספיק לטבעו של אד�.ימי�

כשברכה זאת . העולמי והמדיני ,האישי והמשפחתי, והחמרי
,  הולכת היא צורת המות המטלת אימה ומתבטלת,מתפשטת בעול�

. הראוי להער� בערכו האמתי, הויה תיה באה צורה של חזיו�ותח
אי� , והבינה חוזרת להתגלות, עותיואז איננו עוד משבש את הד
שהוא , אותו הציור המדכא וההרוס שלא יש כא� מות כלל על פי

, ומסתכלי� ביו� המיתה ואומרי� שירה, שוכ� בלב החיי� לדכא�
ות הימי� באה על ידי אריכ .לבשת אלהי גדלת מאד הוד והדר' ד

,  ההול� ומתרחב,וביחוד בהמוב� המוסרי, תיקו� החיי� בכל מובנ�
רוח המוסר . מתפצלי� ממנו  בכל השבילי� שה�,הול� ומתעמק

חי הוא ושוכ� בנפש על פי , הממדד את החיי� בערכ�, העליו�
ולא יוכלו החיי� , באור� אותה המדה שהחיי� מושקפי� ממנו

חסד , מקור חכמה,  כי א� בדעת אל חי,להשק� באור� המלא
, תוחו של הרוח הלאומיימועיל הוא ג� כ� פ .וגבורה המאוחדי�

במה שהאד� מרגיש את אושר הקיבו� הכללי בהרגשה חיה 
שבזה פחד , האומה בתור אבר מאבריה ושמח בשמחת, פנימית

שהרי נשארה היא , המות מצד מראה הכליו� החמרי שלו מתקלש
ת עצמותה של אאבל אי� ז. כל מעיניו שבה, האומה בדורותיה

שהרי סו� כל סו� העצמיות הפרטית , ההצלה מיראת המות
עצ� ההדרכה להסרת יראת המות צריכה  .מתבהלת משידוד מהותה

כל זמ� . לבא על ידי ההתרגלות של אהבת החיי� בערכ� האמיתי
אי אפשר להמדות , החיי� בא רק במהומה וחשבו�, שהכל מדומד�

כל עני� אהבת .  וממילא אי אפשר שהחיי� יהיו נאהבי�,וקקזויש
ואי אפשר כלל לדבר , הפחד הדמיוני מהמות  בא רק על ידי,החיי�

אמנ� לא תמיד צריכי�  .שהיא מלח החיי�, על דבר הסרת יראה זו
, עד שאי� ערכ� נמצא בעצמ�, החיי� לעמוד במדרגה זו הפחותה

אפשר , בתכנ� העליו� יי�על ידי קדושת הח. כי א� ביראת הפכ�
לזה אמנ� צרי� שיגלה בנפש ערכו . לבא לאהבת החיי� העצמותית

 ‡Ó ˙ÈÓÏÂÚ‰ ˙ÂÈÁ‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Ù˘-„Ù˘( 

zend z`xin xexgyd 

החטא . הבאה בעקב החטא, יראת המות היא מחלת האד� הכללית
 א התרופה האחת להכחיד אותו מ�והתשובה הי, יצר את המות

ולא יבא , כל עמל האד� סובב והול� הוא להנצל מ� המות .העול�
השיקוע . ממקורה הפנימי, למטרתו כי א� בהגדילו את נשמתו

 מגדיל רק הוא, וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, החומריות בעפר
וכל מה שיתאמ� ,  יראה על יראתוהוא מוסי�וממילא , את המות

מאחר שהוא משקיע , לא להתירא מפניו לא יועיל לו כלו�ש האד�
והוא מהרס� , שמות שולט בה�, את כל הויתו בתוכני� כאלה

אי� לא יתפל� הלב על יופי הנהפ� לכיעור ועל . אות� ומכלה
המות מוכרח להיות , באי� לחיי� מטרה. חמדה שמתהפכת לבחילה

 .ועילהעזות מאומה לא ת, המלחמה נגדו לשוא היא ,מאוי�
התרופות האמתיות שבה� העול� הול� ומשתחרר משעבוד המות 

, גילוייה המתגלה בכל, בנשמתא דאורייתא,  באוצר חיי�ה� גנוזות
ראש לכל התרופות היא אריכות  .והולכת ומסתתרת בחביו� עזה

הרוחני , אריכות ימי� בכדי השעור המספיק לטבעו של אד�, ימי�
כשברכה זאת . מי והמדיניהעול ,האישי והמשפחתי, והחמרי

, המטלת אימה, הולכת היא צורת המות, מתפשטת בעול�
הראוי להער� בערכו , הויה ותחתיה באה צורה של חזיו�, ומתבטלת

, והבינה חוזרת להתגלות, ואז איננו עוד משבש את הדעות. האמתי
, אותו הציור המדכא וההרוס על פי, אי� שלא יש כא� מות כלל

ומסתכלי� ביו� המיתה ואומרי� , חיי� לדכא�שהוא שוכ� בלב ה
אריכות הימי� באה על  .לבשת אלהי גדלת מאד הוד והדר' ד, שירה

וביחוד בהמוב� המוסרי ההול� , בכל מובנ�, ידי תיקו� החיי�
רוח . מתפצלי� ממנו שה�, הול� ומתעמק בכל השבילי�, ומתרחב

על ,  בנפשחי הוא ושוכ�, הממדד את החיי� בערכ�, המוסר העליו�
ולא יוכלו החיי� , באור� פי אותה המדה שהחיי� מושקפי� ממנו

חסד , מקור חכמה, כי א� בדעת אל חי, להשק� באור� המלא
, מועיל הוא ג� כ� פתוחו של הרוח הלאומי .המאוחדי�, וגבורה

במה שהאד� מרגיש את אושר הקיבו� הכללי בהרגשה חיה 
שבזה פחד , מאבריהבתור אבר , האומה ושמח בשמחת, פנימית

שהרי נשארה היא , המות מצד מראה הכליו� החמרי שלו מתקלש
ת עצמותה של אאבל אי� ז. כל מעיניו שבה, האומה בדורותיה

שהרי סו� כל סו� העצמיות הפרטית , ההצלה מיראת המות
עצ� ההדרכה להסרת יראת המות צריכה  .מתבהלת משידוד מהותה

כל זמ� . חיי� בערכ� האמיתילבוא על ידי ההתרגלות של אהבת ה
אי אפשר להמדות , החיי� בא רק במהומה וחשבו�, שהכל מדומד�

כל עני� אהבת . וממילא אי אפשר שהחיי� יהיו נאהבי�. שתזוקקנה
ואי אפשר כלל לדבר , הפחד הדמיוני מהמות החיי� בא רק על ידי

אמנ� לא תמיד צריכי�  .שהיא מלח החיי�, על דבר הסרת יראה זו
, עד שאי� ערכ� נמצא בעצמ�, י� לעמוד במדרגה זו הפחותההחי

אפשר , בתכנ� העליו� על ידי קדושת החיי�. כי א� ביראת הפכ�
לזה אמנ� צרי� שיגלה בנפש ערכו.לבא לאהבת החיי� העצמותית
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ער� הרצו� , האד� ונשמתו ,כלומר המציאות בכל היקפה, של הכלל
ערכה של ההרמוניה , הטוב והמוסר המוחלט בתכונת הנצח

כבר כולל חלק חשוב  וזה. הרוחנית ע� החיי� וההויה המגושמת
היסוד מונח . אלהות והכרותיה הפנימיותמהתוכ� של חכמת ה

 ,זיווגו עמה, ההכרה בעילוי הרצו� והתעמקותו במעמקה של
 הוא עליית חפ� ,סוד הסרת הערלה. והתאחדותו המוחלטת בקרבה

וכל , עד שכל הנטיה ההולדית, החיי� למדה העליונה המגמתית
כל המו� הרומנטיקה וכל , עמה סעיפיה הרוחניי� המקושרי�

עד כדי , כול� ה� סעיפי הקודש של חוס� חפ� החיי�, ענפיה
 המטביע את נעימת ,וטהרת חשק  במרו� עז,להמציאו מתו� ההעדר

ה� , החיי� כשה� מוכרי� בערכ� הטוב .האהבה בכל היקו�
המעכב בעד הבירור , בעצמ� מסירי� ה� את התבלול מעיני ההכרה

תחיל העול� אז מ.  המוחלטי�וחיי וערכי ,הרוחני של ידיעת המהות
מרגיש הוא אז בקרבו את עצמו , הרוחני להשתרע בכל הוד מילואו

והחיי� הנשמתיי� מתגלי� לא רק בתור איזה שריד של  ,וחופשו
שרק ,  אלא בתור גודל עצמי,שה� הנראי� כהמלאי�, חיי� גופניי�

 הגו� ותנאיו ההוי� יקישורוצל של חיי� הנ� החיי� של  ניצו�
, שהאמצעיי� הצדדיי� ג� כ� עוזרי� כ,באופ� זה. לעומתו

 ועצ� שביעת� של ,הלאומי, המשפחתי, האיקונומי כשהמעמד
ונהפ� הוא למקור , סר פחד המות לגמרי, בא עמו, החיי� הטבעי�

וכשתכונת חיי� כזאת .  במותו צדיקסהווח ,ובטחו� שמחה
. בא השחרור ממלא� המות במרו� מילואו, מתפשטת בעול�
אבל לא . אפשר להכשיר את העול� אליה�, האל ומעמד חיי� כמו

 אומה ,אומה בי� האומות,  כי א� האומה,ר כח לזהוהיחיד יעצ
שבניה בני� , הסגולה מכל העמי�, נבחרה אומה,  מופתית,קדושה

 ולא תשימו , ה� ה� המצווי� על לא תתגדדו.אלהיה� ה�' לד
 ' ד וב� בחר,אלהי�' ע� קדוש אתה לד כי, קרחה בי� עיניכ� למת

 .לה מכל העמי� אשר על פני האדמהו סג148להיות לו לע�
, וכל מוראיו ועצבונותיו, לע� קדוש שהוא חרפה, ולהעביר המות

המאשרת את החיי� בכל , שהיא תחלת התרבות המכוננת
 וכל הנפילות .ובשביל כ� אנו נלחמי�, לזה הננו נקראי�, תפקידיה�
 .הנשואה בנשמתנו,  לא יתקו רגלינו מהמטרה העליונה,אשר נפלנו

אבל , ודר� כל השבילי� המסובכי�, נבא אליה דר� כל השלבי� בא
 .לאותה החירות אשר עבורה הננו חיי� al`  ,בא נבא

ער� הרצו� , האד� ונשמתו ,כלומר המציאות בכל היקפה, של הכלל
רכה של ההרמוניה ע, בתכונת הנצח, והמוסר המוחלט, הטוב

כבר כולל חלק חשוב  וזה. הרוחנית ע� החיי� וההויה המגושמת
היסוד מונח . מהתוכ� של חכמת האלהות והכרותיה הפנימיות

זיווגו עמה , ההכרה בעילוי הרצו� והתעמקותו במעמקה של
סוד הסרת הערלה הוא עליית חפ� . והתאחדותו המוחלטת בקרבה

וכל , עד שכל הנטיה ההולדית, החיי� למדה העליונה המגמתית
כל המו� הרומנטיקה וכל , עמה המקושרי�, סעיפיה הרוחניי�

עד כדי , כול� ה� סעיפי הקודש של חוס� חפ� החיי�, ענפיה
 המטביע את נעימת ,וטהרת חשק להמציאו מתו� ההעדר במרו� עז

ה� , החיי� כשה� מוכרי� בערכ� הטוב .האהבה בכל היקו�
המעכב בעד הבירור , התבלול מעיני ההכרהבעצמ� מסירי� ה� את 

אז מתחיל .  המוחלטי�חייה וערכי הרוחנית של ידיעת המהות
מרגיש הוא אז בקרבו את , העול� הרוחני להשתרע בכל הוד מילואו

לא רק בתור איזה שריד , והחיי� הנשמתיי� מתגלי� ,עצמו וחופשו
,  עצמי אלא בתור גודל,שה� הנראי� כהמלאי�, של חיי� גופניי�

 הגו� ותנאיו ההוי� קישורוצל של חיי� הנ� החיי� של  שרק ניצו�
, באופ� זה כשהאמצעיי� הצדדיי� ג� כ� עוזרי�. לעומתו

 ועצ� שביעת� של ,הלאומי, המשפחתי, האיקונומי כשהמעמד
ונהפ� הוא למקור , סר פחד המות לגמרי, בא עמו, החיי� הטבעי�

תכונת חיי� כזאת מתפשטת וכש.  במותו צדיקוחסהובטחו�  שמחה
ומעמד חיי� . במרו� מילואו, בא השחרור ממלא� המות, בעול�

אבל לא היחיד יעצר . אפשר להכשיר את העול� אליה�, אלה כמו
, אומה בי� האומות אומה קדושה מופתית, כח לזה כי א� האומה

, אלהיה� ה�' שבניה בני� לד, הסגולה מכל העמי�, נבחרה אומה
,  על לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בי� עיניכ� למתה� ה� המצווי�

 להיות לו לע� `jidl 'אלהי� וב� בחר ד' ע� קדוש אתה לד כי
שהוא , ולהעביר המות, סגלה מכל העמי� אשר על פני האדמה

שהיא תחלת התרבות , וכל מוראיו ועצבונותיו, לע� קדוש חרפה
, קראי�לזה הננו נ .המאשרת את החיי� בכל תפקידיה�, המכוננת

וכל הנפילות אשר נפלנו לא יתיקו רגלינו , ובשביל כ� אנו נלחמי�
דר� כל , נבא אליה בא, הנשואה בנשמתנו, מהמטרה העליונה

אבל בא נבא לאותה , ודר� כל השבילי� המסובכי�, השלבי�
 .החירות אשר עבורה הננו חיי�
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לולא הל� האד� , לולא החטא הקדמו�, המות בא בעקב החטא
 היתה התחושה הרוחנית מופיעה עליו, רי תאותיו הבהמיותחא

אי� אנו מתחילי� את התולדה האנושית מהגשמתו . ברוב אורה
  יסוד המציאות.שבאה אחרי נפילה עמוקה, הגלויה של האד�
בהיותו מואר הארה רוחנית לפי , יתו העליונהימתחיל באד� בהו

 ילוי החיי� מוארה היא חוצהשמה במנוה. תכונת עצ� נשמתו
 המרתקת את מאורה של הנשמה ,היצירה הגופנית, לגויתו ופנימה

לולא נפל האד� ברשת , אל הגו� והיא פועלת בו את פעולתה
, שהיא העבודה האלהית, ושאיפתו אל הגדולה העליונה, השכחה

והיא רק היא היתה , חדלה לא, עבודת ג� עד� לעבדה ולשמרה
בהתאימ� אל , אז החיי� בעצמ�, החיי�מכשרת את המשכת 

אינ� , האד� האצילית המטרה הנשאה הכללית של הויתו של
מדוע זה לא תתקשר הנשמה בגויה להחיותה . צריכי� להפסק

בהיותה מנצחת על עבודתה  מדוע לא תמצא את כל מרחביה, תמיד
 רק מפני שכרע הרצו� תחת ?הגויה וכליה, החיה במרכזה הנשא

 ורפש .העבדות הבהמית הגופנית  של,בוד השפלהמחש� של השע
לא שאיפה רוממה ונצחית של . זה נטבע בו האד� עד אי� מנוס

אלא , בהעלאת נר החיי� ביצירות גופיות יצירת חיי� נשאי� פועל
 על כ� אי� .והתעוררות שפלה סמויה, יצר סוכ�, כח אחר מעורב

, רעיוניכפי ערכו של הזיכו� ה. והמחשכי� רבו ,הקישור אמי�
אבל לנצח , ושלטונה על הגו� יגדל, תעלה יקרת הנשמה המופעת

 עד אשר יפוח .עטיו של נחש מפעפע ומחלחל, תוכל את המות לא
הרצו� הנשגב של שכלול , והשאיפה העליונה תל� ותתגש�, היו�
וההשפלה העבדותית , שלמי� ונשאי� יגדל ויגבר על כל נטיה חיי�

 .לא תהיה מעורבת בכח היצירהאשר לחומר ותנאיו הנלחצי� 
, שה� למעלה מ� הגו�, נשמות חדשותe, הנשמות שבגו� תכלנה

נשאי�  ושואפות ממנו ועל ידו למרומי�, מתרכזות בו, יוצרות אותו
 והתולדה שהקריאה אל חייה נובעת בפועל מחפ� .ה� יופעו, מאד
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 לולא הל� האד�, לולא החטא הקדמו�, המות בא בעקב החטא
 היתה התחושה הרוחנית מופיעה עליו, רי תאותיו הבהמיותחא

אי� אנו מתחילי� את התולדה האנושית מהגשמתו . ברוב אורה
  יסוד המציאות.שבאה אחרי נפילה עמוקה, הגלויה של האד�

בהיותו מואר הארה רוחנית לפי , מתחיל באד� בהויתו העליונה
  היא חוצהשמה במילוי החיי� מוארהנוה. תכונת עצ� נשמתו

היצירה הגופנית המרתקת את מאורה של הנשמה , לגויתו ופנימה
לולא נפל האד� ברשת  .והיא פועלת בו את פעולתה, אל הגו�
, שהיא העבודה האלהית, ושאיפתו אל הגדולה העליונה, השכחה

והיא רק היא היתה , חדלה לא, עבודת ג� עד� לעבדה ולשמרה
בהתאימ� אל , בעצמ�אז החיי� , מכשרת את המשכת החיי�

אינ� , האד� האצילית של הויתו של, המטרה הנשאה הכללית
מדוע זה לא תתקשר הנשמה בגויה להחיותה . צריכי� להפסק

בהיותה מנצחת על עבודתה  ,מדוע לא תמצא את כל מרחביה, תמיד
רק מפני שכרע הרצו� תחת . הגויה וכליה, החיה במרכזה הנשא

ורפש , בדות הבהמית הגופניתהע המחש� של השעבוד השפל של
לא שאיפה רוממה ונצחית של . זה נטבע בו האד� עד אי� מנוס

אלא , בהעלאת נר החיי� ביצירות גופיות יצירת חיי� נשאי� פועל
על כ� אי� , והתעוררות שפלה סמויה, יצר סוכ�, כח אחר מעורב

, כפי ערכו של הזיכו� הרעיוני. והמחשכי� רבו ,הקישור אמי�
אבל לנצח , ושלטונה על הגו� יגדל, רת הנשמה המופעתתעלה יק

עד אשר יפוח , עטיו של נחש מפעפע ומחלחל, תוכל את המות לא
של שכלול , הרצו� הנשגב, והשאיפה העליונה תל� ותתגש�, היו�
וההשפלה , יגדל ויגבר על כל נטיה, שלמי� ונשאי� חיי�

רבת בכח לא תהיה מעו, אשר לחומר ותנאיו הנלחצי�, העבדותית
שה� למעלה מ� , נשמות חדשות, הנשמות שבגו� תכלינה .היצירה

 ושואפות ממנו ועל ידו למרומי�, מתרכזות בו, יוצרות אותו, הגו�
והתולדה שהקריאה אל חייה נובעת בפועל,ה� יופעו, נשאי� מאד
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המנצחת  היא תהיה,  של שאיפת יקיצה לחיי� עליוני�,רומ� זה
 .ובולע לנצח, ולא יזכר ולא יפקד, לפניה יכרע המות בר�. בעול�

,  חרפת ע� הוא לנו.ישראל נועד להעבירו, המות מו� הוא ביצירה
 .149דבר' כי ד, וחרפת עמו יסיר מעל כל האר�

 היא תהיה, מחפ� רומ� זה של שאיפת יקיצה לחיי� עליוני�
ובולע , ולא יזכר ולא יפקד,  המות בר�לפניה יכרע. המנצחת בעול�

חרפת ע� , ישראל נועד להעבירו, המות מו� הוא ביצירה .לנצח
 .דבר' כי ד, וחרפת עמו יסיר מעל כל האר�, הוא לנו
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כל , ר לנויכל הגודל המצוי.  אחתכל ההויה כלולה היא בנקודה

לעומת  הכל הוא ערכי, כל הריחוק וכל ההפלגה, הריבוי וכל העושר
. השרויה בציור הבוסרי שלנו, מדת הקוט� החלקית הקטנטנה שלנו

היא מענינת אותנו  שהאחדות של ההויה, למופלג נחשוב א� נאמר
י� מפני שאנו חושבי� שהעניני� השבורי� והקטנ, יותר מכל דבר

אי� לנו דבר .  בערכנונורא  טעותוזה אבל .ה� יותר מתאימי� לנו
, העליוניות, העומק, הגובה, הרחב, הגודל, מקביל כי א� האחדות

התעודדות חיי , הזרמיות, הפוריות, ההתחדשות, ההתנוצצות
כל e, ברקי� תדיריי� ומאורות מתחדשי� לרגעי� ,השירה וההכרה

נקודת ,  נקודה זורחת אחתאלה בכל גדל� אינ� באמת כי א�
 אינ� כלל ,והערכי� המשוי� שלנו. ניצו� אלהי נט� של, ההויה

והעצמיות הלא היא . עצמותיי�, כי א� פנימיי�, ערכי� חיצוניי�
למעלה מכל גדרי כמות , השיגוב הבלתי סופי ,הגודל האלהי

, שהיא מדידת האמת,  ער� ערכי� של אי� ערו� זה,הולגבי. ואיכות
שאי אפשר כלל לצייר את אי ,  אחתאזעירנקודה   רקהכל הוא

וזאת .  הכל הוא רק דוגמת אט� אחד לעומת אור אי� סו�.איחודה
היא המקרבת אותנו יותר אל בהירות האמת מכל מיני  ההשערה

זמני� , ועולמות שוני�, ההזיות שעל דבר פירודי� וריחוקי�
טנות נשמה הוי על ק. תקופות ודורות וסבובי יצירות ,מופלגי�

על , המתפלאת ומשתוממת על מה שהוא כל כ� ראוי להיות, כזאת
שאלמלא הפעוטיות ,  וכביכול טבעי,שהוא כל כ� מסודר מה

היה אפשר , המלוה את הגאוה הגסה של אמרת הטבע וחכמתה
 .ביותר מילוי נשמה, ביטוי זה ביותר מנוחת לבב לומר
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כל , כל הגודל המצויר לנו. כל ההויה כלולה היא בנקודה אחת
 ,הכל הוא ערכי, כל הריחוק וכל ההפלגה, הריבוי וכל העושר

השרויה בציור הבוסרי , לעומת מדת הקוט� החלקית הקטנטנה שלנו
היא מענינת  שהאחדות של ההויה, א� נאמר, למופלג נחשוב. שלנו

שהעניני� השבורי� , י שאנו חושבי�מפנ, אותנו יותר מכל דבר
אי� .  בערכנונוראה  טעותזוהיאבל , והקטני� ה� יותר מתאימי� לנו

, העומק, הגובה, הרחב, הגודל .לנו דבר מקביל כי א� האחדות
, הזרמיות, הפוריות, ההתחדשות, ההתנוצצות, העליוניות

ברקי� תדיריי� ומאורות מתחדשי�  ,התעודדות חיי השירה וההכרה
, אינ� באמת כי א� נקודה זורחת אחת, בכל גדל�, כל אלה, רגעי�ל

והערכי� המשוי� שלנו אינ� . ניצו� אלהי נט� של, נקודת ההויה
והעצמיות הלא . עצמותיי�, כי א� פנימיי�, כלל ערכי� חיצוניי�

למעלה מכל גדרי כמות , השיגוב הבלתי סופי ,היא הגודל האלהי
, שהיא מדידת האמת, אי� ערו� זה ער� ערכי� של ולגבי. ואיכות

שאי אפשר כלל לצייר את אי ,  אחתזעירהנקודה  הכל הוא רק
וזאת . לעומת אור אי� סו�,  הכל הוא רק דוגמת אט� אחד.איחודה

מכל מיני , היא המקרבת אותנו יותר אל בהירות האמת ההשערה
זמני� , ועולמות שוני�, ההזיות שעל דבר פירודי� וריחוקי�

הוי על קטנות נשמה . וסבובי יצירות, תקופות ודורות ,מופלגי�
על , המתפלאת ומשתוממת על מה שהוא כל כ� ראוי להיות, כזאת

שאלמלא הפעוטיות המלוה , שהוא כל כ� מסודר וכביכול טבעי מה
ביטוי  היה אפשר לומר, את הגאוה הגסה של אמרת הטבע וחכמתה

 .ביותר מילוי נשמה, זה ביותר מנוחת לבב
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את הצד של ,  אותנו את האחדות העולמיתמדתולחכמת האמת 

 מוי הצורהילד, עד למעלה למעלה, השיווי שיש למצא בהויה כולה
 הגשמיות . מכשולאבלואי� ללכת בדר� אורה זו , ליוצרה

 ,אי� ה� כול� תואמי�, השפל והנשא, להציור והשכ, והרוחניות
 ועל כול� את הער� של הופעת החיי� שלנו .מתאחדי� ומוקשי�

 רה צלולהכעל ידי ה, יוירוח האד� בעילו, ביצירה כולה, ביקו�
המתנשא לבא עד לכדי השלטת , והתנשאות רצו� מטוהר וגמור

זאת היא  .ראשו�ה מפני עוזו וחשיבותו של ,רצונו על ההויה
מעל לכל המדעי� nהעולה , המגמה של הדבקות האלהית הבהירה

 .עולמו הרוחני שרוח האד� המעורפל רואה א� בה� את, מוגבלי�ה
�È‡ÈÏÂÎÈ כי א� חילוק הדרגי,  לחלק חילוק מוחלט בי� מצוי למצוי .

ההופעה  מיצור היותר קט� עד,  ההויה בכל הקיפהÏÈמתגלה 
 ,מעוטרת בכתר חכמה,  גדולה ותפארת,המלאה גבורה, הרוחנית

המאגדת  ובגבורתה, הנצחי� את נצח תהבגדולמבלטת , בינה ודעת
מיסדת , ובתפארתה המלא דעת, יתייאת ההוד ההו, את כל ההפכי�
הרוחות  ,כל הנשמות, מפרחת את פריחת הכל, את יסוד הכל

כל , הרצונות וההסכמות, כל התנועות והחפצי�, והנפשות
 ,וממציאת� בכל ערכיה� בקוב� אחד, השאיפות וההתפעליות

 .מל�' ד, סידור ממלכתי

‡‰ · ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚ˆ˘( 

ieeyde zecg`d 

את הצד של ,  אותנו את האחדות העולמיתמלמדתחכמת האמת 
 לדמוי הצורה, עד למעלה למעלה, השיווי שיש למצא בהויה כולה

הגשמיות ,  מכשולבליואי� ללכת בדר� אורה זו , ליוצרה
 ,מי�אי� ה� כול� תוא, השפל והנישא, להציור והשכ, והרוחניות
ועל כול� את הער� של הופעת החיי� שלנו , ומוקשי�, מתאחדי�

 רה צלולהכעל ידי ה, רוח האד� בעילויו, ביצירה כולה, ביקו�
המתנשא לבוא עד לכדי השלטת , והתנשאות רצו� מטוהר וגמור

זאת היא המגמה  .ראשו�הרצונו על ההויה מפני עוזו וחשיבותו של 
לה מעל לכל המדעי� העו, של הדבקות האלהית הבהירה

. עולמו הרוחני שרוח האד� המעורפל רואה א� בה� את, המוגבלי�
ÌÈÏÂÎÈ Â��È‡כי א� חילוק ,  לחלק חילוק מוחלט בי� מצוי למצוי

 מיצור היותר קט� עד,  ההויה בכל הקיפהÂ�Ïמתגלה . הדרגי
מעוטרת בכתר , המלאה גבורה גדולה ותפארת, ההופעה הרוחנית
 ,ובגבורתה,  את נצח הנצחי�בגדולהמבלטת , חכמה בינה ודעת

המלא , ובתפארתה, את ההוד ההויתי, המאגדת את כל ההפכי�
 ,כל הנשמות, מפרחת את פריחת הכל, מיסדת את יסוד הכל, דעת

כל , הרצונות וההסכמות, כל התנועות והחפצי�, הרוחות והנפשות
 ,וממציאת� בכל ערכיה� בקוב� אחד, השאיפות וההתפעליות

 .מל�' ד, ור ממלכתיסיד
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, כל היצורי�,  שכל המאורעות שבעול�,השכלה פשוטה וישרה היא

, מדותיה� ,תכונותיה�, טבעיה�, כל מעשיה� וכל פרטי עניניה�
הכל הוא תמצית , וקל וחומר הרוחניי�, ארחות חייה� החמריי�

ההשערה  בכחויש הכנה בשכל ו. מההופעה של כללות ההויה

 ‚ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„ˆ˘( 

diedd zellk zrted 

, כל היצורי�,  שכל המאורעות שבעול�,השכלה פשוטה וישרה היא
, מדותיה� ,תכונותיה�, טבעיה�, וכל פרטי עניניה�, כל מעשיה�

הכל הוא תמצית , וקל וחומר הרוחניי�, החמריי�, חות חייה�אר
ההשערה ויש הכנה בשכל ובכח. מההופעה של כללות ההויה
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, ליראיו' וזהו יסוד סוד ד. הרוחנית למצא את השרשי� במקור�
 . והדבקות העליונה ברו� ערכה

ברו� ',  גילוי אור דאיההתכלית האחרונה של כל ההויה כולה 
 שלא יהיה שו� ניצו� חיי�, באחדות עליונה כזאת, תענוגו העליו�

.  זאתשהיש העצמי שלו לא יתעלה למעלה הרוממה מכל רוממות
 ואז יהיה העילוי של כל ההויה כולה זורח בכל פרט ופרט בפני

שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה , כדוגמא של אספקלריא, עצמו
להפרד  ויההומשו� כ� צריכה היא ה. ואי� ק� לאושר גדול זה, בה

וצריכות שבירות גדולות לצאת אל , בתחלה לחלקי� היותר קטני�
הלא  ,ואחר צחצוח� וזיכוכ�. ודות כדי להפריד את הנק,הפועל

 .וכבודו' והכל מלא אור ד, לוותהיה כל נקודה כוללת כל היש כ

, ליראיו' וזהו יסוד סוד ד. הרוחנית למצא את השרשי� במקור�
התכלית האחרונה של כל ההויה . והדבקות העליונה ברו� ערכה

 באחדות עליונה ,ברו� תענוגו העליו�',  גילוי אור דהואכולה 
שהיש העצמי שלו לא יתעלה  שלא יהיה שו� ניצו� חיי�, כזאת

ואז יהיה העילוי של כל ההויה . למעלה הרוממה מכל רוממות זאת
, כדוגמא של אספקלריא, עצמו כולה זורח בכל פרט ופרט בפני

. ואי� ק� לאושר גדול זה, שכל מה שעומד נגדה מוזרח ונראה בה
, להפרד בתחלה לחלקי� היותר קטני� ויהההומשו� כ� צריכה היא 

וצריכות שבירות גדולות לצאת אל הפועל כדי להפריד את 
הלא תהיה כל נקודה כוללת כל  ,ואחר צחצוח� וזיכוכ�. הנקודות
 .וכבודו' והכל מלא אור ד, היש כלו

‚ˆ˘ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‰� 

 
כל קושי גדול יש בהציור של השגת אלהות ויחוסה להעול� ול

 על פי הציור של ההויה האלהית מחו� לההויה של, הנבראי� כול�
שהאלהי� יהיה , ה הדבר כאלו איזה הצלחה עמדהאאז נר, העול�

 וכל הנבראי� ה� החסרי� ממניעת, בחיובו המאושר מהכל
ומפני זה יש נטיה בנפש להציור של . הצלחת� להיות כאלהי�

 עת ג� כ� שכל גילויויוד, המכרת רק את האלהות, האחדות הכוללת
ומה שהוא , ומקור הכל, כי א� הכל, פרטי איננו עני� האלהות

 , אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלהות,למעלה למעלה מזה
, אלא סמיות עיני� שלנו גורמת כ�, איננו עני� של אמת מצד עצמו

  מציאותנו, ואנו בעצמנו,שאיננו מכירי� כי א� את הפרטיות
אבל ג� דעה זו אינה  .תיה היא סמיות עיני� בחסרונו150הפרטית

מה שהוא . כל יתר תנאי האושר הכמוסי� בגנזי הלב ע�מתאימה 
. הצדק החפשי המלא , הוא יסוד האושר שבחופש,מישב את הדעת
הוא מחויב ,  שנוטה בחופשו אל הטוב,החפשי, הטוב המוחלט

חופשו אל מקור חפ�  וכל יחיד יכול להתעלות בעצ�, המציאות
 ולא ,ישתאב בגופא דמלכא, וכשירצה את הטוב המוחלט, טובה

לי� יעונתיכ� היו מבד  כי א�,תהיה שו� הבדלה בינו ובי� אלהיו
שההויה האמתית היא , חוזרי� אנו לפי זה. בי� אלהיכ�ובינכ� 

 איננה כי א� ,עליו� וכל ההויה הירודה ממעלת אלהי�, האלהות
. ה גור� תוספת של גרעו�וז, ירידת הרצו� בבחירתו הבלתי שלמה

מתו� חופשו יתעלה אל  והרצו�, וסו� כל סו� שכל הטומאה תכלה
והויה זו של חזרת הכל . אחד ושמו אחד' ויהיה ד, הטוב המוחלט

 .ואי� כח להשיג ערכה, בהויה  היא השלמות העליונה,אל האלהות
ואי� עוד דבר . הרעיו� שכל ההויה כולה היא רק עני� האלהות 

התענוג הרוחני . הוא מענג את הלב מאד', בלעדי דלגמרי מ
 . הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו,הזה מסבב שהרעיו�

 „ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰ˆ˘-Âˆ˘( 
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קושי גדול יש בהציור של השגת אלהות ויחוסה להעול� ולכל 
 ו� לההויה שלעל פי הציור של ההויה האלהית מח, הנבראי� כול�

שהאלהי� יהיה , ה הדבר כאלו איזה הצלחה עמדהאאז נר, העול�
 ממניעת, וכל הנבראי� ה� החסרי�, בחיובו המאושר מהכל

ומפני זה יש נטיה בנפש להציור של . להיות כאלהי�, הצלחת�
 ויודעת ג� כ� שכל גילוי, המכרת רק את האלהות, האחדות הכוללת

ומה שהוא , ומקור הכל,  א� הכלכי, פרטי איננו עני� האלהות
 ,אבל מה שמחלק את הגילוי הפרטי מאלהות. למעלה למעלה מזה

, אלא סמיות עיני� שלנו גורמת כ�, איננו עני� של אמת מצד עצמו
  ואנו בעצמנו מציאותנו,שאיננו מכירי� כי א� את הפרטיות

אבל ג� דעה זו אינה  .הפרטית בחסרונותיה היא סמיות עיני�
מה שהוא . כל יתר תנאי האושר הכמוסי� בגנזי הלבלמתאימה 

. הצדק החפשי המלא ,מישב את הדעת הוא יסוד האושר שבחופש
הוא מחויב , החפשי שנוטה בחופשו אל הטוב, הטוב המוחלט

חפ� dחופשו אל מקור  וכל יחיד יכול להתעלות בעצ�, המציאות
א  ול,ישתאב בגופא דמלכא, וכשירצה את הטוב המוחלט, הטוב

עונתיכ� היו מבדלי�  כי א�. תהיה שו� הבדלה בינו ובי� אלהיו
שההויה האמתית היא , חוזרי� אנו לפי זה. בי� אלהיכ�לבינכ� 

עליו� איננה כי א�  וכל ההויה הירודה ממעלת אלהי�, האלהות
. וזה גור� תוספת של גרעו�, ירידת הרצו� בבחירתו הבלתי שלמה

מתו� חופשו יתעלה אל  והרצו�, וסו� כל סו� שכל הטומאה תכלה
והויה זו של חזרת הכל . אחד ושמו אחד' ויהיה ד, הטוב המוחלט

 .ואי� כח להשיג ערכה, בהויה אל האלהות היא השלמות העליונה
ואי� עוד דבר . הרעיו� שכל ההויה כולה היא רק עני� האלהות

התענוג הרוחני . הוא מענג את הלב מאד', לגמרי מבלעדי ד
 .זה מסבב הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידוה שהרעיו�
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, קנאה מרקבת עצמות, ש יצר הרע נסתר מאד במעמקי הנפשי

, הקנאה היא מוזרה. המביאה רפיו� ומחשכי� לכל רעיו� של אורה
מפני שישנ� כמה גורמי� שמונעי� את השפה , רבי� לא יכירוה

 ,נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, אבל היא ישנה, מלהביעה
כדרכ� , והיא יוצאת לפעמי� בצורות שונות חו� מצורתה האמתית

  שאינ� מתלבשות כי א� במלבוש,של כל התוצאות של הקנאה
 היא ,הקנאה המוזרה הזאת. ונושאות עליה� תמיד ש� זר, נכרי

 על,  האד� מקנא הוא באלהי� על אשרו האי� סופי.הקנאה באלהי�
הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשכת . ו המוחלטתשלמות

 � אינ�י וכשכל האמצעי.טמטו� השכל ורוגז הרוח, בהחשהמ
כדי ,  היא מסיימת בכפירה מוחלטת,מספיקי� להכיל את זעמה

 את העוק� של הקנאה ,אכולת הרקב, להסיר מהנפש הכואבת
 אי� מרפא למחלה זו כי א� הארה עליונה של דעת .נורא הדוקר
הנתיבות המיוחדות ביחוד להסרת . ‰‚ÔÂ בבירור ובעומק ,אלהי�

שבהסרתו נפטר ג� כ� מכל התולדות הרעות , קנאה זאת הנגע של
  עד מחלת הכפירה,של הלבושי� השוני� שהיא מתלבשת בה�

הנתיבות הללו , המשועממת המתפשטת בדורנו בתור מחלת הזמ�
 יה מדעיתוהשנ,  האחת היא נתיבה מדעית טהורה.שתי� הנ�

שההבדל שבי� האלהי� והעול� , הנתיבה המדעית מבררת. מוסרית
, מתעלה כל מה שהדעה. תלוי הוא רק בדעה והשגה וארחות החיי�

וברוממותו העליונה של , מתקרב האד� והעול� לגודל האלהי
 , מוצא הוא שהכל הוא כלול באלהי�,האד� והכרתו הגמורה

הויה איננו כי א� התגלות והעצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ה

 ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Êˆ˘-Áˆ˘( 
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, קנאה מרקבת עצמות, ש יצר הרע נסתר מאד במעמקי הנפשי
, הקנאה היא מוזרה. המביאה רפיו� ומחשכי� לכל רעיו� של אורה

 מפני שישנ� כמה גורמי� שמונעי� את השפה, רבי� לא יכירוה
 ,נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, אבל היא ישנה, מלהביעה

כדרכ� , חו� מצורתה האמתית, והיא יוצאת לפעמי� בצורות שונות
, נכרי של כל התוצאות של הקנאה שאינ� מתלבשות כי א� במלבוש

הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה . ונושאות עליה� תמיד ש� זר
 על, שרו האי� סופיהאד� מקנא הוא באלהי� על א, באלהי�

הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשכת . שלמותו המוחלטת
 וכשכל האמצעי� אינ�, טמטו� השכל ורוגז הרוח, בהחשהמ

כדי , מספיקי� להכיל את זעמה היא מסיימת בכפירה מוחלטת
, את העוק� של הקנאה. אכולת הרקב, להסיר מהנפש הכואבת

 א� הארה עליונה של דעת כי, אי� מרפא למחלה זו. נורא הדוקר
הנתיבות המיוחדות ביחוד להסרת . ‰‚ÔÂÈאלהי� בבירור ובעומק 

שבהסרתו נפטר ג� כ� מכל התולדות הרעות , קנאה זאת הנגע של
 של הלבושי� השוני� שהיא מתלבשת בה� עד מחלת הכפירה

הנתיבות הללו , המתפשטת בדורנו בתור מחלת הזמ�, המשועממת
 והשניה מדעית, נתיבה מדעית טהורההאחת היא , שתי� הנ�

שההבדל שבי� האלהי� והעול� , הנתיבה המדעית מבררת. מוסרית
, מתעלה כל מה שהדעה. תלוי הוא רק בדעה והשגה וארחות החיי�

וברוממותו העליונה של , מתקרב האד� והעול� לגודל האלהי
 , מוצא הוא שהכל הוא כלול באלהי�,האד� והכרתו הגמורה

פרטית של כל פרט מפרטי ההויה איננו כי א� התגלותוהעצמיות ה
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האלהי   ולפי זה כל האושר.הזורחת בגווני� שוני� לפנינו, אלהות
כל מה ,  והאושר הוא הול� ומתגדל,הלא הוא אושר של הכל

הנעלה  וזהו סוד העונג. שהידיעה האלהית היא הולכת ומתבררת
את , שהוא הול� וחש את אשרו העליו�, של ההשגה האלהית

 .קנאה ואי� כא� מקו� לשו�, לאה חדוה ועזהמ, שלמותו הנצחית
שהשלמות וחיוב המציאות , מוסרית�הנתיבה השניה היא מדעית

 וכל מי שיעלה את, האלהית היא תלויה במדת הצדק החפשית
חפשיות רצונו באותה המדה של הצדק המלא שהאלהי� הוא נעלה 

בגופא  הוא משתאב הרי, בחפצו השל� בצדק החפשי והמוחלט
קונה לו את השלמות האלהית מצד בטולו אל האור ו, דמלכא

חפצו  שו� נמצא לרומ� אתמואי� שו� מעצור . האלהי בעונג פנימי
וכפי אותה המדה שהאד� מתקרב אל , חפשי למרו� הצדק האלהי

ונמצא  .הרי הוא מתעלה ונעשה איש אלהי, מדת הצדק האלהית
 ,יבת להאלהי� מצד הצדק החפשי שלויהשלמות האלהית מחו
 . שאי� מקו� לקנאה,שהיא זכות השווה לכל

האלהי  ולפי זה כל האושר, הזורחת בגווני� שוני� לפנינו, אלהות
כל מה , והאושר הוא הול� ומתגדל. הלא הוא אושר של הכל

הנעלה  וזהו סוד העונג. שהידיעה האלהית היא הולכת ומתבררת
את , �שהוא הול� וחש את אשרו העליו, של ההשגה האלהית

 .קנאה ואי� כא� מקו� לשו�, המלאה חדוה ועז, שלמותו הנצחית
שהשלמות וחיוב המציאות , מוסרית�הנתיבה השניה היא מדעית

 וכל מי שיעלה את, האלהית היא תלויה במדת הצדק החפשית
שהאלהי� הוא נעלה , חפשיות רצונו באותה המדה של הצדק המלא

בגופא  הוא משתאבהרי , בחפצו השל� בצדק החפשי והמוחלט
מצד בטולו אל האור , וקונה לו את השלמות האלהית, דמלכא

חפצו  שו� נמצא לרומ� אתלואי� שו� מעצור . האלהי בעונג פנימי
וכפי אותה המדה שהאד� מתקרב אל , חפשי למרו� הצדק האלהי

ונמצא  .ונעשה איש אלהי, הרי הוא מתעלה, מדת הצדק האלהית
, אלהי� מצד הצדק החפשי שלוהשלמות האלהית מחויבת לה

 . שאי� מקו� לקנאה,שהיא זכות השווה לכל
‰ˆ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-Êˆ

 
אותה ההתבוננות האלהית , שבההשקפה הרגילה, טבע הדבר הוא

 שהיא ההשקפה היותר 151,הבאה מהדעה המונוטאיסטית
היא מסבבת לפעמי� עצב וחלישות , ג� מצד האמונה מפורסמת

שהוא בתור נמצא , הבא ברוח האד� בציורומפני הרפיו� , נפש
המאירה ,  רחוק הוא מההשלמה האלהית,מוגבל וחלש, מסובב

ביחוד החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה . באור תפארת גבורתה
  בעמדפרלילה על ידי ,המוסריי� מתבלטי� בנפש שהחסרונות

אמנ� . ביחש אל הצדק והמוסר, האד� לעומת השלמות האלהית
אד� מוצא את הזו להיות מתמעטת באותה המדה ש העלולה חולש

 אבל מכל מקו� אי� ,המעשי והמדותי, עצמו אית� במעמדו המוסרי
מפני ההשערה הזורמת של הצעירות , נפקעת לגמרי החולשה

 לגבי הגודל האלהי המבהיל בתעצומות אי� סו� את הרעיו� ,החדלה
 .רחב היותר

, ה המונוטאיסטיתפחות מההשקפה הזאת מיגעת את האד� ההשקפ
המובלטת  , כשהיא מזדככת מסיגיה˘ÈÊÂ�ÈÙ˙הנוטה לההסברה ה

שאי� , בחלקי� רבי� ממנה בהחלק התבוני של החסידות החדשה
א� לא  שא�, האד� מוצא את עצמו. ש� דבר מבלעדי האלהות

 בהקרעו בדמיונו מהשלמות ,שאז, יתפס בתוכיותו מקו� בפני עצמו
ואיננו , כלו� ודאי חדל ורפוי ואיננוהוא , של אי� תכלית האלהית

כלו� עוד יותר מהאי� כלו� של הביטול הערכי שבא על ידי 
איזה  מפני שאז הוא נחשב שאמנ� יש, ירות הראשונהיההצט

רגשותיו ,  בגבולו ותחו� חפצו והכרתו,מציאות לו בפני עצמו
  עד כדי חולשה,אלא שעולמו הוא קט� באי� שעור, ונטיותיו
אבל אי� זאת אפסיות , עומת הגודל האי� תכליתי האלהי ל,ואפסיות

 המסברת,  לא כ� הוא בההשקפה השניה.גמורה ומוחלטת בעצ�
א� כ� השיקוע בנטיותיו , שאי� דבר חו� מהאלהות המוחלטת

  על השקפת החיי� שיש איזה מציאותתהנשענ, הפרטיות של האד�
 ושוא הוא רק הבל, אפילו בצורה שבקטנות, פרטית הוה לעצמה

  להיות מחלישה את152 וראוי היה לפי זה להשקפת עול� זו.נתעה
מכל , רוח האד� במעמקי ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה

 אלא שזו האחרונה משיבה לאד� מיד את עז, מקו� אי� הדבר כ�
, יתוישאי� לו לשכח את אמתת הו, היא רק מעודדת אותו, נצחו

 ובעי� מהמחשבה הטעותיתושעליו להתרחק מכל ארחות החיי� הנ
 .הקרוע ברוחניותו מהאי� סו� האלהי, של הישות של עצמו הפרטי

 אי� לו עוד לכבוש דבר של, אבל כיו� שהוא צועד על דר� זה
. וכבר הוא מאושר באי� סו�,  כי א� דבר של דמיו� כוזב,מציאות

 אמנ� באמת אי� עבודה זו קלה כל כ� כמו שמצייר אותה הדמיו�
 היא עבודה לא פחות ,יציאה לחופש ממסגר הדמיו�ה, לכאורה

מכל מקו� סו� סו� , קשה מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי
אבל אי אפשר לגשת . ‡�Â¯Á‰‰רוח לו הוא יותר מהמחשבה  עז

  כי א� על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה,אליה
ת את ואז היא מלבש, שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה

 ונעשית לה בית קיבול, המחשבה האחרונה באורה לכל פרטיה
 . בהיכל קדשו' ד. והיכל

 הוא יותר מזדכ� , וההרגשי השירי,א� א� על פי שהעול� העיוני

 ‰ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ëˆ˘-‡˙(
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אותה ההתבוננות האלהית , פה הרגילהשבההשק, טבע הדבר הוא
ג�  שהיא ההשקפה היותר מפורסמת, הבאה מהדעה המונוטאיסטית

מפני , היא מסבבת לפעמי� עצב וחלישות נפש, מצד האמונה
מוגבל  שהוא בתור נמצא מסובב, הרפיו� הבא ברוח האד� בציורו

המאירה באור תפארת , וחלש רחוק הוא מההשלמה האלהית
 החולשה מתעוררת על ידי ההבלטה שהחסרונותביחוד . גבורתה

לעומת ,  האד�ההקבלה במעמדהמוסריי� מתבלטי� בנפש על ידי 
זו  אמנ� עלולה חולשה. ביחש אל הצדק והמוסר, השלמות האלהית

אד� מוצא את עצמו אית� הלהיות מתמעטת באותה המדה ש
 אבל מכל מקו� אי� החולשה. המעשי והמדותי, במעמדו המוסרי

מפני ההשערה הזורמת של הצעירות החדלה לגבי ,  לגמרינפקעת
 .רחב המבהיל בתעצומות אי� סו� את הרעיו� היותר, הגודל האלהי

, פחות מההשקפה הזאת מיגעת את האד� ההשקפה המונוטאיסטית
המובלטת  ,כשהיא מזדככת מסיגיה, ÈËÒÈ‡Ë�Ù˙הנוטה לההסברה ה

שאי� , החדשהבחלקי� רבי� ממנה בהחלק התבוני של החסידות 
א� לא  שא�, האד� מוצא את עצמו. ש� דבר מבלעדי האלהות

שאז בהקרעו בדמיונו מהשלמות , יתפס בתוכיותו מקו� בפני עצמו
ואיננו , כלו� ואיננו, הוא ודאי חדל ורפוי, של אי� תכלית האלהית

כלו� עוד יותר מהאי� כלו� של הביטול הערכי שבא על ידי 
איזה  שאז הוא נחשב שאמנ� ישמפני , ההצטירות הראשונה

רגשותיו , מציאות לו בפני עצמו בגבולו ותחו� חפצו והכרתו
 אלא שעולמו הוא קט� באי� שעור עד כדי חולשה, ונטיותיו

אבל אי� זאת אפסיות , ואפסיות לעומת הגודל האי� תכליתי האלהי
 המסברת, לא כ� הוא בההשקפה השניה, גמורה ומוחלטת בעצ�

א� כ� השיקוע בנטיותיו , מהאלהות המוחלטתשאי� דבר חו� 
 על השקפת החיי� שיש איזה הנשענות, הפרטיות של האד�

הוא רק הבל , אפילו בצורה שבקטנות, פרטית הוה לעצמה מציאות
וראוי היה לפי זה להשקפת עול� זו להיות מחלישה , ושוא נתעה

מכל , רוח האד� במעמקי ההתבוננות שלה עוד יותר מהראשונה את
 אלא שזו האחרונה משיבה לאד� מיד את עז, מקו� אי� הדבר כ�

, שאי� לו לשכח את אמתת הויתו, היא רק מעודדת אותו, נצחו
 ושעליו להתרחק מכל ארחות החיי� הנובעי� מהמחשבה הטעותית

, הקרוע ברוחניותו מהאי� סו� האלהי, של הישות של עצמו הפרטי
  עוד לכבוש דבר שלאי� לו, אבל כיו� שהוא צועד על דר� זה
. וכבר הוא מאושר באי� סו�, מציאות כי א� דבר של דמיו� כוזב

 אמנ� באמת אי� עבודה זו קלה כל כ� כמו שמצייר אותה הדמיו�
היציאה לחופש ממסגר הדמיו� היא עבודה לא פחות קשה , לכאורה

רוח  מכל מקו� סו� סו� עז, מהיציאה לחופש מאיזה מסגר מציאותי
אבל אי אפשר לגשת אליה כי . ‰¯‡˘�Â‰ מהמחשבה לו הוא יותר

שאפשר  א� על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה
ואז היא מלבשת את המחשבה , להיות על פי ההשקפה הראשונה

' ד. והיכל ונעשית לה בית קיבול, האחרונה באורה לכל פרטיה
 הוא א� א� על פי שהעול� העיוני וההרגשי השירי. בהיכל קדשו

מאור הענוה  המלאה, יותר מזדכ� ומתעלה על ידי המחשבה השניה
מכל מקו� העול� המעשי איננו יכול להיות הול� את, וביטול היש
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מאור הענוה וביטול  המלאה, ומתעלה על ידי המחשבה השניה
מכל מקו� העול� המעשי איננו יכול להיות הול� את דרכו על , היש

ומוכרח הוא האד� להנמי�  ,לות התדירית העליונה הזאתפי ההסתכ
 ולהיות קשור ,את אורו מצד הכרח הסתגלותו לעול� המעשה

בידיעה ברורה שהיא איננה  אבל, בהמחשבה ההיכלית הראשונה
אלא שהיא , ולית לה מגרמה כלו�, מחשבה ברורה כשהיא לעצמה

 ממהל� המחשבה העליונה של מסובבת בסיבוב שכלי וציורי
ואז העול� הממשי נעשה מזורז . ההסתכלות השניה שאמרנו

, מתגבר ועולה מברכת מקורו והעול� המחשבי, ומלוב� ומלא צדק
, ומרכז הויה מאוחד, וה� מתאחדי� תמיד על ידי הבטות מאוחדות

 .ביחודא שלי�

ומוכרח הוא  ,דרכו על פי ההסתכלות התדירית העליונה הזאת
האד� להנמי� את אורו מצד הכרח הסתגלותו לעול� המעשה 

, בידיעה ברורה אבל, הולהיות קשור בהמחשבה ההיכלית הראשונ
, ולית לה מגרמה כלו�, שהיא איננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה

ממהל� המחשבה  אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי
ואז העול� הממשי נעשה . העליונה של ההסתכלות השניה שאמרנו

מתגבר ועולה מברכת  והעול� המחשבי, מזורז ומלוב� ומלא צדק
ומרכז הויה , על ידי הבטות מאוחדות, ידוה� מתאחדי� תמ, מקורו

 .ביחודא שלי�, מאוחד
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הלומד את הקבלה צרי� להסיר מלבו את הפחד שמונח בלב מטע� 

 שמא הוא, שמא הוא פוג� באמונה האלהית, החקירה ההגיונית
 הכל יודעי� שרוח הקודש . אי� אלו אלא הבלי תעתועי�.מגש�

 והוא מוצא לו, יר באור האלהי העליו� את העול�מתאמ� הוא להא
המוכרת , דרכיו בהסתכלות בחיי החיי� בהישות הגדולה האלהית

 הפעולות. בפעולות הרוחניות הרבה יותר מבפעולות הגשמיות
 לכח דינמי שאי� בו אור ס�ליחאפשר , הגשמיות אפשר לטעות בה�

 .במדע� צמ�וממילא אינ� יכולות להחיות את הנשמה מצד ע, וחיי�
 ,אבל הפעולות הרוחניות יוצאות ה� בהכרח מיד של מציאות מלאה

  בעושר, ודוקא ידיעה שלמה עליונה זו, עליונה,d`ln שלמות
ומקורותיה ,  היא מגלה את נצחו� האחדות העליונה,פרטיה

עד שהמבטא של , העליוני� המאירי� בצחצחות כל כ� נשגבה
לפני אחד מה , אומרת היאו, ג� כ� הוא פחות וקט� לה האחדות

, וכל מה שיתרחב אור החיי� יותר בהתרחבות עליונה. אתה סופר
להתעסק בהמחשבות , היצירות שיצר רוח אלהי� בעול� לתור את

, כה יגבר הרוח, היה יסוד חייה�' שחפ� דעת ד, של קדושי עליו�
 והיחידי� הללו ,תתחדש צורה פנימית אמיצה בקרב ולב עמוק וכה

 ועל כל העול�, רוח� עז ואומ� עליו� על כל הגוי כולוישפיעו מ
 .ברחמי� כלולי� מחסד וגבורה, כלו
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שמונח בלב מטע� , הלומד את הקבלה צרי� להסיר מלבו את הפחד
 שמא הוא, שמא הוא פוג� באמונה האלהית, החקירה ההגיונית

שרוח הקודש , הכל יודעי�. א הבלי תעתועי�אי� אלו אל, מגש�
 והוא מוצא לו, מתאמ� הוא להאיר באור האלהי העליו� את העול�

המוכרת , דרכיו בהסתכלות בחיי החיי� בהישות הגדולה האלהית
 הפעולות. בפעולות הרוחניות הרבה יותר מבפעולות הגשמיות

 אור  לכח דינמי שאי� בוליחש�אפשר , הגשמיות אפשר לטעות בה�
, במדע� וממילא אינ� יכולות להחיות את הנשמה מצד עצמ�, וחיי�

אבל הפעולות הרוחניות יוצאות ה� בהכרח מיד של מציאות מלאה 
פרטיה היא  ודוקא ידיעה שלמה עליונה זו בעושר. שלמות עליונה

המאירי� , ומקורותיה העליוני�, מגלה את נצחו� האחדות העליונה
ג� כ� הוא  ד שהמבטא של האחדותע, בצחצחות כל כ� נשגבה

וכל מה . לפני אחד מה אתה סופר, ואומרת היא, פחות וקט� לה
היצירות  לתור את, שיתרחב אור החיי� יותר בהתרחבות עליונה

, להתעסק בהמחשבות של קדושי עליו�, שיצר רוח אלהי� בעול�
תתחדש צורה  וכה, כה יגבר הרוח, היה יסוד חייה�' שחפ� דעת ד

והיחידי� הללו ישפיעו מרוח� עז .  אמיצה בקרב ולב עמוקפנימית
ברחמי� , כולו ועל כל העול�, ואומ� עליו� על כל הגוי כולו

 .כלולי� מחסד וגבורה
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עזיזה היא בהבלטת ,  אומרי� טועני� נוטי� להסתה,האליליות

 ותבחדירה אל היופי ואל העשיר, בהבעת הפרטיות, רשמי החיי�
מכל הגווני� גו� ,  האחדות האלהית מטשטשת את הכל.תווניוהג

 באה טענה זו מחסרו� .ועושר החיי� מתדלדל, אחד היא עושה
 עשתה , ע� ההתעוררות העזיזה שלה,האליליות. וכהות רגש ידיעה

והתביעה של עושר , כבר את הרוש� שלה להשחית את החיי�
דות האלהית בתאר בשביל כ� האח. ושל הבלטת הרשמי� הגווני�

 והיא באמת מתעלה ,ציור האחדות הרגילהמאחדותה היא מתעלה 
ואותו העושר , האחדות באותה המדה שהיא מתעלה על הריבוי על

  בצורה יותר מבהיקה באי� סו�,של הריבוי לעול� נמצא בקרבה
dcxetnde zvtepnd zeilil`da `edy dn itkn. 

וממעל , ה את הריבויהסופגת בתוכ, האחדות המחיה את הריבוי
 לא תוכל להמעיט את רשמי, לכל מציאות ולכל תוכ� היא מתנשאה

כי א� להרבות� על ידי שפעת אומ� וגודל האחדות לתו� , החיי�
 .וכל אחד מניצוצי הריבוי יש בו ברכה של גודל אי� סו�, הריבוי

ולהראות אי� כל יפיפותו של יפת , הרזיות באה להשלי� את הציור
בריחוק  אלא שנתטשטשה הצורה,  מאהלי ש�ו בעיקראולקוח ה

ומדברת היא הרזיות בהרחבת הביאור בעול� האלהי . מקו�
האלהות  המתגלה מהופעת, בכל עושר הגווני הפרטי, האחדותי

וקמי� קנאי� . האחדותית בהגלותה לבני אד� בשכל� ובהרגשת�
� ילידת חו ,המחיה את כל נשמה יפה, ואומרי� על חכמת אמת זאת

,  תבעני� הללו,ואינ� יודעי�,  דמיו� של מיתולוגיה יש כא�,היא
לקוח ושאוב הוא  ,zeilil`a yiyשכל ניצו� אור ח� וחיי� 

להרגישה בכל , להבי� את האחדותe. קודש האחדות מיסוד של
,  את גילוי ההויה שלה ואת עזוזה,האת האחדות ואת מקור, עשרה

והריבוי . פי הופעת הריבוילדבר במושגי האחדות על  הננו נקראי�
 של לפני ,הריבוי של אחד, האחדותי זהו הריבוי העשיר שבעשירי�

 .בהוד תפארת האחדות האלהיתyכלומר השלמות של הריבוי  ,אחד
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 עזיזה היא בהבלטת רשמי האליליות, אומרי� טועני� נוטי� להסתה
, הגונית בחדירה אל היופי ואל העשירות, בעת הפרטיותבה, החיי�

מכל הגווני� גו� אחד היא , האחדות האלהית מטשטשת את הכל
וכהות   באה טענה זו מחסרו� ידיעה.ועושר החיי� מתדלדל, עושה

האליליות ע� ההתעוררות העזיזה שלה עשתה כבר את . רגש
ושל  ני�והתביעה של עושר הגוו, הרוש� שלה להשחית את החיי�

בתאר אחדותה היא , בשביל כ� האחדות האלהית. הבלטת הרשמי�
האחדות   והיא באמת מתעלה על, ציור האחדות הרגילהעלמתעלה 

ואותו העושר של הריבוי , באותה המדה שהיא מתעלה על הריבוי
האחדות  .לעול� נמצא בקרבה בצורה יותר מבהיקה באי� סו�

וממעל לכל מציאות ,  הריבויהסופגת בתוכה את, המחיה את הריבוי
כי א� , החיי� לא תוכל להמעיט את רשמי, ולכל תוכ� היא מתנשאה

וכל , להרבות� על ידי שפעת אומ� וגודל האחדות לתו� הריבוי
באה , הרזיות .אחד מניצוצי הריבוי יש בו ברכה של גודל אי� סו�

לקוחה היא ולהראות אי� כל יפיפותו של יפת , להשלי� את הציור
. בריחוק מקו� ,אלא שנתטשטשה הצורה,  מאהלי ש�עיקרהב

, בעול� האלהי האחדותי, ומדברת היא הרזיות בהרחבת הביאור
, האלהות האחדותית המתגלה מהופעת, עושר הגווני הפרטיdבכל 

וקמי� קנאי� ואומרי� על . בהגלותה לבני אד� בשכל� ובהרגשת�
חו� היא דמיו� ילידת  ,המחיה את כל נשמה יפה, חכמת אמת זאת

שכל ניצו� אור , ואינ� יודעי� תבעני� הללו, של מיתולוגיה יש כא�
להבי� את . קודש האחדות ח� וחיי� לקוח ושאוב הוא מיסוד של

 את גילוי ,האת האחדות ואת מקור, להרגישה בכל עשרה, האחדות
לדבר במושגי האחדות על פי  הננו נקראי�, ואת עזוזה, ההויה שלה

, והריבוי האחדותי זהו הריבוי העשיר שבעשירי�. יהופעת הריבו
כלומר השלמות של הריבוי בהוד  ,הריבוי של אחד של לפני אחד

 .תפארת האחדות האלהית
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,  גדולת אי� סו�,הנובע מיסוד ההכרה העליונה, הרעיו� העליו�
 עד, ברו� הוא, המוציא את מעמק הברכה מקרב תוכיות הנשמה

שמכחו כבר , שר בא לידי אותו האור הנאצל באצילות הטוהרא
  כל אותה.מתוארי� ומתנהלי�, ראויי� ה� עולמי� להיות מתיצרי�
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, גדולת אי� סו�aהנובע מיסוד ההכרה העליונה , הרעיו� העליו�
 עד, ברו� הוא, המוציא את מעמק הברכה מקרב תוכיות הנשמה

שמכחו כבר , אשר בא לידי אותו האור הנאצל באצילות הטוהר
כל אותה, מתוארי� ומתנהלי�,ראויי� ה� עולמי� להיות מתיצרי�
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ברו� קדשי ,  כל אות� העדני� מלאי החיי� והעז,האחדות המאירה
 'אלהינו ד' שמע ישראל ד, הרי ה� בכלל היחוד העליו�, קדשיה�

,  רק מזה הטל העליו�ברוממותה של הנשמה היא משוקה. אחד
 וצבעיה המאירי� מחיי� את, משעשוע האחדות האי� סופית

מני אז והלאה מוכר הוא אור האחדות . וכוסה רויה, פנימיותה
 ,שכליי�, רוחניי�, עולמי� ועולמי עולמי�. בהיצירה הפעלית

מחוטבי� , קשורי� ואחוזי�, מוגלמי� ומצומצמי�, כחניי�, רצוניי�
המוני  והמו�, רד של כל אותו המרחב המעשיעד המו, ומסודרי�

, פארו וסעיפיו, יפיו ואמנותו, סדוריו ופארותיו, כחותיו וגלמיו
. והרוויה המלאה, והכל מופע באור האחדות העליונה האלהית

 ש� כבר יש הויה . הדבר מצומצ�,אמנ� משבא לכלל עולמי�
 הבמוב� המדויק של אל, ריבוי ומיעוט, עליה וירידה, וחדלו�

 שואפת היא ,בעת ההארה המלאה. ושלילותיה� עמה�, התוכני�
 ש� הוא מקורות,  למרומי� האלהיי�,הנשמה למילוי העליו�

,  כל מה שהוא כבר גדור בהגדרה עולמית.מכוני ישעה, תענוגיה
 משיבה עד, קוצ� את כנפי רוחה, הרי הוא אוסר אותה בכבלי�

יחוד אור ,  העליו�אל היחוד,  על כ� עיניה ולבה אל הרו�.דכא
, הנשמה בסור הזיו העליו� מאת.  בעצמיות עצמיותו,האלהי במקורו

 ,מת בעניה בהשערותיהחמתנ, הרי היא עומדת חפוית ראש
בונה  ,שואבת מי� שאובי� מאוצרות החושי�, במשפטי הגיונותיה

חוזה את , מהמושכלות הקצובות, שכל ודמיו�, בניני רוח וגש�
משערת  ,אשר בעולמי�' התולדתי במעשה דצללי הטוהר של האור 

בוניה� , מחיי העולמי�,  הכחות האלהיי�‡Â„Á˙היא את אור 
שפעת  מקשרת היא את כל העולמי� הרבי� אל מקור, ומכונניה�

ריח ציקי . מתנעמת היא בטע� קצוב זה בהיותה במורד, שרש�
, הכרח אבל בירידתה הרי הוא לה, יש כא�, מאכל שפחות, קדרה
, ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד, � העבדי� בחשאימביאי

כשזורח על גבי היחוד התחתו� רק הזיו מ� היחוד  .יחודא תתאה
� "נו,  ע� כל זה הרי הוא בנפילתו.הרי הוא מתכפל ומתעלה, העליו�
. ודי� ע� כללות�חכללות האותיות אשר בשני הי של, כפופה

בעל קצבת , ד התחתו�והיחו, ובהיות היחוד העליו� הפועל והמבריק
מתעלה בעילוייו ומתאחד , ונרטב בלשדו, בטל אליו ,העולמי�
תפארת , כללא דדכר ונוקבא, נו� פשוטה, הרי היא נזקפת, באחדותו

 .וכנסת ישראל ישראל

ברו� קדשי , האחדות המאירה כל אות� העדני� מלאי החיי� והעז
 'אלהינו ד' שמע ישראל ד, הרי ה� בכלל היחוד העליו�, קדשיה�

, ברוממותה של הנשמה היא משוקה רק מזה הטל העליו�. אחד
 וצבעיה המאירי� מחיי� את, משעשוע האחדות האי� סופית

מוכר הוא אור האחדות , מני אז והלאה. וכוסה רויה, פנימיותה
 ,שכליי�, רוחניי�, עולמי� ועולמי עולמי�. בהיצירה הפעלית

מחוטבי� , קשורי� ואחוזי�, למי� ומצומצמי�מוג, כחניי�, רצוניי�
המוני  והמו�, עד המורד של כל אותו המרחב המעשי, ומסודרי�

, פארו וסעיפיו, יפיו ואמנותו, סדוריו ופארותיו, כחותיו וגלמיו
. והרוויה המלאה, האלהית, והכל מופע באור האחדות העליונה

יה ש� כבר יש הו, אמנ� משבא לכלל עולמי� הדבר מצומצ�
 במוב� המדויק של אלה, ריבוי ומיעוט, עליה וירידה, וחדלו�

בעת ההארה המלאה שואפת היא . ושלילותיה� עמה�, התוכני�
 ש� הוא מקורות,  למרומי� האלהיי�,הנשמה למילוי העליו�

,  כל מה שהוא כבר גדור בהגדרה עולמית.מכוני ישעה, תענוגיה
 משיבה עד,  רוחהקוצ� את כנפי, הרי הוא אוסר אותה בכבלי�

אור dיחוד , אל היחוד העליו�, על כ� עיניה ולבה אל הרו�, דכא
, הנשמה בסור הזיו העליו� מאת. האלהי במקורו בעצמיות עצמיותו
. מת בעניה בהשערותיהחמתנ, הרי היא עומדת חפוית ראש

בונה  ,שואבת מי� שאובי� מאוצרות החושי�, במשפטי הגיונותיה
חוזה את , מהמושכלות הקצובות,  ודמיו�שכל, בניני רוח וגש�

משערת  ,אשר בעולמי�' צללי הטוהר של האור התולדתי במעשה ד
בוניה� , מחיי העולמי�, הכחות האלהיי�‰Â ˙Â„Óהיא את אור 

שפעת  מקשרת היא את כל העולמי� הרבי� אל מקור, ומכונניה�
ריח ציקי . בהיותה במורד, מתנעמת היא בטע� קצוב זה, שרש�

, הכרח אבל בירידתה הרי הוא לה, יש כא�, מאכל שפחות, הקדר
, ברו� ש� כבוד מלכותו לעול� ועד, מביאי� העבדי� בחשאי

כשזורח על גבי היחוד התחתו� רק הזיו מ� היחוד  .יחודא תתאה
נו� , ע� כל זה הרי הוא בנפילתו, הרי הוא מתכפל ומתעלה, העליו�
. ע� כללות�, ודי�כללות האותיות אשר בשני היח של, כפופה

בעל , והיחוד התחתו�, הפועל והמבריק, ובהיות היחוד העליו�
מתעלה בעילוייו , ונרטב בלשדו, בטל אליו ,קצבת העולמי�

כללא דדכר , נו� פשוטה, הרי היא נזקפת, ומתאחד באחדותו
 .וכנסת ישראל תפארת ישראל, ונוקבא
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, החיות שלה�, הויה של העולמי�כלומר ה, האלהות העולמית

הממלאת� , המעדנת�, הרוחניות והעצמיות, המציאות, הקיו�
הכל הוא בכלל אור , המעלת� תמיד ממדרגה למדרגה ,ישות

אמנ� . המתגלה בש� האדנות, א האחרונה של ש� הויה"ה, מלכות
האורה העליונה שבגללה ראויי� , האידיאלית של הוית הכל המטרה

שהיא הרבה יותר ויותר עליונה בקודש , מצאכל העולמי� לה
שכל זיו� של כל , היא מדת התפארת, של כל העולמי� כול� מגופ�

העולמי� תלוי רק כפי אותה המדה שה� מתעצמי� ע� האידיאל 
פדות� , ושמחת� וענוג�,  ועד כמה שה� מתאחדי� בו,הוית� של

  בי� היא רק באותו הער� שהזיווג והיחוד העדי� מצוי,וגאולת�
נותינו אי אפשר שתהיה אחרת יוכל מגמתנו בכל פ .תפארת ומלכות

,  שהיא הכל,ושכינתיה, אידיאל הכל, ה"כי א� ליחדא שמא דקוב
המקבל לשדו משורש , הנוע� השופע ממקור הכל שבא על ידי

ולפני , המתעלה עד למעלה מכל עומק של שורש ועיקר, מקור הכל
 .סופר אחד מה אתה

 ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ È)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ê˙( 

dzxhne diedd cegi 

, החיות שלה�, כלומר ההויה של העולמי�, האלהות העולמית
הממלאת� , המעדנת�, הרוחניות והעצמיות, המציאות, הקיו�
הכל הוא בכלל אור , המעלת� תמיד ממדרגה למדרגה ,ישות

אמנ� . המתגלה בש� האדנות, הא האחרונה של ש� הויה, מלכות
 שבגללה ,האורה העליונה, יאלית של הוית הכלהאיד המטרה

שהיא הרבה יותר ויותר עליונה , ראויי� כל העולמי� להמצא
שכל זיו� , היא מדת התפארת, של כל העולמי� כול� בקודש מגופ�

של כל העולמי� תלוי רק כפי אותה המדה שה� מתעצמי� ע� 
, ושמחת� וענוג�, הוית� ועד כמה שה� מתאחדי� בו האידיאל של

פדות� וגאולת� היא רק באותו הער� שהזיווג והיחוד העדי� מצוי 
וכל מגמתנו בכל פנותינו אי אפשר שתהיה  .תפארת ומלכות בי�

 שהיא ,ושכינתיה, אידיאל הכל, ה"אחרת כי א� ליחדא שמא דקוב
המקבל לשדו , הנוע� השופע ממקור הכל שבא על ידי, הכל

 עומק של שורש המתעלה עד למעלה מכל, משורש מקור הכל
 .סופר ולפני אחד מה אתה, ועיקר
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, באד�,  בעול�,אחד שואפת לגלות את האחדות' הקריאה בש� ד

 .עותיבאי� פר� בי� המעשי� והד, ובכל התוכ� של ההויה, בעמי�
 יתאחדו על ידי ההארה ,וג� הפרצי� המורגשי�. בי� השכל והדמיו�

 בתוכ� החיי� של. צד אחדות� והתאמת�המכרת את , העליונה
חיי ,  הוא אור הנצח, בחיי הרוח, הוא יסוד הקדושה כולה,האד�

זאת היא המחשבה היותר גדולה  .שעה וחיי עול� באגודה אחת
המתגלה בקרבו , שבמחשבות הענקיות של כח החושב אשר להאד�

עד מרו� התגלות אלהות , הרזחני שלו על ידי כל כשרו� הגילוי
 .וידיעה של פני� אל פני�, רח שכלבאו

 ‡È ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡È˙( 

zecg`d ielb 

, באד�, אחד שואפת לגלות את האחדות בעול�' הקריאה בש� ד
 .באי� פר� בי� המעשי� והדעות, ובכל התוכ� של ההויה, בעמי�

וג� הפרצי� המורגשי� יתאחדו על ידי ההארה . בי� השכל והדמיו�
 בתוכ� החיי� של. המכרת את צד אחדות� והתאמת�, העליונה

חיי שעה , האד� הוא יסוד הקדושה כולה בחיי הרוח הוא אור הנצח
זאת היא המחשבה היותר גדולה  .וחיי עול� באגודה אחת

המתגלה בקרבו , שבמחשבות הענקיות של כח החושב אשר להאד�
, ותעד מרו� התגלות אלה, הרזחני שלו על ידי כל כשרו� הגילוי

 .וידיעה של פני� אל פני�, באורח שכל
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שאור הקודש מאיר , כשמסתכלי� בעול� בהסתכלות אידיאלית

 כי א� בכל, אי� רואי� דבר פרטי מצד פרטיותו, עליה את זהרו
מהחלקי� הישיי� , אפילו הקטנה שבקטנות, בכל פלוגה, חזיו�

 והלימוד הזה הול�. ת הכלרואי� הופעה תוצאת תנוע,והמעשיי�

 ·È ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·È˙-‚È˙(
dgbydde zillkd drepzd 

שאור הקודש מאיר , בהסתכלות אידיאלית, כשמסתכלי� בעול�
 כי א� בכל, אי� רואי� דבר פרטי מצד פרטיותו, עליה את זהרו

החלקי� הישיי� מ, אפילו הקטנה שבקטנות, בכל פלוגה, חזיו�
והלימוד הזה הול�. רואי� הופעה תוצאת תנועת הכל, והמעשיי�
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המתקרב בשבילי החול , הוא ומתבסס על פי המדע ההול� ומתחדש
 המתעלה מעל הסקירה האטמית אל הכרת, אל מרכז הקודש

ובעת אשר יוכל כל אט� להיות נראה לדבר עומד . התנועה והכח
מ�  אי� תנועה נסקרת כי א� בתור תוצאה, לעצ� פרדיי, בפני עצמו

ובזה היש כולו מתעלה  .ופועלת על כלנפעלת מכל , הכל
, והריסותיו נבנות בבני� של� של יוצר כל, מהאומללות שבריסוקו

אותנו ההכרה של טבע  ובזה מקרבת. בחכמה וחסדי� נאמני�
, שיסוד הקודש המחיה את הכל, החומר אל המדע האצילי העליו�

 .ומתגלה על ידה הול�, בורייג� את המוסר היחידי והצ
הבונה , יה ביסודה נגאלת ממאסר החוש� המלפ� אותהלוסופיוהפ

אי� התגבורת  .שבשמי� קיר של ברזל בי� העול� והאד� לאביה�
השכלית בצורתה ההגיונית צריכה עוד להיות משברת את עצמתה 

המשיבי� את  ,כדי לקלוט אל תוכה את חיי האמונה הרוממי�
כל ונותני� לה את עצמתה הטבעית לה ב, ר חייהוהנשמה למק

בצדה המוקט�  לא,  הרי היא הידיעה של ההשגחה הפרטית.מלואה
ולא , המפרד את הפרטי� מ� הכללי� וממעט בשביל כ� את חייה�

הסוקר שמציאות�  בצורה המבליעה את הפרטי� עד שנדמה לעי�
לוסופיה תובעת את ישהפ ,הידיעה האלהית. בטלה היא ונכחדת

היא מתבררת על , ותה והאמונה והמוסר תובעי� את פרטי,הכללתה
החובקת את המדע הנסיוני , ידי אותה הסקירה ההולכת ומתבררת

וההשכלות , פנימיות את כל תעופות הרגשות היותר, וההשערי
ומתאחז , וההגיו� נשאר עומד על בסיסו, היותר חודרות ומובלטות

והאמונה אשר בתומת  באחיזת אמת ביסוד התו� של הקדושה
והפרטיות , רי היא עולה בציור האמת שלההמציאות כולה ה .ישרי�

והולכת ומתאדרת היא בתו� הכלליות , מתגדלת לצורה כללית
 .שדוקא ש� היא מוצאה את איתניותה, הבלתי גבוליות, הגדולה

היא היא ג� הפרטית , בכלליותה, והידיעה האלהית ברו� אמתה
שלא יפול צרור , המלאה אמת ומחודרה חטיביות, חודרת היותר

 והחכמה האדריכלית, החובקת כל עולמי�,  והבינה העליונה.אר�
, הרי ה� מתיחדות בחוברת, המיוחדה לכל עול� ולכל בריה

. בשביעת יניקת זיו לשד� לרויה, והענפי� מתאחדי� בשרשיה�
ההרמוניה הזאת , של כל צדיק אוהב צדקות, של כל ישר לב וברוחו

הול� , שי�רוח קודש קד,  ורוח הקודש,מפעמת את צלצוליה
 .להחיות עולמי עד וכל אשר בה� ומתגבר

המתקרב בשבילי החול , הוא ומתבסס על פי המדע ההול� ומתחדש
 המתעלה מעל הסקירה האטמית אל הכרת, אל מרכז הקודש

ובעת אשר יוכל כל אט� להיות נראה לדבר עומד . התנועה והכח
מ�  נועה נסקרת כי א� בתור תוצאהאי� ת, לעצ� פרדיי, בפני עצמו

ובזה היש כולו מתעלה  .ופועלת על כל, נפעלת מכל, הכל
, של יוצר כל, והריסותיו נבנות בבני� של�, מהאומללות שבריסוקו

אותנו ההכרה של טבע  ובזה מקרבת. בחכמה וחסדי� נאמני�
, המחיה את הכל, שיסוד הקודש, החומר אל המדע האצילי העליו�

והפלוסופיה , ומתגלה על ידה הול�, היחידי והצבורי, סרג� את המו
הבונה קיר של ברזל , ביסודה נגאלת ממאסר החוש� המלפ� אותה

אי� התגבורת השכלית  .שבשמי� בי� העול� והאד� לאביה�
בצורתה ההגיונית צריכה עוד להיות משברת את עצמתה כדי 

נשמה המשיבי� את ה ,לקלוט אל תוכה את חיי האמונה הרוממי�
 הרי .הטבעית לה בכל מלואה, ונותני� לה את עצמתה, ר חייהולמק

המפרד את , בצדה המוקט� לא, היא הידיעה של ההשגחה הפרטית
ולא בצורה , וממעט בשביל כ� את חייה�, הפרטי� מ� הכללי�

הסוקר שמציאות� בטלה  עד שנדמה לעי�, המבליעה את הפרטי�
ופיה תובעת את הכללתה שהפלוס ,הידיעה האלהית. היא ונכחדת

היא מתבררת על ידי אותה  והאמונה והמוסר תובעי� את פרטיותה
, וההשערי, החובקת את המדע הנסיוני, הסקירה ההולכת ומתבררת

וההשכלות היותר חודרות , פנימיות את כל תעופות הרגשות היותר
, ומתאחז באחיזת אמת, וההגיו� נשאר עומד על בסיסו, ומובלטות
המציאות  .והאמונה אשר בתומת ישרי� � של הקדושהביסוד התו

והפרטיות מתגדלת לצורה , כולה הרי היא עולה בציור האמת שלה
הבלתי  והולכת ומתאדרת היא בתו� הכלליות הגדולה, כללית

,  והידיעה האלהית.שדוקא ש� היא מוצאה את איתניותה, גבוליות
, ודרתח היא היא ג� הפרטית היותר, בכלליותה, ברו� אמתה
והבינה . שלא יפול צרור אר�, ומחודרה חטיביות, המלאה אמת

המיוחדה לכל  ,והחכמה האדריכלית, החובקת כל עולמי�, העליונה
והענפי� מתאחדי� , הרי ה� מתיחדות בחוברת, ולכל בריה, עול�

, של כל ישר לב וברוחו. בשביעת יניקת זיו לשד� לרויה, בשרשיה�
 ,הרמוניה הזאת מפעמת את צלצוליהה, של כל צדיק אוהב צדקות

, להחיות עולמי עד הול� ומתגבר, רוח קודש קדשי�, ורוח הקודש
 .וכל אשר בה�
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מביא אותנו לדו� על דבר , הרעיו� של אור ישר ואור חוזר ברזי תורה

ומ� ד, וכשאנו דני� את הסוגי� .העילוי החבוי שיש בהמורד הגלוי
הננו אומרי� שיש בדומ� שיגוב גנוז יותר , דברמי חומח צ

וא� נבא . המדבר ובחי יותר מ�, ובצומח יותר מ� החי, מבצומח
נאמר כי ההתגלות הפרטית היא , להסביר לנו את החזיו� הזה

וחבויה במעמק  ג� עלומהe, המקיפה, מאפילה את ההארה הכללית
יתו יוה,  וכיו� שההתגלות האישית שבדומ� היא חלושה.הנמצא

. כוללת ובהירה מאד הכללית היא בהיקפו הכללי ובתוכיותו בצורה
נתפתח ונשתל� באישיותו עד כדי התגלות , בצומח שעלה יותר

מוצאה ההחשכה  כבר, חיי� נסתרי� של נטיה טבעית תנועתית
, ובחי. שהאישיות מחשכת היא את ההארה הכללית מקו� יותר רחב

הראות חפ� ואיזה מדה   בו כל כ� האישיות עד כדישהתבלט
מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשי� בצורה יותר עבה את , שכלית

 .הכלל שבמציאות כולו שהוא חלק מהארת, ההארה הכללית שבו
ית י והפר,שכל כ� נתרומ� ונתנשא עד כדי חפשיות הרצו�, במדבר

עופלה בו מאד תכונתו , ומצמיחי� ההשכלה בכל ענפיה ההולכי�
 ונסתרת היא בעומק ,ורה החיה המקפת המלאהשהיא הא, הכללית

את סוד חייה הכבירי� הרצו�   עד אשר יעיר,החיי� האישיי�
שאמר , שיסודו הוא בהענוה המוחלטה של ראש צורי�, הנשגב

 זוכה להאורה ,לעפר בחייו  שכ�משי� עצמו שומי, ואנכי עפר ואפר
 ,עפרכני ו הקיצו ורננו ש. המשוחררה מכל האפלה פרטית,העליונה

  .כי טל אורת טל�
זו   ה�י�קשור �בכלליות. החי והמדבר, הצומח, הנפשות של הדומ�

מה  כל. ובפרטיות צביונ� ה� הולכות ומתחלקות אלו מאלו, בזו
.  עליה מהפרטיותפועלהכללות יותר , שהמדרגה היא יותר נמוכה

ונבלעת  ,והפרטיות הדוממת היא מצד הנפשיות כמעט כאלו אינה
בצומח מתחילה כבר .  בהכלליות של נפש הדומ�היא בעקרה

כמעט   והפרטיות האישית היא, לפי המיני�,הפרטיות להיות מוכרה
ובחי מתגלה כבר איזה רוש� של פרטיות . בלועה כולה בהמיניות

את  וזהו הגור�.  ומכל מקו� רובה היא מובלעה בהמי�,אישית
כוו� הפעולות  ו,השיווי של כל ארחות החיי� המיניי� שבבעלי חיי�

והחילוק הגמור  .כהדבורי� וכיוצא בו, שבבעלי החיי� החברותיי�

 ‚È ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„È˙-ÂË˙( 

kdgvca zeihxtde zeill"n 

מביא אותנו לדו� על , ברזי תורה, הרעיו� של אור ישר ואור חוזר
, וכשאנו דני� את הסוגי� .דבר העילוי החבוי שיש בהמורד הגלוי

, שיש בדומ� שיגוב גנוז יותר מבצומח, הננו אומרי�, מ"דצח
וא� נבא להסביר לנו . המדבר ובחי יותר מ�, ובצומח יותר מ� החי

כי ההתגלות הפרטית היא מאפילה את , נאמר, חזיו� הזהאת ה
וכיו� , וחבויה במעמק הנמצא ג� עלומה, המקיפה, ההארה הכללית

הויתו הכללית היא , שההתגלות האישית שבדומ� היא חלושה
בצומח . כוללת ובהירה מאד בהיקפו הכללי ובתוכיותו בצורה

ת חיי� עד כדי התגלו, נתפתח ונשתל� באישיותו, שעלה יותר
, מוצאה ההחשכה כבר, נסתרי� של נטיה טבעית תנועתית

. מקו� יותר רחב, שהאישיות מחשכת היא את ההארה הכללית
ואיזה , הראות חפ� עד כדי,  בו כל כ� האישיותשהתבלטה, ובחי

מספיק כבר גילוי פרטי זה להחשי� בצורה יותר עבה , מדה שכלית
כלל שבמציאות ה שהוא חלק מהארת, את ההארה הכללית שבו

עד כדי חפשיות הרצו� , שכל כ� נתרומ� ונתנשא,  במדבר.כולו
עופלה בו מאד , ומצמיחי� בכל ענפיה ההולכי�, והפרית ההשכלה

ונסתרת היא . שהיא האורה החיה המקפת המלאה, תכונתו הכללית
את סוד חייה הכבירי� הרצו�   עד אשר יעיר,בעומק החיי� האישיי�

שאמר ,  של ראש צורי�,בהענוה המוחלטהשיסודו הוא , הנשגב
לעפר בחייו זוכה להאורה   שכ�שנעשהומי , ואנכי עפר ואפר

הקיצו ורננו שכני עפר ,  המשוחררה מכל האפלה פרטית,העליונה
. החי והמדבר, הצומח, הנפשות של הדומ� .כי טל אורת טל�

ובפרטיות צביונ� ה� הולכות , זו בזו  ה�קשורות �בכלליות
הכללות , מה שהמדרגה היא יותר נמוכה כל. ת אלו מאלוומתחלקו

והפרטיות הדוממת היא מצד .  עליה מהפרטיותפועלתיותר 
ונבלעת היא בעיקרה בהכלליות של  ,הנפשיות כמעט כאלו אינה

מתחילה כבר הפרטיות להיות מוכרה לפי , בצומח. נפש הדומ�
 .ותכמעט בלועה כולה בהמיני  והפרטיות האישית היא,המיני�

 ומכל מקו� רובה ,ובחי מתגלה כבר איזה רוש� של פרטיות אישית
את השיווי של כל ארחות החיי�  וזהו הגור�. היא מובלעה בהמי�

חיי� d וכוו� הפעולות שבבעלי ,המיניי� שבבעלי החיי�
והחילוק הגמור האישי מוצא.כהדבורי� וכיוצא בו,החברותיי�
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וחוזר אחר כ� יסוד האחדות . האישי מוצא הוא מקומו בהאד�
הנפשיות  תה קנתה להי שמעוצ� עלי,להתגלות בכנסת ישראל

. בצומח ובחי, הכללית של האומה את היתרו� הכללי אשר בדומ�
שנמשלה , א עצמה מעלתה העליונהוזו הי, אומה זו נמשלה לעפר

 ואת� צאני צא� מרעיתי , ורבבה כצמח השדה נתתי�,ג� כ� לכוכבי�
הטובה והמופלאה  שסגולת הדוממיות,  את� קרוי� אד�,אד� את�

ומי כעמ� ישראל , שאמר ואנכי עפר ואפר. נשארה בה מראש צורי�
 .גוי אחד באר�

ד האחדות להתגלות בכנסת וחוזר אחר כ� יסו. הוא מקומו בהאד�
הנפשיות הכללית של האומה את  שמעוצ� עליתה קנתה לה. ישראל

, אומה זו נמשלה לעפר. ובחי, בצומח, היתרו� הכללי אשר בדומ�
 ורבבה ,שנמשלה ג� כ� לכוכבי� וזו היא עצמה מעלתה העליונה

את� קרוי� , אד� את�,  ואת� צאני צא� מרעיתי,כצמח השדה נתתי�
מראש , הטובה והמופלאה נשארה בה ולת הדוממיותשסג, אד�

 .ומי כעמ� ישראל גוי אחד באר�, שאמר ואנכי עפר ואפר. צורי�

„È˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 פועלת היא את .ההויה היא מלאה תמיד תנועה גשמית ורוחנית

 מהתוכני� הכלליי�,  בדר� ישרה,ערכי חייה מלמעלה למטה
, ופועלת ג� כ� מלמטה למעלה, העליוני� על הפרטיי� השפלי�

 דוגמא זו אנו. מהתחתוני� על העליוני�, מהפרטי� על הכללי�
במעמדו הרוחני כשהוא , וברוח האד�, רואי� באורגניסמוס החי

 .יחס המשות� שבי� הגו� והרוחdוג� ב, לעצמו

 „È ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊË˙( 
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פועלת היא את ,  גשמית ורוחנית,ההויה היא מלאה תמיד תנועה
 מהתוכני� הכלליי�, ערכי חייה מלמעלה למטה בדר� ישרה

, ופועלת ג� כ� מלמטה למעלה, העליוני� על הפרטיי� השפלי�
 דוגמא זו אנו. מהתחתוני� על העליוני�, מהפרטי� על הכללי�

במעמדו הרוחני כשהוא , וברוח האד�, רואי� באורגניסמוס החי
 .חס המשות� שבי� הגו� והרוחוג� בי, לעצמו
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 תהאורגניסמוורואי� את , כשאנו מסתכלי� ביצירה כולה המוחשית

צומח  בכל, אי� החלקי� קשורי� ה� ושלובי� זה בזה, הכללי שבה
eהנושאי� עליה� הוד ,  אי� החלקי� העליוני�,ובאד�, בכל חי

 בהוית�, יצירת�ה� נזקקי� ב,  כללות ואידיאליות,חשיבות
שלפעמי� בגועל , השפלי� והנמוכי�, להחלקי� הפרטיי�, ובקיומ�

שאנו  כמה, והוא הדי� בההתחברות הכללית, אנו מביטי� עליה�
וכמה שאי� העי� ,  מתברר לנו בדיוק פרטי,סוקרי� בסקירה ברורה

רוחנית   אנו מביני� בהבנה בהירה והשערה,יכולה לחדור שמה
 ותהומות ,החלקי� שביש צריכי� ה� זה לזהעד כמה כל , מעמקת

נו בתמיד   מוסיפה� רבה והררי עד ה� זה בזה משולבי� ומצורפי�
לא , החשוכות והכעורות, ותיהתחתונשאלמלא ההויות , ההכרה

הנכבדות  , ההויות העליונות�הוד בשיא וגשגתשי ולא וצאי
מהעול�  .והחיבור והאיחוד הול� ומתגדל בנפשנו, והמאירות

, למחשבות אד� ותחבולותיו, וחשי באי� אנו לעול� הרוחניהמ
אנו  נרתעי�. אמונות והשיטותה, לדרכי הקולטורות השונות

 והסכלות כמה שלטה וכמה שולטת הרשענו כשהננו רואי� ילאחור
, באמונותיה� ,עותיה�יבד, מוסיה�יבנ, היא במערכי לב בני אד�

קיפי� על כל כשאנו מש. בסדרי חייה� הפרטיי� והחברותיי�
על , לאלילי� על כל קרבנות האד�, התועבות שנעשו בש� אמונה

, השפלות, ועל כל הרשעות, כל חללי הנמוסי� המתועבי�
את  ומעבר מזה רואי� אנו, החולשות והמחשכי� של ההסכמות

, את חכמת החכמי�, את עטרות הח� של שכל האד� וישרו, הברקי�
בזיקוקו  דש של אור האמונהאת להב אור הקו, את גבורת הגבורי�

את השאיפות ואת התקות של העתיד הגדול ואת עמודי , ועליוניותו
כל , כולה הלא, מיד אנו מחליטי�, האורה שממלאי� את ההוה

ג� ,  ג� הוא תוכ� אורגני יש לו, עול� אחד הוא,החזות הרוחנית
, אשר בתוכו בהברקת רוח קדשו ועז אל אלי�, הוא בכל הוד נשמתו

 ואלמלא אות� . הוא לכל אשר בקרקעיתו ותחתית מצבונזקק
, תנובתו לא הצמיח פרי,  והרפשי� שברוח האד��השמרי

, ומיד אנו מתנחמי� על עפר ואפר . אלהי� ואנשי�י�המשמח
בורא , ומקבלי� אנו באהבה את העצה העמוקה של אדריכל העולמי

 הנות� נשמה, אדו� כל הנשמות, הנפשות אלוה כל, כל המעשי�
והננו , והכל מטובו ישאבו טוב, לע� האר� ורוח להולכי� בה

ומתחילי� אנו להכיר את , ובגבורה הולכי� ונאזרי� בקדושה
ומשתעשעי� אנו בפרחי הח� , שפלות ערכנו ואת גדולתנו ג� יחד

ומכירי� אנו על , ערוגות התולדה האנושית והפאר אשר צמחו על
 שהוא למעלה למעלה את מה, ידה את מה שהוא יותר נשגב ממנה

ואזורי גבורה ללכת , כולנו שטופי תשוקת שירה  והננו.מכל ערכיה
לדעת את הגודל אשר להיבול המגמתי , קוממיות בדר� האורה

 ÌÈÏÙËÓו.  עליו צומח הוא, כל אור וחופש,ויושר שכל טוב, שברוח
עד כמה שידנו מגעת להגיע ,  בטהרתה ובביכורה,את פרי האמונה

ומה שמתנוצ� בנו מלמעלה , מישור של תבונה  באורח,אליה
אמיצי� , מרוכי גבה על גבה ש, יודעי� אנו נאמנה, מאורח שכלנו
 אשר , ונאזרי� בתו� הגדולה האלהית,עצתנו הישרה הננו בהודעת

מי כמו� חסי� יה ואמונת� . משיח סוד קודש, נדע ממורשת קדומי�
 .סביבותי�

 ÂË ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÈ˙-ÁÈ˙( 
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ורואי� את , המוחשית, כשאנו מסתכלי� ביצירה כולה
אי� החלקי� קשורי� ה� ושלובי� זה ,  הכללי שבההאורגניסמוס

הנושאי� , ובאד� אי� החלקי� העליוני�, בכל חי, צומח בכל, בזה
, ביצירת�, ה� נזקקי�, עליה� הוד חשיבות כללות ואידיאליות

, השפלי� והנמוכי�,  להחלקי� הפרטיי�,ובקיומ� בהוית�
והוא הדי� בההתחברות , שלפעמי� בגועל אנו מביטי� עליה�

שאנו סוקרי� בסקירה ברורה מתברר לנו בדיוק  כמה, הכללית
וכמה שאי� העי� יכולה לחדור שמה אנו מביני� בהבנה , פרטי

עד כמה כל החלקי� שביש , רוחנית מעמקת בהירה והשערה
לזה ותהומות רבה והררי עד ה� זה בזה משולבי� צריכי� ה� זה 

, התחתונותשאלמלא ההויות , נו ההכרהבתמיד  מוסיפה, ומצורפי�
 ההויות הוד� בשיא תשגשגנה ולא תצאנהלא , החשוכות והכעורות

והחיבור והאיחוד הול� ומתגדל , הנכבדות והמאירות ,העליונות
 למחשבות ,מהעול� המוחשי באי� אנו לעול� הרוחני .בנפשנו

. אמונות והשיטותה, לדרכי הקולטורות השונות, אד� ותחבולותיו
כמה שלטה ,  והסכלותהרשעהאנו לאחורנו כשהננו רואי�  נרתעי�

 ,בדעותיה�, בנמוסיה�, וכמה שולטת היא במערכי לב בני אד�
כשאנו . בסדרי חייה� הפרטיי� והחברותיי�, באמונותיה�

על כל קרבנות , � אמונהמשקיפי� על כל התועבות שנעשו בש
ועל כל , על כל חללי הנמוסי� המתועבי�, לאלילי� האד�

ומעבר , החולשות והמחשכי� של ההסכמות, השפלות, הרשעות
, את עטרות הח� של שכל האד� וישרו, את הברקי� מזה רואי� אנו

את להב אור הקודש של , את גבורת הגבורי�, את חכמת החכמי�
את השאיפות ואת התקוות של , יוניותובזיקוקו ועל אור האמונה

מיד אנו , ואת עמודי האורה שממלאי� את ההוה, העתיד הגדול
 ג� הוא ,כל החזות הרוחנית עול� אחד הוא, כולה הלא, מחליטי�

, בהברקת רוח קדשו, ג� הוא בכל הוד נשמתו, תוכ� אורגני יש לו
ית נזקק הוא לכל אשר בקרקעיתו ותחת, אשר בתוכו ועז אל אלי�

לא הצמיח ,  והרפשי� שברוח האד��ואלמלא אות� השמרי, מצבו
ומיד אנו מתנחמי� על עפר  . אלהי� ואנשי�המשמח, תנובתו פרי

אדריכל dומקבלי� אנו באהבה את העצה העמוקה של , ואפר
, אדו� כל הנשמות, הנפשות אלוה כל, בורא כל המעשי�, העולמי

והכל מטובו ישאבו , הנות� נשמה לע� האר� ורוח להולכי� בה
ומתחילי� אנו , ובגבורה והננו הולכי� ונאזרי� בקדושה, טוב

ומשתעשעי� אנו , ואת גדולתנו ג� יחד, להכיר את שפלות ערכנו
, ערוגות התולדה האנושית בפרחי הח� והפאר אשר צמחו על

את מה שהוא , ומכירי� אנו על ידה את מה שהוא יותר נשגב ממנה
, כולנו שטופי תשוקת שירה והננו, הלמעלה למעלה מכל ערכי

לדעת את הגודל אשר , ואזורי גבורה ללכת קוממיות בדר� האורה
 כל אור וחופש עליו ,ויושר שכל טוב, להיבול המגמתי שברוח

עד כמה ,  את פרי האמונה בטהרתה ובביכורה�ÌÈÏËÂו. צומח הוא
ומה שמתנוצ� , מישור של תבונה שידנו מגעת להגיע אליה באורח

על גבה nכי גבה , יודעי� אנו נאמנה, נו מלמעלה מאורח שכלנוב
 ונאזרי� בתו� הגדולה ,עצתנו הישרה אמיצי� הננו בהודעת, שמר

מי כמו� . משיח סוד קודש,  אשר נדע ממורשת קדומי�,האלהית
 .חסי� יה ואמונת� סביבותי�
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יודע הוא ,  את כחהמכיר האד�, כשהנשמה מאירה בלבת גדולתה

 הדעות והנטיות, הרגשות, שכל המעשי�, וחש שהכל תלוי בה

 ÊË ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÈ˙-Î˙( 

zepeyd zeihpd zecg` 

ודע הוא י, מכיר האד� את כחה, כשהנשמה מאירה בלבת גדולתה
והנטיות, הדעות,הרגשות,שכל המעשי�, וחש שהכל תלוי בה
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בכל , שמפוזרי� ה� בצורות שונות בכל מלא רוחב החיי�, השונות
 רק`y ji, בכל העמי� ובכל הלשונות, היחידי� ובכל הקיבוצי�

, הפיזור שלה� הוא המביא את הצורה הזעומה של הרע והטומאה
והזכאי  אחדות הגדולה והחופש המוחלטשה, אבל בנשמה הגדולה

, הטוב והקודש עובר בזר� תקי� .הכל הוא מאוחד, ה� צביונה
כל . כל הפלגי� ממנו הולכי� ואליו שבי�, רודה בכל ומקי� את כל

 עלתוכל הטומאות למ, השלו� המלחמות שליבות ה� לסול�
עליונה זו אינה סרה dהכרה  .וכל הרעות לפסגת הטוב, הקודש

סובלת ,  ומרחיבה את הדעת,והיא משקיטה כל קצ�, איתנהמנשמה 
 . יחדלל�יוכהכל יוכל  . היא ומעודדת˙¯ÒÈÓ, היא ומוחלת

מפני שהעול� החמרי , כשהנטיה הרוחנית מתגברת מתו� הדוחק
 א� על פי שאנו מוצאי� בה הרבה קדושה, הרוס הוא ומטושטש

, המכל מקו� הרי היא לקויה בחולשה גדול, ופאר אידיאלי
לשכללו , ומוכרחת לבא אחרי כ� תקופה של נטיה לעול� החמרי

ובעוד שהנשמה הכללית והפרטית עוסקת  .בכל מכונותיו ולסדרו
הרי היא מתקצפת על הליקויי� שבעול� , בתיקו� עול� חמרי זה

שגרמו את , מריוהליקויי� שבעול� הח הנראי� מתו�, הרוחני
ו� ומשכללת את ומכל מקו� הולכת השפעת התיק. התפשטותו
חוזרת הנטיה הרוחנית , משתכלל ומיד כשהוא, מריוהעול� הח

והשמי� , ומתחברי� שני העולמי� בהרמוניה אחת, לפע� ברב כח
 .והשלמה והאר� מתאחדי� במילוי

בכל , שמפוזרי� ה� בצורות שונות בכל מלא רוחב החיי�, השונות
הפיזור  רק, בכל העמי� ובכל הלשונות, היחידי� ובכל הקיבוצי�

אבל , שלה� הוא המביא את הצורה הזעומה של הרע והטומאה
והזכאי ה�  והחופש המוחלט, שהאחדות הגדולה, בנשמה הגדולה

רודה , הטוב והקודש עובר בזר� תקי� .הכל הוא מאוחד, צביונה
כל . כל הפלגי� ממנו הולכי� ואליו שבי�, בכל ומקי� את כל

לת עוכל הטומאות למ, השלו� המלחמות שליבות ה� לסול�
הכרה עליונה זו אינה סרה  .וכל הרעות לפסגת הטוב, הקודש

סובלת ,  ומרחיבה את הדעת,קיטה כל קצ�והיא מש, מנשמה איתנה
 . יחדוכלל�הכל יוכל  . היא ומעודדתÒÈÓ„˙, היא ומוחלת

מפני שהעול� החמרי , כשהנטיה הרוחנית מתגברת מתו� הדוחק
 א� על פי שאנו מוצאי� בה הרבה קדושה, הרוס הוא ומטושטש

, מכל מקו� הרי היא לקויה בחולשה גדולה, ופאר אידיאלי
לשכללו , אחרי כ� תקופה של נטיה לעול� החמריומוכרחת לבא 

ובעוד שהנשמה הכללית והפרטית עוסקת  .בכל מכונותיו ולסדרו
הרי היא מתקצפת על הליקויי� שבעול� , בתיקו� עול� חמרי זה

שגרמו את , הליקויי� שבעול� החמרי הנראי� מתו�, הרוחני
ומכל מקו� הולכת השפעת התיקו� ומשכללת את . התפשטותו

חוזרת הנטיה הרוחנית , משתכלל ומיד כשהוא, ול� החמריהע
והשמי� , ומתחברי� שני העולמי� בהרמוניה אחת, לפע� ברב כח

 .והשלמה במילוי, והאר� מתאחדי�
ÊÈ˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
צריכי� , כשהיא באה מפני הכשלו� הגופני, הירידה הרוחנית

 ,המצב הגופנידהיינו להתעסק בתיקו� , להתחשב עמה על פי סבתה
 כדי לבנות בתקומה הגופנית את ,בתכונה קבועה וברעיו� אמי�

במהל� העול� מתגלה ג� כ� יסוד  .ההריסות הרוחניות כול�
 הנמצא במערכה של הרסהבהקלקולי� הרוחניי� כמה פעמי� 

ונדמה , החמריות בכל כחה ואז מתעוררת. התיקוני� החמריי�
 .את המעמדי� הרוחניי�לרבי� כאלו היא באה להיות כח מהרס 

היסוד של השאיפה הגופנית  שכל, ובאמת מתגלה במהל� תולדותי
עד שחובק בתוכו ג� כ� את כל המאויי� , הוא שכלול כללי כל כ�

 .בצורת� היותר טהורה, הרוחניי�

 ÊÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Î˙( 

ixnga ipgexd lelky 

צריכי� , הגופניכשהיא באה מפני הכשלו� , הירידה הרוחנית
 ,דהיינו להתעסק בתיקו� המצב הגופני, להתחשב עמה על פי סבתה

 כדי לבנות בתקומה הגופנית את ,בתכונה קבועה וברעיו� אמי�
במהל� העול� מתגלה ג� כ� יסוד  .ההריסות הרוחניות כול�

 הנמצא במערכה של בהרוסהקלקולי� הרוחניי� כמה פעמי� 
ונדמה , החמריות בכל כחה רתואז מתעור. התיקוני� החמריי�

, לרבי� כאלו היא באה להיות כח מהרס את המעמדי� הרוחניי�
היסוד של השאיפה הגופנית  שכל, ובאמת מתגלה במהל� תולדותי

עד שחובק בתוכו ג� כ� את כל המאויי� , הוא שכלול כללי כל כ�
 .בצורת� היותר טהורה, הרוחניי�
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תה צריכה היא לעשות את כל הפעולות השכליות הנשמה באחדו

 משו� כ� כשהיא,  ובהיותה מוגבלת לפי תנאי יצירתה.והחמריות
והחמריות ,  מסיחה היא דעתה מפעולה אחרת,נוטה לפעולה אחת

  והיא מנסה תמיד את כחה.והשכליות הנ� לה כ� מאזני� שקול
, זהבאופ� שתעמד במעמד כ, להרחיב את השפעתה ואת רוחב חוגה

כל  ואז תוכל לנצח על,  פונות למטרה אחתויהישכל הפעולות 
 ג� ,והכל מתעלה ומתפתח .עבודותיה בלא מלחמה ובלא הפסק

ובאות לידי אותה המדה שהסקירה יכולה , הנשמות מתפתחות
 את יעשוואז , סתירה להקי� את הרוחניות והחמריות בלא שו�

הנשאב ,  הגדול�בכח את הגופי� יחיוו, פעולת� בתכלית השלמות
 .בפתחי את קברותיכ� עמי 'וידעת� כי אני ד. ממקור חי העולמי�

 ÁÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·Î˙( 

zeixngde zeipgexd zecg` 

הנשמה באחדותה צריכה היא לעשות את כל הפעולות השכליות 
 משו� כ� כשהיא, ובהיותה מוגבלת לפי תנאי יצירתה, והחמריות

והחמריות ,  מסיחה היא דעתה מפעולה אחרתנוטה לפעולה אחת
 והיא מנסה תמיד את כחה, והשכליות הנ� לה כ� מאזני� שקול

באופ� שתעמוד במעמד , להרחיב את השפעתה ואת רוחב חוגה
 ואז תוכל לנצח על,  פונות למטרה אחתתהיינהשכל הפעולות , כזה

 והכל מתעלה ומתפתח ג� .ובלא הפסק, בלא מלחמה, כל עבודותיה
שהסקירה יכולה , ובאות לידי אותה המדה, הנשמות מתפתחות

 את תעשינהואז , סתירה להקי� את הרוחניות והחמריות בלא שו�
,  הגדולבכח� את הגופי� ותחיינה, פעולת� בתכלית השלמות

בפתחי את  'וידעת� כי אני ד. הנשאב ממקור חי העולמי�
 .קברותיכ� עמי
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ת של העול� המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה כשההתגלו

 והתאוות, החומריות מתגברת על הרוחניות, של העול� המאוחד
ואפלת , הגופניות עומדות ה� אז בשורה הראשונה של תכנית החיי�

אז  , וכשההשקפה של העול� האחדותי מתגברת.העול� רבה היא
העול� ו, התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות

הנות� הארה , אוירא דאר� ישראל הוא המחכי� .הול� הלו� ואור
באר� ישראל . בנשמה להשכיל את היסוד של העול� המאוחד

ממהות החיי� הרוחניי� , הישראלית יונקי� מאור החכמה
שהיא , מהשקפת העול� והחיי� הישראליי�, המיוחדי� לישראל

וזהו . מפורדהמאוחד על העול� ה ביסודה ההתגברות של העול�
באר� העמי�  .היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה

והעול� , הטמאה אי אפשר להשקפת העול� המאוחד להגלות
המחולקה  ,והשקפתו הפרטית והמפורדה, המפורד שולט בחזקה

וע� כל ההתאמצות , היא הרודה בכל מערכי החיי�, ומנוכרה
, האחדותי סוד של העול� ולהשכיל אל ה,לנשו� נשימה ישראלית
על כ� מלאה היא האדמה הטמאה שבחו� . אויר אר� העמי� מעכב

עובדי עבודה זרה  וישראל שבחו� לאר�, לאר� מסרחו� עבודת זרה
ואי� דר� להנצל מחרפת עבודה זרה כי א� בכינוס� של . בטהרה ה�

 .להיות לכ� לאלהי�  לכ� את אר� כנע�ונתתי, ישראל לאר� ישראל

 ËÈ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Î˙-„Î˙( 
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כשההתגלות של העול� המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה 
 והתאוות, ת מתגברת על הרוחניותהחומריו, של העול� המאוחד

ואפלת , הגופניות עומדות ה� אז בשורה הראשונה של תכנית החיי�
אז  , וכשההשקפה של העול� האחדותי מתגברת.העול� רבה היא

והעול� , התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות
הנות� הארה , אוירא דאר� ישראל הוא המחכי� .הול� הלו� ואור

באר� ישראל . להשכיל את היסוד של העול� המאוחדבנשמה 
ממהות החיי� הרוחניי� , הישראלית יונקי� מאור החכמה

שהיא , מהשקפת העול� והחיי� הישראליי�, המיוחדי� לישראל
וזהו . המאוחד על העול� המפורד ביסודה ההתגברות של העול�

� באר� העמי .היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה
והעול� , הטמאה אי אפשר להשקפת העול� המאוחד להגלות

המחולקה  ,והשקפתו הפרטית והמפורדה, המפורד שולט בחזקה
וע� כל ההתאמצות , היא הרודה בכל מערכי החיי�, ומנוכרה

, האחדותי לנשו� נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העול�
 שבחו� על כ� מלאה היא האדמה הטמאה. אויר אר� העמי� מעכב

עובדי עבודה זרה  וישראל שבחו� לאר�, לאר� מסרחו� עבודת זרה
ואי� דר� להנצל מחרפת עבודה זרה כי א� בכינוס� של . בטהרה ה�

.להיות לכ� לאלהי�  לכ� את אר� כנע�לתת, ישראל לאר� ישראל
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, רודיהבא מתו� הפ, היא ארעא דחשוכא לפלפול הפרטי�מסוגלת 
 אי� תורה כתורת אר�, אבל חכמת האורה רק באר� האור נמצאת

 .ישראל

, הבא מתו� הפרוד, מסוגלת היא ארעא דחשוכא לפלפול הפרטי�
 אי� תורה כתורת אר�, אור נמצאתאבל חכמת האורה רק באר� ה

 .ישראל
‰Î · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ותכונת ,  מתאחדי� יותר חלקיו,כל מה שהעול� הול� ומשתל�

ההתאחדות העליונה היא .  עליו יותר153 מתבלטתיסמוסהאורגנ
 .בכלליו ובפרטיו, שכל האד� ורצונו ע� כל היקו� התאחדות

ואי� כל , במילואהההתאחדות ע� העני� האלהי עושה פעולה זו 
 לת�יותפ,  רצונ� הוא פועל בהויה,'פלא שהצדיקי� הדבקי� בד

כמוב� על ידי , וכ� עתידה להיות כל האנושיות כולה .עושה פירות
, ותתפשט על כל, ית של ישראלילה הסגולה הבכורחישתתגלה ת

 .במעשיו' וישמח ד, את כל האר� 'וימלא כבוד ד

 Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜'ÊÎ˙ ( 

dpeilrd zecg`zdd 

ותכונת , כל מה שהעול� הול� ומשתל� מתאחדי� יותר חלקיו
 ההתאחדות העליונה היא התאחדות.  מתבלטת עליו יותרהאורגניות

ההתאחדות ע�  .בכלליו ובפרטיו, שכל האד� ורצונו ע� כל היקו�
ואי� כל פלא שהצדיקי� , העני� האלהי עושה פעולה זו במילואה

וכ�  .עושה פירות ותפלת�, רצונ� הוא פועל בהויה' הדבקי� בד
לה חכמוב� על ידי שתתגלה ת, עתידה להיות כל האנושיות כולה

את  'וימלא כבוד ד, ותתפשט על כל, הסגולה הבכורית של ישראל
 .במעשיו' וישמח ד, כל האר�
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אי� שהאד� והעול� , העול� מחכה הוא לההתגלות הנפלאה

ולפתח על ידי גילוי זה את ההרגשה המאחדת , קשורי� ה� זה לזה
על ידי ההופעה שתל� ותתפשט לבאר על ידה את , השני� הללו את

 ,והתוכ� יל� הלו� ואור. גודל ההפעלה שהראשו� פועל על האחרו�
שנקלטה כל כ� ברוחנו מצד חושי הבשר , עד שההפרדה הדמיונית

 ,תכלה כולה, חיי� הרוחניי�בהיות� מנותקי� מחושי ה, הקצרי�
ורוח האד� ברצונו , א הקשבת האחדות השלמהובמקומה תבֹ

  הרבה יותר ממה שהתגלה עד כה בפעולותיו,יתגלה בהוד גבורתו
שאימוצו הוא אחד , בשכלול הרצו�, והכל תלוי בתשובה .הטכניות

 וקישורו ע� הדעה .ועדנו וקדושתו הוא עקרו ומהותו, מתנאיו
, ועומק הופעתו בתכנית האמונה,  הוא אור חיי�עליונה היותר

שממנו , הוא מקור אורו, הבאה מתו� הכרה פנימית נשגבה מאד
, שעל יד� מתישב העול� הרוחני כולו, ההשערות הנשגבות יוצאות

 העומדות ממעל לכל הודאיות שבעול�, ע� כל ודאותיו הנפלאות
את לשד השואבת , במעמקי הנשמה היחידית, �רעננותבגודל עז 

 שהיא מקבלת את שפעה, חייה על ידי צירו� הקיבוציות הכללית
, שחכמת אלהי� שופכת עליה תמיד את רוחה, מיסוד ההויה כולה

, עשירי� ושליטי�, נאי�, גבורי�, חכמי�, צדיקי� .בחזו� ובפועל
כי א� כול� יחד ימציאו את התמצית , לא יתפרדו עוד במהות�

, ל הרכוש החיצוני והפנימי שבחיי�כול� יחד על כ העולה מהופעת
העז הנמצא  . ומתעשר ומתמזג על יד�,שעצ� החיי� מתהוה מה�

בכל  ותפזורהמגלה את כשרונו בתור נצוצות , בכח החיי� העליוני�
על ידי אור  יגלה, תיתוומפלג ובכל פלוגה לאומית ,בעל כשרו�

 שכל הפרטי�,  והכללות תופיע באורה השל�.לותויהרצו� בכל כל
קלה עולמות  ובכל תנועת רוח, ברוב עשר� ה� כלולי� בה בפועל

 . ברב תעצומות,מחוללי� ומולידי�, מלאי� נוצרי� ומתפתחי�

 ‡Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÎ˙-ËÎ˙( 

mlerde mc`d zecg` 

אי� שהאד� והעול� , העול� מחכה הוא לההתגלות הנפלאה
ה את ההרגשה המאחדת ולפתח על ידי גילוי ז, קשורי� ה� זה לזה

על ידי ההופעה שתל� ותתפשט לבאר על ידה את , השני� הללו את
 , והתוכ� יל� הלו� ואור.גודל ההפעלה שהראשו� פועל על האחרו�

שנקלטה כל כ� ברוחנו מצד חושי הבשר , עד שההפרדה הדמיונית
 ,תכלה כולה, בהיות� מנותקי� מחושי החיי� הרוחניי�, הקצרי�

ורוח האד� ברצונו , הקשבת האחדות השלמהובמקומה תבא 
 יתגלה בהוד גבורתו הרבה יותר ממה שהתגלה עד כה בפעולותיו

שאימוצו הוא אחד , בשכלול הרצו�, והכל תלוי בתשובה .הטכניות
וקישורו ע� הדעה , ועדנו וקדושתו הוא עיקרו ומהותו, מתנאיו
, נהועומק הופעתו בתכנית האמו, עליונה הוא אור חיי� היותר

שממנו , הוא מקור אורו, הבאה מתו� הכרה פנימית נשגבה מאד
, שעל יד� מתישב העול� הרוחני כולו, ההשערות הנשגבות יוצאות

 ,העומדות ממעל לכל הודאיות שבעול�, ע� כל ודאותיו הנפלאות
השואבת את לשד , במעמקי הנשמה היחידית, רעננות�בגודל עז 

 שהיא מקבלת את שפעה, ליתחייה על ידי צירו� הקיבוציות הכל
, שחכמת אלהי� שופכת עליה תמיד את רוחה, מיסוד ההויה כולה

, עשירי� ושליטי�, נאי�, גבורי�, חכמי�, צדיקי� .בחזו� ובפועל
כי א� כול� יחד ימציאו את התמצית , לא יתפרדו עוד במהות�

על כל הרכוש החיצוני והפנימי , כול� יחד העולה מהופעת
העז  .החיי� מתהוה מה� ומתעשר ומתמזג על יד�שעצ� , שבחיי�

המגלה את כשרונו בתור נצוצות , הנמצא בכח החיי� העליוני�
על  יגלה, ומפלגתיתבכל בעל כשרו� ובכל פלוגה לאומית , פזורי�

שכל , והכללות תופיע באורה השל�, ידי אור הרצו� בכל כללותו
קלה  ת רוחובכל תנוע, הפרטי� ברוב עשר� ה� כלולי� בה בפועל

מחוללי� ומולידי� ברב , עולמות מלאי� נוצרי� ומתפתחי�
 .תעצומות
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הרצו� . אחדות הרוחניות מאחדת בקרבה אחדות המחשבה והרצו�
 רק בשטחו החיצוני הוא אצלנו אופי משונה, מתגלה בתבניתו

וההתאחדות הזאת מובילה אותנו לידי . מהמחשבה והציור השכלי
 והרוחני הגשמיעד שהמציאות , האחדות המוחלטה של כל היש

ובאי� המחשבה והרצו� . אינ� כי א� ערכי� משתני� בלבושיה�
והגדלתה היא  והתעמקות המחשבה, והמהותיות כולה בחוברת

, והגדלת הרצו� היא הגדלת המחשבה, בעצמה הגדלת הרצו�
משית המציאות המ והגדלת, ושניה� ה� הגדלת המציאות הממשית

ונמצא שהתעלות הרצו� היא מעשרת את המציאות  .היא הגדלת�
 השגת הקניני� .ככל ההפריות של הפגישות המעשיות, ואותומפרה 
 עומדי� בשורה ,הטבת המוסר והאדרת הדעת, החיי� והאדרת

לא , התפלה באה כא� בתור פעולה מחוללת את המבוקשי� .אחת
 וההשגה, לשכלול יפיורק בתור אחד מהקניני� שהמוסר צרי� לה� 

, המבוקשת של התפלה היא בעצמה הפעולה האידיאלית של החיי�
 ושניה� יחד ע�, המאחדת את הרצו� ע� המחשבה השכלית

אות� העילויי� שבנפש  .המהותי� הממשיי� שבעול� החושי�
 על פי ,הנ� מתגלי� לפנינו, האד� פנימה וכל מכשיריה�

בתור שביבי� של , ולההאספקלריא המאירה של האחדותיות הגד
וכל הגודל וכל הקוט� הנמדד  .ות הגדולה בכל תהלוכותיהאהמצי

כל התשוקות וכל משאות , כל התבניות השונות, בערכי� הנפשיי�

 ·Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ï˙-‡Ï˙( 
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הרצו� . אחדות הרוחניות מאחדת בקרבה אחדות המחשבה והרצו�
 רק בשטחו החיצוני הוא אצלנו אופי משונה, מתגלה בתבניתו

ו לידי וההתאחדות הזאת מובילה אותנ. מהמחשבה והציור השכלי
 והרוחנית  הגשמיתעד שהמציאות, האחדות המוחלטה של כל היש

ובאי� המחשבה והרצו� . אינ� כי א� ערכי� משתני� בלבושיה�
והגדלתה היא  והתעמקות המחשבה, והמהותיות כולה בחוברת

, והגדלת הרצו� היא הגדלת המחשבה, בעצמה הגדלת הרצו�
מציאות הממשית ה והגדלת, ושניה� ה� הגדלת המציאות הממשית

ונמצא שהתעלות הרצו� היא מעשרת את המציאות  .היא הגדלת�
השגת . ככל ההפריות של הפגישות המעשיות, אותהומפרה 

הטבת המוסר והאדרת הדעת עומדי� , החיי� הקניני� והאדרת
התפלה באה כא� בתור פעולה מחוללת את  .בשורה אחת

רי� לה� לא רק בתור אחד מהקניני� שהמוסר צ, המבוקשי�
המבוקשת של התפלה היא בעצמה הפעולה  וההשגה, לשכלול יפיו

, המאחדת את הרצו� ע� המחשבה השכלית, האידיאלית של החיי�
אות�  .המהותי� הממשיי� שבעול� החושי� ושניה� יחד ע�

הנ� מתגלי� , וכל מכשיריה�, העילויי� שבנפש האד� פנימה
בתור  תיות הגדולהלפנינו על פי האספקלריא המאירה של האחדו

וכל הגודל וכל  .ות הגדולה בכל תהלוכותיהאשביבי� של המצי
כל, כל התבניות השונות,הקוט� הנמדד בערכי� הנפשיי�
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למדוד על , רעיפרוינהופכקרני , הכל הנ� לנו חזות, י�הפרטיהנפש 
כפי ער� מעלתו של האד� ושל הגוי  .יד� את השיגובי� המוחלטי�

 ובוקעי� , כ� יהיו ערכיו עוברי� את גבולי הצמצו�,תובפנימיו
וכ� יהיו קביעות דעותיה� לאורי�  ,ועולי� למרומי מרחבי אי� סו�

ומדותיה� מנצחות להיות באחרית הימי� מדות כל אד� , כלליי�
 ויבי� כל יצור כי אתה ,פעלתו וידע כל פעול כי אתה. יצורdוכל 

 אלהי ישראל מל� ומלכותו 'ויאמר כל אשר נשמה באפו ד, יצרתו
 .בכל משלה

כקרני , הכל הנ� לנו חזות, הפרטיותהתשוקות וכל משאות הנפש 
כפי ער�  .למדוד על יד� את השיגובי� המוחלטי�, פרוינהופר

נימיותו כ� יהיו ערכיו עוברי� את מעלתו של האד� ושל הגוי בפ
וכ� יהיו  ,גבולי הצמצו� ובוקעי� ועולי� למרומי מרחבי אי� סו�

ומדותיה� מנצחות להיות , קביעות דעותיה� לאורי� כלליי�
 וידע כל פעול כי אתה. באחרית הימי� מדות כל אד� וכל יצור

' ויאמר כל אשר נשמה באפו ד, פעלתו ויבי� כל יצור כי אתה יצרתו
 .אלהי ישראל מל� ומלכותו בכל משלה
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שהיא פוגשת , המחשבה הרזית היא עוסקת תמיד בשרשי העניני�

השרשי�  וכ� היא הולכת לבקש את, את ממשיות� בעול� המוגבל
עד שאפס , והיא מוצאת אות� בתמימות סידור�, ברומי העולמי�

המתגלה על  י אותו הגודלכי כל פגישה נערכת היא על פ, כל קוט�
כי , ביחש השכל וההכרה, ולא בהתגלות לבד הדברי� אמורי�. ידה

אחת ומצבה  נקודה. בפעולה ובהתהוות, א� במציאות ובקיו�
דוגמת הקוי� והנקודות האספקלריותי� , מודיעה מלא עולמי�

והרשימה הפעלית היא מתכפלת  .שבתכונה ביחש להטבע השמימי
, וע� זה הדבר מושג. � של הרשימה המדעיתג� כ� לפי אותו הער

, כלומר כל יתרו� פעולה, המוקטנה שכל עוד� במדרגה שברשימה
אגוד הוא , שהננו פוגשי�, הגדלת שכל, הטבת מוסר, הארת חיי�

ובזה יהיו ג� ההשגות . הדרגאי שברומו בדוגמתו באותו התוכ�
 ,אזעיר רק בצורה ,השכליות היותר מאירות נערכות מצד עצמ�

כל השונה . הנגרמי� שלה� בצורה אמיתית ולגבי אות� הרשמי�
 תחלה פשי�חנשהערכי� , מוב� הדבר .ה יושב ושונה כנגדו"הקב

, אחר כ� בספירות הנשמתיות הפרטיות, במערכי הלב ובחדרי הרוח
ואחר כ� במלא , ידי הכלל ושעל הכלל כולו ואחר כ� בגורמי� שעל

וכ� הולכי� . של מלא כלבהבנת ההתאגדות הכללית , עולמי�
 ופדי תנובת� ,ושמחת� מתברכת ברכת�. הדברי� ומתאדרי�

 . וכל ניד שפתי� וכל זעזוע חיי� עושה פירות ופירי פירות,מתעלה

 ‚Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Ï˙-·Ï˙( 
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שהיא פוגשת , המחשבה הרזית היא עוסקת תמיד בשרשי העניני�
השרשי�  וכ� היא הולכת לבקש את, ל� המוגבלאת ממשיות� בעו

עד שאפס , והיא מוצאת אות� בתמימות סידור�, ברומי העולמי�
המתגלה על  כי כל פגישה נערכת היא על פי אותו הגודל, כל קוט�

כי , ביחש השכל וההכרה, ולא בהתגלות לבד הדברי� אמורי�. ידה
ומצבה אחת  נקודה. בפעולה ובהתהוות, א� במציאות ובקיו�
דוגמת הקוי� והנקודות האספקלריותי� , מודיעה מלא עולמי�

והרשימה הפעלית היא מתכפלת  .שבתכונה ביחש להטבע השמימי
, וע� זה הדבר מושג. ג� כ� לפי אותו הער� של הרשימה המדעית

, כלומר כל יתרו� פעולה, המוקטנה שכל עוד� במדרגה שברשימה
אגוד הוא , שהננו פוגשי�, הגדלת שכל, הטבת מוסר, הארת חיי�

ובזה יהיו ג� ההשגות . הדרגאי שברומו בדוגמתו באותו התוכ�
 ולגבי זעירההשכליות היותר מאירות נערכות מצד עצמ� רק בצורה 

ה "כל השונה הקב. הנגרמי� שלה� בצורה אמיתית אות� הרשמי�
 תחלה במערכי נתפשי�שהערכי� , מוב� הדבר .יושב ושונה כנגדו

ואחר , אחר כ� בספירות הנשמתיות הפרטיותe, י הרוחובחדר, הלב
ואחר כ� במלא , ידי הכלל ושעל הכלל כולו כ� בגורמי� שעל

וכ� הולכי� . בהבנת ההתאגדות הכללית של מלא כל, עולמי�
ופדי תנובת� . ושמחת� מתברכת ברכת�. הדברי� ומתאדרי�

 .ירותוכל ניד שפתי� וכל זעזוע חיי� עושה פירות ופירי פ. מתעלה
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כמה אמת ושירה מופיעה לפנינו בחזיו� של מרכזיות נשמת האד� 

הציור  אי� החזיו� הזה נופל לרגלי ההתגלות של. ביחש ההויה כולה
של היצירה , הקוסמי הרחב והבלתי תכליתי של עולמיות הכוכבי�

דרת ומתא  מתגדלת היא שירה זו, אדרבא.המתמדת של הערפלי�
בכל מקו� שש� בא אור החיי� לידי התגלות . על ידי הנצח והגודל

המרכז  הרי, והתגלמות של הדר מוסר ושאיפות עדינות, הכרה
האחדות של האד� הרוחני מקיפה היא אותו בכל גילוייו בכל . נגלה

לשוא חושבי�  .כאחדותו של כח המוש� בכל הגרמי�, העולמי�
 בטלה ,חידוש של הציור הקוסמישאחרי ה,  הבטה קצרי�יחוגבעלי 

שבשביל כ� ער� הדת  וחפצי� ה� לומר, מרכזיותו של רוח האד�
א� על פי שאיתנה היא הדת ג� בלב אלה אשר מעול� לא . נגרע

א� כ� , � וסייעתו"כהרמב ,נתקבלה לרוח� המרכזיות של האד�
,  אבל ג� בעומק הרעיו� המסתורי,הטענה בטלה היא מעיקרה

בדורות האחרוני�   ביחוד,� חשוב בחיי הדתשהוא מוצא מקו
. כי א� נתאדר המחזה,  ג� ש� לא נפגע דבר,בהתפשטות יתרה

וזהו ג� כ� יתרו�  ,האחריות המוסרית מתגדלת לפי שילוב הויה כזה
שלצור� ציור של גודל , מוב� הדבר .מר� לרוחו של אד� בהשתלמו
ה לתוכ�  צרי� עומק והארה צלול,נורא לגבי האחריות המוסרית

ולא יוכל להיות , מיתרו� פחדנות כדי שלא יתמסמס הרוח, המוסר
  .חמוש באותה האביריות הדרושה לאד� פועל בחיי�

ציור המרכז את ההויה אל , הננו תופסי� ציור גדולתו של האד�
 .אל גדלו האיכותי ואל שאיפת רצונו האמי� והקדוש, ית האד�יהו

והרוח וכחותיו הנ� , כולההגויה וכחותיה הנ� התמצית הארצית 
 האמת , האמת לאמתה זורחת היא.התמצית השמימית כולה

ההתעלות של הגו� ושל . הגלויה לכל עיני נשמה בהירה, הנסתרת
שעל ידי עילויו מתעלה כל הסובב ,  היא התעלות חלק מרכזי,הרוח
הרוממות הזאת . תויושופע ומשפיע תמיד על הוי, המעלילו ,אותו

  אזתהיה .ובנת במוב� חפשי מאד מכל דמיו� תועהצריכה להיות מ
 .ואושר האד� בכל צביוניו, למקור גבורת הרוח

 „Î ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Ï˙-„Ï˙( 
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, כמה אמת ושירה מופיעה לפנינו בחזיו� של מרכזיות נשמת האד�
הציור  אי� החזיו� הזה נופל לרגלי ההתגלות של. ביחש ההויה כולה

של היצירה , הקוסמי הרחב והבלתי תכליתי של עולמיות הכוכבי�
ומתאדרת על  אדרבא מתגדלת היא שירה זו, המתמדת של הערפלי�

בכל מקו� שש� בא אור החיי� לידי התגלות . ידי הנצח והגודל
המרכז  הרי, והתגלמות של הדר מוסר ושאיפות עדינות, הכרה
פה היא אותו בכל גילוייו בכל האחדות של האד� הרוחני מקי. נגלה

לשוא חושבי�  .כאחדותו של כח המוש� בכל הגרמי�, העולמי�
שאחרי החידוש של הציור הקוסמי בטלה ,  הבטה קצרי�חוגבעלי 

שבשביל כ� ער� הדת  ,וחפצי� ה� לומר, מרכזיותו של רוח האד�
א� על פי שאיתנה היא הדת ג� בלב אלה אשר מעול� לא . נגרע

א� כ� , � וסייעתו"כהרמב ,ח� המרכזיות של האד�נתקבלה לרו
, אבל ג� בעומק הרעיו� המסתורי. הטענה בטלה היא מעיקרה

בדורות האחרוני�  שהוא מוצא מקו� חשוב בחיי הדת ביחוד
. כי א� נתאדר המחזה, בהתפשטות יתרה ג� ש� לא נפגע דבר

ו� וזהו ג� כ� יתר ,האחריות המוסרית מתגדלת לפי שילוב הויה כזה
שלצור� ציור של גודל , מוב� הדבר .מר� לרוחו של אד� בהשתלמו

נורא לגבי האחריות המוסרית צרי� עומק והארה צלולה לתוכ� 
ולא יוכל להיות , מיתרו� פחדנות כדי שלא יתמסמס הרוח, המוסר

הננו תופסי�  .הדרושה לאד� פועל בחיי�, חמוש באותה האביריות
אל , רכז את ההויה אל הוית האד�ציור המ, ציור גדולתו של האד�

הגויה וכחותיה  .האמי� והקדוש, גדלו האיכותי ואל שאיפת רצונו
והרוח וכחותיו הנ� התמצית , הנ� התמצית הארצית כולה

הגלויה   האמת לאמתה זורחת היא האמת הנסתרת.השמימית כולה
ההתעלות של הגו� ושל הרוח היא התעלות . לכל עיני נשמה בהירה

, המעלילו ,שעל ידי עילויו מתעלה כל הסובב אותו, יחלק מרכז
הרוממות הזאת צריכה להיות . ושופע ומשפיע תמיד על הויתו

למקור גבורת  אז תהיה, מובנת במוב� חפשי מאד מכל דמיו� תועה
 .ואושר האד� בכל צביוניו, הרוח
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, ו בכלל האד�אי� הוא המהל� של, הננו שמי� לב אל השכל הכללי

בו  ואנו מוצאי� את זר� הקודש שהוא מתגבר, לכל דרכיו וסעיפיו
 באי� שאנווכ .ואור ישראל הננו פוגשי� בעצ� תעצומתו, במרכזו

ית לב האד� העליונה יוכל נט, לידי המעמד של ההרגשה הכללית
 .בעצמיות המרכז הננו ג� כ� פוגשי� את רוח ישראל,המאושרה

)תלה'  ב עמק"אורה(האחדות הכוללת כה 
mifkxnd zkqn 

, אי� הוא המהל� שלו בכלל האד�, הננו שמי� לב אל השכל הכללי
בו  ואנו מוצאי� את זר� הקודש שהוא מתגבר, לכל דרכיו וסעיפיו

 באי� וכאשר .ואור ישראל הננו פוגשי� בעצ� תעצומתו, במרכזו
וכל נטית לב האד� העליונה , לידי המעמד של ההרגשה הכללית

.בעצמיות המרכז הננו ג� כ� פוגשי� את רוח ישראל, ההמאושר
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מרכז השכל ,  מסכת מחברת יחד את המרכזי�ולפעמי� אנו אורגי�
 ועל ידי המרכזי�, ע� המרכז ההרגשי, בצורתו הישראלית

ולפעמי� הננו . מתאחדי� אצלנו ביריעה ארוגה זו כל הסביבי�
 וממילא, עד שאנו אורגי� את כל המילוי יחד, מרחיבי� את התוכ�
 .והאור מתכפל, מתחבר מרכז במרכז

, מרכז השכל, ולפעמי� אנו אורגי� מסכת מחברת יחד את המרכזי�
 ועל ידי המרכזי�, ע� המרכז ההרגשי, בצורתו הישראלית

ולפעמי� הננו . מתאחדי� אצלנו ביריעה ארוגה זו כל הסביבי�
 וממילא,  יחדעד שאנו אורגי� את כל המילוי, מרחיבי� את התוכ�
 .והאור מתכפל, מתחבר מרכז במרכז

ÊÈ¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 יוכל האד� להרחיב ביחושי� ,לק אל הכלחהיחש הגדול של כל 

 ומ� הכלל, של המאורעות הפנימיי� והחיצוניי� שלו ושל הכלל
ומ� הכלל הזה אל הכלל הכולל , המצומצ� אל הכלל היותר רחב

כל צמצו� שמדגיש האד� כל הרחבה ו. של כל העולמי�
או מצד תוספת או , א� מפני הארה או החשכה נפשית ,בפנימיותו

ומ� , יכול הוא למצא מיד דוגמאות אל העול� הכללי, גרעו� חיצוני
 .המקי� ומחיה את העולמי�, הכללי אל התוכ� היותר עליו� העול�

, העליות והירידות הרוחניות הנה הנ� דברי� של עצמיות החיי�
 � הוא תוכ� כללי שמחויב הוא להיות מסובב בכל המילויוהחיי

הרי דאגתו נתונה אל , וכשהאופי האנושי מתעלה .המציאותי
 על פי המדה של קישורו ,והמרומי�, המרומי� יותר מאל התחתיות

למיו עו ומ,והיה האד� לאיש אלהי�, לו את שעריה�  פותחי�,עמ�
 ההולכי� במרוצת ,יואחהעליוני� תמיד יופיע להנהיג כל פרטי 

 .שלה� ע� כל צמצומ� החיי� החוגיי�

 ÂÎ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÏ˙( 
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לק אל הכל יוכל האד� להרחיב ביחושי� של חהיחש הגדול של כל 
 ומ� הכלל, ושל הכלל, המאורעות הפנימיי� והחיצוניי� שלו

ולל ומ� הכלל הזה אל הכלל הכ, המצומצ� אל הכלל היותר רחב
כל הרחבה וכל צמצו� שמדגיש האד� . של כל העולמי�

או מצד תוספת או , א� מפני הארה או החשכה נפשית ,בפנימיותו
ומ� , יכול הוא למצא מיד דוגמאות אל העול� הכללי, גרעו� חיצוני

 .המקי� ומחיה את העולמי�, הכללי אל התוכ� היותר עליו� העול�
,  דברי� של עצמיות החיי�העליות והירידות הרוחניות הנה הנ�

 שמחויב הוא להיות מסובב בכל המילוי, והחיי� הוא תוכ� כללי
הרי דאגתו נתונה אל , וכשהאופי האנושי מתעלה .המציאותי

והמרומי� על פי המדה של קישורו , המרומי� יותר מאל התחתיות
למיו עוומ. והיה האד� לאיש אלהי�, לו את שעריה� עמ� פותחי�

ההולכי� במרוצת , יואחד יופיע להנהיג כל פרטי העליוני� תמי
 .ע� כל צמצומ�, שלה� החיי� החוגיי�
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 מביאה אותנו לידי ההכרה של אחדות ,אחדות הרוחנית הכללית

 וכשאנו מגיעי� לנשמת.  העצמית�במהותהסגולות הפנימיות 
כולל כבר אנו חושבי� בהתגלות על דבר הער� המהותי ה, האד�

, והננו מרוממי� את הער� של ההכרה הטבעית, קט� וגדול, את הכל
הלימודי� . למעלה מכל ההתלמדות, הטבועה עמוק בנשמה

שלא תבא ההתלמדות הארעאיית בחידושיה  ,משמשי� בנו לתריס
 וחו� מזה משמשי� ה� .ות את המשקל הפנימיו ותע,השטחיי�

עיי� שבמעמקי ולהצמיח את הנצני� הטב  להפריח,כגש� נדבות
הכל כבר , של כל יושר, המחשבות היסודיות של כל נשגב. הנשמות

 ומתו� כ� ,בי� חכ� בי� הדיוט, הוגה בה� ולב כל אד�, מוכ�
והגדולי� מדריכי� את , משמשת היא ההשפעה כל כ� באד�

ההקדמות . אלא סידור פנימיות�, לה�  לא הדרכה שמחו�,הקטני�
אלא דברי� , למעלות הנשגבותבי� יאינ� כל כ� דברי� מחוי

חו� משימוש� , להיות רכוש קניני ויש שה� בעצמ� שבי�, מקילי�
על פי היסוד האחדותי אנו  .לבסס את הדברי� הנשגבי� יותר מה�

שהער� ההשויתי הוא הרבה יותר נשגב ונצחי מהער� , מכירי�
מתגדל בשביל כ� נצחו� הרוב   ובחיי החברה,ההבדלתי שבמציאות

 ובא הרוב האיכותי ומכיר אחר כ� את היקר שבתכונה .המספרי
הישרני שבלב ההמו� הוא הוא  ומתברר המשפט שהתוכ�, הטבעית

הנעלה לפעמי� מהמושגי� היותר מתאצלי� שבאו על ידי כל 
 ,ומתו� ההכרה של יוקר ההשויה .ויקר דמ� בעיניו, ההתפלספות

ד כדי מתפוררי� כל אות� טיחי התפל שמבדילי� בי� ע� לע� ע
, ומתבררי� התוכני� הסגוליי� שבכל אחד ,מלחמה ואיבה מנוחלת

ואי� הכל מקבל זה , אי� לחיות זה בצד זה באורח המשלי� את הכל
והספרות חותרת לבא לעומק ההוקרה של . זה מזה ומשפיע זה על

 שההתלמדות אינו בה כלי שימוש ,הנשמתיות היותר מוחלטה
ישר ממעי� החיי� האלהיי� אל ששפעה הול�  , והיא הנבואה,עצמי

 .ורב שלו� בני�' וכל בני� למודי ד, הנשמות בטהרת�

 ÊÎ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÏ˙-ÁÏ˙( 
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d אחדות הרוחנית הכללית מביאה אותנו לידי ההכרה של אחדות
 וכשאנו מגיעי� לנשמת.  העצמיתבמהות�, הסגולות הפנימיות

תגלות על דבר הער� המהותי הכולל כבר אנו חושבי� בה, האד�
, והננו מרוממי� את הער� של ההכרה הטבעית .קט� וגדול, את הכל

הלימודי� . למעלה מכל ההתלמדות, הטבועה עמוק בנשמה
שלא תבא ההתלמדות הארעאיית בחידושיה  ,משמשי� בנו לתריס

וחו� מזה משמשי� ה� , השטחיי� ותעות את המשקל הפנימי
ולהצמיח את הנצני� הטבעיי� שבמעמקי  חכגש� נדבות להפרי

הכל כבר , של כל יושר, המחשבות היסודיות של כל נשגב. הנשמות
ומתו� כ� . בי� חכ� בי� הדיוט, הוגה בה� ולב כל אד�, מוכ�

והגדולי� מדריכי� את , משמשת היא ההשפעה כל כ� באד�
ההקדמות . אלא סידור פנימיות�, לה� הקטני� לא הדרכה שמחו�

אלא דברי� ,  כל כ� דברי� מחויבי� למעלות הנשגבותאינ�
חו� משימוש� , להיות רכוש קניני ויש שה� בעצמ� שבי�, מקילי�

על פי היסוד האחדותי אנו  .לבסס את הדברי� הנשגבי� יותר מה�
שהער� ההשויתי הוא הרבה יותר נשגב ונצחי מהער� , מכירי�

כ� נצחו� הרוב מתגדל בשביל  ובחיי החברה. ההבדלתי שבמציאות
ובא הרוב האיכותי ומכיר אחר כ� את היקר שבתכונה , המספרי
הישרני שבלב ההמו� הוא הוא  שהתוכ�, ומתברר המשפט, הטבעית

הנעלה לפעמי� מהמושגי� היותר מתאצלי� שבאו על ידי כל 
ומתו� ההכרה של יוקר ההשויה  .ויקר דמ� בעיניו, ההתפלספות

עד כדי ,  שמבדילי� בי� ע� לע�,מתפוררי� כל אות� טיחי התפל
, ומתבררי� התוכני� הסגוליי� שבכל אחד ,מלחמה ואיבה מנוחלת
ואי� הכל מקבל , באורח המשלי� את הכל, אי� לחיות זה בצד זה

והספרות חותרת לבא לעומק ההוקרה . זה ומשפיע זה על, זה מזה
שההתלמדות אינו בה כלי שימוש . של הנשמתיות היותר מוחלטה

ששפעה הול� ישר ממעי� החיי� האלהיי� אל  , והיא הנבואה.עצמי
 .ורב שלו� בני�' וכל בני� למודי ד, הנשמות בטהרת�

575

ËÒ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-Ú 

 
קו המבדיל וקו , שני קוי� עוברי� לפנינו בהדרכת הכלל והפרט

שהיא באה מתוצאת , הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית .המחבר
ומזה ג� , מחשבתית והרגשית,  פנימיתהשאיפה להשלמה רוחנית

שרק איש המעלה , המסתעפת ממנה, טבעית ופעולתית כ�
 וכל אשר ירבו עליו ,לציירה ולקנותה, בהתבודדותו יוכל להשיגה

 הנ� עושקי� ממנו את האושר העליו� של ,ומתחברי� חברי�
, ושט� המעי� המקיר כל כ� חיי� עליוני�, הבדידה האצילית

בהדרכת  .הוא מזדער ומצטמצ�, קדושי� ונאצלי� ,�טהורי� ועזיזי
הבדלת שבט לוי ביסוד , הכלל באה במקומה הבדלה כתתית

חברי�   בזמני� המאוחרי� הבדלת,והבדלת הכהונה מתוכו, האומה
ובכלל הרי הוא התוכ� הרחב של הבדלת ישראל מ� , מעמי האר�

, והחיהובהרחבה יותר קדומה הבדלת האד� מכל הבהמה, העמי�

 ÁÎ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÏ˙-‡Ó˙( 
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וקו , קו המבדיל, שני קוי� עוברי� לפנינו בהדרכת הכלל והפרט
שהיא באה מתוצאת , הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית .חברהמ

ומזה ג� , מחשבתית והרגשית, השאיפה להשלמה רוחנית פנימית
שרק איש המעלה , המסתעפת ממנה, טבעית ופעולתית כ�

לציירה ולקנותה וכל אשר ירבו עליו , בהתבודדותו יוכל להשיגה
� של ומתחברי� הנ� עושקי� ממנו את האושר העליו חברי�

, ושט� המעי� המקיר כל כ� חיי� עליוני�, הבדידה האצילית
בהדרכת  .הוא מזדער ומצטמצ�, קדושי� ונאצלי� ,טהורי� ועזיזי�

הבדלת שבט לוי ביסוד , הכלל באה במקומה הבדלה כתתית
 הבדלת, בזמני� המאוחרי�. והבדלת הכהונה מתוכו, האומה

ב של הבדלת ובכלל הרי הוא התוכ� הרח, חברי� מעמי האר�
הבדלת האד� מכל,ובהרחבה יותר קדומה, ישראל מ� העמי�
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 יותת נפשוומשאתורות ,  מיוחדי�Á˜ÂÌÈעל ידי הגדרה של 
 המתנשא למעלה, שבה� עומד עולמו הפנימי האנושי, מיוחדות

 התחברות והכללה גנוזות ,אבל בתו� עמקה של הבדלה זו .למעלה
שמה� ,  בכל המרחב‰ÌÈ¯ÊÙÓהכחות  .כלולות ה� בכללותה, ה�

ות העליונה של הולכי� ה� ופועלי� לטובה בעצמי, יבדל הנבדל
 ,והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה ,הצביו� השל� הנבדל

 ,בהתבדלותו מכל החי, האד� . את כל המרחב,אצילית ומקודשה
 הוא מתכשר דוקא על ידה להתעלה ,והתרוממו בספירתו העליונה

הנושא בתוכו את ההתעלות הרחבה  , עד היותו צביו� כללי,ולהאדר
 בשמרה ,סגולה מכל העמי�,  המיוחדההאומה .של כל העול� כולו

הרי היא מוכנה , בהתבדלה מכל�, את כל סגולותיה הפנימיות
, השבט הלוי .ותשועת אפסי אר�, י�יגו להתכשר להעשות לאור

בהתיחדותו בתנאיו המובדלי� הרי הוא מתאצל והול� ושומר את 
. לכללות האומה  עד היותו לברכה,מתקדש ומתנשא, צביונו

 הרי היא מתעלה עד כדי שאיבה ,קדושה המיוחדהב, והכהונה
ועילוי מהותו היותר , הכלל כולו לאושר, עליונה של רוח הקודש

בהבדל� מעמי האר� הרי ה� , יחידי הסגולה, החברי� .פנימית
העולה למעלה למעלה מכל הערכי� , שומרי� את שאיפת� הרוממה

 , כשרונות ורעיונות�לנושאיומתחטבי� להיות  ,הרגילי�
ובעמידת צביונ� בחיי� , שבהתפשט� הרי ה� למקור ברכה לרבי�

והולכי� במסלה , מוצאי� את ערכ�, בעצמ� מתבססי� הרי החיי�
בכל דר� ' וזאת היא נחלת ד .הקולעת אל מטרת� הנצחית והזמנית

, להיפ� מההכללה הגסה, הפרדה על מנת התחברות, הקודש
 ומאבדת את כל .תבחבילה אח המדברת גדולות ואומרת לאגד הכל

וסו� כל סו� על ידי החשכת החיי� נעכר אור . הוד רוחני ואצילי
המיוחדה של כל בריה מתגברת  והאהבה הגסה, הדעת הצלול

והאר� כולה תנוע כשכור , עד שהכל מתפרד, ונעשית מזוהמה
וסטרא , בחיבורא וסיי� בפירודא סטרא אחרא שרי. מכובד פשעה

 . וש� גופיה איקרי שלו�.בחיבוראדקדושה שרי בפירודא וסיי� 
והבדלת , הפרדת השכלי�, האצלת האורות, ולמעלה למעלה

הרי היא תכונה פירודית המביאה לידי ההתאחדות , העולמי�
 המתחדש בעוצ� ,לידי ההוספה הנצחית ורויית העונג ,העליונה

פנימיות טובו בהתאחדות השעשוע העליו� של הכללת אור אורי 
, שאי� לה תוספת מרוב שלמותה,  האי� סופיתהשלמות אורי� של

 שבהתאחדות העליונה הרי זור� .ע� ההשלמה הבאה מתו� החסרו�
 מיסוד עול� ,השלמות הבלתי אפשרי להתוס� מרוב תוספת עזו אור

 וזיו עדני� הול�, ל אור השלמות ההולכת הלו� ואורע ,עולמי�
והבדלת הגדרי� היא העושה את . הול� ומתבר�, ומתרבה

שהאור העליו� בעליוניותו , ההתנשאות מראש מקדמי ימות עול�
וברב עזו כחו מלא להאיר , ומשומר בטהרתו, גורע מערכו אינו

 בני� כל, השבת כל אבדות, וממנו חוס� כל ישועות, ולהחיות הכל
מה . ותעצומות כל עזיזיות פארי פארי�, שכלול כל מאויי�, כונניות

בית�  ירוי� מדש�,  כנפי� יחסיו�יקר חסד� אלהי� ובני אד� בצל
מש� , כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור, ונחל עדני� תשק�

ונמצא אור� של ישראל מזהיר  .חסד� ליודעי� וצדקת� לישרי לב
האדריכליות הכמוסה של , מקור עמקי השעשועי�, בתורה העליונה

בכל נוע� חמדת , עולמי עולמי� יפעת עדנת מכונת שכלולי כל
ית� קדושי� יוהתקדשת� וה. פאר מלכות קודש קדשי קדשי�עדנת 

 ואת� תהיו לי ,העמי� להיות לי ואבדיל אתכ� מ�, כי קדוש אני
 .ממלכת כהני� וגוי קדוש כי לי כל האר�

ומשאת תורות ,  מיוחדי�ÌÈ˜ÏÁעל ידי הגדרה של , והחיה הבהמה
המתנשא , שבה� עומד עולמו הפנימי האנושי,  מיוחדותנפש

אבל בתו� עמקה של הבדלה זו התחברות והכללה  .למעלה למעלה
,  בכל המרחב‰ÌÈ¯ÊÂÙÓות הכח .כלולות ה� בכללותה, גנוזות ה�

הולכי� ה� ופועלי� לטובה בעצמיות העליונה , שמה� יבדל הנבדל
והשאיפה מזיזה הזזה פנימית אדירה  ,של הצביו� השל� הנבדל

בהתבדלותו מכל החי , האד� .אצילית ומקודשה את כל המרחב
והתרוממו בספירתו העליונה הוא מתכשר דוקא על ידה להתעלה 

הנושא בתוכו את ההתעלות הרחבה  ,צביו� כלליולהאדר עד היותו 
בשמרה . סגולה מכל העמי�, האומה המיוחדה .של כל העול� כולו

הרי היא מוכנה , בהתבדלה מכל�, את כל סגולותיה הפנימיות
, השבט הלוי .ותשועת אפסי אר�, גוי� להתכשר להעשות לאור

ת בהתיחדותו בתנאיו המובדלי� הרי הוא מתאצל והול� ושומר א
. האומה 154לככללות מתקדש ומתנשא עד היותו לברכה, צביונו

בקדושה המיוחדה הרי היא מתעלה עד כדי שאיבה , והכהונה
ועילוי מהותו היותר , הכלל כולו לאושר, עליונה של רוח הקודש

הרי ה� , בהבדל� מעמי האר�, יחידי הסגולה, החברי� .פנימית
עלה מכל הערכי� העולה למעלה למ, שומרי� את שאיפת� הרוממה

,  כשרונות ורעיונותלנושאיומתחטבי� להיות  ,הרגילי�
ובעמידת צביונ� בחיי� , שבהתפשט� הרי ה� למקור ברכה לרבי�

והולכי� במסלה , מוצאי� את ערכ�, בעצמ� מתבססי� הרי החיי�
בכל דר� ' וזאת היא נחלת ד .הקולעת אל מטרת� הנצחית והזמנית

, להיפ� מההכללה הגסה, ותהפרדה על מנת התחבר, הקודש
ומאבדת את כל , בחבילה אחת המדברת גדולות ואומרת לאגד הכל

וסו� כל סו� על ידי החשכת החיי� נעכר אור . הוד רוחני ואצילי
המיוחדה של כל בריה מתגברת  והאהבה הגסה, הדעת הצלול

והאר� כולה תנוע כשכור , עד שהכל מתפרד, ונעשית מזוהמה
וסטרא , בחיבורא וסיי� בפירודא אחרא שריסטרא . מכובד פשעה

 .וש� גופיה איקרי שלו�, בחיבורא, דקדושה שרי בפירודא וסיי�
והבדלת , הפרדת השכלי�, האצלת האורות, ולמעלה למעלה

המביאה לידי ההתאחדות , הרי היא תכונה פירודית, העולמי�
ורויית העונג המתחדש בעוצ� , לידי ההוספה הנצחית ,העליונה

יות טובו בהתאחדות השעשוע העליו� של הכללת אור אורי פנימ
, שאי� לה תוספת מרוב שלמותה, השלמות האי� סופית אורי� של

 שבהתאחדות העליונה הרי זור� .ע� ההשלמה הבאה מתו� החסרו�
השלמות הבלתי אפשרי להתוס� מרוב תוספת עזו מיסוד עול�  אור

 זיו עדני� הול�ו, עולמי� על אור השלמות ההולכת הלו� ואור
והבדלת הגדרי� היא העושה את . הול� ומתבר�, ומתרבה

שהאור העליו� בעליוניותו , ההתנשאות מראש מקדמי ימות עול�
וברב עזו כחו מלא להאיר , ומשומר בטהרתו, גורע מערכו אינו

 בני� כל, השבת כל אבדות, וממנו חוס� כל ישועות, ולהחיות הכל
מה .  ותעצומות כל עזיזיות פארי פארי�,שכלול כל מאויי�, כונניות

בית�  ירוי� מדש�, יקר חסד� אלהי� ובני אד� בצל כנפי� יחסיו�
מש� , כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור, ונחל עדני� תשק�

ונמצא אור� של ישראל מזהיר  .חסד� ליודעי� וצדקת� לישרי לב
 של האדריכליות הכמוסה, מקור עמקי השעשועי�, בתורה העליונה

בכל נוע� חמדת , עולמי עולמי� יפעת עדנת מכונת שכלולי כל
והתקדשת� והית� קדושי� . עדנת פאר מלכות קודש קדשי קדשי�

העמי� להיות לי ואת� תהיו לי  ואבדיל אתכ� מ�, כי קדוש אני
  .כי לי כל האר�, ממלכת כהני� וגוי קדוש

‡˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘
 

יות נפרדי� מ� הכללות היותר גדולי הנשמה אינ� יכולי� לה
 הכלל,  כל חפצ� ושאיפת� היא תמיד טובת הכלל כולו.מקיפה

, אמנ� הכלל מלא הוא מפרטי� אי� חקר.  גבהו ועמקו,במלא רחבו
לפי  אי� הכלל מעוטר כי א�. מפרטי� אישיי� ופרטיי� חברותיי�

ושל קיבוציו הקטני� ,  בשלמות� של אישיו הפרטיי�,מילואו
היא ,  כלתהמשלמ, הכללות העליונה . המשלימי� אותו,והגדולי�

לפי גודל , היוצאת ממנה בהכרח'  ואהבת ד,'מונחת בתנועת דעת ד
כשהיא מלאה את האור האמתי , באהבה רבה 'דעת ד. קנינה ועשרה

, לפי ערכה של כל נשמה כפי מה שהיא יכולה לשאת ולקבל, שלה
ת העולמי� אהב, באורה המוחלט את אהבת עול� היא מבהקת

אהבת ההויה . כל היצורי� וכל חוג החיי� וההויה שלה�, כול�
 .החסידי� שבבריות ושבבני אד�,את לב הטובי� כולה ממלאת

 ËÎ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·Ó˙-‚Ó˙( 
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ולי הנשמה אינ� יכולי� להיות נפרדי� מ� הכללות היותר גד
 הכלל, כל חפצ� ושאיפת� היא תמיד טובת הכלל כולו, מקיפה

, אמנ� הכלל מלא הוא מפרטי� אי� חקר. במלא רחבו גבהו ועמקו
לפי  אי� הכלל מעוטר כי א�. מפרטי� אישיי� ופרטיי� חברותיי�

בוציו הקטני� ושל קי, מילואו בשלמות� של אישיו הפרטיי�
היא ,  כלהמשלימה, הכללות העליונה .המשלימי� אותו, והגדולי�

לפי גודל , היוצאת ממנה בהכרח', ואהבת ד' מונחת בתנועת דעת ד
כשהיא מלאה את האור האמתי , באהבה רבה 'דעת ד. קנינה ועשרה

, לפי ערכה של כל נשמה כפי מה שהיא יכולה לשאת ולקבל, שלה
אהבת העולמי� , מוחלט את אהבת עול�באורה ה היא מבהקת

אהבת ההויה . וכל חוג החיי� וההויה שלה�, כל היצורי�, כול�
,ושבבני אד�,החסידי� שבבריות,את לב הטובי� כולה ממלאת
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 .לאורה ולשמחה של הכל ה� מיחלי�, לאושר של הכל ה� מצפי�
מאהבת , המגוונת בריבוי יצוריה, שואבי� את אהבת כל ההויה ה�

 , של סבת הכל,וחלטת והגמורהמאהבת השלמות המ, העליונה' ד
כשהאהבה יורדת מעול� האצילות לעול�  .מחולל כל ומחיה את כל

, לניגודי� וסתירות, היא יורדת בהתפרטותה לפרטי פרטי�, הבריאה
לכל פרט מיוחד בשביל , צמצו� ומיעוט ער� ואהבה לצור� של
ולפרטי� בכלל , ולפרטי� רבי� בשביל אחרי� הרבי�, פרט אחר

 עומדת ,האספקלריא המאירה של האהבה .ליות� הכוללתכל מפני
 במקו� שאי� סתירות גבולי� ,בעול� האלהות, היא ברו� עול�

 האהבה ,כשתולדתה. ורחב באי� תכלית, וטוב  רק אושר,וניגודי�
 היא אינה סובלת ג� , יש לה הרבה מטבעה, יונקת ממנה,העולמית

, לצמצ� את עצמהכשהיא מוכרחת , קמצנות ורעות עי� ברדתה שו�
משוקי  .גודרת את הטוב בטוב, היא מצמצמת את האהבה באהבה

, נטוריותימלא ק, ביחוד החי,  כשה� רואי� העול�,אהבה הללו
בכל  מיד ה� עורגי� להיות משתתפי�,  רדיפות ונגודי�,איבות

שלומ� , שאיפות המביאות את הכללת החיי� ואיחוד�לחייה� 
עורגי� אליה   שקרבת אלהי� שה�,ה� מרגישי� ויודעי�. ושלות�

היא מובילה אות� רק להתאחדות� ע� הכלל ובעד , במלא נשמת�
, פלוגות של עמי� ומוצאי�, כשה� באי� לשדרות האד�. הכלל
ה� מתאמצי� בכל כח� להכליל , כתות ושאיפות מנוגדות, דתות

, של נשמת� הזכה בחוש הרוחני הבריא. לאחה ולאחד, את הכל
מכירי� ה� שהפרטי� ,  אלהי ממעל לכל מצרי�המעופפת מעו�

החברותיות היותר טובות  שהצורות, כול� צריכי� ה� להיות מלאי�
צריכות להיות מתעלות ומתכנסות ע� כל אושר פרטיה� באור 

והכלל , פרט שמור ומתעלה  ה� חפצי� שיהיה כל.החיי� השלמי�
כל ולב� קשור ב, כשה� באי� אל עמ� .כולו מאוחד ומלא שלו�
וה� מוצאי� אותו מחולק ,  נצחו ועילויו,מעמק חייה� ע� אשרו

אינ� יכולי� להתאחד , למפלגות למפלגות מפולג, ומפורק
 כי ה� חפצי� להתאחד ע� האומה, התאחדות גמורה בשו� מפלגה

 .בכל מילואה וטובה, דוקא כולה בכללה, כולה

, לאורה ולשמחה של הכל ה� מיחלי�, לאושר של הכל ה� מצפי�
מאהבת , המגוונת בריבוי יצוריה, שואבי� את אהבת כל ההויה ה�

 ,מאהבת השלמות המוחלטת והגמורה של סבת הכל,  העליונה'ד
כשהאהבה יורדת מעול� האצילות לעול�  .מחולל כל ומחיה את כל

, לניגודי� וסתירות, היא יורדת בהתפרטותה לפרטי פרטי�, הבריאה
לכל פרט מיוחד בשביל , צמצו� ומיעוט ער� ואהבה לצור� של
ולפרטי� בכלל , י�ולפרטי� רבי� בשביל אחרי� הרב, פרט אחר

האספקלריא המאירה של האהבה עומדת  .כלליות� הכוללת מפני
גבולי� ,  במקו� שאי� סתירות,בעול� האלהות, היא ברו� עול�

כשתולדתה האהבה . ורחב באי� תכלית, וטוב  רק אושר,וניגודי�
העולמית יונקת ממנה יש לה הרבה מטבעה היא אינה סובלת ג� 

, כשהיא מוכרחת לצמצ� את עצמה, ת עי�קמצנות ורעו ברדתה שו�
משוקי  .גודרת את הטוב בטוב, היא מצמצמת את האהבה באהבה
, מלא קנטוריות, החי, ביחוד, אהבה הללו כשה� רואי� העול�

בכל  מיד ה� עורגי� להיות משתתפי�, איבות רדיפות ונגודי�
שלומ� , שאיפות המביאות את הכללת החיי� ואיחוד�בחייה� 
, עורגי� אליה  שקרבת אלהי� שה�,ה� מרגישי� ויודעי�. ושלות�

היא מובילה אות� רק להתאחדות� ע� הכלל ובעד , במלא נשמת�
, פלוגות של עמי� ומוצאי�, כשה� באי� לשדרות האד�. הכלל
ה� מתאמצי� בכל כח� להכליל , כתות ושאיפות מנוגדות, דתות

,  הזכהשל נשמת� בחוש הרוחני הבריא. לאחה ולאחד, את הכל
שהפרטי� , מכירי� ה�, המעופפת מעו� אלהי ממעל לכל מצרי�

החברותיות היותר טובות  שהצורות, כול� צריכי� ה� להיות מלאי�
ומתכנסות ע� כל אושר פרטיה� באור , צריכות להיות מתעלות

והכלל , פרט שמור ומתעלה ה� חפצי� שיהיה כל, החיי� השלמי�
ולב� קשור בכל , � אל עמ�כשה� באי .כולו מאוחד ומלא שלו�

וה� מוצאי� אותו מחולק , מעמק חייה� ע� אשרו נצחו ועילויו
 155אינ� יכולי� להתחאד, למפלגות, למפלגות מפולג, ומפורק

 כי ה� חפצי� להתאחד ע� האומה, התאחדות גמורה בשו� מפלגה
  .בכל מילואה וטובה, דוקא כולה בכללה, כולה

·È˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
את מלא , ובנפשו הוא מוצא את הכל, וא שר שירת נפשויש שה

יוצא הוא , ויש שהוא שר שירת האומה .הסיפוק הרוחני במילואו
, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, מתו� המעגל של נפשו הפרטית

והוא מתדבק , שוא� למרומי עז, אידיאלי ולא מיושבת ישוב
וא שר את ועמה ה, באהבה עדינה ע� כללותה של כנסת ישראל

הוגה דעות עליונות , ומשתעשע בתקותיה  מצר בצרותיה,שיריה
וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכ� , וטהורות על עברה ועל עתידה

שט מעל פד תתרחב נפשו עד שיוצא ומתעוויש אשר  .רוחה הפנימי
רוחו הול� ומתרחב בגאו� , לשיר את שירת האד�, גבול ישראל

 אל תעודתו הכללית ומצפה שוא�, והוד צלמו כללות האד�
וממקור חיי� זה הוא שואב את כללות , להשתלמותו העליונה

ויש אשר עוד מזה  .שאיפותיו וחזיונותיו ,הגיונותיו ומחקריו
ע� כל ,  עד שמתאחד ע� כל היקו� כולו,למעלה ברוחב יתנשא

זה הוא העוסק  ,וע� כול� אומר שירה, הבריות וע� כל העולמי�
ויש אשר  .ו� שמובטח לו שהוא ב� עול� הבאבפרק שירה בכל י

וכול� נותני� את , עולה ע� כל השירי� הללו ביחד באגודה אחת
נות� לשד  וזה לתו� זה, כול� יחד מנעימי� את זמריה�, קולותיה�

קול חדוה , נהיקול צהלה וקול ר, קול ששו� וקול שמחה, יי�וח
שירת , שירת האד�, שירת האומה, שירת הנפש .וקול קדושה

והתמימות  . בקרבו בכל עת ובכל שעהגי�מתמזכול� יחד , העול�
שירת , שירת אל,  עולה היא להיות שירת קודש,הזאת במילואה

 שיר ,ישראל ,בעוצ� אמתה וגדלה, בעוצ� עזה ותפארתה, ישראל
שיר .  מרובע156שיר, שיר משולש, שיר כפול, שיר פשוט, אל

 .למל� שהשלו� שלו, השירי� אשר לשלמה

 Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ó˙-‰Ó˙( 
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את מלא , ובנפשו הוא מוצא את הכל, יש שהוא שר שירת נפשו
יוצא הוא , ויש שהוא שר שירת האומה .הסיפוק הרוחני במילואו

, שאינו מוצא אותה מרוחבת כראוי, מתו� המעגל של נפשו הפרטית
והוא מתדבק , שוא� למרומי עז, אידיאלי ולא מיושבת ישוב

ועמה הוא שר את , באהבה עדינה ע� כללותה של כנסת ישראל
הוגה דעות עליונות , ומשתעשע בתקותיה , מצר בצרותיה,שיריה

וחוקר באהבה ובחכמת לב את תוכ� , וטהורות על עברה ועל עתידה
שט מעל פ תתרחב נפשו עד שיוצא ומתעודויש אשר  .רוחה הפנימי
רוחו הול� ומתרחב בגאו� , האד�לשיר את שירת , גבול ישראל

שוא� אל תעודתו הכללית ומצפה , והוד צלמו כללות האד�
וממקור חיי� זה הוא שואב את כללות , להשתלמותו העליונה

ויש אשר עוד מזה  .שאיפותיו וחזיונותיו ,הגיונותיו ומחקריו
ע� כל , למעלה ברוחב יתנשא עד שמתאחד ע� כל היקו� כולו

זה הוא העוסק  ,וע� כול� אומר שירה, ולמי�וע� כל הע, הבריות
ויש אשר  .בפרק שירה בכל יו� שמובטח לו שהוא ב� עול� הבא

וכול� נותני� את , עולה ע� כל השירי� הללו ביחד באגודה אחת
נות� לשד  וזה לתו� זה, כול� יחד מנעימי� את זמריה�, קולותיה�

ול חדוה וקול ק, קול צהלה וקול רנה, קול ששו� וקול שמחה, יי�וח
, שירת העול�, שירת האד�, שירת האומה, שירת הנפש .קדושה

והתמימות הזאת  . בקרבו בכל עת ובכל שעהמתמזגותכול� יחד 
, שירת ישראל, שירת אל, במילואה עולה היא להיות שירת קודש

שיר , ישראל שיר אל ,בעוצ� אמתה וגדלה, בעוצ� עזה ותפארתה
שיר השירי� אשר .  שיר מרובע,שיר משולש, שיר כפול, פשוט

 .למל� שהשלו� שלו, לשלמה
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המחשבה ,  את המחשבה העליונה‰ ¯È‡Â‡�,  בחזו�‰ ¯È‡Â‡�מה 

 .המחשבה שכל העצמה וכל המילוי של כל בה הוא, הכוללת כל
‡Â¯‰�‡ Èומהפלגי� ,  שכל הפלגי� הגדולי� ממנה משתפכי�

מהשטפי� , מהנחלי� שטפי�, חלי�מהנהרי� נ,יוצאי� נהרי�

 ‡Ï ˙ÏÏÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÓ˙( 
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המחשבה ,  את המחשבה העליונה‡�ÌÈ‡Â¯ Â,  בחזו�‡�ÌÈ‡Â¯ Âמה 
 .ה וכל המילוי של כל בה הואהמחשבה שכל העצמ, הכוללת כל
Â�‡ ÌÈ‡Â¯ ,ומהפלגי� , שכל הפלגי� הגדולי� ממנה משתפכי�

מהשטפי�, מהנחלי� שטפי�, מהנהרי� נחלי�, יוצאי� נהרי�
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נורות יוהצ, נורות קטני�יוהזרמי� מתחלקי� ג� ה� לצ ,זרמי�
מריקי� , מתחלקי� להמו� אלפי רבבות לאי� ק� של קנוקנות

לפעמי� צר מאד המקו� לשוט בי�  .חיי� ומחשבה, שפעות רצו�
, נאחזת אז הנשמה בשרשיה� של הקנוקנות הדקי�, הקנוקנות
וא� הזר� צר , נאחזת היא בזר�, צר צנור ג� הוא וא� ה.בצנורות

 זוהרי , וא� השט� הוא צר, הרי היא נאחזת בשט�, הוא לפניה
וא� ג� הנהר יצר , נאחזת היא בנהר ,וא� צר הנחל, נאחזת בנחל

המחובר למחשבה של בלי , נאחזת היא בפלג אלהי� מלא מי�, לה
 הנוזל ,אחרו�והשפע ה .יאורי� רחבי ידי� שש� הוא מקו�, מצרי�

,  נובע בדר� זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה,מהקנוקנות
 .אמר לשכ� בערפל 'וד, שלמעלה מזה תלא כל עי� לצפות

והצנורות , והזרמי� מתחלקי� ג� ה� לצנורות קטני� ,זרמי�
מריקי� , מתחלקי� להמו� אלפי רבבות לאי� ק� של קנוקנות

לפעמי� צר מאד המקו� לשוט בי�  .חשבהחיי� ומ רצו�, שפעות
, נאחזת אז הנשמה בשרשיה� של הקנוקנות הדקי�, הקנוקנות
וא� הזר� צר , נאחזת היא בזר�, צר וא� הצנור ג� הוא, בצנורות

 היאהרי , וא� השט� הוא צר, הרי היא נאחזת בשט�, הוא לפניה
ר וא� ג� הנהר יצ, נאחזת היא בנהר ,וא� צר הנחל, נאחזת בנחל

המחובר למחשבה של בלי , נאחזת היא בפלג אלהי� מלא מי�, לה
והשפע האחרו� הנוזל  .יאורי� רחבי ידי� שש� הוא מקו�, מצרי�

, מהקנוקנות נובע בדר� זה מהמקור הראשי של המחשבה העליונה
 .אמר לשכ� בערפל 'וד, שלמעלה מזה תלא כל עי� לצפות

ÂÓ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ואחר כ� הוא מוצא את עצמו , למצא עצמו בעצמואיש יחידי צרי� 
 הצבור מוצא את. בורו ועמויצ, שהוא חברתו, בעול� המסבבו

 .ואחר כ� הוא מוצא את עצמו באנושיות כולה, עצמו בעצמו
ואחר כ� היא מוצאה , האנושיות היא מוצאה עצמה בעצמה בתחלה

  ואחר כ� הוא,העול� מוצא את עצמו בעצמו. את עצמה בעול�
הסביבה העולמית  .וצא את עצמו בעולמי� כול� המסבבי� אותומ

ואחר כ� היא מוצאה את , בכללותה היא מוצאה את עצמה בעצמה
העולמיות  .העולמיות עצמה בההכללה הסוג סוגית העליונה של כל

 ואחר כ� היא מוצאה את עצמה ,היא מוצאה את עצמה בעצמה
 ,יממיה� מקור בהמו� החיי� ו,בהאור העליו�, בהחוס� המלא

וחוזרות , ואז מתאחדות כל ההכרות הללו יחד .בהאורה האלהית
ופרטיותה , שכללותה היא אדירה לאי� חקר, ונעשות חטיבה אחת

ושט� .  עד אי� ק� ותכלית,שלמה ומבולטה, תמימה, היא חסינה
 כל ,ושרי� כחוללי�. ואור קדש הול� ומתגבר, החיי� הול� ושוט�

 .מעיני ב�

ÂÎ‰ ˙Â„Á‡‰ ·Ï ˙ÏÏ)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÓ˙( 
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ואחר כ� הוא מוצא את עצמו , איש יחידי צרי� למצא עצמו בעצמו
עצמו  הצבור מוצא את. צבורו ועמו, שהוא חברתו, בעול� המסבבו

האנושיות  .ואחר כ� הוא מוצא את עצמו באנושיות כולה, בעצמו
ת עצמה ואחר כ� היא מוצאה א, היא מוצאה עצמה בעצמה בתחלה

מוצא את  העול� מוצא את עצמו בעצמו ואחר כ� הוא. בעול�
הסביבה העולמית בכללותה  .המסבבי� אותו, עצמו בעולמי� כול�

ואחר כ� היא מוצאה את עצמה , היא מוצאה את עצמה בעצמה
העולמיות היא  .העולמיות בההכללה הסוג סוגית העליונה של כל

וצאה את עצמה בהחוס�  ואחר כ� היא מ,מוצאה את עצמה בעצמה
 בהאורה ,יממיה�  בהמו� החיי� ומקור,בהאור העליו�, המלא

וחוזרות ונעשות , ואז מתאחדות כל ההכרות הללו יחד .האלהית
ופרטיותה היא , שכללותה היא אדירה לאי� חקר, חטיבה אחת

ושט� החיי� . שלמה ומבולטה עד אי� ק� ותכלית תמימה, חסינה
ושרי� כחוללי� כל מעיני .  הול� ומתגברקדשdואור , הול� ושוט�

 .ב�
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, החמרנות הגופנית היא עושה את הפירוד בי� הנושאי� שבמציאות
 האידיאליות הרוחנית אינה יודעת .וממילא ג� את הניגודי� שבה�

 אי� .היא מכירה רק את הכללות ואת האחדות, ד כללממהות הפירו
אינה יכולה . שו� פרט נסקר אצלה כי א� בתור חלק של כלל

ושו� רע כי א� כשהוא  , להכיר שו� טוב רק טוב כלליבשביל כ�
והכלליות הלא היא , ומתו� שרע כללי לא נמצא כלל. רק כללי

יאליות  שאי� האיד,הולכת ג� כ� ביחס לההופעות שבצורת הזמ�
, כי א� בכל שטפה הגדול, חושבת ומתקשרת בנקודה מיוחדת שבה

כי א� כולה , מתו� כ� באה היא להכיר שלא יש כלל במציאות רע
 וכל זמ� .וירא אלהי� את כל אשר עשה והנה טוב מאד. היא טובה

אי� האד� צרי� להתקשר במזגו , שישנה עדיי� הכרה שיש טוב ורע
 החיי� שכולו �כי רק ע,  הדעת טוב ורעלא יאכל מע�, ע� תכונה זו

אחר , ומוכ� הוא לו ג� אכלו מע� הדעת טוב ורע .טוב מוכ� הוא לו
וזוהמתו הולכת , שיעמוד במסות הרבות שהוא הול� ומתנסה

 �ותשוב ההכרה של ע,  ומדותיו מתתקנות,שכלו מזדכ�, טהרתיומ
יי�  לע� מלא ח,ואז יהפ� ע� הדעת טוב ורע, החיי� להתקשר עמו

של התבררות ההכרה , ואי� דור שהעבודה הגדולה הזאת. וטוב כולו
והוא יסוד , תהיה נפסקת בו, והרצו� לבער על ידה הרע ממציאותו

 .אמרו צדיק כי טוב. העול� וקיומו
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 מכירה היא, האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל
אי� שו� פרט נסקר אצלה כי א� , רק את הכללות ואת האחדות

 אינה יכולה להכיר שו� טוב רק טוב בשביל כ�. בתור חלק של כלל
ומתו� שרע כללי לא נמצא . ושו� רע כי א� כשהוא רק כללי ,כללי
והכלליות הלא היא הולכת ג� כ� ביחס לההופעות שבצורת , כלל

, ת ומתקשרת בנקודה מיוחדת שבההזמ� שאי� האידיאליות חושב
שלא יש כלל , מתו� כ� באה היא להכיר, כי א� בכל שטפה הגדול

וירא אלהי� את כל אשר עשה . כי א� כולה היא טובה, במציאות רע
החמרנות הגופנית היא עושה את הפירוד בי� . והנה טוב מאד

וכל זמ� , וממילא ג� את הניגודי� שבה�, הנושאי� שבמציאות
אי� האד� צרי� להתקשר במזגו , עדיי� הכרה שיש טוב ורעשישנה 

 החיי� שכולו �כי רק ע, לא יאכל מע� הדעת טוב ורע, ע� תכונה זו
אחר , ומוכ� הוא לו ג� אכלו מע� הדעת טוב ורע .טוב מוכ� הוא לו

וזוהמתו הולכת , שיעמוד במסות הרבות שהוא הול� ומתנסה
 �ותשוב ההכרה של ע, שכלו מזדכ� ומדותיו מתתקנות, ומטהרת

ואז יהפ� ע� הדעת טוב ורע לע� מלא חיי� , החיי� להתקשר עמו
של התבררות ההכרה , ואי� דור שהעבודה הגדולה הזאת. וטוב כולו

והוא , תהיה נפסקת בו,  הרע ממציאותו`zוהרצו� לבער על ידה 
 .אמרו צדיק כי טוב. יסוד העול� וקיומו
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אי� כל רע נמצא כי א� בערכו , המעשי והרוחני,  העול�בכללות

לא מפני בטול , הכל הוא טוב ממש, קיבו� הכלבאבל , הבודד
.  אלא מצד הער� העצמי האידיאלי,כפי החשבו� הצנו�, ברוב

הרע , ומוב� מזה שכל מה שהקירוב אל כל נעשה יותר גדול התכונה
בכל חלקיו ולא עוד אלא שקיבו� הרע . מתמעט והטוב מתגלה

והוא מתחבר בעומק רתיחות שקיקתו , מופיע לעומק טוב גדול מאד
והחיי� . לו הפ� לב� טהורוכ, שלא יגורהו רע, אל הטוב המוחלט

ונותני�  , ה� ה� המעמידי� את העול�,הגנוזי� בהשקפה נצחית זו
ה ווגב, שלא יוכלו לטשטש את העול�, פרמא על פני כל המזיקי�

 .מרוה שומעל גב
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אי� כל רע נמצא כי א� בערכו , המעשי והרוחני, בכללות העול�
לא מפני בטול , הכל הוא טוב ממש, קיבו� הכלבאבל , הבודד

.  אלא מצד הער� העצמי האידיאלי,כפי החשבו� הצנו�, ברוב
הרע , תכונהומוב� מזה שכל מה שהקירוב אל כל נעשה יותר גדול ה

ולא עוד אלא שקיבו� הרע בכל חלקיו . והטוב מתגלה, מתמעט
והוא מתחבר בעומק רתיחות שקיקתו , מופיע לעומק טוב גדול מאד

והחיי� . כלו הפ� לב� טהור, שלא יגורהו רע, אל הטוב המוחלט
ונותני�  ,הגנוזי� בהשקפה נצחית זו ה� ה� המעמידי� את העול�

וגבה , שלא יוכלו לטשטש את העול�, פרמא על פני כל המזיקי�
 . מעל גבה שמר
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לא , זורח הוא באספקלריא של קודש האידיאל המלא של העול�

אלא האידיאל , אותו האידיאל המוזער הנופל בההויה המצומצמה
, והוא יסוד העול� היותר עתיק,  האלהי במלא מילואוהרומ�

 רק מיניקת לשדו ,המציאות הזעירה. מציאות העול� היותר ממשית
מתגלה במהות האידיאליות . מת ומתברכתיהעליו� היא מתקי

אבל , אי� טוב שלעומתו יש רע,  שאי� הפכי� במציאות,המרוממה
חיי� , יש טוב שלעומתו יש טוב יותר עליו�, גות במציאותייש מדר

 שהתיאור של רע שאנו מתארי� ,ומזיו אורו מתגלה. וחיי� דחיי�
, לפי הגבלתה של הכרתנו, הוא רק תיאור עראי, ציאות המוגבלהבמ

וכל רשע הוא צדק , ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה
ויגלה ויראה ,  יסוד הרחמי� העליוני�˙‚È‰Ïומעומק הטוב . מוזער

, ועתיקא קדישא וזעיר אנפי� כוליה חד ,הוא האלהי�' לעי� כל כי ד
 כי עי� בעי� יראו .לא ימינאועינא דכ, ראויעינא ח, אל יראיו' ועי� ד

 .דבר' וראו כל בשר יחדו כי פי ד',  ונודעה יד ד.ציו�' בשוב ד

 ‚ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰�˙( 
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לא , זורח הוא באספקלריא של קודש האידיאל המלא של העול�
אלא האידיאל , הנופל בההויה המצומצמה, אותו האידיאל המוזער

, והוא יסוד העול� היותר עתיק,  האלהי במלא מילואוהמרומ�
המציאות הזעירה רק מיניקת לשדו . מציאות העול� היותר ממשית

מתגלה במהות האידיאליות . העליו� היא מתקימת ומתברכת
אבל , אי� טוב שלעומתו יש רע, המרוממה שאי� הפכי� במציאות

חיי� , יותר עליו�יש טוב שלעומתו יש טוב , יש מדרגות במציאות
שאנו מתארי� , ומזיו אורו מתגלה שהתיאור של רע. וחיי� דחיי�

, לפי הגבלתה של הכרתנו, הוא רק תיאור עראי, במציאות המוגבלה
וכל רשע הוא צדק , ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה

ויגלה ויראה ,  יסוד הרחמי� העליוני�Ï‚˙Ó‰ומעומק הטוב . מוזער
, ועתיקא קדישא וזעיר אנפי� כוליה חד ,הוא האלהי�'  דכי, לעי� כל

 כי עי� בעי� יראו ,עינא דכלא ימינא, עינא חוורא, אל יראיו' ועי� ד
 . דבר' וראו כל בשר יחדו כי פי ד', ונודעה יד ד, ציו�' בשוב ד
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. וההשקפה המפרדת, ההשקפה המאחדת, שתי השקפות עול� ה�

ה המאחדת רואה את כל החזו� של נמצאי� מפורדי� זה ההשקפ
אבל אמתת המציאות , מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההארה

והנמצאי� הרבי� והשוני� ה� רק גילויי� , היא רק אחדות גדולה
 של אותה החטיבה ,צבעי� וגווני� שוני�, אברי� שוני�, מיוחדי�

אז ממילא ו, ובהשקפת האחדות מביטי� על הכל. האחדותית
 ,כי הכל ביחד בודאי הוא טוב בתכלית הטוב, מתמצא חשבו� הטוב

והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקי� הרעי� שלו 
וכל מה .  דרכי הגילוי�אות האברי� או �אותמאילו היה חסר 

ככה מתגלה היא , שאותה ההכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת
 י�הולכממשלתה על החיי� וב, אמתתה בכל החידור התהומי שלה

, ונמצא שהכל מורגש ברגש של טוב, כל ההרגשות על פי צביונה
וחיי� על חיי� , וחדוה על חדוה מתעלה, וטוב על טוב מתגבר

וכל מה שההשקפה האחדותית מכה היא יותר את . מתאדרי�
את , היא מביאה ג� כ� את הטוב המעשי בעול�, שרשיה בעומק

 נמצאת ,תה של השקפה עליונה זוולעומ. החיי� ואת השלו�
הרואה את המציאות המופרדה בתור חזו� , ההשקפה המפרדת

. והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמתת ההכרה, תייאמ
והחיי� הולכי� , החושי� וכל ההשגות השטחיות עוזרי� על ידיה

וכל מה שתוצאותיה מתגברות הולכת היא , על פיה ומתגשמי�
אי� ק� לעומק המלחמה שבי� אלו .  ומתגברתהאפלה והרשעה

 כל הארחות של העלילות שבעול� .החיצונה והפנימית, ההשקפות
 להוציא אל הפועל את השליטה של ,הולכות ה� אל מקו� אחד

ולשעבד את השקפת הפירוד , ההשקפה האחדותית בכל העולמי�
אמונת האחדות האלהית היא הנשמה הנושאת בקרבה את כל . אליה

 .שאושר העולמי� אצור בו, את כל הרכוש הפנימי, ר החיי�אוצ
ה� מושרשי� ביסוד , וכל הגאוני� החברותיי�, מנהיגי המדינות
בכח המדמה המראה את המציאות בתכונתה , השקפת הפירוד

ואי� העול� כדאי עדיי� להנהגה הבאה מתו� השקפת , המפורדה
וזה  , בעול�'מושב כסא ד, תוכ� אורו של משיח. האחדות בטהרתה

בנוי הוא על פי יסוד השקפת האחדות , צדקנו' שמו אשר יקראו ד
כשהיא מתגברת כל כ� עד שהיא חודרת בכל הפרטי� , המציאותית

הסתתרותה של השקפת האחדות הוא דבר . ובכל העלילות כול�
ע� כל שהכל הוא באמת טוב , כי ע� כל האיחוד שבהויה, מוכרח

,  הטוב של העליה התדירית מתבטלאי� אותו, גמור מצד איחודו
 של כל מצוי פרטי ובהתעדנותואותה העליה התדירית מתגונת היא 

 אי� הדחיפה , מתגלהחדותיתאהכל מה שההארה . והתעלותו
.  מתעצ� כל כ�, ולהחזרת כל רע לטוב,והבירור להעלאת כל פרט

על כ� ההסתתרות של האורה האחדותית היא היא השולחת את 
אל , את המהותיות העצמית של המאור המאחד, יתהחטיבה הפנימ

וה� ה� החבלי� והמצוקות הגורמי� את , המעמקי� של הפירודי�
ניצוצי הקודש המפוזרי� בתהומות . האורה העליונה להגלות

על ידי הירידה של האורה ,  מתלקטי� אחד אל אחד,החוש�
. העליונה האחדותית בתו� מעמקי הסתר של ההשקפה המפרדת

ע� ,  התגלות האור של חיי האחדות באד� ובעול�הנס של
מקיפות וממלאות ,  וכל שאיפותיו היותר עמוקות,תהלוכות מוסרו

 „ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Â�˙-�˙Á(
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. וההשקפה המפרדת, ההשקפה המאחדת, שתי השקפות עול� ה�
ההשקפה המאחדת רואה את כל החזו� של נמצאי� מפורדי� זה 

אבל אמתת המציאות , ומיעוט ההארה, מזה רק בתור טעות החוש
והנמצאי� הרבי� והשוני� ה� רק גילויי� , היא רק אחדות גדולה

צבעי� וגווני� שוני� של אותה החטיבה , י� שוני�אבר, מיוחדי�
ואז ממילא , ובהשקפת האחדות מביטי� על הכל. האחדותית

 ,כי הכל ביחד בודאי הוא טוב בתכלית הטוב, מתמצא חשבו� הטוב
, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקי� הרעי� שלו

ל מה וכ.  דרכי הגילויאות� האברי� או אות�מאילו היה חסר 
ככה מתגלה היא , שאותה ההכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת

 הולכותובממשלתה על החיי� , אמתתה בכל החידור התהומי שלה
, ונמצא שהכל מורגש ברגש של טוב, כל ההרגשות על פי צביונה

וחיי� על חיי� , וחדוה על חדוה מתעלה, וטוב על טוב מתגבר
היא יותר את וכל מה שההשקפה האחדותית מכה . מתאדרי�

את , היא מביאה ג� כ� את הטוב המעשי בעול�, שרשיה בעומק
ולעומתה של השקפה עליונה זו נמצאת . החיי� ואת השלו�
הרואה את המציאות המופרדה בתור חזו� , ההשקפה המפרדת

. והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמתת ההכרה, אמתי
והחיי� הולכי� ,  ידיההחושי� וכל ההשגות השטחיות עוזרי� על

וכל מה שתוצאותיה מתגברות הולכת היא , על פיה ומתגשמי�
אי� ק� לעומק המלחמה שבי� אלו . האפלה והרשעה ומתגברת

 כל הארחות של העלילות שבעול� .החיצונה והפנימית, ההשקפות
הולכות ה� אל מקו� אחד להוציא אל הפועל את השליטה של 

ולשעבד את השקפת הפירוד , �ההשקפה האחדותית בכל העולמי
הנושאת בקרבה את , אמונת האחדות האלהית היא הנשמה. אליה

. שאושר העולמי� אצור בו, את כל הרכוש הפנימי, כל אוצר החיי�
ה� מושרשי� ביסוד , וכל הגאוני� החברותיי�, מנהיגי המדינות
המראה את המציאות בתכונתה , בכח המדמה, השקפת הפירוד

 העול� כדאי עדיי� להנהגה הבאה מתו� השקפת ואי�, המפורדה
וזה  ,בעול�' מושב כסא ד, תוכ� אורו של משיח. האחדות בטהרתה

בנוי הוא על פי יסוד השקפת האחדות , צדקנו' שמו אשר יקראו ד
כשהיא מתגברת כל כ� עד שהיא חודרת בכל הפרטי� , המציאותית

א דבר הסתתרותה של השקפת האחדות הו. ובכל העלילות כול�
ע� כל שהכל הוא באמת טוב , כי ע� כל האיחוד שבהויה, מוכרח

, אי� אותו הטוב של העליה התדירית מתבטל, גמור מצד איחודו
 של כל מצוי פרטי בהתעדנותואותה העליה התדירית מתגונת היא 

 אי� הדחיפה , מתגלה157החדותיתכל מה שההארה . והתעלותו
על . ע לטוב מתעצ� כל כ�והבירור להעלאת כל פרט ולהחזרת כל ר

כ� ההסתתרות של האורה האחדותית היא היא השולחת את 
אל , את המהותיות העצמית של המאור המאחד, החטיבה הפנימית

וה� ה� החבלי� והמצוקות הגורמי� את , המעמקי� של הפירודי�
ניצוצי הקודש המפוזרי� בתהומות . האורה העליונה להגלות

על ידי הירידה של האורה , החוש� מתלקטי� אחד אל אחד
. העליונה האחדותית בתו� מעמקי הסתר של ההשקפה המפרדת

ע� , הנס של התגלות האור של חיי האחדות באד� ובעול�
מקיפות וממלאות,תהלוכות מוסרו וכל שאיפותיו היותר עמוקות
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' ש� ד, י� לעדיועמו ישראל חי וק, חי חי הוא בישראל, את הכל
אלהיו עמו ותרועת '  ד.ובאור פניו יהל�, אלהי עול� עליו נקרא

 .מל� בו

' ש� ד, ועמו ישראל חי וקי� לעד, חי חי הוא בישראל, את הכל
אלהיו עמו ותרועת ' ד, ובאור פניו יהל�, אלהי עול� עליו נקרא

 .מל� בו

Ë� Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
ציור הרע בחיי� הרוחניי� הוא ממקו� שמתחילה תשוקה של 

ציור רע זה אפשר להיות בכל מה שיש . השגה והיא אינה מתמלאת
כלומר ,  זאת היא צורת הרע שבאצילות.למעלה ממנה איזה דרגא

,  יותר משיעור התשוקה אי� רע.תשוקת ההשגה הבלתי מתמלאת
אמנ� התשוקה המכאיבה היא . ומה שהיא מתמלאת הוא א� טוב

ולגבי שכיכת הדעת , המושג העצמי, רק מועט לגבי המילוי
 שלמעלה שמהשכלולה בתוכה ההשגה הבהירה , הפנימית

. כי הטוב הוא רק המושג המתאי�, מהמדרגה אי� ראוי להשתוקק
אז , � המושג ובי� הבלתי מושג הוא בהירוא� נוס� לזה שהבירור בי

וכל ער� , עומד הוא לעצמו, נדע שאי� הרע מעורב כלל ע� הטוב
א� הוא , הרע שבו איננו כי א� מפני שלא נתבררה עדיי� עריכתו

. עד שראוי חדלו� השקיקה ביחס לו, למעלה מהמדרגה בהחלט
לה שתהיה שקו, יכולי� אנו לצייר ג� כ� אופ� שקיקה יותר רחבה

א� מיעוט הבירור ביחש אל מה שלמעלה , כעצמות ההשגה
ב אז מדת השקיקה הבלתי נמלאה חשות,  העצמית יגדלמהדרגה

בכל השגה מושג ג� כ� צד הבלתי מושג שמתגלה . כמדת ההשגה
אבל כל זמ� שלא נתערב עדיי� .  ואז יהיה הרע והטוב שקול,על ידה

הרי עמדת , מושגכל זמ� שהבלתי מושג ידוע הוא לבלתי , הער�
וא� התשוקה אל . ואינו מעורב ע� הטוב, הרע היא בפני עצמו

המונעת , השגה המנועה תהיה מצורפת ג� כ� ע� איזה כהות
 ÂÒÓ˜Ù158ההכרה מלהבחי� איזה מושג הוא מבורר ואיזה הוא 

וא� . אז יוכל הרע והטוב להיות מעורב ג� בהיותו שקול, ודמיוני
דרגה העצמית תהיה מנועה ההכרה של מה שהוא למעלה מהה

כי לא לפי , אז תהיה השקיקה עולה הרבה על מדת ההשגה, הרבה
אלא לפי החפ� הבלתי , ער� ההשגה ישתוקק אל הגילוי התעלומתי

 אז יהיה הטוב המועט ,והבירורי� לא יהיו מבוררי�, הפור�, מותנה
ומה שאנו מציירי� בציורי� של הכרה . מעורב בהרע המרובה

 ,ג� ביחש להגעה ומניעה,  ג� כ� בחפ� ושאיפה יש,והעלמה
הבא מתו� ערבוב .  עצורÂˆÈ˜Ûלמילוי רצו� בהשקפת ההויה ע� 

ומאלה תוצאות לחילוקי ההדרגות . ההכרה ואי התאמת החפ�
רובו טוב . עשיה, יצירה,  בריאה,אצילות, הרזיות שבי� העולמי�

ל  שקו, שקול במצב מובדל,ומיעוטו רע במצב מבורר ומובדל
 . רובו רע ומיעוטו טוב במצב מעורב,במצב מעורב

 ‰ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ë�˙-Ò˙( 

ezbyde aehl dweyzd zebxc 

ציור הרע בחיי� הרוחניי� הוא ממקו� שמתחילה תשוקה של 
ציור רע זה אפשר להיות בכל מה שיש . והיא אינה מתמלאת, השגה

כלומר , צילותזאת היא צורת הרע שבא, למעלה ממנה איזה דרגא
, יותר משיעור התשוקה אי� רע, תשוקת ההשגה הבלתי מתמלאת

אמנ� התשוקה המכאיבה היא . ומה שהיא מתמלאת הוא א� טוב
ולגבי שכיכת הדעת , המושג העצמי, רק מועט לגבי המילוי

 שלמעלה שלמה, שכלולה בתוכה ההשגה הבהירה, הפנימית
. ק המושג המתאי�כי הטוב הוא ר, מהמדרגה אי� ראוי להשתוקק

אז , וא� נוס� לזה שהבירור בי� המושג ובי� הבלתי מושג הוא בהיר
וכל ער� , עומד הוא לעצמו, נדע שאי� הרע מעורב כלל ע� הטוב

א� הוא , הרע שבו איננו כי א� מפני שלא נתבררה עדיי� עריכתו
. עד שראוי חדלו� השקיקה ביחס לו, למעלה מהמדרגה בהחלט

שתהיה שקולה , ר ג� כ� אופ� שקיקה יותר רחבהיכולי� אנו לציי
א� מיעוט הבירור ביחש אל מה שלמעלה , כעצמות ההשגה

ב אז מדת השקיקה הבלתי נמלאה חשות,  העצמית יגדלמהמדרגה
בכל השגה מושג ג� כ� צד הבלתי מושג שמתגלה . כמדת ההשגה

אבל כל זמ� שלא נתערב עדיי� . על ידה ואז יהיה הרע והטוב שקול
הרי עמדת , כל זמ� שהבלתי מושג ידוע הוא לבלתי מושג, ער�ה

וא� התשוקה אל . ואינו מעורב ע� הטוב, הרע היא בפני עצמו
המונעת , השגה המנועה תהיה מצורפת ג� כ� ע� איזה כהות

,  ודמיוניÍ·ÂÒÓההכרה מלהבחי� איזה מושג הוא מבורר ואיזה הוא 
וא� ההכרה . ו שקולאז יוכל הרע והטוב להיות מעורב ג� בהיות

אז , של מה שהוא למעלה מההדרגה העצמית תהיה מנועה הרבה
כי לא לפי ער� , תהיה השקיקה עולה הרבה על מדת ההשגה

אלא לפי החפ� הבלתי , ההשגה ישתוקק אל הגילוי התעלומתי
אז יהיה הטוב המועט . והבירורי� לא יהיו מבוררי�, הפור�, מותנה

אנו מציירי� בציורי� של הכרה ומה ש. מעורב בהרע המרובה
 למילוי ,ג� ביחש להגעה ומניעה, והעלמה יש ג� כ� בחפ� ושאיפה

הבא מתו� ערבוב ההכרה .  עצור˜ıÂˆÈרצו� בהשקפת ההויה ע� 
ומאלה תוצאות לחילוקי ההדרגות הרזיות שבי� . ואי התאמת החפ�

רובו טוב ומיעוטו רע  ,עשיה, יצירה,  בריאה,אצילות, העולמי�
 , שקול במצב מעורב, שקול במצב מובדל,צב מבורר ומובדלבמ

 .רובו רע ומיעוטו טוב במצב מעורב
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אחרי , מת את הרעיו� של מציאות הרע בעול�ימה היא הסבה המקי

, שההשקפה תוכל לעלות עד לידי חשבו� של עול� ברור וכללי
 א� מיעוט האורה  אי� זה כי?ולסקור את הכללות הטובה המוחלטה

שהנפש שואלת למה לא יהיה , גות השונותישבאה על ידי המדר
חילוק , וא� נבא לומר .הכל גדול, הכל טוב גמור, הכל נשגב

כבר אנו נכנסי� בשער , גות צרי� בשביל שכלול העול�ימדר
כלומר שאי אפשר להמציא את השכלול כי א� על פי אלה , הנמנע

, והנמנע כבר פוג� את טעמנו העליו�, גותיהתנאי� של חילוק המדר
. מה שאנו מרגישי� ביכולת המוחלטה האי� סופית של מחולל כל

, הננו עוקרי� את כל היסוד המטעה, אבל כשנבא להעמקת התוכ�
שבא על ידי כ� , גותילוקי המדריהאומר מאמר מוחלט על דבר ח

,  הוא, הפנימי,הטע� הראשו�. משני טעמי�, לקבול אודות הקטנות
,  מתגלה השקפת האחדות,שעל פי ההתגלות האמתית של הכללות

שמא . ולא יש כלל קטנות ומיעוט, ובאחדות באמת הכל גדול ונשגב
על זה אנו , תאמר על מה שהעי� כהה והיא רואה קטנות ומיעוט

והננו אומרי� שמה ,  הגודל והאור,באי� לבקר את יסוד הטוב
הוא תוכ� , שר המוחלטשנקלט בנו שהגודל והאור הוא הטוב והאו

, במקו� שראוי הגודל והטוב הבלתי ספור להגלות, אמת במקומו
המיעוט והקוט� הוא הטוב המוחלט , אבל במקו� שהמיעוט ראוי

, וחוזר הכל למעמד של טוב גמור. כמו הגודל במקומו, והגמור
, מוסקר בשתי סקירות המתמימות זו את זו, שאינו צרי� לנמנע כלל

 והחשכה היא .שהיא כמו גו� לה, ה לחברתהשהאחת היא נשמ
והיו� , אי ולית יממא בלא ליל,משכללת את הטובה כמו האורה

ואלמלא . והלילה יחד מבססי� את ההשלמה הצורתית של הזמ�

 Â ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Ò˙-‚Ò˙( 

aehd ieaxe hern 

אחרי ,  הסבה המקימת את הרעיו� של מציאות הרע בעול�מה היא
, שההשקפה תוכל לעלות עד לידי חשבו� של עול� ברור וכללי

, אי� זה כי א� מיעוט האורה. ולסקור את הכללות הטובה המוחלטה
למה לא יהיה , שהנפש שואלת, שבאה על ידי המדרגות השונות

חילוק , ומרוא� נבא ל .הכל גדול, הכל טוב גמור, הכל נשגב
, כבר אנו נכנסי� בשער הנמנע, מדרגות צרי� בשביל שכלול העול�

כלומר שאי אפשר להמציא את השכלול כי א� על פי אלה התנאי� 
מה שאנו , והנמנע כבר פוג� את טעמנו העליו�, של חילוק המדרגות

אבל . מרגישי� ביכולת המוחלטה האי� סופית של מחולל כל
האומר , נו עוקרי� את כל היסוד המטעההנ, כשנבא להעמקת התוכ�

שבא על ידי כ� לקבול , מאמר מוחלט על דבר חלוקי המדרגות
שעל פי , הטע� הראשו� הפנימי הוא. משני טעמי�, אודות הקטנות

ובאחדות , ההתגלות האמתית של הכללות מתגלה השקפת האחדות
שמא תאמר . ולא יש כלל קטנות ומיעוט, באמת הכל גדול ונשגב

על זה אנו באי� , מה שהעי� כהה והיא רואה קטנות ומיעוטעל 
שמה שנקלט בנו , והננו אומרי�, לבקר את יסוד הטוב הגודל והאור

הוא תוכ� אמת , שהגודל והאור הוא הטוב והאושר המוחלט
אבל , במקו� שראוי הגודל והטוב הבלתי ספור להגלות, במקומו

וב המוחלט המיעוט והקוט� הוא הט, במקו� שהמיעוט ראוי
, וחוזר הכל למעמד של טוב גמור. כמו הגודל במקומו, והגמור

, המתמימות זו את זו, מוסקר בשתי סקירות, שאינו צרי� לנמנע כלל
והחשכה היא , שהיא כמו גו� לה, שהאחת היא נשמה לחברתה

והיו� ,  ולית יממא בלא לילא,כמו האורה, משכללת את הטובה
ואלמלא.ה הצורתית של הזמ�והלילה יחד מבססי� את ההשלמ
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לא היתה , שהיא מראה את ההשקפה המפורדה, היתה ההחשכה
עד , שהיא היסוד המשלי� את כל, הדחיפה של ההתעלות התדירית

לא התוכ� השל� שאי� בו , ר שו� תוכ� של� במציאותשלא יחס
, ולא התוכ� השל� המוסי� תמיד שלמות, יתרו� וקל וחומד גרעו�

אלמלא השקפת הפירוד היה . והוא מרווה עונג תדירי שאינו פוסק
ולא היה שו� צעד של הוספת וחידוש , מוסקר רק התוכ� השל�

הוא ממש , תונמצא שהמיעוט הגור� את חידוש ההתעלו. התעלות
שמצד תכלית ההשלמה העליונה , כמו הטוב המוחלט, טוב גמור

נשארה רק . האי� סופית שלו אי� בו שייכות לתוספת והתעלות
, ששואלי� עליה מפני מה היא מצויה, ההרגשה של המכאוב והצער

שהיא מדת הדעת , וזה כבר מתבס� על ידי קבלת יסורי� באהבה
ה למעלה מכל דעת באמונת מהות ועל ידי סקירה עליונ, העליונה

בלא שו� תנאי� , ונמצא שהכל היא מדה טובה באמת. הטוב
שיברכו על הכל ,  וזה יגלה ודאי לעתיד לבא,ודברי� מכריחי�

ומכל מקו� אות� . והש� יהיה נקרא כמו שנכתב, הטוב והמטיב
באותה ההרגשה של , הערכי� שה� מדברי� על דבר הנמנעות

וכל ,  יש לה� מקו� אחרי המצאת ההחשכה,הכבוד העליו� הראוי
 מאור האמת א לקוחוה תמציתו ,מה שה� מישבי� את הדעת

 שהננו מרגישי� Â·ÂÏÈÚ‰וכל המרירות , העליו� הזורח עליה�
שהולכת ומתהפכת לאורה ,  הוא בא מיסוד ההחשכה,בתוכיות�

 .גדולה

לא היתה , שהיא מראה את ההשקפה המפורדה, היתה ההחשכה
עד , שהיא היסוד המשלי� את כל, הדחיפה של ההתעלות התדירית

לא התוכ� השל� שאי� בו , שלא יחסר שו� תוכ� של� במציאות
, ולא התוכ� השל� המוסי� תמיד שלמות, יתרו� וקל וחומד גרעו�

אלמלא השקפת הפירוד היה .  תדירי שאינו פוסקוהוא מרווה עונג
ולא היה שו� צעד של הוספת וחידוש , מוסקר רק התוכ� השל�

הוא ממש , הגור� את חידוש ההתעלות, ונמצא שהמיעוט. התעלות
שמצד תכלית ההשלמה העליונה , כמו הטוב המוחלט, טוב גמור

 נשארה רק. האי� סופית שלו אי� בו שייכות לתוספת והתעלות
, ששואלי� עליה מפני מה היא מצויה, ההרגשה של המכאוב והצער

שהיא מדת הדעת , וזה כבר מתבס� על ידי קבלת יסורי� באהבה
ועל ידי סקירה עליונה למעלה מכל דעת באמונת מהות , העליונה

בלא שו� תנאי� , ונמצא שהכל היא מדה טובה באמת. הטוב
שיברכו על הכל , וזה יגלה ודאי לעתיד לבא. ודברי� מכריחי�

ומכל מקו� אות� . והש� יהיה נקרא כמו שנכתב, הטוב והמטיב
באותה ההרגשה של , הערכי� שה� מדברי� על דבר הנמנעות

וכל , יש לה� מקו� אחרי המצאת ההחשכה, הכבוד העליו� הראוי
 מאור האמת היא לקוחהמה שה� מישבי� את הדעת תמציתו 

 שהננו מרגישי� Â‡ÎÓ‰Â·וכל המרירות , העליו� הזורח עליה�
שהולכת ומתהפכת לאורה , בתוכיות� הוא בא מיסוד ההחשכה

 .גדולה

Á� Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
על כ� אי� מקו� לחקר , כל מטרה צרי� להקדי� לה איזה מניעה

 כי א� על ידי יסוד של איזה מניעה ,התכליתי של ההויה בכללה
בר שאינו הול� וכאשר הנמנע בחק אי� סו� הוא ג� כ� ד. קדומה

 שיבואר , דר� אחד הוא.יש לנו על זה רק שני דרכי�, כלל
 הראויה להיות הולמת ,שבעצמיות יסוד המניעה יש מעלה עליונה

שהננו יכולי� על כל פני� לסמ� לנו בו , למושג השלמות העליונה
 לצייר את , והדר� השני הוא.איזה רשימה של השלמות המוחלטה

ומוב� שהדר� השני לא יסלק . ירה והויההמניעה הקדומה בתור יצ
שהרי אנו ,  אלא הוא מרחיק אותה,את השאלה התכליתית לגמרי

באי� אחר כ� לשאול ג� כ� שאלה תכליתית על הוית המניעה 
כי מה שאי� הנפש מתקררת , אבל בעומק הדבר הננו רואי�. עצמה

הוא רק מצד , והיא זקוקה לאיזה מניעה, בפתרו� שאלת ההויה
אבל מצד החיובי , מפני מציאות הרע שבמציאות, לי שלההשלי

שהרי הטוב ראוי מכל של� להיות , שלה אי� צור� לשו� מניעה
שהנראה לנו מצדדי השלילה , וכשאנו גוזרי�. נפעל תדיר

שוב המציאות ראויה , שבמציאות אינו אלא כהות ראיה מצדנו
ק המניעה באה ר. להתהוות בלא שו� צור� של הגבלה ומניעה

כשנשאל מהו הטוב , למשל. כשאנו רוצי� לגו� את הטוב המוחלט
אז באמת אנחנו אומרי� שהיא שאלה רק , של המציאות בכללותו

 ,א� כ�, והיא ג� כ� מנועה מלהיות נודעת לנו על בוריה, לגבי דיד�
אנו אומרי� שהיא רק , א� ג� נצטר� להכללת הגו� לבא לידי מניעה

ה ג� כ� ראויה להיות באופ� היותר אמנ� ההסבר. מניעה הסברית
על כ� הננו מרויחי� הרבה כשמעמידי� אנו את . בהיר ויותד מכובד

ומצד השני ,  היותר עליונה מצד אחד159המניעה על בסיס השלמות
כשנדע לצייר שעצמיות , אנו מעטרי� עוד יותר את הסברתנו

, המניעה ההיא ע� כל כבודה היא מחודשה לכונה מגמתית עליונה
, הרחקה שהשאלה נתרחקה מאתנו על ידי התרבות האמצעיי�שה

והכללות אינה צריכה , נעצה אותה בכללות ההטבה שאינה צריכה
כי היא טובה מוחלטה הראויה להפעל מצד , ג� כ� למניעה

והתוכ� המפורט היותר נאה במגמה . השלמות המוחלטה
בת י שיהיה מבוסס על יסוד השקפת השלמות המחוי,התכליתית

מפני , היא השכלת מגמה של הטוב המתעלה תדיר, � סופיתהאי
שא� על פי שתנאי השלמות המוחלטה היא האי אפשרות של 

מכל מקו� ג� התוספת התדירית וההתעלות היא ג� כ� , הוספה
, וכיו� שזה אי אפשר באי� סו� מצד עצמו, ברכה ועד� מיוחד

י עד ונבנה העול� בצורה כזאת שעד, מתהוה הוא מצד פעולותיו
, מצד אי� סו�, ונמצא שהשלמות כלולה משני הצדדי�. יתעלה

ההולכת , ומצד ההויה, הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו
הקדש , וזאת היא ברכת הקודש עצמה. ומשתלמת ומתברכת תמיד

 .במעשיו'  ישמח ד,לעול�' יהי כבוד ד.טעו� ברכה

 Ê ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ò˙-‰Ò˙( 

bne aehd zripndzn 

על כ� אי� מקו� לחקר , כל מטרה צרי� להקדי� לה איזה מניעה
התכליתי של ההויה בכללה כי א� על ידי יסוד של איזה מניעה 

וכאשר הנמנע בחק אי� סו� הוא ג� כ� דבר שאינו הול� . קדומה
 ,דר� אחד הוא שיבואר, יש לנו על זה רק שני דרכי�, כלל

 הראויה להיות הולמת ,השבעצמיות יסוד המניעה יש מעלה עליונ
שהננו יכולי� על כל פני� לסמ� לנו בו , למושג השלמות העליונה

והדר� השני הוא לצייר את , איזה רשימה של השלמות המוחלטה
ומוב� שהדר� השני לא יסלק . המניעה הקדומה בתור יצירה והויה

שהרי אנו ,  אלא הוא מרחיק אותה,את השאלה התכליתית לגמרי
 לשאול ג� כ� שאלה תכליתית על הוית המניעה באי� אחר כ�

כי מה שאי� הנפש מתקררת , אבל בעומק הדבר הננו רואי�. עצמה
הוא רק מצד , והיא זקוקה לאיזה מניעה, בפתרו� שאלת ההויה

אבל מצד החיובי , מפני מציאות הרע שבמציאות, השלילי שלה
ת שהרי הטוב ראוי מכל של� להיו, שלה אי� צור� לשו� מניעה

שהנראה לנו מצדדי השלילה , וכשאנו גוזרי�. נפעל תדיר
שוב המציאות ראויה , שבמציאות אינו אלא כהות ראיה מצדנו

המניעה באה רק . להתהוות בלא שו� צור� של הגבלה ומניעה
כשנשאל מהו הטוב , למשל. כשאנו רוצי� לגו� את הטוב המוחלט

יא שאלה רק שה, אז באמת אנחנו אומרי�, של המציאות בכללותו
א� כ� , והיא ג� כ� מנועה מלהיות נודעת לנו על בוריה, לגבי דיד�

שהיא , אנו אומרי�, א� ג� נצטר� להכללת הגו� לבא לידי מניעה
אמנ� ההסברה ג� כ� ראויה להיות באופ� . רק מניעה הסברית

כשמעמידי� , על כ� הננו מרויחי� הרבה. היותר בהיר ויותד מכובד
ומצד , ל בסיס השלמות היותר עליונה מצד אחדאנו את המניעה ע

שעצמיות , כשנדע לצייר, השני אנו מעטרי� עוד יותר את הסברתנו
, המניעה ההיא ע� כל כבודה היא מחודשה לכונה מגמתית עליונה

, שהשאלה נתרחקה מאתנו על ידי התרבות האמצעיי�, שההרחקה
 צריכה והכללות אינה, נעצה אותה בכללות ההטבה שאינה צריכה

הראויה להפעל מצד , כי היא טובה מוחלטה, למניעה, ג� כ�
 היותר נאה במגמה ,והתוכ� המפורט. השלמות המוחלטה

 שיהיה מבוסס על יסוד השקפת השלמות המחויבת ,התכליתית
מפני , היא השכלת מגמה של הטוב המתעלה תדיר, האי� סופית

של שא� על פי שתנאי השלמות המוחלטה היא האי אפשרות 
מכל מקו� ג� התוספת התדירית וההתעלות היא ג� כ� , הוספה

, וכיו� שזה אי אפשר באי� סו� מצד עצמו, ברכה ועד� מיוחד
שעדי עד , ונבנה העול� בצורה כזאת, מתהוה הוא מצד פעולותיו

, מצד אי� סו�, שהשלמות כלולה משני הצדדי�, ונמצא. יתעלה
ההולכת , ההויהומצד , הבלתי מתואר בתוספת מצד שלמותו

הקדש , וזאת היא ברכת הקודש עצמה. ומשתלמת ומתברכת תמיד
 .במעשיו' לעול� ישמח ד' יהי כבוד ד.טעו� ברכה
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„È˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
את האי , הננו חשי� במלא נשמתנו את ההכרח של הטוב המוחלט

ואת העריגה הבלתי פוסקת במעמקי לבבנו , יתויאפשרות של אי הו
הננו מרגישי� . לחזות בנועמו, להתקרב אל מרומיו, אליולהתעלות 

, מכל תנאי וחוק, החפשי מכל גדר, תוישהטוב השל� בהשלמת הוי
אי� מקו� למילוי . מילואו הוא מילוי עול�, מכל תאר ושינוי

אחרי , ו אלא בהסתכלות האפשרית בניצוצי זיו,שאיפתנו אל טוב זה
הננו אחר כל החזיו� . נצח והוד,  וימלאונו עז וחיי�,אשר ירדו אלינו

 אי� אנו מקיפי� את מלא .הזה נשארי� צמאי� אל התעלות הטוב
ג� כ� , לבד מילוי הטוב, כי א� כשנחזה בו, היק� הטוב בתומו

בלא , תוספת עז ועילוי בלי מצרי�, פריחה תמידית, התעלות הטוב
  יורנו דעת במה להבחי� בי�,מילוי הצמאו� האידיאלי הזה. עמידה

האור האלהי מרוה אותנו .  לאור העול� החי ממקורו,אור האלהי
והאור , את צמאוננו הנשגב אל הטוב המוחלט הקיי� במרומיו

ידשננו מהטוב , ההול� ומתעלה מחיי מקורו,  ההול� ואוריהעולמ
שהננו לו כל , של הוספת העילוי, של תגבורת הכח, של ההתעלות

להשביר את צמאו� המדע לא נהיה לחוצי� . כ� צמאי� ונכספי�
 לדעת , ונושא את דעו על ההויה כולה,והטוב כשהוא מקופל יחד

במסקנא יבשה שההויה וההפסד , את סוד האצילות המוסרי שבה
מה שאנו מוצאי� את עצמנו מזה נעלבי� , היא המגמה האחרונה

המדאיבה את , מלאי שממו� מפעולה הולכת וסובבת, ונדהמי�
הננו מתנשאי� . " כל חדש תחת השמשאי�"נפשנו בהאנחה של 

 הננו .מעל להחזיו� הפשוט שהחושי� קולטי� בחיצוניות� מההויה
אי� כל "וגוזרי� אנו , צועדי� בצעדינו הרוחניי� למעלה מ� השמש

אי� . הכל מוסי� תמיד אור וחיי�, הכל מתעלה, הכל פורח, "יש�
 הרוח האצילי נופל ג� בראותו שהדר� של ההתעלות היא דר�

הליכות קדימה ונסיגות לאחור , שיש בה מעלות ומורדות, מסובבת
 מלאות הנ� רוח של , המורדות והנסיגות,שג� הנה, גדולות מאד

, ההכרה של ההתפתחות כשהיא הולכת ונגמרת. עליה וקדמה
 ,כשהיא מתבכרת, הולכת ונקלטת יפה בחיי� המדעיי� והמוסריי�

היא מעלה את רוח ,  פגהויוצאת מידי בוסריותה עד שאיננה נאכלת
מקלטת בקרבו את המגמה הפנימית , האד� אל מרומי האור האלהי

שבאוצר נשמת� של , החפשית מכל חק וגבול, של דעת אלהי�
בתור , שנתגלתה על ידי ההופעה האלהית המיוחדת לו, ישראל

הפרח היותר עליו� של הזרחת אור נשמת האד� בקרב העמי� 
לאנו שיקו� אידיאלי מוסרי על כל ההתפתחות התדירה תמ. כול�

המאחד , ותביאנו לידי מילוי אור אלהי מדעי והכרתי כזה, ההויה
העז , את הוויתנו ע� אור חי העולמי� בתכלית הטוהר והמוסר

 הרחבה בכל ,כבוד אלהי� העטו� בהיצירה.  בכל מילוא�,והגבורה
� ההול, מתודע אלינו בזיוו האידיאלי, וניה העשירי� והשוני�וג

 ."יתגדל ויתקדש שמיה רבא", ומתגדל

 Á ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÒ˙-ÊÒ˙( 

dlrznd aehde hlgend aehd 

את האי , הננו חשי� במלא נשמתנו את ההכרח של הטוב המוחלט
ואת העריגה הבלתי פוסקת במעמקי לבבנו , אפשרות של אי הויתו

,  מרגישי�הננו. לחזות בנועמו, להתקרב אל מרומיו, להתעלות אליו
, מכל תנאי וחוק, החפשי מכל גדר, שהטוב השל� בהשלמת הויתו

אי� מקו� למילוי . מילואו הוא מילוי עול�, מכל תאר ושינוי
אחרי , ושאיפתנו אל טוב זה אלא בהסתכלות האפשרית בניצוצי זיו

הננו אחר כל החזיו� . נצח והוד, אשר ירדו אלינו וימלאונו עז וחיי�
אי� אנו מקיפי� את מלא , � אל התעלות הטובהזה נשארי� צמאי
ג� כ� , לבד מילוי הטוב, כי א� כשנחזה בו, היק� הטוב בתומו

בלא , תוספת עז ועילוי בלי מצרי�, פריחה תמידית, התעלות הטוב
מילוי הצמאו� האידיאלי הזה יורנו דעת במה להבחי� בי� . עמידה

dי מרוה אותנו האור האלה.  החי ממקורו,אור האלהי לאור העול�
והאור , הקיי� במרומיו, את צמאוננו הנשגב אל הטוב המוחלט

ידשננו מהטוב , מחיי מקורו, ההול� ומתעלה, ההול� ואור, העולמי
שהננו לו כל , של הוספת העילוי, של תגבורת הכח, של ההתעלות

לא נהיה לחוצי� להשביר את צמאו� המדע . כ� צמאי� ונכספי�
חד ונושא את דעו על ההויה כולה לדעת כשהוא מקופל י, והטוב

שההויה וההפסד , במסקנא יבשה, את סוד האצילות המוסרי שבה
מה שאנו מוצאי� את עצמנו מזה נעלבי� , היא המגמה האחרונה

המדאיבה את , מלאי שממו� מפעולה הולכת וסובבת, ונדהמי�
הננו מתנשאי� מעל . נפשנו בהאנחה של אי� כל חדש תחת השמש

הננו ,  הפשוט שהחושי� קולטי� בחיצוניות� מההויהלהחזיו�
אי� כל , וגוזרי� אנו, צועדי� בצעדינו הרוחניי� למעלה מ� השמש

אי� . הכל מוסי� תמיד אור וחיי�, הכל מתעלה, הכל פורח, יש�
שהדר� של ההתעלות היא דר� , הרוח האצילי נופל ג� בראותו

 ונסיגות לאחור הליכות קדימה, שיש בה מעלות ומורדות, מסובבת
שג� הנה המורדות והנסיגות מלאות הנ� רוח של , גדולות מאד
, כשהיא הולכת ונגמרת, ההכרה של ההתפתחות. עליה וקדמה

כשהיא מתבכרת , הולכת ונקלטת יפה בחיי� המדעיי� והמוסריי�
היא מעלה את רוח , עד שאיננה נאכלת פגה, ויוצאת מידי בוסריותה

מקלטת בקרבו את המגמה הפנימית , היהאד� אל מרומי האור האל
שבאוצר נשמת� של , החפשית מכל חק וגבול, של דעת אלהי�

בתור , שנתגלתה על ידי ההופעה האלהית המיוחדת לו, ישראל
הפרח היותר עליו� של הזרחת אור נשמת האד� בקרב העמי� 

ההתפתחות התדירה תמלאנו שיקו� אידיאלי מוסרי על כל . כול�
המאחד , ו לידי מילוי אור אלהי מדעי והכרתי כזהותביאנ, ההויה

העז , את הוויתנו ע� אור חי העולמי� בתכלית הטוהר והמוסר
בכל , העטו� בהיצירה הרחבה, כבוד אלהי�. והגבורה בכל מילוא�

ההול� , בזיוו האידיאלי, מתודע אלינו, גוניה העשירי� והשוני�
 .יתגדל ויתקדש שמיה רבא, ומתגדל
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א� .  אי� מקו� לקובלנא של רע במציאות,בחשבונו של עול� ברור
א� כ� , המואסי� ביש אומרי� ששאיפת� המוחלטת היא האפסיות

כל . שוב אי� מה שאינו טוב, לציור� ההעדר והשלילה הוא הטוב
או המעטת מציאות , גריעות בעול� אינו כי א� מיעוט מציאות

או במה , חפ� במציאות והשלמתהה, התפשטות של עצ� המהות
 וכל ,מיעוט כבוד, מיעוט דעת, מיעוט קני�, ששיי� לו באיזה יחש

והשאיפה , אלה באי� לכלל מכאובי� רק מיסוד השאיפה אל ההיות
 וא� תהיה השאיפה המוחלטה של האושר השקיקה ,השלמת הישב

מפני שהוא יותר קרוב אל , אז כל רע הרי הוא טוב, אל האפסיות
עד שאפילו ההרגשות של , והדברי� הולכי� ומתעמקי�. יותהאפס

ובתגבורת , טלת מה�יוחריפות� נ, קי�משתתהמכאובי� הגופניי� 
אמנ� לא יל� הקו בכל . הרעיו� נעשי� ג� כ� לדברי� מענגי�

ולמצא שהיש ,  מפני שמוכרח החשבו� למצות את מדתו,מהלכו
 כבר נער� כל ומפני שיקול זה, והמציאות היא טובה, הוא אושר

אבל אז רואי� בעי� שכל . צער ומכאוב במקומו והסכמתו הרגילה
 ,רע בעול� אינו כי א� טוב מועט לגבי השקיקה אל הטוב המרובה

וההסתגלות של ההבטה בכל חלק היותר דקיק של טוב שנמצא ברע 
ורואי� כי כל אשר ,  הרי היא מגלה את אור האמת שבהויה,ג� כ�

ג� yהרע המוסרי בעול� lel` ו.  וטוב מאד,עשה אלהי� הוא טוב
וזהו , לולא הטוב הנשא� להעלות את הכל להטוב המלא, הוא

הטוב , הטוב העצמי המקורי, הפורה, הטוב העולה, הטוב המתהוה
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א� . בחשבונו של עול� ברור אי� מקו� לקובלנא של רע במציאות
א� כ� , ששאיפת� המוחלטת היא האפסיות, המואסי� ביש אומרי�

כל . אי� מה שאינו טובשוב , ההעדר והשלילה הוא הטוב, לציור�
או המעטת מציאות , גריעות בעול� אינו כי א� מיעוט מציאות

או במה , החפ� במציאות והשלמתה, התפשטות של עצ� המהות
וכל . מיעוט כבוד, מיעוט דעת, מיעוט קני�, ששיי� לו באיזה יחש

והשאיפה , אלה באי� לכלל מכאובי� רק מיסוד השאיפה אל ההיות
 תהיה השאיפה המוחלטה של האושר השקיקה וא�. השלמת הישל

מפני שהוא יותר קרוב אל , אז כל רע הרי הוא טוב, אל האפסיות
עד שאפילו ההרגשות של , והדברי� הולכי� ומתעמקי�. האפסיות

ובתגבורת , וחריפות� נטלת מה�, משתתקותהמכאובי� הגופניי� 
ל אמנ� לא יל� הקו בכ. הרעיו� נעשי� ג� כ� לדברי� מענגי�

ולמצא שהיש ,  מפני שמוכרח החשבו� למצות את מדתו,מהלכו
ומפני שיקול זה כבר נער� כל , והמציאות היא טובה, הוא אושר

שכל , אבל אז רואי� בעי�. צער ומכאוב במקומו והסכמתו הרגילה
. רע בעול� אינו כי א� טוב מועט לגבי השקיקה אל הטוב המרובה

 דקיק של טוב שנמצא ברע וההסתגלות של ההבטה בכל חלק היותר
ורואי� כי כל אשר , ג� כ� הרי היא מגלה את אור האמת שבהויה

, והרע המוסרי בעול� ג� הוא. וטוב מאד, עשה אלהי� הוא טוב
וזהו הטוב , להעלות את הכל להטוב המלא, לולא הטוב הנשא�

הטוב,המקורי,הטוב העצמי, הפורה, הטוב העולה,המתהוה
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לולא זה האושר , שיסודו וטובו עצור בו ומפכה ממנו במקוריותו
וב אז היתה העי� רואה שג� הרע המוסרי איננו כי א� ט, הגנוז
 אלא שא� היתה . וכל רשעה אינה כי א� צדקה מוקטנת,מועט

 והיה העול� ,היה חפ� ההתעלות מתבטל, הסקירה הזאת מבוקרת
וזה ,  על כ� רואי� אנו את הרע המוסרי ברעתו.שמ� מאשרו ועילויו

ועמו יחד כבר ,  מפני התמעטות הטוב,ג� כ� צירו� של אמת בערכיו
, כל קלו� וכל מיעוט, י� וכל מכאובכל יסור, גבול הוא כל ער� הרע

בהתקבעות החפ� לעילוי , אמנ� בשכלול הרוח. הבא בעקב החטא
וממילא מוסקר , אז אי� פחד מכל רע, שאינו פוסק מעצמיות תוכנו

, ביסוד מציאותו הרחבה והמלאה, לואו בטובו השל�יהעול� וכל מ
 מעמק שרשו ויניקת, וע� הדעת טוב ורע נהפ� כולו לע� החיי�

והיה פריו למאכל ,  עליו ופרחיו,ציציו, תוחצמלשדו עד ראש 
והשקפת טוב עליו� זה נשקפת מנשמתא דנשמתא . ועלהו לתרופה

', ששולחת בגניזה את ניצוציה לכל הדבקי� באור ד, דאורייתא
, להימעל כל ש� פעל ומ' האומרי� יגדל ש� ד', המתאוי� לגאות ד

ל� דומיה , � מחשב והגיג מעל כל שרע,מעל כל ניב הגה והגיו�
 .כי טוב כי לעול� חסדו'  הודו לד.תהילה

לולא זה האושר ,  בו ומפכה ממנו במקוריותושיסודו וטובו עצור
שג� הרע המוסרי איננו כי א� טוב , אז היתה העי� רואה, הגנוז
אלא שא� היתה ,  וכל רשעה אינה כי א� צדקה מוקטנת,מועט

והיה העול� . היה חפ� ההתעלות מתבטל, הסקירה הזאת מבוקרת
וזה , ועל כ� רואי� אנו את הרע המוסרי ברעת, שמ� מאשרו ועילויו

ועמו יחד כבר , ג� כ� צירו� של אמת בערכיו מפני התמעטות הטוב
, וכל מיעוט, כל קלו�, כל יסורי� וכל מכאוב, גבול הוא כל ער� הרע

בהתקבעות החפ� לעילוי , אמנ� בשכלול הרוח. הבא בעקב החטא
וממילא מוסקר , אז אי� פחד מכל רע, שאינו פוסק מעצמיות תוכנו

, ביסוד מציאותו הרחבה והמלאה, טובו השל�העול� וכל מלואו ב
מעמק שרשו ויניקת , וע� הדעת טוב ורע נהפ� כולו לע� החיי�

והיה פריו למאכל ועלהו , ציציו עליו ופרחיו, צמרתולשדו עד ראש 
והשקפת טוב עליו� זה נשקפת מנשמתא דנשמתא . לתרופה

 ',ששולחת בגניזה את ניצוציה לכל הדבקי� באור ד, דאורייתא
, מעל כל ש� פעל ומלה', האומרי� יגדל ש� ד', המתאוי� לגאות ד

ל� דומיה ,  מעל כל שרע� מחשב והגיג,מעל כל ניב הגה והגיו�
 .כי טוב כי לעול� חסדו' הודו לד, תהילה
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 ממקור הודאת השבת .קדושת הזמני� מגלה את הטוב העליו�

 בכל מועד , שה� מתגלי��מתו .'מטוב להודות לד, נשאב הכל
השמחה מוצאה בה� את , בתור חלקי� מהטוב העליו�, ורגל

יודע ', ישראל יודע כי טוב ד.  מה שבכללות חל העונג יותר,מקומה
 ,ה"הוא מחמדה הגנוזה שבאוצר העליו� שבבית גנזיו של הקב

,  מרוממי� את כח הפועל של האד�,והרגלי� מגלי� את ידיעה זו
וכדר� שבא  ,יראה כל זכור� .לקונו בשיפור ההויהמשוי� אותו 

שהשמחה , הטוב המוחלט, וה� שתי ידיעות. אותָרלראות כ� בא ֵל
 .וההטבה שהאד� הול� ומטיב את הכל, והעונג נובעי� ממנו

', במצות ד, הוא משפרה, הוא מעלה אותה, בשייכותו לההויה כולה
אל '  בחפ� דובמה שדעתו וחפצו קשור', במה שהוא מקיי� דבר ד

גדולה היא , גדול הוא אור החסד בעול�.  קונה שמי� ואר�,עליו�
 ,גדול הוא האור והעד� במקו� שהוא חונה ש�, השמחה במעונותיה

נוטל האד� אורות . העצב והיגו�, ולעומת זה גדול תהו� החוש�
, וה� מאירי� ש�,  ומפזר� בתהומות ומחשכי�,שמחה וגדולה

ומיד עולי� ה� ואורותיה� . י� תכליתומשמחי� המו� בריות לא
למקו� ,  ברנה ובזמרה ובעליצות,עמה� בעפיפה וטיסה צוהלת

ובחדרי לבו של , וש� שמחה על שמחה נוספת, האורה והעדני�
, נחלי עד� ושמחות קדושות מתגלות, בחוש המשורר שבו, אד�

, והכל נאדר, וגבורת הנשמה מאדרת, ונדיבות הרוח הולכת ועולה
, וילדי� מתמלאי� גיל, פרי� משוררותיצ, חבק באהבהוהכל נ

, בורי לב הולכי� ועצביה� מתחבשי�וש, עגומי נפש מתפכחי�
 תלוי הוא ,לשד העדינות שבכל. ויסוד החיי� הול� ומפע� בעול�

בהקבעתו על נפשו , בשפעת עדנת חפצו הפנימי של האד� בטוב
 עצמו ,רבו מאד פרטי הטוב. וכל מהות חייו את חות� הטוב

, בתורה, שכללות� ופרטיה� הולכי� ומתבלטי� במצות, הצבעי�
ביחודי מחשבה ויחודי שמות של קדושי , בהגיו� תפלה ותודה

אשרי הע� שככה לו אשרי . ומעלי� את כל, המתעלי� על כל, עליו�
 .אלהיו' הע� שד
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ממקור הודאת השבת , טוב העליו�קדושת הזמני� מגלה את ה
,  שה� מתגלי� בכל מועד ורגל�מתו', מטוב להודות לד, נשאב הכל

מה . השמחה מוצאה בה� את מקומה, בתור חלקי� מהטוב העליו�
יודע הוא ', ישראל יודע כי טוב ד. חל העונג יותר, שבכללות

והרגלי� . ה"שבבית גנזיו של הקב, מחמדה הגנוזה שבאוצר העליו�
משוי� ,  מרוממי� את כח הפועל של האד�,לי� את ידיעה זומג

וכדר� שבא לראות כ�  ,יראה כל זכור� .אותו לקונו בשיפור ההויה
שהשמחה והעונג , הטוב המוחלט, וה� שתי ידיעות. בא לראות

בשייכותו , שהאד� הול� ומטיב את הכל, וההטבה, נובעי� ממנו
במה ', במצות ד, הוא משפרה, הוא מעלה אותה, לההויה כולה

אל עליו� ', ובמה שדעתו וחפצו קשור בחפ� ד', שהוא מקיי� דבר ד
גדולה היא השמחה , גדול הוא אור החסד בעול�. קונה שמי� ואר�

ולעומת . גדול הוא האור והעד� במקו� שהוא חונה ש�, במעונותיה
נוטל האד� אורות שמחה . העצב והיגו�, זה גדול תהו� החוש�

ומשמחי� , וה� מאירי� ש�, � בתהומות ומחשכי�וגדולה ומפזר
, ומיד עולי� ה� ואורותיה� עמה�. המו� בריות לאי� תכלית

למקו� האורה ,  ברנה ובזמרה ובעליצות,בעפיפה וטיסה צוהלת
, ובחדרי לבו של אד�, וש� שמחה על שמחה נוספת, והעדני�

 ונדיבות, נחלי עד� ושמחות קדושות מתגלות, בחוש המשורר שבו
והכל , והכל נאדר, וגבורת הנשמה מאדרת, הרוח הולכת ועולה

עגומי נפש , וילדי� מתמלאי� גיל, צפרי� משוררות, נחבק באהבה
ויסוד החיי� , בורי לב הולכי� ועצביה� מתחבשי�וש, מתפכחי�

לשד העדינות שבכל תלוי הוא בשפעת עדנת . הול� ומפע� בעול�
על נפשו וכל מהות חייו בהקבעתו , חפצו הפנימי של האד� בטוב

שכללות� , עצמו הצבעי�, רבו מאד פרטי הטוב. את חות� הטוב
, בהגיו� תפלה ותודה, בתורה, ופרטיה� הולכי� ומתבלטי� במצות

, המתעלי� על כל, ביחודי מחשבה ויחודי שמות של קדושי עליו�
 .אלהיו' אשרי הע� שככה לו אשרי הע� שד. ומעלי� את כל
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, חכמת הרזי� מבארת את הממשיות של הרוחניות לכל ערכיה

. את הטוב ואת הרע בכל מילואיה�, מתארת את היש בכל אופיו
 רואי� אנו שעומק הטוב הוא ,ובאספקלריא של קודש בהירה

ויהיה , כדי שיתעמק הטוב ג� כ� על ידי הרע, המסבב את עומק הרע
ביל כ� יש מציאות של שאיפת ובש. בכל מילואו וטובו היותר של�

שאיפת חורב� העול� . הרע המוסרי והרע המעשי, הרע בכל היקו�
התעלותו , כמו שישנה שאיפת בנינו, ישנה במציאות לכל ערכיו

ולהעלות את , העליונה היא לסור ממוקשי רע' עצת ד. ושכלולו
ולזה נועד העול� . האד� ואת העול� ממעמקי הרע אל מרומי הטוב

,  שבתור מהות מצוי עצמי,ולזה נועד ג� הרע עצמו ,והאד�
על ידי מה שיכיר את , יתעלה ג� הוא ויתהפ� לטוב, בפנימיותו

וענפי הרע . שאיפת הרע שבו מכוונת אל השכלול הכללי של הטוב
 lkkהרי ה� באמת רק , שסרו ביסוד משאיפת שכלול הטוב

 כל  שהופעת� אפילו לעצמ� אינה זורחת כי א�,מציאות מדומה

 ‡È ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Ú˙-ÂÚ˙( 

rx wnŸre aeh wnŸr 

,  של הרוחניות לכל ערכיה160חכמת הרזי� מבארת את המממשיות
. את הטוב ואת הרע בכל מילואיה�, מתארת את היש בכל אופיו

שעומק הטוב הוא , רה רואי� אנוובאספקלריא של קודש בהי
ויהיה , כדי שיתעמק הטוב ג� כ� על ידי הרע, המסבב את עומק הרע

ובשביל כ� יש מציאות של שאיפת . בכל מילואו וטובו היותר של�
שאיפת חורב� העול� . והרע המעשי, הרע המוסרי, הרע בכל היקו�

 התעלותו, כמו שישנה שאיפת בנינו, ישנה במציאות לכל ערכיו
ולהעלות את , העליונה היא לסור ממוקשי רע' עצת ד. ושכלולו

ולזה נועד העול� . האד� ואת העול� ממעמקי הרע אל מרומי הטוב
,  שבתור מהות מצוי עצמי, ולזה נועד ג� הרע עצמו,והאד�

על ידי מה שיכיר את , יתעלה ג� הוא ויתהפ� לטוב, בפנימיותו
, וענפי הרע. י של הטובשאיפת הרע שבו מכוונת אל השכלול הכלל

הרי ה� באמת רק מציאות , שסרו ביסוד משאיפת שכלול הטוב
 שהופעת� אפילו לעצמ� אינה זורחת כי א� כל זמ� שלא,מדומה
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 ,המתגלה בכל הודו ג� ממעמקי הרע, זמ� שלא נתגלה אור הטוב
הרשעה הסרה בעיקר עומק מהותה ,  ההתגלות הזאתיאחראבל 

ורוח הטומאה , מתגלה שאינה מהות מצויה כלל, משכלול הטוב
 .לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד, והאלילי� כליל יחל�, עוברת מ� האר�

 התמצית אוספוג ה, עותיובשכלו ובכל הופ, ברצונו, ברוח האד�
ואי� לתאר כמה , של הטוב והרע הכללי המתגלה בההויה כולה

ודאי לא . גדולה היא פעולתו של האד� על צחצוח היש ושכלולו
וקל , יוכל כל שכל מוגבל לשער את עומק החזיו� הזה ג� בכללותו

וקל וחומר עוד להנהיג סדר חיי� החודר את , וחומר לתארו לפרטיו
שהוא מיושר ומכוו� להרס את כל בני� , ת הטוב והרעכל מערכו

במהותו , ברצונו, בנשמת האד�, ולשכלל את בני� הטוב, הרע
ולא עוד אלא להשפיע מרוחו , בשאיפתו הפרטית והכללית, הפנימי

עד כדי , על השאיפה המציאותית וכחותיה, על רוח העול�
משאיפת  ,התהפכות של נטיה פנימית במעמקי הרע אל מרומי הטוב

הארה , קוממות, לשאיפת בני�, החשכה והשפלה, חורב�, הריסה
 .והתרוממות

 אחראבל . המתגלה בכל הודו ג� ממעמקי הרע, נתגלה אור הטוב
הסרה בעיקר עומק מהותה משכלול , הרשעה, ההתגלות הזאת

ורוח הטומאה עוברת מ� ,  מצויה כללמתגלה שאינה מהות, הטוב
ברוח . לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד, והאלילי� כליל יחל�, האר�
 התמצית של ספוגה היא, בשכלו ובכל הופעותיו, ברצונו, האד�

ואי� לתאר כמה גדולה , המתגלה בההויה כולה, הטוב והרע הכללי
ל ודאי לא יוכל כ. היא פעולתו של האד� על צחצוח היש ושכלולו

וקל וחומר , שכל מוגבל לשער את עומק החזיו� הזה ג� בכללותו
החודר את כל , וקל וחומר עוד להנהיג סדר חיי�, לתארו לפרטיו

, שהוא מיושר ומכוו� להרס את כל בני� הרע, מערכות הטוב והרע
, הפנימיתבמהותו , ברצונו, בנשמת האד�, ולשכלל את בני� הטוב

 עוד אלא להשפיע מרוחו על רוח ולא, בשאיפתו הפרטית והכללית
עד כדי התהפכות של , על השאיפה המציאותית וכחותיה, העול�

,  משאיפת הריסה,נטיה פנימית במעמקי הרע אל מרומי הטוב
הארה , קוממות, לשאיפת בני�, החשכה והשפלה, חורב�

 .והתרוממות

ÊÏ¯ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
תגלה ממנו בחיי הטוב והרע ביסודו הוא הרבה יותר נשגב מהמ

אמנ� התוכ� המתגלה בחיי� הוא מסתע� . היחידי והחברותי, האד�
, הטומאה והטהרה, אבל יסודו העליו�, מהעצמיות של הטוב והרע

. שההדרכות האלהיות פונות אליו,  קודשÊÁ·ÈÔÂהוא המושק� 
והוא ספוג טוב , ולפעמי� יש שהרע התחתיתי הוא רק רע חיצוני

אבל ,  התחתיתי הוא רק טוב שטחי וחיצוני שהטוב,ולהיפ�, עצמי
שהאמונה , ומוצאי� אנחנו בזה. ספוג הוא ברע עצמי עליו� פנימי

ונות� חיי� , והוא מלא עצמיות, רש הכלווהקדושה הוא יסוד וש
 הרבה יותר מכל תוכ� תרבותי מוסרי ,בני� והתקיימות, ותקוה

ל פי שע, אמנ� להיות מוכשר לחיי� כאלה. שהאד� יכול לסמנו
וזהו הרז , צרי� על זה מחצב ע� מיוחד, היסוד העליו� ה� מכונני�

 .העליו� שבאומת ישראל

 ·È ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÚ˙( 

rxde aehd ceqi 

הטוב והרע ביסודו הוא הרבה יותר נשגב מהמתגלה ממנו בחיי 
אמנ� התוכ� המתגלה בחיי� הוא מסתע� . היחידי והחברותי, האד�

, הטומאה והטהרה, אבל יסודו העליו�,  הטוב והרעמהעצמיות של
. שההדרכות האלהיות פונות אליו,  קודש·ÔÂÊÁהוא המושק� 

והוא ספוג טוב , ולפעמי� יש שהרע התחתיתי הוא רק רע חיצוני
אבל , ולהיפ� שהטוב התחתיתי הוא רק טוב שטחי וחיצוני, עצמי

שהאמונה , הומוצאי� אנחנו בז. ספוג הוא ברע עצמי עליו� פנימי
ונות� חיי� , והוא מלא עצמיות, והקדושה הוא יסוד ושרש הכל

בני� והתקיימות הרבה יותר מכל תוכ� תרבותי מוסרי , ותקוה
שעל פי , אמנ� להיות מוכשר לחיי� כאלה. שהאד� יכול לסמנו

וזהו הרז , צרי� על זה מחצב ע� מיוחד, היסוד העליו� ה� מכונני�
 .העליו� שבאומת ישראל
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כש� שאנו רואי� את הרשעה באד� הפרטי או בחיי החברה 

, ואנו מוצאי� שבכל שלילותה ורעתה יש לה תפקיד, האנושית
תוק� הרצו� ועומק , יש ברשעה אומ� מיוחד, אמנ� תפקיד עובר

, שה� תוכני� נדרשי� לשכלל בה� את היושר והטוב, חיי�
וישוכלל האד� , בור הרשעהובטוחי� אנו שסו� כל סו� תע

, והרשעה תכלה, ואז יעמד הכל על בסיס הטוב, ותשתכלל החברה
 כ� �  יכלו כעש�,וכל סעיפיה�, הגסות, הרצח, הזע�, ותשוקת הרע

העושה , אי� ספק שיש כח רשעתי שוא� רע. הוא בכלל העול�
כל הזמ� שהעול� , והוא שליט ומלא עז כל ימי הרע, תסיסה בעול�

שוא� הוא הרשע העולמי וכל אגפיו לאבד , יסה הרעהצרי� לתס
 והוא .להפריד ולפוצ�, להחשי� ולהאפיל, לזה� ולטמא, ולכלות

עד אשר רוח , עד אשר ישוכלל העול�, מארי� ברעתו עד עת ק�
ונשמות קדושות , יפוח על בני אד�, רוח חיי� טהורי�, חדשה

וכל .  עליוני�ויחסנו� מלכותא קדישי, יתעוררו לפעולת ישועת אמת
על דבר , האמור בדברי חכמי� וחידות� על דבר הרשעה ומציאותה

הכל , על דבר כליונה והמחותה באחרית הימי�, תקפה ועזה הזמני
 .רשו� הוא בכתב אמת

 ‚È ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÚ˙( 

dryxd ciwtz 

כש� שאנו רואי� את הרשעה באד� הפרטי או בחיי החברה 
, צאי� שבכל שלילותה ורעתה יש לה תפקידואנו מו, האנושית

תוק� הרצו� ועומק , יש ברשעה אומ� מיוחד, אמנ� תפקיד עובר
, שה� תוכני� נדרשי� לשכלל בה� את היושר והטוב, חיי�

, וישוכלל האד�, שסו� כל סו� תעבור הרשעה, ובטוחי� אנו
, והרשעה תכלה, ואז יעמד הכל על בסיס הטוב, ותשתכלל החברה

כ� , וכל סעיפיה� יכלו כעש�, הגסות, הרצח, הזע�, הרעותשוקת 
העושה , אי� ספק שיש כח רשעתי שוא� רע. הוא בכלל העול�

כל הזמ� שהעול� , כל ימי הרע, והוא שליט ומלא עז, תסיסה בעול�
לאבד , וכל אגפיו, שוא� הוא הרשע העולמי, צרי� לתסיסה הרעה

והוא , ריד ולפוצ�להפ, להחשי� ולהאפיל, לזה� ולטמא, ולכלות
עד אשר רוח , עד אשר ישוכלל העול�, עד עת ק�, מארי� ברעתו

ונשמות קדושות , יפוח על בני אד�, רוח חיי� טהורי�, חדשה
וכל . ויחסנו� מלכותא קדישי עליוני�, יתעוררו לפעולת ישועת אמת

על דבר , האמור בדברי חכמי� וחידות� על דבר הרשעה ומציאותה
הכל , על דבר כליונה והמחותה באחרית הימי�, יתקפה ועזה הזמנ

 .רשו� הוא בכתב אמת
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בי� המוסרי בי� , בי� הכללי בי� הפרטי, מציאות הרע העולמי
כשאנו סוקרי� אותו בהכללתו , בכל תאור שהוא נמצא, המעשי

ו ואי אפשר ליחס,  אורגניות ובני�,אנו מוצאי� בו סידור, ובפרטיו
שממנה באי� המסתכלי� להכיר , זאת היא הנחה אחת. אל המקרה

, וממילא משכיל וחי, את יסוד הרע שבמציאות בתור כח פועל
 אלא שהחסד והטוב ,ולא עוד. ובאי� מזה להכרת פרטיו ודרגאותיו

החכמה וההשגחה החודרת בכל , הגבורה והיכולת האלהית, העליו�
מציאות של רע מקרי שלא אי אפשר כלל שתת� מקו� ל, ומלאה כל

ומזה אנו ,  המציאות משחיתותיואתושלא תג� , תעבירו מ� העול�
, באי� עוד הפע� לידי ההכרה של מציאות הרע היסודי בתור בריאה

עשויה מטע� , וכיו� שהוא תוכ� של בריאה. עשה שלו� ובורא רע
אנו יודעי� ברור שאינה ברואה כי א� לשכלל על , גבורה של מעלה

ת המציאות של הטוב הכללי והפרטי בצורה יותר עליונה ידה א
בצורה כזאת שמבלעדי התוכ� של הרע לא היתה המציאות , ונפלאה

ובזה אנו מכירי� שהיסוד הפנימי של הרע . של הטוב שלמה כל כ�
אמנ� . ותוכ� של טוב שרשי ומעולה מאד, הוא תוכ� של טוב

 הנ� הכל סעיפי� ,הסתעפותיו וגילוייו חו� מ� אותו השרש העליו�

 „È ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÚ˙-‡Ù˙(
xceqnd inlerd rxd 

בי� המוסרי בי� ,  הכללי בי� הפרטיבי�, מציאות הרע העולמי
כשאנו סוקרי� אותו בהכללתו , בכל תאור שהוא נמצא, המעשי

ואי אפשר ליחסו , אנו מוצאי� בו סידור אורגניות ובני�, ובפרטיו
שממנה באי� המסתכלי� להכיר , זאת היא הנחה אחת. אל המקרה

, וממילא משכיל וחי, את יסוד הרע שבמציאות בתור כח פועל
ולא עוד אלא שהחסד והטוב . י� מזה להכרת פרטיו ודרגאותיוובא

החכמה וההשגחה החודרת , הגבורה והיכולת האלהית, העליו�
, אי אפשר כלל שתת� מקו� למציאות של רע מקרי, ומלאה כל, בכל

ומזה ,  המציאות משחיתותיועלושלא תג� , שלא תעבירו מ� העול�
ות הרע היסודי בתור אנו באי� עוד הפע� לידי ההכרה של מציא

עשויה , וכיו� שהוא תוכ� של בריאה. עשה שלו� ובורא רע, בריאה
אנו יודעי� ברור שאינה ברואה כי א� , מטע� גבורה של מעלה

בצורה יותר , לשכלל על ידה את המציאות של הטוב הכללי והפרטי
שמבלעדי התוכ� של הרע לא היתה , בצורה כזאת, עליונה ונפלאה

שהיסוד , ובזה אנו מכירי�. טוב שלמה כל כ�המציאות של ה
ותוכ� של טוב שרשי ומעולה , הפנימי של הרע הוא תוכ� של טוב

אמנ� הסתעפותיו וגילוייו חו� מ� אותו השרש העליו� הנ�. מאד
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לדעת , ואנו הולכי� ומכירי� את ארס� בכל מיני הופעותיה�, רעי�
באופ� , ואי� להגביר את הטוב העולמי והפרטי, אי� להזהר מה�

שהיא העברת הרע כולו  ,שיבא הדבר המגמתי של הכונה העליונה
שלא יחסרו , והתבסמותו של הטוב בצורה היותר שלמה, מ� העול�

שה� , רי� בכל מרחבי ומעמקי הרעי הכחות המצוילה ג� כ� אות�
אחרי שה� מתמתקי� , מאדיריו ומגביריו, ה� משמשי הטוב באמת

וזאת היא . מטהרי� מטומאת� ומוארי� מחשכ� הגדול, ממרירות�
והתוכ� היותר , הפעולה היותר עליונה שבמהל� העליו� של המוסר

� ויותר יותר מדעיי,  הקנוי בההרגשי� היותר אדירי�,פנימי
הגורמי� להגביר , של קדושת האמונה בחוס� תפארתה, תורניי�

להיות מפתח על , להעלותו מעלה מעלה, רוחו הקדוש של האד�
בהשלמה ,  צורתו האופיית בתכונה היותר קדושה ונערצהתידה א

ומרוממתו על כל , המשגבתו ישועה ועז, היותר מפליאה ועליונה
 .  תהיהא� תוציא יקר מזולל כפי. המעשי�

, יותר מכוונת לעומק האמונה ורוממות הדעת, כמה יותר עמוקה
היא אותה ההשקפה הרואה את הרע הכללי וסעיפיו הפרטיי� כול� 

בתור חטיבה מטרתית הקולעת ,  מסודר ומאורג�,בתור יסוד פועל
ובתור כלי של הכשר ואומנות להמטרה היותר  , מטרתה בחוגהתא

, ג את גמר השלמתה בכליו� הרעשתשי,  קדושה ועליונה,כללית
 כמה היא ,בהעברתו ובהשתנות אופיו לתכסיס הטוב היותר עליו�

החושבת את , עולה השקפה זו על ההשקפה הרציונלית השכיחה
שכל , הרע הכללי ואת פרטיו המרובי� רק לתוכ� עניני� מקריי�

 זה � היסוד המתמיד שבה� איננו כי א� ההכרח הטבעי של החומר
, � אחרי החדירה בסדרנותו של הרע עצמו בכל ערכיונקל להבי

וקל וחומר . האישיי� וההסתוריי�, במהלכיו הנפשיי� והעולמיי�
 המציינת את החטיביות של הרע ,שעולה היא השקפה זו העמוקה

בנוגע להבהירות של ההבנה האמונית ביחש , בתור עמדה מסודרה
 חודרי� וכשאנו. להקדושה האלהית וכללות השלמות העליונה

, הפיסימיות, נראה שאותה הספקנות, ויורדי� לעומק הדברי�
 השטחיות ביחס להכרת הרע הכללי ובהרצאותיהמלקה את הרוח 

היא בעצמה תביא סו� סו� להצטר� לטובה , וערכו במציאות
כשהפיסימיות מתגברת ומאמללת את . ולהתהפ� לס� חיי� בעול�

רה שהרע הוא כח היא מוכרחה לבא לידי אותה הכ, רוח האד�
, ולפיכ� היאוש בא, המנביע מקורי רעות מתכונתו העמוקה, עומד

.  וכל הנפילות הרעות שלה,הכפירה, שעמו מקושרת היא הרשעה
אבל זאת ההשקפה בעצמה היא נותנת באחריתה כח סידורי אל 

, ומתו� כ� באה היא מאליה ההכרה, לא רק מקרי וארעי, הרע
ויצירה טבועה , הנ� יצירה טבועה ,שתוכנו הכללי וכל סעיפיו

 ואז בא הרע כולו וכל .מסודרת מעידה תמיד על המסדר והמכונ�
, הסתעפותיו להגלות בתור מכונה עובדת לשכלול הטוב העליו�

.  עול� חסד יבנה,המכוו� בעצמו במגמתה העליונה של ההויה
המנצחת את כל מה שעומד , ובאה מזה ההשקפה היותר עליונה

,  וקדושת השליטה האלהית האחדותית,ת האמונהוגדול, נגדה
הכלולי� , בחיי� ובתולדה, בתורה, דגל� של ישראל מעול�
ביפעה גדולה , מתבלטת בפאר והדר, בקדושת האמונה בטהרתה

 . ההולכת הלו� ואור,וברוממות עליונה

ואנו הולכי� ומכירי� את ארס� בכל מיני , הכל סעיפי� רעי�
ב ואי� להגביר את הטו, לדעת אי� להזהר מה�, הופעותיה�

 ,באופ� שיבא הדבר המגמתי של הכונה העליונה, העולמי והפרטי
והתבסמותו של הטוב בצורה , שהיא העברת הרע כולו מ� העול�

שלא יחסרו לה ג� כ� אות� הכחות המצוירי� בכל , היותר שלמה
מאדיריו , שה� ה� משמשי הטוב באמת, מרחבי ומעמקי הרע

, הרי� מטומאת�מט, אחרי שה� מתמתקי� ממרירות�, ומגביריו
וזאת היא הפעולה היותר עליונה שבמהל� . ומוארי� מחשכ� הגדול

והתוכ� היותר פנימי הקנוי בההרגשי� היותר , העליו� של המוסר
בחוס� , של קדושת האמונה, יותר מדעיי� ויותר תורניי�, אדירי�

להעלותו מעלה , הגורמי� להגביר רוחו הקדוש של האד�, תפארתה
 צורתו האופיית בתכונה היותר תתח על ידה אלהיות מפ, מעלה

המשגבתו , בהשלמה היותר מפליאה ועליונה, קדושה ונערצה
א� תוציא יקר מזולל כפי . ומרוממתו על כל המעשי�, ישועה ועז

יותר מכוונת לעומק האמונה ורוממות , כמה יותר עמוקה. תהיה
וסעיפיו , היא אותה ההשקפה הרואה את הרע הכללי, הדעת

בתור חטיבה , בתור יסוד פועל מסודר ומאורג�, טיי� כול�הפר
ובתור כלי של הכשר  , מטרתה בחוגהאלהקולעת , מטרתית

שתשיג את גמר , ואומנות להמטרה היותר כללית קדושה ועליונה
ובהשתנות אופיו לתכסיס הטוב , בהעברתו, בכליו� הרע, השלמתה

 הרציונלית כמה היא עולה השקפה זו על ההשקפה. היותר עליו�
החושבת את הרע הכללי ואת פרטיו המרובי� רק לתוכ� , השכיחה

שכל היסוד המתמיד שבה� איננו כי א� ההכרח , עניני� מקריי�
זה נקל להבי� אחרי החדירה בסדרנותו של הרע . הטבעי של החומר

האישיי� , במהלכיו הנפשיי� והעולמיי�, עצמו בכל ערכיו
 המציינת , היא השקפה זו העמוקהוקל וחומר שעולה. וההסתוריי�

בנוגע להבהירות של , את החטיביות של הרע בתור עמדה מסודרה
 ביחש להקדושה האלהית וכללות השלמות ,ההבנה האמונית

נראה שאותה , וכשאנו חודרי� ויורדי� לעומק הדברי�. העליונה
,  השטחיותבהרצאותיההמלקה את הרוח , הפיסימיות, הספקנות

היא בעצמה תביא סו� , ע הכללי וערכו במציאותביחס להכרת הר
כשהפיסימיות . ולהתהפ� לס� חיי� בעול�, סו� להצטר� לטובה

היא מוכרחה לבא לידי אותה , מתגברת ומאמללת את רוח האד�
dהמנביע מקורי רעות מתכונתו , שהרע הוא כח עומד, הכרה

הכפירה , שעמו מקושרת היא הרשעה, ולפיכ� היאוש בא, העמוקה
אבל זאת ההשקפה בעצמה היא נותנת . כל הנפילות הרעות שלהו

ומתו� כ� באה , לא רק מקרי וארעי, באחריתה כח סידורי אל הרע
, שתוכנו הכללי וכל סעיפיו הנ� יצירה טבועה, היא מאליה ההכרה

ואז בא , ויצירה טבועה מסודרת מעידה תמיד על המסדר והמכונ�
ור מכונה עובדת לשכלול הרע כולו וכל הסתעפותיו להגלות בת

עול� . במגמתה העליונה של ההויה, המכוו� בעצמו, הטוב העליו�
המנצחת את כל מה , ובאה מזה ההשקפה היותר עליונה. חסד יבנה

וגדולת האמונה וקדושת השליטה האלהית , שעומד נגדה
, ובתולדה, בחיי�, בתורה, דגל� של ישראל מעול�, האחדותית

ביפעה , מתבלטת בפאר והדר, ה בטהרתההכלולי� בקדושת האמונ
 . ההולכת הלו� ואור, וברוממות עליונה,גדולה
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שנתבטאה , הקיצונה, הפיסימיסתית, אותה ההסתכלות הרשעה

כמו כל , ריוי וחברענהועכשופבפלוסופיא החדשה על ידי כפרני� 
אי� לו והכל בכלל אי� ל� דבר ש, יש לה מקו�, צדדי המציאות

הרשעה והשקר שיש כא� הוא רק העורו� השלילי שגור� . מקו�
 להכיר את אותו הכח העור הפועל כל כ� במלא העול� תחת ,לה�

וג� המחשבות , הרגשות והשאיפות, של החושי� והדמיונות
, המעמד השמרי של ההויהל ,ובכל היקו� המוחש, האנושיות

כל כ� שכלול ושלמות ב, המכוננת בכל כ� עדינות והארה אי� סופית
עד שג� התמהו� , עד שלא יחסר בה שו� עז ועצמה, כולית

ובחוג . ולכללותנתוני� ה� , העורו� והרצו� החמרני, והרשעה
 נראה הדבר כאלו שליטה זו מתפשטת על כל מלא ,מציאות זאת

א� על פי שבאמת איננה כי א� סעי� קט� אחד מתחתית , המצוי
מוב� הדבר שההשתקעות . הויהקרקע המשכ� הכללי של מלא ה

כששולט , עבוד הפנימי אל הרצו� העוריהש, בעומק הרשעה
והעול� סובל , הרי הוא מגביר את כחו של תני� עור זה, בעול�

, ועצ� המדע המוטעה הזה. מרוב רשע וכסל מבלי הכיל, ממנו
הוא בעצמו הנהו הגור� היותר גדול להחשכת , כשציוריו מתגברי�

התפשטותו של הרצו� האכזרי והגס הזה בכל סעיפיו על ידי , העול�
 רוחו הטמא נמזג על ידי כ� בעצמותה של התרבות .וחיליו

, אומנתה, תיאורי חייה, והוה לה לכח הפועל בנימוסיה, האנושית
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שנתבטאה , הקיצונה, הפיסימיסתית, אותה ההסתכלות הרשעה
כמו כל ,  וחבריוכשופינהוירעל ידי כפרני� , בפלוסופיא החדשה

והכל בכלל אי� ל� דבר שאי� לו , יש לה מקו�, דדי המציאותצ
שגור� , הרשעה והשקר שיש כא� הוא רק העורו� השלילי. מקו�
 להכיר את אותו הכח העור הפועל כל כ� במלא העול� של לאלה� 

, וג� המחשבות האנושיות, הרגשות והשאיפות, החושי� והדמיונות
המכוננת בכל כ� , הויההמעמד השמרי של הכ ,ובכל היקו� המוחש

עד שלא , בכל כ� שכלול ושלמות כולית, עדינות והארה אי� סופית
העורו� והרצו� , עד שג� התמהו� והרשעה, יחסר בה שו� עז ועצמה

ובחוג מציאות זאת נראה הדבר כאלו . לכללותהנתוני� ה� , החמרני
א� על פי שבאמת איננה כי , שליטה זו מתפשטת על כל מלא המצוי

. של מלא ההויה, סעי� קט� אחד מתחתית קרקע המשכ� הכלליא� 
השעבוד הפנימי אל , מוב� הדבר שההשתקעות בעומק הרשעה

הרי הוא מגביר את כחו של תני� עור , כששולט בעול�, הרצו� העור
ועצ� המדע . מרוב רשע וכסל מבלי הכיל, והעול� סובל ממנו, זה

ו הנהו הגור� היותר הוא בעצמ, כשציוריו מתגברי�, המוטעה הזה
על ידי התפשטותו של הרצו� האכזרי והגס , גדול להחשכת העול�

רוחו הטמא נמזג על ידי כ� בעצמותה של , בכל סעיפיו וחיליו, הזה
, תיאורי חייה, בנימוסיה, והוה לה לכח הפועל, התרבות האנושית

,אבל בני החורי� שבעול�. וכל כבודה המדומה, שיריה, אומנתה
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צדיקי , אבל בני החורי� שבעול�. וכל כבודה המדומה, שיריה
ה� , הר הרקיעוהמשכילי� המזהירי� כז, חכמי האמת, הדורות

משחררי� את עצמ� ואת העול� כולו מסבל עול הרשעה של רצו� 
 את אי התקולעועומק המסתורי� של אמונת אומ� . עור פרוע זה

 והידיעה העליונה מתבהרת עד כדי . למטרה עליונה זוהצייח
שכונניותו של רצו� כעור זה בכל מדותיו היא עצה , ההבנה התוכית

הנובעת ממקור , ות העליונהשל העדינ, עמוקה של החכמה והחסד
בהגברת החופש הטהור , בנצחו� הרשעה העמוקה.  חיי כל,החיי�

העול� וכל מלואו מתעד� , על הכח העז של העבדות הרשעה
, ורצונו של האד� מתעשר בעומק וחוטב אמי�, ומתעלה

למעלה ,  מקורית,שמבטיחהו חיי עול� של שלטו� ופעולה עדינית
נ� הרשעה עצמה חמושה היא בכלי אמ. מכל גבולי זמ� ומקו�

שופכת בוז על ,  נותנת היא רוח עועי� בלב חכמי תוהו,זיינה
תלמידיו של בלע� , ומציגה גדודי� המגבירי� את חילה, נדיבי�
בכל שעור , שהשתקע בעומק הרצו� הגס בכל מלא כח חייו, הרשע

וספיחי .  שאיפתו וברק חזיונותיו, חכמתו,הקומה של השכלתו
,  ה� ה� אלה המפריאי� את רוחו, של תלמידי תלמידיוהספיחי�

וה� ה� שמוכרחי� להיות , בעלי עי� רעה ונפש גבוהה ורוח רחבה
ולהיות אפר תחת כפות רגלי , נ� ויורדי� לבאר שחתינוחלי� גיה

הנפש , בעלי העי� הטובה, תלמידיו של אברה� אבינו, הצדיקי�
 .נוחלי� לעול� הבאהאוכלי� בעול� הזה ו, השפלה והרוח הנמוכה

ועסות� רשעי� כי יהיו אפר תחת כפות רגליכ� ביו� אשר אני 
 .צבאות'  אמר ד,עושה

ה� , המשכילי� המזהירי� כזהר הרקיע, חכמי האמת, דורותצדיקי ה
משחררי� את עצמ� ואת העול� כולו מסבל עול הרשעה של רצו� 

 חציו את קולע הואועומק המסתורי� של אמונת אומ� . עור פרוע זה
והידיעה העליונה מתבהרת עד כדי ההבנה , למטרה עליונה זו

, דותיו היא עצה עמוקהשכונניותו של רצו� כעור זה בכל מ, התוכית
הנובעת ממקור החיי� , של העדינות העליונה, של החכמה והחסד

בהגברת החופש הטהור על הכח , בנצחו� הרשעה העמוקה. חיי כל
, העול� וכל מלואו מתעד� ומתעלה, העז של העבדות הרשעה

שמבטיחהו חיי , ורצונו של האד� מתעשר בעומק וחוטב אמי�
למעלה מכל גבולי זמ� , דינית מקוריתעול� של שלטו� ופעולה ע

אמנ� הרשעה עצמה חמושה היא בכלי זיינה נותנת היא רוח . ומקו�
, ומציגה גדודי�, שופכת בוז על נדיבי�, עועי� בלב חכמי תוהו

שהשתקע בעומק , תלמידיו של בלע� הרשע, המגבירי� את חילה
בכל שעור הקומה של השכלתו , בכל מלא כח חייו, הרצו� הגס

וספיחי הספיחי� של תלמידי . כמתו שאיפתו וברק חזיונותיוח
בעלי עי� רעה ונפש , המפריאי� את רוחו, תלמידיו ה� ה� אלה

וה� ה� שמוכרחי� להיות נוחלי� גיהנ� , גבוהה ורוח רחבה
, ולהיות אפר תחת כפות רגלי הצדיקי�, ויורדי� לבאר שחת

ש השפלה הנפ, בעלי העי� הטובה, תלמידיו של אברה� אבינו
ועסות� , האוכלי� בעול� הזה ונוחלי� לעול� הבא, והרוח הנמוכה

' רשעי� כי יהיו אפר תחת כפות רגליכ� ביו� אשר אני עושה אמר ד
 .צבאות
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כל ,  על דבר הרצו� רחוקה מצד עצמהריתעהשופנהויאי� ההשקפה 

, יונות המציאותרעתה היא רק מה שתחת להבינה בתור אחד מחז
וזאת היא . יבי� בעל השיטה עצמה אותה בתור כל המציאות וסבתה

במקו� שכל ,  שאינה ראיה,היוצאת מהוכחה של לא ראינו, עקשות
אלא , פקוחי העיני� הרוחניי� הנ� רואי� לא רק רצו� עור וחרש

 של ותיהתגל ה� ,החרשות והאלמות שברצו�. מלא עצה ותבונה
שיש מטרה , ח היצירה בתכונה המעשיתשדרה התחתונה של כה

כש� שיש מטרה כזאת ,  במצב מטומט� כזהולהשאירעליונה 
, ובראשית הקו. בשלילת הדעת של האד� מבעלי חיי� אחרי�

מתגלה במיעוט , ÓÂ˙˘ÏÙוהוא הול� , הרצו� הוא הכל וכולל הכל
שהוא , עד שבסו� מתגלה רק יסודו העצמי הנקודתי, אחר מיעוט

רצו� האד� הוא פועל . אי� עמו שו� תאר חיובי אחר ש,רצו� לבד
והוא עתיד להעלותו מירידתו , הרבה על התפשטות הרצו� הכללי

אחרי , ת�יעד ששמי� ואר� יהיו שמחי� בתחי, ולת� לו כח וחיי�
 . ובאי� רגש ודעה, באי� כח חיי�, אשר ירדו לשערי מות

וצריכי� , יהאצל חוקרי� אחדי� נתגלתה קליפת תני� עור בכל גוונ
 .שי לב להכירה כדי לנצחהדוק

 ÊË ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ù˙( 

x¥erd oevxd ceqi 

כל ,  על דבר הרצו� רחוקה מצד עצמההשופנהויריתאי� ההשקפה 
, רעתה היא רק מה שתחת להבינה בתור אחד מחזיונות המציאות

וזאת היא . יבי� בעל השיטה עצמה אותה בתור כל המציאות וסבתה
במקו� שכל , היוצאת מהוכחה של לא ראינו שאינה ראיה, קשותע

אלא , לא רק רצו� עור וחרש. פקוחי העיני� הרוחניי� הנ� רואי�
 של התגלותהחרשות והאלמות שברצו� ה� . מלא עצה ותבונה

שיש מטרה , בתכונה המעשית, דרה התחתונה של כח היצירההש
טרה כזאת כש� שיש מ,  במצב מטומט� כזהלהשאירהעליונה 

, ובראשית הקו. בשלילת הדעת של האד� מבעלי חיי� אחרי�
מתגלה במיעוט , Ï˙Ù˙ÓÂוהוא הול� , הרצו� הוא הכל וכולל הכל

שהוא , עד שבסו� מתגלה רק יסודו העצמי הנקודתי, אחר מיעוט
רצו� האד� הוא פועל . רצו� לבד שאי� עמו שו� תאר חיובי אחר

, והוא עתיד להעלותו מירידתו, הרבה על התפשטות הרצו� הכללי
אחרי , עד ששמי� ואר� יהיו שמחי� בתחית�, ולת� לו כח וחיי�

אצל . ובאי� רגש ודעה, באי� כח חיי�, אשר ירדו לשערי מות
וצריכי� , חוקרי� אחדי� נתגלתה קליפת תני� עור בכל גווניה

 .כדי לנצחה, שי לב להכירהוקד
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, א� לא מהכרת הטוב המוחלט, לת הרוח יכולה לנבעמהיכ� צה

הרי אפשר לאד� שידאג שמא יהיה סובל יסורי� . הטוב האלהי
שמא יש אחיזה כזאת בהויה שאינו יכול להתפרק , בתדירי תדיריות

בטחו� נגד דאגה זו אי אפשר כי . והיא מצערת לנצח, ממנה עדי עד
 . א� בטוב האלהי

אלא , � שהוא משונה מרצו� ותוכ� אחרבעול� האלהי אי� רצו� ותוכ
וכל הופעה שאנו מתכווני� . השל� בכל, הכל פונה להטוב הגמור

 א� על פי שאנו מכווני� להסתכל .כי א� כללית,  אינה חלקית,לה
. כל אחת היא כוללת הכל, בהופעות שה� כל אחת גבוהה מחברתה

י�  ש� אנו יכול,אבל במדה של החיי� שאמור בה� שאינ� אלהיי�
וממילא ה� רצונות והשכלות שונות , למצא הופעות חלקיות

 .ומש� יפרד. ונפרדות אלו מאלו

 ÊÈ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Ù˙( 

aehd zxkd 

, א� לא מהכרת הטוב המוחלט, מהיכ� צהלת הרוח יכולה לנבע
 ,שמא יהיה סובל יסורי�, הרי אפשר לאד� שידאג. הטוב האלהי

 אחיזה כזאת בהויה שאינו יכול להתפרק שמא יש, בתדירי תדיריות
בטחו� נגד דאגה זו אי אפשר כי . והיא מצערת לנצח, ממנה עדי עד

בעול� האלהי אי� רצו� ותוכ� שהוא משונה . א� בטוב האלהי
וכל . השל� בכל, אלא הכל פונה להטוב הגמור, מרצו� ותוכ� אחר

על פי א�, כי א� כללית, הופעה שאנו מתכווני� לה אינה חלקית 
, שה� כל אחת גבוהה מחברתה, שאנו מכווני� להסתכל בהופעות

אבל במדה של החיי� שאמור בה� . כל אחת היא כוללת הכל
וממילא ה� ,  ש� אנו יכולי� למצא הופעות חלקיות,שאינ� אלהיי�

 .ומש� יפרד. ונפרדות אלו מאלו, רצונות והשכלות שונות
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שמציאותו הוא הטוב הגמור והעונג , ירי� טוב מוחלטהננו מכ

ושכלול המציאות שלו והתרחבותו ה� ה� שבילי הטוב , הנעלה
, ורע גמור ומוחלט הוא העדרו של הטוב המוחלט, והעד� הנשגב

, ולעומת זה הננו מכירי� רע גמור ומוחלט. תויומיעוט רחבות הוי
יתו וצמצומו הוא יומיעוט הו, שהטוב הגמור הוא העדרו ושלילותו

הטוב ,  הסתכלות בעומק הרעאוה ז�הפסימי. הדר� לשבילי הטוב
שהרע , שהיא גאולה מההויה של הרע,  היא הנטיה להעדרובש

 ÁÈ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡" · ˜ÓÚ 'ÂÙ˙-ÊÙ˙(
rxdn dl ª̀ bde aehay aehd 

שמציאותו הוא הטוב הגמור והעונג , הננו מכירי� טוב מוחלט
ושכלול המציאות שלו והתרחבותו ה� ה� שבילי הטוב , הנעלה

, ורע גמור ומוחלט הוא העדרו של הטוב המוחלט, והעד� הנשגב
 ,ולעומת זה הננו מכירי� רע גמור ומוחלט. ומיעוט רחבות הויתו

ומיעוט הויתו וצמצומו הוא , שהטוב הגמור הוא העדרו ושלילותו
הטוב ,  הסתכלות בעומק הרעהיא הפסימיות. הדר� לשבילי הטוב

שהרע,שהיא גאולה מההויה של הרע,  היא הנטיה להעדרשבה
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מוב� הדבר שעריגה זו מתגלה בצד . בעומק היש שלו כל כ� עורג לו
ובא הוא לאשרו , בהצד שהוא כנוגע בגבול הטוב, העליו� של הרע
שחדלו , ג� לרשעי� עצמ� בוד רשעי� רנהובא ,לשמח בכליונו

 והוא יותר רע ,הצד התחתו� של הרע לא בא לידי שכלול. גזור
והוא , והוא אינו מכיר עדיי� באשרו של כליונו, מהצד העליו�

,  יש בו מ� הטוב שברעתהבודיסמו. משתוקק אל הישות וההויה
שבטא יפה את תשוקת הכליו� ונתמלא הרבה מרוח זה עד כדי 

המדריכה את הצד השפל שברע , כה כללית של תרבות מיוחדתהדר
. וכליונו העצמי המטרתי, שהוא תשוקת כליונו, עד צדו העליו�

מוב� הדבר שנקודה היותר פנימית של הטוב שברע מצטרפת אל 
 אותה תשוקת הכליו� של .ונשארה אחר כ� בהויה נצחית, הטוב
שמחת . י� ק�ימה לעולמי� באושר אי בתחו� הטוב חיה וק,הרע

השמחה בישותה , העולה מכל רע, ישרי� היא בטוב שבטוב
מקור היש , המתעצמת במקור הטוב, תהיובדרגת הרוחב של הוי

 . הוא שח ויהי, אור חי העולמי�, והחיי�
 א� תער� .ובכללהטוב והרע האידיאלי שיי� הוא אל המציאות 

סובלי� וג� הפרטי� ה, הרי הדעת נוחה, המציאות לטובה בכללותה
.  בשביל שה� נמצאי� על כל פני� בעול� שיסודו טוב,מתפייסי�

 וכשנזכרי� שכל ,ההשגה בטוב האלהי היא מוכרחת לביסוס ההויה
העולמי� כול� אינ� אפילו כער� של איזה ניצו� לפני גלגלי אורי� 

 .מופיע אז אור הטוב בנשמה, לגבי אור שכינת אל, עולמיי�

מוב� הדבר שעריגה זו מתגלה בצד . בעומק היש שלו כל כ� עורג לו
, ובא הוא לאשרו, גבול הטובבהצד שהוא כנוגע ב, העליו� של הרע
שחדלו , ג� לרשעי� עצמ� ,ובאבוד רשעי� רנה ,לשמח בכליונו

הצד התחתו� של הרע לא בא לידי שכלול והוא יותר רע מהצד . רגז
והוא משתוקק אל , והוא אינו מכיר עדיי� באשרו של כליונו, העליו�

שבטא יפה את ,  יש בו מ� הטוב שברעהבודיסמוס. הישות וההויה
ונתמלא הרבה מרוח זה עד כדי הדרכה כללית של , שוקת הכליו�ת

, המדריכה את הצד השפל שברע עד צדו העליו�, תרבות מיוחדת
מוב� הדבר . וכליונו העצמי המטרתי, שהוא תשוקת כליונו

, נקודה היותר פנימית של הטוב שברע מצטרפת אל הטובdש
ל הרע אותה תשוקת הכליו� ש, ונשארה אחר כ� בהויה נצחית

שמחת ישרי� . בתחו� הטוב חיה וקימה לעולמי� באושר אי� ק�
השמחה בישותה ובדרגת , העולה מכל רע, היא בטוב שבטוב

אור , מקור היש והחיי�, המתעצמת במקור הטוב, הרוחב של הויתה
הטוב והרע האידיאלי שיי� הוא אל . הוא שח ויהי, חי העולמי�

הרי הדעת , בכללותהובה א� תער� המציאות לט, המציאות בכללה
וג� הפרטי� הסובלי� מתפייסי� בשביל שה� נמצאי� על כל , נוחה

ההשגה בטוב האלהי היא מוכרחת . פני� בעול� שיסודו טוב
וכשנזכרי� שכל העולמי� כול� אינ� אפילו כער� . לביסוס ההויה

, לגבי אור שכינת אל, של איזה ניצו� לפני גלגלי אורי� עולמיי�
zwznzn miigd zexixne.161, ור הטוב בנשמהמופיע אז א
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נשפעות מרוח העול� , ארבע שאיפות עומדות ברוח האד�

חפ� השלטתו בכל ערכי , שאיפת הרע הגמורה, האחת. במחלקותיו
והיא פועלת בעומק , מזה יצאה התקופה האלילית. החיי� והעול�

בכל , � ה� סורי הגפ� נכריה בכל ענפיה שה,זוהמתה ג� עד כה
בי� המכוסי� , בי� הגלויי� בניוול�, סכלות וחורב�, מחלה, רשעה

.  ומשטר ממשלת תבל,מדומהdכבוד , במעטה היופי החיצוני
ומתו� כ� הכרזת היאוש , השאיפה השניה היא הכרת הרע ברשעתו

וכונניות , ושאיפת ההצלה בכליו� מוחלט,  כל הישעלהמוחלט 
 .zenqicead zti`y idef. זוחיי� למטרה 

כלומר להתיאש מהרשעה , השאיפה השלישית היא יאוש למחצה
 ואת ,למסור בידו את החומר, מהרע ושליטתו בעצמו, בעצמה

ולהציל מתו� , הנגרר הרבה אחרי מראה עיני�, העול� החברותי
idef . שזהו צד הטוב שלה�, יאוש זה את הפנימיות של החיי�

zeixvepd zti`y .איפה הרביעית היא העומדת להציל את הש
, לחשוב מחשבות לבל ידח ממנו נדח,  מבלי להשאיר ג� צרור,הכל

, את חיצוניות ההויה כמו פנימיותה, להציל את הגו� כמו הנשמה
 אלא להפ� את הרע לטוב ,ולא עוד, את הרע בעצמו כמו את הטוב

העול� את , ולהעלות את העול� ומלואו בכל צדדיו ותכסיסיו, גמור
, ואת העול� החברותי בכל סדריו, היחידי בכל ערכיו החומריי�

 ,זאת היא שאיפת ישראל. להעמיד את הכל על בסיס הטוב
בכל , בהליכות החיי�, ביסוד האמונה, המבוטאה במעמקי תורה

למרבה המשרה , בכל תקותיו, מלחמותיו המעשיי� והרוחניי�
כי� אותה ולסעדה לה, ולשלו� אי� ק� על כסא דוד ועל ממלכתו

היא ' וקנאת ד. צבאות תעשה זאת' קנאת ד,  ובצדקה162במשפט
שלא להניח להרשעה האנושית ולא , רוח החיה בגבורת ישראל

, �ווהאלילי� כליל יחל, להרשעה העולמית אפילו כמלא נימא
 ויאמרו ,ישמחו השמי� ותגל האר�, לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד

, ותהבודיסמבי� היאוש הגמור של ש, ומוב� הדבר. מל�' � דיבגוי
 באיזה אופ� את  משמשואה, ובי� היאוש למחצה של הנוצריות

ברצותה על כל פני� להמשי� אליה כל אשר , הרשעה העולמית
וממילא , לפחות להודות בממשיותה ונצחונה כשהיא לעצמה, תוכל

ולהעביר מ� , ובא אור ישראל להסיר את כל חוש�. היא מתבצרת
 אתו על כל העמי� held להסיר את פני הלוט, � מקדירהאר� כל ענ

 . המסכה הנסוכה על כל הגוי�
והוא ,  האישית, הפרטית, הרשעה המיוחדת.הרשעה עומדת לכליו�

האחוז כל כ� , כל יסוד הרע,  הרשעה העולמית,הדי� מקורה
יש שאות� המסתכלי� . בשרשי� ענפי� ומתרחבי� ביצירה הגדולה

רואי� ה� את הצביו� של ,  של רשעה עצמית בעצמיות� נטיה�טמו
 והשקועי� הרבה .הרשעה העולמית בצורה של שליטה כללית
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נשפעות מרוח העול� , ארבע שאיפות עומדות ברוח האד�
� השלטתו בכל ערכי חפ, שאיפת הרע הגמורה, האחת. במחלקותיו

והיא פועלת בעומק , מזה יצאה התקופה האלילית. החיי� והעול�
בכל , שה� ה� סורי הגפ� נכריה, זוהמתה ג� עד כה בכל ענפיה

בי� המכוסי� , בי� הגלויי� בניוול�, וחורב�, סכלות, מחלה, רשעה
. כבוד מדומה ומשטר ממשלת תבל, במעטה היופי החיצוני

ומתו� כ� הכרזת היאוש , כרת הרע ברשעתוהשאיפה השניה היא ה
וכונניות , ושאיפת ההצלה בכליו� מוחלט,  כל היששלהמוחלט 

, כלומר, השאיפה השלישית היא יאוש למחצה. חיי� למטרה זו
למסור בידו , מהרע ושליטתו בעצמו, להתיאש מהרשעה בעצמה

, הנגרר הרבה אחרי מראה עיני�, את החומר ואת העול� החברותי
שזהו צד הטוב , יל מתו� יאוש זה את הפנימיות של החיי�ולהצ

מבלי . השאיפה הרביעית היא העומדת להציל את הכל. שלה�
להציל את , לחשוב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, להשאיר ג� צרור

את הרע , את חיצוניות ההויה כמו פנימיותה, הגו� כמו הנשמה
, לטוב גמורולא עוד אלא להפ� את הרע , בעצמו כמו את הטוב

את העול� , ולהעלות את העול� ומלואו בכל צדדיו ותכסיסיו
, ואת העול� החברותי בכל סדריו, היחידי בכל ערכיו החומריי�

 ,זאת היא שאיפת ישראל. להעמיד את הכל על בסיס הטוב
בכל , בהליכות החיי�, ביסוד האמונה, המבוטאה במעמקי תורה

למרבה המשרה , תקותיובכל , המעשיי� והרוחניי�, מלחמותיו
להכי� אותה ולסעדה , ולשלו� אי� ק� על כסא דוד ועל ממלכתו

היא רוח ' וקנאת ד. צבאות תעשה זאת' קנאת ד, במשפט ובצדקה
שלא להניח להרשעה האנושית ולא להרשעה , החיה בגבורת ישראל

לבדו ' ונשגב ד, והאלילי� כליל יחל�, העולמית אפילו כמלא נימא
. מל�' שמחו השמי� ותגל האר� ויאמרו בגוי� די, ביו� ההוא

ובי� היאוש , הבודיסמוסשל , שבי� היאוש הגמור, ומוב� הדבר
 באיזה אופ� את הרשעה ה� משמשי�, של הנוצריות, למחצה

, ברצותה על כל פני� להמשי� אליה כל אשר תוכל, העולמית
וממילא היא , כשהיא לעצמה, לפחות להודות בממשיותה ונצחונה

ולהעביר מ� האר� , ובא אור ישראל להסיר את כל חוש�. בצרתמת
המסכה הנסוכה ולהסיר את פני הלוט על כל העמי� , כל ענ� מקדיר
הרשעה המיוחדת הפרטית , הרשעה עומדת לכליו�. על כל הגוי�

האחוז , כל יסוד הרע, והוא הדי� מקורה הרשעה העולמית, האישית
אות� . ירה הגדולהביצ, כל כ� בשרשי� ענפי� ומתרחבי�

רואי� ה� ,  בעצמיות� נטיה של רשעה עצמיתשטמונה, המסתכלי�
, את הצביו� של הרשעה העולמית בצורה של שליטה כללית

ושמחי� , והשקועי� הרבה במעמקי הרע הרי ה� מתמכרי� אליה
עולי�. נאפופיהסחוזי� לה גדולות ומתעלסי� באר, במציאותה
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חוזי� , ושמחי� במציאותה,  הרי ה� מתמכרי� אליה,במעמקי הרע
עולי� עליה� אות� שכבר .  נאפופיהס ומתעלסי� באר,לה גדולות

, אבל אליו לא הגיעו, עומדי� ה� על ס� של תנועה לצד הטוב
אבל הח� , יקו� הדעה בדבר שליטת הרשעה לא נשתחררומש

, ומתאונני� ה� על העול� הרע ועל יסודו, והאהבה אליה רפתה
אל , ואי� לה� כח של זריחת תקוה להביט אל יסוד הטוב העולמי

וכל הטוב וכל הרע עומד הכ� למטרת , שהכל עבדיו, מקור החיי�
ההתקצפות על אבל . ולמאמרו כסופה ירדופו, השלמת אידיאליו

מרירות הנפש והציורי� החודרי� של , גידו�החירו� וה ,הרשעה
היא כבר התחלת , א� על פי שהיא בלא תוצאה של זוהר, מחאה
למעלה מה� עולי� חפשי . שנאת הרע כבר מקוננת בה�, הטבה

את הרשעה , הרואי� בעול� מצד אחד את הצד השלילי, ההשקפה
וה� המחכי� , ות נצחיותוומצד שני את אי אפשרי, והכסל שבו

כליו� הרע ב ה� כבר שואפי� . מעיקר היסוד,לאפיסה וכליו� מוחלט
כל אלה הנ� רק . אמנ� לא בא לעיניה� ברק הטוב, ומאמיני� בו

שעל כול� , זהרורי� קטני� של נהירו דקיק בתו� עומק החשכה
זאת היא הצצת . מאירה ומזהירה אבוקת אורות עולמי עולמי�

וממשלת , היודעת כי הרשעה כעש� תכלה, שרשוהטוב בשורש 
אור זרוע לצדיק . לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד, זדו� תעבר מ� האר�

 .ולישרי לב שמחה

אבל , ל ס� של תנועה לצד הטובעליה� אות� שכבר עומדי� ה� ע
, משיקו� הדעה בדבר שליטת הרשעה לא נשתחררו, אליו לא הגיעו

ומתאונני� ה� על העול� הרע ועל , אבל הח� והאהבה אליה רפתה
, ואי� לה� כח של זריחת תקוה להביט אל יסוד הטוב העולמי, יסודו

וכל הטוב וכל הרע עומד הכ� , שהכל עבדיו, אל מקור החיי�
אבל . ולמאמרו כסופה ירדופו, רת השלמת אידיאליולמט

והציורי� , מרירות הנפש, בחירו� ובגידו�ההתקצפות על הרשעה 
היא , א� על פי שהיא בלא תוצאה של זוהר, החודרי� של מחאה
למעלה מה� . שנאת הרע כבר מקוננת בה�, כבר התחלת הטבה

, יליהרואי� בעול� מצד אחד את הצד השל, עולי� חפשי ההשקפה
וה� , ומצד שני את אי אפשריות נצחיותו, את הרשעה והכסל שבו

ה� כבר שואפי� , המחכי� לאפיסה וכליו� מוחלט מעיקר היסוד
כל . אמנ� לא בא לעיניה� ברק הטוב, כליו� הרע ומאמיני� בול

, אלה הנ� רק זהרורי� קטני� של נהירו דקיק בתו� עומק החשכה
זאת היא . אורות עולמי עולמי�שעל כול� מאירה ומזהירה אבוקת 

, היודעת כי הרשעה כעש� תכלה, הצצת הטוב בשורש שרשו
אור זרוע . לבדו ביו� ההוא' ונשגב ד, וממשלת זדו� תעבר מ� האר�

 .לצדיק ולישרי לב שמחה
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הוא שמח , שאי� בו שו� ניצו� של טוב, הרע הגמור והמוחלט

. ואפיסתו זוהי שלמות התפתחותו היותר גדולה ,ואבודו בכליונו
עד אשר נשא� , ואנו צריכי� להתרומ� למדת חסד מקיפה כזאת

וכל ,  במה שנכלהו,וג� ע� הרע אנו חפצי� להיטיב, להיטיב לכל
הצער נמצא רק לאותו הניצו� מ� הטוב . הרשעה כולה כעש� תכלה

, קיו�הוא מצד הטוב שלו שוא� לש, הקשור בחטיבה אחת ע� הרע
ומדמה בדעתו שתנאי קיומו תלויי� ה� בקיו� כל הסתעפות הרע 

ואנו . עזוע של כילוי של הרע מכאיב אותויוכל ז, שהוא קשור בו
יתענג , אז ימלא העול� עונג. שואפי� להפריד את הרע מ� הטוב

ויתענג הרע , ההול� וגובר כצאת השמש בגבורתו, הטוב בקיומו
נר רשעי� ידע� . ההטובוא לפי רבות ההול� ומתגבר ג� ה, בכליונו

 . ואור צדיקי� ישמח
ישארו בתור . הצביונות הרעי� שבעול� מוכרחי� ה� להמחק

וכל . וצורות חדשות יהיו מוטבעות עליה�, גולמי� של מציאות
כדי להכשיר את , המערכות העולמיות הולכות לסייע את המחיקה

 בפירוש �"הרז הפלוסופי המיסטי של הרמב. היצירה החדשה
 ע�המתאי� , הפרו תורת�' עת לעשות לד, המשנה שלהי ברכות

 ע�ו, סגירת דרכי התשובה לרשעי� מוחלטי� כדי שיאבדו בעונ�
 שהחליק� בדברי� ,אלהי� אות� לכל העמי�' הדרש אשר חלק ד

 .הכל הול� לקראת מחשבת עולמי� זו,  מ� העול��לטורדכדי 
אז הגיע עת , תמלאה סאת� סיפוק� ונהכשנגמר .באבוד רשעי� רנה
ומהחומר המהותי  ,הצורה העכורה מתבטלת, להמחיקה שתעשה

מחליש , החטא הוא מאבד ומטשטש. נבנה יצירה חדשה משוכללת
. ובעומק הרשעה מתמלא המוב� של שכר עבירה עבירה, והורס

 ,כל זמ� שזיק חיי� בוער, ומכל מקו� הבחירה נתונה עד לגמירה
ו� לשכלל מזיק קט� את הצורה היותר אפשר על ידי גבורת רצ

אמנ� יש שהזיק האחרו� מהחיי� . יבודאמבלי צור� של , מתוקנת
ומה שחי אינו כי א� אותו הציור , הרוחניי� המהותיי� כבר אבד

שספג לתוכו את כל התמצית הנשאר מזיק החיי� , המכוער
, ומורד הכליו� בא,  אז אובדת הבחירה.ושעבדו אליו, המתוקני�

לקת הדברי� ח באה ה,בת התקדמות השכלול שלאחר הכליו�שלטו
 .כדי לטורד� מ� העול�

 Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡ˆ˙-·ˆ˙( 

aehdn rxd oeiav zcxtd 

הוא שמח , שאי� בו שו� ניצו� של טוב, הרע הגמור והמוחלט
. זוהי שלמות התפתחותו היותר גדולה, ואבודו ואפיסתו, בכליונו

עד אשר נשא� , מ� למדת חסד מקיפה כזאתואנו צריכי� להתרו
וכל , וג� ע� הרע אנו חפצי� להיטיב במה שנכלהו, להיטיב לכל

, הצער נמצא רק לאותו הניצו� מ� הטוב. הרשעה כולה כעש� תכלה
, הוא מצד הטוב שלו שוא� לקיו�ו, הקשור בחטיבה אחת ע� הרע

, הרעשתנאי קיומו תלויי� ה� בקיו� כל הסתעפות , ומדמה בדעתו
ואנו . וכל זעזוע של כילוי של הרע מכאיב אותו, שהוא קשור בו

יתענג , אז ימלא העול� עונג. שואפי� להפריד את הרע מ� הטוב
ויתענג הרע , ההול� וגובר כצאת השמש בגבורתו, הטוב בקיומו

, נר רשעי� ידע�. הטובההול� ומתגבר ג� הוא לפי רבות , בכליונו
ות הרעי� שבעול� מוכרחי� ה� הצביונ. ואור צדיקי� ישמח

וצורות חדשות יהיו , ישארו בתור גולמי� של מציאות. להמחק
וכל המערכות העולמיות הולכות לסייע את . מוטבעות עליה�

הרז הפלוסופי המיסטי . כדי להכשיר את היצירה החדשה, המחיקה
הפרו ' עת לעשות לד, בפירוש המשנה שלהי ברכות, �"של הרמב

כדי , סגירת דרכי התשובה לרשעי� מוחלטי�ל המתאי�, תורת�
אלהי� אות� לכל העמי� ' הדרש אשר חלק דול, שיאבדו בעונ�

הכל הול� לקראת ,  מ� העול�לטורד�שהחליק� בדברי� כדי 
 סיפוק� ונתמלאה כשנגמר .באבוד רשעי� רנה, מחשבת עולמי� זו

 ,הצורה העכורה מתבטלת, אז הגיע עת להמחיקה שתעשה, סאת�
החטא הוא מאבד . חומר המהותי נבנה יצירה חדשה משוכללתומה

ובעומק הרשעה מתמלא המוב� של שכר , מחליש והורס, ומטשטש
כל זמ� שזיק , ומכל מקו� הבחירה נתונה עד לגמירה. עבירה עבירה

חיי� בוער אפשר על ידי גבורת רצו� לשכלל מזיק קט� את הצורה 
נ� יש שהזיק האחרו� אמ. יבודאמבלי צור� של , היותר מתוקנת

ומה שחי אינו כי א� אותו , מהחיי� הרוחניי� המהותיי� כבר אבד
הנשאר מזיק החיי� , שספג לתוכו את כל התמצית, הציור המכוער

, ומורד הכליו� בא, אז אובדת הבחירה, ושעבדו אליו, המתוקני�
, לקת הדברי�חשלטובת התקדמות השכלול שלאחר הכליו� באה ה

 . העול�כדי לטורד� מ�
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בת ישההשלמה הפרטית והכללית לישראל מחוי, שלש מדרגות ה�

אל , אל המוסר האנושי,  השיבה אל הטבע.להיות מבוססת עליה�
 .והקדושה העליונה חלה דוקא על גבי שלשת�. יסוד האומה

העבודה האלהית היותר עליונה היא אותה שהיא מקושרת ישר אל 
שהשחיתה , תחללה קדושה עליונה זו על ידי זוהמת האד�נ. הטבע

במקו� שהוא , בעשותה אותה למפלצת אלילית, את פולח� הטבע
זיהרא עילאה דאד� . צרי� להיות בסיס אית� להאידיאליות העליונה

 העולה עד למעלה ,הראשו� היא כוללת מדה עליונה זו
ה בג� לעבדה ולשמר. מהאספקלריא המאירה של נבואת משה רבנו

ולא לדעת כלל , לאכל מע� החיי�, נההעליוזהו זיו החיי� , עד�
,  אפשר כלל שיהיה בעול� החמרי והרוחני�שאימפני , משו� רע

רק הכל בעתו , שו� דבר רע, מעשי ידי יוצר כל,השל� כל כ�

 ‡Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚ˆ˙-„ˆ˙(
d`lir `xdif 

ההשלמה הפרטית והכללית לישראל מחויבת ש, שלש מדרגות ה�
אל , אל המוסר האנושי, השיבה אל הטבע, להיות מבוססת עליה�

. והקדושה העליונה חלה דוקא על גבי שלשת�. יסוד האומה
העבודה האלהית היותר עליונה היא אותה שהיא מקושרת ישר אל 

שהשחיתה , נתחללה קדושה עליונה זו על ידי זוהמת האד�. הטבע
במקו� שהוא , בעשותה אותה למפלצת אלילית, פולח� הטבעאת 

זיהרא עילאה דאד� . צרי� להיות בסיס אית� להאידיאליות העליונה
הראשו� היא כוללת מדה עליונה זו העולה עד למעלה 

לעבדה ולשמרה בג� . מהאספקלריא המאירה של נבואת משה רבנו
לדעת כלל ולא , לאכל מע� החיי�, העליו�זהו זיו החיי� , עד�

,  אפשר כלל שיהיה בעול� החמרי והרוחנישאימפני , משו� רע
רק הכל בעתו, שו� דבר רע,מעשי ידי יוצר כל, השל� כל כ�
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העסק בפרק . והאלהי� עשה את האד� ישר, ובזמנו הוא א� טוב
זאת היא התשובה . בעשירה הוא היסוד של התשובה אל הט

רק , העולה למעלה מכל קנאת ע�,  שהיא העליונה,התחתונה
, ד� בתור האח הנעלה לכל אחיו יצורי שדיאמרוממת את ה

הכל למרומי .  ומתענגי� בהדר פעלו,היודעי� כול� את קונ�
בזה קונה הוא את ערובתו שלא ישפל וירד . הקודש הוא מתעלה

. חבל את עצמו ואת אחרי� מ,שלא יהפ� לכלי מות, מטה מטה
ללכת ע� האד� , ואור תורתו אשר לאר� נתנה', מוכרח הוא ש� ד

ר כבר נוקש בה שלמע� לא יפול בשוחה עמוקה א, בכל מורדותיו
 .וג� את בד� ברית� שלחתי אסירי� מבור אי� מי� בו. מימי קד�

העסק בפרק . והאלהי� עשה את האד� ישר, ובזמנו הוא א� טוב
זאת היא התשובה . שירה הוא היסוד של התשובה אל הטבע

רק , ל קנאת ע�העולה למעלה מכ, התחתונה שהיא העליונה
, לכל אחיו יצורי שדי, ד� בתור האח הנעלהאמרוממת את ה

הכל למרומי הקודש . היודעי� כול� את קונ� ומתענגי� בהדר פעלו
, בזה קונה הוא את ערובתו שלא ישפל וירד מטה מטה. הוא מתעלה

מוכרח הוא ש� . שלא יהפ� לכלי מות מחבל את עצמו ואת אחרי�
, ללכת ע� האד� בכל מורדותיו, ר� נתנהואור תורתו אשר לא', ד

וג� . ר כבר נוקש בה מימי קד�שא, למע� לא יפול בשוחה עמוקה
 .את בד� ברית� שלחתי אסירי� מבור אי� מי� בו

‚� ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-„� 

 
 בהעליוניות של א קשורוה הרי ו וקיומובהתהוותהמציאות 

 חלקי� כחות ולא, לא צללי�, לא שטחיות. המקוריות המציאותית
לשד , כי א� הופעת העצמיות, ה� עושי� את התוכ� המציאותי

כמו הוא המקור שמש� , רש פנימיותהומעמק ההויה מש, היש
נו� הרוחני יהח, אימו� הרצו�. אושר הנשמות, ההתהוות הנשמתית

מוכרח הוא להיות נשאב , המחשב, של האד� וכל היש המרגיש
יבא על ידי השגרה של קודש העילוי . משורש המקוריות העליונה

 . במילואו' על ידי הודעה והקראה של ש� ד, עליו�
, השולט בכחו העור והפראי בגופניות, אז יהפ� הרע שבמציאות

בכחות הסוערי� , בעולמי� הגולמיי�, בחומריות האד� וכל החי
, באי ידיעה להפלות בי� טוב לרע, ופועלי� בהגלמה והכללה

, התפשטות חיל ושט�, תנשאות עצמיתה, ובקישור ע� שאיפת רע
 כשהמקוריות � המטרה העדינה, הצדק, מבלי הבט אל היושר

והפלגי� הללו מוחשפי� . העליונה תזיל עליה פלגיה הרחבי�
בקדימת , מההתגלות של יסוד ההויה, ועומדי� ה� מאורה של תורה

ג� את יסוד , הכוללת את כל התכנית, הארת מטרתה האידיאלית
ע� , ע� כל המשכת פעולותיו, תכסיסוע� כל ,  שבישהרע והפרא

, ע� כל הכבדות, ע� כל אש התבערה, ע� כל הזע�, כל יצוריו
, ע� כל התהפוכות והזרות שלו, השגעו�, ע� כל העצלות, העפריות

כמה גדול ונשגב הוא אור החיי� של . על הכל נהרה מופיעה
דבק באור ה, וכמה נשגב ואדיר הוא הפועל העז, התגלות התורה

בי� , את השור והכלב,  את החמור הרע של הרשעה.תורה לשמה
, מדרי�, הרי הוא כובש, בי� בעול� ומלואו, תוהעצמיבגופניות 

ובקרב הכל רוח שכל , והכל שבי� לו לאוהבי�, מלמד ומעד�
 הרי היא ,הרשעה והעזות בעצמה, ואותה העצלות. מופיע

רה הגנוזה בנקודתה ותוכ� המט, מתפתחת ממוסרותיה, מתרוממת
האהבה , והזריזות, מתגלה עליה, ביסוד צור� התהוותה, הפנימית

אלפי רבבות , פורחות דוקא על ידי כחותיה�, וההכנעה המהוגנה
הסיגי� היותר זרי� מתפרדי� ,  מחשכי� הללו מתעדני�,חילי אורות

, נשרפי� ונאפסי�, המתנשאי� ללא צדק פורחי� ונופלי�, ונופלי�
ריח עד� של , ר מיסוד חידוש העולמי� מרח� על הכלורוח טהו

 ישבוע� המל� .  מקי� וחודר,של שמחת היצירה, חידוש העול�
והמלכה זו , בנשמת� של צדיקי� נמל� בבריאת עולמו, במלאכתו

בנעימת דודי� היא , פועלת את ערכיה, עושה היא את מהלכה
יקו� '  דדבר, הנה באה ונהיתה, בחדירה עליונה, מתגלה לידידי�

 .לעולמי�

 ·Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰ˆ˙-Âˆ˙( 

aehl rxd zelrzd 

 בהעליוניות של היא קשורה הרי בהתהוותה וקיומההמציאות 
 חלקיי�ולא כחות , לא צללי�, לא שטחיות. המקוריות המציאותית

לשד , כי א� הופעת העצמיות, ה� עושי� את התוכ� המציאותי
הוא המקור שמש� yכמו , נימיותהמשרש פ, מעמק ההויה, היש

החנו� הרוחני , אימו� הרצו�. אושר הנשמות, ההתהוות הנשמתית
מוכרח הוא להיות נשאב , המחשב, וכל היש המרגיש, של האד�

העילוי יבא על ידי השגרה של קודש . משורש המקוריות העליונה
 aehlאז יהפ� . במילואו' על ידי הודעה והקראה של ש� ד, עליו�
בחומריות , השולט בכחו העור והפראי בגופניות, שבמציאותהרע 

, בכחות הסוערי� ופועלי�, בעולמי� הגולמיי�, האד� וכל החי
ובקישור ע� , באי ידיעה להפלות בי� טוב לרע, בהגלמה והכללה

מבלי הבט אל , התפשטות חיל ושט�, התנשאות עצמית, שאיפת רע
העליונה תזיל עליה כשהמקוריות , המטרה העדינה, הצדק, היושר

והפלגי� הללו מוחשפי� ועומדי� ה� מאורה של . פלגיה הרחבי�
בקדימת הארת מטרתה , מההתגלות של יסוד ההויה, תורה

ג� את יסוד הרע והפרא , הכוללת את כל התכנית, האידיאלית
ע� , ע� כל יצוריו, ע� כל המשכת פעולותיו, תכסיסיוע� כל , שביש

ע� כל , העפריות, ע� כל הכבדות, רהע� כל אש התבע, כל הזע�
על הכל נהרה , ע� כל התהפוכות והזרות שלו, השגעו�, העצלות
, כמה גדול ונשגב הוא אור החיי� של התגלות התורה. מופיעה

את , הדבק באור תורה לשמה, וכמה נשגב ואדיר הוא הפועל העז
, העצמיתבי� בגופניות , את השור והכלב, של הרשעה, החמור הרע

והכל , מלמד ומעד�, מדרי�, הרי הוא כובש, � בעול� ומלואובי
, ואותה העצלות. ובקרב הכל רוח שכל מופיע, שבי� לו לאוהבי�

, מתפתחת ממוסרותיה, הרשעה והעזות בעצמה הרי היא מתרוממת
, ביסוד צור� התהוותה, ותוכ� המטרה הגנוזה בנקודתה הפנימית

פורחות דוקא , המהוגנההאהבה וההכנעה , והזריזות, מתגלה עליה
אלפי רבבות חילי אורות מחשכי� הללו , על ידי כחותיה�

המתנשאי� ללא , הסיגי� היותר זרי� מתפרדי� ונופלי�, מתעדני�
ורוח טהור מיסוד חידוש , נשרפי� ונאפסי�, צדק פורחי� ונופלי�

של שמחת , ריח עד� של חידוש העול�, העולמי� מרח� על הכל
בנשמת� של , ישבוע� המל� במלאכתו . היצירה מקי� וחודר

, והמלכה זו עושה היא את מהלכה, צדיקי� נמל� בבריאת עולמו
בחדירה , בנעימת דודי� היא מתגלה לידידי�, פועלת את ערכיה

 .יקו� לעולמי�' דבר ד, הנה באה ונהיתה, עליונה
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, עומד בזה העול� העתידאיננו , באופיו ומאוייו, האד� בכל מהותו

, כי א� בעול� ההוה, שיתגלה בו אור המשוה את הטוב ואת הרע
שהטוב והרע בה� ה� שני ערכי� שוני� , וג� העתיד הקרוב

 על כ� הוא אחוז במוסרות המוסר, ומתנגדי� מ� הקצה אל הקצה
zcde.אל העול� , ואת הכלל כולו,  והדר� המובילה את כל יחיד

חלט שערכי ההבדלה שבי� טוב לרע הגדול של הטוב המו
הוא , מתבטלי� בו מרוב טובו ותגבורת שפעת חייו האדירי�

, ההוה והעתיד המתיחס אליו, מפולש דוקא דר� אלה העולמי�
ומתוכ� בא הכל אל האורה העליונה של , שבה� הקוי� מובדלי�

רק התשובה היא ההערכה שעל . ודר� חיי� תוכחות מוסר. ההשויה
חיי ,  מוצב כולו בעתיד המאושר הרחוק, וכל היש,ד�ידה נעשה הא

 והתסיסה ,וש� באמת הטוב והרע משתוי� ,העול� הבא במילוא�
,  לערכי הטוב באותה המהירות הנפלאה„·Ú˙ÓÂשל הרע המתפר� 

 . וזדונות מתהפכות לזכיות, מכשירתו לתוכ� מרומ� מאד
 נובע ,מקור הספקנות על דבר הער� החיובי של הטוב והרע המוסרי

, הצופה אל העתיד הרחוק, הוא מהסקירה הפנימית הגנוזה בנשמה
העוקרת את , שמושגו הוא כלילות הטוב בצורה עליונה, הכולל כל

 כל מעשה וכל מפעל וכל תנועה שנעשה ונמצא, כל תוכ� רע מיסודו

 ‚Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ëˆ˙-˜˙(
wegxd xy ª̀ nd cizrd 

, איננו עומד בזה העול� העתיד, באופיו ומאוייו, מהותוהאד� בכל 
, כי א� בעול� ההוה, שיתגלה בו אור המשוה את הטוב ואת הרע

שהטוב והרע בה� ה� שני ערכי� שוני� , וג� העתיד הקרוב
, על כ� הוא אחוז במוסרות המוסר, ומתנגדי� מ� הקצה אל הקצה

 העול� הגדול של אל, ואת הכלל כולו, והדר� המובילה את כל יחיד
מרוב , שערכי ההבדלה שבי� טוב לרע מתבטלי� בו, הטוב המוחלט

הוא מפולש דוקא דר� אלה , טובו ותגבורת שפעת חייו האדירי�
, שבה� הקוי� מובדלי�, ההוה והעתיד המתיחס אליו, העולמי�

ודר� חיי� . של ההשויה, ומתוכ� בא הכל אל האורה העליונה
 היא ההערכה שעל ידה נעשה האד� רק התשובה. תוכחות מוסר

חיי העול� הבא , וכל היש מוצב כולו בעתיד המאושר הרחוק
, והתסיסה של הרע. וש� באמת הטוב והרע משתוי� ,במילוא�

, באותה המהירות הנפלאה,  לערכי הטובÂÚ˙ÓÂ„„המתפר� 
מקור . וזדונות מתהפכות לזכיות, מכשירתו לתוכ� מרומ� מאד

 החיובי של הטוב והרע המוסרי נובע הוא הספקנות על דבר הער�
, הצופה אל העתיד הרחוק, מהסקירה הפנימית הגנוזה בנשמה

העוקרת את , שמושגו הוא כלילות הטוב בצורה עליונה, הכולל כל
 כל מעשה וכל מפעל וכל תנועהונמצאת, כל תוכ� רע מיסודו
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 יאיר ,ואחרי הזיכו� והסרת הסיגי�. הכל עולה ליסוד הטוב, בעול�
באי� הבדל כלל , החיי� שבכל המפעלי� כול�התוכ� הטוב של אור 

רק טוב מוחלט , כי אי� שט� ואי� פגע, בי� טוב לרע,  לרשע˜Èˆ„בי� 
שיסוד , ועמ� כול� צדיקי� יאמר על כללות ההויה כולה. באמת

 .יסודה הוא כנסת ישראל בעומק תמציותה

ואחרי הזיכו� והסרת . הכל עולה ליסוד הטוב, שנעשה בעול�
, י� יאיר התוכ� הטוב של אור החיי� שבכל המפעלי� כול�הסיג

, כי אי� שט� ואי� פגע, בי� טוב לרע,  לרשעˆ„˜באי� הבדל כלל בי� 
יאמר על כללות ההויה , ועמ� כול� צדיקי�. רק טוב מוחלט באמת

 .בעומק תמציותה, שיסוד יסודה הוא כנסת ישראל, כולה

‡È˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‚Ò˜˙ ,·Ò˜˙ 

 
 תלויה היא במה שהיא ,גדולתה של הצדקות וחדותה הפנימית

 .אי� הזמני� חוצצי� בפניה. מוכשרת להיות צופיה את הטוב העתיד
וכל הרע והכיעור המקצר את , כל העובר הרי הוא כקצ� על פני מי�

והטוב  ,הנצח הוא מובטח אל הכלל כולו. הדעת הכל עובר הוא
כ� להתבלט ביותר בכמה ומו, המוחלט הוא מלא עול� ג� בהוה

שרגילה היא להיות נשואה על כל , ההתפתחות. שדרות בעתיד
 ,הרי היא מקור של כל צדקות, כשהיא מרחבת את תכנה, לשו�

. והיא משרה את הנוע� האלהי על כל נשמה, ישרות וקדושה
א� כ� הכל , מאחר שהכל מתפתח לטובה, החשבו� הוא פשוט

 והרי שביעת .ולטוב הגמורובכ� הכל מתוק� לסעודה , מתעלה
וחסד עליו� הול� הוא וניצוק בכל , הרצו� מהמציאות היא גלויה

, וזו היא מגמת מדת הטוב של צדיקי�. מילואה של הנשמה
 .  ואהבת העול� והבריות כול�,'שממלאת� אהבת ד
היא , כשמתגברת בלבו של צדיק יסוד עול�, מדת הטוב והחסד

עד עול� התיקו� היותר , ותר רחוקמגיעה באורה עד עומק העתיד הי
והוא . ש� לאורווכל ח,  וכל רע יהפ� לטוב,שכל מר יומתק, עליו�

שמדת הדי� ,  ועל כל סדרי העול� שבהוה,מתעלה על כל המעשי�
אבל הצדיק , מעכבת ועוצרת את הטוב שלא יתפשט בכל מילואו

שהיא מדת , ודבק הוא במדת טובו, הטוב הוא לעול� מתגבר על כל
המתגלה לו תמיד מהאור הגנוז לצדיקי� לעתיד , טוב העליו�ה

שמעמקי טובו הוא מה שלא יבצר מה� להשפיע את טוב� , לבוא
להיות טוב ומטיב , כפי חשק הטוב בפנימיותו, בהתרחבות גדולה

 . לרעי� ולטובי�
שאז האד� הוא מלא , כשמדת הטוב העליונה מתגברת בתו� הלב

, מהל� הקדוש הזה בשו� רעיו� אחראי� לעכב את ה, חסד וסליחה
כי מרגעי אורה אלו רוח הקודש , המצמצ� את הטוב ואת החסד

ומהטוב המוחלט המוזרח בנשמה אחת במדה , מתפשטת בעול�
, הרחוקות והקרובות, הקטנות ע� הגדולות, הנשמות כול�, גדולה

 .מתמתקות

 „Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡˜˙-·˜˙( 

cizrd aehd zitv 

לתה של הצדקות וחדותה הפנימית תלויה היא במה שהיא גדו
, אי� הזמני� חוצצי� בפניה. מוכשרת להיות צופיה את הטוב העתיד

וכל הרע והכיעור המקצר את , כל העובר הרי הוא כקצ� על פני מי�
והטוב  ,הנצח הוא מובטח אל הכלל כולו. הדעת הכל עובר הוא

התבלט ביותר בכמה ומוכ� ל, המוחלט הוא מלא עול� ג� בהוה
שרגילה היא להיות נשואה על כל , ההתפתחות. שדרות בעתיד

הרי היא מקור של כל צדקות , כשהיא מרחבת את תכנה, לשו�
. והיא משרה את הנוע� האלהי על כל נשמה, ישרות וקדושה

א� כ� הכל , מאחר שהכל מתפתח לטובה, החשבו� הוא פשוט
והרי שביעת , ב הגמורולטו, ובכ� הכל מתוק� לסעודה, מתעלה

וחסד עליו� הול� הוא וניצוק בכל , הרצו� מהמציאות היא גלויה
, וזו היא מגמת מדת הטוב של צדיקי�. מילואה של הנשמה
מדת הטוב . ואהבת העול� והבריות כול�' שממלאת� אהבת ד

היא מגיעה באורה , כשמתגברת בלבו של צדיק יסוד עול�, והחסד
שכל , עד עול� התיקו� היותר עליו�, וקעד עומק העתיד היותר רח

והוא מתעלה על כל . וכל חש� לאור, מר יומתק וכל רע יהפ� לטוב
שמדת הדי� מעכבת ועוצרת , המעשי� ועל כל סדרי העול� שבהוה

אבל הצדיק הטוב הוא לעול� , שלא יתפשט בכל מילואו, את הטוב
, ו�שהיא מדת הטוב העלי, ודבק הוא במדת טובו, מתגבר על כל

שמעמקי , המתגלה לו תמיד מהאור הגנוז לצדיקי� לעתיד לבוא
טובו הוא מה שלא יבצר מה� להשפיע את טוב� בהתרחבות 

להיות טוב ומטיב לרעי� , כפי חשק הטוב בפנימיותו, גדולה
שאז האד� , כשמדת הטוב העליונה מתגברת בתו� הלב. ולטובי�

ש הזה בשו� אי� לעכב את המהל� הקדו, הוא מלא חסד וסליחה
כי מרגעי אורה אלו רוח , המצמצ� את הטוב ואת החסד, רעיו� אחר

המוזרח בנשמה אחת , ומהטוב המוחלט, הקודש מתפשטת בעול�
הרחוקות , הקטנות ע� הגדולות, הנשמות כול�, במדה גדולה

 .מתמתקות, והקרובות
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ט את הבטת חייו העדינות הנפשית היא מרגילה את האד� להבי

ר אחלהיות מאושר באושר העול� שיבא , ואידיאליו למרחוק
. אריכות הזמ� אינו חוצ� כלל בעד הנפש העדינה. שיתתק� לגמרי

 כיו� שהיא .המנוחה האידיאלית שואלת על המציאות המגמתית
, כבר היא מלאה אושר פנימי, מוצאה מטרה רוממה בכללות ההויה

 . א להומנוחתה האצילית רכושה הי
טהרה מדותית ומעשית צרי� האד� כדי שלא תעוכר ההופעה 

וזאת הטהרה . למע� יוכל להרגיש יפה את עד� העתיד, השכלית שלו
. היא הגורמת שיסוד עול� הבא נעו� הוא באושר של תחית המתי�

רק היא היא הממתקת , הכללית שיעשה לעולמו' הבטחו� בישועת ד
נפרעת כלל ממה שאי� היחיד ואי� השמחה , את כל החיי� כול�

מלא חפ� . בטוח בעצמו על דבר גורלו ביחש לאושר הגדול ההוא
, שהעול� הוא מתוק� לאושר, לב הוא בידעו שהטובה עתידה לבוא

'  לולא האמנתי לראות בטוב ד.שהמציאות כדאית היא להברא
יודע אני , ה"אמר דוד לפני הקב, למה נקוד על לולא, באר� חיי�

אבל איני יודע א� , שכר טוב לצדיקי� לעתיד לבאשאתה משל� 
אושר הבא , שר ודאיוובכל זאת הוא מאושר א. יהיה חלקי עמה�

את התיאוריה , התופסת תמיד את המציאות, מתו� שאיפה אצילית
 .הכללית

 ‰Î ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚˜˙-„˜˙( 

cizrd ocr 

 חייו העדינות הנפשית היא מרגילה את האד� להביט את הבטת
ר אח, להיות מאושר באושר העול� שיבא, ואידיאליו למרחוק

. אריכות הזמ� אינו חוצ� כלל בעד הנפש העדינה. שיתתק� לגמרי
כיו� שהיא , המנוחה האידיאלית שואלת על המציאות המגמתית

, כבר היא מלאה אושר פנימי, מוצאה מטרה רוממה בכללות ההויה
רה מדותית ומעשית צרי� טה. ומנוחתה האצילית רכושה היא לה

למע� יוכל להרגיש , האד� כדי שלא תעוכר ההופעה השכלית שלו
שיסוד עול� הבא , וזאת הטהרה היא הגורמת. יפה את עד� העתיד

, הכללית' הבטחו� בישועת ד. נעו� הוא באושר של תחית המתי�
ואי� , רק היא היא הממתקת את כל החיי� כול�, שיעשה לעולמו

לל ממה שאי� היחיד בטוח בעצמו על דבר גורלו השמחה נפרעת כ
מלא חפ� לב הוא בידעו שהטובה . ביחש לאושר הגדול ההוא

שהמציאות כדאית היא , שהעול� הוא מתוק� לאושר, עתידה לבוא
למה נקוד על , באר� חיי�'  לולא האמנתי לראות בטוב ד.להברא

 יודע אני שאתה משל� שכר טוב, ה"אמר דוד לפני הקב, לולא
ובכל . אבל איני יודע א� יהיה חלקי עמה�, לצדיקי� לעתיד לבא

, אושר הבא מתו� שאיפה אצילית, זאת הוא מאושר אשר ודאי
 .את התיאוריה הכללית, התופסת תמיד את המציאות
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ככה אי� אד� יכול לשאוב נחת ותנחומי� , כפי האוט� הגופני

 איננו יכול ,ונפשבולפי הפירוד , מהעתיד המאושר של העול�
כי האור ,  כי באמת הרי הוא הוה.לחוש את אותו האושר העתיד

א� כ� העול� ולמעלה ממנו , האלהי לעול� הרי הוא במילואו וטובו
,  ואי� לא ישמח ויעלוז כל יש ברוב העונג,הכל טוב, הכל מאושר
שכל מה שהוא חו� לו ומשולל מטובו אינו נחשב , ברוב הטוב

 אינו ,וג� זה היש הדמיוני משולל הטוב. קלפת השו� ולאפס ממשל
יותר חסו� ויותר , כי א� נושא להבלטת אור הטוב ברוח יותר בולט

 .רענ�

 ÂÎ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„˜˙( 

deda cizrd xy` 

ככה אי� אד� יכול לשאוב נחת ותנחומי� , כפי האוט� הגופני
 איננו יכול לחוש הנפשירוד ולפי הפי, מהעתיד המאושר של העול�

כי האור האלהי , כי באמת הרי הוא הוה, את אותו האושר העתיד
א� כ� העול� ולמעלה ממנו הכל , לעול� הרי הוא במילואו וטובו

ברוב , ואי� לא ישמח ויעלוז כל יש ברוב העונג. הכל טוב, מאושר
 `l`שכל מה שהוא חו� לו ומשולל מטובו אינו נחשב , הטוב

וג� זה היש הדמיוני משולל הטוב אינו . השו� ולאפס ממשלקלפת 
יותר חסו� ויותר , ברוח יותר בולט, כי א� נושא להבלטת אור הטוב

 .רענ�
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 אותה נקודת הרע הצריכה jezn שא�, מדי� קל וחומר נלמד

להמצא בשיפוליה של ההויה כדי לבס� על ידה בסו� את כל אוצר 
עד כדי , ת כל כ� הרבה להאפיל את הנגהי� העליוני�גורמ, הטוב

המצאת הגבולי� של השלילות וההעדרי� בכל הערכי� הגשמיי� 
מגמת כל , ומלא כל, שהוא קוד� לכל, הנוע� הטוב, והרוחניי�

וכל מה שהאד� .  מתפלש בכל היש,כמה הוא חודר, ואחרית כל
,  הטובהרי הוא מתמלא בכל מילוי, מסתכל יותר בקל וחומר זה

ערכי החיי� המוסריי� והמעשיי� שלו מתעלי� , ונשמתו מתעלה
 .ולבקר בהיכלו' ע� דולחזות בנ, ומתעדני� על ידי אותו נוע� הטוב

 ÊÎ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰˜˙( 

illkd mrpd 

שא� אותה נקודת הרע הצריכה להמצא , מדי� קל וחומר נלמד
, � את כל אוצר הטובכדי לבס� על ידה בסו, בשיפוליה של ההויה

עד כדי המצאת , גורמת כל כ� הרבה להאפיל את הנגהי� העליוני�
הגשמיי� , הגבולי� של השלילות וההעדרי� בכל הערכי�

מגמת כל , ומלא כל, שהוא קוד� לכל, הנוע� הטוב, והרוחניי�
וכל מה שהאד� . מתפלש בכל הישeכמה הוא חודר , ואחרית כל

,  הרי הוא מתמלא בכל מילוי הטוב,מסתכל יותר בקל וחומר זה
, ערכי החיי� המוסריי� והמעשיי� שלו מתעלי�, ונשמתו מתעלה

 .ולבקר בהיכלו' לחזות בנע� ד, ומתעדני� על ידי אותו נוע� הטוב
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כ� , כש� שההויה המוחשית היא טבועה על התנועה התדירית

 שמח הוא .לתי פוסקתההויה הרעיונית טבועה היא על השמחה הב
מעכבי� חלקיי� . שמחה היא ההויה הפנימית כולה, העול�

ומעכבי� כדוגמת� בעול� הפנימי , משביתי� תנועה חלקית
יורד הוא רוח החיי� מתנועת שמחתו . משביתי� את השמחה

על ידי ההשבתות של אסורו בעבודת החיי� הטבעיי� , העצמית
שהוא , תקוות אושר משלי� הוא את חוסר שמחתו ב.הגלמיי�

 את , מדי גדלו,ומכיר ביותר,  הול� הרוח ומתגדל.מצייר� לפי מצבו
 עד שהוא מתגדל .ונקודת שמחתו יורדת, האפסיות שבתקוות הללו

, עד שהוא מכיר שאי� כל סבה להשבתת השמחה המקורית, כל כ�
ואיננו נזקק עוד לרק� ציורי , שמחת מעו� עולמי�, השמחה ההויית

 . וישישו בשמחהאלהי�וצדיקי� ישמחו יעלצו לפני . לי�תקוות נוב

 ÁÎ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Â˜˙( 

zixewnd dgnyd 

כ� , כש� שההויה המוחשית היא טבועה על התנועה התדירית
שמח הוא , ההויה הרעיונית טבועה היא על השמחה הבלתי פוסקת

מעכבי� חלקיי� . שמחה היא ההויה הפנימית כולה, העול�
ומעכבי� כדוגמת� בעול� הפנימי , יתי� תנועה חלקיתמשב

יורד הוא רוח החיי� מתנועת שמחתו . משביתי� את השמחה
על ידי ההשבתות של אסורו בעבודת החיי� הטבעיי� , העצמית
שהוא , משלי� הוא את חוסר שמחתו בתקוות אושר, הגלמיי�

 את ומכיר ביותר מדי גדלו, הול� הרוח ומתגדל, מצייר� לפי מצבו
עד שהוא מתגדל , ונקודת שמחתו יורדת, האפסיות שבתקוות הללו

, עד שהוא מכיר שאי� כל סבה להשבתת השמחה המקורית, כל כ�
ואיננו נזקק עוד לרק� ציורי , שמחת מעו� עולמי�, השמחה ההויית

 . וישישו בשמחה'דוצדיקי� ישמחו יעלצו לפני . תקוות נובלי�
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 .מצד עצמו'  מה שמתענגי� על העונג של ד,ונג היותר גדול הואהע

וכל . א� על גב דלא תפיס בשו� מחשבה, באיזה תפיס ברעותא דל
 ה� כדי לפתח שבילי� ,מגמת השכליות התורניות והעבודות כול�

ומדרגותיו אי� לה� ,  שאי� ק� להעילויי� שבו,לעונג בהיר עליו� זה
 מציירת נט� אחד מעד� עליו� ובכל עת שהנשמה. תכלית וק�

. ואור האהבה ממנו הוא נובע,  נעשית מדושנת עונג,שבעליוני� זה
 שכל ,המתגלה באהבה בתענוגי�, ושיר השירי� מיוסד על נקודה זו

. עדוני עולמי� ה� רק ניצוצי� קלי� מאור זוהר עד� נחלי תענוגיה
 עי� לא ראתה אלהי� זולת� יעשה, אשרי המחכה לאור עד� זה

 .למחכה לו

 ËÎ ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ê˜˙( 

oeilrd bprd 

 .מצד עצמו' העונג היותר גדול הוא מה שמתענגי� על העונג של ד
וכל . א� על גב דלא תפיס בשו� מחשבה, זה תפיס ברעותא דלבא

מגמת השכליות התורניות והעבודות כול� ה� כדי לפתח שבילי� 
ומדרגותיו אי� לה� , לויי� שבולעונג בהיר עליו� זה שאי� ק� להעי

ובכל עת שהנשמה מציירת נט� אחד מעד� עליו� . תכלית וק�
ואור האהבה ממנו הוא ,  זה נעשית מדושנת עונג163.שבעליוני�

המתגלה באהבה , ושיר השירי� מיוסד על נקודה זו. נובע
שכל עדוני עולמי� ה� רק ניצוצי� קלי� מאור זוהר עד� . בתענוגי�

עי� לא ראתה אלהי� , אשרי המחכה לאור עד� זה. הנחלי תענוגי
 .יעשה למחכה לו, זולת�
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 ושיקוק , ועונג אהבה,'המצב המאושר הוא המצב הנפשי שנוע� ד

על בסיס זה .  מופיע בתו� הנשמה במצב של מנוחה וקביעות,עליו�
. חבי�והענוגי� העליוני� הולכי� ומתר, הול� ומתרחב שפע הדעת

והנשמה הולכת ,  כל המדות מתמתקות,משפע ברכה עליונה זו
וכל החיי� וכל כחות ההויה שיש , וכל הנשמות כול�, ונעשית עדינה

, הולכות ה� ומתברכות, לה� שייכות להנשמה המאושרה הזאת
להעמיד את העול� יותר ויותר . ומתו� כ� העול� כולו מתבר�

ולה וכל חכמת החיי� צריכה הפוליטיקה כ, במצב מאושר זה
' ע� אשר ד, היותר קרוב לצעדי עליו� אלה הוא ישראל. להתכוי�
 להמתיק על ידי , וצדיקי ישראל צריכי� לשו� כל מעינ�.קרוב לו

זאת היא . מתיקות� הפנימית את הנשמות כול� של כל ישראל
 ומפעלות, תוצאה היותר ישרה מהכוונות היותר שלמות של התפלה

ונוהרי� אל ' הנגשי� אל ד, די� לאנשי הסגולה המיוח,היחודי�
וחסידי� ואנשי מעשה מצרפי� זיו קדוש זה לשמחה של . טובו
 .להגשי� את האור בחיי�, מצוה

 Ï ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Á˜˙( 
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ועונג אהבה ושיקוק ' שנוע� ד, המצב המאושר הוא המצב הנפשי
על בסיס זה . חה וקביעותעליו� מופיע בתו� הנשמה במצב של מנו

. והענוגי� העליוני� הולכי� ומתרחבי�, הול� ומתרחב שפע הדעת
והנשמה הולכת , משפע ברכה עליונה זו כל המדות מתמתקות

, וכל החיי� וכל כחות ההויה, וכל הנשמות כול�, ונעשית עדינה
הולכות ה� , שיש לה� שייכות להנשמה המאושרה הזאת

להעמיד את העול� יותר . ל� כולו מתבר�ומתו� כ� העו, ומתברכות
צריכה הפוליטיקה כולה וכל חכמת החיי� , ויותר במצב מאושר זה

' ע� אשר ד, היותר קרוב לצעדי עליו� אלה הוא ישראל. להתכוי�
על ידי , וצדיקי ישראל צריכי� לשו� כל מעינ� להמתיק, קרוב לו

 היא זאת. את הנשמות כול� של כל ישראל, מתיקות� הפנימית
, תוצאה היותר ישרה מהכוונות היותר שלמות של התפלה

' הנגשי� אל ד,  המיוחדי� לאנשי הסגולה164. היחודי�ומפעולות
וחסידי� ואנשי מעשה מצרפי� זיו קדוש זה . ונוהרי� אל טובו
 .להגשי� את האור בחיי�, לשמחה של מצוה
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הנוע� העליו� של עול� מתגלה , הכלליות, במחשבות הגדולות

 וכל ,וברעיונות ועצות המוסר וההדרכה המדותית, אור הבינה, הבא
, והשפעת הטוב המיסד עול�,  מתגלה זיו השלו�,פרטיה של תורה

בחיי שעה ,  בחיי היחיד ובחיי החברה,ומכינו להיות עומד וחי
וצדיקי� .  והיינו דרכיה דרכי נע� וכל נתיבותיה שלו�.ובחיי עול�

ומטיילי� מנתיב לדר� , מדר� לנתיב,כי� תמיד מחיל אל חילהול

 ‡Ï ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ë˜˙( 
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מתגלה הנוע� העליו� של עול� , הכלליות, במחשבות הגדולות
ה המדותית וכל וברעיונות ועצות המוסר וההדרכ, אור הבינה, הבא

, המיסד עול�, והשפעת הטוב, פרטיה של תורה מתגלה זיו השלו�
בחיי שעה ובחיי , ומכינו להיות עומד וחי בחיי היחיד ובחיי החברה

וצדיקי� . והיינו דרכיה דרכי נע� וכל נתיבותיה שלו�, עול�
ומטיילי� מנתיב לדר�,מדר� לנתיב,הולכי� תמיד מחיל אל חיל
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, ומתענגי� על רוב שלו�, וטועמי� את הנוע� בכל עדניו, בעילויי�
ומרבי� , אל הנוע�, והמנוחה שבאה לרגליו, ועולי� מ� השלו�

ושלו� בעול� המעשה ובחיי , נוע� בעול� הרוחני ובחיי הנשמות
 . ברכה לישראל אלא השלו�ה כלי מחזיק"ולא מצא הקב. הגויות

 ,ומה היא עצ� הברכה, עצ� הברכה, ומה מונח בתו� הכלי ההוא
, כאשר הביאו אליו, ברכת משה שבר� את עושי המשכ�, זהו הנוע�

' ויהי נע� ד, ומה ברכה ברכ�, אותו' וראה שעשו ככל אשר צוה ד
יהי רצו� שתשרה שכינה במעשי , וכ� אמר לה�, אלהינו עלינו

מקור , רחובות הנהר, אוצר הנוע�, היא שכינה העליונהו. ידיכ�
פת וומתוקי� מדבש ונ, הנחמדי� מזהב ומפז רב. התורה בכל נועמה

 .צופי�

, ומתענגי� על רוב שלו�, עמי� את הנוע� בכל עדניווטו, בעילויי�
ומרבי� , אל הנוע�, והמנוחה שבאה לרגליו, ועולי� מ� השלו�

ושלו� בעול� המעשה ובחיי , נוע� בעול� הרוחני ובחיי הנשמות
, ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלו�"ולא מצא הקב. הגויות

 עצ� הברכה ומה היא, עצ� הברכה, ומה מונח בתו� הכלי ההוא
, כאשר הביאו אליו, ברכת משה שבר� את עושי המשכ�, זהו הנוע�

' ויהי נע� ד, ומה ברכה ברכ�, אותו' וראה שעשו ככל אשר צוה ד
יהי רצו� שתשרה שכינה במעשי , וכ� אמר לה�, אלהינו עלינו

מקור , רחובות הנהר, אוצר הנוע�, והיא שכינה העליונה. ידיכ�
ומתוקי� מדבש ונפת  נחמדי� מזהב ומפז רבה. בכל נועמה, התורה
 .צופי�

ÂÙ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

הכל הוא חלקי , כל המתעורר בעול� מדור דורי� עד אחרית
עד . שהולכות ומצטרפות ליצירה שלמה, שאיפות וחלקי הכרות

יש , המכנסת את הכל אל שלמותה, שלא באה הצורה המשלימה
אבל . קודש וחול, הטומאה וטהר, אמת ושקר, בה� טוב ורע

שיהיה מבורר כל אלה , כשיופיע האור של ההתאחדות הכוללת
, לאמת, אז הכל יוכר לטוב, השאיפות וחלקי ההכרות למה ה� באות

 .שכולו טוב,  עול� שכולו שבת.ולקודש, לטהרה

 ·Ï ÈÏÏÎ‰ ·ÂË‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'È˜˙( 

הכל הוא חלקי , כל המתעורר בעול� מדור דורי� עד אחרית
עד . שהולכות ומצטרפות ליצירה שלמה, יפות וחלקי הכרותשא

יש , המכנסת את הכל אל שלמותה, שלא באה הצורה המשלימה
אבל . קודש וחול, טומאה וטהרה, אמת ושקר, בה� טוב ורע

שיהיה מבורר כל אלה , כשיופיע האור של ההתאחדות הכוללת
,  לאמת,אז הכל יוכר לטוב, השאיפות וחלקי ההכרות למה ה� באות

 .שכולו טוב, עול� שכולו שבת, ולקודש, לטהרה
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כי א� עילוי הוא , אי� מהלכו לבטלה, בחזיו� כל כח הול� ומתעלה

 ודאי אי� אנו ,את התוכיות העצמית של כל מצוי וכל כח. לו
ויכולי� אנו לצייר כי ג� במקו� האילמות הגמורה הנראית , רי�מכי
בי� ,  בי� מצד עצמו,וער� יש להעילוי. ש� בפני� חיי� מפכי�, לנו

ובכל מה , כל מה שיש בכל אט� .מצד צירופו אל הישי� האחרי�
קל וחומר בכל דומ� מצויר , בכל ניד כל דהו, שהוא קט� מה�

וקל וחומר עוד יותר בכל , לול בכל דבר משוכלל איזה שכ,בצורה
הכל , הכל הול� ושוט�, ובכל חי למינהו, בכל צמח, האורגני�

כי א� ג� בקו , חילו� הצורות לא במעגל סובב הוא לבדו. מתעלה
כל , כל משורר נאמ�, וכל חודר פנימי. שאי� ק� לעליותיו, עולה

וקל וחומר ,  פוגש הוא את כל היש בעליותיו,מקשיב ברוח הקודש
ועל אחת כמה וכמה , וכל שכ� ללאומי� ונשמותיה�, אד�ל

ובכל תוק� ויתרו� לכללות כל העולמי� , לעולמי� שלמי�
ג� הירידות עליות ,  העליות הולכות בלא הר� בכל עולה.יותיוההו

, ולפי איזו� החכמה והמשרי�, ולפי התו� והיושר. הנה בפנימיות
, שמה ועז חביונהלפי רו� הנ, הקדושה והדבקות האלהית הטהורה

, קול קולי קולות של עולמי� עולי�, ככה מוקשב הוא קול העולי�
עולה פנימיות , עולי� בשכלול�, עולי� בבנינ�, ית�יעולי� בהו

הכל , הכל מצטר� ומזדכ�,  הכל עולה.חית� ג� בחרבנ� ונתוצ�
ע� כל , לה זו ישראל קושביוקשב תה. נות� פאר לחי העולמי�

, עמ�, חיות שרפי� ואופני קדש ה� חבריו, עולההעולמי� הרי הוא 
, בעומק נשמתו, הרוח החיה בתולדתו. ישא' גאו� ד, ע� כול� יחד

בכל נפלאות עול� אשר חזו עיניו , באמונתו, המתראה בתורתו
ע� זו . �הת עולמי עולמי� יריכוז כל מלא עלי, ואשר עוד יחזו

 .יצרתי לי תהלתי יספרו

 ‡ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"˜ÓÚ ·  'ÂË˜˙-ÊË˜˙( 
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כי א� עילוי הוא , אי� מהלכו לבטלה, בחזיו� כל כח הול� ומתעלה
בי� מצד צירופו אל הישי� , וער� יש להעילוי בי� מצד עצמו. לו

 את התוכיות העצמית של כל מצוי וכל כח ודאי אי� אנו .האחרי�
הגמורה כי ג� במקו� האילמות , ויכולי� אנו לצייר, מכירי�

ובכל , כל מה שיש בכל אט�. ש� בפני� חיי� מפכי�, הנראית לנו
קל וחומר בכל דומ� מצויר , בכל ניד כל דהו, מה שהוא קט� מה�

וקל וחומר עוד יותר בכל , בצורה בכל דבר משוכלל איזה שכלול
הכל , הכל הול� ושוט�, ובכל חי למינהו, בכל צמח, האורגני�

כי א� ג� בקו , מעגל סובב הוא לבדוחילו� הצורות לא ב. מתעלה
כל , כל משורר נאמ�, וכל חודר פנימי. שאי� ק� לעליותיו, עולה

וקל וחומר , מקשיב ברוח הקודש פוגש הוא את כל היש בעליותיו
ועל אחת כמה וכמה , וכל שכ� ללאומי� ונשמותיה�, לאד�

, ובכל תוק� ויתרו� לכללות כל העולמי� וההויות, לעולמי� שלמי�
ג� הירידות עליות הנה , בכל עולה, העליות הולכות בלא הר�

, ולפי איזו� החכמה והמשרי�, ולפי התו� והיושר. בפנימיות
, לפי רו� הנשמה ועז חביונה, הקדושה והדבקות האלהית הטהורה

, קול קולי קולות של עולמי� עולי�, ככה מוקשב הוא קול העולי�
עולה פנימיות , בשכלול�עולי� , עולי� בבנינ�, עולי� בהוית�

הכל , הכל מצטר� ומזדכ�, הכל עולה, חית� ג� בחרבנ� ונתוצ�
ע� כל , וקשב תהלה זו ישראל קושב. נות� פאר לחי העולמי�
, עמ�, חיות שרפי� ואופני קדש ה� חבריו, העולמי� הרי הוא עולה

, בעומק נשמתו, הרוח החיה בתולדתו. ישא' גאו� ד, ע� כול� יחד
בכל נפלאות עול� אשר חזו עיניו , באמונתו, ורתוהמתראה בת

ע� זו . הואריכוז כל מלא עלית עולמי עולמי� , ואשר עוד יחזו
 .יצרתי לי תהלתי יספרו
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לחוש על ידה את היצירה לא כדבר שכבר , ההופעה שבאה לאד�

מתפתח , מתעלה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהוה, נגמר ונעשה
, זו היא שמעלה אותו מתחת השמש למעלה מ� השמש ,ומ�ומתר

, שהכל מתחדש, ממקו� שאי� כל חדש למקו� שאי� כל יש�
ועל ידי אספקלריא . ששמחת שמי� ואר� הוה בו כיו� שנבראו בו

, ובהתולדה הכללית והאנושית, בהירה זו מביטי� בכל העולמות
ויו� . י�ובכל המאורעות של כל הזמנ, בגורל החיי� של כל יצור

הוא יו� שהחידוש , שבו מאירה מנוחת העולמי�, שכולו שבת
 כי חמדת ,שאינו צרי� גמר ותכלית, השופע תדיר היא תכונת יצירתו

 .מקור כל הברכות, כליל תפארת, ימי� הוא

 · ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÈ˜˙( 

icinzd yecgd 

שכבר לא כדבר , לחוש על ידה את היצירה, ההופעה שבאה לאד�
מתפתח , מתעלה, אלא כדבר שהוא תמיד מתהוה, נגמר ונעשה

, זו היא שמעלה אותו מתחת השמש למעלה מ� השמש ,ומתרומ�
, שהכל מתחדש, למקו� שאי� כל יש�, ממקו� שאי� כל חדש

ועל ידי אספקלריא . כיו� שנבראו בו, ששמחת שמי� ואר� הוה בו
, לית והאנושיתובהתולדה הכל, בהירה זו מביטי� בכל העולמות

ויו� . ובכל המאורעות של כל הזמני�, בגורל החיי� של כל יצור
הוא יו� שהחידוש , שבו מאירה מנוחת העולמי�, שכולו שבת

כי חמדת . שאינו צרי� גמר ותכלית, השופע תדיר היא תכונת יצירתו
 .מקור כל הברכות, כליל תפארת, ימי� הוא
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 על דבר התסיסה התדירה ,דירי� שחכמת הסוד אומרתהשנויי� הת

ה� ה� המבארי� ,  שבעולמות הרוחניי�, רבת השלמות,והמופלגה
שבעול� , רבת העליליה, לנו את התמונה של התנועה הבלתי פוסקת

הנראה כמו נח , עד שג� הדומ�, נות שאנו פוני�יבכל פ, החמרי
, רות בכל רגעאיננו באמת כי א� מלא תנועות בלתי ספו, ושוקט

ההול� ומתנענע בי� הזרמי� אשר , בכל חלק היותר קט� מחלקיו
הפועלי� תמיד את פעולותיה� רצוא , לכח המוש� וכח הדוחה

וההתקשרות העצמית שבי� המציאות השכלית . ושוב בלא הר�
, זהו דבר מוסבר מאד, ובי� ההתגלמות החמרית, הרוחנית העצמית

 .תמיד לאורהשכל בעל דעה מקפת וחודרת יל� 

 ‚ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÈ˜˙( 

zwqet izlad drepzd 

שחכמת הסוד אומרת על דבר התסיסה התדירה , השנויי� התדירי�
ה� ה� המבארי� , והמופלגה רבת השלמות שבעולמות הרוחניי�

שבעול� , רבת העליליה, לנו את התמונה של התנועה הבלתי פוסקת
הנראה כמו נח , עד שג� הדומ�, �בכל פנות שאנו פוני, החמרי
, בכל רגע, איננו באמת כי א� מלא תנועות בלתי ספורות, ושוקט

בי� הזרמי� אשר , ההול� ומתנענע, בכל חלק היותר קט� מחלקיו
רצוא , הפועלי� תמיד את פעולותיה�, לכח המוש� וכח הדוחה

וההתקשרות העצמית שבי� המציאות השכלית . בלא הר�, ושוב
, זהו דבר מוסבר מאד, ובי� ההתגלמות החמרית, העצמיתהרוחנית 

 .שכל בעל דעה מקפת וחודרת יל� תמיד לאורה

615

ÁÓ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ÊÙ˜˙ 

 
 מקרי ההויה הכללית למקרה האד� והחי lk למה לא יהיו מתדמי�

. למה לא תתבאר ההויה כולה על פי החלק הנראה ממנה, היחידי
עולה ויורדת וחוזרת , מקוה, פתלמה לא תהיה ההויה כולה שוא

שהיא מתגדלת לפי חוגה , בהרגשה פנימית ובהשכלה מלאה, ועולה
למה לא יצויר . הגדול כדוגמתו של האד� לפי ערכו והחי לפי ערכו

ולמה לא יוכל החלק הטוב בכל , בחטיבה אחת שלמה לנו הכל
למה לא יבוקש אור . מקו� שהוא נמצא להאיר לעצמו ולכלל כולו

למה לא . נות החיי�ילמה לא תתפלש השמחה בכל פ, כל מקו�ב' ד
 כל ,השאלות הללו ודוגמת�. תתגבר תשוקת הטוב על כל עז וגבורה

כ� ה� , ביותר גבורה וחריפות, מה שה� נשאלות ביותר עזיזות
 . וה� מביאות את המסקנא הדרושה, ממלאות את תביעת�

ומתעלה , עלותשהוא שוא� להת, הדי� נות� שיש נשמה לכל ניצו�
 שהיא ,וקל וחומר לכל בריה,  תמידשמופעעל ידי אור חסד עליו� 

 של רובתאבי� , בכל גו� של הויה שהיא נמצאת, הולכת ומתעלה
כמיני� ,  וכל מי� ממיני החלוקה. בי� מחו� לגו�,פעולה בגו�

 כל מושג ,עמי� ולשונות, וקל וחומר אנשי� ומשפחות, ופרטיה�
וקל וחומר עולמי� , שהיא הולכת ומתעלה ,כולל יש לו נשמתו

חיי� ה� , הולכי� ומתעלי�,  שה� הולכי� ומתנשאי�,שלמי�
ואחרי כ� כל , בשימוש� הגופני עד הזמ� שנשמת� משתלמת

 העליו� מכל ,ובצרור החיי� הכללי, הרוחניות שבה� מתעלה
 ה� נצררי� בכל כחותיה� הכלליי� ,נחיצות של גו� ועול� מקומי

 וכשאנו רואי� במחזה כמה עולמי� לאי� תכלית כבר היו .והפרטיי�
אנו יודעי� מזה כמה עד� ואור עליו� מקבלי� האורות , לפנינו

ואור עד� זה באיזה צורה , הרוחניי� הכלליי� שלה� בכל פרטיה�
 .הוא משות� לכולנו יחד

 „ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÈ˜˙-Î˜˙( 

dlrznd lkd znyp 

י� מקרי ההויה הכללית למקרה האד� והחי למה לא יהיו מתדמ
. למה לא תתבאר ההויה כולה על פי החלק הנראה ממנה, היחידי

וחוזרת , עולה ויורדת, מקוה, למה לא תהיה ההויה כולה שואפת
שהיא מתגדלת לפי , ובהשכלה מלאה, בהרגשה פנימית, ועולה

 למה. והחי לפי ערכו, כדוגמתו של האד� לפי ערכו, חוגה הגדול
ולמה לא יוכל החלק הטוב , בחטיבה אחת שלמה לא יצויר לנו הכל

למה לא יבוקש . בכל מקו� שהוא נמצא להאיר לעצמו ולכלל כולו
למה . למה לא תתפלש השמחה בכל פנות החיי�, בכל מקו�' אור ד

השאלות הללו ודוגמת� . לא תתגבר תשוקת הטוב על כל עז וגבורה
כ� ה� , ביותר גבורה וחריפות, כל מה שה� נשאלות ביותר עזיזות

הדי� נות� . וה� מביאות את המסקנא הדרושה, ממלאות את תביעת�
ומתעלה על ידי אור , שהוא שוא� להתעלות, שיש נשמה לכל ניצו�

וקל וחומר לכל בריה שהיא הולכת ,  תמידשמופיעחסד עליו� 
 של פעולה בתארבי� , בכל גו� של הויה שהיא נמצאת, ומתעלה
, כמיני� ופרטיה�, וכל מי� ממיני החלוקה, י� מחו� לגו�בגו� ב

כל מושג כולל יש לו . עמי� ולשונות, וקל וחומר אנשי� ומשפחות
וקל וחומר עולמי� שלמי� שה� , נשמתו שהיא הולכת ומתעלה

חיי� ה� בשימוש� הגופני , הולכי� ומתעלי�, הולכי� ומתנשאי�
חניות שבה� ואחרי כ� כל הרו, עד הזמ� שנשמת� משתלמת

ובצרור החיי� הכללי העליו� מכל נחיצות של גו� ועול� , מתעלה
וכשאנו . מקומי ה� נצררי� בכל כחותיה� הכלליי� והפרטיי�

אנו יודעי� , רואי� במחזה כמה עולמי� לאי� תכלית כבר היו לפנינו
כמה עד� ואור עליו� מקבלי� האורות הרוחניי� הכלליי� , מזה

ור עד� זה באיזה צורה הוא משות� לכולנו וא, שלה� בכל פרטיה�
 .יחד
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מפני ששורש העול� מתמלא תמיד אור , העול� מתעלה תמיד

, החכמה מתרבה, וכל מה ששורש הזמ� עובר יותר ויותר, חכמה
שה� , ומתו� כ� הענפי� כול�. בישישי� חכמה ואור� ימי� תבונה

וכ� היצורי� , ותכונות רוח� הפנימיות, וסדריה�, האנשי� כול�
 הרי ה� מתבסמי� , וכל החיי� כול�, צומח,מדומ�, כול�

ונוע� הבינה , הכל מקשיבי� לקול החכמה העליונה, ומתעלי�
, וצדיקי� המסתכלי� בשורש העול�. שופעת בה� בגניזה גדולה

שהוא ',  היא מפני ד, שהיא ראשית חכמה,ית היראה שבלבב�יונט
. ה� ה� המוסיפי� אור חכמה בעול�, רא דכולהו עלמי�שרשא ועק

והדר , מאירה ג� כ� ברכת הנחת והעונג, ומתו� שהחכמה מאירה
 . והוא בכללו מתעטר ומתעלה, השלו� מתפשט בעול�

העליות והירידות ה� תדיריות במצב האד� היחיד ובמצב העול� 
. ומכל מקו� התנועה בכללה היא תנועת עליה וביסו�, בכללו

 אי� לה� כי א� ער� של , אפילו בעת ירידה גדולה,וחילופי המצב
או הנשימה הפנימית , או זוטו של י� ונסיגתו, מילוי הירח ומיעוטו

והחיצונית הדוחפת אותו , המשיבה את הרוח אל תוכיותו של החי
 מכל ,שא� על פי שה� נראי� כהפכי�, או הערות והשינה, מתוכו

 .החיי� השלמי�מקו� שניה� יחד ה� מחוללי 

 ‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Î˜˙( 

zicinzd zelrzdd 

מפני ששורש העול� מתמלא תמיד אור , העול� מתעלה תמיד
, החכמה מתרבה, וכל מה ששורש הזמ� עובר יותר ויותר, חכמה

שה� , ומתו� כ� הענפי� כול�. בישישי� חכמה ואור� ימי� תבונה
וכ� היצורי� , רוח� הפנימיותותכונות , וסדריה�, האנשי� כול�

, מדומ� צומח וכל החיי� כול� הרי ה� מתבסמי� ומתעלי�, כול�
ונוע� הבינה שופעת בה� , הכל מקשיבי� לקול החכמה העליונה

ונטית היראה , וצדיקי� המסתכלי� בשורש העול�. בגניזה גדולה
שהוא שרשא ועקרא ', שבלבב� שהיא ראשית חכמה היא מפני ד

ומתו� . ה� ה� המוסיפי� אור חכמה בעול�, �דכולהו עלמי
והדר השלו� , מאירה ג� כ� ברכת הנחת והעונג, שהחכמה מאירה

העליות והירידות ה� . והוא בכללו מתעטר ומתעלה, מתפשט בעול�
ומכל מקו� , ובמצב העול� בכללו, במצב האד� היחיד, תדיריות

אפילו וחילופי המצב . התנועה בכללה היא תנועת עליה וביסו�
או , בעת ירידה גדולה אי� לה� כי א� ער� של מילוי הירח ומיעוטו

המשיבה את הרוח אל , או הנשימה הפנימית, זוטו של י� ונסיגתו
או הערות , הדוחפת אותו מתוכו, והחיצונית, תוכיותו של החי

שא� על פי שה� נראי� כהפכי� מכל מקו� שניה� יחד ה� , והשינה
 .מחוללי החיי� השלמי�
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 ,אנחנו משיגי� את המציאות בתור הויה שהיא מתחלת ממקורה

ממהות עליונה , הולכת בתחלה הליכת ירידה מלמעלה למטה
ואחר כ� היא שבה , עד שבאה להירידה היותר שפלה, למהות ירודה

והולכת היא ועולה מירידתה השפלה בעומק תחתית עד ,לעלות

 Â ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·Î˜˙(
dilrde dcixid 

 ,את המציאות בתור הויה שהיא מתחלת ממקורהאנחנו משיגי� 
ממהות עליונה , הולכת בתחלה הליכת ירידה מלמעלה למטה

ואחר כ� היא שבה , עד שבאה להירידה היותר שפלה, למהות ירודה
והולכת היא ועולה מירידתה השפלה בעומק תחתית עד, לעלות
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בצורה זו . עד עלותה למקורה בסתר עליו�, עליונההעליה היותר 
מוב� הוא שיש כח עליו� . מובנת היא יפה המציאות בכל צורותיה

 בהיותה במקורה לפני ,שכבר הוחל מאז, הרודה בה להעלותה
 וההתפתחות המורגשת מלמטה למעלה הוא החזיו� של ,ירידתה

 . צעדי התשובה של המצוי כולו
ומתו� כ� היא ,  מרומה עד עמקי עמקיהההויה ירדה בתחילה משמי

id` יתה יוכש� שעל. מוכנת לעלות מכל ירידותיה אל מקור שרשה
והאורות העליוני� , כ� ירידתה היתה דרגאית, בהדרגה אטית

 .הראשיי� נתקו מעט מעט מכללות אור� העליו� בעליוני�

 בצורה זו. עד עלותה למקורה בסתר עליו�, העליה היותר עליונה
שיש כח עליו� , מוב� הוא. מובנת היא יפה המציאות בכל צורותיה

שכבר הוחל מאז בהיותה במקורה לפני , הרודה בה להעלותה
וההתפתחות המורגשת מלמטה למעלה הוא החזיו� של . ירידתה

משמי מרומה , ההויה ירדה בתחילה. צעדי התשובה של המצוי כולו
ות מכל ירידותיה אל ומתו� כ� היא מוכנת לעל, עד עמקי עמקיה

כ� ירידתה היתה , וכש� שעליתה בהדרגה אטית. מקור שרשה
מכללות , והאורות העליוני� הראשיי� נתקו מעט מעט, דרגאית

 .אור� העליו� בעליוני�

ÊÓ˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 אחרי .האצילות העליונה כולה טוב. כיצד הוא מהל� עילוי העול�

שתעודתו להיות מתפתח , ל בא מהות השכ, רבותותאהשתלשל
אחר . מוטבע באמת וטוב מוחלט, ומתעלה לאצילות עליונה

 ישלי� הרבה מסגולותיו ,שיטביע השכל בעצמו את הטבע האצילי
. כהשלכת השליא מ� הולד אחרי צאתו לאויר העול�, המוגבלות

כדוגמא של השכל לעומת , ההרגשות מתעלות לעומת השכל
,  כשהיא מתעלה לזיכו� שכלי,שהההרג. האצילות העליונה ממנו

וכ� עומד המזג . מאבדת היא כמה מסגולות הגסות שבטבעה
ודבר זה לא . והנטיות החמריות לעומת ההרגשות הנשאות מה�

 וההתעלות של הטבע היותר גס . אלא בעול� כולו,באד� לבדו נהוג
וממזג , מטבע למזג, הולכת היא במסלתה על ידי חילופי הערכי�

והרצו� הטמיר של קדושי . משכל לאצילות,  לשכלמרגש, לרגש
שהיא ,  הוא נאחז בחפ� התעלות הכל להאצילות העליונה,הרוח

שהעי� היותר חמושה , בעצמה ג� כ� עולה היא מעלות אי� ק�
 אבל הזוהר הכללי של .במשקפי� רוחניי� מתעששת לראות�

ל  פועל הוא את פעולת דפקיו על כל פעולה וכ,החשק היותר עליו�
וה� שואבי� , על כל תנועה וכל ניד חיי� של החיי� חיי אמת, הגה

ת תשוקת� יומעלי� על ידי עלי, את מהות חייה� מזיו העליו� תמיד
 .מדי עלות�, ואת כל שיחו ושיגו, את העול� כולו

 Ê ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Î˜˙( 

ziliv`d zelylzydd zebxc 

אחרי , ות העליונה כולה טובהאציל. כיצד הוא מהל� עילוי העול�
שתעודתו להיות מתפתח ,  רבות בא מהות השכלהשתלשלויות

אחר . מוטבע באמת וטוב מוחלט, ומתעלה לאצילות עליונה
שיטביע השכל בעצמו את הטבע האצילי ישלי� הרבה מסגולותיו 

. כהשלכת השליא מ� הולד אחרי צאתו לאויר העול�, המוגבלות
כדוגמא של השכל לעומת , שכלההרגשות מתעלות לעומת ה

, ההרגשה כשהיא מתעלה לזיכו� שכלי. האצילות העליונה ממנו
, וכ� עומד המזג. סגולות הגסות שבטבעהdמאבדת היא כמה מ

ודבר זה לא . לעומת ההרגשות הנשאות מה�, והנטיות החמריות
וההתעלות של הטבע היותר גס , באד� לבדו נהוג אלא בעול� כולו

וממזג , מטבע למזג, לתה על ידי חילופי הערכי�הולכת היא במס
והרצו� הטמיר של קדושי . משכל לאצילות, מרגש לשכל, לרגש

שהיא , הרוח הוא נאחז בחפ� התעלות הכל להאצילות העליונה
שהעי� היותר חמושה , בעצמה ג� כ� עולה היא מעלות אי� ק�

אבל הזוהר הכללי של , במשקפי� רוחניי� מתעששת לראות�
 היותר עליו� פועל הוא את פעולת דפקיו על כל פעולה וכל החשק

וה� שואבי� , וכל ניד חיי� של החיי� חיי אמת, על כל תנועה, הגה
ומעלי� על ידי עלית תשוקת� , את מהות חייה� מזיו העליו� תמיד

 .מדי עלות�, ואת כל שיחו ושיגו, את העול� כולו
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הולכת ושופעת היא ליצירה ,  ממקור החיי�,י�שפעת החיי� היצירי

משתפלת היא דרגה אחר , הטוב והשירה, יצירת השכל, העליונה
, חשוכה,  קשה,נעשית טבעית, עד שיוצרת את החמריות, דרגה

זוכרת היא , בדרגותיה אשר ירדה.  אב� וברזל,קשורה לחק עפר
, יוה משתוקקת היא לשוב לימי חסנה וז,שפעה זו את אורה הראשו�

, ומפסקת מצעוד עוד צעדי� בשפל, פונה היא מטביעתה הירידית
מהאור של מקור , להיות מוארת מאור של מעלה, פונה היא לעלות

אי� זה מהל� , כיו� שפנתה למעלה, את השתלשלותה אבדה. תהיהוי
מתחברת , אבל נתעשרה בעושר רוחני פנימי, הזר� ההול� ויורד

, הרוחני האצילי, ית הישותיל הוהשפעה ש, היא ע� המאור העליו�
 מתחדשי� ,מהחיבור הנעלה. הקדוש והמצוחצח, והמוסרי השכלי

שבה� מתגלה הכבדות , יצירות נפלאות, אורות ונגוהות רבות
נשמת האד� בכל חגויה . הארצית ע� השאיפה השמימית המנצחתה

 .היא פרח רז עול� זה, השוני�

 Á ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Î˜˙( 

yddzweyze dxivid zelylz 

הולכת ושופעת היא ליצירה ,  ממקור החיי�,שפעת החיי� היציריי�
משתפלת היא דרגה אחר , והשירה, הטוב, יצירת השכל, העליונה

, חשוכה, נעשית טבעית קשה, עד שיוצרת את החמריות, דרגה
זוכרת היא , בדרגותיה אשר ירדה. קשורה לחק עפר אב� וברזל

,  משתוקקת היא לשוב לימי חסנה וזיוה, הראשו�שפעה זו את אורה
, ומפסקת מצעוד עוד צעדי� בשפל, פונה היא מטביעתה הירידית

מהאור של מקור , להיות מוארת מאור של מעלה, פונה היא לעלות
אי� זה מהל� , כיו� שפנתה למעלה, את השתלשלותה אבדה. הויתה

מתחברת , אבל נתעשרה בעושר רוחני פנימי, הזר� ההול� ויורד
, האצילי, הרוחני, השפעה של הוית הישות, היא ע� המאור העליו�

מהחיבור הנעלה מתחדשי� . הקדוש והמצוחצח, והמוסרי ,השכלי
שבה� מתגלה הכבדות , יצירות נפלאות, אורות ונגוהות רבות

בכל , נשמת האד�. הארצית ע� השאיפה השמימית המנצחתה
 .היא פרח רז עול� זה, חגויה השוני�
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החיי� משתלשלי� , ההופעה היצירית הולכת היא במסלולה

 התוכ� ,הרצו� שבהויה הול� ומתגלה גילוי אחר גילוי, במדרגותיה�
. וההארה האלהית דוחפתו להתפתח, טוב הול� ומתרבהdשל 

מביאה עד , דרגא אחר דרגא, הירידה של המצאת חיי� רצוניי�
 . מתגלה,שה� מלאי� הירוס חמרי ורוחני ,שחוג חיי� רצוניי�

 תיכ� כשהזוהמא הרגזנית לצד הירוס ,ההופעה האלהית מסתלקת
המציאות המעשית , והטבע נדח� הוא מכחותיו בסערה, מתראה

והריחוק ,  באמצע הופעת אור החיי�,נעשית גלמודה מבעלה היוצר
הארה . מכוערת ומקולקלת, פועל לחולל תכונה של הויה שפלה

, מחוללת את העלמת ההופעה שהיתה כבר מוכנת, ת שוללתמעשי
ומה שהיה מוכ� להופיע , מתגלה בחוג המציאות הפועלת העליונה

שגנוז בעצ� עמקו ,  מופיע בתור אור של טוב בכלי,בתוכ� של טוב
עשרה הרוגי . אשר מירוק איו� מעלהו אל מקור אורו, סיג חזק מאד

 .מלכות חלק� בחיי�

 Ë ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Î˜˙( 

zixivid drtedd znlrd 

החיי� משתלשלי� , ההופעה היצירית הולכת היא במסלולה
 התוכ� ,הרצו� שבהויה הול� ומתגלה גילוי אחר גילוי, במדרגותיה�

. וההארה האלהית דוחפתו להתפתח, של טוב הול� ומתרבה
מביאה עד , דרגא אחר דרגא, הירידה של המצאת חיי� רצוניי�

,  חיי� רצוניי� שה� מלאי� הירוס חמרי ורוחני מתגלהשחוג
תיכ� כשהזוהמא הרגזנית לצד הירוס e. ההופעה האלהית מסתלקת

המציאות המעשית , והטבע נדח� הוא מכחותיו בסערה, מתראה
והריחוק , נעשית גלמודה מבעלה היוצר באמצע הופעת אור החיי�

הארה . לתמכוערת ומקולק, פועל לחולל תכונה של הויה שפלה
, שהיתה כבר מוכנת, מחוללת את העלמת ההופעה, מעשית שוללת

ומה שהיה מוכ� להופיע , מתגלה בחוג המציאות הפועלת העליונה
שגנוז בעצ� עמקו , בתוכ� של טוב מופיע בתור אור של טוב בכלי

עשרה הרוגי . אשר מירוק איו� מעלהו אל מקור אורו, סיג חזק מאד
 .חלק� בחיי�, מלכות
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, שעוצ� הרצו� לתיקו�, מורי� לנו, עול� התוהו ושבירותיו ותיקוניו

 ln`, פועל הוא בכח מלא, שה� הטוב הגמור, להויה, לשכלול
 ‰‰Â‰Óאי� ההויה יכולה לקבל את כל עוצ� הטוב של . מאד מאד

,  ההויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב.אמי� כח אי� סו�,העליו�

 È ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÎ˜˙( 

oewzl dti`yde dxiayd 

שעוצ� הרצו� , מורי� לנו, ותיקוניו, ושבירותיו, עול� התוהו
פועל הוא בכח מלא , שה� הטוב הגמור, להויה, לשכלול, לתיקו�

 ‰Â‰Ó˙אי� ההויה יכולה לקבל את כל עוצ� הטוב של . מאד מאד
, ההויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב.אמי� כח אי� סו�, העליו�
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אבל לא מפני זה . משתברת היא מרוב שאיפתה, חיי�מעוצ� ה
, הוא חוזר ובונה אחר השבירה, יחדל הטוב הנשא לעשות את דרכו

וכל כ� מרובה . באי� ערו� ליקרתו, והבני� המתוק� עולה יפה יפה
עד שכדאי לסבול את כל יסורי , היא מדה טובה ממדת פורענות

י� משוכללי� רק שיצאו עולמ, את כל קלקולי הריסה, השבירה
שהוא מצד עצמ� למעלה , שנושאי� בכח� עושר חיי� כזה, כאלה
כדי , ואי� המהוה העליו� בוחר בדר� מדודה ומצומצמת. מכח�

 לא לפי עוצ� ,שא� כ� היה הטוב מוגבל, שיעור היכולת של ההויה
 .אלא לגמרי לפי תנאי היצירה החלושה, עז חיי היוצר כל

אבל לא מפני זה . משתברת היא מרוב שאיפתה, צ� החיי�מעו
, הוא חוזר ובונה אחר השבירה, יחדל הטוב הנשא לעשות את דרכו

וכל כ� מרובה . באי� ערו� ליקרתו, והבני� המתוק� עולה יפה יפה
עד שכדאי לסבול את כל יסורי , היא מדה טובה ממדת פורענות

עולמי� משוכללי� רק שיצאו , את כל קלקולי הריסה, השבירה
שהוא מצד עצמ� למעלה , שנושאי� בכח� עושר חיי� כזה, כאלה
כדי , ואי� המהוה העליו� בוחר בדר� מדודה ומצומצמת. מכח�

שא� כ� היה הטוב מוגבל לא לפי עוצ� , שיעור היכולת של ההויה
 .אלא לגמרי לפי תנאי היצירה החלושה, עז חיי היוצר כל
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והמקבל ,  לפי שהאלהות נותנת היא לפי כחה?למה באה השבירה

על כ� נות� הוא הטובה  ,א� כ� תהיה הטובה מוגבלת, מוגבל הוא
וא� על פי ,  בלתי גבולית,ותהיה אלהית, לפי מדתו, בלא שעור

 ויבנה ,שלא יוכל המקבל הנברא לקבל כי א� כשישבר לגמרי
 ובזה .חד באלהותלהתא, בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי

ויתעלה , ויהיה במדרגת השלמות של בורא, יעשה הנברא את עצמו
מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב , ממעל לגבול של נברא

, שהיה תמיד רק במדרגת נברא, למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו
 .ולא במעלת בורא כלל

 ‡È ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÎ˜˙( 

ileab izlade labnd 

והמקבל , לפי שהאלהות נותנת היא לפי כחה. באה השבירהלמה 
על כ� נות� הוא הטובה  ,א� כ� תהיה הטובה מוגבלת, מוגבל הוא
וא� על פי שלא , ותהיה אלהית בלתי גבולית, לפי מדתו, בלא שעור

ויבנה בתשוקתו . כי א� כשישבר לגמרי, יוכל המקבל הנברא לקבל
ובזה יעשה הנברא , אלהותלהתאחד ב, לשוב למקורו הבלתי גבולי

ויתעלה ממעל לגבול , ויהיה במדרגת השלמות של בורא, את עצמו
מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב למעלה ממדרגת , של נברא

ולא במעלת בורא , שהיה תמיד רק במדרגת נברא, אפשרות קבלתו
 .כלל
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מכל מקו� אינו , על כ� איננו זמ�, אצל האלהות הזמ� הוא נצחי

 ,הגבול הוא באי� סו�. אובד שו� יתרו� שיש לזמ� באשר הוא זמ�
ומכל מקו� איננו אובד את היתרו� שיש לגבול , וממילא איננו גבול

ומכל מקו� איננו אובד את , השינוי הוא שיווי. באשר הוא גבול
ואנו יכולי� לדבר בהשגת אלהות מה שאנו . היתרו� שיש לשינוי

ואנו יודעי� שהדבור הוא מצד ,  הגבול והשינוי,ד הזמ�משיגי� מצ
 הוא , גבול ושינוי, וכל המתראה בזמ�. האי� סו� והשיווי,הנצח

שהוא ,  אי� סו� ושיווי,המקבלת מנצח, אספקלריא שאינה מאירה
 .אספקלריא המאירה

 ·È ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÎ˜˙( 

iepyde leabd onfd 

מכל מקו� אינו , על כ� איננו זמ�, נצחיהזמ� הוא , אצל האלהות
הגבול הוא באי� סו� . אובד שו� יתרו� שיש לזמ� באשר הוא זמ�

ומכל מקו� איננו אובד את היתרו� שיש לגבול , וממילא איננו גבול
ומכל מקו� איננו אובד את , השינוי הוא שיווי. באשר הוא גבול

ות מה שאנו ואנו יכולי� לדבר בהשגת אלה. היתרו� שיש לשינוי
ואנו יודעי� שהדבור הוא מצד , משיגי� מצד הזמ� הגבול והשינוי

וכל המתראה בזמ� גבול ושינוי הוא , הנצח האי� סו� והשיווי
שהוא , המקבלת מנצח אי� סו� ושיווי, אספקלריא שאינה מאירה

 .אספקלריא המאירה

624

‡Ú Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
אי� ברו� ענוה לדבר הננו מתג, כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו

 ומתעלי� אנו ממעל לאותו התוכ� הנשא של רזי .הגות שיח קודש
 וכשאנו אומרי� ביטוי . ממעל לה,מקור הברכה של התוספת, רזי�

 לבנו מלא רגש שאלה ושקיקה פנימית אל ביטוי אי� ,אי� סו�
והננו חשי� שאי� ראשית אינו נהגה ג� בהגות ביטוי , ראשית

באי� סו� מונחה היא השלילה של . ס וגנוזהמחשבי היותר כמו
על השלמות המתעלה ,  על אי� סו�יוס�כי מה , אפשרות התוספת

לכונ� השלמה בלתי , ויש מכו� לריכוז מלכותי. מכל עומק הדר עז
בצמצו� המכשיר , פוסקת המתעלה בגרעו� המכשיר את התוספת

רשי� הננו כבר מו, וכיו� שההתאצלות העליונה בטויה. את ההרחבה
לומר שעומק ההתעלות הבלתי סופית הרי היא מתעלה בשחרור 

, מהמקוריות, עליו� בהבדלת האורי� שדי� התוספת נוהג בה�
ורק בשביל . העוצ� שאי� בו ער� של התעלות מרוב תעצומו

שיהיה כלי , היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופי� והגבלות
,  תענוגי� עדיני�בשביעת טוב מתק, ברכה לעדנת שעשועי עולמי�

אבל באי� . קול דממה דקה,  יש כח הבטאה,בספינת אחדות�
א� נסכיל לחשוב e . ומה יושיט לנו,ראשית לא יחוקה ער� נורא זה

ית הויי ינעלה מכל הו, על עומק מקור כל מקור, על מרו� התעצומה
א� . ש� אי� שרע� ג� בערכי הערכי� הבלתי נערכי�, יותיהו

 . כי ממנו תקותי,לאלהי� דומי נפשי

 ‚È ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÎ˜˙( 

ziteq izlad zelrzd 

לדבר , הננו מתגאי� ברו� ענוה, כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו
של רזי , ומתעלי� אנו ממעל לאותו התוכ� הנשא, הגות שיח קודש

וכשאנו אומרי� ביטוי , מקור הברכה של התוספת ממעל לה, רזי�
לא רגש שאלה ושקיקה פנימית אל ביטוי אי� לבנו מ. אי� סו�

שאי� ראשית אינו נהגה ג� בהגות ביטוי , והננו חשי�, ראשית
באי� סו� מונחה היא השלילה של . המחשבי היותר כמוס וגנוז

על השלמות המתעלה ,  על אי� סו�יוסי�כי מה , אפשרות התוספת
 בלתי לכונ� השלמה, ויש מכו� לריכוז מלכותי. מכל עומק הדר עז

בצמצו� המכשיר , בגרעו� המכשיר את התוספת, פוסקת המתעלה
הננו כבר מורשי� , וכיו� שההתאצלות העליונה בטויה. את ההרחבה

שעומק ההתעלות הבלתי סופית הרי היא מתעלה בשחרור , לומר
, מהמקוריות, שדי� התוספת נוהג בה�, עליו� בהבדלת האורי�

ורק בשביל .  תעצומוהעוצ� שאי� בו ער� של התעלות מרוב
שיהיה כלי , היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופי� והגבלות

, בשביעת טוב מתק תענוגי� עדיני�, ברכה לעדנת שעשועי עולמי�
אבל באי� . קול דממה דקה,  יש כח הבטאה,בספינת אחדות�

א� נסכיל לחשוב ,  ומה יושיט לנו,ראשית לא יחוקה ער� נורא זה
נעלה מכל הוית הויי ,  על עומק מקור כל מקור,על מרו� התעצומה

א� . ג� בערכי הערכי� הבלתי נערכי�, ש� אי� שרע�, הויות
 .כי ממנו תקותי, לאלהי� דומי נפשי
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הרשלנות החיצונית , ההגבלה שבטבע, האיטיות שבסדר המציאות
ה כל אל, הארעיות שבנסי�, הצמצו� שבעליות רוחניות, שלה

שהוא היסוד הפנימי , מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת
שתספיק הירידה של , שיש לו גבול בתו� גבולו, של המציאות

ועד מחשכה , עד עומקה היותר ירוד, התגלות המציאות העולמית
 ,וכל תקופה איטית. לעליה נצחית בלא שו� הפסק, היותר אפל

ד המהירות היותר ע, יתהימכינה כח לתקופה יותר מהירה בעל
רצוא ושוב כמראה ,  עולמתאי�הדכ, בזריזות, ינהגנו עלמות. עליונה

 העד� ,ותוספות האור ,ולעד לא תכלה הופעת ההתעלות. הבזק
ומתמלאי� תמיד ער� יותר גדול ,  ההולכי� ומתבסמי�,והחיי�
וצורת ההשתלמות , עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה, ונשגב

ויספיק הזכר של . ה מסבת החסרו� הקדו�הבא, הבלתי פוסקת
.  לת� דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת,חסרו� העבר

 „È ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÎ˜˙-Ï˙( 

dnlydde zenlzydd ceqi 

הרשלנות החיצונית , ההגבלה שבטבע, האיטיות שבסדר המציאות
כל אלה , הארעיות שבנסי�, הצמצו� שבעליות רוחניות, שלה

שהוא היסוד הפנימי , מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת
שתספיק הירידה של , שיש לו גבול בתו� גבולו, יאותשל המצ

ועד מחשכה , עד עומקה היותר ירוד, התגלות המציאות העולמית
וכל תקופה איטית . בלא שו� הפסק, לעליה נצחית, היותר אפל

עד המהירות היותר , מכינה כח לתקופה יותר מהירה בעליתה
א ושוב כמראה רצו . עולמתאכאלי�, בזריזות, ינהגנו עלמות. עליונה

ותוספות האור העד�  ,ולעד לא תכלה הופעת ההתעלות. הבזק
ומתמלאי� תמיד ער� יותר גדול , והחיי� ההולכי� ומתבסמי�

וצורת ההשתלמות , עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה, ונשגב
ויספיק הזכר של . הבאה מסבת החסרו� הקדו�, הבלתי פוסקת

ותהיה. שתלמות הולכת ונוספתחסרו� העבר לת� דחיפה תמידית לה
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ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה 
וצדיקי� יושבי� ועטרותיה� ,  אשת חיל עטרת בעלה,הגמורה

עליה אחר , ההולכת ומתגברת תמיד, בראשיה� ונהני� מזיו השכינה
וישתבח שמו , לעול� אמ� ואמ�' ברו� ד. לאי� ק� ותכלית, עליה

 הרוחות ,כל הנשמות, וכל ניצוצי החיי�. לעד ולנצח נצחי�
הרי ה� אחודי� ע� יסוד ,  וכל זיקי החיי� שבכל היש,והנפשות

' זרוע ד, המהוה הישות' שהוא אור ד, ההשתלמות הבלתי פוסקת
� יורדי� וירדו כמו שה, יתהיוה� תמיד עולי� בעל, אשר נגלתה

והנה הכל כוס� לעלית . שהיא ירידת� המבלטת ירידתה, בירידתה
, הדר כבוד אל הכבוד, להארת זיו שכינת אל, אור עולמי עולמי�

בכל התנועות השונות , יוצא מההעל� אל הגילוי, ההול� ומשתל�
, ובכל מיני התסיסות שברוח האד� וכל היצור כולו, של ההויה

 .ה לעשות רצו� קונו בלבב של�ההול� להעשות אגוד

הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה על ההשלמה 
וצדיקי� יושבי� ועטרותיה� , אשת חיל עטרת בעלה. הגמורה

עליה אחר , ההולכת ומתגברת תמיד, בראשיה� ונהני� מזיו השכינה
וישתבח שמו , לעול� אמ� ואמ�' ברו� ד. לאי� ק� ותכלית, עליה

כל הנשמות הרוחות ,  וכל ניצוצי החיי�.לעד ולנצח נצחי�
הרי ה� אחודי� ע� יסוד , וכל זיקי החיי� שבכל היש. והנפשות

' זרוע ד, המהוה הישות' שהוא אור ד, ההשתלמות הבלתי פוסקת
וירדו , כמו שה� יורדי�, וה� תמיד עולי� בעליתה, אשר נגלתה

ית והנה הכל כוס� לעל. שהיא ירידת� המבלטת ירידתה, בירידתה
, הדר כבוד אל הכבוד, להארת זיו שכינת אל, אור עולמי עולמי�

בכל התנועות השונות , יוצא מההעל� אל הגילוי, ההול� ומשתל�
, ובכל מיני התסיסות שברוח האד� וכל היצור כולו, של ההויה

 .ההול� להעשות אגודה לעשות רצו� קונו בלבב של�

‚Ó Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
היא כפי הגלותה , מצד החפ� הכמוס האי� סופי, מגמת ההויה כולה

שא� אי� מציאות של , עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, לנו
, אבל לא התגדלות,  לא יוכל להיות רק גודל ומילוי,קוט� וחסרו�

וא� על פי שאי� ק� להעילוי של . ודריכה תדירית לתוספת ברכה
מכל מקו� , שאי� בה עילוי מצד אי� סופיותה, השלמות המלאה

וזה נחשב , כלול בה ג� כ� זה הכח הנשגב של התעלות תדירית
כאלו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות הבאה על 

 .ועבודה זו היא צור� גבוה ,ידי הופעת הקוט� הבא אל הגודל

 ÂË ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ï˜˙( 

zenlye zenlzyd 

היא כפי הגלותה , � סופימצד החפ� הכמוס האי, מגמת ההויה כולה
שא� אי� מציאות של , עצה גדולה של התעלות והוספה נצחית, לנו

, אבל לא התגדלות, קוט� וחסרו� לא יוכל להיות רק גודל ומילוי
וא� על פי שאי� ק� להעילוי של . ודריכה תדירית לתוספת ברכה

מכל מקו� , שאי� בה עילוי מצד אי� סופיותה, השלמות המלאה
וזה נחשב , ג� כ� זה הכח הנשגב של התעלות תדיריתכלול בה 

הבאה על , כאלו השלמות המוחלטה משתלמת על ידי ההשתלמות
 .עבודה זו היא צור� גבוהו,   ידי הופעת הקוט� הבא אל הגודל
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 אומרי� ?מה אנו חושבי� על דבר המטרה האלהית בהמצאת ההויה

ואי� בה דבר , א היא מחויבת המציאותאנו שהשלמות המוחלטת הי
שזה ,  אבל יש שלמות של הוספת שלמות.כי א� הכל בפועל, בכח

שהרי השלמות המוחלטת האי� סופית , אי אפשר להיות באלהות
 שהוספת שלמות ג� היא ,ולמטרה זו, אינה מניחה מקו� להוספה

ולהיות לפי זה , צריכה ההויה העולמית להתהוות, לא תחסר בהויה
, כלומר ממעמד של החסרו� המוחלט, שפלתחלת מתחתית היותר מ

וההויה נוצרה . יה המוחלטתיושתל� תמיד הלו� ועלה להעל
כי זאת היא פעולה אי� , בתכונה כזו שעדי עד לא תחדל מהתעלות

 נוצרה כולה ,וכדי להבטיח את העליה בעצמותה של ההויה. סופית
עור שתוכ� מוגבל יכול והעילוי היה יותר מכדי הש, בעילוי עליו�
 על כ� בהופעת .א� על פי שהוא יכול להיות בכח, להיות בפועל

והנ� , והכחות נסתבכו זה בזה, ההויה בפועל נתקלקלו הדברי�
עד שתנצח המחשבה המוחלטת האי� , עוסקי� במלחמה חריפה

בצירו� העילוי של נתינת מקו� , ויתוק� הכל, סופית של הטוב
שבזה הבריאה , שזהו עד� מיוחד, י פוסקתלהשלמתה של עליה בלת
 .משלמת את כבוד בוראה

 ÊË ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡Ï˜˙( 

zelrzdde zhlgnd zenlyd 

אומרי� . מה אנו חושבי� על דבר המטרה האלהית בהמצאת ההויה
ואי� בה דבר , שהשלמות המוחלטת היא היא מחויבת המציאות, אנו

שזה , ש שלמות של הוספת שלמותאבל י, כי א� הכל בפועל, בכח
שהרי השלמות המוחלטת האי� סופית , אי אפשר להיות באלהות

ולמטרה זו שהוספת שלמות ג� היא לא , אינה מניחה מקו� להוספה
ולהיות לפי זה , צריכה ההויה העולמית להתהוות, תחסר בהויה

כלומר ממעמד של החסרו� , שפלהמתחלת מתחתית היותר 
וההויה . יד הלו� ועלה להעליה המוחלטתושתל� תמ, המוחלט

כי זאת היא , שעדי עד לא תחדל מהתעלות, נוצרה בתכונה כזו
וכדי להבטיח את העליה בעצמותה של ההויה . פעולה אי� סופית

והעילוי היה יותר מכדי השעור שתוכ� , נוצרה כולה בעילוי עליו�
על כ� , א� על פי שהוא יכול להיות בכח, מוגבל יכול להיות בפועל

, והכחות נסתבכו זה בזה, בהופעת ההויה בפועל נתקלקלו הדברי�
עד שתנצח המחשבה המוחלטת , והנ� עוסקי� במלחמה חריפה

בצירו� העילוי של נתינת מקו� , ויתוק� הכל, האי� סופית של הטוב
שבזה הבריאה , שזהו עד� מיוחד, להשלמתה של עליה בלתי פוסקת

 .משלמת את כבוד בוראה
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. מביני� אנו בשלמות האלהית המוחלטה שני ערכי� של השלמה
שמצד גדלה וגמירתה אי� שיי� בה הוספה , ער� אחד של השלמה

 היה זה בעצמו , האפשרות של הוספההיהאבל א� לא . של מעלה
 , כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד יש בה יתרו� ותענוג,עני� חסרו�

, הליכה מחיל אל חיל,  שאנו עורגי� לה כל כ�ואיזה מי� העלאה
זה היתרו� nאשר על כ� לא תוכל השלמות האלהית להיות חסרה 

, אלהות הכשרו� של היצירהdועל זה יש ב. של הוספת הכח
 .ההולכת בכל ערכיה ומתעלה,  הבלתי מוגבלהתוהעולמיההתהוות 

 הוא , המחיה אותה,ת העצמית שבהויהיונמצא שהנשמה האלה
הקורא אותה , שהוא הוא יסודה האלהי, לוי התמידי שלההעי

וכל מה שהמדע הול� ומתבסס על יסוד . להמצא ולהשתכלל
, הול� הוא ומתקרב אל האורה האלהית היותר בהירה, ההתפתחות

 לדו� על ידו את ההויה כולה מצד �שאי, ובא אל החזו� היותר עליו�
 אחד ממנו  כלומר על דבר היחס שיש בי� חלק,יחוסה החלקי

 כי א� עיקר ,כי לא בזה ימצאו הערכי� האמתיי� שלה, רוילחב
כל חלקיה אל לדינה הפנימי הוא בדבר יחוסה הכללי של כולה 

שהוא הוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי ליסד , השלמות האלהית
וההכרה העליונה מעבדת .  של ההויה כולהcqend עליו את היסוד

, עד שבא האד� לידי הכרה, ונהאת חוש האהבה השכלית העלי
שא� היה האידיאל של הבריאה פחות משיגוב עליו� זה של 

לא היה לכל , שהוא אתרא דיראה עילאה, השלמות הנוראה הזאת
כי א� , שו� שיגוב של קודש לא היה לה�, האידיאליות שו� ער�

אשרי שאל יעקב . והתפעלות בהמית,  יבשי�י�זפר, דברי� של חול
, עושה שמי� ואר� את הי� וכל אשר ב�, אלהיו'  על ד שברו,בעזרו

 ÊÈ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·Ï˜˙-‚Ï˜˙( 

zenlyd ikxr ipy 

. מביני� אנו בשלמות האלהית המוחלטה שני ערכי� של השלמה
שמצד גדלה וגמירתה אי� שיי� בה הוספה , ער� אחד של השלמה

 האפשרות של הוספה היה זה בעצמו היתהאבל א� לא . של מעלה
תענוג כי השלמות ההולכת ונוספת תמיד יש בה יתרו� ו. עני� חסרו�

, הליכה מחיל אל חיל, שאנו עורגי� לה כל כ�, ואיזה מי� העלאה
אשר על כ� לא תוכל השלמות האלהית להיות חסרה זה היתרו� של 

ההתהוות , ועל זה יש באלהות הכשרו� של היצירה. הוספת הכח
ונמצא , ההולכת בכל ערכיה ומתעלה,  הבלתי מוגבלההעולמית

מחיה אותה הוא העילוי ת העצמית שבהויה הישהנשמה האלה
הקורא אותה להמצא , שהוא הוא יסודה האלהי, התמידי שלה

, וכל מה שהמדע הול� ומתבסס על יסוד ההתפתחות. ולהשתכלל
ובא אל החזו� , הול� הוא ומתקרב אל האורה האלהית היותר בהירה

 , לדו� על ידו את ההויה כולה מצד יחוסה החלקי�שאי, היותר עליו�
כי לא בזה ,  היחס שיש בי� חלק אחד ממנו לחברוכלומר על דבר

ימצאו הערכי� האמתיי� שלה כי א� עיקר דינה הפנימי הוא בדבר 
שהוא , כל חלקיה אל השלמות האלהיתויחוסה הכללי של כולה 

הוא הדבר היותר נכבד והיותר ראוי ליסד עליו את היסוד של ההויה 
, כלית העליונהוההכרה העליונה מעבדת את חוש האהבה הש. כולה

שא� היה האידיאל של הבריאה פחות , עד שבא האד� לידי הכרה
שהוא אתרא דיראה , משיגוב עליו� זה של השלמות הנוראה הזאת

שו� שיגוב של קודש , לא היה לכל האידיאליות שו� ער�, עילאה
והתפעלות ,  יבשי�פרדי�, כי א� דברי� של חול, לא היה לה�

עושה שמי� , אלהיו' זרו שברו על דאשרי שאל יעקב בע. בהמית
,זהו הכלל העליו�.השומר אמת לעול�,ואר� את הי� וכל אשר ב�
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שכל ההסתעפויות , זהו הכלל העליו�. השומר אמת לעול�
 דרומיה מטי ,יקות יוצאות ממנו כענפי� מע� רביהמוסריות המדו

וכש� שהחשכה גדולה היא זו . עד שמי שמיא וחזותיה לסו� ארעא
של , תההכרה שאינה יודעת רז עליו� זה של המגמה התכליתי

השלמות האלהית ההולכת ומתעלה על ידי היצירה כולה לאי� סו� 
כ� יותר מזה אפלה מנודח היא הדעה החושבת שאי� כא� , ותכלית

שאי� , ולא שלמות מוחלטה, כי א� זאת השלמות של ההתעלות
, מפני שהכל כבר מעולה, שיי� עמה ומצדה שו� הוספה והתעלות

.  ˘Ë˘·ÂÔÂÒ‚¯·  Ï˙שרויה וזאת היא האפלה ה. הכל של� וגמור
ויכירו הכל שדוקא אז , בכל הוד מילואו'  ויגלה אור ד,ויבאו ימי�

כשיש , יש מקו� בינה להשלמות המתברכת שהקדש צרי� לה
והיה . ואי� צרי� צדקה, והקדש צרי� ברכה. שלמות עליונה ועשירה

 .הוא ושמו דוקא, אחד ושמו אחד' ביו� ההוא יהיה ד

כענפי� מע� , שכל ההסתעפויות המוסריות המדויקות יוצאות ממנו
וכש� . וחזותיה לסו� ארעא, רב דרומיה מטי עד שמי שמיא

של , שהחשכה גדולה היא זו ההכרה שאינה יודעת רז עליו� זה
על ידי , של השלמות האלהית ההולכת ומתעלה, ה התכליתיתהמגמ

כ� יותר מזה אפלה מנודח היא , לאי� סו� ותכלית, היצירה כולה
ולא , שאי� כא� כי א� זאת השלמות של ההתעלות, הדעה החושבת

, שאי� שיי� עמה ומצדה שו� הוספה והתעלות, שלמות מוחלטה
 , היא האפלהוזאת. הכל של� וגמור, מפני שהכל כבר מעולה

. )·¯‚ÌÈ�¯„ÂÓ‰ ÌÈÏÈÙÚÓ‰ ÌÈÙÂÒÂÏÙ‰ Ï˘ Ì˙Ë˘·, )ÔÂÒהשרויה 
שדוקא אז , ויכירו הכל, בכל הוד מילואו' ויבאו ימי� ויגלה אור ד

כשיש , שהקדש צרי� לה, יש מקו� בינה להשלמות המתברכת
והיה . ואי� צרי� צדקה, והקדש צרי� ברכה. שלמות עליונה ועשירה

 .הוא ושמו דוקא, חד ושמו אחדא' ביו� ההוא יהיה ד

ÂË˘ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
באור אי� סו� אי� שיי� הוספה והתעלות מצד .  קדושה, ברכה,יחוד

אבל באמת אי אפשר שהיתרו� של ההתעלות הנצחית תחסר , עצמו
הופעות אורות חיות , וזאת היא תורת ההויה. מהשלמות המוחלטה

 היהיה כזאת שלעול� במד, על ידי רוש� של ירידה, יתיותיהו
שהיא בעצמותה סילוק מכל ירידה ,  ועליהלתוספתאפשרות 

, והפירודי� בעולמי� יתיחדו כאחד במקור� האחדותי. ושפלות
ותוכ� , ברכה תמידית, וההתאחדות תוסי� אור ויתרו� בלא הפסק

מכל חוש� , הברכה היא התעלות והבדלה מכל פחיתות ורשעה
 .קדושה וצמצו�

ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ ÁÈ )‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ï˜˙( 

zelrzde cegi 

מצד , והתעלות, באור אי� סו� אי� שיי� הוספה. יחוד ברכה קדושה
אבל באמת אי אפשר שהיתרו� של ההתעלות הנצחית תחסר , עצמו

הופעות אורות חיות , וזאת היא תורת ההויה. מהשלמות המוחלטה
 היהתשלעול� , במדה כזאת, על ידי רוש� של ירידה, הויתיות

שהיא בעצמותה סילוק מכל ירידה ,  ועליהלתוספותאפשרות 
, והפירודי� בעולמי� יתיחדו כאחד במקור� האחדותי. ושפלות

ותוכ� , ברכה תמידית, וההתאחדות תוסי� אור ויתרו� בלא הפסק
מכל חוש� , והבדלה מכל פחיתות ורשעה, הברכה היא התעלות

 .קדושה ,וצמצו�
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היא מתאמת , ההולכת וכובשת את העול� כעת, תורת ההתפתחות

. לרזי עול� של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות
היא נותנת את היסוד , ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות

כי אי� אפשר להתיאש בשעה שרואי� שהכל , האופטימי בעול�
סוד ההתפתחות וכשחודרי� בתוכיותו של י.  ומתעלה165מתפתח

אנו מוצאי� בו את העני� האלהי מואר בבהירות , המתעלה
 מחולל הוא להוציא אל הפועל ,שדוקא אי� סו� בפועל, מוחלטת

 . מה שהוא אי� סו� בכח
 ההויה כולה מתפתחת .'ההתפתחות מופיעה אור על כל ארחות ד

יתה היא כללית כמו יועל,  כש� שהדבר ניכר בחלקי� ממנה,ועולה
מוב� הדבר .  עולה היא עד מרו� הפסגה של הטוב המוחלט,פרטית

ועומדת ההויה לבא לידי מדה , שהטוב והכללות הוא מחובר יחד
וזאת היא , שכולה תספוג את כל הטוב של כולה בכל פרטיה, זו

שו� ניצו� לא יאבד , ששו� פרט לא ישאר חוצה, יתה הכלליתיעל
כי� שכלול רוח למטרה זו צרי. הכל מתוק� לסעודה, מהאגודה

 .'שנוצרה על ידי עבודה אמונית בד, לתשוקה האלהית העליונה

 ËÈ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÏ˜˙( 

zegztzdd zxez 

היא מתאמת , ההולכת וכובשת את העול� כעת, תורת ההתפתחות
. יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות, לרזי עול� של הקבלה

היא נותנת את היסוד , תעלותההולכת במסלול של ה, ההתפתחות
כי אי� אפשר להתיאש בשעה שרואי� שהכל , האופטימי בעול�
וכשחודרי� בתוכיותו של יסוד ההתפתחות . מתפתח ומתעלה

אנו מוצאי� בו את העני� האלהי מואר בבהירות , המתעלה
 מחולל הוא להוציא אל הפועל ,שדוקא אי� סו� בפועל, מוחלטת

', תפתחות מופיעה אור על כל ארחות דהה. מה שהוא אי� סו� בכח
, ההויה כולה מתפתחת ועולה כש� שהדבר ניכר בחלקי� ממנה

ועליתה היא כללית כמו פרטית עולה היא עד מרו� הפסגה של 
, מוב� הדבר שהטוב והכללות הוא מחובר יחד. הטוב המוחלט

שכולה תספוג את כל הטוב של , ועומדת ההויה לבא לידי מדה זו
ששו� פרט לא ישאר , וזאת היא עליתה הכללית, פרטיהכולה בכל 

למטרה . הכל מתוק� לסעודה, שו� ניצו� לא יאבד מהאגודה, חוצה
שנוצרה על ידי , זו צריכי� שכלול רוח לתשוקה האלהית העליונה

 .'עבודה אמונית בד
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 שגרמו בפרסומ� להרס את, הזמ� חידש לפרס� הכרות כאלה
אשר בעצמ� אינ� שייכות ביחש שלילי לההכרות , ההכרות

האד� מקשר את כל . אלא שמצד ההרגל נצטברו יחד, המחודשות
הול� השינוי על פני , וכיו� שחלק מה� משתנה, מחשבותיו זו לזו

, רק בדעת וחשבו� יסייג לו האד� את הגבולי�. הככר המחשבי
כרות החדשות  להגיע יד השינוי של הה�צרילהבחי� עד היכ� 

 והציור ,טבע השכל. והיכ� הוא המקו� שש� כלה כח�, בצדק
 הוא לו , לחוש בכולו את השינוי שבחלק מחלקיו,הרוחני בכלל

המביא לידי שכלול והוספת מעלה בכל עת אשר , טבע של חיי�
 . יחודש דבר באחד החלקי� שבו
 שבאו במהל� הציור האנושי בזמ�, שלשה הנ� השינויי� העיקריי�

ומבלי . שמהעקרי� הללו הסתעפו ענפי� רבי� חדשי�, החדש
 בעצמות� של אלה העקרי המונחשימת לב להבי� את המהות 

לגרור אחריה� , למע� דעת עד כמה ה� צריכי� להתפשט, השינויי�
גרמו השינויי� לטובה הללו ג� כ� , עוד שינויי� בדעות ובמעשי�

, התגברות ההכרהאשר תשוב לטובה ביחד ע� , מבוכה וערבוביה
אחרי שיתפשט התלמוד הרוחני בהגיונות הנפש ואוצר הדעות 

השינוי במהל� ,  האחד,שלשת השינויי� העקריי� ה�. כראוי לו
 ,במהל� המחשבה הקוסמולוגית,  השני,המחשבה החברותית

 ,הבנת החברה האנושית. במהל� המחשבה ההתפתחותית, השלישי

 Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÏ˜˙-·Ó˜˙(
dycgd daygna miixwrd miiepyd 

 את שגרמו בפרסומ� להרס, הזמ� חידש לפרס� הכרות כאלה
אשר בעצמ� אינ� שייכות ביחש שלילי לההכרות , ההכרות

האד� מקשר את כל . אלא שמצד ההרגל נצטברו יחד, המחודשות
הול� השינוי על פני , וכיו� שחלק מה� משתנה, מחשבותיו זו לזו

, רק בדעת וחשבו� יסייג לו האד� את הגבולי�. הככר המחשבי
ל ההכרות החדשות  להגיע יד השינוי שצריכהלהבחי� עד היכ� 

טבע השכל והציור . והיכ� הוא המקו� שש� כלה כח�, בצדק
הרוחני בכלל לחוש בכולו את השינוי שבחלק מחלקיו הוא לו טבע 

המביא לידי שכלול והוספת מעלה בכל עת אשר יחודש , של חיי�
שבאו , שלשה הנ� השינויי� העיקריי�. דבר באחד החלקי� שבו

שמהעקרי� הללו הסתעפו ,  החדשבמהל� הציור האנושי בזמ�
 העקריתומבלי שימת לב להבי� את המהות . ענפי� רבי� חדשי�

למע� דעת עד כמה ה� ,  בעצמות� של אלה השינויי�המונחה
, לגרור אחריה� עוד שינויי� בדעות ובמעשי�, צריכי� להתפשט

אשר תשוב , גרמו השינויי� לטובה הללו ג� כ� מבוכה וערבוביה
אחרי שיתפשט התלמוד , � התגברות ההכרהלטובה ביחד ע

שלשת השינויי� . כראוי לו, בהגיונות הנפש ואוצר הדעות, הרוחני
, השני. השינוי במהל� המחשבה החברותית, האחד. העקריי� ה�

במהל� המחשבה , השלישי. במהל� המחשבה הקוסמולוגית
,ובכלל החיי� החברתיי�. הבנת החברה האנושית. ההתפתחותית
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גור ורז כמוס לפני ההמו� היה עני� ס, ובכלל החיי� החברתיי�
כמו כל הסודות של החכמה המעשית , הגדול בדורות שלפנינו

על כל יחיד לא , כל עדה וקהלה היתה סגורה בתחומה. והעיונית
ובתומו חשב כ� כל יחיד , פעלה בגלוי כי א� הסביבה הקרובה שלו

בני . שהעול� הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית, וכל צבור
ועוד במדה יותר , ג� ה� היו סגורי� בתחומ�, ÎÌ„‡‰ ÏÎ, ישראל
מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו , מפני שתי סבות חזקות, גדולה

עד מקו� שעיניה� היו יכולות , תמיד מהעול� האנושי הגדול
ומפני השינוי העקרי שבהליכות החיי� הרוחניי� , לשלוט

כל השמי� והמעשיי� שבינינו ובי� ההמו� הרב של כל העמי� תחת 
 . מאז ומעול�

ידעו מעול� את סוד האחדות , בעלי הדעה הגדולה, יחידי הסגולה
 עד כמה שההבדלות .ידעו שרוח האד� רוח כללי הוא, הרוחנית

 להבדיל בי� איש , עושות את שלה�, הרוחניות והחומריות,הרבות
עוד יותר מכל ההבדלות , ובי� קיבו� חברתי אחד למשנהו, לאיש

והמחשבות פועלות , האחדות העצמית שביניה�גדולה היא 
מגמת , וסדרי החיי� הולכי� ומשתוי�, ונפעלות מבלי הר�

היותר בריא ויותר , ההשתוות היא ודאי לקלוט תמיד את היותר טוב
אבל ההמו� .  ולנטע אותו על אדמת הכלל כולו,עדי� שבכל קיבו�

ו� כח ש, חשב שאי� כא� שו� יחש, לא הצי� מעול� למעלה מחוגו
על חוגו שלו , וקל וחומר עוד רחוקה, פועל ומתפעל מסביבה זרה

 נתרשמה , ובספירת המחשבה המצומצמת הזאת,הקרוב אליו
 על פי התכונה .הצורה הטפוסית של עולמו הרוחני היותר פנימי

ויחושו לעמו המיוחד , רה אהבתו האידיאלית לכל קודשיהזאת נצטי
זו� רוחו על העולמות החבויי� ח, תקותיו לעתיד, וכל המתיחש לו

על החופש ועל , השקפתו על החיי� והמות, שלמעלה מהחושי�
הכל היה נארג ,  על העמידה ברשות עצמו ועל המשמעת,השעבוד

 שהיא ,של הציור של הסביבה הבודדת, בהאריגה המצומצמת הזאת
 . נה הס� הכל של ההויהיה

א רק בציור� ל, הזמני� שינו את ההשקפה הזאת בתכלית השינוי
מקטנו ועד , כי א� בחוג ההמו� כולו, של החוגי� המשכילי�

 כל יחיד מרגיש שהנהו .ההכרה החברתית נסבה ונתרהבה. גדוליו
שהוא פועל ומתפעל , ולא סגור בתחו� מיוחד לגמרי, לא בודד

ואי� ליאש , מסביבות שונות וג� זרות, מהמו� חוגי� רבי� ורחבי�
ג� א� יהיה רחוק , התחשב עמו מאומה לולשאי� , כל רוח לומר

 והצור� ,הערבוביה נתרבתה, אבל כא� החשבו� נתגדל. שברחוקי�
ללמד אי� מסדרי� מערכה רבת גווני� בתחו� הצר של המחשבה 

ואי� משאירי� את כל הטוב שבעול� הרוחני , ההמונית הרגילה
ואי� ,  אחרי כל מהפכה שהשפעה זרה מחוללת, באי� מגרעת,בעינו
צור� זה , את הישר וההגו�, בי� מ� הכל רק את הטוב והאמתשוא

 ואי אפשר להספיקו כי א� על ידי השפעה מרובה .נתגדל עד מאד
 שאי אפשר להוציא ,של הסברת רעיונות רוחניי� פנימיי� וטובי�

את הדבר אל הפועל כי א� על ידי העמדת המו� משפיעי� רוחניי� 
ב ונעלה עד כדי להשפיע ג� המלאי� דעה ורגש טו, טובי� והגוני�

 . כ� כלפי חו� באופ� היותר רצוי
המחשבה הקוסמולוגית ג� היא גרמה לפעול שינוי גדול במהל� 

הרעיונות אשר נספגו מהציור הקטנט� של העול� . החיי� הרוחניי�
הולמות ,  במצב של שקיטה וקטנות,הכללי על פי התכונה הישנה

שבא , והרוח החדש הכללי. ה� לאותה הקטנות של צמצו� הסביבה
, לרגלי ההרחבה המדעית של ציור החוש כלפי ההויה המוחשית

 צורה חדשה על , בהתרחבו בי� המוני� רבי�,מוכרח הוא לחדש
שצרי� לימוד מרובה אי� , העול� הרוחני וכל קשר מחשבותיו

 ע� ההשארה היותר מוצלחת ,לכונ� הכל מחדש בתכלית התיקו�
 א� לא על פי ,ואי� יעשה דבר זה. ש�של כל הטוב היסודי שבי

, שיחולל המו� גדול של הסברות, לימוד קבוע במעמקי הרוח
שעוד יוסי� ,  את התוכ� הרוחני כולו על מעמדו המאירושיעמיד

, הרחבה של כל ההכרות החדשותdנהרה על ידי הטוב שיקוב� מ
 לפי צורתו ,אחרי אשר יתאימו אל כל הטוב האצור בכל היש�

 . הטהורה
שנתפרסמה בכל השדרות לרגלי , מהל� המחשבה של ההתפתחות

עשתה מהפכה רבה בחוג המחשבות , למודי הטבע החדשי�
שמעול� , לא אצל יחידי הסגולה בעלי הדעה וההגיו�. הרגילות

הסתכלו בסדרי השתלשלות דרגאי� אפילו בההויה הרוחנית 
במדת שאי� הדבר זר אצל� להבי� , המוסקרת בסקירה היותר נסתרה

ההשואה ג� כ� באופ� זה בדבר ההתפתחות החומרית של העול� 
שראוי הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות , המוחשי

. שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות, הרוחנית של ההויה
, אבל ההמו� לא הסכי� להבי� את ההתפתחות ברעיו� של� ומקי�

כמו , י� סגור ורז כמוס לפני ההמו� הגדול בדורות שלפנינוהיה ענ
כל עדה וקהלה היתה . כל הסודות של החכמה המעשית והעיונית

על כל יחיד לא פעלה בגלוי כי א� הסביבה , סגורה בתחומה
שהעול� הגדול , ובתומו חשב כ� כל יחיד וכל צבור, הקרובה שלו

‰�·„ÏÎÓ ÌÈÏ , לבני ישרא. הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית
ÌÈÓÚ‰ ,מפני , ועוד במדה יותר גדולה, ג� ה� היו סגורי� בתחומ�

מפני הרדיפות הרבות אשר פגשו תמיד מהעול� , שתי סבות חזקות
ומפני , עד מקו� שעיניה� היו יכולות לשלוט, האנושי הגדול

השינוי העקרי שבהליכות החיי� הרוחניי� והמעשיי� שבינינו ובי� 
יחידי . מאז ומעול�, כל העמי� תחת כל השמי�ההמו� הרב של 

ידעו מעול� את סוד האחדות , בעלי הדעה הגדולה, הסגולה
עד כמה שההבדלות , ידעו שרוח האד� רוח כללי הוא, הרוחנית

הרבות הרוחניות והחומריות עושות את שלה� להבדיל בי� איש 
עוד יותר מכל ההבדלות , ובי� קיבו� חברתי אחד למשנהו, לאיש

והמחשבות פועלות , גדולה היא האחדות העצמית שביניה�
מגמת , וסדרי החיי� הולכי� ומשתוי�, ונפעלות מבלי הר�

היותר בריא ויותר , ההשתוות היא ודאי לקלוט תמיד את היותר טוב
אבל ההמו� . עדי� שבכל קיבו� ולנטוע אותו על אדמת הכלל כולו

שו� כח , שו� יחשחשב שאי� כא� , לא הצי� מעול� למעלה מחוגו
על חוגו שלו , וקל וחומר עוד רחוקה, פועל ומתפעל מסביבה זרה

ובספירת המחשבה המצומצמת הזאת נתרשמה הצורה . הקרוב אליו
על פי התכונה הזאת , הטפוסית של עולמו הרוחני היותר פנימי

וכל , ויחושו לעמו המיוחד, נצטירה אהבתו האידיאלית לכל קודש
חזו� רוחו על העולמות החבויי� ,  לעתידתקותיו, המתיחש לו

על החופש ועל , השקפתו על החיי� והמות, שלמעלה מהחושי�
הכל היה נארג ,  על העמידה ברשות עצמו ועל המשמעת,השעבוד

 שהיא ,של הציור של הסביבה הבודדת, בהאריגה המצומצמת הזאת
הזמני� שינו את ההשקפה הזאת בתכלית . הנה הס� הכל של ההויה

כי א� בחוג ההמו� , לא רק בציור� של החוגי� המשכילי�, ינויהש
כל יחיד , ההכרה החברתית נסבה ונתרהבה. מקטנו ועד גדוליו, כולו

שהוא , ולא סגור בתחו� מיוחד לגמרי, שהנהו לא בודד, מרגיש
מסביבות שונות וג� , פועל ומתפעל מהמו� חוגי� רבי� ורחבי�

ג� ,  להתחשב עמו מאומהליאי� ש, ואי� ליאש כל רוח לומר, זרות
הערבוביה , אבל כא� החשבו� נתגדל. א� יהיה רחוק שברחוקי�

והצור� ללמד אי� מסדרי� מערכה רבת גווני� בתחו� . נתרבתה
ואי� משאירי� את כל הטוב , הצר של המחשבה ההמונית הרגילה

שבעול� הרוחני בעינו באי� מגרעת אחרי כל מהפכה שהשפעה זרה 
את הישר , י� שואבי� מ� הכל רק את הטוב והאמתוא, מחוללת

ואי אפשר להספיקו כי א� על ידי , צור� זה נתגדל עד מאד, וההגו�
השפעה מרובה של הסברת רעיונות רוחניי� פנימיי� וטובי� שאי 
אפשר להוציא את הדבר אל הפועל כי א� על ידי העמדת המו� 

, גש טוב ונעלההמלאי� דעה ור, משפיעי� רוחניי� טובי� והגוני�
המחשבה . עד כדי להשפיע ג� כ� כלפי חו� באופ� היותר רצוי

ג� היא גרמה לפעול שינוי גדול במהל� החיי� , הקוסמולוגית
, הרעיונות אשר נספגו מהציור הקטנט� של העול� הכללי. הרוחניי�

הולמות ה� לאותה , על פי התכונה הישנה במצב של שקיטה וקטנות
שבא לרגלי , והרוח החדש הכללי. ביבההקטנות של צמצו� הס

מוכרח , ההרחבה המדעית של ציור החוש כלפי ההויה המוחשית
הוא לחדש בהתרחבו בי� המוני� רבי� צורה חדשה על העול� 

שצרי� לימוד מרובה אי� לכונ� הכל , הרוחני וכל קשר מחשבותיו
ע� ההשארה היותר מוצלחת של כל הטוב . מחדש בתכלית התיקו�

ואי� יעשה דבר זה א� לא על פי לימוד קבוע .  שביש�היסודי
 את התוכ� שיעמיד, שיחולל המו� גדול של הסברות, במעמקי הרוח

שעוד יוסי� נהרה על ידי הטוב , הרוחני כולו על מעמדו המאיר
אחרי אשר יתאימו אל , שיקוב� מהרחבה של כל ההכרות החדשות

מהל� המחשבה . כל הטוב האצור בכל היש� לפי צורתו הטהורה
לרגלי למודי הטבע , שנתפרסמה בכל השדרות, של ההתפתחות

לא אצל . בחוג המחשבות הרגילות, עשתה מהפכה רבה, החדשי�
שמעול� הסתכלו בסדרי , בעלי הדעה וההגיו�, יחידי הסגולה

אפילו בההויה הרוחנית המוסקרת בסקירה , השתלשלות דרגאי�
י� במדת ההשואה ג� כ� שאי� הדבר זר אצל� להב, היותר נסתרה

שראוי , באופ� זה בדבר ההתפתחות החומרית של העול� המוחשי
, הדבר שתהיה התגלותו מתאמת להשתלשלות הרוחנית של ההויה

אבל ההמו� לא הסכי� . שאינה מחסרת דרגה אחת בדילוג וריקניות
ולא יכול לקשור על פיו , להבי� את ההתפתחות ברעיו� של� ומקי�

התאמה של פסוקי תורה או ב לא הכבדות שיש .ינאת עולמו הרוח
 העמדת מכבידה היאמאמרי� מסורתיי� אחרי� לרעיו� ההתפתחות 

הכל.מלאכה זו נוחה היא מאד, המחשבה ההמונית על מכונה
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 ע� לא הכבדות שיש .יולא יכול לקשור על פיו את עולמו הרוחנ
 לרעיו� , או מאמרי� מסורתיי� אחרי�,התאמה של פסוקי תורה

 העמדת המחשבה ההמונית על `z אומכביד ה ,ההתפתחות
 החידה ,הכל יודעי� שהמשל.  מלאכה זו נוחה היא מאד.מכונה
, בכל מקו�, שה� כבשונו של עול�,  שולטי� בעניני� הללו,והרמז

שמקרא זה או ,  נשמעת לגזרה קצרהוג� אז� ההמו� רגילה להיות
ודעתו , שהוא נעלה מפשטו, מאמר זה הוא בכלל סתרי תורה

המשער את , והיא מתאמת בזה אל סקירת בעל המחשבה, מתישבת
אבל אי� . סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מני קד�

 שנתאגדו ,להתאי� את כל הקשר הרוחני של כל הרצאת מחשבותיו
שהיא מצלת את המחשבה ,  של פתאומיות ודליגהיחד על פי הסדר

 עתה ע� החטיבה �בהפגש, מלשוטט במה שהוא רחוק מחוגה
ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקו� , החדשה של ההתפתחות

שתהיה הולכת וחודרת ,  הזרחת אורה מרובה�צרילזה , בלבבות
 הנוחי� ג� בחוג היותר פשוט וופיע בסדרייעד אשר , בכל השדרות

  .והמוני
יותר רחבה , הדעה היותר רוממה, על כ� הזמ� מכריח להפצת הדעה

אחרי אשר ירדה , אי אפשר לצורה הגסה של האמונה. ואידיאלית
להחזיק ,  ונתלבשה בלבושי שקי� עבי� מאד,ירידה אחר ירידה

יות יומי זה ילביש את האמונה הטהורה את המחלצות הראו. מעמד
� הטהור ההול� לפי הוד  אותו הצני`z מי ישי� על ראשה, לה

, קדושי רגש וטהורי נפש, חכמי לב, א� לא גדולי הכשרו�, מלכותה
תלמידי חכמי� המסורי� להגיו� התורה ', השתולי� בחצרות ד

 .ועמלה

שה� , שהמשל החידה והרמז שולטי� בעניני� הללו, יודעי�
ת וג� אז� ההמו� רגילה להיות נשמע, בכל מקו�, כבשונו של עול�

, הוא בכלל סתרי תורה, שמקרא זה או מאמר זה, לגזרה קצרה
והיא מתאמת בזה אל סקירת , ודעתו מתישבת, שהוא נעלה מפשטו

המשער את סוד השירה העליונה שיש בהרצאת , בעל המחשבה
של כל , אבל אי� להתאי� את כל הקשר הרוחני. חידות מני קד�

פתאומיות הרצאת מחשבותיו שנתאגדו יחד על פי הסדר של 
שהיא מצלת את המחשבה מלשוטט במה שהוא רחוק , ודליגה
,  עתה ע� החטיבה החדשה של ההתפתחותבהפגש�, מחוגה

 הזרחת צריכהלזה , ההולכת ומתפרסמת וכובשת מקו� בלבבות
עד אשר תופיע , שתהיה הולכת וחודרת בכל השדרות, אורה מרובה

 כ� הזמ� מכריח על.  ג� בחוג היותר פשוט והמוניבסדריה הנוחי�
אי . יותר רחבה ואידיאלית, הדעה היותר רוממה, להפצת הדעה

אחרי אשר ירדה ירידה אחר ירידה , אפשר לצורה הגסה של האמונה
ומי זה ילביש . להחזיק מעמד, ונתלבשה בלבושי שקי� עבי� מאד

מי ישי� על ראשה , את האמונה הטהורה את המחלצות הראויות לה
, א� לא גדולי הכשרו�, הול� לפי הוד מלכותהאותו הצני� הטהור ה

תלמידי ', השתולי� בחצרות ד, קדושי רגש וטהורי נפש, חכמי לב
 .חכמי� המסורי� להגיו� התורה ועמלה

ÊË˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
הוא מוריד את , הרעיו� על דבר ההתפתחות של ההויה וכל המצוי

.  בקרבו ס� חיי� וס� מות ביחד שקועי�.רוח האד� ומעלהו
 ,והוא,  ורואה את השפלות שבמצבי העבר,כשהאד� מסתכל לאחור

מאושר מול , תלוגיוהפהשכלי , כשהוא עומד במעמדו המוסרי
וגדרי המוסר מתרופפי� , דעתו נעשית זחה עליו מצד אחד, העבר
בעת אשר יתקפהו רוח רעה , יאמר, כמה מוסר שימצא בקרבו. אצלו

,  ורב מאד מהנדרש ליצור שכמותו,שהוא די והותר, של איזה תאוה
 ההשקפה של ,לעומת זה. שיסודו הוא בהמות ופראות גסה

 היא מרוממת ומעלה את האד� לגובה ,ההתפתחות ביחש להעתיד
שראוי להיות מצטייר בלבבו על פי אותה , מוסרי כזה ממש

ההסברה המתבארת לפניו מהידיעה על דבר גדולתו של האד� 
מושב אלהי� אשר ישב טר� אשר נטרד על דבר , יתויבראשית הו

בתלמוד , כל מה שמתעלה האד� בדעה והשכל. מג� עד� מקד�
מעו� שכלו וציורו המוסרי הול� הוא קדמה , תורה ותכונות טובות

וממילא הול� הוא רעיו� ההתפתחות ופועל עליו לישר , אל העתיד
עד אשר יכנס להיכלי ,  ולעודד את חושיו המוסריי�,את דרכיו

וההשקפה של . ' בגבורה עליונה מלאה עז ד,ושה והטהרההקד
כי ישי� אל לבו את השפלות , העבר תאזרהו אומ� של יראה

ויחוש שבשחתו את דרכיו יוכל לפול באותה , הנוראה של העבר
קו� דרכיו ומעשיו הפרטיי� יתחת אשר על ידי ת, השפלות החשכה

ות של אי� ההולכת ומאירה בהתעל, הנה אורה גדולה, והחברתיי�
 .נכונה לפניו, סו�

 ‡Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Ó˜˙( 
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הוא מוריד את , וכל המצוי, הרעיו� על דבר ההתפתחות של ההויה
. ס� חיי� וס� מות ביחד שקועי� בקרבו, רוח האד� ומעלהו

והוא , כשהאד� מסתכל לאחור ורואה את השפלות שבמצבי העבר
מאושר מול , והפיזיולוגי, השכלי, ד במעמדו המוסריכשהוא עומ

וגדרי המוסר מתרופפי� , דעתו נעשית זחה עליו מצד אחד, העבר
בעת אשר יתקפהו רוח רעה , יאמר, כמה מוסר שימצא בקרבו. אצלו

, שהוא די והותר ורב מאד מהנדרש ליצור שכמותו, של איזה תאוה
השקפה של לעומת זה ה. שיסודו הוא בהמות ופראות גסה

ההתפתחות ביחש להעתיד היא מרוממת ומעלה את האד� לגובה 
שראוי להיות מצטייר בלבבו על פי אותה , מוסרי כזה ממש

ההסברה המתבארת לפניו מהידיעה על דבר גדולתו של האד� 
על דבר מושב אלהי� אשר ישב טר� אשר נטרד , בראשית הויתו
בתלמוד , כלכל מה שמתעלה האד� בדעה והש. מג� עד� מקד�

הול� הוא קדמה , מעו� שכלו וציורו המוסרי, תורה ותכונות טובות
וממילא הול� הוא רעיו� ההתפתחות ופועל עליו לישר , אל העתיד

עד אשר יכנס להיכלי , את דרכיו ולעודד את חושיו המוסריי�
וההשקפה של . 'הקדושה והטהרה בגבורה עליונה מלאה עז ד

כי ישי� אל לבו את השפלות , העבר תאזרהו אומ� של יראה
ויחוש שבשחתו את דרכיו יוכל לפול באותה , הנוראה של העבר

הפרטיי� , תחת אשר על ידי תקו� דרכיו ומעשיו, השפלות החשכה
בהתעלות של אי� , ההולכת ומאירה, הנה אורה גדולה, והחברתיי�

 .נכונה לפניו, סו�
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וזה התוכ� מתגלה הוא ברצונו , ב ההול� ומתעלהיש בעול� תוכ� טו

בעבר היה הטבע והרצו� האנושי יותר . ובטבעו של האד� ג� כ�
. ולימי� הבאי� יהיה יותר נח וטוב מההוה, פראי ממה שהוא כעת

בעבר היתה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כח הרצו� 
ר ומקבל ולעתיד הול� הדב, מפני שהרע היה מרובה בו, הטבעי

עד שהדרישה של החופש הרצוני תובעת תביעות , צורה חדשה
שאז תראה כמה טובה , מוסריות שיניחו את הרחבתה המבוקשת

, אבל בתו� הרצו� העכשוי כמה סיגי� עדיי� יש בו. צפונה בה
 חפצי� ג� ,ומתו� הזכות של הניצוצות הטובי� של הרצו� שהתעלה

. ריב את העול� ויזה� אותווחופש� יח, אלה הסיגי� לזכות בחופש
ולוחמת , גינה בצדקמוכל מחנה , לזאת המלחמה עצומה היא

  שלא יסבלו,פשי� לוחמי� בעד ניצוצי הטוב של הרצו�ו הח.בצדק
מכירי העבר , והמשועבדי�, שהוא א� למחסור, עבדות לאי� צור�

שלא יהרסו חלקי הרצו� , עבודימגיני� על הש, ויודעיו בהדר טובו
וגדולי הנפש צריכי� .  את הבני� האצילי של העול�המזוהמי�

בהראות� לכל אחד מה� מה הוא , לתוו� את השלו� בי� הלוחמי�
 . הגבול השיי� לו באמת

 מכשרת את שכלו העצמי ואת חפצו ,ההתפתחות של רוח האד�

 ·Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '„Ó˜˙-ÂÓ˜˙(
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וזה התוכ� מתגלה הוא ברצונו , יש בעול� תוכ� טוב ההול� ומתעלה
בעבר היה הטבע והרצו� האנושי יותר . ובטבעו של האד� ג� כ�

. ולימי� הבאי� יהיה יותר נח וטוב מההוה, פראי ממה שהוא כעת
ה מהות התורה והמוסר פונה ביותר לביטול כח הרצו� בעבר הית

ולעתיד הול� הדבר ומקבל , מפני שהרע היה מרובה בו, הטבעי
עד שהדרישה של החופש הרצוני תובעת תביעות , צורה חדשה

שאז תראה כמה טובה , מוסריות שיניחו את הרחבתה המבוקשת
, ואבל בתו� הרצו� העכשוי כמה סיגי� עדיי� יש ב. צפונה בה

ומתו� הזכות של הניצוצות הטובי� של הרצו� שהתעלה חפצי� ג� 
. וחופש� יחריב את העול� ויזה� אותו, אלה הסיגי� לזכות בחופש

ולוחמת , גינה בצדקמוכל מחנה , לזאת המלחמה עצומה היא
 החפשי� לוחמי� בעד ניצוצי הטוב של הרצו� שלא יסבלו, בצדק

מכירי העבר , והמשועבדי�, שהוא א� למחסור, עבדות לאי� צור�
שלא יהרסו חלקי הרצו� , מגיני� על השעבוד, ויודעיו בהדר טובו

וגדולי הנפש צריכי� . המזוהמי� את הבני� האצילי של העול�
מה הוא , בהראות� לכל אחד מה�, לתוו� את השלו� בי� הלוחמי�

ההתפתחות של רוח האד� מכשרת את . הגבול השיי� לו באמת
 חפצו הפנימי להיות שוא� אל הטוב הגמורשכלו העצמי ואת
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שהוא ,  שהוא הטוב האלהי,הפנימי להיות שוא� אל הטוב הגמור
והשפעת התורה והנבואה , להותהיסוד של המגמה לכל התגלות א

בימי� הראשוני� היה השכל הכללי של האנושיות פחות . בעול�
 אז היה החזו� האלהי כולו ,וחפצו היה ג� כ� יותר ברברי, מפותח

 ,�יהמשועבד רק להחפצי� הבהמי, נועד לדחות את השכל הסורר
שהיתה , ולדחוק תמיד את החפ� הטבעי, בכללות החברה האנושית

התבסמות העול� . תו יותר מכוונת לקראת הכיעור והחטאהתעוררו
על ידי ביסו� היותר עליו� של גילויי , על ידי כל המש� הדורות

התגדלות היחש , ועל ידי נסיונות הזמני�, השכינה בישראל
עד , זיקקה הרבה את רוח האד�, והתרחבות המדעי�, החברותי

ק גדול מכל מקו� חל, שא� על פי שלא נגמרה עדיי� טהרתו
מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הנ� מכווני� מצד עצמ� אל 

 מוכרחת היא ,ונגד אותו החלק שכבר נזדכ�. הטוב האלהי
וכשבאה המסורת . לתפוס מקו� dikxp`de, הליבירליות להתפשט

 לכבוש תחת ידה את זה החלק , אפילו בצורתה היותר טהורה,והדת
ייע את רוח האד� בנקודת אבל צריכה היא לס.  לא תצליח,המזוקק
ולכוי� את מטרתה נגד אות� , לתו שכבר כבשיללכת במס, טהרתו

וה� , של הדעת והרצו� האנושי שעדיי� לא נתבסמו, חלקי הרוח
ולפי התנועה התסיסית .  במצב� הפראי כימי קד�נהעודעומדי� 

כשהחלקי� , עוד הסכנה בה� יותר גדולה, של החלקי� המבוסמי�
הולכי� במצב� , השרידי� הרבי� של הברבריות, הבלתי מבוסמי�

והצד המתוק� שברוח האד� סוכ� עליה� באברת , הטבעי הפרוע
זאת היא . להעטי� מעטה של ברק נוצ� על כל תועבה ושקר, דמיונו

עד אשר רוח הטומאה , עד ק� הימי�', עבודת הקודש של עובדי ד
 .לכות שדיוזיו האד� והעול� יגלה בתפארת עזו במ, כליל יחלו�

, שהוא היסוד של המגמה לכל התגלות אלהות, שהוא הטוב האלהי
בימי� הראשוני� היה השכל . והשפעת התורה והנבואה בעול�
. וחפצו היה ג� כ� יותר ברברי, הכללי של האנושיות פחות מפותח

ועבד המש, אז היה החזו� האלהי כולו נועד לדחות את השכל הסורר
ולדחוק תמיד את , רק להחפצי� הבהמי� בכללות החברה האנושית

שהיתה התעוררותו יותר מכוונת לקראת הכיעור , החפ� הטבעי
על ידי ביסו� , התבסמות העול� על ידי כל המש� הדורות. והחטא

, ועל ידי נסיונות הזמני�, היותר עליו� של גילויי השכינה בישראל
זיקקה הרבה את , רחבות המדעי�והת, התגדלות היחש החברותי

מכל מקו� , עד שא� על פי שלא נגמרה עדיי� טהרתו, רוח האד�
חלק גדול מהגיונותיו ושאיפת רצונו הטבעי הנ� מכווני� מצד 

ונגד אותו החלק שכבר נזדכ� מוכרחת היא . עצמ� אל הטוב האלהי
וכשבאה המסורת והדת אפילו . לתפוס מקו�, הליבירליות להתפשט

ה היותר טהורה לכבוש תחת ידה את זה החלק המזוקק לא בצורת
, אבל צריכה היא לסייע את רוח האד� בנקודת טהרתו. תצליח

ולכוי� את מטרתה נגד אות� חלקי , ללכת במסלתו שכבר כבש
וה� עומדי� , שעדיי� לא נתבסמו, של הדעת והרצו� האנושי, הרוח

ת של החלקי� ולפי התנועה התסיסי.  במצב� הפראי כימי קד�עוד
כשהחלקי� הבלתי , עוד הסכנה בה� יותר גדולה, המבוסמי�

הולכי� במצב� הטבעי , השרידי� הרבי� של הברבריות, מבוסמי�
, והצד המתוק� שברוח האד� סוכ� עליה� באברת דמיונו, הפרוע

זאת היא עבודת . להעטי� מעטה של ברק נוצ� על כל תועבה ושקר
עד אשר רוח הטומאה כליל , מי�עד ק� הי', הקודש של עובדי ד

 .במלכות שדי, וזיו האד� והעול� יגלה בתפארת עזו, יחלו�
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� כשצורת ההשגחה קבלה אצלו צביו� של הדרגה "שמח היה הרמב

, מפני שכל זמ� שהאמונה הזאת, וראוי הדבר לשמח על זה .שכלית
איננה , אר שכליהיא מונחת בלא תו, שהיא מבססת את חיי העול�

. השואפת להשכיל, מתערבת ע� כל גלי החיי� של הנפש החכמה
הרי היא משתרשת , אבל אחר שקבלה לתוכה צורתה השכלית

והאד� מוצא את עצמו , במעמקי הנשמה בכל חדריה ומעמקיה
 .כשצורתו הרוחנית מתאחדת לחטיבה אחת, מאושר

 ‚Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÂÓ˜˙( 
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כשצורת ההשגחה קבלה אצלו צביו� של , �"שמח היה הרמב
מפני שכל זמ� שהאמונה , וראוי הדבר לשמח על זה .הדרגה שכלית

, היא מונחת בלא תואר שכלי, שהיא מבססת את חיי העול�, הזאת
השואפת , איננה מתערבת ע� כל גלי החיי� של הנפש החכמה

הרי היא , אבל אחר שקבלה לתוכה צורתה השכלית. להשכיל
והאד� מוצא את , משתרשת במעמקי הנשמה בכל חדריה ומעמקיה

 .כשצורתו הרוחנית מתאחדת לחטיבה אחת, עצמו מאושר
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כש� שהדבר מתקיי� .  תשובת� בצד�,בכל מקו� שפקרו המיני�

כ� הוא מתקיי� בעצמיות� של , במוב� התיבות והאותיות של תורה
כל אות� ההרצאות והדרכי� המביאי� . ות והשכליותהנטיות הנפשי

,  את מקור�י�פכשמחש,  ה� בעצמ� ביסוד� מביאי�,לדרכי מינות
מאותה ההבנה , לעומק אמונה יותר עליונה ויותר מאירה ומחיה

, ההתפתחות היצירתית. הפשוטה שהאירה לפני התגלות הפר�
, שי�שנוטי� אליה כל ההולכי� אחרי מוסרי השכל המופע מהחו

. 'המלא כח ד,  לקצ� את ההמש� של אור האמונה,גורמת בראשיתה
ובאמת אי� ער� לכל התוכ� במקו� שאי� שו� חסרו� ביסוד 

הבלתי סופי ' וכח ד, כי די באלהותי לכל בריה, ההמצאה העולמית
,  מאחר שצביו� כזה מתגלה בשכל, מכל מקו�.מספיק הוא על הכל

רחיק בשטחיותו את האור ומ, א� על פי שראשית שביליו נעו
בעומקו הרי הוא המקור היותר נשגב ליסוד , האלהי מ� הרעיו�

 ההולכת בקישור כל כ� נמר� ,כי דוקא ההתפתחות. ההשגחה
היא , לתהיואינה סרה ממס, מיצור שפל לעליו�, ממטה למעלה

ועל תכלית נועדה , המורה אותנו על ההבטה מרחוק עד אי� תכלית
וכל המגמות האמוניות , ודל האלהי מתפאר ובזה הג,לכל ההויה

 ,הבטחו� והעבודה האלהית, ומקו� האמונה, מתאשרות ביותר
ומאחר ,  הרי עי� צופיה על כל,מאחר שהכל הול� למגמה. מתרחב

ויש בשכלולו של האד� את עצמו ואת עולמו ג� כ� , שהכל מתעלה
. הרי הוא עושה בזה ממש את רצו� קונו, גותיכדי להעלות מדר

 מתראה היא ליותר מרכזית ,והמעלה הרוחנית המתעלה מעל כל
 , ולא עוד.יתו של האד� אליה מוכרהיונמצאת על, ביסוד ההויה

מראה דר� , והצפיה המוקדמה שלה, אלא שאחריתיותה של המגמה
ישור דר� יועצות של דליגה ושל , להארה של אחרית מראשית

ידר� ענוי� במשפט , על כ� יורה חטאי� בדר�' טוב וישר ד. נתבעות
והננו ממילא עולי� למעמד המחשבה שהיצירה . וילמד ענוי� דרכו

 של ,של עתיד הפרטי, העולמית של עול� הזה ושל עול� הבא
. והכל מעורה זה בזה, הכל נשק� בהשקפה אחת, העתיד הכללי

 „Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÓ˜˙-ÁÓ˜˙( 
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כש� שהדבר מתקיי� . בכל מקו� שפקרו המיני� תשובת� בצד�
כ� הוא מתקיי� בעצמיות� של , במוב� התיבות והאותיות של תורה

כל אות� ההרצאות והדרכי� המביאי� . הנטיות הנפשיות והשכליות
,  את מקור�כשמחפשי�, לדרכי מינות ה� בעצמ� ביסוד� מביאי�

מאותה ההבנה , יותר עליונה ויותר מאירה ומחיהלעומק אמונה 
, ההתפתחות היצירתית. הפשוטה שהאירה לפני התגלות הפר�

, שנוטי� אליה כל ההולכי� אחרי מוסרי השכל המופע מהחושי�
. 'המלא כח ד, גורמת בראשיתה לקצ� את ההמש� של אור האמונה

ובאמת אי� ער� לכל התוכ� במקו� שאי� שו� חסרו� ביסוד 
הבלתי סופי ' וכח ד, כי די באלהותי לכל בריה, מצאה העולמיתהה

, מכל מקו� מאחר שצביו� כזה מתגלה בשכל, מספיק הוא על הכל
ומרחיק בשטחיותו את האור , א� על פי שראשית שביליו נעו

בעומקו הרי הוא המקור היותר נשגב ליסוד , האלהי מ� הרעיו�
,  כל כ� נמר�כי דוקא ההתפתחות ההולכת בקישור. ההשגחה

היא , ואינה סרה ממסלתה, מיצור שפל לעליו�, ממטה למעלה
ועל תכלית נועדה , עד אי� תכלית, המורה אותנו על ההבטה מרחוק

וכל המגמות האמוניות , ובזה הגודל האלהי מתפאר. לכל ההויה
והעבודה האלהית , הבטחו�, ומקו� האמונה, מתאשרות ביותר

ומאחר , ה הרי עי� צופיה על כלמאחר שהכל הול� למגמ. מתרחב
ויש בשכלולו של האד� את עצמו ואת עולמו ג� כ� , שהכל מתעלה

. הרי הוא עושה בזה ממש את רצו� קונו, כדי להעלות מדרגות
והמעלה הרוחנית המתעלה מעל כל מתראה היא ליותר מרכזית 

ולא עוד אלא , ונמצאת עליתו של האד� אליה מוכרה, ביסוד ההויה
מראה דר� , והצפיה המוקדמה שלה, ותה של המגמהשאחריתי

ועצות של דליגה ושל ישור דר� , להארה של אחרית מראשית
ידר� ענוי� במשפט , על כ� יורה חטאי� בדר�' טוב וישר ד. נתבעות

שהיצירה , והננו ממילא עולי� למעמד המחשבה. וילמד ענוי� דרכו
של eפרטי של עתיד ה, של עול� הזה ושל עול� הבא, העולמית

.והכל מעורה זה בזה, הכל נשק� בהשקפה אחת, העתיד הכללי
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שמביאה, והאמונה שהעול� הזה הוא כפרוזדור בפני עול� הבא
וכל ערכי המוסר , מתאמצת, מפורטה לידי הבינה האמונית ה166

שיש צפיה ומגמה oeik   אלא,ולא עוד, מתעלי� בעילוי אלהי
ונמצא שהיסוד של . ככח הצפיה כ� הוא כח הגבורה, מובטחה

 הוא דבר מוב� באפשריותו והתאמתו ,התעלות מעל כל חקי הטבע
 .כל דרכי הדעה המיושבת ע�

שמביאה , והאמונה שהעול� הזה הוא כפרוזדור בפני עול� הבא
וכל ערכי המוסר , מתאמצת, לידי הבינה האמונית המפורטה

, ולא עוד אלא שיש צפיה ומגמה מובטחה, מתעלי� בעילוי אלהי
שהיסוד של התעלות מעל ונמצא . ככח הצפיה כ� הוא כח הגבורה

כל דרכי לכל חקי הטבע הוא דבר מוב� באפשריותו והתאמתו 
 .הדעה המיושבת

„�˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‡Ó 

 
, הפילוסופיא היתה מעול� נוטה להכרתה של ההשגחה הכללית

,  ביסודה מנטיה אל ההכרה של ההשגחה הפרטית167והיא רחוקה
רי� מתרכזות אבל בשרש� של דב. שבה מתגדרת ביחוד הדת

ההשקפה . למרכז אחד, הנראות מתנגדות זו לזו, הנטיות הללו
תי ישכל עיקר המושג של הפרטיות אי� לו מעמד אמ, החודרת תדי�

בחטיבה  האמת העליונה היא מתארת לנו את הכלל. מצד עצמו
 כל מה שנראה לנו פרטי איננו באמת כי א� הופעה אחת .אחת

ור שההשגחה האלהית מתקשרת זה הוא דבר ברו. מהכלל המאוחד
. וביסודה אי� לנו כלל מושג של פרטיות, היא ע� האמת העליונה

 הרי היא יותר חודרת אל כל הפרטי� ,אבל ההשגחה הכללית הזאת
מכל מי� השגחה , שה� מצד חשכנו מתתארי� לפרטיות�, כול�

הצד החלוש שהתערב . פרטית שאפשר להעלות על הדעת
הוא רק ,  ביחושה אל תיאור ההשגחהבהסברתה של הפילוסופיא

יש מקו� , מה שחשבה שבמקו� שהיא מדברת מהשגחה כללית
. אלא שה� יוצאי� מחו� לשטתה של ההשגחה, לפרטי� במציאות

וזהו דבר בדוי ומוכחש מעיקר היסוד של עומק הטהרה 
, ג"וזאת הנטיה בעומק אמתתה היתה נטיתו של הרלב. הפילוסופית

ומוצל ,  את התוכ� של ההשגחה לצד הכללותבצדדו כל כ� להסביר
 . הוא אותו צדיק מעו� של סילוק השגחה מפרטי�

כלפי ,  שבפילוסופיה,ההבנה של השגחה כללית וידיעה כללית
מיוסדה היא על עומק הדעת שעצמיות הפירוד לפרטי� היא , מעלה

ג� העליוני� , מצד הכהות שבהכרת הברואי�, הכרה מוטעת
 ,וא� כ�, אמת הוא שהמצוי כולו הוא כלל גדולאבל ה. שבעליוני�

ההשגחה והידיעה היא , שמוארה ש� האמת הבהירה ,כלפי מעלה
 .באמת כללית

 ‰Î ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ËÓ˜˙-�˜˙( 

zihxtde zillkd dgbydd 

, הפילוסופיא היתה מעול� נוטה להכרתה של ההשגחה הכללית
שבה ,  ההשגחה הפרטיתוהיא רחוקה ביסודה מנטיה אל ההכרה של

אבל בשרש� של דברי� מתרכזות הנטיות . מתגדרת ביחוד הדת
ההשקפה החודרת . למרכז אחד, הנראות מתנגדות זו לזו, הללו
שכל עיקר המושג של הפרטיות אי� לו מעמד אמתי מצד , תדי�

כל , בחטיבה אחת ,האמת העליונה היא מתארת לנו את הכלל. עצמו
יננו באמת כי א� הופעה אחת מהכלל א, מה שנראה לנו פרטי

שההשגחה האלהית מתקשרת היא ע� , זה הוא דבר ברורו. המאוחד
אבל . וביסודה אי� לנו כלל מושג של פרטיות, האמת העליונה

, ההשגחה הכללית הזאת הרי היא יותר חודרת אל כל הפרטי� כול�
מכל מי� השגחה פרטית , שה� מצד חשכנו מתתארי� לפרטיות�

הצד החלוש שהתערב בהסברתה של . להעלות על הדעתשאפשר 
, הוא רק מה שחשבה, הפילוסופיא ביחושה אל תיאור ההשגחה

יש מקו� לפרטי� , שבמקו� שהיא מדברת מהשגחה כללית
וזהו דבר . אלא שה� יוצאי� מחו� לשטתה של ההשגחה, במציאות

וזאת . בדוי ומוכחש מעיקר היסוד של עומק הטהרה הפילוסופית
בצדדו כל כ� , ג"יה בעומק אמתתה היתה נטיתו של הרלבהנט

ומוצל הוא אותו , להסביר את התוכ� של ההשגחה לצד הכללות
ההבנה של השגחה כללית . של סילוק השגחה מפרטי�, צדיק מעו�

מיוסדה היא על עומק , כלפי מעלה, וידיעה כללית שבפילוסופיה
 מצד הכהות ,שעצמיות הפירוד לפרטי� היא הכרה מוטעת, הדעת

, אבל האמת הוא. ג� העליוני� שבעליוני�, שבהכרת הברואי�
שמוארה ש�  ,וא� כ� כלפי מעלה, שהמצוי כולו הוא כלל גדול

 .ההשגחה והידיעה היא באמת כללית, האמת הבהירה
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הננו צריכי� לסדרו , כשנמצה את עומק הרעיו� של רז ההשגחה

 שלא יש שו� ,הסידור הכמותי הוא. של איכותבסידור של כמות ו
' כל אשר חפ� ד, ועצתו העליונה' דבר בעול� שאיננו נעשה בדבר ד

 שהעצה היא העצה היותר ,והצד האיכותי הוא. עשה בשמי� ובאר�
מכל מה שהלב יכול , היותר מגמתית ויותר אידיאלית, אצילית
, והעצה הזאת שרויה באידיאליותה בכנסת ישראל. לחשוב
ובשרשי הויתה במעמד , נת בעולמנו בתור גוי אחד באר�יהמצוי

אבל לעול� מוכרחי� אנו להשקי� את . האצילי עד אי� ק� ותכלית
ההדר העליו� על ידי ההתאחדות הנפלאה של שני אופני ההשגחה 

 מגלה היא את כל האור , המבוטאה בכנסת ישראל,שהשניה, הללו
וחותמת , שראל קודמת לכלומחשבת� של י, והעילוי של הראשונה

אפילו בכל מעמק , הרעיונות המתיחסי� לההשגחה בכלל. את הכל
אפשר לה� להגלות בהופעה , יקנותהיהפרטיות שלה ובכל ערכי ד

וקל וחומר בערכי רוח הקודש , של השכלה בהירה בשכל האנושי
המצבינת את כל הוד האידיאליות , אבל ההופעה האיכותית. ונבואה

מרו� עליו� , בכל תועפותיה, התרכזה בכנסת ישראלו, של העול�
נבואתו של , זה אינו מתגלה כי א� על ידי אור התורה, עד עמק שפל

כי א� , ולא במראה נבואית מודרגת, ולא בחלו�, לא בחידות, משה
המיחדת את כנסת ישראל , דוקא בהתודעות של פה אל פה אדבר בו

 ,הי� אד� על האר�ומיו� אשר ברא אל, בעול� מכל גויי האר�
הנפלא , ומזה האור האיכותי. מקצה השמי� עד קצה השמי�

המבטא בכל , בחוזק הראותו ובהוד חותמו הריאלי בחיי�, בטהרתו
נשאבת כל נבואה וכל רוח הקודש בכל , את הדר אמתת אצילותו

 וכל התרבות ,וכל החכמה. הדורות ובכל הזמני� עד עולמי עד
 פונה בפנימיותה להגיע אל המעי�  היא תמיד,האנושית הכללית

 ,אור החיי�, ולהיות מואר מאורו, להספג מרוחו, העליו� הזה
 עד אשר יבא היו� הגדול אשר בו ינהרו עמי� .מעול� עד עול�

‰ ˙ÂÏÚ˙‰ ÂÎ ÌÏÂÚ)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‡�˜˙-·�˜˙(
dgbydd fx 

הננו צריכי� לסדרו ,  כשנמצה את עומק הרעיו� של רז ההשגחה
הסידור הכמותי הוא שלא יש שו� . ושל איכות, בסידור של כמות

' כל אשר חפ� ד, ועצתו העליונה' דבר בעול� שאיננו נעשה בדבר ד
 העצה היותר והצד האיכותי הוא שהעצה היא. עשה בשמי� ובאר�

מכל מה שהלב יכול , ויותר אידיאלית, היותר מגמתית, אצילית
המצוינת , והעצה הזאת שרויה באידיאליותה בכנסת ישראל. לחשוב

עד , ובשרשי הויתה במעמד האצילי, בעולמנו בתור גוי אחד באר�
אבל לעול� מוכרחי� אנו להשקי� את ההדר . אי� ק� ותכלית

,  הנפלאה של שני אופני ההשגחה הללועל ידי ההתאחדות, העליו�
שהשניה המבוטאה בכנסת ישראל מגלה היא את כל האור והעילוי 

. וחותמת את הכל, ומחשבת� של ישראל קודמת לכל, של הראשונה
אפילו בכל מעמק הפרטיות , הרעיונות המתיחסי� לההשגחה בכלל

אפשר לה� להגלות בהופעה של השכלה , שלה ובכל ערכי דיקנותה
אבל . וקל וחומר בערכי רוח הקודש ונבואה, ירה בשכל האנושיבה

, המצבינת את כל הוד האידיאליות של העול�, ההופעה האיכותית
, מרו� עליו� עד עמק שפל, בכל תועפותיה, והתרכזה בכנסת ישראל

לא , נבואתו של משה, זה אינו מתגלה כי א� על ידי אור התורה
כי א� דוקא , ואית מודרגתולא במראה נב, ולא בחלו�, בחידות

המיחדת את כנסת ישראל , בהתודעות של פה אל פה אדבר בו
ומיו� אשר ברא אלהי� אד� על האר� , בעול� מכל גויי האר�

הנפלא , ומזה האור האיכותי. מקצה השמי� עד קצה השמי�
המבטא בכל , ובהוד חותמו הריאלי בחיי�, בחוזק הראותו, בטהרתו

בכל ,  נשאבת כל נבואה וכל רוח הקודש,את הדר אמתת אצילותו
וכל החכמה וכל התרבות . עד עולמי עד, הדורות ובכל הזמני�

האנושית הכללית היא תמיד פונה בפנימיותה להגיע אל המעי� 
אור החיי� מעול� , ולהיות מואר מאורו, להספג מרוחו, העליו� הזה

 אלעד אשר יבא היו� הגדול אשר בו ינהרו עמי� רבי�, עד עול�
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בשאיפה של ויורנו מדרכיו , אל בית אלהי יעקב' רבי� אל הר ד
 .מירושל�' כי מציו� תצא תורה ודבר ד, תיווונלכה בארח

בשאיפה של ויורנו מדרכיו ונלכה , אל בית אלהי יעקב' הר ד
 .מירושל�' כי מציו� תצא תורה ודבר ד, בארחתיו

ÁÎ˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
, בכל השדרות מתגלה הצביו� של הדחיפה הסמויה של הפרטי�

, וה� הולכי� ונדחפי�, שבתוכ� גנוז אוצר חיי� בלתי נודע ומשוער
, עור הראוי והתכונה הראויהיקב� הששבה, מתקשרי� למגמה

אור , מתגלה לפי הער� אותו האור הנודע, הצירו� והסידור הנכו�
כ� . והיסוד המגמתי העליו� בגדולת צביונו,  הבינה והדעת,החכמה

בו� יהק, המעשי�, המחשבות, בוצי�יהק, האיש, הולכי� החיי�
טות יבוצ� של השיוק, טות היותר משוכללותי עד בני� הש,העיוני

 תבהאורגניסמוטה היותר מקפת נחשבת ישכל ש, טות כוללותילש
הקדמת נעשה . הכללי של הרוח כמבטא אחד בתו� עני� מלא

. לנשמע הוא היסוד היצירתי השורר בעול� המוחשי והאידיאלי
 של הפרטי� וצ�יבובק, הבני� בהתגלמו מתקב� הוא מהפרטי�

על , מחשבה והעדות על המחשבה שלמעלה מכל ,משתכלל הכלל
. היא הולכת ומתבלטת, הכונניות המטרתית שלמעלה מכל מטרה

ובידו , אותו הרצו� הכמוס דוחפו תדיר, ובמוסר החיי� של האד�
נזר אלהיו אשר על , לשא עי� להחפ� המגמתי העומד ממעל לו

וכפי הרוממות של העלאת עצמיותו אל העול� המגמתי . ראשו
ככה ימצא מי� את מינו , עולמי�צור '  ביה ד,זכירת הצור, העליו�
, שה� פזורי� בחגוי הנטיות הקטעיות והניצוצות של החיי�, וניעור

 .חקוקת פני� עשירי� ומשוכללי�, אוריתיבאי� ומאירי� בצורה ת
הרואה את , והע� נעשה ע� קדוש. ונעשי� חייו של אד� עליוני�

יו� וכל רע. המחשבה העליונה שיש בבני� עול� ביצירתו התולדתית
וחוזרת ההתעלות האישית ומוסיפה , וכל חפ� אישי הרי זה מתעלה
. שנעשה יותר בהיר ויותר מזהיר, אורה גדולה בהאופי הכללי

ש� וואותו הח, בהירי מציאות, והרצונות הסמויי� נעשי� מלאי דעה
אותו ,  ואותו דר� הטוב,ונסו הצללי�, שבדר� רשעי� הול� ונגרש

הנשאב מהמקור האלהי היותר , ליו�מוסר היותר ע˘· ÌÏÂÚ‰הדר 
ובני אד� שואבי� בששו� ממעיני , הול� ומפכה את מעיניו, טהור

 .ממהרת לחבוש לכל שבורי לב' וישועת ד, הישועה

 ÊÎ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰�˜˙-Â�˜˙( 

dpeilrd dnbnd 

, בכל השדרות מתגלה הצביו� של הדחיפה הסמויה של הפרטי�
, וה� הולכי� ונדחפי�, חיי� בלתי נודע ומשוערשבתוכ� גנוז אוצר 

eשבהקב� השעור הראוי והתכונה הראויה, מתקשרי� למגמה ,
אור , מתגלה לפי הער� אותו האור הנודע, הצירו� והסידור הנכו�
כ� . בגדולת צביונו, והיסוד המגמתי העליו�, החכמה הבינה והדעת

 הקבו� ,המעשי�, המחשבות, הקבוצי�, האיש, הולכי� החיי�
וקבוצ� של השטות , העיוני עד בני� השטות היותר משוכללות

 בהאורגניסמוסשכל שטה היותר מקפת נחשבת , לשטות כוללות
הקדמת נעשה . הכללי של הרוח כמבטא אחד בתו� עני� מלא

. השורר בעול� המוחשי והאידיאלי, לנשמע הוא היסוד היצירתי
 של הפרטי� ובקוצ�, הבני� בהתגלמו מתקב� הוא מהפרטי�

על , והעדות על המחשבה שלמעלה מכל מחשבה. משתכלל הכלל
. היא הולכת ומתבלטת, הכונניות המטרתית שלמעלה מכל מטרה

ובידו , אותו הרצו� הכמוס דוחפו תדיר, ובמוסר החיי� של האד�
נזר אלהיו אשר על , לשא עי� להחפ� המגמתי העומד ממעל לו

יותו אל העול� המגמתי וכפי הרוממות של העלאת עצמ. ראשו
ככה ימצא מי� את מינו , צור עולמי�' זכירת הצור ביה ד, העליו�
, שה� פזורי� בחגוי הנטיות הקטעיות והניצוצות של החיי� .וניעור

, חקוקת פני� עשירי� ומשוכללי�, באי� ומאירי� בצורה תאורית
הרואה את , והע� נעשה ע� קדוש. ונעשי� חייו של אד� עליוני�

וכל רעיו� . בה העליונה שיש בבני� עול� ביצירתו התולדתיתהמחש
ומוסיפה , וחוזרת ההתעלות האישית, וכל חפ� אישי הרי זה מתעלה
. שנעשה יותר בהיר ויותר מזהיר, אורה גדולה בהאופי הכללי

ואותו החש� , בהירי מציאות, והרצונות הסמויי� נעשי� מלאי דעה
אותו , ואותו דר� הטוב. לי�ונסו הצל, שבדר� רשעי� הול� ונגרש

הנשאב מהמקור האלהי היותר , מוסר היותר עליו�‰, ‰�ÌÚÂהדר 
ובני אד� שואבי� בששו� ממעיני , הול� ומפכה את מעיניו, טהור

 .ממהרת לחבוש לכל שבורי לב' וישועת ד, הישועה
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כדי שהוא מתבטא באותה ההגדרה של , המושג המגמתי של ההויה

, מתגדל ומתרחב, עולה ומזדכ�, הוא עולה ומתברר', לדעת את ד
לפי אות� המדות שההויה כולה ופרטיה עמה , מתעמק ומתלהב
מוב� הידיעה המגמתית אינו כלל בגדר אחד ע� . עולי� בה� תדיר

, היא עולה על כל בעשרה. אותה הידיעה ההשכלית והמוסרית
ו� גדלה היא צריכה מת, בהתעמקות המהותיות שלה, בכלילותה

אי� דרגה אחת מציאותית צריכה , להיות חודרת בכל ומלאה כל
שאנו משערי� , ושהייתה, בכל צריכה ההתדרגות לעבור, להדלג

. יתהי לפי מדת על,היא ג� כ� מכוונת לפי דרגה, אותה בצורה זמנית
ואות� רגשי , והתוכ� האמוני המזוקק, כשאנו חוזי� ברוחנו המדעי

 בצורה ,'את הטוהר של דעת ד, � המתלוי� עמה�הלב העדיני
הומה לבנו , חזיונית ומעשית, אמונית, מוסרית, הרגשית, השכלית

, ברשעות, בכפירות, באלילות, על כל העול� השקוע בחמרנות
 והננו נזרקי� בבת ראש אל תשוקת .בקצפונות ועלבונות, במחשכי�

ל לב אי� ג� ואי� אנו שמי� א,  כללאההשפעה של ההופעה משלנו 
עד שהננו , רחקי השלמה, אנו בעצמנו הננו כל כ� רחקי ידיעה

ששיפוליה מגיעי� עמוק עמוק , כולנו נמשכי� במערכה גדולה
כל ארחות . ועליוניותיה עולי� הלו� ועלה למרומי רומי�, בתחתיות

שבה� ועל יד� מטפסי� ותופסי� את אותו האור , התעיה דרגות ה�
ואנחנו חושבי� שהננו . ' לבטאו בדעת דהמאושר שאנו מתגברי�

, ורוחנו השוא�, ומיד שכלנו בקרבנו, משלימי� בזה איזה פרוגרמה
 ולידי שקיקה שאי� ,מבשרנו שהננו רק שוקקי� לאידיאל של ידיעה

ומכל מקו� היא היא בעצמה , אנו יכולי� ג� להגות בה מפני גדלה
. י� חזות הכל אנו רוא�שבה', ועבודת ד' אותה התכונה של דעת ד

 ,לכל העמי� תחת כל השמי�' אשר חלק ד, ‰Â·Ú¯Ê„‰ כל ארחות 
y רז ישראל הוא פשוטו כמשמעו התהלכות מחשכית ההולכת

בשקט ובשקידה בלתי , באר� זמ�,  באר� רוח,ומזככת עצמה
לא יכלה , הגויות שהריחה ריח כל דהו מנועמה של תורה. פוסקת

 כניתומודריכה ,  מטמאלעמוד על אותו הרז של מי ית� טהור
ית הידיעה האלהית המגמתית לאיזה ידיעה יוהשו. אחזתה לבסו�

, הקטינה את המדה ומחקה את הסאה, השכלית או מוסרית
ודלדלה כח במקו� הראוי , והחשיכה עול� במקו� החפ� להאיר

, בהתעמקות חשבונה,  רוחהו�כבתיוכנסת ישראל עסוקה . להגביר
ושסו� , גת הכל צפוי והרשות נתונהבידיעתה שאל מה שהיא עור

˙ÂÏÚ˙‰ ÁÎ ÌÏÂÚ‰ )‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ê�˜˙-Á�˜˙(
ziznbnd dricid 

שהוא מתבטא באותה ההגדרה של כדי , המושג המגמתי של ההויה
, מתגדל ומתרחב, עולה ומזדכ�, הוא עולה ומתברר', לדעת את ד

לפי אות� המדות שההויה כולה ופרטיה עמה , מתעמק ומתלהב
 בגדר אחד ע� מוב� הידיעה המגמתית אינו כלל. עולי� בה� תדיר

, היא עולה על כל בעשרה. ההשכלית והמוסרית, אותה הידיעה
מתו� גדלה היא צריכה , בהתעמקות המהותיות שלה, בכלילותה

אי� דרגה אחת מציאותית צריכה , להיות חודרת בכל ומלאה כל
שאנו משערי� , ושהייתה, בכל צריכה ההתדרגות לעבור, להדלג

. כוונת לפי דרגה לפי מדת עליתההיא ג� כ� מ, אותה בצורה זמנית
ואות� רגשי , והתוכ� האמוני המזוקק, כשאנו חוזי� ברוחנו המדעי

בצורה ' את הטוהר של דעת ד, הלב העדיני� המתלוי� עמה�
הומה לבנו , ומעשית, חזיונית, אמונית, מוסרית, הרגשית, השכלית

, ברשעות, בכפירות, באלילות, על כל העול� השקוע בחמרנות
והננו נזרקי� בבת ראש אל תשוקת , בקצפונות ועלבונות, כי�במחש

ואי� אנו שמי� אל לב אי� ג� ,  כלעלההשפעה של ההופעה משלנו 
עד שהננו , רחקי השלמה, אנו בעצמנו הננו כל כ� רחקי ידיעה

ששיפוליה מגיעי� עמוק עמוק , כולנו נמשכי� במערכה גדולה
כל ארחות . למרומי רומי�ועליוניותיה עולי� הלו� ועלה , בתחתיות

שבה� ועל יד� מטפסי� ותופסי� את אותו האור , התעיה דרגות ה�
ואנחנו חושבי� שהננו . 'שאנו מתגברי� לבטאו בדעת ד, המאושר

, ורוחנו השוא�, ומיד שכלנו בקרבנו, משלימי� בזה איזה פרוגרמה
שאי� , שהננו רק שוקקי� לאידיאל של ידיעה ולידי שקיקה, מבשרנו

ומכל מקו� היא היא בעצמה , ו יכולי� ג� להגות בה מפני גדלהאנ
.  אנו רואי� חזות הכלשבה�', ועבודת ד' אותה התכונה של דעת ד

רז ישראל הוא פשוטו כמשמעו התהלכות מחשכית ההולכת 
. בשקט ובשקידה בלתי פוסקת, באר� זמ�, ומזככת עצמה באר� רוח

לא יכלה לעמוד , ורהשהריחה ריח כל דהו מנועמה של ת, הגויות
 אחזתה מיכניתודריכה , על אותו הרז של מי ית� טהור מטמא

. לכל העמי� תחת כל השמי�' אשר חלק ד, Â¯Ê˙כל ארחות . לבסו�
השכלית או , לאיזה ידיעה, והשוית הידיעה האלהית המגמתית

, והחשיכה עול�, הקטינה את המדה ומחקה את הסאה, מוסרית
וכנסת . לה כח במקו� הראוי להגבירודלד, במקו� החפ� להאיר

בידיעתה שאל , בהתעמקות חשבונה,  רוחהבתיקו�ישראל עסוקה 
'ושסו� כל סו� עצת ד, מה שהיא עורגת הכל צפוי והרשות נתונה
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, ושההחשכה היא תכונה של הארה, היא תקו�' כל סו� עצת ד
ועושה הוא , ושהביטוי החי שהתבלט בתולדתה הנפלאה יעשה פריו

כי כל העמי� ילכו איש . בלא הפסק והפרדה,  בלא רפיו�,את פריו
 . אלהי� חיי� ומל� עול�,'ואנחנו נל� בש� ד, בש� אלהיו

ושהביטוי החי , ושההחשכה היא תכונה של הארה, היא תקו�
ועושה הוא את פריו בלא , שהתבלט בתולדתה הנפלאה יעשה פריו

, כי כל העמי� ילכו איש בש� אלהיו. בלא הפסק והפרדה, רפיו�
 .אלהי� חיי� ומל� עול�' ואנחנו נל� בש� ד

·�˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
 ,הוא ניצו� מ� הכל, ככל דבר שבהויה, כש� ששכלנו ורצוננו

 ממנו על האור העליו� �ולדואנו עולי� , וממקור הכל הוא נובע
שהיא , ו דני� על נקודת הרצו�כ� אנ, בדר� דוגמא ובבואה דבבואה

שהוא ג� כ� ניצו� , והיא תכונת בקשת התכלית, מחוברת לשכל
שוללי� אנו את כל ההגבלות והמגרעות . מהכל ונובע ממקורו

ואנו באי� למצא צד האצילות , שישנ� בבקשת התכלית שלנו
שהיא נותנת צורה הגונה לכל , והרוממות שיש בבקשת התכלית

מרכז , ו אומרי� שהיא נמצאת ביסוד הכלואנ, מהלכי המעשי�
ראשית כל הצמצומי� , בדר� השאלה, � סו�ימלכות א, העליו�

כל הראשית וכל , והיא באמת הכל, המביאה ליסוד הכל, כול�
 .כל ההויה וכל המבוקש מההויה, האחרית

 ËÎ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ë�˜˙( 

zifkxnd zilkzd zywa 

הוא ניצו� מ� הכל , ל דבר שבהויהככ, כש� ששכלנו ורצוננו
 ממנו על האור העליו� לדי�ואנו עולי� , וממקור הכל הוא נובע

שהיא , כ� אנו דני� על נקודת הרצו�, בדר� דוגמא ובבואה דבבואה
שהוא ג� כ� ניצו� , והיא תכונת בקשת התכלית, מחוברת לשכל

שוללי� אנו את כל ההגבלות והמגרעות . ונובע ממקורו, מהכל
ואנו באי� למצא צד האצילות , ישנ� בבקשת התכלית שלנוש

שהיא נותנת צורה הגונה לכל , והרוממות שיש בבקשת התכלית
מרכז d, שהיא נמצאת ביסוד הכל, ואנו אומרי�, מהלכי המעשי�

, ראשית כל הצמצומי� כול�, בדר� השאלה, ס"מלכות א, העליו�
,  וכל האחרית,כל הראשית, והיא באמת הכל, המביאה ליסוד הכל

 .וכל המבוקש מההויה, כל ההויה
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 ,שיתעלה ויהיה ע� כל חופשו, מרכז העול� הוא ברצו� החפשי

 בפעולתו לטובה xcege  ומתמיד,עזיז, שהוא כשרו� עצמי עדי�
שנשמתו , ותוכ� זה הוא דמות האד�.  ההולכת ומתעלה,קבועה

 ואופ� שיש לו כלי המתאי� ע� הכוללת שולחת את קויה בכל מקו�
, והתפשטותה של נשמת אד� עליו� זה הוא מלא כל עולמי�. אורה

 רשו� בקוי� מיוחדי� של אור מרכזי ,שבכול� ימצא אד� מוגבל
 .זה

 Ï ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'Ò˜˙( 

mlerd fkxn 

ע� כל חופשו , ויהיה, שיתעלה, מרכז העול� הוא ברצו� החפשי
עזיז ומתמיד בפעולתו לטובה קבועה , מי עדי�שהוא כשרו� עצ
שנשמתו הכוללת , ותוכ� זה הוא דמות האד�. ההולכת ומתעלה

. שולחת את קויה בכל מקו� ואופ� שיש לו כלי המתאי� ע� אורה
, והתפשטותה של נשמת אד� עליו� זה הוא מלא כל עולמי�
 .שבכול� ימצא אד� מוגבל רשו� בקוי� מיוחדי� של אור מרכזי זה
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כל מגמה .  יונקות ה� חיות� מגופ�,המגמות האידיאליות העליונות

נימי� דארי� לא . ומטרתה ותכליתה בקרבה, מספקת לעצמה
והמגמות האידיאליות המושרשות בעול� . מסתבכ� דא בדא

 כול� קשורות ומשולבות ה� אחת ברעותה ברתוקות של ,המעשה
והמגמה , נימא בנימא, חבל בחבל, ות מאדשלשלאות ארוכות וגדול

, האחרונה אי אפשר לתפשה כי א� כשעולי� לספירה יותר עליונה
עד אשר , נימי� דזעיר מסתבכ� דא בדא, לעול� יותר מואר ומתוק�

' ד,  להודיע ולהודע שהכל עני� אחד,הבהירות העליונה מופיעה
 .הוא האלהי�
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כל מגמה . המגמות האידיאליות העליונות יונקות ה� חיות� מגופ�
נימי� דארי� לא . ומטרתה ותכליתה בקרבה, מספקת לעצמה

והמגמות האידיאליות המושרשות בעול� . מסתבכ� דא בדא
המעשה כול� קשורות ומשולבות ה� אחת ברעותה ברתוקות של 

והמגמה , נימא בנימא, בחבלחבל , שלשלאות ארוכות וגדולות מאד
, האחרונה אי אפשר לתפשה כי א� כשעולי� לספירה יותר עליונה

עד אשר , נימי� דזעיר מסתבכ� דא בדא, לעול� יותר מואר ומתוק�
' ד,  שהכל עני� אחד,הבהירות העליונה מופיעה להודיע ולהודע

 .הוא האלהי�
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אי� לנו ,  מה היא מגמת�,חברותיי�כשאנו נשאלי� על החיי� ה
כי א� זקוקי� אנו לבא לשאיפה של , תשובה מאות� החיי� עצמ�

שמקצת מזהרירותיו מתראי� לפנינו בעול� , עול� גדול ונשגב מה�
ובזה כבר אנו באי� . ובכל המרחבי� של העול� הרוחני, הדעת

שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה רק , בהסכמה
 אלא שהדבר מוכרח הוא , ולא עוד.ת� החיי� החברותיי� לבד�באו

שא� יחדלו החיי� החברותיי� מיניקת לשד� מאות� החיי� 
ושה� עושי� את הוית� להויה , העליוני� שה� למעלה מה�

וממילא יתגלו , יפחת מאד הער� החיוני שלה� עצמ�, מטרתית
שביל כ� וב. עד שיהיו יורדי� ג� בערכ�, בקרב� מגרעות גדולות

 ממעיני הישועה ,תיקו� העול� דורש צפיית ישועה עמוקה
' לאור ד, ותקות� של ישראל הנצחית לאורו של משיח. העליוני�

ג� של העול� , של כל מצביו, היא היא בסיסו של עול�, בעולמו
, ומוכרח הדבר שאנשי� צופי� ימצאו. החברותי ע� כל הסתעפותיו

וחזיונ� יהיה , מות העליונותשכל מעינ� יהיה שקוע באות� המג
הנוטלי� כל כ� מקו� , עולה ומרעי� על גבי החזיונות החברותיי�

 . כמותי גדול בעולמנו
 צרי� שיהיה בעצמו ,אותו הרוח המחיה את החיי� החברותיי�

החיי� הקדושי� , לקוח מאצילות הרוח העליו� של החיי� העליוני�
 וממילא הוא ,'נוע� דחיי העד� הקדוש של , חיי החכמה, השמימיי�

מעי� דוגמא של , מוכ� להיות עושה בחיי� החברותיי� מעי� דוגמתו
זאת . ושכינה בתחתוני�, להשכי� את שלו� המרומי� באר�, מעלה

לחיות חיי� אלהיי� במוב� , היא המגמה היסודית של נשמת ישראל
וכמו , כמו שהחיי� הללו הנ� מצויי� למעלה מ� החברה, החברותי

נחלת . רי� במשאת נפש� של יחידי סגולה המקודשי�שה� נסק
שהחיי� החברותיי� שלה� היא , ישראל היסודית היא מתנה זו

מלכות בית דוד היא דוגמת מלכות שמי� , דוגמא של מעלה
וה� מוכרחות לצאת , והסגולות השמימיות גנוזות בה, העליונה

, כונועל מ' בהתכוננות כסא ד, לאור בכל מילוא� במילוי המלכותי
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אי� לנו , כשאנו נשאלי� על החיי� החברותיי� מה היא מגמת�
כי א� זקוקי� אנו לבא לשאיפה של , תשובה מאות� החיי� עצמ�

שמקצת מזהרירותיו מתראי� לפנינו בעול� , עול� גדול ונשגב מה�
ובזה כבר אנו באי� . ובכל המרחבי� של העול� הרוחני, הדעת

איפה האנושית שקועה רק שאי אפשר כלל שתהיה כל הש, בהסכמה
, ולא עוד אלא שהדבר מוכרח הוא, באות� החיי� החברותיי� לבד�

שא� יחדלו החיי� החברותיי� מיניקת לשד� מאות� החיי� 
ושה� עושי� את הוית� להויה , העליוני� שה� למעלה מה�

וממילא יתגלו , יפחת מאד הער� החיוני שלה� עצמ�, מטרתית
ובשביל כ� . שיהיו יורדי� ג� בערכ�עד , בקרב� מגרעות גדולות

. תיקו� העול� דורש צפיית ישועה עמוקה ממעיני הישועה העליוני�
היא , בעולמו' לאור ד, ותקות� של ישראל הנצחית לאורו של משיח

ע� , ג� של העול� החברותי, של כל מצביו, היא בסיסו של עול�
 מעינ� שכל, שאנשי� צופי� ימצאו, ומוכרח הדבר. כל הסתעפותיו

וחזיונ� יהיה עולה ומרעי� , יהיה שקוע באות� המגמות העליונות
הנוטלי� כל כ� מקו� כמותי גדול , על גבי החזיונות החברותיי�

אותו הרוח המחיה את החיי� החברותיי� צרי� שיהיה . בעולמנו
החיי� , בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליו� של החיי� העליוני�

. 'חיי העד� הקדוש של נוע� ד, חכמהחיי ה, הקדושי� השמימיי�
, וממילא הוא מוכ� להיות עושה בחיי� החברותיי� מעי� דוגמתו

ושכינה , להשכי� את שלו� המרומי� באר�, מעי� דוגמא של מעלה
לחיות , זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל. בתחתוני�

כמו שהחיי� הללו הנ� מצויי� , חיי� אלהיי� במוב� החברותי
וכמו שה� נסקרי� במשאת נפש� של יחידי , ה מ� החברהלמעל

שהחיי� , נחלת ישראל היסודית היא מתנה זו. סגולה המקודשי�
מלכות בית דוד היא , החברותיי� שלה� היא דוגמא של מעלה

וה� , והסגולות השמימיות גנוזות בה, דוגמת מלכות שמי� העליונה
בהתכוננות , תיבמילוי המלכו, מוכרחות לצאת לאור בכל מילוא�

.להכי� אותה ולסעדה,על כסא דוד ועל ממלכתו,על מכונו' כסא ד
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והמשיחיות . להכי� אותה ולסעדה, על כסא דוד ועל ממלכתו
שהיא צריכה , סגולת האומה, בעצמותה סגולת ישראל היא

 .ומוכרחה להגאל ממציריה וכל המציקי� לה, להתפתח בקרבה
י� חהשושנה העליונה צריכה שיפנו מכל צדדיה הקוצי� והחו

� ומלכות מלכות שמי, ותתיחד ע� דודה באהבה, העוקצי� אותה
 האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני .האר� בחטיבה אחת

החובק במתי שחקי� ,  הגדול מעל כל חיי חברה וקיבו�,המרומ�
מתאחדי� , המלא הוד נצח נצחי�, בגדלו ותעצומות הפשטתו

 .אחד ושמו אחד' ד. ומתמזגי� יחד

שהיא , סגולת האומה, והמשיחיות בעצמותה סגולת ישראל היא
ומוכרחה להגאל ממציריה וכל המציקי� , צריכה להתפתח בקרבה

י� חהשושנה העליונה צריכה שיפנו מכל צדדיה הקוצי� והחו, לה
מלכות שמי� ומלכות ,  ע� דודה באהבהותתיחד, העוקצי� אותה

האידיאל החברותי והאידיאל הרוחני המרומ� , האר� בחטיבה אחת
החובק במתי שחקי� בגדלו , הגדול מעל כל חיי חברה וקיבו�

מתאחדי� ומתמזגי� , המלא הוד נצח נצחי�, ותעצומות הפשטתו
 .אחד ושמו אחד' ד. יחד
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, עלות ממעל למצב עבודת האדמה בצורתה האמללההעול� עומד ל

והניכוש שקד� , הזריה, הזריעה וכל עמלה. שתאר קללה יש לה
בזעת אפ� , כל אלה תוצאות של נפילה ה� מעקבות החטא, לקצירה

ותענה האר� לעומתו ברכה , יעלה רוח האד� למעלה. תאכל לח�
,  יצמחווגלוסקאות וכלי מילת מאר�, ירעש כלבנו� פריו, עליונה

מעי� עליה .  תקח לה תואר עליו� יותר, ג� המעשית,ועבודת האד�
שנה של שביתה מכל , בשבת האר�, טהיזו הוא אור המתגלה בשמ

וההתחרות , עליה' ודי לאד� בברכת האדמה ממתת ד, עבודת האר�
, והלב מתעד� עד כדי הכרת אחות כל החיי� כול�, האנושית חדלה

 ג� ,אמנ�.  תהיה כל תבואתה לאכלולבהמת� ולחיה אשר בארצ�
שהעול� ההוה איננו , יובל ג� שמטה רשמי� ה� של עול� חדש

הבא , אבל מבשרי� ה� טוב עליו�, מניח לקבוע את כל החות� כולו
אבל בי� כ� וכ� חובת האד� . מזריחה של רוחניות יותר עליונה

וזה עושה , בצורתו המדעית לרומ� את עבודת האדמה משפלותה
ועתידי� כל בעלי אומניות שיעמדו על , במדע האנושי' אור ד
מפני שהחכמה , הקרקע תצא מקללתה בחלקה היותר גדול, הקרקע

שהיא רק תכשיר גאולת ,  תהיה גאולת האד�אתזאבל כל . תגאלנה
 אבל גאולת העול� עצמה תתרומ� מעל הצור� של עמידה ,העול�

ובג� עד� , אדמה תשאר עבודת ה, כי א� עד�,ולא חובה, על הקרקע
 עי� לא , והעד� עצמו.ושמה יהיה לעבדה ולשמרה, יטייל האד�

הוא למעלה מכל עבודה , ראתה אלהי� זולת� יעשה למחכה לו
, וג� אותו העתיד מרש� הוא את זוהר אורו על ההוה. ומכל שמירה

עד התעלות , ובתקופות היותר מאירות תהיה רשימתו יותר נכרת
, והכל דולג ודוהר למעלה, כל מתפתחה,  שהכל מתעלה,עליונה

ומלא גילה פנימית ושבע שמחות ונחת , מרנ�, מתרעע, הכל שמח
. והוד הכל והדר מקור הכל מאיר בחלקיותו של כל אחד, עדני�

אורו וישעו של הק� היותר מרומ� איננו , והמוסר ההוי קשור בו
הכל לפי , וסוכת עורו של לוית�, נתק מהתוכ� המוסרי של ההוה

הדעה , זאת היא הדעה העליונה. מעשיו של כל אחד ואחד
היודעת להוקיר את החיי� המוסריי� בתפארת נצח , הישראלית

ולא תשור� עי� כל חכ� ערל , מה שלא ידע כל ע� ולשו�, הוד�
ואי� גילת , וע� כל זה אי� העתיד מתעמ� אפילו במאומה. בשר

רה האמי� שביל קשב, כי א� עוד עולה ומתעלה, הודו מתמעטת
 המוגבל בתחומי� כל ,שהוא אמנ� לא המוסר האנושי, ביקר המוסר

כי א� , ובנוי על יסודות שהנפש חופשת להשתחרר מה�, כ� צרי�
לא ,  אור החיי� הוא מצד עצמו,המוסר האלהי. המוסר הנצחי

 כי א� עטרת תפארת בראשו של ,רצועות על קרני שור מועד הוא
 עד שהאניות ,והתעלות ההויה תעלה. וצדיקי� יירשו אר�, כל צדיק

לכ� בארצ� .  תתבצר באמת וטוב ונושאיה�,היותר אמיצה של הכל
 . שמחת עול� תהיה לה�,משנה יירשו
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בצורתה , העול� עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה
והניכוש , הזריה, הזריעה וכל עמלה. שתאר קללה יש לה, האמללה

, מעקבות החטא, כל אלה תוצאות של נפילה ה�, שקד� לקצירה
ותענה האר� , יעלה רוח האד� למעלה. בזעת אפ� תאכל לח�

וגלוסקאות וכלי מילת , ירעש כלבנו� פריו, לעומתו ברכה עליונה
. ועבודת האד� ג� המעשית תקח לה תואר עליו� יותר, מאר� יצמחו

שנה של , בשבת האר�, י� עליה זו הוא אור המתגלה בשמטהמע
' ממתת ד, ודי לאד� בברכת האדמה, שביתה מכל עבודת האר�

והלב מתעד� עד כדי הכרת , וההתחרות האנושית חדלה, עליה
ולבהמת� ולחיה אשר בארצ� תהיה כל , אחות כל החיי� כול�

ול� רשמי� ה� של ע, ג� שמטה, אמנ� ג� יובל. תבואתה לאכל
אבל , שהעול� ההוה איננו מניח לקבוע את כל החות� כולו, חדש

. הבא מזריחה של רוחניות יותר עליונה, מבשרי� ה� טוב עליו�
אבל בי� כ� וכ� חובת האד� בצורתו המדעית לרומ� את עבודת 

ועתידי� כל , במדע האנושי' וזה עושה אור ד, האדמה משפלותה
קרקע תצא מקללתה בחלקה ה, בעלי אומניות שיעמדו על הקרקע

 תהיה גאולת זהאבל כל . מפני שהחכמה תגאלנה, היותר גדול
אבל גאולת העול� עצמה . שהיא רק תכשיר גאולת העול�, האד�

ולא חובה כי א� עד� , תתרומ� מעל הצור� של עמידה על הקרקע
ושמה יהיה לעבדה , ובג� עד� יטייל האד�, תשאר עבודת האדמה

ו עי� לא ראתה אלהי� זולת� יעשה למחכה והעד� עצמ, ולשמרה
וג� אותו העתיד מרש� . הוא למעלה מכל עבודה ומכל שמירה, לו

ובתקופות היותר מאירות תהיה , הוא את זוהר אורו על ההוה
הכל , שהכל מתעלה. עד התעלות עליונה, רשימתו יותר נכרת

ומלא , מרנ�, מתרעע, הכל שמח, והכל דולג ודוהר למעלה, מתפתח
והדר מקור , והוד הכל, ונחת עדני�, ושבע שמחות, ילה פנימיתג

אורו , והמוסר ההוי קשור בו. הכל מאיר בחלקיותו של כל אחד
, וישעו של הק� היותר מרומ� איננו ניתק מהתוכ� המוסרי של ההוה

זאת היא . הכל לפי מעשיו של כל אחד ואחד, וסוכת עורו של לוית�
היודעת להוקיר את החיי� , הדעה הישראלית, הדעה העליונה

ולא , מה שלא ידע כל ע� ולשו�, המוסריי� בתפארת נצח הוד�
וע� כל זה אי� העתיד מתעמ� אפילו . תשור� עי� כל חכ� ערל בשר

, כי א� עוד עולה ומתעלה, ואי� גילת הודו מתמעטת, במאומה
שהוא אמנ� לא המוסר האנושי , שביל קשרה האמי� ביקר המוסרב

ובנוי על יסודות שהנפש חופשת , ומי� כל כ� צרי�המוגבל בתח
המוסר האלהי אור החיי� . כי א� המוסר הנצחי, להשתחרר מה�
לא רצועות על קרני שור מועד הוא כי א� עטרת , הוא מצד עצמו

והתעלות ההויה . וצדיקי� יירשו אר�, תפארת בראשו של כל צדיק
ת וטוב תעלה עד שהאניות היותר אמיצה של הכל תתבצר באמ

 .לכ� בארצ� משנה יירשו שמחת עול� תהיה לה�. ונושאיה�
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 ,לחדש את החיי� בגאולה שלמה, הכח היותר חדש שיתגלה בעול�
כשהוא משתל� , הוא הער� הגדול שיש לרצו� האד� בהויה כולה

כל מעשינו לש� כ� , ולזה אנחנו עורגי�. בשלמותו הגמורה
וזה אנו הולכי� . לות את האלהות שברצו� האד�לג, מכווני� ה�

שהוא , ומגלי� על ידי התכנית של התעלות האד� והתקדשות רצונו
להתגלות אלהות בעצ� הרצו� , מבוא לבא על ידו לגבורת הרצו�

שהוא א� , העולה למעלה מכל עמל ומכל כשרו� המעשה, עצמו
, קורוהבל ורעות רוח לגבי המעלה העליונה של עליית הרצו� למ

זאת היא , זה האידיאל איננו נפסק מישראל. והתגלותו בפעולה
, שבכל יו� אנו מכווני� לה בעבודתנו, עליית השכינה התדירית

 .עליית רצו� האד� עד כדי תפיסת מקומו הנועד לו ברצו� ההויה
אור הרצו� של הופעת גילוי האלהות , ואז רצו� ההויה כולה

, בחיי� חדשי�, דש באור גדולוהכל מתח.  מתגלה עליו,המוחלטה
, בדעות חדשות, בנשמות חדשות, בטבע מחודש, בשירה חדשה

, ברצונות מחודשי�, בציור עול� מחודש, בהרגשות חדשות

 „Ï ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‰Ò˜˙-ÂÒ˜˙( 
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 ,לחדש את החיי� בגאולה שלמה, הכח היותר חדש שיתגלה בעול�
כשהוא משתל� , הוא הער� הגדול שיש לרצו� האד� בהויה כולה

כל מעשינו לש� כ� , ולזה אנחנו עורגי�.  הגמורהבשלמותו
וזה אנו הולכי� . לגלות את האלהות שברצו� האד�, מכווני� ה�

שהוא , ומגלי� על ידי התכנית של התעלות האד� והתקדשות רצונו
להתגלות אלהות בעצ� הרצו� , מבוא לבא על ידו לגבורת הרצו�

 שהוא א� ,העולה למעלה מכל עמל ומכל כשרו� המעשה, עצמו
, לגבי המעלה העליונה של עליית הרצו� למקורו, הבל ורעות רוח

זאת היא , זה האידיאל איננו נפסק מישראל. והתגלותו בפעולה
, שבכל יו� אנו מכווני� לה בעבודתנו, עליית השכינה התדירית

, עד כדי תפיסת מקומו הנועד לו ברצו� ההויה, עליית רצו� האד�
אור הרצו� של הופעת גילוי האלהות , ואז רצו� ההויה כולה
, בחיי� חדשי�, והכל מתחדש באור גדול. המוחלטה מתגלה עליו

, בדעות חדשות, בנשמות חדשות, בטבע מחודש, בשירה חדשה
,ברצונות מחודשי�, בציור עול� מחודש,בהרגשות חדשות
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לאד� , לכל היקו�, ביחש מחודש לשמי� ולאר�, בבטחו� חדש
לרוחניות , לגלוי ולסתר, לגווני החיי� כול�, ולבריות כול�

להכרות מוגבלות ,  ולחיי� שמחו� לגו�לחיי� שבגו�, ולגשמיות
, לניצוצות פרטיי� ולאורות כלליי�, ולהכרות שאינ� מוגבלות

 בחידוש ,להכל יברא יחש חדש, לכלי� מחזיקי� ולתוכני� שלה�
וזה יבא . ההתגלות של ערכו האמתי של רצונו של האד� במציאות

על ידי העברת הערלה , על ידי הסרת החלודה והזוהמה מהרצו�
בבעור , על ידי מחיית עמלק באד� ובלאומי�, חיצונה והפנימיתה

 .רוח הטומאה מהעול� כולו

לאד� , לכל היקו�, ביחש מחודש לשמי� ולאר�, בבטחו� חדש
לרוחניות , לגלוי ולסתר, ווני החיי� כול�לג, ולבריות כול�

להכרות מוגבלות , לחיי� שבגו� ולחיי� שמחו� לגו�, ולגשמיות
, לניצוצות פרטיי� ולאורות כלליי�, ולהכרות שאינ� מוגבלות

להכל יברא יחש חדש בחידוש , לכלי� מחזיקי� ולתוכני� שלה�
יבא וזה . ההתגלות של ערכו האמתי של רצונו של האד� במציאות

על ידי העברת הערלה , על ידי הסרת החלודה והזוהמה מהרצו�
בבעור , באד� ובלאומי�, על ידי מחיית עמלק, החיצונה והפנימית

 .רוח הטומאה מהעול� כולו

„˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 
הפתוח , בעול� הולכי� הכחות האנושיי� ומתפתחי� ברוחניות�

א גור� שכל מקצוע וחילוק המקצועות הו, גור� חילוק מקצועות
אבל מגמתה של החלוקה היא שכל . יפותח וישתל� כראוי

כמו שבאמת הכל הוא מיוחד , המקצועות השוני� יתאחדו ברוח�
הזקוקה , רוח האמונה. ומאוחד במרומי האצילות האלהית

מפני שלא , היה יותר חזק בדורות הראשוני�, למחשבה האלהית
ובזה היו , יה הכל כלול ביחדוה, נסתעפו כל כ� הרעיונות המיוחדי�

אבל מתו� דחק שלה� בכלי� , יותר קרובי� להתוכ� האלהי
ואור העול� .  יצאו הרעיונות מטושטשי�,המקבלי� את המחשבות

ולגאול את הנשמות ממצריה� , משפיע הוא להוציא ממסגר אסיר
ונדמה הדבר בראשית ההופעה כאילו הענפי� מתפרדי� , הדחוקי�
וברב שפע ישובו .  הנ� מתברכי� רק ממנומה שבאמת, מהשרש

. להאחד באחדות האורה של החכמה העליונה המחיה את הכל
 יבי� כל משכיל להחזיר ,בהתבוננות חודרת בסוד הנהגה עליונה זו

לבדו בהודו על אר� ' וידע כי נשגב ש� ד, הכל לשורש הטוב
 .ושמי�
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הפתוח , עול� הולכי� הכחות האנושיי� ומתפתחי� ברוחניות�ב
שכל מקצוע , וחילוק המקצועות הוא גור�, גור� חילוק מקצועות

אבל מגמתה של החלוקה היא שכל . יפותח וישתל� כראוי
כמו שבאמת הכל הוא מיוחד , המקצועות השוני� יתאחדו ברוח�

קוקה הז, רוח האמונה. במרומי האצילות האלהית, ומאוחד
מפני שלא , היה יותר חזק בדורות הראשוני�, למחשבה האלהית

ובזה היו , והיה הכל כלול ביחד, נסתעפו כל כ� הרעיונות המיוחדי�
אבל מתו� דחק שלה� בכלי� , יותר קרובי� להתוכ� האלהי

ואור העול� . המקבלי� את המחשבות יצאו הרעיונות מטושטשי�
אול את הנשמות ממצריה� ולג, משפיע הוא להוציא ממסגר אסיר

ונדמה הדבר בראשית ההופעה כאילו הענפי� מתפרדי� . הדחוקי�
וברב שפע ישובו . מה שבאמת הנ� מתברכי� רק ממנו, מהשרש

. המחיה את הכל, להאחד באחדות האורה של החכמה העליונה
בהתבוננות חודרת בסוד הנהגה עליונה זו יבי� כל משכיל להחזיר 

בהודו על אר� , לבדו' דע כי נשגב ש� דוי, הכל לשורש הטוב
 .ושמי�
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.  ההתפתחות האיטית והדילוגי� הפתאומיי�168בעול� פועלי�

 שהצד של הדליגה מתגבר בה� על צד ,ישנ� בעלי נשמות כאלה
ה� מושפעי� מרעיו� ,  וזהו האופי הישראלי,ההתפתחות ההדרגית

שאי� הסביבה ותנאי , מי ער�ושואפי� לדברי� ר, התשובה הרבה
,  ומכל מקו� חפצ� העז הוא הכח הגלגלי.החיי� מסכימי� על זה

 .הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיי�

 ÂÏ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÒ˜˙( 
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ישנ� . בעול� פועלי� ההתפתחות האיטית והדילוגי� הפתאומיי�
הדליגה מתגבר בה� על צד בעלי נשמות כאלה שהצד של 

ה� מושפעי� מרעיו� , וזהו האופי הישראלי. ההתפתחות ההדרגית
שאי� הסביבה ותנאי , ושואפי� לדברי� רמי ער�, התשובה הרבה

, ומכל מקו� חפצ� העז הוא הכח הגלגלי, החיי� מסכימי� על זה
 .הנושא עליו את כל הרכוש היותר טוב שבחיי�
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. גות של עילויי� שיוכל האד� והעול� להתעלותי כמה מדר�שני

כי א� יזוז ,  שלא יעמד המצב על מעמד אחד,גה האחת היאיהמדר
כי עמידה , וזו היא רק הצלה מירידה למטה, ממקומו לצד המעלה

 שתמיד תהיה התנועה הבאה חזקה ,והשנית היא. ממש אי אפשר
 ,והשלישית היא. ורובזה העליה היא הולכת הלו� וא, משלפניה

וכ� הול� הדבר לבלי תכלית , שתהיה כל תנועה כפולה משלפניה
עד שכל תנועה באה להיות כוללת כל מה שבעיקר , בכפל

יי� הוא שוה חעד שכל רגע חדש של , ושבחידוש התנועות שלפניה
ויפה שעה אחת בתשובה , ונעלה באיכותו על כל החיי� הקודמי�

 .כל חיי העול� הבאומעשי� טובי� בעול� הזה מ

 ÊÏ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÊÒ˜˙( 

miielrd zebxcn 

. שיוכל האד� והעול� להתעלות,  כמה מדרגות של עילויי�ישנ�
כי א� יזוז , המדרגה האחת היא שלא יעמד המצב על מעמד אחד

כי עמידה , וזו היא רק הצלה מירידה למטה, ממקומו לצד המעלה
א שתמיד תהיה התנועה הבאה חזקה והשנית הי. ממש אי אפשר

והשלישית היא . ובזה העליה היא הולכת הלו� ואור, משלפניה
וכ� הול� הדבר לבלי תכלית , שתהיה כל תנועה כפולה משלפניה

עד שכל תנועה באה להיות כוללת כל מה שבעיקר , בכפל
יי� הוא שוה חעד שכל רגע חדש של , ושבחידוש התנועות שלפניה

ויפה שעה אחת בתשובה ,  על כל החיי� הקודמי�ונעלה באיכותו
 .ומעשי� טובי� בעול� הזה מכל חיי העול� הבא
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מתאחדת היא ע� התוכ� , המחשבה הסודית של העלאת הניצוצות

עד שהוא קובע את האופי , המתגבר ועולה, של אחדות ההויה
ל מה שנוגע שכ, ונעשה הדבר מחוור, המוסרי של האד� על פיו

והכל ,  הכל הוא עצ� מעצמיותו,בדר� ישרה או אי ישרה לאד�
 . עולה או יורד עמו

 בטלה היא השאלה של ,על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההויה
. ואלה ליסוד המוסר, שאלה שמוה לראשית החטאת, אהבת עצמו

שהיא באמת האהבה העצמית הנאורה , לא יש כי א� אהבת הכל
האוהבת את הניצו� הקט� , הבה העצמית המזויפתוהא. והעליונה

הרי , ושונאת את העצמיות המחוורת, המתראה לעיני� הטרוטות
 . שאינה פחות כסל מאשר היא רשע, היא סמיות עיני�

וכל אחת מה� קובעת את , ה מדרגות ישנ� בהעלאת הניצוצותמכ
 כל כח ,בכלל. וערכה התרבותי בעול�, השפעה המוסרית הגדולה

. הרי הוא מצטר� לעילויה של ההויה, וכל כשרו� מתעלה, חמתפת
לאמר על כל ,ובשעה שהספק והפסימיות יכולי� לחדור לתו� הלב

 ÁÏ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ 'ÁÒ˜˙-ËÒ˜˙( 
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מתאחדת היא ע� התוכ� , של העלאת הניצוצות, המחשבה הסודית
עד שהוא קובע את האופי , המתגבר ועולה, של אחדות ההויה

שכל מה שנוגע , ונעשה הדבר מחוור, המוסרי של האד� על פיו
והכל , ה או אי ישרה לאד� הכל הוא עצ� מעצמיותובדר� ישר

על פי המחשבה הגדולה של אחדות ההויה . עולה או יורד עמו
שאלה שמוה לראשית , בטלה היא השאלה של אהבת עצמו

שהיא , לא יש כי א� אהבת הכל. ואלה ליסוד המוסר, החטאת
והאהבה העצמית . באמת האהבה העצמית הנאורה והעליונה

, המתראה לעיני� הטרוטות, והבת את הניצו� הקט�הא, המזויפת
שאינה , הרי היא סמיות עיני�, ושונאת את העצמיות המחוורת

, ה מדרגות ישנ� בהעלאת הניצוצותמכ. פחות כסל מאשר היא רשע
וערכה , וכל אחת מה� קובעת את השפעה המוסרית הגדולה

 הרי, וכל כשרו� מתעלה, בכלל כל כח מתפתח. התרבותי בעול�
ובשעה שהספק והפסימיות יכולי� . הוא מצטר� לעילויה של ההויה

לאמר על כל מעשה אשר יעשה האד� כי הכל, לחדור לתו� הלב
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לא יוכל ער� הכלל והנצח , מעשה אשר יעשה האד� כי הכל הבל
כי , כל מה שמתברר לאד�, להיות מתבטל משיגובו וער� הערצתו

וח� לחיי� ולכל והכח הד, שהיא נקודת האהבה, אמתת העצמיות
והכל היא העצמיות הפרטית היותר , היא דוקא בכל, מעשה וכשרו�

 אינ� כי א� לברר את הבירור רשכל עמל החכמה והמוס, מחוורה
וסמוי מ� העי� של נעוי , המבורר לצדיקי� ולישרי לב, הפשוט הזה
. �אחריההכל לפי מדת הרשעה והסכלות שה� כרוכי� , לב ורשעי�
שהיא חשובה יותר מהגסות ,  מחשבה אידיאליתשכל, מוב� הדבר

והכח המשתמש , כבר יש בה משו� העלאת אור החיי�, החמרנית
כל השימושי� שלו עולי� ,  ולקיימה ולהחזיקה,בעול� לפתחה

אמנ� כל . וכבר ה� נוסעי� לצד העילוי במהל� ההויה הכללית, עמו
כת  אינו כי א� כוכב אחד במער,אידיאל מוגבל בדעתו של אד�

שאי� , מתאגד הוא לקבוצה, הול� הוא ונוסע, הצבא העולמי הגדול
שהוא , שאידיאל האידיאלי�, ספק בלב הוגה הדעת המפותחת

ובכל סתר חשכו מאיר הוא , יותר נשגב הוא מחלקיו, כמוס ומוסתר
 הרבה יותר ,את אור החיי�, המתנוצצי� מתו� הערפל, בקוי אורו

שבני אד� , האידיאל החלקימהגלוי של האור המועט שמתראה ב
לעול� ישאר מפני זה . יכולי� לשאת את דגלו בהכרזות וקולי קולות

,  העליו� שבעליו�,באידיאל הקיצוני נחלה לבני אד� להיות אגודי�
 ,אמרה נפשי'  חלקי ד.לאשתאבא בגופא דמלכא קדישא, מקור הכל

תהיה לעד , בעזה וגדלה, והאמונה האלהית. על כ� אוחיל לו
והגיונות הגולמיי� . תה של כל ההתפתחות האנושית והעולמיתנשמ

שכל המקשיב סוד ,  ה� פרקי שירה למל� הכבוד,שבכל היקו�
ויש לפי זה . בכל עונג לבב,  שירתו,שיח� שר הוא עמ� את שירת�

 , לפי עצמת זרמו, החפ� האידיאלי המקודשתוקביע. עליה כוללת
, כל נט� המתמזג עמוהרי הוא מוש� עמו לצד מעלה כל ניצו� ו

 לפי הערכי� של חוקי המשיכה ,ואפילו הנכנס בגבול מגעו
אשר מסוד , המתגלה מתו� חביו� הכלל,  והרצו� הפרטי,העצמית

וכל נטיותיו , בא כל אציל דעת לסכ� את כל רגשות חייו, ישרי�
זאת היא מחשבת . הכל לצד העליה האלהית, הטבעיות הגמורות

 .בעלי הנשמות האציליות, 'הקודש של הנגשי� אל ד

לא יוכל ער� הכלל והנצח להיות מתבטל משיגובו וער� , הבל
שהיא נקודת , כי אמתת העצמיות, כל מה שמתברר לאד�, הערצתו
, היא דוקא בכל, רו�והכח הדוח� לחיי� ולכל מעשה וכש, האהבה

שכל עמל החכמה , והכל היא העצמיות הפרטית היותר מחוורה
המבורר ,  אינ� כי א� לברר את הבירור הפשוט הזהרוהמוס

הכל לפי , וסמוי מ� העי� של נעוי לב ורשעי�, לצדיקי� ולישרי לב
שכל , מוב� הדבר. אחריה�מדת הרשעה והסכלות שה� כרוכי� 

כבר יש , שובה יותר מהגסות החמרניתשהיא ח, מחשבה אידיאלית
והכח המשתמש בעול� לפתחה , בה משו� העלאת אור החיי�

וכבר ה� , כל השימושי� שלו עולי� עמו, ולקיימה ולהחזיקה
אמנ� כל אידיאל . במהל� ההויה הכללית, נוסעי� לצד העילוי

מוגבל בדעתו של אד� אינו כי א� כוכב אחד במערכת הצבא 
שאי� ספק , מתאגד הוא לקבוצה, ל� הוא ונוסעהו, העולמי הגדול

שהוא כמוס , שאידיאל האידיאלי�, בלב הוגה הדעת המפותחת
ובכל סתר חשכו מאיר הוא בקוי , יותר נשגב הוא מחלקיו, ומוסתר

את אור החיי� הרבה יותר מהגלוי , המתנוצצי� מתו� הערפל, אורו
יכולי� שבני אד� , שמתראה בהאידיאל החלקי, של האור המועט

לעול� ישאר מפני זה נחלה . בהכרזות וקולי קולות, לשאת את דגלו
מקור , באידיאל הקיצוני העליו� שבעליו� ,לבני אד� להיות אגודי�

אמרה נפשי על כ� ' חלקי ד, לאשתאבא בגופא דמלכא קדישא, הכל
תהיה לעד נשמתה של , בעזה וגדלה, והאמונה האלהית. אוחיל לו

הגיונות הגולמיי� שבכל dו. ית והעולמיתהאנוש, כל ההתפתחות
שכל המקשיב סוד שיח� שר , היקו� ה� פרקי שירה למל� הכבוד

ויש לפי זה עליה . בכל עונג לבב, הוא עמ� את שירת� שירתו
 החפ� האידיאלי המקודש לפי עצמת זרמו הרי הוא קביעת. כוללת

ואפילו , וכל נט� המתמזג עמו, מוש� עמו לצד מעלה כל ניצו�
הנכנס בגבול מגעו לפי הערכי� של חוקי המשיכה העצמית והרצו� 

בא כל אציל , אשר מסוד ישרי�, המתגלה מתו� חביו� הכלל, הפרטי
, וכל נטיותיו הטבעיות הגמורות, דעת לסכ� את כל רגשות חייו

זאת היא מחשבת הקודש של הנגשי� אל . הכל לצד העליה האלהית
 .בעלי הנשמות האציליות', ד
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עול� תוהו עומד הוא לפנינו כל זמ� שאי� אנחנו מגיעי� לידי 
התיקו� העליו� של אחדות� של כל זרמי החיי� וכל הנטיות השונות 

 ואני ואפסי ,�וכל זמ� שכל אחד מתנשא לומר אני אמל. אשר לה�
שמא גופיה , מופיע עלינו' ואי� ש� ד, אי� שלו� בעצמנו, עוד

כל עמל . אשר אור האמת רק ממנו ועל ידו מופיע, ו� שלדאקרי
מוכרח להיות פונה , ביחוד העמל הרוחני של כל המחשבה, החיי�

היוצא לא מתו� דחיה , רק כדי לגלות את אור השלו� הכללי העליו�
אלא , של איזה נטיהe, של איזה זר�, של איזה רעיו�, של איזה כח

,  הגדול של אור אי� סו�ד מאלה לתו� הי�חמתו� הכנסתו של כל א
. הכל מתרומ� והכל מתקדש, הכל מתעלה, שש� הכל מתאחד

 עובד אלהי� ,שכל עובד אמיתי, חביבי� ה� היסורי� הרוחניי�
סובל על ידי השאיפה הקדושה הטהורה , אמת באהבה גמורה

 ה� ה� הממרקי� את , אבל דוקא היסורי� הללו.והנאצלת הזאת
לידי האושר , ידה את העול� כולוועל , ומביאי� אותה, הנשמה

לידי הגלותה של השכינה , לידי שאיבת רוח הקודש, המרומ�
ואת� . ולידי הדבקות האמיתית באור חיי כל החיי�, העליונה

 .אלהיכ� חיי� כולכ� היו�' הדבקי� בד
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� אנחנו מגיעי� לידי כל זמ� שאי, עול� תוהו עומד הוא לפנינו
התיקו� העליו� של אחדות� של כל זרמי החיי� וכל הנטיות השונות 

אני אמל� ואני ואפסי , כל זמ� שכל אחד מתנשא לומר. אשר לה�
שמא גופיה , מופיע עלינו' ואי� ש� ד, אי� שלו� בעצמנו, עוד

כל עמל . אשר אור האמת רק ממנו ועל ידו מופיע,  שלו�דאקריה
מוכרח להיות פונה , חוד העמל הרוחני של כל המחשבהבי, החיי�

היוצא לא מתו� דחיה , רק כדי לגלות את אור השלו� הכללי העליו�
אלא , של איזה נטיה, של איזה זר�, של איזה רעיו�, של איזה כח

, ד מאלה לתו� הי� הגדול של אור אי� סו�חמתו� הכנסתו של כל א
. והכל מתקדש, מ�הכל מתרו, הכל מתעלה, שש� הכל מתאחד

 עובד אלהי� ,שכל עובד אמיתי, חביבי� ה� היסורי� הרוחניי�
סובל על ידי השאיפה הקדושה הטהורה , אמת באהבה גמורה

אבל דוקא היסורי� הללו ה� ה� הממרקי� את , והנאצלת הזאת
לידי האושר , ועל ידה את העול� כולו, ומביאי� אותה, הנשמה

לידי הגלותה של השכינה , שלידי שאיבת רוח הקוד, המרומ�
ואת� . ולידי הדבקות האמיתית באור חיי כל החיי�, העליונה

 .אלהיכ� חיי� כולכ� היו�' הדבקי� בד
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 אי� שהעול� צרי� להיות בתכלית ,בינה הוא האידיאל העליו�

, לא כמו שהוא ע� גבוליו ומצריו וזעירותו, הנוע� והאושר, הטוב
, עול� מלא, � ברעיו� הדרור המוחלט מכל מועקה שבעול�כי א

מה שעול� זה עומד להכיר , וממעל לבינה היא החכמה. עול� עליו�
ומה שהוא יותר עליו� מכל אידיאל עולמי . ממה שיותר עליו� ממנו

. ה� תמיד מקושרי� זה אל זה, ואידיאל עולמי מלא בעתיד, בהכרה
ידי הצפיה הנסתרה שיש אל וחיי כל העולמי� וקיומ� באי� על 

שהוא נות� בלא הר� את דחיפת , הכל להאושר העליוני הלזה
ומהאצילות היותר ,  מכלליות כלליותה עד פרטיות פרטיותה,ההויה
הכל עומד ,  ומאירה עד החמריות היותר טמאה וחשוכה,טהורה

ממלא , כללי ועליו�, ורעיו� אחדותי זה. להאיר ולהתאחד, להתעלות
ומחזק ומחיה את רוח� לעבודה , שמחהeיקי� גדולה לב� של צד

ונות� לה� כח רוחני של שלו� וכבוד להשלי� ע� , שלמה תמידית
, לדעת אי� לכבד את הבריות כול�, כל נטיות החיי� ולהעלות�

ומתו� . ולהסתכל מתו� מעמד� אי� הכל עושה רצו� קונו
,  תנועה יודעי� ה� לברר מכל דבור ומכל,עליוניותה של מחשבה זו
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בתכלית , הוא האידיאל העליו� אי� שהעול� צרי� להיותבינה 
, וזעירותו, לא כמו שהוא ע� גבוליו ומצריו, הנוע� והאושר, הטוב

, עול� מלא, המוחלט מכל מועקה שבעול�, כי א� ברעיו� הדרור
מה שעול� זה עומד להכיר , וממעל לבינה היא החכמה. עול� עליו�

ר עליו� מכל אידיאל עולמי ומה שהוא יות. ממה שיותר עליו� ממנו
. ה� תמיד מקושרי� זה אל זה, ואידיאל עולמי מלא בעתיד, בהכרה

וחיי כל העולמי� וקיומ� באי� על ידי הצפיה הנסתרה שיש אל 
שהוא נות� בלא הר� את דחיפת ההויה , הכל להאושר העליוני הלזה

ומהאצילות היותר טהורה , מכלליות כלליותה עד פרטיות פרטיותה
, הכל עומד להתעלות, עד החמריות היותר טמאה וחשוכה, ירהומא

ממלא לב� של , כללי ועליו�, ורעיו� אחדותי זה. ולהתאחד, להאיר
ומחזק ומחיה את רוח� לעבודה שלמה , צדיקי� גדולה שמחה

להשלי� ע� כל , של שלו� וכבוד, ונות� לה� כח רוחני, תמידית
, ת הבריות כול�לדעת אי� לכבד א, נטיות החיי� ולהעלות�

ומתו� . ולהסתכל מתו� מעמד� אי� הכל עושה רצו� קונו
,עליוניותה של מחשבה זו יודעי� ה� לברר מכל דבור ומכל תנועה
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ואור תורה וחכמת .  דברי אלהי� חיי�,מכל ידיעה ומכל מאורע
ובקרב� יכבדו את , אלהי� מאירה את כל הויית� מכל העברי�

עד eומעול� , והדר כבודו מלא עול� וסובב עול�, אלהי הכבוד
 .וחסד אל כל היו�, עול� אתה אל

ואור תורה וחכמת . מכל ידיעה ומכל מאורע דברי אלהי� חיי�
ובקרב� יכבדו את , אלהי� מאירה את כל הויית� מכל העברי�

ומעול� עד , וסובב עול�, עול�והדר כבודו מלא , אלהי הכבוד
 .וחסד אל כל היו�, עול� אתה אל

·È˘ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-‚È˘ 

 
, מי�ימעולמות קי, מעולמי� רחוקי� באות נשמותינו אלינו

קטנותו היא מגדלת ,  העבר כולו זורח עלינו.ומעולמות נחרבי�
והרי הוא עולה , משט� דקיק של חיי� הוחל אות החיי�. אותנו

, קונה לו תמיד נכסי� חדשי�,  עולה ומתעלה במסלולו,ומתרחב
מתארגני� ה� יחד לחטיבה רבת האו� , מוסיפ� על הראשוני�

עלז , והכל מתרומ�, ורעידת רוממות עוברת על כל היקו�. וההוד
מחדש אות� ומתחדש , מכי� אוצר חיי� לעולמות עתידי�, ומתקדש

ל� ועולה עד הו, מתגדל בגדולה אצילית, ומתעלה על יד�, בה�
מתעשר ,  קונה לו עמדה של מהלכי� בי� העומדי�,שחקי שחקי�

בשפעת צבעי� אדירי� רוחניי� לאי� , בהמו� חושי� לאי� תכלית
 . כזוהר הרקיע וככוכבי� לעול� ועד, מאיר כאור החמה, קצב

להרחיב את , להרבות את גדולתנו, הננו נתבעי� להעלות את עצמנו
וס� בנו הננו מוסיפי� חיי� ואור בכל באור החיי� שמת, חכמתנו

צינורות שוטפי� , יויוהיש כולו דוחק אותנו להמציא לו עילו, היש
, מתעלי� בעילויינו,  באי� עדנו, ממלא כל היקו�, רצו� וחיי�,חפ�

. כמשברי אור בשיא חוס� מרוצת�, שבי� כגלי י� בשפעת שטפ�
, את היש כולו קרואי� אנו לפתח , בעלי החפ� וההכרה,ואנו כולנו

להבהיק ,  קרואי� אנו להאדיר חפצנו.להרחיב את גבול הוייתו
ובכל מצר , בלי מצרי� היא שאיפתנו. לעזז את יכלתנו, הכרתנו

 את העולמי� .עז לנו באלהי� סלה, וגבול הננו נותני� ברכות נצחי�
ונותני� פאר לאל חי , משגבי� ומפארי�, כול� אנו מנשאי�

 .העולמי�

ÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰ ‡Ó ÌÏ)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '·Ú˜˙-‚Ú˜˙( 

mlerd z`lrd 

, מעולמות קימי�, מעולמי� רחוקי� באות נשמותינו אלינו
קטנותו היא מגדלת , העבר כולו זורח עלינו, ומעולמות נחרבי�

והרי הוא עולה , משט� דקיק של חיי� הוחל אות החיי�. אותנו
, י�קונה לו תמיד נכסי� חדש, עולה ומתעלה במסלולו, ומתרחב

מתארגני� ה� יחד לחטיבה רבת האו� , מוסיפ� על הראשוני�
עלז , והכל מתרומ�, ורעידת רוממות עוברת על כל היקו�. וההוד

מחדש אות� ומתחדש , מכי� אוצר חיי� לעולמות עתידי�, ומתקדש
הול� ועולה עד , מתגדל בגדולה אצילית, ומתעלה על יד�, בה�

מתעשר , י� בי� העומדי�קונה לו עמדה של מהלכ. שחקי שחקי�
בשפעת צבעי� אדירי� רוחניי� לאי� , בהמו� חושי� לאי� תכלית

הננו . כזוהר הרקיע וככוכבי� לעול� ועד, מאיר כאור החמה, קצב
להרחיב את , להרבות את גדולתנו, נתבעי� להעלות את עצמנו

באור החיי� שמתוס� בנו הננו מוסיפי� חיי� ואור בכל , חכמתנו
צינורות שוטפי� , כולו דוחק אותנו להמציא לו עילויווהיש , היש

, מתעלי� בעילויינו, חפ� רצו� וחיי� ממלא כל היקו� באי� עדינו
. כמשברי אור בשיא חוס� מרוצת�, שבי� כגלי י� בשפעת שטפ�

, ואנו כולנו בעלי החפ� וההכרה קרואי� אנו לפתח את היש כולו
להבהיק , דיר חפצנוקרואי� אנו להא, להרחיב את גבול הוייתו

ובכל מצר , בלי מצרי� היא שאיפתנו. לעזז את יכלתנו, הכרתנו
 את העולמי� .עז לנו באלהי� סלה, וגבול הננו נותני� ברכות נצחי�

ונותני� פאר לאל חי , משגבי� ומפארי�, כול� אנו מנשאי�
 .העולמי�
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 אנו רוצי� ,ת כל הנשמהא, את כל היצורי�, את כל העול�, את הכל
 את שרש הכל אנו שוקקי� .ואנו זקוקי� להעלות ולעד�, להעלות

ומתשוקה . יסוד חי העולמי�, לחבר במקור אור החיי�, לרומ�
בכל , בטבע תולדתנו,  במעמקי נשמתנו, חקוקה ומבולטה,קבועה

, על הכלל ועל הפרט, בות החיי� ההולכות ומשתלשלות עלינוימס
כל רגש של תקוה וכל עומק של ,  רעיו� וכל חפ�אנו לוקחי� כל

את הזוהר האלהי של כל העולמי� אנו . כל גבורה וכל הוד, חיי�
את האידיאות האלהיות , לעד� ולשגב, שואפי� למלא ולרומ�

ואנו ,  אנו שואפי� לשחרר,הנפולות מפני מצר הישות המוגבלה
על , ות חיי� עליוני� ממקור החיר�כנסיתממשיכי� לה� ולמקור 

המתפצלי� בכלי� , ידי התרחבות הופעת זליפת זרמי נשמתנו
מחלקת התו� , ממעמקי האמונה עד שטחיות המעשה, שוני�

מיסוד תשוקת החיי� , רת והנתוח המדעיווהיושר עד רוכסי הבק
מעמקי מחשכי� ,  כל תקוה וכל רעננות,יות עד קס� כל פאריוההו

 עד נשיאת ראש למעלה ,של כל נפילת מעמקי�, של כל קדרות רוח
תאות , בכל מתלבשת תשוקת עולמי עד, ורכיבת עבי� וערבות

אשר , ומתפלש הרוח הגדול. נצח ישראל עדי עד, גבעות עול� שלנו
 וזקני� ,בכל נתיבות חיי�, בכל לבבות, מרחבי עולמי� לא יכילוהו

אכרי� ושרי , עות ושופטי אר�יהוגי ד, ג� בתולותeבחורי� , ונערי�
אשר כל בוני עול� בעתיד מה� ,  וכל כחות החיי� הספוני�,קודש
כולו מוגש ומוקטר לש� אל ,  עז וחיי�,כולו אומר כבוד, יצאו
להעלות שטפי חיי העולמי� אל , לרומ� ש� אלהי ישראל, עול�

זרע השלו� ית� , וממעל ומתחת ברכות ישטפו. באר מקור מי חייה�
וה� יענו את , ואת היצהרוהאר� תענה את הדג� ואת התירוש , פריו

 .יזרעאל

 ·Ó ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÏÚ˙‰)‰¯Â‡"ÓÚ · ˜ '‚Ú˜˙-„Ú˜˙( 

את כל הנשמה אנו רוצי� , את כל היצורי�, את כל העול�, את הכל
אנו שוקקי� , ואנו זקוקי� להעלות ולעד� את שרש הכל, להעלות

ומתשוקה . יסוד חי העולמי�, לחבר במקור אור החיי�, לרומ�
בכל , בטבע תולדתנו, לטה במעמקי נשמתנוקבועה חקוקה ומבו

, על הכלל ועל הפרט, מסבות החיי� ההולכות ומשתלשלות עלינו
כל רגש של תקוה וכל עומק של , אנו לוקחי� כל רעיו� וכל חפ�

את הזוהר האלהי של כל העולמי� אנו . כל גבורה וכל הוד, חיי�
 את האידיאות האלהיות, לעד� ולשגב, שואפי� למלא ולרומ�

ואנו , הנפולות מפני מצר הישות המוגבלה אנו שואפי� לשחרר
על ידי ,  חיי� עליוני� ממקור החירותכנסית�ממשיכי� לה� ולמקור 

, המתפצלי� בכלי� שוני�, התרחבות הופעת זליפת זרמי נשמתנו
מחלקת התו� והיושר עד , ממעמקי האמונה עד שטחיות המעשה

וקת החיי� וההויות עד מיסוד תש, רוכסי הבקרת והנתוח המדעי
מעמקי מחשכי� של כל קדרות , קס� כל פאר כל תקוה וכל רעננות

עד נשיאת ראש למעלה ורכיבת עבי� , של כל נפילת מעמקי�, רוח
, תאות גבעות עול� שלנו, בכל מתלבשת תשוקת עולמי עד, וערבות

אשר מרחבי עולמי� לא , ומתפלש הרוח הגדול. נצח ישראל עדי עד
בחורי� ג� , וזקני� ונערי�. בכל נתיבות חיי�, בכל לבבות, יכילוהו
וכל כחות , אכרי� ושרי קודש, הוגי דעות ושופטי אר�, בתולות

כולו אומר , אשר כל בוני עול� בעתיד מה� יצאו, החיי� הספוני�
לרומ� ש� , לש� אל עול�, כולו מוגש ומוקטר, כבוד עז וחיי�

. � אל באר מקור מי חייה�להעלות שטפי חיי העולמי, אלהי ישראל
והאר� תענה , זרע השלו� ית� פריו, וממעל ומתחת ברכות ישטפו

 .וה� יענו את יזרעאל, את הדג� ואת התירוש ואת היצהר
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2.8 ¯·„ ˘‡¯ –ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰ ‰¯Â‡· ˙Â˜ÒÙ‰" ‚ ˜)„‰Ó 'Î˘˙"„( מס'

‚Ù¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

,  צרי� לעסוק בדור שלנו במבואי
,מי שיש לו נשמה כללית
, במבוא לאמונה בכלל. בבירור מפתחות לכל עני� נשגב

, פעולתה באד
 ובעול
, תכונתה, תוארה, להבי� גדרה
למע� דעת אי� , הצדדי
 הטובי
 והרעי
 של הופעתה

לכל תורתה הרחבה , מבואי
 למוסר. להניח הכל על מכונו

, ההופעי, להילמוסר הא, והעמוקה לכל צדדיה השוני

למוסר המעשי והמוסר , מוסר הטבעיהל, מוסר האמוניהל
למוסר , למוסר הפרטי ולמוסר החברותי הקיבוצי, המדותי

למוסר המעשי ולמוסר , החינוכי ולמוסר המשפחתי
למוסר , למוסר ההיסתורי העבר ולמוסר ההוה, התיאורי

העולה מכל , ולמוסר הקיבוצי הרוחני, האידיאלי העתיד
 . המוסר הרבי
 הללו וענפיה
 יחדיוסעיפי

 ¯·„ ˘‡¯– ‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'èé(169
 

בבירור , מי שיש לו נשמה כללית צרי� לעסוק בדור שלנו במבואי�
, להבי� גדרה, במבוא לאמונה בכלל. מפתחות לכל עני� נשגב

הצדדי� הטובי� והרעי� , באד� ובעול�, פעולתה, תכונתה, תוארה
, מבואי� למוסר. למע� דעת אי� להניח הכל על מכונו, תהשל הופע

, למוסר האלהי, לכל תורתה הרחבה והעמוקה לכל צדדיה השוני�
למוסר המעשי והמוסר , למוסר הטבעי, למוסר האמוני, ההופעי
, למוסר החינוכי, למוסר הפרטי ולמוסר החברותי הקיבוצי, המדותי

למוסר , תיאוריולמוסר ה, למוסר המעשי, ולמוסר המשפחתי
ולמוסר , למוסר האידיאלי העתיד, ולמוסר ההוה, ההיסתורי העבר
העולה מכל סעיפי המוסר הרבי� הללו וענפיה� , הקיבוצי הרוחני

 .יחדיו

655

ËÒ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-Ú¯ 

להבי� , דבר הכלל של יראת שמי
 עלצרי� לעסוק תמיד 
ולקנות אותה בטהרתה בתור הסגולה , את תוכ� ענינה

ואחר כ� להסתכל בפרט באותה , יותר יקרה של החיי
ה
ומה המה גדריה , מה היא, היראה המיוחדת לישראל


 . העצמיי

 , המוחלט,צרי� לברר את המוסר המופשט, בדבר המוסר
, וצרי� לברר ג
 כ� את המוסר השיי� ליראת שמי
, הכללי


, ולהתבונ� אל היחוסי
 שיש בי� אלה הגדרי
 המיוחדי
 .ובמה יתאחדו, דלי
 זה מזהבמה ה
 נב

 ¯·„ ˘‡¯– · ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ë( 

להבי� את תוכ� , דבר הכלל של יראת שמי�בצרי� לעסוק תמיד 
בתור הסגולה היותר יקרה של , ולקנות אותה בטהרתה, ענינה

, ואחר כ� להסתכל בפרט באותה היראה המיוחדת לישראל, החיי�
צרי� לברר את , בדבר המוסר. העצמיי�ומה המה גדריה , מה היא

וצרי� לברר ג� כ� את המוסר , המוסר המופשט המוחלט הכללי
ולהתבונ� אל היחוסי� שיש בי� אלה הגדרי� , השיי� ליראת שמי�

 .ובמה יתאחדו, במה ה� נבדלי� זה מזה, המיוחדי�
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 תובסב ,ח לוצאטו בהקדמת ספר מסילת ישרי�"מה שמרצה הרמ
מפני , המניעה לעסוק בחסידות ויראת שמי� בתור חכמה לימודית

ובשביל כ� חושב כל אחד שאי� , שעקרי העניני� ה� ידועי� לכל
אבל הצד . זהו הצד הטכני שבמניעה זו, צרי� להוציא זמ� על עיונ�

 .אבל בצורה יותר כמוסה, הפנימי שלה בא ג� כ� מסבה זו עצמה
 העול� פועל דבר זה של הרגשת היסודות  לא רק על הסכמת,כלומר

אלא , לחשוב על זה שאי� צור� להתעמק בפרטיה�, ג� בלא לימוד
מפני שהמחשבות הטבעיות ה� מלאות ציורי� באלה העניני� 

לת שימת הלב על יבתח, ובשביל כ� מראשית כל לימוד, הרוחניי�
והרבה , ומתו� שה� מחשבות של בוסר, באי� ה� ושוטפי�, בירור

וע� החש� השכלי יש ג� , ברי� אויליי� וחשוכי� מעורבי� בה�ד
כ� בטבע של עניני היראה והמוסר בבוסריות� מרירות בלתי טבעית 

ומכשלת את כח החיי� הפורחי� , כזאת שמחשכת את אור השכל
עד שה� מזדקקי� ועומדי� על המעמד השכלי וההרגשה , באד�

על כ� מפריעי� ה�  �  ברוח קדוש מלא ומשוכלל,הנאורה הטהורה
וצריכה  ,וההתעמקות בעצמ� בשטפ� את האפשרות של הלימוד

היא המתודה המוסרית של לימודי החסידות למצא דר� אי� לסנ� 
 .את הזרמי� הראשוני�

 ¯·„ ˘‡¯– ‚ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'àë( 

 בסבת, ח לוצאטו בהקדמת ספר מסילת ישרי�"מה שמרצה הרמ
מפני , סידות ויראת שמי� בתור חכמה לימודיתהמניעה לעסוק בח

ובשביל כ� חושב כל אחד שאי� , שעקרי העניני� ה� ידועי� לכל
אבל הצד . זהו הצד הטכני שבמניעה זו, צרי� להוציא זמ� על עיונ�

, אבל בצורה יותר כמוסה, הפנימי שלה בא ג� כ� מסבה זו עצמה
רגשת היסודות כלומר לא רק על הסכמת העול� פועל דבר זה של ה

אלא , לחשוב על זה שאי� צור� להתעמק בפרטיה�, ג� בלא לימוד
מפני שהמחשבות הטבעיות ה� מלאות ציורי� באלה העניני� 

בתחלת שימת הלב על , ובשביל כ� מראשית כל לימוד, הרוחניי�
והרבה , ומתו� שה� מחשבות של בוסר, באי� ה� ושוטפי�, בירור

וע� החש� השכלי יש ג� , רבי� בה�דברי� אויליי� וחשוכי� מעו
כ� בטבע של עניני היראה והמוסר בבוסריות� מרירות בלתי טבעית 

ומכשלת את כח החיי� הפורחי� , שמחשכת את אור השכל, כזאת
עד שה� מזדקקי� ועומדי� על המעמד השכלי וההרגשה , באד�

על כ� מפריעי� ה� , הנאורה הטהורה ברוח קדוש מלא ומשוכלל
וצריכה  ,וההתעמקות טפ� את האפשרות של הלימודבעצמ� בש

היא המתודה המוסרית של לימודי החסידות למצא דר� אי� לסנ� 
 .את הזרמי� הראשוני�
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בתור ' שאלה היא א� אפשר להעמיד את הלימוד של יראת ד

אפילו א� , חטיבה בפני עצמה במערכה של כל הלימודי� שבעול�
או ', וכפשטא דקרא ראשית חכמה יראת ד, בראש כול�נעמיד אותו 

ואורו , למעלה מכל לימוד' אולי עומד הוא התוכ� הנקי של יראת ד
ועל פי נטיית רצו� פנימית , הוא המתפשט בכל הלימודי� שבעול�

בכל ' לטובה ולקדושה מתפשטת היא האורה החמודה של יראת ד
ועולה , ת והרגשותהשאיפו, עותיהד, כמו בכל התנועות, הלימודי�

מאירה היא אמנ� בזיו אורה . היא על פי זה על כל סדר סיסתמתי
כשהיא בעצמה לפעמי� . את הטיב הפנימי של כל הנלמד והנחקר

 לנושא מיוחד יתנעשהדבר דומה כמו שהשפה , הוה לנושא מיוחד
א� על פי שעצ� הספרות , בתו� כל חלקי הספרות שלה, בלימודי�

. תית בספרות כולה היא מוארהיתה האמועצמו ,היא עצמותה
 , כשה� בספרותה,נעשו חלקי הלימודי� של השפה,ובמבט רחב

 ¯·„ ˘‡¯–ÂÓ  „ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯Ò)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'áë(
בתור ', א� אפשר להעמיד את הלימוד של יראת ד, שאלה היא

אפילו א� , במערכה של כל הלימודי� שבעול�, חטיבה בפני עצמה
או ', וכפשטא דקרא ראשית חכמה יראת ד, נעמיד אותו בראש כול�

רו ואו, למעלה מכל לימוד' אולי עומד הוא התוכ� הנקי של יראת ד
ועל פי נטיית רצו� פנימית , הוא המתפשט בכל הלימודי� שבעול�

בכל ' לטובה ולקדושה מתפשטת היא האורה החמודה של יראת ד
ועולה , השאיפות והרגשות, הדעות, כמו בכל התנועות, הלימודי�

מאירה היא אמנ� בזיו אורה . היא על פי זה על כל סדר סיסתמתי
כשהיא בעצמה לפעמי� . נחקראת הטיב הפנימי של כל הנלמד וה

 לנושא מיוחד נעשההדבר דומה כמו שהשפה , הוה לנושא מיוחד
א� על פי שעצ� הספרות , בתו� כל חלקי הספרות שלה, בלימודי�

ובמבט . ועצמותה האמתית בספרות כולה היא מוארה ,היא עצמותה
נעשו חלקי הלימודי� של השפה כשה� בספרותה חביבי�,רחב
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וה� עומדי� ביחש , חביבי� בתו� חלקי� עצמיי� של ספרותה
גה אחת ביחש להשפה ע� כל חלקי הספרות יהכללי הזה במדר

 .שאינ� עסוקי� בעצמיות התנאי� הלימודיי� של השפה וחוקיה

וה� עומדי� ביחש הכללי הזה , מיי� של ספרותהבתו� חלקי� עצ
במדרגה אחת ביחש להשפה ע� כל חלקי הספרות שאינ� עסוקי� 

 .בעצמיות התנאי� הלימודיי� של השפה וחוקיה

Ò¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

ואי , לית לה מגרמה כלו�, של יראת שמי� מצד עצמההתכונה 
.  של האד�אפשר לה להיות מתחשבת בי� הכשרונות ומעלות הנפש

היא כשהיא לעצמה היא עלולה להוריד את האד� ואת האנושיות 
כש� שהיא עלולה להעלות� למרומי , כולה לעמקי תהומות

 היא מקבלת את ,אבל דוקא משו� דלית לה מגרמה כלו�. שחקי�
 וכל כשרו� .היא אוצרת בקרבה את כל הכשרונות כול�, כל האורות

 פי ההערכה הנכבדה של יחושו  רק על, ומובטח להיות נצור,מתבר�
על כ� יראת . שבו הכל גנוז, אוצר של יראת שמי�, להאוצר הגדול

כמו שהיא , שמי� מתרוממת לא כל כ� על פי העסק במעמקי עצמה
בתורה , מתמלאה על ידי מה שממלאי� אוצרה בכל דעת וכשרו�

. בכל תהילה ותפארת, בכל עז וגבורה, בכל מדה נכונה, ובמצות
 היא אספקלריא דלא ,ראת שמי� ויסוד הוייתה העולמיתנמצא שי

, וכל עילויה הוא בהארת אור שמש העליו� עליה, נהרא מצד עצמה
, אז תעלה מעלה מעלה. עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה
כשתשוב מלאה טוב אל , ותהיה באמת עטרת תפארת לעמוסי בט�

לגת המתפ, העשיר מכל השפעה נאצלת, שורש מחצבה העליו�
בתו של אברה� אבינו שנקרא , כי היא בת נדיב. לפלגות מיוחדות

 .מקור הברכה כולה, שבכל שמה, נדיב

 ¯·„ ˘‡¯– ‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'âë( 

ואי , לית לה מגרמה כלו�, מצד עצמה, של יראת שמי�התכונה 
. אפשר לה להיות מתחשבת בי� הכשרונות ומעלות הנפש של האד�

היא לעצמה היא עלולה להוריד את האד� ואת האנושיות היא כש
כש� שהיא עלולה להעלות� למרומי , כולה לעמקי תהומות

אבל דוקא משו� דלית לה מגרמה כלו� היא מקבלת את . שחקי�
וכל כשרו� , היא אוצרת בקרבה את כל הכשרונות כול�, כל האורות

ל יחושו מתבר� ומובטח להיות נצור רק על פי ההערכה הנכבדה ש
על כ� יראת . שבו הכל גנוז, אוצר של יראת שמי�, להאוצר הגדול

כמו שהיא , שמי� מתרוממת לא כל כ� על פי העסק במעמקי עצמה
בתורה , מתמלאה על ידי מה שממלאי� אוצרה בכל דעת וכשרו�

. בכל תהילה ותפארת, בכל עז וגבורה, בכל מדה נכונה, ובמצות
תה העולמית היא אספקלריא דלא נמצא שיראת שמי� ויסוד הויי

, וכל עילויה הוא בהארת אור שמש העליו� עליה, מצד עצמה, נהרא
, אז תעלה מעלה מעלה. עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה
כשתשוב מלאה טוב אל , ותהיה באמת עטרת תפארת לעמוסי בט�

המתפלגת , העשיר מכל השפעה נאצלת, שורש מחצבה העליו�
בתו של אברה� אבינו שנקרא ,  כי היא בת נדיב.לפלגות מיוחדות

 .מקור הברכה כולה, שבכל שמה, נדיב
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Î¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

מיוסדת על השקפת העול� , היא החכמה היותר עמוקה' יראת ד
, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, היותר פנימית

עמקנות  כשהוא דורש את ה,והחול עצמו. בי� בקודש בי� בחול
' שכל זמ� שאי� יראת ד,  הרי הוא מוכרח לבא למסקנא זו,היסודית

 הרי הוא כולו רק מרפר� על השטח החיצו� של ,מבססת את המדע
שכ� , היא חכמה' ה� יראת ד. שבאמת אינ� בכלל חכמה, המושגי�

 .בלשו� יונית קורי� לאחת הינא

 ¯·„ ˘‡¯– Â ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ãë( 

מיוסדת על השקפת העול� , היא החכמה היותר עמוקה' ת דירא
, והיא נותנת את היסוד העמקני לכל מדע וכל תורה, היותר פנימית

והחול עצמו כשהוא דורש את העמקנות . בי� בקודש בי� בחול
' שכל זמ� שאי� יראת ד, היסודית הרי הוא מוכרח לבא למסקנא זו

על השטח החיצו� של מבססת את המדע הרי הוא כולו רק מרפר� 
שכ� , היא חכמה' ה� יראת ד. שבאמת אינ� בכלל חכמה, המושגי�

 .בלשו� יונית קורי� לאחת הינא
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ËÙ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 יש להחיי� האידיאליי� מקו� במציאות ,על פי המחשבה היסודית
אשר רק ,  המזוקק,הצלול, רק ע� המחשבה האלהית ברומה העליו�

המוסר של כפירה אינו . ובנה מגעת לנגוע הדבקות האלהית העליו
 ,פ� הצדק והמוסר היסודיימפני שהכפירה בעצמה היא ה, כלו�

כי , נובע המוסר לא מכפירת�, ונמצא שהכופרי� שה� בעלי מוסר
שה� אינ� מכירי� , א� מהכרת האלהי� הגנוזה בעומק נפש�

 .אותה

 ¯·„ ˘‡¯– Ê ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ãë( 

י המחשבה היסודית יש להחיי� האידיאליי� מקו� במציאות על פ
אשר רק , הצלול המזוקק, רק ע� המחשבה האלהית ברומה העליו�
המוסר של כפירה אינו . בההדבקות האלהית העליונה מגעת לנגוע 

. מפני שהכפירה בעצמה היא הפ� הצדק והמוסר היסודי, כלו�
כי ,  לא מכפירת�נובע המוסר, ונמצא שהכופרי� שה� בעלי מוסר

שה� אינ� מכירי� , א� מהכרת האלהי� הגנוזה בעומק נפש�
 .אותה
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מביאה לידי איחוד המוסר ,  הכללית והמאירה,ההשגה העולמית
שהוא ,  ובזה מתעלה שורש יראת חטא למושג עולמי כללי.בעול�

מעלת , המבססת את יסוד האהבה העמוקה, בסיס ליראת שמי�
המוסר הול� ומסתע� ומתפרט לפי בינתו של . השלמות העליונה

וכל מה שהיסוד שעל ידו , לפי גורלו וקבלותיו, אד� ולימודיו
השפעתו הולכת בצורה יותר חזקה , המוסר מתפרט הוא יותר חזק

ומזה . בהיחש שיש בי� קשר המעשי� להתכונה המוסרית הכוללת
 הוא נובע יותר ויותר  ש� שמי�תובקריא שכל מוסר המרוכס ,יוצא

זהו סוד רתיתת . וחודר עד לעמקי נשמת הנשמה, ממעמקי כל היש
 .ועלייתה במרו� עז השמחה והאהבה הנשגבה, האמונה

 ¯·„ ˘‡¯– Á ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'äë( 

ההשגה העולמית הכללית והמאירה מביאה לידי איחוד המוסר 
שהוא , ושג עולמי כלליובזה מתעלה שורש יראת חטא למ, בעול�

מעלת , המבססת את יסוד האהבה העמוקה, בסיס ליראת שמי�
המוסר הול� ומסתע� ומתפרט לפי בינתו של . השלמות העליונה

וכל מה שהיסוד שעל ידו , לפי גורלו וקבלותיו, אד� ולימודיו
, השפעתו הולכת בצורה יותר חזקה, המוסר מתפרט הוא יותר חזק

ומזה . המעשי� להתכונה המוסרית הכוללתבהיחש שיש בי� קשר 
 ש� שמי� הוא נובע יותר ויותר בקריאתיוצא שכל מוסר המרוכס 

זהו סוד רתיתת . וחודר עד לעמקי נשמת הנשמה, ממעמקי כל היש
 .ועלייתה במרו� עז השמחה והאהבה הנשגבה, האמונה
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ÊÒ¯ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

מי� שאינה מחוברת החסרו� היותר גדול שיש בתכונתה של יראת ש
היא מתחלפת , הוא מה שבמקו� יראת חטא, יפה באורה של תורה

, וכיו� שהאד� מתחיל להיות מתירא לחשוב, על יראת המחשבה
, הנוטלת את אור נשמתו,  בבו� הבערות170עוטובהרי הוא הול� 
 .ומעיבה את רוחו, מכשלת את כחו

 ¯·„ ˘‡¯– Ë ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'åë( 

שאינה , חסרו� היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמי�ה
היא , הוא מה שבמקו� יראת חטא, מחוברת יפה באורה של תורה

וכיו� שהאד� מתחיל להיות מתירא , מתחלפת על יראת המחשבה
הנוטלת את אור ,  בבו� הבערותוטובלהרי הוא הול� , לחשוב
 .ומעיבה את רוחו, מכשלת את כחו, נשמתו
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‰�ÂÓ˘ÂÒ˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜  

צריכי� , את מכו� האמונה האלהית העליונה, את יראת השמי�
שהאד� , מכל הסיגי� המוסריי� והמדעיי�, לצר� מכל הסיגי� שלה

והצירו� היותר גדול . וכל השכלה מוגבלת שבמציאות מערבת בה
שהכל הוא חיי� , הוא זה מה שמתגלה לעי� שאי� ש� שו� סיג

הצד , י� שיהיו משוערי� כראויוהערכי� רק ה� צריכ, וטוב
בי� שהוא גשמי , השימושי צרי� שיהיה במדתו הנכונה בכל דבר

והצד המדעי צרי� שיתאמ� לדעת אי� מערכי� , בי� שהוא רוחני
 .ואז אי� שט� ואי� פגע רע, את הכל

 ¯·„ ˘‡¯– È ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'åë( 

צריכי� , עליונהאת מכו� האמונה האלהית ה, את יראת השמי�
שהאד� , מכל הסיגי� המוסריי� והמדעיי�, לצר� מכל הסיגי� שלה

והצירו� היותר גדול . וכל השכלה מוגבלת שבמציאות מערבת בה
שהכל הוא חיי� , שאי� ש� שו� סיג, מה שמתגלה לעי�, הוא זה

הצד , והערכי� רק ה� צריכי� שיהיו משוערי� כראוי, וטוב
, בי� שהוא גשמי, בכל דבר, תו הנכונההשימושי צרי� שיהיה במד

והצד המדעי צרי� שיתאמ� לדעת אי� מערכי� , בי� שהוא רוחני
 .ואז אי� שט� ואי� פגע רע, את הכל
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Ò˘ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,‰Ú 

, דבר מוכרח הוא שיסגל האד� לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט
ותמצית הטהור של האמונה ', ואת יראת ד, בכל רחבו ועמקו

ועל גבי שתי הסגולות ,  ברוחב ובעומק,כל מדותיהלשוטה הפ
 .  יבנה את כל מעלות רוחו העליונות,הללו

כי אז , אסור ליראת שמי� שתדחק את המוסר הטבעי של האד�
 ,סימ� ליראת שמי� טהורה הוא. אינה עוד יראת שמי� טהורה

 ועולה על �הול, הנטוע בטבע הישר של האד�, כשהמוסר הטבעי
אבל א� . הימבלעדלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד פיה במע

 שבלא השפעתה על החיי� היו ,תצוייר יראת שמי� בתכונה כזאת
ולהוציא אל הפועל דברי� מועילי� , החיי� יותר נוטי� לפעול טוב

יראת , ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, לפרט ולכלל
 .שמי� כזאת היא יראה פסולה

 ¯·„ ˘‡¯–¯ÈÂ ¯ÒÂÓ  ‡È ÌÈ‰Ï‡ ˙‡)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'æë( 

, דבר מוכרח הוא שיסגל האד� לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט
ותמצית הטהור של האמונה ', ואת יראת ד, בכל רחבו ועמקו

ועל גבי שתי הסגולות הללו , כל מדותיה ברוחב ובעומקו, הפשוטה
אסור ליראת שמי� שתדחק את . יבנה את כל מעלות רוחו העליונות

סימ� . כי אז אינה עוד יראת שמי� טהורה, הטבעי של האד�המוסר 
הנטוע בטבע הישר של , ליראת שמי� טהורה הוא כשהמוסר הטבעי

 ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד �הול, האד�
אבל א� תצוייר יראת שמי� בתכונה כזאת שבלא . מבלעדה

ולהוציא אל , טובהשפעתה על החיי� היו החיי� יותר נוטי� לפעול 
ועל פי השפעתה מתמעט כח , הפועל דברי� מועילי� לפרט ולכלל

 .יראת שמי� כזאת היא יראה פסולה, הפועל ההוא

665

„Ù˜ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Á� 

מביאה , בתחלתה של הופעת יראת אלהי� על האד� הכללי והפרטי
 ואת עצמיות , הוא אובד את רצונו.עמו� ובטלנותיהיא אותו לידי ש

לא , מפני שנגעה בו היראה רק בצדדיה החיצוניי�, המהותיות שלו
ובטבע , הפכה את הפראות והרשעה הספוגה במהותו החמרנית

 והרי .הנפש הטמאה הגנוזה בעומק שמרי החיי� האנושיי�
היא , שהיא לגמרי ההיפו� מכל הרשעה והנבלה, ההופעה האלהית

הציבוריות ו, וממילא נעשה האד� חלוש החיי�, מבטלת אותה
להכשרת� של , אי� אומ� ואי� חפ� קבוע לשכלול, נעשית לקויה

המכיר על פי נקודתו , אבל רוח האד� האמי�. החיי� החברותיי�
כל החיי� , הפנימית כי ההרגשה הזאת של יראת אלהי� היא הכל

ובכל אשר יתענה עינויי� גשמיי� , לא יעזב את אוצרו, וכל הטוב
אשר לא יוכל לכאורה להחזיק מעמד נגד מכל , ועינויי� רוחניי�
נגד , נגד שאיפת הגדולה התרבותית של חיי הזמ�, החופש המודרני
וג� לפעמי� נגד , ונגד תסיסת החיי� המרעשת, היופי המקסי�

שלא יוכל בכל פע� להלו� אות� אל , המוסר והיושר הטבעיי�
 � הצורה של יראת אלהי� ותוצאותיה בחיי� כפי קליטתו ההסברית

 ואת אומ� ההסכמה ,כל אלה לא יכילו כח להפסיק את חוט החיי�
יעלנה ,  ויזכ� אותה ויטהרנה.שרק ביראת אלהי� מחסה עז לאד�

ישבצנה , ויעטרנה בזיו המוסר הבריא, על פסגת המדע המבורר
, רוחב הדעת, וימלאנה במתק האהבה, בהדר חיי העול� ותרבותו

בגללה את העול� ואת ויחדש בה ו, והנוע� אשר לעד� העליו�
ואב� ,  גדולה וגבורה,מלאה הוד ותפארת, החיי� בצורה חדשה

 . מאסו הבוני� היה תהיה לראש פנה

, תכונתה של יראת שמי� היא מחלשת את האד� בתחלת הופעתה
 הגבורה החמרנית .אבל חולשה זו היא בסיס ליסוד גבורה עליונה

 משיבה לאד� והיא, וגבורה אידיאלית נכנסת במקומה, מתחלשת
, והנמיכות של השפלות הנפשית.  ג� מצדו החמרי,את כל נזקיו

משרה על האד� אותה , הבאה מצד התכונה של היראה האלהית
וכל שמ� ,  ומיעוט היראה בטהרתה.העליונה' הגדולה של גאות ד
 מחיצה �בעשות, מנוולות את הוד רוח האד�, של גיאות בכיעורה

ומונעת ממנו אותו , ורה של מעלהבינו ובי� הכח העליו� של גב
המעטרת ', המילוי העליו� של גודל החיי� ורעננות� אשר לגיאות ד

 .את הצדיקי� בענות צדק
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מביאה , בתחלתה של הופעת יראת אלהי� על האד� הכללי והפרטי
ת רצונו ואת עצמיות הוא אובד א, היא אותו לידי שעמו� ובטלנות

לא , מפני שנגעה בו היראה רק בצדדיה החיצוניי�, המהותיות שלו
ובטבע , הספוגה במהותו החמרנית, הפכה את הפראות והרשעה

והרי , הנפש הטמאה הגנוזה בעומק שמרי החיי� האנושיי�
היא , שהיא לגמרי ההיפו� מכל הרשעה והנבלה, ההופעה האלהית

והציבוריות , ה האד� חלוש החיי�וממילא נעש, מבטלת אותה
להכשרת� של , אי� אומ� ואי� חפ� קבוע לשכלול, נעשית לקויה

המכיר על פי נקודתו , אבל רוח האד� האמי�. החיי� החברותיי�
כל החיי� , כי ההרגשה הזאת של יראת אלהי� היא הכל, הפנימית

עינויי� גשמיי� , ובכל אשר יתענה, לא יעזב את אוצרו, וכל הטוב
מכל אשר לא יוכל לכאורה להחזיק מעמד נגד , ועינויי� רוחניי�
נגד , נגד שאיפת הגדולה התרבותית של חיי הזמ�, החופש המודרני
וג� לפעמי� נגד , ונגד תסיסת החיי� המרעשת, היופי המקסי�

שלא יוכל בכל פע� להלו� אות� אל , המוסר והיושר הטבעיי�
, � כפי קליטתו ההסבריתהצורה של יראת אלהי� ותוצאותיה בחיי

, כל אלה לא יכילו כח להפסיק את חוט החיי� ואת אומ� ההסכמה
יעלנה , ויזכ� אותה ויטהרנה, שרק ביראת אלהי� מחסה עז לאד�

ישבצנה , ויעטרנה בזיו המוסר הבריא, על פסגת המדע המבורר
, רוחב הדעת, וימלאנה במתק האהבה, בהדר חיי העול� ותרבותו

ויחדש בה ובגללה את העול� ואת , ד� העליו�והנוע� אשר לע
ואב� , מלאה הוד ותפארת גדולה וגבורה, החיי� בצורה חדשה

תכונתה של יראת שמי� היא . מאסו הבוני� היה תהיה לראש פנה
אבל חולשה זו היא בסיס , מחלשת את האד� בתחלת הופעתה

וגבורה , הגבורה החמרנית מתחלשת, ליסוד גבורה עליונה
והיא משיבה לאד� את כל נזקיו ג� ,  נכנסת במקומהאידיאלית

הבאה מצד התכונה , והנמיכות של השפלות הנפשית. מצדו החמרי
' משרה על האד� אותה הגדולה של גאות ד, של היראה האלהית

, וכל שמ� של גיאות בכיעורה, ומיעוט היראה בטהרתה, העליונה
� הכח העליו�  מחיצה בינו וביבעשות�, מנוולות את הוד רוח האד�

ומונעת ממנו אותו המילוי העליו� של גודל , של גבורה של מעלה
המעטרת את הצדיקי� בענות ', החיי� ורעננות� אשר לגיאות ד

 .צדק
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באה מחסרו� , הנמשכת לפעמי� על ידי יראת שמי�, הבטלנות
ומתו� . הבירור לדעת מה בי� טוב לרע בתכונות הנפשיות

שפעה הרצויה של קבלת עול מלכות שמי� היא בודאי שהה
מחלשת היא בחסרי בירור את כללות , להחליש את הרע שבנפש

על ידי מה , דהיינו העצמיות המחשבית, בי� הכח הרוחני, הכח
, בי� הכח החמרי, שבאה להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה

והדעה . חשק העבודה ומר� הפעולה, שהוא התעודדות החיי�
את אבדת� הגדולה ' כונה צריכה היא תמיד להשיב ליראי דהנ

בטהרתה מוכרחת היא להוסי� אומ� כח ' לדעת שיראת ד, הזאת
ולהוציא אל הפועל את כל סגולה צפונה בתו� הנפש , בכלל

ושלילתה אינה מכוונת כי א� לגבי הצד הרע , להשכיל ולהיטיב
יות שבה, מקור המדות הרעות והמעשי� המקולקלי�, שבנפש

הנפש טהורה ומנוקה מה� הרי היא עולה במעלות החיי� בהרחבה 
 .גדולה ובתוספת ברכה רבה

 ¯·„ ˘‡¯– ‚È ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ì( 

באה מחסרו� , הנמשכת לפעמי� על ידי יראת שמי�, הבטלנות
ומתו� . בתכונות הנפשיות, הבירור לדעת מה בי� טוב לרע

עול מלכות שמי� היא בודאי שההשפעה הרצויה של קבלת 
מחלשת היא בחסרי בירור את כללות , להחליש את הרע שבנפש

על ידי מה , דהיינו העצמיות המחשבית, בי� הכח הרוחני, הכח
, בי� הכח החמרי, שבאה להחליש את הצד המקולקל שבמחשבה

והדעה . חשק העבודה ומר� הפעולה, שהוא התעודדות החיי�
את אבדת� הגדולה ' להשיב ליראי דהנכונה צריכה היא תמיד 

בטהרתה מוכרחת היא להוסי� אומ� כח ' לדעת שיראת ד, הזאת
ולהוציא אל הפועל את כל סגולה צפונה בתו� הנפש , בכלל

ושלילתה אינה מכוונת כי א� לגבי הצד הרע , להשכיל ולהיטיב
שבהיות , והמעשי� המקולקלי�, מקור המדות הרעות, שבנפש

קה מה� הרי היא עולה במעלות החיי� בהרחבה הנפש טהורה ומנו
 .גדולה ובתוספת ברכה רבה
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היא תובעת את דקיונה , בכל התפשטות הכח שלה, האישיות
. בזמ� שה� באי� לעצור את הטוב והצדק שיש בה, מהמוסר ומהדת

אבל לעול� אי� המוסר ולא הדת מכווני� כי א� לעצר את הרע 
ומאד צרי� האד� לזיכו� מדותיו והארת , באישיותוהפראות ש

, עד כדי להבי� ולחוש את אותו הצד הפראי והרשעי שבו, דעותיו

 ¯·„ ˘‡¯– „È ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ï(
היא תובעת את דקיונה , בכל התפשטות הכח שלה, האישיות
 הצדק `�z לעצור את הטוב ובזמ� שה� באי, ומהדת, מהמוסר
אבל לעול� אי� המוסר ולא הדת מכווני� כי א� לעצר את . שיש בה

, ומאד צרי� האד� לזיכו� מדותיו,  הפראות שבאישיות`zהרע ו
עד כדי להבי� ולחוש את אותו הצד הפראי והרשעי, והארת דעותיו
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ולדעת ג� כ� את הצד , שהוא צרי� להיות נעצר על ידי הדת והמוסר
שהוא עומד למעלה מהתפקיד של הדת , של האור והטוב שבו
� של טוב התרבות מגלה היא צדדי� רבי. והמוסר במובנ� המצוי

וכשהיא . במקו� שהיה נחשב לרשע ופראות, ושל אור בנפש האד�
היא נלחמת , מוצאה בנקודות הללו מעצורי� מצד הדת והמוסר

אבל אחרית המלחמה היא הגילוי שמגלי� הדת . בה� ומנצחת�
עד שנמצא החופש האישי הזה  ,והמוסר בעצמ� את אור�
מככרי הדת והמוסר הוא מוכר לאחד , ותביעותיו הטבעיות הטובות

וממילא מתאשר עוד ביותר הכח של הדת והמוסר לשלוט , עצמ�
ולהיות מכובד ואהוב מצד העליו� והטוב , על הצד הפראי שבאד�

 .שבו

ולדעת ג� כ� את , שהוא צרי� להיות נעצר על ידי הדת והמוסר, שבו
שהוא עומד למעלה מהתפקיד של הדת , הצד של האור והטוב שבו

התרבות מגלה היא צדדי� רבי� של טוב . במובנ� המצוי, והמוסר
וכשהיא , במקו� שהיה נחשב לרשע ופראות, ושל אור בנפש האד�

היא נלחמת , מוצאה בנקודות הללו מעצורי� מצד הדת והמוסר
שמגלי� הדת , ויאבל אחרית המלחמה היא הגיל. בה� ומנצחת�

, עד שנמצא החופש האישי הזה ,והמוסר בעצמ� את אור�
הוא מוכר לאחד מככרי הדת והמוסר , ותביעותיו הטבעיות הטובות

וממילא מתאשר עוד ביותר הכח של הדת והמוסר לשלוט , עצמ�
ולהיות מכובד ואהוב מצד העליו� והטוב , על הצד הפראי שבאד�

 .שבו
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, האחרוני� צור� הכלל ה�, והמעשי� החקיי�, המוסר שבמדות
. שהוא בפני� ידועי� התוכ� של חיי הכלל, והראשוני� צור� היחיד

כשנשקעי� בה� בעומק גדול כל כ� עד כדי , המעשי� החקיי�
מביאי� ה� לפעמי� חלישות בהמר� של המוסר , שכחת מטרת�

שנראית , ר הכוללומתו� כ� באה מחאה מצד מחזיקי המוס, המדותי
אבל לעול� הצד העליו� שבמוסר . כעי� גערה על דקדוקי החקי�

ולזה החקי� ,  יפה וחי, מקושר, שיהיה הכלל כלל עומד,הוא
, על כ� לעול� יעמד החק למעלה מהמוסר. צריכי� ומוכרחי�

 . להדר בקיומו של החק בנדיבות מוסרית,והמוסר ישמש לו לעזר

 ¯·„ ˘‡¯–‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ  ÂË ÌÈ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'áì( 

, האחרוני� צור� הכלל ה�, והמעשי� החקיי�, המוסר שבמדות
. שהוא בפני� ידועי� התוכ� של חיי הכלל, והראשוני� צור� היחיד

כשנשקעי� בה� בעומק גדול כל כ� עד כדי , המעשי� החקיי�
מביאי� ה� לפעמי� חלישות בהמר� של המוסר , שכחת מטרת�

שנראית , באה מחאה מצד מחזיקי המוסר הכוללומתו� כ� , המדותי
אבל לעול� הצד העליו� שבמוסר . כעי� גערה על דקדוקי החקי�

ולזה החקי� צריכי� , הוא שיהיה הכלל כלל עומד מקושר יפה וחי
והמוסר , על כ� לעול� יעמד החק למעלה מהמוסר. ומוכרחי�

 .בנדיבות מוסרית, ישמש לו לעזר להדר בקיומו של החק
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 טר� שיתגלו בנפש אות� ,המוסר הטבעי הגלוי צרי� שיתבהר
 ,רק באופ� זה, השבילי� של התוכני� אשר להמוסר העליו� הסודי

 יש מקו� לכונ� עליו את כל ,של הקדמת הבסיס האית� היסודי
כל מה שהשרשי� של האיל� יותר . שראשו בשמי�, הבני� העליו�

חזקי� , ככה יהיו ענפיו רענני�, שתרשי�מתעמקי� ומ, מתפשטי�
 .ועלהו לא יבול, ופורי�

 ¯·„ ˘‡¯– ÊË ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'áì( 

המוסר הטבעי הגלוי צרי� שיתבהר טר� שיתגלו בנפש אות� 
רק באופ� זה , השבילי� של התוכני� אשר להמוסר העליו� הסודי

 עליו את כל הבני� של הקדמת הבסיס האית� היסודי יש מקו� לכונ�
כל מה שהשרשי� של האיל� יותר . שראשו בשמי�, העליו�

חזקי� , ככה יהיו ענפיו רענני�, מתעמקי� ומשתרשי�, מתפשטי�
 .ועלהו לא יבול, ופורי�
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הוא תוצאה , לכל פרטיו המעשיי� והציוריי�, המוסריהאידיאל 
 המחשבה של האנשי� בעלי .ישרה מהאידיאל השכלי ברו� חביונו

, בגבהי האידיאל השכלי,  משוטטת היא בעקרה למעלה,הרוח
, והתוכ� של האידיאל המוסרי. האמת והשקר זהו כל התוכ� שלה

ואיננו תופס , כלול הוא עמו, כאחת מצלעותיו של האידיאל השכלי
יקת לצמצ� המבט אל הפרטי� ילא בכוונה מדו. מקו� לבדו כלל
נוכל לצייר לנו את , לסור מרע ולעשות טובו, של הטוב והרע

, עסק אי� לו כלל ע� אלה הפרטיות, האידיאל השכלי ברו� גבהו
אלא שכשימצא המואר ממנו פגישה ע� תכני� כאלה שיש בה� 

הצמצו� לכוי� . ולא יעשה את הרע, ודאי יעשה את הטוב, טוב ורע
יה  זאת היא ירידה עצומה למי שה,את האידיאל בשביל טוב ורע

וכל הפרעות . יאל השכלי בעצ� טהרתודמוכ� לחיות חיי� של האי
הבאות מצד איזה , נגד המוסר היותר טוב הנהוג בספירה האנושית

יונקות ה� את לשד� מתשוקת  ,התגברות של מחשבה חפשית נשאה
אלא שבמקו� שהאידיאל . האידיאל השכלי לעלות אל מקומו

לא יאמר על ,  והרעהשכלי לעול� לא ישלול את הער� של הטוב
ובכל מגע שיבא , אלא יתרומ� על גביה�, הטוב רע ועל הרע טוב

כל זמ� שהוא בצביונו הרע , לידו ישאר הטוב טוב והרע רע
, יבואו המושפעי� מהניצו� הקט� של הזהרורית של מעלה, ובגבולו

 וחלישות של הרצו� ביחש ,אשר רק השעת עי� מההכרה החודרת
 ,ב והרע ביחוש� אליה� בדרכי החיי�להחזקת המעמד של הטו

עד שיאמרו על הטוב רע ועל הרע ,  עליה� לידי חילו� ותמורהפעל
 .ובשמי� מעל לא ימצאו מעמד,  האר� נשמטה מתחת�.טוב

 ¯·„ ˘‡¯– ÊÈ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'âì( 

הוא תוצאה , והציוריי�, המעשיי�, לכל פרטיו, המוסריהאידיאל 
המחשבה של האנשי� בעלי . ברו� חביונו, אל השכליישרה מהאידי

האמת , בגבהי האידיאל השכלי, הרוח משוטטת היא בעקרה למעלה
כאחת , והתוכ� של האידיאל המוסרי. זהו כל התוכ� שלה, והשקר

ואיננו תופס מקו� , כלול הוא עמו, מצלעותיו של האידיאל השכלי
פרטי� של הטוב לא בכוונה מדויקת לצמצ� המבט אל ה. לבדו כלל

נוכל לצייר לנו את האידיאל , ולעשות טוב, ולסור מרע, והרע
אלא , עסק אי� לו כלל ע� אלה הפרטיות, השכלי ברו� גבהו

שיש בה� טוב , שכשימצא המואר ממנו פגישה ע� תכני� כאלה
הצמצו� לכוי� את . ולא יעשה את הרע, ודאי יעשה את הטוב, ורע

למי שהיה מוכ� , היא ירידה עצומההאידיאל בשביל טוב ורע זאת 
וכל הפרעות נגד . בעצ� טהרתו, יאל השכלידלחיות חיי� של האי

הבאות מצד איזה , המוסר היותר טוב הנהוג בספירה האנושית
יונקות ה� את לשד� מתשוקת  ,התגברות של מחשבה חפשית נשאה

אלא שבמקו� שהאידיאל . האידיאל השכלי לעלות אל מקומו
לא יאמר על , לא ישלול את הער� של הטוב והרעהשכלי לעול� 

ובכל מגע שיבא , אלא יתרומ� על גביה�, הטוב רע ועל הרע טוב
כל זמ� שהוא בצביונו הרע , לידו ישאר הטוב טוב והרע רע

, יבואו המושפעי� מהניצו� הקט� של הזהרורית של מעלה, ובגבולו
יחש אשר רק השעת עי� מההכרה החודרת וחלישות של הרצו� ב

להחזקת המעמד של הטוב והרע ביחוש� אליה� בדרכי החיי� 
ועל , עד שיאמרו על הטוב רע, לידי חילו� ותמורה,  עליה�פעלו

 .ובשמי� מעל לא ימצאו מעמד, האר� נשמטה מתחת�, הרע טוב
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משובחי� ה� כל המחשבות והרעיונות של יראת שמי� שנאמרי� 
 החלקי� �באות ,אמנ�. ההכרה וההרגשה התמה על פי ,מטוהר לב

 היא מצמצמת את ,שההתפשטות הבאה לא מתו� גדולת הכרה
ומקפחת את הכחות החמריי� ואת , ממעטת את המר�, החיי�

, ועל זה באה סגולת הניגוד. ש� מונח הרפיו�, הכשרונות הרוחניי�
וש� , zeiytg המתפשטת על ידי ספרי� ועתוני� והשפעות

עד שאי� אד� יכול לעמוד בפני ריח� , גסות גדולה מאדההריסה וה
, ומכל מקו� נלקח מזה תמצית של עזוז וחיל וגבורת הרצו�, הרע

ובא בסגולה לאמ� את עז החיי� המתדלדל על ידי ההשפעה 
 ומשני .התמימה של יראת שמי� שלא נסתגלה להכרה ברורה

ולמי� ותבוא גאולה וישועת ע, הכחות יחד יבנה עול� ויבנה ע�
 וכבוד ש� אל אלהי ,עליו�'  וכבוד ד,לבית ישראל ולעול� כולו

יתיחדו כול� לחטיבה , וכבוד כבוד תפארת עזו, אלהי עול�, ישראל
ושקר ועול , ואור אמת יבקע בעוזו,  וישראל יעשה חיל.אחת רוממה
טוהר ,וכל גבורה ואומ�, וכל חולשה ורקבו� תכלה, כליל יחלו�

 ¯·„ ˘‡¯– ÁÈ ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈÂ ¯ÒÂÓ )‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ãì(
שנאמרי� , משובחי� ה� כל המחשבות והרעיונות של יראת שמי�

 החלקי� באות�אמנ� . מטוהר לב על פי ההכרה וההרגשה התמה
שההתפשטות הבאה לא מתו� גדולת הכרה היא מצמצמת את 

ומקפחת את הכחות החמריי� ואת , ממעטת את המר�, י�החי
, ועל זה באה סגולת הניגוד. ש� מונח הרפיו�, הכשרונות הרוחניי�

וש� ההריסה והגסות , המתפשטת על ידי ספרי� ועתוני� והשפעות
ומכל מקו� , עד שאי� אד� יכול לעמוד בפני ריח� הרע, גדולה מאד

ובא בסגולה לאמ� , ת הרצו�וגבור, נלקח מזה תמצית של עזוז וחיל
, המתדלדל על ידי ההשפעה התמימה של יראת שמי�, את עז החיי�

ויבנה , ומשני הכחות יחד יבנה עול�, שלא נסתגלה להכרה ברורה
. ולעול� כולו, ותבוא גאולה וישועת עולמי� לבית ישראל, ע�

וכבוד , אלהי עול�, וכבוד ש� אל אלהי ישראל, עליו�' וכבוד ד
וישראל , יתיחדו כול� לחטיבה אחת רוממה, פארת עזוכבוד ת

וכל , ושקר ועול כליל יחלו�, ואור אמת יבקע בעוזו, יעשה חיל
,טוהר וקודש יתרומ�,וכל גבורה ואומ�, חולשה ורקבו� תכלה
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ואביוני אד� בקדוש , שמחה' פו ענוי� בד ויס. יתרומ�,וקודש
 .ישראל יגילו

 .ואביוני אד� בקדוש ישראל יגילו, שמחה' ויספו ענוי� בד

 

2.9˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ  

Ô¯Â˜Ó· ˙Â˜ÒÙ‰ ‡· ˙Â˜ÒÙ‰‰¯Â" ‚ ˜)„‰Ó 'Î˘˙"„( מס'

È¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ÂÒ˜ 

 

 דמיוננו .כמהי� אנו לחיות חיי� חיי טוהר, מלאי� אנו רגש מוסר
היותר טהור , מלהיב את חשק לבבנו לצייר היותר נשגב והיותר נאה

נו הקבוע י החפ� הפנימי שלנו חושק שיהיה רצונ.והיותר נאצל
 ומכוונת להאידיאל ,ורהשתהיה כל מגמת חיינו בר, טהור וקדוש

וכל אלו התשוקות אינ� מתגשמות כי א� על . היותר נשגב בחיי�
, אל המוסר האלהי',  הפנימית והחיצונה אל אור דמסירתנוידי 

 . בשכל וביושר, במסורת, המתגלה בתורה

וא� על , ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, סר של חול איננו עמוקהמו
על ידי שמכיר את היושר שיש , פי שהאד� נמש� אחריו לטובה

אי� להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של , בדברי הגיו�
וקל וחומר שאי� ביד מוסר . כשה� מתעוררות בחזקה, תאוות שונות

בור האנושי בעמקו והיק� יאת הצ, רפוי כזה להדרי� את הכללות
ולהפו� אל האד� הכללי והפרטי ,  לחדור אל עומק הנשמה.גדלו

 לא יש עצה אחרת כי א� שיהיה מודר� על ,ר תחת לב אב�לב בש
וכדאי הדבר שיטעה האד� בכמה טעיות בדר� . פי המוסר האלהי

ובלבד שיבסס את חזו� עולמו ומוסר חייו על פי אותו , מהלכו
 ויחיה חיי� ,משימעט בכשלונות, העומק של המוסר האלהי

 .ניילוהחעל ידי השפעה שטחית של המוסר , רוחניי� רפויי�

 ‡ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡-·( 
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דמיוננו , כמהי� אנו לחיות חיי� חיי טוהר, מלאי� אנו רגש מוסר
היותר טהור , מלהיב את חשק לבבנו לצייר היותר נשגב והיותר נאה

החפ� הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע טהור , והיותר נאצל
ורה ומכוונת להאידיאל היותר שתהיה כל מגמת חיינו בר, וקדוש

וכל אלו התשוקות אינ� מתגשמות כי א� על ידי . נשגב בחיי�
, אל המוסר האלהי',  הפנימית והחיצונה אל אור דמסירותנו

המוסר של חול איננו . וביושר, בשכל, במסורת, המתגלה בתורה
וא� על פי שהאד� נמש� , ואינו נכנס בפנימיות הנשמה, עמוק

אי� , על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי הגיו�, אחריו לטובה
כשה� , להדרכה זו תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות

וקל וחומר שאי� ביד מוסר רפוי כזה להדרי� את . מתעוררות בחזקה
לחדור אל עומק , את הצבור האנושי בעמקו והיק� גדלו, הכללות
.  תחת לב אב�ולהפו� אל האד� הכללי והפרטי לב בשר, הנשמה

וכדאי . לא יש עצה אחרת כי א� שיהיה מודר� על פי המוסר האלהי
ובלבד שיבסס את , שיטעה האד� בכמה טעיות בדר� מהלכו, הדבר

, חזו� עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלהי
על ידי השפעה , משימעט בכשלונות ויחיה חיי� רוחניי� רפויי�

 .ניהחלושטחית של המוסר 
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עד , כל כ� גדול הוא רוחנו, צרה היא בעדנו המסגרת האנושית
המוסר שלנו . שאנו דורשי� להתפשטותו במלא קומתו מלא כל

ומוכרח הוא מפני זה , על כל היש, מתפשט והול� הוא על כל בריה
התורה . להיות מתגש� על פי האמרה היוצאת מאדו� כל עולמי�

ומתפשטת היא על , מוכרחת היא להיות מ� השמי�הישראלית 
�, המותא� לאותו האור השמימי, בכשרו� האומה הפנימי, האר

שכל סעיפיו הולכי� ה� באות� העקבות של הגשמת המוסר 
אתה הוא בעול� הזה . על מלא כל, שלמעלה מכל הגבלה, העליו�

לא יקרעו ,  לא יקרעו העולמות זה מזה.ואתה הוא לעול� הבא
לא יקרעו ולא יפרדו המדות האלהיות אלו , טי� מעל הכללהפר

ולא יעורטל אור אי� סו� מכל , ולא ינתק הכל מאי� סו�, מאלו
, שהכל משתגב בשיגוב אחד, פרטי הפרטי�eהתיקוני� הפרטיי� 

אלהי ישראל מ� העול� ועד ' ברו� ד, הכל מבור� מעול� ועד עול�
 .רכה ותהלהויברכו ש� כבוד� ומרומ� על כל ב, העול�

 · ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚( 
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עד , כל כ� גדול הוא רוחנו, המסגרת האנושית צרה היא בעדנו
המוסר שלנו . שאנו דורשי� להתפשטותו במלא קומתו מלא כל

ומוכרח הוא מפני זה , על כל היש, מתפשט והול� הוא על כל בריה
התורה . מאדו� כל עולמי�להיות מתגש� על פי האמרה היוצאת 

ומתפשטת היא על , הישראלית מוכרחת היא להיות מ� השמי�
�, המותא� לאותו האור השמימי, בכשרו� האומה הפנימי, האר

שכל סעיפיו הולכי� ה� באות� העקבות של הגשמת המוסר 
אתה הוא בעול� הזה . על מלא כל, שלמעלה מכל הגבלה, העליו�

לא יקרעו , רעו העולמות זה מזהלא יק, ואתה הוא לעול� הבא
לא יקרעו ולא יפרדו המדות האלהיות אלו , הפרטי� מעל הכלל

ולא יעורטל אור אי� סו� מכל , ולא ינתק הכל מאי� סו�, מאלו
, שהכל משתגב בשיגוב אחד, פרטי הפרטי�, התיקוני� הפרטיי�

אלהי ישראל מ� העול� ועד ' ברו� ד, הכל מבור� מעול� ועד עול�
 .ויברכו ש� כבוד� ומרומ� על כל ברכה ותהלה, העול�
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והוא טבוע ג� כ� בכללות , המוסר הוא אחד מחזיונות ההויה
 ובזה יש יחש .לפי אותו הער� שההויה הכללית צריכה אליו, ההויה

. ההויה כולה ע�  , המתעלה בתכונת מוסריותו,גדול בי� רוח האד�
הוא כבר חלק רשו� ביותר מגילויי ההויה ש, והקיבו� החברותי

לפי ער� גדלותו כ� ניכרת , לגבי גילוי ההויה הנמצא ביחידי�
ולפי אותה ההכרעה המוסרית שבקיבו� . החטיבה המוסרית בקרבו

 מצד האופי ,כ� יחושו אל העול� הגדול, בתכונה נפשית שבו
 מקור מוסריות ההויה הוא . הול� הוא וגדול,המוסרי שבכללו

. שהדריכה את ההויה ומדריכתה לכלל גילוי, הדרכה האלהיתה
לחדור אל האור המוסרי , הנפשות המלאות איתניות של הכרה

ג� תחת המו� , ולהכירו בתור נשמת ההויה היותר זורחת וחביבה
הכיסויי� של המלחמות והצביו� השערורי שמתגלה לפי השטחיות 

, ממות במציאותהנ� עולות במעלות היותר רו, של ההשקפה עליה
ה� הנה הנפשות . וחשיבות� בההויה הכללית אדירה היא לאי� חקר

 וגבורה אלהית זבעליה� מלאי� ה� ע, אשר קרבת אלהי� לה� טוב
וה� מאירי� לבני אד� את אור הצדק , לפעול ישועות לאד� רב

 ה� מטביעי� את . ואבוקת היושר המאיר באורה הגדול,העליו�
 �החיי� בכל טהרת� ועזוז� יחד על הכלל חות� דרישת האמת וחפ

מתפשטת היא , ובעשר� הגדול, בחקי ההויה הרוחניי�. כולו
 אבל ג� בחקי� החמרי� אי� .התכנית המוסרית במלא שליטתה

 ‚ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„-‰( 

diedd xqen 

והוא טבוע ג� כ� בכללות , המוסר הוא אחד מחזיונות ההויה
ובזה יש יחש , לפי אותו הער� שההויה הכללית צריכה אליו, ההויה

. ההויה כולהלגדול בי� רוח האד� המתעלה בתכונת מוסריותו 
יותר מגילויי ההויה שהוא כבר חלק רשו� ב, והקיבו� החברותי

לפי ער� גדלותו כ� ניכרת , לגבי גילוי ההויה הנמצא ביחידי�
ולפי אותה ההכרעה המוסרית שבקיבו� . החטיבה המוסרית בקרבו

כ� יחושו אל העול� הגדול מצד האופי , בתכונה נפשית שבו
מקור מוסריות ההויה הוא . שבכללו הול� הוא וגדול, המוסרי

. ומדריכתה לכלל גילוי, כה את ההויהשהדרי, ההדרכה האלהית
לחדור אל האור המוסרי , הנפשות המלאות איתניות של הכרה

ג� תחת המו� , היותר זורחת וחביבה, ולהכירו בתור נשמת ההויה
הכיסויי� של המלחמות והצביו� השערורי שמתגלה לפי השטחיות 

, הנ� עולות במעלות היותר רוממות במציאות, של ההשקפה עליה
ה� הנה הנפשות . יבות� בההויה הכללית אדירה היא לאי� חקרוחש

 וגבורה אלהית זבעליה� מלאי� ה� ע, אשר קרבת אלהי� לה� טוב
וה� מאירי� לבני אד� את אור הצדק , לפעול ישועות לאד� רב

ה� מטביעי� את , העליו� ואבוקת היושר המאיר באורה הגדול
זוז� יחד על הכלל חות� דרישת האמת וחפ� החיי� בכל טהרת� וע

מתפשטת היא , ובעשר� הגדול, בחקי ההויה הרוחניי�. כולו
אבל ג� בחקי� החמריי� אי�, התכנית המוסרית במלא שליטתה
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א יה אורה הבהיר של התכונה הנובעת מצדק העולמי� .ניצוצה כבה
 ,עד שכול� הנ� מוכשרי� להיות משפיעי�,  בתוכיות�תמעורב

 בזיקוקו , ממקור האור של המוסר המזוקק, השפעהומקבלי�
ומתו� שהאורה האלהית המלובשת בהמגמה . האלהי הטהור

היא מפלשת את דרכה , המוסרית הגדולה והכללית של כלל ההויה
הנראי� כעושי� את עבודת� כגלמי� מתי� , ג� בכל כחות הטבע

וה� נכוני� להשתמש בה� לכל רשעה ולכל , בלא הבנה ומטרה
והניצו� , כמו לכל מוסר וטוהר של טוב, וסי� מוסריי� שבעול�היר

ומדרי� ג� את החוש� והרשעה , האלהי שולט על הכל בעזו
המלאה צדק , לטהרתה של המגמה הנצחית האידיאלית האלהית

ומאזרת כח את תוכ� , שהיא מכוננת את העז והגבורה, ומשרי�
 . היא תקו�'ועצת ד,  על כ� מלכותו בכל משלה� החיי� וההויה

הוא אורה הבהיר של התכונה הנובעת מצדק העולמי� , ניצוצה כבה
עד שכול� הנ� מוכשרי� להיות משפיעי� ,  בתוכיות�מעורב

, ל המוסר המזוקק בזיקוקו האלהיומקבלי� השפעה ממקור האור ש
המלובשת בהמגמה המוסרית , ומתו� שהאורה האלהית. הטהור

היא מפלשת את דרכה ג� בכל , הגדולה והכללית של כלל ההויה
הנראי� כעושי� את עבודת� כגלמי� מתי� בלא הבנה , כחות הטבע

וה� נכוני� להשתמש בה� לכל רשעה ולכל הירוסי� , ומטרה
והניצו� האלהי , כמו לכל מוסר וטוהר של טוב, מוסריי� שבעול�

ומדרי� ג� את החוש� והרשעה לטהרתה של , שולט על הכל בעזו
שהיא , המלאה צדק ומשרי�, המגמה הנצחית האידיאלית האלהית

על , ומאזרת כח את תוכ� החיי� וההויה, מכוננת את העז והגבורה
 .היא תקו�' ועצת ד, כ� מלכותו בכל משלה
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המקור העצמי של המוסר מוכרח להיות מונח ביסוד מה שהוא טוב 
 ומוכרח על פי זה .דהיינו טוב לכל המצוי, לכל במוב� היותר רחב

 י�מביאשתולדותיו , להיות מציאות למהל� מעשי ומחשבתי כזה
השאלה היא רק אי� יתגלה . את הטוב לכל במובנו היותר נרחב

ועל זה . שהוא כל כ� נעל� ממנו, ל המצוילאד� המוגבל הטוב לכ
שמפי , שבעול� תמצא נקודה מאירה, התשובה מוכרחת לבא

 והתורה מ� השמי� צריכה להיות .הגבורה ישמע בה תורה ומצות
וכל סדרי המוסר שה� . מראשית עד אחרית, מכוונה לטובת הכל

של , לפי כל המצבי� השוני� של כל היצורי�, נערכי� בכל השדרות
הנ� באמת שלבי� שיעלה על יד� ,  היחידי� וכל הקיבוצי�כל

שיגלה לו מזיו האורה של ', העול� למדה זו של הקשבת קול ד
אי� לעשות טוב , נקודת עולמי� זו את היסוד המוסרי בכל מילואו

זאת היא התורה אשר תצא מציו� . בכל מעשיו ובכל דרכיו, ע� הכל
 . לה באחרית הימי�שכל העמי� ישתוקקו, �ימירושל' ודבר ד

אל בית אלהי יעקב '  לכו ונעלה אל הר ד,והלכו עמי� רבי� ואמרו
' כי מציו� תצא תורה ודבר ד, ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו

 נועצת היא את כל רישומי ,וחכמת ישראל הסודית. �ימירושל
ושל , של תיקו� העולמות כול�, מוסרה להמטרה היותר כללית

של יחוד , של תיקו� שרש� העליו�, רדיקלי, ליתיקונ� היותר אידיא
האורה האלהית העולמית בכל ענפיה ע� האלהות האידיאלית 

מקור הציווי , ה ושכינתיה"יחוד קוב, הרוממה מכל ציור עולמי�
 .המוחלט

 „ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â-Ê( 

illkd xqend zelbzd 

שהוא טוב המקור העצמי של המוסר מוכרח להיות מונח ביסוד מה 
ומוכרח על פי זה , דהיינו טוב לכל המצוי, במוב� היותר רחב, לכל

 מביאותשתולדותיו , להיות מציאות למהל� מעשי ומחשבתי כזה
השאלה היא רק אי� יתגלה . במובנו היותר נרחב, את הטוב לכל

ועל זה . שהוא כל כ� נעל� ממנו, לאד� המוגבל הטוב לכל המצוי
שמפי , עול� תמצא נקודה מאירהשב, התשובה מוכרחת לבא

 והתורה מ� השמי� צריכה להיות .הגבורה ישמע בה תורה ומצות
וכל סדרי המוסר שה� . מראשית עד אחרית, מכוונה לטובת הכל

של , לפי כל המצבי� השוני� של כל היצורי�, נערכי� בכל השדרות
שיעלה על יד� , הנ� באמת שלבי�, כל היחידי� וכל הקיבוצי�

שיגלה לו מזיו האורה של ', מדה זו של הקשבת קול דהעול� ל
אי� לעשות טוב , נקודת עולמי� זו את היסוד המוסרי בכל מילואו

זאת היא התורה אשר תצא מציו� . בכל מעשיו ובכל דרכיו, ע� הכל
והלכו , שכל העמי� ישתוקקו לה באחרית הימי�, מירושל�' ודבר ד

אל בית אלהי יעקב ויורנו ' עמי� רבי� ואמרו לכו ונעלה אל הר ד
. מירושל�' כי מציו� תצא תורה ודבר ד, מדרכיו ונלכה בארחתיו

וחכמת ישראל הסודית נועצת היא את כל רישומי מוסרה להמטרה 
ושל תיקונ� היותר , של תיקו� העולמות כול�, היותר כללית

של יחוד האורה , של תיקו� שרש� העליו�, רדיקלי, אידיאלי
 בכל ענפיה ע� האלהות האידיאלית הרוממה האלהית העולמית
 .מקור הציווי המוחלט, ה ושכינתיה"יחוד קוב, מכל ציור עולמי�
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. המוסר בקולו האלהי בא לתו� הנשמה מחיי כל עולמי� כול�
 החטא הוא מצוי רק בער� ,ההויה היא בכללותה בלא שו� חטא

 והמעשי� ,מוניה נצחית אצל הכלל הכל מתאי� להר.הפרטי�
, שההרמוניה הנצחית מתגלה על יד� ה� הנ� המעשי� הטהורי�

שמעשי� כאלה , וחיי� כאלה.  עו� ופשע,המשוללי� מכל חטא
 והיא משיגה אות� ,זה הוא הדבר שהנשמה דורשת, מה� מפכי�

שהיא אליו , אור מקור יפעת אור אי� סו�, באור מקור חיי כל החיי�
, בתשובה עילאה, באי� ק� ותכלית, רה ועורגתקשו, כל כ� שקוקה
מלאה חכמת , ובחרדת קודש קדשי�, בעליצות דרור, בחופש עליו�

 .עולמי עולמי�

 ‰ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê( 

xqend xewn 

. המוסר בקולו האלהי בא לתו� הנשמה מחיי כל עולמי� כול�
� החטא הוא מצוי רק בער. ההויה היא בכללותה בלא שו� חטא

והמעשי� . אצל הכלל הכל מתאי� להרמוניה נצחית, הפרטי�
, שההרמוניה הנצחית מתגלה על יד� ה� הנ� המעשי� הטהורי�

שמעשי� כאלה מה� , וחיי� כאלה. המשוללי� מכל חטא עו� ופשע
באור  ,והיא משיגה אות� ,זה הוא הדבר שהנשמה דורשת, מפכי�

שהיא אליו כל ,  סו�אור מקור יפעת אור אי�, מקור חיי כל החיי�
, בתשובה עילאה, באי� ק� ותכלית, קשורה ועורגת, כ� שקוקה

מלאה חכמת , ובחרדת קודש קדשי�, בעליצות דרור, בחופש עליו�
 .עולמי עולמי�
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הנראי� רק ,  בחיי� חלקיי�.ושמירת מצות אלהי�, יראת אלהי�
, במצות אנשי� מלומדהאפשר לסלול נתיב , לעי� הגסה החמרית
בחיי� , אבל בחיי� הכוללי� את כל היש. בהגיו� אד� מוגבל

שתמונותיה� כל כ� עשירות , שגבוליה� רחבי� כרוחב ההויה כולה
אי� דר� לפנות כי ,  עד שגבהי שחקי� לא יכילו��במדתומשופעות 

 ומקור האומ� אי אפשר להיות פחות ויתר ,א� בחק ומצוה אלהית
שהיא הולכת ומשפעת את טללי , החיה והרעננהמיראת אלהי� 

כי האד� .  מצותיו שמור.יתה על הככרי� המעשיי� שבחיי�יתח
. שיסתגל לההויה הכללית ולמקוריותה, שיודר�, כולו צרי� שיחונ�

 Â ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Á-Ë( 

zidl`d zillkd devnd 

ק הנראי� ר, בחיי� חלקיי�, ושמירת מצות אלהי�, יראת אלהי�
 נתיב במצות אנשי� odlאפשר לסלול , לעי� הגסה החמרית

, אבל בחיי� הכוללי� את כל היש. בהגיו� אד� מוגבל, מלומדה
שתמונותיה� כל כ� , בחיי� שגבוליה� רחבי� כרוחב ההויה כולה

אי� דר� , עד שגבהי שחקי� לא יכילו�, במדת�עשירות ומשופעות 
אומ� אי אפשר להיות ומקור ה. לפנות כי א� בחק ומצוה אלהית

שהיא הולכת ומשפעת , החיה והרעננה, פחות ויתר מיראת אלהי�
כי . מצותיו שמור, את טללי תחיתה על הככרי� המעשיי� שבחיי�

,שיסתגל לההויה הכללית,שיודר�, האד� כולו צרי� שיחונ�
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ולפי זה נראה שהנזיר מביא כא� חצי . תצז�תצו' עמ, וראה ג� ש�.  נדפסה פסקה זו כהמש� ישיר של פסקה כא·"˘˜ב .171

והיא העובדה , לות עריכה אלא נובע מסיבה טכניתאלא שכנראה שהעניי� אינו תלוי בשא. פסקה המתחילה באמצע משפט

ואילו .  הוא לשיטת� שארבעת המילי� הראשונות ה� סו� משפט˜"˘הפיסוק ב. חדש' שבנקודה זו מתחיל בכתב היד עמ

 .  לשיטתו של הנזיר שה� תחילת משפט חדש˜"‡Â¯‰נוספה ב" לה�"המילה 
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בעד נט� אחד , אי אפשר ליסד מכו� של חינו� בעד ניצו� של האד�
, ת שאיפתוכי א� כל האד� צרי� שיבא לרוממו, מי� החיי� שלו

בחייו המלאי� כל היש שבחומר וכל , וכל האד� כולו בכל ערכיו
, כל האד�, כל החיי� שבשעה וכל החיי� שבעול�, היש שברוח

הוא רק הוא העומד לספג אל תוכו פתרו� גמור ורצוי לחידת העול� 
, אי� תועלת בעקשנות ספקנית. העוקצת ומכאבת כל כ�, והחיי�

י� של שוא לבנות עליה� את שתתנה תנא, האומרת במרמה
את , שתתעקש למצא את הנוח�,  כלפי האלהי� ועולמוקולונותיה

הבשר והרוח , דוקא ברש� הקט� הזה של חיי החושי�, הפתרו�
החלק .  לא זו הדר�,בחיי השעה החולפי� כצל עובר, המוגבל

אבל כל אלה , הרוח ער ומתנשא, הבשר עדי� וחביב, חשוב ונכבד
בהיות� שואפי� וזורחי� אל מרכז ,  יבואו,זיו�ל, רק אז לגדל�
רק מהמקור ,  היא בולטת172שרק בחקיקה אלהית, מהל� הוית�

אריות הצדק , אדירי המוסר העליו�, שקדושי העול�. האלהי
רוכבי , מושלי החיי� וכובשי המות, מלכי האמונה והתו�, והאמת

ברוח עזוז קודש הקדשי� , במות ההויה בשכל� והרגשת�
וברע� גבורת� המתרומ� מעל כל גבולי , ש לפניה� כזוגהמקשק

 ,ה� הפוטרי� את עצמ� ואת כל העול� עמ� מחובות, זמ� ומקו�
וע� זה דוקא ה� ה� המבססי� את עד� , מצרי� וגבולי� צרי�

ה� ה� היודעי� לת� מדה וקצב לכל חיוב ולכל , וונועמהחיי� 
ה� ה� , � ולבלכל חמדת עי, לכל עונג של גו� ושל נשמה, שלילה

ה� ה� המלמדי� , המתלונני� בצל שדי, רוזני עול�, מחוקקי הצדק
המחשבי� חשבונו של , המושלי� ביצר�, לאד� את תוכ� חייו

 .ועצת� אמונה לכל האד�, עול�

, אי אפשר ליסד מכו� של חינו� בעד ניצו� של האד�. ולמקוריותה
כי א� כל האד� צרי� שיבא ,  החיי� שלובעד נט� אחד מי�

בחייו המלאי� כל , וכל האד� כולו בכל ערכיו, לרוממות שאיפתו
וכל החיי� , כל החיי� שבשעה, היש שבחומר וכל היש שברוח

הוא רק הוא העומד לספג אל תוכו פתרו� גמור , כל האד�, שבעול�
עלת אי� תו. העוקצת ומכאבת כל כ�, ורצוי לחידת העול� והחיי�

לבנות , שתתנה תנאי� של שוא, האומרת במרמה, בעקשנות ספקנית
שתתעקש למצא את , כלפי האלהי� ועולמו, עמודיהעליה� את 

הבשר , דוקא ברש� הקט� הזה של חיי החושי�, את הפתרו�, הנוח�
. לא זו הדר�. החולפי� כצל עובר, בחיי השעה, והרוח המוגבל

אבל כל , הרוח ער ומתנשא, הבשר עדי� וחביב, החלק חשוב ונכבד
בהיות� שואפי� וזורחי� אל מרכז , לזיו� יבואו, אלה רק אז לגדל�

רק מהמקור , שרק בחקיקה אלהית היא בולטת, מהל� הוית�
אריות הצדק , אדירי המוסר העליו�, שקדושי העול�. האלהי
רוכבי , וכובשי המות, מושלי החיי�, מלכי האמונה והתו�, והאמת

, ברוח עזוז קודש הקדשי�,  בשכל� והרגשת�,במות ההויה
וברע� גבורת� המתרומ� מעל כל גבולי , המקשקש לפניה� כזוג

מחובות , ה� הפוטרי� את עצמ� ואת כל העול� עמ�, זמ� ומקו�
וע� זה דוקא ה� ה� המבססי� את עד� , מצרי� וגבולי� צרי�

ה� ה� היודעי� לת� מדה וקצב לכל חיוב ולכל , ונועמ�החיי� 
ה� ה� , לכל חמדת עי� ולב, לכל עונג של גו� ושל נשמה, שלילה

ה� ה� המלמדי� , המתלונני� בצל שדי, רוזני עול�, מחוקקי הצדק
המחשבי� חשבונו של , המושלי� ביצר�, לאד� את תוכ� חייו

 .לכל האד�, ועצת� אמונה, עול�
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וכל הטוב שבעול� אחוז , כל המוסר שבעול� אחוז הוא בכל מצוה
א� לא אוצר , כי אי� יהיה טוב לאד�. הוא בכל נטיה מוסרית חזקה

, חכמי�, א� חזקי�. המוסר יהיה מוכ� בכל מילואו בקרב לבו
יהיו אמללי� לאי� , כשמוסר יחסר לה�,  יהיו בני אד�,עשירי�

מוסר ממלא , אלא מוסר חודר, ומוסר לא בתור אתא קלילא. חקר
מוסר המשלב את כל רגשי ,  מוסר נשאב ממעי� החיי�,קרב וכליות

 .ומעמיד� כול� במלא צביונ�, הנשמה היותר שוני� לחטיבה אחת
שמפע� , ההול� ממקור החיי�, זהו דוקא המוסר של החיי�

ברה ' מצות ד, ובאומה מחי העולמי�, ביחידי� ממעי� האומה
 .מאירת עיני�

 Ê ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'È( 

§vnd xqenzŸe 

וכל הטוב שבעול� אחוז , כל המוסר שבעול� אחוז הוא בכל מצוה
א� לא אוצר , כי אי� יהיה טוב לאד�. הוא בכל נטיה מוסרית חזקה

, חכמי�, א� חזקי�. המוסר יהיה מוכ� בכל מילואו בקרב לבו
יהיו אומללי� לאי� , כשמוסר יחסר לה�, עשירי� יהיו בני אד�

מוסר ממלא , אלא מוסר חודר, לאומוסר לא בתור אתא קלי. חקר
מוסר המשלב את כל רגשי , מוסר נשאב ממעי� החיי�, קרב וכליות

, ומעמיד� כול� במלא צביונ�, הנשמה היותר שוני� לחטיבה אחת
שמפע� , ההול� ממקור החיי�, זהו דוקא המוסר של החיי�

ברה ' מצות ד, ובאומה מחי העולמי�, ביחידי� ממעי� האומה
 .מאירת עיני�
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כלומר המהות , המצות ה� ה� האד� העליו� הכללי בעצמו
 ברו� המוסר ,האיכותית של הצורה הכללית של היש הרוחני

ותיאור החיי� שמתהוה על פי המילוי של . ורוממות המגמה שלו
שאינ� אידיאליי� רק לאד� ,  ה� ה� החיי� האידיאליי�,המצות

כל .  אלא ה� ה� אידיאליי� בעד כל היש,הפרטי והחברותי לבדו
שבשבילו נברא , ההויה שואפת לאותו התוכ� האידיאלי המגמתי

, ואליו הוא שוא� להיות הול� ומתפתח, בשבילו מתקיי�, העול�
 ואי אפשר לצורה רצונית אידיאלית להיות כי א� ,הול� ומתהוה

 . הגדולהמלהבתניצו� , כחטיבה זו

 Á ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡" ‚ ˜ÓÚ 'È( 

illkd mc`d zŸe §vn 

כלומר המהות , המצות ה� ה� האד� העליו� הכללי בעצמו
, האיכותית של הצורה הכללית של היש הרוחני ברו� המוסר

ותיאור החיי� שמתהוה על פי המילוי של . ורוממות המגמה שלו
שאינ� אידיאליי� רק לאד� , המצות ה� ה� החיי� האידיאליי�

כל . לא ה� ה� אידיאליי� בעד כל הישא, הפרטי והחברותי לבדו
שבשבילו נברא , ההויה שואפת לאותו התוכ� האידיאלי המגמתי

, להיות הול� ומתפתח, ואליו הוא שוא�, בשבילו מתקיי�, העול�
ואי אפשר לצורה רצונית אידיאלית להיות כי א� . הול� ומתהוה

 . הגדולה173מהלהבתניצו� , כחטיבה זו
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, בעלת רצו� ובחירה, האישיות העולמית הכללית בעלת מוסר היא
כש� שהרע האישי , והרע העולמי הוא תולדה מירידתה המוסרית

והרע החברותי מהירידה , הוא תולדה מהירידה המוסרית של היחיד
אי� לנו כל רשות לקטע את הצורה המתגלה . המוסרית של החברה

לומר שאי� לה� שרשי� במרחבי , לפנינו בחיי� היחידי� והצבורי�
יתי שאיננו מתפשט יאי אפשר לתאר לנו חוק הו. החיי� כול�

הירידה הכללית בודאי יותר . באופקי� כלליי� היותר מתפשטי�
קטרוג . נשגבה ויותר מלאת חיי� היא מזו המצומצמת הפרטית

והאד� הוא , בות קודמות לחטא האד�יהנ� ס, חטא האר�, הלבנה
יתק� האד� , הולכי� הדברי� וחוזרי�.  ג� על שרשוענ� שכחו גדול

הלבנה . את חטאה תתק� ג� היא, והאר� תענה לעומתו, את חטאו
 כל .ולא יהא בה שו� מיעוט, ותתמלא פגימתה, טרוגהיתצא מק

באופ� שהטוב רק הוא , ההפרעות שבפמליא של מעלה יסודרו

 Ë ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡È( 

zinlerd zeiyi`d xqen 

, בעלת רצו� ובחירה, האישיות העולמית הכללית בעלת מוסר היא
כש� שהרע האישי , והרע העולמי הוא תולדה מירידתה המוסרית

והרע החברותי מהירידה , הוא תולדה מהירידה המוסרית של היחיד
ע את הצורה המתגלה אי� לנו כל רשות לקט. המוסרית של החברה

לומר שאי� לה� שרשי� , לפנינו בחיי� היחידיי� והצבוריי�
אי אפשר לתאר לנו חוק הויתי שאיננו . במרחבי החיי� כול�

הירידה הכללית . היותר מתפשטי�, מתפשט באופקי� כלליי�
ויותר מלאת חיי� היא מזו המצומצמת , בודאי יותר נשגבה

 הנ� סבות קודמות לחטא ,חטא האר�, קטרוג הלבנה. הפרטית
הולכי� הדברי� . והאד� הוא ענ� שכחו גדול ג� על שרשו, האד�

את חטאה , והאר� תענה לעומתו, יתק� האד� את חטאוe, וחוזרי�
ולא יהא , ותתמלא פגימתה, הלבנה תצא מקטרוגה. תתק� ג� היא

באופ�, כל ההפרעות שבפמליא של מעלה יסודרו, בה שו� מיעוט
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י נשמתו מות האושר הרצוני שבגנזיבשל,  פנימי,ומבט חודר. ינצח
, כשהוא מתאחד ע� האפשרות של ההכרה העליונה, של אד�

בעוצ� היכולת ובאדירות החפ� להיטיב , המודה בהטוב האלהי
ובאה הנבואה . הוא נות� לנו את ערובתו לטובה, להאיר ולהחיות

ומקור ,  וממלאה את מה שהשכל אינו משלי�,ושפעת רוח הקודש
 .השמחה העדינה מתבר� ברכת שלו� ואמת

בשלמות האושר הרצוני , ומבט חודר פנימי.  ינצחשהטוב רק הוא
כשהוא מתאחד ע� האפשרות של ההכרה , שבגנזי נשמתו של אד�

, בעוצ� היכולת ובאדירות החפ�, המודה בהטוב האלהי, העליונה
ובאה . הוא נות� לנו את ערובתו לטובה, להיטיב להאיר ולהחיות

,  משלי�הנבואה ושפעת רוח הקודש וממלאה את מה שהשכל אינו
 .ומקור השמחה העדינה מתבר� ברכת שלו� ואמת
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,  אבל המוסר המוחלט.רוח הקודש משיג הכל בהשגה מוסרית
הבונה עול� ומנהגת , שהוא נות� השקפת עול� המיסדת עול�

הוא תוכ� מעולה , שה� עולמי כל עולמי�, עול� במלא מובנו, עול�
וההסתכלות העליונה . שו� מחשבה לציירמכל מדת מוסר שיכולה 
היא , שהיא יסוד צדקת עולמי� כול�, במדת המוסר המוחלטה

עד אשר , מביאה להאפיל ברב זהרה את כל מדות המוסר הקטנות
, יוכל לפול בידי שונאי נפשו' מי שלא הזדיי� בזיי� של מלחמת ד

 .הצריכה למוסר עולמי מדוד, האורבי� לו על דר� החיי�

‰ ¯ÒÂÓ È ˘„Â˜)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·È( 

hlgend xqend zcn 

, אבל המוסר המוחלט, רוח הקודש משיג הכל בהשגה מוסרית
הבונה עול� ומנהגת , המיסדת עול�, שהוא נות� השקפת עול�

הוא תוכ� מעולה , שה� עולמי כל עולמי�, עול� במלא מובנו, עול�
יונה וההסתכלות העל. שיכולה שו� מחשבה לצייר, מכל מדת מוסר

היא , שהיא יסוד צדקת עולמי� כול�, במדת המוסר המוחלטה
עד אשר , מביאה להאפיל ברב זהרה את כל מדות המוסר הקטנות

, יוכל לפול בידי שונאי נפשו' מי שלא הזדיי� בזיי� של מלחמת ד
 .הצריכה למוסר עולמי מדוד, האורבי� לו על דר� החיי�
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, לבנות ולהרוס, כי א� שוא� לחפצו, דע ממוסר וצדקהטבע אינו יו
 איננו יודע כי א� את ,וכ� הטבע הפרטי של האד�. לנבל ולהצמיח
 על ידי ,מתגברת,  היא מתפשטת, אבל הקדושה.חפצו המיוחד

התעוררות ההרגשות , ההשפעות של המעשי� הטובי� והלימודי�
מאור עד שמאירה את , הקדושות על ידי תפלה ועבודת קודש

הארה זו נעשית היא ג� כ� בדוגמתה . המוסר ג� בטבע האד�
, של המוסר העולמי,  של הקודש, הטוב,והאור הנעי�, בהויה כולה

עד שהיא מתאימה ע� טבעה לתכונת , הול� וחודר בכל ההויה
 .שבהופעת הקודש העליונה הכוללת, המוסר והצדק העליו�

 ‡È ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·È( 

wd xqenyc 

, לבנות ולהרוס, כי א� שוא� לחפצו, הטבע אינו יודע ממוסר וצדק
וכ� הטבע הפרטי של האד� איננו יודע כי א� את . לנבל ולהצמיח
מתגברת על ידי , אבל הקדושה היא מתפשטת, חפצו המיוחד

התעוררות ההרגשות , ההשפעות של המעשי� הטובי� והלימודי�
עד שמאירה את מאור , על ידי תפלה ועבודת קודש, הקדושות

הארה זו נעשית היא ג� כ� בדוגמתה . המוסר ג� בטבע האד�
, של המוסר העולמי, והאור הנעי� הטוב של הקודש, בהויה כולה

עד שהיא מתאימה ע� טבעה לתכונת , הול� וחודר בכל ההויה
 .שבהופעת הקודש העליונה הכוללת, והצדק העליו�, המוסר
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הקדושה היא חטיבה . מה האחרונה בחיי� היא הקדושההמג
הקדושה אינה נלחמת . שאי� בה כלו� מהחולשה שבמוסר, עליונה

אלא , הטבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, כלל נגד האהבה העצמית
שכל מה שיותר , שהיא מעמידה את האד� בצורה עליונה כזאת

ל כל ע, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, יהיה אוהב את עצמו
אי� בתכונה של קבו� צבורי . על כל ההויה, על כל העול�, הסביבה

ואיננה , בשו� אופ� אפשרות לנטיה של החלשת האהבה העצמית
על כ� . ורקבו� פנימי האוכל כל, א� יזדמ�, בה כי א� הירוס מוסרי

ע� , כי א� ע� קדוש, אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעול� ע� מוסרי
, כל מה שירומ� את ערכו בפני� ובחו�, ושכל מה שיגביר את עצמ

ונמצא שתמצית הטוב . כ� ירומ� ויגביר את האור והטוב בעול�
יפה , בצורה יותר מפוארה, שבמוסר כלולה היא כבר בהקדושה

 .ומענגת

 ·È ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚È( 

ycwd xqen znbn 

הקדושה היא חטיבה . המגמה האחרונה בחיי� היא הקדושה
הקדושה אינה נלחמת .  שאי� בה כלו� מהחולשה שבמוסר,עליונה

אלא , הטבועה עמוק במעמקי נפש כל חי, כלל נגד האהבה העצמית
שכל מה שיותר , שהיא מעמידה את האד� בצורה עליונה כזאת

על כל , ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, יהיה אוהב את עצמו
קבו� צבורי אי� בתכונה של . על כל ההויה, על כל העול�, הסביבה

ואיננה , בשו� אופ� אפשרות לנטיה של החלשת האהבה העצמית
על כ� . האוכל כל, ורקבו� פנימי, א� יזדמ�, בה כי א� הירוס מוסרי

ע� , כי א� ע� קדוש, אי אפשר כלל לדרוש שיהיה בעול� ע� מוסרי
, כל מה שירומ� את ערכו בפני� ובחו�, שכל מה שיגביר את עצמו

ונמצא שתמצית הטוב .  את האור והטוב בעול�כ� ירומ� ויגביר
יפה , בצורה יותר מפוארה, שבמוסר כלולה היא כבר בהקדושה

 .ומענגת
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כשהפרטי� מכשירי� . והקדושה הטרקלי�, המוסר הוא הפרוזדור
להיות , הכלל, מתעלה הקיבו�, את עצמ� בהטהרה של המוסר

ר הוא מנער מעליו את האבק של בורי כביהמוסר הצ. קדוש
על ידי ההתקבצות של ניצוצי , ועוטה הוא, הדימגוגיה שבמוסר

שהיא מתעלה על , את האורה של גבורת הקדושה, המוסר שבפרטיו
ולהיפ� כשהפרטי� עוזבי� . ידי ההעמקה דוקא בהאהבה העצמית

האבוקה הנפשית הצבורית מתכנסת בתכונה , את הטהרה המוסרית
הרע מכל חיה , ומתגלה מפלצת איומה של ע� כבד עו�, של טומאה

 . ומנוול מכל בריה משוקצת, רעה
איננה יכולה , האומה שאי� בכח כללותה להתרומ� אל הקדושה

רק . מצד נשמתה הכללית לת� לבניה השפעה לטהרת המוסר
היא מסייעת , האומה שתכונת הקדושה מונחת בסתר גזעה הרוחני

עד אשר ירומ� ג� הפרט אל מרו� , וסראת בניה להיות טהורי� במ
 .הקדושה

 ‚È ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„È( 

ycwl ixeavd xqend zelrzd 

כשהפרטי� מכשירי� . והקדושה הטרקלי�, המוסר הוא הפרוזדור
להיות , הכלל, מתעלה הקיבו�, את עצמ� בהטהרה של המוסר

המוסר הצבורי כבר הוא מנער מעליו את האבק של . קדוש
על ידי ההתקבצות של ניצוצי , ועוטה הוא, מגוגיה שבמוסרהדי

שהיא מתעלה על , את האורה של גבורת הקדושה, המוסר שבפרטיו
ולהיפ� כשהפרטי� עוזבי� . ידי ההעמקה דוקא בהאהבה העצמית

האבוקה הנפשית הצבורית מתכנסת בתכונה , את הטהרה המוסרית
הרע מכל חיה , �ומתגלה מפלצת איומה של ע� כבד עו, של טומאה

האומה שאי� בכח כללותה . ומנוול מכל בריה משוקצת, רעה
איננה יכולה מצד נשמתה הכללית לת� , להתרומ� אל הקדושה

שתכונת הקדושה מונחת , רק האומה. לבניה השפעה לטהרת המוסר
, היא מסייעת את בניה להיות טהורי� במוסר, בסתר גזעה הרוחני

 .ו� הקדושהעד אשר ירומ� ג� הפרט אל מר
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והמקור מוכרח הוא להיות אור אי� , המוסר לא יעמוד בלא מקורו
וכשיהיה נשגר בלב בני . אחרי תיקוניו בהופעות העולמות, סו�

 כש� שבא המוסר . יפחת ויבול,אד� מוסר בלא מקורו האלהי
יו� וכ. כ� תמיד יפרה ממנו, ותהאלהינורות ילעול� על ידי הצ

שהאופ� המקשר את המחשבה האנושית והרגשותיה ע� האורה 

 „È ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂË-ÊË(
l`xyia exewne xqend 

והמקור מוכרח הוא להיות אור אי� , המוסר לא יעמוד בלא מקורו
וכשיהיה נשגר בלב בני . אחרי תיקוניו בהופעות העולמות, סו�

כש� שבא המוסר ,  האלהי יפחת ויבולאד� מוסר בלא מקורו
וכיו� . כ� תמיד יפרה ממנו, האלהיי�לעול� על ידי הצנורות 

שהאופ� המקשר את המחשבה האנושית והרגשותיה ע� האורה
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מוכרח להיות בגווני� , האלהית הבלתי גבולית ועליונה מכל
בשביל כ� שונות ה� ארחות החיי� הרוחניי� בכל ע� , משוני�

מוכרחת לנצח , המאחדת, אבל המחרוזה המסדרת. וקיבו� רשו�
 . אחד ושמו אחד'  ד.ולעבור על הכל

בכל שאיפותיו ,  המוסר הטהור. מאירי� בישראלשני דברי�
והידיעה שהכל , להו ובכל ההויה כ,באד� ובכל חי, בכללות העול�

הבאי� ,  ובכל אורותיו היוצאי� ממנו,'נובע מהקריאה בש� ד
והיוצאי� בדר� תולדות של , ברעיו� עד שיצא ש� הנכתב והנקרא

 בעושר �עליושה� כול� אותות של מציאות , כינויי� והרגשות
, שאי� לו מקי�, מרכזי, המוסר בלא מקורו הוא אור פנימי. והוית

. וערכו בעמידתו ג� כ� ממועט הוא,  סופו להתדלדל.סביבה מקורית
כשאי� המוסר וערכיו מאירי� , ההופעה הנפשית לקישור האלהי

 כוללי� 174ישראל וישורו�. הוא תוכ� מקי� חסר מרכזיות, כראוי
שהוא ינצח ויכריע את כל , ומקורו האלהיהמוסר , ההיק� והפני�

 .ויזריח אורו של משיח, העול� כולו

מוכרח להיות בגווני� , ועליונה מכל, האלהית הבלתי גבולית
בשביל כ� שונות ה� ארחות החיי� הרוחניי� בכל ע� , משוני�

מוכרחת לנצח , המאחדת, אבל המחרוזה המסדרת. �וקיבו� רשו
, שני דברי� מאירי� בישראל. אחד ושמו אחד' ד, ולעבור על הכל
באד� ובכל חי , בכללות העול�, בכל שאיפותיו, המוסר הטהור

ובכל ' והידיעה שהכל נובע מהקריאה בש� ד, ובכל ההויה כלה
נכתב עד שיצא ש� ה, הבאי� ברעיו�, אורותיו היוצאי� ממנו

שה� כול� , והיוצאי� בדר� תולדות של כינויי� והרגשות, והנקרא
המוסר בלא מקורו הוא . הויתה בעושר עליונהאותות של מציאות 

, סופו להתדלדל, סביבה מקורית, שאי� לו מקי�, מרכזי, אור פנימי
ההופעה הנפשית לקישור . וערכו בעמידתו ג� כ� ממועט הוא

הוא תוכ� מקי� חסר ,  מאירי� כראויכשאי� המוסר וערכיו, האלהי
המוסר ומקורו , ישראל וישורו� כוללי� ההיק� והפני�. מרכזיות

ויזריח אורו של , שהוא ינצח ויכריע את כל העול� כולו, האלהי
 .משיח
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הפילוסופיא האסכולית חושבת את המוסר ואת השכל לשני 
 שה� מחוברי� זה ע� זה רק ,מובדלי� זה מזה, אורגני� מיוחדי�

אבל , המדות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. חיבור מוכני
לפעמי� יוכל המשכיל להתגבר על . עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי

מכל מקו� יעלה , א� על פי שלא יכבשנו, התוכ� הרשעתי שלו
. אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר, בשכלו להשיג אמתיות נשגבות

המפריד את העולמי� היסודיי� של החיי� והמציאות ומזה התוכ� 
וג� , מתהוה אחר כ� פר� גדול בכל תוכני המוסר והשכל, זה מזה

 אור ישראל .לא כ� אומרת התורה. בכל ערכי השקפות העול� יחד
מכרת את האחדות המלאה , מופיע בגבורה עליונה וישרה

די שרק על י,  השכל והמוסר אינ� אורגני� שוני�.והמתאימה
עצ� , נשמה אחת. אמצעיי� צריכי� ה� להיות מחוברי� זה ע� זה

ואותה .  חכמתכ� ובינתכ�איהושמרת� ועשית� כי , אחד הוא
שכל החשכה מוסרית היא , האחדות של החכמה והמוסר מורה

לא תוכל להיות מושלמת בשו� התגברות , בעצמה החשכה שכלית
 ש� האולת ,נה שהרשעה מונחת שמהיבאותה הפ. שכלית שבעול�

 ובאות� החיי� שפגימה רוחנית שוכנת אי� הזיו האלהי .שוכנת
על כ� התשובה .  שכינתא לא שריא באתר פגי�.מתגלה כל עיקר

 .מכל חטא הוא תמיד תנאי עקרי בתכונת חכמת ישראל

 ÂË ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÈ-Î( 

dnkgde xqend zecg` 

ת השכל לשני הפילוסופיא האסכולית חושבת את המוסר וא
שה� מחוברי� זה ע� זה רק , מובדלי� זה מזה, אורגני� מיוחדי�

אבל , המדות הרעות מעכבות את ההשגה הבהירה. חיבור מוכני
לפעמי� יוכל המשכיל להתגבר על . עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי

מכל מקו� יעלה , א� על פי שלא יכבשנו, התוכ� הרשעתי שלו
. אלא שיעלה לו הדבר בקושי יותר, תבשכלו להשיג אמתיות נשגבו

המפריד את העולמי� היסודיי� של החיי� והמציאות , ומזה התוכ�
וג� , מתהוה אחר כ� פר� גדול בכל תוכני המוסר והשכל, זה מזה

אור ישראל , לא כ� אומרת התורה. בכל ערכי השקפות העול� יחד
מכרת את האחדות המלאה , מופיע בגבורה עליונה וישרה

שרק על ידי , השכל והמוסר אינ� אורגני� שוני�, ימהוהמתא
עצ� , נשמה אחת, אמצעיי� צריכי� ה� להיות מחוברי� זה ע� זה

ואותה .  חכמתכ� ובינתכ�הואושמרת� ועשית� כי , אחד הוא
שכל החשכה מוסרית היא , האחדות של החכמה והמוסר מורה

ות לא תוכל להיות מושלמת בשו� התגבר, בעצמה החשכה שכלית
באותה הפנה שהרשעה מונחת שמה ש� האולת . שכלית שבעול�

ובאות� החיי� שפגימה רוחנית שוכנת אי� הזיו האלהי , שוכנת
על כ� התשובה . שכינתא לא שריא באתר פגי�, מתגלה כל עיקר

 .מכל חטא הוא תמיד תנאי עקרי בתכונת חכמת ישראל
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וזהו כל , ק המוסרי הכללי של העול�הפילוסופיא שהשיגה את הח
אי� , לא יכלה לבא עד העומק הפרטי, יסוד ידיעת האלהות אצלה

כל האיכות והכמות המוסרית שבנפש האד� היא מופעה מהחק 
וה� אחוזי� זה בזה כקוי קרני אור השמש היוצאי� מ� , העליו� הזה

,  וצדדי החיוב וההכרח שיש בזה,וחופש הרצו� והבחירה. השמש
שה� הולכות , כול� אחוזי� בכונניות נפלאות, י� באד� בי� בעול�ב

וחכמת יראת . ליראיו' ומתגלות לפרטיה� ופרטי פרטיה� בסוד ד
והאור הגדול של הדבקות , החודרת עד כל מעמקי החיי�', ד

בגבורה , באמת' האלהית אשר לצדיקי� כבירי כח ועובדי ד
 בצורה חודרת הוא מראה לה� את התעלומות הללו, ובקדושה

כי א� , שאי� דוגמתה בכל התגלות שכלית בעול�, במעמקי האמת
, אמנ� עניה היא דעת האד�. ואת ישרי� סודו, ליראיו' בסוד ד

 מחשבתה שכבר ניותילובחחושבת היא , שכשהיא תופסת איזה חק
אשר בלב ערל , אלה האליליי� הרוחניי�. עמדה על התיאור האלהי

לדרו� בהיכל , � בושה של יראה פנימיתבאי,  באי�,ונפש אטומה
, ולא ידעו ולא יבינו כי ה� תופסי� רק חק מלאכי קל וקט�, הקודש

כי רק על פי המוב� . 'ולשוא ה� קוראי� בש� ד, מעלמא דפירודא
, שכל דעה מתבטלת, של האורה האלהית אשר בהתגלות הקודש

תו וכל הגדרה וכל הגיו� מוגבל מתבטל ביטול אפסי בכל עת עלו
וש� ההתגלות האלהית , ש� השראת השכינה חבויה, ברעיו�

 .רצוא ושוב כמראה הבזק, כאור הנראה מבי� החרסי�, מתנוצצת

 ÊË ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Î-·Î( 

ytgde ixqend wŸgd zenelrz 

וזהו כל , הפילוסופיא שהשיגה את החק המוסרי הכללי של העול�
אי� ,  לבא עד העומק הפרטילא יכלה, יסוד ידיעת האלהות אצלה

כל האיכות והכמות המוסרית שבנפש האד� היא מופעה מהחק 
כקוי קרני אור השמש היוצאי� מ� , וה� אחוזי� זה בזה, העליו� הזה

, וחופש הרצו� והבחירה וצדדי החיוב וההכרח שיש בזה. השמש
שה� הולכות , כול� אחוזי� בכונניות נפלאות, בי� באד� בי� בעול�

וחכמת יראת . ליראיו' ות לפרטיה� ופרטי פרטיה� בסוד דומתגל
והאור הגדול של הדבקות , החודרת עד כל מעמקי החיי�', ד

בגבורה , באמת' האלהית אשר לצדיקי� כבירי כח ועובדי ד
בצורה חודרת , הוא מראה לה� את התעלומות הללו, ובקדושה

י א� כ, שאי� דוגמתה בכל התגלות שכלית בעול�, במעמקי האמת
, אמנ� עניה היא דעת האד�. ואת ישרי� סודו, ליראיו' בסוד ד

שכבר ,  מחשבתהבחלוניותחושבת היא , שכשהיא תופסת איזה חק
אשר בלב ערל , אלה האליליי� הרוחניי�. עמדה על התיאור האלהי

לדרו� בהיכל , באי� בושה של יראה פנימית, ונפש אטומה באי�
, ה� תופסי� רק חק מלאכי קל וקט�ולא ידעו ולא יבינו כי , הקודש

כי רק על פי המוב� . 'ולשוא ה� קוראי� בש� ד, מעלמא דפירודא
, שכל דעה מתבטלת, של האורה האלהית אשר בהתגלות הקודש

ביטול אפסי בכל עת עלותו aוכל הגדרה וכל הגיו� מוגבל מתבטל 
וש� ההתגלות האלהית , ש� השראת השכינה חבויה, ברעיו�

 .רצוא ושוב כמראה הבזק, אור הנראה מבי� החרסי�כ, מתנוצצת
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בי� באישי� פרטיי� , המקושרת ע� היחס המוסרי, ההנהגה האלהית
הכל הוא המש� מ� הטבע של המוסר , בי� בלאומי� ובכללי�

אמנ� למעלה . שבש� אלהי�, הכללי הנמס� בעצמיותה של ההויה

 ÊÈ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Î( 

dqenkd dxigade ixqend rahd 

בי� באישי� פרטיי� , המקושרת ע� היחס המוסרי, ההנהגה האלהית
הכל הוא המש� מ� הטבע של המוסר , בי� בלאומי� ובכללי�

אמנ� למעלה. שבש� אלהי�, הנמס� בעצמיותה של ההויה,הכללי
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שאיננה על פי התוכ� המוסרי , מזה עומדת היא הבחירה הכמוסה
, אלא על פי האידיאל העליו� שעל פי הצפיה העליונה, המתגלה

ההזרחות שבאות . למעלה מהתנאי� שההויה נמצאת בה� כעת
וה� כוללות את ,  ה� אורות הנשמה הפנימית של כל היש,מתוכ� זה

וכל זה כלול , למעלה מסדר זמני� וצורת�,  ההוה והעתיד,העבר
 .כסדרו ובכל אופני צירופיו, ה"בש� ההוי

שאיננה על פי התוכ� המוסרי , ומדת היא הבחירה הכמוסהמזה ע
, שעל פי הצפיה העליונה, אלא על פי האידיאל העליו�, המתגלה

ההזרחות שבאות . למעלה מהתנאי� שההויה נמצאת בה� כעת
וה� כוללות את , מתוכ� זה ה� אורות הנשמה הפנימית של כל היש

וכל זה כלול , למעלה מסדר זמני� וצורת�, העבר ההוה והעתיד
 .כסדרו ובכל אופני צירופיו, בש� ההויה
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 .העיגולי� הנ� טפלי� לו, היושר הוא הדבר היותר עיקרי בההויה
החופש ,  מצד מקור ההויה,חופש המוחלט,  חופש החיי�,כלומר

. זהו הכל, שיצירת ההויה באה מצדו המוסרי, שבמושג האלהי
בארחות החיי� הוא הצד המכריע את ומש� נמש� שהמוסר ש

מפני שבעצמו הוא , המוסר המוגבל האנושי איננו של�. החיי�
 אבל המושג המוסרי שבהחלטת .צרי� למוסר להעמידו על טהרתו

זאת היא .  זוהי הצורה היותר פנימית שבההויה,המהות שבו
 , היא הא�.המביאה לההכרה האלהית בתועפות עזה, השכינה

הצרי� יניקה ,  תחתית המדרגה של העוללהמשפלת עצמה עד
ומקור שרשה הוא מרו� ונשא יותר מכל חקי , וטיפול ילדותי

בתו� . המקיפי� כל בעז הענקי של ההכרח והקביעות שלה�, ההויה
בתו� חקי הברזל , בתו� חקי ההויה המוכרחי�, העיגולי� עצמ�

� הפועלי, האיתני� שאינ� משתני� בפעולת� על גוי ועל אד� יחד
ומקדיחי� בצד הבוער שלה� ג� את , את טוב� על כל הרעי�

,  היושר הול� ופועל175קחבתוכיות פנימיות , הטובי� והישרי�
ההכרה המוסרית השלמה . הנ� הולכי� לתכונת היושר ובשבילו

 הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החקי� ,כשהיא מתגברת
ה את אור וה� מבריקי� בתו� העלטה ההכרחית המדומ, החוצצי�

 לפי גדולת האמונה ויושר ,ופלאי� גדולי� מתגלי�. החופש המוסרי
וקל ,  ג� בחוג הטבע המועק ומוגבל,ממעל לכל חקי ההכרח, הלב

ומקומה העקרי מתפשט הוא , וחומר שעולה היא ההויה הל� ועלה
ותופשת היא , מהלאה לההגבלה הצרה של החקי� העורי� החרשי�

, שה� מלאי� שכל ורצו�, עצמיי�את כל המערכת של החיי� ה
אשרי איש אשר לא עזב . שנדיבות ויושר ה� ממלאי� את כל חלל�

', ועיניו פקוחות לחזות בנוע� ד, את עצמו בידי הסביבה המאפליה
 .המתגלה בעולמי� היפי� המתראי� לעיני רוח טהורי�

 ÁÈ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Î-‰Î( 

milebrde xyeid fx 

, העיגולי� הנ� טפלי� לו, בר היותר עיקרי בההויההיושר הוא הד
החופש , חופש המוחלט מצד מקור ההויהd, כלומר חופש החיי�

. זהו הכל, שיצירת ההויה באה מצדו המוסרי, שבמושג האלהי
ומש� נמש� שהמוסר שבארחות החיי� הוא הצד המכריע את 

מפני שבעצמו הוא , המוסר המוגבל האנושי איננו של�. החיי�
אבל המושג המוסרי שבהחלטת , רי� למוסר להעמידו על טהרתוצ

זאת היא . המהות שבו זוהי הצורה היותר פנימית שבההויה
היא הא� , המביאה לההכרה האלהית בתועפות עזה, השכינה

הצרי� יניקה , המשפלת עצמה עד תחתית המדרגה של העולל
י יותר מכל חק, ומקור שרשה הוא מרו� ונשא, וטיפול ילדותי

בתו� . המקיפי� כל בעז הענקי של ההכרח והקביעות שלה�, ההויה
בתו� חקי הברזל , בתו� חקי ההויה המוכרחי�, העיגולי� עצמ�

הפועלי� , שאינ� משתני� בפעולת� על גוי ועל אד� יחד, האיתני�
ומקדיחי� בצד הבוער שלה� ג� את , את טוב� על כל הרעי�

הנ� ,  היושר הול� ופועלקרבתוכיות פנימיות , הטובי� והישרי�
ההכרה המוסרית השלמה כשהיא . הולכי� לתכונת היושר ובשבילו

, מתגברת הרי היא מפלשת את נתיבה מבעד כל החקי� החוצצי�
וה� מבריקי� בתו� העלטה ההכרחית המדומה את אור החופש 

, ופלאי� גדולי� מתגלי� לפי גדולת האמונה ויושר הלב. המוסרי
וקל וחומר , רח ג� בחוג הטבע המועק ומוגבלממעל לכל חקי ההכ

ומקומה העקרי מתפשט הוא מהלאה , שעולה היא ההויה הל� ועלה
ותופשת היא את כל , החרשי�, לההגבלה הצרה של החקי� העורי�

שנדיבות , שה� מלאי� שכל ורצו�, המערכת של החיי� העצמיי�
צמו אשרי איש אשר לא עזב את ע. ויושר ה� ממלאי� את כל חלל�

המתגלה ', ועיניו פקוחות לחזות בנוע� ד, בידי הסביבה המאפליה
 .המתראי� לעיני רוח טהורי�, בעולמי� היפי�
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,  אי� לומר טבע כלל,במה שהעצמות האלהית זורחת בקירוב גדול
ולכ� אי� באוז� חוט� פה בחינות . אפילו טבע רוחני מוחלט

כמצח ,  שנתרחקו הרבה176 רק בההשפעות.רק יושר לבד, עיגולי�
לעומת  ,שהוא מגביל, כלומר הטבע הרוחני, יש ג� עיגולי�, ועיני�

 .המבוע של הרצו� המוחלט, החפ� החפשי העליו�

 ËÈ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Î( 

 xyŸide milebird rah 

, במה שהעצמות האלהית זורחת בקירוב גדול אי� לומר טבע כלל
ולכ� אי� באוז� חוט� פה בחינות . חני מוחלטאפילו טבע רו

כמצח , רק בההשפעות שנתרחקו הרבה, רק יושר לבד, עיגולי�
לעומת ,שהוא מגביל, כלומר הטבע הרוחני, יש ג� עיגולי�, ועיני�

 .המבוע של הרצו� המוחלט, החפ� החפשי העליו�
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כלומר אי , יאותאנו מדברי� באלהות על דבר ההכרח של המצ
אפשר כי א� שיהיה מקור אור אי� סו� מצוי בצורה של מציאות 

ועל , שאפילו צורת האפס המחייבת בשלילתה אי� דומה לה, עליונה
 נכרי� ,בההויה עצמה לכל צורותיה. דבר החופש של חידוש הויות

וסימני , מצד המקוריות העליונה של העצמות, בה סימני ההכרח
כלומר ,  של המציאות הרי הוא חידוש רצונימצד שגופה, החופש

 ג� הנחת ההכרה על המציאות מצד ,אמנ�. דבר שלול מההכרח
שהרי היא אחת מצורות , איה ודאי בחופש גמור ,צורת ההכרח

 אבל החופש בעצמו מדרי� להיות חות� ההכרח ניכר ,החידוש
המתגלה ביסוד הרצוני , ובתוכיותה חות� החופש, בהויה

אנו פוגשי� אותו בחוש . הוא מתפשט הרבה מאדש, שבמציאות
ומכלל ההויה וכל , אבל אינו שלול מהכלליות, באנושיות הפרטית

ויש בהכרח , שהוא יסוד העול� כולו, יש ברצו� עילוי. חלקיה
כי לא אד� , למעלה ממראה אד�,  חות� העליוניותאשהו, עילוי

 .כי א� עני� נעלה בכל מרצו�, ואי� ההכרח הכרח. הוא

 Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÎ( 

oeilrd ytgde gxkdd 

כלומר אי , על דבר ההכרח של המציאות, אנו מדברי� באלהות
אפשר כי א� שיהיה מקור אור אי� סו� מצוי בצורה של מציאות 

ועל , שאפילו צורת האפס המחייבת בשלילתה אי� דומה לה, עליונה
כל צורותיה נכרי� בההויה עצמה ל. דבר החופש של חידוש הויות

וסימני , מצד המקוריות העליונה של העצמות, בה סימני ההכרח
כלומר , מצד שגופה של המציאות הרי הוא חידוש רצוני, החופש

אמנ� ג� הנחת ההכרה על המציאות מצד . דבר שלול מההכרח
שהרי היא אחת מצורות , הואצורת ההכרח ודאי בחופש גמור 

רי� להיות חות� ההכרח ניכר אבל החופש בעצמו מד. החידוש
המתגלה ביסוד הרצוני , ובתוכיותה חות� החופש, בהויה

אנו פוגשי� אותו בחוש . שהוא מתפשט הרבה מאד, שבמציאות
ומכלל ההויה וכל , אבל אינו שלול מהכלליות, באנושיות הפרטית

ויש בהכרח , שהוא יסוד העול� כולו, יש ברצו� עילוי. חלקיה
כי לא אד� , למעלה ממראה אד�,  העליוניות חות�שהנהו, עילוי

 .כי א� עני� נעלה בכל מרצו�, ואי� ההכרח הכרח. הוא
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וכל , ואי� עוד מלבדו, מצד חיוב המציאות האלהית אי� בריאה כלל
 על כ� אי� ,הנמצא הוא רק מפני שהמשכת החפ� גורמת שימצא

 ‡Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÎ(
zexyt`de aeigd 

וכל , ואי� עוד מלבדו, � בריאה כללמצד חיוב המציאות האלהית אי
על כ� אי�.הנמצא הוא רק מפני שהמשכת החפ� גורמת שימצא
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,  וכל הנמנע הוא רק ביחש,שו� צד חיוב כלל בכל דבר שבהויה
 אי� ,והסיבוב שמחיוב המציאות לאפשרות. אבל בעצ� הכל אפשר

כשלג שתחת כסא הכבוד שזרקו ואמר , והוא מעי� זריקה, בו הדרגה
�א� כ� הכל הוא , וכיו� שבאמת אי� עוד מלבדו. ליה הוה אר

יב הוא ההפ� יוהמחו, כי כל האפשרי אינו באמת מצוי, יבימחו
הכופר , ובעומק טוב זה גנוז שורש השרשי� של הרע. סימהציור הני

כופר בחידוש ואומר , וטוע� הכל חיוב וטבע, באפשרות, סי�יבנ
ובכל זמ� של . מפני שרוח פנימי גבוה מעל גבוה מתנוצ� בו, קדמות

הגורמת לשאוב ממבוע העליו� מכל , קודמת ירידה כזו, עליה גדולה
חר כ� הדברי� למקומ� בכל וחוזרי� א, שממנו הכל נטהר, עליו�

 ויחש המציאות בחלקיו הול� ומוב� בשליטה העליונה ,הדר קדש�
ועי� בעי� יראו , המתעלה מכל עילוי ומתנשא לכל לראש, המטרתית

 .דבר' וראו כל בשר יחדו כי פי ד, ציו�' בשוב ד

, וכל הנמנע הוא רק ביחש, שו� צד חיוב כלל בכל דבר שבהויה
והסיבוב שמחיוב המציאות לאפשרות אי� . אבל בעצ� הכל אפשר

כשלג שתחת כסא הכבוד שזרקו ואמר , והוא מעי� זריקה, בו הדרגה
א� כ� הכל הוא , וכיו� שבאמת אי� עוד מלבדו.  הוה אר�ליה

והמחויב הוא ההפ� , כי כל האפשרי אינו באמת מצוי, מחויב
הכופר , ובעומק טוב זה גנוז שורש השרשי� של הרע. מהציור הניסי

כופר בחידוש ואומר , וטוע� הכל חיוב וטבע, באפשרות, בנסי�
ובכל זמ� של . תנוצ� בומפני שרוח פנימי גבוה מעל גבוה מ, קדמות

הגורמת לשאוב ממבוע העליו� מכל , קודמת ירידה כזו, עליה גדולה
וחוזרי� אחר כ� הדברי� למקומ� בכל , שממנו הכל נטהר, עליו�

ויחש המציאות בחלקיו הול� ומוב� בשליטה העליונה . הדר קדש�
ועי� בעי� , ומתנשא לכל לראש, המתעלה מכל עילוי, המטרתית

 .דבר' וראו כל בשר יחדו כי פי ד, ציו�'  דיראו בשוב
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 האופני� של אלו האחיזות .אחיזת הסבות במסובבי�, מהו הטבע
. שוטפות והולכות,  בתכניות רבות הנ� עומדות ומסודרות.שוני� ה�

, מתנשא מעל כל, ר� ונשא הוא, ודאי החופש העליו� כביר ונעל�
במציאות ,  תכלית אצורי� ביכולת העליונהוהמו� עולמי� לאי�

ומה� הוזרח . יותר חזקה ויותר אמיתית, יותר פאורה, היותר נבחרה
הרוחנית , שהננו כולנו בכל הויתנו, האור המציאותי הסיבתי

אחוזי� ומעורי� , האישית והעולמית, הפרטית והכללית, והחמרית
� ומצרי�  מצמצמיו בגבולי� קצרי,קדורי� ה� מקטיני הטבע. בו

זיכ� , לחרות עול� נגאלנו, מבית עבדי� הננו מוצאי�. דחוקי�
אותנו כור הברזל אשר במצרי� להכי� גאולה לעול� כולו 

והנס . זרח עליו הוד נשמת הנס, והטבע התעלה בעילוינו. בגאולתנו
, הצדקה והמשרי�, המוסר והזוהר הרוחני, התורה והמדע, והחק

 כול� ה� ה� גילויי הטבע היותר ,הדבקות האלהית וסדרי הקדושה
, פועל בכל, במקור חיות הויתו, והטבע בעומק רומו. חטיביי�

בכל עול� ובכללות , בכל יש והוה, חות� אלהי עול� בכל נוצר
ואורח , רוממות הקדושה, משטר האהבה, ועומק היראה. עולמי�

את , הוא מכונ� תהלוכות לחקות עולמי�, החיי� הזורע צדקות ועז
 .  מימינו אש דת למו,והנס והטבע מתאחדי�. תי תשמרוחקו

 כל מה .הטבע בעצמו צרי� שיתקדש על ידי מחשבת� של ישראל
חודרת יותר אל הבנת , המוארה באור האלהי, שחדירת הבינה

במעמדיו חחומריי� והרוחניי� וכל , העול� וכל תכונותיו
ל וההכרה אי� יד א, מזדרחת אורה של שמש צדקה, שלשלותיה�

בחסד , עליו� קונה שמי� ואר� מובילה הכל בעצה ובתבונה
 והאד� ,היא מתגברת, בגבורה ובמלכות מלאתי צדק, וברחמי�

 העול� מזדקק על ידי מחשבת קודש .והעול� מתעלה עמו, מתעלה
 וההופעה ,עד שהוא מקבל הכשר של חידור לאור היותר עליו�, זאת

וכל מה . ת לתכונתושל הנסי� והנפלאות הגדולות נעשית מותאמ
כה יגדל העז של החשיבות , שיותר יופיע האור של הנסי� העליוני�

וזאת תורת האד� . היונקת מחכמה של מעלה, הפנימית של הטבע
עד , לזככה ולהאירה, לרוממה ולשגבה, להעיר את נפשו, תמיד

וכ� היא . שהאור העליו� של הנשמה העליונה יהיה חודר בכל חגויה
במסתרי החיי� של , לחדור במעמקי הנפש העולמית, תורת העול�

, אותו האור העליו�,  האד�‡È˘ ,בתחבולות ויצרי לב האד�, היצור
ובי� כל ' ברית עול� בי� ד, אות� הגווני� הנאי� של הקשת העליונה

להכיר ולהבי� כי אלהי הרוחות לכל בשר ואלהי כל בשר , נפש חיה
 . פעלת לנווכל מעשינו, יוצרנו יוצר בראשית, הוא

 ·Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÎ-ËÎ( 

qpde rahd zecg`zd 

האופני� של אלו האחיזות , אחיזת הסבות במסובבי�, מהו הטבע
. שוטפות והולכות, בתכניות רבות הנ� עומדות ומסודרות, שוני� ה�

, מתנשא מעל כל, ר� ונשא הוא, ודאי החופש העליו� כביר ונעל�
במציאות , לית אצורי� ביכולת העליונהוהמו� עולמי� לאי� תכ

ומה� הוזרח . יותר חזקה ויותר אמיתית, יותר פאורה, היותר נבחרה
, הרוחנית, בכל הויתנו, שהננו כולנו, האור המציאותי הסיבתי

אחוזי� ומעורי� , האישית והעולמית, הפרטית והכללית, והחמרית
� ומצרי� בגבולי� קצרי, מצמצמיוeקדורי� ה� מקטיני הטבע . בו

זיכ� , לחרות עול� נגאלנו, מבית עבדי� הננו מוצאי�. דחוקי�
להכי� גאולה לעול� כולו , אותנו כור הברזל אשר במצרי�

. זרח עליו הוד נשמת הנס, והטבע התעלה בעילויינו. בגאולתנו
הצדקה , המוסר והזוהר הרוחני, והמדע, התורהe, והחק, והנס

הקדושה כול� ה� ה� גילויי וסדרי , הדבקות האלהית, והמשרי�
, במקור חיות הויתו, בעומק רומו, והטבע. הטבע היותר חטיביי�

בכל עול� , והוה, בכל יש, חות� אלהי עול� בכל נוצר, פועל בכל
, רוממות הקדושה, משטר האהבה, ועומק היראה. ובכללות עולמי�

הוא מכונ� תהלוכות לחקות , ואורח החיי� הזורע צדקות ועז
מימינו אש דת . והנס והטבע מתאחדי�.  את חקותי תשמרו,עולמי�

כל , הטבע בעצמו צרי� שיתקדש על ידי מחשבת� של ישראל. למו
חודרת יותר אל הבנת , המוארה באור האלהי, מה שחדירת הבינה

וכל , במעמדיו חחומריי� והרוחניי�, העול� וכל תכונותיו
אי� יד אל , וההכרה, מזדרחת אורה של שמש צדקה, שלשלותיה�

בחסד , עליו� קונה שמי� ואר� מובילה הכל בעצה ובתבונה
והאד� . היא מתגברת, בגבורה ובמלכות מלאתי צדק, וברחמי�

העול� מזדקק על ידי מחשבת קודש , והעול� מתעלה עמו, מתעלה
וההופעה . עד שהוא מקבל הכשר של חידור לאור היותר עליו�, זאת

וכל מה . ית מותאמת לתכונתושל הנסי� והנפלאות הגדולות נעש
כה יגדל העז של החשיבות , שיותר יופיע האור של הנסי� העליוני�

וזאת תורת האד� . היונקת מחכמה של מעלה, הפנימית של הטבע
עד , לזככה ולהאירה, לרוממה ולשגבה, להעיר את נפשו, תמיד

וכ� היא . שהאור העליו� של הנשמה העליונה יהיה חודר בכל חגויה
במסתרי החיי� של , לחדור במעמקי הנפש העולמית,  העול�תורת

, אותו האור העליו�,  האד�‡Ïבתחבולות ויצרי לב האד� , היצור
ובי� ' ברית עול� בי� ד, של הקשת העליונה, אות� הגווני� הנאי�

כי אלהי הרוחות לכל בשר ואלהי כל , להכיר ולהבי�, כל נפש חיה
 .ל מעשינו פעלת לנווכ, יוצרנו יוצר בראשית, בשר הוא
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, האמת כשהיא לעצמה, ההכרח הוא מצד העליוניות המוחלטה
 ומצד ערכי ההויה זה אל זה . של תואר הויה177והרצו� מצד היחש

הנשמות . ומצד יחוש� למקור ההויה מופיע הרצו�, חוזר ההכרח
וההויה  , רז הבחירה�בהויש , �בהוהרצו� שולט ,  מהתוכיות�הנ

הנ� מסובבי� ביחש , כמלאכי� וכהנה, ורוחניותה בכלל, כולה
עילוי כל ההכרח . וה� מוצקי ההכרח, לערכי ההויה זה אל זה

לאשתאבא , התחתו� לבא לידי התכלית האחרו� של ההכרח העליו�
 שהצנור ,הוא על ידי השתתפות הנשמות ברצונ�, בגופא דמלכא

ו� האלהי וחופש הבחירה שיסוד הרצ, הוא ביחוד נשמות ישראל
 .מונח בהכרת� ונטית לב� התכונית

 ‚Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ï( 
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, האמת כשהיא לעצמה, ההכרח הוא מצד העליוניות המוחלטה
ומצד ערכי ההויה זה אל זה , והרצו� מצד היחש של תואר הויה

ות הנשמ. ומצד יחוש� למקור ההויה מופיע הרצו�, חוזר ההכרח
וההויה .  רז הבחירהבה�ויש , בה�והרצו� שולט ,  מהתוכיותהנ�

הנ� מסובבי� ביחש , וכהנה, כמלאכי�, ורוחניותה בכלל, כולה
עילוי כל ההכרח . וה� מוצקי ההכרח, לערכי ההויה זה אל זה

לאשתאבא , התחתו� לבא לידי התכלית האחרו� של ההכרח העליו�
שהצנור . הנשמות ברצונ�הוא על ידי השתתפות , בגופא דמלכא

שיסוד הרצו� האלהי וחופש הבחירה , הוא ביחוד נשמות ישראל
 .מונח בהכרת� ונטית לב� התכונית

695

 

 ".מהיחש"הכתב היד כתוב  .177



 

396

 

 

Ú˜ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

כל .  יש לחלק בו בי� רצו� והכרח,בכל מה שיש איזה צד הגבלה
עד שיחזירנו הרצו� , וכל הכרח סופו לרע, רצו� חפשי סופו לטוב

וזהו צד ,  יש בו צד הכרח,כיו� שיש בו צד הגבלה, מצויבכל . לטוב
בצאתו מכבלי ההכרח , השתלמותו תלויה היא בחפשיותו. הרע שבו

הצד . וכמדתו הוא מלא רע, הטבע המעשי הוא מלא הכרח. לחירות
 הוא מה שבעלי הרצו� יכולי� להטביע ברצו� עליו ,הטוב שיש בו
יקי� שולטי� ברצונ�  צד, ובעומק החבוי האמוני.צורה מיוחדה

, הממתיק את כל הרע, ועומק עמקי הטוב. החפשי על חוקי הבריאה
, אלא הוא רצו� עליו� חפשי, הוא מפני שאי� ההכרח הכרח גמור

ונמצא שפנימיות הכל הוא , שמתגל� בחיצוניותו לצורה מוכרחת
שאי� כל השפעה , ממוצא דבר למדנו. והרע הוא רק חיצוני, טוב

 שלא יהיה ספוג מ� הרע של ההכרח ,ותו משפיעשהטבע בחיצוני
 ג� כ� היא געולה מ� הרע , ואפילו היופי והשירה שבטבע.שבו

 על ידי אור ,אבל הכל נגאל ממאסרו המוכרח. המוכרח שבו
שמתיחש האד� , שזהו הזורח בתורה, אור הרצו�, הפנימיות המופיע
רתי ונעשה נחת רוח לפני שאמ. יוצר כל ברצונו', והעול� אל רצו� ד

 .לש� מי שאמר והיה העול�, רצוני

 „Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ï( 
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כל . בכל מה שיש איזה צד הגבלה יש לחלק בו בי� רצו� והכרח
עד שיחזירנו הרצו� , וכל הכרח סופו לרע, רצו� חפשי סופו לטוב

צד וזהו , כיו� שיש בו צד הגבלה יש בו צד הכרח, בכל מצוי. לטוב
בצאתו מכבלי ההכרח , השתלמותו תלויה היא בחפשיותו. הרע שבו

הצד . וכמדתו הוא מלא רע, הטבע המעשי הוא מלא הכרח. לחירות
הטוב שיש בו הוא מה שבעלי הרצו� יכולי� להטביע ברצו� עליו 

ובעומק החבוי האמוני צדיקי� שולטי� ברצונ� , צורה מיוחדה
, הממתיק את כל הרע, י הטובועומק עמק. החפשי על חוקי הבריאה

, אלא הוא רצו� עליו� חפשי, הוא מפני שאי� ההכרח הכרח גמור
ונמצא שפנימיות הכל הוא , שמתגל� בחיצוניותו לצורה מוכרחת

שאי� כל השפעה , ממוצא דבר למדנו. והרע הוא רק חיצוני, טוב
שהטבע בחיצוניותו משפיע שלא יהיה ספוג מ� הרע של ההכרח 

ו היופי והשירה שבטבע ג� כ� היא געולה מ� הרע ואפיל, שבו
אבל הכל נגאל ממאסרו המוכרח על ידי אור . המוכרח שבו

שמתיחש האד� , שזהו הזורח בתורה, אור הרצו�, הפנימיות המופיע
נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה . יוצר כל ברצונו', והעול� אל רצו� ד

 .לש� מי שאמר והיה העול�, רצוני
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וכיו� שיסוד , כל המדע הוא כדי להתאי� אותנו אל היש האמיתי
ממילא ההתאמה אל רצו� הישות הוא הגובה , היש הוא רצו� הישות

 י�מכוונומוכרח הדבר שכל נטיות חיינו יהיו . היותר עליו�
 מרב ,והננו באי� לשמח בשמחת תורה ומצוה יותר. להסתגלות זו

 . כל
ובענות צדק , הדעה העליונה מוכרחת להתרומ� עוד יותראמנ� 
שתואר הרצו� הוא אחד מהתוארי� של הגודל שאנו , תאמר

א� , וכתר עליו�. והוא רק אצילות צמצומית מאור אי� סו�, מבקשי�
אוכ� הוא לגבי עילת כל ,  אור מצוחצח,על גב דאיהו אור צח

ומרי� אומר כי א� בטהרה ובגבורה אנו א,  לא בחנופה.העילות
  .כליל חכמת אמת, מלא זה

הננו קרואי� לומר שכל החזיונות שה� , ג� א� נתאר את הכל ברצו�
וכל התוכ� של החיי� הוא בשביל , חו� מהרצו� הנ� כלולי�

הרצו� שכל , ההתאמה אל הרצו� היותר כללי ויותר נשגב מכל
וזאת היא באמת אחת מההבנות . נטיותיו הנ� עשויות בפועל

178.� המוסרי של יסוד הקודש מתגלה על יד�שהרצו
 

 ‰Î ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ï( 

zeyid oevxl dn`zdd 

וכיו� שיסוד , כל המדע הוא כדי להתאי� אותנו אל היש האמיתי
ממילא ההתאמה אל רצו� הישות הוא הגובה , היש הוא רצו� הישות

 מכוונותשכל נטיות חיינו יהיו , ומוכרח הדבר. היותר עליו�
והננו באי� לשמח בשמחת תורה ומצוה יותר מרב . להסתגלות זו

ובענות צדק , אמנ� הדעה העליונה מוכרחת להתרומ� עוד יותר. כל
שאנו , שתואר הרצו� הוא אחד מהתוארי� של הגודל, תאמר

א� , וכתר עליו�. והוא רק אצילות צמצומית מאור אי� סו�, מבקשי�
וכ� הוא לגבי עילת כל א, על גב דאיהו אור צח אור מצוחצח

כי א� בטהרה ובגבורה אנו אומרי� אומר , לא בחנופה, העילות
הננו ,  ג� א� נתאר את הכל ברצו�.כליל חכמת אמת, מלא זה

וכל , שכל החזיונות שה� חו� מהרצו� הנ� כלולי�, קרואי� לומר
התוכ� של החיי� הוא בשביל ההתאמה אל הרצו� היותר כללי ויותר 

וזאת היא . צו� שכל נטיותיו הנ� עשויות בפועלהר, נשגב מכל
שהרצו� המוסרי של יסוד הקודש מתגלה על , באמת אחת מההבנות

 .יד�
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חוקיו הסמויי� הולכי� , שולט הטבע בגסותו, זערוכשאור הקודש מ
והעול� אחרי , והאד� נמש� אחרי צדו הבהמי, ומלפפי� את החיי�

הזרמי� ,  ג� כ� קיבו� החוקיות הכוכביית� ה�שה, מערכותיו
וכשהשכל . והכחות הפועלי� בפגישת� הסידורית על פי משטר�

, כשהרצו� הטוב בחיקויו העליו� מתרומ� להנהגה, התוכי מתגבר
כי א� , וכבאד� כ� בעול� אי� שליטה חוקית סמויה, הכל מתעלה

זקה של נתוני� ה� כל הגויי� תחת היד הח. קהיהנהגה שכלית מדוי
 אי� לה� שאיפה יותר . של כחות הטבע וזרמיה�,משטרי המערכות

כל השכל . זהו מלחמת קיומ�, גבוהה מהמילוי של חפצ� הטבעי
ונמצא שאי� התרוממות , איננו כי א� משמש לאותו הרצו� העור

, והתעלות חלקית בחוג הנשפל, כי א� התקשטות חיצונית, עצמית
לא כאלה . תעבדות הפנימיתחירות שטחית בתו� עמקה של ההש

הסקירה הנשמתית , החפ� התוכי הוא לנצח את עצמו, חלק יעקב
את חיי הפרט וחיי כל , היא לרומ� את חיי הכלל וחיי העולמי�

אל אותו המוב� של החיי� אשר להעד� העליו� של , מפעל ותנועה
והדבקות , שש� המגמה המציאותית שרויה, החכמה היצירתית
הרצו� . ועמת באומה ביסוד נשמתה וחפ� קיומההאלהית הולכת ופ

אי� הזרמי� הטבעיי� , העליו� הזה מתגבר הוא על כל המערכות
בשליטת , אמנ� בהשפלת האורה. כי חזק הוא מה�, דוחפי� אותו

עד , נכנס רוח זר ותוכ� גויי, מיסוד ערב רב, ראשי� שאינ� הגוני�

 ÂÎ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ï-„Ï(
oevxde rahd zekxrn 

חוקיו הסמויי� הולכי� , שולט הטבע בגסותו, זערוכשאור הקודש מ
והעול� אחרי , והאד� נמש� אחרי צדו הבהמי, ומלפפי� את החיי�

הזרמי� ,  ג� כ� קיבו� החוקיות הכוכבייתשה� ה�, מערכותיו
וכשהשכל . הסידורית על פי משטר�והכחות הפועלי� בפגישת� 

, כשהרצו� הטוב בחיקויו העליו� מתרומ� להנהגה, התוכי מתגבר
כי א� , וכבאד� כ� בעול� אי� שליטה חוקית סמויה, הכל מתעלה

נתוני� ה� כל הגויי� תחת היד החזקה של . הנהגה שכלית מדויקה
אי� לה� שאיפה יותר , משטרי המערכות של כחות הטבע וזרמיה�

כל השכל . זהו מלחמת קיומ�, בוהה מהמילוי של חפצ� הטבעיג
ונמצא שאי� התרוממות , איננו כי א� משמש לאותו הרצו� העור

, והתעלות חלקית בחוג הנשפל, כי א� התקשטות חיצונית, עצמית
לא כאלה . חירות שטחית בתו� עמקה של ההשתעבדות הפנימית

סקירה הנשמתית ה, החפ� התוכי הוא לנצח את עצמו, חלק יעקב
את חיי הפרט וחיי כל , היא לרומ� את חיי הכלל וחיי העולמי�

אל אותו המוב� של החיי� אשר להעד� העליו� של , מפעל ותנועה
והדבקות , שש� המגמה המציאותית שרויה, החכמה היצירתית

הרצו� . האלהית הולכת ופועמת באומה ביסוד נשמתה וחפ� קיומה
אי� הזרמי� הטבעיי� ,  כל המערכותהעליו� הזה מתגבר הוא על

בשליטת , אמנ� בהשפלת האורה. כי חזק הוא מה�, דוחפי� אותו
עד, נכנס רוח זר ותוכ� גויי,מיסוד ערב רב, ראשי� שאינ� הגוני�
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179 [...].העד בוא אור הגאול, כדי השלטה של המערכה הטבעית
 ,עד בוא אור הגאולה, כדי השלטה של המערכה הטבעית 
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יא שמה את המערכות וה, הבחירה הצפונה היא יסוד כל חק ומשפט
, והבחירה הגלויה. מגדולי המציאות עד קטניה�, יה�תלפי מדרגו

הוא רק , שהמשפט המורגש מתראה על ידה, המתגלמת בבני אד�
שכל מערכת המשפט של כל , כנט� מ� הי� לגבי הבחירה הכמוסה

 .היש מתנהגת על ידה

 ÊÎ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ï( 

dqenkd dxigad 

והיא שמה את המערכות , פונה היא יסוד כל חק ומשפטהבחירה הצ
, והבחירה הגלויה. מגדולי המציאות עד קטניה�, יה�תלפי מדרגו

הוא רק , שהמשפט המורגש מתראה על ידה, המתגלמת בבני אד�
שכל מערכת המשפט של כל , כנט� מ� הי� לגבי הבחירה הכמוסה

 .היש מתנהגת על ידה
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מתחתית , מראשית היצירה. רה במילואה לישראל היא נתונההבחי
הולכי� האופיי� ומתבדלי� זה מזה בהתוכ� , מדרגותיה עד רומה
,  מפלאות תמי� דעי� הוא.שהוא חופש רצונ�, של חופש עצמות�

כלומר מכבלי ההכרח , שכל בריה הרי היא נגאלת ממאסר העבדות
, בחוג האנושי, מי שלולפי ער� השיווי הפני. והעדר החופש הבחירי

. אבל לא בכל מילואה, נתרחבה אותה התכונה של החופש ביותר
אי� העול� גאול עדיי� מכבליו ,  בעול�אמיתיעדיי� אי� חירות 

גות יש עד כמה כל אישיות קונה יגות מדריאבל מדר, העבדותיי�
את בחירתה וחופשה , במעשיה ושאיפותיה,  בטוב נטייתה,לה

 העמי� במושג� הכללי הנ� יותר .יבר יותר אופיבעמי� הד. העליו�
והצירו� העבדותי של כל , כבולי� בכבלי ההכרח מאישי� יחידי�

ישראל נתנשאו לחירות . יחיד הול� ונעשה עול ברזל בקיבוצי�
חופש , שחרור הרצו�, זאת היא חירות עליונה. ביציאת מצרי�

ת מתממת את הראויה להיו,  והיא היא התכונה היותר עליונה,האופי
עד , שהוא צרי� להיות הול� ונקנה, כל העול� באור החירות העליו�

שהיא היא , שבאה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות
עבדי ה� אשר , אלהי ישראל' המבוטאה בהעבדות האלהית של ד

 אוההמצה . לא ימכרו ממכרת עבד, ת� מאר� מצרי�והוצאתי א
 שנגלה עלינו מל� מלכי באותו הזמ�. לח� עוני ולח� חירות

, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש, המלכי� וגאלנו גאולת עולמי�
. עבוד מלכות שמי� בצורתו האידיאליתיהמוכשר לש, חירות הרצו�

. לת� כח חפשי בחירות הקודש, ורז עול� הוא שיש בסגולת המצה
שהנשמה הכללית והאישית שבה עוד הפע� , וכשהוא בא בפרק זה

, קודה ונקודה מעצמיות חייה אי� שיעור לערכהכל נ, להתחדש
והאוכל , משולל כבר החופש הגמור, החמ� עושה כח צביוני מיוחד

 נוטל ,חמ� בזה הפרק של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל
והמצה היא נהמא . איהההכרת תכרת הנפש , הוא חייו מהעול�

 .למהבגאולה ש, חירות עליו�, רפואת הנשמה המשוחררת, דאסותא

 ÁÎ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ï-ÂÏ( 

l`xyia zexgde dxigad 

מתחתית , מראשית היצירה. הבחירה במילואה לישראל היא נתונה
הולכי� האופיי� ומתבדלי� זה מזה בהתוכ� , מדרגותיה עד רומה
,  מפלאות תמי� דעי� הוא.שהוא חופש רצונ�, של חופש עצמות�

כלומר מכבלי ההכרח , העבדותשכל בריה הרי היא נגאלת ממאסר 
, בחוג האנושי,  לפי ער� השיווי הפנימי שלו.והעדר החופש הבחירי

. אבל לא בכל מילואה, נתרחבה אותה התכונה של החופש ביותר
אי� העול� גאול עדיי� מכבליו ,  בעול�אמיתיתעדיי� אי� חירות 

עד כמה כל אישיות קונה לה , אבל מדרגות מדרגות יש, העבדותיי�
. את בחירתה וחופשה העליו�, במעשיה ושאיפותיה, בטוב נטייתה

העמי� במושג� הכללי הנ� יותר כבולי� , בעמי� הדבר יותר אופי
והצירו� העבדותי של כל יחיד , בכבלי ההכרח מאישי� יחידי�

ישראל נתנשאו לחירות ביציאת . הול� ונעשה עול ברזל בקיבוצי�
והיא . חופש האופי, ור הרצו�שחר, זאת היא חירות עליונה. מצרי�

הראויה להיות מתממת את כל העול� , היא התכונה היותר עליונה
עד שבאה , שהוא צרי� להיות הול� ונקנה, באור החירות העליו�

שהיא היא המבוטאה , התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות
עבדי ה� אשר הוצאתי את� , אלהי ישראל' בהעבדות האלהית של ד

 לח� עוני ולח� היאהמצה . לא ימכרו ממכרת עבד, מאר� מצרי�
באותו הזמ� שנגלה עלינו מל� מלכי המלכי� וגאלנו גאולת . חירות

המוכשר , חירות הרצו�, נוצרה בנשמתנו תכונת החופש, עולמי�
ורז עול� הוא שיש . לשעבוד מלכות שמי� בצורתו האידיאלית

א בא בפרק וכשהו. לת� כח חפשי בחירות הקודש, בסגולת המצה
כל , שהנשמה הכללית והאישית שבה עוד הפע� להתחדש, זה

החמ� עושה כח , נקודה ונקודה מעצמיות חייה אי� שיעור לערכה
והאוכל חמ� בזה הפרק , משולל כבר החופש הגמור, צביוני מיוחד

, של התחדשות נשמתו ונשמת כנסת ישראל נוטל הוא חייו מהעול�
רפואת , היא נהמא דאסותאוהמצה . ההואהכרת תכרת הנפש 

 .בגאולה שלמה, חירות עליו�, הנשמה המשוחררת
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רק , בכל פאר חופשו, אי אפשר להבי� את פליאת הרצו� של האד�
בתור ניצו� אחד מהשלהבת הגדולה של הרצו� הגדול שבכל ההויה 

 ,�בהתקדשותו של הרצו. ה"ב, הופעת רצו� רבו� כל העולמי�, כולה
 ומתמלא ,יונק ממנו ומתחבר אליו, הרי הענ� דומה לשרשו הגדול

. מתמלא אותו המילוי הנצחי והשל� שלו, מאורו שפעת חייו
בהשתקעותו בהקטנות והפרטיות של , ובהעתק הרצו� הפרטי

הרי הוא מנתק את רצונו ממקור , השביה החלקית שהוא אסור בה
 על מהותו ,וחשכהחלישות כח , ומביא בזה אפסיות, החיי� שלו

וכל עמל . שהוא כבודו, שהוא רצונו, היותר פנימית של עצמיותו
מכוו� הוא למטרתה , וכל ההופעות הרוחניות שבעול�, המוסר

להשתל , והשבתו למקור חייו היסודיי�, העליונה של גאולת הרצו�
, ורב תבואות, ולהצי� ציצי� ופרחי�, לשא ענ� ופרי', בבית ד

' שהוא אור ד, מה וחיה באמתת הרצו� הכללילהתאחד באחדות של
 .וכבודו אשר בנשמת היקו� כולו

 ËÎ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÏ( 

illkd oevxd 

רק , בכל פאר חופשו, אי אפשר להבי� את פליאת הרצו� של האד�
בתור ניצו� אחד מהשלהבת הגדולה של הרצו� הגדול שבכל ההויה 

בהתקדשותו של . ברו� הוא, הופעת רצו� רבו� כל העולמי�, כולה
יונק ממנו ומתחבר אליו , הרצו� הרי הענ� דומה לשרשו הגדול

מתמלא אותו המילוי הנצחי והשל� , ומתמלא מאורו שפעת חייו
בהשתקעותו בהקטנות והפרטיות של , ובהעתק הרצו� הפרטי. שלו

הרי הוא מנתק את רצונו ממקור , השביה החלקית שהוא אסור בה
וחשכה על מהותו , חלישות כח, מביא בזה אפסיותו, החיי� שלו

וכל עמל . שהוא כבודו, שהוא רצונו, היותר פנימית של עצמיותו
מכוו� הוא למטרתה , וכל ההופעות הרוחניות שבעול�, המוסר

להשתל , והשבתו למקור חייו היסודיי�, העליונה של גאולת הרצו�
, רב תבואותו, ולהצי� ציצי� ופרחי�, לשא ענ� ופרי', בבית ד

' שהוא אור ד, להתאחד באחדות שלמה וחיה באמתת הרצו� הכללי
 .אשר בנשמת היקו� כולו, וכבודו
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 המרח� בכל ,רוח אלהי� הוא, הרצו� הטוב החפשי מכל מועקה
י הער� פל,  מתגלה הוא בלב� של צדיקי� וישרי� בכל הודו.ההויה

בונה הוא את ,  הר�אבל את פעולתו פועל הוא .שה� מקבלי� אותו
חוזר ובונה אות� בצורה , מחריב אות� במשפטו, העולמות במגמתו

ונשמתנו אנו כולה . מלאה התאמה וצדק מוחלט, יותר מזהירה
 המסורת .כולה מתענגת היא על טובו, ספוגה מאור ישר דנא

בכל ארחות , יתנויבכל הו, הקדושה קוראה אותנו להתקשר כולנו
. שה� חיי� מ� העול� עד העול�, באור חיי� עליוני� הללו, חיינו

הננו קרואי� להתרומ� מעל מעגל קסמי� הצר של חשבונות 
 מצרפי� אנו את . וע� זה כל חשבו� קט� נמצא ומתמצה,פעוטי�

מחברי� אנו את נתוקי החיי� אל היריעה הגדולה של , הצירופי�
 . מראש מקד�שיוצר החיי� לובש אותה,אל האור כשלמה, החיי�

 Ï ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ó(
lretd oevxd 

רוח אלהי� הוא המרח� בכל , החפשי מכל מועקה, הרצו� הטוב
י הער� פל, מתגלה הוא בלב� של צדיקי� וישרי� בכל הודו, ההויה

בונה הוא את ,  הר�בלי פועל הוא את פעולתו, שה� מקבלי� אותו
חוזר ובונה אות� בצורה , מחריב אות� במשפטו, העולמות במגמתו

ונשמתנו אנו כולה . מלאה התאמה וצדק מוחלט, יותר מזהירה
המסורת , כולה מתענגת היא על טובו, ספוגה מאור ישר דנא

בכל ארחות , בכל הויתנו, הקדושה קוראה אותנו להתקשר כולנו
.  מ� העול� עד העול�שה� חיי�, באור חיי� עליוני� הללו, חיינו

הננו קרואי� להתרומ� מעל מעגל קסמי� הצר של חשבונות 
מצרפי� אנו את , וע� זה כל חשבו� קט� נמצא ומתמצה. פעוטי�

מחברי� אנו את נתוקי החיי� אל היריעה הגדולה של , הצירופי�
,שיוצר החיי� לובש אותה מראש מקד�, אל האור כשלמה, החיי�
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המגיע עד ,  ההול� במעלות קדשו למעלה למעלה,הרצו� הטוב
במקו� שכל עי� של תבונה , מרומי החופש של המרחב העליו�

ג� בהיותו במעמד , בכל עת, הוא הוא הכח היותר פועל, מתעששת
וקל וחומר בהגלותו בתכונה אלהית של גילוי רצו� , הטמיריות

 אישה, ומוסר טהור של הדמות הצורה ליוצרה, ה ומצוהלתור
כל מה שיתבררו יותר . המשכת האד� להטוב המוחלט והעדי�

תהיה , וכל מה שהתרבות האנושית תתבסס יותר ויותר, הדברי�
 לגלות על ידה את הוד הגווני� ,יותר ראויה לשמש לחומר

 העולמיות השופעות 180של הפעולות,  מלאי החיי�,העשירי�
ולכות מפלגי נחלי שפעת הברכה של עזוז כחו של הרצו� הטוב וה

, שאוצריו מתגלי� בנשמותיה� של צדיקי� כבירי כח לב, והקדוש
, אלהי� חיי�, מעדניו ומאיריו באור אלהי עול�, יסודי העול�

ההול� , ההול� ואור עליה� תמיד על פי התפתחות עדינות רצונ�
מתבר� בטל החיי� של ה, המתיחד ומתאחד ברצו� קונ�, ועולה

אשר , אשר ממנו חיי� מתגברי�, אשר בו עול� יבנה, חסד עליו�
אשר ממקורו שמחות וגילות לאי� חקר , מתוכו עדני� מתפשטי�

 . והרנינו כל ישרי לב,וגילו צדיקי�' שמחו בד. הולכות ומתנשאות

 ‡Ï ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ó( 

aehd oevxd gk 

המגיע עד , ות קדשו למעלה למעלההרצו� הטוב ההול� במעל
במקו� שכל עי� של תבונה , מרומי החופש של המרחב העליו�

ג� בהיותו במעמד , בכל עת, הוא הוא הכח היותר פועל, מתעששת
של גילוי רצו� , וקל וחומר בהגלותו בתכונה אלהית, הטמיריות

 שהוא, ומוסר טהור של הדמות הצורה ליוצרה, לתורה ומצוה
כל מה שיתבררו יותר .  להטוב המוחלט והעדי�המשכת האד�

תהיה , וכל מה שהתרבות האנושית תתבסס יותר ויותר, הדברי�
יותר ראויה לשמש לחומר לגלות על ידה את הוד הגווני� העשירי� 

השופעות והולכות מפלגי , של הפעולות העולמיות, מלאי החיי�
, ששל עזוז כחו של הרצו� הטוב והקדו, נחלי שפעת הברכה

יסודי , כבירי כח לב, שאוצריו מתגלי� בנשמותיה� של צדיקי�
ההול� , אלהי� חיי�, באור אלהי עול�, מעדניו ומאיריו, העול�

, ההול� ועולה, על פי התפתחות עדינות רצונ�, ואור עליה� תמיד
, המתבר� בטל החיי� של חסד עליו�, המתיחד ומתאחד ברצו� קונ�

אשר מתוכו עדני� ,  חיי� מתגברי�אשר ממנו, אשר בו עול� יבנה
אשר ממקורו שמחות וגילות לאי� חקר הולכות , מתפשטי�
 .וגילו צדיקי� והרנינו כל ישרי לב' שמחו בד. ומתנשאות
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והיכולת האנושית נועדה היא לבא , היכולת האלהית בחפצו קשורה
מרתי אלהי� אני א, להיות קשורה בחפצו, להמדה האלהית הזאת

, ועל כ� לא נשלל לגמרי רוש� זה של יכולת החפ� מהאד�. את�
זוהי מדת . מר ויק� ל�ווהוא הול� ומוכר עד כדי המדה של ותגזר א

 .יוצר כל באומר,  ולפי צדקו של אד� הוא מתדמה ליוצרו.הצדיקי�
והמיעוט , ואי� אד� בעול� שלא יהיה בו קורטוב של צדקות

שהוא פועל ברצונו על כל , ד האיכותי שלוהכמותי הוה הוא היסו
הוא היסוד החיוני של , וממנו יצמח הכל, והוא גוזר ומקיי�, היקו�

בעלמא דעתיד , ת המתי�יאשר ממנו הכל יקו� ויפרח בתחי, זהלו
להיות , וכפי ההתנערות של היסוד הרצוני במדת הצדק. לאתחדתא

, ית בגבורתהככה היא הופעת הפעולה הרצונ, כלול במהות הצדקות
, שבאו אליה כל מנחלי תורה שבעל פה ,בהשיגה מדת תחית המתי�

 .זוטרא דאית בכו מחיה מתי�

 ·Ï ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ó( 

utgd zlŸki 

והיכולת האנושית נועדה היא לבא , היכולת האלהית בחפצו קשורה
אני אמרתי אלהי� , להיות קשורה בחפצו, להמדה האלהית הזאת

,  כ� לא נשלל לגמרי רוש� זה של יכולת החפ� מהאד�ועל. את�
זוהי מדת . עד כדי המדה של ותגזר אמר ויק� ל�, והוא הול� ומוכר

, יוצר כל באומר, ולפי צדקו של אד� הוא מתדמה ליוצרו, הצדיקי�
והמיעוט , ואי� אד� בעול� שלא יהיה בו קורטוב של צדקות

 פועל ברצונו על כל שהוא, הכמותי הוה הוא היסוד האיכותי שלו
הוא היסוד החיוני של , וממנו יצמח הכל, והוא גוזר ומקיי�, היקו�

בעלמא דעתיד , אשר ממנו הכל יקו� ויפרח בתחית המתי�, זהלו
להיות , וכפי ההתנערות של היסוד הרצוני במדת הצדק. לאתחדתא

, ככה היא הופעת הפעולה הרצונית בגבורתה, כלול במהות הצדקות
, שבאו אליה כל מנחלי תורה שבעל פה ,דת תחית המתי�בהשיגה מ

 .זוטרא דאית בכו מחיה מתי�
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והמציאות כולה היא , מכירי� אנו את הרצו� הטוב ליסוד ההויה
,  מתגלה יסוד עול� זה ברצונו של אד�.מיוסדת על תמציתו

, וב הרצוניאותו הט. השפעתו מתגדלת כל מה שהוא מפתחו יותר
,  שרשיו.זהו הגרעי� שהכל צומח ממנו', המונח בעומק אמונת ד

 ה� ה� .הנ� המעשי� והתורות,  ציציו ופריו,עליו, ענפיו, גזעו
לכל הנשמות , המרבי� כלי� להוסי� לשד חיי� לכל ההויה כולה

 היא מכו� החיי� ויסוד ,נקודת הצדקות שבכל לב. ולכל המעשי�
עד שהיא , ודה משתלמת בלב יחידי סגולהוכשהנק. קיו� העולמי�

ומתעטרת בכל שטח המדע והדמיו� של , מתרחבת על כל המאויי�
' ואור ד, שכל טוב העול� בידו, זהו באמת האד� היסודי, הנפש

ה קרא ליעקב "והקב. לאמ� כח החיי� של כל היקו� על ידו מופיע
בור יכל ד.  אלהי ישראל,ומי קראו כ�, שנאמר ויקרא לו אל, אל

לפי , שהמוסר האלהי שרוי בו, היוצא מנקודת הטוב של הרצו�
לפי גודל התפשטותו במעשי� ולפי רו� הכרתו , עומק אמתתו

, יצירת ברואי�, מש� החיי� של ההויה. כ� הוא יוצר ופועל, בשכל
הנ� באי� על ידי התעלות החפ� של קדושת , עגלא תלתא וגברא

עוזרי� , רזיי� דבספר יצירההלימורי� ה. נקודת הרצו� לרו� גבהו
 . להוציא כלי למעשהו, ה� לבסס את הרצו�

סבת חיוב , עד שאנו אומרי�, אנו עולי� בער� הרצו� הגבה למעלה
יסוד עולמי ,  לעול�'צדיק דe, המציאות הוא טוב הרצו� המוחלט

שנאמר , ואי בעו צדיקי ברו עלמא, ודר� הרצו� הכל מתעלה. עד
הא אי ליכא עונות אי� , ינכ� לבי� אלהיכ�עונותיכ� היו מבדלי� ב

למעלה מכל  ,אושר ותענוג, והכל עולה באחדות עליונה. הבדלה
שורש נשמת� של צדיקי� אשר ע� המל� , אחדות ומכל צחצחות

 .במלאכתו ישבו

 ‚Ï ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ó-„Ó( 

xveid iceqid oevxd 

יאות כולה היא והמצ, מכירי� אנו את הרצו� הטוב ליסוד ההויה
,  מתגלה יסוד עול� זה ברצונו של אד�.מיוסדת על תמציתו

, אותו הטוב הרצוני. השפעתו מתגדלת כל מה שהוא מפתחו יותר
, שרשיו, זהו הגרעי� שהכל צומח ממנו', המונח בעומק אמונת ד

ה� ה� , והתורות, הנ� המעשי�, עליו ציציו ופריו, ענפיו, גזעו
, לכל הנשמות, ד חיי� לכל ההויה כולההמרבי� כלי� להוסי� לש

נקודת הצדקות שבכל לב היא מכו� החיי� ויסוד . ולכל המעשי�
עד שהיא , וכשהנקודה משתלמת בלב יחידי סגולה. קיו� העולמי�

ומתעטרת בכל שטח המדע והדמיו� של , מתרחבת על כל המאויי�
' ואור ד, שכל טוב העול� בידו, זהו באמת האד� היסודי, הנפש

ה קרא ליעקב "והקב. לאמ� כח החיי� של כל היקו� על ידו מופיע
כל דבור . ומי קראו כ� אלהי ישראל, שנאמר ויקרא לו אל, אל

לפי , שהמוסר האלהי שרוי בו, היוצא מנקודת הטוב של הרצו�
ולפי רו� הכרתו , לפי גודל התפשטותו במעשי�, עומק אמתתו

, יצירת ברואי�,  ההויהמש� החיי� של. כ� הוא יוצר ופועל, בשכל
הנ� באי� על ידי התעלות החפ� של קדושת , וגברא, עגלא תלתא

עוזרי� , דבספר יצירה, הלימורי� הרזיי�. נקודת הרצו� לרו� גבהו
אנו עולי� בער� הרצו� . להוציא כלי למעשהו, ה� לבסס את הרצו�

סבת חיוב המציאות הוא טוב , עד שאנו אומרי�, הגבה למעלה
ודר� הרצו� הכל . יסוד עולמי עד,  לעול�'צדיק ד, וחלטהרצו� המ

שנאמר עונותיכ� היו מבדלי� , ואי בעו צדיקי ברו עלמא, מתעלה
והכל עולה . אי� הבדלה, הא אי ליכא עונות, בינכ� לבי� אלהיכ�

, למעלה מכל אחדות ומכל צחצחות ,אושר ותענוג, באחדות עליונה
 .מלאכתוב ישבו אשר ע� המל�, שורש נשמת� של צדיקי�
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זהו האור הרוחני , מסתכלי� בצורה הנפלאה של רצו� האד�
זהו האור המעופ� , החובק בכחו המו� כחות והמו� תולדות, העשיר

זהו המתקט� , יורד תהומות ועולה שחקי�, במר� כל כ� נפלא
והמתגדל ומתרחב עד אי� ק� , ומזדער עד אי� גבול ותפיסה

עולמיו , את סעיפיו, כשרואי� את זהרוריו הרבי�. רחבלמ
,  החכמה והמלאכה,כל הגבורה,  ההוד והתפארת,כל הח�, הנפלאי�

מיד עומדי� על , אי� הכל בו קשור וחבוק, ותיוהעצמכל הישות 
 והננו משיגי� כי רצו� זה ,למרו� הקודש, שייכותו העצמית למקורו

ספוג הוא בצמצומו , הזעירהשאנו פוגשי� אותו בתוכיותנו בצורתו 
 ובהיותו עומד בקרבנו .מרצו� אור העולמי�, מרצו� של מעלה

הרינו , שרשו נטוע אלי החופש והאור העליו�, חבוש במאסריו
דרכי מחשבה , הרינו אוחזי� דרכי חיי�, מתעלי� עמו ומעלי� אותו

הבעת הרצו� . לרוממו ולשגבו, ארחות פעולה, ותאורי הגיו�
ברק החפ� , בורי נפלא הוא הד.עולמי� הוא חודר מלא ,במבטא

וסו� האד� . המו� חביונות רזי יצירה בו כלולי�, נורא הוא בפעולתו
עד כדי , עד כדי התודעותו אל עצמו, להתעלות עד כדי הכרת רצונו

מפני , התפיסה העליונה של האושר אשר בעשיית רצונו כרצו� קונו
 מה שההכרה הזאת היא יותר וכל.  איננו כי א� רצו� קונוונשרצונ
, בישראל נטוע הוא חפ� זה. יותר היא מגלמת את הויתה, חודרת

אור היכולת , אור יראת שמי� ואהבת שמי�, מוסר עולמי� זה
והעול� . פעולת התפלה והברכה, הקול קול יעקב, וכבוד הביטוי

יעקב , כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, עוד יאזי� וישמע
ימצא את האד� האבוד אחרי , ויגיד לאד� את ערכו, ידבר בקולו

ישכיל , אחרי נפלו והכשלו, את הנכשל, יקי� את הנופל, אבדו
ונברכו ב� כל , תפלתו תפלה וברכתו ברכה, וגוי� רבי� יזה, ויוכיח

 . כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמי�.משפחת האדמה ובזרע�

 „Ï ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ó-ÂÓ( 

d zradlretd oevx 

זהו האור הרוחני , מסתכלי� בצורה הנפלאה של רצו� האד�
זהו האור , והמו� תולדות, החובק בכחו המו� כחות, העשיר

זהו , יורד תהומות ועולה שחקי�, המעופ� במר� כל כ� נפלא
והמתגדל ומתרחב עד אי� , המתקט� ומזדער עד אי� גבול ותפיסה

עולמיו , את סעיפיו, �כשרואי� את זהרוריו הרבי. ק� למרחב
, כל הגבורה החכמה והמלאכה, כל הח� ההוד והתפארת, הנפלאי�

מיד עומדי� על , אי� הכל בו קשור וחבוק, והעצמותכל הישות 
כי רצו� , והננו משיגי�. למרו� הקודש, שייכותו העצמית למקורו

ספוג הוא , שאנו פוגשי� אותו בתוכיותנו בצורתו הזעירה, זה
ובהיותו עומד , מרצו� אור העולמי�, � של מעלהבצמצומו מרצו

, שרשו נטוע אלי החופש והאור העליו�, בקרבנו חבוש במאסריו
דרכי , הרינו אוחזי� דרכי חיי�, הרינו מתעלי� עמו ומעלי� אותו

הבעת . לרוממו ולשגבו, ארחות פעולה, מחשבה ותאורי הגיו�
ברק , רנפלא הוא הדבו, הרצו� במבטא מלא עולמי� הוא חודר

�. רזי יצירה בו כלולי�, המו� חביונות, נורא הוא בפעולתו, החפ
עד כדי התודעותו אל , וסו� האד� להתעלות עד כדי הכרת רצונו

עד כדי התפיסה העליונה של האושר אשר בעשיית רצונו , עצמו
וכל מה שההכרה .  איננו כי א� רצו� קונושרצונומפני , כרצו� קונו

בישראל נטוע . יותר היא מגלמת את הויתה, הזאת היא יותר חודרת
אור , ואהבת שמי�, אור יראת שמי�, מוסר עולמי� זה, הוא חפ� זה

. פעולת התפלה והברכה, הקול קול יעקב, היכולת וכבוד הביטוי
, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, והעול� עוד יאזי� וישמע

 האד� האבוד ימצא את, ויגיד לאד� את ערכו, יעקב ידבר בקולו
ישכיל , אחרי נפלו והכשלו, את הנכשל, יקי� את הנופל, אחרי אבדו

ונברכו ב� כל , תפלתו תפלה וברכתו ברכה, וגוי� רבי� יזה, ויוכיח
 .כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמי�, משפחת האדמה ובזרע�
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, גדולה אחתיסקר את החומר והרוח בסקירה , יגדל רוח האד�
מתו� הכרה בהירה , יכחד מ� המציאות, המות יאבד לגמרי את ערכו

 הטבע הרוחני והטבע . החיי� יתפשטו על הכל.וידיעה בטוחה
הכל יעשה , הטבע ולמעלה מ� הטבע, הטבע ונשמת הטבע, החמרי

, בהיותו מבוטא במהל� עילויו למקורו, החפ� האישי. אגודה אחת
התוכ� התופס מקו� ,  של גודל הרוחזהו הגילוי האית�, התפלה

מה שהיה נכבד כל כ� מתו� נטיה , היותר חשוב בעול� משוכלל
לבוא למרומי כל .  בהכרה של מדע צלול‚Ìיכבד , אינסטינקטיבית

יחד ע� כל הדרכי� ,  בעול� הגדול ובעול� האישי,מגמה בפועל
הגאונות האמנותית , החוש והרגש, מכשירי השכלול שחולל המדע

, מה שנודע רק ליחידי סגולה. תבא התפלה, בורה הממשלתיתוהג
זה יהיה , הבנטותו בעזו לסוד אלֹ, וטוהר הרצו� וחסנו, יודע לכל

שתתנוסס בתפארה מידי ע� עול� , ראש מגדלי התרבות העתידה
 .וביתי בית תפלה יקרא לכל העמי�, בשביל העול� כולו

ח הרצו�  והדבר המפשט את כ.כשמתפללי� מתפשט כח הרצו�
 כשהמחשבה דבקה ,' הוא כשמכווני� במילוי הרצו� אל ד,ביותר

 אז כל כחות .והרצו� דבק בו אז בקשר מחשבתי פנימי, באלהי�
 בהתפשטו ,והרצו� הטוב והמעולה, הנפש מתגדלי� מעל כל גבול

ככל פעולה , התפלה היא פעולה ממש. פועל הוא את טובו, ביותר
לוי בגודל קדשו של הרצו� אמנ� הכל ת. שהטבע שלה מורגש

 ותפלת� . את נשמתוהמלאושל התוכ� האלהי , היחידי של המתפלל
 מה ,של צדיקי� עושה מהפכה גדולה לטובה בערכי העול� כולו

לת� יא� תפ ,mewnl mewnnעתר זה מהפ� את התבואה בגור� 
דת ידת רגזנות למי ממה"ב דעתו של הק181של צדיקי� מהפכת

', ההמבינה את העדר השינוי ברצו� , האי� הפילוסופי. רחמנות
שהוא כולל בקרבו את כל השינויי� , יכולה לגעת בגובה זה

בבירור , ותנועות הרצו� של האד� כלפי האלהי�. בהשואה נצחית
כמו , באד� ובעול� לטובה' הוא מופיע על ידי התגלות אור ד, טובו

ואה שכל ההויות הטבעיות פועלות את גילויי שינוייה� מתו� ההש
 .האיתנה של המציאות כולה
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, יסקר את החומר והרוח בסקירה גדולה אחת, יגדל רוח האד�
מתו� הכרה בהירה , יכחד מ� המציאות, המות יאבד לגמרי את ערכו

הטבע הרוחני והטבע , החיי� יתפשטו על הכל, וידיעה בטוחה
הכל יעשה , הטבע ולמעלה מ� הטבע, טבע ונשמת הטבעה, החמרי

, בהיותו מבוטא במהל� עילויו למקורו, החפ� האישי. אגודה אחת
התוכ� התופס מקו� , זהו הגילוי האית� של גודל הרוח, התפלה

מה שהיה נכבד כל כ� מתו� נטיה , היותר חשוב בעול� משוכלל
 לבוא ick. לול בהכרה של מדע צ‰¯·‰ ÂÈ˙¯יכבד , אינסטינקטיבית

יחד ע� כל , למרומי כל מגמה בפועל בעול� הגדול ובעול� האישי
הגאונות , החוש והרגש, שחולל המדע, מכשירי השכלול, הדרכי�

מה שנודע רק . תבא התפלה, האמנותית והגבורה הממשלתית
בנטותו בעזו לסוד , וטוהר הרצו� וחסנו, יודע לכל, ליחידי סגולה

שתתנוסס בתפארה , דלי התרבות העתידהזה יהיה ראש מג, אלוה
וביתי בית תפלה יקרא לכל , בשביל העול� כולו, מידי ע� עול�

והדבר המפשט את כח , כשמתפללי� מתפשט כח הרצו�. העמי�
כשהמחשבה . 'הרצו� ביותר הוא כשמכווני� במילוי הרצו� אל ד

אז כל , והרצו� דבק בו אז בקשר מחשבתי פנימי, דבקה באלהי�
והרצו� הטוב והמעולה , הנפש מתגדלי� מעל כל גבולכחות 

, התפלה היא פעולה ממש. פועל הוא את טובו, בהתפשטו ביותר
אמנ� הכל תלוי בגודל קדשו של . ככל פעולה שהטבע שלה מורגש

,  את נשמתוהממלאושל התוכ� האלהי , הרצו� היחידי של המתפלל
י העול� בערכ, ותפלת� של צדיקי� עושה מהפכה גדולה לטובה

א� תפלת� של צדיקי� , מה עתר זה מהפ� את התבואה בגור�. כולו
. מהפכת דעתו של הקדוש ברו� הוא ממדת רגזנות למדת רחמנות

יכולה לגעת ', המבינה את העדר השינוי ברצו� ד, אי� הפילוסופיא
. שהוא כולל בקרבו את כל השינויי� בהשואה נצחית, בגובה זה

הוא מופיע , בבירור טובו, לפי האלהי�ותנועות הרצו� של האד� כ
כמו שכל ההויות , באד� ובעול� לטובה' על ידי התגלות אור ד

מתו� ההשואה האיתנה של , הטבעיות פועלות את גילויי שינוייה�
 .המציאות כולה
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כשהוא מכוו� ,  הבעת הרצו�.התפלה היא מחיה ממש את הרוח
שכל רמי נשמה , הוד הקדושה והאצילות העליונהב, כלפי האלהות

וכל קטני נפש , חשי� את הדר כבודה בגלוי של הכרה והרגשה חיה
מרגישי� הערצה עליונה בנקודת החיי� היותר פנימיי� ועצמיי� 

 ולהסביר א� קצת ,א� על פי שלא יוכלו להביעה, שלה� על ידה
צורה של מאיזה , מאיזה מבוקש שיהיה, הבעת רצו� כזו, ממנה

 182יתנפשמאיזה תפלה והשתפכות , רישבח ותהלה שתצוי
, הכל מעורר את כל מקור החיי� של החיי� הרוחניי�, שתבולט

. ה לכל מלא העולמי�סואת כל יחו, הגנוז בחביונה של הנשמה
יותר מפוארה וחזקה באשיות , וקני� של הויה יותר מטוהרה

,  תפלת ישרי�כמה גדול הוא הער� של. מתחדש בנשמה, רוחניי�
כמה , כמה ראוי הוא להעול� התרבותי שיהא צמא לתפלה זכה

צריכה היא ההתקדמות לפנות את כל המכשולי� המונחי� על 
. וזה בא יבא. כדי ליהנות מזיו של מעלה הגנוז בה, ארחות התפלה

, קולו של יעקב יחגר ממסגרותיו, זאת היא עבודת ישראל בעול�
כגוזל ,  הוא את עצמו לטיסה עליונה מחנ�.ויבא לרוממות שאיפתו

מאז מקד� , לותיויכל תפלת ישראל וכל תה. ר� בתחלת אביב חייו
להוציא אל , כולה מסה אחת גדולה, עד בא תור השלמת אופיו

הפועל את הכשרו� העליו� של הוד התפלה וגבורת חייה על כל 
, יו� גאולה וישועה, ובא יבא המועד. המעשי� הנשמות ועל כל

כי ביתי בית תפלה , אותי� אל הר קדשי ושמחתי� בבית תפלתיוהבי
  .וכל הנשמה תהלל יה הללויה, יקרא לכל העמי�

כשהמבוקש הממלא . סוד התפלה היא התרוממות הרצו� והתגלותוי
עולה , מובע בקשר הרעיו� והחפ� באלהי�, את רצונו של אד�
, העולמיהרצו� , מתאחד הוא ע� הרצו� הכללי, הרצו� למרומי ערכו

וכשהרצו� הפרטי . שבו כלולי� כל המאויי�, אור חי העולמי�
, חיי הרצו� פועלי� את המבוקש, מצייר את מבוקשו בדבר הפרטי

על פי , על ידי מה שהרצו� הכללי כולו מצייר את הפרט המתבקש
, ובהיות החפ� עולה למרומי הדעת. פרטיותו היותר מבוררת

יה דבר מפורד מהרצו� האלהי שאי� רצו� שו� בר, מתבררת ההכרה
, ולפי הער� של הדעה. המתגלה באור כל חי וכל בריה, הכללי

המשתפ� לפלגי הרצונות , המכרת את גודל האמת של י� החיי�
ככה מתגברת היא הפעולה הכבירה של , הכלליי� והפרטיי�, כול�

וכל מה שההכרה יותר גדולה . הופעת התולדה של המבוקש
, החיה בנשמת אלהי� שבה,  ההויה כולהבאחדותה הרוחנית של

הרי , והצדיק והחכ� לאמתתו. ככה עולה היא מדת המוסר והחכמה
, לסגננו בסגנו� וצבע המיוחד לו, הוא פותח בתפלתו שערי הרצו�

וכל מה שהדעה מתבררת . ותגזר אמר ויק� ל�, שאליו ש� מגמתו
א כש� שפעולת התפלה הי, יותר באחדותה הגדולה של כל הישות

כל חכמה וכל , כמו כ� מתבררת האמת של כל חריצות, מתבררת
 שביב ,וכל דעה והגיו�. כי ג� כל מעשינו פעלת לנו, כשרו� מעשה

 ובמקו� .רבו� כל המעשי�, מתגלה הוא מאור אל אדו� כל הנשמות
וער� החפ� ,  צריכי� החיי� התרבותיי� להתרומ�,שהאמונה גדולה

עולה הוא למדרגתו היותר , והתקדמות הסדר שבחיי�, האנושי
 .בסתר עליו� וצל שדי, עליונה
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כשהוא מכוו� , הבעת הרצו�, התפלה היא מחיה ממש את הרוח
שכל רמי נשמה , בהוד הקדושה והאצילות העליונה, כלפי האלהות

וכל קטני נפש ,  חיהחשי� את הדר כבודה בגלוי של הכרה והרגשה
בנקודת החיי� היותר פנימיי� ועצמיי� , מרגישי� הערצה עליונה

א� על פי שלא יוכלו להביעה ולהסביר א� קצת , על ידה, שלה�
מאיזה צורה של , מאיזה מבוקש שיהיה, הבעת רצו� כזו, ממנה

הכל ,  שתבולטנפשמאיזה תפלה והשתפכות , שבח ותהלה שתצויר
הגנוז בחביונה של , החיי� של החיי� הרוחניי�מעורר את כל מקור 

וקני� של הויה יותר . ואת כל יחושה לכל מלא העולמי�, הנשמה
. מתחדש בנשמה, יותר מפוארה וחזקה באשיות רוחניי�, מטוהרה

כמה ראוי הוא להעול� , כמה גדול הוא הער� של תפלת ישרי�
 כמה צריכה היא ההתקדמות, התרבותי שיהא צמא לתפלה זכה

כדי ליהנות , המונחי� על ארחות התפלה, לפנות את כל המכשולי�
זאת היא עבודת ישראל . וזה בא יבא. מזיו של מעלה הגנוז בה

, ויבא לרוממות שאיפתו, קולו של יעקב יחגר ממסגרותיו, בעול�
. כגוזל ר� בתחלת אביב חייו, מחנ� הוא את עצמו לטיסה עליונה

ז מקד� עד בא תור השלמת מא, כל תפלת ישראל וכל תהלותיו
להוציא אל הפועל את הכשרו� , כולה מסה אחת גדולה, אופיו

על כל הנשמות ועל כלה , העליו� של הוד התפלה וגבורת חייה
והביאותי� אל הר , יו� גאולה וישועה, ובא יבא המועד. מעשי�

, כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמי�, קדשי ושמחתי� בבית תפלתי
סוד התפלה היא התרוממות הרצו� י .לל יה הללויהוכל הנשמה תה

מובע בקשר , הממלא את רצונו של אד�, כשהמבוקש. והתגלותו
מתאחד הוא ע� , עולה הרצו� למרומי ערכו, הרעיו� והחפ� באלהי�

שבו כלולי� כל , אור חי העולמי�, הרצו� העולמי, הרצו� הכללי
חיי ,  הפרטיוכשהרצו� הפרטי מצייר את מבוקשו בדבר. המאויי�

על ידי מה שהרצו� הכללי כולו מצייר , הרצו� פועלי� את המבוקש
ובהיות החפ� . על פי פרטיותו היותר מבוררת, את הפרט המתבקש
שאי� רצו� שו� בריה דבר , מתבררת ההכרה, עולה למרומי הדעת

. וכל בריה, המתגלה באור כל חי, מפורד מהרצו� האלהי הכללי
, מכרת את גודל האמת של י� החיי�ה, ולפי הער� של הדעה

ככה מתגברת , הכלליי� והפרטיי�, המשתפ� לפלגי הרצונות כול�
וכל מה . היא הפעולה הכבירה של הופעת התולדה של המבוקש

החיה , שההכרה יותר גדולה באחדותה הרוחנית של ההויה כולה
והצדיק . ככה עולה היא מדת המוסר והחכמה, בנשמת אלהי� שבה

לסגננו , הרי הוא פותח בתפלתו שערי הרצו�, מתתווהחכ� לא
. ותגזר אמר ויק� ל�, שאליו ש� מגמתו, בסגנו� וצבע המיוחד לו

, וכל מה שהדעה מתבררת יותר באחדותה הגדולה של כל הישות
כמו כ� מתבררת האמת של כל , כש� שפעולת התפלה היא מתבררת

. ו פעלת לנוכי ג� כל מעשינ, כל חכמה וכל כשרו� מעשה, חריצות
רבו� , וכל דעה והגיו� שביב מתגלה הוא מאור אל אדו� כל הנשמות

ובמקו� שהאמונה גדולה צריכי� החיי� התרבותיי� , כל המעשי�
עולה , והתקדמות הסדר שבחיי�, וער� החפ� האנושי, להתרומ�

 .בסתר עליו� וצל שדי, הוא למדרגתו היותר עליונה
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 הוא מפני התעמקות ,א שתכונת התפלה שהיא פועלתודאי הו
רצו� ,  ורצונו של אד� הוא שביב מהרצו� העליו� הכללי.הרצו�

 ,אבל זאת הסגולה של הרצו� היצירתי. היוצר אשר נעשה בחפצו כל
לא תופע כי א� לפי אותה ההשתקעות שהרצו� הפרטי משתקע 

בע על כ� אותו החפ� העמוק של השגת המבוקש המו. בשרשו
על ידי , המתלקח ביותר על ידי רגשי הלב והסתערות הנפש, בתפלה

כי , מצד עצמ� לא היו יכולי� לפעול, התפרצות החפ� וההעתרה
בזה ה� , אל יוצר כל, א� מצד שמקרבי� את הרצו� אל הבורא

והכל נעשה , רטי החפצי� חוזרי� לכלליה�פו, מתגלי� בטבע�
נת� היסודית שהוא מתעצמי� אז בתכו, בסגולה העצמית לה�

, מהוה כל ההויות, שכחו הוא כח פועל כל הפעלי�, החפ� האלהי
 בשמי� עשה'  כל אשר חפ� ד.ממלא כל החפצי�, יוצר כל היצירות

 ÊÏ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·�( 

a oevxd zlrtdlitz 

ודאי הוא שתכונת התפלה שהיא פועלת הוא מפני התעמקות 
רצו� , ורצונו של אד� הוא שביב מהרצו� העליו� הכללי, הרצו�
אבל זאת הסגולה של הרצו� היצירתי . אשר נעשה בחפצו כל, היוצר

לא תופע כי א� לפי אותה ההשתקעות שהרצו� הפרטי משתקע 
ת המבוקש המובע על כ� אותו החפ� העמוק של השג. בשרשו
על ידי , המתלקח ביותר על ידי רגשי הלב והסתערות הנפש, בתפלה

כי , מצד עצמ� לא היו יכולי� לפעול, התפרצות החפ� וההעתרה
בזה ה� , אל יוצר כל, א� מצד שמקרבי� את הרצו� אל הבורא

והכל נעשה , רטי החפצי� חוזרי� לכלליה�פו, מתגלי� בטבע�
שהוא , צמי� אז בתכונת� היסודיתמתע, בסגולה העצמית לה�

, מהוה כל ההויות, שכחו הוא כח פועל כל הפעלי�, החפ� האלהי
נעשה' כל אשר חפ� ד, ממלא כל החפצי�, יוצר כל היצירות
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�ותגזר אמר , והוא מקי� דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלי�, ובאר
 .ויק� ל� ועל דרכי� נגה אור

�ותגזר , והוא מקי� דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלי�, בשמי� ובאר
 .ועל דרכי� נגה אור, אמר ויק� ל�

‚Ï¯ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ , ÊÚ 

 

. והוא נובע מזיו אורו, רצונו של האד� הוא קשור ברצו� האלהי�
אי� מתגלה  ,רק כל זמ� שאי� האד� מגלה בעצמו את היחש הזה

אבל כל מה שהאד� משי� אל . ברצונו אותה הסגולה האלהית שבו
שאי� לנו שו� רצו� אחר כי א� התגלות מאור הרצו� , לבו לדעת

 להיות ,כח הסגולה ברצונו מתגלה ,לפי מדת הגילוי הזה, האלהי
לה ומראה יולפי אותה המדה באה התפ. מחדש וגוזר, מהוה, פועל

ולפעמי� , ובא ג� כ� הביטוי הרגיל ועושה נפלאות, את נפלאותיה
א� על פי שלא , כמו ברכת חכ� וקללתו על תנאי, ג� שלא בכונה
 וג� .ושגגה היוצאת מלפני השליט לטוב ולמוטב, נתקיי� התנאי

. כמו שלי� חד מסאניה ואתי מטרא, תה של איזה תנועהבהתגלו
 . עוד ה� מדברי� ואני אשמע, טר� יקראו ואני אענה

, התפלה במובנה הרגיל. צריכי� להסביר את היסוד של התפלה
. במוב� מקודש עליו�, פעולתה היא טכנית אידיאלית, הבקשה

 משפע, סעי� הוא מהרצו� הכללי, הרצו� הפרטי איננו דבר בודד
, משפעת הרצו� המחולל כל, הרצו� המתעלה מעל לכל לראש

חלוש . המחדש בכל יו� תמיד מעשה בראשית, הבורא כל עולמי�
מפני שהוא , אפס היא מדת היכולת שלו, הוא הרצו� המסוע�

לפי אותה המדה של עז הדבקות אשר , בציורו נפרד מהחפ� הכללי
ו הרי הוא לפי מדה ז, להרצו� הפרטי בהרצו� המקודש הכללי

מעומק ' שהאד� פונה אל ד, בעת התפלה. ויכלתו מתגברת, מתעלה
וכפי ער� . מתעלה עז המהותי של הרצו� הפרטי שלו, רצונו

, שנשתחרר מפרטיותו, הרצו� הזה הפרטי, הדבקות האיכותית הזאת
ומתגבר מתו� חזרתו ליסוד ,  ע� וטס183,ר� מדות, והוא הול�

הרי הוא , אדו� כל' עומק רצו� דל, למקור מחצב מהותיותו, חייו
 .את פעולתו כפי רצונו וציורו פועל

 ÁÏ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�-„�( 

illkd oevxd zlbq 

. והוא נובע מזיו אורו, רצונו של האד� הוא קשור ברצו� האלהי�
אי� מתגלה  ,רק כל זמ� שאי� האד� מגלה בעצמו את היחש הזה

אבל כל מה שהאד� משי� אל . ברצונו אותה הסגולה האלהית שבו
שאי� לנו שו� רצו� אחר כי א� התגלות מאור הרצו� , לבו לדעת

לפי מדת הגילוי הזה מתגלה כח הסגולה ברצונו להיות , האלהי
ומראה , ולפי אותה המדה באה התפלה. מחדש וגוזר, מהוה, פועל

ולפעמי� , ובא ג� כ� הביטוי הרגיל ועושה נפלאות, את נפלאותיה
א� על פי שלא , כמו ברכת חכ� וקללתו על תנאי, א בכונהג� של

וג� , לטוב ולמוטב, ושגגה היוצאת מלפני השליט, נתקיי� התנאי
. כמו שלי� חד מסאניה ואתי מטרא, בהתגלותה של איזה תנועה

צריכי� . עוד ה� מדברי� ואני אשמע, טר� יקראו ואני אענה
, הבקשה, גילהתפלה במובנה הר. להסביר את היסוד של התפלה

הרצו� הפרטי . במוב� מקודש עליו�, פעולתה היא טכנית אידיאלית
משפע הרצו� המתעלה , סעי� הוא מהרצו� הכללי, איננו דבר בודד
, הבורא כל עולמי�, משפעת הרצו� המחולל כל, מעל לכל לראש

, חלוש הוא הרצו� המסוע�. המחדש בכל יו� תמיד מעשה בראשית
מפני שהוא בציורו נפרד מהחפ� , לואפס היא מדת היכולת ש

לפי אותה המדה של עז הדבקות אשר להרצו� הפרטי , הכללי
ויכלתו , לפי מדה זו הרי הוא מתעלה, בהרצו� המקודש הכללי

מתעלה , מעומק רצונו' שהאד� פונה אל ד, בעת התפלה. מתגברת
dוכפי ער� הדבקות האיכותית . עז המהותי של הרצו� הפרטי שלו

ר� , והוא הול�, שנשתחרר מפרטיותו, צו� הזה הפרטיהר, הזאת
למקור מחצב , ומתגבר מתו� חזרתו ליסוד חייו, ע� וטס, מדות

כפי , את פעולתו הרי הוא פועל, אדו� כל', לעומק רצו� ד, מהותיותו
 .רצונו וציורו
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ולת מבססת היא את היסוד של גד, במציאותה ובאמונתה, התפלה
לכל , הרצו� הוא היסוד לכל החיי�. הרצו� של האד� וקדושתו

 מתקדש ומתרומ� ,מזדכ�,  הרי הוא מתעלה.ההגוי ולכל הנפעל
גרעי� אחד של תפלה .  על ידי התפלה,ברוממות קדושה אלהית

כל שטפי . לפניו ולאחריו, נושא עמו מש� של חיי� רצוניי� אדירי�
הרי ה� , תה של התפלה בנפשלפני התגלו, הרצו� הקדו� וענפיה�

, עיקר בני� הרצו�. הולכי� ומתרכזי� במרכז הטמו� של התפלה
 בני� ,מתעלה לבא לכלל תיקו�, הול� ומשתל�, שהוא הול� ונבנה

 הרי היא ,התפלה ג� בעודה בכח. הוא בא מיסוד התפלה, ושכלול
, הרעיו�. את נקודת החיי� היותר עליונה ועשירה, מעלה את הרצו�

הדבורי� המבוטאי� של , האמונה של התפלה, ר של התפלההציו
החזו� העולמי היותר .  הנ� יחד חטיבה עולמית גדולה,התפלה

 היותר ,יותר אידיאלי ויותר תהומי בתהו� ההכרה של הביטוי, נשגב
הוא העול� בתור הצגה של רצו� , נשגב ויותר חסו� בחסינות האמת

 ורצונו של האד� הנגש .כל קונה ה,להי� עליו�אהתגלות רצו� ', ד
רצו� מתאמ� לבא לתוכ� מהותיותו ,  הוא כבר רצו� מתעלה,'אל ד

‰˙È�ÂÓ‡ .הול� ומתגלה על ידי מה ,אותו הגודל האמיתי של הרצו� 
, מש� העולמי�, והרי חוזר הוא מש� החיי�. 'שהוא מפנהו אל ד

משתגב בשיגובו האלהי ,  אל יסודו,אומ� ההויה, הד המציאות
לכל , והרי הוא היסוד היותר אמי� לכל בני�, והנער�החסו� 
ה� , והמבוקשי� בעצמ� הרי ה� מתעלי� על ידי התפלה. מבוקש

וביחד מתעטרי� ה� ,  והתפלה עושה בעד�,עושי� בעד התפלה
שכל , שאיפה בשאיפה, רצו� ברצו� נגש. עטרות אל חי העולמי�

 . והכל מתמלא ברכה עדי עד, חיי� בחיי�, בשכל
 אותה שפעת הרצו� בעצמה של יצירת ,להי נמצאת התפוהנה

ואי� זה לא יושגו על , של חיי העולמי�, של קיו� עולמי�, עולמי�
ואותה ההופעה . מחוללת כל, והיא יוצרת כל, ידה כל המאויי�

ולפי , לפי מעמק הרצו�, בעצמה נערכת היא בהזרחת פעולתה
 אבל .תבטאותההולכת ביחד ע� הה, חידור העריגה האלהית שעמה

 הפסק יבלבתור סעי� של קו אור מאותו אור החיי� השוט� 
 בתהו� החפ� ,הרי הוא יונק ומשתרש בשורש קיומו, להחיות כל

 ËÏ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰�-Ê�(
dlitza miipevxd miigd jyn 

מבססת היא את היסוד של גדולת , במציאותה ובאמונתה, התפלה
לכל , הרצו� הוא היסוד לכל החיי�. הרצו� של האד� וקדושתו

מזדכ� מתקדש ומתרומ� , הרי הוא מתעלה, ולכל הנפעל, ההגוי
גרעי� אחד של תפלה .  התפלהברוממות קדושה אלהית על ידי

כל שטפי . לפניו ולאחריו, נושא עמו מש� של חיי� רצוניי� אדירי�
הרי ה� , לפני התגלותה של התפלה בנפש, הרצו� הקדו� וענפיה�

, עיקר בני� הרצו�. הולכי� ומתרכזי� במרכז הטמו� של התפלה
מתעלה לבא לכלל תיקו� בני� , הול� ומשתל�, שהוא הול� ונבנה

התפלה ג� בעודה בכח הרי היא . הוא בא מיסוד התפלה, לולושכ
, הרעיו�. את נקודת החיי� היותר עליונה ועשירה, מעלה את הרצו�

הדבורי� המבוטאי� של , האמונה של התפלה, הציור של התפלה
החזו� העולמי היותר . התפלה הנ� יחד חטיבה עולמית גדולה

הכרה של הביטוי היותר ויותר תהומי בתהו� ה, יותר אידיאלי, נשגב
הוא העול� בתור הצגה של רצו� , נשגב ויותר חסו� בחסינות האמת

ורצונו של האד� הנגש , להי� עליו� קונה הכלאהתגלות רצו� ', ד
רצו� מתאמ� לבא לתוכ� מהותיותו , הוא כבר רצו� מתעלה' אל ד

˙È˙ÈÓ‡‰ . אותו הגודל האמיתי של הרצו� הול� ומתגלה על ידי מה
, מש� העולמי�, והרי חוזר הוא מש� החיי�. 'מפנהו אל דשהוא 

משתגב בשיגובו האלהי , אומ� ההויה אל יסודו, הד המציאות
�לכל , והרי הוא היסוד היותר אמי� לכל בני�, החסו� והנער

ה� , והמבוקשי� בעצמ� הרי ה� מתעלי� על ידי התפלה. מבוקש
רי� ה� וביחד מתעט, עושי� בעד התפלה והתפלה עושה בעד�

שכל , שאיפה בשאיפה, רצו� ברצו� נגש. עטרות אל חי העולמי�
והנה נמצאת . והכל מתמלא ברכה עדי עד, חיי� בחיי�, בשכל

של קיו� , התפלה אותה שפעת הרצו� בעצמה של יצירת עולמי�
, ואי� זה לא יושגו על ידה כל המאויי�, של חיי העולמי�, עולמי�

ותה ההופעה בעצמה נערכת היא וא. מחוללת כל, והיא יוצרת כל
ולפי חידור העריגה האלהית , לפי מעמק הרצו�, בהזרחת פעולתה

אבל בתור סעי� של קו אור , ההולכת ביחד ע� ההתבטאות, שעמה
הרי הוא יונק ,  הפסק להחיות כלבלאהשוט� , מאותו אור החיי�

המלא אושר וטוב,ומשתרש בשורש קיומו בתהו� החפ� העליו�
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 , בוטש הוא הרצו� הנגזר באורו.המלא אושר וטוב לכל, העליו�
 184,חיה ומטבילת הסעי� בגזעו ,תויופוגש את כללותו בשורש הוי
ויודע הוא וחש הוא המתפלל .  מלאההכל חוזר ברב חוס� לאיתניות

,  במדה ובמשקל,לרומ� את מאוייו, למתח את רצונו, הרענ�
לא באימו� עקשני של . בשיעור הנדרש לאותה הפגישה והבטישה

נמיכת המקרה , ולא ברפיו� המביא עצלתי�, הפצרה חסרת דעת
 כח� מקשת יצא .בגילה וברעדה, אלא בעז ובגבורה, ודליפת הבית

וקולע הוא את פעליו אל המטרה , נבטא בניב שפתי�ה' דבר ד
 .את גנזי החיי� ורזי הרצונות, חוש� הוא את המטמוני�, הרצויה

מלאי יפעה , מלאי עליזה וגודל, חסד ותפארת, ועולמי� מלאי ח�
בסול� המוצב , מתעלי� ומתרוממי�, בזיו מתחדשי�, והוד והדר

 .קומתוהמתפלל בכל שיעור , ארצה וראשו מגיע השמימה

 הוא הרצו� הנגזר באורו ופוגש את כללותו בשורש בוטש, לכל
 הכל חוזר ברב חוס� לאיתניות הריומטבילת הסעי� בגזעו . הויתו
, למתח את רצונו, ויודע הוא וחש הוא המתפלל הרענ�. מלאה

בשיעור הנדרש לאותה הפגישה , לרומ� את מאוייו במדה ובמשקל
לא ברפיו� ו, לא באימו� עקשני של הפצרה חסרת דעת. והבטישה

, אלא בעז ובגבורה, נמיכת המקרה ודליפת הבית, המביא עצלתי�
, הנבטא בניב שפתי�', כח� מקשת יצא דבר ד, בגילה וברעדה

חוש� הוא את , וקולע הוא את פעליו אל המטרה הרצויה
חסד , ועולמי� מלאי ח�, את גנזי החיי� ורזי הרצונות, המטמוני�

בזיו ,  יפעה והוד והדרמלאי, מלאי עליזה וגודל, ותפארת
בסול� המוצב ארצה וראשו מגיע , מתעלי� ומתרוממי�, מתחדשי�

 .המתפלל בכל שיעור קומתו, השמימה
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 , בתור תוכ� כל היש של כל העולמי�, הרצו�185לותגהתמיסוד 
שהיא חות� ,  בצורתה האידיאלית והמעשית,נובע מעי� התפלה

הוא , תו האור המזהיר זיו חיי� ועמדה לכל היקו�או. האידיאליות
 הוא חוזר למעי� ,משלח את קרני הודו בלב כל יצור ובלב האד�

. שהיא בעצמה מאדירה את הרצו� ומאצלת אותו, הנובע של תפלה
, שהוא יסוד כל טמיר ונעל�, בתור נשמת כל עולמי�, הרצו� האלהי

 ביקר , האמונההוא המחיה את אור, המופיע על כל גלוי ונראה
והוא העושה את אותה ,  בפנימיות הנשמה,טבעיותה האצילית

המזלת , ועלת אור וחיי� ברצונהפה, החטיבה של הדבקות האלהית
 . ברכה לכל פלגיה
ובכל . אינה זזה משו� נמצא באמת, שהיא חיי כל, הדבקות האלהית

זאת העילוי של כל היש תלוי באותה המציאות של הדבקות 
 ,והמתגלמת בחיי� ובמפעלי�, תנוצצת בהכרה והרגשההאלהית המ

ובכל אופ� שאד� . העבודה והמצות, להיובזה יפה כח התורה והתפ
יתו המדעית יבעצ� הו,  רצונית והכרית,אחד מתמלא אורה אלהית

בה במדה מתמלאות כל אלה הסבות ההולכות ומקשרות , והחפצית
להי בסגולת מרוממות העני� הא, את כל הקישורי� המציאותיי�

עד מעמד אותה האישיות הנקדשה , בכבודו במקומו, מציאותו
, כול� באור חיי�, הרצו� והחשק האלהי, בקודש החכמה והמדע

וברקי זוהר הללו ממלאי� את . באור קיו� של הדר נצח נצחי�
שה� מוצאי� את עצמ� ברב אמת וענוה , נשמות כל צדיקי עול�

בעד כל ' וה� ה� הקוראי� אל ד, מרוכזי� בריכוז אור חי העולמי�
 לה� יגלה 'אשר סוד ד, אלו ה� הישרי�. המתפללי� ונעני�, מעשיו

כי א� חפ� מאדר , והחפ� האלהי איננו חפ� דוחה חפצי�. בכל עת
חפ� מסיר את כל העדר וכל , חפ� מצחצח ומבריק חפצי�, חפצי�

�ומעמיד את החיי� והמציאות העצמית על מעמד , חולשה מכל חפ
 ותכונת הקודש .היותר פורח ומשגשג, היותר נשגב, ותר אית�הי

היא , המתגלה בלב הדורש את אלהי�, המיוחדה של החפ� האלהי
אל טוהר ', מחדשת את אורה על ידי הערת הנפש אל קרבת ד

ומתו� הסקירה העמוקה באה שפעת . אל מעמק האמונה, המוסר
 .ומשגבת ישע, קודש מרוממה מכל תיאור
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 הרצו� בתור תוכ� כל היש של כל העולמי� נובע התעלותמיסוד 
שהיא חות� , מעי� התפלה בצורתה האידיאלית והמעשית

הוא , אותו האור המזהיר זיו חיי� ועמדה לכל היקו�. האידיאליות
עי� ובלב האד� הוא חוזר למ, משלח את קרני הודו בלב כל יצור

. שהיא בעצמה מאדירה את הרצו� ומאצלת אותו, הנובע של תפלה
, שהוא יסוד כל טמיר ונעל�, בתור נשמת כל עולמי�, הרצו� האלהי

הוא המחיה את אור האמונה ביקר , המופיע על כל גלוי ונראה
והוא העושה את אותה , טבעיותה האצילית בפנימיות הנשמה

המזלת , ור וחיי� ברצונהועלת אפה, החטיבה של הדבקות האלהית
אינה זזה משו� , שהיא חיי כל, הדבקות האלהית. ברכה לכל פלגיה

ובכל זאת העילוי של כל היש תלוי באותה המציאות . נמצא באמת
והמתגלמת , המתנוצצת בהכרה והרגשה, של הדבקות האלהית

. העבודה והמצות, ובזה יפה כח התורה והתפלה. בחיי� ובמפעלי�
בעצ� , ד� אחד מתמלא אורה אלהית רצונית והכריתובכל אופ� שא

, בה במדה מתמלאות כל אלה הסבות, הויתו המדעית והחפצית
מרוממות העני� , ההולכות ומקשרות את כל הקישורי� המציאותיי�

עד מעמד אותה , בכבודו במקומו, האלהי בסגולת מציאותו
, הרצו� והחשק האלהי, האישיות הנקדשה בקודש החכמה והמדע

וברקי זוהר הללו . באור קיו� של הדר נצח נצחי�, כול� באור חיי�
שה� מוצאי� את עצמ� ברב , ממלאי� את נשמות כל צדיקי עול�

וה� ה� הקוראי� אל , אמת וענוה מרוכזי� בריכוז אור חי העולמי�
אשר סוד , אלו ה� הישרי�. המתפללי� ונעני�, בעד כל מעשיו' ד
כי , האלהי איננו חפ� דוחה חפצי�והחפ� .  לה� יגלה בכל עת'ד

חפ� מסיר את , חפ� מצחצח ומבריק חפצי�, א� חפ� מאדר חפצי�
�ומעמיד את החיי� והמציאות , כל העדר וכל חולשה מכל חפ

 .היותר פורח ומשגשג, היותר נשגב, העצמית על מעמד היותר אית�
המתגלה בלב הדורש , ותכונת הקודש המיוחדה של החפ� האלהי

', היא מחדשת את אורה על ידי הערת הנפש אל קרבת ד, �את אלהי
ומתו� הסקירה העמוקה באה . אל מעמק האמונה, אל טוהר המוסר

 .ומשגבת ישע, מרוממה מכל תיאור, שפעת קודש
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, בעומק החיי� שלו, יבא האד� לידי הכרה עמוקה במהות רצונו
ל הסכנה האורבת לו כשיטה ובנוראותה ש, בדר� שיגובו וקדושתו

 ,והרצו� במלא המוב� איננו הרצו� המפורט על איזה דבר. להסימהמ
הסכמת החיי� הנובעת , אלא הרצו� הכללי, מעשה ועני� מיוחד
, כל החזיונות, הצומת שש� מתקשר הכל, מעצ� מהות החיי�

שוט� , וכח זה זור� והול� הוא. החפצי� והדמיונות, הרעיונות
, וכשכח זה זקוק הוא,  גלי� ומשלח פלגי� בלא הר�מכה, ומתרומ�

, כל מה ששופע וזור� הכל ישר וטוב הוא, בהיר ומלא יושר
וכשהוא . המאויי� הגלויי� והנסתרי� הכל נכבד ומרומ� ער�

הכל , הכל הוא רשע ועול, כל מה שהוא מחולל משפעיו, מעוכר
תר ער� החיי� האידיאליי� ה� מותני� הרבה יו. נמאס ומעוות

, ממה שה� מותני� מערכי המעשי�, מהשפעי� התדיריי� הללו
יושר , שלו�, הלב המלא אור קודש. רקי� מתגלי�פשה� רק ל

, הוא אוצר של חיי�,  בעומק תמותו,בטהרה פנימית, ומוסר
. לא יערכנהו כל הו� עתק, שכשהוא לעצמו אי� ערו� לסגולתו

 ‡Ó ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ë�-Ò( 
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, בעומק החיי� שלו, יבא האד� לידי הכרה עמוקה במהות רצונו
כשיטה , ובנוראותה של הסכנה האורבת לו, בדר� שיגובו וקדושתו

על איזה , איננו הרצו� המפורט, במלא המוב�, והרצו�. הסלמהמ
, הסכמת החיי�,  הכלליאלא הרצו�, דבר מעשה ועני� מיוחד

כל , שש� מתקשר הכל, הצומת, הנובעת מעצ� מהות החיי�
, וכח זה זור� והול� הוא. החפצי� והדמיונות, הרעיונות, החזיונות

וכשכח זה , מכה גלי� ומשלח פלגי� בלא הר�, שוט� ומתרומ�
כל מה ששופע וזור� הכל ישר וטוב , בהיר ומלא יושר, זקוק הוא

וכשהוא . לויי� והנסתרי� הכל נכבד ומרומ� ער�המאויי� הג, הוא
הכל , הכל הוא רשע ועול, כל מה שהוא מחולל משפעיו, מעוכר

ער� החיי� האידיאליי� ה� מותני� הרבה יותר . נמאס ומעוות
, ממה שה� מותני� מערכי המעשי�, מהשפעי� התדיריי� הללו

יושר , שלו�, הלב המלא אור קודש. רקי� מתגלי�פשה� רק ל
, הוא אוצר של חיי�, בטהרה פנימית בעומק תמותו, מוסרו

.לא יערכנהו כל הו� עתק, שכשהוא לעצמו אי� ערו� לסגולתו
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שיהיה ,  מאירה,הקבעתו בקביעות עליונה, זיקוקו, ועילוי הרצו�
דורש הוא חיי� רצוניי� מלאי� , ער� החיי� העליו� קבוע תדיר בו

יסוד העבודה , זאת היא מגמתה של עבודת התפלה. אורה אלהית
התפלה היא מסכמת את . מי יוכל להגיע עד מרו� ערכה, הלבית

אל הסכו� , בכל עומק עצמות טבעיות�, בכל כללות�, החיי� כול�
,  הצמאו� האלהי המובע על ידה.והר העליו�המרומ� של אוצר הט

החפיצה הפנימית , הגעגועי� ההומי� לזוהר הצחצחות הנשמתיות
בסקירת , להשאב בחיי חיי מקור חי כל חיי העולמי�, להתעלות

בהתנפלות פנימית , בהבחנת הערצת� הבלי גבולית, עוז� וכבוד�
המונע את ההתגשמות של קדושת החיי� , לעומת כל קוצר יד

העליזה , והמוסר המואר על ידי האבוקה האלהית בתכלית שלמות�
 המלא עדני עד �המעי, הפנימית החודרת על האור האלהי השל�

התפשטות ,  נשגבי� וקדושי� באי� ק�, טהורי�,ותענוגי� עזיזי�
למלא , להעדי� את כל היקו�, במיזוג הגבורה העליונה, החשק

להקי� את , ת כל השפללרומ� א,  את כל היש, אורה ושמחה,חסד
 מופעי� �  למעלה מכל מדה,היושר והטוהר,  חיי הטוב,כל הכושל

באי� , על ידי הצינורות מרווי האורה של הנוכחיות האלהית
, והיא היא ממטרותיה העליונות, לשכלול� על ידי התפלה ההגונה

 ,לאחדות השלמה,  והעולמי הכרו� עמו,העלאת הרצו� האישי
 .אלקדוש ישר' לקודש ד

שיהיה ער� , הקבעתו בקביעות עליונה מאירה, זיקוקו, ועילוי הרצו�
מלאי� אורה , דורש הוא חיי� רצוניי�, החיי� העליו� קבוע תדיר בו

, יסוד העבודה הלבית, התפלהזאת היא מגמתה של עבודת . אלהית
התפלה היא מסכמת את החיי� . מי יוכל להגיע עד מרו� ערכה

אל הסכו� , בכל עומק עצמות טבעיות�, בכל כללות�, כול�
, הצמאו� האלהי המובע על ידה, של אוצר הטוהר העליו�, המרומ�

החפיצה הפנימית , הגעגועי� ההומי� לזוהר הצחצחות הנשמתיות
בסקירת ,  בחיי חיי מקור חי כל חיי העולמי�להשאב, להתעלות

, בהתנפלות פנימית, בהבחנת הערצת� הבלי גבולית, עוז� וכבוד�
המונע את ההתגשמות של קדושת החיי� , לעומת כל קוצר יד

העליזה , והמוסר המואר על ידי האבוקה האלהית בתכלית שלמות�
 עד  המלא עדני�המעי, על האור האלהי השל�, הפנימית החודרת

�התפשטות , ותענוגי� עזיזי� טהורי� נשגבי� וקדושי� באי� ק
למלא חסד , להעדי� את כל היקו�, במיזוג הגבורה העליונה, החשק

להקי� את כל , לרומ� את כל השפל, אורה ושמחה את כל היש
מופעי� על , היושר והטוהר למעלה מכל מדה, חיי הטוב. הכושל

באי� לשכלול� , כחיות האלהיתמרווי האורה של הנו, ידי הצינורות
העלאת , והיא היא ממטרותיה העליונות, על ידי התפלה ההגונה

', לקודש ד, לאחדות השלמה, האישי והעולמי הכרו� עמו, הרצו�
 .קדוש ישראל
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,  מהבל הנות� אסוריו על השכל החפשי,כשמשתחררי� מכל דמיו�
 ואת פעולתו של הכח המרכזי ,משערי� נאמנה את אחדות החיי�

 .שהוא היסוד המניע את כל גלגלי החיי�, פעולת הרצו�, של החיי�
, כמה מכריע הוא, והאוצר הגדול של הרצו� הספו� בנשמת האד�

כמה פשוט הוא הדבר . וכמה אחוז הוא ע� הער� הכללי של החיי�
ובשפלותו כול� , יית רצונו של אד� כל הברואי� מתעלי�לשבע

 , כמה פשוטה, האחריות המוסרית הקוסמית הרזית הזאת.נשפלי�
צריכי� רק שלא להיות נבעת מגודל אור . ישרה וטבעית היא

אז . ההול� ונשפע על ידי חשבונו של עול� ברור זה, האמונה
, והבסיס המוסרי של החיי� הפרטיי�, מתברר החשבו� והול�

ול� ה, הזמניי� והעולמיי�, הכלכליי� והדתיי�, תיי�והחבר
ומתאחד באחדות מתאימה ע� , מסתע� יפה לענפיו, ומתחזק

על , על ידי ביטויי�, הגלותו על ידי מעשי�, הרצו� והבעתו. שרשו
כמה כח , כמה אדיריות יש בו, על ידי ציורי� ואמונות, ידי רגשות

ההול� ומתברר , וכמה אמת הוא אוצר, כמה יופי כלול בו, ספוג בו
מעשיי� והמוסריי� הצריכי� כפי המדה שכל האמצעיי� ה

, הכרה והרגשה, תפלה, אמונה, גבורה, להגשמתו ה� מזדווגי� עמו
, לה לחיי� מתאימי� אל האידיאלי� היותר מזהירי�יסילול מס

 .שמסתייע על ידי כל אוצרות מחמדי� גנוזי הרוח של האד� בגדלו
מתאדרת , הולכת היא גבורת האמת קוממיות, כשהכל מתחבר ביחד

מסדרת את , מעטרת את החיי� ומכבשת אות�, תגדלתהיא ומ
,מלאכיו' ברכו ד.  את שאיפת� ברוח ובהתגלמותנתנומכועבודת� 

רז שמלאכי השרת משתמשי� ,  עושי דברו לשמע בקול דברו186
, מי גילה רז זה לבני, והקדמת נעשה לנשמע, בו הוא נעשה ונשמע

מו ה בשעה שהקדי"אמר הקב, רז שמלאכי השרת משתמשי� בו
המתאחד ע� , משוחרר הוא השכל המעשי. ישראל נעשה לנשמע

, מכל כבל של שכל עיוני, החפשית והרחבה, בינת הלב המקורית
 .וסו� מעשה במחשבה תחלה,  מתעלל בו כחפצולשהדמיו� ההול
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, ריו על השכל החפשיהנות� אסו, כשמשתחררי� מכל דמיו� מהבל
ואת פעולתו של הכח המרכזי , משערי� נאמנה את אחדות החיי�

, שהוא היסוד המניע את כל גלגלי החיי�, פעולת הרצו�, של החיי�
, כמה מכריע הוא, הספו� בנשמת האד�, והאוצר הגדול של הרצו�

, כמה פשוט הוא הדבר. וכמה אחוז הוא ע� הער� הכללי של החיי�
ובשפלותו כול� , כל הברואי� מתעלי�, נו של אד�יית רצולשבע

האחריות המוסרית הקוסמית הרזית הזאת כמה פשוטה , נשפלי�
צריכי� רק שלא להיות נבעת מגודל אור . ישרה וטבעית היא

אז . ההול� ונשפע על ידי חשבונו של עול� ברור זה, האמונה
, והבסיס המוסרי של החיי� הפרטיי�, מתברר החשבו� והול�

הול� , הזמניי� והעולמיי�, הכלכליי� והדתיי�, חברתיי�ה
ומתאחד באחדות מתאימה ע� , מסתע� יפה לענפיו, ומתחזק

על , על ידי ביטויי�, הגלותו על ידי מעשי�, הרצו� והבעתו. שרשו
כמה כח , כמה אדיריות יש בו, על ידי ציורי� ואמונות, ידי רגשות

, ההול� ומתברר,  הוא אוצרוכמה אמת, כמה יופי כלול בו, ספוג בו
הצריכי� , המעשיי� והמוסריי�, כפי המדה שכל האמצעיי�

הכרה , תפלה, אמונה, גבורה, ה� מזדווגי� עמו, להגשמתו
סילול מסלה לחיי� מתאימי� אל האידיאלי� היותר , והרגשה
שמסתייע על ידי כל אוצרות מחמדי� גנוזי הרוח של , מזהירי�

הולכת היא גבורת האמת ,  ביחדכשהכל מתחבר, האד� בגדלו
ומכבשת , מעטרת את החיי�, מתאדרת היא ומתגדלת, קוממיות

 את שאיפת� ברוח ומכוונת, מסדרת את עבודת�, אות�
רז , עושי דברו לשמוע בקול דברו, מלאכיו' ברכו ד. ובהתגלמות

והקדמת נעשה , שמלאכי השרת משתמשי� בו הוא נעשה ונשמע
אמר , רז שמלאכי השרת משתמשי� בו, בנימי גילה רז זה ל, לנשמע

משוחרר הוא השכל . ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע"הקב
מכל , החפשית והרחבה, המתאחד ע� בינת הלב המקורית, המעשי

וסו� ,  מתעלל בו כחפצולשהדמיו� ההול, כבל של שכל עיוני
 .מעשה במחשבה תחלה
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, מחשבה הרזיתב כמה אמת ושירה כמוסה היא ,ממה היאוכמה ר
אור החיי� . שהאד� מצד כחו הרוחני הוא פועל על כל ההויה כולה

בעז , שיוכל להתעלות על ידי בחירת הטוב, שבתו� החפ� החפשי
 אי� די מקו� לצמצ� את . לחוג נעלה מאד,גבורה וחכמה נשאה

אית מה נהדרה היא ההשקפה המוסרית היוצאת מצורה אחר. ערכו
שהנ� , של כל העולמות, אחריות של ההויה כולה, גדולה כזאת

כשהוא ,  שמחה וכבוד,בידו של אד� להרבות בה� ח� ואור חיי�
כשהוא מתחזק ומתאזר בגבורה טהורה לכבוש , הול� בדר� ישרה

והוא הול� ומתעלה מחיל אל , לפניו דרכי חיי� טובי� ונערצי�
, ה בהשפילו את נפשו ובידו להכאיב בה� כל חלקה טוב,חיל

בהשביתו את ,בהשחיתו את דרכיו ובהחשיכו את אורו הרוחני
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, מחשבה הרזיתה, כמה אמת ושירה כמוסה היא, ממה היאוכמה ר
אור החיי� . שהאד� מצד כחו הרוחני הוא פועל על כל ההויה כולה

בעז , ירת הטובשיוכל להתעלות על ידי בח, שבתו� החפ� החפשי
אי� די מקו� לצמצ� את , גבורה וחכמה נשאה לחוג נעלה מאד

היוצאת מצורה אחראית , מה נהדרה היא ההשקפה המוסרית. ערכו
שהנ� , של כל העולמות, אחריות של ההויה כולה, גדולה כזאת

כשהוא , חיי� שמחה וכבוד, בידו של אד� להרבות בה� ח� ואור
זק ומתאזר בגבורה טהורה לכבוש כשהוא מתח, הול� בדר� ישרה

והוא הול� ומתעלה מחיל אל , לפניו דרכי חיי� טובי� ונערצי�
, בהשפילו את נפשו, ובידו להכאיב בה� כל חלקה טובה. חיל

בהשביתו את,ובהחשיכו את אורו הרוחני, בהשחיתו את דרכיו
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הבנויה על פי , הפסגה הרוממה המוסרית הזאת. טהרו המוסרי
, היא מעדנת את הנפש בהופעתה, חשבונו של עול� גדול ונהדר זה

 בחומות ומגדלי� 187 היא משתגבת.עד אשר לא תוכל כלל להשפל
של כל נצח� והוד� של כל , כל המציאותשל , של כל ההויה כולה

אי� זה תוכל תכונת הרע . להשמר על יד� מכל רע, העולמי�
כשחשבו� נשא , ק בחיי האד� ובמעשהול לקחת ח,להתרומ�

אמנ� ההשחתה המוסרית הקודמת תוכל . ומרומ� כזה ערו� לפניו
 את העי� עד אשר לא תעצר כח כלל לראות את האור הבהיר עששל

 האוז� תוכל להיות ערלה על ידי טמטומי .ולמי זהשל חשבו� ע
עד אשר לא תקשיב כלל את קול אלהי� הקורא בכח , החטאי�

. החובקת מלא עולמי עד, מתו� ההצעה המוסרית הנשאה הזאת
 יעלה על , להטהר מכל חטא,אבל א� רעיו� טוב לשוב להתקדש

וקול ,  והאוז� מתפתחת מערלתה,והעי� נפקחת, לבו של האד�
 להעלות מעל ,הי� בכח קורא אל האד� מכל מלא עולמי�אל

, ולהתרומ� באותה ההתרוממות הרוחנית הגדולה, משכני אופל
 .לפניו המוצעת, הנאותה לפי גודל האחריות של כל ההויה כולה

 מגדילה את ,הדעה שהאד� הוא התוכ� המרכזי של ההויה כולה
 א� הצורה .ומעוררת את החפ� לפעול גדולות, האחריות המוסרית

מציב המדע , העולמית החומרית נתגדלה על ידי ההתגליות הרבות
והתגלותו היא המרכז , לפנינו את השליטה החפשית בתור האד�

שבודאי החיי� ה� תמצית , התמציתי היותר עליו� של ההויה
שבא , ותמצית החיי� היא שליטת החפ�, המציאות הבלתי מרגישה

והופעתו בפועל , וב המוחלטלמרו� עזו על ידי איחודו ע� הט
 .בצורה היותר אפשרית

הבנויה על פי , הפסגה הרוממה המוסרית הזאת. טהרו המוסרי
, היא מעדנת את הנפש בהופעתה, גדול ונהדר זה, ול�חשבונו של ע

היא משתגבת בחומות ומגדלי� של , עד אשר לא תוכל כלל להשפל
של כל נצח� והוד� של כל , של כל המציאות, כל ההויה כולה

אי� זה תוכל תכונת הרע . להשמר על יד� מכל רע, העולמי�
כשחשבו� נשא , ק בחיי האד� ובמעשהוללהתרומ� לקחת ח

אמנ� ההשחתה המוסרית הקודמת תוכל . מרומ� כזה ערו� לפניוו
 את העי� עד אשר לא תעצר כח כלל לראות את האור הבהיר לעצ�

האוז� תוכל להיות ערלה על ידי טמטומי , של חשבו� עולמי זה
עד אשר לא תקשיב כלל את קול אלהי� הקורא בכח , החטאי�

.  עולמי עדהחובקת מלא, מתו� ההצעה המוסרית הנשאה הזאת
אבל א� רעיו� טוב לשוב להתקדש להטהר מכל חטא יעלה על לבו 

וקול אלהי� , והעי� נפקחת והאוז� מתפתחת מערלתה, של האד�
, בכח קורא אל האד� מכל מלא עולמי� להעלות מעל משכני אופל

הנאותה לפי גודל , ולהתרומ� באותה ההתרוממות הרוחנית הגדולה
הדעה שהאד� הוא . לפניו המוצעת, האחריות של כל ההויה כולה

, התוכ� המרכזי של ההויה כולה מגדילה את האחריות המוסרית
א� הצורה העולמית החומרית . ומעוררת את החפ� לפעול גדולות

מציב המדע לפנינו את השליטה , נתגדלה על ידי ההתגליות הרבות
והתגלותו היא המרכז התמציתי היותר עליו� , החפשית בתור האד�

, שבודאי החיי� ה� תמצית המציאות הבלתי מרגישה,  ההויהשל
�שבא למרו� עזו על ידי איחודו , ותמצית החיי� היא שליטת החפ

 .והופעתו בפועל בצורה היותר אפשרית, ע� הטוב המוחלט
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 ,על השפעתו הגדולה, ההתגלות על דבר גודל ערכו של האד�
,  על ההויה,ברצונו והופעת שכלו, גודל רוחוב, בשפעת החיי� שלו

רחוק רחוק מאד . זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל, על כל היש
הכל חושבי� שהאד� ביחש להמציאות . הוא העול� כולו מהכרה זו

 אבל הקטנה זו אי� לה כל ער� ,מושפע ולא משפיע, הוא רק פסיבי
יתית של יודאי שההארה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההו. באמת

כל מה ,  קשורה היא הרבה ע� הידיעה בעצמה,עצמות המציאות
וכל מה , ככה ערכו באמת גדול הוא, שהאד� יודע יותר את ערכו

שיכיר יותר בשפעת החיי� ששדרות ההויה השונות מקבלות על ידי 
מוב� . ככה תגדל עצמותה של השפעה זו, ההויה המרכזית שלו

מהות . שתהיה רק ידיעה גרידאהדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה 
 צריכי� להתקשר בקישור ,הרצו� וההתמשכות הנשמתית, החיי�

 וקישור זה צרי� שיתהוה על פי סגולה היסטורית .אורגני בידיעה זו
 וזה הוא ג� כ� אחד מהדרכי� שכנסת ישראל היא מצויינת ,ארוכה

אל הפועל ,  ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההויה.בה�
המוסר הישראלי איננו כי א� מוסר . ה בישראל ביחודיצא

א� על , ולא ג� אנושי כללי, ולא ג� משפחתי ולאומי, אינדיוידואלי
, בורא עול�' תורת ד, אבל בעקרו הוא אלהי, פי שהכל כלול בו

גדולת הכרה זו , לא פחות מזה, תורה שהיא המשכה של היצירה
 . � עדי עדוהיא גאות� ועוז, היא מורשת ישראל מעול�

תורת ישראל מבארת אי� קיו� העול� והמוסר האנושי ה� תלויי� 
ששכלול העול� בשכלול המוסר ג� הוא , וממילא מוב�, זה בזה

חטא .  זאת היא עיקר דעת אלהי� הישראלית.קשור קשר של קיימא
השחית את ,  עד שמלאה האר� חמס,האד� קלקל בכללו את מוסרו

יורד מבול , העול� מתקומ� עליו. בוהרע את יצר מחשבות ל, דרכו
היושר , שורש האד� הנשאר מתחזק בישרו. ומוחה את היקו� כולו

העול� . 'עומד ומעלה עולות לד, מתאמ� בקישורו ע� אלהי�
 .עוד כל ימי האר�. והברית נכרתת על קיומו, מתבסס
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על השפעתו הגדולה , ר גודל ערכו של האד�ההתגלות על דב
, ברצונו והופעת שכלו על ההויה, בגודל רוחו, בשפעת החיי� שלו

רחוק רחוק מאד . זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל, על כל היש
שהאד� ביחש , הכל חושבי�. הוא העול� כולו מהכרה זו

אבל הקטנה זו אי� . מושפע ולא משפיע, להמציאות הוא רק פסיבי
ודאי שההארה הרוחנית של סגולת הרוחניות . ה כל ער� באמתל

ההויתית של עצמות המציאות קשורה היא הרבה ע� הידיעה 
ככה ערכו באמת גדול , כל מה שהאד� יודע יותר את ערכו, בעצמה

ששדרות ההויה השונות , וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיי�, הוא
ל עצמותה של ככה תגד, מקבלות על ידי ההויה המרכזית שלו

שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק , מוב� הדבר. השפעה זו
הרצו� וההתמשכות הנשמתית צריכי� , מהות החיי�. ידיעה גרידא

וקישור זה צרי� שיתהוה על פי , להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו
וזה הוא ג� כ� אחד מהדרכי� שכנסת . סגולה היסטורית ארוכה

עד כדי ההפעלה , ההתבגרות הנשמתית, ישראל היא מצויינת בה�
איננו , המוסר הישראלי. אל הפועל יצאה בישראל ביחוד, על ההויה

ולא ג� אנושי , ולא ג� משפחתי ולאומי, כי א� מוסר אינדיוידואלי
' תורת ד, אבל בעקרו הוא אלהי, א� על פי שהכל כלול בו, כללי

,  מזהלא פחות, תורה שהיא המשכה של היצירה, בורא עול� 
והיא גאות� ועוז� עדי , גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעול�

אי� קיו� העול� והמוסר האנושי ה� , תורת ישראל מבארת. עד
ששכלול העול� בשכלול המוסר ג� , וממילא מוב�, תלויי� זה בזה

. זאת היא עיקר דעת אלהי� הישראלית, הוא קשור קשר של קיימא
השחית , סרו עד שמלאה האר� חמסחטא האד� קלקל בכללו את מו

יורד , העול� מתקומ� עליו. הרע את יצר מחשבות לבו, את דרכו
, שורש האד� הנשאר מתחזק בישרו. מבול ומוחה את היקו� כולו

. 'עומד ומעלה עולות לד, היושר מתאמ� בקישורו ע� אלהי�
 .עוד כל ימי האר�. והברית נכרתת על קיומו, העול� מתבסס

716

 ‰�ÂÓ˘È˜ „ ÌÈˆ·˜ ,ÊË˜ 

 

ושכל , שיש לו פועל בכל מילואיו, השכל האלהי הוא שכל יוצר
שאיננו יכול כי א� להציג לפניו את מה , הברואי� הוא שכל מצייר

הקרבה האלהית מקנה לנבראי� את סגולתו של השכל . שישנו
ג� . ולפי ער� קרבתו האלהית כ� גדל כח יצירתו, האלהי

יש בה מלשד הקודש של קרבת ההצטיירות השכלית הפשוטה 
מתפשט ,  וכל מה שתוכ� הקרבה הזאת מתרחב,אלהי� במדה ידועה

כ� מראה הוא בבליטה יותר גדולה את השואתו ע� , ומתעמק ביותר
 היא בנויה , יסוד ההתעסקות הסודית שבספר יצירה.השכל היוצר

 ‰Ó ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÒ-ËÒ( 
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ושכל , שיש לו פועל בכל מילואיו, השכל האלהי הוא שכל יוצר
שאיננו יכול כי א� להציג לפניו את מה , הברואי� הוא שכל מצייר

הקרבה האלהית מקנה לנבראי� את סגולתו של השכל . ישנוש
ג� . ולפי ער� קרבתו האלהית כ� גדל כח יצירתו, האלהי

ההצטיירות השכלית הפשוטה יש בה מלשד הקודש של קרבת 
מתפשט , וכל מה שתוכ� הקרבה הזאת מתרחב. אלהי� במדה ידועה

ו ע� כ� מראה הוא בבליטה יותר גדולה את השואת, ומתעמק ביותר
יסוד ההתעסקות הסודית שבספר יצירה היא בנויה על,השכל היוצר
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כפי , על מכו� זה של התעלותו של שכל האד� אל הסגולה האלהית
, ואי בעו צדיקי ברו עלמא. דה שיש באפשרות זאתאותה המ

 ההבדל העצמי שבי� .ועתידי� צדיקי� שיחיו מתי� ויבראו עולמות
שאיננו כי ,  ששכל האד� בכללו,ישראל לעמי� בשורש נשמת� הוא

, ומגל� אותו במעשיו, מציג ברוחו את המצוי, א� שכל מצייר
 .ת כל השמי� מסתגלי� לו כל העמי� אשר תח.באמנות לכל פרטיה

זאת היא הפליאה של סגולת , אבל סגולה אלוהית של שכל יוצר
שכל , שהיא מבדלת אותו מ� העמי� כול� בעליוניות כזאת, ישראל

דר� מעלות , והולכי� אנו דר� ארוכה מאד. הבדל סוגי לא ידמה לו
עד שנבא לאותו גמר הצביו� של הופעת , גליות וגאולות, ומורדות
,  אלהי� את� ובני עליו� כלכ�.כללנו ובפרטנו בהגמרה ב,נשמתנו

כדוגמא של , פועלת בציורה על כל היקו�, בעלי נשמה יוצרת
לנטע שמי� וליסד , � דברי בפי� ובצל ידי כסיתי�יואש. מעלה

� .  ולאמר לציו� עמי אתה,אר
של ההבדל , עד עת ק� לא יעמוד שו� ע� ולשו� על רז מופלא זה

. בי� נשמת האד� לגוית האד�, כול�העצמי שבי� ישראל לעמי� 
ואל , וההבדל הזה הוא חודר מההיק� הכללי אל הפרטי� כול�

אל , אל הגדולי� ואל הקטני�, אל האישי� היחידי�, פרטי פרטיה�
עד לחלקי� , גורל חייה� הכלליי� ואל כל תנועה מתנועותיה�

נשמת ישראל נשמה יוצרת . אי� קוט� בגודל. היותר קלי� ודקי�
 .אשר אור אלהי� חי בקרבה,  נשמה אלהית.לא רק מציירת, היא

נשמת כל . אלהיכ�' בני� את� לד, אלהי� את� ובני עליו� כולכ�
לא כאלה חלק . אוצרת ומנתחת, מסדרת, העמי� היא רק מציירת

ולא , צבאות שמו' ד, וישראל שבט נחלתו,  כי יוצר הכל הוא,יעקב
אי� . 'שה� צבאות ד,  צבאות כי א� על ש� ישראלawd"d נקרא

כי א� מצות , שה� רק גורמי מחשבה ורגש, לישראל סימבולי�
 לעד ולעולמי , נאמני� ונחמדי�,דברי� חיי� וקיימי�, ותורות
ומהר ציו� ', וכי יגלה אור ד.  קללת� קללה וברכת� ברכה.עולמי�

�יבינו כל הגויי� כי לא יתכ� להדמות , אור חדש יאיר על אפסי אר
אבל אושר גדול יהיה אז לאנושיות . חי בסגולת� העצמיתלבני אל 

עד , את מעי� חיי� זה, עד כמה שתוכל לחקות את אור עול� זה
ונלוו גוי� רבי� .  אל תוכה מנטפי נהרי פלגיו�להטיכמה שתוכל 

cer '  ונחל ד.צבאות שלחני אלי�' וידעת כי ד, והיו לי לע�' אל ד
הס כל , �יר עוד בירושל ובח,דשואת יהודה חלקו על אדמת הק

הס מפניו כל , בהיכל קדשו' ד.  כי נעור ממעו� קדשו,'בשר מפני ד
� .האר

כפי , מכו� זה של התעלותו של שכל האד� אל הסגולה האלהית
, ואי בעו צדיקי ברו עלמא. אותה המדה שיש באפשרות זאת

ההבדל העצמי שבי� , ויבראו עולמות, ועתידי� צדיקי� שיחיו מתי�
שאיננו , ששכל האד� בכללוהוא , בשורש נשמת�, ישראל לעמי�

, ומגל� אותו במעשיו, מציג ברוחו את המצוי, כי א� שכל מצייר
, מסתגלי� לו כל העמי� אשר תחת כל השמי�, באמנות לכל פרטיה

זאת היא הפליאה של סגולת , אבל סגולה אלוהית של שכל יוצר
שכל , שהיא מבדלת אותו מ� העמי� כול� בעליוניות כזאת, ישראל

דר� מעלות , והולכי� אנו דר� ארוכה מאד. י לא ידמה לוהבדל סוג
עד שנבא לאותו גמר הצביו� של הופעת , גליות וגאולות, ומורדות

, אלהי� את� ובני עליו� כלכ�, נשמתנו בהגמרה בכללנו ובפרטנו
כדוגמא של , פועלת בציורה על כל היקו�, בעלי נשמה יוצרת

 לנטע שמי� וליסד אר� ,ואש� דברי בפי� ובצל ידי כסיתי�. מעלה
עד עת ק� לא יעמוד שו� ע� ולשו� על רז . ולאמר לציו� עמי אתה

בי� נשמת , של ההבדל העצמי שבי� ישראל לעמי� כול�, מופלא זה
וההבדל הזה הוא חודר מההיק� הכללי אל . האד� לגוית האד�

אל , אל האישי� היחידי�, ואל פרטי פרטיה�, הפרטי� כול�
ואל כל תנועה , אל גורל חייה� הכלליי�, ני�הגדולי� ואל הקט

. אי� קוט� בגודל. עד לחלקי� היותר קלי� ודקי�, מתנועותיה�
אשר , נשמה אלהית, לא רק מציירת, נשמת ישראל נשמה יוצרת היא

בני� את� , אלהי� את� ובני עליו� כולכ�, אור אלהי� חי בקרבה
אוצרת , תמסדר, נשמת כל העמי� היא רק מציירת. אלהיכ�' לד

וישראל שבט , לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא. ומנתחת
, ולא נקרא צבאות כי א� על ש� ישראל, צבאות שמו' ד, נחלתו

שה� רק גורמי מחשבה , אי� לישראל סימבולי�. 'שה� צבאות ד
דברי� חיי� וקיימי� נאמני� ונחמדי� , כי א� מצות ותורות, ורגש

וכי יגלה אור . קללה וברכת� ברכהקללת� , לעד ולעולמי עולמי�
כי לא , יבינו כל הגויי�, ומהר ציו� אור חדש יאיר על אפסי אר�', ד

אבל אושר גדול יהיה . בסגולת� העצמית, יתכ� להדמות לבני אל חי
את מעי� , אז לאנושיות עד כמה שתוכל לחקות את אור עול� זה

ונלוו . לגיו אל תוכה מנטפי נהרי פלהטילעד כמה שתוכל , חיי� זה
, צבאות שלחני אלי�' וידעת כי ד, והיו לי לע�', גוי� רבי� אל ד

הס , את יהודה חלקו על אדמת הקדש ובחר עוד בירושל�' ונחל ד
הס מפניו , בהיכל קדשו' ד. כי נעור ממעו� קדשו' כל בשר מפני ד

� .כל האר
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שיהיה לה� רצו� אדיר , יכולי� אנו להמשי� נשמות גדולות בעול�
, להסיר את כל האפלוליות שבחיי�, וכח גדול להביא גאולה לעול�

בהחפ� , והכל תלוי ברצו� שלנו. ולנצח את כל החולשות שבה�
בקידוש , בדרישה קבועה ומקורית, להתעלות למרומי קודש העליו�

 .בהתדמות לאלהי� על ידי הליכה בדרכיו, אית� של בשר ורוח

 ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ ÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÒ( 
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שיהיה לה� רצו� אדיר , יכולי� אנו להמשי� נשמות גדולות בעול�
להסיר את כל האפלוליות , להביא גאולה לעול�, וכח גדול

, והכל תלוי ברצו� שלנו. ולנצח את כל החולשות שבה�, שבחיי�
, בדרישה קבועה ומקורית, בהחפ� להתעלות למרומי קודש העליו�

על ידי הליכה , בהתדמות לאלהי�, ידוש אית� של בשר ורוחבק
 .בדרכיו
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לא תהיה נגמרת , של היחיד ושל הכלל, הכניסה אל אושר החיי�
 כבר או ותהמרוכשלהשתמש ע� הכחות , בחפ� עדי� לבד

 ,כי א� כשהרצו� הטוב יתעמק כל כ�,  לטובה, מני אזותהמנוחל
עד כדי התגברות כח החיי� לרכוש , יעמיק שרשיווישלח פארותיו ו

כדי להוציא על יד� אל הפועל את , עוד הרבה אמצעיי� וכחות
איש . של חפ� הטוב העדי� והקדוש, אותו אושר החיי� המבוקש

אי� שו� . שמתהפ� אז לכח פועל ומהוה, זהו מוב� הצדק החי , חיל
 בפועל כי א� אותה שהנושע פעל להופעתה, ישועה שלמה באמת

רכישת כחות וסידור� , וזהו יסוד הצדק שבעבודת האד�. ידיו
וכשהחיי� הכלליי� באי� . למטרת החיי� היותר עליוני� ומקודשי�

וכל , מתעוררי� כל הכחות הכלליי�, גת� הגבוההילידי מדר
וכל המקורות , הנוגעת בה�,  המעשית והרוחנית,הסביבה העולמית

לפעול ולעבוד ביסוד היצירה , י�העליוני� שמה� ה� צומחי� ועול
המופיע על עז ' אור ד. ישועת הכלל וישועת העול�, של הישועה

זהו תוכ� מיושר מאור הקודש , על הצדק המחדש והמהוה, החיל
, התהוות העול� וכל אשר לו מאותו החפ� הקדו�, של הבריאה

, עדינות הטוב, המעוטר בגבורה ובכל אור קדשי קדשי�, המלא עז
 יענהו ,משיחו' עתה ידעתי כי הושיע ד.  הנאמני� עדי עדהחסדי�

הבאה , ית הישועהיוכל יסוד צפ. משמי קדשו בגבורות ישע ימינו
שאורו של משיח , חכמת הרזי�, מתו� פלפול החכמה המנוחלת

, ציר השלו�, ורוחו של אליהו המבשר והמקנא, גנוז בה
ערכי� של היא היא יוצרת את ה,  נוחה בה,וההתעודדות הודאית

 ÊÓ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ú-‡Ú( 
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לא תהיה נגמרת , של היחיד ושל הכלל, הכניסה אל אושר החיי�
 כבר או המרוכשי�להשתמש ע� הכחות , בחפ� עדי� לבד

כי א� כשהרצו� הטוב יתעמק כל כ� ,  מני אז לטובההמנוחלי�
עד כדי התגברות כח החיי� לרכוש , וישלח פארותיו ויעמיק שרשיו

א על יד� אל הפועל את כדי להוצי, עוד הרבה אמצעיי� וכחות
איש . של חפ� הטוב העדי� והקדוש, אותו אושר החיי� המבוקש

אי� שו� . שמתהפ� אז לכח פועל ומהוה, זהו מוב� הצדק החי , חיל
כי א� אותה שהנושע פעל להופעתה בפועל , ישועה שלמה באמת

, רכישת כחות וסידור�, וזהו יסוד הצדק שבעבודת האד�. ידיו
וכשהחיי� הכלליי� באי� . ותר עליוני� ומקודשי�למטרת החיי� הי

וכל , מתעוררי� כל הכחות הכלליי�, לידי מדרגת� הגבוהה
וכל המקורות , הנוגעת בה�, הסביבה העולמית המעשית והרוחנית

לפעול ולעבוד ביסוד היצירה , שמה� ה� צומחי� ועולי�, העליוני�
פיע על עז המו' אור ד. ישועת הכלל וישועת העול�, של הישועה

זהו תוכ� מיושר מאור הקודש , על הצדק המחדש והמהוה, החיל
, התהוות העול� וכל אשר לו מאותו החפ� הקדו�, של הבריאה

, עדינות הטוב, המעוטר בגבורה ובכל אור קדשי קדשי�, המלא עז
משיחו יענהו ' עתה ידעתי כי הושיע ד. החסדי� הנאמני� עדי עד

הבאה , וכל יסוד צפית הישועה. ינובגבורות ישע ימ, משמי קדשו
שאורו של משיח , חכמת הרזי�, מתו� פלפול החכמה המנוחלת

, ציר השלו�, המבשר והמקנא, ורוחו של אליהו, גנוז בה
היא היא יוצרת את הערכי� של, וההתעודדות הודאית נוחה בה
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, של רכישת הכחות וריכוז� למטרת האושר העולמי הכללי, החיל
זאת היא הופעת הכח . ל נקודה מציאותית בה תלויכשכל אושר של 

והבינה הפנימית בסדרי , היוצר את הויית הגאולה בכל מדרגותיה
מההתרחקות המוחלטה של , מתחתית העומק, מהלכיה הכמוסי�

עד הקירוב המותא� , באמת עוזריהשה� , כל הסעיפי� המנגדי� לה
שה� קרובי� , המורגשי� בכל ארחות הסקירות, של כל הכונניות

ורחוק מפניני� , אשת חיל עטרת בעלה. לה ותומכי� את חילה
יראה , ילכו מחיל אל חיל. בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר, מכרה

 .אל אלהי� בציו�

, של רכישת הכחות וריכוז� למטרת האושר העולמי הכללי, החיל
זאת היא הופעת הכח . ל נקודה מציאותית בה תלוישכל אושר של כ

והבינה הפנימית בסדרי , בכל מדרגותיה, היוצר את הויית הגאולה
מההתרחקות המוחלטה של , מתחתית העומק, מהלכיה הכמוסי�

עד הקירוב המותא� , שה� באמת עוזריה, כל הסעיפי� המנגדי� לה
� קרובי� שה, המורגשי� בכל ארחות הסקירות, של כל הכונניות

ורחוק מפניני� , אשת חיל עטרת בעלה. לה ותומכי� את חילה
יראה , ילכו מחיל אל חיל. בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר, מכרה

 .אל אלהי� בציו�
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שהיא עליית , צרי� לצפות תמיד לישועת הכלל היותר גדולה
על , הווע והתמעמקי הר, והנשמות כול� התלויות בה�, העולמות

עד שיבא להיות דומה , ידי עליית האד� מתהומותיו אל מרומיו
ומה שג� עכשיו נאמר . שיהיה בורא עולמות במאמרו ורצונו, לקונו

זהו רק התנוצצות קטנה מאור , בצדיקי� ותגזר אמר ויק� ל�
ואי אפשר לשער גודל . שיתפשט בכל מילויי הנשמות כול�, העתיד

שכל הצדיקי� כוספי� ומתאוי� ,  שיש בזה, הפאר והעושר,השמחה
, לעול� הוא קיי�' כי כל מעשה ד, ושמחי� בו תמיד, לאור גדול זה

 וישמחו ב� .ועדי עד למעלה מכל גבול וכל זמ� הוא נצב ועומד
וא� על פי שאי� כח בשו� . 'רשי� דוכי לא עזבת ד, יודעי שמ�

ל מקו� על מכ, נשמה בזמ� הזה להכיל בתוכה את האור הגדול הזה
בסוד נודע ', וההשערה העליונה בגיאות ד, ידי החשק הגדול

ממשיכי� הצדיקי� על עצמ� ועל העול� כולו , בשערי� בעלה
 מהאור הגדול ,מלאות שפע אור וחיי�, כדמות שערות, הרבה קוי�

בדעת� וחפ� , שימלאו באור� וזיו�, הזה של זקנת העולמות כול�
 .רי כל חוכי לואש, באור פני מל� חיי�, טוב�

 ÁÓ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ú( 

zinler dreyil ditv 

שהיא עליית , צרי� לצפות תמיד לישועת הכלל היותר גדולה
על ידי , מעמקי הרע והתהו, והנשמות כול� התלויות בה�, העולמות

, עד שיבא להיות דומה לקונו, עליית האד� מתהומותיו אל מרומיו
ומה שג� עכשיו נאמר . מרו ורצונושיהיה בורא עולמות במא

זהו רק התנוצצות קטנה מאור , בצדיקי� ותגזר אמר ויק� ל�
ואי אפשר לשער גודל . שיתפשט בכל מילויי הנשמות כול�, העתיד

שכל הצדיקי� כוספי� ומתאוי� , השמחה הפאר והעושר שיש בזה
, לעול� הוא קיי�' כי כל מעשה ד, ושמחי� בו תמיד, לאור גדול זה

וישמחו ב� , עדי עד למעלה מכל גבול וכל זמ� הוא נצב ועומדו
וא� על פי שאי� כח בשו� . 'כי לא עזבת דרשי� ד, יודעי שמ�

מכל מקו� על , נשמה בזמ� הזה להכיל בתוכה את האור הגדול הזה
בסוד נודע ', וההשערה העליונה בגיאות ד, ידי החשק הגדול

 ועל העול� כולו ממשיכי� הצדיקי� על עצמ�, בשערי� בעלה
מלאות שפע אור וחיי� מהאור הגדול , כדמות שערות, הרבה קוי�

בדעת� וחפ� , שימלאו באור� וזיו�, של זקנת העולמות כול�, הזה
 .אשרי כל חוכי לו, באור פני מל� חיי�, טוב�
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שפרטי ההמשכות הרצוניות , אנו משערי� כללות הרצו� והצמיחה
צריכי� ה� לינק , כיו� שה� מתבארי�, הפרטי�. י� ממנונמשכ

, והוא הדי� בשכל, מתהו� יותר עמוק מההקפה של כללות הרצו�
בי� המשכה להמשכה של . וההמשכות השכליות הפרטיות, כלליותו
אלה . אנו מכירי� איזה הפסק ממולא בשכל וברצו� הכללי, כל פרט

רכי הסוד אנו מדמי� שבד, ה� תיקוני הקודש מההופעות העליונות
והרצו� להחלק , את השכל והמשכותיו הגלגלתא ושערותיה

. והמשכותיו הפרטיות ה� ה� תיקוני דיקנא, התחתו� של הראש
, ובביכור העול� להגלות האידיאל הרצוני האלהי העליו� בכל הדרו

ה "דא היא עידנא דבעי קוב, בהמשכות פרטיו כול� מראש עד סו�
שמפני , מוב� הדבר. י המחכה ויגיע אשר,לאוקרא לדיקניה

הרוממות וההבדלה שאי� ק� לה שבמושגי� האלהיי� הללו מכל 
אי� השמות הללו של , מה שכל נוצר ונברא יוכל לדמות ולשער

 ,רצו� ושכל כוללי� ומספיקי� לבאר ג� שמ� מהאור הגדול הזה
, והננו מוכני� בכל עת רצו� של הארת הנשמה להוסי� תוארי� רבי�

 להוסי� עליה אורה והשלמה ,נוילימי� את הגדרי� להבנתהמש
שההבדל , ונאמר.  חדשי� לבקרי� רבה אמונת�,בעומק האמונה

ובי� ההופעות היוצאות , הוא בי� המחשבה המגמתית העליונה
ובי� תולדותיה של המחשבה , וולשכלללסגל את המציאות 

 �תבהתרבושרק , דוגמת שערות הראש,  למעלהי�הפונהמתבודדת 
, כלומר ברוב האורה המגמתית המתגלה, להדח� החוצה יפנו למטה

ושפעי חיי� עשירי� ומרובי� , ההויה מצטיירת בצורותיה השונות
וההופעות , כעי� שערות המתארכות מרו� הראש, הולכי� ונמשכי�

 .שערות הזק�, המסגלות ההויה הולכות ישר למטה בטבע�

 ËÓ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ú-„Ú( 

illkd lkyde oevxd zginv 

שפרטי ההמשכות הרצוניות , אנו משערי� כללות הרצו� והצמיחה
צריכי� ה� לינק , כיו� שה� מתבארי�, הפרטי�. נמשכי� ממנו

, והוא הדי� בשכל, מתהו� יותר עמוק מההקפה של כללות הרצו�
, בי� המשכה להמשכה. וההמשכות השכליות הפרטיות, כלליותו

. מכירי� איזה הפסק ממולא בשכל וברצו� הכלליאנו , של כל פרט
שבדרכי הסוד אנו , מההופעות העליונות, אלה ה� תיקוני הקודש

והרצו� להחלק , הגלגלתא ושערותיה, מדמי� את השכל והמשכותיו
. והמשכותיו הפרטיות ה� ה� תיקוני דיקנא, התחתו� של הראש

בכל , �העליו, ובביכור העול� להגלות האידיאל הרצוני האלהי
דא היא עידנא דבעי , מראש עד סו�, בהמשכות פרטיו כול�, הדרו
שמפני , מוב� הדבר. אשרי המחכה ויגיע. ה לאוקרא לדיקניה"קוב

הרוממות וההבדלה שאי� ק� לה שבמושגי� האלהיי� הללו מכל 
אי� השמות הללו של , מה שכל נוצר ונברא יוכל לדמות ולשער

. אר ג� שמ� מהאור הגדול הזהרצו� ושכל כוללי� ומספיקי� לב
, והננו מוכני� בכל עת רצו� של הארת הנשמה להוסי� תוארי� רבי�

המשלימי� את הגדרי� להבנתנו להוסי� עליה אורה והשלמה 
שההבדל , ונאמר. חדשי� לבקרי� רבה אמונת�. בעומק האמונה

ובי� ההופעות היוצאות , הוא בי� המחשבה המגמתית העליונה
ובי� תולדותיה של המחשבה , ולשכללהות לסגל את המציא

 בהתרבות�שרק , דוגמת שערות הראש,  למעלההפונות, המתבודדת
, כלומר ברוב האורה המגמתית המתגלה, להדח� החוצה יפנו למטה

ושפעי חיי� עשירי� ומרובי� , ההויה מצטיירת בצורותיה השונות
, עותוההופ, כעי� שערות המתארכות מרו� הראש, הולכי� ונמשכי�
 .שערות הזק�, הולכות ישר למטה בטבע�, המסגלות ההויה
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ובטפוסו היסודי , וביחוד של האד�, כל הרצונות של כל הברואי�
וכשמעלי� אות� , ה� גרעיני� שיש בה� כח הצמיחה, של ישראל

ומצמיחי� ', זורעי� אות� ממש בשדה אשר ברכו ד, על ידי תפלה
וכפי ההכשר של כל העניני� , וכפי טוהר התפלה. שועותעל ידי זה י

ויש . כ� היא ברכתה של צמיחת חיי� זאת, המתלוי� לסגולותיה
, שש� נגש חורש בקוצר, ת� מאיר מחיי עול� הבאחאשר אור צמי

 כמו ,והלו� יל� ובכה נשא מש� הזרע בא יבא ברנה נשא אלומותיו
עוד . רועות על ידיה�רשות והאתנות והבקר היו ח, שהיה אצל איוב

 .ה� מדברי� ואני אשמע

 � ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ú( 

zepevxd zginv 

ובטפוסו היסודי , וביחוד של האד�, כל הרצונות של כל הברואי�
וכשמעלי� אות� , ה� גרעיני� שיש בה� כח הצמיחה, של ישראל

ומצמיחי� ', זורעי� אות� ממש בשדה אשר ברכו ד, על ידי תפלה
וכפי ההכשר של כל העניני� , וכפי טוהר התפלה. ידי זה ישועותעל 

ויש . כ� היא ברכתה של צמיחת חיי� זאת, המתלוי� לסגולותיה
, שש� נגש חורש בקוצר, ת� מאיר מחיי עול� הבאחאשר אור צמי

כמו . בא יבא ברנה נשא אלומותיו, והלו� יל� ובכה נשא מש� הזרע
עוד .  והאתנות רועות על ידיה�,הבקר היו חרשות, שהיה אצל איוב

 .ה� מדברי� ואני אשמע
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, המוסר. הוא מוכרח להיות פוע� בחיי�, הרצו� יסוד החיי� הוא
אבל , ישירוה צרי� הוא לפעול עליו ל,כל אור קדוש ועליו�, התורה

, החלשת כח הרצו� על ידי מעמסות מטרידות. לא לטשטש את כחו
היא , היו נובעות ממקו� עליו� וקדוש לפי דעת האד�אפילו כשי

 בעז ,אור הקודש. מדלדלת את הצורה העליונה של הוד האד�
ולא אותי קראת יעקב כי ,  הוא מתגלה,בהודו הרענ�, הרצו� וחופשו

 התורה 188והמעטת הטרחי� היא אחת ממגמות. יגעת בי ישראל
ו� ממבועו  ומהל� ישר לכל כח הרצ,הנותנת שביל חיי�, האלהית

� .ממקור החיי�, האמי

 ‡� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ú( 

efre oevxd zxyid 

, המוסר. הוא מוכרח להיות פוע� בחיי�, הרצו� יסוד החיי� הוא
אבל , ישירוהכל אור קדוש ועליו� צרי� הוא לפעול עליו ל, התורה

, החלשת כח הרצו� על ידי מעמסות מטרידות. לא לטשטש את כחו
היא , כשיהיו נובעות ממקו� עליו� וקדוש לפי דעת האד�אפילו 

אור הקודש בעז הרצו� . מדלדלת את הצורה העליונה של הוד האד�
ולא אותי קראת יעקב כי יגעת , בהודו הרענ� הוא מתגלה, וחופשו

, והמעטת הטרחי� היא אחת ממגמות התורה האלהית. בי ישראל
, � ממבועו האמי�הנותנת שביל חיי� ומהל� ישר לכל כח הרצו

 .ממקור החיי�
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רצו� האד� הוא באמת יסוד שכלולו . הרצו� הוא מקור החיי�
 אמנ� הרצו� הזה צרי� הוא פתוח ועישוי יותר מכל הכחות ,והוייתו

הרצו� הטבעי של האד� צרי� חינו� של , בילדות האנושיות. כול�
כ� ,  שהאד� הול� ומשתכללכל זמ�. של שבירה ושל היפו�, כניעה

ושבירתו של הרצו� מאבדת , רצונו העצמי הול� ונהפ� לטובה
בי� פרק לפרק , הדבר קשה מאד בדמדומי חמה. טובה רבה

שאז מעבר מזה מונח הרבה , שבתקופה חשובה של רוח האד�
ולעומת זה מונח ברצו� , ששבירתו היא עליה ופתוח, פראות ברצו�

. ול� תלוי בהשארתו על פי תכונתוששכלול הע, כח אור וטוב
, והבינה הישרה מוכרחת היא לפתור בזהירות את שאלת התחומי�

באופ� שישאר האד� מלא אומ� מצד הטוב שברצו� שכבר 
מצד אות� חלקי הנשמה שכבר נגאלו ויצאו מתהומות , נשתכלל

ומלא ג� כ� דכאות רוח ותכונה של לב , הגיהנ� וממעמקי הקליפות
לעומת אות� חלקי הרצו� שעדיי� חית האד� הרעה , נשבר ונדכא
 .שה� צריכי� זיכו� על ידי דכדו� ושבירה, שרויה בה�

 ·� ‡ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÚ( 

elelkye oevxd zxiay 

רצו� האד� הוא באמת יסוד שכלולו . הרצו� הוא מקור החיי�
חות יותר מכל הכ, אמנ� הרצו� הזה צרי� הוא פתוח ועישוי. והוייתו

הרצו� הטבעי של האד� צרי� חינו� של , בילדות האנושיות. כול�
כ� , כל זמ� שהאד� הול� ומשתכלל. ושל היפו�, של שבירה, כניעה

ושבירתו של הרצו� מאבדת , רצונו העצמי הול� ונהפ� לטובה
, בי� פרק לפרק, הדבר קשה מאד בדמדומי חמה. טובה רבה

ר מזה מונח הרבה שאז מעב, שבתקופה חשובה של רוח האד�
ולעומת זה מונח ברצו� , ששבירתו היא עליה ופתוח, פראות ברצו�

. ששכלול העול� תלוי בהשארתו על פי תכונתו, כח אור וטוב
, והבינה הישרה מוכרחת היא לפתור בזהירות את שאלת התחומי�

באופ� שישאר האד� מלא אומ� מצד הטוב שברצו� שכבר 
 שכבר נגאלו ויצאו מתהומות מצד אות� חלקי הנשמה, נשתכלל

ותכונה של לב , ומלא ג� כ� דכאות רוח, הגיהנ� וממעמקי הקליפות
שעדיי� חית האד� הרעה , לעומת אות� חלקי הרצו�, נשבר ונדכא
 .שה� צריכי� זיכו� על ידי דכדו� ושבירה, שרויה בה�
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אמ� לחזקו בכל צרי� הוא להת, כשמרגיש האד� שרצונו הוא רפוי
�כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב שחק טבעו , מיני אימו
מלעסוק בפרטי� , וטוב יותר לעסוק באימו� כח הרצו�. מתאי� לו

צריכי� , בעת שעוסקי� באימו� הרצו�, כמוב�. של הטבות מוסריות
ובהעלאת מדרגתו של , דונויג� כ� שלא לשכח מלעסוק בטהרתו וע

אבל העסק היסודי אצל הלקויי� בחלישות . שההרצו� אל הקדו
 על ידי עצות ,הרצו� צרי� להיות העסק בהגברת עצמיותו של הרצו�

ולא ייר� משו� עצה , תורניות, שכליות, מוסריות,  טבעיות,שונות
 .שתוכל להועיל למטרתה העליונה של אימו� כח הרצו� בכללו

 ‚� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÚ( 

oevxd uen` 

צרי� הוא להתאמ� לחזקו בכל , מרגיש האד� שרצונו הוא רפויכש
�שחק טבעו , כדי שיוכל להוציא אל הפועל כל דבר טוב, מיני אימו
מלעסוק בפרטי� , וטוב יותר לעסוק באימו� כח הרצו�. מתאי� לו

צריכי� , בעת שעוסקי� באימו� הרצו�, כמוב�. של הטבות מוסריות
ובהעלאת מדרגתו של ,  ועדונוג� כ� שלא לשכח מלעסוק בטהרתו

אבל העסק היסודי אצל הלקויי� בחלישות . הרצו� אל הקדושה
הרצו� צרי� להיות העסק בהגברת עצמיותו של הרצו� על ידי עצות 

ולא ייר� משו� עצה , תורניות, שכליות, מוסריות, שונות טבעיות
 .שתוכל להועיל למטרתה העליונה של אימו� כח הרצו� בכללו
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, הוא גור�, וביסומה של כנסת ישראל בפרט, ביסו� העול� בכלל
 חיזוק הגו� לועמו התור ש, שבא הזמ� של חיזוק הרצו� בעול�

והוא שקול כנגד סדרי תעניות וסיגופי� בדורות , למטרות נעלות
וא� על פי שעדיי� לא יצא מ� הכח אל הפועל הביסו� . הראשוני�

ועל ידי התאחדות גמורה של . כל מקו� הדבר הול� ואורמ, הגמור
וחיבור כל המחשבות והרגשות , כל פלוגות האומה בישראל

והופעת אור סתרי תורה ברבי� , העליונות והנמוכות בה� ובעול�
יוכ� העול� לאורו העליו� של הביסו� הגמור , בלבושי� מתוקני�

טה העליונה של עד כדי השלי, של אור הרצו� הטוב בתועפות עוזו
 . ותגזר אמר ויק� ל�

והצד הרוחני אינו מוכשר , לפעמי� הרצו� חלוש מפני חולשת הגו�
 והעזיבה החמרית .להתבסס יפה מפני חוסר אחיזה חמרית מבונה

במקו� שהבראת הגו� בסדר היא מעלה את , מוסיפה מכאוב בזה
וא ובישראל ה, וכלל זה נוהג ג� בע� כולו. מחזקתווהאור הרוחני 

, ק חומריובתור תביעה של חיז, מתגלה ביחוד בעיקבא דמשיחא
.שמכל מקו� מגמתה הפנימית היא עילוי הנשמה והארתה המבהקת

 „� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÚ-ËÚ( 

sebde oevxd wefg xez 

, הוא גור�, וביסומה של כנסת ישראל בפרט, ביסו� העול� בכלל
עמו התור של חיזוק הגו� ו, שבא הזמ� של חיזוק הרצו� בעול�

והוא שקול כנגד סדרי תעניות וסיגופי� בדורות , למטרות נעלות
וא� על פי שעדיי� לא יצא מ� הכח אל הפועל הביסו� . הראשוני�

ועל ידי התאחדות גמורה של . מכל מקו� הדבר הול� ואור, הגמור
וחיבור כל המחשבות והרגשות , כל פלוגות האומה בישראל

והופעת אור סתרי תורה ברבי� , מוכות בה� ובעול�העליונות והנ
יוכ� העול� לאורו העליו� של הביסו� הגמור , בלבושי� מתוקני�

עד כדי השליטה העליונה של , של אור הרצו� הטוב בתועפות עוזו
והצד , לפעמי� הרצו� חלוש מפני חולשת הגו�. ותגזר אמר ויק� ל�

,  אחיזה חמרית מבונההרוחני אינו מוכשר להתבסס יפה מפני חוסר
במקו� שהבראת הגו� , והעזיבה החמרית מוסיפה מכאוב בזה

וכלל זה נוהג ג� בע� . מחזקתוובסדר היא מעלה את האור הרוחני 
בתור תביעה , ובישראל הוא מתגלה ביחוד בעיקבא דמשיחא, כולו

, שמכל מקו� מגמתה הפנימית היא עילוי הנשמה, ק חומריושל חיז
 .והארתה המבהקת

726

Â˜ · ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Â˘ 

 

גתו יומדר, עוד יתגלה בעול� גודל ער� הכח של רצו� האד�
וגילוי זה יהיה הכתר . על ידי רזי תורה, במציאות כמה היא מכרעת

 ‰� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ù( 

oevxd zl ªcb zelbzd 

ומדרגתו , עוד יתגלה בעול� גודל ער� הכח של רצו� האד�
וגילוי זה יהיה הכתר. על ידי רזי תורה, במציאות כמה היא מכרעת
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 . ויבוקש מכל העול� בישראל, של כל המדע כולו
, רצו� האד�. מכירי� אנו את הגודל שיש בגרעי� של הרצו�

בלהט , בשלהבת הקנאה, ברק החכמהב, כשמתמלא באש הגבורה
, ובכל המילוי של אוצרות אלו, ביפעת החיי�, באור הקדושה, היופי

נג ועד� וות עמכמה תהו, כמה ישות מצויה בו, כמה נשא ונשגב הוא
בורה י הג,ובצנור של האורה האלהית. של טוהר ועז ספוני� בקרבו

ה של גדולת, הלא הכל זור�, המשתפכת תמיד בנשמתו, והטהורה
 . לפי הברכה של הקודש היא,ת הרצו�יהוי

את מכירי� אנו . ויבוקש מכל העול� בישראל, של כל המדע כולו
כשמתמלא באש , רצו� האד�. הגודל שיש בגרעי� של הרצו�

באור , בלהט היופי, בשלהבת הקנאה, בברק החכמה, הגבורה
כמה נשא , ובכל המילוי של אוצרות אלו, ביפעת החיי�, הקדושה

ענג ועד� של טוהר , ותמכמה תהו, כמה ישות מצויה בו, ונשגב הוא
, הית הגבורה והטהורהובצנור של האורה האל. ועז ספוני� בקרבו

גדולתה של הוית הרצו� , הלא הכל זור�, המשתפכת תמיד בנשמתו
 .לפי הברכה של הקודש היא
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נתקט� , האד� נפל בתהו� החטא, נפלו העולמות בנפילת הרצו�
מה הומה , הוי. אומלל וקדר, הכל נתקט�, הכל נחש�, רצונו ונזדה�

להאיר את , להחזיר העטרה ליושנה,  הגדולהלב לתק� את החטא
, ולתעודה אי� קצית זו קרואי� אנו. העולמות כול� מתו� מחשכיה�

בעצות מלכו של , הולכי� אנו בדרכי החיי�, מסלותיה אנו סוללי�
' ד. אור בלא מחש�, אור אלהי אמת, להופיע אור על הכל, עול�

 .  ואי� עמו אל נכר,בדד ינחנו
,  עמו.כשיבוטא בחזקה ברצו� ע�, אורו יושבוהרצו� הנעכר אל 

יבטא את , ירומ� בעוזו, הגוי הגדול אשר לו אלהי� קרובי� אליו
יאגור אל תוכו את כל , יסגל לו את עצמיותו, רצונו באי� מעצור

יגלה את הרצו� , ישב רוחו, כלביא יקו� וכארי יתנשא, נשמת האד�
 . ובעולמות כול�בעול�,  בחיי�,את רצו� אלהי�, העזיז והקדוש

את , את הפחדי�, את הזוהמא, את השקר, יבער את הרשעה
ישיב , יחדש את זיו המאורות.  מהעול�,את המות עצמו, החרפה

 ועז אלהי� זה .לאיתנ�, אשר לבשו שקי� וקדרו, את אור השמי�
קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרי� , הנה הוא עומד אחר כתלנו

 .מקפ� על הגבעות

˜‰ ¯ÒÂÓ Â� ˘„Â)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ù-·Ù( 

oevxd znewz 

נתקט� , האד� נפל בתהו� החטא, בנפילת הרצו�, נפלו העולמות
מה הומה , הוי. אומלל וקדר, הכל נתקט�, הכל נחש�, רצונו ונזדה�

להאיר את , להחזיר העטרה ליושנה, הלב לתק� את החטא הגדול
, קרואי� אנוולתעודה אי� קצית זו . העולמות כול� מתו� מחשכיה�

בעצות מלכו של , הולכי� אנו בדרכי החיי�, מסלותיה אנו סוללי�
' ד. אור בלא מחש�, אור אלהי אמת, להופיע אור על הכל, עול�

, והרצו� הנעכר אל אורו יושב. בדד ינחנו ואי� עמו אל נכר
הגוי הגדול אשר לו אלהי� , כשיבוטא בחזקה ברצו� ע� עמו

יסגל לו , יבטא את רצונו באי� מעצור, ירומ� בעוזו, קרובי� אליו
כלביא יקו� , יאגור אל תוכו את כל נשמת האד�, את עצמיותו
את רצו� , יגלה את הרצו� העזיז והקדוש, ישב רוחו, וכארי יתנשא

את , יבער את הרשעה, בעול� ובעולמות כול�, אלהי� בחיי�
את המות עצמו , את החרפה, את הפחדי�, את הזוהמא, השקר
אשר לבשו , ישיב את אור השמי�,  יחדש את זיו המאורות.ל�מהעו

,  ועז אלהי� זה הנה הוא עומד אחר כתלנו.לאיתנ�, שקי� וקדרו
 . מדלג על ההרי� מקפ� על הגבעות,קול דודי הנה זה בא
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, היא מזיגה של השכל והרצו�,  במוב� האצילות שלה,השאיפה
וכל זמ� שהשכל . חד לצד הטוב האידיאליכשה� מתאחדי� בי

א� שיהיו מתחברי� לפעמי� , והרצו� הנ� יסודות מופרדי� זה מזה
כי , פועל האל עדיי� לא תצא השאיפה האצילית , התחברות שכונית

. מואר בהכרה טובה ומבוררת, א� יהיה לפעמי� איזה רצו� טוב
אחרי באה , שהיא השאיפה האצילית, אבל מדת הקדושה העליונה

עד שאי� לה� כלל אותו הטבע ואותה , שהשכל מתמזג ע� הרצו�
אלא אור של איזה מה , התכונה שיש לכל יסוד מה� בפני עצמו

המופיע נשמות ,  בצביו� של דעת המלא תפארת,חדש יוצא ממיזוג�
 . יסודיות לבני� עולמי� עדי עד

 להעלות את כחות ,העבודה העליונה של האישיות הפרטית היא
שיהיו ממוזגי� בטבע� ע� המחשבתיי� , י� הטבעיי� הרצוניי�החי

ומיזוג זה אינו נעשה בהדר השלמתו כי א� לפי אותה . השכליי�
ממלאה את , על פי תנאיה ותפקידיה, המדה שהעריגה האלהית

העליו� דוחה את שמרי הרצו� שלא יתערבו ' ואור ד. הנשמה
 מתקשר ע� והז� והאוכל המבורר של הרצו�, בפעולות החיי�

הפורח על שדמות , העולה ומתקשר ע� הדר הקודש, השכל הצלול
 .ביחודא שלי�, הקדושה והברכה העליונה

 Ê� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ù-ÂÙ( 

ziliv`d dti`yd 

, היא מזיגה של השכל והרצו�, במוב� האצילות שלה, השאיפה
וכל זמ� שהשכל . כשה� מתאחדי� ביחד לצד הטוב האידיאלי

א� שיהיו מתחברי� לפעמי� , רצו� הנ� יסודות מופרדי� זה מזהוה
כי א� , פועללעדיי� לא תצא השאיפה האצילית , התחברות שכונית

אבל . מואר בהכרה טובה ומבוררת, יהיה לפעמי� איזה רצו� טוב
באה אחרי , שהיא השאיפה האצילית, מדת הקדושה העליונה

 אותו הטבע ואותה עד שאי� לה� כלל, שהשכל מתמזג ע� הרצו�
אלא אור של איזה מה , התכונה שיש לכל יסוד מה� בפני עצמו

המופיע נשמות , חדש יוצא ממיזוג� בצביו� של דעת המלא תפארת
העבודה העליונה של האישיות . יסודיות לבני� עולמי� עדי עד

שיהיו , הרצוניי�, הפרטית היא להעלות את כחות החיי� הטבעיי�
ומיזוג זה אינו נעשה . המחשבתיי� השכליי�ממוזגי� בטבע� ע� 

על פי , בהדר השלמתו כי א� לפי אותה המדה שהעריגה האלהית
העליו� דוחה את ' ואור ד. ממלאה את הנשמה, תנאיה ותפקידיה

, והאוכל המבורר, והז�, שמרי הרצו� שלא יתערבו בפעולות החיי�
העולה ומתקשר ע� הדר , של הרצו� מתקשר ע� השכל הצלול

ביחודא , הפורח על שדמות הקדושה והברכה העליונה, הקודש
 .שלי�
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כשהיא עומדת על הבסיס , הידיעה הברורה מחוללת את הרצו�
 כל . כ� היא מתחזקת, כל שהיא מתבררת יותר,חמדת הטוב. הטוב

גבורת . כ� הרצו� מתגבר, מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת
שהידיעה הרצו� והיכולת , למדנו מזה. ו� מחוללת את היכולתהרצ

שמה , ובמקו� שנמצא מדע לאי� גבול, הנ� תמיד אחוזי� יחד
 . והיכולת בלי גבול ג� היא, הרצו� הוא בלתי גבולי

אבל . כמו שההכרה לא תרצה, אפשר לומר שהרצו� לעול� לא יוכר
הרצו� הנ� שההכרה ו, אי� זה מונע מלעלות במקו� יותר עליו�

שאי� צורת החיי� , ואי� שו� צור� מביא לומר. מאוחדי� ש�
שסגולת ההכרה והרצו� ביחד ה� , העצמותיי� ערוכי� מתוכ� כזה

 ויחס המוסר אל עצמות החיי� יהיה .עשיר ומלא ער�, בה דבר אחד
כמו שה� ,  שהמוסר הטוב מאחד את ההכרה והרצו� ג� בענפיו,רק

 .מיוחדי� בגזע השרשי שלה�

 Á� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÙ( 

zlŸkide oevxd dricid 

כשהיא עומדת על הבסיס , הידיעה הברורה מחוללת את הרצו�
כל , חמדת הטוב כל שהיא מתבררת יותר כ� היא מתחזקת. הטוב

גבורת . כ� הרצו� מתגבר, מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת
דיעה הרצו� והיכולת שהי, למדנו מזה. הרצו� מחוללת את היכולת

שמה , ובמקו� שנמצא מדע לאי� גבול, הנ� תמיד אחוזי� יחד
, אפשר לומר. ג� היא, והיכולת בלי גבול, הרצו� הוא בלתי גבולי
אבל אי� זה מונע . כמו שההכרה לא תרצה, שהרצו� לעול� לא יוכר

. שההכרה והרצו� הנ� מאוחדי� ש�, מלעלות במקו� יותר עליו�
שאי� צורת החיי� העצמותיי� ערוכי� , � מביא לומרואי� שו� צור

עשיר , שסגולת ההכרה והרצו� ביחד ה� בה דבר אחד, מתוכ� כזה
 ויחס המוסר אל עצמות החיי� יהיה רק שהמוסר הטוב .ומלא ער�

כמו שה� מיוחדי� בגזע , מאחד את ההכרה והרצו� ג� בענפיו
 .השרשי שלה�
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עוד , ולהשתכלל בלא הר�, ימי צרי� הוא להבנות תמידהעול� הפנ
כל מה , ברוחו של אד�. יותר מהבני� התמידי של העול� החיצוני

וכל , זהו בני� פני�, שהוא מוצע על פי יסוד החפ� הפנימי לטובה
הרי הוא , או אינו משתת� בזה, מה שהחפ� הפנימי עומד מרחוק

 Ë� ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÙ-ˆ(
oevxe dxkda iniptd oipad 

עוד , א הר�ולהשתכלל בל, העול� הפנימי צרי� הוא להבנות תמיד
כל מה , ברוחו של אד�. יותר מהבני� התמידי של העול� החיצוני

וכל , זהו בני� פני�, שהוא מוצע על פי יסוד החפ� הפנימי לטובה
הרי הוא,או אינו משתת� בזה,מה שהחפ� הפנימי עומד מרחוק
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�שבת לבני� פני� כי א� אפילו ההכרה המדעית איננה נח. בני� חו
כשהיא משתכללת כל כ� עד לכדי הטבעת הרצו� היותר עמוק על 

וחפ� הלב בחייו אינו , אבל כל זמ� שתהיה רק מציירת והוגה. פיה
, הרי זה רק בני� חיצוני, נוטל חלק במעמק החיי� הציוריי� הללו

התורה . שאי� ההשלמה היחידית והציבורית נבנית בה� בני� עדי עד
כשה� באי� תמיד , ההכרה והעבודה, החכמה והתפלה, אהוהיר
. הנ� משפרי� את העול� בי� מצדו הפנימי בי� מצדו החיצוני, יחד

מחסור , חסר לעומתו בסדר הבני� לפי החסרו�, כשמשקל אחד חסר
ההכרות צריכות להיות נמסרות תמיד לפי . פנימי או מחסור חיצוני

 ,ו� מהדממה שלה�אותה המדה שיזעזעו את הנטיות של הרצ
יחד ע� השכלול החיצו� שה� , אז בונות ההכרות. ויעוררו� לטובה

זהו עיקר . ג� את העול� הפנימי שלו, משכללות את רוח האד�
היסוד המונח בסדרי ההסברות המתגלות לפני ההכרה האנושית 

בי� שה� באות בדר� הדרישה , בדברי� שה� כבשונו של עול�
 הרוח בגילוי המדע הופעתעל ידי בי� שה� באות , החיפושית

תמיד טבע , בי� שה� באות בתכונת נבואה והתגלות אלהי�, הפנימי
שה� מלוי� את , הרוח הוא לבוא מעול� בצורות מגוונות בגווני�

והגווני� ה� תמיד נותני� על ההכרה איזה , העצמיות שבהכרה
והמדע טורח תמיד אי� להכיר את ההכרה ביסוד . עצמיות משלה�

 עד שהוא מגיע ,והוא הול� ונתקל בדרכו כמה פעמי�, נימי שלההפ
בהמש� דורות ותקופות לידי איזה קירוב אל המקוריות שתחת 

למה לא הובעו ולא הוכרו ההכרות , ולמה לנו כל אלה. הגווני�
אבל כשאנו באי� לסכ� את נקודות הבני� . התוכיות בעצמות�

אז נמצא , העולמישהוא היסוד היותר עקרי בהשכלול , הפנימי
, שההכרות רק אז תפעלנה על החפ� לפי המגמה הטובה שבה�

והגווני� ה� מולידי� נטיות , דוקא כשה� באות בתחילת� מגוונות
לפי התכונה של התמצית הטוב , של חפ� לטובה בדוגמא שלמה

וכל מה שתתחולל יותר דעתו של אד� . הכרותdשל המבוקש שב
 אבל ע� .יותר לפנימיות ההכרותכ� מתקרב הוא , הפרטי והכללי

 כיו� שהולידו הגווני� את התנועה של התמצית הפנימית ,זה
הולכת , שהוא המוסר שבהכרה, שהוא נטית החפ� הטוב, שבהכרה

 ,הולדה זו ומתרבה דוקא ע� ההסרה של הגווני� החיצוני�
אבל א� היו . והעמידה על המקוריות הטהורה שבעצמות ההכרה

אז לא היה כל , חשופות בתוכיות� כמו שה�, ותההכרות באות ערומ
וההכרות היו , מקו� להתעוררות החיי� הנפשיי� הפנימיי�

כמו שמשתקפות ההכרות החיצוניות של , משתקפות בציורי הנפש
שאמנ� , והחושי� באיזה אד� הנכנס לעול� שהוא כולו זר ל

מתוות ה� את , מתרשמות ה� על רשת העצבי� של חוש הראות
, אבל אינ� מעמיקי� בו את הויית�, שלה� בלוח החיי�התוי� 

ולהתהפ� לעצ� מעצמיו , אינ� משתרשי� בנשמה לשאת ענ� ופרי
 ,ואוי אוי היה לעול� כולו. לגדל את איכותו, הפנימיי� של האד�

, היתה עומדת בצורה כזאת, שהיא זיו החיי�, א� תכונת הדעת
א המרה של והיתה מתמדת בלא הפסק ולא תיקו� כלל הקובלנ

 באתחת שעל ידי הגווני� , "בי תורתי כמו זר נחשבוואכתוב לו ר"
צאי וכי מ", "כי תבוא חכמה בלב� ודעת לנפש� ינע�"התוחלת של 

 ."'מצא חיי� ויפק רצו� מד

�אפילו ההכרה המדעית איננה נחשבת לבני� פני� כי א� . בני� חו
 כ� עד לכדי הטבעת הרצו� היותר עמוק על כשהיא משתכללת כל

וחפ� הלב בחייו אינו , אבל כל זמ� שתהיה רק מציירת והוגה. פיה
, הרי זה רק בני� חיצוני, נוטל חלק במעמק החיי� הציוריי� הללו

. נבנית בה� בני� עדי עד, היחידית והציבורית, שאי� ההשלמה
ה� באי� כש, ההכרה והעבודה, החכמה והתפלה, התורה והיראה

הנ� משפרי� את העול� בי� מצדו הפנימי בי� מצדו , תמיד יחד
חסר לעומתו בסדר הבני� לפי , כשמשקל אחד חסר. החיצוני
ההכרות צריכות להיות . מחסור פנימי או מחסור חיצוני, החסרו�

נמסרות תמיד לפי אותה המדה שיזעזעו את הנטיות של הרצו� 
יחד ע� , ונות ההכרותאז ב. מהדממה שלה� ויעוררו� לטובה

ג� את העול� , השכלול החיצו� שה� משכללות את רוח האד�
המתגלות , המונח בסדרי ההסברות, זהו עיקר היסוד. הפנימי שלו

בי� שה� , לפני ההכרה האנושית בדברי� שה� כבשונו של עול�
 הופעותבי� שה� באות על ידי , באות בדר� הדרישה החיפושית

בי� שה� באות בתכונת נבואה והתגלות , ימיהרוח בגילוי המדע הפנ
תמיד טבע הרוח הוא לבוא מעול� בצורות מגוונות , אלהי�

והגווני� ה� תמיד , שה� מלוי� את העצמיות שבהכרה, בגווני�
והמדע טורח תמיד אי� . נותני� על ההכרה איזה עצמיות משלה�

והוא הול� ונתקל בדרכו , להכיר את ההכרה ביסוד הפנימי שלה
מה פעמי� עד שהוא מגיע בהמש� דורות ותקופות לידי איזה כ

למה לא , ולמה לנו כל אלה. קירוב אל המקוריות שתחת הגווני�
אבל כשאנו באי� . הובעו ולא הוכרו ההכרות התוכיות בעצמות�

שהוא היסוד היותר עקרי בהשכלול , לסכ� את נקודות הבני� הפנימי
נה על החפ� לפי המגמה אז נמצא שההכרות רק אז תפעל, העולמי

והגווני� ה� , דוקא כשה� באות בתחילת� מגוונות, הטובה שבה�
לפי התכונה של , בדוגמא שלמה, מולידי� נטיות של חפ� לטובה

וכל מה שתתחולל יותר . התמצית הטוב של המבוקש שבהכרות
כ� מתקרב הוא יותר לפנימיות , הפרטי והכללי, דעתו של אד�

יו� שהולידו הגווני� את התנועה של  אבל ע� זה כ.ההכרות
שהוא המוסר , שהוא נטית החפ� הטוב, התמצית הפנימית שבהכרה

דוקא ע� ההסרה של הגווני� , הולכת הולדה זו ומתרבה, שבהכרה
אבל . החיצוני� והעמידה על המקוריות הטהורה שבעצמות ההכרה

א אז ל, בתוכיות� כמו שה�, חשופות, א� היו ההכרות באות ערומות
וההכרות היו , היה כל מקו� להתעוררות החיי� הנפשיי� הפנימיי�

כמו שמשתקפות ההכרות החיצוניות של , משתקפות בציורי הנפש
שאמנ� , והחושי� באיזה אד� הנכנס לעול� שהוא כולו זר ל

מתוות ה� את , מתרשמות ה� על רשת העצבי� של חוש הראות
,  בו את הויית�אבל אינ� מעמיקי�, התוי� שלה� בלוח החיי�

ולהתהפ� לעצ� מעצמיו , אינ� משתרשי� בנשמה לשאת ענ� ופרי
ואוי אוי היה לעול� כולו . לגדל את איכותו, הפנימיי� של האד�

, היתה עומדת בצורה כזאת, שהיא זיו החיי�, א� תכונת הדעת
והיתה מתמדת בלא הפסק ולא תיקו� כלל הקובלנא המרה של 

 באהתחת שעל ידי הגווני� , ר נחשבואכתוב לו רבי תורתי כמו ז
כי מצאי , התוחלת של כי תבוא חכמה בלב� ודעת לנפש� ינע�

 .'מצא חיי� ויפק רצו� מד
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 עומק הדעת הוא מכוו� ע� .הדעת צריכה להתרחב ולהתעמק
 נוטלת היא עמה את הרצו� בכל מקו� , כשהדעה מתעמקת.הרצו�

 . שהיא מתפשטת
. מעלת הרצו� מוכרחת היא להיות בשלמותה שוה למעלת ההכרה

לפי אותה המדה של , וא� האד� אוהב את הטוב ואת האמת באמת
וא� הרצו� . כ� עבודתו בהכרת הטוב והאמת עומדת לו, האהבה
אמנ� זאת היא סגולת . מוכרחת ההכרה להיות נחלשת, מתפג�
על כ� א� על . ומתקנת את פגמיו, שהיא מעלה את הרצו�, החכמה

מכל מקו� כשהוא , גב שהאד� צרי� להשתדל להשלמת הרצו� שלו
 .ויתור בחכמה, אל יניח ידו מדרישה תדירית, רואה שרצונו נפג�

כ� יתעלה ג� כ� , וכפי המדה של התגברות אור התורה שבנפשו
 .רצונו

 Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡ˆ( 

oevxde dxkdd zlrn 

עומק הדעת הוא מכוו� ע� , התעמקהדעת צריכה להתרחב ול
כשהדעה מתעמקת נוטלת היא עמה את הרצו� בכל מקו� , הרצו�

שוה , מעלת הרצו� מוכרחת היא להיות בשלמותה. שהיא מתפשטת
לפי , באמת, וא� האד� אוהב את הטוב ואת האמת. למעלת ההכרה

כ� עבודתו בהכרת הטוב והאמת עומדת , אותה המדה של האהבה
אמנ� זאת . מוכרחת ההכרה להיות נחלשת, ו� מתפג�וא� הרצ. לו

על . ומתקנת את פגמיו, שהיא מעלה את הרצו�, היא סגולת החכמה
מכל , כ� א� על גב שהאד� צרי� להשתדל להשלמת הרצו� שלו

, אל יניח ידו מדרישה תדירית, מקו� כשהוא רואה שרצונו נפג�
כ� , נפשווכפי המדה של התגברות אור התורה שב, ויתור בחכמה

 .יתעלה ג� כ� רצונו

732

ÂÏ˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ÁÚ˘
 

,  אי� פג� אפשר להמצא ברצונו,כשנתגלתה חכמה העליונה באד�
, אי� ערלה כלל, וכד אתחזיא חכמה דנא. ולא במעמקי טבע בשרו

הרצו� נפג� אחרי ההסתרה של החכמה . ואד� הראשו� נברא מהול
מה שהוא ,  שני עניני�שאז מתגלה שרצו� וחכמה ה�, הבהירה

וכש� שהחכמה . שבאמת עני� ומהות אחד ה�, גילוי של טעות
כ� היא צלולה בטובה מצד בחינת רצו� ,העליונה בהירה באמתתה

 ‡Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡" ‚ ˜ÓÚ '·ˆ(
dnkgde oevxd zenly 

, חכמה העליונה באד� אי� פג� אפשר להמצא ברצונוdכשנתגלתה 
, אי� ערלה כלל, וכד אתחזיא חכמה דנא. ולא במעמקי טבע בשרו

הרצו� נפג� אחרי ההסתרה של החכמה . ואד� הראשו� נברא מהול
מה שהוא , שאז מתגלה שרצו� וחכמה ה� שני עניני�, הבהירה

וכש� שהחכמה . שבאמת עני� ומהות אחד ה�, עותגילוי של ט
מצד בחינת רצו�,כ� היא צלולה בטובה, העליונה בהירה באמתתה
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 . שבה
 ,מפני שהוא פוג� את הרצו�, מונע הוא העו� את גילוי החכמה

 .ועיקר הופעת החכמה גנוזה היא במעמקי הרצו�

מפני שהוא פוג� את , מונע הוא העו� את גילוי החכמה. שבה
 .ועיקר הופעת החכמה גנוזה היא במעמקי הרצו�. הרצו�
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שחוש המוסרי שבה� הול� הוא סימ� טוב הוא לאד� ולאומה כ
,  החוש המפותח יפה מכיר הוא בכל פג� מוסרי של עצמו.ומתפתח

יש ג� שההכרה המוסרית מקדמת היא את עצמה . והוא נסלד ממנו
ואז הוספת דעת זו תוסי� , הרבה מהיכולת המוסרית החפשית

כי הוא רואה בעי� פקוחה אי� הקרעי� המוסריי� , מכאובי� רבי�
והוא הול� בעצמו קודר תחת , � מעני� את נשמתושלו עצמו ה

 של היכולת וטבע הנדכא מתגרת יד ,הלח� של רצו� עצמו
אבל יסורי� . שלא נתפתח עדיי� לזו המדרגה של ההכרה, המוסרית

.  סו� מביאי� ה� את האורה הגמורהlk סו�, הללו יסורי אהבה ה�
 כ� באה אחר, כיו� שההכרה מתחלת לעשות את עבודתה המדעית

, כי סו� כל סו� הרצו�, ג� כ� היכולת ועושה את עבודתה הרצונית
הוא הגמר הברור של , ובפני� ידועי� ג� היכולת שעל עצמו

 באה רק מסבתה של כהות , נדנוד הרצו� וחולשת היכולת.ההכרה
,  האוביקטיבית,עוזרת היא ג� כ� הסביבה כולה החיצונה. ההכרה

 כי התנועה ,וזה בכח ההכרהלהוציא אל הפועל את היכולת הגנ
הולכת היא , לעילוי ההויה אינה סגורה בשו� עצ� מיוחד לבדו

וכפי הגודל של . תנועה זו ומתפשטת בכל ההיק� המתיחש לה
וכפי מדת הריחוק שהרצו� והיכולת המוסריי� , ההכרה המוסרית

כ� מכווני� ה� הדברי� הדוחקי� את הרוח , רחוקי� ה� ממנה
 ע� , הרצו�,עד שה� מאחדי� את היכולת, לולוומביאי� אותו לשכ

 ,במה שה� מעדני� ומעלי� את נטית הרוח המתיחש לאלה, ההכרה
וה� ה� יסורי . אל אותו מרו� הפסגה שההכרה הגיעה כבר לה

ומכשירי� אותו להיות , המזככי� את האד� ואת הגוי, הצדיקי�
 .  ישר ונאמ�, חסיד,צדיק

 התושיה .נחלש כחו, חניותכיו� שהאד� נגש אל ההכרות הרו
 פגמיו המוסריי� .והיא מתשת כחו של אד�, מתגלה עליו בכל עזה

 צמאו� נורא לשלמות עליונה בוער אז .כול� מתבלטי� אצלו
ואינו מוצא את נפשו בעלת יכולת להושיע את עצמה , בקרבו

תשות כח זו מזקת את . ממצרי שאול הרוחניי� שהיא נתונה בה�
אשר כדי , ממת את חריצות החקירה הבהירהומע, בהירות השכל

 ובעל , מכיר,להיות איש חי, להוציא את התפקיד האנושי אל הפועל
, אחר שעבר עליו הנחשול של החלישות, צרי� הוא, השכלה

ולהיות קשור בקשר רוחני אמי� והסכמה חזקה ,  כחללהתאמ� בכ
ואז ישוב לו מדי יו� ביומו אומ� לבב במדה . לחיי� ההכריי�

, במדה שתת� לו כח לטייל בפרדס הצפונות העליונות, נכונה
 .ולשמרו מעבר מזה מכל נטיה גסה וזחיחות לב

 ·Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚ˆ-„ˆ( 

zlŸkide oevxd dxkdd ceg` 

כשחוש המוסרי שבה� הול� הוא , סימ� טוב הוא לאד� ולאומה
,  עצמוהחוש המפותח יפה מכיר הוא בכל פג� מוסרי של, ומתפתח

יש ג� שההכרה המוסרית מקדמת היא את עצמה . והוא נסלד ממנו
ואז הוספת דעת זו תוסי� , הרבה מהיכולת המוסרית החפשית

אי� הקרעי� המוסריי� , כי הוא רואה בעי� פקוחה, מכאובי� רבי�
והוא הול� בעצמו קודר תחת , שלו עצמו ה� מעני� את נשמתו

 של היכולת טבעהיד מתגרת , הלח� של רצו� עצמו הנדכא
אבל יסורי� . שלא נתפתח עדיי� לזו המדרגה של ההכרה, המוסרית

. סו� סו� מביאי� ה� את האורה הגמורה, הללו יסורי אהבה ה�
באה אחר כ� , כיו� שההכרה מתחלת לעשות את עבודתה המדעית

, כי סו� כל סו� הרצו�, ג� כ� היכולת ועושה את עבודתה הרצונית
הוא הגמר הברור של , שעל עצמו, ג� היכולתובפני� ידועי� 

נדנוד הרצו� וחולשת היכולת באה רק מסבתה של כהות , ההכרה
, החיצונה האוביקטיבית, עוזרת היא ג� כ� הסביבה כולה. ההכרה

כי התנועה . להוציא אל הפועל את היכולת הגנוזה בכח ההכרה
יא הולכת ה, לעילוי ההויה אינה סגורה בשו� עצ� מיוחד לבדו

וכפי הגודל של . תנועה זו ומתפשטת בכל ההיק� המתיחש לה
וכפי מדת הריחוק שהרצו� והיכולת המוסריי� , ההכרה המוסרית

כ� מכווני� ה� הדברי� הדוחקי� את הרוח , רחוקי� ה� ממנה
עד שה� מאחדי� את היכולת הרצו� ע� , ומביאי� אותו לשכלולו

רוח המתיחש לאלה במה שה� מעדני� ומעלי� את נטית ה, ההכרה
וה� ה� יסורי . אל אותו מרו� הפסגה שההכרה הגיעה כבר לה

ומכשירי� אותו להיות , ואת הגוי, המזככי� את האד�, הצדיקי�
, כיו� שהאד� נגש אל ההכרות הרוחניות. צדיק חסיד ישר ונאמ�

והיא מתשת כחו של , התושיה מתגלה עליו בכל עזה, נחלש כחו
צמאו� נורא לשלמות , ול� מתבלטי� אצלופגמיו המוסריי� כ, אד�

ואינו מוצא את נפשו בעלת יכולת להושיע , עליונה בוער אז בקרבו
תשות כח זו . את עצמה ממצרי שאול הרוחניי� שהיא נתונה בה�

, ומעממת את חריצות החקירה הבהירה, מזקת את בהירות השכל
י להיות איש ח, אשר כדי להוציא את התפקיד האנושי אל הפועל

אחר שעבר עליו הנחשול של , צרי� הוא, מכיר ובעל השכלה
ולהיות קשור בקשר רוחני אמי� ,  כחללהתאמ� בכ, החלישות

ואז ישוב לו מדי יו� ביומו אומ� . והסכמה חזקה לחיי� ההכריי�
במדה שתת� לו כח לטייל בפרדס הצפונות , לבב במדה נכונה

 .חיחות לבולשמרו מעבר מזה מכל נטיה גסה וז, העליונות
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יכולה היא , שכבר קדשו את כל כחותיה� ,אצל הצדיקי� הגדולי�
 וכל מה שהחכמה יותר מקושרת .המחשבה להיות נובעת מהרצו�

היא יותר מאוששת ובנויה על פי , היא ע� הרצו� הפנימי שלה�
כי עיקר האמת מונח הוא בטבע , מעמק האמת היותר חסי�

המוטבעת עמוק בנפש� המלאה אור קודש מהיסוד , הקדושה
, וגבורי הקודש. חיי החיי�', אור ד,  מקור חיי אור העולמי�,העליו�

האמת היותר אמי� שלה� הוא , שגופ� כבר נתעלה למרומי הקודש
שהוא מורה שהאור החי של , המיוסד מהעומק של הטבע הגופני

 . �כולגות יהאמת הוא מותא� בכל המדר
, וח תדירית היא להשוות את השכל והרצו� במשקל אחדעבודת ר

ואת האחרונה , ואת שניה� ע� ההרגשה הפנימית ,לצד העילוי
 .עמ�

 ‚Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰ˆ( 

ycwa zebxcnd lk zn`zd 

יכולה היא , שכבר קדשו את כל כחותיה� ,אצל הצדיקי� הגדולי�
יותר מקושרת וכל מה שהחכמה , המחשבה להיות נובעת מהרצו�

היא יותר מאוששת ובנויה על פי , היא ע� הרצו� הפנימי שלה�
כי עיקר האמת מונח הוא בטבע , מעמק האמת היותר חסי�

המלאה אור קודש מהיסוד , המוטבעת עמוק בנפש�, הקדושה
, וגבורי הקודש. חיי החיי�', אור ד, העליו� מקור חיי אור העולמי�

האמת היותר אמי� שלה� הוא , שגופ� כבר נתעלה למרומי הקודש
שהאור החי של , שהוא מורה, המיוסד מהעומק של הטבע הגופני
עבודת רוח תדירית היא . כול�האמת הוא מותא� בכל המדרגות 

ואת שניה�  ,לצד העילוי, להשוות את השכל והרצו� במשקל אחד
 .ואת האחרונה עמ�, ע� ההרגשה הפנימית
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,  כל מעשיה� ה� מאוחדי� ע� מחשבותיה�, האציליותהנשמות
 mixac עד שאי� המעשי�, והאחדות היא בה� גדולה מאד

כי א� ה� גילויי חיי� , סימבוליי� להזכיר על יד� את המחשבות
כפי אותו הגילוי , שה� מתגלי� בהער� של העול� המעשי, ממש

וכל . ממש שהמחשבות ה� מתגלות בהעול� השכלי המחשבתי
 מופיע מתולדות האחדות ,אר והיופי הקדוש והמרומ� הזההפ

כ� ושהאורות והכלי� ה� מת, העליונה והמופלאה שברו� האצילות
, איהו וחייוהי וגרמוהי חד בהו�, מסוג אחד ומעני� אחד, אחד

 . לעד ולעולמי עולמי�, נאמני� ונחמדי�,ודבריו חיי� וקיימי�

 „Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Âˆ( 

ecg`dzeliv`a z 

, הנשמות האציליות כל מעשיה� ה� מאוחדי� ע� מחשבותיה�
, עד שאי� המעשי� סימבוליי�, והאחדות היא בה� גדולה מאד

שה� , כי א� ה� גילויי חיי� ממש, להזכיר על יד� את המחשבות
כפי אותו הגילוי ממש , מתגלי� בהער� של העול� המעשי

וכל הפאר . תישהמחשבות ה� מתגלות בהעול� השכלי המחשב
והיופי הקדוש והמרומ� הזה מופיע מתולדות האחדות העליונה 

, שהאורות והכלי� ה� מתכ� אחד, והמופלאה שברו� האצילות
ודבריו , איהו וחייוהי וגרמוהי חד בהו�, מסוג אחד ומעני� אחד

 .חיי� וקיימי� נאמני� ונחמדי� לעד ולעולמי עולמי�
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לפי מה שהאצילות הפנימית , ה שהאד� מקודש הוא בדרכיולפי מ
, ככה מוצא הוא את העליוניות של הכרת השכל, מתגברת בקרבו

רות יורוח הח, והוא מתאשר במתת חלקו, הערתו ודחיפתו הפנימית
והרי מתעלה מעל כל השפלות של כל הקדרות . מתגבר בקרבו

וחופשה , רני של הדמיו� החמתחתיוהמתרומ� הוא מעל , העולמית
מתו� האספקלריא המאירה של הערת . ניתנה לו מכל שעבודיו

והמעי� , על כל מצוה ותורה, ק כתובחהרי הוא מצי� על כל , השכל
להאדיר את תוכ� , ונחליו הולכי� ושוטפי�, האלהי הומה בקרבו

 . אדירות אי� ק�,חייו הרוחניי� האמתיי�

 ‰Ò ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Êˆ( 

 zexigdziliv`d 

לפי מה שהאצילות הפנימית , לפי מה שהאד� מקודש הוא בדרכיו
, ככה מוצא הוא את העליוניות של הכרת השכל, מתגברת בקרבו

ורוח החרות , והוא מתאשר במתת חלקו, הערתו ודחיפתו הפנימית
של כל הקדרות , והרי מתעלה מעל כל השפלות. מתגבר בקרבו

וחופשה , של הדמיו� החמרני חתחתיומתרומ� הוא מעל , העולמית
מתו� האספקלריא המאירה של הערת . ניתנה לו מכל שעבודיו

, על כל מצוה ותורה, הרי הוא מצי� על כל חוק כתוב, השכל
להאדיר את , ונחליו הולכי� ושוטפי�, והמעי� האלהי הומה בקרבו

� .תוכ� חייו הרוחניי� האמתיי� אדירות אי� ק
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, ומעלה אותו למרומי הטוב, כל מה שהאד� מקדש יותר את רצונו
שיסודה , ככה זורחת בקרבו האורה של ההכרה האלהית העליונה

שהוא ,  בחופש גמור,העליו� הוא הכרת השלטו� העצמי האלהי
 . שכל התוארי� בו כלולי�, תוכ� הרצו� המוחלט

רי החפ� הול� ונמש� אח. הסתכלות החכמה מביאה לקדושה
כשהיא מבררת את עצמה מעומק , וההכרה כשהיא מתעלה, ההכרה
משתרע לאי� תכלית , היא מוצאה עול� מלא שאיפת קודש, יסודה

והיא בתוכו שרויה כמרכז של נקודה בתו� עיגול רחב , מכל צדדיה
 .לאי� סו�

 ÂÒ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Áˆ( 

hlg ªnd oevxd zxkd 

, ומעלה אותו למרומי הטוב, ונוכל מה שהאד� מקדש יותר את רצ
שיסודה , ככה זורחת בקרבו האורה של ההכרה האלהית העליונה
שהוא תוכ� , העליו� הוא הכרת השלטו� העצמי האלהי בחופש גמור

הסתכלות החכמה . שכל התוארי� בו כלולי�, הרצו� המוחלט
וההכרה כשהיא , החפ� הול� ונמש� אחרי ההכרה. מביאה לקדושה

היא מוצאה עול� , יא מבררת את עצמה מעומק יסודהכשה, מתעלה
והיא בתוכו , משתרע לאי� תכלית מכל צדדיה, מלא שאיפת קודש

 .שרויה כמרכז של נקודה בתו� עיגול רחב לאי� סו�

738

ÂÚ¯ ‰ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

, אל שורש חיי החיי�, בהתקרבות רצונית אל מקור החיי�
אצור כל יסוד ', קרב לד להת, בתו� לבב,בהתקרבות של חפ� פנימי

על כ� תיכ� כשדופק בלבו של אד� קול . חכמה וכל תפארת חיי�
 ואור חכמה מופיע ,הרי קו חיי� נמש� עליו', הרעיו� לקרבה אל ד

, וכל מה שיוסי� רצו� קדוש עליו� זה כח ואומ� רצוני פנימי. עליו
והקיר המבדיל בי� , הרי הוא מתקרב בכל מהותו אל יסוד המציאות

המלא , מלאת כח עליו�, מימות המחשבה ושלמותה ביסוד היצירהת
לי החיי� להרעיונות וצ, ובי� פזורי המחשבות, האומר ועושה, עול�

ונמצא  189.הוא מתבטל ונהרס, שמתהוי� בחוג נפשו הפרטית
, כל מחשבותיו, שכל הגיוני לבבו, שהוא הול� על דר� אורה כזו

כמה שיהיה הוא מעט , זה' מח דוצ. יביעו'  דבר ד,דבוריו ופעולותיו
כמה שיהיה מוק� בקוצי� וברקני� הסובבי� את השושנה , הכמות

אי� לתאר ואי� להערי� בכל ער� ושיעור מוגבל את יקרת , העליונה
על כ� יקר מכל הו� הוא הרעיו� האלהי אשר באד� החפ� . ערכו

כל , כל התורה וכל החכמה. המתעורר וחי בתוכו, להתקרב אל קונו
להצמיח וללבלב פרח ' אינ� אלא טל מאת ד, È˘Â˙‰ ÏÎ‰מוסר וה

ויעשה פרי , יפרח פרח ויצי� צי�, שישגה ויעשה חיל, נחמד זה
 .ויאמר אד� א� פרי לצדיק, תנובה

 ÊÒ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ëˆ( 

yecwd oevxd 

, אל שורש חיי החיי�, בהתקרבות רצונית אל מקור החיי�
אצור כל יסוד ',  בתו� לבב להתקרב לדבהתקרבות של חפ� פנימי

על כ� תיכ� כשדופק בלבו של אד� קול . חכמה וכל תפארת חיי�
הרי קו חיי� נמש� עליו ואור חכמה מופיע ', הרעיו� לקרבה אל ד

, וכל מה שיוסי� רצו� קדוש עליו� זה כח ואומ� רצוני פנימי. עליו
המבדיל בי� והקיר , הרי הוא מתקרב בכל מהותו אל יסוד המציאות

המלא , מלאת כח עליו�, תמימות המחשבה ושלמותה ביסוד היצירה
לי לוצ, הרעיונות, ובי� פזורי המחשבות, האומר ועושה, עול�

ונמצא  .הוא מתבטל ונהרס, החיי� שמתהוי� בחוג נפשו הפרטית
, כל מחשבותיו, שכל הגיוני לבבו, שהוא הול� על דר� אורה כזו

כמה שיהיה הוא מעט , זה' וצמח ד. יביעו' דבוריו ופעולותיו דבר ד
הסובבי� את השושנה , כמה שיהיה מוק� בקוצי� וברקני�, הכמות

אי� לתאר ואי� להערי� בכל ער� ושיעור מוגבל את יקרת , העליונה
החפ� , על כ� יקר מכל הו� הוא הרעיו� האלהי אשר באד�. ערכו

כל , ל החכמהכל התורה וכ. המתעורר וחי בתוכו, להתקרב אל קונו
להצמיח וללבלב פרח ' אינ� אלא טל מאת ד, ‰ÚÓ˘‰המוסר ו
ויעשה פרי , יפרח פרח ויצי� צי�, שישגה ויעשה חיל, נחמד זה

 .ויאמר אד� א� פרי לצדיק, תנובה
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ה� ממזגי� את העול� כולו ,  ועצ� החיי� של צדיקי�,אור התורה
החיי� בכל עת ורגע את התוכ� הקיי� נותני� ל, במזג קדוש ועדי�

בי� , ההול� וחודר יותר בפעולתו לפי רבות התפשטות הנהרתו, שלו
שה� החכמי� , בעומק החיי� של הנושאי� הרוחניי� בעצמ�

, בי� בכל הסביבה,  בעלי הרצו� הקדוש והטוב של החיי�,הצדיקי�
ההולכת ומכרת יותר ויותר את התביעה של הישרות הפנימית 

, הכונניות, המלחמות, התנועות, כל הדעות. יה ובחיי�שבהו
כול� כאחד , השאיפות החברותיות והאישיות, והספרויות, המכונות

הולכי� ומכשירי� את החיי� אי� להספג ולהחדר בה� אותו האור 
זהו אור� . שהקודש העליו� חי במלא חופשו הנאדר בתוכו, הרענ�

, בגבורת טהרה של מעלהחמושי� , גבורי כח עליוני�, של צדיקי�
כמו שה� מופיעי� ממקור� , בגבורת קודש של זיו החיי� והדר�

 .המלא זוהר ומצוחצח עדני�

 ÁÒ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '˜( 

yecwd oevxd ilra 

ה� ממזגי� את העול� כולו , אור התורה ועצ� החיי� של צדיקי�
 הקיי� נותני� להחיי� בכל עת ורגע את התוכ�, במזג קדוש ועדי�

, לפי רבות התפשטות הנהרתו, ההול� וחודר יותר בפעולתו, שלו
שה� החכמי� , בי� בעומק החיי� של הנושאי� הרוחניי� בעצמ�

, בי� בכל הסביבה, הצדיקי� בעלי הרצו� הקדוש והטוב של החיי�
ההולכת ומכרת יותר ויותר את התביעה של הישרות הפנימית 

, הכונניות, המלחמות, ותהתנוע, כל הדעות. שבהויה ובחיי�
כול� כאחד , השאיפות החברותיות והאישיות, והספרויות, המכונות

הולכי� ומכשירי� את החיי� אי� להספג ולהחדר בה� אותו האור 
זהו אור� . שהקודש העליו� חי במלא חופשו הנאדר בתוכו, הרענ�

, חמושי� בגבורת טהרה של מעלה, גבורי כח עליוני�, של צדיקי�
כמו שה� מופיעי� ממקור� , ת קודש של זיו החיי� והדר�בגבור

 .ומצוחצח עדני�, המלא זוהר
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על כל שעור , המשפיעי� על כל החיי�, כשבאי� למדת רזי עול�
 חיי תוהארמתאחדת הארת הנשמה ע� , ועל כל הכחות,הקומה

 ËÒ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)Â‡‰¯"ÓÚ ‚ ˜ '‡˜( 

di ¥obde dnypd zx`d 

על כל שעור , המשפיעי� על כל החיי�, כשבאי� למדת רזי עול�
 חייהארתמתאחדת הארת הנשמה ע� , ועל כל הכחות,הקומה
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ל חשק  ש,והד� מתפעל ג� הוא מהתנועה הרוחנית העליונה, הגויה
ובזה יורד , הנשמה באצילות אידיאלי חפציה המתוארי� בפנימיותה

, וכחות החומר מתרענני�, כח חיי� גדול מאד ג� בתו� מפלי הבשר
ובזה מתכפלת חובת הקדושה . ונעשי� פועלי� בפועל חיי� מלא

וזאת .  בכל עומק הציור שהיכולת יכולה להשיגו,והדבקות האלהית
שעליה , תמיד' ושי� המתהלכי� לפני דהיא תורת השימור של הקד

 שלקחו , אותה המערכה של חילופי מדריגות הקודשלבנויה היא כ
ובפרטיות� , מטהרת חולי� עד טהרת חטאת, עמדת� בפועל

הבאה בפועל בכל , מתחטבת היא תוצאת החסידות המיוחדה
 .איש לפי מעלתו', הליכות החיי� המיוחדי� לנגשי� אל ד

והד� מתפעל ג� הוא מהתנועה הרוחנית העליונה של חשק , הגויה
ובזה , המתוארי� בפנימיותה, הנשמה באצילות אידיאלי חפציה

וכחות החומר , ח חיי� גדול מאד ג� בתו� מפלי הבשריורד כ
ובזה מתכפלת חובת . ונעשי� פועלי� בפועל חיי� מלא, מתרענני�

שהיכולת יכולה , הקדושה והדבקות האלהית בכל עומק הציור
' המתהלכי� לפני ד, וזאת היא תורת השימור של הקדושי�. להשיגו

לופי מדריגות  אותה המערכה של חילשעליה בנויה היא כ, תמיד
, מטהרת חולי� עד טהרת חטאת, הקודש שלקחו עמדת� בפועל

הבאה , ובפרטיות� מתחטבת היא תוצאת החסידות המיוחדה
איש לפי ', המיוחדי� לנגשי� אל ד, בפועל בכל הליכות החיי�

 .מעלתו
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שהוא תמצית , הטבע הגופני הוא כולו תמצית של הטבע המעשי
, ההופעה הרוחנית התדירה. בע הרוחני שלמעלה ממנומהט

היא מעלה את הטבע הגופני , תולדתה של ההסתכלות הצלולה
ותולדותיו בחיי� הפרטיי� , והרי הוא מתעד� ומתקדש, למקורו

עצ� הטבע . והכלליי� נראי� להאיר את מחשכי העול� כול�
 הגופני עולה בעת ההסתכלות למעלה רוממה מכפי מה שהוא בעת

 הוא ,ואחר כ� כשחוזר למקומו אחר ההסתכלות, הטמטו� השכלי
 .חוזר כבר מבוס� ומלא טוב

 Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·˜( 

iptebd rahd zeycwzd 

שהוא תמצית , הטבע הגופני הוא כולו תמצית של הטבע המעשי
, ההופעה הרוחנית התדירה. מהטבע הרוחני שלמעלה ממנו

היא מעלה את הטבע הגופני , להתולדתה של ההסתכלות הצלו
ותולדותיו בחיי� הפרטיי� , והרי הוא מתעד� ומתקדש, למקורו

עצ� הטבע . והכלליי� נראי� להאיר את מחשכי העול� כול�
הגופני עולה בעת ההסתכלות למעלה רוממה מכפי מה שהוא בעת 

ואחר כ� כשחוזר למקומו אחר ההסתכלות הוא , הטמטו� השכלי
 . ומלא טוב,חוזר כבר מבוס�
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וכל הרצונות שיש ,  וכל ההשגות שמבוססות על החושי�,הארציות
ה� נותני� את החומר שממנו יוצא אחר , לה� אחיזה ויחס עמה�

כ� אל הפועל אותו העז הרוחני שאנו מתחברי� עמו במערכות 
אנו וא� .  בהשגות ורצונות הנאצלות שמזדרחות בקרבנו,העליונות

הרינו משתמטי� , עולי� יותר ממקו� העמדה הראויה להקשבתנו
שיסוד� , ונאבדי� מאתנו כל אות� האימוצי�, מהבסיס הארצי

נותני� בנו , שה� בהתהפכ� למזגי� רוחניי�, בבסיסיות הגשמיות
, והננו מועפי� ונחלשי�, את הזיק של שלהבת החיי� הרוחניי�

 נעזב ,וק רצונו ואומ� רוחודי, בהירותו וברירותו, והעז הרוחני
הסוער עלינו ,  אומללי� אנו שרוי� אז בי� הרוחניות הגדול.ממנו

 וירדה תהומות בסערת ,והאניה שישבנו עליה נשברה, בהמו� גליו
ובכלל זה , או למהר אל החו�. ושני דרכי הצלה יש לנו. המשברי�

י עד כד, להחזיק באיזה שבר של האניה עד כדי המצאת ריוח והצלה
שתהיה , או אניה חדשה השטה בי� הגדול, פגישת אנית הצלה

הגיו� , דעת, אופקי� חדשי� של עבודה, נכונה להעלותנו עליה
מקושרי� באות� המחשבות והאידיאלי� הגדולי� , ומפעלי�

או להתרומ� כל כ� ברו� העילוי של הרוח , שנסתפגו בנו מאז
אזרחיות אמיתית עד כדי הקבעה של טבע עצמי ויסודי של , העליו�

כאחד התניני� הגדולי� דרי , להעשות מנוני ימא, בעול� הנאצל
,  מאור החיי� הגדול של הרוחניות האיתנה,שאז, הי� הקבועי�

והכל מתאי� יחד , מתהפ� כל העול� החומרי לאוצר רוח גדול
 . בעצת שלו�

 במדע .ר מדאיתלפעמי� הרוח נעשה חודר יותר מדאי ומעמיק יו
ובמוסר הוא מעיק על הלב , ת הפרטיות יותר מדאיהוא מנתח א

אז מרפאי� אותו . מחריד ומטיל מרה יותר מדאי, יותר מדאי
 ומשתמשי� בהשטחיות של החול במדע ,יונות החיצוניי�זבהח

וממזג את רוח החיי� ואור , ואז החול מתקדש ג� הוא, ובמוסר
 וחוזרת ההתעמקות והחדירה להיות ,השמחה שבה במשקל נאה

שממנה באות הסגולות של מאור , וארה ובריאה בצורה מתוקנתמ
המתלוות תמיד ע� כל אופי של רוחניות , פני� ושמחת לב

 .משוכללה

 ‡Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚˜-„˜( 

zelv`pl ivx`d qiqad 

וכל הרצונות שיש , הארציות וכל ההשגות שמבוססות על החושי�
שממנו יוצא אחר , החומרה� נותני� את , לה� אחיזה ויחס עמה�

שאנו מתחברי� עמו במערכות , כ� אל הפועל אותו העז הרוחני
וא� אנו . שמזדרחות בקרבנו, העליונות בהשגות ורצונות הנאצלות

הרינו משתמטי� , עולי� יותר ממקו� העמדה הראויה להקשבתנו
שיסוד� , ונאבדי� מאתנו כל אות� האימוצי�, מהבסיס הארצי

נותני� בנו , שה� בהתהפכ� למזגי� רוחניי�, תבבסיסיות הגשמיו
, והננו מועפי� ונחלשי�, את הזיק של שלהבת החיי� הרוחניי�

דיוק רצונו ואומ� רוחו נעזב , בהירותו וברירותו, והעז הרוחני
הסוער עלינו ,  אומללי� אנו שרוי� אז בי� הרוחניות הגדול.ממנו

 תהומות בסערת והאניה שישבנו עליה נשברה וירדה, בהמו� גליו
ובכלל זה , או למהר אל החו�. ושני דרכי הצלה יש לנו. המשברי�

עד כדי , להחזיק באיזה שבר של האניה עד כדי המצאת ריוח והצלה
שתהיה , השטה בי� הגדול, או אניה חדשה, פגישת אנית הצלה

הגיו� , דעת, אופקי� חדשי� של עבודה, נכונה להעלותנו עליה
, אות� המחשבות והאידיאלי� הגדולי�מקושרי� ב, ומפעלי�

או להתרומ� כל כ� ברו� העילוי של הרוח , שנסתפגו בנו מאז
עד כדי הקבעה של טבע עצמי ויסודי של אזרחיות אמיתית , העליו�

דרי , כאחד התניני� הגדולי�, להעשות מנוני ימא, בעול� הנאצל
, שאז מאור החיי� הגדול של הרוחניות האיתנה, הי� הקבועי�

והכל מתאי� יחד , מתהפ� כל העול� החומרי לאוצר רוח גדול
ר תומעמיק יו, לפעמי� הרוח נעשה חודר יותר מדאי. בעצת שלו�

ובמוסר הוא מעיק , במדע הוא מנתח את הפרטיות יותר מדאי, מדאי
אז מרפאי� . מחריד ומטיל מרה יותר מדאי, על הלב יותר מדאי

, בהשטחיות של החוליונות החיצוניי� ומשתמשי� זאותו בהח
, וממזג את רוח החיי�, ואז החול מתקדש ג� הוא, במדע ובמוסר

וחוזרת ההתעמקות והחדירה . ואור השמחה שבה במשקל נאה
שממנה באות הסגולות של , להיות מוארה ובריאה בצורה מתוקנת

המתלוות תמיד ע� כל אופי של רוחניות , מאור פני� ושמחת לב
 .משוכללה
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מפני שהיא נובעת ממקור היותר משחת , שנואה היא העצבות
בעל  xevi בהתגלותו בתור ,הידיעה שהאד�. שבדעות וברגשות

האושר שלו הוא , אופיו משתל� כולו בנקודת רצונו דוקא, רצו�
שלב כל אד� כל כ� , כל קוי האושר וההצלחות הרוממות, רצו� טוב

נקודת , מנקודת חיי� מלאי� זואינ� כי א� תולדות , עורג לה�
ובתוכ� זה דומה האד� בחופשו  , הקדוש והבהיר,הרצו� הטוב

 כשידיעה � בחפצו המקי� והחפשי מכל מועקה, ליוצר כל, ליוצרו
מסולק מכל , מיד מוצא האד� את עצמו מלא חדוה, זו מתבררת

, הוא מכיר שהוא אינו צרי� כי א� לאמ� את רצונו לטוב. עצבות
הרי הוא , ותיכ� כשרצונו מתעלה,  בידו בכל עת ורגעוזה מסור

ואי� . ות בו מתעלות עמויוכל הספירות העולמיות התלוי, מתעלה
עושר , א� טובת הטובות, לא יהיה האד� מלא תמיד עז וחדוה

 ·Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰˜(
iytegd oevxd zgny 

מפני שהיא נובעת ממקור היותר משחת , שנואה היא העצבות
, שהאד� בהתגלותו בתור בעל רצו�, הידיעה. שבדעות וברגשות

צו� האושר שלו הוא ר, אופיו משתל� כולו בנקודת רצונו דוקא
שלב כל אד� כל כ� עורג , כל קוי האושר וההצלחות הרוממות, טוב
נקודת הרצו� , אינ� כי א� תולדות מנקודת חיי� מלאי� זו, לה�

, ובתוכ� זה דומה האד� בחופשו ליוצרו ,הטוב הקדוש והבהיר
כשידיעה זו , בחפצו המקי� והחפשי מכל מועקה, ליוצר כל

מסולק מכל , א חדוהמיד מוצא האד� את עצמו מל, מתבררת
, הוא מכיר שהוא אינו צרי� כי א� לאמ� את רצונו לטוב. עצבות

הרי הוא , ותיכ� כשרצונו מתעלה, וזה מסור בידו בכל עת ורגע
ואי� . וכל הספירות העולמיות התלויות בו מתעלות עמו, מתעלה

עושר,א� טובת הטובות, לא יהיה האד� מלא תמיד עז וחדוה
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והוא מושל בכל , מסור ונתו� בידו, הצלחת ההצלחות, העשירות
 המחשבה .המכמני� הנפלאי� האצורי� באוצר נחמד ושמ� זה

ממה שהוא חו� , לתו של האד�ושהאושר תלוי במה שהוא חו� ליכ
רשעות וסכלות היא , איהמחשבת פגול , להוייתו וחו� לרצונו

 וכל המדות ,והיא מעוררת את כל התכונות השפלות. מרופדת
 ,חכמתו, אורו וישעו, וטובו' שכחת ד, הרעות שביסוד הרשעה

וגילו ' שמחו בד,  תמידעל כ� ישרי לב שמחי�. חסדו וגבורתו
 . והרנינו כל ישרי לב,צדיקי�

והוא מושל בכל , מסור ונתו� בידו, הצלחותהצלחת ה, העשירות
המחשבה . המכמני� הנפלאי� האצורי� באוצר נחמד ושמ� זה

ממה שהוא חו� , שהאושר תלוי במה שהוא חו� ליכלתו של האד�
רשעות וסכלות היא , הואמחשבת פגול , וחו� לרצונו, להוייתו
והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל המדות הרעות . מרופדת

חכמתו חסדו , אורו וישעו, וטובו' שכחת ד, שביסוד הרשעה
וגילו צדיקי� ' שמחו בד, על כ� ישרי לב שמחי� תמיד. וגבורתו

 .והרנינו כל ישרי לב
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לפי ,  הוא רק יחושי,ההבדל בי� דברי קדושה לדברי� בטלי�
 אפשר לה לההשקפה שתתעלה עד כדי הכרה. השקפתנו המוגבלה

,  אל תהי מפליג לכל דבר.וציור פנימי של מקומ� של כל הדברי�
, כשיגדל הכח של כבוד הבריות. שאי� ל� דבר שאי� לו מקו�

אז , תי בחיי�יכשהאל תהי בז לכל אד� ימצא את מקומו האמ
, וכל הדברי� הבטלי� יתעלו, ימצאו ג� כ� כל הדברי� את מקומ�

, מדתו של יצחק, ח" השייסוד. יצאו מכלל ארור ויבאו לכלל ברו�
וא יסוד התגלות קדושת הש, ר"העומדת למעלה ג� ממדרגת שי

החובק , ר"שהוא למעלה מזמ, רצו�, יכולת, שכל, ר אל"שי, ישראל
 במקו� שכל .ולא את עוצ� מקוריותו, רק את ההמשכות של השיר

הממולא , במקו� רצו� אדיר, במקו� יכולת באה מחשבה, בא זכרו�
שהוא מתחיה רק , בא רצו� קלוש, כולת המוחלטהאור השכל והי

והציור לחשוב על דבר אידיאלי , מהשפעת הזכרו� של העבר
להוציא� אל , באפס כל גבורה להגשימ�, היכולת בתשות כח

והעתיד ,  החיי� כולו�אבל ג� הרצו� הוא רק סעי� קט� מע. הפועל
בהתעלות כל החול אל , הול� לקראת התהוות החיי� בשלימות�

עכשיו תורה נתתי . Ê‡Ó אל הנשגב והמרומ� � כל הבטל, הקודש
, יכולת, שכל, ח"זהו יסוד שי. לעתיד לבא חיי� אני נות� לכ�, לכ�
אבל ההדרכה אל .  כי עדותי� שיחה לי,מכל מלמדי השכלתי, חיי�

המבדיל בי� הטוב , מעלה רוממה זו היא בנצירת הדר� המכשיר
,  האור החי השבוי במעמק הרעשהוא מרומ� ומשגב את, ובי� הרע

מכל ארח רע כלאתי רגלי למע� אשמר . ומשלב הכל אל הטוב
 .תנייממשפטי� לא סרתי כי אתה הור, דבר�

 ‚Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â˜-Ê˜( 
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לפי , ההבדל בי� דברי קדושה לדברי� בטלי� הוא רק יחושי
די הכרה אפשר לה לההשקפה שתתעלה עד כ. השקפתנו המוגבלה

, אל תהי מפליג לכל דבר, וציור פנימי של מקומ� של כל הדברי�
, כשיגדל הכח של כבוד הבריות. שאי� ל� דבר שאי� לו מקו�

אז ימצאו , כשהאל תהי בז לכל אד� ימצא את מקומו האמתי בחיי�
יצאו , וכל הדברי� הבטלי� יתעלו, ג� כ� כל הדברי� את מקומ�

, מדתו של יצחק, יסוד השיח. �ויבאו לכלל ברו, מכלל ארור
וא יסוד התגלות קדושת הש, העומדת למעלה ג� ממדרגת שיר

החובק רק , שהוא למעלה מזמר, רצו�, יכולת, שכל, שיר אל, ישראל
במקו� שכל בא , ולא את עוצ� מקוריותו, את ההמשכות של השיר

הממולא אור , במקו� רצו� אדיר, במקו� יכולת באה מחשבה, זכרו�
שהוא מתחיה רק , בא רצו� קלוש, והיכולת המוחלטההשכל 

והציור לחשוב על דבר אידיאלי , של העבר, מהשפעת הזכרו�
להוציא� אל , באפס כל גבורה להגשימ�, בתשות כח, היכולת
והעתיד ,  החיי� כולו�אבל ג� הרצו� הוא רק סעי� קט� מע. הפועל

ל אל בהתעלות כל החו, הול� לקראת התהוות החיי� בשלימות�
עכשיו תורה נתתי . Ó‡„כל הבטל אל הנשגב והמרומ� , הקודש

, יכולת, שכל, זהו יסוד שיח. לעתיד לבא חיי� אני נות� לכ�, לכ�
אבל ההדרכה אל . מכל מלמדי השכלתי כי עדותי� שיחה לי, חיי�

המבדיל בי� הטוב , מעלה רוממה זו היא בנצירת הדר� המכשיר
, השבוי במעמק הרע, ת האור החישהוא מרומ� ומשגב א, ובי� הרע

מכל ארח רע כלאתי רגלי למע� אשמר . ומשלב הכל אל הטוב
 .ממשפטי� לא סרתי כי אתה הורתני, דבר�
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האמונה האלהית מבארת את הגודל והעז שיש לרצו� האד� 
שכמוב� לא יתבאר הדבר בבירור , לכשישתל� בכל מילואו, והכרתו

לפי מדת הגודל היותר ,  ידי ידיעה שלמה בכל היש כולוכי א� על
 .'באה מדעת מעשי ד' שדעת ד, ונשאר לעול� החק. אפשרית

לעשות חטיבה כללית מכל , והאמונה היא מקפת את כל הידיעות
, ובזה היא נותנת חיי� נצחיי� לכל הזוכי� לאורה, הפרטי� כול�

ברה ואת חיי את חיי הח, והיא מחיה בלשד פנימיותה את המוסר
, כש� שהיא מחיה את כל העולמי� כול� מראש ועד סו�, היחיד

 צדיק ,שנאמר עליו בצדק, צדיק עליו�, שכול� יחד הנ� אד� אצילי
 שואב הוא את אור צדקו , הפרטי,והצדיק היחידי. באמונתו יחיה

 ,הכולל כל היצור כולו, משפעת טל צדיק עליו� של אד� עילאה זה
, אשר כל רעיו� לא יכילהו, ופועל טוב נפלאכולו ביחד שוא� ש

 , וכל נשמה ועול�,וכל עד� וג�, ומנובלות אורו כל טוב נמצא
עד כדי לת� מלכות , רוח גבורה וקדושה, מתמלא רוח חיי עדני�

גבורה לגבורי� וצדק , שירה לשרי�, נבואה לנביאי�, למלכי�
 .לצדיקי�

 „Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê˜( 
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האמונה האלהית מבארת את הגודל והעז שיש לרצו� האד� 
שכמוב� לא יתבאר הדבר בבירור , לכשישתל� בכל מילואו, והכרתו

לפי מדת הגודל היותר , כי א� על ידי ידיעה שלמה בכל היש כולו
', באה מדעת מעשי ד' שדעת ד, ונשאר לעול� החק. אפשרית

ות חטיבה כללית מכל לעש, והאמונה היא מקפת את כל הידיעות
, ובזה היא נותנת חיי� נצחיי� לכל הזוכי� לאורה, הפרטי� כול�

ואת חיי , את חיי החברה, והיא מחיה בלשד פנימיותה את המוסר
, מראש ועד סו�, כש� שהיא מחיה את כל העולמי� כול�, היחיד

שנאמר עליו בצדק צדיק , צדיק עליו�, שכול� יחד הנ� אד� אצילי
והצדיק היחידי הפרטי שואב הוא את אור צדקו . יהבאמונתו יח

הכולל כל היצור כולו , של אד� עילאה זה, משפעת טל צדיק עליו�
, אשר כל רעיו� לא יכילהו, ביחד שוא� ופועל טוב נפלא, שכולו

וכל נשמה ועול� . וכל עד� וג�, ומנובלות אורו כל טוב נמצא
 כדי לת� מלכות עד, רוח גבורה וקדושה, מתמלא רוח חיי עדני�

וצדק , גבורה לגבורי�, שירה לשרי�, נבואה לנביאי�, למלכי�
 .לצדיקי�
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כוללת כל , יורדת מעמקי תהומות, עומק האמונה בטבעיותה
שפרירי שחקי , ועולה מעלות עליונות, היצורי� וכל המעשי� כול�

 של רז רזי סגור חות�, סוד הכמוס, רו� וסוד שיח קודש קדשי�
. עובר' אשר ש� הנה ד,  קול דממה דקה,הקשבה חרישית, רזי�

 כל ספונת ,כל הגות, מתחתיה תבא הארת החכמה ע� כל מערכותיה
,  מפעל ומדה, משקל,כל חשבו�, הגיו� מבריק ברב זוהר זהרי דעה

כל הכרות עמקי עמקי� , כל תכנית כל יצור וכל הדומי עולמי�
 ,בצורה חטיבה, במשטר ומשקל, �וגבהי רוממי� באשר ה� ש

, הזרחת השקפת כל היש בשני גווני� מאירי� וחיי�. סידור וקצב
הופעת , חיי� וחיי חיי�, אור ואור מזהיר, אשר זה עולה על זה

רצו� אלוה בכל הודי , העולמי� בתור ההתגלות החפצית, הרצו�
העולמי� וכל היש , הופעת החכמה, וממנה אור מתאצל, סגולותיו

וכל הרזיות , מעי� האמונה. ור חכמת אלהי� ביפעת התגלותהבת
ומעי� , הול� ומפכה ממקור העד� של התגלות הרצו�, הנמזגת עמה

, לכל סעיפיה וכל עולמותיה,  ההשגה והחכמה,ההסתכלות, ההכרה

 ‰Ú ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Á˜-È˜(
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כוללת כל , יורדת מעמקי תהומות, עומק האמונה בטבעיותה
שפרירי שחקי , ועולה מעלות עליונות, � וכל המעשי� כול�היצורי

סוד הכמוס סגור חות� של רז רזי , וסוד שיח קודש קדשי�, רו�
. עובר' אשר ש� הנה ד, הקשבה חרישית קול דממה דקה, רזי�

כל הגות כל ספונת , מתחתיה תבא הארת החכמה ע� כל מערכותיה
כל , משקל מפעל ומדהכל חשבו� , הגיו� מבריק ברב זוהר זהרי דעה

כל הכרות עמקי עמקי� וגבהי , וכל הדומי עולמי�, תכנית כל יצור
בצורה חטיבה סידור , במשטר ומשקל, רוממי� באשר ה� ש�

אשר זה , מאירי� וחיי�, הזרחת השקפת כל היש בשני גווני�. וקצב
, הופעת הרצו�, וחיי חיי�, חיי�, ואור מזהיר, אור, עולה על זה
, בכל הודי סגולותיו, רצו� אלוה, ור ההתגלות החפציתהעולמי� בת

העולמי� וכל היש בתור , הופעת החכמה, וממנה אור מתאצל
וכל הרזיות הנמזגת , מעי� האמונה. ביפעת התגלותה, חכמת אלהי�

, ומעי� ההכרה, הול� ומפכה ממקור העד� של התגלות הרצו�, עמה
הרמי�, למותיהוכל עו, לכל סעיפיה, ההסתכלות ההשגה והחכמה
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, הכל מפכה הוא והומה, הרמי� רומי רו� והשפלי� שפלי שפל
, ר חכמת אלהי�שוט� ומתפלג ממקור ההתגלות ההויתית בתו

. יוצר וצר צורה, בינת אלהי� חיי�, המתלבשת בציורי צייר עולמי�
לא תוכל החכמה בהתגלותה להתאר� בכל אור� הרצו� בהוד אורות 

ולא תוכל להשפל , המכהה כל מאורות, ש� הנהרה העזה, יפעתו
מתעששת העי� . מתח אור אי� סו� לעמקי מעמקי�, ולהמתח כמוה

 לא ,ומעוצ� טוהר האויר המצוחצח,  וזוהרהרוחנית מרוב נוגה
מתדממת היא . וש� הרצו� שוא� זורח, תוכל הגות החכמה לעמוד
אשר הש� אלוה חכמה ולא חלק לה� , החכמה במקו� המחשכי�

 ,האמונה בכל רזיה. וש� הול� הרצו� בכל שטפיו ונמש�, בבינה
ד� פותח את י, במגמת הרצו� היא אגודה, באור אי� סו� היא אחוזה

אי� ק� לדרור העליו� אשר לכתר מלכות . ומשביע לכל חי רצו�
אי� צור� לשו� הגבלה , אשר לשט� הרצו� בכל מעמקיו, העליונה
לא חק של , אי� חסרו� ואי� מניעה, אי� חוש� ואי� צלמות, ומצרי�

למטה מיפעתה תופיע . ולא שו� העצרה ממלא כל טוב, הכרח
אי� , לולא חק מעכב. מהבמקו� אשר כבר קדמה התעלו, החכמה

 המכוונת נגד מעצורי� , לולא עצה ותושיה.חכמה מתבלטת
המלאה , אי� אור המחשבה, החוסמי� כיוונ� של מגמות אידיאליות

יוצא , משקלי הגיו� וקשרי סבות ואריגת עלילות במסכת עולמי�
�ומתלבשת בעדי , האמונה ביפעת הרצו� היא קשורה. ומתנוצ

מקור הרציונליות ,  לעי� כל נשמה להגלות,תפארת החכמה
ומקור המסתורי� בתור הגלותה , בהתגלות היצור בתור חכמת אל

 ,והגנוז בגלוי מתלבש, מלא גניזת קודש קדשי�, בתור רצונו
באה ומשחקת , שהוא נשמתה בקרבה, החכמה בתור גוית הרצו�

 כשהיא אובדת את ,האמונה. משחקת בתבל ארצו, לפניו בכל עת
א� תאחז רק במושג הגלוי של , יסוד התגלותה הרצוניתאת , מקורה

, ומפסקת את כח חייה העזיזי�, הרי היא אובדת את דרכה, החכמה
התגלות האמונה ואור . המלאי� חיי עולמי� וזיו אור נצחי נצחי�

הרצו� .  מקפת אור החסד המפורט על כל בשר וכל נשמה,רזי תורה
ת מדת השגחה כללית  והרציונליות מודד, כל ומלא כלתמקי� א
אלמלא אור . ומחלקות מנות לפי מדת ההשכלה שביצורי�, ופרטית
החוגר כחוט הסקרא בי� תחתית התגלות הרצו� , החכמה
, היו טובעי� בתהומות הרצו� במקו� רפשיו באי� מעמד, ותויועליונ

לא ,  ואילולי הרצו� המחיה כל.בהגלותו ביצורי� לפי עמדותיה�
ואפס כל תקוה וכל אושר , וחלטה בכל ההויההיה כל קשר ותמות מ
 הנער� והנקצב ביחד עושי� ה� את חטיבת .כליל כל שכיות חמדה

כל שוא� אור  ורזי שיח כל קודש מתהלכי� בהגיוני. כל הגדולות
, במלא שיגובה מחיה כל חי' וריח העליו� אשר ליראת ד, דעת

מדה ונחת אי� . ומקוה לכל תקוה, מבטחה לכל יציר ועושה עז
ושמחת , והלב נשא אל כפי�, מתמלאת כל נשמה במטמוני חדריה

הנה באה , פרי למאכל ועלה לתרופה, ורפואת כל מדוה עולמי�
נפשי חמדה . ידידי ידידות משכ� דבירו, וישר דברו' נאמ� ד. ונהיתה

, �ימדי דברי בכבוד� הומה לבי אל דוד, לדעת כל רז סוד� בצל יד�
ומלאות ה� . שמ� אכבד בשירי ידידותעל כ� אדבר ב� נכבדות ו

, ומרוות ה� הידידות שיקויי אמונת אומ�, הגות חכמה הנכבדות
 .היא אוצרו' יראת ד,  ודעתתוהיה אמונת עתי� חוס� ישועת חכמ

שוט� , הכל מפכה הוא והומה, והשפלי� שפלי שפל, רומי רו�
המתלבשת , בתור חכמת אלהי�, ומתפלג ממקור ההתגלות ההויתית

לא תוכל . יוצר וצר צורה, בינת אלהי� חיי�, בציורי צייר עולמי�
, בהוד אורות יפעתו, החכמה בהתגלותה להתאר� בכל אור� הרצו�

ולא תוכל להשפל ולהמתח , הה כל מאורותהמכ, ש� הנהרה העזה
מתעששת העי� הרוחנית . כמוה מתח אור אי� סו� לעמקי מעמקי�

ומעוצ� טוהר האויר המצוחצח לא תוכל הגות , מרוב נוגה וזוהר
מתדממת היא החכמה . וש� הרצו� שוא� זורח, החכמה לעמוד

, אשר הש� אלוה חכמה ולא חלק לה� בבינה, במקו� המחשכי�
האמונה בכל רזיה באור אי� . ל� הרצו� בכל שטפיו ונמש�וש� הו

פותח את יד� ומשביע , במגמת הרצו� היא אגודה, סו� היא אחוזה
, אשר לכתר מלכות העליונה, אי� ק� לדרור העליו�. לכל חי רצו�

, אי� צור� לשו� הגבלה ומצרי�, אשר לשט� הרצו� בכל מעמקיו
, לא חק של הכרח,  מניעהאי� חסרו� ואי�, אי� חוש� ואי� צלמות

, למטה מיפעתה תופיע החכמה. ולא שו� העצרה ממלא כל טוב
אי� חכמה , לולא חק מעכב. במקו� אשר כבר קדמה התעלומה

החוסמי� , לולא עצה ותושיה המכוונת נגד מעצורי�, מתבלטת
המלאה משקלי , אי� אור המחשבה, כיוונ� של מגמות אידיאליות

. יוצא ומתנוצ�, גת עלילות במסכת עולמי�וארי, הגיו� וקשרי סבות
ומתלבשת בעדי תפארת החכמה , האמונה ביפעת הרצו� היא קשורה

מקור הרציונליות בהתגלות היצור בתור , להגלות לעי� כל נשמה
מלא גניזת , ומקור המסתורי� בתור הגלותה בתור רצונו, חכמת אל

, רצו�החכמה בתור גוית ה. והגנוז בגלוי מתלבש, קודש קדשי�
משחקת בתבל , באה ומשחקת לפניו בכל עת, שהוא נשמתה בקרבה

את יסוד התגלותה , האמונה כשהיא אובדת את מקורה. ארצו
הרי היא אובדת , א� תאחז רק במושג הגלוי של החכמה, הרצונית

המלאי� חיי עולמי� וזיו , ומפסקת את כח חייה העזיזי�, את דרכה
ואור רזי תורה מקפת אור החסד התגלות האמונה . אור נצחי נצחי�

. ומלא כל,  כלתהרצו� מקי� א. המפורט על כל בשר וכל נשמה
ומחלקות מנות , והרציונליות מודדת מדת השגחה כללית ופרטית

החוגר כחוט , אלמלא אור החכמה. לפי מדת ההשכלה שביצורי�
היו טובעי� בתהומות , ועליונותוהסקרא בי� תחתית התגלות הרצו� 

בהגלותו ביצורי� לפי , מקו� רפשיו באי� מעמדהרצו� ב
לא היה כל קשר ותמות , המחיה כל, ואילולי הרצו�, עמדותיה�

וכל אושר כליל כל שכיות , ואפס כל תקוה, מוחלטה בכל ההויה
.  הנער� והנקצב ביחד עושי� ה� את חטיבת כל הגדולות.חמדה

וריח , ורזי שיח כל קודש מתהלכי� בהגיוני כל שוא� אור דעת
 ועושה עז, במלא שיגובה מחיה כל חי' העליו� אשר ליראת ד

ונחת אי� מידה מתמלאת כל . ומקוה לכל תקוה, מבטחה לכל יציר
 ושמחת עולמי�, והלב נשא אל כפי�, נשמה במטמוני חדריה

. הנה באה ונהיתה, פרי למאכל ועלה לתרופה, ורפואת כל מדוה
נפשי חמדה בצל .  דבירוידידי ידידות משכ�, וישר דברו' נאמ� ד

על כ� , מדי דברי בכבוד� הומה לבי אל דוד�, לדעת כל רז סוד� יד�
 ומלאות ה� הנכבדות. אדבר ב� נכבדות ושמ� אכבד בשירי ידידות

והיה אמונת , ומרוות ה� הידידות שיקויי אמונת אומ�, הגות חכמה
 .היא אוצרו' יראת ד,  ודעתתעתי� חוס� ישועת חכמ
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הול� ומתרחב הוא הבירור על דבר היחש שבי� , הול� ומתעמק
, לפי רוב בהירותה של הנשמה, י� מתחילי�יהיחוש. האד� ליוצרו

החדוה , פרחי הרצו�,  מציצי� ציצי התענוג.להניב את תנובת�
הגבורה והרוממות , האמת והענוה, העליצות הפנימית, והשמחה

והעז , החפ� בטוב ובשלמות,  הבריותהאהבה הכללית לכל, העדינה
חודרי� היחושי� ובאי� לתו� מעמקי . והבטחו� הנפשי הפנימי

חודרי� ובוקעי� ה� , מטהרי� ומצחצחי� את המדות, הנפש
מטהרי� ומקדשי� אותו באור , מעדני� אותו, בשרשי המזג הגופני

עד הסתעפותה של , עולי� ה� היחושי� עד מרומי השכל. קדש�
,  ומאירי� אותו באורו,עד לכח המשער העליו�, גיוניתהמחשבה הה

חוזרי� ומערבי� את כל כחות ,  ושבי� כדמות ברקי�190מתנוצצי�
, הכל מתמזג על ידי כח� של היחושי� האלהיי�. החיי� בתנועת�

ושבי� לחטיבה , מתאדרי� בגווניה�, שה� מסתעפי� ומתרבי�
, עליוני�מלאה עז וחיי� , מלאה הדרת קודש קדשי�, מאוחדה

הפלגי� , המעי� מתגבר והול�. מלכות וממשלה וחיקור די�
המו� גלי , שופכי� ה� את מימי שפע� זה לזה,מתפרצי� ומתגדלי�
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הול� ומתרחב הוא הבירור על דבר היחש שבי� , הול� ומתעמק
, לפי רוב בהירותה של הנשמה, היחושי� מתחילי�. האד� ליוצרו

החדוה , פרחי הרצו�, מציצי� ציצי התענוג, להניב את תנובת�
הגבורה והרוממות , האמת והענוה, העליצות הפנימית, והשמחה

והעז , החפ� בטוב ובשלמות, ריותהאהבה הכללית לכל הב, העדינה
חודרי� היחושי� ובאי� לתו� מעמקי . והבטחו� הנפשי הפנימי

חודרי� ובוקעי� ה� , מטהרי� ומצחצחי� את המדות, הנפש
מטהרי� ומקדשי� אותו באור , מעדני� אותו, בשרשי המזג הגופני

עד הסתעפותה של , עולי� ה� היחושי� עד מרומי השכל. קדש�
, עד לכח המשער העליו� ומאירי� אותו באורו, ניתהמחשבה ההגיו

חוזרי� ומערבי� את כל כחות , מתנוצצי� ושבי� כדמות ברקי�
, הכל מתמזג על ידי כח� של היחושי� האלהיי�. החיי� בתנועת�

ושבי� לחטיבה , מתאדרי� בגווניה�, שה� מסתעפי� ומתרבי�
, י�מלאה עז וחיי� עליונ, מלאה הדרת קודש קדשי�, מאוחדה

הפלגי� , המעי� מתגבר והול�. מלכות וממשלה וחיקור די�
המו� גלי,שופכי� ה� את מימי שפע� זה לזה, מתפרצי� ומתגדלי�
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 ,של שירת אל חיי�, ימי ימי� של דעת ותבונה, נוע� מתרבי�
מקולות מי� רבי� אדירי� משברי י� אדיר , הומי� בהמו� רבה

העולמות כול� , הנשמההעול� כולו מתאחד ע� . 'במרו� ד
האר� וכל אשר , המרומי� כול� מתמזגי� יחד, מתאחדי� בעולמו

סוקרי� ,  היצורי� כול� משוררי� ושמחי�.השמי� וכל צבא�, בה
אשר כבר , ה� את זיו העונג אשר בנשמתו של האד� אשר נזדככה

בקעה את ימי , פלסה לה מסילתה בתו� ערפלי כל העולמי�
ומשפעתה , זיו עליו� עליה נוהר, אור חיי�והיא מלאה , התעלומות

ברכת , קדושה וברכה,  גבורה, אהבה,חסד, מניקה היא לכל חיי�
ברכת אבי� , ברכת שדי� ורח�, ברכת תהו� רבצת תחת, שמי� מעל

 . ולקדקד נזיר אחיו, תהיינה לראש יוס�, ת הוריוגברו על ברכ

של שירת אל חיי� הומי� , ימי ימי� של דעת ותבונה, נוע� מתרבי�
. 'מקולות מי� רבי� אדירי� משברי י� אדיר במרו� ד, בהמו� רבה

 העולמות כול� מתאחדי� ,העול� כולו מתאחד ע� הנשמה
השמי� , האר� וכל אשר בה, המרומי� כול� מתמזגי� יחד, בעולמו

סוקרי� ה� את זיו , היצורי� כול� משוררי� ושמחי�, וכל צבא�
אשר כבר פלסה לה , אשר נזדככה, העונג אשר בנשמתו של האד�

והיא , בקעה את ימי התעלומות, מסילתה בתו� ערפלי כל העולמי�
ומשפעתה מניקה היא לכל , זיו עליו� עליה נוהר, יי�מלאה אור ח

ברכת , ברכת שמי� מעל, קדושה וברכה, חסד אהבה גבורה, חיי�
ברכת אבי� גברו על ברכת , ברכת שדי� ורח�, תהו� רבצת תחת

 . ולקדקד נזיר אחיו, תהיינה לראש יוס�, הורי
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וישות החיי� ,  אופי עצמייש, האישי והעולמי, רק לתוכ� הקודש
, וקל וחומר הרע,  אבל תוכ� החול.ממקוריות פנימיות עצמית

, ולא מהות רצו� עצמי, ולא תאוה עצמית, אי� לו אפי עצמי, הטמא
. כי א� דחיפה חיצונית המנענעת את הפעולות הגשמיות והרוחניות

ומושפעי� ,  הוא בקודש,העצמיות, האופיות, התאוה, ומקור החשק
 .אלהיכ� חיי� כלכ� היו�' ואת� הדבקי� בד.  כל הדבקי� בוממנו
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וישות החיי� , יש אופי עצמי, והעולמי, האישי, רק לתוכ� הקודש
, וקל וחומר הרע,  אבל תוכ� החול.ממקוריות פנימיות עצמית

, מהות רצו� עצמיולא , ולא תאוה עצמית, אי� לו אופי עצמי, הטמא
המנענעת את הפעולות הגשמיות , כי א� דחיפה חיצונית

, העצמיות הוא בקודש, האופיות, התאוה, ומקור החשק. והרוחניות
אלהיכ� חיי� ' ואת� הדבקי� בד. ומושפעי� ממנו כל הדבקי� בו

 .כלכ� היו�
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אפשר להחזירה לידי אי , ת בנפש ובעול�י העצמיות הפנימ�כשנפג
, מעלמא דחירו, תיקו� כי א� על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה

כתרי� ריעי� , שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, ובקדושה גדולה
שזה , הבאה מזמ� לזמ�, הארעית לא ההזדמנות .דלא מתפרשי�

ונמצא . בשעה שהפנימיות לא נפגמה, מספיק רק לטהרה חיצונית
הכל , התלויה בגילוי רזי תורה, ל יסוד הגאולהוכ, שפגמי הברית

שבא בסימ� , שמתעורר רצו� הנעל�, מתתק� ברז העצמיות הפנימית
.'רוח אפינו משיח ד, י�ידוד מל� ישראל חי וק, בכנסת ישראל, טוב

, וש� שבי� בתשובה, גולי� לחו� לאר� על ידי פגמי� של הפנימיות
 .האור היותר גנוזשזהו , כדי להוציא את האור מתו� החוש�

 שאי� בה משו� ,בהשגה של עבדות, וטועמי� מרירות פנימית מאד
אבל בתוכה אור עליו� מאיר , כי א� חרדה וקדרות, חירות גלוי

 .שעתיד להגלות גודל אורו בשיבת ציו�, בחסד של אהבה מסותרת

 ÁÚ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊË˜( 

ziniptd zeinvrd 

אי אפשר להחזירה , ת בנפש ובעול�י העצמיות הפנימכשנפגמה
מעלמא , לידי תיקו� כי א� על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה

כתרי� , שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, ובקדושה גדולה, דחירו
, הבאה מזמ� לזמ�, הארעאיתלא ההזדמנות , ריעי� דלא מתפרשי�

. בשעה שהפנימיות לא נפגמה, שזה מספיק רק לטהרה חיצונית
, התלויה בגילוי רזי תורה, וכל יסוד הגאולה, מצא שפגמי הבריתונ

שבא , שמתעורר רצו� הנעל�, הכל מתתק� ברז העצמיות הפנימית
רוח אפינו , דוד מל� ישראל חי וקי�, בכנסת ישראל, בסימ� טוב

וש� שבי� , גולי� לחו� לאר� על ידי פגמי� של הפנימיות. 'משיח ד
שזהו האור היותר ,  מתו� החוש�כדי להוציא את האור, בתשובה

בהשגה של עבדות שאי� בה , וטועמי� מרירות פנימית מאד, גנוז
אבל בתוכה אור עליו� , כי א� חרדה וקדרות, משו� חירות גלוי

שעתיד להגלות גודל אורו בשיבת , מאיר בחסד של אהבה מסותרת
 .ציו�

751

·È¯ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

והיא מדה , רמיה כלו�מי שהוא ממדת המלכות לית ליה מג
ראוי הוא אד� זה . שהחסרו� והיתרו� מתחברי� בה בנושא אחד

 ומכיר אי� דלית ,וכשהוא פונה אל הטוב, לספוג לתוכו את הכל
הרי הוא מוכ� להיות ממולא מכל טוב , ליה מגרמיה באמת כלו�

ויש . ואי� בו שו� סתירה, כל הצדדי�, כל התכונות, של כל המדות
 עד שהדברי� המתקבלי� בתוכו הרי ה� ,יות כל כ�בו עומק העצמ
כיו� שעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו אי� לו , עצמיותו ממש

הוא , ולא להשתקע בשינה, הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה. כלל
וחיבורו ויחושו לאר� . צרי� להזהר כמה דאפשר מטעמא דמותא

 הדר בחו�  הוא את התוכ� של כלשוח, ישראל הוא יחוש עצמי
 'כי גרשוני היו� מהסתפח בנחלת ד, לאר� דומה כמי שאי� לו אלוה

ונפשו עורגת בעומק התשוקה , לאמר ל� עבד אלהי� אחרי�
ומדה זו היא מדת כנסת . לאהבת קדושת האר� וצפיית ישועה

, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית, ישראל בעצ�
מרגישי� אי� , בקטנות�וה� מרגישי� , שה� ממעטי� עצמ� תמיד

שאינ� אלא כלי לקבל אור ושפע , שכל המילוי שבה� אינו עצמי
לת� , וג� המגמה היא תמיד מגמה השפעית, העליונה' מברכת ד

ומחשבת� של ישראל עומדת בראש כל . טר� לביתה וחק לנערותיה
שלזה , משורשת היא ומבוססת באור הימי� של החסד, המחשבות

יודעת היא את , שבת היא על עלי� תקיפי�אבל יו, היא עריגתה
יודעת היא את הרע עד כדי , הצור� ואת הער� של כל תכני הגבורה

 .המעמקת את אהבת הטוב, el שנאה עמוקה

 ËÚ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÈ˜-ÁÈ˜( 

l`xyi zqpka zeinvrd 

והיא מדה , מי שהוא ממדת המלכות לית ליה מגרמיה כלו�
ראוי הוא אד� זה . חברי� בה בנושא אחדשהחסרו� והיתרו� מת
וכשהוא פונה אל הטוב ומכיר אי� דלית ליה , לספוג לתוכו את הכל
של כל , הרי הוא מוכ� להיות ממולא מכל טוב, מגרמיה באמת כלו�

ויש בו . ואי� בו שו� סתירה, כל הצדדי�, כל התכונות, המדות
י ה� עומק העצמיות כל כ� עד שהדברי� המתקבלי� בתוכו הר

כיו� שעצמיות מיוחדת גדרית בפני עצמו אי� לו , עצמיותו ממש
הוא , ולא להשתקע בשינה, הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה. כלל

וחיבורו ויחושו לאר� . צרי� להזהר כמה דאפשר מטעמא דמותא
 הוא את התוכ� של כל הדר בחו� שוח, ישראל הוא יחוש עצמי

 'י גרשוני היו� מהסתפח בנחלת דכ, לאר� דומה כמי שאי� לו אלוה
ונפשו עורגת בעומק התשוקה , לאמר ל� עבד אלהי� אחרי�

ומדה זו היא מדת כנסת . לאהבת קדושת האר� וצפיית ישועה
, שהיא הטבעיות העצמית של האומה הישראלית, ישראל בעצ�

מרגישי� אי� , וה� מרגישי� בקטנות�, שה� ממעטי� עצמ� תמיד
שאינ� אלא כלי לקבל אור ושפע , נו עצמישכל המילוי שבה� אי

לת� , וג� המגמה היא תמיד מגמה השפעית, העליונה' מברכת ד
ומחשבת� של ישראל עומדת בראש כל . טר� לביתה וחק לנערותיה

שלזה , משורשת היא ומבוססת באור הימי� של החסד, המחשבות
יודעת היא את , אבל יושבת היא על עלי� תקיפי�, היא עריגתה

עד כדי , יודעת היא את הרע, ור� ואת הער� של כל תכני הגבורההצ
 .המעמקת את אהבת הטוב, שנאה עמוקה
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מזיו הנשגב מתאצל , מתרומ� הוא האד� כשעוסק בדברי� נשגבי�
שמזהיר את העצמיות הנפשית של , על העוסק בה� ציור פנימי

וזה נוהג בכל . וכיותועד שהשיגוב מתעצ� בת, ההוגה והמצייר
בכל חכמה וסדר , בכל הוד מוסרי גדול, בכל יופי נעלה, נשגב גלוי

האור הנשגב בה� , בתורה ובמצוות, ובדברי� האלהיי�. מפואר
שרק קוי� , בצורה של חיי� אדירי�, חבוי וטמו�,אצור וגנוז

 Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÈ˜(
dabypd zeinvrd 

מזיו הנשגב מתאצל , ק בדברי� נשגבי�מתרומ� הוא האד� כשעוס
שמזהיר את העצמיות הנפשית של , על העוסק בה� ציור פנימי

וזה נוהג בכל . עד שהשיגוב מתעצ� בתוכיותו, ההוגה והמצייר
בכל חכמה וסדר , בכל הוד מוסרי גדול, בכל יופי נעלה, נשגב גלוי

האור הנשגב בה� , בתורה ובמצוות, ובדברי� האלהיי�. מפואר
שרק קוי�, בצורה של חיי� אדירי�,חבוי וטמו�, אצור וגנוז
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וזיו� המתגלה תלוי הוא , וניצוצות יוצאי� מה� ללב העוסק בגלוי
אבל . לפי מדת רוחו וטהרתו של כל אחד, האיכותיבאופיו 

ההשתגבות הנשמתית אינה קשורה בהמדה הגלויה שבשיגוב 
אלא העצמיות משתגבת בפנימיות מהותה , האלהי שבמצוה ותורה

לפי אותה המדה הנאצלת שהנשגב העצמי שורה באורו בנושא 
על כ� אי� ק� ותכלית לאושר . הקדוש ההוא של אור התורה והמצוה

ואי� גבול לנעימות ששו� הקודש , הנשגב של עוסקי תורה ומצות
ורז זה של שמחת . השרויה ברוח הפנימי של כל המתחבר לקודש

 הוא המנשא את נשמת העול� ,המצות והעבודה האלהית
 .ישמחו השמי� ותגל האר�, לתעודתה

וזיו� המתגלה תלוי הוא , וניצוצות יוצאי� מה� ללב העוסק בגלוי
אבל . לפי מדת רוחו וטהרתו של כל אחד, באופיו האיכותי

ההשתגבות הנשמתית אינה קשורה בהמדה הגלויה שבשיגוב 
ימיות מהותה אלא העצמיות משתגבת בפנ, האלהי שבמצוה ותורה

שהנשגב העצמי שורה באורו בנושא , לפי אותה המדה הנאצלת
על כ� אי� ק� ותכלית לאושר . הקדוש ההוא של אור התורה והמצוה

, ואי� גבול לנעימות ששו� הקודש, הנשגב של עוסקי תורה ומצות
ורז זה של שמחת . השרויה ברוח הפנימי של כל המתחבר לקודש

, א המנשא את נשמת העול� לתעודתההמצות והעבודה האלהית הו
� .ישמחו השמי� ותגל האר
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וקל , אפילו של עצמו, את האופי העצמי אי אפשר לשו� אד� לדעת
אנו הולכי� . וקל וחומר של אומה, לא של יחיד, וחומר של זולתו

לכוי� , עסוקי� אנו בהשערות ובאומדנות, סביב להמרכז של הידיעה
וביחוד , שג� נסתרי� ברוב� ממנו, י�יי המעשי� הגלועל פ

ועל פי תעודות כאלו מדברי� אנו על דבר , סיבותיה� המסובכות
שידיעתנו בזה , מוכרחי� אנו להחליט. אופי מיוחד ונשמה מובדלה

 .והמשפט לאלהי� הוא, תלויה היא על בלימה

 ‡Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÈ˜( 

invrd itŸ`d zrici i` 

וקל , אפילו של עצמו, ת האופי העצמי אי אפשר לשו� אד� לדעתא
אנו הולכי� . וקל וחומר של אומה, לא של יחיד, וחומר של זולתו

לכוי� , עסוקי� אנו בהשערות ובאומדנות, סביב להמרכז של הידיעה
וביחוד , שג� נסתרי� ברוב� ממנו, על פי המעשי� הגלוי�

 כאלו מדברי� אנו על דבר ועל פי תעודות, סיבותיה� המסובכות
שידיעתנו בזה , מוכרחי� אנו להחליט. אופי מיוחד ונשמה מובדלה

 .והמשפט לאלהי� הוא, תלויה היא על בלימה
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 א� על פי שאינ� מובנות ,מסתכלי� בחביו� עז בהשגות רוממות
וחוזרי� , א� על פי שה� מפחידות מרוב איומ�, מפני רוב זהר�

 , ובמש� הזמ�.ליה� בהשפעת השכל המיושב אחרי עבור חזיונ�ע
חידוש , אומ� הנשמה והדר הקודש, ההשפעה השכלית והמוסרית

ומתגלה ,  יוצא מ� הכח אל הפועל,הרוח ושלמות המהות העצמי
משוקה כולה בטל , הבאה מתו� הכרה עצמית, בההגדלה האישית

 .חיי� של ענוה וטהרה

 ·Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡" ˜ÓÚ ‚ 'ËÈ˜( 

zinvr dxkd 

מסתכלי� בחביו� עז בהשגות רוממות א� על פי שאינ� מובנות 
וחוזרי� , א� על פי שה� מפחידות מרוב איומ�, מפני רוב זהר�

ובמש� הזמ� , עליה� בהשפעת השכל המיושב אחרי עבור חזיונ�
חידוש , אומ� הנשמה והדר הקודש, ההשפעה השכלית והמוסרית

ומתגלה ,  העצמי יוצא מ� הכח אל הפועלהרוח ושלמות המהות
משוקה כולה בטל , הבאה מתו� הכרה עצמית, בההגדלה האישית

 .חיי� של ענוה וטהרה
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ב הוא לשכלל את עולמו ימחוי,  העומד על עמדתו העצמית,החושב
וכל ימיו , והעבודה הזאת אי� לה קצבה. הפנימי בכל ענפיו ופרטיו

כל .  חיי� מדעיי� ומוסריי�ל קרוא להוסי� לקח ושכלול שהוא
, עות והרגשותיהדברי� הכלליי� שה� משוטטי� בעול� הד

וע� זה , מוכרחי� לקבל אצלו צורה פרטית מחוטבת בפני עצמה
 .מתמזגת היא יפה ע� הצורות הרוחניות והמעשיות של הכלל כולו

 הל� נפש� האנשי� הרוחניי� מוכרחי� להיות שומרי� תמיד על
 יש לו עסק ע� צור� ,רגש של טובה כשמתלהב אצל�, הפנימית

. מלא חיי� ורזי טוהר, שהוא בא אליה� מעול� מסודר, נפשי קבוע
ולפעמי� , לפעמי� צריכה הנטיה להיות נשקלת בפלס השכל

שמבררת לאד� , יש מי� הכרה פנימית. מתגברת היא על כל משקל
והיא חסינה ומלאה , תגלה אליושנשמתו במלא אורה מ, בירור גמור

 .אמת יותר מכל שכל מדוד ושקול

 ‚Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Î˜( 

zinvr dcnr 

מחויב הוא לשכלל את עולמו , החושב העומד על עמדתו העצמית
וכל ימיו , והעבודה הזאת אי� לה קצבה. הפנימי בכל ענפיו ופרטיו

כל . ומוסריי� חיי� מדעיי� להוא קרוא להוסי� לקח ושכלול ש
, שה� משוטטי� בעול� הדעות והרגשות, הדברי� הכלליי�

וע� זה , מוכרחי� לקבל אצלו צורה פרטית מחוטבת בפני עצמה
. מתמזגת היא יפה ע� הצורות הרוחניות והמעשיות של הכלל כולו

האנשי� הרוחניי� מוכרחי� להיות שומרי� תמיד על הל� נפש� 
אצל� יש לו עסק ע� צור� רגש של טובה כשמתלהב , הפנימית

. מלא חיי� ורזי טוהר, שהוא בא אליה� מעול� מסודר, נפשי קבוע
ולפעמי� , לפעמי� צריכה הנטיה להיות נשקלת בפלס השכל

שמבררת לאד� , יש מי� הכרה פנימית. מתגברת היא על כל משקל
והיא חסינה ומלאה , שנשמתו במלא אורה מתגלה אליו, בירור גמור

 .ל שכל מדוד ושקוליותר מכ, אמת
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עוברת מול , מתגלגלת היא, התנועה הנפשית כלפי ההכרה העצמית
יש שהצדדי� הרענני� אשר . התוכ� הראייתי של הבחנת עצמו

ויש שהצדדי� , ואז מתמלא האד� גודל ועז, להנפש עוברי�
. ורוחו נמוג בקרבו, ואז לובש הוא חרדות ,השוממי� עוברי�

שבעת שעוברי� הצדדי� המלאי� , הקפה השלמה דורשת היאה
וכי אחרי , וידע כי רק צד אחד עובר,  לא תזוח דעתו,והמיושבי�
ובעת ההקפה , יבא חזיו� דל ומעוג�, המלא והרענ�, החזיו� הזה
ובזה ישתכללו . שעוד מעט וחזיו� משמח ומרנ� יופיע, הקודרת ידע

ולא , המאבדת כל הו�, ה גסהומעול� לא תשלט עליו גאו, תכונותיו
,  החכמה והצדק,ויחזיק במעוז הטוב, תדוכא נפשו מעוצב חשו�

 .יהיה תמיד מגדל עזו' וש� ד

 „Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Î˜( 
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עוברת מול , מתגלגלת היא, כלפי ההכרה העצמית, התנועה הנפשית
 הרענני� אשר יש שהצדדי�. התוכ� הראייתי של הבחנת עצמו

ויש שהצדדי� , ואז מתמלא האד� גודל ועז, להנפש עוברי�
. ורוחו נמוג בקרבו, ואז לובש הוא חרדות ,השוממי� עוברי�

שבעת שעוברי� הצדדי� המלאי� , ההקפה השלמה דורשת היא
וכי אחרי , וידע כי רק צד אחד עובר, והמיושבי� לא תזוח דעתו

ובעת ההקפה , יו� דל ומעוג�יבא חז, המלא והרענ�, החזיו� הזה
ובזה ישתכללו . שעוד מעט וחזיו� משמח ומרנ� יופיע, הקודרת ידע

ולא , המאבדת כל הו�, ומעול� לא תשלט עליו גאוה גסה, תכונותיו
, ויחזיק במעוז הטוב החכמה והצדק, תדוכא נפשו מעוצב חשו�

 .יהיה תמיד מגדל עזו' וש� ד
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שה� נלחצי� בנשמת� , בעלי תכונות עליונות, יקי� גדולי�ישנ� צד
, מפני שאינ� חודרי� לתו� הגדולה הפנימית אשר ברוח�, פנימה

ומפני זה , ואינ� מאמיני� באמונה שלמה בקדושת שאיפותיה�
וה� , אינ� מכירי� כל כ� את יסוד האור שבמרחב רעיונותיה�

, כעס אוילי�, הולכי� שחוח מנטל החול של הסכלות העולמית
 ,שמתו� כ� ה� נתוני� בתו� י� של צרות רוחניות, המכבדת עליה�

ולהתרומ� עד כדי , רעיונות הצרי� של ההמו� מעיקי� על רוח�
.  רצונ� אי� לה� כחותיכבירמלא הגובה של מחשבת עצמ� ושל 

וע� כל השלו� , וה� מוכרחי� סו� כל סו� להתנער מתרדמת�
', ישובו אל ד,  ההדרכה ההמוניתוהכבוד שה� מתיחשי� בה� אל

 ‰Ù ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Î˜( 

ziniptd dl ªcbl zennexzd 

שה� נלחצי� בנשמת� , בעלי תכונות עליונות, ישנ� צדיקי� גדולי�
, מפני שאינ� חודרי� לתו� הגדולה הפנימית אשר ברוח�, פנימה

ומפני זה , ואינ� מאמיני� באמונה שלמה בקדושת שאיפותיה�
וה� ,  את יסוד האור שבמרחב רעיונותיה�אינ� מכירי� כל כ�

, כעס אוילי�, מנטל החול של הסכלות העולמית, הולכי� שחוח
. שמתו� כ� ה� נתוני� בתו� י� של צרות רוחניות, המכבדת עליה�

ולהתרומ� עד כדי , רעיונות הצרי� של ההמו� מעיקי� על רוח�
. חאי� לה� כ,  רצונ�כבירותושל , מלא הגובה של מחשבת עצמ�

וע� כל השלו� , וה� מוכרחי� סו� כל סו� להתנער מתרדמת�
',ישובו אל ד,והכבוד שה� מתיחשי� בה� אל ההדרכה ההמונית
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 . המתגלה לה� תמיד מחלונותיה� וחרכיה� המיוחדי�
התרומ� והתאזר לקראת אותה , א� אל מקור התורה שוא� אתה

ע� כל , ע� כל שיג� ושיח�, העליונות הפועמת ברוח� פנימה
והבט נכחה ,  היה ב� חיל.משא� הרוחני והגשמי אשר נטל עלי�

 .י�סהחר מבי� המתגלה ל� לקראת האור

א� אל מקור . המתגלה לה� תמיד מחלונותיה� וחרכיה� המיוחדי�
, התרומ� והתאזר לקראת אותה העליונות, התורה שוא� אתה

� כל משא� הרוחני ע, ע� כל שיג� ושיח�, הפועמת ברוח� פנימה
, והבט נכחה לקראת האור, היה ב� חיל, והגשמי אשר נטל עלי�

 .החרכי�המתגלה ל� מבי� 
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 מפני שכלות הדעה שבאנשי� אשר רוח ,כמה טובה מונעי� בידי�
ואינ� מאמיני� , וה� אוחזי� בקטנות, ראוי לדפוק בלבב�' ד

 ה� , ולא המעשי� בפרטיות,הסביבהלא .  בגדולת נשמת�,בעצמ�
כי א� , היסודות שעליה� האושר הנשמתי בנוי באוצרה הפנימי

 ועז ,אומ� הרצו�, הקדושה והטהרה הפנימית, גודל הנפש
, הסביבה והמעשי� נכנעי� ה� מפני העצמה הרוחנית. המחשבה

על כ� עוסקי� ה� הצדיקי� הגדולי� בעיקר . כשהיא מתרוממת
משתדלי� e, במעשי� mbכמוב� מדקדקי� ה� . מיהדבר בגודל הפני
אבל כל זה בא מתו� הגור� הפנימי של האורה , בטהרת הסביבה

דוקא מתו� הצינור , ‚„ÂÏ˙‰הזורמת בנשמה בכל הוד , העליונה
ולא ישפילו את עצמ� להיות דבוקי� תמיד , היותר גדול ושוט�

� את המלאי, בתו� הקטנות של הדקדוקי� הפרטיי� שאי� לה� סו�
 , לא העול� המוחשי בדיוקי פעליו,ובכלל. הרוח העולה למעלה

המופיעה באור , תופס המקו� היותר גדול בנשמת חיי� הנצחית
כי א� ההוד הנשגב של תפארת חי , גדלה בנשמות העליונות

. המוסרי והמעשי, כל הטוב הרעיוני, שבתוכו הכל כלול, העולמי�
בעת אשר , יה היא באההתפשטות השלמות על המעשי� כול� מאל

ומכל מקו� .  טהרו פועל בכל תקפו�ברוהרצו� הגדול לטוב האלהי 
 ומסתכלי� על מעשיה� , גדל��מרופוני� ה� הצדיקי� לפעמי� 

והרוח , אחרי שכבר שבעו זיו עדני� מעונג העליו�. ותיפרטבפרטי 
� מלא אור ,החשק של הטוב והטהר, מלא כח התעודד והתאמ

לפרטי� , בגדולה ותפארת, בא חשבו� הנפש, ימה חי בלב פנ,חיי�
כזר� שוט� ורע� , בא ג� הדכדו� הנפשי והגופני, ופרטי פרטי�

תשובה , ושאיפת תיקו� לכל פג�, תקוה ובטחו�, פחד וגודל, נורא
 . הכוללת כל התשובות כול�, עליונה

אפילו כשה� רואי� שאי , כשמוצאי� הצדיקי� פגמי� במעשיה�
כי , אינ� נופלי� ממדרגת� העליונה בשביל זה, לתקנ� mdlאפשר 

 הוא מפני ,לת לתק� כל חסרו�וה� יודעי� שהסבה של העדר היכ
 ,שהיא הכח האמיתי של החיי�, שעדיי� לא זרח האור של הנשמה

על כ� ה� משתדלי� לעלות . על כל הענפי� של סעיפי החיי�
ק כדי שתתחז, בהשגה ובבהירות הרוח, למעלות עליונות יותר

 שבגודל ,ובטוחי� ה�, ותגלה עליה� את הופעתה, הנשמה ביותר
 עד שיהיו יכולי� לתק� את , יגדל כל כ� כח�,ההופעה הנשמתית

בי� מה , הקרובי� והרחוקי�, הרוחניי� והמעשיי�, כל המעוותי�
שאינ� מוצאי� בה� , ובי� מה שבי� אד� לחבירו, שבי� אד� למקו�

 .כל הבדל עצמי

 ÂÙ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Î˜-„Î˜( 
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אשר רוח , כמה טובה מונעי� בידי� מפני שכלות הדעה שבאנשי�
ואינ� מאמיני� , וה� אוחזי� בקטנות, ראוי לדפוק בלבב�' ד

לא הסביבה ולא המעשי� בפרטיות ה� . בעצמ� בגדולת נשמת�
כי א� , מישעליה� האושר הנשמתי בנוי באוצרה הפני, היסודות

אומ� הרצו� ועז , הקדושה והטהרה הפנימית, גודל הנפש
, הסביבה והמעשי� נכנעי� ה� מפני העצמה הרוחנית. המחשבה

על כ� עוסקי� ה� הצדיקי� הגדולי� בעיקר . כשהיא מתרוממת
משתדלי� , כמוב� מדקדקי� ה� במעשי�. הדבר בגודל הפנימי

פנימי של האורה אבל כל זה בא מתו� הגור� ה, בטהרת הסביבה
דוקא מתו� הצינור , ÏÂ‚Ò˙‰הזורמת בנשמה בכל הוד , העליונה

ולא ישפילו את עצמ� להיות דבוקי� תמיד , היותר גדול ושוט�
המלאי� את , בתו� הקטנות של הדקדוקי� הפרטיי� שאי� לה� סו�

ובכלל לא העול� המוחשי בדיוקי פעליו . הרוח העולה למעלה
המופיעה באור , בנשמת חיי� הנצחיתתופס המקו� היותר גדול 

כי א� ההוד הנשגב של תפארת חי , גדלה בנשמות העליונות
. המוסרי והמעשי, כל הטוב הרעיוני, שבתוכו הכל כלול, העולמי�

בעת אשר , התפשטות השלמות על המעשי� כול� מאליה היא באה
ומכל מקו� .  טהרו פועל בכל תקפוברובהרצו� הגדול לטוב האלהי 

 גדל� ומסתכלי� על מעשיה� מרוב� ה� הצדיקי� לפעמי� פוני
והרוח , אחרי שכבר שבעו זיו עדני� מעונג העליו�. בפרטי פרטות

�החשק של הטוב והטהר מלא אור חיי� , מלא כח התעודד והתאמ
לפרטי� ופרטי , בגדולה ותפארת, בא חשבו� הנפש, חי בלב פנימה

, � שוט� ורע� נוראכזר, בא ג� הדכדו� הנפשי והגופני, פרטי�
, תשובה עליונה, ושאיפת תיקו� לכל פג�, תקוה ובטחו�, פחד וגודל

, כשמוצאי� הצדיקי� פגמי� במעשיה�. הכוללת כל התשובות כול�
אינ� נופלי� ממדרגת� , אפילו כשה� רואי� שאי אפשר לתקנ�

שהסבה של העדר היכלת לתק� , כי ה� יודעי�, העליונה בשביל זה
שהיא הכח ,  מפני שעדיי� לא זרח האור של הנשמהכל חסרו� הוא

על כ� ה� . האמיתי של החיי� על כל הענפי� של סעיפי החיי�
, בהשגה ובבהירות הרוח, משתדלי� לעלות למעלות עליונות יותר

ובטוחי� , ותגלה עליה� את הופעתה, כדי שתתחזק הנשמה ביותר
ו יכולי� ה� שבגודל ההופעה הנשמתית יגדל כל כ� כח� עד שיהי

, הקרובי� והרחוקי�, הרוחניי� והמעשיי�, לתק� את כל המעוותי�
שאינ� , ובי� מה שבי� אד� לחבירו, בי� מה שבי� אד� למקו�

 .מוצאי� בה� כל הבדל עצמי
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השואפת לקודש עליו� ולגדולות , אותה הגדולה הנשמתית
 המדות והמעשי� ג� מוכרחת היא להיות מטפלת בתיקו�, ונשגבות

ולפעמי� לרדת לעמקי החיי� המעשיי� ולנקר בפרטי , כ�
על פי התורה , לתקנ� ולכוונ� על פי הצדק והדי�, פרטיותיה�

להסיר מה� כל רשעה , ולחדור למעמקי המדות הנפשיות, וההלכה
ולא אל הטהרה והקדושה , וא� רק להעליה יוש� לב. וכל סל�
. ולהתהפ� לרוע�,  העליו� להשתבריוכל כל אותו האור, התחתיית

ותשוקת הידיעה , גדולת הנשמה תוכל להתהפ� לגאוה מוזרה
, אומ� הרוח.  לדמיו� מתגדר בשלל צבעיו,בתעצומות המסתרי�

יוכל לרומ� ג� כ� את התאוות , המרומ� את הופעת החיי�
 ,הכבוד והתענוגי� המוחשיי�, חמדת הבצע, הסוערות הגופניות

 , המלאכית,וממרו� עז השאיפה העליונה, �יגבוליוכלו לפרו� כל 
, מדתה של לאה, ועלמא דאתכסיא, תוכל לבא הנפילה היותר נוראה

ומתפללת שלא תפול , על פרשת דרכי� היא יושבת, עיניה רכות
, כותל זכתה ליסוד נבואה ומ,ומתו� גדלה ובכייתה. בגורלו של עשו

 . של ישראל�ולחלק

 ÊÙ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"Ú ‚ ˜Ó '‰Î˜( 
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ולגדולות , השואפת לקודש עליו�, אותה הגדולה הנשמתית
מוכרחת היא להיות מטפלת בתיקו� המדות והמעשי� ג� , ונשגבות

ולפעמי� לרדת לעמקי החיי� המעשיי� ולנקר בפרטי , כ�
על פי התורה , לתקנ� ולכוונ� על פי הצדק והדי�, פרטיותיה�

להסיר מה� כל רשעה , דות הנפשיותולחדור למעמקי המ, וההלכה
ולא אל הטהרה והקדושה , וא� רק להעליה יוש� לב. וכל סל�
. ולהתהפ� לרוע�, יוכל כל אותו האור העליו� להשתבר, התחתיית

ותשוקת הידיעה , גדולת הנשמה תוכל להתהפ� לגאוה מוזרה
, אומ� הרוח. בתעצומות המסתרי� לדמיו� מתגדר בשלל צבעיו

יוכל לרומ� ג� כ� את התאוות , ופעת החיי�המרומ� את ה
והתענוגי� המוחשיי� , הכבוד, חמדת הבצע, הסוערות הגופניות

וממרו� עז השאיפה העליונה המלאכית , יוכלו לפרו� כל גבול�
, מדתה של לאה, ועלמא דאתכסיא, תוכל לבא הנפילה היותר נוראה

פול ומתפללת שלא ת, על פרשת דרכי� היא יושבת, עיניה רכות
, ומתו� גדלה ובכייתה זכתה ליסוד נבואה ומיכות. בגורלו של עשו

 . של ישראלולחלקו
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, שתכונת� שוקטה, ישנ� אנשי� אשר עשה אלהי� אות� ישר
אמנ� . וההדרכה הישרה והמנוחה הפנימית היא גורל� הקבוע לה�

אבל , ות יעלו במעלות גדול, במוסר ובחכמה,א� יתיגעו בתורה
גורל� של אלה הוא . בכל אופ� הנ� אנשי יושר טובי� והגוני�

.  או בחכמות המעשיות,להיות עסוקי� במקצעות המעשי� בפועל

 ÁÙ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÎ˜-ÊÎ˜( 

ccepznde reawd itŸ`d 

, שתכונת� שוקטה, ישנ� אנשי� אשר עשה אלהי� אות� ישר
אמנ� . וההדרכה הישרה והמנוחה הפנימית היא גורל� הקבוע לה�

אבל בכל , א� יתיגעו בתורה במוסר ובחכמה יעלו במעלות גדולות
גורל� של אלה הוא להיות . ושר טובי� והגוני�אופ� הנ� אנשי י

הצד.עסוקי� במקצעות המעשי� בפועל או בחכמות המעשיות
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 יוכל .על עמדו ומנוחתו, הצד המוסרי שלה� עומד הוא על עצמו
אבל ג� לא ישפל למדרגה , להיות שלא יעלה למעלה רוממה

י� ה� תמיד ד עומ.מנוחה שאי� בה� ,אבל סוג שני נמצא. שפלה
או ג� לרדת למעמקי , להיות עולי� עד לרו� שמי�, בשיקול
אלה צריכי� ה� לתק� את אישיות� הרוחנית מדי יו� . תהומות

,  כשיסגלו לעצמ� את אותה הדר� שה� צריכי� לה,אלה. ביומו
עלולי� ה� לרדת מטה , אבל א� יעזבו אותה, יעלו מעלה מעלה

, י� להיות עסוקי� תמיד בתורה ועבודהאלה ה� שה� צריכ. מטה
ולחכמות , וחלילה לה� לפרש לדר� אר�, במוסר וברגשי קודש

 נמצא לפעמי� דורות כאלה ,במהל� הדורות בכלל. מעשיות
בעלי , שה� בעלי מנוחה, שתכונת� הכללית היא מסוג הראשו�

וחינוכ� ראוי להיות דומה לאלה היחידי� בעלי האופי , אופי קבוע
שפרנסת� הרוחנית ,  וישנ� ג� כ� דורות בעלי אופי מתנודד.הקבוע

ולפעמי� אנו מוצאי� . צריכה להיות מתמדת בהשפעה תדירית
ובחלק , שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או לדור פני� של מנוחה 

, הדואגי� לטובת הכלל,  וצריכי� המנהיגי�,אחר פני� של תנועה
 .חלק וחלק בפני עצמולשו� אל לב אי� לחנ� את הדור ביחש לכל 

יוכל להיות , על עמדו ומנוחתו, המוסרי שלה� עומד הוא על עצמו
אבל . אבל ג� לא ישפל למדרגה שפלה, שלא יעלה למעלה רוממה

 להיות ,י� ה� תמיד בשיקולדעומ, סוג שני נמצא שאי� בה� מנוחה
אלה צריכי� . או ג� לרדת למעמקי תהומות, עולי� עד לרו� שמי�

אלה כשיסגלו . ה� לתק� את אישיות� הרוחנית מדי יו� ביומו
אבל , יעלו מעלה מעלה, לעצמ� את אותה הדר� שה� צריכי� לה

אלה ה� שה� . עלולי� ה� לרדת מטה מטה, א� יעזבו אותה
, במוסר וברגשי קודש, ודהצריכי� להיות עסוקי� תמיד בתורה ועב

�במהל� הדורות . ולחכמות מעשיות, וחלילה לה� לפרש לדר� אר
שתכונת� הכללית היא מסוג , בכלל נמצא לפעמי� דורות כאלה

וחינוכ� ראוי להיות , בעלי אופי קבוע, שה� בעלי מנוחה, הראשו�
וישנ� ג� כ� דורות בעלי . דומה לאלה היחידי� בעלי האופי הקבוע

שפרנסת� הרוחנית צריכה להיות מתמדת בהשפעה , תנודדאופי מ
שבאיזה חלק מיוחד יהיה לאיש או , ולפעמי� אנו מוצאי�. תדירית

וצריכי� . ובחלק אחר פני� של תנועה, לדור פני� של מנוחה 
אי� לחנ� את , לשו� אל לב, הדואגי� לטובת הכלל, המנהיגי�

 .הדור ביחש לכל חלק וחלק בפני עצמו

ÂÓ˘„Î˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰� ,ËÙ˘ 

 

א� התוכ� הוא ,  היא מפלסת נתיב להחיי�,התקשרות לאיזה תוכ�
,  כפי מדתו יהיו נתיבות החיי� ג� כ� נעלי� ונשגבי�,נעלה ונשגב

 יהיו לפיהו ג� כ� נתיבות החיי� ,וא� התוכ� הוא נמו� ושפל ער�
אבל נתיבות יהיו להחיי� בכל מקו� שיש קשר . נמוכי� ושפלי ער�

 קשורי� ה� יפה ,האנשי� הפשוטי� והטבעיי�. וע לאיזה תוכ�קב
. ובזה יש כבר לחייה� נתיב סלול על פי דרכ�, לעצמיות� החמרית

 כבר יש לה� תוכ� ,היוצאי� מגבולה של השדרה היותר נמוכה
אבל ג� קשר זה הוא ג� כ� טבעי , אצילי מצד חיי המשפחה שלה�

הנפשות , לי המדע והמוסרגדו. ויש בו הרבה מגסות החיי�, וחמרי
מוכרח , אשר נזדככו הרבה ונתעלו ממעל להשאיפות ההמוניות

 כדי ,הדבר שקישור� הרוחני למגמת� העליונה בחייה� יהיה קבוע
אצל� הקישורי� הטבעיי� אינ� כפי כל . שיהיה לחייה� נתיב סלול

וא� פע� ישכחו את , המדה של האומ� הנהוגה בההמו� הגדול
יהיו הרבה , וירצו להשתוות ע� ההמו� הרגיל, ליונהעמעלת� ה

שדי� כדי לת� מסלול ,  אות� הקישורי� הטבעיי�.ירודי� ממנו
אינ� מספיקי� כלל לפלס נתיב לנשמת� , קבוע לחיי ההמוני�

 רק .הגדולה ורבת הכחות של אנשי המעלה וגדולי המחשבה והרגש
 ,ש כבר נתיב חייה� סלול וכבו,כשה� עומדי� במעלת� הנעלה

אבל כשה� יורדי� . במערכה יותר מעולה מהנתיבות ההמוניות
יכולי� להיות אובדי דר� ואומללי� , מרמת הפסגה אשר לה�

מה דגי� שבי� כיו� שה� " ,בחיי� יותר מכל אומלל שבהמו�
כ� תלמיד חכ� כיו� שפירש מ� התורה , יוצאי� ליבשה מיד מתי�

ועי� וקשורי� בבית  מוכרחי� ה� להיות קב,אצילי הרוח. "מיד מת
, מר לאביו ולאמו לא ראיתיווהא" ,המלא אור וחיי� עליוני�, חייה�

כי שמרו אמרת� וברית� , ואת בניו לא ידע, ואת אחיו לא הכיר
 . "ינצרו

כ� אינ� , תלמידי חכמי� ה� כדגי� שאינ� יכולי� לפרש מ� המי�
וכשה� פורשי� מ� התורה מיד ה� . יכולי� לפרש מ� התורה

והתעוררות הרע , שי� בקרב� נטיה לכל אפילות הרוחניותמרגי
כ� אינו , וכל מה שמדרגתו של התלמיד חכ� יותר גדולה. המחריד

שגדלה מעלת , עד שצדיקי� הגדולי�, יכול לפרש ממדרגת תורתו
 ÓÂÌÈ„ÂÁÈאינ� יכולי� לפרש מהדבקות האלהית , רוח� ונשמת�

,  ובמצות מעשיות וכשה� צריכי� לעסוק בתורה הנגלית,עליוני�
ה� , אפילו בדר� מצוה וקדושה, חברת בני אד�וובעסקי העול� 

שלא יפגעו בהעתק� ממעלת� הטבעית , צריכי� להכי� לה� מגיני�
 .אלהיה�'  דאתשהיא ההתקשרות בצרור החיי� , שלה�

 ËÙ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÎ˜-ÁÎ˜( 

miigd aizpe zexywzdd 

א� התוכ� הוא , לסת נתיב להחיי�התקשרות לאיזה תוכ� היא מפ
, נעלה ונשגב כפי מדתו יהיו נתיבות החיי� ג� כ� נעלי� ונשגבי�

וא� התוכ� הוא נמו� ושפל ער� יהיו לפיהו ג� כ� נתיבות החיי� 
אבל נתיבות יהיו להחיי� בכל מקו� שיש קשר . נמוכי� ושפלי ער�
יפה האנשי� הפשוטי� והטבעיי� קשורי� ה� . קבוע לאיזה תוכ�

. ובזה יש כבר לחייה� נתיב סלול על פי דרכ�, לעצמיות� החמרית
היוצאי� מגבולה של השדרה היותר נמוכה כבר יש לה� תוכ� 

אבל ג� קשר זה הוא ג� כ� טבעי , אצילי מצד חיי המשפחה שלה�
הנפשות , גדולי המדע והמוסר. ויש בו הרבה מגסות החיי�, וחמרי

מוכרח , להשאיפות ההמוניותאשר נזדככו הרבה ונתעלו ממעל 
שקישור� הרוחני למגמת� העליונה בחייה� יהיה קבוע כדי , הדבר

אצל� הקישורי� הטבעיי� אינ� כפי כל . שיהיה לחייה� נתיב סלול
וא� פע� ישכחו את , המדה של האומ� הנהוגה בההמו� הגדול

יהיו הרבה , וירצו להשתוות ע� ההמו� הרגיל, יונהעלמעלת� ה
שדי� כדי לת� מסלול , אות� הקישורי� הטבעיי�, נוירודי� ממ

אינ� מספיקי� כלל לפלס נתיב לנשמת� , קבוע לחיי ההמוני�
 .וגדולי המחשבה והרגש, הגדולה ורבת הכחות של אנשי המעלה

רק כשה� עומדי� במעלת� הנעלה כבר נתיב חייה� סלול וכבוש 
די� אבל כשה� יור. במערכה יותר מעולה מהנתיבות ההמוניות

ואומללי� , יכולי� להיות אובדי דר�, מרמת הפסגה אשר לה�
מה דגי� שבי� כיו� שה� יוצאי� . בחיי� יותר מכל אומלל שבהמו�

. כ� תלמיד חכ� כיו� שפירש מ� התורה מיד מת, ליבשה מיד מתי�
, אצילי הרוח מוכרחי� ה� להיות קבועי� וקשורי� בבית חייה�

ואת , לאביו ולאמו לא ראיתיוהאמר . המלא אור וחיי� עליוני�
. וברית� ינצרו, כי שמרו אמרת�, ואת בניו לא ידע, אחיו לא הכיר

כ� אינ� , תלמידי חכמי� ה� כדגי� שאינ� יכולי� לפרש מ� המי�
מיד ה� , וכשה� פורשי� מ� התורה. יכולי� לפרש מ� התורה

והתעוררות הרע , מרגישי� בקרב� נטיה לכל אפילות הרוחניות
כ� אינו , וכל מה שמדרגתו של התלמיד חכ� יותר גדולה. המחריד

שגדלה מעלת , עד שצדיקי� הגדולי�, יכול לפרש ממדרגת תורתו
 ÌÈÓÏÂÚÓÂ, אינ� יכולי� לפרש מהדבקות האלהית, רוח� ונשמת�

, וכשה� צריכי� לעסוק בתורה הנגלית ובמצות מעשיות. עליוני�
ה� , מצוה וקדושהאפילו בדר� , חברת בני אד�לובעסקי העול� 

שלא יפגעו בהעתק� ממעלת� הטבעית , צריכי� להכי� לה� מגיני�
 .אלהיה�'  דשלשהיא ההתקשרות בצרור החיי� , שלה�
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אז אי� צור� לשו� הדרכה מיוחדת של , כשהשכל מאיר במלא אורו
הטוב הגמור במעשה נמש� הוא אחרי המאור . חקי� ומשפטי�

החקי� והמשפטי� . כל מכשולות החיי� מתישרי� מעצמ�ו, השכלי
כי א� בתור תנועות , מתקיימי� לא בתור חקי� ומשפטי� מצווי�

וכל , הטוב והרע. לנושאי� שהארת השכל חזקה עליה�, טבעיות
, והעמל הגדול שיש בכיוו� הדר� הממוצע, חילוקיה�, ערכיה�

, את אורוכל אלה באו אחר שגרע השכל , שלא יוסי� ולא יגרע
אחרי ,  לקחו את מקומו,ההתפעלות ושיקוע של החושי�, וההרגשה

 . חטא הקדמוני של האכילה מפרי ע� הדעת טוב ורע

 ˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÎ˜( 

rxde aehd jxc 

אז אי� צור� לשו� הדרכה מיוחדת של , כשהשכל מאיר במלא אורו
 המאור הטוב הגמור במעשה נמש� הוא אחרי. חקי� ומשפטי�

החקי� והמשפטי� . וכל מכשולות החיי� מתישרי� מעצמ�, השכלי
כי א� בתור תנועות , מתקיימי� לא בתור חקי� ומשפטי� מצווי�

וכל , הטוב והרע. לנושאי� שהארת השכל חזקה עליה�, טבעיות
, והעמל הגדול שיש בכיוו� הדר� הממוצע, חילוקיה�, ערכיה�

,  אחר שגרע השכל את אורוכל אלה באו, שלא יוסי� ולא יגרע
אחרי , ושיקוע של החושי� לקחו את מקומו, ההתפעלות, וההרגשה

 . של האכילה מפרי ע� הדעת טוב ורע, חטא הקדמוני
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, ההשגה המתפרצת לעלות עד לחו� לתחו� הציור האנושי
 וא� .בי� טמא לטהור, מתטשטשי� אצלה ההבדלי� שבי� טוב לרע

שש� באמת חוזר הכל , ל פי שהדבר בא מרוב אור וקדושה עליונהע
אבל בתחו� החיי� המוגבלי� , ואי� שט� ואי� פגע רע, לטוב וקודש

שהננו מוכרחי� להיות , שלנו הלא באמת רב מאד הרע והטמא
כש� שהננו חייבי� להיות קשורי� , שקועי� בהכרת כיעורו ושנאתו

ועל כ� .  כבודו ותפארתווהכרת,  הטוהר והקודש,באהבת הטוב
בעלי מחשבה פורצת כזו ה� מרגישי� בקרב� עצבות קודרת בכל 

מפני שחירות , כדוגמא של עצבו� שעל חטא הבא ממוסר כליות, עת
מחשבת� וקדושתה העליונה הרי היא באמת חוטאת מצד הערכי� 

השמחה תמיד , וה� שבי� לאית� מצב הנפש הקדושה. המעשיי�
ה שה� שואבי� ממקור הקודש העליו� לא רק את על ידי מ', באור ה

אלא ג� את מצב , מצב של התרחבות הנפש והכללתה העליונה
, שהוא התוכ� המיוחד למעבר החיי� העליוני�, הדר� המוגבל

שלא , ההפ� מדר� רשעי� באפלה, אורח צדיקי� שהוא כאור נוגה
וכפי המדה ששתי התכונות מתאימות ביחד . ידעו במה יכשלו

 לכלל הקליפה בפרי ,הצופה למרחוק,  האורה העליונה� הבנשמ
המאיר בכל , והאור התחתו�, ולהפ� הכל לאור גדול, והרע בטוב
,  ככה מתבסס הרוח� 'לסור מרע ולשנא כל תועבת ד, חדרי לבב

, ואור הקודש ע� נועמו ושמחתו בשלות ישרי� חוזר להאיר
 .ונס יגו� ואנחה, והנשמה מתרוממת

ˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ ‡)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ï˜-‡Ï˜( 

dpezgzde dpeilrd dpekzd 

, המתפרצת לעלות עד לחו� לתחו� הציור האנושי, ההשגה
וא� , בי� טמא לטהור, מתטשטשי� אצלה ההבדלי� שבי� טוב לרע
שש� באמת חוזר הכל , על פי שהדבר בא מרוב אור וקדושה עליונה

י� המוגבלי� אבל בתחו� החי, ואי� שט� ואי� פגע רע, לטוב וקודש
שהננו מוכרחי� להיות , שלנו הלא באמת רב מאד הרע והטמא

כש� שהננו חייבי� להיות קשורי� , שקועי� בהכרת כיעורו ושנאתו
ועל כ� בעלי . והכרת כבודו ותפארתו, באהבת הטוב הטוהר והקודש

, מחשבה פורצת כזו ה� מרגישי� בקרב� עצבות קודרת בכל עת
מפני שחירות , הבא ממוסר כליות, כדוגמא של עצבו� שעל חטא

מצד הערכי� , מחשבת� וקדושתה העליונה הרי היא באמת חוטאת
השמחה תמיד , וה� שבי� לאית� מצב הנפש הקדושה. המעשיי�

על ידי מה שה� שואבי� ממקור הקודש העליו� לא רק את ', באור ה
אלא ג� את מצב , מצב של התרחבות הנפש והכללתה העליונה

, שהוא התוכ� המיוחד למעבר החיי� העליוני�, להדר� המוגב
שלא , ההפ� מדר� רשעי� באפלה, שהוא כאור נוגה, אורח צדיקי�

וכפי המדה ששתי התכונות מתאימות ביחד . ידעו במה יכשלו
, הצופה למרחוק לכלל הקליפה בפרי, האורה העליונה, בנשמה

בכל המאיר , והאור התחתו�, ולהפ� הכל לאור גדול, והרע בטוב
, ככה מתבסס הרוח', ולשנא כל תועבת ד, לסור מרע, חדרי לבב

, ואור הקודש ע� נועמו ושמחתו בשלות ישרי� חוזר להאיר
 .ונס יגו� ואנחה, והנשמה מתרוממת
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מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העול� הטוב והרע בהאבק� על 
ית מתגלה כעי� צביו� אשר בצורה זעירא ונקודת, משטר העולמיות

רב קשב . זה בנפשו של אד� במלחמת חייו החיצוניי� והפנימיי�
 שפעת החיי� העולמיי� אל ,המלחמה מעוררת גבורה. אנו קושבי�

 . על ידי הניגוד העצו� של כל התוכ� של הרשעה,הטוב מתגברי�
 .הגימנסתיקה העולמית מאזרתה בגבורה

 ·ˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ï˜( 

dytpae mlera dngln 

הטוב והרע בהאבק� על , מי הקשיב סוד שיח רעש מלחמת העול�
אשר בצורה זעירא ונקודתית מתגלה כעי� צביו� , משטר העולמיות

רב קשב . במלחמת חייו החיצוניי� והפנימיי�, זה בנפשו של אד�
שפעת החיי� העולמיי� אל . המלחמה מעוררת גבורה. אנו קושבי�

, ל ידי הניגוד העצו� של כל התוכ� של הרשעההטוב מתגברי� ע
 .הגימנסתיקה העולמית מאזרתה בגבורה
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לשחרר את עצמו מהממשלה של , תמיד צריכי� ל הלח� ע� החוש�
, שט ומרח� בעול�, הפוע� ודולג, כח הרשעה העור, כח התאוה

,  כחותיומפשט בכל עזו את מרחבי מחשכיו על הגו� האנושי וכל
התאוה החומרית ,  הכפולי� במאפלי�,מגהר עליו בצלליו הרבי�
לא אותה התאוה הרוחנית השואפות , והתאוה הרוחנית החשוכה

אלא התאוה החשוכה , לטוהר וזו�, לנשגב, לקודש, למרומי�
המעכבת על כל מאור , תולדתה של התאוה החומרית, הרוחנית

, א יחדור בנפש ובעול� ול,ממאורי הקודש העליוני� שלא יתפשט
המיוסדי� על יסוד  ,בכח מחשכיה מספקת את כל הודאות העליונות

בניני , אלא שכ� היא בונה את עליותיה בעולה, שקר שאי� לו רגלי�
עד , ומחזקת את ציורי האד� בהשקפת עול� מאופלת, רשע וכסל

וכל עמל אד� הוא להמלט מתו� , שכל אור עול� נחשב לו כזר
של אלה הזוהמות , ללי צלמות ובלהות שאול הללוהמהפכה של צ

מתחברי� , המתמזגי� זה בזה, מחשכת החומריות והרוחניות יחד
והדבקות הרעננה .  זרע שקר,ומזדוגי� יחד כדי להוליד ילדי פשע

 ,בזיו הטוהר העליו�, באור תורה וחכמה עליונה, באלהי� חיי�
, ועלי האו�תפריד את פ, אשר למנה נתנה מנשמת אלוה ממרומי�

וכל אחת , והתאוה הרוחנית לא תוכל להתחבר ע� התאוה הגופנית
המתגלה , מה� בפני עצמה תכשל ותפול לפני הגבורה העליונה

הקורא תמיד לכל תמימי לב המישרי� , בכח' מקול ד, מאור הנשמה
 . ואשרו בדר� בינה, שמעו פתיי� וחיו, אורחות�

צרי� הוא , וח האד�כשהשכל הפשוט והישר עושה את מעשיו בר
שמהרסת תמיד את , להלח� ע� רוח החשו� של התאוה הגולמית

ביחוד היא מניחה . בניני השכל והיושר בראשית התיסדות�
ש� היא מניחה , מכשולי� את הקוי� המעשיי� שבציורי� השכליי�

וה� הולכי� ומתפתחי� עד , את ביצי הצפעוני שלה, את ארסה

 ‚ˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ï˜-„Ï˜(
millvde lkyd zngln 

לשחרר את עצמו מהממשלה של , תמיד צריכי� ל הלח� ע� החוש�
, ומרח� בעול�שט , הפוע� ודולג, כח הרשעה העור, כח התאוה

, מפשט בכל עזו את מרחבי מחשכיו על הגו� האנושי וכל כחותיו
, התאוה החומרית, מגהר עליו בצלליו הרבי� הכפולי� במאפלי�

השואפות , לא אותה התאוה הרוחנית, והתאוה הרוחנית החשוכה
אלא התאוה החשוכה , לטוהר וזו�, לנשגב, לקודש, למרומי�
המעכבת על כל מאור , חומריתתולדתה של התאוה ה, הרוחנית

, שלא יתפשט ולא יחדור בנפש ובעול�, ממאורי הקודש העליוני�
המיוסדי� על  ,בכח מחשכיה ,מספקת את כל הודאות העליונות

, אלא שכ� היא בונה את עליותיה בעולה, יסוד שקר שאי� לו רגלי�
, ומחזקת את ציורי האד� בהשקפת עול� מאופלת, בניני רשע וכסל

וכל עמל אד� הוא להמלט מתו� , ל אור עול� נחשב לו כזרעד שכ
, של אלה הזוהמות, המהפכה של צללי צלמות ובלהות שאול הללו

מתחברי� , המתמזגי� זה בזה, מחשכת החומריות והרוחניות יחד
והדבקות הרעננה . ומזדוגי� יחד כדי להוליד ילדי פשע זרע שקר

זיו הטוהר העליו� אשר ב, באור תורה וחכמה עליונה, באלהי� חיי�
, תפריד את פועלי האו�, למנה נתנה מנשמת אלוה ממרומי�

וכל אחת , והתאוה הרוחנית לא תוכל להתחבר ע� התאוה הגופנית
המתגלה , מה� בפני עצמה תכשל ותפול לפני הגבורה העליונה

, הקורא תמיד לכל תמימי לב, בכח' מקול ד, מאור הנשמה
. ואשרו בדר� בינה, י� וחיושמעו פתי, המישרי� אורחות�

צרי� הוא , כשהשכל הפשוט והישר עושה את מעשיו ברוח האד�
שמהרסת תמיד את , רוח החשו� של התאוה הגולמיתdלהלח� ע� 

ביחוד היא מניחה . בניני השכל והיושר בראשית התיסדות�
ש� היא מניחה , מכשולי� את הקוי� המעשיי� שבציורי� השכליי�

וה� הולכי� ומתפתחי� עד, הצפעוני שלהאת ביצי , את ארסה
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בתיאוריות הנובעות ,  המעשיתתגלמוהבהששורצי� שירו� נחשי 
המלחמה והזהירות צריכה להיות . ג� מהשכלה ובינה חודרת

באותו הפרק שמגיעה היא . בראשית השתכללותה של המחשבה
לפרו� גדרות , ש� הנחש אורב לפתות, במסקנתה לחוגי� המעשיי�

וישרי לב שמי� לב . ש� ישו� עקב, לשלוח יד ברשע וכסל, עול�
ולהמסקנא המעשית , י� בגבורה של מעלהנאזר, על דרכיה�

וכש� שרוח התאוה עומדת . קוראי� ה� עוד יותר לעזרה מקודש
כ� עומד רוח השכל המגוש� לשט� על , לשט� להאצלת השכל

. הבניני� הנאצלי� המופעי� ממקור קודש יותר עליו� מערכו
 אל ,בצמצו� כחו ואיסורו, לעומת� הרי הוא דומה בגשמיותו

�‰‰Á˙Âלרוח התאוה לעומת ערכו, ות החושי� וההרגלי� תולד .
מאור ,  תולדות אור העליו�,והמלחמה הנטושה לעומת המשפטי�

 פה מתחבר כבר .היא כפולה, על יראיו וסודו לישרי�' תורה ורוח ד
ועל שני צדיו עומדי� ,  בתור לוח��191להמגוהשכל האנושי 

רית רוח התאוה החומ, לעזור לו ברשע שני אויביו התדירי�
ודר� איסור . אמנ� טוב לפני האלהי� ימלט מה�. והרוחנית יחד

, זו היא בראשית כל להפריד את השכל משכניו הרעי�' מלחמה לד
, ובזה הרי הוא בעצמו מתעלה, לברר לו שאי� חברתו נאה עמה�

ויתלוה ע� הרוח האצילי , וברוח העידו� שבקרבו יכיר את מקומו
מופיע , אל יראיו' עי� ד, ליונהשהוד האמונה הע, של אור הקודש

והרוחות הזעירי� , שחו גבעות עול�, ואז יתפוצצו הררי עד. עליו
 להתרח� 192חילי� ג� כ�תמ, של התאוה הרוחנית והחומרית

והצדדי� ,  חלקיה� היותר סיגיי� מסתתרי� במתבואי�.מצואת�
, לקשט את כח הדמיו�, היותר טהורי� שלה� באי� לשרת בקודש

אפילו , והכל מסייעי� למלאכת שמי�. הב רגש הלבלרומ� את ל
 .דרכי איש ג� אויביו ישלי� אתו' וברצות ה, אפילו מזיקי�, רוחות

בתיאוריות הנובעות ,  המעשיתבהתגלמותששורצי� שירו� נחשי 
המלחמה והזהירות צריכה להיות . ג� מהשכלה ובינה חודרת

באותו הפרק שמגיעה היא . בראשית השתכללותה של המחשבה
לפרו� גדרות , ש� הנחש אורב לפתות, במסקנתה לחוגי� המעשיי�

וישרי לב שמי� לב . ש� ישו� עקב, וח יד ברשע וכסללשל, עול�
ולהמסקנא המעשית , נאזרי� בגבורה של מעלה, על דרכיה�

וכש� שרוח התאוה עומדת . קוראי� ה� עוד יותר לעזרה מקודש
כ� עומד רוח השכל המגוש� לשט� על , לשט� להאצלת השכל

. המופעי� ממקור קודש יותר עליו� מערכו, הבניני� הנאצלי�
ואיסורו אל , בצמצו� כחו, עומת� הרי הוא דומה בגשמיותול

˙Â‡�‰‰ ,לרוח התאוה לעומת ערכו, תולדות החושי� וההרגלי� .
,  תולדות אור העליו�ly193והמלחמה הנטושה לעומת המשפטי� 

פה , היא כפולה, על יראיו וסודו לישרי�' ורוח ד, מאור תורה
על שני צדיו ו,  בתור לוח�המגוש�מתחבר כבר השכל האנושי 

רוח התאוה , שני אויביו התדירי�, עומדי� לעזור לו ברשע
ודר� . אמנ� טוב לפני האלהי� ימלט מה�. החומרית והרוחנית יחד

זו היא בראשית כל להפריד את השכל משכניו ' איסור מלחמה לד
ובזה הרי הוא בעצמו , שאי� חברתו נאה עמה�, לברר לו, הרעי�

ויתלוה ע� הרוח , רבו יכיר את מקומווברוח העידו� שבק, מתעלה
, אל יראיו' עי� ד, שהוד האמונה העליונה, האצילי של אור הקודש

והרוחות , שחו גבעות עול�, ואז יתפוצצו הררי עד. מופיע עליו
ילי� ג� כ� להתרח� תחמ, של התאוה הרוחנית והחומרית, הזעירי�
דדי� והצ, חלקיה� היותר סיגיי� מסתתרי� במתבואי�, מצואת�

, לקשט את כח הדמיו�, היותר טהורי� שלה� באי� לשרת בקודש
אפילו , והכל מסייעי� למלאכת שמי�. לרומ� את להב רגש הלב

 .דרכי איש ג� אויביו ישלי� אתו' וברצות ה, אפילו מזיקי�, רוחות
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, אי� לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות
ואי� שכל אחת שואפת להגדיל  ,אשר לאד�, שה והטמאההקדו

 כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי .ממשלתה בגויה האנושית
 והחכמה המוסרית על ידי הכרה זו ,ולהבי� עלילות בני אד�, הנפש

ולמעלה . באי� דר� של סתירות, תוכל בבטחה לנהל את מעשיה
, � ששתי רוחי� ה,מזה באה הידיעה על דבר הנפש הקדושה בעצמה

וראוי להכיר ששתי רוחות . רוחא דעלמא הדי� ורוחא דעלמא דאתי
אלא שהיא כבר מלחמה , הללו ג� ה� נוהגי� קצת מלחמה ביניה�

אבל שני� . רוישכל רוח רוחש לחב, מלאה אהבה וכבוד, של שלו�
ושאיפות עלמא דאתי מתמלאות בלב , ובזמ� שהאחד מתגבר, ה�

, ז רוח דעלמא די� להמשי� כל כ� את מעשיולא יוכל א, בכל גבה�
אז יושב , ובזמ� שרוח דעלמא די� מתגבר. ג� את המעולי� שבה�

,  ושולח הוא רק ניצוצי� קלי�,הוא ממרחק רוחא דעלמא דאתי
מיוחד הוא . להאיר את דר� רוחא דעלמא די� כשהוא הול� למשרי�

גודל ומתו� , שחי בו רק רוחא דעלמא דאתי, יצחק מאחר העקדה
הוא הוא החות� את מחשבת הסליחה , הופעת האור העליו� עליו

ימחו על , ולא יאמר בתשובה על שאלת בני� חטאו, לעתיד לבא
 ,ועוצ� החסד,  כי קיו� העול�.כמו אברה� ויעקב, קדושת שמ�

המתנשא , לקוח הוא דוקא מרוח העליו�, המביא לסליחה גמורה
ולהשקי� , חיותו תמידאשר על כ� יוכל לה, ממעל לעלמא הדי�

ומי שהוא . בכל עומק פרטיותו וכלליותו, עליו השקפה לטובה
וזורע ,  מוצא את כל טוב עול� הזה לפניו,למעלה מכל עול� הזה

 . לווהול� הלו� וגד, ומוצא מאה שערי�
, חכמי לב מכירי� באמת את האפסיות של עול� הזה מצד עצמו

. ת עול� הבא ואשרווה� מעלי� את מחשבת� וציור עולמ� למעל
ממילא , ומתו� שה� מסתכלי� שכל ההויה המש� אחד יש לה

ומתו� כ� ה� דורשי� , נעשה עול� הזה ג� הוא מפואר אצל�
ומזה יבא הרצו� של התרבות והשכלול של חיי , לתקנו ולשכללו

שתעלה בעז רוח על כל מה , עול� הזה על ידי צדיקי� קדושי רוח
,  החיצונה לעול� הזה מצד עצמושגילה רוח האד� מצד אהבתו

אלא שהדבר נדרש , מפני שאהבה זו מיוסדת על תוהו ועל שקר
אבל יותר הרבה מזה , לקיו� העול� וישובו שיהיו משתגעי� בעול�

 .יהיה הישוב הבא מדעה שלמה
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, בדבר שתי נפשות, יתאי� לשער גודל ערכה של הידיעה הרז
ואי� שכל אחת שואפת להגדיל  ,אשר לאד�, הקדושה והטמאה

כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי , בגויה האנושית, ממשלתה
והחכמה המוסרית על ידי הכרה זו . ולהבי� עלילות בני אד�, הנפש

ולמעלה . באי� דר� של סתירות, תוכל בבטחה לנהל את מעשיה
, �ששתי רוחי� ה, על דבר הנפש הקדושה בעצמהמזה באה הידיעה 

ששתי , וראוי להכיר. ורוחא דעלמא דאתי, רוחא דעלמא הדי�
אלא שהיא כבר , רוחות הללו ג� ה� נוהגי� קצת מלחמה ביניה�

. שכל רוח רוחש לחברו, מלאה אהבה וכבוד, מלחמה של שלו�
ושאיפות עלמא דאתי , ובזמ� שהאחד מתגבר, אבל שני� ה�

לא יוכל אז רוח דעלמא די� להמשי� כל , ות בלב בכל גבה�מתמלא
ובזמ� שרוח דעלמא די� . ג� את המעולי� שבה�, כ� את מעשיו

אז יושב הוא ממרחק רוחא דעלמא דאתי ושולח הוא רק , מתגבר
כשהוא הול� , להאיר את דר� רוחא דעלמא די�, ניצוצי� קלי�

רק רוחא דעלמא שחי בו , מיוחד הוא יצחק מאחר העקדה. למשרי�
הוא הוא החות� את , ומתו� גודל הופעת האור העליו� עליו, דאתי

ולא יאמר בתשובה על שאלת בני� , מחשבת הסליחה לעתיד לבא
, כי קיו� העול�, כמו אברה� ויעקב, ימחו על קדושת שמ�, חטאו

, לקוח הוא דוקא מרוח העליו�, ועוצ� החסד המביא לסליחה גמורה
, אשר על כ� יוכל להחיותו תמיד, א הדי�המתנשא ממעל לעלמ

ומי . בכל עומק פרטיותו וכלליותו, ולהשקי� עליו השקפה לטובה
, שהוא למעלה מכל עול� הזה מוצא את כל טוב עול� הזה לפניו

חכמי לב מכירי� . והול� הלו� וגדל, וזורע ומוצא מאה שערי�
וה� מעלי� את , באמת את האפסיות של עול� הזה מצד עצמו

ומתו� שה� . חשבת� וציור עולמ� למעלת עול� הבא ואשרומ
ממילא נעשה עול� הזה , שכל ההויה המש� אחד יש לה, מסתכלי�

ומזה , ומתו� כ� ה� דורשי� לתקנו ולשכללו, ג� הוא מפואר אצל�
על ידי צדיקי� , יבא הרצו� של התרבות והשכלול של חיי עול� הזה

מצד , שגילה רוח האד�שתעלה בעז רוח על כל מה , קדושי רוח
מפני שאהבה זו מיוסדת , אהבתו החיצונה לעול� הזה מצד עצמו

שיהיו , אלא שהדבר נדרש לקיו� העול� וישובו, על תוהו ועל שקר
אבל יותר הרבה מזה יהיה הישוב הבא מדעה , משתגעי� בעול�

 .שלמה
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שבות הפסולות וכל חכל המ, כל החולשות הגופניות והרוחניות
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המטשטשי� את הכשרו� ואת הבהירות , הרעיונות המדלדלי�
חסרו� , באי� רק מחסרו� הארה של הנשמה העצמית ,הנשמתית

, ההכרה והתשוקה, הזלת טל החיי� היסודי של הרצו� וההרגשה
על ידי מעשי� רעי� ונטיות עכורות מתחשכת . ממהותה הפנימית
 והאד� סופג לו את רוחניותו ,ומעינה נכבש, אורה של הנשמה

, נפשות ומעשי�, ספרי�, מרשמי חו� של עולמי�, מכלי� אחרי�
אז התוכ� הפראי של . ורשמי החו� פועלי� עליו בצורה מדולדלת
 והאד� הול� בלא כח ,הגו� מתגבר בצורה של שממו� ושל הריסה

 ממקור ,לעצמיותהצינור המשפיע , אבד אז את היסוד, לפני רודפיו
. את האותיות של שמו שבתורה, את הפסוק שלו ,� המיוחד לוהחיי

והוא קבור, חובט בו בכל שוטי ברזל, ודמיו� הבשר הול� ומרעיש
ענ� השכחה , וכבול בכבלי זוהמא,  באדמת עפר קברו החומרי194

 ,חיבוט קבר זה. ואת שמו לא ידע, החשו� סובב את כל מלא קומתו
בי� , י� בפרטיותו של כל אחדב,  ישנו בכל עת וזמ�,ע� כל בהלותיו
 �כלותהי , אכתוב לה� רובי תורתי כמו זר נחשבו. בכללות האומה

אשר , והננו כמו חללי� שוכבי קבר. חזות הכל כדבר הספר החתו�
גאולת הכלל , והנה תבוא הגאולה. והמה מיד� נגזרו, לא זכרת� עוד
יעמד על בסיסו , הרוח הפנימי יצא ממחבואו, וגאולת הפרט

 .  שנות עולמי�,יזכר ימי� מקד�, צמיהע
נשמת אד� ' בנר ד, יחפש וימצא, ע� לבבי אשיחה ויחפש רוחי

ומחשבת� של ישראל הקודמת לכל תאיר בראשית עז מקורה , יחפש
הנני , ה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשא. על כל אותיותיה של תורה

י ונתת, והבאתי אתכ� אל אדמת ישראל, פותח את קברותיכ� עמי
לעתיד חיי� אני נות� ,  לשעבר תורה נתתי בכ�.רוחי בכ� וחיית�

ובמצאה , תמצא את עצמה, מקורה של תורה, נשמת ישראל. לכ�
יתנוצצו לפניה כל אותיותיה של תורה בתפארת זיו , את עצמיותה
. יקבנו' ש� חדש אשר פי ה, ויקרא בה� ש� עול�, החיי� שלה�

שאי� בו אלא מה ,  הפרטמזוהר צפיית ישועת הכלל יאיר אור
,  קדוש יאמר לו195והיה הנשאר בציו� והנותר בירושל�, שבכלל

 .כל הכתוב לחיי� בירושל�

את הבהירות המטשטשי� את הכשרו� ו, הרעיונות המדלדלי�
חסרו� , באי� רק מחסרו� הארה של הנשמה העצמית ,הנשמתית

, ההכרה והתשוקה, של הרצו� וההרגשה, הזלת טל החיי� היסודי
על ידי מעשי� רעי� ונטיות עכורות מתחשכת . ממהותה הפנימית
והאד� סופג לו את רוחניותו , ומעינה נכבש, אורה של הנשמה

, נפשות ומעשי�, ספרי�, למי�של עו, מרשמי חו�, מכלי� אחרי�
אז התוכ� הפראי של . ורשמי החו� פועלי� עליו בצורה מדולדלת

בצורה של שממו� ושל הריסה והאד� הול� בלא כח , הגו� מתגבר
 ממקור לעצמיותוהצינור המשפיע , אבד אז את היסוד, לפני רודפיו

. את האותיות של שמו שבתורה, את הפסוק שלו ,החיי� המיוחד לו
והוא קבור , חובט בו בכל שוטי ברזל, מיו� הבשר הול� ומרעישוד

ענ� השכחה , וכבול בכבלי זוהמא, באדמת עפר קברו החומרי
חיבוט קבר זה . ואת שמו לא ידע, החשו� סובב את כל מלא קומתו

בי� , בי� בפרטיותו של כל אחד, ע� כל בהלותיו ישנו בכל עת וזמ�
 לה�ותהי , רתי כמו זר נחשבואכתוב לה� רובי תו. בכללות האומה

אשר , והננו כמו חללי� שוכבי קבר. חזות הכל כדבר הספר החתו�
גאולת הכלל , והנה תבוא הגאולה. והמה מיד� נגזרו, לא זכרת� עוד
יעמד על בסיסו , הרוח הפנימי יצא ממחבואו, וגאולת הפרט

ע� לבבי אשיחה ויחפש . יזכר ימי� מקד� שנות עולמי�, העצמי
ומחשבת� של , נשמת אד� יחפש' בנר ד,  יחפש וימצא,רוחי

תאיר בראשית עז מקורה על כל אותיותיה , הקודמת לכל, ישראל
הנני פותח את , ה� ע� כלביא יקו� וכארי יתנשא. של תורה

ונתתי רוחי בכ� , והבאתי אתכ� אל אדמת ישראל, קברותיכ� עמי
נשמת . � לכ�לעתיד חיי� אני נות, לשעבר תורה נתתי בכ�, וחיית�
, ובמצאה את עצמיותה, תמצא את עצמה, מקורה של תורה, ישראל

, בתפארת זיו החיי� שלה�, יתנוצצו לפניה כל אותיותיה של תורה
מזוהר צפיית . יקבנו' ש� חדש אשר פי ה, ויקרא בה� ש� עול�

והיה , שאי� בו אלא מה שבכלל, ישועת הכלל יאיר אור הפרט
כל הכתוב לחיי� , של� קדוש יאמר לוהנשאר בציו� והנותר בירו

 .בירושל�
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כל תכונת . העול� הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו
כל . ההקשבה אינה כי א� הכשרה לבני� הנצחי העצמי של היחיד

כל ,  זהו כל כובד הדי�,מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי
ויש אשר . כל חיבוט הקבר, כל איו� האחריות, עומק השאלה

, עד שאובד הוא את הריכוז העצמי, הקשבתו היא כל כ� מפולשה
 עמלו לריק לאז כ. רק את שמו שכח ולא ידע, יודע הוא שמות רבי�

שמונעתו מכל , ואי� לו תקנה כי א� על ידי ערלת אז� כבירה, הוא
, החרשות שהיא איבוד כללי, ואחרי ההירוס הגדול הזה, הקשבה

תתהפ� , הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, ו נות� לו דמי כולוחרש
 'רזי הרזי� של עת לעשות לד. מר חות� ויתיצבו כמו לבושוכח

זהו , חיזוק לב� של רשעי� ונעילת דלתי תשובה מה�, הפרו תורת�
אבל כמה רע . המיית הרחמי� העליוני� מעל כל גבול, עומק החסד

 ,כל התכנית הקדמוניהאיבוד , ומר הוא צער גלגול יצירה זה
, אפר תחת כפות רגלי צדיקי�, והתחדשות האופי בפני� חדשות

, עול� חדש מתכונ�,  וממעמקי� תהומיי� הללו.ומדרס לכל היקו�
�מבני בניו של המ� , ברו� עמי מצרי� ומעשה ידי אשור, אפס המ

 .למדו תורה בבני ברק
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כל תכונת . העול� הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו
כל  ,ההקשבה אינה כי א� הכשרה לבני� הנצחי העצמי של היחיד

כל , זהו כל כובד הדי�. מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי
ויש אשר . כל חיבוט הקבר, כל איו� האחריות, עומק השאלה

, א את הריכוז העצמיעד שאובד הו, הקשבתו היא כל כ� מפולשה
 עמלו לאז כ. ולא ידע, רק את שמו שכח, יודע הוא שמות רבי�

שמונעתו , ואי� לו תקנה כי א� על ידי ערלת אז� כבירה, לריק הוא
שהיא איבוד , החרשות, ואחרי ההירוס הגדול הזה, מכל הקשבה

, הוא שב ומתחדש בצורה חדשה, חרשו נות� לו דמי כולו, כללי
רזי הרזי� של עת לעשות . ויתיצבו כמו לבוש, ת�תתהפ� כחמר חו

, חיזוק לב� של רשעי� ונעילת דלתי תשובה מה�,  הפרו תורת�'לד
אבל כמה . המיית הרחמי� העליוני� מעל כל גבול, זהו עומק החסד

איבוד כל התכנית הקדמוניה , רע ומר הוא צער גלגול יצירה זה
,  רגלי צדיקי�אפר תחת כפות, והתחדשות האופי בפני� חדשות

, עול� חדש מתכונ�, וממעמקי� תהומיי� הללו, ומדרס לכל היקו�
�מבני בניו של המ� , ברו� עמי מצרי� ומעשה ידי אשור, אפס המ

 .למדו תורה בבני ברק
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, של היחיד ושל הציבור,  האני הפנימי העצמי.ואני בתו� הגולה
לפי ער� , ר� הקדושה והטהרה שלואינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ע

שהיא , הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, הגבורה העליונה
שנתנכר , חטא האד� הראשו�,  חטאנו ע� אבותינו.מתלהבת בקרבו

לא ידע להשיב , ואבד את עצמו, שפנה לדעתו של נחש, לעצמיותו
מפני שהאניות , מפני שלא ידע נפשו, י�אתשובה ברורה על שאלת 

,  חטא ישראל.בחטא ההשתחואה לאל זר, מיתית נאבדה ממנוהא
. זנח ישראל טוב, את אניותו העצמית עזב, ה אחרי אלהי נכרנז

�הלכה , צמצמה את חילה, הכחישה את עצמיותה, חטאה האר
לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טע� , י�ותכליתאחרי מגמות 

ר גורלות לחשוב על דב, נשאה עי� מחו� לה, ע� כטע� פריו
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, של היחיד ושל הציבור, האני הפנימי העצמי, ואני בתו� הגולה
לפי ער� , תגלה בתוכיותו רק לפי ער� הקדושה והטהרה שלואינו מ

שהיא , הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, הגבורה העליונה
שנתנכר , חטא האד� הראשו�, חטאנו ע� אבותינו, מתלהבת בקרבו

לא ידע להשיב , ואבד את עצמו, שפנה לדעתו של נחש, לעצמיותו
מפני שהאניות ,  נפשומפני שלא ידע, תשובה ברורה על שאלת אי�

, חטא ישראל, בחטא ההשתחואה לאל זר, האמיתית נאבדה ממנו
. זנח ישראל טוב, את אניותו העצמית עזב, ה אחרי אלהי נכרנז

�הלכה , צמצמה את חילה, הכחישה את עצמיותה, חטאה האר
לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טע� , ותכליתותאחרי מגמות 

לחשוב על דבר גורלות, � מחו� להנשאה עי, ע� כטע� פריו
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, שמחת חלקה, אבדה סיבוב פנימיותה, קטרגה הירח. וקריירות
 וכה הול� העול� וצולל .חלמה על דבר הדרת מלכי� חיצונה

באי� מחנכי� . של הפרט ושל הכלל, באבד� האני של כל אחד
, מסיחי� דעה ג� ה� מ� האני, מסתכלי� בחיצוניות, מלומדי�

מפטמי� , מאי� בחומ�משקי� את הצ, ומוסיפי� תב� על המדורה
והאני הול� , את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חו� מה�

רוח . וקל וחומר שאי� אתה, אי� הוא, וכיו� שאי� אני, ומשתכח
רוח אפינו , איננו מבחו� לנו,  הדר גדלו,זהו גבורתו', אפינו משיח ד

את , ואל טובו נפחד' דאל , אלהינו ודוד מלכנו נבקש'  את ד.הוא
הסר , הסר כל אלהי נכר, את עצמנו נבקש ונמצא,  שלנו נבקשהאני

המוציא אתכ� מאר� , אלהיכ�' דוידעת� כי אני , כל זר וממזר
 .'דאני , מצרי� להיות לכ� לאלהי�

, שמחת חלקה, אבדה סיבוב פנימיותה, קטרגה הירח. וקריירות
וכה הול� העול� וצולל , חלמה על דבר הדרת מלכי� חיצונה

באי� מחנכי� . של הפרט ושל הכלל, באבד� האני של כל אחד
, מסיחי� דעה ג� ה� מ� האני, מסתכלי� בחיצוניות, מלומדי�

מפטמי� , משקי� את הצמאי� בחומ�, על המדורהומוסיפי� תב� 
והאני הול� , את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חו� מה�

רוח . וקל וחומר שאי� אתה, אי� הוא, וכיו� שאי� אני, ומשתכח
רוח אפינו , איננו מבחו� לנו, זהו גבורתו הדר גדלו', אפינו משיח ד

את , אל טובו נפחדו' אל ה, אלהינו ודוד מלכנו נבקש' את ד, הוא
הסר , הסר כל אלהי נכר, את עצמנו נבקש ונמצא, האני שלנו נבקש

המוציא אתכ� מאר� , אלהיכ�' וידעת� כי אני ה, כל זר וממזר
 .'אני ה, מצרי� להיות לכ� לאלהי�

·Ó˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Áˆ˜ 

 

כשהרעיו� והרצו� והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העול� 
אי� המגמה . עבודת עבד, מד התוכ� אז בצורה עבדותיתעו, המעשי

כי א� איזה פועל יוצא , המעשית אפשרית להיות המעשה בעצמו
אבל כאשר התמצית של האידיאל . על מנת לקבל פרס, ממנו

ונשמה נזרקת , אז מתרומ� כל העול� המעשי, המעשי כבר שולט
 שמתאחד המעשה,  עליוני�,הנותנת לו חיי� חדשי�, בקרבו

 עשה דברי� לש� ,שכר מצוה מצוה, והרעיו� ומוצא שכרו בתוכו
כשחושבי� בטעות שהעול� האידיאלי . פעל� ודבר ב� לשמ�

מפרידי� את , ואי� לו עסק עמו, העליו� הוא נפרד מהעול� המעשי
 א� ,אמנ�. ויוצאי� מקדושת האחדות לזוהמת השניות, הרשויות

ל פי שנראי� ג� בו א� ע, שקועה היא המחשבה רק בעול� המעשי
כללותו איננו יכול לעלות בכל זה ,  רוחב והעמקה,סימני גדולה

, נו�ישיפה הוא לח, והוא תוכ� נערות וקטנות , מערכו המזער
אבל מפני שבעול� . ומסוכ� הוא א� ישאר בתור מטרה אחריתית

 חי אידיאל רצוני ,האידיאלי היצירתי של התוכ� המעשי כולו
יע בהכרח למעלה למעלה מכללותו המוגבלה שמג, ושאיפתי עליו�

מתו� כ� נקשרי� כתרי� ג� מבלי הדעת המפורטה של , במעשה
והכתרי� עולי� , הקשורי� בכל חושי חייה� בעול� המוגבל ההוא

ונמצא שהכל מתאחד לחיי� ולמציאות , בכח הגנוז שבעיקר מהות�
 ,בקדושת ההנהגה, � שיש במסורתוזהו חלק הת. חירותית עליונה

יא ה ,אבל המגמה שבחיי� התוריי�. ושמירת תורת א� בלא נטישה
שממקורו העליו� נות� הוא , ות אופיית אל העול� השאיפתילהתע

 . את כל כח הצמיחה והרטיבות לכל העול� המעשי כולו
, הוא דבר הסמוי מ� העי�, עד היכ� הוא הגבול של החרות האצילית

אפילו החלק . מצרי�תה היא בלי לכי נח, ובאמת אי� לה גבול
. היותר קלוש מהעבדות הנשמתית הוא כבר מטיל פג� בנשמה

הול� הוא , בהיותו הול� למשרי�, והאד� הול� הוא ומשתל�
ומשתחרר מכל שעבוד של ציור ורעיו� באור החרות האלהי 

אמנ� גבול . ונשמת שדי ממרומי�, חלק אלוה ממעל, שבנשמתו
, ר� גדול יש לו מצד מקריואבל ע, החרות אי� לו ער� מצד עצמו

עות י אי� ל� אד� שאיננו משועבד לד.מצד דרכי ההטעיה שבו
ולפעמי� יש , המשפילות את הדר נפשו, ומדות ותכונות קדומות

עבוד לאיזה מצב י איננו כי א� ש,שמה שהוא קורא בש� חרות
על כ� בעי� פקוחה צרי� האד� להתבונ� על . גרוע ושפל, קדו�

למע� לא תתחל� לו , ה שהוא שוא� אליהבשע, מהות החרות
 .העבדות השפלה בחרות

 Áˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ó˜-·Ó˜( 
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כשהרעיו� והרצו� והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העול� 
אי� המגמה . עבודת עבד, עומד התוכ� אז בצורה עבדותית, המעשי

כי א� איזה פועל יוצא , והמעשית אפשרית להיות המעשה בעצמ
אבל כאשר התמצית של האידיאל . על מנת לקבל פרס, ממנו

ונשמה נזרקת , אז מתרומ� כל העול� המעשי, המעשי כבר שולט
שמתאחד המעשה , הנותנת לו חיי� חדשי� עליוני�, בקרבו

עשה דברי� לש� . שכר מצוה מצוה, ומוצא שכרו בתוכו, והרעיו�
שהעול� האידיאלי , חושבי� בטעותכש. ודבר ב� לשמ�, פעל�

מפרידי� את , ואי� לו עסק עמו, העליו� הוא נפרד מהעול� המעשי
אמנ� א� . ויוצאי� מקדושת האחדות לזוהמת השניות, הרשויות

א� על פי שנראי� ג� בו , שקועה היא המחשבה רק בעול� המעשי
כללותו איננו יכול לעלות בכל זה , סימני גדולה רוחב והעמקה

ומסוכ� , שיפה הוא לחנו�, והוא תוכ� נערות וקטנות , כו המזערמער
אבל מפני שבעול� האידיאלי . הוא א� ישאר בתור מטרה אחריתית

, היצירתי של התוכ� המעשי כולו חי אידיאל רצוני ושאיפתי עליו�
מתו� , שמגיע בהכרח למעלה למעלה מכללותו המוגבלה במעשה

פורטה של הקשורי� בכל כ� נקשרי� כתרי� ג� מבלי הדעת המ
והכתרי� עולי� בכח הגנוז , חושי חייה� בעול� המוגבל ההוא

ונמצא שהכל מתאחד לחיי� ולמציאות חירותית , שבעיקר מהות�
בקדושת ההנהגה ושמירת , שיש במסורת, זהו חלק הת�. עליונה

ות ליא התעהאבל המגמה שבחיי� התוריי� . תורת א� בלא נטישה
שממקורו העליו� נות� הוא את כל כח , איפתיאופיית אל העול� הש

עד היכ� הוא הגבול . הצמיחה והרטיבות לכל העול� המעשי כולו
ובאמת אי� לה , הוא דבר הסמוי מ� העי�, של החרות האצילית

אפילו החלק היותר קלוש . תה היא בלי מצרי�לכי נח, גבול
 והאד� הול� הוא. מהעבדות הנשמתית הוא כבר מטיל פג� בנשמה

הול� הוא ומשתחרר מכל שעבוד , בהיותו הול� למשרי�, ומשתל�
, חלק אלוה ממעל, של ציור ורעיו� באור החרות האלהי שבנשמתו

, אמנ� גבול החרות אי� לו ער� מצד עצמו. ונשמת שדי ממרומי�
אי� ל� , מצד דרכי ההטעיה שבו, אבל ער� גדול יש לו מצד מקריו

המשפילות , ותכונות קדומותאד� שאיננו משועבד לדעות ומדות 
ולפעמי� יש שמה שהוא קורא בש� חרות איננו כי , את הדר נפשו

על כ� בעי� פקוחה צרי� . גרוע ושפל, א� שעבוד לאיזה מצב קדו�
למע� , בשעה שהוא שוא� אליה, האד� להתבונ� על מהות החרות

 .לא תתחל� לו העבדות השפלה בחרות
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. וזוהי תפארתנו,  אנו אל מושגי הטבע ג� במוב� הרוחנישבי�
 בתור חטיבה ÎÂÓ¯˙כשהיא , השקיקה האלהית, המוסר, הרוחניות

הרי היא מארגנת את האד� העול� והחיי� במערכה של , טבעית
. והעול� הול� ומתתק� במלכות שדי,  אידיאלי, נשגב,אושר עליו�

, בע קנוי בכל נפששיהיה הטוב והצדק ט, מי זה לא ישתוקק לזה
 בהוד רוחניות� ושיגוב ,שהוד החיי� העליוני�, ומי זה לא ישא�

מי לא ידע שנצחו� .  יהיו מאוגדי� בעוצ� הטבעיות שלנו,מציאות�
 הוא מאוחז בהקביעות של הטוב ,הטוב והחיי� על הרע והמות

 ובתו� המושג של , האיתנה,והחיי� בתוכיות הטבע המסודרת
מה היא חובתה , בר מה היא העבודה האלהיתהטבע מביני� אנו כ

עד כמה העול� צרי� מזו� ופרנסה ,  בקיומה ותלמודה,של תורה
 .כדי שהאידיאליות תעמד בו בראש, רוחנית כדי להתקיי� באופיו

את הסדר המדויק , ואיתניותאת , ושלאנחנו נקח מ� הטבע את העז 
טוחה ואת העמדה הב, ומתינותאת , ו ושקידתוהתמדתאת , ושל

, ומפראות, ומעורונאבל נשתחרר . ועצמ לגבי ובחזיונותיהמתגלה 
 והננו .ואידיאליותוחסרו� , וכונתמשלילת ,  העבדותיתומהכרחות

 Ëˆ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ó˜(
rahdzexgde zei 

. וזוהי תפארתנו, שבי� אנו אל מושגי הטבע ג� במוב� הרוחני
 בתור חטיבה Á¯ÎÂÓ˙כשהיא , השקיקה האלהית, המוסר, הרוחניות

הרי היא מארגנת את האד� העול� והחיי� במערכה של , טבעית
מי . והעול� הול� ומתתק� במלכות שדי, אושר עליו� נשגב אידיאלי

ומי , ה הטוב והצדק טבע קנוי בכל נפששיהי, זה לא ישתוקק לזה
שהוד החיי� העליוני� בהוד רוחניות� ושיגוב , זה לא ישא�

מי לא ידע שנצחו� . מציאות� יהיו מאוגדי� בעוצ� הטבעיות שלנו
הטוב והחיי� על הרע והמות הוא מאוחז בהקביעות של הטוב 

ובתו� המושג של הטבע . והחיי� בתוכיות הטבע המסודרת האיתנה
מה היא חובתה של , מה היא העבודה האלהית, יני� אנו כברמב

, עד כמה העול� צרי� מזו� ופרנסה רוחנית, תורה בקיומה ותלמודה
אנחנו . כדי שהאידיאליות תעמד בו בראש, כדי להתקיי� באופיו

, שלהאת הסדר המדויק , איתניותהאת , שלהנקח מ� הטבע את העז 
את העמדה הבטוחה ו, מתינותהאת , ושקידתה התמדתהאת 

, מעורונהאבל נשתחרר . עצמה לגבי בחזיונותיההמתגלה 
וחסרו�, כונתהמשלילת ,  העבדותיתמהכרחותה, מפראותה
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נוחלי� נחלה בלי , צועדי� על במתי אר�, אז הולכי� קוממיות
 .ושוחקי� ליו� אחרו�, לובשי� עז והדר, מצרי�

, צועדי� על במתי אר�, והננו אז הולכי� קוממיות, אידיאליותה
 .ושוחקי� ליו� אחרו�, לובשי� עז והדר, נוחלי� נחלה בלי מצרי�

ÁÚ˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,È¯Á 

 

כל המוסר כולו נובע הוא . הת� הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר
וממלאי� את כל אופקי הרעיונות ,  המשתפכי� מכל עבריו,מנחליו

המתעלה מכל , הת� הוא המבוע העליו�. והמעשי� ישרנות אופית
הוא הוא , ושל צור� עצמי, מכל רעיו� של צור� חוצי, הגה חברותי

שכל תענוגי� רוחניי� לא , א ישוו בושכל חפצי� ל, האושר העליו�
נחלת איש , נחלה בלי מצרי�, והת� הזה נחלת יעקב הוא. יערכוהו

והשלו� איננו כי , המביאה ברכת השלו� בעול�, ת� יושב אהלי�
כי אחרית , שמר ת� וראה ישר. א� כלי המחזיק את ברכתו העליונה

קת היא ייהענוה המדו. התו� והיושר ה� יסוד האושר. לאיש שלו�
ובהצמד� יחד ה� עושי� את החיי� למושג , נסמכת תמיד עליה�

 .אמי� וגדל כח, של רכוש רוחני

 ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ó˜( 
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כל המוסר כולו נובע הוא . הת� הפנימי הוא הרבה למעלה מהמוסר
וממלאי� את כל אופקי הרעיונות , מנחליו המשתפכי� מכל עבריו

המתעלה מכל , הת� הוא המבוע העליו�. שרנות אופיתוהמעשי� י
הוא הוא , ושל צור� עצמי, מכל רעיו� של צור� חוצי, הגה חברותי

שכל תענוגי� רוחניי� לא , שכל חפצי� לא ישוו בו, האושר העליו�
נחלת איש , נחלה בלי מצרי�, והת� הזה נחלת יעקב הוא. יערכוהו

והשלו� איננו כי , עול�המביאה ברכת השלו� ב, ת� יושב אהלי�
כי אחרית , שמר ת� וראה ישר. א� כלי המחזיק את ברכתו העליונה

הענוה המדויקת היא . התו� והיושר ה� יסוד האושר. לאיש שלו�
ובהצמד� יחד ה� עושי� את החיי� למושג , נסמכת תמיד עליה�

 .אמי� וגדל כח, של רכוש רוחני
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חל� תמיד ממסגרותיו הפרטיות הממלאות את  לה196דהאד� צרי
עד שכל רעיונותיו סובבי� תמיד רק על דבר גורלו , כל מהותו

ואי� ק� ליסורי� , שזהו מוריד את האד� לעומק הקטנות, הפרטי
אבל צרי� שתהיה מחשבתו . המסובבי� מזה, גשמיי� ורוחניי�

לות לכל, לכללות הכל, ורצונו ויסוד רעיונותיו נתוני� להכללות
 ומזה תתבסס אצלו ג� ,לכל היקו�, לכללות ישראל, לאד�, העול�

וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר . הפרטיות שלו בצורה הראויה
וככה יזכה יותר להארת האור ,  ככה תגדל שמחתו,חזקה אצלו

ולית שכינתא שריא באתר , כי ש� מלא חל על עול� מלא, האלהי
אי� תשרה באתר ,  לא שריאוכיו� דבאתר חסיר או פגי�, חסיר

,  מצערה ואפסית,ואי� ש� כי א� נקודה דלה, שהכל נטול וחסר
והתביעה הזאת להיות תמיד נתו� . שהיא הפרטיות האנכית לבדה

הוא יסוד נשמת , בצרורא דלעילא דביה חיי כולא, ביסוד הכללי
וה� צריכי� . 'הצדיקי� המתהלכי� לפני האלהי� ומתענגי� על ד

ושלא לעזבו משו� מניעה , עת את עצמות רצונ� לד,להתחזק
', ויזכו לברכת ד,  יקדשוהו ויפארוהו,רק תמיד יגדלוהו, שבעול�

 .מיסוד בכל מכל כל

 ‡˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÓ˜-ÁÓ˜( 

illkd ceqid 

הממלאות את כל ,  להחל� תמיד ממסגרותיו הפרטיות�האד� צרי
,  רק על דבר גורלו הפרטיעד שכל רעיונותיו סובבי� תמיד, מהותו

ואי� ק� ליסורי� גשמיי� , שזהו מוריד את האד� לעומק הקטנות
, אבל צרי� שתהיה מחשבתו ורצונו. המסובבי� מזה, ורוחניי�

, לכללות העול�, לכללות הכל, ויסוד רעיונותיו נתוני� להכללות
ומזה תתבסס אצלו ג� . לכל היקו�, לכללות ישראל, לאד�

וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר . ורה הראויההפרטיות שלו בצ
וככה יזכה יותר להארת האור , חזקה אצלו ככה תגדל שמחתו

ולית שכינתא שריא באתר , כי ש� מלא חל על עול� מלא, האלהי
אי� תשרה באתר , וכיו� דבאתר חסיר או פגי� לא שריא, חסיר

, ואי� ש� כי א� נקודה דלה מצערה ואפסית, שהכל נטול וחסר
והתביעה הזאת להיות תמיד נתו� . שהיא הפרטיות האנכית לבדה

הוא יסוד נשמת , בצרורא דלעילא דביה חיי כולא, ביסוד הכללי
וה� צריכי� . 'ומתענגי� על ד, המתהלכי� לפני האלהי�, הצדיקי�

ושלא לעזבו משו� מניעה , להתחזק לדעת את עצמות רצונ�
', ויזכו לברכת ד, ארוהורק תמיד יגדלוהו יקדשוהו ויפ, שבעול�

 .מיסוד בכל מכל כל
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, ומה שעוסקי� בישובו של עול�, ומה שמתפללי�, מה שלומדי�
בי� , בי� בדברי� המוכרחי� לאד� ולבריות לקיומ� המצומצ�
הכל , בדברי� העשויי� להרחיב דעתו של אד� ולשפר את חייו

לי� את התיקו� הכללי של להש, לחטיבה אחת, עולה לאגודה אחת
, ולקרבו יותר ויותר להמטרה האידיאלית המבוקשת, העול� כולו

ויותר ראויי� להקשר בקשר , לעשות את החיי� טובי� והגוני�
, בקשר עדני עדני�, בקשר שמחת עולמי�, בקשר הקודש, נצחי

דידע מה בחשוכא , באור חי העולמי�, בקשר זיו ונהורא מעליא
 .ה שראיונהורא עמ

 ·˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÓ˜( 

illkd oewzd 

, ומה שעוסקי� בישובו של עול�, ומה שמתפללי�, מה שלומדי�
בי� , בי� בדברי� המוכרחי� לאד� ולבריות לקיומ� המצומצ�
הכל , בדברי� העשויי� להרחיב דעתו של אד� ולשפר את חייו

לי של להשלי� את התיקו� הכל, לחטיבה אחת, עולה לאגודה אחת
, ולקרבו יותר ויותר להמטרה האידיאלית המבוקשת, העול� כולו

ויותר ראויי� להקשר בקשר , לעשות את החיי� טובי� והגוני�
, בקשר עדני עדני�, בקשר שמחת עולמי�, בקשר הקודש, נצחי

דידע מה בחשוכא , באור חי העולמי�, בקשר זיו ונהורא מעליא
 .ונהורא עמה שרא
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מחברת את העבודה , המחוברת בבינה עליונה, ההרגשה הקדושה
לשיר יחד ע� כל משוררי פרק , האלהית בטהרתה ע� כל היצור

. וע� כל אד� אשר בנפש ישרה עורג הוא אל אל יוצר כל, שירה
, לא תחדל מהיות יסוד האמונה, החפשית והרחבה, והכלליות הזאת

. �כולואהבת הבריות , האד� ואהבת ,הממולאה אהבת אלהי�
והבלטתו של יסוד זה יכי� לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד 

כתורה וכמצוה , של החקיקה האלהית אשר באור� של ישראל
שהיא לא תעיק ותצמצ� את היסוד הרחב , מורשה קהלת יעקב

 . ותופע עליו נהרה, אלא תרחיבהו, והחפשי
בהנפש , בכל הרחבתה, ולהבתחלה מוצאי� את התוכ� של התורה כ

ואחר כ� , בעליותיה וירידותיה ,בתיקוניה ובקלקוליה, הפרטית
ואחר כ� , מוצאי� את הנפש הפרטית שהיא משורגת ע� הכלל כולו

וההויה נמצאת תלויה , מוצאי� את התוכ� של הכלל בעול� כולו
חייב אד� לומר בשבילי . בהשלמת המוסר והתורה של כל יחיד

מתי יגיעו מעשי למעשי אברה� יצחק ויעקב ו, נברא העול�
 .אבותינו

 ‚˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÓ˜( 

zillkd dceard 

מחברת את העבודה , המחוברת בבינה עליונה, ההרגשה הקדושה
לשיר יחד ע� כל משוררי פרק , האלהית בטהרתה ע� כל היצור

. אשר בנפש ישרה עורג הוא אל אל יוצר כל, וע� כל אד�, שירה
, לא תחדל מהיות יסוד האמונה, החפשית והרחבה, והכלליות הזאת

. כול�ואהבת הבריות , הממולאה אהבת אלהי� ואהבת האד�
והבלטתו של יסוד זה יכי� לו האיש הישראלי על פי הדפוס המיוחד 

כתורה וכמצוה , של החקיקה האלהית אשר באור� של ישראל
היסוד הרחב שהיא לא תעיק ותצמצ� את , מורשה קהלת יעקב

בתחלה מוצאי� את . ותופע עליו נהרה, אלא תרחיבהו, והחפשי
בתיקוניה , בהנפש הפרטית, בכל הרחבתה, התוכ� של התורה כולה

ואחר כ� מוצאי� את הנפש , בעליותיה וירידותיה ,ובקלקוליה
ואחר כ� מוצאי� את התוכ� , הפרטית שהיא משורגת ע� הכלל כולו

ויה נמצאת תלויה בהשלמת המוסר והה, בעול� כולו, של הכלל
ומתי , חייב אד� לומר בשבילי נברא העול�. והתורה של כל יחיד

 .יגיעו מעשי למעשי אברה� יצחק ויעקב אבותינו
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מאורעותיו מיו� התחלת  ,כל מה שעובר על אד� יחידי ועל נפשו
ליפותיו ח, עליותיו והדרגותיו, יצירתו עד הגמרו בשכלולו

על כל , הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה, ותמורותיו
אמנ� .  עובר על כל אד�,ומה שעבר ועובר על כל עולמי�, עולמי�

ומתו�  ,ישנ� עניני� כאלה שהתפיסה הכללית מקדמת בה�
באי� להכרת , מתו� מעשה בראשית, ההזרחה של היצירה העולמית

לה שהתפיסה הפרטית מקדמת וישנ� דברי� כא, תוהפרטיהנפשיות 
וישנ� הרבה . ש אור הידיעה על חכמת עולמי�לומה� מתפ, לבא

משלימי� , וממלאי� זה את זה, פרקי� שהנחלי� נפגשי� זה בזה
 .ומבררי� זה את זה

 „˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '�˜( 

zihxtde zillkd dqitzd 

תחלת מאורעותיו מיו� ה ,כל מה שעובר על אד� יחידי ועל נפשו
חליפותיו , עליותיו והדרגותיו, יצירתו עד הגמרו בשכלולו

על כל , הכל בגודל עבר ועובר על היצירה הגדולה, ותמורותיו
אמנ� . ומה שעבר ועובר על כל עולמי� עובר על כל אד�, עולמי�

ומתו�  ,ישנ� עניני� כאלה שהתפיסה הכללית מקדמת בה�
באי� להכרת , ראשיתמתו� מעשה ב, ההזרחה של היצירה העולמית

וישנ� דברי� כאלה שהתפיסה הפרטית מקדמת , הפרטיתהנפשיות 
וישנ� הרבה . ש אור הידיעה על חכמת עולמי�לומה� מתפ, לבא

משלימי� , וממלאי� זה את זה, פרקי� שהנחלי� נפגשי� זה בזה
 .ומבררי� זה את זה
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, והנסיונות העצומי�, קות הגדולותהתשו, כל המחשבות והרעיונות
כול� עוברי� ה� על כללות , שעוברי� על כל צדיק בנפשו הפרטית

ובאופ� יותר כללי על ,  כללי על כללות האד�xzei ובאופ�, האומה
וכל מה שהאורה הפנימית . וכל העולמי� כול�, כללות העול�

 ,והמקפת העליונה היא יותר נתבעת ברוב אמת מנשמתו של אד�
, הוא מתגלגל הרבה בצער הצמאו� לשבר את נפשו מהריווי העליו�ו

עד לכדי בחילה , כדוכה של נפש ממשיעד שהצער בא לידי ד
ל ובכ, וההתהלכות כצל בנטותו, ועד לידי התמעטות הכח, בחיי�

ולא יאבה בשו� אופ� לשכר את עצמו , ה לא יפנה אל רהבי�ז
לא , ות ולא ברוחניותלא בתאוות גשמי, בשכרו� החיצוני של העול�

כי א� עומד הוא על , בדמיוניות ולא במה שקוראי� שכליות
 בנשמתו ,והתגלות האמת העליונה והטוב המוחלט, משמרתו
,  לפי מדה של התגברות תכונה זו�  הוא כל ישעו וחפצו,ובעול�

וסוקר הוא מפנימיותו את , הוא הול� ומשתוה לרוח כל העולמי�
עד כדי צפיה נאמנה מסו� , ו מתו� מחשכיווהול� האור ובא ל, הכל

ברב ' ויראה בגיאות ד, כל אחד ואחד לפו� דרגיה, העול� ועד סופו
 . הול� ואור עד נכו� היו�, גהורח צדיקי� כאור נווא, עז וחדוה

וכח� מלא חיי�  ,חיי� ה�'  מרוח ד,כל העולמי� כול� בכללות�
 צרי� להעמיד והאד� בבחירתו הוא, של צדק גמור ושל יושר מלא

וזהו סוד . את תוכ� חייו באופ� שיתאי� לחיי העולמי� כול�
שכל העז של כל העולמי� מסייע למי , הגבורה שביראת שמי�

, וכל מה שיתגבר האד� ביותר בזיכו� הנפש. 'שש� דרכו נוכח ד
 העולמי� כול� היא מתגברת חיהתביעה הזאת של ההשתוות לאור 

תנועותיו , דרכיו, ל כל מעשיווהיא מתפשטת ע, בקרבו ביותר
עד שאי אפשר הדבר שתבא דבר תקלה אפילו על ידי , וקניניו
 .בהמתו

 ‰˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡�˜-·�˜( 

minlerd iigl zeezydd 

, והנסיונות העצומי�, התשוקות הגדולות, כל המחשבות והרעיונות
ללות כול� עוברי� ה� על כ, שעוברי� על כל צדיק בנפשו הפרטית

ובאופ� יותר כללי על , ובאופ� כללי על כללות האד�, האומה
וכל מה שהאורה הפנימית . וכל העולמי� כול�, כללות העול�

 ,והמקפת העליונה היא יותר נתבעת ברוב אמת מנשמתו של אד�
, והוא מתגלגל הרבה בצער הצמאו� לשבר את נפשו מהריווי העליו�

, עד לכדי בחילה בחיי�, משעד שהצער בא לידי דכדוכה של נפש מ
ה לא ל זובכ, וההתהלכות כצל בנטותו, ועד לידי התמעטות הכח

ולא יאבה בשו� אופ� לשכר את עצמו בשכרו� , יפנה אל רהבי�
לא e, ולא ברוחניות, לא בתאוות גשמיות, החיצוני של העול�

כי א� עומד הוא על , ולא במה שקוראי� שכליות, בדמיוניות
 האמת העליונה והטוב המוחלט בנשמתו והתגלות, משמרתו

הוא , לפי מדה של התגברות תכונה זו, ובעול� הוא כל ישעו וחפצו
, וסוקר הוא מפנימיותו את הכל, הול� ומשתוה לרוח כל העולמי�

עד כדי צפיה נאמנה מסו� , והול� האור ובא לו מתו� מחשכיו
',  דויראה בגיאות, כל אחד ואחד לפו� דרגיה, העול� ועד סופו

. הול� ואור עד נכו� היו�, וארח צדיקי� כאור נגה, ברב עז וחדוה
וכח� מלא חיי� של ,חיי� ה�' כל העולמי� כול� בכללות� מרוח ד

והאד� בבחירתו הוא צרי� להעמיד את , צדק גמור ושל יושר מלא
וזהו סוד הגבורה . תוכ� חייו באופ� שיתאי� לחיי העולמי� כול�

 של כל העולמי� מסייע למי שש� דרכו שכל העז, שביראת שמי�
התביעה הזאת , וכל מה שיתגבר האד� ביותר בזיכו� הנפש. 'נוכח ד

,  העולמי� כול� היא מתגברת בקרבו ביותרחיישל ההשתוות לאור 
עד שאי , תנועותיו וקניניו, דרכיו, והיא מתפשטת על כל מעשיו

 .אפשר הדבר שתבא דבר תקלה אפילו על ידי בהמתו
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,  חזות הכל�בפנימיותהנשמות הגדולות מוכנות ה� שיהיה זורח 
 עד ,מהשאיפה היותר טהורה ורוממה והיותר כללית בהיקפה

חפצה היא , ההשתלשלות היותר רחוקה וזעירה שבפרטי פעולותיה
 וכמה גדול הוא מכאובה כשאי אפשר .כל שהאור הגדול יהיה מלא

והיא ,  הכללי בישרת שטפו על כל פעלותיההדבר שיחדר האור
שהוא , אור של תולדה, מוכרחת הרבה פעמי� להשתמש באור כהה
אבל לא באותו שט� , ג� כ� מאיר את המחשכי� באיזה מדה

 . שתוכיות הנשמה עורגת היא לו, האורה
ויש לה� כל הטוב של , הצדיקי� הגדולי� כוללי� בנשמת� את הכל

ומקבלי� , וסובלי� יסורי� בעד הכל, הכל וג� כל הרע של הכל
ומתו� שה� , ומהפכי� את כל הרע של הכל לטוב, עונג מהכל

כי , הכל מתמתק על יד�, מתמתקי� על ידי היסורי� שה� סובלי�
 כח של סעיפי הנשמות הרבות מאד ונמצאבשרש נשמת� 

 .שהצדיקי� ה� יסוד�

 Â˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�˜( 

zellekd zenypd 

,  חזות הכלבפנימיות�שיהיה זורח , נשמות הגדולות מוכנות ה�ה
מהשאיפה היותר טהורה ורוממה והיותר כללית בהיקפה עד 

חפצה היא , שבפרטי פעולותיה, ההשתלשלות היותר רחוקה וזעירה
dlecbd dnypdוכמה גדול הוא , כל  שהאור הגדול יהיה מלא

ישרת שטפו על שיחדר האור הכללי ב, כשאי אפשר הדבר, מכאובה
, והיא מוכרחת הרבה פעמי� להשתמש באור כהה, כל פעולותיה

אבל , שהוא ג� כ� מאיר את המחשכי� באיזה מדה, אור של תולדה
הצדיקי� . שתוכיות הנשמה עורגת היא לו, לא באותו שט� האורה

, ויש לה� כל הטוב של הכל, הגדולי� כוללי� בנשמת� את הכל
ומקבלי� עונג , י� יסורי� בעד הכלוסובל, וג� כל הרע של הכל

ומתו� שה� מתמתקי� , ומהפכי� את כל הרע של הכל לטוב, מהכל
כי בשרש , הכל מתמתק על יד�, על ידי היסורי� שה� סובלי�

שהצדיקי� ה� ,  כח של סעיפי הנשמות הרבות מאדנמצאנשמת� 
 .יסוד�
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שואפת , היא את כל דרגותיהבוראה , הולכת היא היצירה את דרכה
שעל ידה תהיה משתקפת , היא לההתיצרות היותר עדינה ונשגבה

ישרה , כל יפיה, כל חסנה ועזה, כל התמצית של ההויה כולה
שהמובחר שבו הוא , זאת היא הנשמה השלמה של האד�. וחכמתה

אותו ששכלל ברצונו את מהותו לצד , המושל� הבחירי שבקרבו
שיש בו מהות של , עד שהוא מגלה חלק יצירתי, הטוב היותר עליו�

הנשמה העליונה בעצמה מוצאת היא את חסנה . טוב מוחלטפועל 

 Ê˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„�˜( 

zifkxnd dnypd 

שואפת , בוראה היא את כל דרגותיה, הולכת היא היצירה את דרכה
שעל ידה תהיה משתקפת , היא לההתיצרות היותר עדינה ונשגבה

ישרה , כל יפיה, כל חסנה ועזה, כל התמצית של ההויה כולה
שהמובחר שבו הוא , של האד�, יא הנשמה השלמהזאת ה. וחכמתה

אותו ששכלל ברצונו את מהותו לצד , המושל� הבחירי שבקרבו
שיש בו מהות של , עד שהוא מגלה חלק יצירתי, הטוב היותר עליו�
הנשמה העליונה בעצמה מוצאת היא את חסנה.פועל טוב מוחלט

780



 

425

 

ובכח , היא מאושרת, אינה צריכה לשו� דבר חו� לה, ועזה פנימה
,  היא ממשכת את החיי� לכל,מתו� שהיא תמצית הכל, הכללי שבה

עי� בעלי קט, והרבי�. את כל החסר לכל בכל גווני החסרו�
ה� צריכי� הרבה , אינ� מוצאי� את מחסור� בפנימיות�, שביצירה

שאחר כל אלה , שיתק� קצת מפגימת עצמות�, עד שיתמלא חסרונ�
, בעל הנשמה המרכזית, אינה מתתקנת לגמרי כי א� בצדיק העליו�

כל העול� כולו ניזו� בשביל , ובת קול יוצאת מהר חורב ואומרת
 .ו בקב חרובי� מערב שבת לערב שבתוחנינא בני די ל, חנינא בני

ובכח , היא מאושרת, אינה צריכה לשו� דבר חו� לה, ועזה פנימה
, מתו� שהיא תמצית הכל היא ממשכת את החיי� לכל, הכללי שבה

בעלי קטעי� , והרבי�. את כל החסר לכל בכל גווני החסרו�
ה� צריכי� הרבה , אינ� מוצאי� את מחסור� בפנימיות�, שביצירה

שאחר כל אלה , שיתק� קצת מפגימת עצמות�, עד שיתמלא חסרונ�
, בעל הנשמה המרכזית, העליו�אינה מתתקנת לגמרי כי א� בצדיק 
כל העול� כולו ניזו� בשביל , ובת קול יוצאת מהר חורב ואומרת

 .וחנינא בני די לו בקב חרובי� מערב שבת לערב שבת, חנינא בני
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, התכונה של ההכרה האלהית היא מרכזה הפנימי של יראת שמי�
בכל , בכל היצורי�המתפשט , הוא המקור החי של נשמת העול�

היא מדרכת את כל , בנצחה ועוזה, בכל ההויה וחליפותיה, היש
כל , כל החקיות, כל המוסר. העול� כולו לעילויו ורוממותו

 היא בעצמה היא מקור העונג .הנ� רק סעיפי� ממנה, החיוביות
כל התרבות . שנשמת כל העולמי� היא אליה שואפת, האצילי

, בהשתרגות הנשמות, הלכי העולמי� במ,גותיהיהעליונה וכל מדר
של כל , ושל כל החי, בחיי� ההיסתוריי� שלאד�,  התולדהכיבמהל

 ההופעותי ,כל פרק שירה וכל סעיפיו, המרגיש והמתנועע
, המלא גילת יה, הצדיק העליו�. ממנה הוא נובע ,והשתלהבותיו

שכל תכונותיו קדש קדשי� , הוא' שדברו דבר ד, המרוה עז קודש
אדרות , ה� א� חפ� אחד, אידיאיו ואידיאליו, ל שיחו ושיגוכ, הנ�

הוא כולו א� התגלות יפעת אור החיי� , אל חי ושבח שירי רנניו
, מברכותיו הכל מתברכי�, ואליו הכל יכסופו. האלהיי� שבכל היש

 בקרבו את יסוד חיי �Â˘‡דבר פיו הוא , ובכוחו הנער� הכל משתגב
ומתו� , כוחו הכל מתאמ� ומתחס�ומתו� חוזק חי האצילות שב, כל

, ועל דרכיו יגה אור, ותגזר אומר ויק� ל�, כ� מבטאו הוא אוצר העז
ומוצלח , אשרי כל הבא בגבולו.  כחסנו� חוס�ואי, אי� עושר כעשרו

. וכל המתחבר לאגודת זיו טהרתו, הצלחת עולמי� כל הבא במגעו
 ל כ.וכבודו של עול� בקרבו הוא שורה, עבד הוא למל� הכבוד

וכל המוסרי� נובעי� חיי נגוהות , המדעי� מתאגדי� בתכונת רוחו
. חסי� האדיריות,  זהו מופת העול�.מתשוקת פליאות אור קדשיו

ותשוקת , רוח הישר אשר לאד� חש הוא בקרבו את רוממות הדרו
 .קודש ממלאה את כל ישרי לב לחסות בצלו

 Á˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰�˜-Â‰˜( 

eilr wicvo 

, התכונה של ההכרה האלהית היא מרכזה הפנימי של יראת שמי�
בכל , המתפשט בכל היצורי�, הוא המקור החי של נשמת העול�

היא מדרכת את כל , בנצחה ועוזה, בכל ההויה וחליפותיה, היש
כל , כל החקיות, כל המוסר. העול� כולו לעילויו ורוממותו

 היא מקור העונג היא בעצמה, הנ� רק סעיפי� ממנה, החיוביות
כל התרבות . שנשמת כל העולמי� היא אליה שואפת, האצילי

, בהשתרגות הנשמות, העליונה וכל מדרגותיה במהלכי העולמי�
של כל , ושל כל החי, בחיי� ההיסתוריי� שלאד�,  התולדה�במהל

 הופעותיו ,כל פרק שירה וכל סעיפיו, המרגיש והמתנועע
, המלא גילת יה, צדיק העליו�ה. ממנה הוא נובע ,והשתלהבותיו

שכל תכונותיו קדש קדשי� , הוא' שדברו דבר ד, המרוה עז קודש
אדרות , ה� א� חפ� אחד, אידיאיו ואידיאליו, כל שיחו ושיגו, הנ�

הוא כולו א� התגלות יפעת אור החיי� , אל חי ושבח שירי רנניו
, מברכותיו הכל מתברכי�, ואליו הכל יכסופו. האלהיי� שבכל היש

 בקרבו את יסוד חיי ÏÓ‡דבר פיו הוא , ובכוחו הנער� הכל משתגב
ומתו� , ומתו� חוזק חי האצילות שבכוחו הכל מתאמ� ומתחס�, כל

, ועל דרכיו יגה אור, ותגזר אומר ויק� ל�, כ� מבטאו הוא אוצר העז
ומוצלח , אשרי כל הבא בגבולו.  כחסנו� חוס�ואי, אי� עושר כעשרו

. וכל המתחבר לאגודת זיו טהרתו, בא במגעוהצלחת עולמי� כל ה
 לכ, וכבודו של עול� בקרבו הוא שורה, עבד הוא למל� הכבוד

וכל המוסרי� נובעי� חיי נגוהות , המדעי� מתאגדי� בתכונת רוחו
. חסי� האדיריות, זהו מופת העול�, מתשוקת פליאות אור קדשיו

שוקת ות, רוח הישר אשר לאד� חש הוא בקרבו את רוממות הדרו
 .לחסות בצלו, קודש ממלאה את כל ישרי לב
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הרי היא מטבעת חות� של , כשנשמה גדולה הולכת ומתעלה
 �זהו יסוד החזיו.  כל ההויהל ע,של טוהר וגדולה עליונה, אצילות

, נקודה פנימית היא הנשמה הצלולה והרוממה. של צדיק יסוד עול�
כל כחות היש וכל גילויי החיי� , כל מעשיה� ו�כל הנשמות כול

העול� מחוסר הוא מגמה כל . הולכי� ה� רק לשכלל את הוייתה
 ומאירה באור ,וכיו� שהיא באה. זמ� שאי� נשמה עליונה זורחת בו

ושמי� ואר� שמחי� כשמחת , הרי העול� משתכלל, יקרתה
 . יצירת�

צינורות שפע שה� ה� הנ� , יודעי� ה� ישרי לב וצדיקי� עליוני�
מרגישי� ה� את גלי ההשפעה של הטוב שיורד , החיי� ליקו� כולו

, והרגשת� זאת מלבשת� ענוה ויראה, ועל יד� בעול�, עליה�
 .ומביאת� להתעלות תמיד בזוהר השכל וביקר התכונות

 Ë˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â�˜( 

mler ceqi wicv 

ת חות� של הרי היא מטבע, כשנשמה גדולה הולכת ומתעלה
 �זהו יסוד החזיו.  כל ההויהלוגדולה עליונה ע, של טוהר, אצילות

, נקודה פנימית היא הנשמה הצלולה והרוממה. של צדיק יסוד עול�
כל כחות היש וכל גילויי החיי� ,  וכל מעשיה��כל הנשמות כול

כל , העול� מחוסר הוא מגמה. הולכי� ה� רק לשכלל את הוייתה
וכיו� שהיא באה ומאירה באור . ונה זורחת בוזמ� שאי� נשמה עלי

ושמי� ואר� שמחי� כשמחת , הרי העול� משתכלל, יקרתה
שה� ה� הנ� , וצדיקי� עליוני�, יודעי� ה� ישרי לב. יצירת�

מרגישי� ה� את גלי ההשפעה של , צינורות שפע החיי� ליקו� כולו
וה והרגשת� זאת מלבשת� ענ, ועל יד� בעול�, הטוב שיורד עליה�

 .וביקר התכונות, ומביאת� להתעלות תמיד בזוהר השכל, ויראה
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מרגיש הוא יותר את , כל מה שהאד� מתעלה יותר בצורתו הרוחנית
בלבבו , הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו, הער� הגדול של הרבי�

את גודל , ועומק רצונו הוא מרגיש את הצרכי� הרבי� של הציבור
והוא עומד כולו לעיני , ער� של החיי� המפעמי� בכללות הציבורה

הוא מרגיש את המציאות הממשית של , רוחו כדמות חטיבה אחת
ואז הרי הוא מתעלה . ומתמלא אליו אהבה וכבוד אי� ק�, הציבור

מחשבותיו מתקדשות בקדושת , להיות מנהיג ציבורי אידיאלי
 ואור נשמתו מתחילה ,ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבי�, הרבי�

וכפי מה שהחשק להיטיב מתגבר . להאיר בקדושת אורו של משיח
כ� יותר ויותר הול� רוחו , בו על עניני החיי� המוגבלי� ותוכניה�

שאי� לה� ק� ותכלית ,  רוחניי�, עליוני�,ואופקי� רחבי�, ומתעלה
, באוצרות של מעלה, בגנזי מרומי�, בעולמי� עליוני�, להשלמת�

להשכיל , ובה� הוא רודה, י� לפניו ומתגלי� לרוחומתרחב
והרי הוא עומד בקשר תדירי .  אושר וקודש,להרבות אור, ולהיטיב

, מעריצי קדוש יעקב, קדושי עליו�, ע� ההמו� הגדול של צבא מרו�
 .מ� העול� עד העול�

 È˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓÈ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê�˜( 

miaxl wicv 

מרגיש הוא יותר את ,  הרוחניתכל מה שהאד� מתעלה יותר בצורתו
בלבבו , ות חי בתוכיותויהציבור מתחיל לה, הער� הגדול של הרבי�

את גודל , ועומק רצונו הוא מרגיש את הצרכי� הרבי� של הציבור
והוא עומד כולו לעיני , המפעמי� בכללות הציבור, הער� של החיי�

הוא מרגיש את המציאות הממשית של , רוחו כדמות חטיבה אחת
ואז הרי הוא מתעלה . ומתמלא אליו אהבה וכבוד אי� ק�, הציבור

מחשבותיו מתקדשות בקדושת , להיות מנהיג ציבורי אידיאלי
ואור נשמתו מתחילה , ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבי�, הרבי�

וכפי מה שהחשק להיטיב מתגבר . להאיר בקדושת אורו של משיח
כ� יותר ויותר הול� רוחו , בו על עניני החיי� המוגבלי� ותוכניה�

שאי� לה� ק� ותכלית , ואופקי� רחבי� עליוני� רוחניי�, ומתעלה
, באוצרות של מעלה, בגנזי מרומי�, בעולמי� עליוני�, להשלמת�

להשכיל , ובה� הוא רודה, מתרחבי� לפניו ומתגלי� לרוחו
והרי הוא עומד בקשר תדירי . להרבות אור אושר וקודש, ולהיטיב

, מעריצי קדוש יעקב, קדושי עליו�, הגדול של צבא מרו�ע� ההמו� 
 .מ� העול� עד העול�
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הולכי� ה� המעשי� , לפי הבירור החי שהמגמה מתבררת בחיי�
 הבירור.  ביפי� ובגבורת�, בעצמ�,והמחשבות המסתעפות

הוא אחד מהבירורי� היותר עקריי� להמגמה התכליתית  המחשבתי
איננו כולל ,  אבל אותו המושג שאנו קוראי� מחשבה,יי�של הח

, אותה המחשבה היסודית. עדיי� את כל מניות החיי� לכל עמק�
המחשבה , היא מחשבת החיי� בעצמה, שהיא באמת ראשית הכל

, שהיא יסוד החיי� וכל המפעל וכל המגמה והנטיה של החיי�
, בי�שממנה החיי� נשא, המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה

 לשמירתה , לבירורה,זאת המחשבה. ושעל פיה החיי� מסתגנני�
שכל התורה כולה ,  צריכה היא לכל אות� העצות העליונות,ונקיונה

ג עטי� "ושבשביל כ� המצות נקראות לבעלי הרזי� תרי, עסוקה בה�
,  מדבר עליה,שרוח הקודש, המחשבה שהתורה. דמלכא קדישא

� כל מיני מחשבות ורעיונות שאמנ, היא אותה המחשבה היסודית
סופגי� ה� ממנה את לשד , צלליה והסתעפותיה, ה� קויה וניצוציה

לפי אותה המדה של . ערכו וכחו,  כל אחד ואחד לפי מדתו,חייה�
, גבורת החיי� מתגלה, טהרתה ונקיונה של זאת המחשבה היסודית

וד בה חבוי ס. תוסי� ימי�' יראת ד, סוד אריכות החיי� בה הוא גנוז
כפי רוב הטוהר של . טהורה עומדת לעד' יראת ד, היראה הטהורה

טהרת החיי� ועז החיי� , של אור אש שמי� זאת, נקודת שוה� זאת
היא אינה .  מכחה הוא בא,כל מה שהוא מסתע� מבחו�, מתרומ�

כדי , ממפעלי� ותנועות, צריכה סיוע ואימו� מהערות והתעוררות
לפי , אמנ� המפעלי� כול�. אכי מקור גבורה הי, אמ� את כחהל

התפקידי� הבאי� מפועל , התנועות החיצוניות כול�, רוב דרגותיה�
הכל הוא , מסידור הגיוני ומכל מבוע ומעי� רוחני שהוא, ורגש

מעינה של גבורת . להכי� המו� רב של כלי� לשט� מי שפעתה
ולפי רוב . נשמה זו לעול� מפכה הוא מי� חיי� ונוזלי� מ� לבנו�

תל� , � המוגשי� יש אשר תשטו� ברכה בתוספת מרובההכלי
כמשפט הנשמה . נטישותיה שלחו עברו י�, תרד במורד, למרחקי�

כ� הוא המשפט ביחש להכרת עמדתה אל , ביחש להכרתה העצמית
, ותיאל ההוי, אל היש, אל העולמי�, אל העול�, אל האומה, הכלל

והר של לפי רוב עוצ� הט. אל כל אשר ממעל וכל אשר מתחת
.  החיי�ותעצומ,  המעשותרב,  הנטישותרבויתהנקודה המחשבתית 

צריכה ,  לפי אותה המדה שאי� העצמה המחשבתית בנקיונה,אמנ�
המחשבות , הסודרי� באי� המעשי� .היא בירור ואימו� חיצוני

וכל , הרננות והזמרי�, הציורי� הדוגמתיי�, העשויות והמסומנות
מעוררות ונותנות , ת חשיפת החיי�הפעולות המסייעות ופועלות א

�ואור החיי� וגודל , פותחות את צינורות הנביעות הפנימיות, אומ
מוב� הדבר שבאופ� זה השמירה נחוצה על כל . הטוהר הול� ורב

והסימני� צריכי� להיות תמיד נגד , האורב יושב בחדר, שעל
חסד עליו� עשה אל . הסר רגל� מרע, אל תט ימי� ושמאל, העיני�

, הנובעת ממקור קדומי�, תמימה' מושעות לעולמו באור תורת דל
ממקור הגבורה של בריאת , ממקור הנשמתי של המחשבה העליונה

המניות של עזוז החיי� . ברה מאירת עיני�' מצות ד, כל עולמי�
 במזלפת המצות האלהיות �ה י�נזרק ,אשר להמחשבה העליונה

ראש פסגת מקור  לעומק תמצית ,בתו� הד� הרוחני של הנשמה
ולעומתה תתנשא נקודת ,  ממרו� באי�ÌÈ�Â˙�ומתנת חיי� , כחותיה

, תקו� לתחיה בעז חפש ודרור, המחשבה הפנימית וממאסרה תצא
ית� לה עצמת , והקודש העליו� אשר במצוה החיה חיי חי העולמי�

לפי הדבקות , ולפי טוהר הכונה, והכל לפי רוב המעשה. חיי�
אבל הברות המחשבה . וה ומחוללההרצונית שבנקודת המצ

, בשוה� פנימיותה, התגלותה של הנשמה בנקודת גבהה, העליונה
בחיי� , מקבלת היא אל תוכה את הברכה לפי הכנתה באומה כולה

האיתניות . ההומי� ופועמי� לחיי ציבור וסדריו, המסתעפי�
בער� התבררות סוד , בנצחה והודה, המיוחדה תלויה היא ביחוד

שהיא , בהתיחדותה ע� שרשה, ליונה שבאומההמחשבה הע
מהות� , מגמת החיי� ויפעת�, מחשבת רז עול� אשר בצל שדי

 תלויה היא ,היקיצה לתחיה ולגאולה. ציצ� ופרח�, ופרי�
ת ביותר זהמרוכ, בהתעלותה של הנקודה הנשמתית הכללית

 .קורא' בשרידי� אשר ד
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הולכי� ה� המעשי� , לפי הבירור החי שהמגמה מתבררת בחיי�
הבירור . והמחשבות המסתעפות בעצמ� ביפי� ובגבורת�

המחשבתי הוא אחד מהבירורי� היותר עקריי� להמגמה התכליתית 
איננו כולל , שאנו קוראי� מחשבה, אבל אותו המושג. של החיי�

,  המחשבה היסודיתאותה. עדיי� את כל מניות החיי� לכל עמק�
המחשבה , היא מחשבת החיי� בעצמה, שהיא באמת ראשית הכל

, וכל המגמה והנטיה של החיי�, שהיא יסוד החיי� וכל המפעל
, שממנה החיי� נשאבי�, המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה

זאת המחשבה לבירורה לשמירתה . ושעל פיה החיי� מסתגנני�
שכל התורה כולה , ות העליונותונקיונה צריכה היא לכל אות� העצ

ג עטי� "ושבשביל כ� המצות נקראות לבעלי הרזי� תרי, עסוקה בה�
, שרוח הקודש מדבר עליה, שהתורה, המחשבה. דמלכא קדישא

שאמנ� כל מיני מחשבות ורעיונות , היא אותה המחשבה היסודית
סופגי� ה� ממנה את לשד , צלליה והסתעפותיה, ה� קויה וניצוציה

לפי אותה המדה של . ערכו וכחו, כל אחד ואחד לפי מדתוחייה� 
, גבורת החיי� מתגלה, טהרתה ונקיונה של זאת המחשבה היסודית

בה חבוי סוד . תוסי� ימי�' יראת ד, סוד אריכות החיי� בה הוא גנוז
כפי רוב הטוהר של . טהורה עומדת לעד' יראת ד, היראה הטהורה

טהרת החיי� ועז החיי� , אתשל אור אש שמי� ז, נקודת שוה� זאת
היא אינה . כל מה שהוא מסתע� מבחו� מכחה הוא בא, מתרומ�

כדי , ממפעלי� ותנועות, צריכה סיוע ואימו� מהערות והתעוררות
לפי , אמנ� המפעלי� כול�. כי מקור גבורה היא, אמ� את כחהל

התפקידי� הבאי� מפועל , התנועות החיצוניות כול�, רוב דרגותיה�
הכל הוא , סידור הגיוני ומכל מבוע ומעי� רוחני שהואמ, ורגש

מעינה של גבורת . להכי� המו� רב של כלי� לשט� מי שפעתה
ולפי רוב . מי� חיי� ונוזלי� מ� לבנו�, נשמה זו לעול� מפכה הוא

תל� , הכלי� המוגשי� יש אשר תשטו� ברכה בתוספת מרובה
שפט הנשמה כמ. נטישותיה שלחו עברו י�, תרד במורד, למרחקי�

כ� הוא המשפט ביחש להכרת עמדתה אל , ביחש להכרתה העצמית
, אל ההויות, אל היש, אל העולמי�, אל העול�, אל האומה, הכלל

לפי רוב עוצ� הטוהר של . אל כל אשר ממעל וכל אשר מתחת
.  החיי�עצומי,  המעשרבי,  הנטישותרבוהנקודה המחשבתית 

צריכה , שבתית בנקיונהאמנ� לפי אותה המדה שאי� העצמה המח
המחשבות , המסודרי�באי� המעשי� , היא בירור ואימו� חיצוני

וכל , הרננות והזמרי�, הציורי� הדוגמתיי�, העשויות והמסומנות
מעוררות ונותנות , הפעולות המסייעות ופועלות את חשיפת החיי�

�ואור החיי� וגודל , פותחות את צינורות הנביעות הפנימיות, אומ
שבאופ� זה השמירה נחוצה על כל , מוב� הדבר. הול� ורבהטוהר 

והסימני� צריכי� להיות תמיד נגד , האורב יושב בחדר, שעל
חסד עליו� עשה אל . הסר רגל� מרע, אל תט ימי� ושמאל, העיני�

, הנובעת ממקור קדומי�, תמימה' באור תורת ד, למושעות לעולמו
גבורה של בריאת ממקור ה, ממקור הנשמתי של המחשבה העליונה

המניות של עזוז החיי� . ברה מאירת עיני�' מצות ד, כל עולמי�
 במזלפת המצות האלהיות ה� נזרקותאשר להמחשבה העליונה 

בתו� הד� הרוחני של הנשמה לעומק תמצית ראש פסגת מקור 
ולעומתה תתנשא נקודת ,  ממרו� באי��ÌÈ�ÂÎומתנת חיי� , כחותיה

, תקו� לתחיה בעז חפש ודרור, תצאוממאסרה , המחשבה הפנימית
ית� לה עצמת , החיה חיי חי העולמי�, אשר במצוה, והקודש העליו�

לפי הדבקות , ולפי טוהר הכונה, והכל לפי רוב המעשה. חיי�
אבל הברות המחשבה . הרצונית שבנקודת המצוה ומחוללה

, בשוה� פנימיותה, התגלותה של הנשמה בנקודת גבהה, העליונה
בחיי� ,  אל תוכה את הברכה לפי הכנתה באומה כולהמקבלת היא
האיתניות . ההומי� ופועמי� לחיי ציבור וסדריו, המסתעפי�

בער� התבררות סוד , בנצחה והודה, המיוחדה תלויה היא ביחוד
שהיא , בהתיחדותה ע� שרשה, המחשבה העליונה שבאומה

מהות� , מגמת החיי� ויפעת�, מחשבת רז עול� אשר בצל שדי
היקיצה לתחיה ולגאולה תלויה היא . ציצ� ופרח�, י�ופר

ת ביותר זהמרוכ, בהתעלותה של הנקודה הנשמתית הכללית
 .קורא' בשרידי� אשר ד
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, הטוב והרע איננו מתחיל ומסתיי� באד� ובערכיו המוסריי� לבד�
ומתיחס לערכי המוסר המעשי והמחשבתי , מלא עול� הוא מתגלה

כער� הרשמי� של ההופעות הכלליות שהוא מקבל , אד�של ה
התורה . כשבא לחוג כלי תפיסתו המוחשיי� והשכליי�, אות�

הרי היא מורה את , בצורתה המעשית והמוסרית הנתפסת ברעיו�
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, הטוב והרע איננו מתחיל ומסתיי� באד� ובערכיו המוסריי� לבד�
ומתיחס לערכי המוסר המעשי והמחשבתי , מלא עול� הוא מתגלה

י� של ההופעות הכלליות שהוא מקבל כער� הרשמ, של האד�
, התורה. כשבא לחוג כלי תפיסתו המוחשיי� והשכליי�, אות�

הרי היא מורה את,הנתפסת ברעיו�,בצורתה המעשית והמוסרית
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לא מצד הער� המצומצ� ,  בטובהולדבק לסור מ� הרע ,דרד החיי�
ערכיה� אלא מצד , שכבר נכנס בגבול המיוחד של האד�, המוסרי

מוב� שכל ערכי המוסר המוגבל  .הכלליי� המתרחבי� בעול�
עומדי� בצורה יותר מחוטבה ומדוייקת על ידי מה שה� יונקי� 

, ההנאות, הפעולות, הרגשות, המחשבות. ממקו� כל כ� ר� ורענ�
וה� ממילא , שה� שואבי� את מהותיות� מ� הרע הכללי שבעול�

 וכל מה שהוא ,האסורי�הרי ה� , מבצרי� אותו במגע� הפרטי
וכל מה שהוא נשאב מהטוב .  הרי ה� מותרי�,מוצל מ� הרע הכללי

הדרכה .  הרי ה� מצוויי� ועומדי� לשמור ולעשות,ותגבורת מעינו
 נאותה לנפשות כאלה שהיחש שלה� ע� העול� ,עולמית אלהית זו

הוא יחש אקטיבי ופועל , ע� קיומו ופריחתו הכללית, ומלואו
אשר נת� לנו , וזאת היא גדולת� של ישראל. ותכופהבאורח ישרה 

 .תורת אמת וחיי עול� נטע בתוכנו

לא מצד הער� המצומצ� ,  בטובולדבקדרד החיי� לסור מ� הרע 
אלא מצד ערכיה� , שכבר נכנס בגבול המיוחד של האד�, המוסרי

מוב� שכל ערכי המוסר המוגבל ,  המתרחבי� בעול�הכלליי�
על ידי מה שה� יונקי� , עומדי� בצורה יותר מחוטבה ומדוייקת

, ההנאות, הפעולות, הרגשות, המחשבות. ממקו� כל כ� ר� ורענ�
וה� ממילא , שה� שואבי� את מהותיות� מ� הרע הכללי שבעול�

מה שהוא וכל . הרי ה� האסורי�, מבצרי� אותו במגע� הפרטי
וכל מה שהוא נשאב מהטוב . מוצל מ� הרע הכללי הרי ה� מותרי�

הדרכה . ותגבורת מעינו הרי ה� מצוויי� ועומדי� לשמור ולעשות
שהיחש שלה� ע� העול� , עולמית אלהית זו נאותה לנפשות כאלה

ופועל , הוא יחש אקטיבי, ע� קיומו ופריחתו הכללית, ומלואו
אשר נת� לנו , יא גדולת� של ישראלוזאת ה. באורח ישרה ותכופה

 .וחיי עול� נטע בתוכנו, תורת אמת
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בכללותה , העי� הפקוחה רואה את החיי� המתפשטי� בכל ההויה
מביט ומקשיב לעליותיה� וירידותיה� של כל e. ובפרטיותיה

 ע� ,מדעו ושאיפת רצונו, מאחד בשכלו את נשמת האד�, הפרטי�
ומגביה ,  מצומצמי� ונרדמי�,והכחות היותר נמוכי�, ל ההויהכ

כל אשר יבא עמו במגע רחוק או . למעלה את ציורו עד ר� ונשא
וכל עסקי , שתותו, מדי אכלו.  הוא נתפס בפנימיות חייו שלו,קרוב

מתבקשי� , מכיר הוא גלי חיי� שוטפי� מ� הכל אליו, גשמיותו
מלא הוא הוד , מרח� הוא,  הכלאוהב הוא את. להעלות על ידו ועמו

 מתדבק הוא ,ובעלייתו הוא. רוצה בעליית הכל, ויפעת גבורה
, בתשוקת הרוממות שאי� עמה הגה ורעיו�, דבקות פנימית תמיד

עושה הוא בסיס , אדירה מכל ש�, מפני שהיא גדולה מכל מחשבה
 . לתשוקת עולמי� זאת כל מוסר וכל צדק וטוב

מתרגש באיזה , כל צור� גופניעושה , שותה, כשאד� אוכל
לא לפי , מתעוררי� בו כחותיו, התרגשות נפשית שיש בה עונג נפשי

כי א� כפי אותה המדה שהטבע ,  לבד�, הצדק והיושר,מדת השכל
 ,י הגוני�תוג� המקולקל מכבר על ידי מעשי� בחיריי� בל, הפשוט

מדה זו נוהגת באד� . מושכת אות�, שלו ושל כללות האד�
,  ההכרה הבהירה רואה ברוח האד� חלק מ� ההויה הכללית.ובעול�

ומצד רוחו גדול . כש� שההבטה השטחית רואה בגופו וכחותיו כ�
, ועל כ� הוא תופס מקו� חשוב מאד, הוא האד� בעול� הרוח

הוא הנושא היותר חשוב , שכלו וקלקולו, ועילוי רוחו והשפלתו
את רוחו לצד  מגביר אד� .לטובי החושבי� וההוגי� המעמיקי�

, כלומר לצד התכונה שהיא מכוננת לשכלולה של ההויה, הטוב
מגביר בזה בפני� ידועי� , לרוחה ולגויתה, לכללותיה ולפרטיותיה

בי� , החשבו� מתמצה. וחשובי� למאד את הטוב בכל ההויה כולה
בי� בהויה זמנית בי� בהויה , והתכונה מתהוה, מיד בי� לאחר זמ�

היא שונה הרבה מתכונת הזמ� שאנו רגילי� שצורתה ביחש להזמ� 
המתנשא מעל לתקרה הנמוכה של , הסקירה של הרוח הטהור. בו

 במדה של תכונת האד� ברוחו ,מדברת היא, החושי� ונושאיה�
מונה היא את הכחות שבמציאות לפי , על דבר ההויה כולה, ונפשו

מוצאת היא , שהוא באמת העול� הגדול עצמו, ערכ� בעול� הקט�
ערוכי� , בכל תעלומותיה� ובכל מסיבותיה�, את אופי החיי�

, על העולמות כול�, שאפשר להצי� מה� על כל ההויה, בסגנו� כזה
כשדרכי החיי� ,  כשהיא קבועה,וההבטה הזאת. על עולמי עד
 ,שערי שמי� ממש, היא פותחת שערי� נפלאי�, מתאימי� לה
ה� ועל יד� מכל יתנשא ב, אשרי הדופק עליה� תמיד. במלא מובנ�

וכל העול� כולו , יתרומ� ויתעלה על כל המעשי�, שפלות החיי�
 .כדאי הוא לו
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בכללותה , העי� הפקוחה רואה את החיי� המתפשטי� בכל ההויה
מביט ומקשיב לעליותיה� וירידותיה� של כל . ובפרטיותיה

מדעו ושאיפת רצונו ע� , לו את נשמת האד�מאחד בשכ, הפרטי�
ומגביה , והכחות היותר נמוכי� מצומצמי� ונרדמי�, כל ההויה

כל אשר יבא עמו במגע רחוק או . עד ר� ונשא, למעלה את ציורו
וכל עסקי , שתותו, מדי אכלו. קרוב הוא נתפס בפנימיות חייו שלו

תבקשי� מ, מכיר הוא גלי חיי� שוטפי� מ� הכל אליו, גשמיותו
מלא הוא הוד , מרח� הוא, אוהב הוא את הכל. להעלות על ידו ועמו

ובעלייתו הוא מתדבק הוא דבקות . רוצה בעליית הכל, ויפעת גבורה
מפני , שאי� עמה הגה ורעיו�, בתשוקת הרוממות, פנימית תמיד

עושה הוא בסיס , אדירה מכל ש�, שהיא גדולה מכל מחשבה
, כשאד� אוכל. וכל צדק וטובלתשוקת עולמי� זאת כל מוסר 

מתרגש באיזה התרגשות נפשית שיש , עושה כל צור� גופני, שותה
לא לפי מדת השכל הצדק , מתעוררי� בו כחותיו, בה עונג נפשי
וג� , כי א� כפי אותה המדה שהטבע הפשוט, והיושר לבד�

ושל , י הגוני� שלותהמקולקל מכבר על ידי מעשי� בחיריי� בל
ההכרה . מדה זו נוהגת באד� ובעול�. שכת אות�מו, כללות האד�

כש� שההבטה , הבהירה רואה ברוח האד� חלק מ� ההויה הכללית
ומצד רוחו גדול הוא האד� . השטחית רואה בגופו וכחותיו כ�

, ועילוי רוחו, ועל כ� הוא תופס מקו� חשוב מאד, בעול� הרוח
 לטובי, הוא הנושא היותר חשוב, שכלו וקלקולו, והשפלתו

,  מגביר אד� את רוחו לצד הטוב.החושבי� וההוגי� המעמיקי�
לכללותיה , כלומר לצד התכונה שהיא מכוננת לשכלולה של ההויה

מגביר בזה בפני� ידועי� וחשובי� , לרוחה ולגויתה, ולפרטיותיה
בי� מיד בי� , החשבו� מתמצה. למאד את הטוב בכל ההויה כולה

יה זמנית בי� בהויה שצורתה בי� בהו, והתכונה מתהוה, לאחר זמ�
. ביחש להזמ� היא שונה הרבה מתכונת הזמ� שאנו רגילי� בו

המתנשא מעל לתקרה הנמוכה של , הסקירה של הרוח הטהור
מדברת היא במדה של תכונת האד� ברוחו , החושי� ונושאיה�

מונה היא את הכחות שבמציאות לפי , על דבר ההויה כולה, ונפשו
מוצאת היא , וא באמת העול� הגדול עצמושה, ערכ� בעול� הקט�

ערוכי� , ובכל מסיבותיה�, בכל תעלומותיה�, את אופי החיי�
, על העולמות כול�, שאפשר להצי� מה� על כל ההויה, בסגנו� כזה

כשדרכי החיי� , וההבטה הזאת כשהיא קבועה. על עולמי עד
שערי שמי� ממש במלא , היא פותחת שערי� נפלאי�, מתאימי� לה

יתנשא בה� ועל יד� מכל , אשרי הדופק עליה� תמיד. בנ�מו
וכל העול� כולו , על כל המעשי�, יתרומ� ויתעלה, שפלות החיי�

 .כדאי הוא לו
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שיסוד החסידות הוא , כשאנו מתחילי� במסילת ישרי� ללמוד
שזהו , וליהנות מזיו שכינתו' שהאד� לא נברא אלא להתענג על ד

נסלד החוש המוסרי שלנו מפני , וג האמיתי והעידו� הנצחיהתענ
ותובעי� אנחנו יסוד יותר ,  ואהבת התענוג שביסוד זהתהאיגואיסמו

,  זהו גורל העול� והאד�,אמנ�.  הנאהתותערובטהור ונקי משו� 
שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה הטהורה אשר להאידיאליות 

ומלמטה הוא צרי� , יתוהושבתה אצלו הטהרה האציל, העליונה
 שמושג תענוג זה ,יתברר לו אמנ� אחר כ�. לטפס למעלה למעלה
 הוא התוכ� הטהור שבאידיאליות היותר ,'של התענגות על ד

מורגשת היא הרגשה . שאי אפשר לבטאה בשו� הגה אנושי, טהורה
 בהתעלותו מעל כל המצרי� ,מועטת בשאיפת הלב הטהור

, ל צל צללה של השאיפה העליונהוזהו רק צל ש, המצמצמי� אותו
שכשתעמיק עוד , רואי� אנו, באי� אנו להל�. הנקיה מכל עירוב גס

 „È˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÒ˜-ËÒ˜(
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שיסוד החסידות הוא , כשאנו מתחילי� במסילת ישרי� ללמוד
שזהו , וליהנות מזיו שכינתו' דשהאד� לא נברא אלא להתענג על 

נסלד החוש המוסרי שלנו מפני , התענוג האמיתי והעידו� הנצחי
ותובעי� אנחנו יסוד , שביסוד זה, ואהבת התענוג, האיגואיסמוס

אמנ� זהו גורל העול� .  הנאהתערובתיותר טהור ונקי משו� 
שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה הטהורה אשר , והאד�

ומלמטה , והושבתה אצלו הטהרה האצילית, העליונהלהאידיאליות 
יתברר לו אמנ� אחר כ� שמושג . הוא צרי� לטפס למעלה למעלה

הוא התוכ� הטהור שבאידיאליות ' תענוג זה של התענגות על ד
מורגשת היא . שאי אפשר לבטאה בשו� הגה אנושי, היותר טהורה

י� הרגשה מועטת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצר
, וזהו רק צל של צל צללה של השאיפה העליונה, המצמצמי� אותו

שכשתעמיק עוד,רואי� אנו, באי� אנו להל�.הנקיה מכל עירוב גס
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כי רק , ביותר תראה שהתכלית האמיתית היא הדבקות בש� יתבר�
וכל זולת זה שיחשבוהו בני אד� לטוב אינו אלא , זה הוא הטוב

שהדבקות האלהית , אחת, ואנו תובעי� את עצמנו. הבל ושוא נתעה
 �הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה הטהורה מכל שמ

אוצר , הדבקות האלהית במובנה העליו�, ושנית.  נשפלתאיגואיסמו
 ,צרי� שיעלה את כל מה שחשבוהו בני אד� לטוב, הטוב המקורי

 אלא ג� כל מה שיחשבוהו בני אד� ,ולא עוד, שיהיה באמת טוב
שבאמת אי� רע כי א� מפני ,  צרי� שיהיה נודע שהוא טוב,לרע
מפני שאיננו , והרע אינו אלא דמיו� כוזב ושוא נתעה, טוב

אמנ� הקדמה כזאת אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר . במציאות
עד כדי ,  כי א� אחרי עיבוד מרובה במעמקי התיאוריה,מעשי

שכדי להגיע אל האור העליו� של השלמות , ההסברה הברורה
צריכי� להקדי� את ,  הדבקות האלהיתהטוב המוחלט של, הנשאפת

ושיש עסק ע� היסוד , המפריד את הטוב מ� הרע, המוסר המעשי
ומזה באי� לאור העליו� של הדבקות . הרע כע� דבר של מציאות

שרואי� על ידי אספקלריא , שהוא תכלית הטוב, האלהית העליונה
.  ואפסותו המוחלטה למפרע,מאירה זו את כליו� הרע במציאות

ידבק בו בכח לוראי� אנו להל� כי האמצעי אל הדבקות הוא וכשק
חסרי� אנו חוליא גדולה , שה� המצות, מעשי� שתולדת� זה העני�

שהיא חוזרת כימי עול� בכל , של השלשלת ההיסטורית הרוחנית
הדבקות האלהית יסודה הוא הדבקות . אד� בכל שעה ובכל מקו�

עומק , מחשבההמתעלה על ידי טהרת , תשוקת הטוהר, בעצמה
ההתהלכות את האלהי� של , חופש רוחני והסתכלות בהירה, הגיו�

 ההסתכלות הזאת בעצמה פוגעת , אמנ�.דורות הראשוני�
 ·ÂÈÏÂ˙‚ויש מניעות ,  שנתרבו ביותר במש� הזמני�,במעצורי�

וישנ� הברקות עליונות ,  הגו�תובתכונוקל וחומר , בתכונת הנפש
 מתו� התשוקה ,ועל כול�. הצריכות לסיוע של תכסיס מעשי

מתו� ההתגלות של , מתו� השלמות העליונה בעצמה, האדירה
שסכ� , של אספקלריא המאירה,  מתגלה רז עליו�,הדבקות האלהית

לאחד את כל התוכ� המעשי שבחיי� ע�  ,לנו את הדר� הסלולה
חשק הטוב , אשר היא יסוד הכל, היסוד של התשוקה האידיאלית

העולה בטובו מכל שנקלט אצלנו , אלהיתהעליו� של הדבקות ה
וה� ה� המצות אשר יעשה אות� האד� , במושג של תענוג ועידו�

ואנו צריכי� ללמוד מעתה בבת אחת את החזיונות . וחי בה�
העולי� אל המכו� של המגמה , הרוחניי� של המהל� התיאורי

ואת הדרכי� המעשיי� , מגמת הדבקות האלהית, הנקיהeהרוחנית 
, המרחיבי� את אורה, המשכללי� את צורתה,  לההעוזרי�

ע� ודרכיה דרכי נ, והמסירי� את כל אבני המכשול מכל נתיבותיה
 .וכל נתיבותיה שלו�

כי רק , שהתכלית האמיתית היא הדבקות בש� יתבר�, ביותר תראה
וכל זולת זה שיחשבוהו בני אד� לטוב אינו אלא , זה הוא הטוב

שהדבקות האלהית , אחת,  את עצמנוואנו תובעי�. הבל ושוא נתעה
 �הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה הטהורה מכל שמ

אוצר , הדבקות האלהית במובנה העליו�, ושנית.  נשפלאיגואיסמוס
צרי� שיעלה את כל מה שחשבוהו בני אד� לטוב , הטוב המקורי

ולא עוד אלא ג� כל מה שיחשבוהו בני אד� , שיהיה באמת טוב
, מפני שבאמת אי� רע כי א� טוב, � שיהיה נודע שהוא טובלרע צרי

מפני שאיננו במציאות, והרע אינו אלא דמיו� כוזב ושוא נתעה .
אמנ� הקדמה כזאת אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר מעשי כי 

עד כדי ההסברה , א� אחרי עיבוד מרובה במעמקי התיאוריה
, למות הנשאפתשכדי להגיע אל האור העליו� של הש, הברורה

צריכי� להקדי� את המוסר , הטוב המוחלט של הדבקות האלהית
ושיש עסק ע� היסוד הרע כע� , המפריד את הטוב מ� הרע, המעשי

ומזה באי� לאור העליו� של הדבקות האלהית . דבר של מציאות
שרואי� על ידי אספקלריא מאירה זו , שהוא תכלית הטוב, העליונה

וכשקוראי� . אפסותו המוחלטה למפרעאת כליו� הרע במציאות ו
ידבק בו בכח מעשי� לכי האמצעי אל הדבקות הוא , אנו להל�

חסרי� אנו חוליא גדולה של , שה� המצות, שתולדת� זה העני�
שהיא חוזרת כימי עול� בכל אד� , השלשלת ההיסטורית הרוחנית

הדבקות האלהית יסודה הוא הדבקות . בכל שעה ובכל מקו�
עומק , המתעלה על ידי טהרת מחשבה,  הטוהרתשוקת, בעצמה

ההתהלכות את האלהי� של , והסתכלות בהירה, חופש רוחני, הגיו�
אמנ� ההסתכלות הזאת בעצמה פוגעת , דורות הראשוני�

 ‚„ÂÏÂ˙ויש מניעות , במעצורי� שנתרבו ביותר במש� הזמני�
וישנ� הברקות עליונות ,  הגו�בתכונתוקל וחומר , בתכונת הנפש

ועל כול� מתו� התשוקה . יכות לסיוע של תכסיס מעשיהצר
מתו� ההתגלות של , מתו� השלמות העליונה בעצמה, האדירה

שסכ� , של אספקלריא המאירה, הדבקות האלהית מתגלה רז עליו�
לאחד את כל התוכ� המעשי שבחיי� ע� , לנו את הדר� הסלולה

טוב חשק ה, אשר היא יסוד הכל, היסוד של התשוקה האידיאלית
העולה בטובו מכל שנקלט אצלנו , העליו� של הדבקות האלהית

אשר יעשה אות� האד� , וה� ה� המצות, במושג של תענוג ועידו�
את החזיונות , בבת אחת, ואנו צריכי� ללמוד מעתה. וחי בה�

העולי� אל המכו� של המגמה , הרוחניי� של המהל� התיאורי
ת הדרכי� המעשיי� וא, מגמת הדבקות האלהית, הרוחנית הנקיה

, המרחיבי� את אורה, המשכללי� את צורתה, העוזרי� לה
דרכיה דרכי נע� , והמסירי� את כל אבני המכשול מכל נתיבותיה

 .וכל נתיבותיה שלו�

ÁÈ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

כשהיא משפעת את שפעה על העובד , הדבקות האלהית האמיתית
וכל הכחות , הדעתהיא ממלאת אותו זיו תענוג והרחבת , האמיתי

. והעול� וכל מלואו שמח עמו, וכל החושי� שלו מאירי� ושמחי�
היא , ובאה עמה ביחד, ההשגה המביאה את הדבקות האמיתית

 את השהיא משבעת מטוב, ההארה של העושר של הישות האלהית
ת וניצול הוא בזה מהעוני הגדול של העולמ. כל הקשורי� עמה

י� לגבי האור והעושר העליו� של שכול� ה� חשכי� ודל, הנפרדי�
אשר אי� עוד , המצוי האמת, אלהי� אמת' ד, ה"מל� הכבוד ב

' ד, ויאר לנו' אל ד, אור לי' כי אשב בחש� ד. מלבדו ואפס זולתו
ואבואה אל מזבח , מעוז חיי ממי אפחד' ד, אורי וישעי ממי אירא

 .אלהי� אל אל שמחת גילי

 ÂË˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ú˜( 

zewacd beprz 

כשהיא משפעת את שפעה על העובד , הדבקות האלהית האמיתית
וכל הכחות , היא ממלאת אותו זיו תענוג והרחבת הדעת, האמיתי

. והעול� וכל מלואו שמח עמו, וכל החושי� שלו מאירי� ושמחי�
היא , ובאה עמה ביחד, ההשגה המביאה את הדבקות האמיתית

 את השהיא משבעת מטוב, היתההארה של העושר של הישות האל
ת וניצול הוא בזה מהעוני הגדול של העולמ. כל הקשורי� עמה

לגבי האור והעושר העליו� של , שכול� ה� חשכי� ודלי�, הנפרדי�
אשר אי� עוד , המצוי האמת, אלהי� אמת' ד, ה"מל� הכבוד ב

' ד, ויאר לנו' אל ד, אור לי' כי אשב בחש� ד. מלבדו ואפס זולתו
ואבואה אל מזבח , מעוז חיי ממי אפחד' ד, ישעי ממי איראאורי ו
 .אל אל שמחת גילי, אלהי�
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מתו� דעה שלמה המתלבשת , ההשתקעות העמוקה בדעת אלהי�
אי� לשער את יפיה , בהרגש נאה ולבוש מזהיר של דמיו� מבוס� 

 ילאו , וכל משוררי אהבה בתענוגי�,כל חוזי חזיונות. ותענוגיה
, במעמדה הנשא, לצייר ג� חלק קט� משביעת הנשמה ונחלי עדניה

ולבד התענוג הנשגב באי� , כשהיא עומדת כולה בעולמה האלהי
, הצורה הרוחנית שהנשמה לובשת על ידי מעמדה הנעלה הזה, חקר

עד שהיא , וכל הדרת המדות הטובות, היא מלאה הוד מלכות
בתכונה כל כ� , ז� ונאורמתבסמת בבסמי עד� של המוסר היותר 

שאי� ערו� לה בכל הטבעה מוסרית שבעול� , שלמה ומאירה
ביסומה של הנשמה . שיכולה לבא על ידי איזה לימוד והכרה אחרת

עד , יתהיבעידונה העליו� חודר הוא כל כ� בכל כחותיה ושרשי הו
 וכל הנוגע בה ,שהיא מבסמת בחילה ג� את כל הסובב אותה

וכשנשמה מאירה ומתעדנת על . יתית ומציאותיתיבסיבוב ונגיעה הו
, כל הנשמות כול�,  וענג הכרת האלהות ומשושה מצויה בתבל,'ד

 ÊË˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ú˜( 

abypd beprzd 

המתלבשת , מתו� דעה שלמה, ההשתקעות העמוקה בדעת אלהי�
אי� לשער את יפיה , בהרגש נאה ולבוש מזהיר של דמיו� מבוס� 

ררי אהבה בתענוגי� ילאו לצייר כל חוזי חזיונות וכל משו. ותענוגיה
, במעמדה הנשא, ג� חלק קט� משביעת הנשמה ונחלי עדניה

ולבד התענוג הנשגב באי� , כשהיא עומדת כולה בעולמה האלהי
שהנשמה לובשת על ידי מעמדה הנעלה , הצורה הרוחנית, חקר
עד שהיא , וכל הדרת המדות הטובות, היא מלאה הוד מלכות, הזה

בתכונה כל כ� , � של המוסר היותר ז� ונאורמתבסמת בבסמי עד
, שאי� ערו� לה בכל הטבעה מוסרית שבעול�, שלמה ומאירה

ביסומה של הנשמה . שיכולה לבא על ידי איזה לימוד והכרה אחרת
עד , בעידונה העליו� חודר הוא כל כ� בכל כחותיה ושרשי הויתה

שהיא מבסמת בחילה ג� את כל הסובב אותה וכל הנוגע בה 
וכשנשמה מאירה ומתעדנת על . סיבוב ונגיעה הויתית ומציאותיתב
,כל הנשמות כול�, וענג הכרת האלהות ומשושה מצויה בתבל' ד
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ג� כל כח חיי� צפו� בכל יסוד , וכל שיח וצמח, וג� כל נפש חיה
שתכליתה ,  וההשקפה הבהירה הזאת. שואב עדנה והתעלות,ודומ�

 ועל ידו ,לקנויה היא על ידי רוח הקודש המוכשר להופיע בישרא
 .ג� עכשיו המקור הראשי של כל התענוגי� כול� היא, בעול� כולו

ג� כל כח חיי� צפו� בכל יסוד , וכל שיח וצמח, וג� כל נפש חיה
שתכליתה , וההשקפה הבהירה הזאת, ודומ� שואב עדנה והתעלות

ר להופיע בישראל ועל ידו המוכש, קנויה היא על ידי רוח הקודש
 .ג� עכשיו המקור הראשי של כל התענוגי� כול� היא, בעול� כולו

‰ˆ˙˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

 חוש הרוחני המקודש בעליוניותו כל כ� מפותח ,הצדיקי� העליוני�
עד שאינ� מוצאי� בעצמ� מנוחה כי א� בקשר מחשבת� , אצל�

ת והרגשתה היא  וההכרה האלהי.וכל חושיה� בהאורה האלהית
, ממולאי� מכל מיני ענוגי� שבעול�, מלאה אצל� תענוג ועדני�

מכל מיני טעמי� וריחי נחוחי� של , מעונג של כל נעימה ושירה
מור ואהלות ,  קנה וקנמו� ע� כל עצי לבונה,�ונרד וכרכ, בשמי�

 וכל ,וכל המעשי� הטובי�, וכל הידיעות. ע� כל ראשי בשמי�
כל החריצות וכל היושר , תורה וכל החכמהכל ה, המדות הטובות

הכל ממולא אצל� בהדבקות , כל גבורה וכל אור חיי�, והצדק
ת� עדנת עד� יהממלאה את כל הוי, השכלית וההרגשית, האלהית
אומללי� ה� מרגישי� את עצמ� כשעוברת שעה קלה . עולמי�

 ואחרי שעה כזאת הרי ,שאי� העד� האלהי ממלא את כל מלא חייה�
, תעלי� בעילוי של צניעות ונשיקות קודש לאור חי העולמי�ה� מ

ונחלי עד� .  ובאמונת אומ�ÚÊבקדושת , בשכל טהור, בשפלות רוח
, וכל הברכות אצורות בה, עליוני� זורמי� ושוטפי� דר� נשמת�

לכל ,  לכל העול� כולו,דש� ורעננות, שלו� וריעות, חיי� ונחת
כל החכמה והדר� , סר כולוכל התורה והמו. המעשי� ולכל הבריות

ולצד ,  היא הדרכה לבא למדה עליונה זו,כל ההויה, אר� כולו
 .העליו� שבה

 ÊÈ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ú˜( 

oeilrd ocrd 

הצדיקי� העליוני� חוש הרוחני המקודש בעליוניותו כל כ� מפותח 
כי א� בקשר מחשבת� , עד שאינ� מוצאי� בעצמ� מנוחה, אצל�

וההכרה האלהית והרגשתה היא , ה� בהאורה האלהיתוכל חושי
, ממולאי� מכל מיני ענוגי� שבעול�, מלאה אצל� תענוג ועדני�

מכל מיני טעמי� וריחי נחוחי� של , מעונג של כל נעימה ושירה
מור ואהלות ע� , נרד וכרכ� קנה וקנמו� ע� כל עצי לבונה, בשמי�

ובי� וכל המדות וכל המעשי� הט, וכל הידיעות. כל ראשי בשמי�
, וכל היושר והצדק, כל החריצות, כל התורה וכל החכמה, הטובות

, הכל ממולא אצל� בהדבקות האלהית, כל גבורה וכל אור חיי�
. הממלאה את כל הוית� עדנת עד� עולמי�, השכלית וההרגשית

כשעוברת שעה קלה שאי� העד� , אומללי� ה� מרגישי� את עצמ�
ואחרי שעה כזאת הרי ה� . יה�האלהי ממלא את כל מלא חי

, מתעלי� בעילוי של צניעות ונשיקות קודש לאור חי העולמי�
ונחלי עד� . ובאמונת אומ�, ÌÚבקדושת , בשכל טהור, בשפלות רוח

, וכל הברכות אצורות בה, עליוני� זורמי� ושוטפי� דר� נשמת�
לכל , דש� ורעננות לכל העול� כולו, שלו� וריעות, חיי� ונחת

כל החכמה והדר� , כל התורה והמוסר כולו. � ולכל הבריותהמעשי
ולצד , כל ההויה היא הדרכה לבא למדה עליונה זו, אר� כולו

 .העליו� שבה
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כל ההזרחות הרוחניות מאירות את המהותיות הפנימית העצמית 
וכפי .  בעצ� הקיו� והאושר,ומעמידות אותנו ברו� מעלה, שלנו

,  עמוקות, מיושרות� של ההזרחות הללו ה�ער� שעצמותאותו ה
 ,ככה תהיה מדת ההזרחה החיונית,  נאות ואיתנות,אמיתיות

 אלא שכל הזרחה ,ולא עוד, שהננו סופגי� אל תוכנו, המאושרה
 היא נותנת לנו את אשרה ממקור ,רוחנית הבאה אלינו פנימה

שעל , ההיא שואבת חיי� בשרשיה מראשית אצילות ההוי, יתהיהו
שעל פיה� נתגלמה אותה ההזרחה , ידה הומשכו אורותיה

, והננו רואי� אותה פני� אל פני�, עד שבאה אלינו, בתיאוריה
 �שנערכות ה, ממילא נדע. שבעי� מטובה ומתענגי� מזיוה

 על ידי הער� של ,ההזרחות יותר מהער� המגולה שבה� עצמ�
 היא באה ואות� ההזרחות שההויה המאושרה שלה�. מקוריות�

, יותר מקפת את הכל, יותר נשגבה, משפעת עליוניות יותר כוללת
יותר מאשרת ויותר משגבת לעד , הרי היא יותר ספוגת חיי�

 ומעתה היפלאו לנו כל .ולעולמי עולמי� את המוזרחי� על ידה
 דברי האמת הנאמרי� בשפעה של רוח הקודש מאהבתה �אות

 והחי בחיי� מלאי� עדי מהאושר העליו� הנצחי, ושבחה של תורה
, הד כל דברי תורה בכלל ובפרט, עד שמתאשרי� ההוגי� בה

הרי ה� מרווי� ממקור אותה האורה , בפרטיה� ובפרטי פרטיה�
שהיא יסוד , שקדמה לכל יציר נברא, הקדומה לכל, העליונה

ומה גדלה שפעת� עלינו כשאנו , השעשועי� האלהיי� במקור�
 .מזדרחי� מה�

˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ ÁÈ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ú˜( 

xy`d zegxfd 

כל ההזרחות הרוחניות מאירות את המהותיות הפנימית העצמית 
וכפי . ומעמידות אותנו ברו� מעלה בעצ� הקיו� והאושר, שלנו

,  מיושרות עמוקות� של ההזרחות הללו ה�אותו הער� שעצמות
ככה תהיה מדת ההזרחה החיונית , אמיתיות נאות ואיתנות

ולא עוד אלא שכל הזרחה , הננו סופגי� אל תוכנוש, המאושרה
, רוחנית הבאה אלינו פנימה היא נותנת לנו את אשרה ממקור הויתה

שעל ידה , היא שואבת חיי� בשרשיה מראשית אצילות ההויה
עד , שעל פיה� נתגלמה אותה ההזרחה בתיאוריה, הומשכו אורותיה

עי� מטובה שב, והננו רואי� אותה פני� אל פני�, שבאה אלינו
 ההזרחות יותר מהער� �שנערכות ה, ממילא נדע. ומתענגי� מזיוה

, ואות� ההזרחות. המגולה שבה� עצמ� על ידי הער� של מקוריות�
, שההויה המאושרה שלה� היא באה משפעת עליוניות יותר כוללת

יותר , הרי היא יותר ספוגת חיי�, יותר מקפת את הכל, יותר נשגבה
ת לעד ולעולמי עולמי� את המוזרחי� על ויותר משגב, מאשרת

 דברי האמת הנאמרי� בשפעה אות�ומעתה היפלאו לנו כל , ידה
מהאושר העליו� הנצחי , של רוח הקודש מאהבתה ושבחה של תורה

הד כל דברי , שמתאשרי� ההוגי� בה, והחי בחיי� מלאי� עדי עד
הרי ה� מרווי� , בפרטיה� ובפרטי פרטיה�, תורה בכלל ובפרט

שקדמה לכל יציר , הקדומה לכל, מקור אותה האורה העליונהמ
ומה גדלה , שהיא יסוד השעשועי� האלהיי� במקור�, נברא

 .שפעת� עלינו כשאנו מזדרחי� מה�
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�והנפש נבהלה ופצועה במכאובי� , אפילו כשהגו� שבור ורצו
ת את דובשו אי� הנוע� הרוחני חדל מת,  רוחניי� וגשמיי�,רבי�

וזה . המרגיע ונות� עונג פנימי לנפש ג� בתו� מחשכיה, ומתק שפעו
, הנוע� נשאב הוא אצל כל אחד ואחד משפעת התורה והמצות שלו

ככה הוא נוהג , וכש� שהוא נוהג בכל יחיד. מפעולת� וכונת�
שהיא יונקת תמיד ממתק טוב הקודש הפנימי של , בכללות האומה

וחיי� ,  ומשפיע צורה כבודה ומתוקנה,יי�הממתיק את הח', נוע� ד
 בעומק הנשמה הכללית של ,מלאי� תוכ� של קורת רוח פנימית

שקויה וניצוצי אורה משתלחי� ה� אל כל יחיד ויחיד , כנסת ישראל
פי רוב קישורו העצמי אל כו, לפי זוהר נשמתו, לפי ער� הכנתו

 .הכלל 

 ËÈ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ú˜( 

gexd mrpdip 

�והנפש נבהלה ופצועה במכאובי� , אפילו כשהגו� שבור ורצו
אי� הנוע� הרוחני חדל מתת את דובשו , רבי� רוחניי� וגשמיי�

וזה . המרגיע ונות� עונג פנימי לנפש ג� בתו� מחשכיה, ומתק שפעו
, הנוע� נשאב הוא אצל כל אחד ואחד משפעת התורה והמצות שלו

ככה הוא נוהג , ג בכל יחידוכש� שהוא נוה. מפעולת� וכונת�
שהיא יונקת תמיד ממתק טוב הקודש הפנימי של , בכללות האומה

וחיי� , הממתיק את החיי� ומשפיע צורה כבודה ומתוקנה', נוע� ד
מלאי� תוכ� של קורת רוח פנימית בעומק הנשמה הכללית של 

שקויה וניצוצי אורה משתלחי� ה� אל כל יחיד , כנסת ישראל
פי רוב קישורו העצמי לו, לפי זוהר נשמתו, � הכנתולפי ער, ויחיד

 .אל הכלל 
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היותר עצובה , ג� ההשקפה היותר ממארת על תוכ� העול�
שהיא , פועלת היא רק על השלילות של חיי עול� הזה, ומחשכת

שה� חיי עול� , באמת מרימה את הער� של החיי� המוחלטי�
 מתהפכי� חיי עול� ,קפה יותר עמוקה על ידי הש,וממילא.הבא

 Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ú˜(
oeilrd aehl xarnd 

היותר עצובה , ג� ההשקפה היותר ממארת על תוכ� העול�
שהיא , פועלת היא רק על השלילות של חיי עול� הזה, ומחשכת

שה� חיי עול� , באמת מרימה את הער� של החיי� המוחלטי�
ול� הזהוממילא על ידי השקפה יותר עמוקה מתהפכי� חיי ע.הבא
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כי הרי ה� המיסדי� את המעבר להטוב , הזה ג� כ� לעושר גדול
יותר , אמנ� יותר גדול, הגדול ומנוחת עולמי� של חיי עול� הבא

היודעת ,  הוא התוכ� של האספקלריא המאירה בישראל,נאור ונעלה
� ואת הער� של כל העולמי, להרי� את הער� של חיי העול� הזה

מאופי של נדידה , מראש כל דרגי� עד סו� כל דרגי�, וכל היצורי�
וזאת היא . ומעמד נצח והוד, למצב של עילוי תדירי, והעברה

 וממלאי� ,שה� מחייבי� את החיי�, עבודת הקדושי� שבישראל
 linn`וה� , המשפיע חיי� וברכה לכל, אות� זוהר קודש

כל העדינות והמירוק ש', ממולאי� על ידי זה שפעת ברכה וחדות ד
מכל נוי של יסורי� והקרבת , שאפשר להעלות על הרעיו� האידיאלי

. הרי ה� מונחי� כלולי� ואצורי� באותו העד� העליו�, עצמו
,  ממתי� מחלד חלק� בחיי� וצפונ� תמלא בטנ�,'ממתי� יד� ד

 ואני בצדק אחזה פני� אשבעה .ישבעו בני� והניחו יתר� לעולליה�
 .בהקי� תמונת�

כי הרי ה� המיסדי� את המעבר להטוב הגדול , ג� כ� לעושר גדול
יותר נאור , אמנ� יותר גדול, ומנוחת עולמי� של חיי עול� הבא

היודעת , ונעלה הוא התוכ� של האספקלריא המאירה בישראל
ואת הער� של כל העולמי� , להרי� את הער� של חיי העול� הזה

, מאופי של נדידה, ד סו� כל דרגי�מראש כל דרגי� ע, וכל היצורי�
וזאת היא . ומעמד נצח והוד, למצב של עילוי תדירי, והעברה

שה� מחייבי� את החיי� וממלאי� , עבודת הקדושי� שבישראל
וה� ממולאי� על ידי , המשפיע חיי� וברכה לכל, אות� זוהר קודש

שכל העדינות והמירוק שאפשר להעלות ', זה שפעת ברכה וחדות ד
הרי ה� , מכל נוי של יסורי� והקרבת עצמו, רעיו� האידיאליעל ה

' ממתי� יד� ד. מונחי� כלולי� ואצורי� באותו העד� העליו�
ישבעו בני� , וצפונ� תמלא בטנ�, ממתי� מחלד חלק� בחיי�

ואני בצדק אחזה פני� אשבעה בהקי� , והניחו יתר� לעולליה�
 .תמונת�
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גבורתו , שכלו ותפארתו, אורו ושפעו,  הבא וכל חמודותיוהעול�
ומה . כולו עומד בכליל יפיו וטובו, אור חייו והדר יפעתו, וחסדו

, שהוא בכחה של הנשמה להתאחד באור מתוק זה בפאר קדושתו
ומתו� . שעושר הויה גדול יש בה, הרי הוא דבר של מציאות

ת היא תשוקת שעול� הבא והארתו האלהי, קדושת� של צדיקי�
' וחסד של נוע� ד, מאיר אור עול� הבא בכל העול� כולו, חייה�

שה� ה� הצנורות שטל , ושמחת המצות. נעשה פרוש על הכל
 בח� זרמיו ,הקודש של נוע� עליו� ויפעת אלהי� חיי� מתהל� בה�

ההולכת , מתגדלת בגדולה רעננה, באהבה בתענוגי�, החביבי�
 . ומתגברת מחיל אל חיל

המלאי� טל של חיי� , עד� מקבלי� את הטיפי� העליוני�מג� 
מכל , מכל פחד שוא, מסולקי� מכל שיקוע חמרי, קדושי� וטהורי�

 .במסגרת גדולת הדעת,  הגבורה והקדושה והתפארת.רפיו� נשמתי

 ‡Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÚ˜( 

`ad mlerd xe` 

גבורתו , תושכלו ותפאר, אורו ושפעו, העול� הבא וכל חמודותיו
ומה . כולו עומד בכליל יפיו וטובו, אור חייו והדר יפעתו, וחסדו

, בפאר קדושתו, שהוא בכחה של הנשמה להתאחד באור מתוק זה
ומתו� . שעושר הויה גדול יש בה, הרי הוא דבר של מציאות

שעול� הבא והארתו האלהית היא תשוקת , קדושת� של צדיקי�
' וחסד של נוע� ד,  העול� כולומאיר אור עול� הבא בכל, חייה�

שטל , שה� ה� הצנורות, ושמחת המצות. נעשה פרוש על הכל
הקודש של נוע� עליו� ויפעת אלהי� חיי� מתהל� בה� בח� זרמיו 

ההולכת , מתגדלת בגדולה רעננה, באהבה בתענוגי�, החביבי�
, מג� עד� מקבלי� את הטיפי� העליוני�. ומתגברת מחיל אל חיל

מסולקי� מכל שיקוע , של חיי� קדושי� וטהורי�המלאי� טל 
הגבורה והקדושה , מכל רפיו� נשמתי, מכל פחד שוא, חמרי

 .במסגרת גדולת הדעת, והתפארת
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, באיש היחידי, לפי אותו הער� שאור עול� הבא זורח בעול� הזה
באד� זורחת . הכל מתעלה, בכללות העול� ובמציאות בכללותה

,  וגבורתו הרוחנית, קדושתו,יא האורה של עול� הבא לפי טהרתוה
במזג , בטבע, בדמיו�, בציור, ברגש, בשכל, בהופעת קודש

 ועל ,וכפי אותו הער� שהשליטה על ארחות החיי� כול�. הגופניות
כה ,  באה מכח ההתכוונות אל חיי עול� הבא,עצ� החיי� וכחותיה�

, יותר מלאי� גבורה ותפארת, רכה ה� עדיני� יות, ה� מאירי� יותר
 בל יסע יתדותיו ,�אהל בל יצע, יותר מיוסדי� ביסוד חיי� קבועי�

, כשאור עול� הבא זורח בפילוש גדול. וכל חבליו בל ינתקו, נצחל
, מאיר הוא בספרות ובשירה, מרומ� הוא את כל ערכי החיי� כול�

בממלכה , באישיות היחידה ובמשפחה, בחיי החברה והמדינה
 ובסידור הצרכי� כול� ,באהבה, בעול� היופי והגבורה, במשטריהו

החות� העליו� של חיי� . הקטני� ע� הגדולי�, לכל סעיפיה�
והטבע , וזיו השכינה פורח בכל, עליוני� ממלא את כל חלל העול�

החיי� והמות הנראי� , הליכות שמי� ואר� ומשטריה�, וחוקיו
באור חיי� , ור חיי עדהכל מואר בא, התקוות והתלאות, בעול�

שכוס התענוגי� העדיני� המרוממי� כל נשמה ומצחצחי� כל רוח 
והאישי� היחידי� שמעלי� ה� . ונפש ממלאי� ה� את כל מהות�

ע� מתעטרת , מתברכת מדת האמונה אצל�, את חייה� למדה זו
 ,הזמני� ושטפיה�, העול� ומלואו. עטרה של הכרה עליונהה

 . נצח והוד,גודל, מלואת כבוד, הירהמתיצבי� ברוח� במערכה ב
את כל , את כל האותיות, הממלא את כל השמות, וזיו אור עליו�

כל משאות הנפשות אשר מעול� ועד , כל המחשבות, ההגיונות
וה� מלאי� אהבה . שוט� עליה� תמיד בעוזו ועטרת חינו, עול�

האומר , שקועי� באור החסד העליו�, לכל הבריות, לכל היקו�
במשפט ובצדקה ממלאה את כל אחד ' ודעת ד,  חסד יבנהלעול�

 .מה�

 ·Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÚ˜-ÁÚ˜( 

dfd mlera `ad mler xe` 

, באיש היחידי, לפי אותו הער� שאור עול� הבא זורח בעול� הזה
באד� זורחת . הכל מתעלה, בכללות העול� ובמציאות בכללותה

, קדושתו וגבורתו הרוחניתהיא האורה של עול� הבא לפי טהרתו 
במזג , בטבע, בדמיו�, בציור, ברגש, בשכל, בהופעת קודש

שהשליטה על ארחות החיי� כול� ועל , וכפי אותו הער�. הגופניות
כה , עצ� החיי� וכחותיה� באה מכח ההתכוונות אל חיי עול� הבא

, יותר מלאי� גבורה ותפארת, כה ה� עדיני� יותר, ה� מאירי� יותר
 בל יסע יתדותיו �אהל בל יצע, יוסדי� ביסוד חיי� קבועי�יותר מ

, כשאור עול� הבא זורח בפילוש גדול. וכל חבליו בל ינתקו, נצחל
, מאיר הוא בספרות ובשירה, מרומ� הוא את כל ערכי החיי� כול�

בממלכה , באישיות היחידה ובמשפחה, בחיי החברה והמדינה
 ובסידור הצרכי� כול� באהבה, בעול� היופי והגבורה, ובמשטריה

החות� העליו� של חיי� . הקטני� ע� הגדולי�, לכל סעיפיה�
והטבע , וזיו השכינה פורח בכל, עליוני� ממלא את כל חלל העול�

החיי� והמות הנראי� , הליכות שמי� ואר� ומשטריה�, וחוקיו
, באור חיי�, הכל מואר באור חיי עד, התקוות והתלאות, בעול�

ומצחצחי� כל רוח , המרוממי� כל נשמה, העדיני�שכוס התענוגי� 
שמעלי� ה� , והאישי� היחידי�. ממלאי� ה� את כל מהות�, ונפש

עטרה במתעטרת , מתברכת מדת האמונה אצל�, את חייה� למדה זו
הזמני� ושטפיה� מתיצבי� , העול� ומלואו. של הכרה עליונה

יו אור וז, גודל נצח והוד, מלואת כבוד, ברוח� במערכה בהירה
, את כל ההגיונות, את כל האותיות, הממלא את כל השמות, עליו�

שוט� , כל משאות הנפשות אשר מעול� ועד עול�, כל המחשבות
, וה� מלאי� אהבה לכל היקו�. בעוזו ועטרת חינו, עליה� תמיד
האומר לעול� חסד , שקועי� באור החסד העליו�, לכל הבריות

 .אה את כל אחד מה�במשפט ובצדקה ממל' ודעת ד, יבנה

795

‰�˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

צריכי� להשתקע מאד באהבת , אהוב יפה את העול� הזהלכדי 
ולעשות את כל השכלולי� של עול� הזה בתכלית , עול� הבא

לחיי , בשביל הפרטי� ובשביל הכלל כולו, הכנות רחבות, הרחבת�
 חכמה גדולה זו. רק אז תצעד התרבות את דרכה בטח. עול� הבא

. ומתו� גדלה סופה לכבוש את כל העול� כולו, יודעת היא האמונה
 וחיי העול� הזה יעשו כל כ� ,ובעת אשר היאוש ימלא את כל נשמה

תבא אהבת עול� הבא ותת� טל של חיי� להחיות בו את , מזולזלי�
ומלכי� , וזקני� וצעירי� יחדיו יביטו אליו וינהרו.חיי עול� הזה

 ‚Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÚ˜( 

`ad mlere dfd mler zad` 

צריכי� להשתקע מאד באהבת , אהוב יפה את העול� הזהלכדי 
ולעשות את כל השכלולי� של עול� הזה בתכלית , עול� הבא

לחיי , ובשביל הכלל כולו, בשביל הפרטי�, הכנות רחבות, הרחבת�
חכמה גדולה זו . רק אז תצעד התרבות את דרכה בטח. באעול� ה

. ומתו� גדלה סופה לכבוש את כל העול� כולו, יודעת היא האמונה
ובעת אשר היאוש ימלא את כל נשמה וחיי העול� הזה יעשו כל כ� 

תבא אהבת עול� הבא ותת� טל של חיי� להחיות בו את , מזולזלי�
ומלכי�, יביטו אליו וינהרווזקני� וצעירי� יחדיו , חיי עול� הזה
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 .חייה�ימצאו בו מקור לשד טל , ולוחמי� וגבורי�, ושרי� .�חייהימצאו בו מקור לשד טל , �ולוחמי� וגבורי, ושרי�

Áˆ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

היא , היא ההסתכלות האלהית ש,ההסתכלות הרוחנית השלמה
אחרי המו� סבות , מחוללת את התיקו� החברותי היותר נעלה

, יונההתעופה העל. וצינורות של שדרות אנשי� וסדרי חיי� שוני�
הוא המעמד של רוח הגדול אשר , המתעלה מעול� המעשה וגבוליו

מתאחד הוא האד� בשיא רוחו ע� המהות הרוחנית , לנשמת האד�
, מתעלה הוא מגבולי הזמ� והמקו�, העומדת למעלה מכל ערכיו

החיי� . בעזוז חסנה וקדושת ערכה, והנצחיות הבהירה היא נחלתו
בל לא יוכלו לפשט את עצמ� א, המעשיי� נפעלי� מאליה� לטובה

 , ברדתה.מוכרחת היא התעופה העליונה לרדת. בכל פרטי פרטיה�
כח , כח רודה ודוח� לעולמי� מוגבלי�, היא נעשית ראש לשועלי�

 .�ירידה היא לאור העליו. עיו� ושירה גבולית, מישר נתיבות מעשה
לשדרות המעשיות , בירידה זו מפלג הוא שטפי אורות לכל הגבולי�

בהיות החק . תת� טר� לביתה וחק לנערותיה, ולשאיפות הפועלות
, עולה היא שטיפת האורה, והפלגי� כבר יכולי� להשקות די�, מלא

ונשמת הבריאה כולה מתעלה , מתרפקת על דודה, מתיחדת במקורה
 עולה ממעל לכל ,ורוח האד� לעומתה. למקור האצילות האלהית

 .חלטות בזיו האמת לאמתות מווהוגה ישר�, סדרי חיי� מעשיי�

 „Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÚ˜( 

izexagd oewzde zeigvpd 

היא , שהיא ההסתכלות האלהית ,ההסתכלות הרוחנית השלמה
אחרי המו� סבות , מחוללת את התיקו� החברותי היותר נעלה

, התעופה העליונה. וסדרי חיי� שוני�, של שדרות אנשי�, וצינורות
רוח הגדול dהוא המעמד של , מעשה וגבוליוהמתעלה מעול� ה

מתאחד הוא האד� בשיא רוחו ע� המהות , אשר לנשמת האד�
מתעלה הוא מגבולי הזמ� , הרוחנית העומדת למעלה מכל ערכיו

בעזוז חסנה וקדושת , והנצחיות הבהירה היא נחלתו, והמקו�
אבל לא יוכלו , החיי� המעשיי� נפעלי� מאליה� לטובה. ערכה

מוכרחת היא התעופה .  עצמ� בכל פרטי פרטיה�לפשט את
כח רודה ודוח� , ברדתה היא נעשית ראש לשועלי�, העליונה לרדת

. עיו� ושירה גבולית, כח מישר נתיבות מעשה, לעולמי� מוגבלי�
בירידה זו מפלג הוא שטפי אורות לכל , ירידה היא לאור העליו�

ת� טר� לביתה ת, ולשאיפות הפועלות, לשדרות המעשיות, הגבולי�
והפלגי� כבר יכולי� להשקות , בהיות החק מלא. וחק לנערותיה

מתרפקת על , מתיחדת במקורה, עולה היא שטיפת האורה, די�
. ונשמת הבריאה כולה מתעלה למקור האצילות האלהית, דודה

והוגה , ורוח האד� לעומתה עולה ממעל לכל סדרי חיי� מעשיי�
 .ובזיו האמת לאמת, ישרות מוחלטות

797

ÁÒ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

כשהוא מתנשא לצייר את , אי� המחשבה האצילית שלמה באד�
 �אלא א� כ, הטוב הכללי ולהתאמ� לחשוק בו לעצמו ולעול� כולו

שתבס� את העול� במה , היא מחפשת אפשרות לצורת חיי� כזאת
ותכריע ג� כ� לטובה את החיי� , שתתק� את תכונתו החברתית

ותעמיד את היסוד לבסס , חיצוניות� בי� בפנימיות�בי� ב, הפרטיי�
שה� קשורי� , שהחיי� הנצחיי�, את מעמד החיי� באופ� כזה

ה� יהיו נמשכי� ,  הרוחני המוחלט�ואימוצבזיכו� הנשמות 
, והולכי� מהתיקו� המסודר של המעמדי� החברתיי� והפרטיי�
. ומאוצר המחשבות שהמחשבה הראשית גורמת להריק על החיי�

 ,ל מחשבה שהיא מפקרת את תיקו� העול� וסדרי המדינותכ
, ומתפארת בתיקו� נשמות והצלחת�, ופורחת באויר רוחני לבדה

וכל מחשבה שדבר אי� לה . הרי היא מיוסדת בשקר שאי� לו רגלי�
ומתעסקת רק ע� סדרי החיי� החמריי� , ע� הרוממות הנצחיות

 וארחות צדק אפילו א� יהיו בה תוכני� מוסריי�, ותיקוניה�
ומפני הזוהמא והסרחו� , מפני קטנותה, סופה להתעכר, ומישרי�

כשה� מנותקי� מיסוד , שהחיי� החמריי� לקויי� בה� בטבע�
ביחוד תוכר חולשה של מחשבה קיבוצית . חיי� נצחיי� ותשוקת�

שהחיי� החומריי� , במה שתשי� את מרכזה רק בצעירי�, כזאת
וזקני� לא יוכלו , ושגיוניה�משחקי� לפניה� בכל מהתלותיה� 

�וכ� היא . כי א� ברצו� עשוי ובלב מיואש, לקחת בה חלק אמי
כדברי אריסטו , להביט על הזקני� במבט בוז, המדה היונית

ומה לקויה היא מחשבה ציבורית שאינה יכולה . בריטוריקה
בהר ציו� ' כי מל� ד, ונאמר, להתפשט יפה על כל חלקיה

 . כבודונגד זקניו, �יובירושל

 ‰Î˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ù˜( 

miigvpd miigde mlerd oewz 

כשהוא מתנשא לצייר את , אי� המחשבה האצילית שלמה באד�
אלא א� , ולעול� כולו, ולהתאמ� לחשוק בו לעצמו, הטוב הכללי

, שתבס� את העול�,  היא מחפשת אפשרות לצורת חיי� כזאת�כ
תכריע ג� כ� לטובה את החיי� ו, במה שתתק� את תכונתו החברתית

ותעמיד את היסוד , בי� בפנימיות�, בי� בחיצוניות�, הפרטיי�
שה� , שהחיי� הנצחיי�, לבסס את מעמד החיי� באופ� כזה

ה� יהיו ,  הרוחני המוחלטואימוצ�, קשורי� בזיכו� הנשמות
נמשכי� והולכי� מהתיקו� המסודר של המעמדי� החברתיי� 

שהמחשבה הראשית גורמת להריק , שבותומאוצר המח, והפרטיי�
כל מחשבה שהיא מפקרת את תיקו� העול� וסדרי . על החיי�

ומתפארת בתיקו� נשמות , המדינות ופורחת באויר רוחני לבדה
וכל מחשבה . הרי היא מיוסדת בשקר שאי� לו רגלי�, והצלחת�

ומתעסקת רק ע� סדרי החיי� , שדבר אי� לה ע� הרוממות הנצחיות
אפילו א� יהיו בה תוכני� מוסריי� וארחות ,  ותיקוניה�החמריי�

ומפני הזוהמא , מפני קטנותה, סופה להתעכר, צדק ומישרי�
כשה� מנותקי� , והסרחו� שהחיי� החמריי� לקויי� בה� בטבע�

ביחוד תוכר חולשה של מחשבה . מיסוד חיי� נצחיי� ותשוקת�
החיי� ש, במה שתשי� את מרכזה רק בצעירי�, קיבוצית כזאת

וזקני� , החומריי� משחקי� לפניה� בכל מהתלותיה� ושגיוניה�
�. כי א� ברצו� עשוי ובלב מיואש, לא יוכלו לקחת בה חלק אמי

כדברי , להביט על הזקני� במבט בוז, וכ� היא המדה היונית
שאינה , ומה לקויה היא מחשבה ציבורית. בריטוריקה, אריסטו

בהר ציו� ' כי מל� ד, אמרונ, יכולה להתפשט יפה על כל חלקיה
 .ונגד זקניו כבוד, ובירושל�

798

„Ò ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘
 

עסוקה , עות היותר נשגבי�יהמיוחדה להוגי הד, הדעה העליונה
כל התיקוני� הפרטיי� . ושכלול העול� כולו, עור הרעיביסוד ב

. שבעול� ובחיי� אינ� כי א� ניצוצות קטני� מאבוקת עולמי� זו
, ת הולכת ומתתקנת על ידי ההשפעה הרוחניתפנימיות העולמו

והחיצוניות שבה� באה ,  של ישראל�שהיסוד המרכזי הוא אור
, החברותית וכל התרבות, לשכלול על ידי ההכרה המעשית

אור היצירה האלהית ,  רוח האד� יל� ויגדל.האסתתית והאומנתית
עד לכדי אותה המדה של ההתאחדות הגמורה של , תתרומ� בקרבו

והמחשבות . ול הפנימי והשכלול החיצוני של העול�השכל
המתפשטות בכל הנפשות באימו� רצו� והרחבה , וההרגשות כול�

ה� ה� שיהיו מעוררות , סוערת לשכלולו החיצוני של העול�
קדושת , ומפשטות ג� כ� את השכלול הפנימי של גדולת הדעת

 ,יתהקדושה והתפארת המלכות, הנצח וההוד, עילוי החיי�, הרצו�
וכמו כ� ההתרחבות החיה והמאירה של השכלול . שבכל נשמה

, של החפ� הבהיר בעליוניות מגמתו, של קודש העליו�, הפנימי
היא היא העתידה ומוכנת להיות רוח החיה , שכולו אומר כבוד אל

בשיפור , בתיקוני החברה, היסודי בשכלול העול� כולו בחיצוניותו
את שבר ' ש דוביו� חב, ונג לבבבכונניות� של כל חמדה וע, החיי�

והמי� העליוני� ע� המי� התחתוני� לא . עמו ומח� מכתו ירפא

 ÂÎ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ù˜(
ipevigde iniptd mlerd lelky 

עסוקה , המיוחדה להוגי הדעות היותר נשגבי�, ליונההדעה הע
כל התיקוני� הפרטיי� . ושכלול העול� כולו, ביסוד בעור הרע

. שבעול� ובחיי� אינ� כי א� ניצוצות קטני� מאבוקת עולמי� זו
, פנימיות העולמות הולכת ומתתקנת על ידי ההשפעה הרוחנית

ות שבה� באה והחיצוני,  של ישראל� הוא אורdaשהיסוד המרכזי 
, החברותית, וכל התרבות, לשכלול על ידי ההכרה המעשית

אור היצירה האלהית ,  רוח האד� יל� ויגדל.האסתתית והאומנתית
עד לכדי אותה המדה של ההתאחדות הגמורה של , תתרומ� בקרבו

והמחשבות . השכלול הפנימי והשכלול החיצוני של העול�
 באימו� רצו� והרחבה המתפשטות בכל הנפשות, וההרגשות כול�

ה� ה� שיהיו מעוררות , סוערת לשכלולו החיצוני של העול�
קדושת , ומפשטות ג� כ� את השכלול הפנימי של גדולת הדעת

הקדושה והתפארת המלכותית , הנצח וההוד, עילוי החיי�, הרצו�
וכמו כ� ההתרחבות החיה והמאירה של השכלול . שבכל נשמה

, ל החפ� הבהיר בעליוניות מגמתוש, של קודש העליו�, הפנימי
היא היא העתידה ומוכנת להיות רוח החיה , שכולו אומר כבוד אל

בשיפור , בתיקוני החברה, היסודי בשכלול העול� כולו בחיצוניותו
את שבר ' ביו� חבש ד, בכונניות� של כל חמדה ועונג לבב, החיי�

לאוהמי� העליוני� ע� המי� התחתוני�.עמו ומח� מכתו ירפא
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אלא על , שהללו שמחי� והללו בוכי�, יחצו עוד לשתי מערכות
 .ועז וחדוה במקומו, הכל אור שמחת צדיקי� יהיה זורח

אלא על , שהללו שמחי� והללו בוכי�, יחצו עוד לשתי מערכות
 .ועז וחדוה במקומו, הכל אור שמחת צדיקי� יהיה זורח

‚Ó Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

בהעדינות של , עילוי העול� בנקודת הרצו� הפנימית הוא תלוי
שה� ,  המעשי� והעלילות.המבוקש הכללי המגמתי של החיי�

. לאי� את השטח החיצוני של החיי�ה� ממ, האמצעיי� לחיי�
ואז ה� בתכלית הקלקול , ויכולי� ה� לבא מתו� רצו� עכור ומזוה�

, מרבי� בו רשעה ומשטמה, וה� מאבדי� את העול�, והתיעוב
והעול� הול� ומתמוגג בעניותו הרוחנית , מלחמות ופרעות

, קדוש וטהור, וה� יכולי� ג� כ� לבא מתו� רצו� עדי�. והחמרית
, וגוררי� אחריה� תיקו� עול� מלא, � מכובדי� ומפוארי�ואז ה

' הופעת כבוד ד, כל האור העתיד. ומצב נשמתי מרומ� ונשגב
לת בי� עומק רע דתגלה את העוז לשבר את הנקודה המב, בעול�

, תכניס תחת החפ� הרע והשפל חפ� טוב ומרומ�, לעומק טוב
 המשתמש ,ואותו הקנה של חית קנה. והחמ� העולמי יהפ� למצה

�ולבצר את מקלטי ,  את החברה�להמ, בכחו הספרותי לרוע
המשתפל לאות� התהומות , יכרת ממנו חלקו הירוד, הרשעה
, ויתקדש להראות בכחו את מה שראוי להראות בעול�, האפלי�

 ,ואותו הקנה שהעלה שרטו�. שהאד� העשוי בצל� אלהי� חי בו
 כחו מפני הירידה שלקח עוצ�, וכר� גדול שברומי עליו הוא בנוי

 של הצוניהחאשר באה מאז הוגל� החפ� לנטיה , הישראלית
, גער חית קנה, ביו� שנשא שלמה את בת פרעה, ההתהדרות הגויית

 . ולירושל� מבשר את�,ראשו� לציו� הנה הנ�, הנה ויאמר

 ÊÎ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ù˜( 

inlerd ungd oewz 

בהעדינות של , ית הוא תלויעילוי העול� בנקודת הרצו� הפנימ
שה� , המבוקש הכללי המגמתי של החיי� המעשי� והעלילות

. ה� ממלאי� את השטח החיצוני של החיי�, האמצעיי� לחיי�
ואז ה� בתכלית הקלקול , ויכולי� ה� לבא מתו� רצו� עכור ומזוה�

, מרבי� בו רשעה ומשטמה, וה� מאבדי� את העול�, והתיעוב
ול� הול� ומתמוגג בעניותו הרוחנית והע, מלחמות ופרעות

, קדוש וטהור, וה� יכולי� ג� כ� לבא מתו� רצו� עדי�. והחמרית
, וגוררי� אחריה� תיקו� עול� מלא, ואז ה� מכובדי� ומפוארי�
' הופעת כבוד ד, כל האור העתיד. ומצב נשמתי מרומ� ונשגב

לת בי� עומק רע דתגלה את העוז לשבר את הנקודה המב, בעול�
, חפ� טוב ומרומ�, תכניס תחת החפ� הרע והשפל, ומק טובלע

המשתמש , של חית קנה, ואותו הקנה. והחמ� העולמי יהפ� למצה
�ולבצר את מקלטי ,  את החברה�להמ, בכחו הספרותי לרוע

המשתפל לאות� התהומות , יכרת ממנו חלקו הירוד, הרשעה
, �ויתקדש להראות בכחו את מה שראוי להראות בעול, האפלי�

ואותו הקנה שהעלה שרטו� . שהאד� העשוי בצל� אלהי� חי בו
שלקח עוצ� כחו מפני הירידה , וכר� גדול שברומי עליו הוא בנוי

 של החצוניתאשר באה מאז הוגל� החפ� לנטיה , הישראלית
, גער חית קנה, ביו� שנשא שלמה את בת פרעה, ההתהדרות הגויית

 .רושל� מבשר את�ראשו� לציו� הנה הנ� ולי, הנה ,ויאמר
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ציורי� שאי� חטיבה , עותיכל זמ� שישנ� הפכי� מרגיזי� בעול� הד
א� על פי שאי הסבל בא מתו� נקודת עומק , �תלסובציורית אחרת 

מכל מקו� סו� , שאי אפשר לה לסבול את הרע ואת סרחונו, הטוב
ומדת ,  שולטתמדת הדי� עדיי�, כל סו� קוצר כח ורוגזה יש כא�

הצפיה המאושרה היא להתגלות . החסד לא נתפשטה ברב גדלה
, האמת והצדק, מקור החיי� והשלו�, האור של החסד הנאמ�, הטוב

דרכי איש ג� אויביו ישלי� '  ברצות ד.שכל ההפכי� יושלמו אליו
על , על המו� התיאורי�,  בראשונה על עול� הרעיו�‡Ó¯�אתו 

לא בעול� , שאי� שו� רע נמצא, ויסוד הכל. הצעת המחשבות
כי א� לפי אותה המדה , ולא בעול� האידיאלי התיאורי, הגולמי

 . ואינו מושיט את זהרי אורו אל כל האפסי�,שהטוב כנו� ומסוגר
וכל , אז אי� שו� דבר רע במציאות, אבל בהתחפשות הטוב מכבליו

כל השקרי� קוני� את , התוכני� מתהפכי� בטיב� וטבע� לטוב
ÂÎ˙˙ויאמר . ומתלבני� מכתמי מחשכיה�,  האמת בעצמיות��

קנה רצו� לא ישבור . אור שכבר היה,  ויהי אור,אלהי� יהי אור
קדושי , ועליוני הדעה. לאמת יוציא משפט, ופשתה כהה לא יכבנה

ועל כ� ע� עומק , שאיפת שלו� ואמת עליונה זו חיה בלבב�, הרוח
ליונה של הנני נות� לו ה� ה� העומדי� על הפסגה הע', קנאת� לד

 .את בריתי שלו�

 ÁÎ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ù˜( 

melyde aehd zitv 

ציורי� שאי� חטיבה , כל זמ� שישנ� הפכי� מרגיזי� בעול� הדעות
א� על פי שאי הסבל בא מתו� נקודת עומק , ת�לסובציורית אחרת 

ו� מכל מקו� ס, שאי אפשר לה לסבול את הרע ואת סרחונו, הטוב
ומדת , מדת הדי� עדיי� שולטת, כל סו� קוצר כח ורוגזה יש כא�

הצפיה המאושרה היא להתגלות . החסד לא נתפשטה ברב גדלה
, האמת והצדק, מקור החיי� והשלו�, האור של החסד הנאמ�, הטוב

דרכי איש ג� אויביו ישלי� '  ברצות ד.שכל ההפכי� יושלמו אליו
על , על המו� התיאורי�, ו� בראשונה על עול� הרעיÓ‡È¯, אתו

לא בעול� , שאי� שו� רע נמצא, ויסוד הכל. הצעת המחשבות
, כי א� לפי אותה המדה, ולא בעול� האידיאלי התיאורי, הגולמי

, שהטוב כנו� ומסוגר ואינו מושיט את זהרי אורו אל כל האפסי�
וכל , אז אי� שו� דבר רע במציאות, אבל בהתחפשות הטוב מכבליו

כל השקרי� קוני� את , מתהפכי� בטיב� וטבע� לטובהתוכני� 
˙ÓÎÁויאמר . ומתלבני� מכתמי מחשכיה�,  האמת בעצמיות�

קנה רצו� לא ישבור . אור שכבר היה, אלהי� יהי אור ויהי אור
קדושי , ועליוני הדעה. לאמת יוציא משפט, ופשתה כהה לא יכבנה

ע� עומק , �ועל כ, שאיפת שלו� ואמת עליונה זו חיה בלבב�, הרוח
ה� ה� העומדי� על הפסגה העליונה של הנני נות� לו ', קנאת� לד

 .את בריתי שלו�
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יודעי� אנו . את ניצוצות הקדושה אנו שואפי� תמיד להעלות
שבפועל לא נתגלה עדיי� בההויה הסובבת אותנו אותו הכח האית� 

, וד שביסוד המציאותכל הה, כל התפארת, של האידיאליות האלהית
אבל התנועה כולה האיתנה של היש הולכת היא לקראת 

לפי אותו , מתבשלת היא האידיאליות ברוחנו. האידיאליות הגמורה
משאנו באי� לידי הכרת שיטת האידיאליות , הער� שאנו מתרוממי�

מתו� שאנו שואבי� אותה מאוצר החיי� שלמעלה , הכללית
ומשיבי� את כל הקטעי� שאנו הננו מחיי� , מההויה המוגבלת

 ,מכל שיח, מכל כח, מכל תנועה, לוקטי� מתו� החיי� וההויה כולה
את האור , מכל תוכ� קל וקט� עד נשגב וגדול, מכל רגש, מכל שיג

 לצרפ� ,מוציא הוא הברות בודדות, ובכללות שמגמג� הוא ,הפזור
 ,ומזלי� זליפה זרמית של אור חיי� אציליי�, לפרק שירה אית�

קודש קדשי , קודש הקדשי�, עז קודש,  ומלאי� עז וקודש,גבוריי�
 אנחנו מעלי� לכלל שיטות ותהפזוראת הניצוצות . הקדשי�
, יבנו ברוחנו, מבוני� בבני� של�,  עולמות מלאי�,כלומר, שלמות

, יבוצרו בחיינו הפרטיי� ובחיי חברתנו כולה, יתכוננו בכליותינו
 להעשות �שרשיישלחו ,  יבלי מי�ילכו מה� פלגי�, יתערו וינטעו

איש כפי . ארזי לבנו� אשר נטע' ישבעו עצי ד, ארזי� אדירי�
 לפי גודל .הכל לפי רוב המעשה, ניצוציו אשר העלה חייו מתעשרי�

ולפי רוב , ולפי רוב הבינה תגדל השאיפה, השאיפה תגדל הפעולה
 .הפעלי� יתאדר הבני�

 ËÎ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ù˜( 

ddyecwd zevevip z`lr 

יודעי� אנו . את ניצוצות הקדושה אנו שואפי� תמיד להעלות
שבפועל לא נתגלה עדיי� בההויה הסובבת אותנו אותו הכח האית� 

, כל ההוד שביסוד המציאות, כל התפארת, של האידיאליות האלהית
אבל התנועה כולה האיתנה של היש הולכת היא לקראת 

לפי אותו , לת היא האידיאליות ברוחנומתבש. האידיאליות הגמורה
משאנו באי� לידי הכרת שיטת האידיאליות , הער� שאנו מתרוממי�

מתו� שאנו שואבי� אותה מאוצר החיי� שלמעלה , הכללית
הננו מחיי� ומשיבי� את כל הקטעי� שאנו , מההויה המוגבלת

מכל שיח , מכל כח, מכל תנועה, לוקטי� מתו� החיי� וההויה כולה
את האור , מכל תוכ� קל וקט� עד נשגב וגדול, מכל רגש, שיגמכל 

מוציא הוא הברות בודדות לצרפ� , בכללותהפזור שמגמג� הוא 
אציליי� , ומזלי� זליפה זרמית של אור חיי�, לפרק שירה אית�

קודש קדשי , קודש הקדשי�, עז קודש, גבוריי� ומלאי� עז וקודש
עלי� לכלל שיטות  אנחנו מהפזורי�את הניצוצות . הקדשי�
, יבנו ברוחנו, מבוני� בבני� של�, כלומר עולמות מלאי�, שלמות

, יבוצרו בחיינו הפרטיי� ובחיי חברתנו כולה, יתכוננו בכליותינו
 להעשות שרשיה�ישלחו , ילכו מה� פלגי� יבלי מי�, יתערו וינטעו

איש כפי . ארזי לבנו� אשר נטע' ישבעו עצי ד, ארזי� אדירי�
לפי גודל , הכל לפי רוב המעשה, אשר העלה חייו מתעשרי�ניצוציו 

ולפי רוב , ולפי רוב הבינה תגדל השאיפה, השאיפה תגדל הפעולה
 .הפעלי� יתאדר הבני�
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אל , אי� צער בעול� שידמה לצער השקיקה אל הטוב המוחלט
 מאושר להיות מוצא את עצמו, המענה את הנשמה, הצמאו� הנורא

, של צדק, של תמימות, מלוי בתוכיותו זוהר של יושר, באושר רוחני
לב e. המחוברת ע� טהרה מכל חטא ועו�, ושל הדבקות האלהית

 . נשבר ונדכה אלהי� לא תבזה
כל הטובות , כל האמתיות וכל השקרי�, תכל הצדקות וכל הרשעו

 שהטוב, גדולה ונפלאה, מצטרפות הכל לאגודה אחת, וכל הרעות
אשרי אד� מעמיק בעומק . העליו� של היצירה זורח על גבי כול�

אמת , טוהר בכל טומאה, הוא ימצא נוע� בכל מר, הקפת הכללות
כל שקר וכל , ויכו� את כל רע וכל רשע, צדק בכל רשע, בכל שקר

על . האור והטוב, להיות מתהפ� לאופי האמת והצדק, כיעור
ת המוסר העליונה מיוסדת  כל תור,הפרטי� של כללי� גדולי� הללו

 הוא בא בעיקרו , התגלות האלהות בדרכי החיי�לוהצור� ש. היא
אשר רק , מפני הסתר המפליא שהטובה המסולאה גנוזה בתוכו

מתגלה תוכל דר� אורה זו להגלות ולהסתמ� בכל מפעל ה' ברצו� ד
 . נר לרגלי דבר� ואור לנתיבתי.בחיי�

 Ï˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ù˜( 

illkd aehl dwiwyd 

אל , אי� צער בעול� שידמה לצער השקיקה אל הטוב המוחלט
להיות מוצא את עצמו מאושר , המענה את הנשמה, הצמאו� הנורא

, של צדק, של תמימות, מלוי בתוכיותו זוהר של יושר, באושר רוחני
לב . המחוברת ע� טהרה מכל חטא ועו�, ושל הדבקות האלהית

כל , תכל הצדקות וכל הרשעו. תבזהנשבר ונדכה אלהי� לא 
מצטרפות הכל , כל הטובות וכל הרעות, האמתיות וכל השקרי�

שהטוב העליו� של היצירה זורח על , גדולה ונפלאה, לאגודה אחת
הוא ימצא , אשרי אד� מעמיק בעומק הקפת הכללות. גבי כול�

, צדק בכל רשע, אמת בכל שקר, טוהר בכל טומאה, נוע� בכל מר
להיות מתהפ� לאופי , כל שקר וכל כיעור, ת כל רע וכל רשעויכו� א

על הפרטי� של כללי� גדולי� הללו . האור והטוב, האמת והצדק
 התגלות לוהצור� ש. כל תורת המוסר העליונה מיוסדת היא

האלהות בדרכי החיי� הוא בא בעיקרו מפני הסתר המפליא 
גלה תוכל מתה' אשר רק ברצו� ד, שהטובה המסולאה גנוזה בתוכו

נר לרגלי דבר� , ולהסתמ� בכל מפעל בחיי�, דר� אורה זו להגלות
 .ואור לנתיבתי
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מפני שה� מפתחות את , צרי� לעשות את כל המצות כול� בשמחה
המסותרת בעצ� טבע , החוש של הנוע� ושל האהבה האלהית

 למטרה  ג� היא נאה להיות מקושרת,והפרישות מכל חטא. הנשמה
מפני שהחטא מעביב הוא את הארת הנשמה על ידי , קדושה זו

ובזה , ההולכת ומערבבת את הצלילות הרוחנית, העכירות המעשית
והדעה צריכה . ההתגדלות של אור הנעימות האלהית מתעכבת

עד שהכח ,  בערכיה המעשיי� ובי� בערכיה הרוחניי�� בי,להתגדל
, � לו לסדר את החיי� כול�באופ� שימצא או, הנשמתי יגדל כל כ�
, שהפרח העליו� של החיי�, בצורה הגונה, הכלליי� והפרטיי�

שכל , שהוא העונג הכללי הכולל את כל העינוגי� הנצחיי�
', שהוא העונג של נוע� ד,  ממנו�העינוגי� הזמניי� נשפעי� ג� כ

 .יהיה הול� ופורח בהצלחה וגדולה

 ‡Ï˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÙ˜( 

rdillkd bp 

מפני שה� מפתחות את , צרי� לעשות את כל המצות כול� בשמחה
המסותרת בעצ� טבע , ושל האהבה האלהית, החוש של הנוע�

והפרישות מכל חטא ג� היא נאה להיות מקושרת למטרה . הנשמה
מפני שהחטא מעביב הוא את הארת הנשמה על ידי , קדושה זו

ובזה , ילות הרוחניתההולכת ומערבבת את הצל, העכירות המעשית
והדעה צריכה . ההתגדלות של אור הנעימות האלהית מתעכבת

עד שהכח ,  בערכיה המעשיי� ובי� בערכיה הרוחניי��להתגדל בי
, באופ� שימצא או� לו לסדר את החיי� כול�, הנשמתי יגדל כל כ�
, שהפרח העליו� של החיי�, בצורה הגונה, הכלליי� והפרטיי�

שכל , הכולל את כל העינוגי� הנצחיי�, שהוא העונג הכללי
', שהוא העונג של נוע� ד,  ממנו�העינוגי� הזמניי� נשפעי� ג� כ

 .יהיה הול� ופורח בהצלחה וגדולה
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כל הרעיונות הקצובי� ה� , מי שרוחו מלא מהופעת אור אי� סו�
לענג את על כ� צרי� , ואינו מוצא בה� קורת רוח, לוחצי� את לבבו

שהוא אור התענוג ,  החפשי של עלמא דחירו�נשמתו בעונג העליו
חדות עולמי� של זיו אור חיי , העליונה' העליו� של חדות ד

 .העולמי�

 ·Ï˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÙ˜( 

minler zecg 

כל הרעיונות הקצובי� ה� , מי שרוחו מלא מהופעת אור אי� סו�
על כ� צרי� לענג את , בה� קורת רוחואינו מוצא , לוחצי� את לבבו

שהוא אור התענוג , של עלמא דחירו,  החפשי�נשמתו בעונג העליו
של זיו אור חיי , חדות עולמי�, העליונה' העליו� של חדות ד

 .העולמי�
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 . ה� מולידות את העונג ואת השמחה,ראה בהתגלות�יהענוה וה
והשמחה הטהורה מיסוד , הענוהאמנ� בא העונג העדי� מיסוד 

המוארי� באה על  והתגלות פרצופיה� של אלה החזיונות. היראה
. קורא אני אליה� יעמדו יחדו, ידי הופעת אורותיה� מזה על זה

רבת ,  באה הגבורה העליונה,וממיזוג הקדוש של אלה הענפי�
 .באדרת קודש הפועלת את כל צביוני החיי�, החיל

 ‚Ï˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÙ˜( 

dgnyde bprd ceqi 

 .ראה בהתגלות� ה� מולידות את העונג ואת השמחהיהענוה וה
והשמחה הטהורה מיסוד , אמנ� בא העונג העדי� מיסוד הענוה

המוארי� באה על  והתגלות פרצופיה� של אלה החזיונות. היראה
. קורא אני אליה� יעמדו יחדו, ידי הופעת אורותיה� מזה על זה

רבת ,  הקדוש של אלה הענפי� באה הגבורה העליונהוממיזוג
 .באדרת קודש, הפועלת את כל צביוני החיי�, החיל
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באר� ישראל אפשר להמשי� שמחה דקדושה ג� ממקו� השמחה 
מפני , אבל בחו� לאר� אי אפשר להמשי� שמחה, בעצמה

�א� על ידי כי , הקטיגוריא והחרו� של כחות הדי� שבחו� לאר
. ו� מניעה ופגע מגיעש� ישש� א, שאיבה של שמחה ממקור העונג

הא תענוג , ומשו� הכי אפילו משו� צער החורב� שמחה הוא דאסור
יורדת היא , וכשמתענגי� באהבה בתענוגי� ממקור הקודש. שרי

שהיא ממשכת את אוירא ,  מדושנת עונג,למטה שמחה טהורה
�להשיב נפש המיחלי� לחסדי , דאר� ישראל קצת ג� בחו� לאר

ברצו� עמ� ' זכרני ד, המצפי� לראותה ולשמוח בשמחתה', הש� ית
 .לשמח בשמחת גוי� להתהלל ע� נחלת�, פקדני בישועת�

 „Ï˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÙ˜( 

beprzde dgnyd ux` 

באר� ישראל אפשר להמשי� שמחה דקדושה ג� ממקו� השמחה 
מפני , פשר להמשי� שמחהאבל בחו� לאר� אי א, בעצמה

�כי א� על ידי , הקטיגוריא והחרו� של כחות הדי� שבחו� לאר
. ו� מניעה ופגע מגיעש� ישש� א, שאיבה של שמחה ממקור העונג

הא תענוג , ומשו� הכי אפילו משו� צער החורב� שמחה הוא דאסור
יורדת היא , וכשמתענגי� באהבה בתענוגי� ממקור הקודש. שרי

שהיא ממשכת את אוירא דאר� , ורה מדושנת עונגלמטה שמחה טה
�להשיב נפש המיחלי� לחסדי הש� , ישראל קצת ג� בחו� לאר

ברצו� עמ� ' זכרני ד, המצפי� לראותה ולשמוח בשמחתה', ית
 .לשמח בשמחת גוי� להתהלל ע� נחלת�, פקדני בישועת�
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 טובי� נעשי� טבע כשרצונות, כשהמעשי� הטובי� מתרבי� בעול�
 תמתמלא, נשמת העול� כולו מתברכת היא, קבוע לנשמת האד�
המגמה , והאור האלהי,  נעימי� ורענני�,שפעת חיי� טובי�

מזריחה באור יפעתה על , השעשועית הפנימית של היצירה כולה
 , והנשמות המתלבשות בגופות.פני כל היקו� מחייה הפנימיי�

שמחה ומשרי� ,  חכמה,גבורה, וסר מ,צדק, באות רוויות טל חיי�
 ,כשרונותיה�eשאיפותיה� ,  ומעשיה� והכרותיה�,בעצמיות יצירת�

‰ ¯ÒÂÓ ‰Ï˜ ˘„Â˜)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÙ˜-ˆ˜( 

ziniptd zireyryd dnbnd 

כשרצונות טובי� נעשי� טבע , כשהמעשי� הטובי� מתרבי� בעול�
 מתמלאה, נשמת העול� כולו מתברכת היא, קבוע לנשמת האד�

המגמה , והאור האלהי, שפעת חיי� טובי� נעימי� ורענני�
 יפעתה על מזריחה באור, השעשועית הפנימית של היצירה כולה

והנשמות המתלבשות בגופות , מחייה הפנימיי�, פני כל היקו�
שמחה ומשרי� , גבורה חכמה, צדק מוסר, באות רוויות טל חיי�

כשרונותיה�,שאיפותיה�, בעצמיות יצירת� ומעשיה� והכרותיה�
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,  ושמחהceak,  הול� ומתגלה בשפע עושר,וזיו פניה� וכל גורל�
להיות תופס את נשמת ,  רצו� האד� ביסודו בעול�,אמנ�. עונג ועד�

 להיות מגביר את שפעת ברכתה ואור חייה, העולמי� במעוזה
בהתחדשות , בהתגלות המציאות התדירית, בפעולת חיי העול�

 לכל מקצעות הבריאה ,ובהסתעפות פעולת החיי� כול�, הדורות
שמשתלמת , זאת היא מורשת קדומי� של כנסת ישראל, לכל ענפיה

מלכות , בצביונה בהיותה עומדת בכל הדר יפיה ותכסיסיה כול�
יש , � להויית הנשמותאז יש מקור חיי.  נבואה ואר� ישראל,ומקדש

. שימלאו בתפקידיה� האלהיי�, מגמה וצינור זול� לאורות הנשמות
, רוויי העד�, אז העולמי� העליוני� האידאליי� הגבוהי�

ורוח . זה בזה ישקו, לבושי הגויה ותכסיסיה, והאידיאלי� המעשיי�
וזר� , וכל היקו� שואב חייו ממקור מעיניו, האד� מתנשא ומתחדש

הול� , השלו� והברכה, הצדקה והישרנות, ר האושרמקו, הטוב
וחדות חי העולמי� פנימית ,  והעולמות שמחי�.ושוט� ביצירה

מתגברת היא על כל , במעשיו הולכת היא במסלולה' שמחת ד, היא
אבל . הלו� וגדול, ואור החסד האלהי הול� הלו� ואור, מעצוריה

וכנסת , יינומעת אשר נוטל כבוד מבית ח, מיו� שחרב בית המקדש
, נתפרדה ונתרוססה, נתפזרה בי� הגויי�, ישראל נדדה מארצה

והחטיבה האלהית בחיי האד� והעול� לא תעשה את המש� 
אלביש שמי� , אורה כוסה בערפלי�, נשמת העול� כהה, פעולותיה

יש , יש אושר בעול�, יש חדוה בעול�. קדרות ושק אשי� כסות�
שנ� תיקוני� מדיניי� י, יש התפתחות בעול�, תקוה בעול�

משמחות ה� , כל אלה ה� שמחות חיצוניות, ותיקוני� חברותיי�
ג� אלה השמחות שמחות ,  שאינ� חודרי� לסוד ההויה ורזיה�לאות

 ,זמרי השחק החיצוני� יכולי� לשמח. אבל מבחו� ה� עומדות, ה�
אבל ברז ההויה . בבתי בראי עז וחדוה תמיד נמצא, להרני� ולזמר

ש� אי� התנחומי� מתקבלי� מכל היפויי� , חוש� ובכיה ,הפנימית
 לאור החיי� בשפעת ,ש� ישנה תביעה אחת, והתיקוני� החיצוני�

מראשית , מדוש� עונג, לסדר עול� רווי דש�, היצירה הפנימית
 ש� .שמחת עולמי� פנימית בסוד הוייתה ואחרית מגמתה, יסודו

אשר עי� לא , התנחומי� באי� ממקור פנימי של פנימי פנימיות
 יותר ויותר מכל ,שזו דוקא מכרת לשחק לעלוז ולהשתעשע, ראתה

קדושי עול� שחלק� . אשר תחת כל השמי�, הזמירות החיצוניות
אות� הנשמות הקדושות שעלו , ריויכרבי עקיבא וחב, בחיי�

ה� ה� יכולי� ה� לשחק כשרואי� שועלי� , במחשבה הקדומה
. מעי� קול המונה של רומיוכששו, יוצאי� מבית קדשי הקדשי�

.  בדר� ארוכה וקצרה,המנחמי� בעומק, וה� ה� מנחמי האמת
אל תאיצו , המחאה הפנימית היא רק על התנחומי� השטחיי�

ממקור , ממקור החיי� הארוכי� ,אבל דוקא ממקור העומק. ולנחמנ
המעט ממ� תנחומות אל . יוצאי� תנחומות אל, המחשבה העמקנית

הנחמה המהירה היא מדת . חמוורושל� תנובי. ודבר לאט עמ�
 אמנ� .והיה ראש לגולי�, שנטל נחלה מבוהלת בעבר הירד�, ראוב�

,  והיינו משו� דלא סליק מחשבתיה באתריה,ג� ש� חלקת ספו�
והמלכות והכהונה יש לה� , והוא בשביל כ� אינו מקושר ע� הזמ�

 .וה� מעלי� אותו על ידי נגיעת� בו, קשר ע� הזמ�

עונג , וכל גורל� הול� ומתגלה בשפע עושר ושמחה, וזיו פניה�
להיות תופס את נשמת , ודו בעול�ביס, אמנ� רצו� האד�. ועד�

, להיות מגביר את שפעת ברכתה ואור חייה, העולמי� במעוזה
בהתחדשות , בהתגלות המציאות התדירית, בפעולת חיי העול�

ובהסתעפות פעולת החיי� כול� לכל מקצעות הבריאה , הדורות
שמשתלמת , זאת היא מורשת קדומי� של כנסת ישראל, לכל ענפיה

, מלכות, תה עומדת בכל הדר יפיה ותכסיסיה כול�בהיו, בצביונה
, אז יש מקור חיי� להויית הנשמות. ואר� ישראל,  נבואה,ומקדש

שימלאו בתפקידיה� , יש מגמה וצינור זול� לאורות הנשמות
, רוויי העד�, אז העולמי� העליוני� האידאליי� הגבוהי�. האלהיי�

ורוח . ה בזה ישקוז, לבושי הגויה ותכסיסיה, והאידיאלי� המעשיי�
וזר� , וכל היקו� שואב חייו ממקור מעיניו, האד� מתנשא ומתחדש

הול� , השלו� והברכה, הצדקה והישרנות, מקור האושר, הטוב
וחדות חי העולמי� פנימית , והעולמות שמחי�, ושוט� ביצירה

מתגברת היא על כל , במעשיו הולכת היא במסלולה' שמחת ד, היא
אבל . הלו� וגדול,  האלהי הול� הלו� ואורואור החסד, מעצוריה

וכנסת , מעת אשר נוטל כבוד מבית חיינו, מיו� שחרב בית המקדש
, נתפרדה ונתרוססה, נתפזרה בי� הגויי�, ישראל נדדה מארצה

והחטיבה האלהית בחיי האד� והעול� לא תעשה את המש� 
אלביש שמי� , אורה כוסה בערפלי�, נשמת העול� כהה, פעולותיה

יש , יש אושר בעול�, יש חדוה בעול�. רות ושק אשי� כסות�קד
ישנ� תיקוני� מדיניי� , יש התפתחות בעול�, תקוה בעול�

משמחות ה� , כל אלה ה� שמחות חיצוניות, ותיקוני� חברותיי�
ג� אלה השמחות ,  שאינ� חודרי� לסוד ההויה ורזיהלאות�

ני� יכולי� זמרי השחק החיצו. אבל מבחו� ה� עומדות, שמחות ה�
אבל ברז . בבתי בראי עז וחדוה תמיד נמצא, לשמח להרני� ולזמר

ש� אי� התנחומי� מתקבלי� מכל , ההויה הפנימית חוש� ובכיה
ש� ישנה תביעה אחת לאור החיי� , היפויי� והתיקוני� החיצוני�

, מדוש� עונג, לסדר עול� רווי דש�, בשפעת היצירה הפנימית
י� פנימית בסוד הוייתה ואחרית שמחת עולמ, מראשית יסודו

, ש� התנחומי� באי� ממקור פנימי של פנימי פנימיות, מגמתה
שזו דוקא מכרת לשחק לעלוז ולהשתעשע יותר , אשר עי� לא ראתה

קדושי . אשר תחת כל השמי�, ויותר מכל הזמירות החיצוניות
אות� הנשמות , כרבי עקיבא וחבריו, שחלק� בחיי�, עול�

ה� ה� יכולי� ה� לשחק , מחשבה הקדומההקדושות שעלו ב
וכששומעי� קול , כשרואי� שועלי� יוצאי� מבית קדשי הקדשי�

המנחמי� בעומק בדר� , וה� ה� מנחמי האמת. המונה של רומי
, המחאה הפנימית היא רק על התנחומי� השטחיי�. ארוכה וקצרה

ממקור החיי�  ,אבל דוקא ממקור העומק. לנחמניאל תאיצו 
המעט . יוצאי� תנחומות אל,  ממקור המחשבה העמקנית,הארוכי�

הנחמה . ובירושל� תנחמו. ממ� תנחומות אל ודבר לאט עמ�
והיה , בעבר הירד�, שנטל נחלה מבוהלת, המהירה היא מדת ראוב�

והיינו משו� דלא סליק .  אמנ� ג� ש� חלקת ספו�.ראש לגולי�
, מ�והוא בשביל כ� אינו מקושר ע� הז, מחשבתיה באתריה

וה� מעלי� אותו על ידי , והמלכות והכהונה יש לה� קשר ע� הזמ�
 .נגיעת� בו
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זה נית� להאמר במדינה . אי� המדינה האושר היותר עליו� של האד�
, שאינה עולה לער� יותר גדול מחברת אחריות גדולה, רגילה

, תשה� עטרת החיי� של האנושיו, שנשארו המו� האידיאות
מה שאי� כ� מדינה שהיא . ואינ� נוגעי� בה, מרחפי� ממעל לה

, יתה התוכ� האידיאלי היותר עליו�ישחקוק בהו, ביסודה אידיאלית
מדינה זו היא באמת . שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד

מדינת ,  ומדינה זו היא מדינתנו,היותר עליונה בסול� האושר
אחד ושמו '  חפצה הוא שיהיה דשכל, בעול�' יסוד כסא ד, ישראל

אמת שאושר נשגב זה צרי� . שזהו באמת האושר היותר עליו�, אחד
אבל לא מפני זה , הוא לביאור ארו� כדי להעלות אורו בימי חוש�

 .יחדל מלהיות האושר היותר גדול

 ÂÏ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡ˆ˜( 

zil`ici`d dpicnd xyŸ` 

זה נית� להאמר במדינה . � של האד�אי� המדינה האושר היותר עליו
, שאינה עולה לער� יותר גדול מחברת אחריות גדולה, רגילה

, שה� עטרת החיי� של האנושיות, שנשארו המו� האידיאות
מה שאי� כ� מדינה שהיא . ואינ� נוגעי� בה, מרחפי� ממעל לה
, שחקוק בהויתה התוכ� האידיאלי היותר עליו�, ביסודה אידיאלית

מדינה זו היא באמת . ת האושר היותר גדול של היחידשהוא באמ
מדינת , ומדינה זו היא מדינתנו. היותר עליונה בסול� האושר

אחד ושמו ' שכל חפצה הוא שיהיה ד, בעול�' יסוד כסא ד, ישראל
אמת שאושר נשגב זה צרי� . שזהו באמת האושר היותר עליו�, אחד

אבל לא מפני זה , ש�כדי להעלות אורו בימי חו, הוא לביאור ארו�
 .יחדל מלהיות האושר היותר גדול
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, עד תור הגאולה העתידה השפענו על העול� רק לימודי חובות
 וחובות אי� העול� חפ� .היוצא מדעת אלהי� אמת, מוסר וצדק

וא� הוא מקבל נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת , לקבל
אבל . כל מאוייהמלהנפש הברברית להתפשט שאינה נותנת , החובה

יודע לעול� שדרכי החיי� של , בבוא התור של אור העול� להגלות
את אושר החיי� הנות� לו , העונג האמיתי אנחנו משפיעי� בעול�

ועונג ואושר זהו דבר . אשר מבלעדו הוא שלול כל ער�, את ערכו

 ÊÏ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·ˆ˜( 

miigd xyŸ` xŸz 

, עד תור הגאולה העתידה השפענו על העול� רק לימודי חובות
וחובות אי� העול� חפ� , היוצא מדעת אלהי� אמת, מוסר וצדק

 מקבל נשאר בלב טינה על המעורר הראשי לידיעת וא� הוא, לקבל
אבל . כל מאוייהבשאינה נותנת להנפש הברברית להתפשט , החובה

יודע לעול� שדרכי החיי� של , בבוא התור של אור העול� להגלות
את אושר החיי� הנות� לו , העונג האמיתי אנחנו משפיעי� בעול�

ואושר זהו דברועונג. אשר מבלעדו הוא שלול כל ער�, את ערכו
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אושר ואת המקור המשפיע ,  על כל פני� לחשוק בו,השוה לכל
 ועל כ� יחזיקו עשרת אנשי� מכל לשונות .ועונג מכבדי� ומחבבי�

 .י� בכנ� איש יהודייהגו

ואת המקור המשפיע אושר , השוה לכל על כל פני� לחשוק בו
ועל כ� יחזיקו עשרת אנשי� מכל לשונות , ועונג מכבדי� ומחבבי�

 .הגוי� בכנ� איש יהודי

„È¯ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

הבו חיי� שה� , הבו צדק, הבו יושר,  הבו קודש,הבו אור
ולכל העול� , להיחיד ולהציבור, לישראל, ראויי� לשמ�

 .תהו� אל תהו� קורא אבע מימי�, כולו

 ÁÏ˜ ˘„Â˜‰ ¯ÒÂÓ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·ˆ˜( 

שה� ראויי� , הבו חיי�, הבו צדק, הבו יושר, הבו אור הבו קודש
תהו� אל , ולכל העול� כולו, להיחיד ולהציבור, לישראל, לשמ�

 .אבע מימי�, תהו� קורא
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2.10˘„Â˜‰ Í¯„  

2.10.1˘„Â˜‰ Í¯„ ,˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú  

ÁÚ˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-ËÚ˘˙ 

 

דר� הקודש בנויה היא על יסוד ההשויה שהאד� משוה את דרכו 
ית� היא השויה יוזה נוהג בדברי� שהשו. העליונה' הפרטית לדר� ד
במדות טובות וכל מצות התורה ' כהליכה בדר� ד, מעשית ושכלית

, יוצרהשה� כול� נובעי� מההתרוממות של דמיו� צורה ל, והשכל
שכח המדמה מסדר את העני� על פי , ונוהג ג� כ� בתוכ� של דמיו�

וכחו המדמה , וכל מה שיתקדש האד� והע� יותר. תכונתו בגדריו
תחזק בו התביעה של ההשויה , יהיה יותר מטוהר ויותר חזק

 Ï˙ÂÏÏÎומזה יצאו המו� דרכי חסידות נאי� ומתוקני� , הדמיונית
. של סדרי עבודה והידורי מצות על פי דרכי היופי ,הציבור

 לכל אחד ואחד , עליוני�שייקדומתפצלי� מזה ארחות צדיקי� של 
שג� בו , ולפי עושר החיי� של כח דמיונו, לפי מעלת נשמתו

. המחיה חיי� בכל ערכי חייה� כול�, מתגלה אור חי העולמי�
הדר בגדי , ההוד והתפארת של נויו של עול� שבבית המקדש

כל אלה , הגו� וטהרתו לכל אחד ואחד לפי ערכוקדושת , כהונה
, הסתעפות מצד הער� הגדול שיש לכח הדמיו� הבריא והחזק

העומד בגדרו ועושה את תפקידו בעול� בתור לבוש מתוק� 
המופיעה על האורה הנשמתית , להאורה האלהית העליונה

ופה הוא הצור� הגדול . והשכלית שבאד� ובעול� בהדר גאו� עוזה
 ואורח ,להבחי� בי� דמיו� לדמיו� ובי� יופי ליופי, של המשקל

 .שורה בזוהר עליו� זה, פלגותא דשערי, צדיקי� כאור נוגה

היא עטרת , בכלל ובפרט, העליוניות הזאת של שכלול כח הדמיו�
תפארת שאינה הולמת כי א� לפי אותו הער� שהשכלולי� 

שלמה אי אפשר לצייר תכונה . המעשיי� והשכליי� כבר מיוסדי�
 . והרשעה המעשית מתגברת,כשהבערות שולטת, של עושר הדמיו�

רק בהתרוממות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה אפשר להשיב את 
והשכלולי� המוקדמי� הולכי� ה� ליסד , בני� בית המקדש למקומו

אבל לעומת זה . שהדר אל ש� שורה, את נוה אפריו�, את בית הזבול
,  ושכלול הדמיו� בכל איתניותו,התביעה לשלמות היופי המפואר

ע� כל מה שלמעלה וכל מה , ע� כל מה שלפניו וכל מה שלאחריו
התוכ� המחולל , זהו היסוד האית� של תביעת החיי�, שלמטה ממנו

אוי לי , ה ושואג כארי"שיושב הקב, בחסרונו את הצעקה הנוראה
שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בני לבי� 

ג ושא, ממרו� ישאג וממעו� קדשו ית� קולו'  שנאמר ד,האומות
 .ישאג על נוהו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ëˆ˜-¯( 

dieydde ycwd jxc 

שהאד� משוה את דרכו , דר� הקודש בנויה היא על יסוד ההשויה
וזה נוהג בדברי� שהשוית� היא השויה . העליונה' הפרטית לדר� ד
וכל מצות התורה , במדות טובות', כה בדר� דכהלי, מעשית ושכלית

, שה� כול� נובעי� מההתרוממות של דמיו� צורה ליוצרה, והשכל
שכח המדמה מסדר את העני� על פי , ונוהג ג� כ� בתוכ� של דמיו�

וכחו המדמה , וכל מה שיתקדש האד� והע� יותר. תכונתו בגדריו
ההשויה תחזק בו התביעה של , ויותר חזק, יהיה יותר מטוהר

 ÌÂÏ˘Ïומזה יצאו המו� דרכי חסידות נאי� ומתוקני� , הדמיונית
. הציבור על פי דרכי היופי של סדרי עבודה והידורי מצות

 עליוני� לכל אחד ואחד קדושיומתפצלי� מזה ארחות צדיקי� של 
שג� בו , ולפי עושר החיי� של כח דמיונו, לפי מעלת נשמתו

. � בכל ערכי חייה� כול�המחיה חיי, מתגלה אור חי העולמי�
הדר בגדי , ההוד והתפארת של נויו של עול� שבבית המקדש

כל אלה , קדושת הגו� וטהרתו לכל אחד ואחד לפי ערכו, כהונה
, הסתעפות מצד הער� הגדול שיש לכח הדמיו� הבריא והחזק

בתור לבוש מתוק� , ועושה את תפקידו בעול�, העומד בגדרו
מופיעה על האורה הנשמתית ה, להאורה האלהית העליונה

ופה הוא הצור� הגדול . והשכלית שבאד� ובעול� בהדר גאו� עוזה
ואורח . להבחי� בי� דמיו� לדמיו� ובי� יופי ליופי, של המשקל

. שורה בזוהר עליו� זה, פלגותא דשערי, צדיקי� כאור נוגה
היא עטרת , בכלל ובפרט, העליוניות הזאת של שכלול כח הדמיו�

ינה הולמת כי א� לפי אותו הער� שהשכלולי� שא, תפארת
אי אפשר לצייר תכונה שלמה . המעשיי� והשכליי� כבר מיוסדי�

 .כשהבערות שולטת והרשעה המעשית מתגברת, של עושר הדמיו�
רק בהתרוממות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה אפשר להשיב את 

סד והשכלולי� המוקדמי� הולכי� ה� לי, בני� בית המקדש למקומו
אבל לעומת זה . שהדר אל ש� שורה, את נוה אפריו�, את בית הזבול

, ושכלול הדמיו� בכל איתניותו, התביעה לשלמות היופי המפואר
ע� כל מה שלמעלה וכל מה , ע� כל מה שלפניו וכל מה שלאחריו

התוכ� המחולל , זהו היסוד האית� של תביעת החיי�, שלמטה ממנו
אוי לי , ה ושואג כארי"יושב הקבש, בחסרונו את הצעקה הנוראה

והגליתי את בני לבי� , שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי
שאג , ממרו� ישאג וממעו� קדשו ית� קולו' שנאמר ד, האומות

 .ישאג על נוהו
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המשפיעי� על בני דור� מאוצר , שלש מדות ישנ� בבעלי הנפש
שדרכי ,  העליונהא של הדוגמושלשת� נאחזות ה� במדתה, רוח�

שהיא התכונה של הדבקות , העבודה האלהית ברוחה הפנימי
וה� מוצאות לה� מקו� בשרשי היסוד של , מתפרטות בה, האצילית

העבודה . 'דועל גביה� מדתו של משה עבד , הכהונה, עבודת הלויה
שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל , של המשמעת הפשוטה

כי , זאת היא עבודת הלויי�, מתעלה בדרכהוהיא הולכת ו, שכר
 אי� עיניה נטויות אל ,כשהיא מתעלה. דת�בושכר הוא לה� חל� ע

אנשי הרוח . אבל סו� ענינה היא משמעת פשוטה ותמימה, השכר
ה� הנ� כל , אשר ביד� נתוני� המפתחות של אוצר החיי� הלזה

˘„Â˜‰ Í¯„ , · ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡¯-·¯(
ycwd zceara zecn yly 

המשפיעי� על בני דור� מאוצר , שלש מדות ישנ� בבעלי הנפש
שדרכי , ושלשת� נאחזות ה� במדתה של הדוגמה העליונה, רוח�

שהיא התכונה של הדבקות , ברוחה הפנימי, העבודה האלהית
וה� מוצאות לה� מקו� בשרשי היסוד של , מתפרטות בה, האצילית

העבודה . 'ועל גביה� מדתו של משה עבד ה, כהונהה, עבודת הלויה
שהצד התחתיתי שלה הוא דרוש וקבל , של המשמעת הפשוטה

כי , זאת היא עבודת הלויי�, והיא הולכת ומתעלה בדרכה, שכר
כשהיא מתעלה אי� עיניה נטויות אל . ודת�בשכר הוא לה� חל� ע

, חאנשי הרו. אבל סו� ענינה היא משמעת פשוטה ותמימה, השכר
ה� הנ� כל,אשר ביד� נתוני� המפתחות של אוצר החיי� הלזה
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, שרהבהוראה י, במוסר, בתורה' המזכירי� את ד, העובדי� בקודש 
מושפעי� ה� משפעת , אות� המושפעי� מה�. בהלכה והגדה

המקשיבי� . התורה המתגלה על פיה� בתור צינור ומעבר הגו�
וה� מזכי� את מזכיה� ג� כ� בדר� שכר , זוכי� במשמעת� הברה

ומרי� קול , שומר השערי� מבחו�, זהו יחש לויי. שחל� העבודה
ית שהיא מסתכלת למעלה מזה היא העבודה הפנימ. בשיר וזמרה

ברז הנאצל של תנו , מעלה שלוהיא מפרנסת את הקודש , ברזי עול�
ובזמ� שה� , וישראל מפרנסי� לאביה� שבשמי�, עז לאלהי�

ולעומת . עושי� רצונו של מקו� ה� מוסיפי� כח בגבורה של מעלה
, צדיקי� יסודי העול�,  בעבודת הקודש של טהורי הנשמה,תוכ� זה

וכל המתדבק ב� מוסי� , וא מתדבק בשכינהשהמתדבק בה� הרי ה
, זאת היא מדת� של כהני�, נהרה וחיי עלמות, בה� כח וגודל

וקדשתו כי את לח� אלהי� הוא , עבודת מתנה את� את כהונתכ�
רועה , למעלה מכול� היא מדתו של משה. קדוש יהיה ל�, מקריב

dויזכר ימי עול� משה עמו, שעיניו ולבו רק אל צא� עמו, נאמ� ,
,  דוגמתו היא התכונה העליונה. צאנו197יאיה המעל� מי� את רוע

כי א� , לא פרנסה ולא תוספת גדולה, שאי� כל עולמי� כדאי� לה
שכל השפע והטוב בטלי� לגבה , דעה בהירה ואספקלריא המאירה

 ,ואור עליו� זה מאיר את כל המחשכי�. יותר משרגא בטיהרא
הרא על כל מחשכי אר� כשמשא דנ, ומנהיר את כל נאות צדיקי�
,  אשרי הע� שככה לו בגימטריא משה.ועל כל כוכביא ומזלי כלהו�

, ד לוביוצרי מבט� לע'  אמר דdk ועתה, אלהיו' אשרי הע� שד
העומד תמיד מוכ� ', להיות עדי עד מתלמידיו של משה עבד ד

, אפילו ברכה רוחנית ואצילית, להופיע ולהשפיע ולא לקבל מאומה
כליל תפארת , במתנת חלקו כי עבד נאמ� קראת לוכי ישמח משה 
שבאורה כל יצור נברא , וזהו מקורה של תורת אמת. בראשו נתת לו

שהיא תומכת כל זרועות , והתפארת זו מת� תורה, יראה אור וחיי�
 .כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור, ואינה צריכה להתמ�, עול�

, בהוראה ישרה, במוסר, בתורה', המזכירי� את ד, העובדי� בקודש 
מושפעי� ה� משפעת , אות� המושפעי� מה�. בהלכה והגדה

המקשיבי� . בתור צינור ומעבר הגו�,  המתגלה על פיה�,התורה
בדר� שכר , יה� ג� כ�וה� מזכי� את מזכ, זוכי� במשמעת� הברה

ומרי� קול , שומר השערי� מבחו�, זהו יחש לויי. שחל� העבודה
שהיא מסתכלת , למעלה מזה היא העבודה הפנימית. בשיר וזמרה

ברז הנאצל של תנו , שלמעלהוהיא מפרנסת את הקודש , ברזי עול�
ובזמ� שה� , וישראל מפרנסי� לאביה� שבשמי�, עז לאלהי�

ולעומת . � ה� מוסיפי� כח בגבורה של מעלהעושי� רצונו של מקו
, צדיקי� יסודי העול�, תוכ� זה בעבודת הקודש של טהורי הנשמה

וכל המתדבק ב� מוסי� , שהמתדבק בה� הרי הוא מתדבק בשכינה
, זאת היא מדת� של כהני�, נהרה וחיי עלמות, בה� כח וגודל

א וקדשתו כי את לח� אלהי� הו, עבודת מתנה את� את כהונתכ�
רועה , למעלה מכול� היא מדתו של משה. קדוש יהיה ל�, מקריב

איה , ויזכר ימי עול� משה עמו, שעיניו ולבו רק אל צא� עמו, נאמ�
שאי� כל , דוגמתו היא התכונה העליונה, המעל� מי� את רועה צאנו

כי א� דעה , לא פרנסה ולא תוספת גדולה, עולמי� כדאי� לה
ל השפע והטוב בטלי� לגבה יותר שכ, בהירה ואספקלריא המאירה

ואור עליו� זה מאיר את כל המחשכי� ומנהיר את . משרגא בטיהרא
כשמשא דנהרא על כל מחשכי אר� ועל כל , כל נאות צדיקי�

אשרי ,  אשרי הע� שככה לו בגימטריא משה.כוכביא ומזלי כלהו�
להיות עדי עד , ד לוביוצרי מבט� לע' ועתה אמר ד, אלהיו' הע� שד

, העומד תמיד מוכ� להופיע ולהשפיע', מידיו של משה עבד דמתל
כי ישמח משה , אפילו ברכה רוחנית ואצילית, ולא לקבל מאומה

. כליל תפארת בראשו נתת לו, במתנת חלקו כי עבד נאמ� קראת לו
שבאורה כל יצור נברא יראה אור , וזהו מקורה של תורת אמת

,  כל זרועות עול�שהיא תומכת, והתפארת זו מת� תורה, וחיי�
 .כי עמ� מקור חיי� באור� נראה אור, ואינה צריכה להתמ�
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ויש עבודה , יש עבודה דמיונית, מהות העבודה יש בה שני תוכני�
הדמיונית היא מיוסדת להמשי� רגשי האד� לעניני� . ממשית
גש ומתו� שהר, והגדול מ� הכל הלא הוא העני� האלהי, גדולי�

 לא תהיה העכבה מצד הגו� וכחותיו כל כ� ,יתמש� אחר הנשגב
אבל העבודה הממשית היא ממש . להתגבורת הרוחנית העליונה

על ידי , והגברת הנשמה האלהית באד� ובעול�, תחיית הרצו�
על פי , וכל דבר קדוש ואמת,  ושכלי� אמיתי�,מעשי� טובי�

יאה לידי  בההערה המב.הטהרה השכלית והופעת אור התורה
שיש לו מה לעשות בשביל , מתגלה לאד� תוכ� חיי�, עבודה זו

 וממילא כל דבר גדול המביא ,הטוב היותר עליו� שיתרבה בעול�
אינו ,  וא� הוא מהדברי� שהטוב גלוי בה�.טובה כללית הוא בכלל

וער� , אלא שנשאר הרבה ממה שהטוב גנוז בו, אובד בזה את ערכו
והמדות העליונות , ה� כל פרטי המצותש, טובו הוא סגולי אלהי

ובשמחת , בבלשחסידי עול� גבורי הרוח חיי� על פיה� בת� 
 .המרוממת אות� מעל כל המעשי�, ורוח גבורה עליונה, ישרי�
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ויש עבודה , יש עבודה דמיונית, מהות העבודה יש בה שני תוכני�
הדמיונית היא מיוסדת להמשי� רגשי האד� לעניני� . יתממש

ומתו� שהרגש , והגדול מ� הכל הלא הוא העני� האלהי, גדולי�
יתמש� אחר הנשגב לא תהיה העכבה מצד הגו� וכחותיו כל כ� 

אבל העבודה הממשית היא ממש . להתגבורת הרוחנית העליונה
על ידי , באד� ובעול�, והגברת הנשמה האלהית, תחיית הרצו�

על פי , וכל דבר קדוש ואמת, מעשי� טובי� ושכלי� אמיתי�
בההערה המביאה לידי , הטהרה השכלית והופעת אור התורה

שיש לו מה לעשות בשביל , מתגלה לאד� תוכ� חיי�, עבודה זו
וממילא כל דבר גדול המביא , הטוב היותר עליו� שיתרבה בעול�

אינו , שהטוב גלוי בה� וא� הוא מהדברי� .טובה כללית הוא בכלל
וער� , אלא שנשאר הרבה ממה שהטוב גנוז בו, אובד בזה את ערכו

, והמדות העליונות, שה� כל פרטי המצות, טובו הוא סגולי אלהי
ובשמחת , בבלשחסידי עול� גבורי הרוח חיי� על פיה� בת� 

 .המרוממת אות� מעל כל המעשי�, ורוח גבורה עליונה, ישרי�
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שהוא עצ� חיי , העבודה הפנימית יש בה משו� סידור המחשבות
ויחוס� של , שהוא חיי הפיוט והשירה, וסידור הרגשות, ההתבוננות

לכוי� אי� ה� מתלכדי� ביחד , אלה התכונות השונות זה לזה
ובאיזה , ובאיזה אופ� הרכבת� עולה יפה, ופועלי� אלה על אלה

 . חלק כל אחד במערכה לבדואופ� ה� צריכי� להת

 ,י� צריכי� להכיר את הפעולה הרוחנית של העבודה הפנימיתמפעל
וממנה יוצא האור ,  בפנימיות הנפש,לה בכללהיואור התורה והתפ

ולפעמי� צריכי� לעמוד במעמד כזה שאי� הנפש כי , לעול� כולו
וההופעות הולכות ומאירות , כמדת קרקע וכלי�, א� מדה מודדת

,  הנפש היחידה‡¯˙Ï‰וסו� הכבוד לבוא ג� כ� , כולולעול� 
 משמשת לפעמי� מצד ,מדה זו האחרונה. שממנה נבע אור זה

, אי אפשר לתפוס המדה האמצעית, מצד קטנות  ולפעמי�,גדלות
. להופיע אור בעולמי� כול�, וצריכי� להחזיק דוקא בגדלות עליונה

 .אור לי' כי אשב בחש� ד

˘„Â˜‰ Í¯„ ,„Â˜‰ ˙„Â·Ú „ ˘)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„¯( 
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שהוא עצ� חיי , העבודה הפנימית יש בה משו� סידור המחשבות
ויחוס� של , שהוא חיי הפיוט והשירה, וסידור הרגשות, ההתבוננות

, לכוי� אי� ה� מתלכדי� ביחד, אלה התכונות השונות זה לזה
יזה ובא, ובאיזה אופ� הרכבת� עולה יפה, ופועלי� אלה על אלה

 צריכי� עמי�לפ. אופ� ה� צריכי� להתחלק כל אחד במערכה לבדו
להכיר את הפעולה הרוחנית של העבודה הפנימית ואור התורה 

, וממנה יוצא האור לעול� כולו, והתפלה בכללה בפנימיות הנפש
שאי� הנפש כי א� מדה , ולפעמי� צריכי� לעמוד במעמד כזה

לכות ומאירות לעול� וההופעות הו, כמדת קרקע וכלי�, מודדת
שממנה נבע ,  הנפש היחידהÚÙÂ‰Ï˙וסו� הכבוד לבוא ג� כ� , כולו

 ,מדה זו האחרונה משמשת לפעמי� מצד גדלות ולפעמי�. אור זה
וצריכי� להחזיק , אי אפשר לתפוס המדה האמצעית, מצד קטנות

כי אשב בחש� . להופיע אור בעולמי� כול�, דוקא בגדלות עליונה
 .אור לי' ד
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שהול� ומאיר לברר לעול� , יסוד העבודה בנוי במרכז האמונה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰¯(
dceard ceqi 

לברר לעול�, שהול� ומאיר, יסוד העבודה בנוי במרכז האמונה
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וממילא , כמה נשגב הוא הער� היחושי שבי� העול� ליוצרו, ולאד�
עד שאוצר הטוב של כל החמדה הול� ומתעלה , בי� האד� לבוראו

ההולכת ומתרשמת וטובעת את , הוא על ידי הבלטתה של הידיעה
בעונג וחשק , בדבקות,  ביראה,באהבה, בבטחו�, מונהבא, חותמה

ומחשבות נשאות הללו ה� הנה תולדות . לבב לאור אלהי� חיי�
אפילו ,  וכל הטוב שבעול� ובחיי�,העילוי של כל החיי� וכל היצור

מה שבא על ידי כלי� כאלה שה� מתנכרי� לגמרי מכל ההודעה של 
היחושי� שבדעת הכל יונק הוא מהצינורות של , הקודש האלהי

 . אל חי העולמי�, וברצו� שבי� העול� ויצוריו למקור חייה� 

כשהולכת ומתבררת , אחת מהדרגות של התנוצצות רוח הקודש היא
ומזה מסתעפת הידיעה עד , לו גדולת הער� של היחש שלו לאלהי�

 .כדי הבירור ההול� ואור של היחש של כל העול� כולו לאלהי�
שכל מה שהציור הפנימי של , רור זה היאוהנקודה המרכזית שבבי

ככה יתאדר תוכ� השלמות , האד� יתעמק ויתגדל בער� יחש זה
התלוי במרכזו בשלמותו , ותוכ� השלמות של כל העול� כולו, שלו

 .של האד� אשר עז לו באלהי�

וממילא , כמה נשגב הוא הער� היחושי שבי� העול� ליוצרו, ולאד�
עד שאוצר הטוב של כל החמדה הול� ומתעלה , בי� האד� לבוראו

ההולכת ומתרשמת וטובעת את , הוא על ידי הבלטתה של הידיעה
בעונג וחשק , בדבקות, באהבה ביראה, בבטחו�, באמונה, חותמה

ומחשבות נשאות הללו ה� הנה תולדות .  אלהי� חיי�לבב לאור
אפילו , העילוי של כל החיי� וכל היצור וכל הטוב שבעול� ובחיי�

שה� מתנכרי� לגמרי מכל ההודעה , מה שבא על ידי כלי� כאלה
הכל יונק הוא מהצינורות של היחושי� שבדעת , של הקודש האלהי

אחת . ל חי העולמי�א, וברצו� שבי� העול� ויצוריו למקור חייה� 
כשהולכת ומתבררת לו , מהדרגות של התנוצצות רוח הקודש היא

ומזה מסתעפת הידיעה עד , גדולת הער� של היחש שלו לאלהי�
 .כדי הבירור ההול� ואור של היחש של כל העול� כולו לאלהי�

שכל מה שהציור הפנימי של , והנקודה המרכזית שבבירור זה היא
ככה יתאדר תוכ� השלמות , ר� יחש זההאד� יתעמק ויתגדל בע

בשלמותו , התלוי במרכזו, ותוכ� השלמות של כל העול� כולו, שלו
 .אשר עז לו באלהי�, של האד�
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כל מה שידע שאור החיי� , עיקר העבודה הולכת ומתבררת לאד�
בשכל , האלהיי� העליוני� מחיה את כל עניני הרוחניות שלו

כש� שהוא מחיה את הכל , בתכונה ובמדה, ברגש ובנטיה, וברצו�
שתל� , ואז יוטבע בו טבע של דבקות אלהית קבועה. בהויה ובישות

לפי רוב החכמה , ותשתל� בכל עז תכסיסיה לפי גדלות ההשגה
ולפי עליית הרצו� וזיכו� , ולפי התעלות המדות והמעשי�, הרוחנית
 כול� בהדר זיו  בהכשרה להסתכל בעליית העולמי�,הנשמה

כל מה שיתהפ� הרע העצמי , ויתאמ� יותר טבע קודש זה. רוחניות�
, אלא ג� בפרטיות לא רק בכללות, והחוש� לאור, והעולמי לטוב

 .על ידי הופעת קודש בכל יו� תמיד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Â ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â¯( 
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דע שאור החיי� כל מה שי, עיקר העבודה הולכת ומתבררת לאד�
בשכל , האלהיי� העליוני� מחיה את כל עניני הרוחניות שלו

כש� שהוא מחיה את הכל , בתכונה ובמדה, ברגש ובנטיה, וברצו�
שתל� , ואז יוטבע בו טבע של דבקות אלהית קבועה. בהויה ובישות

לפי רוב החכמה , לפי גדלות ההשגה, ותשתל� בכל עז תכסיסיה
ולפי עליית הרצו� וזיכו� , המדות והמעשי�ולפי התעלות , הרוחנית

הנשמה בהכשרה להסתכל בעליית העולמי� כול� בהדר זיו 
, כל מה שיתהפ� הרע, ויתאמ� יותר טבע קודש זה. רוחניות�

אלא ג� , לא רק בכללות, והחוש� לאור, לטוב, העצמי והעולמי
 .על ידי הופעת קודש בכל יו� תמיד, בפרטיות
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 נוטה כלל לדרישות של פרס בעד נונשאיכשמכיר האד� בעצמו 
ויעבד היטב את החוש , אל יקט� בעיניו כשרו� זה, מצותיו ועבודתו

עד אשר יבא באמת לצעוד על אותו דר� החיי� של , העדי� הזה
, ומורא שמי� יהיה עליו, עבודת הרב שלא על מנת לקבל פרס

 .'בצורתה הבהירה הראויה למבקשי ד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ê ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â¯( 
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 נוטה כלל לדרישות של פרס בעד שאינוכשמכיר האד� בעצמו 
ויעבד היטב את החוש , אל יקט� בעיניו כשרו� זה, מצותיו ועבודתו

עד אשר יבא באמת לצעוד על אותו דר� החיי� של , העדי� הזה
, ומורא שמי� יהיה עליו, סעבודת הרב שלא על מנת לקבל פר

 .'בצורתה הבהירה הראויה למבקשי ד

818

ÁÈ˜ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Î˜ 

 

ולחכמות רוחניות , לדבקות אלהית, מי שיש לו נטיה לחסידות
וא� יר� מעבודתו . צרי� הוא לדעת שלכ� נוצר, עליונות מופשטות

מי זה ימלא את , שרק שרידי� יחידי� מוכשרי� לה, העליונה
ולא יבוז , ואל ירע בעיניו, על כ� ישמח בחלקו.  הגדול הזההחסרו�

כי בודאי יש , א� על פי שה� רחוקי� מזה מאד, לחלק� של אחרי�
 ויהיה .לה� מקצועות אחרי� של טוב ותועלת שה� רחוקי� ממנו

, ואוהב� כול�, ומכבד את הבריות, וטוב עי�, תמיד עשיר בדעתו
 . ושוחר טובת� ועילוי�

אפילו , ש לאד� רק קצת נטיה לציורי� רוחניי� עליוני�אפילו א� י
 רק איזה עילוי של כח המדמה ,א� אי� בו שכל וחכמה באמת

כבר חל עליו כל החוב של  ,בתכונה של איזה מדרגה יותר מהרגיל
, ומוכרח הוא להתבודד בדרכו בקודש, התנהגות הקדושה העליונה

 .לההמו� הגדוללהתרומ� במדות טובות ותכונות עליונות ממעל 
ומכל מי שיש , וביחוד מההמו� התמי�, ויתאמ� ללמוד מכל אד�

 של ההמו� וחכמיו ,וא� ירצה ללכת בדר� הרגילה. בו איזה מעלה
 ,רק יתאמ� לקנות מדות מעולות,  לא יוכל בשו� אופ�,הרגילי�

והשאיפה התדירית לקרבת אלהי� שהיא , וחשבו� עול� ברור
לא ירדו� .  מפני שו� מניעה שבעול�לא יעזבנה, טבועה בנשמתו

וקל , ולא יבהל כשימצאו מכבדי� אותו בהפלגה, אחר הכבוד
 .וחומר שלא יצטער ממה שמבזיו מבזי� אותו או מקילי� בכבודו
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ת ולחכמות רוחניו, לדבקות אלהית, מי שיש לו נטיה לחסידות
וא� יר� מעבודתו . צרי� הוא לדעת שלכ� נוצר, עליונות מופשטות

מי זה ימלא את , שרק שרידי� יחידי� מוכשרי� לה, העליונה
ולא יבוז , ואל ירע בעיניו, על כ� ישמח בחלקו. החסרו� הגדול הזה
כי בודאי יש , א� על פי שה� רחוקי� מזה מאד, לחלק� של אחרי�

ויהיה , שה� רחוקי� ממנו, ותועלתלה� מקצועות אחרי� של טוב 
, ואוהב� כול�, ומכבד את הבריות, וטוב עי�, תמיד עשיר בדעתו

אפילו א� יש לאד� רק קצת נטיה לציורי� . ושוחר טובת� ועילוי�
אפילו א� אי� בו שכל וחכמה באמת רק איזה , רוחניי� עליוני�

ר כב ,עילוי של כח המדמה בתכונה של איזה מדרגה יותר מהרגיל
ומוכרח הוא , חל עליו כל החוב של התנהגות הקדושה העליונה

להתרומ� במדות טובות ותכונות עליונות , להתבודד בדרכו בקודש
וביחוד מההמו� , ויתאמ� ללמוד מכל אד�, ממעל לההמו� הגדול

וא� ירצה ללכת בדר� . ומכל מי שיש בו איזה מעלה, התמי�
רק יתאמ� , כל בשו� אופ�הרגילה של ההמו� וחכמיו הרגילי� לא יו

והשאיפה התדירית , לקנות מדות מעולות וחשבו� עול� ברור
לא יעזבנה מפני שו� מניעה , שהיא טבועה בנשמתו, לקרבת אלהי�

ולא יבהל כשימצאו מכבדי� אותו , לא ירדו� אחר הכבוד. שבעול�
או , וקל וחומר שלא יצטער ממה שמבזיו מבזי� אותו, בהפלגה

 .מקילי� בכבודו
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לזוהר הצחצחות של קודש , כשהתשוקה העליונה לאור העליו�
להסתכל , אז האד� נקרא לשעות אל עושהו, מתגברת, הקדשי�

 ,כל רעיונותיו וכל מחשבתו, ולדבק את כל חפצו, כלפי מעלה
כי א� לא יעלה למרו� המעמד של הקדושה שהוא קרוא . 'בנוע� ד

מלא קצפו� , ימצא הכל חשו� לפניו, מיות תשוקותיולה מתו� פני
וכל הפני� הזעומות הללו אינ� באי� כי א� לעורר את יסוד , ועצב

למע� ירומ� וינשא בתועפות עזו הרוחני הגבה , החיי� שבנשמתו
 . למעלה

והצמאו� האלהי תמיד הוא , כשהאורה האלהית מגולה בהנשמה
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לזוהר הצחצחות של קודש , כשהתשוקה העליונה לאור העליו�
להסתכל , אז האד� נקרא לשעות אל עושהו, מתגברת, הקדשי�

כל רעיונותיו וכל מחשבתו בנוע� , ולדבק את כל חפצו, כלפי מעלה
קרוא לה שהוא , כי א� לא יעלה למרו� המעמד של הקדושה. 'ד

מלא קצפו� , ימצא הכל חשו� לפניו, מתו� פנימיות תשוקותיו
וכל הפני� הזעומות הללו אינ� באי� כי א� לעורר את יסוד , ועצב

למע� ירומ� וינשא בתועפות עזו הרוחני הגבה , החיי� שבנשמתו
והצמאו� האלהי , כשהאורה האלהית מגולה בהנשמה. למעלה

שזהו היסוד לכל מעלות, ידע האד�,תמיד הוא בוער בתוק�
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וזהו אור ,  מעלות הקודשידע האד� שזהו היסוד לכל, בוער בתוק�
כי ודאי לא , ואל יפול בדעתו מפני כל פג� מעשי ומדותי. העול�

יהיה בידו '  יל� ועז גאו� ד, דר� הקודש, ובדרכו.יאונה לו כל או�
ולרומ� , לנהל על ידו את העול�, למטה חוס� ושבט מושלי�

 .וישמח ויעז במתת גורלו, ברוממות קודש את הכלל כולו

ואל יפול בדעתו מפני כל פג� מעשי . וזהו אור העול�, הקודש
ועז ,  ובדרכו דר� הקודש יל�.כי ודאי לא יאונה לו כל או�, ומדותי
לנהל על ידו את , ושבט מושלי�, יהיה בידו למטה חוס�' גאו� ד
וישמח ויעז במתת , ולרומ� ברוממות קודש את הכלל כולו, העול�

 .רלוגו
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זהו ', הצמאו� התוכי לאור ד, ההתלהבות הפנימית מאור הקודש
והאיש אשר סגולת . היסוד של התגלות הקדושה בנשמתו של אד�

למע� , צרי� הוא להכיר את תכונתו, מרומי� זו היא אצורה בנשמתו
, יוואת כל נטיותיו ומערכות מחשבות, ידע אי� לנהל את מהל� חייו

, על פי אותו המעמד הגדול של אור האהבה, שיחו ושיגו והגיוניו
אשר ממלא עדניה הקדושי� מתמלאת תמיד נשמתו מטל החסד של 

 . היא תעשיר' ברכת ד, אור הברכה העליונה

שפעת הצמאו� האלהי באה לפעמי� כדי להשפיע מרוח קדוש זה 
רוחב של בכל ה, על האומה ועל הכלל כולו, על העול� ועל החיי�

 .חי העולמי�' אל אור ש� ד, לקרב הכל אל מרו� הקודש, מוב� זה
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זהו ', הצמאו� התוכי לאור ד, ההתלהבות הפנימית מאור הקודש
אשר סגולת , והאיש. היסוד של התגלות הקדושה בנשמתו של אד�

למע� , צרי� הוא להכיר את תכונתו, מתומרומי� זו היא אצורה בנש
ומערכות , ואת כל נטיותיו, ידע אי� לנהל את מהל� חייו

על פי אותו המעמד הגדול של , שיחו ושיגו והגיוניו, מחשבותיו
אשר ממלא עדניה הקדושי� מתמלאת תמיד נשמתו , אור האהבה

שפעת . היא תעשיר' ברכת ד, מטל החסד של אור הברכה העליונה
� האלהי באה לפעמי� כדי להשפיע מרוח קדוש זה על הצמאו

בכל הרוחב של , על האומה ועל הכלל כולו, העול� ועל החיי�
 .חי העולמי�', אל אור ש� ד, לקרב הכל אל מרו� הקודש, מוב� זה
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. אסור לכבות, זו בלבוהבוער וסוער בשלהבת ע, את הצמאו� האלהי
עובר הוא בלאו של אש ,  גחלת מעל המזבח הגשמיא� כל המכבה

קל וחומר המכבה גחלת רוחנית , תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
. הלב הישראלי, עליונה מעל גבי המזבח הרוחני המלא חיי קודש

בחכמה , בשכל טוב, אמנ� צריכי� תמיד להוסי� אש מ� ההדיוט
 להוכדי שתהא השלהבת ע, באור תורה ונר מצוה, ובבינה

, בכל הדרגות של החיי�, עולה ומוסיפה כח וגבורה, ומתרוממת
 .  תהומא198מרו� רקיעא עד ארעית

, כשהוא מתחבר אל השכל החוקר והדורש, הצמאו� העמוק והלוהט
מאזר , משפיע הוא בו כח חיי� רענני� ועליוני�, המצייר והמשכלל

והגבורה משתלהבת בלהבות ,  גבורהזרובאהוא את כח החכמה 
, כעי� החשמל וכמראה הבוק, לאי גווני� וצבעי� נפלאי�אור מ

, בה לה� ויראה לה�ווג, וגבות מלאות עיני�, כמראה אש בית לה
ירוי� מדש� , אשרי עי� רואה כל אלה. פאר קדושי�, נחמדו ויפו

 .מש� חסד� ליודעי� וצדקת� לישרי לב, בית� ונחל עדני� תשק�
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. אסור לכבות, הבוער וסוער בשלהבת עזו בלב, את הצמאו� האלהי
עובר הוא בלאו של אש , א� כל המכבה גחלת מעל המזבח הגשמי

קל וחומר המכבה גחלת רוחנית , תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
. הלב הישראלי, המלא חיי קודש, עליונה מעל גבי המזבח הרוחני

בחכמה , בשכל טוב, תמיד להוסי� אש מ� ההדיוטאמנ� צריכי� 
לה וכדי שתהא השלהבת ע, באור תורה ונר מצוה, ובבינה

, בכל הדרגות של החיי�, עולה ומוסיפה כח וגבורה, ומתרוממת
כשהוא , הצמאו� העמוק והלוהט. מרו� רקיעא עד ארעית תהומא

משפיע הוא , המצייר והמשכלל, החוקר והדורש, מתחבר אל השכל
 באזורמאזר הוא את כח החכמה , ו כח חיי� רענני� ועליוני�ב

והגבורה משתלהבת בלהבות אור מלאי גווני� וצבעי� , גבורה
וגבות , כמראה אש בית לה, וכמראה הבוק, כעי� החשמל, נפלאי�

. פאר קדושי�, נחמדו ויפו, וגבה לה� ויראה לה�, מלאות עיני�
מש� , � ונחל עדני� תשק�ירוי� מדש� בית, אשרי עי� רואה כל אלה

 .חסד� ליודעי� וצדקת� לישרי לב
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מי זה יוכל לספר ולתאר את התבערה הגדולה של הצמאו� הגדול 
 , נפש, הדבקות האלהית הנתבעת מעומק לב.אשר לצדיקי� לאלהי�

כשחלק אחד מחלקי החיי� , כשהיא מנועה מאיזה כח, רוח ונשמה
ת החיי� כול� אינו עומד ישר נגד האורה הנעימה המכונני� א

. מה נורא הוא המח� החודר, מה עצו� הוא הכאב, הנחשקת הזאת
 ,שאי� לו משל ותיאור,  התענוג שאי� לו דוגמא וער�,ולעומת זה

מי הוא אדו� , מי יוכל לסמנה,  אל חי,מהשביעה של עונג אלהי�
כשמחברי� יחד ו. השירה אשר יעצר כח לגלות קצת מחמדת רשפיה

 ע� העונג ,הצער העמוק הבוער מאש הצמאו�, אלה שני הניגודי�
 מקרני ,האיו� אשר לא יחקר ממילוי החשק הנער� בעז קדשו

, בעומק רגש' של מציאת אור ד, אורות של זיקי אהבת אלהי�
 � כלשגליה כ,  מה עצמה סערה רוממה ונשגבה זו� בתוכ� דעה
 ,יוכל לת� דוגמא לעומק חיי� זה מי . במעמקי הנשמה,נפלאי� ה�

, מתבוללי� בה�, של נחלי צער המשתפכי� לתו� נהרי עדני�
מתעמקי� כל חד על ידי משנהו בעומק נשמת , מתרכבי� על יד�

 שואבת ,עטורת גבורה, עמוקת חיי�, והנשמה רווית עד�. הנשמה
וששו� גיל ואושר ,  מתגדלת ומתרחבת,מתאמצת, מכל פלג ונחל

� חשה ,רוחב רחבי שחקי�, ולת מלכיות מלכי מלכי�גד, אי� ק
ועומק האמונה עמוק , אי� קצב לתפארת, ואי� מדה לגדולה. בקרבה
 והולכת הסערה ונשקטת .ויאורי הדעת גלי בדולח מפכי�, מתהו�

 . מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגי�.בהמו� נצחו� עדנת עולמי�

מרעשת כח , שרשל שקיקת היו, השלהבת הגדולה של צמאו� הדעת
 מטרדת ,דוחפת היא אות� לעבודה גדולה, החיי� של טהורי הרוח

ישגו תמיד באהבה וחשק , לא ידעו שלוה ומנוחה, ובלתי פוסקת
, ומלאי� בטחו� ועז, מרעידי�,  ובלבב� תמיד מצרי� ה�.עליוניות

הרגשת , וחדירה עמוקה, עי� טובה, וחרדה אצילית, תקוה רבה
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, מי זה יוכל לספר ולתאר את התבערה הגדולה של הצמאו� הגדול
 הדבקות האלהית הנתבעת מעומק לב נפש .לאלהי�, אשר לצדיקי�

 ,כשחלק אחד מחלקי החיי�, כשהיא מנועה מאיזה כח, רוח ונשמה
אינו עומד ישר נגד האורה הנעימה , המכונני� את החיי� כול�

. מה נורא הוא המח� החודר, מה עצו� הוא הכאב, הנחשקת הזאת
שאי� לו משל ותיאור , שאי� לו דוגמא וער�, ולעומת זה התענוג

מי הוא אדו� , מי יוכל לסמנה, מהשביעה של עונג אלהי� אל חי
וכשמחברי� יחד . ת רשפיההשירה אשר יעצר כח לגלות קצת מחמד

הצער העמוק הבוער מאש הצמאו� ע� העונג , אלה שני הניגודי�
 ממילוי החשק הנער� בעז קדשו מקרני ,אשר לא יחקר, האיו�

, בעומק רגש' של מציאת אור ד, אורות של זיקי אהבת אלהי�
 � כלשגליה כ, מה עצמה סערה רוממה ונשגבה זו, בתוכ� דעה

מי יוכל לת� דוגמא לעומק חיי� זה , שמהנפלאי� ה� במעמקי הנ
, מתבוללי� בה�, של נחלי צער המשתפכי� לתו� נהרי עדני�

מתעמקי� כל חד על ידי משנהו בעומק נשמת , מתרכבי� על יד�
עטורת גבורה שואבת , עמוקת חיי�, והנשמה רווית עד�. הנשמה

וששו� גיל ואושר אי� , מתאמצת מתגדלת ומתרחבת, מכל פלג ונחל
. רוחב רחבי שחקי� חשה בקרבה, גדולת מלכיות מלכי מלכי�, �ק

, ועומק האמונה עמוק מתהו�, אי� קצב לתפארת, ואי� מדה לגדולה
והולכת הסערה ונשקטת בהמו� , ויאורי הדעת גלי בדולח מפכי�

. מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגי�, נצחו� עדנת עולמי�
מרעשת , ת היושרשל שקיק, של צמאו� הדעת, השלהבת הגדולה

דוחפת היא אות� לעבודה גדולה , כח החיי� של טהורי הרוח
ישגו תמיד באהבה , לא ידעו שלוה ומנוחה, מטרדת ובלתי פוסקת

ומלאי� , מרעידי�, ובלבב� תמיד מצרי� ה�, וחשק עליוניות
,וחדירה עמוקה,עי� טובה, וחרדה אצילית,תקוה רבה, בטחו� ועז
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, ולבת האהבה והחסד עולה ברו� גליה. עיפוי כל פשח ו,פגמי�
במי ,  החכמה והדעת,במי התורה. ואשה אש קודש ברב עז יוקדת

שהחפ� , החסד והצדקה, המשרי�,  התשובה והדבקות,התפלה
מכבי� את קצת שלהבת אש , הטוב שקוע בה� בחמדתו הכבירה

 ושב והיה .ורוח נכו� ושוקט מתחיל להתגלות, הצמאו� היוקדה
ce`n[.199 [ח חיי� אדיר ונשאולכ, בערל

 

ולבת האהבה והחסד עולה ברו� .  פשעיפוי כלחהרגשת פגמי� ו
, במי התורה החכמה והדעת. ואשה אש קודש ברב עז יוקדת, גליה

שהחפ� , החסד והצדקה, המשרי�, במי התפלה התשובה והדבקות
מכבי� את קצת שלהבת אש , הטוב שקוע בה� בחמדתו הכבירה

ושב והיה , ורוח נכו� ושוקט מתחיל להתגלות, הצמאו� היוקדה
 .כח חיי� אדיר ונשאול, בערל
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יש שמתגבר הצמאו� . 'צרי� להבחי� את פרטי הצמאו� של דעת ד
, הנובעת מעצמותה של הנשמה, של ההשכלה האלהית המקורית
 ,ויש שמתגבר הצמאו� של הרגשמתוק� השגתה ומעצ� טהרתה 

 ויש שמתגבר הצמאו� של הדמיו� .בטהרת הלב ובמשאות הנפש
 לפי התכונה המבוטאה , ויש שמתגבר הצמאו� של הלימוד.רוהציו

ויש שכל הצמאונות הללו ביחד . באותיות ובתיבות, בספרי�
מתמזגי� על פי צירופי� ,  ועולי� בלולי� במערכי הלב,מתגברי�

ודוקא באותו . והרמוניה שלמה של נגינת קודש מתהוה מה�, שוני�
יוכל האד� ,  כול�התוכ� של התגבורת העשירה של כל הצמאונות

ואל המעשה ,  בחקר כל חק ומשפט,לפנות אל המו� התלמוד
ובההתגברות היותר חודרת של . המדויק על פי פרטי צביוניו

יוכל להתעסק , הצמאונות הקדושי� הללו ממקור הטוהר שלה�
בכל , בכל עסק, במלא חופש אלהי עליו� בכל מעשה של רשות

ג� בחיי החול , על ומשטרבכל מפ, בכל רגש, בכל חכמה, מחשבה
 .והכל ימלא על ידו הוד קודש, הגמורי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚È ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚È¯( 

miyŸcwd zepe`nvd zebfnzd 

יש שמתגבר הצמאו� . 'צרי� להבחי� את פרטי הצמאו� של דעת ד
, הנובעת מעצמותה של הנשמה, של ההשכלה האלהית המקורית

ויש שמתגבר הצמאו� של הדמיו� , תהמתוק� השגתה ומעצ� טהר
ויש שמתגבר הצמאו� של הרגש בטהרת הלב ובמשאות , והציור
ויש שמתגבר הצמאו� של הלימוד לפי התכונה המבוטאה , הנפש

ויש שכל הצמאונות הללו ביחד . באותיות ובתיבות, בספרי�
מתמזגי� על פי צירופי� , מתגברי� ועולי� בלולי� במערכי הלב

ודוקא באותו . וניה שלמה של נגינת קודש מתהוה מה�והרמ, שוני�
יוכל האד� , התוכ� של התגבורת העשירה של כל הצמאונות כול�

ואל המעשה , לפנות אל המו� התלמוד בחקר כל חק ומשפט
ובההתגברות היותר חודרת של . המדויק על פי פרטי צביוניו

יוכל להתעסק , הצמאונות הקדושי� הללו ממקור הטוהר שלה�
בכל , בכל עסק, במלא חופש אלהי עליו� בכל מעשה של רשות

ג� בחיי החול , בכל מפעל ומשטר, בכל רגש, בכל חכמה, מחשבה
 .והכל ימלא על ידו הוד קודש, הגמורי�
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הצדיקי� מתיגעי� ביגיעה רוחנית כשהאמונה בעצמ� מתמעטת 
ואפילו א� , ל המו� בני אד�ואז ה� סוברי� שה� דומי� לכ, בה�

ג� אז לא ינצלו , ידמו את עצמ� להיותר מתוקני� ומלומדי� שבה�
רק ה� חייבי� לדעת שתכונת נשמת� היא לגמרי . משפלות פנימית

שהתשוקה של אור הקודש ושל הדבקות ,  עליונה,תכונה אחרת
וה� צריכי� להשפיע תמיד על , האלהית היא נתבעת מה� בכל רגע

בכלל . ת הנאחזי� ביניקה מנשמת� הגדולה והמקפתכל הנשמו
צדיקי� כאלה נכללי� כל אלה שהתשוקה הפנימית לרזי תורה 

וא� על פי .  דבקה בה� בטבע�,ולהגיו� חכמת קודש בכללות
ולפעמי� נופלי� בכמה עניני� , שלפעמי� ה� מתמעטי� מאור�

ובר ואחרי כל מה שע. על זה נאמר כי שבע יפול צדיק וק�, פחותי�
, ובפה מלא יאמר, עליו לא יסלק אמונתו מעצמיות קדושת נשמתו

 . ישמע בקראי אליו' ד, חסיד לו' ודעו כי הפלה ד

, צרי� לדעת, לחסידות וקדושה, מי שמוכשר ליראת שמי� אמתית
אלא הוא מוכרח להתאמ� , שאי אפשר כלל להיות ככל אד�

 .להחזיק במדתו המיוחדת

˘„Â˜‰ Í¯„ ,È ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú „)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„È¯( 

dpeilr dpekz 

כשהאמונה בעצמ� מתמעטת , הצדיקי� מתיגעי� ביגיעה רוחנית
ואפילו א� , ואז ה� סוברי� שה� דומי� לכל המו� בני אד�, בה�

ג� אז לא ינצלו , ידמו את עצמ� להיותר מתוקני� ומלומדי� שבה�
רי שתכונת נשמת� היא לגמ, רק ה� חייבי� לדעת. משפלות פנימית

שהתשוקה של אור הקודש ושל הדבקות , תכונה אחרת עליונה
וה� צריכי� להשפיע תמיד על , האלהית היא נתבעת מה� בכל רגע

בכלל . הנאחזי� ביניקה מנשמת� הגדולה והמקפת, כל הנשמות
צדיקי� כאלה נכללי� כל אלה שהתשוקה הפנימית לרזי תורה 

וא� על פי . ולהגיו� חכמת קודש בכללות דבקה בה� בטבע�
ולפעמי� נופלי� בכמה עניני� , שלפעמי� ה� מתמעטי� מאור�

ואחרי כל מה שעובר . על זה נאמר כי שבע יפול צדיק וק�, פחותי�
, ובפה מלא יאמר, עליו לא יסלק אמונתו מעצמיות קדושת נשמתו

מי שמוכשר . ישמע בקראי אליו' ד, חסיד לו' ודעו כי הפלה ד
שאי אפשר , צרי� לדעת, ות וקדושהלחסיד, ליראת שמי� אמתית
אלא הוא מוכרח להתאמ� להחזיק במדתו , כלל להיות ככל אד�

 .המיוחדת
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את , צרי� הוא לדעת את תכונתו ,מי שנשמתו היא שירית פיוטית
 ואת המזו� הרוחני ,את הל� נפשו, מאוייו ותשוקותיו המיוחדות

וא� ג� , חיתו הרוחנית כאויר לנשימההנדרש לסיפוק , המיוחד לו
לא ישכח , ישתת� ע� שאר בעלי כשרונות ביתר הדרישות הרוחניות

לעול� שהוא נתבע להיות עומד על מצבו ובסיסו הרוחני עמדה 
הפלפולי� , המחקרי�, התורות, השיחות, ועל כל העובדות. עצמית

ש המלא שירת קוד, האית�,  יזה עליה� מרוחו הטהור,וההגיונות
ורוממות , הגיגי שירה, זריקת טהרה של זרמי אורה, חיה ותמימה

 . אל חי, הכוספת תמיד לדודה גואלה, נשמה

הצופה את הגדולות העליונות טר� , כשהנשמה השירית העדינה
משתפלת לשיחה מעשית ,  המסודר�במעמדשנתבססו אצלה 

, הרי היא נכשלת בכל שעל בגיזומי�, בעסקי עול� הזה המוגבלי�
וצרי� איש המעלה למצא את , התוכ� הפרטי שלה� הוא שקרש

ויתק� , שרוח השקר יוצא מש� בתכונתו השירית, היסוד המלהיב
 . הרוח בדברי� בטלי�`z מבלי להוציא, את תוכנו בכינוס פנימי

שהגוזמא היותר , ואז הול� הרעיו� לעומת הגדולות השמימיות
תו� שט� הרוח מ� וא. גדולה היא רק הצעה היותר זעירה לעומת�

יבולטו לפעמי� איזה , מתנשא ממעל לכל גבול, ההול� ומתרומ�
ויעשו , היה יהיו כשגגה היוצאת מלפני השליט, אותיות גוזמאיות

ושיחות חולי� כאלה היה יהיו למקור ברכה , ג� ה� את תפקיד�
 .ותלמוד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂË ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂË¯( 

zixiy dnyp 

את , צרי� הוא לדעת את תכונתו ,ו היא שירית פיוטיתמי שנשמת
את הל� נפשו ואת המזו� הרוחני , מאוייו ותשוקותיו המיוחדות

וא� ג� , הנדרש לסיפוק חיתו הרוחנית כאויר לנשימה, המיוחד לו
לא ישכח , ישתת� ע� שאר בעלי כשרונות ביתר הדרישות הרוחניות

סיסו הרוחני עמדה לעול� שהוא נתבע להיות עומד על מצבו וב
הפלפולי� , המחקרי�, התורות, השיחות, ועל כל העובדות. עצמית

המלא שירת קודש , האית�, וההגיונות יזה עליה� מרוחו הטהור
ורוממות , הגיגי שירה, זריקת טהרה של זרמי אורה, חיה ותמימה

כשהנשמה השירית . אל חי, הכוספת תמיד לדודה גואלה, נשמה
טר� שנתבססו אצלה , הגדולות העליונותהצופה את , העדינה

משתפלת לשיחה מעשית בעסקי עול� הזה ,  המסודרבמעמד�
שהתוכ� הפרטי , הרי היא נכשלת בכל שעל בגיזומי�, המוגבלי�

, וצרי� איש המעלה למצא את היסוד המלהיב, שלה� הוא שקר
ויתק� את תוכנו בכינוס , שרוח השקר יוצא מש� בתכונתו השירית

ואז הול� הרעיו� לעומת , בלי להוציא הרוח בדברי� בטלי�מ, פנימי
שהגוזמא היותר גדולה היא רק הצעה היותר , הגדולות השמימיות

מתנשא , תו� שט� הרוח ההול� ומתרומ�מוא� . זעירה לעומת�
היה יהיו , יבולטו לפעמי� איזה אותיות גוזמאיות, ממעל לכל גבול

ושיחות , ה� את תפקיד�ויעשו ג� , כשגגה היוצאת מלפני השליט
 .חולי� כאלה היה יהיו למקור ברכה ותלמוד
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עד שה� באי� , הנשמות הגדולות אי� לה� מרגוע מפחד ועצבו�
, לאותה המדרגה שה� נועדי� לה מעצ� טבע� ושורש מחצב�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊË ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊË¯(
zelecbl micrepd 

עד שה� באי� , הנשמות הגדולות אי� לה� מרגוע מפחד ועצבו�
,לאותה המדרגה שה� נועדי� לה מעצ� טבע� ושורש מחצב�
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 ,בזוהר גדול של שכל בהיר, להיות כלולי� כול� תמיד באור האלהי
וכל מה שהוא נמו� מזה איננו . דיר של רצו� כביר מאדוחשק א

 . משביר את רעבונ� ולא משקיט את רוח�

צרי� האד� . הגדולי� חייבי� לדלג כדי להכנס למחשבות גדולות
אל יבהל . וידע בעצמו א� נוצר לגדולות, להכיר את כשרונו הפנימי

וער� נטיית , במה שיכיר את מדרגת שכלו, מפני עו� של גאוה
ומטשטשת , המדכאת את הנשמה,  מפני ענוה פסולה,אדרבא. צונור

כשהגדולי� . צרי� להזהר הרבה יותר, את האור האלהי שבנפש
על פי , כל העול� כולו מתעלה עמה�, מתעלי� התעלות שכליית

אבל . על פי הטבע המשות� שיש לנפשות בני האד� כול�, ההרגש
שיש בה� מצד , ל פועל טבע שיתו� זה בישרא,במדה גדולה מכל

 .הנשמה אחדות מוחלטה

ר בזוהר גדול של שכל בהי, להיות כלולי� כול� תמיד באור האלהי
וכל מה שהוא נמו� מזה איננו . וחשק אדיר של רצו� כביר מאד

, הגדולי� חייבי� לדלג. ולא משקיט את רוח�, משביר את רעבונ�
צרי� האד� להכיר את כשרונו . כדי להכנס למחשבות גדולות

אל יבהל מפני עו� של . וידע בעצמו א� נוצר לגדולות, הפנימי
אדרבא מפני . � נטיית רצונווער, במה שיכיר את מדרגת שכלו, גאוה

ומטשטשת את האור האלהי , המדכאת את הנשמה, ענוה פסולה
כשהגדולי� מתעלי� התעלות . צרי� להזהר הרבה יותר, שבנפש
על פי , על פי ההרגש, כל העול� כולו מתעלה עמה�, שכליית

אבל במדה גדולה . הטבע המשות� שיש לנפשות בני האד� כול�
שיש בה� מצד הנשמה אחדות , ה בישראלמכל פועל טבע שיתו� ז

 .מוחלטה
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אבל ,  ויש גדול מאד במי� אחד. וסוג יש קטנות וגדלות�בכל מי
,  ויש קט� ממי� גדול.כללות המי� הוא קט� לגבי מי� הגדול ממנו

 ומכל ,שהוא מצדו ודאי קט� בלא ער� לגבי הגדול ממי� הקט�
וזה נוהג בנשמות לא פחות . וזה בכחמקו� בתוכיותו גדלות גנ

, ליה�עשהננו חרדי� מאד לגשת , כל המעלות הגדולות. מבגופי�
יש , מפני שרואי� אנו שראשוני� שהיו גדולי עול� חרדו מה�

לדקדק עדיי� שמא אנו הננו עולי� עליה� לא מצד אישיותנו 
, ויש שהדבקות האלהית העליונה. הנשמתית אלא מצד מיניותה

והיא מתקבלת אצל� , נתבעת מבני דורנו, ארת כל היקו�שהיא תפ
, העסקנות העולמית, ג� בתוכ� כזה, בצורה חשובה ורעננה

�� כתב על " א� על פי שהרמב.והתרחבות שיח ושיג של דר� אר
כי אינה מדריגת כל , שלדרגה זו אי� איש כיוצא בו יכול להדרי�, זה

 ,יוכל היות .מזהאל נבהל , כי א� דרגת משה והאבות, הנביאי�
המתפשטת ג� במעשי� , שהדבקות האלהית שלנו, ובודאי כ� הוא

והאורה , היא רק ניצו� דק וקלוש מאד, החומריי� והקולטוריי�
� למודרכי� על ידו "העליונה של הדבקות האלהית שהתנה הרמב

וזמני , מצוה ועבודה,  תפילה,שתהיה שורה רק בשעת תורה
שאי� הציור , ר ויותר עליונה ושלמההיא יות, התבודדות מיוחדי�

ק הוא מה שאנו קרואי� ימכל מקו� לא דבר ר. שלנו תופסה
שהול� ומתפרש יותר ויותר , ומה שהסגנו� הרזי, לדבקות תדירית

עושה את התוכ� האלהי הזה יותר שוה לכל , בדורות המאוחרי�
ורוח , השוא� לגדולות, ומה שהתכסיס המדעי שבעול�, נפש

הנות� לבני דורותינו תכונות של , סחר העשוי לבלי חתהתעשיה והמ
ה� ה� העוזרי� להכניס תכונה ,  וחפ� של עליות רוממות,התחרות

וע� זה לא נעלמה ממנו . זו בשדרות היותר רוחניות ויותר תמימות
א� , ואנו אומרי� ,ואפיסתנו לעומת�, גדולת� של הראשוני�

,  על המלאכי� עצמ� אבל הא�.הראשוני� כמלאכי� אנו כבני אד�
וגובה ",  גדל� ואימת�,ע� כל הודאתנו בתקפ� וחוס� קדושת�

 ,וכי עליה� עצמ� אי� אנו באי� בכח הסוד, "לה� ויראה לה�
שמה שלא יוכלו להגיע אליו ע� כל ,  להתגדר ולומר,והאגדה בכלל

.  החשבונות שוני� ה�?אנו מגיעי� אליו ע� כל שפלותנו, כבוד�
של התקבצות הדרגות השונות ,  הליכה ושל בחירהיש לנו עילוי של

של טפוסיות ,  של הכרח,dcinr ly לגבי מעמד, בחטיבה אחת
אבל על כל . שאנו מרשמי� את המלאכי�, מיוחדה למקצוע אחד
שההשתפלות שלנו לעומת� לא תבטלנו , פני� החשבו� מתמצה
, נגד האליליות הרוחנית, ודליגה על גביה�, משאיפות רוממות ער�

ואנו הננו עולי� בגאותנו . שהרבתה לה אלילי� מכל דרי מעלה
רק , רק הגודל לבדו, רק האמת המוחלטה. מי לי בשמי�, ואומרי�

כמו כ� .  דורשי� אנו ונדרוש, רק עז אלהי�,המקוריות בעצמה
, א� אנו באי� למגמה. בחשבונות אחרי� לא יעכבונו ראשוני�

אמונית ,  בי� שהיא מוסריתבי� שהיא שכלית, שמסיבות נמנעה מה�
,  במקומו מונח,ומיעוט ערכנו וקטננו, וכבוד� וגדל� , או לאומית

, אבל לא נפסוק משו� כ� מכל שאיפת עליה שרוחנו הומה אליה
אנו קוראי� ' ש� ד. ושיד הזמ� מורה אותנו שהננו יכולי� לתופסה

ופג� הכתוב כבודו של . בהתגלות החיי� והרוח שבכל דור ודור
וע� זה הרינו מתאחדי� ע� . ק בקבר מפני כבודו של צדיק חיצדי

ביחוד הדברי� אמורי� ביחש לכל הדרכה שבאה . גדולת האבות
הדברי� של אבות . אפילו חקר לבב של גדולי� חקרי לב, מחקר לב

 באמת חות� השלמות האלהית ,שבאו במסורת ומורשה, העול�
זאת היא . ז מה�ולעול� אי� אנו צריכי� כלל לזו, טבוע עליה�

שהאומה , הסיסמה המבדלת בי� עצמיותה של תורה שבעל פה
ובי� דברי חכמי� וסופרי� פרטיי� , יודעת לעשותה עיקר קבוע

 .שבכל הדורות והזמני�
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אבל , אחדויש גדול מאד במי� , סוג יש קטנות וגדלות� ובכל מי
, ויש קט� ממי� גדול, כללות המי� הוא קט� לגבי מי� הגדול ממנו

שהוא מצדו ודאי קט� בלא ער� לגבי הגדול ממי� הקט� ומכל מקו� 
. וזה נוהג בנשמות לא פחות מבגופי�. בתוכיותו גדלות גנוזה בכח

מפני , אליה�שהננו חרדי� מאד לגשת , כל המעלות הגדולות
יש לדקדק ,  שהיו גדולי עול� חרדו מה�שרואי� אנו שראשוני�

, עדיי� שמא אנו הננו עולי� עליה� לא מצד אישיותנו הנשמתית
שהיא תפארת , ויש שהדבקות האלהית העליונה. אלא מצד מיניותה

והיא מתקבלת אצל� בצורה חשובה , נתבעת מבני דורנו, כל היקו�
 ושיג והתרחבות שיח, העסקנות העולמית, ג� בתוכ� כזה, ורעננה

�שלדרגה זו אי� איש , � כתב על זה"א� על פי שהרמב, של דר� אר
כי א� דרגת , כי אינה מדריגת כל הנביאי�, כיוצא בו יכול להדרי�

שהדבקות , ובודאי כ� הוא ,יוכל היות .אל נבהל מזה, משה והאבות
, המתפשטת ג� במעשי� החומריי� והקולטוריי�, האלהית שלנו

והאורה העליונה של הדבקות , ש מאדהיא רק ניצו� דק וקלו
שתהיה שורה רק , � למודרכי� על ידו"שהתנה הרמב, האלהית

היא , וזמני התבודדות מיוחדי�, מצוה ועבודה, בשעת תורה תפילה
מכל מקו� לא . שאי� הציור שלנו תופסה, יותר ויותר עליונה ושלמה

, רזיומה שהסגנו� ה, דבר רק הוא מה שאנו קרואי� לדבקות תדירית
עושה את התוכ� , שהול� ומתפרש יותר ויותר בדורות המאוחרי�

, ומה שהתכסיס המדעי שבעול�, האלהי הזה יותר שוה לכל נפש
הנות� , ורוח התעשיה והמסחר העשוי לבלי חת, השוא� לגדולות

ה� ה� , לבני דורותינו תכונות של התחרות וחפ� של עליות רוממות
. ות היותר רוחניות ויותר תמימותהעוזרי� להכניס תכונה זו בשדר

 ,ואפיסתנו לעומת�, וע� זה לא נעלמה ממנו גדולת� של הראשוני�
 אבל הא� על .א� הראשוני� כמלאכי� אנו כבני אד�, ואנו אומרי�

ע� כל הודאתנו בתקפ� וחוס� קדושת� גדל� , המלאכי� עצמ�
וכי עליה� עצמ� אי� אנו באי� , וגובה לה� ויראה לה�, ואימת�

שמה שלא יוכלו להגיע , בכח הסוד והאגדה בכלל להתגדר ולומר
החשבונות . אנו מגיעי� אליו ע� כל שפלותנו, אליו ע� כל כבוד�

של התקבצות , יש לנו עילוי של הליכה ושל בחירה. שוני� ה�
של טפוסיות , לגבי מעמד של הכרח, הדרגות השונות בחטיבה אחת

אבל על כל .  המלאכי�שאנו מרשמי� את, מיוחדה למקצוע אחד
שההשתפלות שלנו לעומת� לא תבטלנו , פני� החשבו� מתמצה
, נגד האליליות הרוחנית, ודליגה על גביה�, משאיפות רוממות ער�

ואנו הננו עולי� בגאותנו . שהרבתה לה אלילי� מכל דרי מעלה
רק , רק הגודל לבדו, רק האמת המוחלטה. מי לי בשמי�, ואומרי�

כמו כ� .  רק עז אלהי� דורשי� אנו ונדרושהמקוריות בעצמה
, א� אנו באי� למגמה. בחשבונות אחרי� לא יעכבונו ראשוני�

אמונית , בי� שהיא שכלית בי� שהיא מוסרית, שמסיבות נמנעה מה�
, ומיעוט ערכנו וקטננו במקומו מונח, וכבוד� וגדל� , או לאומית

, מה אליהשרוחנו הו, אבל לא נפסוק משו� כ� מכל שאיפת עליה
אנו קוראי� ' ש� ד. שהננו יכולי� לתופסה, ושיד הזמ� מורה אותנו

ופג� הכתוב כבודו של . בהתגלות החיי� והרוח שבכל דור ודור
וע� זה הרינו מתאחדי� ע� . צדיק בקבר מפני כבודו של צדיק חי

ביחוד הדברי� אמורי� ביחש לכל הדרכה שבאה . גדולת האבות
הדברי� של אבות .  של גדולי� חקרי לבאפילו חקר לבב, מחקר לב

שבאו במסורת ומורשה באמת חות� השלמות האלהית , העול�
זאת היא . ולעול� אי� אנו צריכי� כלל לזוז מה�, טבוע עליה�

שהאומה , המבדלת בי� עצמיותה של תורה שבעל פה, הסיסמה
ובי� דברי חכמי� וסופרי� פרטיי� , יודעת לעשותה עיקר קבוע

 .ות והזמני�שבכל הדור
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הרי היא נערכת , הגדולה הנפשית המורגשת בעת העבודה
 הרי היא ,הדרגה הראויה למדת העבודה הבינונית, למדריגות

, פ�יולה, נחשבת לחסרת חדוה במדת העבודה היותר עליונה ממנה
אותה הגדולה המעדנת את הנשמה ומעטרתה כבוד בעת העבודה 

אות יאותה ג. תחשב לגאוה אולת בעת העבודה הפחותה, ההעליונ
הרי , שהיא היא הענוה האמיתית, המיוחדה לצפיית המרכבה', ד

כשהיא עומדת במדתה , היא בתור גאוה מעוררת זוהמת גסות הרוח
אי� להחזיק , ועל כ� ידע עת ומשפט לב חכ�. בעת התלמוד הרגיל

 . במדת הרוח בעלייתו וירידתו

 איננו יכול לינק ממקור ,� להיות יונק ממקור עליו�מי שהוא צרי
המוסר הפשוט לא יעמד אצל המוכשרי� להסתכלות . תחתו�
, כי א� כשיהיו עסוקי� בעיו� וסדר חיי� המתאי� למדת�, עליונה

וממקו� הקרוב והקט� , ה� מוכרחי� להביא לחמ� דוקא ממרחק
 .לא ינת� לה� מזו� רוחני

˘„Â˜‰ Í¯„ ,È ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú Á)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Î¯( 
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הרי היא נערכת , המורגשת בעת העבודה, הגדולה הנפשית
הדרגה הראויה למדת העבודה הבינונית הרי היא , למדריגות

, ולהפ�, נחשבת לחסרת חדוה במדת העבודה היותר עליונה ממנה
המעדנת את הנשמה ומעטרתה כבוד בעת העבודה , אותה הגדולה

אותה גאות .  תחשב לגאוה אולת בעת העבודה הפחותה,העליונה
הרי , שהיא היא הענוה האמיתית, המיוחדה לצפיית המרכבה', ד

כשהיא עומדת במדתה , היא בתור גאוה מעוררת זוהמת גסות הרוח
אי� להחזיק , ועל כ� ידע עת ומשפט לב חכ�. בעת התלמוד הרגיל

היות יונק ממקור מי שהוא צרי� ל. בעלייתו וירידתו, במדת הרוח
המוסר הפשוט לא יעמד אצל . עליו� איננו יכול לינק ממקור תחתו�

כי א� כשיהיו עסוקי� בעיו� וסדר , המוכשרי� להסתכלות עליונה
, ה� מוכרחי� להביא לחמ� דוקא ממרחק, חיי� המתאי� למדת�

 .וממקו� הקרוב והקט� לא ינת� לה� מזו� רוחני
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שקרוי הוא לעבוד על פי אופ� ההכרה ,  צרי� לדעתכל אד�
הכולל , ובעול� זה, על פי שורש נשמתו, וההרגשה המיוחד שלו

אל יבלבלוהו תוכני� . ימצא את אוצר חייו, עולמי� אי� ספורות
שאינו , שאינו קולט� כהוג�, שוטפי� אל תוכו מעולמות זרי�

ימצאו אלה העולמות . מוכשר לאגד� יפה בצרור החיי� שלו
אבל הוא צרי� . אצל המסוגלי� לבנינ� ושכלול�, תיקונ� במקומ�

שה� לו , בעולמות הפנימיי� שלו, לרכז את חייו בעולמותיו הוא
 .חייב אד� לומר בשבילי נברא העול�. מלאי� כל ומקיפי� את כל

ומביאתו לשלמות , ענותנית זו מאשרת היא את האד��גדולה
, יותו צועד בדר� חיי� בטוחה זוובה, העומדת ומחכה לו העליונה

ימלא גבורת חיי� ,  שלוההמיוחדבאורח צדיקי� , במסלולו המיוחד
מהאות המיוחד שלו בתורה , עליו יגלה' ואור ד, ועליזות רוחנית

 .יצא לו עזו ואורו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÈ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Î¯( 
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 פי אופ� ההכרה שקרוי הוא לעבוד על, כל אד� צרי� לדעת
הכולל , ובעול� זה, על פי שורש נשמתו, וההרגשה המיוחד שלו

אל יבלבלוהו תוכני� . ימצא את אוצר חייו, עולמי� אי� ספורות
שאינו , שאינו קולט� כהוג�, שוטפי� אל תוכו מעולמות זרי�

אלה העולמות ימצאו . מוכשר לאגד� יפה בצרור החיי� שלו
אבל הוא צרי� . לי� לבנינ� ושכלול�אצל המסוג, תיקונ� במקומ�

שה� לו , בעולמות הפנימיי� שלו, לרכז את חייו בעולמותיו הוא
, חייב אד� לומר בשבילי נברא העול�. מלאי� כל ומקיפי� את כל

ומביאתו לשלמות , גדולה ענותנית זו מאשרת היא את האד�
 ,ובהיותו צועד בדר� חיי� בטוחה זו, העומדת ומחכה לו ,העליונה

ימלא גבורת חיי� ,  שלוהמיוחדבאורח צדיקי� , במסלולו המיוחד
, מהאות המיוחד שלו בתורה, עליו יגלה' ואור ד, ועליזות רוחנית

 .יצא לו עזו ואורו
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שכל גילויי חייו צריכי� שיהיה , יש תביעה פנימית בלבו של אד�
ומכל כליו� , ני כל תמורהבאופ� שלא ייראו כלל מפ, לה� אופי נצחי

אמנ� אי אפשר . והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמ�, ואיבוד
 של השקיעה ,שתתגש� תביעה זו כי א� בדר� הקודש העליו�

תפקיד עולמי ,  בכח רזי עול� שלו,הנות�, המוחלטת בהאור האלהי
ומורה דר� לכל דבר קט� שבקטני� , לכל תנועה רוחנית וגשמית

 אי אפשר לאד� ,אמנ� יחד ע� זה. רומי הגודלאי� להתעלות למ
, שבו יש הפרש בי� גודל לקוט�, לשכח שהוא קשור בעול� מוגבל

וצרי� תמיד . בי� טמא לטהור, בי� חול לקודש, בי� אור לחוש�
, ולהפ� בכח אי� גבולי ,לקדושה ולטהרה, לאור, לשאו� לגדלות

, ול והטמאהח, את הקטנות והחשכות, הגנוז באופיו הנצחי פנימה
ומתו� ההשקפה שהכל יש בכחו . לקודש וטוהר, לגדלות ואורה

, מקובל על הבריות, נעשה האד� מיושב בדעתו, להפ� לטוב עליו�
, ומתהל� בארצות החיי�, ומקודש בקדושה עליונה, שמח בעולמו
 .תמיד' לפני ד, בכל המובני�

˘„Â˜‰ Í¯„ , Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Î¯( 

jxca igvpdoeilrd ycwd  

שכל גילויי חייו צריכי� שיהיה , יש תביעה פנימית בלבו של אד�
ומכל כליו� , באופ� שלא ייראו כלל מפני כל תמורה, לה� אופי נצחי

אמנ� אי אפשר . והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמ�, ואיבוד
כי א� בדר� הקודש העליו� של השקיעה , שתתגש� תביעה זו

תפקיד עולמי , הנות� בכח רזי עול� שלו, המוחלטת בהאור האלהי
, ומורה דר� לכל דבר קט� שבקטני�, לכל תנועה רוחנית וגשמית

אמנ� יחד ע� זה אי אפשר לאד� . אי� להתעלות למרומי הגודל
, שבו יש הפרש בי� גודל לקוט�, שהוא קשור בעול� מוגבל, לשכח

תמיד וצרי� . בי� טמא לטהור, בי� חול לקודש, בי� אור לחוש�
, ולהפ� בכח אי� גבולי ,לקדושה ולטהרה, לאור, לשאו� לגדלות

, החול והטמא, את הקטנות והחשכות, הגנוז באופיו הנצחי פנימה
שהכל יש בכחו , ומתו� ההשקפה. לקודש וטוהר, לגדלות ואורה

, מקובל על הבריות, נעשה האד� מיושב בדעתו, להפ� לטוב עליו�
, ומתהל� בארצות החיי�, ליונהומקודש בקדושה ע, שמח בעולמו
 .תמיד' לפני ד, בכל המובני�
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כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה , הרעיו� של העלאת הניצוצות
בת היא את המשיג ללכת תמיד בדר� עבודת יכבר מחי, פנימית

ומתו� עבודת הפרט בא , שהוא יסוד של בכל דרכי� דעהו, קודש זו
להצדיק את כל התנועות של הטבת המצב , כללהוא לעבודת ה

עד שהוא מתדבק לאהבת ישוב אר� , החמרי שבאד� ושבאומה
וברוב אורה הוא מעלה את הרעיו� ואת , ישראל שנתגלה בימינו

 ואורחותיו כול� של אוהב ישראל .ומאיר� באור החיי�, נושאיו
 ותיוי ושתי,עד שאכילותיו ה� קרבנות ממש, בקדושה כזה מתעלי�

משפיעות אור וחיי� , וכל סדרי חייו מערכות קדושות, נסכי�
, ובכל תושיה יפריח ציצי� ופרחי�, לגדולי מעלה וצבאות מטה

ואהבת הבריות אי� ק� . ולרגעי� יפוצו מעינותיו פלגי� יבלי מי�
ונהני� ממנו , וחדות עולמי� חיה בנשמתו, מקננת תמיד בלבבו

 , וכארי יתנשא,יא יקו� וכלב,עצה ותושיה בכל עת ובכל שעה
, על כל עול� מעולמי עד, להמתיק גבורות ולהרבות חסדי� טובי�

 .ועל כל רוח ונפש מכל יצור

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Î¯( 

lkd z`lrd jxc 

כשהוא מתגלה בנשמה בתור הכרה , הרעיו� של העלאת הניצוצות
יד בדר� עבודת כבר מחיבת היא את המשיג ללכת תמ, פנימית

ומתו� עבודת הפרט בא , שהוא יסוד של בכל דרכי� דעהו, קודש זו
להצדיק את כל התנועות של הטבת המצב , הוא לעבודת הכלל

עד שהוא מתדבק לאהבת ישוב אר� , החמרי שבאד� ושבאומה
וברוב אורה הוא מעלה את הרעיו� ואת , ישראל שנתגלה בימינו

אורחותיו כול� של אוהב ישראל  ו.ומאיר� באור החיי�, נושאיו
עד שאכילותיו ה� קרבנות ממש ושתיותיו , בקדושה כזה מתעלי�

משפיעות אור וחיי� , וכל סדרי חייו מערכות קדושות, נסכי�
, ובכל תושיה יפריח ציצי� ופרחי�, לגדולי מעלה וצבאות מטה

ואהבת הבריות אי� ק� . ולרגעי� יפוצו מעינותיו פלגי� יבלי מי�
ונהני� ממנו , וחדות עולמי� חיה בנשמתו,  תמיד בלבבומקננת

וכלביא יקו� וכארי יתנשא . עצה ותושיה בכל עת ובכל שעה
, על כל עול� מעולמי עד, להמתיק גבורות ולהרבות חסדי� טובי�

 .ועל כל רוח ונפש מכל יצור
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היא הרי ,כשנשמתו של אד� יחידי מתעלה ומתרוממת בקדושה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Î¯(
ielrd zrted 

הרי היא,ומתרוממת בקדושה, כשנשמתו של אד� יחידי מתעלה
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בי� , מרוממת ומעלה עמה את כל התלוי בה ואת כל המתיחש עמה
מימינה , לפניה ולאחריה, ומכל צדדיה, ממעל לה בי� מתחתיה

מתוספת בכל מערכי , אלהית, אורית, והארה חיונית, ומשמאלה
וכל מה שהאד� מצייר לו באמונה גמורה ובהכרה פנימית . עולמי�

, ושמחת התורה,  ומתקדשהרי הוא מתגדל, דבר נשגב ונעלה זה
כל רוחב , וכל טוב וכל חמדה, המצוה והמדות הטובות, החכמה

.  מתאמ� בו,כל יקרת חיי� וכל מעי� חכמה, דעת וכל עליצות רוח
במצות , אמנ� צרי� האד� להיות עוסק תמיד בתורה ובקדושה

, בתפלה ובעליצות קודש, בחכמה וברוממות רעיו�, ובמדות טובות
כדי שימצא את עצמו מוכשר , ובמרחב דעהבהעמקת אמונה 

עד שידע תמיד ויכיר את העילוי , להכרת הרעיו� של הופעה זו
את כל החיי� , שהוא מעלה את כל צבאות מעלה וכל צבאות מטה

על ידי מפעליו , את כל הגופי� ואת כל הנשמות, וכל מערכותיה�
, להאור סליחה ומחי,  פע� אחר פע�,ואז. הטובי� ועבודתו בקודש

ויקויי� , ויהיה לברכה בעול�, יהיה מתגבר בו, אור תשובה וצהלה
ואפילו בשעה שלבו . בו ותגזר אומר ויק� ל� ועל דרכי� נגה אור

בשעה שהוא חרד ודואג ממכשולות הרבי� , דואג ונפשו לקויה
על , אל יניח ידו מההתעלות הרוחנית העליונה, שבארחות החיי�

, ידי הארת רזי תורה והגיונות עליוני�על , ידי אור תורה ואור דעת
, מהמושגי� העומדי� ברומו של עול� ומורי� רו� הדרת הקודש

 ודעת פאר אל ,אשר מקור� הוא הצחצחות העליונה מזיו החכמה
 .נורא הוד

בי� , מרוממת ומעלה עמה את כל התלוי בה ואת כל המתיחש עמה
מימינה , לפניה ולאחריה, ומכל צדדיה, בי� מתחתיה, ממעל לה
מתוספת בכל מערכי , אלהית, אורית, והארה חיונית, ומשמאלה

וכל מה שהאד� מצייר לו באמונה גמורה ובהכרה פנימית . עולמי�
, ושמחת התורה, מתגדל ומתקדשהרי הוא , דבר נשגב ונעלה זה

כל רוחב , וכל חמדה, וכל טוב, והמדות הטובות, המצוה, החכמה
. וכל מעי� חכמה מתאמ� בו, כל יקרת חיי�, וכל עליצות רוח, דעת

במצות , אמנ� צרי� האד� להיות עוסק תמיד בתורה ובקדושה
, בתפלה ובעליצות קודש, בחכמה וברוממות רעיו�, ובמדות טובות

כדי שימצא את עצמו מוכשר , ת אמונה ובמרחב דעהבהעמק
, עד שידע תמיד ויכיר את העילוי, להכרת הרעיו� של הופעה זו

, את כל החיי�, שהוא מעלה את כל צבאות מעלה וכל צבאות מטה
על ידי מפעליו , את כל הגופי� ואת כל הנשמות, וכל מערכותיה�

, ליחה ומחילהאור ס, ואז פע� אחר פע�. הטובי� ועבודתו בקודש
ויקויי� , ויהיה לברכה בעול�, יהיה מתגבר בו, אור תשובה וצהלה

ואפילו בשעה שלבו . ותגזר אומר ויק� ל� ועל דרכי� נגה אור, בו
בשעה שהוא חרד ודואג ממכשולות הרבי� , דואג ונפשו לקויה

על , אל יניח ידו מההתעלות הרוחנית העליונה, שבארחות החיי�
, על ידי הארת רזי תורה והגיונות עליוני�, ר דעתידי אור תורה ואו

, ומורי� רו� הדרת הקודש, מהמושגי� העומדי� ברומו של עול�
מזיו החכמה ודעת פאר אל , אשר מקור� הוא הצחצחות העליונה

 .נורא הוד
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 , על ידי קישורו הרוחני העצמותי בכל ההויה,כל מה ששיי� לאד�
.  הכל מתעלה עמו,וכשהוא מתעלה, ר הוא לרצונו הפנימיקשו

ל בו בקישורי� ו כל הכל, בהתנשאו.התפלה מבררת היא את הרצו�
אורות חיי� .  עמוי�מתנשא ,שוני� ביחש המציאות במקורו

באי� באכילה ושתיה ,  נפוצי� ה� בכל,משפעת חי העולמי� אלה
הו� הדמיו� מת.  עזה, להעשות עמו יחד חטיבה חיה,של כל אד�

הקשורה בצדקת אל , החשו� הכל מתעלה להררי הדעה הבהירה
 . ובר� את לחמ� ואת מימי�, אלהיכ�' ועבדת� את ד. אלהי� חיי�

ניצוצות הקודש השייכי� בכל יו� ', לפני העלות� של כל צבאות ד
, כשיתקשרו על ידי קשר גופני, לעומק החפ� הטוב של האד�

וה� עצמ� נשארי� , חלישי� את כחומורידי� ה� את ער� הרצו� ומ
קשר החיי� של הדברי� המוכרחי� לחיי� , וויבחשכת� אחרי ג

 לעול� קשורי� ה� באותו עז הרצו� המתמלא מאור ,ולבריאות
, שבינתה העליונה לא סרה מלהתעד� בנחלי עדניה, חכמת עולמי�

שופעי� ברו� עז� , וחיי העולמי� המקיימי� אות� וכל אשר בה�
, וכל מה שהאד� אוכל ושותה לרפואה. הבלתי נעכרתוטהרת� 

הרי הוא , המוכרח לתפקיד חייו, ולאמ� את כשלו� הכח החמרי
מתקשר בזיו החפ� הפנימי של מהות ,  ומרומ� מצד עצמועלהנ

ומתעלה בבהירות יתירה בהתגלות , מוסי� לו יפעה ואור יושר, חייו
 .חפצו בתפלת ישרי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Î¯-ÂÎ¯( 

dltza oevxd zelrzd 

כל מה ששיי� לאד� על ידי קישורו הרוחני העצמותי בכל ההויה 
. וכשהוא מתעלה הכל מתעלה עמו, קשור הוא לרצונו הפנימי

ל בו בקישורי� ו בהתנשאו כל הכל.התפלה מבררת היא את הרצו�
עת אורות חיי� משפ.  עמומתנשאשוני� ביחש המציאות במקורו 

באי� באכילה ושתיה של כל , חי העולמי� אלה נפוצי� ה� בכל
מתהו� הדמיו� החשו� . אד� להעשות עמו יחד חטיבה חיה עזה

הקשורה בצדקת אל אלהי� , הכל מתעלה להררי הדעה הבהירה
לפני . ובר� את לחמ� ואת מימי�, אלהיכ�' ועבדת� את ד. חיי�

ייכי� בכל יו� ניצוצות הקודש הש', העלות� של כל צבאות ד
, כשיתקשרו על ידי קשר גופני, לעומק החפ� הטוב של האד�

וה� עצמ� , ומחלישי� את כחו, מורידי� ה� את ער� הרצו�
קשר החיי� של הדברי� המוכרחי� , נשארי� בחשכת� אחרי גוו

המתמלא , לחיי� ולבריאות לעול� קשורי� ה� באותו עז הרצו�
 לא סרה מלהתעד� בנחלי שבינתה העליונה, מאור חכמת עולמי�

שופעי� , וחיי העולמי� המקיימי� אות� וכל אשר בה�, עדניה
וכל מה שהאד� אוכל ושותה . ברו� עז� וטהרת� הבלתי נעכרת

הרי , המוכרח לתפקיד חייו, ולאמ� את כשלו� הכח החמרי, לרפואה
מתקשר בזיו החפ� הפנימי של ,  ומרומ� מצד עצמומעלההוא 

ומתעלה בבהירות יתירה , לו יפעה ואור יושרמוסי� , מהות חייו
 .בהתגלות חפצו בתפלת ישרי�
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כל ההויה כולה למקור חייה . התפלה היא האידיאל של כל עולמי�
כל , כל גרגר חול וכל רגב אדמה,  כל צמח וכל שיח.היא עורגת

ירה וכל כל קטני היצ, אשר בו חיי� נגלי� וכל אשר בו חיי� כמוסי�
, כל הפרטיות שביש וכל כללותו, שחקי מעל ושרפי קודש, גדוליה

, לחמדת שלמות מקורו העליו�,  עורג ושוקק, שוא�,הכל הומה
והאד� סופג את כל השקיקות הללו .  הטהור והכביר, הקדוש,החי

ובא , והוא מתרומ� ומתעלה בתשוקות קדשו, בכל עת ובכל שעה
, המכה גלי אורה, ל אלה בתפלהתור הגילוי לתשוקות רוממות א

מרומ� הוא . למרחבי אל, בהגיו� שיח קדשה, היוצאת בחופש עזה
מעלה את , מאחד הוא עמו את כל היש, האד� בתפלה את כל היצור

 .למקור החיי�, למקור הברכה, מרומ� אל הכל, הכל

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÎ¯( 

lkd dlrnd dltzd 

כל ההויה כולה למקור חייה . האידיאל של כל עולמי�התפלה היא 
כל , וכל רגב אדמה, כל גרגר חול, וכל שיח, כל צמח, היא עורגת

, כל קטני היצירה, וכל אשר בו חיי� כמוסי�, אשר בו חיי� נגלי�
וכל , כל הפרטיות שביש, ושרפי קודש, שחקי מעל, וכל גדוליה

דת שלמות מקורו לחמ, הכל הומה שוא� עורג ושוקק, כללותו
והאד� סופג את כל השקיקות . החי הקדוש הטהור והכביר, העליו�

, והוא מתרומ� ומתעלה בתשוקות קדשו, הללו בכל עת ובכל שעה
המכה גלי , לתשוקות רוממות אל אלה בתפלה, ובא תור הגילוי

. למרחבי אל, בהגיו� שיח קדשה, היוצאת בחופש עזה, אורה
מאחד הוא עמו את כל ,  כל היצורמרומ� הוא האד� בתפלה את

למקור , למקור הברכה, מרומ� אל הכל, מעלה את הכל, היש
 .החיי�
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תפלה שיש בה ל ,כשהתפלה נעזבת מפני שמצפי� לתפלה שלמה
א� על פי שבודאי העזיבה בעצמה היא דבר של , הארה בהירה

היא מחזרת את כל , בכל זאת כשהתפלה הבהירה באה, הפסד רב
, ודבר זה נוהג בי� בער� היחיד בי� בער� הצבור. העזבו� הקדו�

ותבא בצורה מאד ,  התפלה תבא לישראל.בכנסת ישראל הכללית
מתו� כל הכרתה , מצורה הנובעת מתו� כל נשמתה, בהירה

ומתו� כל השפעתה על , מתו� כל השקפת העול� שלה, הפנימית
 ישתומ� ,שתבא התפלה הישראלית וכ.בהוה ובעתיד, העול� בעבר

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Î ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÎ¯( 

dxiy wxte dltz 

 שיש בה תפלהומפני שמצפי� לתפלה שלמה , כשהתפלה נעזבת
א� על פי שבודאי העזיבה בעצמה היא דבר של , הארה בהירה

היא מחזרת את כל , בכל זאת כשהתפלה הבהירה באה, הפסד רב
, ודבר זה נוהג בי� בער� היחיד בי� בער� הצבור. העזבו� הקדו�

ותבא בצורה מאד ,  התפלה תבא לישראל.בכנסת ישראל הכללית
מתו� כל הכרתה , המצורה הנובעת מתו� כל נשמת, בהירה

ומתו� כל השפעתה על , מתו� כל השקפת העול� שלה, הפנימית
 וכשתבא התפלה הישראלית ישתומ�.בהוה ובעתיד, העול� בעבר
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 היא תבא מתו� .על עזוזה וחנה, העול� כולו על הודה והדרה
ואת , העושה את העול� כולו לחטיבה אחת של קודש, הרצו� השל�

' של שיר ד, של שיר חדש, החיי� כול� לפרק אחד של שירה עליונה
 . המלא פדות עולמי�, של שיר ציו� הנגאל, על אדמת ישראל

, עבודה מלאה חיי עול�, רק שירה זהו יסוד עבודה שכליתהעסק בפ
, הנובעי� ישר מהתחברות ישרה של האד� ע� כל המציאות כולה

 .והיא הקדמה לעבודה רגילה שבאה לאד� על ידי התורה

 היא תבא מתו� .על עזוזה וחנה,  הדרהlrעל הודה ו, העול� כולו
ואת , העושה את העול� כולו לחטיבה אחת של קודש, הרצו� השל�

' של שיר ד, של שיר חדש, ד של שירה עליונההחיי� כול� לפרק אח
העסק . המלא פדות עולמי�, הנגאל, של שיר ציו�, על אדמת ישראל

, עבודה מלאה חיי עול�, בפרק שירה זהו יסוד עבודה שכלית
, הנובעי� ישר מהתחברות ישרה של האד� ע� כל המציאות כולה

 .שבאה לאד� על ידי התורה, והיא הקדמה לעבודה רגילה

„È˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

כי א� את כל , הצדיקי� לוקחי� לא רק את תשוקותיה� של עצמ�
של , של כל המציאות, התשוקות וכל התאוות של כל העול� כולו

להיות עטרה , וה� מעלי� את הכל להקדושה העליונה, כל הברואי�
, שהוא כל עיקר יסודו של פרק שירה, לראש מל� חי העולמי�

להיות , וכל מי שלא בא לידי מדה זו. לג במעלתושהוא כל כ� מופ
, ת בתאוותיה� ובתשוקותיה� של כל הברואי� כול�"עובד את השי

וכל אד� לפי דרגה . עדיי� לא נכנס לפני ולפני� בהיכל הקודש
לעבוד ,  צרי� הוא לחכות ולצפות מתי יגיע למדה קדושה זו,דיליה

,  עליצת נשמתועבודת הקודש העליונה הזאת בכל פאר הוד שמחת
 .המלאה זיו נוע� רננת עולמי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÎ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÎ¯( 

dpeilrd ycŸwd zcear 

כי א� את כל , הצדיקי� לוקחי� לא רק את תשוקותיה� של עצמ�
של , של כל המציאות, התשוקות וכל התאוות של כל העול� כולו

להיות עטרה , ליונהוה� מעלי� את הכל להקדושה הע, כל הברואי�
, שהוא כל עיקר יסודו של פרק שירה, לראש מל� חי העולמי�

להיות , וכל מי שלא בא לידי מדה זו. שהוא כל כ� מופלג במעלתו
בתאוותיה� ובתשוקותיה� של כל הברואי� ' עובד את הש� ית

וכל אד� לפי . בהיכל הקודש, עדיי� לא נכנס לפני ולפני�, כול�
, וא לחכות ולצפות מתי יגיע למדה קדושה זודרגה דיליה צרי� ה

בכל פאר הוד שמחת עליצת , לעבוד עבודת הקודש העליונה הזאת
 .המלאה זיו נוע� רננת עולמי�, נשמתו
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ÙÁı�‡ Èעבודת קודש ',  בתשוקה וחפיצה גמורה לעבוד עבודת ד
יס בתו�  להכנ‰ ¯ÈˆÂ‡� .למעלה למעלה מכל חק של טבע, עליונה

הטבע כולו את האור החפצי של תשוקת קודש הקדשי� של 
ע� כל ,  ע� כל פרק שירה È„ÁÈ˙Ó‡� .האידיאליות האלהית

ונותני� , העולי� בשיר ומתעלי� בשיר,  אבל בכל היש,המשוררי�
 .ברו� הוא וברו� שמו, הוד והדר לפאר חי העולמי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÎ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÎ¯( 

ÁÂ�‡ ÌÈˆÙ ,עבודת ', לעבוד עבודת ד, בתשוקה וחפיצה גמורה
 להכניס ‡�ÌÈˆÂ¯ Â, למעלה למעלה מכל חק של טבע, קודש עליונה

של , של תשוקת קודש הקדשי�, בתו� הטבע כולו את האור החפצי
ע� כל ,  ע� כל פרק שירה‡�ÌÈ„ÁÈ˙Ó Â, האידיאליות האלהית

ונותני� , עלי� בשירומת, העולי� בשיר, המשוררי� אבל בכל היש
 .ברו� הוא וברו� שמו, הוד והדר לפאר חי העולמי�
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מקשר הוא את העול� , והצדיק תמיד עומד בי� האלהי� ובי� העול�
כל חושיו של צדיק , בור והאורה האלהיתילהד, החשו�, האל�

, תאותיו. �כולאמיתי נתוני� ה� להקישור האלהי של העולמות 
, תנועותיו, מנהגיו, שיחותיו, פעולותיו, הרהוריו, נטיותיו, יוחפצ

כול� בלא שו� שיור הנ� אקורדי� , ענוגיו, צעריו, שמחותיו, עצביו
בהיות� מפכי� , שהחיי� של האלהות, של המוסיקה הקדושה

, ונשמות לאי� ק�.  קול עז,נותני� על יד� את קול�, בעולמות כול�
רק ה� , ממלאי� את כל הישה, אוצרות חיי� לאי� תכלית

בהתאמצ� לעלות מתחתית עומק שעמו� שפלות� לרוממותה של 
ה� ה� הדוחפי� את כל , מקור העד� והעונג, חדות החופש האלהית

שכל חייו , אשר הוא תמיד מכה� בעבודת הקודש, מפעלות הצדיק
גבורה חיה ומנצחת ערה , אמת גדולה חיה בלבו. 'ה� קודש לד

ולפי גדולתו רבה ,  את גדלו והוד גודל חפצווהוא חש, בנשמתו
פחות מניצו� של רש� קליל נגד מרחבי כל עולמי� הוא , ענותנותו

בעיניו באמת נגד הגודל של תפארת אלהי� חיי� שמפע� תמיד 
וחבה פנימית לכל , אהבה אי� ק� לאלהי� היא משוש גילו. ברוחו
,  דרגותיהואהבה מסורה לכל, ידידות נאמנה לכל הבריות, היצור

היא , ולכל יש ומצוי,  ולצומח,לחי, לאד�, לע�, לחברי�, למשפחה
גבורת שמי� וכבוד מלא . חקוקה בכל מלא צדקה במורשי לבבו

,  מלא חיי� ומפעל,ודבורו נחל עדני�, אוני� מלאי� ה� כל שרעפיו
ועל דרכי� נגה ,  ותגזר אמר ויק� ל�.גוזר ומקיי�, אומר ועושה

 .אור

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÎ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÎ¯-Ï¯( 

ycŸwd zceara odkn 

מקשר הוא את , והצדיק תמיד עומד בי� האלהי� ובי� העול�
כל חושיו של , להדבור והאורה האלהית, החשו�, האל�, העול�

. כול�צדיק אמיתי נתוני� ה� להקישור האלהי של העולמות 
, מנהגיו, שיחותיו, פעולותיו, הרהוריו, נטיותיו, חפציו, תאותיו

כול� בלא שו� שיור , ענוגיו, צעריו, שמחותיו, עצביו, תנועותיו
, שהחיי� של האלהות, הנ� אקורדי� של המוסיקה הקדושה

. נותני� על יד� את קול� קול עז, בהיות� מפכי� בעולמות כול�
�, הממלאי� את כל היש, אוצרות חיי� לאי� תכלית, ונשמות לאי� ק

עלות מתחתית עומק שעמו� שפלות� רק ה� בהתאמצ� ל
ה� ה� , מקור העד� והעונג, לרוממותה של חדות החופש האלהית

אשר הוא תמיד מכה� בעבודת , הדוחפי� את כל מפעלות הצדיק
גבורה חיה , אמת גדולה חיה בלבו. 'שכל חייו ה� קודש לד, הקודש

ולפי , והוא חש את גדלו והוד גודל חפצו, ומנצחת ערה בנשמתו
פחות מניצו� של רש� קליל נגד מרחבי כל , לתו רבה ענותנותוגדו

, נגד הגודל של תפארת אלהי� חיי�, עולמי� הוא בעיניו באמת
, אי� ק� לאלהי� היא משוש גילוlאהבה . שמפע� תמיד ברוחו

ואהבה , ידידות נאמנה לכל הבריות, וחבה פנימית לכל היצור
לחי ,  לאד�,לע�, לחברי�, למשפחה, מסורה לכל דרגותיה

היא חקוקה בכל מלא צדקה במורשי , ולכל יש ומצוי, ולצומח
, גבורת שמי� וכבוד מלא אוני� מלאי� ה� כל שרעפיו. לבבו

, גוזר ומקיי�, אומר ועושה, ודבורו נחל עדני� מלא חיי� ומפעל
 .ועל דרכי� נגה אור, ותגזר אמר ויק� ל�
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מכל , א� על פי שהתורה והמצות מזככות ה� את המדות
והכרח לעסוק בזיקוק , מקו� אי אפשר לסמו� על זאת לבד

 .המדות ובתיקו� המוסר ביחוד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ï¯( 

zecnde dxezd 

מכל מקו� אי , א� על פי שהתורה והמצות מזככות ה� את המדות
ובתיקו� , והכרח לעסוק בזיקוק המדות, ר לסמו� על זאת לבדאפש

 .המוסר ביחוד
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 כי ג� א� זיכ� האד� .הדרישה לזיכו� המדות אינה נפסקת מעול�
 מוציא הוא ,כשמתגדל, את מדותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע

, שבאי� אצלו לידי גילוי נפשי, הוותעלומות חיי� ממעמקי הת
. וצריכי� תמיד זיכו� חדש, ואלה החלקי� עדיי� לא נתבררו מעול�

שהרי ה� הולכי� מחיל , ומתו� כ� צדיקי� שאי� הגידול פוסק מה�

˘„Â˜‰ Í¯„ , · ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ï¯( 

ekifl dyixczecind j 

כי ג� א� זיכ� האד� , הדרישה לזיכו� המדות אינה נפסקת מעול�
כשמתגדל מוציא הוא , את מדותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע

ואלה , שבאי� אצלו לידי גילוי נפשי, תעלומות חיי� ממעמקי התהו
. וצריכי� תמיד זיכו� חדש, החלקי� עדיי� לא נתבררו מעול�

שהרי ה� הולכי� מחיל, ידול פוסק מה�ומתו� כ� צדיקי� שאי� הג
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שאחד מחלקיה החשובי� , עוסקי� תמיד בתשובה בפועל, אל חיל
 .רור�יהוא זיכו� המדות וב

שאחד מחלקיה החשובי� , עוסקי� תמיד בתשובה בפועל, אל חיל
 .הוא זיכו� המדות וברור�

‡Ï˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

שצריכה ,  היא בנפש חכמה מיוחדת,הסדר של העלאת המדות
 ע� כל ההתחדשות ,להרחבתה את כל הרכוש של תורת הנפש

, ובעול� היא הסתכלות עול� רחבה, ינוהיותר מעובדה שבדורות
ולת� , שתוכל להכניס בתוכה את כל המדע והרגש היותר מחודש

שתוכל מאז להתאי� ע� כל דרישת , בכל אלה נשמה חדשה
 . והמוסר הטהור והאית�,הקודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ï¯( 

zecnd z`lrd znkg 

שצריכה , ש חכמה מיוחדתהסדר של העלאת המדות היא בנפ
להרחבתה את כל הרכוש של תורת הנפש ע� כל ההתחדשות היותר 

שתוכל , ובעול� היא הסתכלות עול� רחבה, מעובדה שבדורותינו
ולת� בכל אלה , להכניס בתוכה את כל המדע והרגש היותר מחודש

שתוכל מאז להתאי� ע� כל דרישת הקודש והמוסר , נשמה חדשה
 .הטהור והאית�
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ומתפרצי� בתור מדות , שמתקבצי� בנפש האד� פנימה, הסיגי�
ה� גילויי� , כעסי� ומשטמות, תאות שפלות, ערמומיות, רעות

וכל ריכו� שהסיגי� מתרככי� בלב . מהסיגי� הכלליי� שבעול�
וביותר על ידי אור , על ידי הטבת המדות, האד� ובעומק נשמתו

מתרככי� ,  הגבה למעלה באור הקודש, והעלאת תפלה,תורה
 .הסיגי� הכלליי� והדיני� מתמתקי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , „ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ï¯( 

mibiqd jekx 

ומתפרצי� בתור מדות , שמתקבצי� בנפש האד� פנימה, הסיגי�
ה� גילויי� , כעסי� ומשטמות, תאות שפלות, ערמומיות, רעות

ל ריכו� שהסיגי� מתרככי� בלב וכ. מהסיגי� הכלליי� שבעול�
וביותר על ידי אור , על ידי הטבת המדות, האד� ובעומק נשמתו

מתרככי� הסיגי� , הגבה למעלה באור הקודש, תורה והעלאת תפלה
 .והדיני� מתמתקי�, הכלליי�
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נפש ,  מורכב ברוחניותו משתי נפשותרויצהלימוד שהאד� הוא 
הוא אחד מהיסודות היותר , ונפש רעה בהמית, טובה אלהית

והשביל , נכבדי� להארת הדר� של ההבנה האנושית במהות הנפש
האד� יוכל למצא . היותר סלול לדר� החיי� המוסריי� השלמי�

, בי� בשעת שלותו בי� בשעת יסוריו, קורת רוח תמידי על ידי זה
, הרי הוא מקשר את רעיונו בהנפש האלהית, כשהטובה מתרחבת

 הוא משי� פני� , וכשהמצוקה מתגברת, להרימה ולחזקה,להרחיבה
לשמח במה שהיא , לצחצח את זוהמתה, אל הנפש הרעה הבהמית

 מרגיל האד� בזה את עצמו להביט על .מתיסרת ועל ידי זה מטהרת
ובזה שופט , מגרעותיו כעל דבר העומד מחו� לעצמותו העיקרית

 הטבע של הנפש והשאיפה להפו� את. הוא את עצמו בצדק
,  היא חטיבה של עבודה חשובה, לטובה וזיכו�,הבהמית לעילוי

ובזה ימצא , שהאד� מרגיש תמיד בכל עומק הוייתו את נחיצותה
בכל , צריכה לו ולעול�, את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה

 .שכול� עולות לזיכו� כל הנדרש לזכ�, עבודות הקודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)Â‡‰¯"ÓÚ ‚ ˜ '¯( 

zeytpd izy 

נפש , משתי נפשות,  מורכב ברוחניותויצירהלימוד שהאד� הוא 
הוא אחד מהיסודות היותר , ונפש רעה בהמית, טובה אלהית

והשביל , נכבדי� להארת הדר� של ההבנה האנושית במהות הנפש
האד� יוכל למצא . היותר סלול לדר� החיי� המוסריי� השלמי�

, בי� בשעת יסוריו, בי� בשעת שלותו,  ידי זהקורת רוח תמידי על
, הרי הוא מקשר את רעיונו בהנפש האלהית, כשהטובה מתרחבת

וכשהמצוקה מתגברת הוא משי� פני� . להרחיבה להרימה ולחזקה
לשמח במה שהיא , לצחצח את זוהמתה, אל הנפש הרעה הבהמית

ל מרגיל האד� בזה את עצמו להביט ע, מתיסרת ועל ידי זה מטהרת
ובזה שופט , מגרעותיו כעל דבר העומד מחו� לעצמותו העיקרית

והשאיפה להפו� את הטבע של הנפש . הוא את עצמו בצדק
, הבהמית לעילוי לטובה וזיכו� היא חטיבה של עבודה חשובה

ובזה ימצא , שהאד� מרגיש תמיד בכל עומק הוייתו את נחיצותה
בכל , עול�צריכה לו ול, את עצמו תמיד עובד עבודה מועילה

 .שכול� עולות לזיכו� כל הנדרש לזכ�, עבודות הקודש
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, הנפש הטמאה שבקרבו, יש אד� שמרגיש את מהות הנפש הרעה
, אבל צרי� הוא לשו� אל לבו. ומתו� כ� הוא מלא מרורות על נפשו

יש בו נפש אלהית טהורה קדושה , כי לעומת הנפש הטמאה
� מפני ההשתלמות של גילוי האור אשר להנפש ולפעמי, ונשגבה
ומשתדלת להודיע את , מתגברת ג� כ� הנפש הטמאה, האלהית
 ,והאד� בחכמת אלהי� אשר בקרבו. אשת פתיות הומיה, מהותה

כל , כל הכשרו� והרעיו�, ידע אי� לקחת שבי את כל החיל והכח
. ולשעבד הכל לשורש הקודש,  אשר לנפש הטמאה,השיח והשיג

וירדו למצולות י� הנפש , יודחו הסיגי� הגמורי� וילכו לה�ואז 
, זיוי אורי הקודש, והצדדי� של טהרה .לשכו� שמה מבלי צאת ובא

ויתדבקו באור הנפש , יצאו לחפשי, שנבלעו במצודת הנפש הטמאה
 .להגדיל את פאר הקודש באור שבעתי�, האלהית

˘„Â˜‰ Í¯„ , Â ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÏ¯( 

ytpd zelevna 

, הנפש הטמאה שבקרבו, יש אד� שמרגיש את מהות הנפש הרעה
, אבל צרי� הוא לשו� אל לבו. ומתו� כ� הוא מלא מרורות על נפשו

יש בו נפש אלהית טהורה קדושה , כי לעומת הנפש הטמאה
ולפעמי� מפני ההשתלמות של גילוי האור אשר להנפש , ונשגבה
ומשתדלת להודיע את , אהמתגברת ג� כ� הנפש הטמ, האלהית
והאד� בחכמת אלהי� אשר בקרבו . אשת פתיות הומיה, מהותה

כל , כל הכשרו� והרעיו�, ידע אי� לקחת שבי את כל החיל והכח
. ולשעבד הכל לשורש הקודש, השיח והשיג אשר לנפש הטמאה

, וירדו למצולות י� הנפש, וילכו לה�, ואז יודחו הסיגי� הגמורי�
, זיוי אורי הקודש, והצדדי� של טהרה . צאת ובאמבלי, לשכו� שמה

ויתדבקו באור הנפש , יצאו לחפשי, שנבלעו במצודת הנפש הטמאה
 .באור שבעתי�, להגדיל את פאר הקודש, האלהית
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 ותיסודי יכולי� להיות חסרונות ,מצד מצב הגלגול של הנשמות
 וג� .ות ומזגיה גורמי�חו� מאות� המגרעות שהגופני, בעצ� הנפש

ותאות , שכל זמ� שכחות הגויה ה� איתני�, זה אפשר להתרחש
אי� ההשפעה הנפשית הגרועה , הגופניות סוערות והומיות ה�

מאחר שיש זר� אחר ההומה , שאינה יכולה להשפיע משלה, ניכרת
אז ,  אבל אחרי השיקוט של המיית החיי� הבשריי�.וסוא� בחיי�

ואז מגיע התור ,  מתכונה הקודמתותהנשמתי מתעוררי� החסרונות
מה שכל ההקדמות של ההדרכה המוסרית , ילעצ� התיקו� הנשמת
.  היו רק פרוזדור לעבודה יסודית זוותהגופניהמכוונת נגד הכחות 

וא� על פי שיפגע , אמנ� מהל� תיקו� זה יוכל להיות אצילי ביותר
תוכ� איננו שורש ה, לפעמי� במעברי� הנראי� כעיכובי� חמריי�

 והנצחו� המוחלט מוכ� הוא לפי התגבורת .כי א� אצילי וציורי
 ג� אות� ,שמתקני� על ידה את מערכות החיי�, האצילית הנשמתית

 .וחסידי� יברכוכה, דור לדור ישבח מעשי�. שכבר קדמו

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ê ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÏ¯( 

iznypd oewzd 

 יסודיי�ת יכולי� להיות חסרונות מצד מצב הגלגול של הנשמו
וג� , חו� מאות� המגרעות שהגופניות ומזגיה גורמי�, בעצ� הנפש

ותאות , שכל זמ� שכחות הגויה ה� איתני�, זה אפשר להתרחש
אי� ההשפעה הנפשית הגרועה , הגופניות סוערות והומיות ה�

ההומה , מאחר שיש זר� אחר, שאינה יכולה להשפיע משלה, ניכרת
אז ,  אבל אחרי השיקוט של המיית החיי� הבשריי�. בחיי�וסוא�

ואז מגיע התור , מתכונה הקודמת, הנשמתיי�מתעוררי� החסרונות 
, מה שכל ההקדמות של ההדרכה המוסרית, לעצ� התיקו� הנשמתי
.  היו רק פרוזדור לעבודה יסודית זוהגופניי�המכוונת נגד הכחות 

וא� על פי שיפגע , י ביותראמנ� מהל� תיקו� זה יוכל להיות אציל
שורש התוכ� איננו , הנראי� כעיכובי� חמריי�, לפעמי� במעברי�

והנצחו� המוחלט מוכ� הוא לפי התגבורת , כי א� אצילי וציורי
שמתקני� על ידה את מערכות החיי� ג� אות� , האצילית הנשמתית

 .וחסידי� יברכוכה, דור לדור ישבח מעשי�. שכבר קדמו
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, ולטהר אחר כ� את ההרגשה והמדות, צרי� להחל בטהרת המעשה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Á ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÏ¯( 

dzripne dxdhd xcq 

,ולטהר אחר כ� את ההרגשה והמדות, צרי� להחל בטהרת המעשה
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 אשרי מי .ואז העניני� הולכי� כסדר�, ולעלות מזה לטהרת השכל
אבל לפעמי� מזדמ� הדבר שאי אפשר לאד� לעסוק . שזוכה לכ�

כי א� יחטו� , ואיש כזה אסור לו להביט על סדר,  כסדרובתיקונ
, ירחיב,  יעלה ויזכ�,עותיעילוי הדוכשרוחו מוכשר ל, מכל הבא

א� על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה . יגדיל תורה ויאדיר
 ואפילו .שלא נתקנו עדיי� ולא הובררו, של ההרגש ושל המעשי�

, רוישה� עניני� שבי� אד� לחב, א� יהיו מהיותר כבדי� שבה�
לוי ואת פעולתו לטובה ולעי, מכל מקו� הוא לא יעזוב את עלייתו

בי� , א� על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, בכל אשר תשיג ידו
 כי לפעמי� .בי� אפילו מצד חסרו� הרצו�, מצד חסרו� היכולת

 וא� על פי שחלילה ,מזדמ� שחסרו� רצו� הוא ג� כ� דומה לאונס
שהיא דעה , להשתמש בהתנצלות של הכופרי� בבחירה חפשית

וחי� מדעה זו שמביאי� מכל מקו� לפעמי� ישנ� צחצ, מושחתת
היוצאי� מהכלל של אלמלא שלשה , רפואה למחלות קשות שבנפש

, והכלל הוא. מקראות הללו נתמוטטו רגליה� של שונאי ישראל
יגדיל וירחיב , שהאד� לפי גדלו בהשגה ובחשק הגדלת הטוב

, לא רוחני ולא חמרי, ולא יבהל ולא יפחד משו� עיכוב, מעשהו
מתחלת גבורת קודש של מעלה , אומ�וכשמתחזקי� ומתמלאי� 

 .ולהצליח את כל דרכיה, לפע� בנשמה

 אשרי מי .ואז העניני� הולכי� כסדר�, ולעלות מזה לטהרת השכל
פעמי� מזדמ� הדבר שאי אפשר לאד� לעסוק אבל ל. שזוכה לכ�

כי א� יחטו� , ואיש כזה אסור לו להביט על סדר,  כסדרבתיקוני�
, ירחיב, ויזכ�, וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות יעלה, מכל הבא

א� על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה . יגדיל תורה ויאדיר
ואפילו , שלא נתקנו עדיי� ולא הובררו, של ההרגש ושל המעשי�

מכל , שה� עניני� שבי� אד� לחברו, א� יהיו מהיותר כבדי� שבה�
בכל , ואת פעולתו לטובה ולעילוי, מקו� הוא לא יעזוב את עלייתו

בי� מצד , א� על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, אשר תשיג ידו
, כי לפעמי� מזדמ�, בי� אפילו מצד חסרו� הרצו�, חסרו� היכולת

וא� על פי שחלילה . א ג� כ� דומה לאונסשחסרו� רצו� הו
שהיא דעה , להשתמש בהתנצלות של הכופרי� בבחירה חפשית

שמביאי� , מכל מקו� לפעמי� ישנ� צחצוחי� מדעה זו, מושחתת
היוצאי� מהכלל של אלמלא שלשה , רפואה למחלות קשות שבנפש

, והכלל הוא. מקראות הללו נתמוטטו רגליה� של שונאי ישראל
יגדיל וירחיב , י גדלו בהשגה ובחשק הגדלת הטובשהאד� לפ

, לא רוחני ולא חמרי, ולא יבהל ולא יפחד משו� עיכוב, מעשהו
�מתחלת גבורת קודש של מעלה , וכשמתחזקי� ומתמלאי� אומ

 .ולהצליח את כל דרכיה, לפע� בנשמה
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מכל מקו� , א� על פי שצרי� להשתדל הרבה להיטיב את המדות
חלילה לעכב בשביל מניעת הטהרה המדותית את העילוי לצד גודל 

אי אפשר כלל שיטהרו y ,ולאיד� גיסא. הרוח וההסתכלות השכלית
 צרי� הוא יותר ,רוי וכל הגדול מחב.המדות בלא עליית רוח גדולה

 ומהכדי שיהיה לו מבורר הדבר , לשכלל את עולמו הרוחני השכלי
 . הרת המדות של טהאמיתיהמהות 

 ,שהוא צרי� לשאוב הכל, לפעמי� אד� עומד על מצב כזה
שברית ,  ואינו צרי� להתחשב ע� המדות ותולדותיה�,מהשגתו

. ובטהרתו יטהרו, שבהתרוממות הדעת כול� יתרוממו, כרותה היא
 אל הטוב והרע באד� �ביחושואי� למוד את התוכ� של המדות 

באותה המדה , יו הרבי�שאור הדעת שופע עליו במעינות, נעלה
, הבינונית הרגילה אצל אנשי� שחייה� ה� רק חיי רגש ודמיו�

שבאמת ההבדל ביניה� הוא יותר גדול מההבדל של חיי השינה 
 .והחלו� לחיי הערות והמחשבה הבהירה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ë ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÏ¯( 

zecnd zxdhe zrcd zelrzd 

מכל מקו� , הרבה להיטיב את המדותא� על פי שצרי� להשתדל 
חלילה לעכב בשביל מניעת הטהרה המדותית את העילוי לצד גודל 

ולאיד� גיסא אי אפשר כלל שיטהרו . הרוח וההסתכלות השכלית
וכל הגדול מחברו צרי� הוא יותר , המדות בלא עליית רוח גדולה

 מהי, כדי שיהיה לו מבורר הדבר, לשכלל את עולמו הרוחני השכלי
לפעמי� אד� עומד על מצב .  של טהרת המדותהאמיתיתהמהות 

ואינו צרי� להתחשב ע� , מהשגתו ,שהוא צרי� לשאוב הכל, כזה
שבהתרוממות הדעת כול� , שברית כרותה היא, המדות ותולדותיה�

 ביחושוואי� למוד את התוכ� של המדות . ובטהרתו יטהרו, יתרוממו
שופע עליו במעינותיו שאור הדעת , אל הטוב והרע באד� נעלה

שחייה� ה� , הרגילה אצל אנשי�, באותה המדה הבינונית, הרבי�
שבאמת ההבדל ביניה� הוא יותר גדול , רק חיי רגש ודמיו�

 .מההבדל של חיי השינה והחלו� לחיי הערות והמחשבה הבהירה
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, להיתבאהבת הדבקות הא', באור ד, כשהנשמה דבקה בציור החיי�
 גדולי המחשבה הראויי� �ואות. המדות כול� מתישרות מאליה�

אינ� יכולי� לישר שו� דבר מארחות חייה� כי , להדבקות הרוממה
שהיא הולכת ושוטפת דר� , א� על פי המדה של הדבקות העליונה

וכל הדר המוסר , והתורה והמצוה, הצינורות של המדע הגלוי
, נימית של הדבקות האלהיתהתביעה הפ. והגבורה הרוחנית כולה

היא עליונה בעצמה , הבאה בחטיבה מיוחדת בנשמת� של ישראל
,  על פי שפע רוח הקודש היא מתישבת בלב.מכל מחשבה הגיונית

ועל פי תקות ישועה היא מתאמצת ומתפשטת בכל החוגי� 
 .התופסי� מקו� בחיי הכלל ובחיי הפרט, המעשי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , È ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ó¯( 

zecnd zxyide zewacd 

, באהבת הדבקות האלהית', באור ד, כשהנשמה דבקה בציור החיי�
הראויי� ,  גדולי המחשבהואות�. המדות כול� מתישרות מאליה�

כי , אינ� יכולי� לישר שו� דבר מארחות חייה�, להדבקות הרוממה
 שהיא הולכת ושוטפת דר�, א� על פי המדה של הדבקות העליונה

וכל הדר המוסר , והתורה והמצוה, הצינורות של המדע הגלוי
, התביעה הפנימית של הדבקות האלהית. והגבורה הרוחנית כולה

היא עליונה בעצמה , הבאה בחטיבה מיוחדת בנשמת� של ישראל
, מכל מחשבה הגיונית על פי שפע רוח הקודש היא מתישבת בלב

 החוגי� ועל פי תקות ישועה היא מתאמצת ומתפשטת בכל
 .התופסי� מקו� בחיי הכלל ובחיי הפרט, המעשי�
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המעורבי� בתו� הכשרו� של , הצחצוחי� של המדות הרעות
ה� פועלי� את פעולת� לרעה יותר , הדבקות האלהית שבנפש

מפני שאי� בעול� פעולה כל , מהמדות הרעות שאצל רוב בני אד�
אשר על כ� אי� , דבקות האלהית כמו ה,כ� אמיצה במעמקי הנפש

', לשער את עומק וגודל החיי� של הצדיקי� העומדי� לפני ד
 וכשהכח הכללי של .ומתענגי� בנוע� הדבקות והחשק האלהי

�,  ג� החלק הרע שבה� הוא ג� כ� אמי�,החיי� הוא גדול ואמי
 כ� 200ומפני. כתוכ� הפנימי של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

קי� תמיד במצב של מלחמה נגד צחצוחי הרע  הצדי201עומדי�
אבל . כל זמ� שהעול� לא נתבס� כולו, המעורב ע� הטוב, שבה�

. כובשי� ומנצחי�, וה� תמיד הולכי� מחיל אל חיל, לא יעזב�' ד
כי , שהוא הדבקות האלהית, ולעד לא יעזבו את תוכ� החיי� העקרי

 ,ועליית� עמו ,ובעלייתו, יבררוהוeיאמצוהו , א� תמיד יעלו אותו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡È ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ó¯( 

zewacde zecnd igevgv 

בתו� הכשרו� של המעורבי� , הצחצוחי� של המדות הרעות
ה� פועלי� את פעולת� לרעה יותר , הדבקות האלהית שבנפש

מפני שאי� בעול� פעולה כל , מהמדות הרעות שאצל רוב בני אד�
אשר על כ� אי� , כ� אמיצה במעמקי הנפש כמו הדבקות האלהית

', העומדי� לפני ד, לשער את עומק וגודל החיי� של הצדיקי�
וכשהכח הכללי של , ק האלהיומתענגי� בנוע� הדבקות והחש

�, החיי� הוא גדול ואמי� ג� החלק הרע שבה� הוא ג� כ� אמי
ומפני כ� . כתוכ� הפנימי של כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו

, עומדי� הצדיקי� תמיד במצב של מלחמה נגד צחצוחי הרע שבה�
לא ' אבל ד. כל זמ� שהעול� לא נתבס� כולו, המעורב ע� הטוב

ולעד . כובשי� ומנצחי�, תמיד הולכי� מחיל אל חילוה� , יעזב�
כי א� , שהוא הדבקות האלהית, לא יעזבו את תוכ� החיי� העקרי

ובעלייתו ועליית� עמו הכל,יאמצוהו יבררוהו, תמיד יעלו אותו
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בהתרוממות היסוד . כל ההויה, כל החיי�, כל העול�, הכל מתעלה
, ובאימו� השורש יתאמצו השריגי� והעלי� כול�, יתרומ� הבני�

 .יחד ע� כל המוני פרטיותיה�

בהתרוממות היסוד . כל ההויה, כל החיי�, כל העול�, מתעלה
, והעלי� כול�ובאימו� השורש יתאמצו השריגי� , יתרומ� הבני�

 .יחד ע� כל המוני פרטיותיה�
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וכשה� , חזקות ה� מאד, אצל גדולי העול� המדות גדולות ה�
,  אבל עיקר מהות� הוא רוב האיתניות,מתפרצות נראות ה� כפראיות

שה� אופי , ואות� המדות. וכפי הגודל שלה� כ� עולה הזיקוק שלה�
ואינ� , והשכל העליו� מאיר בה�, באור החיי�מוארות ה� , הרצו�

 . כי א� הרחבה והעלאה, טעונות לחיצה והתכווצות
מוצאי� הגדולי� את המדות , כשנפגשי� ע� מצבי� של קטנות

 ,יכולי� ה� להביט אל רוח� פנימה.  חריפות יותר מדאי�שלה
 אבל לא יוכלו להונות את נפש� ג� ,ולמצא את כל הליקויי� שבו

שהרי בני , שה� באמת הנ� הגרועי� שבבני אד�, ל ענוהאונאה ש
ואינ� מכירי� אי רצו� , אד� רבי� ששי� תמיד בגווניה�

 נפש� ירעה לה� על מדותיה� ,רק אלה צלולי הדעה, במדותיה�
שאמנ� גדולי� , רק יבואו לידי מסקנא. ועל מעשיה� שאינ� רצויי�

 ,ת היאאבל ההרגשה בהליקויי� בעצמה גדלו, ה� ליקוייה�
והגדלות הזאת כבר נותנת היא ערובה שלא ישפלו אלה אשר הכרת 

, וה� יתעלו עד לידי הכרה עמוקה, צד� השפל היא צרת� הקבועה
ומתו� גדולת נשמה , שעצמות� של הליקויי� יתרונות גדולי� ה�

 .ולשימוש של גדולה ה� נועדי�, ה� באי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·È ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '¯·Ó( 

miiewle zelecb zecn 

וכשה� , חזקות ה� מאד, אצל גדולי העול� המדות גדולות ה�
, אבל עיקר מהות� הוא רוב האיתניות. מתפרצות נראות ה� כפראיות

שה� אופי , ואות� המדות. וכפי הגודל שלה� כ� עולה הזיקוק שלה�
ואינ� , והשכל העליו� מאיר בה�, מוארות ה� באור החיי�, הרצו�

כשנפגשי� ע� . כי א� הרחבה והעלאה, נות לחיצה והתכווצותטעו
 חריפות שלה�מוצאי� הגדולי� את המדות , מצבי� של קטנות

ולמצא את כל  ,יכולי� ה� להביט אל רוח� פנימה. יותר מדאי
, אבל לא יוכלו להונות את נפש� ג� אונאה של ענוה. הליקויי� שבו

בני אד� רבי� ששי� שהרי , שה� באמת הנ� הגרועי� שבבני אד�
רק אלה צלולי , ואינ� מכירי� אי רצו� במדותיה�, תמיד בגווניה�

. הדעה נפש� ירעה לה� על מדותיה� ועל מעשיה� שאינ� רצויי�
אבל ההרגשה , שאמנ� גדולי� ה� ליקוייה�, רק יבואו לידי מסקנא

והגדלות הזאת כבר נותנת היא . בהליקויי� בעצמה גדלות היא
שפלו אלה אשר הכרת צד� השפל היא צרת� שלא י, ערובה

שעצמות� של , וה� יתעלו עד לידי הכרה עמוקה, הקבועה
, ומתו� גדולת נשמה ה� באי�, הליקויי� יתרונות גדולי� ה�
 .ולשימוש של גדולה ה� נועדי�
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חו� , מפני שיש לה� שורש בקדושה ,כל המדות אפשר להעלות�
וצריכי� . כי עז וחדוה במקומו,  לה שורש כלל שאי�,מהעצבות

והשורש . וכיו� שהשורש מתעלה ג� היא עולה, להעלות את סבתה
, או דאגה הבאה מסבת�,  או כעס,של העצבות הוא או גאוה

 .וכיוצא

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚È ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ó¯( 

zeavre zecnd yxy 

חו� ,  שורש בקדושהמפני שיש לה� ,כל המדות אפשר להעלות�
וצריכי� . כי עז וחדוה במקומו, מהעצבות שאי� לה שורש כלל

והשורש . וכיו� שהשורש מתעלה ג� היא עולה, להעלות את סבתה
, הבאה מסבת�, או דאגה, של העצבות הוא או גאוה או כעס

 .וכיוצא
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חות קיבו� כ. יסוד הכעס בא מצד חסרו� היצירה הרוחנית
dעומדי� לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלטש, רוחניי� ,

כל מלחמות .  ומצערי� אותה בקצפו� פנימי,דוחקי� את הנשמה
, בעלי חיי�י� בעד כל רוגז ש, וכל רצח ושוד שבבני אד�, גויי�

בא מצד , מארס הנחש עד עקיצת קט� שברמשי� בכונה של היזק
וכל מה . כח היצירהשמצד עצור , הכעס הכללי האצור בעול�
כל מה שהפלגי� של הדעה הרחבה , שהיצירה הרוחנית מתרחבת

השלו� , כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, מסתעפי� בעזוז מרוצת�
 .שלו� יעשה לי, ק במעוזי יעשה שלו� לייאז יחז, מתרבה בעול�

˘„Â˜‰ Í¯„ , „È ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ó¯( 

dxivide qrkd ceqi 

, קיבו� כחות רוחניי�. ס בא מצד חסרו� היצירה הרוחניתיסוד הכע
דוחקי� את , עומדי� לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלטה

וכל רצח , כל מלחמות גויי�. הנשמה ומצערי� אותה בקצפו� פנימי
מארס הנחש עד , בעלי חיי�בעד כל רוגז ש, ושוד שבבני אד�

, הכעס הכלליבא מצד , בכונה של היזק, עקיצת קט� שברמשי�
וכל מה שהיצירה הרוחנית . שמצד עצור כח היצירה, האצור בעול�

כל מה שהפלגי� של הדעה הרחבה מסתעפי� בעזוז , מתרחבת
, השלו� מתרבה בעול�, כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר, מרוצת�

 .שלו� יעשה לי, אז יחזק במעוזי יעשה שלו� לי
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אבל , בכעס גדול. נחנו לשנא בכל עומק הוייתנואת הכעס צריכי� א
המערבב את , אנחנו צריכי� לשנא את הכעס הרתחני, מתו� ומיושב

היחידי , ופוסל את כל היתרונות הגדולי� של האד�, הדעת
כשרואי� אנו איזו כתה או מפלגה מדברת תמיד את . והציבורי

 במה שאי� לה תוכ�, שאי� לה דעת, הרי לנו סימ�, דבריה בכעס
אלא , והיא כועסת על עצמה באמת, למלא את הריקניות שבה

שהאיגואיז� בא ומכריח אותה להטיל את הארס של כעסה על 
מלאי , שבאו עד מרו� הצדק והחסד, החכמי� העליוני�. אחרי�

 .וחסד ואמת מעטר אות� כל היו�, רצו� ה� תמיד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂË ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ó¯( 

qrkdzrcde  

אבל , בכעס גדול. את הכעס צריכי� אנחנו לשנא בכל עומק הוייתנו
המערבב את , אנחנו צריכי� לשנא את הכעס הרתחני, מתו� ומיושב

היחידי , ופוסל את כל היתרונות הגדולי� של האד�, הדעת
כשרואי� אנו איזו כתה או מפלגה מדברת תמיד את . והציבורי

שאי� לה תוכ� במה , י� לה דעתשא, הרי לנו סימ�, דבריה בכעס
אלא , והיא כועסת על עצמה באמת, למלא את הריקניות שבה

שהאיגואיז� בא ומכריח אותה להטיל את הארס של כעסה על 
מלאי , שבאו עד מרו� הצדק והחסד, החכמי� העליוני�. אחרי�

 .וחסד ואמת מעטר אות� כל היו�, רצו� ה� תמיד
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שתהיה , זקק את מדת הקנאה כשהיא באה אל גבול הקודשצרי� ל
א� אי אפשר על פי רוב בלא צחצוחי� של חולשת aו. נקיה' קנאת ד

מכל מקו� צריכה הבקורת העצמית לברר את בסיסה , בשר ורוח
כי א� , המביאה רקב עצמות,  שלא יהיה קנאת איש מרעהו,העקרי

 . הנותנת לבעליה ברית שלו�', קנאת ד

˜‰ Í¯„˘„Â , ÊË ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ó¯( 

d`pwd wewf 

שתהיה , כשהיא באה אל גבול הקודש, צרי� לזקק את מדת הקנאה
וא� אי אפשר על פי רוב בלא צחצוחי� של חולשת . נקיה' קנאת ד

מכל מקו� צריכה הבקורת העצמית לברר את בסיסה , בשר ורוח
כי א� , רקב עצמותהמביאה , העקרי שלא יהיה קנאת איש מרעהו

 . הנותנת לבעליה ברית שלו�', קנאת ד
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, לפעמי� מתו� גדלות רוחנית מתחזקות ג� כ� המדות הרעות
כשיש איזה טינא בלב , רי�יומתבלט הדבר בלעיגה וביזוי לחב

א� על פי שלכאורה התביעה הלבית דורשת הרחבה . ביחוד עליה�
 מקו� לצדד ג� כ� שאי� בביזוי ההוא משו� לשו� ולפעמי� יש, זו

שאי� הכונה להרע כי א� להרחיב את , הרע והתכבדות בקלו� חבירו
, בכל זאת הזהירות מזה היא יפה, שהוא בעקרו קודש, אופיו הפנימי

 . שע ל�ווי' קוה לד, והרי זה בכלל אל תאמר אשלמה רע
קומו העליו� ויעלה למ, אל יחת, כשמזדמ� לצדיק נפילה מוסרית

¯„˘„Â˜‰ Í , ÊÈ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ó¯( 

zeixad ceaka zexidfe zelcb 

, לפעמי� מתו� גדלות רוחנית מתחזקות ג� כ� המדות הרעות
כשיש איזה טינא בלב , ומתבלט הדבר בלעיגה וביזוי לחברי�

א� על פי שלכאורה התביעה הלבית דורשת הרחבה . ביחוד עליה�
ד ג� כ� שאי� בביזוי ההוא משו� לשו� ולפעמי� יש מקו� לצד, זו

שאי� הכונה להרע כי א� להרחיב את , הרע והתכבדות בקלו� חבירו
בכל זאת הזהירות מזה היא , שהוא בעיקרו קודש, אופיו הפנימי

. וישע ל�' קוה לד, והרי זה בכלל אל תאמר אשלמה רע, יפה
�ויעלה למקומו העליו, אל יחת,כשמזדמ� לצדיק נפילה מוסרית
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ביחוד אל יבהל מפני חטאת האד� בנוגע בי� . במחשבת קדושתו
שלפעמי� יש , רויוהתכבדות בקלו� חב, אד� לחברו בעניני כבוד

אלא שצריכי� לזקקה , מפני גדולת הנשמה, בה� קורטוב של טוב
, של אהבת רעי�, ולשוב תמיד לגבורה של ענוה, בתשובה מאהבה

 .וזהירות בכבוד הבריות

ביחוד אל יבהל מפני חטאת האד� בנוגע בי� . במחשבת קדושתו
שלפעמי� יש , והתכבדות בקלו� חברו, בעניני כבוד, אד� לחברו

אלא שצריכי� לזקקה , מפני גדולת הנשמה, בה� קורטוב של טוב
, של אהבת רעי�, ולשוב תמיד לגבורה של ענוה, בתשובה מאהבה

 .וזהירות בכבוד הבריות
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עד , גהיגת ההשתוות במדות היא עולה עד אותה המדרימדר
ס ייכנכי לא , שאפילו לצור� רוחני לא יהיה צרי� לא שבח ולא גנות

 עד שיצטר� לקבל טובה ממה שמגני� ,בלבו שו� רעיו� של גאוה
ולא ישפל בשפלות של עצבות ושל מיעוט זריזות בהארה , אותו

עד , בעומק הדעת ובבהירות החידוש, בחריצות ובחריפות, ובשכל
גתו הרוחנית ישיהיה צרי� לפעמי� הגדלה מסביבתו כדי לבא למדר

אפילו , וכל זמ� שיסוד השבח של בני אד� נדרש לו. העליונה
אמנ� רכוש גדול . עדיי� לא בא למדת ההשתוות, לטובה רוחנית

,  עד שיגיע למדה עליונה זו,וכח נעלה ונפלא צרי� אד� לרכוש לו
 אז יהיה ,וא� יעלה למדה זו. שלא יהיה דרוש לו לא שבח ולא גנות

שה� המקבלי� את כל עניניה� בתכלית , באמת מעדת ישרי�
א� חסד אשירה , אזמרה' ויקיי� חסד ומשפט אשירה ל� ד, השיווי

, תוכ� הכבוד הרוחני ,ודוקא כשבאי� למדה זו. וא� משפט אשירה
, דבר שבמינו שיהיה מחריב בוכי אי� , חי הוא בנשמה, כבוד האמת

וקל וחומר של צור� הבוז כדי , שהוא הסיג של כבוד המדומה
הקשורי� בקשר החכמה , ועל ישרי לב כאלה. להשפיל דעתו

נאמר , המשקיפה על כל העול� כולו באור האמת הברור, העליונה
, ראשי תבות כחי, ודומית� נפלאה, ¯„Ó˙‚כח� , כבוד חכמי� ינחלו

 .גבורי כח עושי דברו, דומיה תהלה, דמווסופי תבות 

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÈ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÓ¯( 

zeezydd zcn 

עד שאפילו , מדרגת ההשתוות במדות היא עולה עד אותה המדרגה
 בלבו יכנסכי לא , לצור� רוחני לא יהיה צרי� לא שבח ולא גנות

, י� אותושו� רעיו� של גאוה עד שיצטר� לקבל טובה ממה שמגנ
, בהארה ובשכל, ושל מיעוט זריזות, ולא ישפל בשפלות של עצבות

עד שיהיה , בעומק הדעת ובבהירות החידוש, בחריצות ובחריפות
צרי� לפעמי� הגדלה מסביבתו כדי לבוא למדרגתו הרוחנית 

אפילו , וכל זמ� שיסוד השבח של בני אד� נדרש לו. העליונה
אמנ� רכוש גדול .  ההשתוותעדיי� לא בא למדת, לטובה רוחנית

, וכח נעלה ונפלא צרי� אד� לרכוש לו עד שיגיע למדה עליונה זו
וא� יעלה למדה זו אז יהיה . שלא יהיה דרוש לו לא שבח ולא גנות

שה� המקבלי� את כל עניניה� בתכלית , באמת מעדת ישרי�
א� חסד אשירה , אזמרה' ויקיי� חסד ומשפט אשירה ל� ד, השיווי

, תוכ� הכבוד הרוחני ,ודוקא כשבאי� למדה זו. ט אשירהוא� משפ
, כי אי� דבר שבמינו שיהיה מחריב בו, חי הוא בנשמה, כבוד האמת

וקל וחומר של צור� הבוז כדי , שהוא הסיג של כבוד המדומה
הקשורי� בקשר החכמה , ועל ישרי לב כאלה. להשפיל דעתו

נאמר , הברורהמשקיפה על כל העול� כולו באור האמת , העליונה
, ראשי תבות כחי, ודומית� נפלאה, Ó˙‚·¯כח� , כבוד חכמי� ינחלו

 .גבורי כח עושי דברו, דומיה תהלה, וסופי תבות דמו
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‡Â¯‰�‡ Èאורבת ,  אי� קליפת נוגה ששרויה ביסודה בנפש הבהמית
 להשפיל את רוח, היא על הנטיות הנפשיות להמשי� אות� אליה

 ועל ידי .למעט שלטו� הקודש בעול�, לטשטש את אורו, האד�
,  חושבת היא להחליש את כח הרצו�,תוספת עבודה ויראה יתרה

ואז בכל עת התעוררות הכחות . שליטת החוג שבקדושה הפנימית
באה היא ומהממת את הרצו� , הבהמיי� על ידי פעולות גופניות

 ,בה יותר מ� המדההמדוכא על ידי הפגיעה של צדקות הר, החלוש
ובזה עושקת היא , ועל ידי העצבות המדלדלת המצורפה לזה

לא ' אמנ� ד. ובוגדי� באד� תוסי�, וכחת� תארוב, נשמות וכחות
וכארי ולביא יתחזק איש . ושבע יפול צדיק וק�, יעזוב את חסידיו

אל , אל היושר והצדק, ויש� פניו אל תורה, דרכו' אשר נוכח ד
' דרשו ד', ועת לדרוש את ד, לאה שמחות ועזהמ, התפלה הרעננה

 . ועזו בקשו פניו תמיד
והמדות הרעות משתקעות בעומק , מיראה יתירה הרצו� נחלש

ומעותות את , וכשמזדמ� לה� שעת הכושר עולות ממחבוא�, הנפש
היראה היתרה היא אפשרית רק בלא צירו� של אור . דר� האד�

, די העלאת המדות אז באי� לי,שכיו� שהדעת מאירה, הדעת
והולכת הדרכת , וממילא אי� לה� מה להיות משתקעות בעומק

ואומ� הלב דקדושה , בלא קלקולי� תכופי�, התקו� ומשתבחת
 .הול� ומתפתח בכל ארחות החיי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÈ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÓ¯( 

zeavre dxzi d`xi 

Â�‡ ÌÈ‡Â¯פש הבהמיתששרויה ביסודה בנ,  אי� קליפת נוגה ,
להשפיל את , אורבת היא על הנטיות הנפשיות להמשי� אות� אליה

ועל ידי , למעט שלטו� הקודש בעול�, לטשטש את אורו, רוח האד�
, תוספת עבודה ויראה יתרה חושבת היא להחליש את כח הרצו�

ואז בכל עת התעוררות הכחות . שליטת החוג שבקדושה הפנימית
באה היא ומהממת את הרצו� , ניותהבהמיי� על ידי פעולות גופ

 ,המדוכא על ידי הפגיעה של צדקות הרבה יותר מ� המדה, החלוש
ובזה עושקת היא , המצורפה לזה, ועל ידי העצבות המדלדלת

לא ' אמנ� ד. ובוגדי� באד� תוסי�, וכחת� תארוב, נשמות וכחות
וכארי ולביא יתחזק איש . ושבע יפול צדיק וק�, יעזוב את חסידיו

אל , אל היושר והצדק, ויש� פניו אל תורה, דרכו' ר נוכח דאש
' דרשו ד', ועת לדרוש את ד, המלאה שמחות ועז, התפלה הרעננה

והמדות הרעות , מיראה יתירה הרצו� נחלש. ועזו בקשו פניו תמיד
וכשמזדמ� לה� שעת הכושר עולות , משתקעות בעומק הנפש

רה היא אפשרית רק היראה הית. ומעותות את דר� האד�, ממחבוא�
שכיו� שהדעת מאירה אז באי� לידי , בלא צירו� של אור הדעת

, וממילא אי� לה� מה להיות משתקעות בעומק, העלאת המדות
ואומ� , בלא קלקולי� תכופי�, והולכת הדרכת התקו� ומשתבחת

 .הלב דקדושה הול� ומתפתח בכל ארחות החיי�
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 העניני� האלהיי� בדברה תופסת מקו� בנפש כיו� שמחשבה קטנ
הרי היא מפשטת את ארס הקטנות שלה על כל , וכל תכני הקודש

שה� הולכי� ונעשי� על פי ,  הלימודי� והדיבורי�,המו� המעשי�
, מחשבות השקר והחולשה, הצללי�, והסיגי� הרוחניי�. השפעתה

מקו� ומבצרי� לה� ,  מתאחזי� בכל דברי קדושה,החנופה והתאוה
, והאד� הקדוש.  ובמצות לש� חנופת שוא,בתורה שלא לשמה

מוצא בקרבו עיפות , שחושו הטהור לא יוכל לסבול תהפוכות כאלה
וא� שלפעמי� מוכרח . נוראה בעת שיגש לעבודתו בלתי מטוהר

מפני הדאגה , הדבר שלא להמתי� עד ההשלמה של רוממות הרוח
 החיצונית יסבול של הדלדול הגמור שהלימוד והמעשה בצורתו

ולבושה , מכל מקו� תמיד יש מקו� לחשבו� זה, מזה באופ� נורא
פנימית הלובשת את האד� בידיעתו שרוח הקודש העליו� איננו 

ללמוד , ולא הוא הוא הדוחפו לעבוד ולפעול, שורה בו עדיי�
,  יזכה לברר את נטיותיו,ומתו� התשוקה אל קדושת אמת. ולקיי�

ותמיד יזכה , ה למדרגה בדרגת טהרת הרוחעד שתמיד יצעד ממדרג
שיקח את החלק , שיותר ויותר יתעורר אצלו הצד הטהור העליו�

לשמור ולעשות , ללמוד וללמד , לפעול,היסודי והעקרי בנטיותיו
,  עליונה,והאהבה תהיה צרופה, באהבה' כל דברי תלמוד ומצות ד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‡‰¯Â"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÓ¯( 

zinipt dyea 

 העניני� האלהיי� בדבריכיו� שמחשבה קטנה תופסת מקו� בנפש 
הרי היא מפשטת את ארס הקטנות שלה על כל , וכל תכני הקודש

שה� הולכי� ונעשי� על פי , המו� המעשי� הלימודי� והדיבורי�
, מחשבות השקר והחולשה, הצללי�, והסיגי� הרוחניי�. השפעתה
ומבצרי� לה� מקו� , והתאוה מתאחזי� בכל דברי קדושההחנופה 

, והאד� הקדוש. בתורה שלא לשמה ובמצות לש� חנופת שוא
מוצא בקרבו עיפות , שחושו הטהור לא יוכל לסבול תהפוכות כאלה

וא� שלפעמי� מוכרח . נוראה בעת שיגש לעבודתו בלתי מטוהר
דאגה מפני ה, הדבר שלא להמתי� עד ההשלמה של רוממות הרוח

של הדלדול הגמור שהלימוד והמעשה בצורתו החיצונית יסבול 
ולבושה , מכל מקו� תמיד יש מקו� לחשבו� זה, מזה באופ� נורא

שרוח הקודש העליו� איננו , הלובשת את האד� בידיעתו, פנימית
ללמוד , ולא הוא הוא הדוחפו לעבוד ולפעול, שורה בו עדיי�

, ת יזכה לברר את נטיותיוומתו� התשוקה אל קדושת אמ. ולקיי�
ותמיד יזכה , עד שתמיד יצעד ממדרגה למדרגה בדרגת טהרת הרוח

שיקח את החלק , שיותר ויותר יתעורר אצלו הצד הטהור העליו�
לשמור ולעשות כל , ללמוד וללמד ,היסודי והעקרי בנטיותיו לפעול

,עליונהeוהאהבה תהיה צרופה , באהבה' דברי תלמוד ומצות ד
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 .ושה ומאירהקד, חזקה .קדושה ומאירה, חזקה

ËÙ¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

מפני שהוא מכיר את , הצדיק האמיתי דעתו שפלה עליו לאי� שעור
בי� מצד הרע הכללי של העול� , גודל הכיעור של הרע המובלע בו

 העצ� של המהות של הצד mr בי� מצד, כל זמ� שלא נתברר כולו
היושר  וסתימת אור ,בי� מצד חלישות הרצו�, הרע שבנפשו עצמו

ומכל מקו� אינו . שאינו מאיר בחלקי� רבי� מכחותיו, והצדק
משני , בא לפומא לא גלייולפעמי� ג� ל, מראה את שפלותו בגלוי

ושלא ילקה , אחד שלא ישפל ויחלש הצד הטוב שבנפש, טעמי�
ושלא , והשני שלא יתגאה בהשפלות עצמה, כרבאdאגב הוצא 

  מפני שבוח� לבבות,קו�ומכל מ. תעורר הענוה הגלויה קנאה יתרה
a"dזוכה הוא לכל ,  יודע עד כמה השפלות הפנימית מגעת

א� על פי שמצד המניעות האמורות לא הוציא , המעלות של הענוה
, את סגולת הנפש הזאת מ� הכח אל הפועל בכל צביונה ותפארתה

והוא בכלל חשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב 
 .כאלו עשאה

Â˜‰ Í¯„˘„ , ‡Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÓ¯( 

ziniptd zeltyd zxkd 

מפני שהוא מכיר את , הצדיק האמיתי דעתו שפלה עליו לאי� שעור
בי� מצד הרע הכללי של העול� , גודל הכיעור של הרע המובלע בו

בי� מצד העצ� של המהות של הצד הרע , כל זמ� שלא נתברר כולו
, ות הרצו� וסתימת אור היושר והצדקבי� מצד חליש, שבנפשו עצמו

ומכל מקו� אינו מראה את . שאינו מאיר בחלקי� רבי� מכחותיו
, משני טעמי�, ולפעמי� ג� לבא לפומא לא גלי, שפלותו בגלוי

ושלא ילקה אגב הוצא , אחד שלא ישפל ויחלש הצד הטוב שבנפש
ושלא תעורר הענוה , והשני שלא יתגאה בהשפלות עצמה, כרבא

ומכל מקו� מפני שבוח� לבבות יודע עד כמה .  קנאה יתרההגלויה
א� על , זוכה הוא לכל המעלות של הענוה, השפלות הפנימית מגעת

פי שמצד המניעות האמורות לא הוציא את סגולת הנפש הזאת מ� 
והוא בכלל חשב לעשות , הכח אל הפועל בכל צביונה ותפארתה

 .עשאהמצוה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאלו 
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כשמרגישי� את היסורי� של מצרי שאול שעל ידי המעשי� הרעי� 
וצער מניעת , וחסרו� התורה הבא מביטול תורה, והמדות הרעות

ומה� , כל אלה ה� אש מצר� לטהר את הנשמה, הדבקות האלהית
 . יצפה אד� לישועה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ó¯Ë( 

mitxvn mixeqi 

שעל ידי המעשי� הרעי� , כשמרגישי� את היסורי� של מצרי שאול
וצער מניעת , הבא מביטול תורה, וחסרו� התורה, והמדות הרעות

ומה� , כל אלה ה� אש מצר� לטהר את הנשמה, הדבקות האלהית
 .יצפה אד� לישועה

861

„Ò˜ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

ונפשו , ורואה שאיננו כלו�, כשאד� מרגיש בעצמו ריקניות גמורה
 שועתתידע כי , מראה אפסותהלמשתוחחת בקרבו מרוב דכאותה 

וא� לפני ,  ומדה טובה מרובה ממדת פורענות.קרובה להאיר לו' ד
ומיד . לפני גדולה ואורה דכאות רוח וענוה פנימית, שבר גאו�

 לבסס מדת ענוה זו בכל מקורות הרוח י�יהאמצעיתפוס בכל 
,  במקור השלו�הבהדבק, � א� ינשא בטהרת נשמתווירומ, שבידו

 .אל חי העולמי�, באור מל� גאות לבש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '�¯( 

depre oe`kc 

ונפשו , ורואה שאיננו כלו�, כשאד� מרגיש בעצמו ריקניות גמורה
'  דישועתידע כי , מראה אפסותהומשתוחחת בקרבו מרוב דכאותה 

וא� לפני , ומדה טובה מרובה ממדת פורענות, להאיר לוקרובה 
ומיד . לפני גדולה ואורה דכאות רוח וענוה פנימית, שבר גאו�

,  לבסס מדת ענוה זו בכל מקורות הרוח שבידוהאמצעי�יתפוס בכל 
באור מל� ,  במקור השלו�בהדבק, וירומ� א� ינשא בטהרת נשמתו

 .אל חי העולמי�, גאות לבש
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 ,ועל ידי מה שעושי� כ� לש� שמי�, יש שטוב לשכח את העונות
,  בתורה וחכמה,כדי להתאמ� בעבודה בשמחה ובהרחבת הדעת

ממילא מדה , במעשיו' לשפר את העול� ולהוסי� אור ושמחת ד
ג� , ה ג� כ� כביכול בגדר שכחה"כנגד מדה נעשי� ה� אצל הקב

, הזכרו� נכפל בהטוב והקודשוכח .  זה מעשה העגל,אלה תשכחנה
 מתנוצצי� בזכרו� , וכל הטובות והמחשבות הטהורות,וכל המצות

 .זכרו� טוב לפני�, כפול

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '�¯( 

dgnye dgky 

ועל ידי מה שעושי� כ� לש� שמי� , יש שטוב לשכח את העונות
, תורה וחכמהובהרחבת הדעת ב, כדי להתאמ� בעבודה בשמחה

מדה , ממילא, במעשיו' לשפר את העול� ולהוסי� אור ושמחת ד
ג� , ה ג� כ� כביכול בגדר שכחה"נעשי� ה� אצל הקב, כנגד מדה

, וכח הזכרו� נכפל בהטוב והקודש. אלה תשכחנה זה מעשה העגל
וכל המצות וכל הטובות והמחשבות הטהורות מתנוצצי� בזכרו� 

 .זכרו� טוב לפני�, כפול
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והוא מתבהל , לפעמי� מתגלה הנפש בכל מערומי כיעורה לאד�
כי לפי גודל הכח של צד ,  רק בזה מרגיע הוא את רוחו.מהמראה

כי , כה יגדל צד היפה שבה וטהרתה, הכיעור של הנפש וטומאתה
ואחרי אשר יתגבר ויתרומ� על . את זה לעומת זה עשה האלהי�

צד היופי , וזרח לעיניו הצד הטהור, צד הכיעורחזיו� הבלהות של 
ויתנח� על כל חזו� הפלצות אשר , ועיניו יראו וינהרו, שבנפש

ואביוני אד� בקדוש ישראל , שמחה'  ויספו ענוי� בד.בעתתהו
 .יגילו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Î ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡�¯( 

itŸie xerk 

והוא מתבהל , אד�לפעמי� מתגלה הנפש בכל מערומי כיעורה ל
כי לפי גודל הכח של צד , רק בזה מרגיע הוא את רוחו, מהמראה

כי e, כה יגדל צד היפה שבה וטהרתה, הכיעור של הנפש וטומאתה
ואחרי אשר יתגבר ויתרומ� על . את זה לעומת זה עשה האלהי�

צד היופי , וזרח לעיניו הצד הטהור, חזיו� הבלהות של צד הכיעור
ויתנח� על כל חזו� הפלצות אשר , ראו וינהרוועיניו י, שבנפש

ואביוני אד� בקדוש ישראל , שמחה' ויספו ענוי� בד, בעתתהו
 .יגילו
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ידע שהגיע לו התור , כשמרגיש האד� שנהרס הרבה ברוחניות
ממה , ויותר קיי� ומפואר, יותר נעלה ונשגב,  בני� חדשתולבנ

, בסדר הגו�, אמ� בתיקו� מעשיו ודרכיוויתחזק וית, שהיה בראשונה
כי טוב , בלב מלא עז ושמחה פנימית, בחפ� טהורeבאומ� לבב 

 וילמד ,ידר� ענוי� במשפט,  על כ� יורה חטאי� בדר�,'וישר ד
 .ענוי� דרכו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÎ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡�¯( 

oipae qxd 

גיע לו התור ידע שה, כשמרגיש האד� שנהרס הרבה ברוחניות
ממה שהיה , ויותר קיי� ומפואר, יותר נעלה ונשגב,  בני� חדשלבנית

, בסדר הגו�, ויתחזק ויתאמ� בתיקו� מעשיו ודרכיו, בראשונה
כי טוב , בלב מלא עז ושמחה פנימית, בחפ� טהור, באומ� לבב

ידר� ענוי� במשפט וילמד ענוי� , על כ� יורה חטאי� בדר�' וישר ד
 .דרכו
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ונופל הוא , אי� לו איל רוחני, ריקני,כשמרגיש אד� שהוא עלוב

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÎ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·�¯(
zennexzde dlitp 

ואונופל ה,אי� לו איל רוחני, ריקני, כשמרגיש אד� שהוא עלוב
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,הביטולי�eוכל הגרעונות , ידע שאור גדול מוכ� לפניו, ומתמוטט
 של ,בי� החיוביי� בי� השליליי�,  בי� המעשיי� בי� הרוחניי�202

והרי , וכל עונותיו מעידי� עליו,  הנ� מתיצבי� לפניו,כל ימי חייו
יוצא , והוא מתרומ� ושב, מתחרט מתו� מכאובי� רבי�, והההוא ת

מאפלה לאור , מטומאה לטהרה, מעומק התהו� אל גבעת הרו�
, ובדר� יציאתו ועלייתו הרי הוא עובר מדורי חוש�. גדול

וכי ג� ', אבל הוא יודע כי רחו� וחנו� ד, שמשעממי� אותו כל כ�
מתו� נבכי תהומות אל ו. עמו' כי ד, כי יל� בגיא צלמות לא יירא רע

וחכמה וחסד , ולאור דעת יקרא ויאיר לו,  וקולו ישמע,יזעק' ד
 שמחה ,מלא חכמה, ומהרה ישוב לבצרו�, יתמכוהו ויעטרוהו

 .וגבורה

, הביטולי�, וכל הגרעונות, ידע שאור גדול מוכ� לפניו, ומתמוטט
בי� החיוביי� בי� השליליי� של כל , בי� הרוחניי�, בי� המעשיי�

והרי הוא , וכל עונותיו מעידי� עליו, ימי חייו הנ� מתיצבי� לפניו
יוצא , והוא מתרומ� ושב, מתחרט מתו� מכאובי� רבי�, תוהה

מאפלה לאור , מטומאה לטהרה, הרו�מעומק התהו� אל גבעת 
, ובדר� יציאתו ועלייתו הרי הוא עובר מדורי חוש�. גדול

וכי ג� ', אבל הוא יודע כי רחו� וחנו� ד, שמשעממי� אותו כל כ�
ומתו� נבכי תהומות אל . עמו' כי ד, כי יל� בגיא צלמות לא יירא רע

חסד וחכמה ו, ולאור דעת יקרא ויאיר לו, יזעק וקולו ישמע' ד
מלא חכמה שמחה , ומהרה ישוב לבצרו�, יתמכוהו ויעטרוהו

 .וגבורה

„˜ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

, בעת אשר ירגיש האד� נפילה מפני חולשת רוח והמעדה מוסרית
ישי� אל לבו שממעמקי התהומי� הוא צרי� לדלות מרגליות 

עוד , ויחדש כחו בגבורה ושלוה לאור עול�, וישוב ויעלה, יקרות
 .ובתקופה עולמית, וכ� הוא הדי� בדור של�. את מימי קד�ביתר ש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÎ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·�¯( 

dilre dlitp 

, מפני חולשת רוח והמעדה מוסרית, בעת אשר ירגיש האד� נפילה
ישי� אל לבו שממעמקי התהומי� הוא צרי� לדלות מרגליות 

עוד , לאור עול�, ושלוהויחדש כחו בגבורה , וישוב ויעלה, יקרות
 .ובתקופה עולמית, וכ� הוא הדי� בדור של�. ביתר שאת מימי קד�
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ותמיד משתוקק הוא בפנימיות , מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמי�
ונפשו , בבו להוציא מ� הכח אל הפועל את החוש הקדוש הזהל

, רגשתו והשגתובקרבו שוקקת להיות מקושר בדבקות אלהית לפי ה
א� על פי , והוא רוצה לעלות בתשוקה רוחנית זו תמיד מעלה מעלה

וכמה וכמה , וכמה מכשולי� מעשיי�, שיש לו כמה וכמה מניעות
מכל מקו� לא יאבד ,  תדיר בכל יו� ובכל עת ובכל שעה,ירידות

.  בנפשו אי צדיק גמור הוא א� לאואינשממנו את התוכ� של לידע 
ויכול להיות , צדיק גמור ג� כ� כמה וכמה נקודותויש במדה זו של 

מכל מקו� בעמקי , שא� על פי שבכללותו סבוהו דכיות ומצולות י�
והיא היא , נפשו מונחת עוצ� המהותיות של הצדקות הגמורה

שעל ידה הרי הוא קשור בקשר אמי� , נקודת האורה החיה האלהית
, מלא מובנהגתו ביורק היא היא תכונ� את עצ� מדר, בחיי עול�

 .'ל� יצילנו דורבות רעות צדיק ומכ

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÎ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�¯( 

zewcve zecixi 

ותמיד משתוקק הוא בפנימיות , מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמי�
ונפשו , בבו להוציא מ� הכח אל הפועל את החוש הקדוש הזהל

י הרגשתו לפ, בקרבו שוקקת להיות מקושר בדבקות אלהית
, והוא רוצה לעלות בתשוקה רוחנית זו תמיד מעלה מעלה, והשגתו

, וכמה מכשולי� מעשיי�, א� על פי שיש לו כמה וכמה מניעות
מכל מקו� , וכמה וכמה ירידות תדיר בכל יו� ובכל עת ובכל שעה

 בנפשו אי צדיק גמור הוא אינישלא יאבד ממנו את התוכ� של לידע 
, של צדיק גמור ג� כ� כמה וכמה נקודותויש במדה זו . א� לאו

מכל , ומצולות י�, ויכול להיות שא� על פי שבכללותו סבוהו דכיות
, מקו� בעמקי נפשו מונחת עוצ� המהותיות של הצדקות הגמורה

שעל ידה הרי הוא קשור , והיא היא נקודת האורה החיה האלהית
ו במלא ורק היא היא תכונ� את עצ� מדרגת, בקשר אמי� בחיי עול�

 .'רבות רעות צדיק ומכל� יצילנו ד, מובנה
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ומרירות , האד� רואה את מערומיו, כל מה שהחוש המוסרי מתחדד
עד , נפשו על ערכו המוסרי הבלתי מפותח מתגברת בקרבו

בכל זאת משכיל כל ישר לב לקבל באהבה . שלפעמי� מר לו מאד
 .יאתו למדות יקרות ותכונות זכותומב, המזקקת את האד�, תכונה זו

דניחא , אלהיו'  שברו על ד,אשרי שאל יעקב בעזרו, ועל זה נאמר
 .ה"להו לצדיקיא דמתבר� גרמייהו בגי� יקרא דקוב

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ï ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�¯-„�¯( 

wewfe zexixn 

ומרירות , האד� רואה את מערומיו, כל מה שהחוש המוסרי מתחדד
עד , שו על ערכו המוסרי הבלתי מפותח מתגברת בקרבונפ

בכל זאת משכיל כל ישר לב לקבל באהבה . שלפעמי� מר לו מאד
, ומביאתו למדות יקרות ותכונות זכות, המזקקת את האד�, תכונה זו

דניחא , אלהיו' אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ד, ועל זה נאמר
 .ה"קובלהו לצדיקיא דמתבר� גרמייהו בגי� יקרא ד
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, וחלילה לזלזל בערכה, ההכרה הסוביקטיבית ג� היא יקרה מאד
כלול הכל בכלל אל תהי רשע בפני , וביחש להתוכ� הדתי שלה

ומצד התוכ� הסוביקטיבי  כאשר נזדמ� הדבר ,mewn lkn. עצמ�
, על ערכי מוסרו ועל השקפותיו, מתמלא האד� מרורות על עצמו

כי , ידע אז ויכיר, צ� על הלח� שמחשבותיו לוחצות אותווהוא מתק
לא באו אלה הסערות בכדי לעקור את זה התוכ� שהוא כל כ� קרוב 

שהוא הגשר המעביר אותו מעולמו המצומצ� לעול� הרחב , אליו
ויתמ� ע� , אלא יחזיק במעוזו, והמלא אור וחירות של קדושה

בהסכמות , י� אומ�ובארחות החיי� הפנימיי� יחזיק ויוס, אלהיו
ואור יותר רענ� . של תשובה קרובה יתחזק להיטיב את היחושי�

מהעול� המלא חוקי� ומשפטי� ישרי� , ויותר מקי� יגלה לפניו
ומתוכ� החכמה העליונה , מזיו התורה יקבל מאורו, ותורות אמת

 יבחר ויקרב אליו ,וע� זה, יחצוב לו מחצב של השקפות ונחומי�
וחני הפנימי הפועל את פעולתו ברגשותיו את אותו המוסד הר

נחומי� , ובוקר חדש,  וכאור בקר יזרח שמש לפניו.הקרובי�
ובושת עלומיו ,  ממקור הישועה לפניו יצמחו,ותקוות חדשות

כי לא אלמ� ישראל ויהודה , וחרפת אלמנותיו לא יזכר עוד, ישכח
 .מאלהיו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Ï ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„�¯( 

minegpe zexexn 

, וחלילה לזלזל בערכה, ההכרה הסוביקטיבית ג� היא יקרה מאד
כלול הכל בכלל אל תהי רשע בפני , וביחש להתוכ� הדתי שלה

ומצד התוכ� הסוביקטיבי מתמלא האד� , כאשר נזדמ� הדבר. עצמ�
והוא מתקצ� על , ועל השקפותיו, על ערכי מוסרו, מרורות על עצמו

כי לא באו אלה , ידע אז ויכיר, חצות אותוהלח� שמחשבותיו לו
שהוא , הסערות בכדי לעקור את זה התוכ� שהוא כל כ� קרוב אליו

הגשר המעביר אותו מעולמו המצומצ� לעול� הרחב והמלא אור 
ובארחות , ויתמ� ע� אלהיו, אלא יחזיק במעוזו, וחירות של קדושה

�בה קרובה בהסכמות של תשו, החיי� הפנימיי� יחזיק ויוסי� אומ
ואור יותר רענ� ויותר מקי� יגלה . יתחזק להיטיב את היחושי�

מזיו , מהעול� המלא חוקי� ומשפטי� ישרי� ותורות אמת, לפניו
ומתוכ� החכמה העליונה יחצוב לו מחצב של , התורה יקבל מאורו
וע� זה יבחר ויקרב אליו את אותו המוסד , השקפות ונחומי�

וכאור בקר , לתו ברגשותיו הקרובי�הרוחני הפנימי הפועל את פעו
נחומי� ותקוות חדשות ממקור , ובוקר חדש, יזרח שמש לפניו

וחרפת אלמנותיו לא , ובושת עלומיו ישכח, הישועה לפניו יצמחו
 .כי לא אלמ� ישראל ויהודה מאלהיו, יזכר עוד
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יי� הזורח בח, מרגישי� את הטבעיות העליונה של אור הקודש
 .בחוש הקודש של האמונה בעומק טמיריותה, האישיי� של האד�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë ·Ï)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰�¯-Â�¯(
dxezd xe`l ytpd zwica 

הזורח בחיי� , מרגישי� את הטבעיות העליונה של אור הקודש
,בחוש הקודש של האמונה בעומק טמיריותה,האישיי� של האד�
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ודחיקת , וכל חטא ופג� יורגש על ידה, לאורה נבדקת היא הנפש
, וצער נסתר מהול בשמחה, הלב אל התשובה ממעמקי אהבה

ומנג� מאליו המו� ניגוני� חרישיי� של , וגעגוע עדי� הומה כנחל
ולפעמי� . הול� ומתגבר, דכאות lyשל רוממות ו, תוגה ושל חדוה

בודק הוא אז את , בא הרוח הגנוז וחונה על מרכזי המעשה
אז לפעמי� הנפש הלומה מרוב , העובדות בפועל בבקורתו החודרת

והעצה המכוונת במהלכי החיי� נעשית קשה , שט� של דקדוק
, אור התורה בכל המו� גילוייה', אז אי� עצה כי א� עצת ד. ועלומה
 אז היא הנר המאיר את .דקדוקיה וגדריה, ההלכותי, למודיה

לא תאמר חטא לכל אשר , על ידה הנשמה מתנחמת, המחשכי�
אל תרשע , כי א� תגעור בשט� מזה ומזה, יאמר הדמיו� חטא הוא

מאזני צדק ואבני צדק יבואו אז על ככר , הרבה ואל תהי צדיק הרבה
, � והחיי� הטהורי� והקדושי, וכל שבורי לב מתנחמי�.החיי�

, הולכי� ומתקדשי�, הולכי� ה� ומתאדרי�, העזיזי� והמאושרי�
חסד אל , והעול� מאיר בזיו תפארה, והעיני� למרו� מתנשאות

של , של טובה ושל ברכה, ובטחו� של חסד, מנהיר את הנשמה
והמו� רב של רעיונות .  בא ומפע�,חדוה ושל ישועת עולמי�

להגדיל תורה , המעוררי� לחדש כח רוחני, חדשי� לבקרי�
בא , להעמיק הגיוני סגולהולאז� שיח ספוני� , ולהאדיר חכמה

.  בסידור משוכלל מכל מעשה ומכל מפעל,ומתער� ערמות ערמות
וחבת עולמי� לכל יציר נברא הולכת , ודר� החיי� נעשית ישרה

 .וכל העול� כולו מעול� עד עול� אומר שירה חדשה, ומתרחבת

ודחיקת , וכל חטא ופג� יורגש על ידה, לאורה נבדקת היא הנפש
, חהוצער נסתר מהול בשמ, הלב אל התשובה ממעמקי אהבה

ומנג� מאליו המו� ניגוני� חרישיי� של , וגעגוע עדי� הומה כנחל
ולפעמי� בא . הול� ומתגבר, של רוממות ודכאות, תוגה ושל חדוה

בודק הוא אז את העובדות , הרוח הגנוז וחונה על מרכזי המעשה
אז לפעמי� הנפש הלומה מרוב שט� של , בפועל בבקורתו החודרת

אז . כי החיי� נעשית קשה ועלומהוהעצה המכוונת במהל, דקדוק
, למודיה, בכל המו� גילוייה, אור התורה', אי� עצה כי א� עצת ד

על , אז היא הנר המאיר את המחשכי�, וגדריה, דקדוקיה, הלכותיה
לא תאמר חטא לכל אשר יאמר הדמיו� חטא , ידה הנשמה מתנחמת

דיק ואל תהי צ, אל תרשע הרבה, כי א� תגעור בשט� מזה ומזה, הוא
וכל שבורי , מאזני צדק ואבני צדק יבואו אז על ככר החיי�, הרבה

, העזיזי� והמאושרי�, והחיי� הטהורי� והקדושי�. לב מתנחמי�
והעיני� למרו� , הולכי� ומתקדשי�, הולכי� ה� ומתאדרי�

, חסד אל מנהיר את הנשמה, והעול� מאיר בזיו תפארה, מתנשאות
של חדוה ושל ישועת , השל טובה ושל ברכ, ובטחו� של חסד

, והמו� רב של רעיונות חדשי� לבקרי�. עולמי� בא ומפע�
לאז� , להגדיל תורה ולהאדיר חכמה, המעוררי� לחדש כח רוחני

בא ומתער� ערמות ערמות , להעמיק הגיוני סגולה, שיח ספוני�
ודר� החיי� נעשית . בסידור משוכלל מכל מעשה ומכל מפעל

וכל העול� , ציר נברא הולכת ומתרחבתוחבת עולמי� לכל י, ישרה
 .אומר שירה חדשה, מעול� עד עול�, כולו
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צרי� לברר את היסוד של מניעת האפשרות להיות עסוק בעבודה 
המשוטטי� בשיא הגובה , שהיא מזדמנת לבעלי רוח עדי�, תכופה

לפעמי� באה מניעה זו מפני המהירות . של מחשבות נאצלות
ומחשק לחשק , שרעיו� רוד� רעיו�, גדולה שבהתנוצצות הנשמהה

 מפני ,ואינו יכול להתישב על מעמד קבוע, מתקלע אז האד�
אבל מזדמ� הדבר שחסרו� .  התדירה מחיל אל חיל203הליכתו

א� על פי שיש בה , טהרה ומעמק ענוה גור� את ההתנודדות הזאת
ת הבירור וכשמצר� האד� א. ג� כ� צירו� של התעלות תדירית

, אז מנוחה שלמה מתחדשת בקרבו, המדותי ע� העפיפה הנשמתית
עבודה בלתי מופרעה ומופסקה על , ונעשה מוכשר לעבודת תמיד

 .לא מצד המורד ולא מצד המעל, ידי שו� הטרדה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Ï ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê�¯( 

cinz zceare zeccepzd 

האפשרות להיות עסוק בעבודה צרי� לברר את היסוד של מניעת 
המשוטטי� בשיא הגובה , שהיא מזדמנת לבעלי רוח עדי�, תכופה

לפעמי� באה מניעה זו מפני המהירות . של מחשבות נאצלות
ומחשק לחשק , שרעיו� רוד� רעיו�, הגדולה שבהתנוצצות הנשמה

ואינו יכול להתישב על מעמד קבוע מפני הליכתו , מתקלע אז האד�
שחסרו� טהרה ומעמק , אבל מזדמ� הדבר.  אל חילהתדירה מחיל

א� על פי שיש בה ג� כ� צירו� , ענוה גור� את ההתנודדות הזאת
וכשמצר� האד� את הבירור המדותי ע� . של התעלות תדירית

ונעשה , אז מנוחה שלמה מתחדשת בקרבו, העפיפה הנשמתית
 עבודה בלתי מופרעה ומופסקה על ידי שו�, מוכשר לעבודת תמיד

 .לא מצד המורד ולא מצד המעל, הטרדה
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לפעמי� אד� צרי� להתישב בדעתו שלא להיות רדו� תמיד מחובת 
כדי שתתעלה , אלא לת� לעצמו הנחה וריוח, המעשה והתלמוד

ותתרחב בטיולה הפנימי בלשד החיי� האצורי� , נשמתו בעצמה
 ואחרי .ה והתפלהבתו� כל העבוד, בתו� כל המעשה והתלמוד

מתאמצת הנשמה לשוב ברב , שקדושת שבת יש בה, שביתה כזאת
יונקי� , שכל פרטיה יהיו רענני�, כח לעבודה רוחנית ומעשית

 .מוארה באור החיי�, ממקור החיי� של הדעת המלאה

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Ï ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Á�¯( 

dcear myl dziay 

שלא להיות רדו� תמיד מחובת , דעתולפעמי� אד� צרי� להתישב ב
כדי שתתעלה , אלא לת� לעצמו הנחה וריוח, המעשה והתלמוד

בלשד החיי� האצורי� , ותתרחב בטיולה הפנימי, נשמתו בעצמה
 ואחרי .בתו� כל העבודה והתפלה, בתו� כל המעשה והתלמוד

מתאמצת הנשמה לשוב ברב , שקדושת שבת יש בה, שביתה כזאת
יונקי� , שכל פרטיה יהיו רענני�, ית ומעשיתכח לעבודה רוחנ

 .מוארה באור החיי�, ממקור החיי� של הדעת המלאה
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 מתגבר היצר הרע ,על ידי מה שחפצי� במדות חסידות גדולות
ועל כל פני� מוציא כח רב על , והאד� מתדלדל ברוחניותו, הרבה

זה להתעלות יותר שהיה יכול להשתמש בכח , מלחמת היצר הרע
על כ� אי� אד� צרי� לחשוק לעלות במדות חסידות עליונות . ויותר

כי א� להשתוקק לעלות תמיד מעלה מעלה בדר� , שלא בהדרגה
חייב , גה היותר עליונהי ומגמת פניו תהיה לעלות למדר.הדרגה

. אד� לאמר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברה� יצחק ויעקב
 היצר הרע שיש על ידי התשוקה הכללית ועל ידי קצת התגברות

מתעוררת אצלו מדת , גה גדולהישחושק לעלות בהדרגה למדר
 .ואור החיי� מבהיק בקרבו, הגבורה שבקדושה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Ï ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Á�¯( 

dbxcda dilr 

על ידי מה שחפצי� במדות חסידות גדולות מתגבר היצר הרע 
ועל כל פני� מוציא כח רב על ,  ברוחניותווהאד� מתדלדל, הרבה

שהיה יכול להשתמש בכח זה להתעלות יותר , מלחמת היצר הרע
על כ� אי� אד� צרי� לחשוק לעלות במדות חסידות עליונות . ויותר

כי א� להשתוקק לעלות תמיד מעלה מעלה בדר� , שלא בהדרגה
ב אד� חיי, ומגמת פניו תהיה לעלות למדרגה היותר עליונה, הדרגה

ועל ידי . לאמר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברה� יצחק ויעקב
שחושק , קצת התגברות היצר הרע שיש על ידי התשוקה הכללית

מתעוררת אצלו מדת הגבורה , לעלות בהדרגה למדרגה גדולה
 .ואור החיי� מבהיק בקרבו, שבקדושה
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 . הול� לתכונת הגדלותהחלישות והחרדה ה� סימני� של מעמד
וה� מתהפכות מחלישות , אבל הגדלות עצמה היא מתעלה עליה�

ההליכה אל הגדלות אינה מניחה שו� . לגבורה ומחרדה לבטחה
והשטפי� הנפשיי� הולכי� כנהר הומה , תכונה להיות קבועה

היא , ומתו� שהנשמה רוצה תמיד בקביעות של שלו�, וזוע�
המתגלמת אצלה  ,לתי רצויהמוצאה בקרבה תמיד התגעשות ב

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÏ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ë�¯(
zelcbl dkilde dcxg 

, החלישות והחרדה ה� סימני� של מעמד הול� לתכונת הגדלות
מחלישות , וה� מתהפכות, הגדלות עצמה היא מתעלה עליה�אבל 

ההליכה אל הגדלות אינה מניחה שו� . לגבורה ומחרדה לבטחה
והשטפי� הנפשיי� הולכי� כנהר הומה , תכונה להיות קבועה

היא , ומתו� שהנשמה רוצה תמיד בקביעות של שלו�, וזוע�
המתגלמת אצלה,מוצאה בקרבה תמיד התגעשות בלתי רצויה
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 במעמקיה� של ,אבל סו� כל סו�. בתואר של חלישות וחרדה
 . שרויות ש� הגבורה והבטחה, ג� בעת שלטונ�,חלישות וחרדה זו

אבל סו� כל סו� במעמקיה� של . בתואר של חלישות וחרדה
 .חלישות וחרדה זו ג� בעת שלטונ� שרויות ש� הגבורה והבטחה

·È˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ÂË˙ 

 

, כשהוא מכניס את עצמו יותר מדאי במדת הפרטי�, האד� הגדול
, ומעלתו מתמעטת, הרי הוא מתקט�, בי� בלימוד� בי� בחרדת�

לקשר את , מתו� גדלות הנשמה, שובה מאהבהוצרי� לשוב בת
ומוב� הוא שלא יזלזל . תוכ� חיי נשמתו בעניני� גדולי� ונשגבי�

. ויוסי� תמיד אומ� וקדושה מעשית ג� כ�, חלילה בשו� פרט
וחוש המוסרי שלה חד , ההרגשה של הנשמה הגדולה עמוקה היא

ו� וא� לא תבוא הארה המענגת ומשמחת מת, הוא ונוקב עד התהו�
להסיר את האיו� של חרדת הפרטי� שאי� לה� , הסתכלות כללית

�ומתבטל על ידו מתורה , מוכרח הוא להיות נמוג ביגו� חרדתו, ק
 . שה� יקרי� מכל, וממושכלות עליוני�, להיומתפ

היצר הרע איננו מתכתש בתוכיותו של אד� כי א� על ידי הפרטי� 
,  ההופעות הכלליותוהיצר הטוב מתחזק על ידי, של התורה והמוסר

 .הבאות אחר שהנשמה מטהרת בביעור הסיגי� שבתוכה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÏ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ë�¯-Ò¯( 

zelcbde mihxtd zcxg 

, כשהוא מכניס את עצמו יותר מדאי במדת הפרטי�, האד� הגדול
, ומעלתו מתמעטת, הרי הוא מתקט�, בי� בלימוד� בי� בחרדת�

לקשר את , מתו� גדלות הנשמה, שובה מאהבהוצרי� לשוב בת
ומוב� הוא שלא יזלזל . תוכ� חיי נשמתו בעניני� גדולי� ונשגבי�

. ויוסי� תמיד אומ� וקדושה מעשית ג� כ�, חלילה בשו� פרט
חוש המוסרי שלה חד dו, ההרגשה של הנשמה הגדולה עמוקה היא

המענגת ומשמחת , וא� לא תבוא הארה, הוא ונוקב עד התהו�
שאי� , להסיר את האיו� של חרדת הפרטי�, מתו� הסתכלות כללית

�ומתבטל על ידו , מוכרח הוא להיות נמוג ביגו� חרדתו, לה� ק
היצר הרע . שה� יקרי� מכל, וממושכלות עליוני�, מתורה ומתפלה

איננו מתכתש בתוכיותו של אד� כי א� על ידי הפרטי� של התורה 
הבאות , י ההופעות הכלליותוהיצר הטוב מתחזק על יד, והמוסר

 .אחר שהנשמה מטהרת בביעור הסיגי� שבתוכה
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קטנות הרצו� שבא על ידי . כל חטא ועו� מטמא הוא את הקודש
הוא מחנק את נשמת , והמתחזק על ידי חטאת האד�, פג� המדות

האהבה נעשית חולנית . שלא תוכל לשאו� את אויר קדשה, הקודש
. עד שכל העניני� הנתלי� בה מתאחזי� רק בקטנותה, הופעוט

וכשמדברי� על דבר היתרו� המיוחד לאומה ברוחניותה ועליוניות 
ולא מצד , מתקבלי� הדברי� מצד הרפיו� הנפשי של חנופה, ענינה

 'אומ� הרוח, על כ� זאת היא ראשית החובה. רוממות אמתת�
 שמה שהוא באופ�, והתעלות המחשבה עד כדי בירור העניני�

וההמשכה אל הגדולה תהיה , מרומ� ישאר מרומ� מצד עצמו
 .בגדולת אמת 

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÏ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ò¯( 

dl ªcbl dkynde zephw 

קטנות הרצו� שבא על ידי . כל חטא ועו� מטמא הוא את הקודש
הוא מחנק את נשמת , והמתחזק על ידי חטאת האד�, פג� המדות

האהבה נעשית חולנית . לא תוכל לשאו� את אויר קדשהש, הקודש
. עד שכל העניני� הנתלי� בה מתאחזי� רק בקטנותה, ופעוטה

וכשמדברי� על דבר היתרו� המיוחד לאומה ברוחניותה ועליוניות 
ולא מצד , מתקבלי� הדברי� מצד הרפיו� הנפשי של חנופה, ענינה

ומ� הרוח א, על כ� זאת היא ראשית החובה. רוממות אמתת�
באופ� שמה שהוא , עד כדי בירור העניני�, והתעלות המחשבה

וההמשכה אל הגדולה תהיה , מרומ� ישאר מרומ� מצד עצמו
 .בגדולת אמת 
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 בלא עליה להשכלה ,כשמעייני� תמיד בתכונות הנפשיות לבד
והמדות בעצמ� , מתקטנת ההשגה,  רחבה, עולמית,שכלית חפשית

 אמנ� הרבה .והמושגי� מתזערי� בצורת מספר קט�, טמצמותמצ
אבל תמיד צריכי� להשתדל לעלות , רכוש שואבי� מקטנות כזאת

 .למקו� הגודל והגיאות האלהית, למרחב

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÏ ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ò¯( 

mibyenae zecna ohw xtqn 

 להשכלה כשמעייני� תמיד בתכונות הנפשיות לבד בלא עלייה
והמדות בעצמ� , מתקטנת ההשגה, שכלית חפשית עולמית רחבה

 אמנ� הרבה .והמושגי� מתזערי� בצורת מספר קט�, מצטמצמות
אבל תמיד צריכי� להשתדל לעלות , רכוש שואבי� מקטנות כזאת

 .והגיאות האלהית, למקו� הגודל, למרחב
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, י� ועונקת גבהי מרומי�שהיא חובקת מרחב, הנשמה הגדולה
כשהיא עוזבת את , שתכנ� עולה הוא מעל למושג המוסר והמדות

והיא הולכת , כחה כשל, מרומיה ומתכווצת א� בתוכ� המדותי
ותשוקה מטל , עד אשר תתגבר בתשובה עליונה, ומתטשטשת

 .שהמוסר יסתע� ממנה מאליו, העליו� של החכמה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ó ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"˜ÓÚ ‚  '‡Ò¯( 

zecnd xqenl lrn 

, שהיא חובקת מרחבי� ועונקת גבהי מרומי�, הנשמה הגדולה
כשהיא עוזבת את , שתכנ� עולה הוא מעל למושג המוסר והמדות

והיא הולכת , כחה כשל, מרומיה ומתכווצת א� בתוכ� המדותי
ותשוקה מטל , עד אשר תתגבר בתשובה עליונה, ומתטשטשת

 .וסר יסתע� ממנה מאליושהמ, העליו� של החכמה
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כדי , כש� שצריכי� להעלות את המדות והמחשבות הרעות לשרש�
, כ� צריכי� להעלות את המדות והמחשבות הקטנות, לתקנ� ולמתק�

למקור ,  אבל אינ� במעלה גדולה ומאירה,א� על פי שה� טובות
ית המדות  לעול� כולו בעלי�שמועילי וכש� .שרש� להאיר�

 לעול� על ידי �ומטיבי �מועיליכ� יותר , �ÂÏÂÙ˙‰והמחשבות 
. העלאת� של המדות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה

 אינה פוסקת בכל עת ,ומדה זו של העלאת דברי� קטני� לגדלות
שצדיקי� גמורי� באי� על ידה ,  והיא התשובה הגמורה,ובכל שעה

 . בהלהיות עולי� במעלות בעלי תשו
שהרע , כש� שצריכי� להעלות את המחשבות והמדות הנפולות

שאז רואי� שה� הנ� , למקור שרש� בקודש, והכיעור ניכר בה�
כ� צרי� לרומ� את , באמת מחשבות נשגבות ומדות טובות

, גהיאלא שה� עומדות בתחתית המדר, המחשבות שה� כשרות
אל רו� , שהרע והתוהו מחובר עמ� א� על פי שה� פונות לקדושה

שהיא מכוונת רק אל הטוב , המעלה של האצילות האידיאלית
עד שההתרוממות הולכת וגדלה עד , הגמור והישרנות המוחלטת

 .שהקודש הטהור מושל בו בגבורתו, העול� העליו�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Ó ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ò¯( 

zelcbl zephwd z`lrd 

כדי , חשבות הרעות לשרש�כש� שצריכי� להעלות את המדות והמ
, כ� צריכי� להעלות את המדות והמחשבות הקטנות, לתקנ� ולמתק�

למקור , א� על פי שה� טובות אבל אינ� במעלה גדולה ומאירה
 לעול� כולו שמועילי�וכש� . dlecb ly xe`aלהאיר� e, שרש�

 ומטיבי� מועילי�כ� יותר , ‰‚„ÂÏÂ˙בעליית המדות והמחשבות 
כשעולות , העלאת� של המדות והמחשבות הקטנותלעול� על ידי 
ומדה זו של העלאת דברי� קטני� לגדלות אינה . לאורה גדולה

שצדיקי� , והיא התשובה הגמורה. פוסקת בכל עת ובכל שעה
כש� . גמורי� באי� על ידה להיות עולי� במעלות בעלי תשובה

שהרע והכיעור , שצריכי� להעלות את המחשבות והמדות הנפולות
שאז רואי� שה� הנ� באמת , למקור שרש� בקודש, יכר בה�נ

כ� צרי� לרומ� את המחשבות שה� , מחשבות נשגבות ומדות טובות
שהרע והתוהו מחובר , אלא שה� עומדות בתחתית המדרגה, כשרות

אל רו� המעלה של האצילות , א� על פי שה� פונות לקדושה, עמ�
 והישרנות שהיא מכוונת רק אל הטוב הגמור, האידיאלית
, עד שההתרוממות הולכת וגדלה עד העול� העליו�, המוחלטת

 .שהקודש הטהור מושל בו בגבורתו
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, ותמתעל כל המדות . הכל מתעלה,כשמחשבי� בעניני האלהות

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Ó ˘Ù�‰ ˙Â„Ó ˙¯‰Ë)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ò¯-„Ò¯(
mlerde zecnd daygnd 

,מתעלי�כל המדות, חשבי� בעניני האלהות הכל מתעלהכשמ
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והעולמות כול� ,  של המדות�עילוייוהמעשי� מתעלי� על ידי 
, בזיו האלהות המתגלה על חיי המחשבהמתעלי� מרוב עונג הגנוז 

וזאת היא מדת� של .  לכל היקו� כולו, על ידי צינורות החיי�,ומש�
המשפיעות חיי� , צדיקי� מקיימי העול� במחשבותיה� הקדושות

, וה� מתעלי� בעליוניות גדולה מכל העול�. לכל החיי� כול�
המזלת , ומעלי� את העול� ואת כל באי עול� בעליית מחשבת�

ומה שאי� שו� אד� משיג את כח� של . לשד של חיי עול� על הכל
וה� הנ� נשמת , אי� יפעת זיו� נגרעת מאומה, גבורי כח אלה

הכוללת בקרבה בצורה ,  וחיי� ה� במלא האהבה האלהית.החיי�
באי� צור� של הקטנת דעה וירידה , כללית את כל פרטי היש

ל כל ר� ועל כל כי ממרומיה� ה� מופיעי� אור ע, לתהומותיה�
 . וממדת קונ� יש בה�, שפל

והיא חודרת יותר בתו� , כל מה שהמחשבה האלהית מתגברת באד�
היא מזככת את כל מדותיו ואת כל מעשיו בזיכו� עליו� , עצמיותו

שאי� כל הזיקוקי� הבאי� מאיזו הופעה מוסרית אחרת , כזה
ו  בעליית.הוא באמת יסוד עול�' הצדיק אוהב ד. מתדמי� לה

 ,והוא מרגיש את עילוי העול� כולו מתוכו, העול� כולו מתעלה
 . ומנשמתו יבי�, מבשרו יחזה, מקרבו

הזוהר שיש בכל פעולה וכל עני� בהיותו מואר באור האלהי הוא 
וכל מה שהופעת . ומרוה כל טוב, מגביר מעד�,  מקדש,מרומ�

כל ,  על ידי התגברות המחשבה במרומי הקודש,הקודש מתגברת
 זהרוריות עליוניות י�מופיעמכל המצות , וצות הטוב מתגדלי�נצ

ומכל , מרנינות לב ומשמחות נפש בזיו חיי נצח שלה�, נפלאות
שכולו , מתגלה הוד נחמד, מכל תנועה וכל כוס� לב, מעשה עולמי

 ,וכל מה שהוא מתעלה על ידי מחשבת� של צדיקי�. אומר כבוד
עול� כולו הבא על ידי ואי� ק� לאושר ה. הוא עולה ביקר שגיא

שחבת החיי� שלה� היא חבת , הרחבת הלב של צדיקי� עליוני�
, הנובעת מכליו� נפש בגבורה ועז למקור חיי החיי� כול�, קודש

 . הוד בית חיינו204,כסא כבוד מרו� מראשו� מקו� מקדשנו

והעולמות כול� ,  של המדותעילויי�והמעשי� מתעלי� על ידי 
המתגלה על חיי , מרוב עונג הגנוז בזיו האלהות, מתעלי�

וזאת היא . ומש� על ידי צינורות החיי� לכל היקו� כולו, המחשבה
, ותמדת� של צדיקי� מקיימי העול� במחשבותיה� הקדוש

וה� מתעלי� בעליוניות גדולה . המשפיעות חיי� לכל החיי� כול�
בעליית , ואת כל באי עול�, ומעלי� את העול�, מכל העול�

ומה שאי� שו� אד� . המזלת לשד של חיי עול� על הכל, מחשבת�
, אי� יפעת זיו� נגרעת מאומה, משיג את כח� של גבורי כח אלה

הכוללת , א האהבה האלהיתוחיי� ה� במל, וה� הנ� נשמת החיי�
באי� צור� של הקטנת דעה , בקרבה בצורה כללית את כל פרטי היש

, כי ממרומיה� ה� מופיעי� אור על כל ר�, וירידה לתהומותיה�
כל מה שהמחשבה האלהית . וממדת קונ� יש בה�, ועל כל שפל

היא מזככת את , והיא חודרת יותר בתו� עצמיותו, מתגברת באד�
שאי� כל הזיקוקי� , בזיכו� עליו� כזה, ת כל מעשיוכל מדותיו וא

' הצדיק אוהב ד. הבאי� מאיזו הופעה מוסרית אחרת מתדמי� לה
והוא מרגיש , בעלייתו העול� כולו מתעלה, הוא באמת יסוד עול�

. ומנשמתו יבי�, מבשרו יחזה, את עילוי העול� כולו מתוכו מקרבו
אר באור האלהי הוא הזוהר שיש בכל פעולה וכל עני� בהיותו מו

וכל מה שהופעת . ומרוה כל טוב, מגביר מעד�, מרומ� מקדש
כל , הקודש מתגברת על ידי התגברות המחשבה במרומי הקודש

 זהרוריות עליוניות מופיעותמכל המצות , נצוצות הטוב מתגדלי�
ומכל , מרנינות לב ומשמחות נפש בזיו חיי נצח שלה�, נפלאות

שכולו , מתגלה הוד נחמד,  וכל כוס� לב,מכל תנועה, מעשה עולמי
וכל מה שהוא מתעלה על ידי מחשבת� של צדיקי� . אומר כבוד

הבא על ידי , ואי� ק� לאושר העול� כולו. הוא עולה ביקר שגיא
שחבת החיי� שלה� היא חבת , הרחבת הלב של צדיקי� עליוני�

, הנובעת מכליו� נפש בגבורה ועז למקור חיי החיי� כול�, קודש
 .הוד בית חיינו, כסא כבוד מרו� מראשו� מקו� מקדשנו
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שהדר� הממוצע הוא דר� החיי� המאושרי� הראויי� , אמת הדבר
והודעת לה� את הדר� , ברוח התורה' וזאת היא עצת ד, לכל אד�

מכל . חייה�את הדר� זו בית , ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו�
שיחידי� ימצאו בעול� , מקו� טבע הסגולה הנשמתית הוא נות�

שההסתכלות העליונה וחיי הפרישות הקיצונית ע� הטהרה 
להאיר , כדי לכבוש דר� לעול� כולו, המופלגה היא נאותה לה�

ואלה הגדולי� מוצאי� בתכנ� הקיצוני את אותה . נתיבות עולמי�
הרבה ממה שמוצאי� אות� יותר , שביעת החיי� והאושר המלא

על כ� יחידי סגולה . רוב בני אד� בלכת� בדר� הממוצע הראוי לה�
זאת היא ג� כ� מכלל תוכ� קדושת ישראל , בעלי חסידות מופלגה

 לפעמי� דוקא אלה הענקי� ה� , ובמאפל הגלות.שימצאו בעול�
וישימו לנו מעקשי� , ה� אשר האירו לנו את כל חשכת החיי�

 . כי� לאורומחש, למישור
לא יוכלו לדמות , להשגת רזי תורה, לקדושה, המסוגלי� לחסידות

 דרכי חייה� צריכי� להיות בדר� יותר .את עצמ� לרוב בני אד�
מובדלות ,  מחשבותיה� מוכרחות להיות נטויות למעלה.עליו�

ובזה ה� עושי� טובה לכל . מעסקי חול ופונות תמיד אל הקודש
, של קדושה ושל מנוחה, ושרמרבי� בו שפע של א, העול�

ובהניח� את . מחממי� את הלבבות ומאירי� את הנשמות בסגולת�
.  מתפשטת נפילה רוחנית בעול� כולו,ידיה� ומתרפי� ממעלת�

מכל , וא� על פי שדרכ� הקודש צריכה להיות בקיצוניות וחומרות
ולדעת עת , מקו� צריכי� ג� ה� להיות מעורבי� בדעת ע� הבריות

� להגביר את תוכ� החיי� ואת דעת העול� העמוקה ,לכל חפ
ואז יהיו , את ההתקרבות והריעות המדינית ברוח� ונפש�, בקרב�

ומדותיה� , ותיקו� העול� יהיה ראוי לבא על ידיה�, שלמי� באמת
ופאר רוח הקודש יחול , האנושיות יתפארו ויתעלו בתכלית הטוב

 .עליה� בנעימות וחדוה
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הראויי� , המאושרי�, שהדר� הממוצע הוא דר� החיי�, אמת הדבר
והודעת לה� את הדר� , ברוח התורה' וזאת היא עצת ד, לכל אד�

xy`את הדר� זו בית חייה�,  ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו� .
ימצאו שיחידי� , מכל מקו� טבע הסגולה הנשמתית הוא נות�

וחיי הפרישות הקיצונית ע� הטהרה , שההסתכלות העליונה, בעול�
להאיר , כדי לכבוש דר� לעול� כולו, היא נאותה לה�, המופלגה

ואלה הגדולי� מוצאי� בתכנ� הקיצוני את אותה . נתיבות עולמי�
יותר הרבה ממה שמוצאי� אות� , והאושר המלא, שביעת החיי�

על כ� יחידי סגולה . צע הראוי לה�רוב בני אד� בלכת� בדר� הממו
זאת היא ג� כ� מכלל תוכ� קדושת ישראל , בעלי חסידות מופלגה

ובמאפל הגלות לפעמי� דוקא אלה הענקי� ה� ה� , שימצאו בעול�
, וישימו לנו מעקשי� למישור, אשר האירו לנו את כל חשכת החיי�

, להשגת רזי תורה, לקדושה, המסוגלי� לחסידות. ומחשכי� לאור
דרכי חייה� צריכי� , לא יוכלו לדמות את עצמ� לרוב בני אד�

מחשבותיה� מוכרחות להיות נטויות , להיות בדר� יותר עליו�
ובזה ה� . מובדלות מעסקי חול ופונות תמיד אל הקודש, למעלה

, של קדושה, מרבי� בו שפע של אושר, עושי� טובה לכל העול�
.  את הנשמות בסגולת�ומאירי�, מחממי� את הלבבות, ושל מנוחה

ובהניח� את ידיה� ומתרפי� ממעלת� מתפשטת נפילה רוחנית 
, וא� על פי שדרכ� הקודש צריכה להיות בקיצוניות. בעול� כולו

מכל מקו� צריכי� ג� ה� להיות מעורבי� בדעת ע� , וחומרות
ואת דעת , להגביר את תוכ� החיי�, ולדעת עת לכל חפ�, הבריות

את ההתקרבות והריעות המדינית ברוח� , העול� העמוקה בקרב�
ותיקו� העול� יהיה ראוי לבא על , ואז יהיו שלמי� באמת, ונפש�
ופאר , ומדותיה� האנושיות יתפארו ויתעלו בתכלית הטוב, ידיה�

 .רוח הקודש יחול עליה� בנעימות וחדוה
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ד הוא מא, יש שעות שאד� חש שנכנס רוחו כולו בקרבו פנימה
הוא , העול� החיצוני איננו פועל עליו מאומה, מרוכז אז בעצמיותו

 ,א� יבא אחד ויבקרהו מבחו�. קשור בעומק ההתבודדות הפנימית
,  הוא יוכל לדו� עליו הרבה מצדו השלילי.לא ידע את העשוי ברוחו

כל , ואי� שהכל, אי� שהוא מתרחק מ� הבריות, אי� שאיננו חברותי
 הוא ,ובאמיתיות רוחו בקרבו. הכל מוזר לו, העול� וכל החיי�

 . טוב לו מאד, בפנימיותו טוב.מרגיש הרמוניה גדולה ואחודה
והוא , שרוי הוא אז בתוכו, השקט הנכס� שכל העול� רוד� אחריו

ויש לשער שהנקודה החיה העזיזה . באמת יושב אז ברומו של עול�
ה שכל  פועלת היא בלא יודעי� על הסביבה יותר ממ,שבתוכו

וכמו שהדבר נוהג באיש . אגיטציה רעשנית יכולה לפעול ולעשות
 כשרוח ישראל מתכנס יפה . נוהג הדבר באומה בשלמותה,יחידי

 בונה הוא אז . הרי הוא מרגיש שלמות עליונה בקרבו,בפנימיותו
אבל רוחו בפנימיותו , אינו רוד� להיות הומה ושואג בעול�, עולמו

ואז פועל הוא , והוא יודע את כחו, קהחייו פועמי� בחז, מתרענ�
, עת הבני� ההולכת כעת להתגלות. בעול� על ידי מה שפועל בעצמו

כשאי� ההצעות . אפשר הדבר להתחל� בי� נטיה לנטיה. טרופה היא
, � לברר את האושר של הגברת הרוח הפנימי ושל אושר הריכוזידי

קש משוטטת לב, אז המחשבה משוטטת תמיד רק בעול� החיצוני
כעת העבודה דרושה להחיות הרבה את רוח . אושר ואינה מוצאה

, בי� הפנימיי� בי� החיצוניי�, להשתמש בכל הכחות, ישראל פנימה
 וההערות תלכנה עד כדי הרגשה של הוד .לצור� ריכוז הרוח

 .וירא מנוחה כי טוב, המנוחה הפנימית
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מאד הוא , יש שעות שאד� חש שנכנס רוחו כולו בקרבו פנימה
הוא , העול� החיצוני איננו פועל עליו מאומה, מרוכז אז בעצמיותו

א� יבא אחד ויבקרהו מבחו� . קשור בעומק ההתבודדות הפנימית
, הוא יוכל לדו� עליו הרבה מצדו השלילי, לא ידע את העשוי ברוחו

כל , ואי� שהכל, אי� שהוא מתרחק מ� הבריות, אי� שאיננו חברותי
ובאמיתיות רוחו בקרבו הוא . הכל מוזר לו, העול� וכל החיי�

, בפנימיותו טוב טוב לו מאד, מרגיש הרמוניה גדולה ואחודה
והוא , שרוי הוא אז בתוכו, שכל העול� רוד� אחריו, השקט הנכס�

יה העזיזה ויש לשער שהנקודה הח. באמת יושב אז ברומו של עול�
שבתוכו פועלת היא בלא יודעי� על הסביבה יותר ממה שכל 

וכמו שהדבר נוהג באיש . אגיטציה רעשנית יכולה לפעול ולעשות
כשרוח ישראל מתכנס יפה , יחידי נוהג הדבר באומה בשלמותה

בונה הוא אז , בפנימיותו הרי הוא מרגיש שלמות עליונה בקרבו
אבל רוחו בפנימיותו , ואג בעול�אינו רוד� להיות הומה וש, עולמו

ואז פועל הוא , והוא יודע את כחו, חייו פועמי� בחזקה, מתרענ�
ההולכת כעת , עת הבני�. על ידי מה שפועל בעצמו, בעול�

. אפשר הדבר להתחל� בי� נטיה לנטיה. טרופה היא, להתגלות
כשאי� ההצעות די� לברר את האושר של הגברת הרוח הפנימי ושל 

, אז המחשבה משוטטת תמיד רק בעול� החיצוני, כוזאושר הרי
כעת העבודה דרושה להחיות . משוטטת לבקש אושר ואינה מוצאה

בי� הפנימיי� , להשתמש בכל הכחות, הרבה את רוח ישראל פנימה
וההערות תלכנה עד כדי הרגשה , לצור� ריכוז הרוח, בי� החיצוניי�

 .וירא מנוחה כי טוב, של הוד המנוחה הפנימית
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 .צרי� הוא יותר לחפש את עצמו, כל מה שהאד� הוא יותר גדול
עד שהוא צרי� , יותר מסתתרת היא מהכרתו נשמתו העמוקה

, בהתעמקות המחשבה, בהתעלות הרעיו�, להרבות בהתבודדות
על ידי , עד שסו� כל סו� תתגלה אליו נשמתו, בהשתחררות הדעה

יתעלה מכל , ואז ימצא את אשרו. יההזרחת קצת מזיוי אור
בזה שישתוה ויתאחד ע� כל , ויתרומ� על כל מעשי�, ההשפלות

עד , ובזה שישתפל עד לכדי הנמכת הרוח היותר קיצונה, המעשי�
עד , ואנכי תולעת ולא איש, לכדי ביטול הצורה הדמיונית הפרטית

של אז יכיר את כל זיק . ואנחנו מה ,לכדי ביטול היש בעומק עצמו
 והכל יקב� ,המשוטט בכל מקו� שהוא, את כל ברק של יושר, אמת
ואור השלו� ועז הגבורה ,  קנאה ותחרות,בלא שו� שנאה, אליו

וחשק המפעל , הוד הרחמי� ופאר האהבה עליו יזרח, עליו יופיע
תשוקת הדממה והרו� , שקיקת היצירה וההתעודדות, והעבודה

 .דשוהיה קו, יחדו יתאגדו ברוחו, הפנימי
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, צרי� הוא יותר לחפש את עצמו, כל מה שהאד� הוא יותר גדול
עד שהוא צרי� , יותר מסתתרת היא מהכרתו נשמתו העמוקה

, בהתעמקות המחשבה, בהתעלות הרעיו�, להרבות בהתבודדות
על ידי , ה אליו נשמתועד שסו� כל סו� תתגל, בהשתחררות הדעה

יתעלה מכל , ואז ימצא את אשרו. הזרחת קצת מזיוי אוריה
בזה שישתוה ויתאחד ע� כל , ויתרומ� על כל מעשי�, ההשפלות

עד , ובזה שישתפל עד לכדי הנמכת הרוח היותר קיצונה, המעשי�
עד , ואנכי תולעת ולא איש, לכדי ביטול הצורה הדמיונית הפרטית

אז יכיר את כל זיק של . ואנחנו מה ,עומק עצמולכדי ביטול היש ב
והכל יקב� . המשוטט בכל מקו� שהוא, את כל ברק של יושר, אמת
ואור השלו� ועז הגבורה עליו , בלא שו� שנאה קנאה ותחרות, אליו

וחשק המפעל , ופאר האהבה עליו יזרח, הוד הרחמי�, יופיע
והרו� תשוקת הדממה , שקיקת היצירה וההתעודדות, והעבודה

 .והיה קודש, יחדו יתאגדו ברוחו, הפנימי
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. מוכרח הוא להתבודד הרבה, האד� שנשמתו מאירה בקרבו
המגושמי� על פי רוב נגדו ג� , החברה התדירית של אנשי� אחרי�

 ומתו� ,מעממת את אורה הבהיר של נשמתו העליונה, ברוחניות�
ובמקו� ההטבה שהיה יכול להיטיב , תכ� פעולתו החשובה מתמעט

שג� אז , להחברה על ידי התבודדותו והרחקתו ממנה ברוב הזמני�
להתפלל , ונגד פניו יהיה כל הדור כולו, יש שיחש הרוחני לא יפסק

 יגרו� לה נפילה � את אוצר הטוב שבה�, ולצייר את עילוי�, בעד�
ותו בקרבת� מפני ההאפלה שהיא מאפילה את רוחני, על ידי נפילתו

 שנראה ,וצרי� תלמיד חכ� שיעשה עצמו כענק זה לצואר, המטרדת
 . ואינו נראה

את הפגישה של אנשי� שרויי� בכל , קשה מאוד לסבול את החברה
שהאישיות השקועה במהלכי� רוחניי� , מהות� בעול� אחר לגמרי

ומכל . אי� לה מגע שמה, בשאיפות מוסריות גבוהות, אציליי�
השפעתו .  דוקא הוא מצחצח את האד� ומעלהו סבל זה,מקו�

שבאה דוקא ע� הפגישה , הרוחנית של האד� הנעלה על הסביבה
מעלה ח� של קודש וחופש על כל , מטהרת את הסביבה, התדירית

 והאצילות הזאת של ח� קודש זה חוזרת אחרי כ� ,מי שבא במגעו
והרי הוא נעשה  ,בצורה יותר איתנה ופועלת על המשפיע עצמו

שהיא מדה יותר רוממה מהתוכ� , מלא אצילות וקדושה, חברותי
שהיא גורלו הטבעי של האד� שעסקי , המקודש העומד בבדידותו

 .הרוח העליוני� ה� יסוד חייו

˘„Â˜‰ Í¯„ , „ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ú¯-·Ú¯( 

zeizexage zecceazd 

. מוכרח הוא להתבודד הרבה, שנשמתו מאירה בקרבו, האד�
המגושמי� על פי רוב נגדו ג� , דירית של אנשי� אחרי�החברה הת
ומתו� . מעממת את אורה הבהיר של נשמתו העליונה, ברוחניות�

ובמקו� ההטבה שהיה יכול להיטיב , כ� פעולתו החשובה מתמעטת
שג� אז , להחברה על ידי התבודדותו והרחקתו ממנה ברוב הזמני�

, כל הדור כולוונגד פניו יהיה , יחש הרוחני לא יפסקdיש ש
יגרו� , את אוצר הטוב שבה�, ולצייר את עילוי�, להתפלל בעד�

מפני ההאפלה שהיא מאפילה את , לה נפילה על ידי נפילתו
וצרי� תלמיד חכ� שיעשה עצמו כענק , רוחניותו בקרבת� המטרדת

את , קשה מאוד לסבול את החברה. זה לצואר שנראה ואינו נראה
, כל מהות� בעול� אחר לגמריהפגישה של אנשי� שרויי� ב

בשאיפות , שהאישיות השקועה במהלכי� רוחניי� אציליי�
ומכל מקו� סבל זה דוקא הוא . אי� לה מגע שמה, מוסריות גבוהות

השפעתו הרוחנית של האד� הנעלה על . מצחצח את האד� ומעלהו
, מטהרת את הסביבה, שבאה דוקא ע� הפגישה התדירית, הסביבה

והאצילות הזאת .  וחופש על כל מי שבא במגעומעלה ח� של קודש
של ח� קודש זה חוזרת אחרי כ� בצורה יותר איתנה ופועלת על 

, מלא אצילות וקדושה, והרי הוא נעשה חברותי ,המשפיע עצמו
שהיא , שהיא מדה יותר רוממה מהתוכ� המקודש העומד בבדידותו

 .יושעסקי הרוח העליוני� ה� יסוד חי, גורלו הטבעי של האד�
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לפעמי� יש שהציורי� האידיאליי� אינ� יכולי� לפרח ולהתרחב 
מפני הקישור הנפשי שברצו� אל ההדרכה הכללית של ,כראוי לה�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ú¯( 

zeaxwzde zelcazd 

ולהתרחב , לפעמי� יש שהציורי� האידיאליי� אינ� יכולי� לפרח
מפני הקישור הנפשי שברצו� אל ההדרכה הכללית של, כראוי לה�
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על כ� יולד הכרח פנימי להתבדל התבדלות מוחלטה מכל , ההמו�
אבל זאת ההתרחקות מהשדרות ההמוניות . השדרה ההמונית

שהיא מצויה אצל , א גורמת החלשה טבעית הי,ורוחניותיה�
שה� צריכי� להוסי� אומ� נפשי אצל� על ידי , העסקני� הרוחניי�

 .ההול� אחרי טבעו, השפעה שה� מקבלי� מהתו� הפשוט ההמוני
יש בה� הרבה נטיות , וע� כל הגסות וחשכת הדעת שיש בה�

יות להיות לבסיסי� גדולי� להמעמד ישה� ראו, קדושות איתנות
ומתו� אלה שני המשפטי� המתנגדי� זה . וחני של אצילי הדעתהר

, צרי� החושב האציל להיות עומד באמצעית� של שתי הנטיות, לזה
, שבזה יעלה בידו הזו� הרעיוני מצד אחד, ההתבדלות וההתקרבות

 .והאיתנות הטבעית שיש בהתו� והרעננות הפשוטה מצד שני

על כ� יולד הכרח פנימי להתבדל התבדלות מוחלטה מכל , ההמו�
אבל זאת ההתרחקות מהשדרות ההמוניות . השדרה ההמונית

שהיא מצויה אצל ,  החלשה טבעיתורוחניותיה� היא גורמת
שה� צריכי� להוסי� אומ� נפשי אצל� על ידי , העסקני� הרוחניי�

, ההול� אחרי טבעו, השפעה שה� מקבלי� מהתו� הפשוט ההמוני
יש בה� הרבה נטיות , וע� כל הגסות וחשכת הדעת שיש בה�

שה� ראויות להיות לבסיסי� גדולי� להמעמד , קדושות איתנות
המתנגדי� זה , ומתו� אלה שני המשפטי�. אצילי הדעתהרוחני של 

, צרי� החושב האציל להיות עומד באמצעית� של שתי הנטיות, לזה
, שבזה יעלה בידו הזו� הרעיוני מצד אחד, ההתבדלות וההתקרבות

 .שיש בהתו� והרעננות הפשוטה מצד שני, והאיתנות הטבעית
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בא מתו� ההתפרצות ,  על ידהÓ˙‚·¯‰קודש  ורוח ה,יתרו� השתיקה
שדורש להתפשטותו והרחבתו , הפנימית שבאה מתו� מעי� הנשמה

 וחמורה היא ההתבודדות הפנימית 205.מגרש גדול מבלי מעיק
 אז יוצרת היא ,ודורשת היא שגשוגה בלא שו� הפרעה בעול�, מאד

י� פאר החי, ואור הרוחני,  הפנימי,את ערכיה וגווניה מכחה התוכי
 הרי הוא , והדיבור הבא אז. מתגברי� והולכי�,וגבורת� היסודית

ממה שכבר מטושטש ,  בנטילתו מהיש�,מפריע בכחו הבניני
השוקק לחידוש , ונות� על הזר� המעיני, מוגבל ומצומצ�, ומאופל

יש ג� , ודוגמת השתיקה הדבורית לעומת המחשבה. וטריות חדשות
, המחשבה היותר נעלמהכשבא תורה של , כ� דומיה מחשבתית

 זו למעלה ,גותיוהולכי� ה� הדברי� במדר. היותר פאורה ועליונה
כל תנועה והתגבהות , המצה היא משתקת את כל שאו� חיצוני. מזו

 ובא זה בהתאמה ,מאלמת את הזרמי� החיצוני�, במערכת החיי�
ומתבטא הוא בקול , לעומק רז הדומיה, ומורא גדול, לגילוי שכינה

 .כזיתא פסחא והלילא פקע אגרא, דומיה מתאחזת בושה, אדיר

˘„Â˜‰ Í¯„ , Â ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ú¯( 

zinipt zecceazde dwizy 

בא מתו� ההתפרצות ,  על ידה‰Á˙Ó·¯יתרו� השתיקה ורוח הקודש 
שדורש להתפשטותו , שבאה מתו� מעי� הנשמה, הפנימית

דות וחמורה היא ההתבוד, והרחבתו מגרש גדול מבלי מעיק
אז . ודורשת היא שגשוגה בלא שו� הפרעה בעול�, הפנימית מאד

, ואור הרוחני, יוצרת היא את ערכיה וגווניה מכחה התוכי הפנימי
 והדיבור הבא אז .פאר החיי� וגבורת� היסודית מתגברי� והולכי�

ממה שכבר , הרי הוא מפריע בכחו הבניני בנטילתו מהיש�
, ונות� על הזר� המעיני, מוגבל ומצומצ�, מטושטש ומאופל

לעומת , ודוגמת השתיקה הדבורית. השוקק לחידוש וטריות חדשות
כשבא תורה של המחשבה , יש ג� כ� דומיה מחשבתית, המחשבה

והולכי� ה� הדברי� . היותר פאורה ועליונה, היותר נעלמה
, היא משתקת את כל שאו� חיצוני, המצה. במדרגות זו למעלה מזו
מאלמת את הזרמי� ,  במערכת החיי�כל תנועה והתגבהות

לעומק רז , ומורא גדול, ובא זה בהתאמה לגילוי שכינה. החיצוני�
כזיתא , שהדומיה מתאחזת בו, ומתבטא הוא בקול אדיר, הדומיה

 .פסחא והלילא פקע איגרא
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, מכל אשר הגיגי� עליוני�, השתיקה נתבעת בעומק הנשמה
הנ� קבועי� ,  ה� ממעל לחוג המבטא של האד�שבעצמ� עומדי�

, כשבעל המחשבה הדוממת עוסק בדממתו הנשגבה. בתוכיותו
 בשיא י�מתנשאשירות נשגבות , עולמות רבי� הולכי� ונבני�

וגבורה עליונה בעד� קודש מתרוממת על כל ספירותיו , �קדש
השתיקה המלאה חיי� מאצרת את הוד החכמה אל . הרוחניות

 בכל ,� הרוחני והמעשי הול� ומתגלה בחידור עצו�העול. תוכה
שכרמי , אל החכ� העליו�, יקי�יבכל קויה� היותר מדו, פרטיה�

זאת היא . גי� בהסיג של שתיקה היפה לחכמי�ימטעיו הנ� מסוי
קול , ועל האש, הרעש, המתעלה בהודה על הרוח, הדממה העליונה

 .עובר' דממה דקה והנה ד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ê ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ú¯( 

dpeilr dnnc 

, מכל אשר הגיגי� עליוני�, השתיקה נתבעת בעומק הנשמה
הנ� קבועי� , שבעצמ� עומדי� ה� ממעל לחוג המבטא של האד�

, כשבעל המחשבה הדוממת עוסק בדממתו הנשגבה. בתוכיותו
 בשיא מתנשאותשירות נשגבות , עולמות רבי� הולכי� ונבני�

בעד� קודש מתרוממת על כל ספירותיו וגבורה עליונה , קדש�
מאצרת את הוד החכמה אל , המלאה חיי�, השתיקה. הרוחניות

העול� הרוחני והמעשי הול� ומתגלה בחידור עצו� בכל . תוכה
שכרמי , אל החכ� העליו�, בכל קויה� היותר מדויקי�, פרטיה�

זאת היא . מטעיו הנ� מסויגי� בהסיג של שתיקה היפה לחכמי�
קול , ועל האש, הרעש, המתעלה בהודה על הרוח, ליונההדממה הע
 .עובר' והנה ד, דממה דקה
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הירוס גדול בא במערכי הרוח כשמופיע האור הפנימי של עת 
 בכל הוד כבודה ובכובד ,והאילמות הקדושה העליונה, לחשות
ויפר� , א� ימרוד בה האד�,  היא ממלאה את כל הנשמה,משאה

כל האוצר ,  מחרבת את כל בניניו, מרידה זו במלכות הדומיה.רלדב
הכל , של העומק ושל ההתקשרות העליונה, של התו� ושל היושר

לכונ� , א� ירצה לבנות את הריסותיו, והוא צרי� אחר כ�. מתרוסס
אמנ� כאשר ית� להדומיה .  והמשכיל בעת ההיא ידו�.הכל מחדש

תכונ� את , א את משטרהאז תנהיג הי, את כבודה בעת הופעתה
ומתוכה תוציא , תחדור בעמקיה ותבא עד נבכי תהומיה, אולמיה

, השיחי� ימלאו כח,  בכח צומח גדול ורענ�¯�ÊÌÈ‡ ,פארות וענפי�
ורוח הדומיה , אז תחל העת לדבר בהדר כבודה. ויבא ניב שפתי�

אשר יזל כנחלי� ברב , יהיה המיטטרו� הפועל על שיטפת הדיבור
 שלו� שלו� לרחוק ולקרוב ,בורא ניב שפתי�, חמדהעושר וכל 

, dtexzl edlre lk`nl eixt dide .ורפאתיו' אמר ד
minl` dt xizdl. 

˘„Â˜‰ Í¯„ , Á ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ú¯( 

xacl zre zeygl zr 

כשמופיע האור הפנימי של עת , הירוס גדול בא במערכי הרוח
כבודה ובכובד והאילמות הקדושה העליונה בכל הוד , לחשות

ויפר� , א� ימרוד בה האד�, משאה היא ממלאה את כל הנשמה
כל האוצר , מרידה זו במלכות הדומיה מחרבת את כל בניניו, לדבר

הכל , של העומק ושל ההתקשרות העליונה, של התו� ושל היושר
לכונ� , א� ירצה לבנות את הריסותיו, והוא צרי� אחר כ�. מתרוסס

אמנ� כאשר ית� להדומיה . ת ההיא ידו�והמשכיל בע, הכל מחדש
תכונ� את , אז תנהיג היא את משטרה , את כבודה בעת הופעתה

ומתוכה תוציא , תחדור בעמקיה ותבא עד נבכי תהומיה, אולמיה
, השיחי� ימלאו כח,  בכח צומח גדול ורענ��‡„¯ÌÈפארות וענפי� 

יה ורוח הדומ, בהדר כבודה, אז תחל העת לדבר. ויבא ניב שפתי�
אשר יזל כנחלי� ברוב , הפועל על שיטפת הדיבור, יהיה המיטטרו�

בורא ניב שפתי� שלו� שלו� לרחוק ולקרוב אמר , עושר וכל חמדה
 .ורפאתיו' ד
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וכל מה שרוח הקודש מתגבר . הדממה מביאה לידי רוח הקודש
תו ואת את פעול, ככה הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור, באד�

מפני ,וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו.גבורת שליטתו המעשית

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ë ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"Ú ‚ ˜Ó 'ÂÚ¯( 

ycwd gexe dnncd 

וכל מה שרוח הקודש מתגבר . הדממה מביאה לידי רוח הקודש
את פעולתו ואת , ככה הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור, באד�

מפני, וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו. גבורת שליטתו המעשית
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ופעולת דיבורו , ככה יגדל ערכו באמת, מה שיודע הוא את ערכו
הקול קול , ותתנוצ� עליו סגולת ישראל הפנימית, תהיה נפלאה

 .אי� ל� תפלה שנשמעת שאי� בה מזרעו של יעקב, יעקב

ופעולת דיבורו , ככה יגדל ערכו באמת, מה שיודע הוא את ערכו
הקול קול , ותתנוצ� עליו סגולת ישראל הפנימית, אהתהיה נפל

 .אי� ל� תפלה שנשמעת שאי� בה מזרעו של יעקב, יעקב

ËÈ¯ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

את , הארת רוח הקודש מבררת להאד� את הגודל שבכח הדיבור
 היא מצגת בבהירות לעיני רוחו .המפעל הגדול של מהות הדיבור

, רתו עד התגלמותו לכלל דיבור מראשית יצי,אי� נשאב כל דיבור
 ,ואחר כ� אי� הוא הול� ופועל בהמסרו לחלל המרחב הגדול

 בהרחבה והכרה ,קביעות הרעיו�, בהתאחדו ע� היצירה הגדולה
 יעשה את האד� אחראי גדול , באיכות הגדולה של הדיבור,פנימית

 ערכי הדיבורי� מלאי עני� של קדושה יתרוממו .על כל מוצא שפתיו
וחרדה צודקת מלאה מוסר תתקו� אותו מבלי ,  האמיתיתלמעלת�

וכש� שמחשבה זו היא . שלא לשוח שיחת חולי�, להפקיר דיבוריו
כ� פעולתה המוסרית מביאה , היא מתוצאת רוח הקודש בהארתה

 .לידי רוח הקודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , È ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÚ¯( 

ycwd gexe xeacd 

את , ת הגודל שבכח הדיבורהארת רוח הקודש מבררת להאד� א
, היא מצגת בבהירות לעיני רוחו, המפעל הגדול של מהות הדיבור

, אי� נשאב כל דיבור מראשית יצירתו עד התגלמותו לכלל דיבור
ואחר כ� אי� הוא הול� ופועל בהמסרו לחלל המרחב הגדול 

קביעות הרעיו� בהרחבה והכרה , בהתאחדו ע� היצירה הגדולה
גדולה של הדיבור יעשה את האד� אחראי גדול פנימית באיכות ה

, מלאי עני� של קדושה, ערכי הדיבורי�, על כל מוצא שפתיו
וחרדה צודקת מלאה מוסר תתקו� , יתרוממו למעלת� האמיתית

וכש� . שלא לשוח שיחת חולי�, אותו מבלי להפקיר דיבוריו
כ� פעולתה , בהארתה, שמחשבה זו היא היא מתוצאת רוח הקודש

 .ית מביאה לידי רוח הקודשהמוסר
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שהתורה ורוחניותה העליונה היא , כל מה שיתברר יותר לאד�
 ומושגבכל רוחב , תה של ההויה כולהוסבתה העליונה וכלי אומנ

אז יתעלה , של כל הגשמיות וכל הרוחניות שבעולמי�, של מלה זו
 ,וכל דיבור קדוש,  קודששכל מחשבת, הרעיו� עד כדי להבי� ולחוש

 ולא יוכל .הוא נאדר ואמי� בחילו הרבה יותר מכל המציאות כולה
לה ילעכב את גודל השיגוב והשלטו� של דיבורי התורה והתפ

, גבוליו והכרחיו,  לא כל ציור של העול� המוחשי,ומחשבותיה�
מוגבל ומתואר , ולא כל רעיו� הגיוני, לא איתניות הטבע ומהלכיו

כי אור . כי השכל והחיפוש שבמחשבות לבב האד�על פי דר
, מנהיג� ומכריע�, ל�ומושל הוא על כ, ל�והנעלה מכ, הקודש

 . פתח דברי� יאיר. ומאיר את הכל באורו
 ואי� לשער .ממרו� המציאות העליונה בא הדיבור לפיו של האד�

 מאז ,כמה גדולות ה� העלילות המעשיות והרוחניות שפועל הדיבור
ומהל� עצו� זה עושה  .ור אורו עד שבא לכלל ביטויהנתקו ממק

 וכשהוא מקושר להמחשבה ,הדיבור בהתבטאו בחזירתו למקורו
וממש , אי� לאורו וזוהר עשרו ק� ותכלית, האלהית בתורה ובתפלה

 והצדיק בעל .אומ� ועושר רב, מלאי� כח וחיי�, בורא הוא עולמי�
,  תהיה ג� פעולתוכרו� השגתו, המשיג את ערכו של הדיבור, המדע

 . ועל דרכי� נגה אור,ותגזר אמר ויק� ל�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡È ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÚ¯( 

ycw ixeac aeby 

שהתורה ורוחניותה העליונה היא , כל מה שיתברר יותר לאד�
 מושגהבכל רוחב , סבתה העליונה וכלי אומנתה של ההויה כולה

אז יתעלה , שבעולמי�של כל הגשמיות וכל הרוחניות , של מלה זו
וכל דיבור קדוש , שכל מחשבת קודש, הרעיו� עד כדי להבי� ולחוש

ולא יוכל , הוא נאדר ואמי� בחילו הרבה יותר מכל המציאות כולה
לעכב את גודל השיגוב והשלטו� של דיבורי התורה והתפלה 

לא , גבוליו והכרחיו, ומחשבותיה� לא כל ציור של העול� המוחשי
מוגבל ומתואר על פי , ולא כל רעיו� הגיוני,  ומהלכיואיתניות הטבע

, כי אור הקודש. דרכי השכל והחיפוש שבמחשבות לבב האד�
ומאיר את , מנהיג� ומכריע�, מושל הוא על כל�, הנעלה מכל�

ממרו� המציאות העליונה בא . פתח דברי� יאיר. הכל באורו
לות ואי� לשער כמה גדולות ה� העלי, הדיבור לפיו של האד�

המעשיות והרוחניות שפועל הדיבור מאז הנתקו ממקור אורו עד 
ומהל� עצו� זה עושה הדיבור בהתבטאו . שבא לכלל ביטוי

וכשהוא מקושר להמחשבה האלהית בתורה . בחזירתו למקורו
וממש בורא הוא , אי� לאורו וזוהר עשרו ק� ותכלית, ובתפלה
, בעל המדע, יקוהצד, אומ� ועושר רב, מלאי� כח וחיי�, עולמי�

ותגזר , כרו� השגתו תהיה ג� פעולתו, המשיג את ערכו של הדיבור
 .אמר ויק� ל� ועל דרכי� נגה אור
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את כחו , לה צריכי� לצייר יפה יפה את הער� של הדיבורימתח
ואת , גותיהיאת שרשיו הגדולי� בכל המציאות בכל מדר, ופעולתו

ממוזג ממחשבה ,  לכלל דיבור מבוטאיניקת שפעתו עד שבא
ומעשה בפועל של , אצילות תשוקת קודש העליו�n, ונשמה פנימית
בצלצוליו והסבבת , ואת הופעת פעולתו בחזרת כחו, עקימת שפתי�

אחרי צאתו מחוג המצומצ� של ער� , מפעליו והליכתו המסודרת
, וכל מה שיתבהר יותר הציור הזה. האד� המדבר במדתו המוגבלה

כ� יתעלה הדיבור ,  מוסרי ואמוני,ל מה שיתברר יותר בבירור מדעיכ
 יחושו של האד� אליו בתכונה של רוממות 206וכ� יהיה, ויתקדש
, יוזרח בו, המלאי� כל עולמי עד, ואור החיי� העליוני�, קדושה

ועל דרכי� , ותגזר אמר ויק� ל�,  וירבה זיו אורו,וכה תגדל פעולתו
 .נגה אור

˘„Â˜‰ Í¯„ ,¯Ù ·È ˙Â˘È)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÚ¯( 

ezlrte xeacd zelrzd 

את כחו , מתחלה צריכי� לצייר יפה יפה את הער� של הדיבור
ואת , את שרשיו הגדולי� בכל המציאות בכל מדרגותיה, ופעולתו

, ממוזג ממחשבה, יניקת שפעתו עד שבא לכלל דיבור מבוטא
על של ומעשה בפו, אצילות תשוקת קודש העליו�, ונשמה פנימית
בצלצוליו והסבבת , ואת הופעת פעולתו בחזרת כחו, עקימת שפתי�

אחרי צאתו מחוג המצומצ� של ער� , והליכתו המסודרת, מפעליו
, וכל מה שיתבהר יותר הציור הזה. במדתו המוגבלה, האד� המדבר

כ� יתעלה הדיבור , כל מה שיתברר יותר בבירור מדעי מוסרי ואמוני
ו של האד� אליו בתכונה של רוממות וכ� יהיה יחוש, ויתקדש
, יוזרח בו, המלאי� כל עולמי עד, ואור החיי� העליוני�, קדושה

ועל דרכי� , ותגזר אמר ויק� ל�, וכה תגדל פעולתו וירבה זיו אורו
 .נגה אור
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, א� תסקור את העליה הרוחנית שאינה פוסקת שבמלא העול�
, האז� לקול השיח הפנימי,  ועולה נפש� הולכת היא207שלעומתה

אז תבי� כמה מעלות הנ� עולה , אשר הוא חוס� החיי� המילוליי�
, ורוח� ימלא גבורה ועז, בכל הגה אשר תבטא להשכיל ולהיטיב

, בתפלה. ריקי חיי�, אשר יזרה ממ� כל תוכ� של דברי� בטלי�
אשר שיר ,  אלי� סדרי מעלותהיגל ,בשיחה ובהגות רוח, בתורה

 .למנצח בנגינותיו, לות ישורר בה� את ער� נצחיוהמע

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚È ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÚ¯( 

ilelnde iniptd giyd zelrn 

, א� תסקור את העליה הרוחנית שאינה פוסקת שבמלא העול�
אשר , האז� לקול השיח הפנימי, שלעומתה נפש� הולכת היא ועולה

 מעלות הנ� עולה בכל אז תבי� כמה, הוא חוס� החיי� המילוליי�
אשר , ורוח� ימלא גבורה ועוז, הגה אשר תבטא להשכיל ולהיטיב

, בתורה, בתפלה. ריקי חיי�, יזרה ממ� כל תוכ� של דברי� בטלי�
אשר שיר המעלות ,  אלי� סדרי מעלותיגלובשיחה ובהגות רוח 

 .למנצח בנגינותיו, ישורר בה� את ער� נצחיו
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שהמחשבה פועלת בה� בתדירות באופ� , י הנשמות הזכותבעל
ועל כל פני� את הנטיה , בולעת היא אצל� את כשרו� הדיבור, בהיר

 מרגישי� ה� בכל דיבור מעמסה ודחיקה על .ואת החפ� של דיבור
השולחת תמיד , המרחב הגדול של החופש שבמחשבת� הפוריה

 מרוממות א� יזדמ� הדבר שירדו. קרני אורה לעברי� שוני�
,  וידברו דיבורי� בהרחבת פה כאחד האנשי� הרגילי�,מעלת�

 על אשר צערו את נשמת� ,ירגישו בעצמ� צער ועלבו� גדול
 של המחשבה ,הזור� בעז גאו�, העדינה על ידי כבישת מעי� החי

שיהיו הדברי� שה� , ותכסיס� הרגיל הוא. המלאה בהירות עליונה
לח של המחשבה הנאדרת מוציאי� מפיה� ספוגי� ברטיבות ה

 .ואינ� שחי� שיחת חולי� מימיה�, בקודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , „È ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÚ¯( 

xeacd zqnrn 

שהמחשבה פועלת בה� בתדירות באופ� , בעלי הנשמות הזכות
ועל כל פני� את הנטיה , בולעת היא אצל� את כשרו� הדיבור, בהיר

ור מעמסה ודחיקה על מרגישי� ה� בכל דיב, ואת החפ� של דיבור
השולחת תמיד , המרחב הגדול של החופש שבמחשבת� הפוריה

שירדו מרוממות , א� יזדמ� הדבר. קרני אורה לעברי� שוני�
, כאחד האנשי� הרגילי�, מעלת� וידברו דיבורי� בהרחבת פה

ירגישו בעצמ� צער ועלבו� גדול על אשר צערו את נשמת� העדינה 
זור� בעז גאו� של המחשבה המלאה ה, על ידי כבישת מעי� החי

שיהיו הדברי� שה� מוציאי� , ותכסיס� הרגיל הוא. בהירות עליונה
ואינ� , מפיה� ספוגי� ברטיבות הלח של המחשבה הנאדרת בקודש

 .שחי� שיחת חולי� מימיה�
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מרוח מדולדל , הדברי� הבטלי� יונקי� את חיות� מרוח חלש ורפה
,  וכשמדברי� אות� מעלי� את הרוח העכור והמכוער הזה,ומותהה

על כ� בורחי� כל . ואויר העול� מתאפל, ומזהמי� בו את הנפש
ובזה , אפילו ממלה אחת, בור של בטלהיהמעמיקי� בקדושה מכל ד

והאהבה , וכל דבריה� כגחלי אש, ה� זוכי� לאור הגנוז המלא חיי�
היקו� וכל היצור אהבת כל , וכל העולמי�' אהבת ד ,הקדושה

פאר , קנאת תיקו� הכל, וקנאת הטוב והקודש, ממלאת� רוח חיי�
, קנאת אור החיי� העליוני� מרוממת את נשמת�, הכל ושיגוב הכל

 .רשפי אש שלהבתיה, משלהבת את רוח� בעידוני רשפיה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂË ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÚ¯-Ù¯( 

milha mixacn migxead 

מרוח מדולדל , נקי� את חיות� מרוח חלש ורפההדברי� הבטלי� יו
, וכשמדברי� אות� מעלי� את הרוח העכור והמכוער הזה, ומותהה

על כ� בורחי� כל . ואויר העול� מתאפל, ומזהמי� בו את הנפש
ובזה , אפילו ממלה אחת, המעמיקי� בקדושה מכל דבור של בטלה

והאהבה , שוכל דבריה� כגחלי א, ה� זוכי� לאור הגנוז המלא חיי�
אהבת כל היקו� וכל היצור , וכל העולמי�' אהבת ד ,הקדושה

פאר , קנאת תיקו� הכל, וקנאת הטוב והקודש, ממלאת� רוח חיי�
, קנאת אור החיי� העליוני� מרוממת את נשמת�, הכל ושיגוב הכל

 .רשפי אש שלהבתיה, משלהבת את רוח� בעידוני רשפיה
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הרי הוא , שכלית והרגשית, יוצא בלא דבקות אלהית שרכל דבו
וכששבי� . ומטשטש את הזוהר המוסרי, מאפיל את אור השכל

 ושותלי� אות� ,לוקחי� את הדיבורי� שכבר עברו, בתשובה על זה
, בהתנוצצות של קדושהוה� מתחילי� להתנוצ� , במקו� טהרה

כמה  לוקחי� ה� עמ� , ומתו� שירדו למטה.ומאירי� את הנשמה
ומתאחדי� לחטיבה , מחשבות וכחות נודדי� שנתלשו מבית חייה�

, המעו� השכלי הנפלא של האור האלהי. אחת של חיי� וששו� ישע
נות� הוא את , ובהירות הדמיו� הנשגב של המושפעי� מאור הקודש

את קישור� , בכל תנועה בעול�, בכל שיחה, הכח להכיר בכל עני�
המסדרי� את הכל , � העליוני�אל אור החיי, אל הנשגב הכללי

, ונעשו כל שיחות החולי� מרגליות עליונות. לאושר עליו� ונעלה
וכל אשר ,  ועלהו לא יבול.שזוהר הקודש מאיר בה� במילוי והדר

 .יעשה יצליח

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊË ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ù¯( 

mzx`de mixeacd zlizy 

הרי הוא , יתשכלית והרגש,  שיוצא בלא דבקות אלהיתרכל דבו
וכששבי� . ומטשטש את הזוהר המוסרי, מאפיל את אור השכל

לוקחי� את הדיבורי� שכבר עברו ושותלי� אות� , בתשובה על זה
, התנוצצות של קדושהבוה� מתחילי� להתנוצ� , במקו� טהרה

ומתו� שירדו למטה לוקחי� ה� עמ� כמה , ומאירי� את הנשמה
ומתאחדי� לחטיבה ,  חייה�מחשבות וכחות נודדי� שנתלשו מבית

, המעו� השכלי הנפלא של האור האלהי. אחת של חיי� וששו� ישע
נות� הוא את , ובהירות הדמיו� הנשגב של המושפעי� מאור הקודש

את קישור� , בכל תנועה בעול�, בכל שיחה, הכח להכיר בכל עני�
המסדרי� את הכל , אל אור החיי� העליוני�, אל הנשגב הכללי

, ונעשו כל שיחות החולי� מרגליות עליונות. יו� ונעלהלאושר על
וכל אשר , ועלהו לא יבול, שזוהר הקודש מאיר בה� במילוי והדר

 .יעשה יצליח
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 מעי� אותו התוכ� שהדבור חצוב ,כל דבור פותח הוא צנור בנשמה
ת קל וחומר של דבקו,  חכמה ומוסר,על כ� כל דבור של תורה. מש�

פותח פתח של קדושה ,  ומושכלת ביחודי� עליוני�, טהורה,עליונה
וגלי הנפש הרוחניי� הומי� ומתנועעי� תמיד מכחו של . מפולשת

 ,וקל וחומר גרוע, ודבור בטל. בכל ספירותיה�, הרעדת הדבור
, פותח הוא ג� הוא את הצנור המזוה� של הנפש, מאוס ואסור

עד אשר , ולכי� ופועלי�והמוני גלי� רועשי� של רפש וטיט ה
וכל דבור היוצא מעומק הרצו� של קדושה . יעבור רוח טוב וישוכו

מכל , ג� כשהוא בחיצוניותו נראה כאלו הוא סת� שיחה, ואצילות
על כ� בעלי . מקו� נובע הוא ממקור הרצו� הקבוע של בעליו

כל שיחה , המאירי� באור החיי� העליוני�, ההסתכלות השלמה
 פותחת היא את הצנורות היותר טובי� ומלאי� זיו ,הנובעת מרוח�

ויש שהיא , שיחת חולי� של תלמידי חכמי� צריכה תלמוד. עליו�
 .שקולה נגד כל התורה כולה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÈ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ù¯( 

mixeacd zexepv 

כל דבור פותח הוא צנור בנשמה מעי� אותו התוכ� שהדבור חצוב 
קל וחומר של דבקות , של תורה חכמה ומוסרעל כ� כל דבור . מש�

פותח פתח של קדושה , עליונה טהורה ומושכלת ביחודי� עליוני�
וגלי הנפש הרוחניי� הומי� ומתנועעי� תמיד מכחו של . מפולשת

וקל וחומר גרוע מאוס , ודבור בטל. בכל ספירותיה�, הרעדת הדבור
 והמוני ,פותח הוא ג� הוא את הצנור המזוה� של הנפש, ואסור

עד אשר יעבור רוח , גלי� רועשי� של רפש וטיט הולכי� ופועלי�
, וכל דבור היוצא מעומק הרצו� של קדושה ואצילות. טוב וישוכו

מכל מקו� נובע , ג� כשהוא בחיצוניותו נראה כאלו הוא סת� שיחה
על כ� בעלי ההסתכלות . הוא ממקור הרצו� הקבוע של בעליו

כל שיחה הנובעת מרוח� , � העליוני�המאירי� באור החיי, השלמה
שיחת . פותחת היא את הצנורות היותר טובי� ומלאי� זיו עליו�

ויש שהיא שקולה נגד כל , חולי� של תלמידי חכמי� צריכה תלמוד
 .התורה כולה
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שנמשכי� , כשבא מעמד נפשי על ידי התעוררות של פגישה
א� יש בה� ג� כ� , ות של נטיות חלושותדיבורי� שיש בה� תערוב

ורגש של יראת שמי� ושל אהבת ישראל , תוכ� של דעה ושל יושר
 אחר המעמד ,יש חובה לברר, וחפ� חסד של הצדקת הבריות

ולהשאיר רק את הרשמי� , לזככו מסיגיו, את התוכ� הנפשי, הרשו�
ולמחוק את , שה� באמת הבריאי� והחזקי�,  הקדושי�,היפי�

 אז ישאר .הנוטי� לצד הדמיו� והמדות הבלתי טהורות, י�החלוש
מכל התעוררות החיי� של המעמד הנפשי הריוח הטהור והנקי 

כי , גת דברי חלומותיולא יהיו במדר, כתבואה ברורה שאי� בה תב�
 . א� במדרגת הגיוני חכמה ודעת קדושי�

טת המוסר בחיי יראוי להזהר מלבטא כל דיבור שיגרו� רפיו� ש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÈ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ù¯( 

mixea ¦cd xexa 

שנמשכי� , כשבא מעמד נפשי על ידי התעוררות של פגישה
א� יש בה� ג� כ� , רובות של נטיות חלושותדיבורי� שיש בה� תע

ושל אהבת ישראל , ורגש של יראת שמי�, תוכ� של דעה ושל יושר
יש חובה לברר אחר המעמד , וחפ� חסד של הצדקת הבריות

ולהשאיר רק את הרשמי� , לזככו מסיגיו, את התוכ� הנפשי, הרשו�
ולמחוק את , שה� באמת הבריאי� והחזקי�, היפי� הקדושי�

אז ישאר , הנוטי� לצד הדמיו� והמדות הבלתי טהורות, ושי�החל
, מכל התעוררות החיי� של המעמד הנפשי הריוח הטהור והנקי

כי , ולא יהיו במדרגת דברי חלומות, כתבואה ברורה שאי� בה תב�
ראוי להזהר מלבטא כל . א� במדרגת הגיוני חכמה ודעת קדושי�

אפילו א�.  אישדיבור שיגרו� רפיו� שטת המוסר בחיי שו�
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הרי ה� , אפילו א� הדברי� מצד עצמ� נראי� כנכוני�.  איששו�
א� הוא קשור בחוגו המוסרי בתוכ� מנוגד , מזיקי� להשומע

 .מהדברי� הנשמעי� לו באותו פרק

א� , הרי ה� מזיקי� להשומע, הדברי� מצד עצמ� נראי� כנכוני�
, בתוכ� מנוגד מהדברי� הנשמעי� לו, הוא קשור בחוגו המוסרי

 .באותו פרק
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האד� יכול לדעת את מעמדו הרוחני על פי הבהירות של הדיבור 
י אותה המדה יחוש כפ, מה שהאור הנשמתי יותר חי בקרבו. שלו

ואי� שהוא , אי� כל דיבור ודיבור שלו יוצא כח� וכשט� מי� חיי�
מוב� שהאיכות . ופועל את פעולתו בעול�, בא ונמש� ממקור חיי�

 תשוער על פי המדה הפרטית של ,הפרטית של הפעולה של הדיבור
 . כל חד וחד לפו� דרגיה, העילוי הנשמתי

א מצטער מפני הופעת ובקרבו הו, כשמדבר דברי� קדושי�
ידע שהנפש הטמאה היא מתמעטת , הקדושה שמשתפכת בקרבו

וממילא הטוב , והיא מתכאבת על פחיתותה שפוחתת, והולכת
הנפש , ובאמונה והעמקה בה, ובידיעה זו עצמה. מתגבר והול�

, ויודעת שהיא מתקדשת ומתעלה, הטהורה מתעוררת בשמחה
 ויעלז לבי .עות משיחו הואעז למו ומעוז ישו' ד. מתרחבת והולכת

 .ומשירי אהודנו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÈ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ù¯( 

xeaicd shy 

האד� יכול לדעת את מעמדו הרוחני על פי הבהירות של הדיבור 
, כפי אותה המדה יחוש, מה שהאור הנשמתי יותר חי בקרבו. שלו

� שהוא ואי�, וכשט� מי� חיי�, אי� כל דיבור ודיבור שלו יוצא כח
מוב� שהאיכות . ופועל את פעולתו בעול�, בא ונמש� ממקור חיי�

הפרטית של הפעולה של הדיבור תשוער על פי המדה הפרטית של 
, כשמדבר דברי� קדושי�. כל חד וחד לפו� דרגיה, העילוי הנשמתי

ידע , ובקרבו הוא מצטער מפני הופעת הקדושה שמשתפכת בקרבו
והיא מתכאבת על , כתשהנפש הטמאה היא מתמעטת והול

ובידיעה זו . וממילא הטוב מתגבר והול�, פחיתותה שפוחתת
, הנפש הטהורה מתעוררת בשמחה, ובאמונה והעמקה בה, עצמה

עז למו ' ד. מתרחבת והולכת, ויודעת שהיא מתקדשת ומתעלה
 .ויעלז לבי ומשירי אהודנו, ומעוז ישועות משיחו הוא
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ומה שאי� ,  שיתמלא הרוח מחשבות והרגשות,וי הואהסדר הרא
 מוכרח הוא להתפר� החוצה בצורה של ,הרעיו� הפנימי יכול לשאת

. הלימודי� והקריאות, לות וההודאותיוה� ה� יסודי התפ ,דיבורי�
מפני רוב שט� , ולמה שאי� מספיק ער� זה של ההתגלות הדיבורית

ופועלי� ,  ברמיזת�האומרי�, מוכרח הוא להתגל� במעשי�, אורו
 .את כל התוכ� הרעיוני של הרגשות והמחשבות הנעלות, בעצמות�

ואור ישר שופע על ,  העול� מתוק�,כשהמעמד עומד על צורה כזאת
 צריכי� להמציא את התוכ� ,בפגימתה של התכונה העולמית. הכל

והדיבורי� , המעשי� מעוררי� את הער� הדיבורי. מלמטה למעלה
ונעזר הוא לפעמי� על ידי מה , ור מתעלה בכבדות הא.את הרעיונות

עד כדי הופעה של , שבאמצע מהלכו יתעורר הרעיו� בפתע פתאו�
וממנו , שילוח אור ישר ממקורו לשט� אוצר ההגה הדיבורי

 ותפארת וחדוה , או נעשה הדבר ממוזג.לההתעוררות המעשית
 .מתגלי� במקדש קודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '¯„Ù( 

dyrnae xeaca xyi xe` 

ומה שאי� , הסדר הראוי הוא שיתמלא הרוח מחשבות והרגשות
בצורה של , הרעיו� הפנימי יכול לשאת מוכרח הוא להתפר� החוצה

. הלימודי� והקריאות, וה� ה� יסודי התפלות וההודאות ,דיבורי�
מפני רוב שט� , ולמה שאי� מספיק ער� זה של ההתגלות הדיבורית

ופועלי� , האומרי� ברמיזת�, וכרח הוא להתגל� במעשי�מ, אורו
 .את כל התוכ� הרעיוני של הרגשות והמחשבות הנעלות, בעצמות�

ואור ישר שופע על , כשהמעמד עומד על צורה כזאת העול� מתוק�
בפגימתה של התכונה העולמית צריכי� להמציא את התוכ� . הכל

והדיבורי� , ריהמעשי� מעוררי� את הער� הדיבו. מלמטה למעלה
ונעזר הוא לפעמי� על ידי מה ,  האור מתעלה בכבדות.את הרעיונות

עד כדי הופעה של , שבאמצע מהלכו יתעורר הרעיו� בפתע פתאו�
וממנו , שילוח אור ישר ממקורו לשט� אוצר ההגה הדיבורי

ותפארת וחדוה , או נעשה הדבר ממוזג, לההתעוררות המעשית
 .במקדש קודש, מתגלי�
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לפעמי� יש שמרגישי� את ההתקשרות שיש בי� דיבורו של אד� 
. וזאת היא התחלת הדרגה של גאולת הדיבור מהגלות, לעול�

ג� כ� הוא , ולבדואפילו כשהוא מתחיל לזרוח רק בכח הדמיו� 
 .  וטהר ידי� יוסי� אמ�,ויאחז צדיק דרכו, סימ� טוב

י הוא מרגיש ביותר את הגבורה  הר,כשנשמתו של אד� מתעלה
ויודע באמת את הער� הגדול של כל , העצומה של כח הדיבור

, את ער� תורתו וכל שיחותיו, את ער� תפלתו וברכותיו, דיבור שלו
וחש הוא את תנועת  ,ואת הער� של כל הדיבור הכללי הוא צופה

 .ותסיסתו הגדולה שהדיבור פועל העול�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ù¯( 

xeaicd zl ª̀ b 

לפעמי� יש שמרגישי� את ההתקשרות שיש בי� דיבורו של אד� 
. וזאת היא התחלת הדרגה של גאולת הדיבור מהגלות, לעול�

ג� כ� הוא סימ� , לבדואפילו כשהוא מתחיל לזרוח רק בכח הדמיו� 
כשנשמתו של אד� . ויאחז צדיק דרכו וטהר ידי� יוסי� אמ�, טוב

, י הוא מרגיש ביותר את הגבורה העצומה של כח הדיבורמתעלה הר
את ער� תפלתו , ויודע באמת את הער� הגדול של כל דיבור שלו

ואת הער� של כל הדיבור , וכל שיחותיו, את ער� תורתו, וברכותיו
, ותסיסתו הגדולה ,וחש הוא את תנועת העול� ,הכללי הוא צופה

 .שהדיבור פועל
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של , ˜Â„˘פותחת אלפי צינורות של אור , כל פתיחת פה בקודש
שה� , נשגבי� ונעימי�,  וציורי� עליוני�,טללי שפעת חכמה

מנשאי� אותה , מודיעי� לה זיוי� עליוני�, משתפכי� לתו� הנשמה
את הרוחניות , מקרבי� לה את היש העליו�, לרוממות מעלה

 מוצא מעורר כל כל. ממרומיו' את אור ד, והטוהר המעולה
כל רעיו� מעורר , כל חוש מעורר כל החושי� כול�, המוצאי� כול�

כל . כל מצוי מעורר כל החבר לו במציאות, כל הרעיונות כול�
 ,המתאימה כל כ� בעליונה ובתחתיתה,  המאוגדת כל כ�,ההויה

מתגלה היא ,  עשירה ורוממה,כחטיבה אחת נחמדה, כולה כאחד
 ויבר� כל בשר ש� קדשו ,ידבר פי'  תהלת ד,עת יפתח פיו' לדורש ד

פתח דברי� , ואנחנו נבר� יה מעתה ועד עול� הללויה, לעול� ועד
 .יאיר מבי� פתיי�

, ואור הקודש מתגלה בו, כל מה שהנשמה מתגברת ביותר באד�
 וכשהוא .ככה הוא מרגיש יותר את הער� של דיבורי� שבקדושה

ת נשמתיי� שופעי� שפעה רבה של אורו, מדבר בתורה ובתפלה
והרגשת הקודש המלאה , נורות הדעה העליונהיופתיחת צ, ממנו

 .נאדרי� בקודש, מתראה לפניו בשלל צבעי אור וחיי� אמיצי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÙ¯( 

ycwa dt zgizt 

של , Á„˘פותחת אלפי צינורות של אור , כל פתיחת פה בקודש
שה� , נשגבי� ונעימי�, ליוני�טללי שפעת חכמה וציורי� ע

מנשאי� אותה , מודיעי� לה זיוי� עליוני�, משתפכי� לתו� הנשמה
את הרוחניות , מקרבי� לה את היש העליו�, לרוממות מעלה

כל מוצא מעורר כל . ממרומיו' את אור ד, והטוהר המעולה
כל רעיו� מעורר , כל חוש מעורר כל החושי� כול�, המוצאי� כול�

כל . כל מצוי מעורר כל החבר לו במציאות, ת כול�כל הרעיונו
בעליונה ובתחתיתה , המתאימה כל כ�, ההויה המאוגדת כל כ�

מתגלה היא , נחמדה עשירה ורוממה, כחטיבה אחת, כולה כאחד
ידבר פי ויבר� כל בשר ש� קדשו ' תהלת ד, עת יפתח פיו' לדורש ד

פתח דברי� , ואנחנו נבר� יה מעתה ועד עול� הללויה, לעול� ועד
ואור , יאיר מבי� פתיי� כל מה שהנשמה מתגברת ביותר באד�

ככה הוא מרגיש יותר את הער� של דיבורי� , הקודש מתגלה בו
שפעה רבה של אורות , וכשהוא מדבר בתורה ובתפלה, שבקדושה

והרגשת , ופתיחת צנורות הדעה העליונה, נשמתיי� שופעי� ממנו
,  צבעי אור וחיי� אמיצי�הקודש המלאה מתראה לפניו בשלל

 .נאדרי� בקודש
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, אות� ניצוצות הקודש שה� משוקעי� עדיי� במעמקי תהו� הרע
וכל מה . שהיא מורגשת בכלי הגו�, גורמי� את ההכרח של הצעקה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÙ¯( 

dwrvd 

, שה� משוקעי� עדיי� במעמקי תהו� הרע, אות� ניצוצות הקודש
וכל מה.שהיא מורגשת בכלי הגו�,גורמי� את ההכרח של הצעקה
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ולא יהיו כל , שיוסי� האד� לברר את הניצוצות השייכי� לו
ככה ירגיש שדיבורו , ובקדושהתנועותיו ומעשיו כי א� ביושר 

אמנ� כל זמ� . דובב שפתי ישני�, והול� למשרי�, בנחת פועל הכל
וישנ� . יפה צעקה לאד�, שמצטר� הוא להעלות ניצוציו ממעמקי�

 צעקה .מפני הירידה הכללית, מפני צרת העול�' צדיקי� צועקי� לד
צאת י� אי� יויויקו, זו נוהגת עד שימלא העול� כולו תיקו� ואורה

 צעקת צדיקי� הללו איננה באה לה� מעקת .ותינובוואי� צוחה ברח
כי א� מהצער הגדול של , הנפש הפנימית של צרת� הרוחנית

 .הצועקת בחבליה כאילה בעת לידתה, צער השכינה בכלל, העול�
ובהצתת אליתא הדליקו את , ממש כמו שע� קט� מדליק את הגדול

אה לידי התעוררות נפשית ככה צעקה קטנה ודלה מבי, אש המערכה
 ויקידת אש ,כי אור האמת של הצמאו� האלהי. ושכלית גדולה

אלא שהיא צריכה איזה ,  בוער באמת במעמקי הנשמה,התשוקה
ולפעמי� על , גור� כל דהוא להוציא את אור שלהבתה אל הגילוי

 .ידי סבה דלת ער� יוצא אל הפועל תוכ� מפואר מאד

ולא יהיו כל , שיוסי� האד� לברר את הניצוצות השייכי� לו
ככה ירגיש שדיבורו , תנועותיו ומעשיו כי א� ביושר ובקדושה

אמנ� כל זמ� . דובב שפתי ישני�, ול� למשרי�וה, בנחת פועל הכל
וישנ� . יפה צעקה לאד�, שמצטר� הוא להעלות ניצוציו ממעמקי�

צעקה , מפני הירידה הכללית, מפני צרת העול�' צדיקי� צועקי� לד
ויקוי� אי� יוצאת , זו נוהגת עד שימלא העול� כולו תיקו� ואורה

ה באה לה� מעקת צעקת צדיקי� הללו איננ, ואי� צוחה ברחבתינו
כי א� מהצער הגדול של , הנפש הפנימית של צרת� הרוחנית

. כאילה בעת לידתה, הצועקת בחבליה, צער השכינה בכלל, העול�
ובהצתת אליתא הדליקו את , ממש כמו שע� קט� מדליק את הגדול

ככה צעקה קטנה ודלה מביאה לידי התעוררות נפשית , אש המערכה
מת של הצמאו� האלהי ויקידת אש כי אור הא. ושכלית גדולה

אלא שהיא צריכה איזה , התשוקה בוער באמת במעמקי הנשמה
ולפעמי� על , גור� כל דהוא להוציא את אור שלהבתה אל הגילוי

 .ידי סבה דלת ער� יוצא אל הפועל תוכ� מפואר מאד
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אל ובאר� ישר, בחו� לאר� אי� מתגלה כי א� הער� של המעשה
מפני קדושת . ובבית המקדש הער� של המחשבה, הער� של הדיבור

כדברי התוספות בפרק קדשי , בית המקדש המתנוצצת באר� ישראל
 שעיקר קדושת אר� ישראל היא מפני קדושת בית 208קדשי�

וג� בזמ� הזה , מתגלה קדושת המחשבה בכל אר� ישראל, המקדש
ובחו� לאר� . כי קדושת� א� שה� שוממי�, יש קצת רוש� ממנה

כמא� דחזי , ות קטנות של אלו הערכי� הנעלמי�ימתגלות התנוצצ
, לבני� האר�', מפני הצפיה הגדולה לתשועת ד, בתר כותלא

הקשורה בלב� , ולבני� בית המקדש, ולשיבת ישראל לאר� ישראל
ערכי הדיבור והמחשבה , כל מי שמצפה יותר לישועהו. של ישראל

על כ� נסמכו .  את ערכי המעשה שלוומעטרי�, מתגלי� לו ביותר
 .פית לישועה זו לזוישאלות פלפלת בחכמה וצ

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÙ¯( 

l`xyi ux`a daygnde xeacd 

ובאר� ישראל , בחו� לאר� אי� מתגלה כי א� הער� של המעשה
מפני קדושת . ובבית המקדש הער� של המחשבה, הער� של הדיבור

כדברי התוספות בפרק קדשי , מתנוצצת באר� ישראלבית המקדש ה
, שעיקר קדושת אר� ישראל היא מפני קדושת בית המקדש, קדשי�

וג� בזמ� הזה יש קצת , מתגלה קדושת המחשבה בכל אר� ישראל
ובחו� לאר� מתגלות . כי קדושת� א� שה� שוממי�, רוש� ממנה

י בתר כמא� דחז, הנעלמי�, ות קטנות של אלו הערכי�ויהתנוצצ
ולשיבת , לבני� האר�', מפני הצפיה הגדולה לתשועת ד, כותלא

הקשורה בלב� של , ולבני� בית המקדש, ישראל לאר� ישראל
ערכי הדיבור והמחשבה , כל מי שמצפה יותר לישועהל. ישראל

על כ� נסמכו . ומעטרי� את ערכי המעשה שלו, מתגלי� לו ביותר
 .לזופלפלת בחכמה וצפית לישועה זו , שאלות
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ומדותיו ומעשיו לא נזדככו  ,מי שמוכשר לרוממות עליונה בהשגתו
. הרי הוא שרוי לפעמי� בבהלה ובעצבות גדולה מאד, כפי ערכו

בתור הדרכה , וא� גופו חזק צרי� הוא להשתמש בתעניות וסיגופי�
צרי� הוא להרחיב את דעתו , אבל א� גופו הוא חלש. של מעבר

ואת כל טיפולו , את יהבו' ולהשלי� על ד, וממות הקדושהבר
אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת ג� במעשה , המוסרי המעשי

ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט , ובמדות בדר� ישרה
ג� , מלאי� גבורה נפלאה, לשיר שירי נוע�, במרחבי� עליוני�

ת לאור החסד כי אי� ק� ותכלי. במקו� שלכאורה אי� ידו מגעת ש�
כי בי . שה� ה� מבקשיו ודורשיו, האלהי הפרוש על משיגי האמת

יקראני ואענהו עמו אנכי ,  אשגבהו כי ידע שמי,חשק ואפלטהו
 .אר� ימי� אשביעהו ואראהו בישועתי,  אחלצהו ואכבדהו,בצרה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Î ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÙ¯( 

xarn zkxcdk zeiprz 

ומדותיו ומעשיו לא נזדככו  ,ליונה בהשגתומי שמוכשר לרוממות ע
 ,הרי הוא שרוי לפעמי� בבהלה ובעצבות גדולה מאד, כפי ערכו

בתור הדרכה , וא� גופו חזק צרי� הוא להשתמש בתעניות וסיגופי�
צרי� הוא להרחיב את דעתו , אבל א� גופו הוא חלש. של מעבר

לו ואת כל טיפו, את יהבו' ולהשלי� על ד, ברוממות הקדושה
אחרי שבשמחה וטוב לבב ירצה ללכת ג� במעשה , המוסרי המעשי

ויוכל להניח את רוחו הגדול לשוטט , ובמדות בדר� ישרה
ג� , מלאי� גבורה נפלאה, לשיר שירי נוע�, במרחבי� עליוני�

כי אי� ק� ותכלית לאור החסד . במקו� שלכאורה אי� ידו מגעת ש�
כי בי . בקשיו ודורשיושה� ה� מ, הפרוש על משיגי האמת, האלהי

יקראני ואענהו עמו אנכי , חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי
 .אר� ימי� אשביעהו ואראהו בישועתי, בצרה אחלצהו ואכבדהו
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 הוא על ידי מה שהרצו� אל הטוב ואל ,עיקר כבדות ההשגה
 ובאמת ראוי .השלמות נחלש על ידי פגמי המדות והעונות

המונע את הרצו� ,  כדי להתיש את כח הרע שבחומר,תענותלה
 אבל צרי� לשקול ג� כ� את הכח הרוחני ,מלעלות במעלותיו

 בכל אופ� אי� להתיאש מעליית . א� הוא מסכי� לזה,והגופני
בי� במדות בי� , ואפילו כשנשארי� כמה פגמי� שלא נתתקנו. הרצו�

', כי טוב וישר ד, ולתשועה עליונה' צרי� לצפות לחסד ד, במעשי�
 .ויורה חטאי� בדר�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÎ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ˆ¯( 

oevxe ziprz 

עיקר כבדות ההשגה הוא על ידי מה שהרצו� אל הטוב ואל 
ובאמת ראוי להתענות , השלמות נחלש על ידי פגמי המדות והעונות

המונע את הרצו� מלעלות , כדי להתיש את כח הרע שבחומר
בל צרי� לשקול ג� כ� את הכח הרוחני והגופני א� א. במעלותיו

ואפילו .  בכל אופ� אי� להתיאש מעליית הרצו�.הוא מסכי� לזה
, בי� במדות בי� במעשי�, כשנשארי� כמה פגמי� שלא נתתקנו

ויורה ', כי טוב וישר ד, ולתשועה עליונה' צרי� לצפות לחסד ד
 .חטאי� בדר�
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שיסוד חפצו התדירי הוא התעלות , בר וצדיק עובדכשמזדמ� הד
להשלמת הכל והשלמת העד� של מקור , החיי� להאורה האלהית

 בדעתו , בשכלו,בהרגשתו, העושה תדיר נחת רוח ליוצרו, הכל
המקושר באיזה קשר עדנה ע� , הרצו��א� להט, ובפעולותיו

 והנטיה הגופית נצחה בעת, נטה מדרכו הסלולה, הבהמות הטבעית
שהיא שעתא , ביחוד בשעתא דמיכלא, התעסקו בפעלה הגופני

עת אשר מתנגשי� כחות החיי� הרוחניי� ע� הכחות , דקרבא
 מיד אחרי הסעודה שב הוא � בהתגלות פעולותיה�, הבהמיי�

וזרמי החיי� אשר , מרי� את הנטיה אשר הושפלה, ומתקדש למפרע

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÎ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ˆ¯( 

`lkinc `axw 

שיסוד חפצו התדירי הוא התעלות , כשמזדמ� הדבר וצדיק עובד
להשלמת הכל והשלמת העד� של מקור , החיי� להאורה האלהית

תו בשכלו בדעתו בהרגש, העושה תדיר נחת רוח ליוצרו, הכל
המקושר באיזה קשר עדנה ע� , א� להט הרצו�, ובפעולותיו

והנטיה הגופית נצחה בעת , נטה מדרכו הסלולה, הבהמות הטבעית
שהיא שעתא , ביחוד בשעתא דמיכלא, התעסקו בפעלה הגופני

עת אשר מתנגשי� כחות החיי� הרוחניי� ע� הכחות , דקרבא
שב הוא , אחרי הסעודהמיד , בהתגלות פעולותיה�, הבהמיי�

,וזרמי החיי�, מרי� את הנטיה אשר הושפלה, ומתקדש למפרע
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� בשוב� מתרוממי, והתקשרו ע� יחושיה�, נטו אל אר� תחתית
 .עמוקי� מני י�, לשמי רומ� בעוד רכוש גדול של ערכי חיי�

מתרוממי� , והתקשרו ע� יחושיה�, אשר נטו אל אר� תחתית
עמוקי� מני , של ערכי חיי�, בעוד רכוש גדול, בשוב� לשמי רומ�

 .י�
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, התפלה. לרו�הנ� עלולי� להשפל ו, ניצוצות החיי� שבאכילה
כשהיא , התגלות הרצו� המקורי להטוב המוחלט ברו� קדשו

, הרי היא מרימה את ער� הניצוצות הה� כול�, מתיחשת אל המזו�
 עולה היא האבוקה ,ובהתאחדות החיי� שלה� ע� אוצר חיי האוכל

 ומחממת חו� קודש לכל קושט וכל ,הקדושה בשלהבת מאירה
, אל עול�' צרור החיי� את דולהצרר ב, לאור באור החיי�, טוב

, ולהמשי� משפע אור טובו חיי נוע� וקודש לכל ערכי החיי� כול�
 . בכל חליפותיה� הזמניי� והנצחיי�

יש ניצוצות חיי� בעול� שה� מוסיפי� אור חיי� בנשמה שקולטת 
 לפי ער� כמות� ,וישנ� כאלה שה� מחשיכי� אותה, אות�

הניצוצות שבמאכלי� . �וער� ההחשכה הטבועה בתכונת, ואיכות�
 רק א� באי� אחר שכבר הופיע אור התפלה על ,ומשקי� מאירי�

שלא יוכל השכל , ההחשכה מעיבה את המס� של הדמיו�. הנפש
, והכשפי� והנחשי� כול� מתכונה זו שולטי�. הנפשי לחדור על ידו

 .ולא נחש ביעקב ולא קס� בישראל

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÎ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡ˆ¯( 

dlik`ay miigd zevevip 

, התפלה. הנ� עלולי� להשפל ולרו�, ניצוצות החיי� שבאכילה
כשהיא , התגלות הרצו� המקורי להטוב המוחלט ברו� קדשו

, הרי היא מרימה את ער� הניצוצות הה� כול�, מתיחשת אל המזו�
ובהתאחדות החיי� שלה� ע� אוצר חיי האוכל עולה היא האבוקה 

לכל קושט וכל , ה ומחממת חו� קודשהקדושה בשלהבת מאיר
, אל עול�' ולהצרר בצרור החיי� את ד, לאור באור החיי�, טוב

, ולהמשי� משפע אור טובו חיי נוע� וקודש לכל ערכי החיי� כול�
שה� , יש ניצוצות חיי� בעול�. בכל חליפותיה� הזמניי� והנצחיי�

וישנ� כאלה שה� , מוסיפי� אור חיי� בנשמה שקולטת אות�
וער� ההחשכה הטבועה , מחשיכי� אותה לפי ער� כמות� ואיכות�

הניצוצות שבמאכלי� ומשקי� מאירי� רק א� באי� אחר . בתכונת�
ההחשכה מעיבה את המס� של . שכבר הופיע אור התפלה על הנפש

והכשפי� והנחשי� . שלא יוכל השכל הנפשי לחדור על ידו, הדמיו�
 .עקב ולא קס� בישראלולא נחש בי, כול� מתכונה זו שולטי�
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, מה שהתיאבו� הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיי� כול�
 להחזיק את חייו ,להמשי� את האד� לאכול, ואצל בני אד� בינוני�

צדיקי� , פועל בצורה אצילית וכח נשגב אצל גדולי הדעה, וכחותיו
י הקודש הטמוני� בתו� החפ� להתאחד ע� כל ניצוצ, יסודי עול�

 ,שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאד� האוכל לעומת�, המאכלי�
וה� , דות עולמי�חלהוסי� בה� אור ו, לקבל� אל תו� נשמתו

בעת . ג� לפני האכילה, ef בעצמ� מוסיפי� עז ושמחה בתנועה
ובאכילה עצמה היא , האוכל כבר השמחה מתנוצצת במעמקי�

וייטב לבו , אכל בעז וישת וייטב לבו וי.עולה במעלה יותר עליונה
דידעי ' שה� ה� האכילה והשתיה עצמ� לבאי בסוד ד, בדברי תורה

 . מאי דמחוי להו במחוג
 בסוד אוכלי לח� , מתגבר העצבו�,כשאוכלי� לש� תאוה חמרית

ובהיות� , יורדי�, כי הניצוצות שהיו ראויי� לעלות. העצבי�
על ידי חילו� של , עצב�מרגיש האוכל את , מתעצבי� על ירידת�
עד שההרגשה העצבנית , ותמורות אותיות, כמה דרכי ההרגשה

והגברת המגמה , ועל ידי אכילה בקדושה. נכרת בגילוי נפשי בקרבו
מתוספת צהלת הרוח , העליונה של טהרת הנשמה ובהירותה

ובשמחת� , על ידי שמחת� של הניצוצות שנתעלו, ושמחה באוכל
והלב מרגיש ,  ושמחה עמה�,עלה אות�מאירה ג� כ� הנשמה המ

. מתגברת עליו' וחדות ד, על ידי כמה שבילי� וצינורות שוני�
, מאי וייטב לבו בדברי תורה, והיינו ויאכל בעז וישת וייטב לבו

שחו� ממה שנטיית הלב להגברת הרוחניות של העלאת החיי� 
 מביאה לחשק רוחני שמתמלא באהבת התורה ,הכמוסי� במאכלי�

עוד התוכ� המקודש של אכילה קדושה זו היא בעצמה , ודהולימ
 .'וזה השולח� אשר לפני ד, דברי תורה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÎ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·ˆ¯-‚ˆ¯( 

dyecwa dlik`d zgny 

, מה שהתיאבו� הפשוט של האכילה עושה אצל בעלי חיי� כול�
יו להמשי� את האד� לאכול להחזיק את חי, ואצל בני אד� בינוני�

צדיקי� , פועל בצורה אצילית וכח נשגב אצל גדולי הדעה, וכחותיו
החפ� להתאחד ע� כל ניצוצי הקודש הטמוני� בתו� , יסודי עול�

 ,שהשמחה הנשמתית מתעוררת מהאד� האוכל לעומת�, המאכלי�
וה� , דות עולמי�חלהוסי� בה� אור ו, לקבל� אל תו� נשמתו

בעת האוכל .  לפני האכילהג�, בעצמ� מוסיפי� עז ושמחה בתנועה
ובאכילה עצמה היא עולה , כבר השמחה מתנוצצת במעמקי�

וייטב לבו בדברי , ויאכל בעז וישת וייטב לבו, במעלה יותר עליונה
דידעי מאי ', לבאי בסוד ד, שה� ה� האכילה והשתיה עצמ�, תורה

כשאוכלי� לש� תאוה חמרית מתגבר העצבו� . דמחוי להו במחוג
, שהיו ראויי� לעלות, כי הניצוצות. לח� העצבי�בסוד אוכלי 

, מרגיש האוכל את עצב�, ובהיות� מתעצבי� על ירידת�, יורדי�
עד , ותמורות אותיות, על ידי חילו� של כמה דרכי ההרגשה

ועל ידי אכילה . שההרגשה העצבנית נכרת בגילוי נפשי בקרבו
, הוהגברת המגמה העליונה של טהרת הנשמה ובהירות, בקדושה

על ידי שמחת� של הניצוצות , מתוספת צהלת הרוח ושמחה באוכל
המעלה אות� ושמחה , ובשמחת� מאירה ג� כ� הנשמה, שנתעלו

' וחדות ד, והלב מרגיש על ידי כמה שבילי� וצינורות שוני�, עמה�
מאי וייטב לבו , והיינו ויאכל בעז וישת וייטב לבו. מתגברת עליו
ת הלב להגברת הרוחניות של שחו� ממה שנטיי, בדברי תורה

שמתמלא , העלאת החיי� הכמוסי� במאכלי� מביאה לחשק רוחני
עוד התוכ� המקודש של אכילה קדושה זו , באהבת התורה ולימודה
 .'וזה השולח� אשר לפני ד, היא בעצמה דברי תורה
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דושי ק, יורדת על בחירי בני אד�,  מלאה רוח הקודש,נשמה עליונה
זה השולח� , בעת שה� באי� לאכול את סעודת�, ישראל הצדיקי�

ומרוב זיו , התרוממות נפש� מתגברת למעלה למעלה. 'אשר לפני ד
חיי� העליוני� מתגלה ג� כ� הדר ניצוצות החיי� המפוזרי� בכל 

השירה , הרצו�, והכחות הכמוסי� של השכל, דבר אשר יאכל
דמה וקפאו� ה� נמצאי� שבמצב תר, האלהית וההכרה העליונה

ומתאחדי� בנשמתו הגדולה של , הולכי� ה� ועולי�, בכל היצור
וכל הנהנה מסעודה . והעול� כולו מתמלא אור ושמחה, קדוש עליו�

 .שתלמיד חכ� שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚ˆ¯( 

l`xyi iyecw zcerq 

קדושי , יורדת על בחירי בני אד�, ח הקודשנשמה עליונה מלאה רו
זה השולח� , בעת שה� באי� לאכול את סעודת�, ישראל הצדיקי�

ומרוב זיו , התרוממות נפש� מתגברת למעלה למעלה. 'אשר לפני ד
המפוזרי� בכל , חיי� העליוני� מתגלה ג� כ� הדר ניצוצות החיי�

ירה הש, הרצו�, והכחות הכמוסי� של השכל, דבר אשר יאכל
שבמצב תרדמה וקפאו� ה� נמצאי� , האלהית וההכרה העליונה

ומתאחדי� בנשמתו הגדולה של , הולכי� ה� ועולי�, בכל היצור
וכל הנהנה מסעודה . והעול� כולו מתמלא אור ושמחה, קדוש עליו�

 .שתלמיד חכ� שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה

911

ËÓ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘-� 

 

בצורתה , ודרות בדבר קדושת האכילהמחשבות עמוקות וח
, העולה למעלה מכל ערכי� מוסריי� מוגבלי�, ריאלית�האידיאלית

 איה, שכל כח� הוא רק בההצגה הנפשית של המושג הסוביקטיבי
באמרו הלעיטני , הרחוקי� מגורלו של עשו, רק נחלת� של ישראל 

 .אלהיו' אשרי הע� שככה לו אשרי הע� שד. נא
�הוא הגור� לכל השינויי� , טע� עצו ופריו שוי�שאי� , חטא האר

 ובעול� המוסרי .שיהיו באופ� מנוגד זה מזה, של הדרגות
עות שבי� האנשי� שתפקיד יוהחברותי הוא היסוד לשינויי הד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„ˆ¯(
`d zyecwl`xyia dlik 

בצורתה , מחשבות עמוקות וחודרות בדבר קדושת האכילה
, העולה למעלה מכל ערכי� מוסריי� מוגבלי�, האידיאלית ריאלית

 הוא, שכל כח� הוא רק בההצגה הנפשית של המושג הסוביקטיבי
באמרו הלעיטני , הרחוקי� מגורלו של עשו, רק נחלת� של ישראל 

שאי� ,  חטא האר�.אלהיו' � שדאשרי הע� שככה לו אשרי הע. נא
שיהיו , הוא הגור� לכל השינויי� של הדרגות, טע� עצו ופריו שוי�
ובעול� המוסרי והחברותי הוא היסוד לשינויי , באופ� מנוגד זה מזה

,המדע,הדעות שבי� האנשי� שתפקיד חייה� הוא הרוחניות

912



 

460

 

ובי� , התורה והמוסר העליו�, האמונה, המדע ,חייה� הוא הרוחניות
 ,� הגבורי,הנדיבי�, האנשי� שהממשלה וההנהגה הוא גורל�

המרימה את יסוד , אכילת הצדיקי�. וכל ההמו� כולו, המלכי�
�, היא מחזירה את האר� לתפקידה, החיי� הכמוס שבכח האר

שתהיה מוכנת להתחברות , והדרגות מתחילות לקבל צורה הדדית
 .האופיי� של המעשיי� והרוחניי� בכל יסודי החיי�

שהממשלה , ובי� האנשי�, התורה והמוסר העליו�, האמונה
. וכל ההמו� כולו, הנדיבי� הגבורי� המלכי�, ה הוא גורל�וההנהג

, המרימה את יסוד החיי� הכמוס שבכח האר�, אכילת הצדיקי�
והדרגות מתחילות לקבל צורה , היא מחזירה את האר� לתפקידה

שתהיה מוכנת להתחברות האופיי� של המעשיי� , הדדית
 .והרוחניי� בכל יסודי החיי�
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ואינו מגש� כי א�  ,המאכל של אר� ישראל מקדש בפנימיותו
ולפי רוב . אבל ממאכלי חו� לאר� צריכי� להזהר, בחיצוניותו

וזהו סוד . הצפיה לאר� ישראל מתעלה המאכל שבחו� לאר� ג� כ�
 בכל , או בשיר המעלות שובה,הזכרת ירושלי� בעל נהרות בבל

מעדנת את המאכל , צפית אר� ישראל הבאה תכ� למזו�. סעודה
�ג� באר� .  ועושה אותו קרוב לעילוי של אר� ישראל,שבחו� לאר

 יש הגשמה לפי , מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורב�,ישראל
המובלטת , שעולה ומתרח� על ידי צפית הישועה, הער� במאכל

 .במזמורי� האמורי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰ˆ¯( 

`xyi ux` ly lk`ndl 

ואינו מגש� כי א�  ,המאכל של אר� ישראל מקדש בפנימיותו
ולפי רוב . אבל ממאכלי חו� לאר� צריכי� להזהר, בחיצוניותו

וזהו סוד . הצפיה לאר� ישראל מתעלה המאכל שבחו� לאר� ג� כ�
בעל נהרות בבל או בשיר המעלות שובה בכל , הזכרת ירושלי�

 מעדנת את המאכל ,הבאה תכ� למזו�, צפית אר� ישראל. סעודה
ג� באר� . שבחו� לאר� ועושה אותו קרוב לעילוי של אר� ישראל

לפי , ישראל מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורב� יש הגשמה
המובלטת , שעולה ומתרח� על ידי צפית הישועה, במאכל, הער�

 .במזמורי� האמורי�
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 שבהדיבור היא ,המחשבה היא ההתגלות הנצחית אשר לאד�
, והיא נובעת בדר� ישרה מהצד הנצחי אשר בנטיה המינית, מתגלה

שכפי הער� אשר , ומוב� הדבר. ביסוד התולדתי אשר לו בער� חייו
המחשבה האצילית בטהרתה תופיע באורה על כח המילולי של 

יבוסס ביותר עז החיי� היסודי אשר בנטיה המינית שלו על , האד�
והאור הפנימי של , חסו� שבקדושה העליונההבסיס היותר אציל ו

 ועל דרכי� , ותגזר אמר ויק� ל�.החיי� בכל עזו יזרח בכח הדיבור
 .נגה אור

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Âˆ¯( 

ilelnde izclezd ceqid 

שבהדיבור היא , המחשבה היא ההתגלות הנצחית אשר לאד�
,  אשר בנטיה המיניתוהיא נובעת בדר� ישרה מהצד הנצחי, מתגלה

שכפי הער� אשר , ומוב� הדבר. ביסוד התולדתי אשר לו בער� חייו
המחשבה האצילית בטהרתה תופיע באורה על כח המילולי של 

יבוסס ביותר עז החיי� היסודי אשר בנטיה המינית שלו על , האד�
והאור הפנימי של , הבסיס היותר אציל וחסו� שבקדושה העליונה

ותגזר אמר ויק� ל� ועל דרכי� , יזרח בכח הדיבורהחיי� בכל עזו 
 .נגה אור

914

ËÙ ‚ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

קובע את  ,הנובע מההכרה האלהית העליונה, המבט המוסרי העליו�
 ,הנצחשהוא הצד , עיקר חותמו על יחס הרצו� למגמה המינית

אי� בזה ספק שבאוצר . שהוא כמוס במהותו של אד�, הבלתי סופי
וכל התיאוריה רבת הער� , חמודות העליונות נגנזותנקודה זו כל ה

להפנות את הנטיה המינית וענפיה , הסובבת לתק� יסוד קודש זה
הרי היא הפינה היסודית בכל , ביסודה למגמת הקדושה של החיי�

. הפנימי והחיצוני, המבססי� את העול� האנושי, ערכי המוסר
 על הוד אלוה  והתרבות הכללית תביט בהערצה נשגבה,וימי� יבאו

הנראות כחשכות לעומדי� בגסות הנטיה , הפרוש בתו� המחשבות
, המקושרות בתיקוני היסוד, ובשובבות הדעת מחו� למחנה ישראל

אור זרוע . שבמוסר הרזי, וכל דברי הצומות וזעקת� אשר לשובבי�
 .לצדיק ולישרי לב שמחה

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Âˆ¯-Êˆ¯( 

eqid oewzzenevde c 

קובע את  ,הנובע מההכרה האלהית העליונה, המבט המוסרי העליו�
 הנצחישהוא הצד , עיקר חותמו על יחס הרצו� למגמה המינית

שבאוצר , אי� בזה ספק. שהוא כמוס במהותו של אד�, הבלתי סופי
, וכל התיאוריה רבת הער�, נקודה זו כל החמודות העליונות נגנזות

להפנות את הנטיה המינית וענפיה , דש זההסובבת לתק� יסוד קו
הרי היא הפינה היסודית בכל , ביסודה למגמת הקדושה של החיי�

. הפנימי והחיצוני, המבססי� את העול� האנושי, ערכי המוסר
, וימי� יבאו והתרבות הכללית תביט בהערצה נשגבה על הוד אלוה

ה הנראות כחשכות לעומדי� בגסות הנטי, הפרוש בתו� המחשבות
, המקושרות בתיקוני היסוד, ובשובבות הדעת מחו� למחנה ישראל

אור זרוע . שבמוסר הרזי, אשר לשובבי�, וכל דברי הצומות וזעקת�
 .לצדיק ולישרי לב שמחה
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ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטיה הטבעית שיש לאיזה 
� חפצי� ה� ובשביל כ, xkf akynlבני אד� מראשית יצירת� 

 ,אבל דבר אלהינו יקו� לעול�, לעקור את המחאה המוסרית בזה
שהיא נטיה ,  תועה אתה בה,תועבה, וכבר פירש בר קפרא על זה

ומקצת הטינא .  להלח� עליה, וכללות האד�,שצרי� אד�, רעה
זה ראו חכמי� , שאולי תמצא אצל יחיד באופ� שאי אפשר לעקרה

משל לדג הבא מבית ' ד� רוצה כוכל מה שא,  ואמרו על זה,מראש
ובזה העמיקו בטבע . הציד רצה לאוכלו צלי שלוק מבושל אוכלו

ומכל מקו� . האד� עד לחמלה על המקולקלי� בראשית יצירת�
 וא� על פי ,חגרי� מפני מה הויי� מפני שהופכי� את שולחנ�, העירו

דהיינו , מכל מקו� היא סיחה של מלאכי השרת, שאינה הלכה
וכל . על פיה� יחנה ויסע' וכל ע� ד', דומי� למלאכי דחכמי� ה

, וישנא תהפוכות,  קדוש יאמר�209י בירושלהנותר בציו� ונשארה
 .ודר� ישרי� סלולה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Ï ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Êˆ¯( 

zeirahd zeihpd zeketdz 

ההתעוררות של המדע החדש על דבר הנטיה הטבעית שיש לאיזה 
ובשביל כ� חפצי� ה� לעקור את , ירת�בני אד� מראשית יצ
וכבר פירש . אבל דבר אלהינו יקו� לעול�, המחאה המוסרית בזה

שצרי� , שהיא נטיה רעה, תועבה תועה אתה בה, בר קפרא על זה
ומקצת הטינא שאולי תמצא אצל . אד� וכללות האד� להלח� עליה

, זה ראו חכמי� מראש ואמרו על זה, יחיד באופ� שאי אפשר לעקרה
רצה לאוכלו , משל לדג הבא מבית הציד', כל מה שאד� רוצה כו

ובזה העמיקו בטבע האד� עד לחמלה על . צלי שלוק מבושל אוכלו
חגרי� מפני מה , ומכל מקו� העירו. המקולקלי� בראשית יצירת�

מכל , וא� על פי שאינה הלכה. הויי� מפני שהופכי� את שולחנ�
יינו חכמי� הדומי� למלאכי דה, מקו� היא סיחה של מלאכי השרת

הנותר בציו� ונשאר וכל . על פיה� יחנה ויסע' וכל ע� ד', ד
 .ודר� ישרי� סלולה, וישנא תהפוכות,  קדוש יאמרבירושל�
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עד ,  הוא קידוש הרצו� והארתו הברורה,עיקר תיקו� פג� הברית
 שורש בקדושה חזק שיש לו, שהרצו� היותר חזק מצד הטבע הגופני

אור , שהוא הרצו� של נטיית המי�,  מפני הופעת החיי� שבו,מאד
 עד שהצד הקדוש שבו הוא הרודה ,הקדושה שופע בו כל כ�

וקל וחומר ,  והצד של החול, וממשי� את פעולתו והופעתו,בחיי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÏ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Áˆ¯(
oevxde zixad oewz 

עד , עיקר תיקו� פג� הברית הוא קידוש הרצו� והארתו הברורה
שיש לו שורש בקדושה חזק , שהרצו� היותר חזק מצד הטבע הגופני

אור , שהוא הרצו� של נטיית המי�, מאד מפני הופעת החיי� שבו
שופע בו כל כ� עד שהצד הקדוש שבו הוא הרודה בחיי� הקדושה 

וקל וחומר של, והצד של החול.וממשי� את פעולתו והופעתו
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ואז באמת לא , הוא בטל לגמרי לצד הקודש, של הטומאה שבו
 וכשהרצו� עולה .דיק משומר מכל מוקשונעשה צ, יקרב נגע באהלו

אז הוא מתברר ג� מכל מדות , במדרגה עליונה של קודש כזאת
 ,אפילו מהדברי� היותר קלי�, רעות ומכל מעשי� רעי� שבעול�

 . שהאד� דש אות� בעקביו
יצרא דעריות יוכל ללפ� את האד� יותר עמוק מהשורש של קישור 

ית המש� החיי� של מפני שהוא נעו� בנטי, החיי� שלו עצמו
 יכולי� לעלות על ידי קדושת ,ולעומת זה בקדושה. הדורות כול�

שני לזה הוא עני� . הברית למדרגת דוגמא של צדיק בכל הדורות
שהרכוש הוא ג� כ� מעמיד על רגליו את הדורות בתור , חמדת גזל

והטובה , שאהבת הקני� הרעה תוכל להשפיל מאד, ירושה
 .רומי החיי� ועליוניות�שבקדושה תוכל לעלות למ

ואז באמת לא יקרב , הוא בטל לגמרי לצד הקודש, הטומאה שבו
וכשהרצו� עולה , ונעשה צדיק משומר מכל מוקש, נגע באהלו

דות אז הוא מתברר ג� מכל מ, במדרגה עליונה של קודש כזאת
אפילו מהדברי� היותר קלי� , רעות ומכל מעשי� רעי� שבעול�

יצרא דעריות יוכל ללפ� את האד� יותר . שהאד� דש אות� בעקביו
מפני שהוא נעו� , עמוק מהשורש של קישור החיי� שלו עצמו

ולעומת זה בקדושה יכולי� . בנטיית המש� החיי� של הדורות כול�
 דוגמא של צדיק בכל לעלות על ידי קדושת הברית למדרגת

שהרכוש הוא ג� כ� מעמיד , שני לזה הוא עני� חמדת גזל. הדורות
תוכל , שאהבת הקני� הרעה, על רגליו את הדורות בתור ירושה

והטובה שבקדושה תוכל לעלות למרומי החיי� , להשפיל מאד
 .ועליוניות�

·Ù Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

קבע קדושת הפועלת ל, מצד קדושת המעשה וקדושת המחשבה
עד לקדושת הזיווג בעצמות הטבע , הטבע והרצו� ביסוד יסודו

 ג� ,ולמעלה למעלה, כדוגמת האד� לפני החטא, הטהור והקדוש
, מתעד� כל הקישור הנפשי, על ידי השאיפה לקדושת עולמי� זו

שה� חזקי� ואמיצי� , ויחס המשפחה מתקשר בחוטי קודש קדשי�
ומיסוד צדיק כזה . ולדותיווגור� שפע חיי� ארוכי� לת, מאד

,  החיי�ישותבוג, העז והאומ�, מושפע שפע החיי� והעדינות
, על כל הדור, על כל הנלווי� אליו,  עז על כל החיי�רתווגבבגדולה 

כבוד , חיי� ממשיכי� חיי�, אומ� מוסי� אומ�. על כל העול�
 .ותפארת מזהיר תפארת והדרת קודש על כל

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÏ ˙Â˘È¯Ù)¯Â‡‰"ÓÚ ‚ ˜ 'Ëˆ¯( 

dgtynde beefd zyecw 

הפועלת לקבע קדושת , מצד קדושת המעשה וקדושת המחשבה
עד לקדושת הזיווג בעצמות הטבע , הטבע והרצו� ביסוד יסודו

ולמעלה למעלה ג� על , כדוגמת האד� לפני החטא, הטהור והקדוש
ויחס , מתעד� כל הקישור הנפשי, ידי השאיפה לקדושת עולמי� זו

, שה� חזקי� ואמיצי� מאד, ה מתקשר בחוטי קודש קדשי�המשפח
ומיסוד צדיק כזה מושפע שפע . וגור� שפע חיי� ארוכי� לתולדותיו

 עז וגוברת,  החיי� בגדולהוג� ישות, העז והאומ�, החיי� והעדינות
. על כל העול�, על כל הדור, על כל הנלווי� אליו, על כל החיי�

�כבוד ותפארת מזהיר ,  חיי�חיי� ממשיכי�, אומ� מוסי� אומ
 .תפארת והדרת קודש על כל
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, אל שכלול החיי�, הנטיה המינית הולכת היא וזורמת אל העתיד
 ומתו� שהחיי� .את חיי העול� הבא בעול� הזה, שיביא הזמ�

על כ� גדולה היא שאיפת , העתידי� הנ� מלאי� הוד ונוע� מלא
�והקדושה המגמתית רק , נטית עולמי� זאת ועז הרצו� של ,החפ

 והנפש הטהורה מנהגת את נטיה זו .עליה היא משרה את אורה
. מקורי הצדק, היושר והצניעות, החכמה, בגידור התורה, למגמתה

ויסוד קדושת� של ישראל הוא . כל מא� דנטיר ברית איקרי צדיק
ורוח קדושה הול� וחופ� על כלל האומה , קשור בעול� העתיד

 .ועמ� כל� צדיקי�. פרטיהו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÏ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ëˆ¯( 

cizrl zipind dihpd 

, אל שכלול החיי�, הנטיה המינית הולכת היא וזורמת אל העתיד
 ומתו� שהחיי� .את חיי העול� הבא בעול� הזה, שיביא הזמ�

על כ� גדולה היא שאיפת , העתידי� הנ� מלאי� הוד ונוע� מלא
והקדושה המגמתית רק , הרצו� של נטית עולמי� זאתהחפ� ועז 

 והנפש הטהורה מנהגת את נטיה זו .עליה היא משרה את אורה
. מקורי הצדק, היושר והצניעות, החכמה, בגידור התורה, למגמתה

ויסוד קדושת� של ישראל הוא . כל מא� דנטיר ברית איקרי צדיק
ל האומה ורוח קדושה הול� וחופ� על כל, קשור בעול� העתיד

 .ועמ� כל� צדיקי�. ופרטיה
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הוא חובק כללי� , המעטת תאות המי�, הטע� העתיק של המילה
, להיות ל� לאלהי� ולזרע� אחרי�, קשר הברית. רחבי� של המדע

, משולב הוא עמה קשר עצמי, הקשור במילה',  דתשל דעת אחדו
אחד את כל כחות נפשו א� יש באד� כח ל. מבשרו יחזה אד� אלוה

כבר רואה הוא את , וכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסרית אחת
והאחדות של העול� הכללי מתבררת , האחדות בעולמו הפנימי

כשאינו יכול , וכשהוא מוצא שכחותיו פרודי� ה�. אצלו יותר ויותר
אז מחליט הוא שהעול� , לצייר שלטו� כללי על נטיותיו ותאותיו

התאוה . ושאי� אחדות במציאות, ורד הוא ג� הואהגדול כמוהו מפ
 הדמיוניות ,ובסעיפי התאות החמריות,  בעצמותה,המינית כוללת

 א� .�כולאת החלק היסודי מכל הנטיות ,  הכלולי� בה,והרוחניות
היא עומדת באד� במצב כזה שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות ג� 

והרוחניי� לאחדה ע� כל המו� הכחות הגשמיי� , עליה להקיפה
אז האחדות מתגלה , שבאד� למטרה אחת מוסרית עליונה

השיקוע של . וגילוי האחדות האלהית מתחזה בו בבשרו, בעצמותו
עד לכדי אוט� , רוח האד� בתו� תאות המי� עד לכדי צלילה גמורה

 והמעמד .גרמה את תכונת הערלה, האידיאליות והמוסריות בחוגה
 ,ויה את האימו� של נטיה זו הוא נושא עליו בג,הפתלוגי הזה

. בצורתה היוצאת מחוג האידיאליות והמסירה המוסרית המגמתית
שהיא נאותה לירידה , מוב� הדבר שההשקפה הפסימית בעול�

היא נותנת כח דוח� להנתקתה של תאות המי� מ� , מוסרית
אי� יהיה , שכיו� שהמציאות בכללה היא רעה רבה, האידיאליות

ולפי זה לכל הנטיה כולה אי� . � אומללי�אידיאל להרבות יצורי
לא כ� . רק התפרצות התאוה היא שעושה את דרכה, שורש באידיאל

 של וירא 210ההשקפה האופטימית, היא השקפת הטוב העולמי
היא נותנת מקו� , אלהי� את כל אשר עשה והנה טוב מאד

וא� ירד טבע הבשר . לאידיאליות להתפשט ג� על הנטיה המינית

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÏ ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '˘-‡˘( 

oevxde zixad xywinlerd  

הוא חובק כללי� , המעטת תאות המי�, הטע� העתיק של המילה
, להיות ל� לאלהי� ולזרע� אחרי�, קשר הברית. רחבי� של המדע

, משולב הוא עמה קשר עצמי, הקשור במילה',  דתשל דעת אחדו
א� יש באד� כח לאחד את כל כחות נפשו . מבשרו יחזה אד� אלוה

כבר רואה הוא את , ית אחתוכל נטיותיו למטרה שכלית ומוסר
והאחדות של העול� הכללי מתבררת , האחדות בעולמו הפנימי

כשאינו יכול , וכשהוא מוצא שכחותיו פרודי� ה�. אצלו יותר ויותר
שהעול� , אז מחליט הוא, לצייר שלטו� כללי על נטיותיו ותאותיו

התאוה . ושאי� אחדות במציאות, הגדול כמוהו מפורד הוא ג� הוא
ובסעיפי התאות החמריות הדמיוניות , ת כוללת בעצמותההמיני

 א� .כול�את החלק היסודי מכל הנטיות , והרוחניות הכלולי� בה
שהרוח האצילי שבו יוכל לעלות ג� , היא עומדת באד� במצב כזה

לאחדה ע� כל המו� הכחות הגשמיי� והרוחניי� , עליה להקיפה
 מתגלה אז האחדות, שבאד� למטרה אחת מוסרית עליונה

השיקוע של . וגילוי האחדות האלהית מתחזה בו בבשרו, בעצמותו
עד לכדי אוט� , רוח האד� בתו� תאות המי� עד לכדי צלילה גמורה

 והמעמד .גרמה את תכונת הערלה, האידיאליות והמוסריות בחוגה
הפתלוגי הזה הוא נושא עליו בגויה את האימו� של נטיה זו 

. יות והמסירה המוסרית המגמתיתבצורתה היוצאת מחוג האידיאל
שהיא נאותה לירידה , שההשקפה הפסימית בעול�, מוב� הדבר

היא נותנת כח דוח� להנתקתה של תאות המי� מ� , מוסרית
אי� יהיה , שכיו� שהמציאות בכללה היא רעה רבה, האידיאליות

ולפי זה לכל הנטיה כולה אי� . אידיאל להרבות יצורי� אומללי�
לא כ� .  רק התפרצות התאוה היא שעושה את דרכה,שורש באידיאל

של וירא אלהי� , ההשקפה האופטימית, היא השקפת הטוב העולמי
היא נותנת מקו� לאידיאליות , את כל אשר עשה והנה טוב מאד

וא� ירד טבע הבשר ויצר לב האד�.להתפשט ג� על הנטיה המינית
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הנה יסול לו האד� , אד� עד כדי התפתחותה של הערלהויצר לב ה
ואז ימצא את , את דרכו האצילית בתיקו� ברית קודש על ידי המילה

ומבשרו יחזה ,  אידיאלית קדושה, למטרה כלליתותנטויכל כחותיו 
 .אחד' ד, ויקדש את קדוש ישראל, אלוה

רכו הנה יסול לו האד� את ד, עד כדי התפתחותה של הערלה
ואז ימצא את כל , על ידי המילה, האצילית בתיקו� ברית קודש

ומבשרו יחזה ,  למטרה כללית אידיאלית קדושהנטויי�כחותיו 
 .אחד' ד, ויקדש את קדוש ישראל, אלוה

Ê¯˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,ËÎ¯˙ 

 

והיא הולכת ומתגלמת , הרשעה שבעול� מוצאה באד� את מכונה
מכשלת היא את כחו , פה היא אומ�מדי יו� ביומו מוסי, בקרבו

אי . יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו�. להתרומ� להתעלות לטוב
.  ה� הוידויי��מפרקיהשאחד , ות תדיריותלאפשר לאד� בלא תפי

על חטאיו שבגלוי ושבסתר , האד� מוכרח להתודות על עונותיו
. על נטיותיו לרעה ההולכות ומלפפות אותו, ושבסתרי סתרי�

כשחשבו� , לה והוידוי באה מדי יו� ביומויה של התפכשהטהר
אז הוא מנער את הרשעה ממנו , הנפש אינו דבר נשכח מהאד�

טר� שהספיקה להעשות עליו ערמה גדולה כזאת , קמעה קמעה
ומארי דחושבנא בכל יו� מסלקי� את . שלא יוכל להרי� ראש

 על עצמ� ועל, מתודי� ה� לפני שינת� הקבועה, הרשעה היומית
 לפחות מגלי� ה� את מחאת� על הרשעה הפרטית ,כל העול� כולו

מעמידי� בזה את נפש� נכח הטוב , והכללית בכל מקו� שהיא
מחברי� את , מעלי� אותה בזה אל שרש חיי קדשה, והקודש

 . ביד� אפקיד רוחי. יניקתה מבאר הטוב
כשהטוב מרובה , פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההויה כולה

 .וכיוצא בזה להיפ�, יעה היא את הטוב הכללי בכחה מכר,בה
 ממעטת את ,השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה

 כח החיי� ,בעת השינה.  העליו�,הרוחני, הפעלתה על העול� כולו
, מטהר הוא ממעי� החיי� העליוני�, הרוחניי� שואב הוא ממקורו

ות החטא עצמו גור� חליש. והחטא סר ממנו, א� נטהר הרצו�
 יש מדה ,אמנ�. עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו, הרוחניות

, א� על פי שמצד הגלוי, שהשינה יפה לצדיקי� ורעה לרשעי�
התשובה לפני . היא רעה לצדיקי� ויפה לרשעי�, חלקה החמרי

ומברכת את הנשמה משפע , השינה מביאה ברכה כמוסה לעול�
 .מקורה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·˘-‚˘( 

dpyd iptl ytpd oeayg 

והיא הולכת ומתגלמת , הרשעה שבעול� מוצאה באד� את מכונה
מכשלת היא את כחו , מדי יו� ביומו מוסיפה היא אומ�, בקרבו

אי . יצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו� ,להתרומ� להתעלות לטוב
.  ה� הוידויי�מפרקיה�שאחד , ות תדיריותלאפשר לאד� בלא תפ

, על חטאיו שבגלוי ושבסתר,  להתודות על עונותיוהאד� מוכרח
. ההולכות ומלפפות אותו, על נטיותיו לרעה, ושבסתרי סתרי�

כשחשבו� , כשהטהרה של התפלה והוידוי באה מדי יו� ביומו
, אז הוא מנער את הרשעה ממנו, הנפש אינו דבר נשכח מהאד�

טר� שהספיקה להעשות עליו ערמה גדולה כזאת , קמעה קמעה
ומארי דחושבנא בכל יו� מסלקי� את . לא יוכל להרי� ראשש

על עצמ� ועל , מתודי� ה� לפני שינת� הקבועה, הרשעה היומית
, לפחות מגלי� ה� את מחאת� על הרשעה הפרטית. כל העול� כולו

מעמידי� בזה את נפש� נכח הטוב , בכל מקו� שהיא, והכללית
חברי� את מ, מעלי� אותה בזה אל שרש חיי קדשה, והקודש

פועלת היא נשמת כל יחיד . ביד� אפקיד רוחי. יניקתה מבאר הטוב
כשהטוב מרובה בה מכריעה היא את הטוב , במערכי ההויה כולה

השתקעותה של המציאות , וכיוצא בזה להיפ�, הכללי בכחה
הרוחני , הפרטית בפרטיותה ממעטת את הפעלתה על העול� כולו

מטהר , ניי� שואב הוא ממקורובעת השינה כח החיי� הרוח. העליו�
. והחטא סר ממנו, א� נטהר הרצו�, הוא ממעי� החיי� העליוני�

עד שהשינה סוגרת את כל , החטא עצמו גור� חלישות הרוחניות
א� , אמנ� יש מדה שהשינה יפה לצדיקי� ורעה לרשעי�. פעולתו

היא רעה לצדיקי� ויפה , חלקה החמרי, על פי שמצד הגלוי
, ה לפני השינה מביאה ברכה כמוסה לעול�התשוב. לרשעי�

 .ומברכת את הנשמה משפע מקורה
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 החזרת הנשמה להגו� 'הא. ארבעה דרכי� ישנ� לקימת חצות
הבאה מתו� הרגשה פנימית בעילוי העולמות ויקיצת� , בדיוק

 הבאה על ידי כנור ,על ידי רוח צפונית', הב. בנקודת חצות לילה
על ' הג. �יתלוי למעלה ממראשותיו של דוד מל� ישראל החי וקיה

על ' הד. המכריז ואומר קומו ישני� מתרדמתכ�, ידי קול התרנגול
ולפעמי� באי� . כמו התיקלא ומשקלי השעות, ידי מכונה מעשית

 . עורי עורי דברי שיר, עורי עורי דבורה, כל הכחות יחד ומעירי�
מכל מקו� , רה בלילה קוד� חצותא� על פי שאי� ללמוד סתרי תו

 לשמחה דוקא באור העליו� של פנימיות צר�ווהא� נפשו עגומה 
ליראיו ובריתו ' סוד ד. ומצוה נמי איכא, נראה שיש להקל, התורה

לילה נחלק .  כי הוא יוציא מרשת רגלי,' עיני תמיד אל ד,להודיע�
ל לי, לפני חצות ולאחר חצות, שה� כשני לילות, לשתי בחינות

כלומר חצי לילה , ג� ליל ראשו� ילמוד, י"נוטריקו� רגל. ולילה
כשהוא לצאת מרשת המחשבות המאפילות את אור , נההראשו

 .קדושת נשמתו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚˘( 

zevg ikxc 

החזרת הנשמה להגו� , האחד. ארבעה דרכי� ישנ� לקימת חצות
ילוי העולמות ויקיצת� הבאה מתו� הרגשה פנימית בע, בדיוק

על ידי רוח צפונית הבאה על ידי כנור ', הב. בנקודת חצות לילה
על ', הג. התלוי למעלה ממראשותיו של דוד מל� ישראל החי וקי�

על ', הד. קומו ישני� מתרדמתכ�, המכריז ואומר, ידי קול התרנגול
ולפעמי� באי� . ומשקלי השעות, כמו התיקלא, ידי מכונה מעשית

. עורי עורי דברי שיר, דבורה, עורי עורי, כחות יחד ומעירי�כל ה
מכל מקו� , א� על פי שאי� ללמוד סתרי תורה בלילה קוד� חצות

 לשמחה דוקא באור העליו� של פנימיות והוא צרי�א� נפשו עגומה 
ליראיו ובריתו ' סוד ד. ומצוה נמי איכא, נראה שיש להקל, התורה

לילה נחלק .  הוא יוציא מרשת רגליכי' עיני תמיד אל ד. להודיע�
ליל , לפני חצות ולאחר חצות, שה� כשני לילות, לשתי בחינות

כלומר חצי לילה , ג� ליל ראשו� ילמוד, נוטריקו� רגלי. ולילה
המאפילות את אור , כשהוא לצאת מרשת המחשבות, הראשו�

 .קדושת נשמתו
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ועל ידי , וד של העול� החיצוניעביהשינה משחררת את האד� מהש
בכל אור� שיעור , זה יכול הוא לפשט את נפשו בהפשטה פנימית

ביחש החיי� שכלפי העול� החיצוני נפשו . קומתו הרוחנית
מאריכה , אבל ביחש חייה הפנימיי� הרי היא מתפשטת, מצטמצמת
 ,עומק התחתית שבחיי�d ונמצא שהיא יורדת עד כל ,את מהותה

מ� שהאד� הוא קשור ע� העול� החיצוני אי� העול� מצד זה שכל ז
 הרי הוא ,ולמעלה, הסביבי מניח אותו לרדת כל כ� לעומק התחתית

והרי הוא תופס את כללות , עולה לעומק הרו� של החיי� שלו
, הצד התחתיתי או העליוני, ואיזה צד מתגבר בו ביותר. החיי� כול�

 ובזמ� ,ר משנתוכר בו ביותר בזמ� שהוא מתעוריואיזה מה� נ
גת נשמתו יהתלוי במדר ,זה תלוי לפי מעמדו הרוחני ,השינה עצמה

באמונה , כל מה שהוא אחוז יותר בקדושה ובטהרה. ובבחירתו
באהבת הבריות , ובקדושת ישראל ואהבת�, שלמה ובבטחו�
, והצד העליוני שבו מתגבר, הרי הוא מתעלה, ובצפיית ישועה

, לכל שפלות החיי�, ק תחתיתושולח הוא את השפעתו ג� לעומ
ציורי� וטפוסי� , כל האדי� העולי� וגורמי� מחשבות והרהורי�ל

' ורוח ד, הכל בא מטללי עד� עליו�, הכל נעשה קדוש ונעלה, שוני�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„˘( 

a xexgymlerd cearyn dpy 

ועל ידי , השינה משחררת את האד� מהשעבוד של העול� החיצוני
בכל אור� שיעור , זה יכול הוא לפשט את נפשו בהפשטה פנימית

ביחש החיי� שכלפי העול� החיצוני נפשו . קומתו הרוחנית
מאריכה , אבל ביחש חייה הפנימיי� הרי היא מתפשטת, מצטמצמת
רדת עד כל עומק התחתית שבחיי� מצד ונמצא שהיא יו. את מהותה

שכל זמ� שהאד� הוא קשור ע� העול� החיצוני אי� העול� , זה
ולמעלה הרי הוא , הסביבי מניח אותו לרדת כל כ� לעומק התחתית

והרי הוא תופס את כללות , עולה לעומק הרו� של החיי� שלו
או , הצד התחתיתי, ואיזה צד מתגבר בו ביותר. החיי� כול�

ואיזה מה� נכר בו ביותר בזמ� שהוא מתעורר משנתו , יהעליונ
התלוי במדרגת  ,זה תלוי לפי מעמדו הרוחני ,ובזמ� השינה עצמה

, כל מה שהוא אחוז יותר בקדושה ובטהרה. נשמתו ובבחירתו
באהבת , ובקדושת ישראל ואהבת�, באמונה שלמה ובבטחו�

 שבו והצד העליוני, הרי הוא מתעלה, הבריות ובצפיית ישועה
לכל שפלות , ושולח הוא את השפעתו ג� לעומק תחתית, מתגבר
ציורי� , כל האדי� העולי� וגורמי� מחשבות והרהורי�ו, החיי�

הכל בא מטללי עד�,הכל נעשה קדוש ונעלה,וטפוסי� שוני�
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והקיצות , ר עלי�ובשכב� תשמ, בהתהלכ� תנחה אות�. חופ� עליו
 .היא תשיח�

בשכב� תשמר , בהתהלכ� תנחה אות�. חופ� עליו' ורוח ד, עליו�
 .והקיצות היא תשיח�, עלי�

ÂÓ˘ÊÒ˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰� ,‚˙˙ 

 

 אהבת עול� ,שמרוב נטיית� לקדושה עליונה, ישנ� צדיקי� כאלה
עד שג� אותו חלק האהבה הראוי , הזה מתרוקנת כל כ� מלבב�

ובשביל כ� ה� ,  חסר לה�,להיות בלבו של אד� לעול� הזה
עד , ואינ� יכולי� למשול בעול�, מוצאי� פגמי� בתכונת� האישית

 שהיא חיי ,הבה לעול� הזה על ידי תפלהשה� מחזירי� את הא
בהסתעפות  וכל עניני הנגלות שבתורה, ועל ידי עמקי הלכות, שעה

, ואז נעשית אהבת� לעול� הזה אהבה של קדושה. פלפוליה�
 . והעול� כולו מתעלה על יד�, המתאחדת באהבת תורה

שמצד , האנשי� הרוחניי�, שהצדיקי� העליוני�, אוגמור האמת 
מפני שה� , כל עניני עול� הזה תופסי� מקו� אצל�עצמ� אי� 

וה� מתכווני� לבסמו , משערי� יפה את החוס� ואת הזיו העליו�
אי� דר� עבודת� שוה כלל ,  ולהמשיכו בעול� כולו,יותר ויותר

השרויי� תמיד בגבולי עול� הזה , לדרכי העבודה של כל אד�
ה� דברי� וכשרואי� מ,  ומאסרי הגו� וכל נטיותיו,ותשוקותיו

כי כל דרכיה� נובעי� מקודש ,  אי� להרהר עליה� כלל,תמוהי�
 .עליו� מאד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰˘( 

dfd mlerd zad`e miwicv 

שמרוב נטיית� לקדושה עליונה אהבת עול� , ישנ� צדיקי� כאלה
עד שג� אותו חלק האהבה הראוי , הזה מתרוקנת כל כ� מלבב�

ובשביל כ� ה� מוצאי� , של אד� לעול� הזה חסר לה�להיות בלבו 
עד שה� , ואינ� יכולי� למשול בעול�, פגמי� בתכונת� האישית

ועל , על ידי תפלה שהיא חיי שעה, מחזירי� את האהבה לעול� הזה
בהסתעפות  ,וכל עניני הנגלות שבתורה, ידי עמקי הלכות

, שהואז נעשית אהבת� לעול� הזה אהבה של קדו. פלפוליה�
אמת . והעול� כולו מתעלה על יד�, המתאחדת באהבת תורה

שמצד עצמ� , האנשי� הרוחניי�, שהצדיקי� העליוני�, גמורה היא
מפני שה� משערי� , אי� כל עניני עול� הזה תופסי� מקו� אצל�

וה� מתכווני� לבסמו יותר ויותר , יפה את החוס� ואת הזיו העליו�
עבודת� שוה כלל לדרכי העבודה אי� דר� , ולהמשיכו בעול� כולו

השרויי� תמיד בגבולי עול� הזה ותשוקותיו ומאסרי , של כל אד�
וכשרואי� מה� דברי� תמוהי� אי� להרהר , הגו� וכל נטיותיו

 .כי כל דרכיה� נובעי� מקודש עליו� מאד, עליה� כלל
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� מצד  שאי� עול� הזה תופס אצל� מקו,הצדיקי� המופלאי�
דוקא ה� מוקירי� את העול� ומכבדי�  , שפלותו וצמצומיו,גבוליו

, זיו טהור ממקור החיי�, מפני שה� רואי� בו עול� עליו�, אותו
והרגשת הנוע� והיופי שבו , ויפיו וטובו מתעלה בעילויי� גדולי�

עד שהנ� תמיד , מתגדלת אצל� בגודל של קדושה ועדינות עליונה
ש בה� כל שיקוי הלשד של כל ההנאות שי, חיי� חיי� מלאי�

וחושיה� . האסתתיות המענגות את החיי� במעלה עליונה מאד
בהכרת היופי , הרוחניי� אפילו ביחס להתוכ� האסתתי הרגיל

, ושבכל ער�, שבמדינה ובמוסר, שבסדר, שבשירה, שבמראות
עד שה� ה� הנ� מקורות היופי והסידור , מתכפלי� בכפלי� אדירי�

 ומתעלה בתפארתו על ידי השפעת ,עול� מזדהר ביופיווה. בחיי�
מתעדני� , וכל בעלי אומניות שבחכמות היפות מתעלי�, זיו נשמת�

כי ה� בעצמ� הנ� שרויי� בספירת . ומתברכי� על ידי השפעת�
, הכוללת בחטיבה אחת כל הדרת שמי� ואר�, התפארת האלהית

על כל , יה�ועל כל מעש, והתפארת הולכת ומתפשטת על כל היצור
 .ÏÚ È„Ìואור מל� ביפיו הול� ומתגלה , תיה�ורחשי לב� ונטי

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â˘( 

mi`lten miwicv zx`tz 

הצדיקי� המופלאי� שאי� עול� הזה תופס אצל� מקו� מצד גבוליו 
, דוקא ה� מוקירי� את העול� ומכבדי� אותו ,שפלותו וצמצומיו

ויפיו , זיו טהור ממקור החיי�,  עול� עליו�מפני שה� רואי� בו
והרגשת הנוע� והיופי שבו , וטובו מתעלה בעילויי� גדולי�

עד שהנ� תמיד , מתגדלת אצל� בגודל של קדושה ועדינות עליונה
שיש בה� כל שיקוי הלשד של כל ההנאות , חיי� חיי� מלאי�

וחושיה� . המענגות את החיי� במעלה עליונה מאד, האסתתיות
בהכרת היופי , רוחניי� אפילו ביחס להתוכ� האסתתי הרגילה

, ושבכל ער�, שבמדינה ובמוסר, שבסדר, שבשירה, שבמראות
עד שה� ה� הנ� מקורות היופי והסידור , מתכפלי� בכפלי� אדירי�

והעול� מזדהר ביופיו ומתעלה בתפארתו על ידי השפעת זיו . בחיי�
מתעדני� , ת מתעלי�וכל בעלי אומניות שבחכמות היפו, נשמת�

כי ה� בעצמ� הנ� שרויי� בספירת . ומתברכי� על ידי השפעת�
, הכוללת בחטיבה אחת כל הדרת שמי� ואר�, התפארת האלהית

על כל , ועל כל מעשיה�, והתפארת הולכת ומתפשטת על כל היצור
 .Ì‰ÈÏÚואור מל� ביפיו הול� ומתגלה , תיה�ורחשי לב� ונטי
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וכל , הצדיק הקדוש האמיתי הוא מאחד בתוכו את כל ההפכי�
, שבמצב הקטנות כל אחד סותר את חברו, הטוב המפוזר בעול�

הוא מאחד� בכחו , בכלי אחד, כשה� באי� בפגישה במעמד אחד
כי הוא מתעלה תמיד במחשבתו ורצונו .  המקי� והרחב,הגדול

, הכל יכול להכנס ש�ו, שבו אי� מצרי�, לעול� העליו� הרוחני
,  והוא פועל בכחו העליו�.וממילא יוכל כל הטוב להתקב� ביחד

ובעולמי� , ובכל העול�, שהטוב המפוזר בכל היחידי� בישראל
והצדיק היותר . גות לאי� חקריובמדה זו יש מדר. יתאספו יחד, כול�

ואי� בו שו� צמצו� של , עליו� הוא מקי� את הרוחב היותר כולל
וחפ� הוא באמת בטובת , � כולו מלא חסד ורחמי� רבי�כי א ,די�

אמנ� . ושונא להרשיע� ולחייב�, אוהב לזכות את הבריות כול�, הכל
ומוכרח כל צדיק עליו� , העול� לא יוכל להכיר את מדת הצדק הזה

שאחרי שה� מקטיני� , להלביש את צדקתו העליונה בלבושי� רבי�
  . הבריות ליהנות ממנוי�יכולאת האור 

,  כל תאותו היא הדבקות האלהית האמיתית,הצדיק האמיתי
ומרוממת מכל שאיפה מוגבלת , המתעלה מכל רעיו� ומחשבה

 כשהוא מענה את נשמתו על ידי המניעה שמונע ממנה את .וקצובה
על ידי מה שהוא מוטרד ועסוק בעניני� , תשוקתה הכבירה הזאת

ה הוא מורגש העינוי הז, שה� לגביה מילי� דהדיוטא, מוגבלי�
והמו� נשמות אי� מספר מצטערות בצערו , בעולמות רבי� מאד

והוא שב בתשובה ,  כאשר שערי אורה מתפתחי�,�כואחר . הפנימי
אז בקול , ואור שמחת רוח הקודש מתנוצצת וזורחת עליו, מאהבה

מתנשאות נשמות רבות , של חדות עולמי�, מצהלות של רעש גדול
 מתמלאי� עז ,ע� שמי� ואר� שבה� ,ועולמות רבי�, ממעמקיה�

 .ברבות צדיקי� ישמח הע�. וחדוה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Ó ˙Â˘È¯Ù)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê˘-Á˘( 

oeilr wicv 

וכל , הצדיק הקדוש האמיתי הוא מאחד בתוכו את כל ההפכי�
, שבמצב הקטנות כל אחד סותר את חברו, הטוב המפוזר בעול�

הוא מאחד� בכחו , בכלי אחד, כשה� באי� בפגישה במעמד אחד
כי הוא מתעלה תמיד במחשבתו ורצונו . הגדול המקי� והרחב
, והכל יכול להכנס ש�, שבו אי� מצרי�, לעול� העליו� הרוחני

,  והוא פועל בכחו העליו�.וממילא יוכל כל הטוב להתקב� ביחד
ובעולמי� , ובכל העול�, שהטוב המפוזר בכל היחידי� בישראל

והצדיק היותר .  זו יש מדרגות לאי� חקרובמדה. יתאספו יחד, כול�
ואי� בו שו� צמצו� של , עליו� הוא מקי� את הרוחב היותר כולל

וחפ� הוא באמת בטובת , כי א� כולו מלא חסד ורחמי� רבי� ,די�
אמנ� . ושונא להרשיע� ולחייב�, אוהב לזכות את הבריות כול�, הכל

ל צדיק עליו� ומוכרח כ, העול� לא יוכל להכיר את מדת הצדק הזה
שאחרי שה� מקטיני� , להלביש את צדקתו העליונה בלבושי� רבי�

הצדיק האמיתי כל תאותו .  הבריות ליהנות ממנויכולותאת האור 
, המתעלה מכל רעיו� ומחשבה, היא הדבקות האלהית האמיתית

 כשהוא מענה את נשמתו .ומרוממת מכל שאיפה מוגבלת וקצובה
על ידי , את תשוקתה הכבירה הזאתעל ידי המניעה שמונע ממנה 

שה� לגביה מילי� , מה שהוא מוטרד ועסוק בעניני� מוגבלי�
והמו� , העינוי הזה הוא מורגש בעולמות רבי� מאד, דהדיוטא

 כאשר שערי כ�ואחר . נשמות אי� מספר מצטערות בצערו הפנימי
ואור שמחת רוח , והוא שב בתשובה מאהבה, אורה מתפתחי�

של , אז בקול מצהלות של רעש גדול, וזורחת עליוהקודש מתנוצצת 
ועולמות רבי� , מתנשאות נשמות רבות ממעמקיה�, חדות עולמי�

ברבות צדיקי� ישמח . ע� שמי� ואר� שבה� מתמלאי� עז וחדוה
 .הע�
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החסידות המעשית היא ההתגשמות של קרבת אלהי� בחיי� 
 מתלבשת היא במעשה ,כשהיא באה מצד ההגיו� המוסרי. בפועל

 .שטוב� מושג אל השכל האנושי על פי מדתו, הטוב והחסד
, העולה על המדה ההגיונית, וכשהיא באה מצד הרגש האלהי

, בצורתה הרוחנית, ע בקרבת אלהי� התיאוריתהמבקש מרגֹ
 שלפעמי� ה� מתמיהי� ג� כ�, מתלבשת היא במעשי� של קדושה

וג� נותני� מקו� לשפלי נפש לחקות אות� , את ההשקפה ההגיונית
 באותה הנשמה ,אבל בעצ� טהרת�, בלא כל רוח חיי� פנימיי�

העזיזה שהיא מתגעגעת על קרבת אלהי� המעשית כש� שהיא 
הדרכי� הללו התמוהי� הנ� דרכי , צמאה לה בתכונתה התיאורית

 להזיל על יד� , יקרי�וה� ה� צינורות. וטובו'  מלאי� אור ד,חיי�
,  בתוכיות הנפש,של תו� אמו�, טל חיי� של שמחת עולמי�

לרוממה מעל כל ההנחות המוגבלות על דבר הטוב והיושר שבני 
ולעתי� קרובות מאד רגליה� מתמוטטות על , �בהאד� נלכדי� 

המוגבל , מפני הלח� של חקי ההגיו� הצר של השכל האנושי, �יד
 .ביותר

˘„Â˜‰ Í¯„ ,ÈÒÁ ‡ ˙Â„)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡È˘( 

dyecwde cqgd zeciqg 

החסידות המעשית היא ההתגשמות של קרבת אלהי� בחיי� 
כשהיא באה מצד ההגיו� המוסרי מתלבשת היא במעשה . בפועל

 .שטוב� מושג אל השכל האנושי על פי מדתו, הטוב והחסד
, העולה על המדה ההגיונית, וכשהיא באה מצד הרגש האלהי

, בצורתה הרוחנית, התיאורית,  בקרבת אלהי�המבקש מרגע
שלפעמי� ה� מתמיהי� ג� כ� , מתלבשת היא במעשי� של קדושה

וג� נותני� מקו� לשפלי נפש לחקות אות� , את ההשקפה ההגיונית
אבל בעצ� טהרת� באותה הנשמה , בלא כל רוח חיי� פנימיי�

כש� שהיא , שהיא מתגעגעת על קרבת אלהי� המעשית, העזיזה
הדרכי� הללו התמוהי� הנ� דרכי , אה לה בתכונתה התיאוריתצמ

וה� ה� צינורות יקרי� להזיל על יד� טל . וטובו' חיי� מלאי� אור ד
לרוממה , של תו� אמו� בתוכיות הנפש, חיי� של שמחת עולמי�

שבני אד� , מעל כל ההנחות המוגבלות על דבר הטוב והיושר
מפני , יד�� מתמוטטות על ולעתי� קרובות מאד רגליה, בה�נלכדי� 

 .המוגבל ביותר, הלח� של חקי ההגיו� הצר של השכל האנושי
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שצרי� המוכשר , הצדקות השכלית וההרגשית היא אמנות מיוחדת
 והיא בעצמה תביא את הצדקות ,לה לשכללה ולפתחה תמיד

 ולא במדרגה של אמנות, שהיא עומדת במדרגת מלאכה, המעשית
אושר העול� תלוי בעצמיות . גבוהה כזו של ההרגשה והשכל

וההשגה הבהירה , שהוא הלב הטוב, ברבות הכשרו� של הצדקות
 סמתבס , והעול� כולו,האומה,  של צדיקי� יסודי עול�,הפנימית

כשהיא מתגדלת ,  שירת הצדק.ביותר בריבוי האיכות הצדקתית ואה
 ,עולמי� לבני אד�היא מביאה ששו� , ומתברכת ממקורה האלהי

 הרי הוא מתאשר ,וכל הקרוב הקרוב ביותר לחוג הצדק הרוחני
 .ביותר

˘„Â˜‰ Í¯„ , · ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·È˘( 

zewcvd zepn` 

שצרי� המוכשר , הצדקות השכלית וההרגשית היא אמנות מיוחדת
והיא בעצמה תביא את הצדקות . לה לשכללה ולפתחה תמיד

ולא במדרגה של אמנות , גת מלאכהשהיא עומדת במדר, המעשית
, אושר העול� תלוי בעצמיות. גבוהה כזו של ההרגשה והשכל

וההשגה הבהירה , שהוא הלב הטוב, ברבות הכשרו� של הצדקות
 מתבססי�האומה והעול� כולו , הפנימית של צדיקי� יסודי עול�

כשהיא מתגדלת ,  שירת הצדק. ביותר בריבוי האיכות הצדקתיתה�
. היא מביאה ששו� עולמי� לבני אד�, מקורה האלהיומתברכת מ

וכל הקרוב הקרוב ביותר לחוג הצדק הרוחני הרי הוא מתאשר 
 .ביותר
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החודרת אל התוכ� הרוחני המסבב , בכל גאונות רואה העי� הבהירה
, בכביריות חילו, את הוד הרוח הגאוני בעצמותו, את הפעולות

שהחסד וההטבה ה� , ונות החסד של נדיב גדולבגא. בפאר תפארתו
מכירה ההסתכלות הפנימית את זיו החסד , משאת נפשו ונזר חייו

מכל , יותר נשגב ונעלה, שהוא דבר יותר יקר ומרומ�, מצד עצמו
. הפעולות של החסדי� וההטבות המתגשמות במעשה ובפועל

 מאושר הוא. מאושרי� אנו כולנו א� אור של חסד זורח בקרבנו
כשחזיו� , ומאושרת היא האומה, מאושרת היא האנושיות, העול�

רוח הקודש של הנדיבות . של נדיבות גאונית מתגלה באחד מבניה
נשמת חיי� לכל נפש , שנות� שיווי אדיר לכל, אוצר חיי� הוא
. ומעטר אותה בכללותה בעטרת תפארת לנצח, יחידית שבאומה

רק שהוד , יי אר�וגאונות החסד הזאת מתגלה לפעמי� אצל ענ
ולפעמי� יוצא אל , הקודש של חיי החסד שוכ� תמיד בלבב� פנימה

כשיפגש הכשרו� הנדיבותי את היכולת . הפועל בנדיבות מעשית
 אבל מעריכי החיי� ,יפליא רוח זה יותר, בהתגלמו בפועל, לזה

יכירו את , הוגי הדעות וחושבי המחשבות בטהרת�, בערכ� האמיתי
ותו מעול� בצעיפי� רבי� של חסרו� יכולת ג� בהי, הדר החסד

 .להגלות

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚È˘( 

cqgd zepe`b 

, החודרת אל התוכ� הרוחני, בכל גאונות רואה העי� הבהירה
בכביריות , את הוד הרוח הגאוני בעצמותו, המסבב את הפעולות

 שהחסד, בגאונות החסד של נדיב גדול. בפאר תפארתו, חילו
מכירה ההסתכלות הפנימית את , וההטבה ה� משאת נפשו ונזר חייו

יותר נשגב , שהוא דבר יותר יקר ומרומ�, זיו החסד מצד עצמו
מכל הפעולות של החסדי� וההטבות המתגשמות במעשה , ונעלה

מאושר . מאושרי� אנו כולנו א� אור של חסד זורח בקרבנו. ובפועל
, ומאושרת היא האומה, מאושרת היא האנושיות, הוא העול�

רוח הקודש של . כשחזיו� של נדיבות גאונית מתגלה באחד מבניה
נשמת חיי� לכל , שנות� שיווי אדיר לכל, הנדיבות אוצר חיי� הוא

ומעטר אותה בכללותה בעטרת תפארת , נפש יחידית שבאומה
רק , וגאונות החסד הזאת מתגלה לפעמי� אצל עניי אר�. לנצח

ולפעמי� , החסד שוכ� תמיד בלבב� פנימהשהוד הקודש של חיי 
כשיפגש הכשרו� הנדיבותי את . יוצא אל הפועל בנדיבות מעשית

אבל מעריכי . יפליא רוח זה יותר, בהתגלמו בפועל, היכולת לזה
, הוגי הדעות וחושבי המחשבות בטהרת�, החיי� בערכ� האמיתי

ו� ג� בהיותו מעול� בצעיפי� רבי� של חסר, יכירו את הדר החסד
 .יכולת להגלות
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מתגדל הער� של הטוב עד , כשמתעלי� מעל לההגבלות ההגיוניות
האחדות , כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה

, כשהיא מוכרת בהכרה פנימית עליונה, הרוחנית של המציאות
שות אל המעשי� הטובי� וההרג, מושכת היא את הנפש אל הטוב

האמונה מתגדלת , הנעימות נעימות עולמי� מצד עצמ�, החמודות
שהאד� היחידי מרבה , וההרגש שבכל טוב, בקרב כליות ולב

הוא מנעי� בזה , מחשבות ודיבורי� טובי�, בסיגולו מעשי� טובי�
יודע הוא .  ומרקיעו לשחקי�,מעודד את האד�, את ההויה כולה

שבכל עת ,  על נשמתו בשעה ששפע של רוח הקודש שופע,האד�
על ידי התעוררות , שהוא מרומ� את עצמו על ידי מעשי� טובי�

הוא , היופי והמשרי�,  הצדק,החכמה, עליונה לחשק האלהות
האנשי� כול� . משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההויה כולה

נעשי� יותר טובי� בסתר לב� על ידי ההטבה העליונה של אחד 

˘„Â˜‰ Í¯„ , „ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„È˘-ÂË˘(
zcngekxre aehd dyrn  

עד , מתגדל הער� של הטוב, כשמתעלי� מעל לההגבלות ההגיוניות
האחדות , כדי לעורר חמדה של שלהבת גדולה בכל קומת הנשמה

, כשהיא מוכרת בהכרה פנימית עליונה, הרוחנית של המציאות
אל המעשי� הטובי� וההרגשות , מושכת היא את הנפש אל הטוב

האמונה מתגדלת , עולמי� מצד עצמ�dהנעימות נעימות , החמודות
שהאד� היחידי מרבה , שבכל טוב, וההרגש, בקרב כליות ולב

הוא מנעי� בזה , מחשבות ודיבורי� טובי�, בסיגולו מעשי� טובי�
יודע הוא . מעודד את האד� ומרקיעו לשחקי�, את ההויה כולה

שבכל עת , האד� בשעה ששפע של רוח הקודש שופע על נשמתו
על ידי התעוררות , � את עצמו על ידי מעשי� טובי�שהוא מרומ

הוא , היופי והמשרי�, החכמה הצדק, עליונה לחשק האלהות
האנשי� כול� . משכלל בזה את התכונה הרוחנית של ההויה כולה

נעשי� יותר טובי� בסתר לב� על ידי ההטבה העליונה של אחד
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על ידי , ומהול בנטפי נח�, ונ� נעשה נחכמה עצובי רוח יג. מה�
אפילו החיות , התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת בחזקה

ארס� מתרכ� ,  וכל היצורי� המזיקי� נעשי� יותר נחי�,הטורפות
. ' על ידי ההכרעה הכללית של הנשמה המתענגת על ד,מעט

ושמחת� בטוב וביושר , והטובי� שבבני אד� מתגדלי� בטוב�
מתעוררי� , מלאכי מעלה, מות כול� העליוני� והעול,מתגדלת

ופמליא של מעלה , ומתעלי� ברננת יפעה וח�, בזמרת קודש נעימה
אי� , וכל אלה המחשבות המגדילות את עז הנפש. מתאדרת בגבורה

הכובל ,  מקו� כי א� בנשמה החפשה חופש גמור מזיקי ההגיו��לה
 . את הרעיו� וממית את השירה
המביאות לידי כל , מיני ההתחכמיותאחרי כל הרעש של כל 

ואחרי כל השיקוע היותר עמוק במערכת , ההריסות השונות למיניה�
שעמל האד� ראוי , אנו באי� לידי מסקנא, רזי� וגנזי נסתרות

ולכל , בי� אד� לחברו,  להרבות טוב בעול�, בכשרו� מעשה,להיות
 רב  והדעה צריכה להיות עסוקה בהמו�,היקו� אשר על פני האדמה

וסו� . הנותנות לעוסקי� בה� חיי� מאירי�, של השכלות מבוררות
לחזור על כל ההמו� , שמתקיימת אצל כל יחיד, טובה יחידית כזאת

וממילא ,  להכריעו לכ� זכות,לעורר את כל אחד לפי מדתו, כולו
 .נעשה היקו� כולו יותר נשגב ונעלה

 על ידי ,ומהול בנטפי נח�, כמה עצובי רוח יגונ� נעשה נח. מה�
אפילו החיות הטורפות , התעוררות נחמת אל שבנשמה אחת בחזקה

ארס� מתרכ� מעט על ידי , וכל היצורי� המזיקי� נעשי� יותר נחי�
והטובי� שבבני . 'ההכרעה הכללית של הנשמה המתענגת על ד

והעולמות . ושמחת� בטוב וביושר מתגדלת, אד� מתגדלי� בטוב�
, מתעוררי� בזמרת קודש נעימה, מלאכי מעלה, כול� העליוני�

. ופמליא של מעלה מתאדרת בגבורה, ומתעלי� ברננת יפעה וח�
אי� לה� מקו� כי א� , המגדילות את עז הנפש, וכל אלה המחשבות

הכובל את הרעיו� , החפשה חופש גמור מזיקי ההגיו�, בנשמה
, אחרי כל הרעש של כל מיני ההתחכמיות. וממית את השירה

ואחרי כל השיקוע , ל ההריסות השונות למיניה�המביאות לידי כ
, אנו באי� לידי מסקנא, היותר עמוק במערכת רזי� וגנזי נסתרות

בי� , שעמל האד� ראוי להיות בכשרו� מעשה להרבות טוב בעול�
והדעה צריכה להיות . ולכל היקו� אשר על פני האדמה, אד� לחברו

עוסקי� בה� הנותנות ל, עסוקה בהמו� רב של השכלות מבוררות
, שמתקיימת אצל כל יחיד, וסו� טובה יחידית כזאת. חיי� מאירי�

לעורר את כל אחד לפי מדתו להכריעו , לחזור על כל ההמו� כולו
 .וממילא נעשה היקו� כולו יותר נשגב ונעלה, לכ� זכות

‡Ò Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

אז יודע האד� שהארה מעול� , כשמתגבר האיווי להיות טוב לכל
, במוחו, ואשריו א� הוא מכי� מקו� הגו� בלבבו. ליו� באה אליוהע

שהוא ,  לקבל את האורח הנשא הזה,בפועל כפיו ובכל רגשותיו
�וכל המניעות . יחזיק בו ואל ירפהו, גדול ועליו� מכל נכבדי אר

המעכבי� את קבלת הרעיו� , הגשמיי� והרוחניי�, והעיכובי�
ובמעוזו , על כול� ילח�, אל יעצרוהו, הקדוש הזה אל תוכיותו

הטוב לכל , להחזיק במדותיו של מקו�, וישא דעו למרחוק, יחזיק
 .ורחמיו על כל מעשיו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊË˘( 

lkl aeh 

שהארה מעול� , אז יודע האד�, כשמתגבר האיווי להיות טוב לכל
,  במוחו, ואשריו א� הוא מכי� מקו� הגו� בלבבו.העליו� באה אליו

שהוא גדול , בפועל כפיו ובכל רגשותיו לקבל את האורח הנשא הזה
�וכל המניעות . יחזיק בו ואל ירפהו, ועליו� מכל נכבדי אר

המעכבי� את קבלת הרעיו� , הגשמיי� והרוחניי�, והעיכובי�
ובמעוזו , על כול� ילח�, אל יעצרוהו, הקדוש הזה אל תוכיותו

, הטוב לכל, זיק במדותיו של מקו�להח, וישא דעו למרחוק, יחזיק
 .ורחמיו על כל מעשיו
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מרוב יפעת , חסד וסבלנות, הקדושה העליונה היא מלאה אהבה
',  הנ� תוצאות של שכחת ד,הדי� והקפדנות, השנאה. שלמותה

 . ודעיכת אור הקודש
אהבת כל , מתגברת ביותר בלבו של אד�' כל מה שדרישת ד

והוא אוהב ג� את הרשעי� ואת ,  מתרחבת בקרבו�כולריות הב
מפני שהוא באמת מתקנ� בגדולת , וחפ� בתקנת�, הכופרי�

 אי� בכחו של האד� להראות אהבה כי א� ,אמנ� בגלוי. אמונתו
שאז יוכל להדביק את אהבתו , למי שמוצאי� בו ג� כ� דבר טוב

 �אותל ולא יזיק אותו כלל הצד הרע והמכוער ש, בצד הטוב
, שהוא אוהב אות� מצד מדתו הטובה של אהבת הבריות, האנשי�

 .הכוללת בקרבה להיות טוב ומטיב לרעי� ולטובי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , Â ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÈ˘( 

lkd zad` d`ln dyecw 

מרוב יפעת , חסד וסבלנות, הקדושה העליונה היא מלאה אהבה
',  של שכחת דהדי� והקפדנות הנ� תוצאות, השנאה. שלמותה

מתגברת ביותר בלבו של ' כל מה שדרישת ד. ודעיכת אור הקודש
והוא אוהב ג� את ,  מתרחבת בקרבוכול�אהבת כל הבריות , אד�

מפני שהוא באמת מתקנ� , וחפ� בתקנת�, הרשעי� ואת הכופרי�
אמנ� בגלוי אי� בכחו של האד� להראות אהבה כי . בגדולת אמונתו

שאז יוכל להדביק את אהבתו , כ� דבר טובא� למי שמוצאי� בו ג� 
 אות�ולא יזיק אותו כלל הצד הרע והמכוער של , בצד הטוב

, שהוא אוהב אות� מצד מדתו הטובה של אהבת הבריות, האנשי�
 .הכוללת בקרבה להיות טוב ומטיב לרעי� ולטובי�
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�,  חק מצוהלא בתור, ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפר
כי א� בתור תנועה נפשית ,  מזהרה,כי אז תאבד חלקה היותר ברור

לנצח , והיא צריכה לעמוד בנסיונות קשי� מאד. פנימית עזה
,  כצורי מכשול במאמרי� בודדי�י�המפוזר, סתירות רבות

ובהמו� השקפות הבאות מהצמצו� , בשטחיות� של כמה הלכות
אבל ברור הוא שא� . שבחלק הגלוי של התורה והמוסר הלאומי

והמקור האלהי , יקמל פרחה, מתרחקת היא האהבה ממקורה האלהי
ועל ידי , מופיע הוא את אורו על ידי צינורות התורה והמעשה

אי� לקיי� , ובזה באה עבודת רוח גדולה. הצמצו� הלאומי המיוחד
שאוב מימי החסד בטהרת� לוע� זה , את כל הצינורות במעמד�

 כמה פעמי� מוכרחי� לרדת למעמקי .והרחבת� המקורית
היותר , כדי לחפור דוקא מש� את האורה היותר חפשית, מחשכי�

 .גדולה ועליונה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ê ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÈ˘( 

cqgd xewnn zeixad zad` 

�, לא בתור חק מצוה, ממקור החסד צריכה אהבת הבריות להתפר
 בתור תנועה נפשית כי א�, כי אז תאבד חלקה היותר ברור מזהרה

לנצח , והיא צריכה לעמוד בנסיונות קשי� מאד. פנימית עזה
, במאמרי� בודדי�,  כצורי מכשולהמפוזרות, סתירות רבות

הבאות מהצמצו� , ובהמו� השקפות, בשטחיות� של כמה הלכות
שא� , אבל ברור הוא. והמוסר הלאומי, שבחלק הגלוי של התורה

והמקור האלהי , יקמל פרחה, הימתרחקת היא האהבה ממקורה האל
ועל ידי , מופיע הוא את אורו על ידי צינורות התורה והמעשה

אי� לקיי� , ובזה באה עבודת רוח גדולה. הצמצו� הלאומי המיוחד
שאוב מימי החסד בטהרת� לוע� זה , את כל הצינורות במעמד�

כמה פעמי� מוכרחי� לרדת למעמקי . והרחבת� המקורית
היותר , ור דוקא מש� את האורה היותר חפשיתכדי לחפ, מחשכי�

 .גדולה ועליונה
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 הרי , וחפ� בתקנתו וטובתו,הקשור בקשר של אהבה אל הכלל כולו
 ובזה יש מוצא .הוא מקושר ג� כ� אל הרעי� והחטאי� שבו

 .החפצה רק בקודש וטוב אמיתי, לפגימה בקדושת הנשמה הטהורה
באהבת ,  כל כ� נפש הצדיק האוהב את הכללובכל זאת מתעצמת

עד שאיננו נסוג אחור , וביחוד אהבת ישראל, אהבת האד�, הבריות
וסו� דבר שהוא מברר . ואפילו מפני פגימה רוחנית שלו, משו� דבר

תמצית הטוב של הכלל d עד שהוא מתקשר ב,את עצמו כל כ�
הוא ו, לכל' טוב ד, שבאמת כללות הכלל הוא לעול� טוב, כולו

 ועל ידי התרוממות הרוחנית .מתרומ� עוד יותר על ידי אהבה זו

˘„Â˜‰ Í¯„ , Á ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÈ˘-Î˘(
invr xexae llkd zad` 

הקשור בקשר של אהבה אל הכלל כולו וחפ� בתקנתו וטובתו הרי 
ובזה יש מוצא , הוא מקושר ג� כ� אל הרעי� והחטאי� שבו

 .החפצה רק בקודש וטוב אמיתי, לפגימה בקדושת הנשמה הטהורה
באהבת , האוהב את הכלל, ובכל זאת מתעצמת כל כ� נפש הצדיק

עד שאיננו נסוג אחור , ביחוד אהבת ישראלו, אהבת האד�, הבריות
וסו� דבר שהוא מברר . ואפילו מפני פגימה רוחנית שלו, משו� דבר

, את עצמו כל כ� עד שהוא מתקשר בתמצית הטוב של הכלל כולו
והוא מתרומ� , לכל' טוב ד, שבאמת כללות הכלל הוא לעול� טוב

ת שלוהתרוממות הרוחניdועל ידי, עוד יותר על ידי אהבה זו
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עד שאפילו הפרטי� הרעי� של הכלל ,  מתרומ� ג� כ� הכלל,שלו
האוהב את ,  הנפש של הצדיקly הולכי� ומתבסמי� על ידי קישור

צרי� שיברר , אלא שמי שזו היא דר� עבודתו. בה�, הכלל באמת
 , שמעשיו ורעיונותיו וכל הרגשותיוויהיה זריז וזהיר, את עצמו מאד

שזהו באמת מה שנוכל , יהיו באמת נתוני� לטובת הכלל כולו
שאז המחשבה הרוחנית שלו היא מתאחדת ', להבי� מתואר רצו� ד

אבל מי שבא . ולא תאונה אליה רעה, ע� האיחוד של הכלל
 ונפשו עופלה בקרבו בפניות פרטיות ,להתקשר אל אהבת הכלל

מכל , י שניצוצי טהרה של אהבת הכלל ג� כ� יש בוא� על פ, שלו
וממילא אי� , מקו� אי� הנשמה שלו עצמה מרוכזת ומאוחדת כראוי

ויוכל להיות שתכוו� סגולת קישורו אל , קישורו ע� הכלל כולו אית�
והטוב והסגולה שבכלל תתרחק מקשר , הצד הגרוע והרע שבכלל

כ� אנו מוצאי� חוש ועל .  הקשר הזה,ואז הוא נפג� באמת, נשמתו
שאינ� חפצי� להתקשר , טבעי בהרבה בני אד� בעלי יראה ותורה

וזהו באמת .  ובסגולת האומה,כי א� באהבת הטובי� שבבני אד�
אבל לא כ� הוא דר� . דר� נכו� לפני כל אות� שלא נתבררו כראוי

אשר כח ביד� לברר את עצמ� ואת , הראוי לשלמי הנפש' ד
, לבד האהבה היתירה לסגולת האומה, שה� חייבי�, נטיותיה�

לישועת כל פרטי , ולצפות לישועתו בכללו, לאהוב את הכלל כולו
 וא� ה� מוצאי� בנפש� איזה .באי� פירוד כלל וכלל, הכלל כולו

 מפני חלקיו ,ירידה או לקותא רוחנית על ידי הקישור לכל הכלל
א אל, הכללית הנאותה לה�' לא יסורו אחור מדר� ד, הירודי�

באופ� שיהיו יכולי� , יזדרזו להקנות לעצמ� את הבירור הראוי
, הטוב האמיתי', להיות מקושרי� אל הכלל כולו מצד תמצית טוב ד

ואז לא תגר� לה� אהבת� האצילית שו� פג� וירידה , השרוי בו
 . ותוספת טהרה גבורה וקדושה,כי א� עליה, כלל

עד שאפילו הפרטי� הרעי� של הכלל , מתרומ� ג� כ� הכלל
האוהב את , הולכי� ומתבסמי� על ידי קישור הנפש של הצדיק

צרי� שיברר , אלא שמי שזו היא דר� עבודתו. בה�, הכלל באמת
שמעשיו ורעיונותיו וכל הרגשותיו , ויהיה זריז וזהיר, את עצמו מאד

שזהו באמת מה שנוכל , לויהיו באמת נתוני� לטובת הכלל כו
שאז המחשבה הרוחנית שלו היא מתאחדת ', להבי� מתואר רצו� ד

אבל מי שבא . ולא תאונה אליה רעה, ע� האיחוד של הכלל
להתקשר אל אהבת הכלל ונפשו עופלה בקרבו בפניות פרטיות 

,  ג� כ� יש בוelekא� על פי שניצוצי טהרה של אהבת הכלל , שלו
,  שלו עצמה מרוכזת ומאוחדת כראוימכל מקו� אי� הנשמה

ויוכל להיות שתכוו� , וממילא אי� קישורו ע� הכלל כולו אית�
והטוב והסגולה , סגולת קישורו אל הצד הגרוע והרע שבכלל

. ואז הוא נפג� באמת הקשר הזה, שבכלל תתרחק מקשר נשמתו
, בעלי יראה ותורה, ועל כ� אנו מוצאי� חוש טבעי בהרבה בני אד�

 חפצי� להתקשר כי א� באהבת הטובי� שבבני אד� שאינ�
וזהו באמת דר� נכו� לפני כל אות� שלא נתבררו . ובסגולת האומה

אשר כח ביד� , הראוי לשלמי הנפש', אבל לא כ� הוא דר� ד. כראוי
לבד האהבה היתירה , שה� חייבי�, לברר את עצמ� ואת נטיותיה�

,  לישועתו בכללוולצפות, לאהוב את הכלל כולו, לסגולת האומה
 וא� ה� .באי� פירוד כלל וכלל, לישועת כל פרטי הכלל כולו

מוצאי� בנפש� איזה ירידה או לקותא רוחנית על ידי הקישור לכל 
הכללית ' לא יסורו אחור מדר� ד, הכלל מפני חלקיו הירודי�

באופ� , אלא יזדרזו להקנות לעצמ� את הבירור הראוי, הנאותה לה�
', מצד תמצית טוב ד, יות מקושרי� אל הכלל כולושיהיו יכולי� לה

ואז לא תגר� לה� אהבת� האצילית שו� , השרוי בו, הטוב האמיתי
 .כי א� עליה ותוספת טהרה גבורה וקדושה, פג� וירידה כלל

ÁÏ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

עומד במצב הפשטות של אמונה , כשאד� הול� על פי תומת חינוכו
ת העונש ואהבת שכר בתור דבר העקרי  מחובר בירא,וסדר מוסרי

כל המעשי� הטובי� , הגור� לכל סיבוב החיי� הרוחניי� שלו
כיו� שהוא . והמדות הטובות יונקי� אז משורש קט� ושפל זה

הרי הוא מתחיל לפקח את עיניו להכיר את הטוב והאור , מתעלה
והריהו , את פרטיותו,  שוכח הוא מעט את עצמו.באמתת עצמ�

הטוב הכללי מחל הוא לקחת את , עצמו יותר בחיי הכללמכניס את 
 מתו� החוג ,ומתו� הדליגה הרוחנית הזאת שהוא דולג. לבבו

הוא עלול , המוגבל באהבת עצמו הצרה אל אהבת הכלל הרחבה
אבל באמת נכבדי� ה� , שה� אמנ� לכאורה קטני�, לאבד קניני�

בסדרי שה� מושרשי� יפה בהליכותיו , סדרי חיי� טובי�. מאד
מתאימי� ה� כול� דוקא אל העליוניות שבמטרה של , האמונה

 אבל לא קל הוא הדבר להכיר את כל התוי� ,אהבת הכלל
אבל כמה שקשה . יקי� בתו� ההתרוממות הרוחנית הכלליתיהמדו

כי א� יהיה האד� מאבד ,  מוכרחת היא,היא עבודה זו בהתחלתה
 בזה את הסגנו� מטשטש הוא, קנות�יאת הרשמי� המעשיי� כפי די
שהוא הבסיס לחיי הרוח היותר , היותר חזק שבחיי המעשה

ומפני שפוג� הוא בעברינות מעשית את האידיאלי� . רוממי�
א� , שה� המגמות האחרונות של מעשה התורה והמצוה, הנשאי�

על פי שהוא איננו מרגיש ביחוש� של המחשבות העדינות ברוממות 
, כ� היא המדה שהנשמה נפגמתמכל מקו� , עז� ע� המעשי� הללו

האידיאלי� מתרחקי� בהויית� המציאותית מההכרה הנפשית 
שהיא כבר שברה את , כלומר ממהות החיי� של הנפש, הפנימית

והמעו� , ובזה כבר מתקצצות הכנפי�, הבסיס המעשי שלה�
יכול להיות . הנשמתי לגודל ושיגוב עליו� מתחלש הוא בתוכיותו

,  וידמה שהוא עדיי� שט בעולמות אציליי� יצייר,שיחשוב, שיהגה
אבל הכח הפנימי מסולק הוא , שהוא שוא� לאידיאלי� רמי�

שהיתה , והמסגרת המעשית. ומטומט� על ידי הטמטו� המעשי
בהיות כל הנשמה קשורה למרכז של , בטוחה כל כ� בהשתמרותה

 211חפ� של הכרה פרטיתÂבלא התנשאות אידיאלית , שכר ועונש
רפויה אחרי ההתרוממות אל עול� האצילות הנפשית נעשית , כלל

שכש� שהתעלתה , אשר על כ� ההכרח מעיק. וההכרה השכלית
כ� , השאיפה של חיי הרוח, הנפש להיות חיה חיי הכרה בכללותה

 עד אשר תבוא לאותו המצב ,תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני
שהמקור הכללי של השאיפה האידיאלית יגלה לפניה את כל 

קנות של ארחות החיי� יוהקישור הפנימי לפרטיות הדי, יומכמנ
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עומד במצב הפשטות של אמונה , כשאד� הול� על פי תומת חינוכו
, בתור דבר העקרי, וסדר מוסרי מחובר ביראת העונש ואהבת שכר

כל המעשי� הטובי� , ב החיי� הרוחניי� שלוהגור� לכל סיבו
כיו� שהוא . והמדות הטובות יונקי� אז משורש קט� ושפל זה

להכיר את הטוב והאור , הרי הוא מתחיל לפקח את עיניו, מתעלה
והריהו , את פרטיותו, שוכח הוא מעט את עצמו, באמתת עצמ�

ת הטוב הכללי מחל הוא לקחת א, מכניס את עצמו יותר בחיי הכלל
שהוא דולג מתו� החוג , ומתו� הדליגה הרוחנית הזאת. לבבו

הוא עלול , המוגבל באהבת עצמו הצרה אל אהבת הכלל הרחבה
אבל באמת נכבדי� ה� , שה� אמנ� לכאורה קטני�, לאבד קניני�

בסדרי , שה� מושרשי� יפה בהליכותיו, סדרי חיי� טובי�. מאד
ות שבמטרה של מתאימי� ה� כול� דוקא אל העליוני, האמונה

אבל לא קל הוא הדבר להכיר את כל התוי� המדויקי� . אהבת הכלל
אבל כמה שקשה היא עבודה . בתו� ההתרוממות הרוחנית הכללית

כי א� יהיה האד� מאבד את הרשמי� , זו בהתחלתה מוכרחת היא
מטשטש הוא בזה את הסגנו� היותר חזק , המעשיי� כפי דיקנות�

ומפני .  לחיי הרוח היותר רוממי�שהוא הבסיס, שבחיי המעשה
שה� , שפוג� הוא בעברינות מעשית את האידיאלי� הנשאי�

א� על פי שהוא , המגמות האחרונות של מעשה התורה והמצוה
איננו מרגיש ביחוש� של המחשבות העדינות ברוממות עוז� ע� 

, שהנשמה נפגמת, מכל מקו� כ� היא המדה, המעשי� הללו
ויית� המציאותית מההכרה הנפשית האידיאלי� מתרחקי� בה

שהיא כבר שברה את , כלומר ממהות החיי� של הנפש, הפנימית
והמעו� , ובזה כבר מתקצצות הכנפי�, הבסיס המעשי שלה�

יכול להיות . הנשמתי לגודל ושיגוב עליו� מתחלש הוא בתוכיותו
, שהוא עדיי� שט בעולמות אציליי�, שיחשוב יצייר וידמה, שיהגה

אבל הכח הפנימי מסולק הוא , � לאידיאלי� רמי�שהוא שוא
שהיתה , והמסגרת המעשית. ומטומט� על ידי הטמטו� המעשי

בהיות כל הנשמה קשורה למרכז של , בטוחה כל כ� בהשתמרותה
, חפ� של הכרה פרטית כללÏבלא התנשאות אידיאלית , שכר ועונש

אחרי ההתרוממות אל עול� האצילות הנפשית , נעשית רפויה
שכש� שהתעלתה , אשר על כ� ההכרח מעיק. הכרה השכליתוה

כ� , השאיפה של חיי הרוח, הנפש להיות חיה חיי הכרה בכללותה
, תעמיק עוד יותר בחיפוש רוחני עד אשר תבוא לאותו המצב

שהמקור הכללי של השאיפה האידיאלית יגלה לפניה את כל 
יי�והקישור הפנימי לפרטיות הדיקנות של ארחות הח, מכמניו
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ישאר על , נותטשהוא עומד הכ� על בסיסו בימי הק, המעשיי�
בעת ביכור , ועוד יותר הידור וחמדת קודש בימי הגדלות, עמדו

אשר האמת של שכר ועונש לא יהיה , המחשבה האצילית העליונה
 א� התשוקה כי, עוד הגור� העיקרי בדחיפת החיי� המוסריי�

 .האידיאלית לחיי� שיש בה� תוכ� מדעי ומוסרי במלא מובנו

ישאר על , נותטשהוא עומד הכ� על בסיסו בימי הק, המעשיי�
בעת ביכור , יותר הידור וחמדת קודש בימי הגדלותaועוד , עמדו

אשר האמת של שכר ועונש לא יהיה , המחשבה האצילית העליונה
כי א� התשוקה , עוד הגור� העיקרי בדחיפת החיי� המוסריי�

 .ומוסרי במלא מובנולחיי� שיש בה� תוכ� מדעי , האידיאלית

ÊÓ Á ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

הלא רק שביבי� קטני� ה� מאוצר , המדע והחפ�, הבינה והציור
.  האוצר בעצמו מלא הוא במילוי אי� חקר בעומק נורא,החיי�

שכל החפצי� ה� , המתגלה בחפ� החיי�, העזיזות של החיי�
ות כל הצור, צורתה קבועה היא, חזקה היא מאד בחסנה, תולדותיה

. הרוחניות מתטבעות על פי אותה המטבעה הספונה בקרבה פנימה
בי� , בי� ע� לע�, בי� איש לאיש, כשיוצאת מריבה בי� כח לכח

המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש , עול� לעול�
מעט מאד הוא הער� של יסודי . בעצמיות של אוצר החיי�

כל אלה ה� סימני� , יההתנגדות שה� מתבטאי� בבינה ופירוט מדע
 ,שמפני חולשת ההכרה ה� מתבטאי� בתור סבות ודרישות, קלי�

נ� שאוצר החיי� מבטא למה יאבל היסוד העליו� הוא שנאת הח
חובק בתוכו את סתר  ed` ,ויצרא דשנאת חנ� זה. שהוא מנגדו

שאור השלו� והאושר רק , שהיא ג� כ� כמותה אהבת חנ�, האהבה
 ובמערכה ,מוקי� המתגלי� בגילוי הגיוניוכל הני. בה הוא גנוז

שמתו� שאי� הספירה , ה� רק ניצוצות קלי�, צורתית מתוארה
של עמדת חיי האד� בהוה יכולה לקבל את שיגוב האור  המוגבלה

, מסתפק הוא בציורי� קלושי�, של האוצר במילוי תוכיותו
שמכילי� רק צללי� כהי� של המקוריות אשר לאהבת החנ� ושנאת 

וכאשר עומק הרע . יסוד� הוא שנאו רע ואהבו טוב ש,החנ�
נמצא שעומק השנאה הרי , ורוממות שרשו הרי הוא עומק הטוב

וא� נחרבנו ונחרב העול� עמנו על ידי שנאת . הוא עומק האהבה
היורדת , נשוב להבנות והעול� עמנו יבנה על ידי אהבת חנ�, חנ�

שהיא ,  ארח�� ורחמתי את אשרווחנתי את אשר אח, מראש צורי�
התיאוריה הנאמנה של העברת כל הטוב על פניו של זה האיש 

, ותרא אותו כי טוב הוא, אבל תיכ� בהולדו בא הטוב עמו. משה
 .יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , È ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Î˘-„Î˘( 

mpg z`pye mpg zad` 

י� ה� מאוצר הלא רק שביבי� קטנ, המדע והחפ�, הבינה והציור
.  האוצר בעצמו מלא הוא במילוי אי� חקר בעומק נורא,החיי�

שכל החפצי� ה� , המתגלה בחפ� החיי�, העזיזות של החיי�
כל הצורות , צורתה קבועה היא, חזקה היא מאד בחסנה, תולדותיה

. הרוחניות מתטבעות על פי אותה המטבעה הספונה בקרבה פנימה
בי� , בי� ע� לע�, י� איש לאישב, כשיוצאת מריבה בי� כח לכח

המריבה בתוכנה היא תוצאה מהשינוי והניגוד שיש , עול� לעול�
מעט מאד הוא הער� של יסודי . בעצמיות של אוצר החיי�

כל אלה ה� , שה� מתבטאי� בבינה ופירוט מדעי, ההתנגדות
שמפני חולשת ההכרה ה� מתבטאי� בתור סבות , סימני� קלי�

שאוצר החיי� , העליו� הוא שנאת החנ�אבל היסוד . ודרישות
ויצרא דשנאת חנ� זה חובק בתוכו את . מבטא למה שהוא מנגדו

שאור השלו� , שהיא ג� כ� כמותה אהבת חנ�, סתר האהבה
המתגלי� בגילוי הגיוני , וכל הנימוקי�. והאושר רק בה הוא גנוז

שמתו� שאי� , ה� רק ניצוצות קלי�, ובמערכה צורתית מתוארה
של עמדת חיי האד� בהוה יכולה לקבל את   המוגבלההספירה

מסתפק הוא בציורי� , שיגוב האור של האוצר במילוי תוכיותו
אשר לאהבת , שמכילי� רק צללי� כהי� של המקוריות, קלושי�

וכאשר עומק . שיסוד� הוא שנאו רע ואהבו טוב, החנ� ושנאת החנ�
 השנאה נמצא שעומק, הרע ורוממות שרשו הרי הוא עומק הטוב

על ידי , ונחרב העול� עמנו, וא� נחרבנו. הרי הוא עומק האהבה
, על ידי אהבת חנ�, והעול� עמנו יבנה, נשוב להבנות, שנאת חנ�

, וחנתי את אשר אח� ורחמתי את אשר ארח�, היורדת מראש צורי�
של זה , שהיא התיאוריה הנאמנה של העברת כל הטוב על פניו

ותרא אותו כי טוב ,  בא הטוב עמואבל תיכ� בהולדו. האיש משה
 .יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובי�, הוא
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מתאהב , כשמסתכלי� באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד
ואיננו צרי� להזדקק , האד� על הבריות בחבה פנימית

 כי ההתענינות בצד הטוב שהוא ,לשו� אבק של חנופה
, ת כל הצדדי� הרעי�מכסה ממנו באמת א, פוגש תמיד

 .סה קלו� ערו�ווכ

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡È ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Î˘( 

aehd cva zelkzqd 

מתאהב האד� , כשמסתכלי� באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד
ואיננו צרי� להזדקק לשו� אבק של , על הבריות בחבה פנימית

מכסה ממנו , שהוא פוגש תמיד, כי ההתענינות בצד הטוב. חנופה
 .וכסה קלו� ערו�, מת את כל הצדדי� הרעי�בא
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, והעבודה של הסנגוריא על הכלל ועל הפרטי�, אהבת ישראל
, כי א� מקצוע גדול בתורה,  עבודה הרגשית לבדהÌ‡ ÈÎאיננה 

שכול� צומחי� ויונקי� מלשד , רבת הענפי�, וחכמה עמוקה ורחבה
 . טל אור תורת חסד

והציור של ,  שמחשבת האחדות היא קרובה לרוחומי שמרגיש
קישור כל העולמות כול� בכל האופני� הוא מעסיק את דמיונו 

שעיקר עסק� הרוחני , הרי הוא משרש� של גדולי עול�, והבנתו
‰‰Èואל . ושלו� העולמי� האמתי, הקישור הכללי של כל ההויה 

 על פי א�. 'ויגבה לבו בדרכי ד, יסוג אחור משו� מחשבה גדולה
יראה כמה דאפשר , שלפעמי� נראה לו כאלו רוד� גדולה וכבוד

לגלות , לעשות רצונו בעבודתו, לבדו' לזכ� את מחשבתו בלתי לד
לזיכו� , וממילא יערה עליו רוח ממרו�, אור יחודו בכל העולמי�

 .המעשי� והתכונות בתכלית הזיכו�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·È ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Î˘( 

pqd zcear`ixeb 

, והעבודה של הסנגוריא על הכלל ועל הפרטי�, אהבת ישראל
וחכמה , כי א� מקצוע גדול בתורה,  עבודה הרגשית לבדה¯˜איננה 

שכול� צומחי� ויונקי� מלשד טל , רבת הענפי�, עמוקה ורחבה
, מי שמרגיש שמחשבת האחדות היא קרובה לרוחו. אור תורת חסד

 בכל האופני� הוא מעסיק את והציור של קישור כל העולמות כול�
שעיקר עסק� , הרי הוא משרש� של גדולי עול�, דמיונו והבנתו

,  הקישור הכללי של כל ההויה ושלו� העולמי� האמתי‰Â‡הרוחני 
א� על . 'ויגבה לבו בדרכי ד, ואל יסוג אחור משו� מחשבה גדולה

יראה כמה דאפשר , פי שלפעמי� נראה לו כאלו רוד� גדולה וכבוד
לגלות , לעשות רצונו בעבודתו, לבדו' � את מחשבתו בלתי לדלזכ

לזיכו� , וממילא יערה עליו רוח ממרו�, אור יחודו בכל העולמי�
 .המעשי� והתכונות בתכלית הזיכו�
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להביט , עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מ� הלב לגמרי
להדמות לעי� , סד שאי� לה גבולבחמלה של ח, על הכל בעי� יפה

 ג� על מה שעושי� .עינא דכולא חיורא, עינא עלאה, העליונה
לחמול על היות� , ג� על הרעי� היותר מוחלטי� ברשעות, הרשעי�

ולמעט את , ולמצא את הצד הטוב שבה�, נשקעי� בבו� הרשעה
 ג� על המסיתי� .ולהרבות את ער� הזכות, הער� של החובה

 זהו רק בעת ,יה� נאמר לא תחמול ולא תכסהשעל, והמדיחי�
למצא ,אבל בהצד העיוני יש לדו� הרבה,שהמשפט נוגע למעשה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚È ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÎ˘-ÊÎ˘( 

dpeilrd oird 

להביט , עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מ� הלב לגמרי
להדמות לעי� , שאי� לה גבול, בחמלה של חסד, על הכל בעי� יפה

ג� על מה שעושי� , עינא דכולא חיורא, עלאהעינא , העליונה
לחמול על היות� , ג� על הרעי� היותר מוחלטי� ברשעות, הרשעי�

ולמעט את , ולמצא את הצד הטוב שבה�, נשקעי� בבו� הרשעה
ולהרבות את ער� הזכות ג� על המסיתי� , הער� של החובה

זהו רק בעת . שעליה� נאמר לא תחמול ולא תכסה, והמדיחי�
למצא, אבל בהצד העיוני יש לדו� הרבה, ט נוגע למעשהשהמשפ
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, שהיא יכולה להיות גנוזה ג� בהסתה והדחה, את הכונה הטובה
 מסלקי� בזה את כח הארסי שבהסתה ,וכשמוצאי� אותה הנקודה

סופ� של רשעי� כאלה ו, וכח המהרס שבה הול� ומתמעט, עצמה
, וכשאנו מתבונני� על האגדה האומרת.  ה� להיות מתתקני�ג�

 מבני בניו של המ� 212,רבי�ב למדו תורה סנחריבמבני בניו של 
שאי� לנו להסח� , אנו חודרי� לעומק החסד, למדו תורה בבני ברק

 ומזה אנו דני� די� קל ,בזר� של שנאה ג� על האויב היותר נורא
עותיה� ועניני הריסה יוחומר לאות� שה� גורמי� לנו צער בד

וקל וחומר כשהמטרות , בשביל מטרות טובות לפי דעת�, שלה�
 ועושות דברי� טובי� ,הטובות ה� יוצאות מ� הכח אל הפועל

אי� הרע , א� על פי שע� הטוב יש בו ג� כ� רע וקלקול. ומתוקני�
העוסקי� בעבודת הקודש , גבורי כח, ועל ישרי לב. מבטל את הטוב
 לזכ� את כל המחשבות הפועלות בחיי� ,באמת ובתמי�

ולהעמיד� על התוכ� היותר צח , ובמציאות� מהשמרי� שלה�
 דוקא ממחשבות המעורבות ברשעה וטומאה יוצא אור ,ואז. וברור
העולה על גבי השמות הרגילי� , שמחדש כח של חיי�, גדול

שה� יותר מבוררי� ויותר , ומתאי� אל התכני� העצמיי�, בעול�
ויותר משפרי� את החיי� , יותר מאמצי� את הרוח, ציאותחזקי� במ

 . ומרענני� אות�

מי שחושב בעניני האלהות בטהרת� איננו יכול לשנוא ולבזות שו� 
כאשר בכל מתגלה הפועל האלהי , יצירה ושו� כשרו� שבעול�

 הנמצא ‰ÂÈ¯Ê˙ אלא שלפעמי� הוא מרגיש את .ברומו ותעצומותיו
דהיינו מה שמנתק , תר הצד ההעדריבאיזה סעי� שנתגל� בו ביו

ונמצא שהשנאה . אותו מהאור והחיי� הכלליי� של מקור הכל
 איזה ,והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה ובתרבות

דהיינו על מה שלא השלימה את , אלא על מה שלא יש בה, שתהיה
חק הבנתה והשלמת חייה עד כדי התקשרותה ברגש ובמדע ע� 

, החודר של התוכ� היסודי של המחשבה הרוממההמהל� העליו� ו
 .של האלהות המוחלטה בגאו� עמדתה

, שהיא יכולה להיות גנוזה ג� בהסתה והדחה, את הכונה הטובה
וכשמוצאי� אותה הנקודה מסלקי� בזה את כח הארסי שבהסתה 

סופ� של רשעי� כאלה ש, וכח המהרס שבה הול� ומתמעט, עצמה
, אומרתוכשאנו מתבונני� על האגדה ה. ג� ה� להיות מתתקני�

מבני בניו של המ� למדו , בירושל� למדו תורה סיסראמבני בניו של 
שאי� לנו להסח� בזר� , אנו חודרי� לעומק החסד, תורה בבני ברק

ומזה אנו דני� די� קל וחומר . של שנאה ג� על האויב היותר נורא
, לאות� שה� גורמי� לנו צער בדעותיה� ועניני הריסה שלה�

וקל וחומר כשהמטרות הטובות , פי דעת�בשביל מטרות טובות ל
א� . ה� יוצאות מ� הכח אל הפועל ועושות דברי� טובי� ומתוקני�

אי� הרע מבטל את , על פי שע� הטוב יש בו ג� כ� רע וקלקול
באמת , העוסקי� בעבודת הקודש, גבורי כח, ועל ישרי לב. הטוב

, הפועלות בחיי� ובמציאות�, לזכ� את כל המחשבות, ובתמי�
ואז דוקא . ולהעמיד� על התוכ� היותר צח וברור, מהשמרי� שלה�

שמחדש כח , ממחשבות המעורבות ברשעה וטומאה יוצא אור גדול
ומתאי� אל , העולה על גבי השמות הרגילי� בעול�, של חיי�

יותר , שה� יותר מבוררי� ויותר חזקי� במציאות, התכני� העצמיי�
מי . ומרענני� אות�, חיי�ויותר משפרי� את ה, מאמצי� את הרוח

שחושב בעניני האלהות בטהרת� איננו יכול לשנוא ולבזות שו� 
כאשר בכל מתגלה הפועל האלהי , יצירה ושו� כשרו� שבעול�

 ‰ÂÊÈ¯Ê˙אלא שלפעמי� הוא מרגיש את , ברומו ותעצומותיו
דהיינו מה , שנתגל� בו ביותר הצד ההעדרי,  באיזה סעי�הנמצאת

ונמצא . והחיי� הכלליי� של מקור הכלשמנתק אותו מהאור 
שהשנאה והבוז היא לא באה על מה שיש באמת בתנועה ובתרבות 

דהיינו על מה שלא , אלא על מה שלא יש בה, איזה שתהיה
השלימה את חק הבנתה והשלמת חייה עד כדי התקשרותה ברגש 
ובמדע ע� המהל� העליו� והחודר של התוכ� היסודי של המחשבה 

 .בגאו� עמדתה, האלהות המוחלטהשל , הרוממה
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מכירי� את הכיעור , אזורי חסד אל תמיד, המסתכלי� העליוני�
שברע בעומק יותר גדול מאות� שהרוגז והכעסנות הוא שלטו� 

ומתו� שה� יודעי� שהרע מצד עצמו הוא דבר שאי אפשר . רוח�
ו בגדולה נפשית אינ� מתיראי� לעמוד נגד, כלל שיתקיי� בעול�

ודולי� ה� מעומק תוכיותו את כל נקודות הטובות , פנימית
ומתו� שעינ� תמיד פקוחה לחפש את נקודת . שנמצאות בקרבו

 כי בכל מקו� ,לא תוכל שו� שנאת הבריות לשלוט בה�, הטוב
, שמעריכי� את ערכה יותר מכל חפצי�, מוצאי� ה� נקודת הטוב

עד שאינו נראה , ל הכיעור שברעוהיא בזוהר גדלה מחפה היא על כ
על . כלל לעיניה� להרשי� איזה רוש� של קוצר רוח ומיעוט אהבה

ואי� ק� לאהבת� , אבות החסד שבעול�, כ� גדולי נפש ה� הצדיקי�
ודוקא מתו� האהבה האלהית הגדולה שבלבב� ה� . אל כל היצור

 ויודעי� ה� לבצר את מעמד ,דורכי� את כל מהלכי המשפט
הביא לידי גילוי את נקודות הטוב שלו על ידי עמל גופ� ל, העול�
רודפי חסד , הדומי� למלאכי מרו�',  וה� ה� הנ� עבדי ד.ורוח�
וה� ה� מעמידי .  בכל לבב� ובכל נפש�,שלו� ומשפט, וצדקה

להפנות אליו את הפני� המאירי� , העול� על בסיס הצדק והמוסר
 . בכל עצמת עידוניה�,של מעלה

˘„Â˜‰ Í¯„ , „È ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÎ˘( 

rxd lr aehd ietg 

מכירי� את הכיעור , אזורי חסד אל תמיד, המסתכלי� העליוני�
שברע בעומק יותר גדול מאות� שהרוגז והכעסנות הוא שלטו� 

שהרע מצד עצמו הוא דבר שאי אפשר , ומתו� שה� יודעי�. רוח�
לה נפשית אינ� מתיראי� לעמוד נגדו בגדו, כלל שיתקיי� בעול�

נקודות הטובות dודולי� ה� מעומק תוכיותו את כל , פנימית
ומתו� שעינ� תמיד פקוחה לחפש את נקודת . שנמצאות בקרבו

כי בכל מקו� . לא תוכל שו� שנאת הבריות לשלוט בה�, הטוב
, שמעריכי� את ערכה יותר מכל חפצי�, מוצאי� ה� נקודת הטוב

עד שאינו נראה , עור שברעוהיא בזוהר גדלה מחפה היא על כל הכי
על . להרשי� איזה רוש� של קוצר רוח ומיעוט אהבה, כלל לעיניה�

ואי� ק� לאהבת� , אבות החסד שבעול�, כ� גדולי נפש ה� הצדיקי�
ודוקא מתו� האהבה האלהית הגדולה שבלבב� ה� . אל כל היצור

, דורכי� את כל מהלכי המשפט ויודעי� ה� לבצר את מעמד העול�
 .לידי גילוי את נקודות הטוב שלו על ידי עמל גופ� ורוח�להביא 

, רודפי חסד וצדקה, הדומי� למלאכי מרו�', וה� ה� הנ� עבדי ד
וה� ה� מעמידי העול� על . שלו� ומשפט בכל לבב� ובכל נפש�

להפנות אליו את הפני� המאירי� של מעלה , בסיס הצדק והמוסר
 .בכל עצמת עידוניה�
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שא� , מפני שה� מרגישי�, הצדיקי� העליוני� ה� מלאי� חסד
הרי ה� ,  מתו� האור הגדול שבנשמת�,יעזב עליה� העול�

, ונמצא העול� חרב, מסולקי� מכל עניני החומר וישוב המדיני
ונמצא שצריכי� ג� כ� הרשעי� משוקעי , וזאת היא בודאי רעה רבה

ר רש� האהבה להעול� תקרמכדי שעל יד� , התאוה להיות בעול�
עד שהעול� הול� , לציורי ההשכלה והדבקות האלהית, העליו�

ומלמדי� זכות ג� על , ובזה ה� מלאי� אור חסד, ונבנה ומתבסס
 בקרבת ÌÈ˘˜ÂÓשה� , אבל הצדיקי� שאינ� גמורי�. הרשעי�

וחשי� שאינ� צריכי� כלל לכח מפריד בינ� ובי� הקדושה , העול�
 מרגישי� ה� בצער� של כל מיני ,רבאאד, בשביל בני� העול�

, י� של רשעי העול�יהבלבולי� בדעות ובמידות שבאי� לה� בעט

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂË ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÎ˘-Ï˘(
cqg itlk mihnd 

שא� , מפני שה� מרגישי�, הצדיקי� העליוני� ה� מלאי� חסד
הרי ה� , שבנשמת�יעזב עליה� העול� מתו� האור הגדול 
, ונמצא העול� חרב, מסולקי� מכל עניני החומר וישוב המדיני

ונמצא שצריכי� ג� כ� הרשעי� משוקעי , וזאת היא בודאי רעה רבה
תקרר רש� האהבה להעול� יכדי שעל יד� , התאוה להיות בעול�

עד שהעול� הול� , לציורי ההשכלה והדבקות האלהית, העליו�
ומלמדי� זכות ג� על , � מלאי� אור חסדובזה ה, ונבנה ומתבסס

 בקרבת ÌÈ˘È‚¯Óשה� , אבל הצדיקי� שאינ� גמורי�. הרשעי�
, וחשי� שאינ� צריכי� כלל לכח מפריד בינ� ובי� הקדושה, העול�

אדרבא מרגישי� ה� בצער� של כל מיני , בשביל בני� העול�
,שבאי� לה� בעטי� של רשעי העול�, הבלבולי� בדעות ובמידות
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ואוחזי� במדת , ה� בשביל כ� מלאי� קצ� ושנאה על הרשעי�
שכל צדקת� ואור , אבל ה� ג� כ� צריכי� לישב את דעת�. הדי�

הטוב שבה� בא לה� רק על ידי קישור הנשמה באור� של הצדיקי� 
ואלמלא הרשעי� היו הללו נפרדי� , קדושי עליו� ממש, ני�העליו

 א� על פי ,על כ�. ולא היה העול� עומד כלל, לגמרי מ� העול�
 מצטערי� ה� על הרעה הגדולה ,שמצד צער� הפרטי לפי מדת�

מכל , שהשיקוע החמרי ושכחת הקודש של הרשעי� גורמי� לה�
כי� ה� ג� צרי, מקו� מצד הטובה הכללית של אור� של צדיקי�

ולהמלי� לפעמי� , ה� להשאיר מקו� לנקודות של חסד בלבב�
 ובזה .זכות ג� על הטבועי� ביו� המצולה של הזוהמא החמרית

 כי הרי האיגוד של רעיו� ,יפעלו טוב ג� לעצמ� ג� לעול� כולו
החסד העליו� בעצמו מחזק את יחוס� של הצדיקי� הבינוני� ע� 

הטוב , כהני� הגדולי� לאל עליו�, מלאי אור החסד, צדיקי עליוני�
המטי� , אר� אפי� לצדיקי� ולרשעי�, לכל ורחמיו על כל מעשיו
 .את העול� כולו כלפי חסד

ואוחזי� במדת , בשביל כ� מלאי� קצ� ושנאה על הרשעי�ה� 
שכל צדקת� ואור , אבל ה� ג� כ� צריכי� לישב את דעת�. הדי�

הטוב שבה� בא לה� רק על ידי קישור הנשמה באור� של הצדיקי� 
ואלמלא הרשעי� היו הללו נפרדי� , קדושי עליו� ממש, העליוני�

 על כ� א� על פי .ולא היה העול� עומד כלל, לגמרי מ� העול�
, שמצד צער� הפרטי לפי מדת� מצטערי� ה� על הרעה הגדולה

מכל , שהשיקוע החמרי ושכחת הקודש של הרשעי� גורמי� לה�
צריכי� ה� ג� , מקו� מצד הטובה הכללית של אור� של צדיקי�

ולהמלי� לפעמי� , ה� להשאיר מקו� לנקודות של חסד בלבב�
ובזה ,  של הזוהמא החמריתזכות ג� על הטבועי� ביו� המצולה

כי הרי האיגוד של רעיו� . יפעלו טוב ג� לעצמ� ג� לעול� כולו
החסד העליו� בעצמו מחזק את יחוס� של הצדיקי� הבינוני� ע� 

הטוב , כהני� הגדולי� לאל עליו�, מלאי אור החסד, צדיקי עליוני�
המטי� , אר� אפי� לצדיקי� ולרשעי�, לכל ורחמיו על כל מעשיו

 .עול� כולו כלפי חסדאת ה

ËÓ˜ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

.  זהו דבר מורגש, ומכפר עליה� ביסוריו,מה שצדיק סובל עו� הדור
 וכל מה , מצטער הוא מעו� הדור,כל אחד ואחד מישראל לפי מדתו

נעשה הצער ההוא , שתכונת הנפש נעשית יותר עדינה ויותר נקיה
די האהבה אל וכל מה שהצער הבא על י. יותר ממולא באהבה

כ� הנפש מתרוממת אל , מדכא יותר את הלב, אל האומה, הכלל
, והיא מתאמצת ללכת בדר� טובה וישרה, מרו� הטהרה העליונה

כאילו היא נתבעת להשלי� את מה שהוא , בדר� קדושה עליונה
ובזה באמת משלמת הנפש הטהורה של הצדיק את . חסר מצד הדור

,  מתגברי� על ידי היחיד ורישומי הטוב שה�,המחסור הכללי
 .הול� הוא ופועל על הכלל, שצער הרוחני של הרבי� נוגע בלבו

ופועל , פועל הוא ג� כ� בגלוי להלביש את הקדושה לוית ח� וחסד
 .בסגולת הנפש החבויה מעי� כל רואה, יותר מכל זה במסתרי�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊË ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ï˘( 

dnlyde dad` xrv 

. ובל עו� הדור ומכפר עליה� ביסוריו זהו דבר מורגשמה שצדיק ס
וכל מה . כל אחד ואחד מישראל לפי מדתו מצטער הוא מעו� הדור

נעשה הצער ההוא , שתכונת הנפש נעשית יותר עדינה ויותר נקיה
הבא על ידי האהבה אל , וכל מה שהצער. יותר ממולא באהבה

רוממת אל כ� הנפש מת, מדכא יותר את הלב, אל האומה, הכלל
, והיא מתאמצת ללכת בדר� טובה וישרה, מרו� הטהרה העליונה

כאילו היא נתבעת להשלי� את מה שהוא , בדר� קדושה עליונה
ובזה באמת משלמת הנפש הטהורה של הצדיק את . חסר מצד הדור

, שה� מתגברי� על ידי היחיד, ורישומי הטוב. המחסור הכללי
, הול� הוא ופועל על הכלל, שצער הרוחני של הרבי� נוגע בלבו

ופועל , פועל הוא ג� כ� בגלוי להלביש את הקדושה לוית ח� וחסד
 .החבויה מעי� כל רואה, בסגולת הנפש, יותר מכל זה במסתרי�
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מרגישי� , אדירי הקודש, שצדיקי� טובי�, האחדות הגדולה
כזת בצדיקי שהיא הולכת ומתר, בעצמ� מרוב אהבת� את כל היצור

היא ממשכת אליה את אור , ישראל באהבת ישראל האידיאלית
ומהפכת את כל הנטיות היחידיות , החיי� ויסודו של כל יחיד ויחיד

מרוב תשובה מאהבה של אנשי . והמעשי� שלה� לטובה ולקדושה
 ואור החיי� היותר , מתהפכי� כל הפשעי� לזכיות,מופת הללו

כל פעולה וכל שיג ושיח של כל רוממי� וקדושי� מאיר על ידי 
, והוא עומד הכ� להתגלות בשעת הכושר, יחיד ויחיד שבישראל

'  והיה בימי� הה� ובעת ההיא נא� ד.אשר מהרה יבוא ויגלה ויראה
 כי , ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה,קש את עו� ישראל ואיננוויב

 היא סגולת ,בכח עליו� של אחדות מאירה זו. אסלח לאשר אשאיר
' אמר ר. המיוחדת לצדיקי� בני עליה, סליחה לכל חטא ועו�ה

, יכולני לפטור את כל העול� כולו מ� הדי�, שמעו� ב� יוחאי
ואלמלי , ואלמלי אלעזר בני עמי מיו� שנברא העול� ועד עכשיו

וכל בר לבב ידע . יות� ב� עוזיה עמנו מיו� שנברא העול� ועד סופו
יננו כי א� התגלות זעירה של כי כל פלא היותר עליו� א, וישכיל

אשר צדיקי� רמי מעלה מסירי� , שאי� ק� לטובו, החסד האלהי
המבדלת , באור נשמת� את הקיר החוצ� של החולשה האנושית

 .ביניה� ובי� האלהי� וטובו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÈ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ï˘( 

dgilqde zecg`d 

מרגישי� , אדירי הקודש, שצדיקי� טובי�, האחדות הגדולה
שהיא הולכת ומתרכזת בצדיקי , בעצמ� מרוב אהבת� את כל היצור

היא ממשכת אליה את אור , ישראל באהבת ישראל האידיאלית
ומהפכת את כל הנטיות היחידיות , החיי� ויסודו של כל יחיד ויחיד

מרוב תשובה מאהבה של אנשי . והמעשי� שלה� לטובה ולקדושה
ואור החיי� היותר . לזכיותמופת הללו מתהפכי� כל הפשעי� 

רוממי� וקדושי� מאיר על ידי כל פעולה וכל שיג ושיח של כל 
, והוא עומד הכ� להתגלות בשעת הכושר, יחיד ויחיד שבישראל

' והיה בימי� הה� ובעת ההיא נא� ד, אשר מהרה יבוא ויגלה ויראה
יבקש את עו� ישראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי 

בכח עליו� של אחדות מאירה זו היא סגולת . ר אשאיראסלח לאש
' אמר ר. המיוחדת לצדיקי� בני עליה, הסליחה לכל חטא ועו�

, יכולני לפטור את כל העול� כולו מ� הדי�, שמעו� ב� יוחאי
ואלמלי , ואלמלי אלעזר בני עמי מיו� שנברא העול� ועד עכשיו

וכל בר לבב ידע . יות� ב� עוזיה עמנו מיו� שנברא העול� ועד סופו
כי כל פלא היותר עליו� איננו כי א� התגלות זעירה של , וישכיל

אשר צדיקי� רמי מעלה מסירי� , שאי� ק� לטובו, החסד האלהי
המבדלת , באור נשמת� את הקיר החוצ� של החולשה האנושית

 .ביניה� ובי� האלהי� וטובו
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 היא מרגשת יותר את ,א ביסודהכל מה שהנשמה יותר גבוהה הי
והפרידות והשינויי� אינ� גורמי� לה לת� לכל , האחדות שיש בכל

נשמות הללו מלאות ה� , וביחס להמוסר. דבר ער� מובדל ומופרד
וה� מכירי� ומרגישי� .  הוא מלא טוב�וחפצ, אהבה וחסד עול�

וכל , את הצינורות ששפע אור החיי� הול� על יד� מבריה לחברתה
 ,הצינור הוא מתרחב אצל�, יותר קרובה לחוג� id` שהבריה מה

 ,המקי� באחדותו את היש כולו, ולפעמי� מבהיק עליה� אור עליו�
וטובה ,  קודש קדשי� הוא, וכח הדמיו� הזה.ממעל לכל הצינורות

, וכשהמחשבה האחדותית מתגברת היא. וברכה הוא מביא בעול�
וכל מי שהוא . י� נמחקי�ועונות ופשע, אור החסד והסליחה מופיע

 י�הגנוזהנקודות של הטוב , מתקרב לחוגו של צדיק טוב כזה
וה� . והרע הול� ונאפס לגמרי, י�ובולט י�מתנוצצבמעמקי נשמתו 

, שה� דני� את כל העול� כולו לכ� זכות, ה� צדיקי� יסודי עול�
אוהבי� לצדק את הבריות , ומאירי� את אור החסד על כל בריה

, וה� ה� תלמידיו האמיתיי� של אברה� אבינו. ייב�ושונאי� לח
 שאור החסד הוא גדול כל כ� ,ולפעמי� יש. ההולכי� בדרכיו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÈ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ï˘-‚Ï˘( 

cqgde zecg`d 

מרגשת יותר את כל מה שהנשמה יותר גבוהה היא ביסודה היא 
והפרידות והשינויי� אינ� גורמי� לה לת� לכל , האחדות שיש בכל

נשמות הללו מלאות ה� , וביחס להמוסר. דבר ער� מובדל ומופרד
וה� מכירי� ומרגישי� את .  הוא מלא טובוחפצ�, אהבה וחסד עול�

וכל מה , ששפע אור החיי� הול� על יד� מבריה לחברתה, הצינורות
ולפעמי� . הצינור הוא מתרחב אצל�, קרובה לחוג�שהבריה יותר 

המקי� באחדותו את היש כולו ממעל , מבהיק עליה� אור עליו�
וטובה וברכה , וכח הדמיו� הזה קודש קדשי� הוא, לכל הצינורות

אור , וכשהמחשבה האחדותית מתגברת היא. הוא מביא בעול�
הוא וכל מי ש. ועונות ופשעי� נמחקי�, החסד והסליחה מופיע

 הגנוזותהנקודות של הטוב , מתקרב לחוגו של צדיק טוב כזה
וה� . והרע הול� ונאפס לגמרי, ובולטות מתנוצצותבמעמקי נשמתו 

, שה� דני� את כל העול� כולו לכ� זכות, ה� צדיקי� יסודי עול�
, אוהבי� לצדק את הבריות, ומאירי� את אור החסד על כל בריה

, יו האמיתיי� של אברה� אבינווה� ה� תלמיד. ושונאי� לחייב�
ולפעמי� יש שאור החסד הוא גדול כל כ�.ההולכי� בדרכיו
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ומרוב שפעו הנ� ,  עד שאי אפשר לו להופיע במעשה,בקרב�
מפני שהחומר בטבעו מוכ� הוא אל , מרגישי� חלישות בגופ�

קור  ומכל מקו� ה� שואבי� אור חיי� ואומ� ממ.הדיני� והגבורות
וא� על פי שאי� העול� יכול לקבל את אור� כמו . חסד עליו�

, כמו שאי� העול� כדאי להשתמש באור של יו� הראשו�, שהוא
 .מכל מקו� מתולדותיו של אור זה העול� מתבס� ג� כעת

ומרוב שפעו הנ� , בקרב� עד שאי אפשר לו להופיע במעשה
מפני שהחומר בטבעו מוכ� הוא אל , מרגישי� חלישות בגופ�

ומכל מקו� ה� שואבי� אור חיי� ואומ� ממקור , הדיני� והגבורות
ל פי שאי� העול� יכול לקבל את אור� כמו וא� ע. חסד עליו�

, כמו שאי� העול� כדאי להשתמש באור של יו� הראשו�, שהוא
 .מכל מקו� מתולדותיו של אור זה העול� מתבס� ג� כעת

‚Ï˘˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

אבל . נפגמי�,  ע� נפשות פחותות של פורצי� ורשעי��כשמתחברי
ההתחברות רק אל הצד של ומתכווני� ב, א� יש בה� איזה דבר טוב

ואפילו ההסתכלות בפני .  הרי זה מתעלה,אז א� כחו יפה, הטוב
ומתכוי� , א� יש בו צדדי� של טוב,  שאסורה,אד� רשע

. נראה שיש בזה דר� של מצוה, בההסתכלות רק לקלוט את הטוב
כבר , ואפילו כשיש איזו חיבור לרשע לאיזה צדיק בדר� אהבה

מפני שעל ידי חיבורו אל הצדיק , לותמסולק ממנו איסור ההסתכ
, ואמר אלישע ליהור� ב� אחאב. נחשב כאילו יש בו כבר חלק טוב

, לולא פני יהושפט מל� יהודה אני נושא א� אביט אלי� וא� ארא�
משמע הא על ידי נשיאת פני� של יהושפט מל� יהודה שנלוה עמו 

, עולא חשש לאיסור ההסתכלות בפני רש, הביט ג� אליו וראהו
 .דמהאי קרא ילפינ� ליה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÈ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ï˘( 

dzegt ytp mr zexagzd 

אבל . נפגמי�,  ע� נפשות פחותות של פורצי� ורשעי�כשמתחברי�
ומתכווני� בההתחברות רק אל הצד של , א� יש בה� איזה דבר טוב

ואפילו ההסתכלות בפני . אז א� כחו יפה הרי זה מתעלה, הטוב
ומתכוי� , א� יש בו צדדי� של טוב, � רשע שאסורהאד

. נראה שיש בזה דר� של מצוה, בההסתכלות רק לקלוט את הטוב
כבר , ואפילו כשיש איזו חיבור לרשע לאיזה צדיק בדר� אהבה

מפני שעל ידי חיבורו אל הצדיק , מסולק ממנו איסור ההסתכלות
,  ב� אחאבואמר אלישע ליהור�. נחשב כאילו יש בו כבר חלק טוב

, א� אביט אלי� וא� ארא�, לולא פני יהושפט מל� יהודה אני נושא
משמע הא על ידי נשיאת פני� של יהושפט מל� יהודה שנלוה עמו 

, ולא חשש לאיסור ההסתכלות בפני רשע, הביט ג� אליו וראהו
 .דמהאי קרא ילפינ� ליה
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 המעשי� , יוכלו התכונות,מי שחסר לו החוש של שנאת הרשעי�
 וא� על פי שעל ידי גודל מיתוק . להדבק בו ולפגמו,והדעות הרעות

מכל מקו� ראוי לאחוז ,  הול� האור ונזרח ג� על הרשעי�,של חסד
 בשנאה פנימית לרשעי� È�˙¯Îשהיא , במדה ידועה של גבורה

שלא , ומדה זו היא כמו סנדל לנשמה. מרימי יד בתורה, הגדולי�
והיא משומרת על ידי תכונה זו ,  הקליפותמצולתגליה ביו� תטנ� ר

 .בטהרתה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Î ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ï˘( 

zelevn oein dxiny 

מי שחסר לו החוש של שנאת הרשעי� יוכלו התכונות המעשי� 
 וא� על פי שעל ידי גודל מיתוק .והדעות הרעות להדבק בו ולפגמו

מכל מקו� ראוי לאחוז , ל הרשעי�של חסד הול� האור ונזרח ג� ע
 בשנאה פנימית לרשעי� ÎÓ¯˙שהיא , במדה ידועה של גבורה

שלא , ומדה זו היא כמו סנדל לנשמה. מרימי יד בתורה, הגדולי�
והיא משומרת על ידי תכונה זו ,  הקליפותמצולותתטנ� רגליה ביו� 

 .בטהרתה
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כי א� ,  תהיה טבועה רק ברו� הלבשלא, צרי� לזקק את מדת החסד
, הידיעה האצילית במעלת הנשמה החושבת. תמושכלעל פי מדה 
, שהיא מגמת היצירה האנושית, המציירת ציורי קודש, ההוגה דעה

, למע� יתחזק כל בעל רוח במעוזו ולא ישטו� בשטפי ההמוניות
 אי אפשר .היא מדה מוכרחת להעמיד את התוכ� המאיר של העול�

כי א� בידיעה פנימית ,  את העול� ולהיטיב לכל ההמו� כולולרומ�
.  התורה והמוסר,בעלות החכמה, בהיתרו� של הנפשות העדינות

וצריכי� בשביל כ� לפעמי� להעמיק בעומק הרע של ההמוניות 
 עקרה לא לקרר את האהבה , אבל ההסתכלות הזאת.מצד הגס שבה

הכח העובד ,  הכח הרוחניו שללזירוזאלא , הכללית היא באה
ופעולתו קודש , שמציאותו היא קודש קדשי�, והמעלה את העול�
כשאוהבי� את .  בעול� כולו, ברכה וטובה,היא להשפיע חיי�

כשאוהבי� את כלל האד� ע� כל , תיהתוכבכל , האומה בכללותה
, גותיויכשאוהבי� את כל היצור ע� כל מדר, חילוקי קיבוציו

תו הזר� של השפלות המצוי צריכי� תמיד להזהר מלהסח� באו
התעוררות , שכל תעודותיה� של הכחות הגבוהי�. ותיבהכלל
לסמ� יפה ,  היא להעלות את הכל, היושר והשירה, המוסר,המדע

על כ� צרי� מושב החסד . את מגמת החיי� ואת עדינות� וקדש�
 וזע� עצמי על הכשלו� הרוחני של ,להיות מבוסס בגבורה פנימית

צרי� להיות עצור בתוכיות , ל וחומר על של עצמווממילא ק, העול�
, ואז יוצאי� הדיבורי� והמבטאי�, ¯ÁÂ‰ ופועל על מערכי ,הלב

, וכל הערכי� העולמיי� והיחידותיי�, יחוסי�יודוגמת� הפעולות וה
וסו� שכל העול� ניזו� בזכות� .  במדת� ההגונה,במילוא� וטוב�

וה� ה� המוכיחי�  ,אוהבי טוב ושונאי רע, של אות� גבורי כח
 ,המסותרהמדברי� באהבה ,  העצומי�ליצי�מוהמ ,הגדולי�

לכל , לכל הפרטי�, ולפעמי� בוקע זיו הידידות מבי� החרכי� לכל
 .לכל הע� וכל היצור, ההמו�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Î ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ï˘-‰Ï˘( 

zinipt dxeabe cqg 

כי א� , � הלבשלא תהיה טבועה רק ברו, צרי� לזקק את מדת החסד
, הידיעה האצילית במעלת הנשמה החושבת. מושכלהעל פי מדה 
, שהיא מגמת היצירה האנושית, המציירת ציורי קודש, ההוגה דעה

, ולא ישטו� בשטפי ההמוניות, למע� יתחזק כל בעל רוח במעוזו
 אי אפשר .היא מדה מוכרחת להעמיד את התוכ� המאיר של העול�

כי א� בידיעה פנימית ,  לכל ההמו� כולולרומ� את העול� ולהיטיב
. בעלות החכמה התורה והמוסר, בהיתרו� של הנפשות העדינות

, וצריכי� בשביל כ� לפעמי� להעמיק בעומק הרע של ההמוניות
 אבל ההסתכלות הזאת עיקרה לא לקרר את האהבה .מצד הגס שבה

הכח העובד והמעלה ,  הכח הרוחנילזירוזאלא , הכללית היא באה
ופעולתו קודש היא , שמציאותו היא קודש קדשי�,  העול�את

כשאוהבי� את האומה . להשפיע חיי� ברכה וטובה בעול� כולו
כשאוהבי� את כלל האד� ע� כל חילוקי , כחותיהבכל , בכללותה

צריכי� תמיד , כשאוהבי� את כל היצור ע� כל מדרגותיו, קיבוציו
שכל . בהכללות המצוי, להזהר מלהסח� באותו הזר� של השפלות

התעוררות המדע המוסר היושר , תעודותיה� של הכחות הגבוהי�
לסמ� יפה את מגמת החיי� ואת , והשירה היא להעלות את הכל

על כ� צרי� מושב החסד להיות מבוסס בגבורה . עדינות� וקדש�
וממילא קל , וזע� עצמי על הכשלו� הרוחני של העול�. פנימית

יות עצור בתוכיות הלב ופועל על צרי� לה, וחומר על של עצמו
ודוגמת� הפעולות , ואז יוצאי� הדיבורי� והמבטאי�, ‰Ï·מערכי 

במילוא� וטוב� , וכל הערכי� העולמיי� והיחידותיי�, והיחוסי�
וסו� שכל העול� ניזו� בזכות� של אות� גבורי . במדת� ההגונה

 �והמליציוה� ה� המוכיחי� הגדולי� . אוהבי טוב ושונאי רע, כח
ולפעמי� בוקע זיו הידידות . מסותרתהמדברי� באהבה , העצומי�

וכל , לכל הע�, לכל ההמו�, לכל הפרטי�, מבי� החרכי� לכל
 .היצור
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א� על פי . מרוב התפשטות החסד יוכל היסוד המוסרי להתרופ�
אשר על פי הדרגה ועבודה נפשית וגופית , שלגבי חסידי עליוני�

של אור ,  עלו עד למרומי ההכרה של החסד הבלתי גבולי,הגדול
שמורי� ה� גדולי עול� , אי� לחוש לקלקלה מוסרית, עליו� וטובו

אבל ההשפעה של הלימוד , ורגלי חסידיו ישמור, הללו מכל חטא
וההסברה של אור החסד תוכל לטשטש את המחשבה המוסרית של 

 הנפשיי� המזדמני� וזהו סוד היסורי�. מקבלי הלימודי� הנכבדי�
, דוקא לאות� המתאמצי� לעלות במעלות החסד היותר גבוהות

˘„Â˜‰ Í¯„ ,Â„ÈÒÁ ·Î ˙)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÏ˘( 

eileabe cqgd zehytzd 

א� על פי . מרוב התפשטות החסד יוכל היסוד המוסרי להתרופ�
אשר על פי הדרגה ועבודה נפשית וגופית , שלגבי חסידי עליוני�

של אור , גדולה עלו עד למרומי ההכרה של החסד הבלתי גבולי
 גדולי עול� שמורי� ה�, אי� לחוש לקלקלה מוסרית, עליו� וטובו

אבל ההשפעה של הלימוד , ורגלי חסידיו ישמור, הללו מכל חטא
של , וההסברה של אור החסד תוכל לטשטש את המחשבה המוסרית

המזדמני� , וזהו סוד היסורי� הנפשיי�. מקבלי הלימודי� הנכבדי�
,דוקא לאות� המתאמצי� לעלות במעלות החסד היותר גבוהות
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שעל ידה החזיו� של ההויה , לברר לה� שע� כל הכלליות הרחבה
יש עדיי� זיקוק פרטי התופס , זורח בהדרת טובו ונעימות חסדו

שה� מבדילי� בי� איש לאיש , והוא מוגבל בגבולי�, מקו� גדול
בחיי� , וקל וחומר בי� הטוב והרע,  ושאיפותיובי� ע� לע�, וקניניו

בי� , בי� ישראל לעמי�, בי� קודש לחול, בי� אור לחוש�, ובמעשה
בי� חיי� , ואפילו בי� קודש לקודש, יו� השביעי לששת ימי המעשה

,  הול� הדעת ומתרחב, ועל יסוד הבדלה עמוקה זו.וחיי� דחיי�
שעל גביו , קר ונעי�וממלא את כל החדרי� בהו� י, מתבהר ומתענ�

, הול� וזורח בגאו� הודו, הממולא זוהר תפארת, אור החסד העליו�
,  תהומותמעמקיעמוק , והוא נעשה בני� מתקיי� לדורי דורות

מעול� ועד עול� על יראיו ' וחסד ד. ומושרש בשרשי� עצומי�
 .דיו לעשות�ולשומרי בריתו ולזוכרי פק, וצדקתו לבני בני�

שעל ידה החזיו� של ההויה , הרחבהשע� כל הכלליות , לברר לה�
יש עדיי� זיקוק פרטי התופס , זורח בהדרת טובו ונעימות חסדו

שה� מבדילי� בי� איש לאיש , והוא מוגבל בגבולי�, מקו� גדול
בחיי� , וקל וחומר בי� הטוב והרע, בי� ע� לע� ושאיפותיו, וקניניו

בי� , י�בי� ישראל לעמ, בי� קודש לחול, בי� אור לחוש�, ובמעשה
בי� חיי� , ואפילו בי� קודש לקודש, יו� השביעי לששת ימי המעשה

,  ועל יסוד הבדלה עמוקה זו הול� הדעת ומתרחב.וחיי� דחיי�
שעל גביו , וממלא את כל החדרי� בהו� יקר ונעי�, מתבהר ומתענ�

, הול� וזורח בגאו� הודו, הממולא זוהר תפארת, אור החסד העליו�
,  תהומותממעמקיעמוק , קיי� לדורי דורותוהוא נעשה בני� מת

מעול� ועד עול� על יראיו ' וחסד ד. ומושרש בשרשי� עצומי�
 .לשומרי בריתו ולזוכרי פקדיו לעשות�, וצדקתו לבני בני�

ÂÒ˜ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

וחסד של אהר� הוא , חסד של אברה� הוא כולל את כל באי עול�
, באור תורה, סד לאמתו ומי שמתדבק במדת הח.מרוכז בישראל

, צרי� שיחבר את שני ענני הכבוד הללו של אברה� ושל אהר� ביחד
, חביב אד� שנברא בצל�,  ואז יאמר,ויאירו עליו שני האורות

ועל ידי האיכות שבחסד . וחביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה
והיא ג� כ� תאיר באור ,  תתעלה הכמות של חסד של אברה�,אהר�

שהיתה לו בת ובכל ,  היתה במדת אברה� בעצמוכאשר, האיכות
אתה כה� , שעל כ� הוציא הקדוש ברו� הוא כהונה מאברה�, שמה

והוא ידע שברכת האדו� צריכה תמיד להיות קודמת לברכת , לעול�
ואז יבנה . האיכות היא צריכה להיות העטרה של הכמות, העבד

 .'סא דויקראו לירושלי� כ, ביראה ושל� יחד, העול� בני� של�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚Î ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÏ˘( 

dpedke cqg 

וחסד של אהר� הוא , חסד של אברה� הוא כולל את כל באי עול�
, באור תורה,  ומי שמתדבק במדת החסד לאמתו.מרוכז בישראל

, צרי� שיחבר את שני ענני הכבוד הללו של אברה� ושל אהר� ביחד
, חביב אד� שנברא בצל�, ואז יאמר. ויאירו עליו שני האורות

ועל ידי האיכות שבחסד . וחביבי� ישראל שנת� לה� כלי חמדה
והיא ג� כ� תאיר באור , אהר� תתעלה הכמות של חסד של אברה�

שהיתה לו בת ובכל , כאשר היתה במדת אברה� בעצמו, האיכות
אתה כה� , שעל כ� הוציא הקדוש ברו� הוא כהונה מאברה�, שמה

שברכת האדו� צריכה תמיד להיות קודמת לברכת והוא ידע , לעול�
ואז יבנה . האיכות היא צריכה להיות העטרה של הכמות, העבד

 .'ויקראו לירושלי� כסא ד, ביראה ושלו� יחד, העול� בני� של�
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ורצונו הוא , בכל עומק רצונו ובכל מלא הכרתו' הצדיק הדבק בד
וה� הולכי� ומתאדרי� , כרה עמוקהוהכרתו היא ה, רצו� אדיר

 , רוחב וגובה החיי�, גודל,שעומק, ומתעמקי� מדי יו� ביומו
מפני שאיבת� התדירית ממעי� הנצחי של מקור חיי , מתרבה בה�

כשצדיק זה אוהב הוא את , ממקור יסוד חי כל העולמי�, כל החיי�
 באהבתו את הבריות מתמזג חלק .מבס� הוא את העול�, הבריות

 בנפשות כל , מאותו הטוב המעולה שבאופיו הנשגב, תמציתי,דייסו
מזכה , ובזה הוא מרומ� את ערכ�, שה� כל הבריות כול�, אהוביו

מבליט את , האור הדיבורי, וכשהביטוי התפילתי. אות� ומעל�
וקל . והעול� כולו מזדכ�, הרי היא מפוצצת הררי עד, האהבה הזאת

� באיזו אישיות פרטית כשהוא מצטמצ, וחומר שהרצו� הפרטי
אמנ� אי� הרצו� הפרטי של . שהוא נעשה, ובאיזה מבוקש פרטי

אלא , המבוקש המפורט העיקר בהאופי התפילתי של צדיק עולמי�
הרי הוא אחד מהבקעי� שעל יד� מתגלה הלהב האידיאלי המקודש 

של אהבת כל העולמי� וכל , בקודש קדשי� של אהבת הבריות
צמה הרי היא מרוממת בתוכנה המעוד� את ואהבה זו בע. יצוריה�

ומשגבתה בישועות , מעלתה על כל המעשי�, המהות של הנשמה
האומרת עול� חסד , מפני שהיא היא השפעה האלהית, עליונות

המתעלה מכל גבול זמ� , אבל בסקירה האלהית בעצמה. יבנה
כי , ואי� שו� הירוס מכאיב, הלא אי� שו� רע נמצא, ותיאור מיוחד

,  החסד העליו�213.לאושר ולטוב על כל, הכל הול� למישרי�הרי 
נות� הוא מקו� לכל מה שאנו סוקרי� אותו בתואר , בגודל מילואו

של עוני , של חלי, של שבירה, של מיתה, של הירוס, של קלקלה
ומתו� שהחסד העליו� בכל עליוניותו הרי הוא משפיל . ושל עצבו�

ו האושר המפורט של ויש בכללות האידיאלית ג� אות, לראות
החפצי� הפרטיי� שבכללות התיאור המוגבל שיצורי� שוקקי� 

אי� הרצו� מובע בעומק אמתו כי א� על ידי אותה , אליו במעמד�
השואבי� , ההגבלה והמחש� של החסד שנמצא בנשמת הצדיקי�

וה� מבטאי� את חפצ� לשמירת , מאור חסד עליו� את שביבי אור�
 וחשקת אידיאלי� מוגבלי� הללו הנה .התיאור הפרטי של היצור

 . בריתי היתה אתו החיי� והשלו�.הכלי של עמדת החיי� והשלו�

˘„Â˜‰ Í¯„ , „Î ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÏ˘-ËÏ˘( 

ezltze wicvd zad` 

ורצונו הוא , בכל עומק רצונו ובכל מלא הכרתו' הצדיק הדבק בד
אדרי� וה� הולכי� ומת, והכרתו היא הכרה עמוקה, רצו� אדיר

שעומק גודל רוחב וגובה החיי� מתרבה , ומתעמקי� מדי יו� ביומו
מפני שאיבת� התדירית ממעי� הנצחי של מקור חיי כל , בה�

כשצדיק זה אוהב הוא את , ממקור יסוד חי כל העולמי�, החיי�
באהבתו את הבריות מתמזג חלק , מבס� הוא את העול�, הבריות

שבאופיו הנשגב בנפשות כל יסודי תמציתי מאותו הטוב המעולה 
מזכה , ובזה הוא מרומ� את ערכ�, שה� כל הבריות כול�, אהוביו

מבליט את , האור הדיבורי, וכשהביטוי התפילתי. אות� ומעל�
וקל . והעול� כולו מזדכ�, הרי היא מפוצצת הררי עד, האהבה הזאת

, כשהוא מצטמצ� באיזו אישיות פרטית, וחומר שהרצו� הפרטי
אמנ� אי� הרצו� הפרטי של . שהוא נעשה, וקש פרטיובאיזה מב

אלא , המבוקש המפורט העיקר בהאופי התפילתי של צדיק עולמי�
, שעל יד� מתגלה הלהב האידיאלי, הרי הוא אחד מהבקעי�
של אהבת כל , של אהבת הבריות, המקודש בקודש קדשי�

ואהבה זו בעצמה הרי היא מרוממת בתוכנה . העולמי� וכל יצוריה�
ומשגבתה , מעלתה על כל המעשי�, מעוד� את המהות של הנשמהה

האומרת עול� , מפני שהיא היא השפעה האלהית, בישועות עליונות
זמ� , המתעלה מכל גבול, אבל בסקירה האלהית בעצמה. חסד יבנה

כי , ואי� שו� הירוס מכאיב, הלא אי� שו� רע נמצא, ותיאור מיוחד
, על כל החסד העליו�, טובלאושר ול, הרי הכל הול� למישרי�

נות� הוא מקו� לכל מה שאנו סוקרי� אותו בתואר , בגודל מילואו
של עוני , של חלי, של שבירה, של מיתה, של הירוס, של קלקלה
ומתו� שהחסד העליו� בכל עליוניותו הרי הוא משפיל . ושל עצבו�

ויש בכללות האידיאלית ג� אותו האושר המפורט של , לראות
שיצורי� שוקקי� , רטיי� שבכללות התיאור המוגבלהחפצי� הפ

אי� הרצו� מובע בעומק אמתו כי א� על ידי אותה , אליו במעמד�
השואבי� , ההגבלה והמחש� של החסד שנמצא בנשמת הצדיקי�

וה� מבטאי� את חפצ� לשמירת , מאור חסד עליו� את שביבי אור�
לו הנה וחשקת אידיאלי� מוגבלי� הל. התיאור הפרטי של היצור

 .בריתי היתה אתו החיי� והשלו�, הכלי של עמדת החיי� והשלו�
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ישנ� צדיקי� כאלה שה� מרגישי� צמאו� פנימי להיות מעוטרי� 
וה� . להיואי� מספיק לה� התפילי� שבשעת התפ, בתפילי� כל היו�

צדיקי� כאלה שהדבקות האלהית בהתגלות הנפש היא מדת� 
וכל היו� הנ� בפנימיות רוח� , ולא רק מזמ� לזמ�, הקבועה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰Î ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ó˘( 

d xe`cqgde oiltz 

שה� מרגישי� צמאו� פנימי להיות מעוטרי� , ישנ� צדיקי� כאלה
וה� . ואי� מספיק לה� התפילי� שבשעת התפלה, בתפילי� כל היו�

שהדבקות האלהית בהתגלות הנפש היא מדת� , צדיקי� כאלה
וכל היו� הנ� בפנימיות רוח�,ולא רק מזמ� לזמ�, הקבועה
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א� על פי , וצדיקי� יסודי עול� וחכמי� עליוני� כאלה. מתפללי�
 �שיזדמנו לה� סיבות שלא יוציאו כל כ� מ� הכח אל הפועל את חפ

ולפעמי� ג� חשק� , לבב� בהתגלות הקדושה והדבקות העליונה
מכל מקו� , יעותבהנחת תפלי� כל היו� לא יעלה ביד� מכמה מנ

 ,התשוקה הפנימית שבנשמת� לאור התפילי� מאירה הרבה בעול�
ואור החסד מתפשט בעול� על יד� להרבות מחילה וסליחה וחנינה 

' שנפש� צמאה לתשועת ד, וה� ה� אוהבי ישראל באמת. גדולה
ומלמדי� זכות על , וה� נוטי� כלפי חסד לכל, ולבני� אר� ישראל

כי ה� ,  הכופרי� והמכעיסי� היותר גדולי�אפילו על, כל הפושעי�
וקל , רואי� בתומת נפש� את הניצו� של הטוב הגנוז בכל נפש

וביותר בנפשות הדוגלי� באהבת האומה , וחומר בנפשות ישראל
והתוכ� של . שזכיותיה� גדולות, בכלל וה� נוטי� אל הטוב והיושר

היא , שהיא ערכה של קדושת התפילי�, הדבקות האלהית הטבעית
שה� תפילי� דמארי עלמא שכתוב ב� שבחייהו , היא אהבת ישראל

ואור התורה . ומי כעמ� ישראל גוי אחד באר�, מי גוי גדול, דישראל
אלא , לא לפי מדת ידיעת� כלל, מאיר בנפשות הללו בצורה מבהקת

 .לפי מדת סגולת נפש� הטהורה העליונה

א� על פי , וחכמי� עליוני� כאלהוצדיקי� יסודי עול� . מתפללי�
 �שיזדמנו לה� סיבות שלא יוציאו כל כ� מ� הכח אל הפועל את חפ

ולפעמי� ג� חשק� , לבב� בהתגלות הקדושה והדבקות העליונה
מכל מקו� , בהנחת תפלי� כל היו� לא יעלה ביד� מכמה מניעות

 ,התשוקה הפנימית שבנשמת� לאור התפילי� מאירה הרבה בעול�
, להרבות מחילה וסליחה, חסד מתפשט בעול� על יד�ואור ה

שנפש� צמאה , וה� ה� אוהבי ישראל באמת. וחנינה גדולה
, וה� נוטי� כלפי חסד לכל, ולבני� אר� ישראל' לתשועת ד

אפילו על הכופרי� והמכעיסי� , ומלמדי� זכות על כל הפושעי�
 כי ה� רואי� בתומת נפש� את הניצו� של הטוב, היותר גדולי�

וביותר בנפשות , וקל וחומר בנפשות ישראל, הגנוז בכל נפש
, וה� נוטי� אל הטוב והיושר, הדוגלי� באהבת האומה בכלל

שהיא , והתוכ� של הדבקות האלהית הטבעית. שזכיותיה� גדולות
שה� תפילי� , היא היא אהבת ישראל, ערכה של קדושת התפילי�

ומי כעמ� , וי גדולמי ג, שכתוב ב� שבחייהו דישראל, דמארי עלמא
�ואור התורה מאיר בנפשות הללו בצורה . ישראל גוי אחד באר

אלא לפי מדת סגולת נפש� , לא לפי מדת ידיעת� כלל, מבהקת
 .הטהורה העליונה
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 רואי� בתחלה אי� שמהחכמה העליונה ,כשהעיני� מתפקחות
חרי כ� סוקרי� וא, שבכתב ושבעל פה, מתפשטת כל התורה כולה

 ,בעי� בהירה אי� מהתפשטותה של תורה מסתע� כל העול� כולו
 עוסק ,מי שהוא בקי בההסתכלות הראשונה. וכל מעשיו ועלילותיו

 הוא ,ומי שהוא בקי ג� בסקירה השניה, הוא בתורה ובמצות לשמה
, וכל שיחתו דברי תורה,  בכל דרכיו ועלילותיו,פועל ע� אל תמיד
הנוטל אורח חייו , זה הוא החסיד. וקדושות ה�וכל פעליו מצות 

 .אר�dהמלא ' מיסוד חסד ד

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÂÎ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ó˘( 

l` mr lret ciqg 

אי� שמהחכמה העליונה , כשהעיני� מתפקחות רואי� בתחלה
ואחרי כ� סוקרי� , שבכתב ושבעל פה, מתפשטת כל התורה כולה

רה מסתע� כל העול� כולו בעי� בהירה אי� מהתפשטותה של תו
מי שהוא בקי בההסתכלות הראשונה עוסק . וכל מעשיו ועלילותיו

ומי שהוא בקי ג� בסקירה השניה הוא , הוא בתורה ובמצות לשמה
, וכל שיחתו דברי תורה, פועל ע� אל תמיד בכל דרכיו ועלילותיו

הנוטל אורח חייו , זה הוא החסיד. וכל פעליו מצות וקדושות ה�
 .המלא אר�' חסד דמיסוד 
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שהיא , היא להמציא בעול� אותה התכונה השלמה' עבודת ה
ובשביל . לבדו' שיקרותה גלויה היא רק לד, פעולה יקרה כזאת

, הננו נמסרי� לכל הטוב והיושר, המצאתה של תכונה זו וכל אגפיה
האד�  וכל מה ש.ולכל מעשה התורה והעבודה וכל פרטי פרטיה�

מתגלה עליו איזה חלק מהיקרות של , בכללו ובפרטו מתעלה
התכונה שהוא מהוה על ידי שפעת חייו ופעולותיו המעשיות 

,  וכ� מתגדלת נשמתו ואומ� רוחו וצהלתו הפנימית,והרוחניות
שט ו להודיע� ק.ביחד ע� חרדתו ועריגתו להוסי� עבודה ושכלול

 .לחי�ואמרי אמת להשיב אמרי� אמת לש

Í¯„˘„Â˜‰  , ÊÎ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‡Ó˘( 

dnlyd dpekzd 

שהיא , היא להמציא בעול� אותה התכונה השלמה' עבודת ה
ובשביל . לבדו' שיקרותה גלויה היא רק לד, פעולה יקרה כזאת

, הננו נמסרי� לכל הטוב והיושר, המצאתה של תכונה זו וכל אגפיה
וכל מה שהאד�  .וכל פרטי פרטיה�, ולכל מעשה התורה והעבודה

מתגלה עליו איזה חלק מהיקרות של , בכללו ובפרטו מתעלה
שהוא מהוה על ידי שפעת חייו ופעולותיו המעשיות , התכונה

, וכ� מתגדלת נשמתו ואומ� רוחו וצהלתו הפנימית. והרוחניות
להודיע� קשט , ביחד ע� חרדתו ועריגתו להוסי� עבודה ושכלול

 .חי�להשיב אמרי� אמת לשל, אמרי אמת
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 מורגש הוא על , אפילו רחוק ודק מאד, כל פג� מוסרי,בזיכו� הרוח
וכל עילוי מוסרי מתגלה , ידי הבטאה פנימית של מוסר כליות

בתכונה . רוממות נשמה וחדות קודש, מעלתו על ידי הארה רוחנית
העליונה מתרשמת התורה כולה וענפיה כול� בהאספקלריא 

שקיי� את התורה , זאת היא מדתו של אברה� אבינו. יתהנשמת
יכול על כל פני� בנקל , המביט אל צור חוצב. כולה עד שלא נתנה

שבסיועה של התורה תחול עליו הופעת ,  להגיע למדה זו,לפי הער�
הנה באתי במגלת ספר כתוב , אמריואז . אורו של אברה� אבינו

כששני האורות . ו� מעילעשות רצונ� אלהי חפצתי ותורת� בת, עלי
שהוא , יסוד הפנימי ויסוד המקי� , הללו מתכנסי� ומתאחדי� יחד

שנסתגלה אצלו , מתהוה למורשה בישראל על ידי כוחו של יעקב
, סגולת האבות להיותה אחוזה בשלשלת הקודש של הדורות כול�

מאיר אור התפארת הנשמתי במלא ברקו , שבטי יה עדות לישראל
�האור המקי� הוא האור . ב מלבר ומשה מלגאויעק, מבית ומחו

זהו אורו של משה הנשאב מתורה של , מצד כל היקו�, הפנימי
.  וזהו אור החיי� לחיי החיי�,חמדה הגנוזה מימות עול�, מעלה

העומד בתור חומר עליו� ונשגב , והאור הפנימי זהו האור הבסיסי
 ,עתוהוא מקור הד, לקבל את הצורה הרוחנית של האור המקי�

 . בכל ביתי נאמ� הוא, שוכ� החדרי�

אור החסד של , המעי� העליו� של תביעת הקודש והמוסר הנשא
פוגש הוא את אור הדעת בהוד . הול� הוא ומתגבר, אברה�

אשר ,  מורשה קהילת יעקב,בהגלותו ביקרו בתורת משה, תפארתו
אמנ� רק בתכונת ביטויו והגלותו בא הוא אחרי המעי� הראשי של 

 אברה� אבינו ,יסוד משאת נפשו של ראש צורי�, החסד הנשגביסוד
 הנה הוא ר� ,אבל מצד עומק אצילותו והגיו� אידיאליותו, ה"ע

 מקור דעת .ונשא מכל הוראת ש� ואומר של חסד וכל נטית נפש
 ועד אחרית ,בראשית כל מחשבת יקו�, מאור חיי כל היש,עליו�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÎ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ó˘-‚Ó˘( 

zexe`d zyly 

בזיכו� הרוח כל פג� מוסרי אפילו רחוק ודק מאד מורגש הוא על 
וכל עילוי מוסרי מתגלה , ידי הבטאה פנימית של מוסר כליות

בתכונה . רוממות נשמה וחדות קודש, מעלתו על ידי הארה רוחנית
מתרשמת התורה כולה וענפיה כול� בהאספקלריא , העליונה

שקיי� את התורה , זאת היא מדתו של אברה� אבינו. הנשמתית
יכול על כל פני� בנקל , המביט אל צור חוצב. כולה עד שלא נתנה

שבסיועה של התורה תחול עליו הופעת , לפי הער� להגיע למדה זו
הנה באתי במגלת ספר כתוב , אמריואז . אורו של אברה� אבינו

כששני האורות . לעשות רצונ� אלהי חפצתי ותורת� בתו� מעי, עלי
שהוא , יסוד הפנימי ויסוד המקי� , הללו מתכנסי� ומתאחדי� יחד

שנסתגלה אצלו , מתהוה למורשה בישראל על ידי כוחו של יעקב
, להיותה אחוזה בשלשלת הקודש של הדורות כול�, סגולת האבות

, במלא ברקו, מאיר אור התפארת הנשמתי, יה עדות לישראלשבטי 
�האור המקי� הוא האור . יעקב מלבר ומשה מלגאו, מבית ומחו

זהו אורו של משה הנשאב מתורה של , מצד כל היקו�, הפנימי
. לחיי החיי�, וזהו אור החיי�. חמדה הגנוזה מימות עול�, מעלה

, ר חומר עליו� ונשגבהעומד בתו, זהו האור הבסיסי, והאור הפנימי
, והוא מקור הדעת, לקבל את הצורה הרוחנית של האור המקי�

המעי� העליו� של תביעת . בכל ביתי נאמ� הוא, שוכ� החדרי�
. הול� הוא ומתגבר, אור החסד של אברה�, הקודש והמוסר הנשא

בתורת , בהגלותו ביקרו, פוגש הוא את אור הדעת בהוד תפארתו
אשר אמנ� רק בתכונת ביטויו והגלותו , במשה מורשה קהילת יעק

יסוד משאת ,בא הוא אחרי המעי� הראשי של יסוד החסד הנשגב
אבל מצד עומק אצילותו , ה"נפשו של ראש צורי� אברה� אבינו ע

והגיו� אידיאליותו הנה הוא ר� ונשא מכל הוראת ש� ואומר של 
אשית בר, מאור חיי כל היש, מקור דעת עליו�, וכל נטית נפש, חסד

,ומחיי תורה שבכתב. בו כלולי�, כל מחשבת יקו� ועד אחרית כל
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מתפשטות , התפארתזיו , ומחיי תורה שבכתב. בו כלולי�, כל
 להיות למשקולת חיי� לדור , מעשיות וסעיפיות,הארות אידיאיות

בתורה שבעל , האיש ומפעליה�, המשפחה, ביסוד הממלכה, דורי�
תורת החיי� , תורת החסד, וכ� הולכי� ה� שלשת האורות הללו. פה

שולחי� ה� זה לזה את ברקיה� , ומתאגדי� יחד, ותורת השלו�
הנושאת דעה למרחוק בצדק , שמה אציליתוכל נ. רצוא ושוב

להחיות ע� , לשדי אורות, הרי מתמלאת תמיד טללי חיי�, ובמשפט
ההולכי� ומפכי� בגלי אורי� , להעדי� עולמי� מהמו� חיי נוע�, רב

, הלו� והתגבר, הלו� וחזור, שמשפיעות ה� שלשת המערכות זו לזו
,  ומצמיחהול�,  אור זרוע לצדיק.הלו� והתענ�, הלו� והתרבה

 .ולישרי לב שמחה, עושה פרי לברכה

מתפשטות הארות אידיאיות מעשיות וסעיפיות להיות , זיו התפארת
האיש , המשפחה, ביסוד הממלכה, למשקולת חיי� לדור דורי�

, וכ� הולכי� ה� שלשת האורות הללו. בתורה שבעל פה, ומפעליה�
שולחי� , ומתאגדי� יחד,  השלו�ותורת, תורת החיי�, תורת החסד

הנושאת , וכל נשמה אצילית. רצוא ושוב, ה� זה לזה את ברקיה�
, הרי מתמלאת תמיד טללי חיי�, דעה למרחוק בצדק ובמשפט

, להעדי� עולמי� מהמו� חיי נוע�, להחיות ע� רב, לשדי אורות
שמשפיעות ה� שלשת המערכות זו , ההולכי� ומפכי� בגלי אורי�

 אור .הלו� והתענ�, הלו� והתרבה, הלו� והתגבר,  וחזורהלו�, לזו
 .ולישרי לב שמחה, עושה פרי לברכה, הול� ומצמיח, זרוע לצדיק
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מצות שבי� אד� , היחש הערכי של המצות המוסריות החברותיות
, שה� מצות שבי� אד� למקו�, אל המצות הרוחניות, רוילחב

המדע . רות השוטפות בביסוס הבנת התורהמתחל� הוא על פי ההא
היותר , והרזיות הקדושה מצד השני, העליו� הרציונלי מצד אחד

ה� באי� עד ,  ויותר מאוגד בתוכ� העצמי של הופעת הקודש,פנימי
שהחברותיות היא רק אחת , לידי המסקנא האחרונה של ההויה

, הוא היסוד, האושר הנצחי, והרוחניות העליונה, מחוליותיה
ועל פי זה יהיו המצות שבי� אד� למקו� היסוד . המגמה התכליתית

ויהיו המצות , שהמוסד החברותי הוא רק סול� לעלות אליו, העקרי
בחיי היחיד , שה� עשויות למגמת התגלות האורה האלהית בנשמות

הצינורות היותר , בטבע ובהויה בכלל, באומה ובעול�, והצבור
ועמה� ה� מקושרות כל המצות , שואבי החיי� המגמתיי�, עליוני�

אמנ� העי� . לעשות צדקה ומשפט' החברותיות בתור דר� ד
נה יכולה להצי� יותר הרבה מהתוכ� אי, המוגבלה באידיאליה

ומתהוות המצות החברותיות אצלה ליסוד , החברותי בפירוט גמור
 א� א� על פי שאינה יכולה להצי� את הפירוט האורי של ,עקרי

, התלוי באישור המדע העליו�, של אוצר הנצחהגניזה האלהית 
על כ� הנבואה אחדה את הלהב , יודעת ומכרת היא את כללותו

ונגד הפרעות , המקנא נגד עבודה זרה מצד אחד בכל כללותו
מפני , וחכ� עדי� מנביא. חברותיות מצד השני בעומק הפירוט

È‡˘˘·˙שהיא ההתגלות העליונה,  החכמה היא מיסוד התורה ,
 המצוחצחת של הנבואה האבית של משה באספקלריתהה המאיר

,  היא עסוקה כבר בכל פירוט המצות הרוחניות לסעיפיה�.רבינו
 מסתעפת ,ותורת החיי� שבי� אד� למקו� בכל המילוא הישראלי

הוא המכו� , שהיסוד התחתיתי, ונבנה הבית העליו�, לנחליה הרבי�
. מתאדר למאדוממילא ג� הוא , נעשה לו לבסיס חזק, החברותי

 מאוגדות ע� יסוד החסידות אשר ,ובאו הישועות לסדר נזיקי�
שאי� ל� , והרוצה שיחכי� יעסוק בדיני ממונות. לאבות ולברכות

ומתעלה יסוד הנבואה . שה� כמעי� הנובע, מקצע בתורה יותר מה�
ותורה .  אליו,חכמת סופרי�,  בהצטרפות החכמה התורנית,בהארתו

ובית ישראל הול� , י� את שכלול העול�נבואה וחכמה יחד בונ
, תורה ועבודה וגמילות חסדי�, ומתכונ� על ידי עמודיו השלשה

 .ודי� ואמת ושלו� שלעומת�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ËÎ ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ó˘-‰Ó˘( 

evndŸzeipgexde zeizexagd z 

מצות שבי� אד� , היחש הערכי של המצות המוסריות החברותיות
מתחל� , שה� מצות שבי� אד� למקו�,  הרוחניותאל המצות, לחברו

המדע העליו� . הוא על פי ההארות השוטפות בביסוס הבנת התורה
היותר פנימי , והרזיות הקדושה מצד השני, הרציונלי מצד אחד

ה� באי� עד לידי , ויותר מאוגד בתוכ� העצמי של הופעת הקודש
שהחברותיות היא רק אחת , המסקנא האחרונה של ההויה

, הוא היסוד, האושר הנצחי, והרוחניות העליונה, מחוליותיה
ועל פי זה יהיו המצות שבי� אד� למקו� היסוד . המגמה התכליתית

ויהיו המצות , שהמוסד החברותי הוא רק סול� לעלות אליו, העקרי
בחיי היחיד , שה� עשויות למגמת התגלות האורה האלהית בנשמות

הצינורות היותר , ויה בכללבטבע ובה, באומה ובעול�, והצבור
ועמה� ה� מקושרות כל המצות , שואבי החיי� המגמתיי�, עליוני�

אמנ� העי� . לעשות צדקה ומשפט' החברותיות בתור דר� ד
המוגבלה באידיאליה אינה יכולה להצי� יותר הרבה מהתוכ� 

ומתהוות המצות החברותיות אצלה ליסוד , החברותי בפירוט גמור
י שאינה יכולה להצי� את הפירוט האורי של א� א� על פ. עקרי

, התלוי באישור המדע העליו�, הגניזה האלהית של אוצר הנצח
על כ� הנבואה אחדה את הלהב , יודעת ומכרת היא את כללותו

ונגד הפרעות , המקנא נגד עבודה זרה מצד אחד בכל כללותו
מפני , וחכ� עדי� מנביא. חברותיות מצד השני בעומק הפירוט

È‡˘˘˙Ùשהיא ההתגלות העליונה,  החכמה היא מיסוד התורה ,
 המצוחצחת של הנבואה האבית של משה באספקלריותההמאירה 

, היא עסוקה כבר בכל פירוט המצות הרוחניות לסעיפיה�, רבינו
ותורת החיי� שבי� אד� למקו� בכל המילוא הישראלי מסתעפת 

 הוא המכו� ,שהיסוד התחתיתי, ונבנה הבית העליו�, לנחליה הרבי�
. וממילא ג� הוא מתאדר למאד, נעשה לו לבסיס חזק, החברותי

ובאו הישועות לסדר נזיקי� מאוגדות ע� יסוד החסידות אשר 
שאי� ל� , והרוצה שיחכי� יעסוק בדיני ממונות. לאבות ולברכות

ומתעלה יסוד . שה� כמעי� הנובע, מקצוע בתורה יותר מה�
. חכמת סופרי� אליו, תורניתהנבואה בהארתו בהצטרפות החכמה ה

ובית ישראל , נבואה וחכמה יחד בוני� את שכלול העול�eותורה 
תורה ועבודה וגמילות , הול� ומתכונ� על ידי עמודיו השלשה

 .ודי� ואמת ושלו� שלעומת�, חסדי�
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שהעול� צרי� אליה יותר מכל , החסידות היא כשרו� אמנותי נפלא
 , היא מבססת את רוח האד� בכללו.מניות שבעול�מיני הא

 .שהוא שוא� אליה בפנימיות תכנו, ומעמידתו על עמדתו העליונה
 צרי� שיבור� בעליו בכח מדמה ,להשלמתו של כשרו� עליו� זה

וכל מה שיתגלה אור השכל והצחצחות . מדויק וחודר, עדי�
אז . ככה יתברכו ציוריו, העליונות של טהרותיו על כחו המדמה

והנבואה ג� היא מגזע החסידות העליונה . דברת בחזו� לחסידי�
ההולכי� ,  הנאדרי� בקודש,ומתו� החיי� העצמיי�. מתענפת

, יחידי הסגולה, ושוטפי� בקרב נשמותיה� של האמני� העליוני�
בישראל , שבכל דור ודור, כח החיי� בכללו, חסידי הדורות

, ות הנפשיות הנשאות והתכונ.הול� ומתבר�, ובאנושיות כולה
ולחקות את ההטבה , הרצו� העמוק להיטיב, המדות הטובות

, שאיננו פוסק, ובכל מהלכי החיי�, בכתבי�, בדיבורי�, במעשי�
והוא כמעי� המתגבר בלב� של החסידי� המוכתרי� בכשרו� 

הוא שופע בעזוז , האמנותי המקודש של אור החסידות האמיתית
,  מצעדיה�תלחזק א, כל הנפשות כול�ופועל פעולה גנוזה על , כחו

 להיות הול� ומתחזק ג� הוא לדר� ,ולאמ� את רצונ� המתעודד
ומטע� זה מוכרחת היא האנושיות להעמיד . הטובה והישרה

 .מיוחדי� בסגולת� הנפשית,  חסידי�להלמכ

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ï ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÓ˘( 

d`eapde zeciqgd 

שהעול� צרי� אליה יותר מכל , פלאהחסידות היא כשרו� אמנותי נ
היא מבססת את רוח האד� בכללו , מיני האמניות שבעול�

, שהוא שוא� אליה בפנימיות תכנו, ומעמידתו על עמדתו העליונה
להשלמתו של כשרו� עליו� זה צרי� שיבור� בעליו בכח מדמה 

וכל מה שיתגלה אור השכל והצחצחות . מדויק וחודר, עדי�
אז . ככה יתברכו ציוריו, ותיו על כחו המדמההעליונות של טהר

והנבואה ג� היא מגזע החסידות העליונה . דברת בחזו� לחסידי�
ההולכי� , ומתו� החיי� העצמיי� הנאדרי� בקודש. מתענפת

, יחידי הסגולה, ושוטפי� בקרב נשמותיה� של האמני� העליוני�
בישראל , שבכל דור ודור, כח החיי� בכללו, חסידי הדורות

, והתכונות הנפשיות הנשאות, הול� ומתבר�, ובאנושיות כולה
ולחקות את ההטבה , הרצו� העמוק להיטיב, המדות הטובות

, שאיננו פוסק, ובכל מהלכי החיי�, בכתבי�, בדיבורי�, במעשי�
והוא כמעי� המתגבר בלב� של החסידי� המוכתרי� בכשרו� 

פע בעזוז הוא שו, האמנותי המקודש של אור החסידות האמיתית
,  מצעדיה�תלחזק א, ופועל פעולה גנוזה על כל הנפשות כול�, כחו

המתעודד להיות הול� ומתחזק ג� הוא לדר� , ולאמ� את רצונ�
 מכולהומטע� זה מוכרחת היא האנושיות להעמיד . הטובה והישרה

 .מיוחדי� בסגולת� הנפשית, חסידי�
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שכל כ� דברו , קי� נגלי� ושל צדיקי� נסתרי�מהו המוב� של צדי
הצדיקי� . על המדרגה האחרונה אבותינו הטובי� בהערצה נפלאה

הטובה , הנגלי� ה� שה� נתוני� אל הטובה הכללית החברותית
. שיכולה להיות משוערה וממודדת,  המעשית והרוחנית,המוגבלת

מדוד  במה שה� רואי� שכל טוב ,והצדיקי� הנסתרי� עולי� על זה
לא , הוא באמת רק תוכ� של איזה מיעוט רע, מנוי וספור, ושקול

לא אורות כי א� ,  כי א� מיעוט של חוש�,אור גמור שרוי בתוכו
ובחסרונ� מארת , והמאורות לפעמי� יכולי� להיות נלקי�, מאורות

על כ� ה� שואפי� אל הטוב . ולקללה ה� נהפכי�, כתוב בה�
 רק בתור שימוש של . מדה ושיעורהטוב שהוא למעלה מכל, העליו�

שעל יד� מתגלה , משתמשי� ה� ג� כ� בהדברי�, של כלי, מבא
אופי נפש� ,  אבל כונת� ושאיפת�,האורה המוגבלת, הטוב המדוד

והתעלות כל , ÓˆÚÌ היא רק התעלות , התדירי,וחפ� חייה� העמוק
לאור כל ,  למעלת יסוד כל המרחבי�,כל ההויה, כל היש, העול�

, החברה בכל צורותיה, והסביבה. לנחלה בלא מצרי�, ותהאור
אינו , אפילו היותר שירי, הדיבור לכל סגנוניו, אפילו היותר אציליות

על כ� ה� נעלמי� ונסתרי� , יכול לספוג אל תוכו את כבירות חפצ�
 אינה כי א� מעלמת , א� תהיה לפעמי� ג� כ� גלויה,וצדקת�, מכל

,  לא נתנו להגלות,עי עולמי� ה� אבל ה� צנו,את זהר� העליו�
ממתי� מחלד חלק� בחיי� . וסגולת� הנסתרת היא חבויה תמיד

 . וצפונ� תמלא בטנ�

רק שה� יונקי� מאור הנסתר דר� , ישנ� צדיקי� שה� נגלי� לבד
 .והוא מופיע אור על כל דרכיה�, צינור מיוחד לדעת ולאמונה
ני ה� משפיעי� שרק דר� בקיע רוח, וישנ� ג� כ� צדיקי� נסתרי�

 וישנ� אמנ� .או לפעמי� ג� של אחרי�, על העול� הגלוי שלה�
, שה� מעוטרי� בשני הכתרי�, כפולי� ברוח�, צדיקי� שלמי�
יש שהכתרי� הללו ה� . גותיובה� ישנ� ג� כ� מדר. הנגלה והנסתר

ומכל מקו� בכח הגדול , מקטרגי� זה על זה, קצת סותרי� זה את זה
ויש שהכתרי� מושלמי�  .ילי� שלו� ביניה�של אור קדש� ה� מט

והשלו� העצמי הוא ,  עד שאי� ש� שו� קטיגוריא,בחיבור הגו�
בכל מלא , באר� ובשמי�, וה� שטי� בי� וביבשה, מנת חלק�

העולי� על כל , וישנ� צדיקי� מוכפלי�. שאיפת� המרחביהית
שכבר אחדו את הכתרי� עד שאי� נופל בה� ג� ש� של , אלה

 ה� אינ� פוגמי� .והנגלה והנסתר נעשה דבר אחד ממש, חיבור
, רחל ולאה, עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא, בנשיאת שתי אחיות

שיד הקנאה יכולה לשלוט , שני גופי�, כי אינ� אצל� שני תוכני�
, אלא פרצו� אחד יסודי מקורי, ותקנא רחל באחותה, בה�

 והחמדה , הגלויה באדירות כל מרומי קדשה,שהחמדה המוגבלת
 בו י�מתבלט , הגנוזה וכמוסה לעד,האצילית הבלתי גבולית

וע� יוס� . עשירה ומכוללה,  בקרבו בהתאמה אחדותיתי�ומתואמ
 זה ,צדקנו' ד,  אורו של משיח הוא זה,וע� יהודה נעשי� ע� אחד

 .המל� שהשלו� הוא שלו, שמו אשר יקראו לו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡Ï ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÓ˘-ÁÓ˘( 

mixzqpe milbp miwicv 

שכל כ� דברו , מהו המוב� של צדיקי� נגלי� ושל צדיקי� נסתרי�
הצדיקי� . על המדרגה האחרונה אבותינו הטובי� בהערצה נפלאה

הטובה , הנגלי� ה� שה� נתוני� אל הטובה הכללית החברותית
. שיכולה להיות משוערה וממודדת, המוגבלת המעשית והרוחנית

שכל טוב מדוד ,  עולי� על זה במה שה� רואי�והצדיקי� הנסתרי�
לא , הוא באמת רק תוכ� של איזה מיעוט רע, מנוי וספור, ושקול

לא אורות כי א� , אור גמור שרוי בתוכו כי א� מיעוט של חוש�
ובחסרונ� מארת , והמאורות לפעמי� יכולי� להיות נלקי�, מאורות

אל הטוב על כ� ה� שואפי� . ולקללה ה� נהפכי�, כתוב בה�
 רק בתור שימוש של .הטוב שהוא למעלה מכל מדה ושיעור, העליו�

שעל יד� מתגלה , משתמשי� ה� ג� כ� בהדברי�, של כלי, מבוא
, אופי נפש�, אבל כונת� ושאיפת�. האורה המוגבלת, הטוב המדוד

והתעלות כל , Â�ÓˆÚוחפ� חייה� העמוק התדירי היא רק התעלות 
לאור כל , למעלת יסוד כל המרחבי�כל ההויה , כל היש, העול�

, החברה בכל צורותיה, והסביבה. לנחלה בלא מצרי�, האורות
אינו , אפילו היותר שירי, הדיבור לכל סגנוניו, אפילו היותר אציליות

על כ� ה� נעלמי� ונסתרי� , יכול לספוג אל תוכו את כבירות חפצ�
 מעלמת וצדקת� א� תהיה לפעמי� ג� כ� גלויה אינה כי א�, מכל

, אבל ה� צנועי עולמי� ה� לא נתנו להגלות. את זהר� העליו�
ממתי� מחלד חלק� בחיי� . וסגולת� הנסתרת היא חבויה תמיד

רק שה� יונקי� , ישנ� צדיקי� שה� נגלי� לבד. וצפונ� תמלא בטנ�
והוא מופיע אור על , מאור הנסתר דר� צינור מיוחד לדעת ולאמונה

שרק דר� בקיע רוחני ה� , צדיקי� נסתרי�וישנ� ג� כ� , כל דרכיה�
 .או לפעמי� ג� של אחרי�, משפיעי� על העול� הגלוי שלה�

שה� מעוטרי� בשני , כפולי� ברוח�, וישנ� אמנ� צדיקי� שלמי�
יש שהכתרי� . ובה� ישנ� ג� כ� מדרגות. הנגלה והנסתר, הכתרי�

ו� ומכל מק, מקטרגי� זה על זה, הללו ה� קצת סותרי� זה את זה
ויש  .בכח הגדול של אור קדש� ה� מטילי� שלו� ביניה�

, שהכתרי� מושלמי� בחיבור הגו� עד שאי� ש� שו� קטיגוריא
באר� , וה� שטי� בי� וביבשה, והשלו� העצמי הוא מנת חלק�

, וישנ� צדיקי� מוכפלי�. בכל מלא שאיפת� המרחביהית, ובשמי�
שאי� נופל בה� עד , שכבר אחדו את הכתרי�, העולי� על כל אלה

 ה� אינ� .והנגלה והנסתר נעשה דבר אחד ממש, ג� ש� של חיבור
, עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא, פוגמי� בנשיאת שתי אחיות

שיד הקנאה , שני גופי�, כי אינ� אצל� שני תוכני�, רחל ולאה
אלא פרצו� אחד יסודי , ותקנא רחל באחותה, יכולה לשלוט בה�

, באדירות כל מרומי קדשה, הגלויהשהחמדה המוגבלת , מקורי
 בו מתבלטותוהחמדה האצילית הבלתי גבולית הגנוזה וכמוסה לעד 

וע� יוס� . עשירה ומכוללה,  בקרבו בהתאמה אחדותיתומתואמות
צדקנו זה ' ד, אורו של משיח הוא זה. וע� יהודה נעשי� ע� אחד

 .המל� שהשלו� הוא שלו, שמו אשר יקראו לו
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שאינ� יכולי� , שה� גדולי� ועצומי� מאד, ישנ� צדיקי� כאלה
וה� תמיד דואגי� ושוחרי� את , לצמצ� עצמ� בכנסת ישראל לבדה

ומכל מקו� ג� ה� קשורי� בנקודת� . הטוב בעד כל העול� כולו
מפני שכנסת ישראל היא התמצית , הפנימית דוקא בכנסת ישראל

ובאהבה וטובה שתבא , של הטוב והמעולה שבכל העול� כולו
צדיקי� הללו אינ� , לכנסת ישראל חוזרת היא ומקפת את כל היצור

שהרי אינ� , יכולי� להיות לאומיי� על פי התוכ� החיצוני של המלה
שו� הצטמצמות ושו� , יכולי� לסבול שו� שנאה ושו� עולה

כמדותיו של הקדוש , וה� טובי� לכל, התכווצות של הטוב והחסד
וה� בכל זאת . הוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיוש, ברו� הוא

 ומאמיני� בכל ,מפני שה� יודעי� ברור, צופי ישועה אדירי� מאד
ישועת העול� , היא' שישועת ישראל ישועת ד, מלא נפש� הטהורה

ולעול� יחזיקו . ממרומי רו� עד עמקי תחת, ומלואו וכל אשר בו
 בעבותות החסד ואור הקשורי�, חסידי עליו�, צדיקי� עליוני� הללו

, מדת החסד הנשגב, במדת� הגדולה, האהבה העליונה באמת
ומתו� דרישה זו ה� . ודורשי� ה� תמיד טובת כל האד� וכל היצור

�,  בצרכיה� של ישראל, ובקשר נשמתי נפלא,מתעסקי� בעסק נמר
בכל הערכי� ובכל , בכל הדרכי�, בכל הדורות ובכל הזמני�

האוהבי� לצדק את הבריות , כלפי חסדוה� ה� המטי� .האופני�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·Ï ˙Â„ÈÒÁ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ËÓ˘-�˘(
l`xyia mler zreyi itev 

שאינ� יכולי� , שה� גדולי� ועצומי� מאד, ישנ� צדיקי� כאלה
את וה� תמיד דואגי� ושוחרי� , לצמצ� עצמ� בכנסת ישראל לבדה

ומכל מקו� ג� ה� קשורי� בנקודת� . הטוב בעד כל העול� כולו
מפני שכנסת ישראל היא התמצית , הפנימית דוקא בכנסת ישראל

ובאהבה וטובה שתבא , של הטוב והמעולה שבכל העול� כולו
צדיקי� הללו אינ� , לכנסת ישראל חוזרת היא ומקפת את כל היצור

שהרי אינ� , יצוני של המלהיכולי� להיות לאומיי� על פי התוכ� הח
שו� הצטמצמות ושו� , יכולי� לסבול שו� שנאה ושו� עולה

כמדותיו של הקדוש , וה� טובי� לכל, התכווצות של הטוב והחסד
וה� בכל זאת . שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, ברו� הוא

מפני שה� יודעי� ברור ומאמיני� בכל , צופי ישועה אדירי� מאד
ישועת העול� , היא' שישועת ישראל ישועת ד, ורהמלא נפש� הטה

ולעול� יחזיקו . ממרומי רו� עד עמקי תחת, וכל אשר בו, ומלואו
הקשורי� בעבותות החסד ואור , חסידי עליו�, צדיקי� עליוני� הללו

, מדת החסד הנשגב, במדת� הגדולה, האהבה העליונה באמת
� דרישה זו ה� ומתו. ודורשי� ה� תמיד טובת כל האד� וכל היצור

, מתעסקי� בעסק נמר� ובקשר נשמתי נפלא בצרכיה� של ישראל
בכל הערכי� ובכל , בכל הדרכי�, בכל הדורות ובכל הזמני�

האוהבי� לצדק את הבריות,וה� ה� המטי� כלפי חסד. האופני�

958



 

475

 

דבקי� במדתו של , אוהבי צדק ושונאי רשע, ואינ� חפצי� לחייב�
 מתכנסת אהבה ,ומתו� האהבה הרחבה של כל היצור. אברה� אבינו

, ומפני שהיא מצומצמת במקו� מרוכז, נפלאה לישראל בלבב�
היא רבת הכח , מתו� התפשטות גדולה של הרחבה מופלגת

עד שיש בכחה ג� לחמ� , כה גלי� גדולי� בנשמהומ, והעצמה
ולהכניס אש הקודש של אהבת ישראל במעמקי לבב� , נשמות רבות

וג� מבלי שו� , המביא לידי מעשה, ונשמת� בשיעור גדול ועצו�
ומתו� , זורמת היא נשמת� אהבה נפלאה לישראל. פעולה מצד�

ולות השלהבת הגדולה של אור� הרוחני בא כח החיי� של כל הפע
כי שורש . המסורי� לעניני האומה באמת, הטובות של הלאומיי�

העומדי� למעלה , כל חיי� וכל טוב הוא בנשמת הצדיקי� העליוני�
, מכל העניני� הקטני� הממלאי� את לב רוב בני אד� בתדירות

ומאצילת� ה� מתפזרי� , ובחביו� רוח� זרועי האידיאלי� מתגדלי�
למינהו במקו� שהוא ראוי להיות ונקלטי� כל זרע , אל כל רוח

 .לגאו� ולתפארת לשאר עמו' והיה צמח ד, נקלט ולעשות צמח

דבקי� במדתו של , אוהבי צדק ושונאי רשע, ואינ� חפצי� לחייב�
הרחבה של כל היצור מתכנסת אהבה ומתו� האהבה . אברה� אבינו

, ומפני שהיא מצומצמת במקו� מרוכז, נפלאה לישראל בלבב�
היא רבת הכח , מתו� התפשטות גדולה של הרחבה מופלגת

עד שיש בכחה ג� לחמ� , ומכה גלי� גדולי� בנשמה, והעצמה
ולהכניס אש הקודש של אהבת ישראל במעמקי לבב� , נשמות רבות

וג� מבלי שו� , המביא לידי מעשה,  ועצו�בשיעור גדול, ונשמת�
ומתו� , זורמת היא נשמת� אהבה נפלאה לישראל. פעולה מצד�

השלהבת הגדולה של אור� הרוחני בא כח החיי� של כל הפעולות 
כי שורש . המסורי� לעניני האומה באמת, הטובות של הלאומיי�

לה העומדי� למע, כל חיי� וכל טוב הוא בנשמת הצדיקי� העליוני�
, הממלאי� את לב רוב בני אד� בתדירות, מכל העניני� הקטני�

ומאצילת� ה� מתפזרי� , ובחביו� רוח� זרועי האידיאלי� מתגדלי�
במקו� שהוא ראוי להיות , ונקלטי� כל זרע למינהו, אל כל רוח

 .לגאו� ולתפארת לשאר עמו' והיה צמח ד, ולעשות צמח, נקלט
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זכרו� גדלה של , הצפיה הרוחנית מלאה היא בהירות הזכרו� הכללי
וכמו כ� היא מופעת משכלול התקוה , האומה וכל הודה בעבר

ומזה באה , ואלה שתי ההופעות משכללות את הנפש כולה. בעתיד
וכל הרגשות , החבה הגדולה למצות התלויות באר� ובמקדש

 .התלויי� בה�

 Í¯„˘„Â˜‰ , ‡ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�˘( 

zipgexd ditvd 

זכרו� גדלה של , הצפיה הרוחנית מלאה היא בהירות הזכרו� הכללי
וכמו כ� היא מופעת משכלול ,  הודה בעברln`האומה וכל 

, ואלה שתי ההופעות משכללות את הנפש כולה. התקוה בעתיד
וכל , מקדשומזה באה החבה הגדולה למצות התלויות באר� וב

 .הרגשות התלויי� בה�

959

ËÈ¯ Ê ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

מרחבת את הדעת ומעדנת , צפיית הישועה היא מזככת את החיי�
 .את הרוח

˘„Â˜‰ Í¯„ , · ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚�˘( 

dreyid zitv 

ומעדנת , מרחבת את הדעת, צפיית הישועה היא מזככת את החיי�
 .את הרוח
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היא מבארת את , שהיא באה מהתגלות רוח הקודש, חכמת האמת
שהדמיו� יש לו , מצד הטוהר השכלי, העולמי� כול�, כל ההארות

 ומתו� כ� החולשה הגופנית עלולה היא לבא .רק קצת אחיזה בה�
שאי� לזה תקנה כי , הופעות העליונותdאחרי השתקעות גדולה ב

וזה בא . רוממות השכליתא� לנשא את כל העול� הדמיוני אל ה
המעלה , שהיא מקור החכמה, מצד עבודה קדושה של יראה פנימית

 ואז לא די ,את החכמה התתאה לרומה של החכמה העלאה
אלא שזרמי , שחולשה גופנית אינה באה על ידי ההתגברות השכלית

 על ידי התגבורת הגדולה ,גבורה גדולי� ומלאי� מתגברי� ועולי�
שהיא מופעה באור של רוח , ת הטהורהשל ההשתקעות השכלי

 .הקודש

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„�˘( 

ycwd gexe lky oeinc 

היא מבארת את , שהיא באה מהתגלות רוח הקודש, חכמת האמת
שהדמיו� יש לו , מצד הטוהר השכלי, העולמי� כול�, כל ההארות

ולה היא לבא ומתו� כ� החולשה הגופנית על, רק קצת אחיזה בה�
שאי� לזה תקנה כי א� , אחרי השתקעות גדולה בהופעות העליונות

וזה בא מצד . לנשא את כל העול� הדמיוני אל הרוממות השכלית
המעלה את , שהיא מקור החכמה, עבודה קדושה של יראה פנימית

ואז לא די שחולשה . החכמה התתאה לרומה של החכמה העלאה
אלא שזרמי גבורה , ברות השכליתגופנית אינה באה על ידי ההתג

גדולי� ומלאי� מתגברי� ועולי� על ידי התגבורת הגדולה של 
 .שהיא מופעה באור של רוח הקודש, ההשתקעות השכלית הטהורה
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, אי אפשר להמנע מלהשתמש בהכרזה למטרות היותר עליונות
 בזמ� ,אל צריכי� כעתלגבי ישר. לעורר את הטוב ואת החיי� בעול�

לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית , הפריחה הלאומית בהתחלתה
שהוא הסיגול לרוח הקודש קבוע ברוב בעלי הכשרו� , העליונה
, אורי� השוני� שלהיההכרזה של המלה תעורר את הב. שבאומה

ועל פי רוב יגלה כל באור איזה , וכל צד מצדדיה יאיר באור מיוחד
 . ה והחיה של אוצר הטוב והקדוש הזהחלק מהאמת הגדול

כי א� , באמת חסרו� רוח הקודש בישראל הוא לא חסרו� שלמות
שהיא מוכרחה , ובאר� ישראל היא מחלה מכאבת, מו� ומחלה

 .פא�ור' כי אני ד, להרפא

˘„Â˜‰ Í¯„ , „ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰�˘( 

ycwd gexl dti`y 

, ות היותר עליונותאי אפשר להמנע מלהשתמש בהכרזה למטר
לגבי ישראל צריכי� כעת בזמ� . לעורר את הטוב ואת החיי� בעול�

לעורר את השאיפה למטרה , בהתחלתה, הפריחה הלאומית
קבוע ברוב בעלי , שהוא הסיגול לרוח הקודש, הרוחנית העליונה
ההכרזה של המלה תעורר את הבאורי� השוני� . הכשרו� שבאומה

ועל פי רוב יגלה כל באור ,  באור מיוחדוכל צד מצדדיה יאיר, שלה
. איזה חלק מהאמת הגדולה והחיה של אוצר הטוב והקדוש הזה

כי א� , באמת חסרו� רוח הקודש בישראל הוא לא חסרו� שלמות
שהיא מוכרחה , ובאר� ישראל היא מחלה מכאבת, מו� ומחלה

 .רפא�' כי אני ד, להרפא

962

‡ˆ˜˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ ,Î˙ 

 

ושת נפשו עלתה למרומי ההסתכלות של פנימיות כל מי שקד
כל מה שיסתכל , שואב הוא רוח הקודש ממעמקי נשמתוe, ההויה

ובכל טענות הערות ותביעות , בחכמתו וערכו, יותר בעול� החיצוני
ל קליפה כומ, יתחדד חושו הרוחני יותר ויותר, של בעלי החיצוניות

למרומי� הללו . הוקדושה מכל טומא, מכל כפירה אמונה, ישיג אור
בתרבות , בחכמה, אפשר להגיע על ידי הדרכה תדירית בדרכי תורה

�רק יתאחדו , שנזהרי� בה� שלא יהיו סותרי� זה את זה, ודר� אר
שהוא מתעלה כל מה שההסתכלות בחכמה , יחד באיחוד קבוע

היא , המביאה להכרת האחדות באור חיי� ורוחב דעת, העליונה

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‰ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Â�˘(
ycwd gex zai`y 

כל מי שקדושת נפשו עלתה למרומי ההסתכלות של פנימיות 
כל מה שיסתכל , שואב הוא רוח הקודש ממעמקי נשמתו, ההויה

ובכל טענות הערות ותביעות , בחכמתו וערכו, יותר בעול� החיצוני
ל קליפה כומ,  חושו הרוחני יותר ויותריתחדד, של בעלי החיצוניות

למרומי� הללו . וקדושה מכל טומאה, מכל כפירה אמונה, ישיג אור
בתרבות , בחכמה, בדרכי תורה, אפשר להגיע על ידי הדרכה תדירית

�רק יתאחדו , שנזהרי� בה� שלא יהיו סותרי� זה את זה, ודר� אר
חכמה כל מה שההסתכלות ב, שהוא מתעלה, יחד באיחוד קבוע

היא, המביאה להכרת האחדות באור חיי� ורוחב דעת, העליונה
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מראה היא את פעולתה על כל הליכות ו, מתגדלת בגודל תמידי
 . עות והמעשי�יהמדות הד, החיי� כול�

 מציג לפנינו ,הגילוי הסקירתי הרוחני הפנימי במעמקי נשמת ישראל
 על כל , האידיאית,את כל התורה המעשית כולה בצורתה הפנימית

 כול� , ע� ענפי ענפיה,כל ההתפשטות של תורה שבעל פה. פרטיה
ומחוטבי� , הנובעי� ממקור עליו�,  עצמ�כאחד חיי האומה ה�

 באי� לידי ,ומתו� רישו� זה של גילוי נשמה זו. בחטיבה איתנה
 של רוח ותיהעליונומדרגות  ,והולכי� ומתעלי� ,עילוי יותר נשגב

 הכל לפי השקידה של התורה ומעשי� .הקודש הולכות ומתגלות
דעת וההארה של הדבקות האלהית ברוח , עילוי המדות, הטובי�

 .עליו�

ומראה היא את פעולתה על כל הליכות , מתגדלת בגודל תמידי
הגילוי הסקירתי הרוחני . המדות הדעות והמעשי�, החיי� כול�

הפנימי במעמקי נשמת ישראל מציג לפנינו את כל התורה המעשית 
כל ההתפשטות . ל פרטיהכולה בצורתה הפנימית האידיאית על כ

של תורה שבעל פה ע� ענפי ענפיה כול� כאחד חיי האומה ה� 
ומתו� . ומחוטבי� בחטיבה איתנה, הנובעי� ממקור עליו�, עצמ�

והולכי�  ,רישו� זה של גילוי נשמה זו באי� לידי עילוי יותר נשגב
,  של רוח הקודש הולכות ומתגלותהעליונותמדרגות dו ,ומתעלי�

, עילוי המדות, מעשי� הטובי�dשקידה של התורה והכל לפי ה
 .וההארה של הדבקות האלהית ברוח דעת עליו�
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 עד שיגלה בקרבו את המרכזיות ,האד� אפשר לבוא לידי מדה כזו
כל , ואז ירגיש ברוחו את כל המתרגש. של כל ההויה שבקרבו

ש לכל פרטי וכל המתנועע בכל מלא הי, כל המוברק, העשוי
דבר כי א� גלה סודו אל עבדיו ' א' כי לא יעשה ד. דרגאותיו
 היא ,ההתגלות הפנימית הזאת של הריכוז שבנשמת אד�. הנביאי�

ומה שהוא מצוי , הוצאה מ� הכח אל הפועל מה שגנוז בה באמת
כיו� , ויכולי� אנו להכיר את מעלת האד� בכל מדרגה שהוא. ועומד

 ג� ,מה גדול הוא ערכו בכל אופ�, בושאור עול� זה ספו� בקר
אבל , ונשמתו מתגלגלת תחת שואה, כשהוא עדיי� שוכ� במורד

 ואסא דקאי ביני חילפי אסא ,הניצו� האלהי הלא לא ישתנה ערכו
 .שמיה ואסא קרו ליה

˘„Â˜‰ Í¯„ , Â ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ê�˘( 

mc`d znypa diedd zeifkxn 

דה כזו עד שיגלה בקרבו את  לבוא לידי מelהאד� אפשר 
ואז ירגיש ברוחו את כל . המרכזיות של כל ההויה שבקרבו

וכל המתנועע בכל מלא היש לכל , כל המוברק, כל העשוי, המתרגש
דבר כי א� גלה סודו אל עבדיו ' א' כי לא יעשה ד. פרטי דרגאותיו

ההתגלות הפנימית הזאת של הריכוז שבנשמת אד� היא . הנביאי�
ומה שהוא מצוי ,  הכח אל הפועל מה שגנוז בה באמתהוצאה מ�

כיו� , ויכולי� אנו להכיר את מעלת האד� בכל מדרגה שהוא. ועומד
מה גדול הוא ערכו בכל אופ� ג� , שאור עול� זה ספו� בקרבו

אבל , ונשמתו מתגלגלת תחת שואה, כשהוא עדיי� שוכ� במורד
ני חילפי אסא ואסא דקאי בי. הניצו� האלהי הלא לא ישתנה ערכו

 .ואסא קרו ליה, שמיה
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כל מה שהיא , כל מה שהמחשבה משוטטת יותר בהעני� האלהי
בהמוב� , בדמיו� ובציור, ברעיו� ובחשק, יותר דבוקה בשכל וברצו�

להקדושה , בהשערה ובנטיה, ובמה שהוא למעלה מ� המוב�
הויה כולה כלולה הרי כל ה, ה"האחדותית של יחוד האל המיוחד ב

 .כי המחשבה הדבקה בשורש היש הרי כל היש קשור עמה, בקרבה
 ,כל היצורי� וכל מחשבותיה�, וכיו� שהדעה האלהית כוללת הכל

על כ� לפי , כל העבר ההוה והעתיד, כל תעלומותיה� וכל נגלותיה�
חל , אותה המדה של הקישור האמיתי ע� התוכ� האלהי באמתתו

וכל תעלומות , הקשור והדבק,  העובדרוח הקודש על המשיג
שהאד� צופה על ידו מסו� העול� , ואור הגנוז, עולמי� מתגלי� לו

הרי הוא , וע� כל רכוש עושר ידיעתו. ליואמתגלה , ועד סופו
אהבת הבריות וחמדת , דר� אר� וישוב דעת, מתמלא ענוה ויראה

ואושר , וכל העול� כולו קרוב אליו ברוח חסד ואהבה, המדות
על הכל הוא , החיי� וכל הברואי� כול� נעשה קרוב אל לבו

, לאורה וצהלה, ע� הכל הוא מיחל ומקוה לחסד ולרחמי�, מתפלל
וע� כל נשמה הוא מקוה את  ,ע� כל בריה הוא מצטער בצערה

ומעי� דוגמא של חסד של , על הכל סוכת שלומו פרוס ,תקותה
מתיחד ע� וחוזר הרצו� האית� והקדוש ו. מעלה מתמש� עליו

כל , ע� כל תוכניה�, והנשמות,  והתעלומות מתגלות,הידיעה
אשר בלב איש אשר ' מתגלות לפני רוח ד, מסתריה� ופנימיותיה�

 .אשר ידע שמו, אור לו' ד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ê ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Á�˘( 

caerd biynd lr ycwd gex 

שהיא כל מה , כל מה שהמחשבה משוטטת יותר בהעני� האלהי
בהמוב� , בדמיו� ובציור, ברעיו� ובחשק, יותר דבוקה בשכל וברצו�

להקדושה , בהשערה ובנטיה, ובמה שהוא למעלה מ� המוב�
הרי כל ההויה כולה כלולה , ה"האחדותית של יחוד האל המיוחד ב

 .כי המחשבה הדבקה בשורש היש הרי כל היש קשור עמה, בקרבה
ל היצורי� וכל מחשבותיה� כ, וכיו� שהדעה האלהית כוללת הכל

על כ� לפי , כל העבר ההוה והעתיד, כל תעלומותיה� וכל נגלותיה�
חל , אותה המדה של הקישור האמיתי ע� התוכ� האלהי באמתתו

וכל תעלומות , הקשור והדבק, רוח הקודש על המשיג העובד
שהאד� צופה על ידו מסו� העול� , ואור הגנוז, עולמי� מתגלי� לו

הרי הוא , וע� כל רכוש עושר ידיעתו. עליומתגלה , ועד סופו
אהבת הבריות וחמדת , דר� אר� וישוב דעת, מתמלא ענוה ויראה

ואושר , וכל העול� כולו קרוב אליו ברוח חסד ואהבה, המדות
על הכל הוא , החיי� וכל הברואי� כול� נעשה קרוב אל לבו

, צהלהלאורה ו, ע� הכל הוא מיחל ומקוה לחסד ולרחמי�, מתפלל
וע� כל נשמה הוא מקוה את  ,ע� כל בריה הוא מצטער בצערה

ומעי� דוגמא של חסד של , על הכל סוכת שלומו פרוס ,תקותה
וחוזר הרצו� האית� והקדוש ומתיחד ע� . מעלה מתמש� עליו

כל , ע� כל תוכניה�, והנשמות, והתעלומות מתגלות. הידיעה
אשר ,  אשר בלב איש',מתגלות לפני רוח ד, מסתריה� ופנימיותיה�

 .אשר ידע שמו, אור לו' ד
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י יומשקה היא בשיקו, רוח הקודש שופעת תמיד על כנסת ישראל
ואפילו , לשדה את כל הנשמות של כל אישי ישראל היחידי�

רות היותר נמוכות של עמי האר� ושל פושעי ישראל ה� יהשד
ה� שואבי� את , שבדורהיחידי� ,  בעלי רוח הקודש.בכלל הזה

המקור האחד הוא מיסוד רוח . שפעת רוח קדש� משני מקורות
והמקור השני , שהוא הול� ונוזל בכל הנשמות כול�, הקודש הכללי

 שה� שואבי� וסופגי� לתוכ� את כל הזרמי� וכל הניצוצות ,הוא
של רוח הקודש שה� באי� בתור רסיסי� על כל הנשמות שאי� לה� 

. � והשכלת� לקבל אות� בקיבול מרוש�הכשר מצד מעשיה
לוקחי� ה� הצדיקי� ובעלי השפעה האלהית את כל האוצרות 

 שה� מתבצבצי� בשוב� דר� הצינורות ,המלאי� אור קודש
 כדמות מעינות בוצצי� מתמצית של נחלי� שבי� הרי� ,הכלליי�

 ומכל מקו� באמונת רוח ואהבה רבה ה� .הבאי� ממי גשמי�
ובעד בעליה� , שר הזה בעד כל הכלל כולושומרי� את כל העו

,  שה� מריקי� עליה� על ידי השפעת� עליה�214,י�יהפרט

˘„Â˜‰ Í¯„ ,ˆ Á ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ë�˘( 

l`xyi zqpka ycwd gex 

ומשקה היא בשיקוי , רוח הקודש שופעת תמיד על כנסת ישראל
ואפילו , לשדה את כל הנשמות של כל אישי ישראל היחידי�

השדרות היותר נמוכות של עמי האר� ושל פושעי ישראל ה� בכלל 
י� את שפעת ה� שואב, היחידי� שבדור,  בעלי רוח הקודש.הזה

המקור האחד הוא מיסוד רוח הקודש . רוח קדש� משני מקורות
והמקור השני הוא , שהוא הול� ונוזל בכל הנשמות כול�, הכללי

שה� שואבי� וסופגי� לתוכ� את כל הזרמי� וכל הניצוצות של 
שאי� לה� , שה� באי� בתור רסיסי� על כל הנשמות, רוח הקודש

. ל אות� בקיבול מרוש�הכשר מצד מעשיה� והשכלת� לקב
לוקחי� ה� הצדיקי� ובעלי השפעה האלהית את כל האוצרות 

שה� מתבצבצי� בשוב� דר� הצינורות , המלאי� אור קודש
, הכלליי� כדמות מעינות בוצצי� מתמצית של נחלי� שבי� הרי�

ומכל מקו� באמונת רוח ואהבה רבה ה� , הבאי� ממי גשמי�
ובעד בעליה� ,  הכלל כולושומרי� את כל העושר הזה בעד כל

בתוכחת,על ידי השפעת� עליה�, שה� מריקי� עליה�,הפרטי�
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להשקות בה� את ערוגות , בתוכחת חיי� ובברכת אוהבי� נאמני�
, גה ושדרה שה� עומדי� בהיהמטעי� של נשמותיה� בכל מדר

 .בי� מדעת� בי� שלא מדעת�, ופועלי� עליה� לטובה ולברכה

להשקות בה� את ערוגות המטעי� , חיי� ובברכת אוהבי� נאמני�
ופועלי� , של נשמותיה� בכל מדרגה ושדרה שה� עומדי� בה

 .בי� מדעת� בי� שלא מדעת�, עליה� לטובה ולברכה
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ושל כל , ולכי� אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודשכשה
בלא התקשרות אל התורה ומעשיה , חכמה והופעה שבעול�

הרי זה , ובמדידת המדות הטובות המשוערות על פיה, בפרטיות
חושבי� . הפרדת יסוד אבא מאימא עלאה, חטא נדב ואביהו

, מיחדי� ה� ממרחקי�, המתנהגי� ככה שמתקרבי� אל הקודש
בלא אימתא , ובאי� אל הקודש שתויי יי�, מקריבי� אפילו אש זרה

אלא , באה על ידי כיסוי הראשד, דשמיא הנובעת ממקור עליו�
 בלא איגוד ,ומתיחדי� כל אחד בהשגתו המיוחדת, פרועי ראש

 הלכה �ומורי, ולא נטלו עצה זה מזה, עליו� של תורת משה מורשה
ועומק גדול של קדושה . יתמתו� הכרה של גדלות פנימ, בפני רב�

וה� מיודעיו . ונקדש בכבודי. זו צריכה להתבטל בפני מקור התורה
 גדולי� ממשה ואהר� ,אינ� יכולי� להתגבל בגבולי�, של מקו�

, ואינ� באי� בבני� של משפחה, נדחי� מ� העול�, בהתפשטות�
, בפינחס זה אליהו, וחוזרי� בהולדה שניה. ובני� לא היו לה�

המסורת והעבודה המקודשת על פי . וקנאת הברית'  דהמלא רוח
וההתעלות העליונה המכבדת את , הנבואה והתורה המנוחלת

וע� זה מנשאת עצמה , הקדושה ומגבלת את תנאי החיי� הרוחניי�
לשאת בכחה העז את משא , נמזגו בישראל, מכל הערכי� העולמיי�

ועה ולחדור דר� כל עמקי תהומות אור יש, הגלות וכל עמלו
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל . וגאולה

ח לכ� את אליה הנביא לפני ולהנה אנכי ש, ישראל חקי� ומשפטי�
והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על , הגדול והנורא' בוא יו� ד

ע� רוח , המתעורר בעז ובגבורה, רוח הנעורי� הסוער. אבות�
 ,יחד מתאגדי� לאגודה ,וזהירותהמלא כובד ראש , הזקנה המסודר

 ,להחיש ישועה, לפעול פעולת� בחיי� הרוחניי� והגשמיי�
, רוח אפינו',  משיח ד,עריכת נר לב� ישי', ולהעשות בסיס לצמח ד

 .אליהו הנביא ע� משיח ב� דוד, אשר בא יבאו אלינו שניה� יחד

˘„Â˜‰ Í¯„ , Ë ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'Ò˘-‡Ò˘( 

ewd l` mi`adyc 

ושל כל , כשהולכי� אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש
בלא התקשרות אל התורה ומעשיה , חכמה והופעה שבעול�

הרי זה , המשוערות על פיה, ובמדידת המדות הטובות, בפרטיות
חושבי� . הפרדת יסוד אבא מאימא עלאה, חטא נדב ואביהו

, רחקי�מיחדי� ה� ממ, המתנהגי� ככה שמתקרבי� אל הקודש
בלא אימתא , שתויי יי�, ובאי� אל הקודש, מקריבי� אפילו אש זרה

אלא , באה על ידי כיסוי הראשה, הנובעת ממקור עליו�, דשמיא
ומתיחדי� כל אחד בהשגתו המיוחדת בלא איגוד עליו� , פרועי ראש

 הלכה בפני ומורי�, ולא נטלו עצה זה מזה, של תורת משה מורשה
ועומק גדול של קדושה זו . לות פנימיתמתו� הכרה של גד, רב�

וה� מיודעיו . ונקדש בכבודי. צריכה להתבטל בפני מקור התורה
, אינ� יכולי� להתגבל בגבולי� גדולי� ממשה ואהר�, של מקו�

, ואינ� באי� בבני� של משפחה, נדחי� מ� העול�, בהתפשטות�
, בפינחס זה אליהו, וחוזרי� בהולדה שניה. ובני� לא היו לה�

המסורת והעבודה המקודשת על פי . וקנאת הברית' המלא רוח ד
המכבדת את , וההתעלות העליונה, הנבואה והתורה המנוחלת

וע� זה מנשאת עצמה , ומגבלת את תנאי החיי� הרוחניי�, הקדושה
לשאת בכחה העז את משא , נמזגו בישראל, מכל הערכי� העולמיי�

מות אור ישועה ולחדור דר� כל עמקי תהו, הגלות וכל עמלו
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחורב על כל . וגאולה

הנה אנכי שלח לכ� את אליה הנביא לפני , ישראל חקי� ומשפטי�
והשיב לב אבות על בני� ולב בני� על , הגדול והנורא' בוא יו� ד

ע� רוח , המתעורר בעז ובגבורה, רוח הנעורי� הסוער. אבות�
יחד מתאגדי� לאגודה  ,כובד ראש וזהירותהמלא , הזקנה המסודר

 ,להחיש ישועה, הרוחניי� והגשמיי�, לפעול פעולת� בחיי�
, רוח אפינו', עריכת נר לב� ישי משיח ד', ולהעשות בסיס לצמח ד

 .אליהו הנביא ע� משיח ב� דוד, אשר בא יבואו אלינו שניה� יחד
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גתו הרוחנית ג� מפגימה קטנה ירמי שמזדעזע ונופל בעצמו ממד
זה מתנוצ� בו כבר הופעת , במחשבה ובנטיה, במוסר, במעשי�

, ואליהו הלא אמר רבי יוסי עליו, האור של גילוי אליהו באורח שכל
הארוגה ,  ומרוב קדושת הופעת עולמי� זו.אבא אליהו קפד� הוה

מגבהי מרומי� עד , בכל אור המחשבה וטוהר המעשה שבעשיה
והנפש מרגשת , מתרחקת הופעתו מכל פגימה קלה, הומותעמקי ת

, להשיב את האבדה, וצרי� האד� להתאמ� בשמחת קודש. תיכ�
 .ולזכות לשלו� מלא� הברית

˘„Â˜‰ Í¯„ , È ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ò˘( 

lky gxŸ`a edil` ielb 

מי שמזדעזע ונופל בעצמו ממדרגתו הרוחנית ג� מפגימה קטנה 
זה מתנוצ� בו כבר הופעת , במחשבה ובנטיה, רבמוס, במעשי�

, ואליהו הלא אמר רבי יוסי עליו, האור של גילוי אליהו באורח שכל
הארוגה ,  ומרוב קדושת הופעת עולמי� זו.אבא אליהו קפד� הוה

מגבהי מרומי� עד , בכל אור המחשבה וטוהר המעשה שבעשיה
 מרגשת והנפש, מתרחקת הופעתו מכל פגימה קלה, עמקי תהומות

, להשיב את האבדה, וצרי� האד� להתאמ� בשמחת קודש. תיכ�
 .ולזכות לשלו� מלא� הברית
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 על דבר היחש של החשכת ,התבוננות גדולה צריכה להתכונ� בנפש
ביחוד . ההשגה השכלית הבאה מכל דבר שיש בו משו� סר� חטא

ר סעיפי� של מתיחשי� הדברי� לכל מיני השגות הנתלות בתו
. שבדבר מועט לא משתעי אליהו בהדיה, התגלות אליהו זכור לטוב

 על ידי כל תנועה .ונראה שמדה טובה מרובה ממדת פורענות
הבאה בטהרת , על ידי כל התגברות של קדושה פנימית, אמתית

 בכל אות� ,תכ� מתגלה שפעת חיי� וברכה, חכמה וקדושת רצו�
 בכל ערכיו , הופעת גילוי אליהוההשגות הבאות מצד זה התוכ� של

 .השוני� מאד בחילופי דרגאותיה�, ומהותיו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‡È ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '·Ò˘( 

edil` ielb zebyd 

התבוננות גדולה צריכה להתכונ� בנפש על דבר היחש של החשכת 
ביחוד . הבאה מכל דבר שיש בו משו� סר� חטא, ההשגה השכלית

הנתלות בתור סעיפי� של , כל מיני השגותמתיחשי� הדברי� ל
. שבדבר מועט לא משתעי אליהו בהדיה, התגלות אליהו זכור לטוב

על ידי כל תנועה , ונראה שמדה טובה מרובה ממדת פורענות
הבאה בטהרת , על ידי כל התגברות של קדושה פנימית, אמתית

תכ� מתגלה שפעת חיי� וברכה בכל אות� , חכמה וקדושת רצו�
ות הבאות מצד זה התוכ� של הופעת גילוי אליהו בכל ערכיו ההשג

 .השוני� מאד בחילופי דרגאותיה�, ומהותיו
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, המאוגדת באושר חסיני הקודש, אומ� ההתגלות הכמוסה
אגודה היא בהאמוניות הטבעית העזיזה , המרוכסת בגילוי אליהו

וס� טהרתה מלאה ובח. ש� המית רע� גבורתה, ממקור מחצבתה
היא אותה הרויה החיה של הודאות העליונה אשר לחיי� של מילוי 

היא הקריאה הנצחית , פי�י הסעינשעד מתי את� פוסחי� על . אמת
מלא השיקוי של הודאות , הד קולו של מלא� הברית, שאינה פוסקת

והולכת היא השפעה . המקנא המלא קנאת קדשי קדשי�, המוחלטה
 ומציירת את כל התיאוריה המעשית ,ו� פסגתההמקורית ובאה למר

 . בלבו ובידיו, חסידלכ ברוח ,קתישל כל חסידות רוממה ומדוי
ורכוסה היא ההתגלות האליהוית בעומק הדיוק של המוסר הנאדר 

בקפידת קדש , ואבא אליהו קפד� הוה, הקייהמדובכל הקיצוניות 
, ומחיההיותר פועל , המלא זיו אור החסד היותר נמר�, העליו�

 ומפירוט ,ומעומק החידור. היותר מאיר ומחמ� כל לב בקרני אורו

˘„Â˜‰ Í¯„ , ·È ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‚Ò˘( 

 dqenkd zelbzdddhlg ªnd ze`cede 

, המאוגדת באושר חסיני הקודש, אומ� ההתגלות הכמוסה
אגודה היא בהאמוניות הטבעית העזיזה , המרוכסת בגילוי אליהו

ובחוס� טהרתה מלאה . ש� המית רע� גבורתה, ממקור מחצבתה
היא אותה הרויה החיה של הודאות העליונה אשר לחיי� של מילוי 

dהיא הקריאה ,  הסעפי�שתיעד מתי את� פוסחי� על . אמת
מלא השיקוי של , הד קולו של מלא� הברית, הנצחית שאינה פוסקת

והולכת היא . המקנא המלא קנאת קדשי קדשי�, הודאות המוחלטה
השפעה המקורית ובאה למרו� פסגתה ומציירת את כל התיאוריה 

 חסיד בלבו שלהמעשית של כל חסידות רוממה ומדויקת ברוח 
היא ההתגלות האליהוית בעומק הדיוק של המוסר ורכוסה , ובידיו

בקפידת , ואבא אליהו קפד� הוה, המדויקתהנאדר בכל הקיצוניות 
, היותר פועל ומחיה, המלא זיו אור החסד היותר נמר�, קדש העליו�

ומעומק החידור ומפירוט. בקרני אורו,היותר מאיר ומחמ� כל לב
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 באה ההכרה של כל היקר הנמר� הנמצא באוצר הגדול ,הפרטיות
המתפלשת בכל , שאינה זזה מישראל עדי עד, של האומה כולה

דאגת הקודש ודאגות , בכל טרדותיה� ודאגותיה�, אורחות החיי�
קיווי הגאולה ופתרונות , טרדת הפרנסה וטרדת הגלות, החול
ופדות הנשמות מכל , כונניות שלומו, הארת העול� כולו, קותיהספ

, כי פתא� יבוא אל היכלו האדו� אשר את� מבקשי�. צרה רוחנית
כי הוא כאש מצר� וכברית , ומלא� הברית אשר את� חפצי�

 .מכבסי�

א באוצר הגדול הפרטיות באה ההכרה של כל היקר הנמר� הנמצ
המתפלשת בכל , שאינה זזה מישראל עדי עד, של האומה כולה

דאגת הקודש ודאגות , בכל טרדותיה� ודאגותיה�, אורחות החיי�
ופתרונות , קיווי הגאולה, טרדת הפרנסה וטרדת הגלות, החול

ופדות הנשמות מכל , כונניות שלומו, הארת העול� כולו, הספקות
, א אל היכלו האדו� אשר את� מבקשי�כי פתא� יבו. צרה רוחנית

כי הוא כאש מצר� וכברית , ומלא� הברית אשר את� חפצי�
 .מכבסי�

„¯ Â ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

מתהפכת היא , כשהיא באה למדרגתה העליונה, האהבה האלהית
אז אינה עוד כח נפעל . במדתה הטהורה' לתכונה של קנאת ד

וכל המהות , עלאלא מתהפכת לכח פו, מהציור העליו� האלהי
ומתפשטת בכל הרוחב של , העצמית מתהפכת לתכונת האהבה

כשהיא , נשמה פועלת עליונה. החיי� וכל הגיוניה� ופעולותיה�
מדת . אינה צריכה לשו� עיבוד וחידוש צורה, במדתה הגמורה

 ואי� ,אל קנא שמו, הקנאה האלהית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל
.  הנצחיי� ה� טבועי� בכנסת ישראל ומתו� כ� החיי�,עמו אל נכר

וכל ,  היא מדת החיי�, הפועלת, המהותית,מדת האהבה העליונה
באישיות . ה לא יכיל סטרא דמותא לשלטאה ביה"מא� דקני לקוב

, ולפי אותה גבורת האהבה ועומק שכלה.  היא מדת אליהותוהפרטי
ה נחס זיופ. כ� היא מדת גילוי אליהו האישי, עוצ� חילה וקדושתה

ובכללות כנסת . ראש פסגת האהבה הפועלת, צביוני הקנאה, אליהו
, ישראל שרויה היא נפשו של אליהו ואומ� חילו דפינחס קנאה

 ואליהו הוא .שהיא השלילה הגדולה שהאומה שוללת כל עירוב זר
מתו� ,  א� על פי שלא סגלנוהו עדיי� בפרטיות,מלא� הברית

 א� על פי שראשית , הגדול'הסיגול הכללי בא יבא לפני בא יו� ד
ואחר כ� יתגלה בכל , אליה הנביא, ו"בואו יהיה עדיי� חסר וי

למרבה המשרה ולשלו� אי� , צבאות תעשה זאת' קנאת ד, מילואו
� . ק

˘„Â˜‰ Í¯„ , ‚È ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '„Ò˘( 

zidl`d dad`de d`pwd 

 מתהפכת היא, כשהיא באה למדרגתה העליונה, האהבה האלהית
אז אינה עוד כח נפעל . במדתה הטהורה', לתכונה של קנאת ד

וכל המהות , אלא מתהפכת לכח פועל, מהציור העליו� האלהי
ומתפשטת בכל הרוחב של , העצמית מתהפכת לתכונת האהבה

כשהיא , נשמה פועלת עליונה. החיי� וכל הגיוניה� ופעולותיה�
מדת . רהאינה צריכה לשו� עיבוד וחידוש צו, במדתה הגמורה

אל קנא שמו ואי� , הקנאה האלהית שרויה היא בכנסת ישראל בכלל
. ומתו� כ� החיי� הנצחיי� ה� טבועי� בכנסת ישראל. עמו אל נכר

וכל מא� , מדת האהבה העליונה המהותית הפועלת היא מדת החיי�
באישיות . ה לא יכיל סטרא דמותא לשלטאה ביה"דקני לקוב

,  אותה גבורת האהבה ועומק שכלהולפי.  היא מדת אליהוהפרטית
ופנחס זה . כ� היא מדת גילוי אליהו האישי, עוצ� חילה וקדושתה

ובכללות כנסת . ראש פסגת האהבה הפועלת, צביוני הקנאה, אליהו
, ישראל שרויה היא נפשו של אליהו ואומ� חילו דפינחס קנאה

 ואליהו הוא .שהאומה שוללת כל עירוב זר, שהיא השלילה הגדולה
מתו� , א� על פי שלא סגלנוהו עדיי� בפרטיות. מלא� הברית

א� על פי שראשית . הגדול' לפני בא יו� ד, הסיגול הכללי בא יבא
ואחר כ� יתגלה בכל , אליה הנביא, ו"בואו יהיה עדיי� חסר וי

למרבה המשרה ולשלו� אי� , צבאות תעשה זאת' קנאת ד, מילואו
˜�. 
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הרי הוא ,  מפני שהוא כולל את הקדושה של עול� העשיה,אליהו
עד כדי , סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עול� זה

כש� . הכשרתו אל ההרמוניה השלמה אל העולמות שלמעלה
 הכיר יותר מכל את עומק הכיעור , לפני התבסמותו,שבתחלה

ש שלהבת ומפני כ� קנא בא, והזיהו� שעול� שפל זה שקוע בתוכו
כ� יכיר אחרי ביסומו את כל , לבער את רוח הטומאה והמחזיקי� בו

וישיב לב אבות על , להעלותו ברוח שלו�, ניצו� קודש שבעול� זה
 .בני� ולב בני� על אבות�

˘„Â˜‰ Í¯„ , „È ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ò˘( 

diyrd mler z`lrd 

הרי הוא , מפני שהוא כולל את הקדושה של עול� העשיה, אליהו
עד כדי , סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עול� זה

כש� . אל העולמות שלמעלה, הכשרתו אל ההרמוניה השלמה
שבתחלה לפני התבסמותו הכיר יותר מכל את עומק הכיעור 

ומפני כ� קנא באש שלהבת , והזיהו� שעול� שפל זה שקוע בתוכו
 כ� יכיר אחרי ביסומו את כל ,לבער את רוח הטומאה והמחזיקי� בו

וישיב לב אבות על , להעלותו ברוח שלו�, ניצו� קודש שבעול� זה
 .ולב בני� על אבות�, בני�
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היא , כשהיא מתגברת באד�, המחשבה של הדבקות האלהית
של אומ� העז של השפעת , פותחת לפניו פתחי� של ציורי אורה

רואה ,  הוא האד� ומתגדל אז בעזוז רצונוהול�. חיי� לכל היקו�
 ברצונו האדיר בהאדיריות ,אי� שהוא, חש ומרגיש, הוא אז
מפשט הוא אז רוח , בהבהקת אור אמונת אלהי� חיי�, האלהית

 שואב ,וכל ההוה ומצוי,  וכל החי ומתקיי�.רצונו לכל היקו� כולו
אחרי . הוא ויונק ממנו חפ� קדוש ואידיאלי הנשגב בקודש

מתראה אור החיי� , וחשפה מעלת גילוי אליהו בעמקי הנשמהשה
הקשור בקשר הקודש והנשגב ,  וברוחו הפנימי,של תחיית המתי�

ומשפר את , גותיהוא מגביר כח החיי� בכל המדר, של אור החיי�
ונות� הוא תמיד צורה חדשה לכל המוני , מהות החיי� בכל הערכי�

 .מעלה ומטה

˘„Â˜‰ Í¯„ ,Ë ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ Â)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ '‰Ò˘( 

miigd xe` ielb 

היא , כשהיא מתגברת באד�, המחשבה של הדבקות האלהית
של אומ� העז של השפעת , פותחת לפניו פתחי� של ציורי אורה

רואה , הול� הוא האד� ומתגדל אז בעזוז רצונו. חיי� לכל היקו�
אי� שהוא ברצונו האדיר בהאדיריות , חש ומרגיש, הוא אז
מפשט הוא אז רוח , הבהקת אור אמונת אלהי� חיי�ב, האלהית

וכל ההוה ומצוי שואב , וכל החי ומתקיי�, רצונו לכל היקו� כולו
אחרי . הנשגב בקודש, הוא ויונק ממנו חפ� קדוש ואידיאלי

מתראה אור החיי� , שהוחשפה מעלת גילוי אליהו בעמקי הנשמה
 והנשגב הקשור בקשר הקודש, וברוחו הפנימי. של תחיית המתי�

ומשפר את , הוא מגביר כח החיי� בכל המדרגות, של אור החיי�
ונות� הוא תמיד צורה חדשה לכל המוני , מהות החיי� בכל הערכי�

 .מעלה ומטה
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נובעת מזר� החיי� , שיחת מלאכי השרת הנה יותר טבעית
ותית וסיפור הנשמות הוא יותר מלאכ, הרוחניי� הקבועי� שלה�

. נובעת ממקור הבחירה וההתבוננות הפנימית, במלאכת מחשבת
והריעות של מלאכי� ונשמות יחד הוא מרומ� את החיי� עד קצה 

. היושבת בגני� חברי� מקשיבי� לקול� השמיעני, גובה עליו�
וכל הגיוניה מתהפכי� , וכשהתורה מתיחדת בנשמתו של אד�

דוגמת ,  מלאכי ברקיעתרי, אז הוא לובש מלאכיות, לטבעו הפנימי
ותלמידי ,  ומלאכי השרת מא� נינהו רבנ�,תרי אמוראי בארעא

 ,יתרונו של אליהו הוא. חכמי� שבבבל דומי� למלאכי השרת
, הנשמתית והמלאכית, שכולל שני הקניני� יחד בצורה מושלמת

מה . ושמחת גאולי�' ומבשרנו ישועת ד, והוא מגלה לנו רזי תורה
משמיע שלו� מבשר טוב משמיע ,  מבשרנאוו על ההרי� רגלי

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊË ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÂÒ˘(
zeinnewe zereyi 

נובעת מזר� החיי� , שיחת מלאכי השרת הנה יותר טבעית
וסיפור הנשמות הוא יותר מלאכותית , �הרוחניי� הקבועי� שלה

. נובעת ממקור הבחירה וההתבוננות הפנימית, במלאכת מחשבת
והריעות של מלאכי� ונשמות יחד הוא מרומ� את החיי� עד קצה 

. היושבת בגני� חברי� מקשיבי� לקול� השמיעני, גובה עליו�
וכל הגיוניה מתהפכי� , וכשהתורה מתיחדת בנשמתו של אד�

דוגמת , תרי מלאכי ברקיע, אז הוא לובש מלאכיות, נימילטבעו הפ
ותלמידי , ומלאכי השרת מא� נינהו רבנ�. תרי אמוראי בארעא

יתרונו של אליהו הוא שכולל . חכמי� שבבבל דומי� למלאכי השרת
והוא , הנשמתית והמלאכית, שני הקניני� יחד בצורה מושלמת

מה נאוו .  גאולי�ושמחת', ומבשרנו ישועת ד, מגלה לנו רזי תורה
,משמיע ישועה, מבשר טוב,משמיע שלו�, על ההרי� רגלי מבשר
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, שתי קומות, והולכת קוממיות. מר לציו� מל� אלהי�וישועה א
וכשה� , ושניה� מתגלי� בפועל, קומת הנשמה וקומת המלא�

ואחר כ� ואול� , לכ� בתחלהו מוטות עתישברומתקיי� , מתנוצצי�
על ידי ,  והביאנו לשלו� מארבע כנפות האר�.אתכ� קוממיות

כי אל פועל , ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, ארבעאליהו ב
ישועת קומת הנשמה וישועת קומת , שתי ישועות, ישועות אתה

 .זרע אד� וזרע בהמה, המלא�

קומת , שתי קומות, והולכת קוממיות. אמר לציו� מל� אלהי�
, וכשה� מתנוצצי�, ושניה� מתגלי� בפועל, הנשמה וקומת המלא�

ואחר כ� ואול� אתכ� , בתחלה,  מוטות עלכ�ואשברמתקיי� 
על ידי אליהו , ארבע כנפות האר�והביאנו לשלו� מ, קוממיות

כי אל פועל ישועות , ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, בארבע
, ישועת קומת הנשמה וישועת קומת המלא�, שתי ישועות, אתה

 .זרע אד� וזרע בהמה

Âˆ˙ ‡ ÌÈˆ·˜ ‰�ÂÓ˘ 

 

אינה מנגדת כלל את , ההתקשרות האלהית העליונה והטהורה
אלא ג� מכשרת אות� ,  תוכניה�העול� ואת החיי� לכל עמקי

 לא היו צריכי� כלל לסגל לה� ,אלמלא חטאו ישראלe. ומרחיבת�
. איזה סגולות מ� החו� כדי להשלי� את עצמ� בכל ערכי החיי�

ומה שנשאר הוא אור  ,אבל החטא גר� שהמחשבה העליונה הועמה
הק העליו� וההכללה הגמורה של שאי� לו אותו הבֹ, של תולדה
וממילא אי� לו אותה ,  המוחלטת של המחשבה האלהיתהעליוניות

עד שבא הדבר שההתיחדות ע� התכונה של , סגולת ההרחבה
 והוצר� .ההתקשרות האלהית החסירה את הכשרו� לשארי כשרונות

לספג את , הפיזור של הגלות לבא כדי להשלי� את החסרונות הללו
 .ביונ� כדי להשלי� את צ,כל היתרונות של כל הגויי� אל תוכ�

 והזיכו� הארו� של הנפש הלאומית בכור הברזל ,והשלמת הצביו�
זאת היא .  גר� לאפשר את החזרת האורה העליונה,של הגלות

וגדולי� יחידי� . המיועדת לנו בכל גדולתה, תכונת אורו של משיח
,  ומצפי� לישועה,בכל עת ובכל זמ� מפלפלי� ה� בחכמה

עד שבעוצ� , מתרחבתודעת� , ומסתכלי� ה� באורו של משיח
והעול� כולו כדאי , ההתקשרות האלהית ה� זוכי� לדברי� הרבה

ההולכי� בדרכי , זאת היא נחלת העוסקי� בתורה לשמה. הוא לה�
, ואמר הא משיחכו�, שתורתו היתה אומרת כתנות אור, רבי מאיר

שתורתו יכולה ומוכרחת להתפשט על כל , כלומר הארתו של משיח
ועל כל ארחות החיי� והבלטות , י ממשלות�קהלות גויי� וסדר

 . ע� כל מילוי העז וההוד שבה�,פרטיה�

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÊÈ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÊÒ˘( 

giyn ly exe` 

אינה מנגדת כלל את , העליונה והטהורה, ההתקשרות האלהית
אלא ג� מכשרת אות� , לכל עמקי תוכניה�, העול� ואת החיי�

ו ישראל לא היו צריכי� כלל לסגל לה� אלמלא חטא. ומרחיבת�
. איזה סגולות מ� החו� כדי להשלי� את עצמ� בכל ערכי החיי�

ומה שנשאר הוא  ,שהמחשבה העליונה הועמה, אבל החטא גר�
שאי� לו אותו הבוהק העליו� וההכללה הגמורה של , אור של תולדה

וממילא אי� לו אותה , של המחשבה האלהית, העליוניות המוחלטת
שההתיחדות ע� התכונה של , עד שבא הדבר, גולת ההרחבהס

 .החסירה את הכשרו� לשארי כשרונות, ההתקשרות האלהית
, והוצר� הפיזור של הגלות לבוא כדי להשלי� את החסרונות הללו

לספג את כל היתרונות של כל הגויי� אל תוכ� כדי להשלי� את 
אומית בכור והשלמת הצביו� והזיכו� הארו� של הנפש הל, צביונ�

זאת היא . הברזל של הגלות גר� לאפשר את החזרת האורה העליונה
וגדולי� יחידי� . בכל גדולתה, המיועדת לנו, תכונת אורו של משיח

, בכל עת ובכל זמ� מפלפלי� ה� בחכמה ומצפי� לישועה
עד שבעוצ� , ודעת� מתרחבת, ומסתכלי� ה� באורו של משיח

והעול� כולו כדאי , י� הרבהההתקשרות האלהית ה� זוכי� לדבר
ההולכי� בדרכי , זאת היא נחלת העוסקי� בתורה לשמה. הוא לה�
, הא משיחכו�, ואמר, שתורתו היתה אומרת כתנות אור, רבי מאיר

שתורתו יכולה ומוכרחת להתפשט על כל , כלומר הארתו של משיח
ועל כל ארחות החיי� והבלטות , קהלות גויי� וסדרי ממשלות�

 .� כל מילוי העז וההוד שבה�פרטיה� ע
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�‡È‡Â¯ ‰נשמות , נשמות שבגו�,  עול� מלא של נשמות ישנות
הטיסה , שאי� לה� המעו� הגמור, ששמרי הגו� מתאחזי� בה�

ממשלה מוחלטת על הגו� ועל כל , שמעל כל שאר וגו�, העליונה
 מוכרח ,ואותו האוצר הגדול המלא נשמות שבגו�. ערכי הגו�

עליו ה� , כל הנשמות הללו שלא על גו� ה� שורי�. שיכלה
ומשתמשי� בו , מאירי� אותו מכל עברי�, חוני� סביבו, מקיפי�

ה� , לתעודות המעשה וריכוז החיי� הפעולתיי� בצמצומ�
להוציא אל , מוכרחי� להשתל� בצביונ� המיוחד, מוכרחי� לכלות

 ואחרי כ� .כ� ממעל לו ולהתעלות אחר ,הפועל את תפקיד� הגופני
, נשמות חדשות, אוצר חיי� חדש ומלא רעננות, אור חדש יופיע

ממשלת עולמי עולמי� הפורחת , מלאות הופעת חיי� גאיוניי�
האצולות מזיו , המשחקת בכל עת לפני הדר אל עליו�, ועולה

אל , א� אז יגיע תור מלכות אל עליו�. החכמה והגבורה של מעלה
אי� ב� דוד בא עד . ת על כסא דוד ועל ממלכתולהגלו, אלהי ישראל

שנאמר כי רוח מלפני יעטו� ונשמות אני , שיכלו נשמות שבגו�
 .עשיתי

˘„Â˜‰ Í¯„ , ÁÈ ‰ÚÂ˘ÈÏ ‰ÈÙˆ)‰¯Â‡"ÓÚ ‚ ˜ 'ÁÒ˘( 

zekln xŸze zeycg zenyp 

ÌÈ‡Â¯ Â�‡נשמות , נשמות שבגו�,  עול� מלא של נשמות ישנות
הטיסה , ה� המעו� הגמורשאי� ל, ששמרי הגו� מתאחזי� בה�

ממשלה מוחלטת על הגו� ועל כל , שמעל כל שאר וגו�, העליונה
ואותו האוצר הגדול המלא נשמות שבגו� מוכרח . ערכי הגו�

עליו ה� , כל הנשמות הללו שלא על גו� ה� שורי�. שיכלה
ומשתמשי� בו , מאירי� אותו מכל עברי�, חוני� סביבו, מקיפי�

ה� ,  החיי� הפעולתיי� בצמצומ�לתעודות המעשה וריכוז
להוציא אל , מוכרחי� להשתל� בצביונ� המיוחד, מוכרחי� לכלות

 ואחרי כ� .הפועל את תפקיד� הגופני ולהתעלות אחר כ� ממעל לו
, נשמות חדשות, אוצר חיי� חדש ומלא רעננות, אור חדש יופיע

הפורחת , ממשלת עולמי עולמי�, מלאות הופעת חיי� גאיוניי�
האצולות מזיו , המשחקת בכל עת לפני הדר אל עליו�, ועולה

אי� ב� דוד בא עד שיכלו נשמות . החכמה והגבורה של מעלה
 א� אז .שנאמר כי רוח מלפני יעטו� ונשמות אני עשיתי, שבגו�

על כסא דוד , להגלות, אל אלהי ישראל, יגיע תור מלכות אל עליו�
 .ועל ממלכתו
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3 .‚ ˜¯ÙÏ ÁÙÒ� :˙ÂÈ�È„ÓÈˆ¯‰ ÔÂÎÓ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ "‰ 

המסקנות שאליה� הגענו בגו� הפרק מעוררות מספר תהיות בנוגע למדיניות העריכה של 

ראינו בגו� . ה קוק"ש הרצי"ה במסגרת המכו� ע"העוסקי� כיו� בהוצאת� לאור של פנקסי הראי

תבי היד של אי� כ) ‚"È Ò˜�Ùכמו (שבספרי� היוצאי� לאור על ידי המכו� )  במבוא2סעי� (העבודה 

בחינת מדיניות העריכה של ספרי� אלה קובעת מקו� . ה מתפרסמי� במלוא� כלשונ�"הראי

במסגרת זו ברצוני רק להצביע על מספר שאלות המתעוררות כבר ממבט . למחקר בפני עצמו

י כפי שה� עולות "ראשו� מהשוואה בי� הדר� בה נערכו ספרי� אלה למגמות העריכה של הרצ

 .עבודתנומפרקי� א וג ב

י היה ההחלטה לא לפרס� את כתבי היד בדר� בה " קו המתאר העיקרי של עריכתו של הרצ

בשיקולי העריכה בולט במיוחד הרצו� להסתיר את . נכתבו אלא לערו� מה� קבצי� לפי נושאי�

התיקוני� . ק" קו עריכה שקיי� ג� באורה–האופי האישי והחזיוני של הכתיבה המקורית 

 וה� פחתו –י התמקדו בעיקר ברצו� למנוע מאביו עוגמת נפש ומחלוקת "רצהמקומיי� של ה

 .ה"משמעותית לאחר פטירת הראי

ש "ה המתפרסמי� על ידי המכו� ע"א� נבדוק את שיקולי העריכה העולי� מבדיקת כתבי הראי

יש כא� החלטה עקרונית , ראשית. י"הרי שנראה שה� חורגי� ממגמות העריכה של הרצ, ה"הרצי

 :È Ò˜�Ù‚דבר הרמוז בהקדמה ל, ס� את הפנקסי� כסדר�לפר

ה וכדבריו באגרות "צורת הדפסה זו עלתה במחשבתו של מר� הראי. ל כסדר כתיבתו"הפנקס יו

... עלי רגשי תשוקה להדפיס איזה מרשימותי כסדר כמו שה� תקפו): "ז"ב איגרת תרפ"ח(הראיה 

ואולי מה� ימצאו שברכת�  ,יו לברכהג� ה� יה, אקוה שהדברי� כמו שה� בלא שרק ועיבוד

 ".'לח� ח� כיו� הלקחו'. י חסרו� העיבוד"תבולט דוקא ע

, אמנ� לאחר מכ� הוחל בסידור ועריכה של הכתבי�". ערפלי טוהר"מחשבתו התממשה בהדפסת ה

ק "ה בארה"לכ� לרגל יובל המאה להופעת אור הראי, "שמונה קבצי�"ה אבל לאחרונה כבר נדפסו

ה ומזרזי� להוציא לאור רשימותיו "הראי � וטובי� השואפי� להוסי� לקח במשנתולבקשת רבי

 ).ג' עמ, È Ò˜�Ù‚( ג "אנו מפרסמי� את רובו ככולו של פנקס י, שעדיי� לא התפרסמו

 נרמזת כא� רק 1 ושלילתו את דר� ההוצאה הזו‡"ËÚי לפרסו� "התנגדותו הנמרצת של הרצ

וי במגמת העריכה מוסבר כא� בכ� שכבר יצאו לאור שמונת השינ...). אמנ� לאחר מכ�("בעקיפי� 

 

 . 4.3.1סעי
 , פרק ג, ראה לעיל .1
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ה "ש הרצי"כביכול מצטר� המכו� ע.  בלי להתייחס לשאלה הא� פרסו� זה הוא נכו�–הקבצי� 

 .בלית בררה להחלטה שנפלה בידי אחרי�

י מעניק משמעות שונה להשמטת הפסקות שנעשתה בפרסו� "השינוי מדר� הפרסו� של הרצ

‚È Ò˜�Ù .י לפרס� כמה מאות פסקות מתו� אלפי "בודה עמדנו על כ� שבמצב בו בחר הרצבגו� הע

אול� הדבר שונה מאוד . 'מצונזרת'אי אפשר לראות כל פסקה שלא פורסמה כ, הפסקות הקיימות

תו� השמטה אקטיבית של " רובו ככולו"אבל מפרסמו " כסדר כתיבתו"כשאתה בא לפרס� פנקס 

 .פסקות מתוכו

 È Ò˜�Ù‚הרי בדיקה מהירה של הפסקות שהושמטו מ,  העריכה המקומיי�ג� בנוגע לשיקולי

מעוררת סימני שאלה על מגמות העריכה , )˜"˜ÈÓהאפשרית מהשוואה לנוסח הפנקס שפורס� ב(

 , 2קי(ג� א� חלק מהפסקות בעלות הגוו� האישי הושמטו , ראשית. י"בהשוואה לאלו של הרצ

בדיקה של הפסקות שכ� הושמטו מראה ). פסקה קכ (אישית אחת�הרי נשארה פסקה שירית, )4קי

 מטרה שכמעט ואינה –ה "על מגמות רעיוניות ברורות שאינ� בהכרח באות להג� על הראי

 . רלוונטית כיו�

רוב הפסקות שהושמטו ה� כאלה הנותנות לגיטימציה מסוגי� שוני� לחופש ולעיסוק בענייני 

או המסבירות את תפקיד הכפירה והרע , )1פח, 1�3לח, 1לה(החול והתרבות החילונית , החומר

וכ� כמה פסקות שיש בה� כדי להחליש את המחויבות ללימוד , )1�2צא, 1�2פט, 1פז, 1סא(בעול� 

 2.2.2.2סעיפי� , פרק א, ראה לעיל(י "מגמות מעי� אלה מצאנו ג� בתיקוני� של הרצ). 1�4קי(תורה 

 על אביו מתחל� אצל תלמידיו למגמות י להג�"אלא שדומה שהרצו� של הרצ, )�2.2.2.3ו

מגמות המלמדות יותר על הויכוחי� האקטואליי� שיש כיו� סביב , אידאולוגיות עכשוויות

 .נושאי� אלה

אבל די בעיו� הראשוני שערכנו כא� כדי לעורר את , סוגיה זו מצריכה מחקר עתידי רחב

ה " עברו מרצו� להג� על הראיה"השאלה שמא הקביעה החדה של רוזנק על כ� שעורכי כתבי הראי

 ביקורת שניסיתי להראות במחקרי שהיא –לרצו� להג� על הקוראי� מפני רעיונותיו המהפכניי� 

י העורכי� את " שמא קביעה זו יפה כוחה כלפי תלמידי הרצ–י ולנזיר "מופרזת בכל הנוגע לרצ

 ?  ה קוק"ש הרצי"ה במסגרת המכו� ע"פנקסי הראי

      




