
 ישראלאהש
 זצוק"ל ארמו'ר כתב אשר הם . הראשונים מכתביםחמשה
 לתלמידיו . תר"מ בשנת לקאוונא מווילנא בואובתחילת

 :. ווילנא בעירומקורביו

 14שג,_,%1*4-"אששכ:

א.
 . לדבר אתחיל הנאהביםירידיי

 לפניכם הצעתי אשר כצוני מגמתמלרז
 ולהתבונן עליהם לבבכם ליתן .הסיד

 כמעט ? חיכי יהגה אמת אם . בינהבם
 מעט ועוד . באזניכם דברי נכנס היהרנע
 אהדת ונאוזן באו אחת באוזן . ואיננהקם
הלכו
_ 

 המורגל החסרון אם כי זאת אין
 ביראת הנוגעים בענינים לב לתתשלא
 התאוה אחר בהם להעענהנ אם כי .ומוסר

 , הבהמה כמעשה הרצון נטיית לפיהחפשית
 פני על המשהים הידוע ברגונהג תראוהלא
 הענינים בכל והתבוננות עיון לתת .תבל

 התבוננות כסה במרכולתו המוחך .הנשסים
 או לעשות אם . העסק יבצע טרם*שתסש
 ריעיו עם ויתייעץ בנפשו יחשוב .לחדול

 מקום יבקש . הפרטים על העור . לוהנאמנים
 . כחו לפי לאור הדבר יוציא עד .הטעות

 לפי אחד כל הקדושה דעזורה בלימודכן
 . מטמוניה לגלות כח ויתבונן יעיין .ערכו
 : פסוקה החלט הדבר להחליט . אחתבסירה ידלג לא . הויות ולפרק חידושיםולחדש

 ההתבוננתם אשר . המוסר בדרכי כזלא
 . הארם ומעשה דרכי בכל החיפושבה
 המפריע ומהיצר . הרצון טנמיתלהשמר
 ומחויב ההכרחי . ומעולה טוב דבר כלומונע
 וההנהרה הטומר תקום ולא . היראהלהשגת
 . בלב חזק רושם שיעשה עד . לזההמוח כלי לאסור . נרולווש תחבולות בלאטובה
 : חהיצונים לאברים ותעצומות עוזלתת

 יעצרוהו גל . המעולה הענין לפועללהוציא
 והכבוד הקנאה . הפחותה הספניתתאות
 . rna רבה האדם עצלות זה ובכל .הבזויים
 זמן עצמו את יפנה אם לו תהי'למעממה

 האמן לביטול גם אשר עד . לזהקצר
 : %יחשב

 היצר . נבונה המלחמה . לעשות מה-דן
 המדהן . משוטטת התאוה .טארב

 אין כן . לזה נרצה פיעל בלתילמעשהו כלי היעשה , אין המלחמה כלי .מרנשהז
 אם בלתי . מות ממוקשי להנצלתגךה
 היראה עניני . המלחמא בכלינחזיק

 :והמוסר
 וטוב תעשו גה יבמתי אחתלזאת

-לכם  אשר בכל הטלכרד האיש 
 כחו . קרורנית הולכים עמקיו . ירשיעיפנה

ושכלו
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 ישראלאור42
 הדאגה במאסרי נתונים נבוייםושכלו

 וה" . האנושי כח כל רעע המכלה .והבלבול
 1 אור לך הזיתי הלא לאטר איש אליו יואבכי

 ההשערה לפי הזה הדבר את תעשהאם
 דינרי אלפ.ם אלף להרויח תוכל .דגכונה
 מתהלוכותיך הרבה הענין יטרידוך לא .זהב

 על הרבה זמן לבלות הצטרך ולא .עוסקיך
-זה  עוז ברוב לזה נבון לב יתן בודאי 

 עד יציק התבונה כחות כל .ותעצומוה
 . ומקוים נכון דבר בלבבו הדבי ישרשאשר

 . רחבה בהתבוננות לזה זטן מעםלהפריש
 אותו יעזרו אשר כלבבו ריעים לולבקש
 הכבוד ביטול מעט על יגעש לא .לזה

 :והסבלנות

 בעינוי אנהנו מעונים . היום אלה אנהנוכי
 איש איש ראשינו עברו עונוהינו .נפש

לפי
 ערכי_

 אשר מהמרכז נעמוד מאוד הרחק
 לעולם בא אשר ומההכלית . נבראלזה

 ועתה . לאחריתו לו להכין הלזההגשמי
 . הרבים את לזכות טתנוצ*ן בהיר אורראינו
 עצה לתת . המוסרי כליסוד רפות ידיםלהזק

 אשר עד . בזה נכון מנהכ לעשותוהחבולה
 לאמר . הלזו בענין הטרהפת הגאוהישלוט

 ידו כמה . הלזה האיש רראיתםולההפאר
 מתוך אשר . והמיסר היראה בחכמתהקיפה
 את ד' יצליח אם . לשמח יבא לשמהשלא
 . ערכו יגדל כסה להנולד ערוך אין .דרכינו
 ואם מעט ואם . מה אנחני גם נבנהובזאה

 נאכלהרבה
_ 
: 

 . קדש בשבת טיעם עת הקבעילזאבך
 . מיוהד בשעה ויחדלהתאסףו

 נדגלי . האיכות להמשיך איך ב.3הלהתבונן
 לליכוד ירוצו הרכה אהריהם אשרהעיר

 הדעת ובישיב בנחת דברים הדברו .המוכרי
 האיש מעלוות תעריבו . והיתול שדיקבלא

 אל . לזה יאפר ובמה יוסר ובמה .וקרונו
 את ההלקו . אחת בסקירה הדברההליננו
 כובד ובלי זמן במעט לכולכםהעבודה
 כדעת אכן . ירבה יד על וקובין .העבודה
 קהי או; איש . ונכו; נבין בישובשאטה

 עצלות את . ירפה לבבו שטות ואת .יחזק
 כל לשמור ובנהם ארץ בדרך . יבטלהרנ~לו
 לילך . ובסבלנות בנהת . תבירו כבודאהד
 יכונן וכזה . ומחליבכן עקשות בלא רביםאחר

 : כנפשיכם נכון על כנפשיכםהמוסר

ב2*
 כי , נילזתי אהנה מלפנים הן , ורעיעודתי

 דעעבל בהבלי והמדוכה הטעונההאיש
 מוצא אינו , רבה עמלו דחוקה פרנסתו ,הלזה
 בקרבו יתעורר כאשר , עניניו בכל רוחקורת
 כי רבה התקוה אשר , לפניו נכון דרךאיזה
 מהרעיון בזה להשקיט , לפניו מוצאמקום
 , ישיט ולא ינוח לא בוראי עליו- אשררוח
 בל נאמן יתד לבבו מזימות יקים אשרעד
 יהלך, בחשכים אשר פתי הוא מי כי -.ימומ
 מעשיהו יחיש ולא , בהיר אור יתנוצץולפניו

 : אליולהתנדב
 , לאהריתינו צידה להכין , נפשותונוי ;סקי בתהלוכתו , היום אלה אנחניכן
 , פנים ומבושת רוח מרעיון ממח משאוללמור
 אנרעו מעונים , יסוט בל לעד הנצחיבעולם
 אע; המוציא הכבור , המדומותבתאוות
 נלך ואחריו , מלפפינו העולם טןהאדם

 ומכלה מוחינו מבלבל , נצאובעקבותיו
 מן אותנו מבמל , סיפוקו די להדיןכוהינו
 בזה יטינו ואורך חיינו היא אשר ,התורה
 , יקוה מדה וכל הטצות מטנו עושק ,ובכא
 , יניעו לשמים אשר ופשעים לעונותינהלנו
 אל לא אם , נפנה מי ואל לעזרה ננוסאנה
 אחריתו, לזכור האדם המייסרת המומר;לימוד
 רק , הלזה השפל בעולם יהי' לעד לאכי
 בעכורתינו לעסוק , הלזה בהיינו הנהנונרים

 במקימים שברינו ישולם למען , עלינוהמוטלת
 בעולם ננחל כבוד מה עתה ,האמיתי
 ישורנו ולא יעכור כצל אשר , הלזההנכרי

הן
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כב ישראלאור
 יציין ובהרמה , יחוזק ובסב*נות ,יוסד בהיר אןר , המוסי ייכ* קצית איההן

- : פרה ויגדלצין אחרי נהלך בהשכים ואנחנו ,הוא  איך , והנבזים השפלים הגופניםיענינו 
 נקפוץ לכל , חיל לאנשי נהי' אםדן2ז4וךן , הלזה ליסור אל להתקרב מעשינו נחישלא

 אטום מדוע , ריעינו עללכעוס לבל / ימוט בל נאמנות יסורות לולעשות
 , הלזה הלימוד של סיבו מה מלהבין לבבו להשבית , הייו רעה סקרה עליויעבור
 גוברות הסכלות בנו גם הלאבאמרינו נכון מאד לזאת , הלזה הנשגבהרעיון
 נרגיל כלבינו נחקה בזאת , רבים בענינים לקבוע , נטועים במסמורים לחזכןהדבר
 , הרוח וכשפלית הסבלנות בסרת עצמינו , למעריב מנחה בין בכל לזה מדוריםעתים
 : אהרים על עצמינו נגביהשלא , תחבולות לעשות ויזרז יחזק רעהו אתואיש
 יפקר ואם , יחסר בל לזה נכון המוערלהיות
 , ותחבולה עצה להכין הרעיוןע:~קרךן אז , ח"ו לזה לשטן יהי' אולי אואיש

 , נכוחים בדברים לייסרואיך עצה לבקש , הדבר זה על לפקחטהנכון
 כח תת תוסיף , שבשטים אבינו אל לקרבו לבבו ולפתות סכלותו לסכול ,ותחבולה
 בענינים  עצמינו את  לימך  לההעורר ,  לעצמינו ובזאת , ושכלו דרכו לפי כ"א , רכיםבדברים

 אשר עכורה אל נפשותינו לקרב , רבם : נאמן ביתד המוסרייןסד
 : לנו לטוב לזהנבראנו

 , לגברים מלאפתית נספר כאשר ןנ2יררןך4 יפרדו דרכי' אשר ' הייי ההכמה לוהרגיל*
 בענינו שורר אחד כל להיות להלהיב הא' , ראשיםלב'

 וזה , ליסודים בלשון ייסרהו זה . המסוגל הנשגבים בלימודים , הרעיון בזיכוךהנפשות
 יחזקרצ זה , המאירות בפנים יקרבהו ברעיון , דולקים בשפתים ללמוד ,הקו
 יאסררצ וזה , דעצהור לכבו בהתלהבות ולקרבה , דבר כל להרהיב רחב בציור ,נכון

 , הנדרשה וכחכמה הצודקים כתהכולותיו הלב יתלהב אשר ער , קףוביםבדמיונות
 וכל לימוד כל להקים הזה ההרכל נורא מה כחה תת תוכל אשר , הרבה אם טעטאם

 המתרגשות רבות נסיונות למלק נכונהמדה הטוב מעשה כל להוציא , האבריםלהכין
- בחזקה או , ברצון אם ,למענהו  , וכדומה נפשות פיקוח עניני , האדםעל : 

 לסכניר האדם ירשע פתאום בפתענאשר
 עצטינו נרגיל אם אכן , ה'ו תקומה ובאין רואה להיות , העולם הכסת היאוו4פמ

 איש , רבים ידי על נפעלים ענינינו להיות טרם מראש לפקח , הנולדותיעז
 דבר כל להקים ני מה , וענינו דרכו כפי , ותחבולה עצה להכין , הרעה ימייבואו
 לההיות , קטנה ובהוצאה מועפת ביגיעה הדבר ולהקטין , ואהרימ עצמו לנהלאיך
 הכמת מלא, עולם ולקיים , רבות נפשות היראה תגדל אשר עד , הנסיוןלהל

 העולם היראה )הנביר האדם כל וזה ,מהתאוה
 לחי

 אשר עד , הדבר ולהקטיז הנס.ון
 בדמיונות רחב ביאור צריכה , היראה תגבר מה לזאת , וחכמה במוסרי התאוהולהחליש
 כן , הטומר בספרי ענינם נמצא לא ,רבות יסוב מה ;ל נושא לנו יהי' אם , הואנהדר
 נסיון לב תתנו אם , ידלנה בתבונתו אישאיש הלזה נושא , וכחכמה במומרי וההרגלהלימוד
 : טוה נדבר עוד איה"ש בלו"נ ,לזה במזמרי , הטופרי ללימוד הלבבותלקרב

 דיידי
ש י4 י4ו" 8 9  הי *4 י4 
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*4
 ישראלאת4

ג*
 כי , למשפט השבתי אנכי הנהיוירן4י!
 לעורר למדי יספיקו הראשונים דברי-
 לימוד הוא הלזה לימוד חיזוק אללבבכם
 לימוד הליסודים ככל לא אשר ,הטומרי
 יקיף אשר לימוד לך אין , הלזההמוסרי
 פטורות הנשים , הנפשות כל עלחיובו

 דעת וחסרי יום קשי , תורהמתלמוד
 , לפומרם הרבה מקום יש תיו רעותבמצוית

 לא , מחיובם ישולל ענינו לפי אישאיש
 , לאדם ירהיב אשר כל , זה כראי זהראי

 : ירבה וכן החיוב יגדלכן
 לכל מוקף חיוב הלזהוהוא ליסוד כזללש

 המלחטה כי , נעדר לא אחתהנפשות
 היא , המדברים החיים כל עלפרושה
 האדם תאוות , ותחבולותיו היצרמלחמת
 , במכמריהם ילכדוהו הטה אשר ,ועלילותיו

 קט כמעם אשר ח"ו, תקומה לו יה"לבל
 , לרוחו מעצור באין למרבה האדםיפשע
 , השמש לעיני ונתעב רע מפעל כללהוציא
 ד' יפקד כי , פקודה ליום נעשה טה !איי

 האדם טעשה , הדיים כל עלהמשפט
 ותעצומות עוז נאזר במה /ותחבולותיו

 לא אם , הלזו החזקה המלחמה ננדלעמוד
 מעט לזכך המוסרי, לימוד הלזהבלימוד
 אחריתינו ולתת , הלב מה להלהיב ,הרעיון
 , מאיר לאור לנו להיות למען , לבינועל
 יהלכו לאורם החיצונים האכריםאשר

 האמת לסען טלחמתם יעשוובגבורתם
 על רק , מנמחינו פרי כל זה כיוהצדק,
 רע נגע מכל לשומרם החיצוניםהאברים
 לא אשר , בדינים והן במדות הן ,ומהלה

 : רב ובהרגל בהזקה אם כייאיסרו
 לכל יזרזם מי , יכבשם סי י יאסרס סיאגבן
 , המוסרי לימוד לא אם , ומועיל טובי
 לעורר , מזוהמתה מעט ולטהרה הלבלשבר
 כבישת היא , הקו הטלחמה אל הנכוןהדעת
 , רע וחלי נגע מכל להשמר , בחזקההאברים
r$lJ1עליו תרבה שד להאדם יצר אשר כל 

 המוסרי בליטוד החיוב ויונרלהמלחמה,
 המלחמה פובים, לא הימים עתה והן ,הלזח

 : הח'וב נדלה כן ,מתגברת
 אתם נדפים ז איני ירייה כאשירקונה

 הלא  אמרתי  לואת , בזהנרפים
 הדברים הרחבת רק היא , הנוסרחכמת

 להרחיב רק טוב אין וזאת , והנגליםהפשוטים
 : הראשון המכתב בענין הדבורטה
 , ומאוינו ויצונינו עי נשקיףכבאשר

 החיים תאות היא בל עלהעקה
 בעומק תקיע הלזה הרצץ , הלזההמדומים
 ניתן נתן לנו אשר וכל , נאמן יתדלבבינו
 עת נדע לא אנחנו טסופקים , נפשנובעד

 על אלא בזה להשען לנו אין ,אחריתינו
 למען לחיותינו הרוצה , שבשמיםאבינו
 לקיבול ואם , ובאמונה באמת אותונעבוד
 מצאנו לא אם , הלזה ההבלי בעולםשכרינו

 רחוקים מצבינו נחפש אם ועתה . בעיניוחן
 לא עבודתינו , החיים ממרכז מאודאנחנו
 , נהלך בחשיכה העתים רוב , היאלה'

 השפלים תאוותינו לרוות , במננולמלאות
 לטענת ופשעים בחטאים לזה ונוסף ,והנבזים
 המה שבורים נצדקנו אשר המעט ,ראש
 דרך דעת ובלי ראות בלי נבל,כשברי

 : והישרהנכון
 , מחיותינו ית' לה' מוצא נחת איזולזקורך

 ואם , הרוב אחר הולך הכלכי
 , וקצף בזיון כדי , צדקותינו מעט שכרלקבל
 עלתה עונותינו אולי , בזה מעמדינו יודעמי
 בתאוות חסרונותינו כי , צדקותינו מידייותר

 רק נובע הוא , לנו יחסר אשרהמדומות
 אחור נשובה ואם , רצונינו חפצתמרגשת
 יורע מי , מאתנו פחותות סדרנות כמהעל
 כל על מראי יותר הרבה עלה לאאם

 שמים רחמי הוא חיותינו וכל ןצדקותינו
 יוסגל כל לאו ואולי , עומדים אנחנוובנס

 הרבה בדבר נעמיק אם ולזאת , ניסאמתרחש
 דלא סאן רגע בכל אשר , רבבהתבוננת

 הטות שאין שעה לך ואין , חייב קטלאיליף
 תרופה נמצא במה - עינינו לנגד ח"ועומד

לתועתה
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כג ישראלאור
 ~וערת , החיים תעוות היא הלזולתאותנו
 , שמים רחמי לעורר בוערת כאשבק-בנו
 ואם מעט אם לצבור עצמינו שנמסור לאאם

 , נחיה ובצלם ימאס לא כביר ואל ,הרבה
 : יסים לאורך נעמודובזכותם

 לכסף מוצא , אנחת דלים כי נעשהוכמה
4 ולומדיה התורה להחזיקאין  

 לעוררם רפות, ידים לחזק דברים נחפשולזיען
 המעותדה , המוסרי הלימור אל ובתכונהבדעת
 וללמד ללמוד , הנפש לחולי מרפאלכל

 למען , בה האמור ככל ולעשותלשמור
 אשר כל כי , לאחריתיגו טובה חיהתהיה
 במוסרי אם בטחון ' יש החיים אליחובר
 יקר ולהוציא , לטוב מרע להתהפךיהלך
 נה" אם , לבכינו יחזק הטוס וד' ,מזוע
 : ידם על בא חטא אין אשר הרביםטמזכי

 איש היהלך , חוררת בעין נא נראה,רעוץ
 ועינים איש הישקיף ? לו איןורנלים

 אל , והעבודה התורה יכון לא כן ? לואין
 לא אם , היצר בתחלואי הנהלההאדם

 : המוסריבלימוד
 חולים , ונהכךרה דרכינו נחפשה-וץ

 התאוה , ופינה צד סכלאנחנו
 , יסובבונו והעולה הנזל , יסוככונווהכבוד
 הם , והקפדנות הקנאה , והכעסוראוה
 , מעצור באין בנו ישלוט הלשון ןדרבינו
 נמצא אולי , הרופאים בית אל ננוס לאומרוע
 חסר פתי מי כי , למכתינו ותרופה טזוראיזה
 זאת אין , למחלתו מזור יבקש לא אשרלב
 בי , במלחמותיו הטלומר היצר עצת אםכי
 יעצרוהו לא , הוא מנעורי מלחטהאיש
 הוא מנמותיו וכל , כמונו הזמן הבליסררי
 הוא , מלחמתינו כלי מלפנינו להסיררק

 לפניו אותנו יאסור ובזה , המוסרילימוד
 : מושיעואין

rai~לנו נקח דרכיו ואת נלטוד ממני 
 נרף, ולא במוסר להחזיק ,למופת

 כשאוה במלבושי להלבישו ולהאדירולנדלו
 לשמה השיא בו ישלוט למעןודמדומה

 אשר וכל , הצרופה הלשמה יבא ממנהאשר
 רבא רק דבר לא כי היא אות , ענינויכבד

 עצםע - נלמד למען . , הזה כיוםלחיותינו
 להטותם ריעינו ולאהבת , תאוותינולכבוש
 ומשרים משפט בצרק , ותורתו ד' דרכיאל
 טוב ושבל חן נמצא ובזה , יקנה מדהוכל

 : ואנשים אלקיםבעיני
 מי להודיעני , ביאת נא תניני יעיאתם

 המה ומי , לתומם ההולכיםומי
 : ומוכתם דווש ידידם .הנרפים

ך4*

 הבטחתי ים5אה' 3א המי ! יהיריאתם
 בחכמת הדבור להרחיב .מכבר

 לחכמת הנצרכה דעלמא מיל*העולם
 נודע לא העבודה תכבד ובלעדה .המומר
 והטעת התאוה . הנפש תחלואי כי .שחרה
 והנטיה בוערת התאוה . בעוכרי'דמה

 טמא טמא אשר השרץ 4צן למהר .דולקיי
 פרי על וחשבון דין לתת מצוא בעת .יקיא
 ידיו וכנטול . כדרכו לאיש לשלם . אישמעללי
 לבני מסורה שהתורה הנם כי . לויעשה
 . אנושי שכל סטרת כפי ענינה לחתוך .אדם
 עשפ כחפצינו בה לעשות היא נכבשהלא

 . ירצה לא הוא פיגול . רצונינותהלוכות
 ולשפטינו צדק לשואלינו תשובהלהשיב

 :משריס
 יידע מי - מזכיני בכל ניאיגי מהלזאת

 והכבור התאוה . הישרהדרך
 כלי בכל כנפיהם פורשות . והנצותןהקנאה
 היראה אכן . שכלינו טוסדי ובכל .מוחותינו

 תאסרנה אשר התאוה על . שולטה הכלעל
 על חציה תזרוק ובהנטא . המהערתההכרחי להשתטפי רק גבוליה תעבור לבל . ידהבחיל
 להסתכל דבריו בכל להפחידו . האדםפני
 הכצץ ~עע יזרה מטילא אשר עד . ואנהאנה
 נשים היראה אל אם אולם . ידפנווברוח

פנית
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 יע4*אלאורס.4
 בכל בוחן ולאבן טומד ליסוד להיות .פנינו

 מרחוק הלא . ד"א לה נטפל לא .מפעלינו
 שמענו לא אם ראינו כי . עבודתינותעמוד
 האדם על תכבד מאור מה כי . יורהוהנסיון
 ד' ירועע להיות . נאמן יתד בלבבושנקבע
 יעמול ואם . הקשה ערפו עקשת עלפרושה
 את ברעיונו תשוטט לא עוד . סיפוקו דיבה
 תיכל וטה הנובריה התאוה לעוכרו קצהואפם
 ורוקדת הטבלבלת הנמיה לעומת כהההת
 : מזימהה כל להקים הוא וכשחוק .בנו

 עימת כילזאת
 להשים האים שיעסוי

 נר והחמימות . עינינו לנגדהאמת
 נבוכים נהיה לבלי בה להעסיק .לרגלינו
 . עשתנותינו ופרי מעשינו אחר תסידלחפש
 עד . לבבינו כנרשי לפנינו גלה אשרעד
 . באסת שקר להחליף ונכלם נכושאישר

 . הפש; במוסדי הצדק מכסהולהלבישה
 במה ידע לא אשר באפילה כעורלהליך

 :יכשל
 נתהלוכות הריכונה להעסיק הדבר נכרזנבן

 כל ופרי . יהלוכו במרמה אשרההבל
 לפי איש איש . בחרמו נפשות לצורדאנושי
 זהב יתן הסכלות בפעטוני הכסיל ,דרכו

 יצודד ומשתה למאכל הכתאוה .תמורתה
 בהנפי *טנו יחפו*ן אשר ולכל .במכמיהו

 חפצו . המרוסק בכבור החפץ . מעוגלעגי
 לכל להעניק תיכדנו וההדיפה . רשהוהיא
 ידיו לאל יהי' אשר את . הפצו מגמתאיש

 ואל . ילכד בירכו אנוש כל כן .לעשות
 ולהבין לידע . הרטאים יצפנו ופיטותכונת
 הן . הפצם די למלאות לפניהם יאסרבמה
 נתיבוועיהם כל יכלכל וסי . דרגם קצותאלה

 : כלהכיל היריעהתקצר
 . התבל כעסקי האדם תכונת יאתגם

 בבל הבולד את רואה להיותלהתחכם
 יבא טרם דבר כל לתקן לראות .ע3.ניו
- בכחו יהי' אשר כפיהרעה  התבל עסקי 
 . וההלוכותיה עניניה האדם את ילמדוהמה
 תקום כן הטסונלת טבעו לפי אישואיש
 . האדם יד תהה והמכשלה . הכמתהבידו

 חכמתו תגדל כן לשמותו מקום יתן לאואם
 ולזאת . טושלת דבר בכל והנסיוןוההרגל
 . רגלינו ימוטו לבל חזקה תהיה התמימותאם
 הדברים. באלו ד' בדרכי נשתמש אם מוכמה

 להיות נוכל במה ופשינו טבעי לידעלהתחבם
 להקל הקדש. עבודת אל לכבינו להמותנצידים
 והאחר . ותעצומות עוז תחן והיראה .הנסיון
 . המשא חי העולם חנמת . תבירויחזק

 רע פגע מכל ונפחד נירא תסעדנווהיראה
 : רעה ממצודה נברח מרחוק ולזאת .ועון
 לחכם תן ובזה . מחשביתי להכיל עיטיקצר

 . העבודה בדרכי העסק . עודויחכם
 וביותר . תהלוכתה האדם את ילמדוהמה
- ילמד רעהי אתאיש  דעעמימות ואל 
 קנות למען לא . יהפשנו ובמצידהינהלבו
 תכונת ואל . והצדק הארת למען רק .כבוד
 היראה אל לבבו את להטות לצפוןנפשו

 על לעטוד מאיר נר תחי' והמכשלה 1וההורה
 נשוטה אס צדקינו. כשחר יבקע אזהאמת.

 האדם פניות להבין ויתבל פני עלנא
 . לפניני יעמוד בעליל ברור אשר .ושקרותו
 בכחה ואת . הקבועה התמימות אלמצורף
 עם נכונה בלוזי ומחשבה כנזר דכר כללגרש
 להחזיק דבר כיף ולזאת . העוזרתהיראה
 להשהמש איך ולהבין ולהעמיק . המוסרבדרכי
 להרום ולא המוכרי להזק , העולםבהעמת

 ייסוד ובאין . חנמה אין תחבולות ובאין .ח"ו
 לקייב יהיה הליסוד ולזאת טוצאת, חכמהאין

 השלם בחכמה וליסד . הטומרי אלנפשות
 : שעמימות ותוקף היראהעם

ה.
 מיהלי' חסדו מהכי ית' הי בריאיאנחנו

 . אדונינו בעיני נזכה כמה .רחמיו
 בהתדמות לא אם . ית"ש לפניו חן נמצאובמה
 כל על הפרושה טיבו ובמדת . בדרכיומעט

 רק . לזה קדומה שבה מבלי .הנבראי:
רהבים
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אור
 נחלץ אנחנו כן מעורר. באין פשוטיםהחטם
 ומבלי מבקנם מבלי ההלשים לעזרתחושים
 להבל עזרתינו . כותנו מה אכן .טעורר
 אין . נברה ההרשעה . נפרץ הרע .דמה
 נבואה במחתרה לא אם י מפלט ואיןמנום
 . מרעיינו נבצע ובהשכל . מרעים עצתלהפר
 בכבלי . הצרק במאסר . הרשעלכבוש
 הדבר יסחר ואת . התאוות fp'n~al .המדות
 . ולבנים חומר יכין מי אכן . דיק עליולבנות
 . אין בארם ישר . למעשהו הדבר יוציאבר
 נשיבה ובזאת . הסרו ותבונה דעתגס

 מדוע . בישראל יראים אין הכי .לאחור
 ילבשו המה ד' יראי . ותרופה מזוררחקה
 . תאוותיו כמצודת הרשע את לכבוש .עוז
 לבבם חפץ לכל המה סוכנים . יעצרםוטה

 ואם . ימנעם הגשם הכי . מזימתםלהקים
 . יקראו ה' היראי . יבלבלם והכלימההבושת

 דבר ראשית זה הלא . התורה דרכי כהאם
 הלאה ולזרות . טהמלעינים יבוש לבלל

 ההבונה - ובזאת - והבליו תבלחמודי
 מקים סיעת . ינייפה ש"מ נבקשילזאת : ליה זה ינגדווהגדש
 אם . באה ומאין . היראהמוצא

 בדעת מהלמוד אם . היומימההרגל
 . אין ותבונה דעת כי יעיד החוש .ובהשכל
 ה' בירבוע לה אין חלק נם לה איןסמה
 דברי צדקו ולזורע . תעטוד אל טרוצקנם

 רעיון תת יוסיפ ומה . יכזבו בלהדיש
 . כחה שלט לא היראה ביסודי אם .התבונה
 מוכן כלי הוא החוש כי יבין לא מיאכן
 ישתנה הצורה ובשינוי . הצורות כללקבל
 התבונה לחבר יעשה בתחבולות אם .החוש
 : וסוטך עוזר בעין .  ישתנה החוש גם ,ליראה

 . פית -ס 4ק "שעי פהקולזאת

 ובשפתים . נבון בלב . ודעת בהשכל .המוסרי
 לב המלהיבים חו"ל מאמרי ולתיור .דולקים
 . לו יחסר אשר מהמורו די איש איש .האדם
 ויכלנו . טעשינו לבצע עמנו ה' יהי' אםוהיה

כרישראל
 אעי,4 אנט לכל הדבר נכין- מה ונזית .עמיי
 . הדבר על שוקד להיות . יחפצון %ק-בת
 בתחבולות ומעכב מונע כל ולבטללהמיר

 : ומועילותנכונות
 4 רעה ומחלה נגע בל הטימא היאארוע

 גם אשר . והנפשות האכריםנגעי
 ממפרה מאוד רחקה . המוסרילימוד בלעדי . ולתורה ליראה עוזר ההרגלבהיות
 היצר מלחמת . טקו4קלות המדות .הנרצית
 אל רק .. תטצא מאין לעולם באנו לזהאשר
 'אשר  עתה נאסר ומה . כוחותיט יפנוהרצין
 נפנוף לא אס . היראה אל טתננדההרנל
 * ד' לענודת ט:ומ אין , המוסרי מזוראל

 : בדבר יאושוכטעם
 מי . רב ופרעה היא לה רפואהרבכז4פרע

 ממזכי להיות חיים החפץהאיש
 וצדקתם יזהירו. ככוכבים אשר .הרבים
 יחטוף " החיים באור לאור . תמחה לאלעולם
 "לר מה יודע סי כי . בזם3ה הלזוהמצוה
 נבנה ובזה . אשתי עכשיו לא ואם .יום
 היצר לכמוש הרעיון ללטוש אנחנוגם

 __א . למד נטצא ללמד והבא .ותאוותיו
 סנמתד . אנוש מצפין להכיר דברראשית
 מן ירחק וכמה הוא. מה ורצונוחפצו
 יאסור במה . נברא אשר האמתמטרת
 הלזו. השלימה העבודה אל להטותותאותו.
 מוסד ליסוד להיות . הסוסרי לימודיגיעת
 אם . היצר מלחמת חובה מלוגמתללוחם
 ונם . הרצון היפך לעשות , האבריםבכפיית
 אם . הלב מעט לכפות . הרעיוןכלטישת
 ואם . ובעיון במתון חז"ל מאמריבחזרת

 לפי . הענינים בהרחבת השכל'מהעמקת
 הענינים שגבו טה . והרגלו הטבענטית
 אשר כל על מצודה חיובם אשר .האלה
 מלהטתו. ללהוס באפיו. חיים רוחנשמת
 להמות. המלחמה לכבוש . הבהזרהובירו

 : האטיתי השלימות אלאבריו

הרב
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 ישראלאור48

 יכתוב לא כי לאמר החל ,הנכבד ספדי בהקרמת ויש~ים מסיית בעידט*בנ
 כסי אין . ע"ש ונודעים פשוטים דבריםרק
- כעתלפני  רק אכתוב לא אנכי כן 
 יום כי , פעמים רבות ונשנו נאמרואשר

 שיש עשה , הגדולה הצותו לבד ,הכפורים
 נדולה תועלת הוא , כי ועוד כרתבה

 אשו ן ונשגבות רבות מצרות להצילולהאדם
 בידינו אין אשר האדם הוא , בעצמוהאדם
- רקלכנותו - אנכי   הוא . הלזה אנכי 
 הוא , המתאוה הוא , החושב הוא ,הצובר

 מתחבא הוא , תאותו להשיגהסתעסל
- כורצרגיו בהתבטל אשר הגופניבחוסר  המיתההיא 

_ 
 עוד הוא הלזה האנכי

- הנשמי מעולם מופשט , וכוחותיובחיותו  
-הוא  

- האנכי הוא , הנפש התקשרות - החומרעם   
 אשר בתכונה , הגוף הוא

 לו לטוב , ועונג לצער מוכשר הלזההאנכי
 נפלא לעוננ או , ואים נורא לצער , לרעאו

 הרבה למעלה גבוהים , להם ערוך איןאשר
 הלזה האנכי מוכשר אשר והעונג הצערננד

 הצער , הנוף עם ק'5ור בהיותו ,בעוה"ז
 האדם בההנהגות תלוי הלזהוהעינג

-  
 הוא

 , יתיש ד' ציווי בשמירתו בעוה"זהאנכי
 הוא - האדם ישיג , ית"ש ציויובהתקיימו
-האנכי - נהול עונג   יתיש ציוויו ובעברו 

 גמול בתשלום נבדל עבירה טיןלכל : נורא צערישיג
 בפטפטו לפי מחברתה באיכותהענשה

 אדם בני נבדלים העבירה פרם בכל ,ית'ש
 תכונתם לפי , ענשם נקכלת , מזחזה

 , וסכל חכם , ועני עשיר , בעוה"זיסצבם
 והרבה הרבה וכיוצא , בטבעו ועצלזריז

- שונותבחינות  עצמו האדם אותו 
_ 

 פרט באותו - פרטי האנכיהוא

 ה"
 מן

 התחלפות לפי בענשה נבדל , עצמההעבירה
 לעת , המנוחה מעת , מצבוהכונת
 לתכונת המנוחה נצזכונת ,המרדה

 לתבונת , הרעיון שקיטת מתכונת ,הטרדה
 מתחלפתן בחינות וכיוצא , הרעיוןבלבול
 להשמר האדם לפגי חי אשר וכל ,הרבה

 או , עבירה לעשות שלא הן ,מהעבירה
 אוחלק אשר ומדרנה בחינה ובכל ,למעלה ענשי תנדי כן טצוה, עשית לבטלשלא
 , ממנה לי כבד יש אשר --- לקלמכבד
 ויעלק כן , מסנה לכבד קלרש

~walyn 
, 

 הקטן נגד אגדול , קטן לצער נדולמצער
 : סטנו הגדול ננד הקמן ,טמנו

 , בימת בעין האים ישקיףיכנאשר
 ישזר המבין מאחרבדרישה א~

 ע, לו', הנדרשת העבירה פרט על ,ממנו
 אם , התורה עפ"י שסירתה חיוב תעלהכמה
 , מצוה לבטל שלא או , עבירה לעשותשלא
 חילוק יש כי - לשמור הכבידות מצבלפי

 ראשת מושכל והוא , כו' ורבנןלדאורייתא
 נרול יותר יה" שהעונש , מעצמומובן

 ילך ואח-כ , העבירה מניעת שסירתמכבירת
 יבמרוצת ראשונה בהשקפה נם יראההלאה
 גרולים יותר , בחינות הרבה יש כי ,הרעיון
 ננד לי , לשמירה החיוב מצב עדממצבו
 ךבות בחישת הללו בחינות ועפ"י , ממנהכבד

 , מאוד רבות ומררגות לחלקיםמתחלקות
 הירציד למעלה למעלה ענשו ינדלכן

 עין בלי גם הנלבב האדמ לבבמאוד
 : האסריוהעמעם

 במאמד להלביש ביפית אשי היברהוא
 אשר הנבר אשרי ציד תהליםהכתוב

 על כי היינו , תלמדנו ומתורתך וגו'תיפרנו
 ומרים קשים מעונשים ינצל עוה"ז יסוריידי
 להאדם יידע ומאין ,כנ"ל

-  
 יודע כי אם

 בהשקפה לכה'פ אבל , יענש ענש כיהוא
 מאוד הוא ונורא עצום כי לירעכללית
 העובר האנכי הוא ,להאדם

_ 
 ד"א

 מעטי קצרים בדברים כניל תלסדנוומתורתך
 ומעמיק למעמיק , האיכות ורב ,הכמות

 :בהם
ובזאת
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כה ישראלאור
 לראות , המה מעשה ימי עשי"תוכלזאת

 לשלום, הבאה לשנה דרכינולהטיב
 מר"ח ועומדין תלויין בינונים חז"לבמאמר
 וכאשר ט"ז(, דף )רשה כו' זכו יוהכ"פעד

 אינו האחד , לפניו בחינות בן בעוה"זהאדם
 וגדוש מלא להיות האדם תשותק היאבידו
 לפי בידו אשר היא והב' , העוה"זבצרכי
 , עוה"ז והצטרכות חפצו למלאות מצבותכונת
 עוד בעוה"ז במצבו האדם יקטן אשרוכל
 המהזיר העני , חפצו להשיג יתעמליותר
 ומוזר כבד ואיננו , יותר מתעמל הפתחיםעל

 אוכל או כסף מעט להשיג מרתתולפניו
 הבינוני , מבינוני יותר האביון ,טבעה'ב
 הכרחו לבד כי יען ? מה יען , טעשיריותר
 האוכל מעט ממניעת צער יקבל יוהרעוד
- לו מהנחסר צערו בנחי' האביון ,כו'  : כו' מבעה"ב יותרהאביון 

 , ית"ש לר' עבודתו חיוב בבת" האדםכי
 , בידו שתיהם אשר לפניו בחינותב'
 להיות בבחירתו אחד כל העתים בכלהא'
 בעשי"ת וגם , ית"ש בעכורתו וגדושמלא
 להיות , אחר לאיש להתחלף בידוהאדם
 הבחשה היא הב' . לשלום הבאה לשנהצדיק
 העתים בכל ימ"ש בעבודתו המצבלפי

 להשקיף . הוא הראשי היסוד בעשי"תובפרט
 לכה-"פ לשמור ולרינות דרכיו עלולהתבונן

חל"
 ובזה , ויראתו מצבו לפי ממנו הקל

 : כניל העבירה באותה חמור היותר מחלקינצל

 ללימוד בהנוגע וי פי במשיך4וכנתחה
 לבית לפעמים לילדהמומרי

 היראה ולימוד , נק? דבר הוא אשר ,המוסר
 נמשל איזה תה" ואולי , האדם עלחובה

 ית"ש לעבודתו הנוגע אחריםלדברים
 גם הוא נקל דבר המוסרי לביוםההילוך
 אכן , קדש בשבת בפרט , בעסקיולמוטרד
 פוסק או כב' תורה לימוד כי הואידוע
 לטרוד בש"ק הוכה ויותר גדול יותרהוא

רלייף  הבהרר  לסנף טוב  ולואת , בהולבעסקיו

 , כנ"ל הגם' ללימוד הסמוך חדר או ,דלסטה
 המוסרי לשוד התנגדות תהי' לאלמוגן
 הגב' ללימוד לכ"א הרגיל מבהמ"דהרחוק

 : אליו טפל והמוסר העקריתכנ"ל

 וביותר , האדם על חובה המיסיילימדר
ן

 ומהלתו , בעסקיו הטרוד לאדם
 הוא קל דבר לא אכן , ית"ש בעבודתוגדולה

 מחלה נגד , המוסרי ליצור ברפואתלהשתמש
 : גדולות רפואות הנצרכתהעזה

 הנונע הן האדם בכוחות רואוימ אנחנוכני
 במצב הוא בראשיתו לימור כל ,לשכל

 הנער בכבירות, הולך זה ובכל ,הברור
 המלות להגיר לידע , עברית ללמודהמתחיל
 להאיר מלמדו עמו יתעמל כמה ,בתהילה
 / שלימה תיבה לחבר ואח"כ , האותיותלפניו

 בקראו נדול בכבירות הנער יתנהגבכ"ז
 ההרגל כשיקנה ואח"כ והמלותי,האותיות
 בלי במרוצה יקרא תבונתו לפיהנצרך

 חוקי אצל נקיא אשר הוא , כללהתבוננות
 ברורים מאירים כוהות , האדם נפשותכוחות
 נם כן , דונקעלע[ און ]קלארע כהיםאו

 כוחות ישנם , הנפשי התפעלותבכוחות
 הכהים , ]דונקעלע[ וכהים ]קלארע[מאירים
 פעולתם ומוציאים הזים יותרהמה

 האדם אהבת , יד בחוזק מעטבהתעוררת
 העתים ברוב וכמעט , המה כהיםלצאצאיו
 ובהתעוררת , עצמו להאדם גם נרגשיםאינם
 האדם תאות , כוערת לאש תתלהבקטנה
 מה התעוררת בלי אשר הכהיםהמה
 כחם גדול ולזאת , נרגשים אינםכמעט

 : באדםלמשול
 בחיבת ייאשיתי יסידו המוסייליסעור

 הנפש בהתפעלותהברירות
 לעזור בכחו אין פעמים ברוב כמעטולזאת
 , ההזקה ]דונקעלע[ הכהה בחי' התאוהנגר
 לימוד פעם כל השכלי בלימוד כסואכן

 בלא אשר , הכהה בבחי' רושם עושההברור
 הכהה בחי' להולד הלימודים יצמרכו לאזה

 . התבוננת בלי :מעט במרוצה לירעהנסורה
ובתנאי
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 ישראלאור50
 בין גדול זמן הפסק יהי' שלאובתנאי
 ויהבטל יתרוקן לא למען , הברורלימודיי
 יה" השני פעם לימוד אז כי , הבההרושם

 בהתפעלות גם כן , כוף אין עד וכן ,הראשית
 בבה" מה רושם ;ושה התפעלות כלנפשי
 רבות נפשית ההפעלות וכשיתחברו ,הכהה
 , ביניהם גדול זמן הפסק בלי , אהדבדבר
 כמו , ביניהם קטנות ההעוררות ע"ידהיינו
 הלימוד בין מעם הורה ידי על השכליבלימוד
 אשר הנהים נפשות כוהוה יןלדו ,בבירור

 : פעולהם להוציא המההזקים

 את האדם יחן אם , המוסרי בלימורכן
 , ית"ש בעכודהו מהלהו מצב לפי ,נפשו
 הפכק בלי , הנפש בההפ;לות מוכריללימוד
 מעט ובהתעוררו: , הלימודים בין נדולזמן
 לעזור הכהים כוהות יולד מזה , הלימודיםבין
- הפרושה התאוהננד  קל דבר לא והנה 
 ועתותיו , רכה ומהלתו , בעסקיו לטרודהוא

 לתורה עתים קבעת , תורתו נם ומה ,קצרים
 : לפניו הראשונההיא

 ללמוד , המוסר לבית קרש כשבת יייר4לכ2ן
 ללימוד ]סניף הנפש בהתפעלותטומר

 פעמים איזה לרו*ן וגם הנ"ל[ העקריתהנם'
 איזה גם כמעט קלה שעה עלבשבוע
 הכהים הרושמים יתבטל לא למען ,מינוטין
 לעשותה מאור נקל , לש"ק מש"ק הזמןטאורך
 ננד כהות בחי' לקנות להועיל רבופרי'

 מרע סור להיות למשול לכה"פ ,ההאיה
 אשר , האדם לפני הקלות בבחי' טובועשה
 להאדם ומזיקות יוהר חמורות כה"המה

_ 
 : האמיתי ההי בעולמו ויותר יוהר , האנכיהוא

 המוכר בבית יבא 3קי שיחיי ימאיתהטוב
 באין והלילה היום מעל"עבכל

 , טירחה ואיןמפריע
_ 

 עת בכל אשר
 על המוסר בית אל לרוך האדם בלבשיפול
 מצד טפריע שום לו יהי' לא , מינימיןאיזה
 הטבעית סיבה כמעט זאת , המיכרבית
 פעולתו פועל אינו המוסרי לימודאשר

 בלי ארוך זמן הפסיקות מסיבת ,הנדרשת
 סיבנה יש נם כן . ביניהם קטנההתעוררת
 של לבי המטמטמות , העבירות היארוחניות
 העקרי רפואתה / חלילה לאכן והי'אדם
 תתאם2ו , בהכנעה התפילה וגם התויהלימוד
 , אחר ידרוש או מוסר קודם תלמדו בעשרהנא

 : הרוחני יצר על ביחד לההפללואה"כ

 לימוד הוא האדם על פרישה הייתיהלהוב
 בתכונת לכה"פ או . לשמהתורה

 לשמה שלא במצוה כמו . לשמהעשייתה
 כמו תכונתה בלי ולקיים לעשות סותרהאם
 של שמנחנן ומה , בתורה גם כן ,לשמה
 , לשמה שלומדין כדרך שלא ללמודישראל
 אשר , הנצרכים או"ח דיני לידע העיקרכסו
 אשר , הלימוד יכולת הוא הראשוןהיסיד כי הוא , ולאברך לנער הראשון ההובזהו
 להאריך ואין , המנהג כפי מאור מסוגללזה
 יטעה לא למען מעט רמזתי רק , כעתכזה

 : בדבריהקורא
 הוא , יימיד יקיא אשי בתויההלימור

 ]ניפטיג[ הדעת בחייפתללמוד
 הלשמה . סברתו עוז בכל מהזיק אחדכל
 כדברי ואם כדבריו אם , הרוח שקימתהיא
 כמעט והמה . בעיניו שוה להיותהבירו
 חז"ל הורונו לזאת לזה, זה מתנגדיםדברים
 ל'( )דף קידושין כמאמרם , להתנהגאיך
 שעוסקין ותלמירו הרב ובנו האבאפילו
 את זה אויבים נעשיב , אהד בשערבהורה

 אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם ,זה
 כו' בסופה והב את שנאמר , זה אתזה
 הלימוד בחי' היא בראשונה האיבה ,ע"ש

 והאהבה , כנ"ל ]גיפטינ[ הדעתבחריפת
 אחד כל לבטל , הלשמה בחי' היאבסופה
 לעמוד או , הגדול או הרוב אהר לילךדעתו
 כוי כדבריהם ב"ש עשו כמו בדעתוכ"א

 הטבוארימ הנדרים עפ"י , י'ד( דף)יבמות
  חיבה בהנהגת אכן . כוה ופוסקיםבנט'
 , האמת לקיים , הלשמה בהי' היא ,וריעות
 סברתו כ"א ולחזק להניד , הלימוז. בה.'היא

הנראה
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כן ישראלאור
 בחי' היא והשלום , בעיניו נכווהנראה

 : ע"ב( שם )יבמות , אהבוהלשמה

 עניים לבני לימוד על במפקחים כמוי ית"ש לעבודתו השייך עיוז בכל גםכן
 היא מה כי , התורה בהי' היא העיון ,תורה
 , הע"ש רצונו איך לידע הלימוד ,התורה

 רצונו איך העיון המה אשר העיונים בכלכן
 ענפים המה , הזאת במצוה להתנהגית"ש
 בראשונה להיות וצריכה , התורהמבחי'
 כ"א לבטל הלשמה והסוף , הדעתבחריפת
 הרוב אחר להתנהג וריעות בשלוםדעתו
כנ"ל
_ 

 הענינים בסדרי להתנהג איך העיון
 הלשמה בת" נקל , ית"ש לעבודתוהשייכים
 עצמו את להרגיל האדמ וצריך ,לשמור
 לשמה בבחי' שיהיהלראות

_ 
 יורנו הנסיון

 אם גדול יותר ההפרון , התורה בלימודכי
 הלשמה בהי' מן הלימוד ככתי' מהיחסר
 , הלימוד בהי' אחר יותר לנטות האדםוצריך
 גדול יותר החסרון העיוניםובשאר
 לנטות האדם וצריך , לשמה בחי'חסרון
- לשטה כחי'אחר  לכו האדם ישים לזאת 
 ית"ש בעבודתו העיונים שיהיו לראותונפשו
 ובחסרון לקיימה, נקל הדבר , לשמהבבחי'
 כי ונשאה, גדולה העבירה , לשמהבחי'
 כהנהנה מעוקל משפט להוציא חלילה?לי

 : ית"ש רצונונגד
 האדם עי ננהה :ן:ג~יעבורתו

- להאדםשואלין - האנכי הוא   בראשונה 
 ל"א( דף )שבת הנהגתו על לרוןכבואו
 במין האדם יעבור אם בי נומההדעת
 ענשה לבד אשר , הקלה בבחי'העבירה
- , הכבידות בבת" מעבירה יותרההמור  , הככירות בבחי' העצמה העבירה עשייתג"כ 
 אילו גס כי , היות כבת" מה עי"זיכנס
 בעשיית וכן . עוכרה היה לפניו קלהיתה
 לקיימה האדם על יותר שכבד מה כלהטוב
 , אגרא צערא לפום ז.'ל כמאסרם שכרוינדל
 , הלות בבחי' המצוה אוהה בעשוהוובזאת

 היה אם נם כי הכבידות בבחי' כ"כיכנס
 : מקיימה היה לפניובבד

 לעתיד נ"נ( דף )סוכה י'"י ימיי ייהאולי
 צדיקים כו' ליצה"ר הקב"ה מביאו(לבא

 להם נדמה ורשעים גבוה כהר להםנדמה
 המקיים הצדיק כי , ע"ש כו' השערהכחגם
 שנם להם מראים , הכבידות בבהי'גם

 . יכנע הכבידות בבחי' , היותהבהי'
 לו מראים , הלות בנח" גם העוברוהרשע
 יכנסו הקלות כבחי' הכבידות בה"שנם
-מה  באמונה מו"מ לקיים יחפש לזאת 

 : הקלות בבחי'לכה"פ

 בע"ב ויבולק , משפט חושן ללימודי שיעור לקבוע הטוב כו' תלמוד שמת-כן
 כמעט סעיף כל כי , זה ולפעמים זהלפעמים
 יה" איך יעיינו והבע"ב , בפ"ע להסבירונקל
 וזה נשתנו העסקים כי , כעת שייךהדין
 לידע , בהעם הלימור יריעת התהלתכמעם
 , התורה תופשי אצל ולחקור לררוש בע"בביד יה" ובזה כעת, שייכים הם איךולהבין
 לכה"פ לפניהם יקרה אשר את לקייםאיך
 : ויראתו מצבו לפי איש , הקלותבבחי'

 התלוי ביוהכ"פ עונות כפרתד21זארן
 ההפרא עזיבת היא ,בתשובה

 הכנת לעשתי האדם ירף אל , מאדתכבד
 לעסוק הינו , הקלות בכח" לכה"פליוהכ"פ
 פנוי בעת בלילה המוסר לבית לילך ,היות בבהי' לכה"פ התשובה בעניניבעשי"ת
 'הנפש בהתפעלות מוסר ללמודמעסקיו',
 איזה פזה יולד אשר , לילה בכלכמעט
 המוסר לימוד לקכלת' ]דונקעלע[ כההבחי'
 כנ"ל[ הגמ' ללימוד ]סנן בשיק לכה"פבלו'נ
 איזה על לכה"פ . בשבוע פעמים איזהולרו',
 הפסק הכהה רושם ישבית לא למען ,מינוטין

 ,בין 'יג::'~ך4,:',
nDW' 

והמטה וי קי
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 בעל לבהי' ויבא , הקלות ככהי'והמציה
 בקבלת לכה"פ , הבעלים ביוהכ"פתשובה
 הבא וכזה , הקלות בבהי' החטאעזיבה
 לררגא מדרגא לילך הקב"ה יסייעהולטהר
 הככידות בכהי' נם והמצוה, דיבורהלקיים
 __ להאדםלטיב

 הוא
-  -- האנכי 

 : הנצחיבעולמו
..................-

ז*
 ביצ.אתמ המה מיריים שבעיים היבייםכל

 התבואה השנת , ומסובב מסיבהלאור
 הקודמת רבות מסיבות , טסובבת היאמהשדה

- כו' חריטה זריעה;לה  להאדם הכסף קנין 
 שכירות מסחר , שונות מסיבות מסובבד"א

 ""יבה מסובי" היא סיבה כל --וכיוצא
- לההקודמת  הסיבה היא בשדה הזריעה 
 מסובבת והיא , התבואה לצמיאתהראשונה

 מכובכת האדם וזריעת , הזורע האדםמן
 או , התבואה להשיג אם , חפצוטסיבת
 סיף , וכיוצא זריעתו בעד שכירותלהשגת
 , המסובב להולד סיבה בלי טסובב איןדבר
 טסיבה נולדת איננה אשר סיבהואין

 סיכה הראשונה הסיבה עד ,המסבכתה
 : האלקיח היאעצמית

 כופו לצרכי . האדם תהייכיתבנעניבי
 טמון, השגת , הארציונפשו

 הראשונה סיבתם , וכיוצא כבודהשגת
 מסיבה הולך הכל כי כשכלי לא בשר)לעיני

 אשר רצונו חפץ הוא האמיתית(הראשונה
 , מעצמו ויןידילך

) 

 אח"כ יתגלגלו ומזאת
 עד , למסובבים סיבות המה אשרמסובבים

 אדם ע"י או , לאור רצונו חפץ יצאאשר
 . פיתוי ע"י או טכפיה אם המעוררואחר
 הראשונה הסיבה והיא , ורצונו הפצולהעיר
 והסובב הילד אשר . להאדם בשר(לעיני

 הביאו אשר סיבות יש לו אשר אחר,מאדם
 : לזולתו ראשונה סיבה לעורר ,לזה

 וסיבה הושה מה , מיאה נשףעתה

 , אלול בחדש במוסר ולהתבונן , מעשיועל
 שנוגע מה השנה לכל גם שייך הלזה)הענין

 לזה טבעי חפץ אין הלא ית"ש(לעבודתו
 הקדמונים רבותינו - הארצי בעניניכמו
 והתקינו פדר"א על סמכו , הדבר על הרדונ"ע

 הסיבה היתה והיא , באלול שופרלתקוע
 ומהבלי משנתו האדם לעוררהראשונה
 הכתוב כמאמר , מעשיו על לפקחטרדותיו
 לא והעם בעיר שופר יתקע אם ג'()עמוס

 :יחרדו
 מסיבה לא אם יהד לא טסובב כי נודעשוכבן
 יצא לא כבד מסובב , לו הדומהו

 : קלהמסיבה
 היתה השופר תקיעת הזה הדברדבבז~לרצי

 השקוע להארם הראשונהסיבה
 4ה וסיבה , ית"ש בעבודתו ומחוץמבית

 יותר בבחינה עצמו על לפקחתעוררהו
נעלה

_ 
 ומה , ונדבר נאמר טה אבל

 טבית אנחנו משוקעים אשר עריהלעשות
 מטומטם והלב , התבל טרדת בהבליוחוץ
 : החזקה באבן רושם תעשה לפנינוהיה ההתעוררת האם , החלמיש כצורוקשה

 על חיצי חבלי נמשוך יא  אםאכו
 לחשך, אור להפוך דעת בלי ,עצמינו

- הוא כבד כי הקל עללאמר  נראה הדבר 
 המוסר בביוב לפעמים לילך כי ,בעליל
 גודל ועם , מאוד קל דבר הוא :באלול
 או ביום עמל בלי לזה זמן ישהטרדה
 המוסר בית אל האדם ילך וכאשר ,השופר תקיערי סיבת לפנינו תספיק אשר ,בלילה
 להוציא בידה אשר ונוראה גדולה סיכההיא

 : וכבדים קשיםטסובבים
 פגע cs ל'1 )דף קייישיז היייי מאמיהוא

 , לבהמ"ד משכהו זה מנוולכך
בהמ"ד
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 עסקן זה נהם"ד , לפעמים יש שונותבהמ"ד
 בהמ"ר , באמונה למו'ם השייכיםבענינים
 כשירות כאכילת הנוגעים גענינים עסקואחר

-וכיוצא  כללי היא להיצר התורה רפואת 
 מבנא בה דעסיק בעידנא תורה כללי ,ופרטי
 וכמעט הראשונה והיא פרטי ,ומנלא
 השייך התורה באמונה למו"מ היאהעקרית

 ובגל , לה השייך תורה פינו לעמל ,לה
 לבהמ"ד ילך להאדם המנוול יפגע אשרפרט
- הלזה לפרטהשייך  ללימוד נצרך ולזאת 
 פריו אשר . באלול טאוד הנדרשתהמוסרי

 : הנהשתים

 וב"ב הוא האדם אשר גיווניהאחת
 . גדולה בסכנה עליוהתלוים

 שופר הקיעת עת היא , הגדול ריןלעת
 . מעשיו על ונשפט נזכר האדם אשר ,בריה
 בצוו גדול לכהן נדמה הלזה בעתוהוא
 )ר"ה חז"ל כמאמר , קה"ק לביתשנכנס
 הוא דלזכרון כיון בר"ה שופר כ"ו(דף

 : WYV דמיכבפנים
 עיני כי )ואם עליו התלוים ב"בואת עצמי את האיהב האים יב יחייוכטה
 בלי לצדק יצאו אדם בני אשר רואותבשר
 להטיב והמוסר( היראה והתעוררותהכנות
 , לבב בשברון רוחו לשבור ולכה"פ ,דרכו
 על מגן להיות , הראשי יסוד הואאשר
 חז"ל כמאמר , המרחפת הגדולההסכנה
 בתחילתה שרשה שנה כל מ"ז( )דףר"ה
 שם ז"ל וכמאמרם הלבב שברון הוא ,כו'
 דעתיה אינש דכייף במה בריה כנו()דף

 : ע"ש מעליטפי

 ידע לא והאדם מ( )קהלת עת לכל14%
 כשפתאום רעה לעת , כו' עתואת

 הדרושה הכנה בלי ט'( )שם עליותפול
 יום הוא מהפח להשמר , וצינה מגןלהכין
 רואות בשר עיני גם כאשר , הבראהדין
 הכהורים גם ר"ל נדונים ר"ה בכל כמעטכי

 ככילם אנשים שאר אשר , ח"ולמטעה

 אף מאריך הקב"ה בי הדבר והוא ,נצולו
 אדם לכל אשר לפניו הקצובה עתעד

 : לבדועתו
 יצייר לסוסי מועיל הצייד כחוכלאשר

 נדול כהן ה" אילו בעצמוהאדם
 ה" קה"ק, לבית ביוהכ"פ לכנס צריךוהי'
 , חלילה רעה יפגעהו בל לנפשו מאודחרד
 רבותינו חכטים אמונת אמונתו יחזקכן

 שופר וחדלו פסקו אשר , ז"ל התלמודחכמי
 , סניגור נעשה קמיטר אין משום , פרהשל
 , נכנסים זהב בבגדי המלגדש שבבהכ"נהנם
 נזכר והאדם , אתי דלזכרון כיון שופראכן

 ושכנם נדול כבהן מעשיו, כל עלונשפט
 טאד ומאד , כהויתן והדברים , דמילקה"ק
 : הלזה הנורא ברבר המעמיק האדם, לביחרד

- נפשי ה"השנית  כי האים יסע 
 דיליה', וגבי אפו פאריךהקב"ה

 , התורה דעת נגד דבר העושה בעצמווהאדם
 כי , יענש ענש ית"ש רצונו ננד זהאשר
 האדם וכה , הלבוש רק אינו האדםגוף

 אחר גם החיה היא , וצער נועםהמרגשת
 נועם להשגת ומסוגלת , הלבושפשיטת
 להארם יהיה ומצות תורה קיום ומן ,וצער
 למעלה למעלה גדול עונג , המעיםבעצמו
 תורה ביטול או עבירה ומעשית ,להפליא
 צער , העובר בעצמו להאדם יהיה ,ומצות
 באין באחריתו ינהם אשר , ונוראגדול
 נשאו בעת , לו מנוס יכין לא אם ,מפלט
 : החוסרי עם הנפשי התקשרות היאהלבוש

 סליחה יום , למאוד טיב ימיוהכ"פ
 טובים ימים היו לא ,וכפרה

 דבר לנו אין תענית( )סוף כיוהכ"פלישראל
 הראויה ההכנה עושים היינו אם , ממנומוב
 עם מכפר יוהכ"פ כי , דרכינולתיקין

- החטא עזיבת היאהתשובה  גם אכן 
 בעניני לה ערוך אין , מאור טובהמעט
 קבלה איזה שתהי' לכה"פ לראותהתבל,

 : ביוהכ"פ להבאעל
ואין
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 כמו ריוח, פרי הנושא מסחור ינוו4וץ'
 , המומרי בלימוד הכנה לעשותו

 אשר עד , דרכיו להטיבולהשבונן
 ובכל , ביוהכ"פ להכא קבלה לאיזהיבא

 האדם יכין אשר , שבקטנות קם3הבהינה
 , שלו הכפורים יום בחינת להגדע , עצמואת
 להנצל נפשו הצלחת באר די ואין ערוךאין

 גדול ריוח לנו ואין ונצורות רבותמצרות
 :מזה

 להרכיב , ונפשו לבו האים ישיםבזאת
 בהתקשרות ולהכרם , העניניםב'

 מאימת לבבו ישבור כתחילה , ונפשהגוף
 ב"ב וחיי וחייו , הוא נורא כי הגופנידין

 , דרכיו לתקן יבא ומזה , בזה תלויוצרכיו
 הוא המנוול אכן , ליוהכ"פ להועילויהיה
 , לבבו לטמטם לארם ואורב השונאהיצר
 הוא לזה השייך לבהמ"ד משכהו בך פגעאם
 המוסר לימור ע"י הוא אבן אס , המוסרבית

 : כנ"ל נמוח הלב( לשמטים התורה)היא

 היראה היא , היאשינה סיבה השנהבכל
 בכלל, ויודע המאמין איש בלבהנטוע

 הורת כעזבו , אחריתו ההיה ומר ר;כי
 ירגיל , בעוכרתו התאוה אכ; , ית"ש ד'ומצות
 שמגוריו לבטל ]לא פוסקים בלימוד א"עהאדם

 כנישהא בי אינש לכיעור לא כי לוהקבועים
 לו השייך לדין ובהביעו ג'[ דף ב"ככו'

 כוחות לפי היסב ויעמיק , ממקירוילמוד
 בנפשו קנין עושה זה ודבר ,תכונתו
 , היראה מהתבוננוה יותר כמעט ,לשטרה
 ואם , יחדל אל היראה מהתכוננכם נםאכן
 תורה אין יראה אין ואם , יראה אין תורהאין

 :)אבות(

 גדולה ההאוה כי 'בראיתי הטישולהולי
 כסו מהלה לך ואין ,לפניו

-היאוש  תתחלק עכירה כל כי האדם ידע 
 לשמור לפניו כבד אשר יש , שונותלבחינות
 אשר , עצמה עבירה באותה ויש ,ממנה
 שונים במצבים או , שונות בעתים לפנייל
 משכת שונה הבהינה , תורה בביטולכסן

 ממצב , הפנויה לעת הסררה מעת ,לחול
 הצלולה דעת למצב , הנטרדתדעת

-וביוצא  העבירה העבירות פרטי ובכל 
 מצב לפי שונות לבחינךת תתחלק ,האחת
 ולא , שוה העתים כל לא . ותכונתוהאדם
 יקל(לפני אשר וכל , שוות התכונותכל

 מהעכירה, להשמר בהינה באיזההאדם
 כמאמר , למעלה למעלה ענשותגדל

 יוחזר לכן של עונשו נרול מ"ג( )דףמנהות חז'י
 : ע"ש כו' תכלת שלטעונשו

.ן  מאמר יקיים "'ע האים ייגיידלזאת
 וליקח הנוף צרכי תהלוכות על להשקיף ,וני' ככסף תבקשנה אם משליהכתוב

 בצרכי הלא , לנפשו ומליצה משלממנו
 להשיג , יום הקשה האדם יעמול איך ,הגוף
 לא ואיך , היא מצער כי אם גופו לצרכימה
 דכאו בעת להתעמל האדם לפנייכבד

 , מהלתו להקל ולראות להתש , ר"לביסורים
 לכה"פ לראות , לנפשינו כה נעשה לאומדוע
 , לקיימם לפנינו הקלות המצותלקיים

 אשר , הקלה בבחינה מהעבירהולהשמר
 אץ ובזה , ר"ל ומריס קשים מיסוריםתצילנו
 לנו ישים אם , האדם לפני ליאושמקום
 להשתמש , הגוף צרכי בהנהכת להשגיהונפשו
 והחיפוש מהתשוקה אכן , הנפש בצרכיכה

 התורה לימוד הן , בשלימותם הטצותלקיים
 אל לגמרי מהעבירות ולהשמר ,וכיוצא

 תשובה שערי כמו הקצר המפר ללמורי יראה קצר, העת כי אם באלול גםןך : ידויניח
 מצות שרשי מצל כמעט הטדבר , וכיוצאלר"י

 . לו יותר השייך לדבר ובהרעו ,ועבירות
 תבונתו כותית לפי י בהעמקה ללמודיראה
 לבחינות לחלק ויראה . הקצר עת מצבולפי
 בחינה לאיזה לבא התקוה ומזה , כנ"לשונות

 תשובה לבעל הכפורים ביום הלזובהעבירה
 הקלה בבחינה , החטא עזיבת לקבלת /גמור
 לגודל ערוך אין אשר אמיתית קבלהלפניו

 : ובבא בזה לו לטובמעלתה
כי
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כח ישראלאור
 כמעט שהוא מה , בחוש רואים אנחנ'23י

 לפניו יי , לשומרה להארםטבעי
 המקומות ובזה , לפניו תכבד אם גםלקיימה
 , שבת שמירת להאדם יי במדינתינו ,שונות
 להפיק ובאשכנז , בנסיונות כמעטויעמוד
 מכל כמעט לשמור כבד יותר השכתשמירת
 בעיון הלימוד ולזאת , יתיש ד'עבודת

 , הארם בנפש גדול רושם עושהומהעמקה
 וישמור , כנפשו מוטבע יהי' אשרעד

 , בנסיון גם ויעמוד , מוסר שום כליכמעט
 הנצרך בדין ובהעמקה בעיון התורהלימור

 : לשמירתה היסוד הוא ,להאדם

וק*
 גם חדשים פ"ב ויקרא רבהבמוקרש

 אברהם , לך צפנתי דודיישנים
 וכל קהת בן עמרם , ישנים ויעקביצחק

 של חבורתו , הדשים במצרים שהיוהכשרים
 של והבורתו , יהושע של וחבורתומעוה
 עזרא של חבורתו , ישנים חזקיה ושלדוד
 מאיר ר' ושל ן זכאי בן ר"י ושל הללושל

 הדשים אומר הוא ועליהם , הדשיםוחבריו
 אומר היה ר"ג קם"ז( דף )פסחים . ישניםגם
 לא בפסח אלו דברים שלשה אסר שלאכל
 ופי' , וטרור מצה פכה הן ואלו , יד"חיצא

 במצות ובזאת , טעמן פי' שלארשב"ם
 ולחקור לתור נתונה הרשות בודאיהללו

 אחר מרור מדרן מדוע לעיין ויש ,בטעמיהן
 ולפי בהיפוך היתה המעשה הלא ,סצה

 : קודם סרור סיבתהטעם

 יראה לעילם מ,( )דף ייירושין אמרןרן"ל
 וחציו הייב חציו כאלו , עצמואדם

 כן שאינו בעליל האדם יראה ולפעמים ,זכאי
 בה' כתב ז"ל הרטבים אכן , כו' למובהן

 יש האדם מבני ואחד אהד כל , ש"נהשובה
 על יתירות שזכיותיו מי ועונית זכיותלו

 על פזטות שעונותיו וסי צדיק,עונותיו
 טמן לפי אינו זה ושקול , כף רשעזכיותיו
 זכות יש , גודלם לפי אלא , והעונותהזכיות
 שרפא עון ויש , כי עונות כמה נגדשהוא
 בדעתו אלא שוקיין ואין , כו' זכיות כמהנגר
 עורכין איך היודע והוא , , דיעות אלשל

 ע"ש: עכ"ל ,העתות ננדהזכיות

 מה ' דכית בחתית ביבי ישברראי
 , והעונות הזכיות ערךשמגדיל

 המצות כי נודע כי . א' בתיגה מעטונבאר
 לפום רז"ל כמאמר , קיומם צער ננדנערכות
 עושה האדם להעמים ולזאת , אגראצערא
 בתמונת השוים , עתים בשני אהתמצוה
 יש , קיוטם צער בבחינת זה ובכל ,חומרם
 כל כי , בחינגא אלפס כמה הפרשביניהם
 בש' כי , ורבים דקים להלקים תתחלקדבר
 למשל , עשייתם צורת לפי תתחלףהצער
 ודעתו . אחת שעה אהת בעת שלמרמי

 היתה לא טבעו , ללימוד צלולה אזהעזה
 או בנפשו צער הרגיש לא , לזהמתנגדת
 היה אחרה וכעת , לימודו בער, מעטלכה"פ
 נפשו על היתה החול כנטל , בהיפוךהדבר
 החומרי הלא , למכביר היתה צערו ,הלימוד
 נשתנה הצורה אבן , אחת שעה לימודשוים
 , הדברים בכל וכיוצא , ראש למעלההרבה
 , צורתו בבחינת להבירו רומה שעהאין

 שינוי באין יקיים אם גם מעשיו גםולזאת
 ההפרש צורתם בבחינת בכ"ז ןכהזמרם

 : רב מרחקביניהם

 לפי עונשם התחלף העבירות בענ'זונען
 וכל , העבירה מניעת צער ערךגדר

 גדול עונשה נם כן בצערה תפחתאשר
 היה תניא מ"ג( )דף מנחות רז"לכמאמר
 מעונשו ייותר לכן עונשרשל גדול אומרר"מ
 בענין גם ולזאת , ע"ש כו' משל הכלתשל

 יענש ענש עבירה כל שעל הנם ,העבירות
 מרם , בבא או בזה אם ,האדם

 עצמה העבירה ואותה , צורתו לפיהעונש תתהי
כשיעשנה
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אזלי5
 לפנין נקל אשר בעת , האדםכשיעשנה

 גם ולפיז , הגדל ענשה כן מהעבירהלהנזרן
 לפעם*, האדם יעשה , העבירותבענין1

 הוסרם, בבחינת שוים עתים בב' אחתעבירה
 , בחינות אלפים בכמה ענשם ההחלףועכ"ז
 הנזירה בצורה ההההלקוה ערךלפי

 : היתה איךמהעבירה

 לרבר לבו יתן אם , האים ייקבינזרכמזה
- היסב בהלהעמיק  גדלהן כמה 

 מה בעשות אם , עבירות על העונשאיכות
 שצותה מה עשות בהמנ; או , תורהשאסרה
 עפ"י כתורה כשיתבונן , לעשותהתורה
 היכן עד , ופוסקים מהגמ' לנו המסורההדין
 , בלי או בעשות אם , לקיימה מנעתחיובה
 ן יקד אשר הצער אל לההנגד ,לעשות
 בודאי יענש ענש אז יעבור ואם ,בקיומה
 אם לו שהיה הצער ננד , גדול יותרכעונש
 להזהיר העונש הליפת נדר זה כי , מקי"םהיה

 , נצטוה אשר מאת זה עבור להשמרהאדם
 , הציווי שמירת מהצער יותר הרבהשיחי'
 אלפים וכמה כמה למטה ישקיףואח"כ
 ועל , הדבר בשמירת צערו תמעטבהינות
 : ענשו פעמים אלפים אלף תכפל זהפ*

 אס , הארם בלב שןרש יכו הללוומבבריכם
 התורה בלימוד להעמיק לבוישים

 אל להתנגד החיוב לידע , ערכו לפיאיש
 כי , לו השייכים בדברים ובפרט ,הצער
 להעמיק ההכרח אשר יש , ומצבו הכונתולפ. פרטים חיובים יותר שייכים איש לבלכמעם
 בה' ויש , ריבית בה' ויש , ת"ת בה'יותר

 : וכיוצאאונאה
 , בעשי"ת הללו הדברים עתיקץ מאדמה

 החטא, לעזיבת קצת דרךלמצוא
 וכבד , הפינה אבן הראשי היסור היאאשר
 כשיתבונן אכן , הרגילים בדברים דרךלמצוא
 בגדר , פרטיהם בכל עניניו היטבהאדם
 עצמו על לסבל לפניו נקל והכבירותהקלונו

ישראל
 ינזר ובזה , יחשב בפ"ע למין אשר ,לפניו
 העבירות כי , בנקל עונותיו מרובכמעט
 באיכותן יותר הרבה המה , הקלותבאופן

 :כנ"ל
 המצות יחלק ניכל בכיי ' יפנטצא

 , והככיהית היות בגדר ,והעבירות
 לפעמים אשר , כנ"ל רבים פרטיםוביניהם
 אצלו הרבר כי בסברו , בזה האדםימעה
 להאדם טוב זאת אשר , הכבידות'בנדר
 עבירה ובאופן , שכרו להגדיל מצוהבאופן
 הדבר לפעמים כי כן ואיננו , ענשולמעט
 , לידתו טבעת מצב מפאת לא , להאדםכבד
 ונעשה , היצר עליו שהמשיך מפאתרק

 בדבר היצר שהמשיך או , לפניו כברהדבר
 בדבר גמ הכבידות ממנה נולדה אשר ,אחר
 המה משולבים בהאדם הכוהות כי ,הלזו

 במצב להאדם יהשב לא ואז , בזה זהותלויים
 שבבחירתו כיון , הקלות גדר רקהכבידות

 : הרעה עליוהמשיך

 עשות האדם על יקל לפעמים . לסיברגלן
 מלידתו בזה מזגו טוב בעכור לא מצוהי

 והמוסר היראה שגוה במה רק ,וכיוצא
 , לזה משולב בדבר או הלזה בדברוההרה
 שנקן הנם הכבידות בנדר להאדם יחשבואז
 איכות ולזאת יותר, מרובה ושכרו1לפניו
 הכבידות בנדר יכנסו אם , והעבירההמצוה

 לאיש ?דע בל , בפרט ומה ואיך , הקלותאו
 ית"ש שה' הרמב"ם דברי וצדקו , נכוןאל

 : והעבירות המצות עורכין איך יודעהוא

 בסוכה רז"ל בדברי הדבר להעמיסנדכנל
 הקכ"ה מביאו לבא לעתיד נ"נ()דף

 , כהר להם נדמה צדיקים כו'יצה"ר
 , ע"ש כו' השערה כחוט להם נדמהרשעים
 הרשעים כי דברנו אשד הדבר הוא"כן , הלזה ההשתנות מה יען מפליא,הדבר

 קשה היה בודאי , היצר עליהן*המשיכו
 המה וסוברים , יצרם את לכבוש למאדהם

 רק אכן , יענשו שכודאי קנם היות בגדר ' אותו לשמור ,קימא
הכבידות
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כס ישראלאור
 כיון , כן אינו הדבר ובאמת ,הכבידות

 וטזה , היצר עליהן המשיכושבבחירתם
 מראין ולזאת , לפניהם כבד הדברנעשה
 , השערה חוט בבחונת אצלם שהיצה"רלהם

 : דמיונםהשך
 אצלם נעשה מהרגילם אשר צדיקיםרכלן

 לקבל סבורים , לתענוג יתישעבודתו
 כן אינו והדבר , הקלות בגדר רקשכר
 היות , נולד ומצדם שמגהירתםכיון

 מראים לזאת , מרובה ושכרם יחשבלכבידות
 : בהרלהם

 בהתבוננו , האדם לב יחרד מאודו23ה
 יודע מי , ותכונתו מצבו עלהיטב

 לבחינת לאהור לו יחשב בחינות אלפיםכמה
 עליו בבחירתו שהמשיך מפאת ,הקלות

 הרבה ויותר יתר וענשו , כנ"להכבידות
 נוכל הללו הדברים עפ"י , ידמה אשרמאת
 עתיד אתה ע"כ , כאבות להמשנה ציורלחת
 , האדם מצב כפי דין היינו , והשבון דיןליחן
 עליו המשיך לא אם מצבו שהיה מההשבון

 : הרבה עליו נקל הדבר והיה ,היצר

 המצות כח" שמגדיל מה לפ"ז3ב2ובא
 טמעט , הכבידות בחינתהיינו

 נגד תערך אחת ומצוה , העבירותבחינת
 במצרים לזאת , הלזו בבחינה עבירותכמה
 היו , ראש למעלה הכבידות בבחינתשהיה

 , ונפלאות לנסים וזכו נשגבהבמררגה
 מן גו' שועתם ותעל הכחוב מאמרהוא

 תפלתם נתקבלה מה מפני היינו ,העבודה
 מן היתה יען , נשאה מדרגה היאאשר

 , העבירות על באיכותן המצות ועלו ,העבודה
 : במספר מעטים שהיוהנם

 המסובב, הגאולה היא מצהו22ן14רן
 וזאת , סיכה השעבודמרור

 , למסובב קודמת הסיבה שבמעשה הגםמובן
 בתהילה , להיפך הוא הרבר בסיפוראכן

 מצה לזאת . סיבתה ואח"כ המסובבמספרין
 בבחינת היו במצרים והנה . מרורואה"ב

 נגר שגי בבית וכן , האבות נגדהככירות
 בחינה הדשות בחינות המה לזאת ,הראשון

 : ישנים נם חדשים זהו ,נעלה

 המוסרי לימור , נאמר אנחני 03וכבזאת
 ללטוד עצמה מפאת היאקלה

 , הנפש בהתפעלות סדורה, עתלפעמים
 בנתינת תכנס לזאת היא, חדשהאכן

 ושכרכם תרפוה ואל בה האחזו ,הכסידות
 , דברי הניעכם אם נא תודיעוני ,מרוכה

 ונפש הטוב כנפשכם טובה בשנהותתברכו
 : תר"ך עתה , ישראל דו"שידידכם

ט*
 מיראת הוץ שמים בירי הכי יי'יאמרו

 ורשות בדעת תלויה שהיא ,שסים
 ישראל ועתה הכתוב כמאסר , לקנותההאדם
 ליראה כ"אכו'

_ 
 בכהה לה עוז היראה

 פרץ יפיצו בל , התאוה עבותותלאסור
 בן על חיבה נורא מה , ואשםלחטוא
 כל את כמשפט יביא ד' כי ,תמותה
 מעשה כל את נשפע הכל דבר וסוף ,המפעל
 והשבון דין לתת נפקר דבר אין ,האדם
 , וסרים רעים בעונשים לו יעשה ידיווכגמול
 באנו בעידו הארם לב יתחמם י כי טובטה

 : - אחריתו לזכור היהנובחיים

 אחת - קנייתה ומה היראה היא מה"רעתן
 הנודעים ' הדברים הרחבת ,היא

 הגבה ונפש לגו" הנונע העונש יראת ,לכל
 בידיעתם לא אכן - תבל יסורי מכללמעלה
 ל"א( )דף בשבת רז"ל כמאמר , האדםיוסר
 שמא כו' לטיתה שדרכם רשעימ יודעיןי

 בפיהם ואחריהם ת"ל מהן היא שכוחההאמר
 בהתפעלות כהרחבה ורק , ע"ש סלהירצו
 , חושי בציורי הרעיון להרחיב , תיסדהנפשי
 למשוך , האברים ברגשת הנפשלעורר

בקיבה
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 ישראלאור58
 הנוי' עונשי , הנודעים דבריםבשיבה
 להאדם כ"א , יכךמו לזר לא אשרוהנפש
 יענש בעצמו הוא , העבירה העושהעצמו

 : מנהם כאין מרכעונש

 עיני לרבותינו טובה נחזיק -בזאת
 דבריהם הרחיבו אשר ,העדה

 , האבן לבב שרמת לפתה המוסי,בדברי
 ולהנות ללמוד , אבתריהן נעני טהואנן
 הסרטי בציורי , ותבונה לקח להוסיף ,בהן
 שטן באין , מיוחד בבית אחד לכלאשר
 הנצרכים האברים רגשת לתנועת , פגעואין

 : הלזה הגדוללעיון

י*
 בציפיתי לבבי ישמח יאיתי' כפיםמכתב

 ונפשי יחפצון, ה' קיבת צדקרודפי
 יעור ומה , חוצצת תאותי באין גילהתלבש
 לעצמינו לבבינו זה והיה יתן סי -שכלי
 התאוה שמנת נאין ה' ביראתלשמוח

_ 
 יחתו ואל המולה מקול יחרדואל

_ 
 יחזיקו

 המהיה המוסרי, לימוד הוא החייםבעץ
 : הרוגלת התאוות בכחות יטבע לכלהשכל

 חי כל בכדרו , י"יא חי חי המיפיליחיד
 חסרונותיו לירע ללב לשוס ,מרגיש

 לתיקונםלהשתוקק
_ 

 היצר ברעות יפול לא
 לקפח לסטים להיתן , ה' יראת עללהלעיג
 תאוה באין גס , יתיש מעבודתונפשות
מוצאת
_ 

 לשמים אשר החטאת את רואה עין
 סור למען במוסר להחזיק ואמר והלב ,יגיע

 לקרב יאמר ברוך לשמתם - סטהמשאול
 והשכר טועט העמל , ד' ליראתנפשות
 ככוכבים אשר הרבים ממצדיקיהרבה

 :יזהירו
 ואיננו מוסר בלסרו האדם לב יפולקפל

 טוצאת בנפשו רושם  יאין ,מתפעל

 דרכולשנות
 נגלה לא כי אם נאמנה ידע -

 רואות השכל עיני , הרושם בשרלעיני
 מרצעקכצות , הלימור בריבוי , העתיםברבות

 , יהפך אחר לאדם , הנעלמותהרשימתן
 אשר ויש הרבה, תפרוץ לבל נאסרהותאותו
 על , יה בהשקפה יעיד והנסוון ,תבטל
 יעלה שאת ביתר , כו' מעט אם מוטילומר
 : הנהגתו וכל ברעיונו גילו בניעל

 , חז"ל בדברי ס להעם ניכל הדביהוא
 היתה מה . וז"ל פ"ו נתן דר'באבות

 ארבעים בן אסרו , עקיבא ר' שלתהילתו
 אחת פעם , כלום שנה ולא היהשנה
 אבן חקק מי אמר , הבאר פי על עומדהיה
 עליה נופלים שתדהי המימ לו אמרו ,זו

 קורא אתה אי , עקיבא לו אמרו . יוםבכל
 9"ח ר"ע דן היה מיד , מים שחקואבנים
 ד"ת , הקשה את פסל רך מה ,בעצמו
 שיחקקו וכמה במה אחת על , כברזלשקשה
 ללמוד חור מיד , ודם בשר שהוא לביאת
 בתחילת עקיבא ר' כי , ע"ש כו'תורה
 אמר , אצלו מוצאת רושם באין ,לימורו
 הדבר סתירת לו והראו , לנפשונואש

 יראה לא אשר , האבן על המיםמשפיכת
 הטחקרים ועכ"ז , בהאבן השתנותמאוסה
 נעלם רושם נעשה כי גוזרים,בשכלם
 , האבן לחקיקת הסיכה היא , אנושימהרגש
 מהתקבצות , הימים ברבות המיםפריבוי

 : נרגשות הבליהרשימות
 טביעה נטבע לא אשר האדם -בנז~ורז

 חי ושכלו , התאות ברגשתמשזית
 האבן, בלב ולבו , ער לחיי לנפשו מנוחלבקש
 לשוד הוא , נפשו על ישפוך הרבהמים

 , יולרו בקרבו נעלמות ורשימות ,המוסרי
 התורה לימוד הוא , החיש לדרךלנהלהו
 חורה של ומצותיה , העולם כל כנגדהשקולה
 ומים , למים ומשולה h~D) פיחס)ירוקות
 לשמרו לבבו את יחקוק , האלההמתוקים
 : למוכה דרכו ולשנות רעמכל

הנה
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ל ישראלאור
יא

 איש , נ"י ורעיי ידידייכבוד
 ויקבלו , יהולל מהללולפי

 כנפשם יתיש ה' מאתברכהם
 .לטוב

 מאהבה הייצא ' מנייה תיכתת סיבההנה
 , אתכם להגכיח באתימסותרת,

 להתאמץ שתראו , הרמה כבודכם אתולזרז
 לחיק , וענינו שכלו לפי איש , עוזבכל
 והעיקר , ועוז תוקף בכל המוסיילימוד
 ישראל בית אשר , העם גרולי לבבלהטות
 יתנו שהמה , למשמעתם וסריס עליהםיצופו

 , ידם לאל יהיה אשר כפי , בזההשתדלותם
 לעשות , ליה לב תתנו אם הוא קלדבר
 מהם להשיג , האמת למען בהשכלהדבר

 את לזכות הדבר בעיניכם נא יקלשיל : והגונים ראויםמכתבים
 , ההזקה המלהמה אל לעוררם ,הרבים

 ולא תקום לא אשר , היצר מלחמתהיא
 התורה וכל , כראוי המוסרי לימוד בליתהיה

 מצות רק הוא , היראה זולתוהעבודה
 יה רוח לזאת אשר , מלומדהאנשים
 כו' חטאו שיראת כל חז"ל כמאמר' ,תהדפנו

 : מתקיימתחכמתו

 ללימוד הגדול ההכרח יבי1 לא מי ליאתאי
 הפרנסה אשר , אלה בעתותינוהמוסרי

 נמסוך ומי , מתמעטת והעבודהדחוקה
 לימוד לא אם , פרצותיה יגרור מי ,טרלה
 הנפש תחלואי כל המטהרת ,המוסרי

 : כראוי בה(מעמיקים
 רבה טצוה באתה אשר ' אשריכםקןז~לרצ

 היא גדולה מתנה , לידכםהלזו
 ותעשו נאהבה הקבעה , י~'ש ד'מאת
 ותקבלו , ותעצומות עוז בכל , הפיצהבנפש
 וכנפש כנפשותיכם ובבא בזה כולםשכר

 : ישראל טובתכם. דורשידידכם

יף
*

 טרם נדברנו אשר יבמי ומפאית באהנני
 בהמ"ד חיזוק ע"ד ולעורר ,נסיעתי

 אכן , טשלה עפר על אין , תורהלהרחיב
 כאשר , ראשיתה המוסר ולימוד היראהגם

 הלא זי"ע נפש נוחי רבותינוהאריכו
 לזאת , שוחרינו פסו מכרם ובאין ,בספריהם
 , החיים בעץ להחזיק , פשוטה ימינכםבהיות
 לתורה מקים להרחיב , לעולם וחיואכלו

 אחוזנה לתמוך , יד נא תנו ,ולהעודה
 אמריה תשח מעפר אשר , הנופלההצעירה
 : צר נמורם סמכוני נא ממכוני ,לאמר

 לבבו ינוע אשר , הלבב רך האישוןץיןץ
 , טהורה מנחה להביא שמהויסור

 הלבב בשבירת , יה"ש ד' אל נפשולשפוך
 כי ואדע ראש אשא אז יבזה, לאאשר
 להםיכ לבבו יכנע אז או , לצדק זרענשרש
 הצליח הלא , מעלליו וליישר דרכיומעט
- למענהו יקר פרי להוציאררכי  שמעו 
 להצליחכם , ד' אליכם וישמע לקולהנא
 ואל נא ותרו , לטובה תפנו אשרבכל

 כי , בהפרטים נא הקילו , המקח עלתעמדו
 וינזורו תדח:ון פן , וחלשים מועטיםדורשיו
-הלאה  

 וחזקו , כושלות ברכים אמצו
 בדרכיו ולהלוך ד' את ליראה , רפותידים

 : הימים כללמוב

 טובה לשנה הסכרכםידידכם
 ככבודדו"ש

ראיוני
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אור60
יב.

 . כו' תריך שנתמעמיל

 עלתה ולא עשו הרבה דבריוושלמירעי
 ויראתי , השט חילול וגרמו ,בידם

 ראויה שאינה באיצטלא , עצמי אתלהלביש
 עכ"ללי

_ 
 נפל כי , אתווכח דבריו סוף על

 גבית המוסר לימוד להחזיק העולםבטעות
 , הסידות למדת או מדרנה לאיזה , יזהמיוחד
 , המוסר לב"ע הולך אהד יראו כאשרבזאת
 מלאו אשר זה הוא מי , בעיניהם עליוירמזון
 על וידקדכן , במדרגה ולהחזיק לעשותלבו

 : ככה יעשה כזה האיש ,הנהגתו

 ולא מעלה זה אין הסבי, אחי כזלא
- הכרחי רקמדרגה  ההזלה לאיש 

 תהי' מרה אשר , ופשעים בעונותננוע
 בלימוד נפשו לשפוך שמה לילך ,באחרונה
 תכניע , מצרתו מעט הצילהו אולי ,המוסר
 ובאמת , לבו בדרך שובב ילך לבל , יצרומה
 כי , מכךמו כאן אין לח"ה, לחוש משםאין
 בשמירת יותר להחזיק , ח"ה שמירתגדר

 תאוה רק היא , למעטה לא , והמצוהההורה
 , חבריו עליו שילעגו רוצה אינו שהאדםמה

 : הצדק במעיל להלבישה טלפיהפושטת

 ישכח האדם אם ' ם דבר יוסיף ומה יתןמה
 תעלה איזה לחפש לבלאחריתו,

 , ובחליו הגופני בצרכי . כו' מעט אסלנפשו
 לאל יהי' אשר את , עוז בכל מחפשהאדם
 , ומחלתו ומרודו עניו מה להקל לכה"פ ,ידו

 החולה --- לנפשו כה האדם יעשה לאומדוע
 לפי אינס אשר , דברים עשות יתביישלא

 דברת על וישגיח יציחי לנפשו ומדוע ,כבודו
 מה מאומה יורעים אינם אשר ,האדם

 הוא_
 רעיונו בטרדת , האדם מיפול רקהוא

 אשר , הגופני צרכי להרבות , ראשלמעלה
 על להשגיח סבלי , האדם לב אתהטטטמ

 : הנצחיהכלירד

ישראל
 , במו"ס להעמוס בפיט ז יהאי6 היאאהת

 , המוסר לבית לילך הזק חוקלעשית
 שכעולם הרוחות וכל , ורוחו נפשולשפוך
 , יקרא הי אז , מזה מאומה אחור ינזרנולא
 אשר וכל , מאומה מרגיש שאינו ח"ו מתלא

 : בטהין יש יחובר החייםאל

.-. - -

יר*
 __ רקה .ב"ה

 . כרבה

 ידעת. כמשרמלפנים
-  אחזו איש כי 

 קדוש הקורא מקול ,פלצורז
 להתקרב פריה נשאה הלןו ההרדה .אלול

- ערכו לפי איש , ית"שלעבודהו  לא אכן 
 אשר להאיש אשר , הראשון מושכללפי
 תלושינו , ית"ש מעבודתו נתרחק השנהבכל
 רק אשר . הדין מאימת יותר והדאגההפחר
 מהפורענות התריס המה והמע"מהתורה
 , לטובה המעשה שינוי היתה,, ונהפוך ,ר"ל

 השנה כל אשר בהאיש , בכפליםהתראה
- בקדש דרכואחז * ערכך לפי   מהאיש 
4 נונה באין חשכים הלך השנה כלאשר  

 : ערכולפי
 הנה שונות ז הליה התחיפיתסיבת

 סיבת קוטב , ורוחניותגשמיות
 הן כל על השולט מההרגל הוא ,הגשמיות
 פשוטה הרוחניות סיבת , וכיוצא כו'לטוב
 רוח עלי ממשיך , בחטאו הארם כי ,היא

 , שכלו וסבלנל רוחו המעכר /הטומאה
 אלא עבירה עובר אדם אין חז"לכמאמר
 ננד היינו , שטות רוח בו נכנסהא"כ

 : השכלדרכי

 ראה , המוסרי בלימוד מעט שעמקדנתי
 לפניו עומדת , הרוחני סיבת כיבחוש

 לפי השכל תהלוכות ננד , לבו לטמטםלשטן
 התבל דרכי גם ובודאי ן כנ"ל אמונתויודעו

 לבד עתה ולזאת בדבר, שולטתוהיפוכה
סיבת
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אור
 האדם אשר , ההתדמות היא הגשמיותכינת
 כמעשה לעשות כקוף רק הואהעיקך

 : וכיוצא במלבושיםאחרים
 , היראים גיייי תסי ספי כאשי ,בזאת

 המשפט מאימת חידתםאשר
 בלב רושם ועשתה , פניהם עלהתראה
 יבואו מאין שורש אין אם , אחריהםהמרים
יילין  סיבה היא הרוחניות סיבת אבן 

- הראות לפי ,העקרית  האלול חרדת אשר 
 נפשים כאשר אכן - ר"ל נכבתהכמעט
 ונלבוש הנגאלות מלבושים שעה, לפימעלינו
 ולרתות לפחד יש כי בעליל נראה ,טהלצות
 מאת כפלים כפלי בכפלי , ערכו לפי כ"אעתה
- לפניםאשר - ובכלל   ? לעשות מה 

 : ותכונתו מצבו לפי איש המה רביםהפרטים

 במירנה גם ית"ש ה' עובד להיותי , יורנו הנסיון כי אם נייע נכליאכי
 ההתהפכות אכן המוסרי. לימוד בלי ,נשאה
 שמימי מוסר )אם . מומרי בלי למוםמרע
 לטוב והופכתו אדם של לבו המשברתכו'
 כמו היא הסוסיי( לימוד הוא היסודאם

- אוזן בלי ושמיעה עין בלי הראיהבקשת  
 הנוראים בימים אשר הפוסקים כתבוולזורע
 , בר"ח המשפט אל לבא ההכנה עת _הללו

 די אין אשר , יוהכ"פ על ההכנהוביותר
 את להכין , האדם לפני הגדול העסקבאר

 : בואו לפניעצמו
 ההבדל גודל את לתאר אפשר איכי

 כעולם ר"ל גדולות מפורענותלהנצל
 יוהכ"פ בחי' אצלו יגדיל כאשר ,האמיתי
 יקבע , התשובה במדרגת יותר גבוהמעט

 : היראים בספרי ללמוד ופזכ"א
- המפסיק ברזל לכותל יעשית מה4~23ן  ומעכרת המלפפת הטומאה רוח היאי 
 לתת , תושיה ידיו והעשינה לבלי , האדםרוח
 האדם דרכי להטיב , המוסר מלימודפרי

 ית"ש ד' אל הנפש לשפוךהיא - ייווני הנסיין 3ם אשי - היאאחת - . ית"ש לעבודתולקרבו

.לא'ישראל
 קטן חור לקוב הלזה מרכז א5 ,בעשרה
 הוא ונקלה קטן דבר , הלזה הברזלבכותל

 , ממקומו נודר איש כעת אנכירכ41י-טך : רבופרץ

)
 , יו"ד לזה להשיג בידי אין

 ולזרזכם , ככורכם את להזכיר הנניבזאת
 )שבת בידכם ועודכם ~ם מצוי אשרבעת
 ואולי כנ"ל, בעשרה להתאסף קנא(דף

 אשר , בל"נ ביחיד בתפילתי אנכי גםאבנה
 מעודי הסכנתי ולא , כו' ננ4 הרבה לפניהיא
 כעת לעשות לפני מה אבל ביה*דות,בזה

_ 
 : מוצש"ק . ישראלידידכם

סו.
 . טובה חתימה לגמר יתברכו כו' נבוד .ב"ה

 כאשר לעו, דברי ב-יאותי למצב ביאכל
 לשמחת זה בכל לכבודם,אסרתי

 לבנות הוסכם כי מכתב הגיעני כי ,לבבי
 נגיעה לא , לדידי גם נוגע הדבר אשר .כו'

 לכתוב בלבבי נתעורר - נפשיע רקגופנית
 : בעתו דגרבקצרה

 , החטא עזיבת ,.~ftWL , התשובה ימי יסורהז
 שביוהכ"פ העבודות מכל הקשה והיא'

 אשר , גזל עון היא מכל והכבידה ,הבעל"ט
 , גזל בראש מקמרג מי עונות מלאהקופה
 , לכה"פ תשובה לעשנה לחפש צריךוהאדם
 הנושא לפי והוא , חמור היותרבחלק
 , המור יתר הוא מעכירה להשמר האדםלפני שי מה כל הוא הנושא לפי ,והנשוא
 דף מנחות ז"ל כמאמרם , יותר גדולוענשו
 של מעונשו יותר לבן של עונשו קשהט"ג

 ע"ש כו'תכלת
-  יותר קשה הנשוא לפי 

 : כו' מהעניגזל
_ 

 דרך למצוא האים זיפני כבד מאיירכסה
 בעון אשר כף בושה לאותה ואויבזה,

גדול
א___ - א ש א
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 ישרט/"או2"
 מה חלק לכדל'פ האדם יקיים לא , כזהגדול

 טוב מה לזאת , העתיד על נטורהבקבלה
 אשר , גזל השש תישן לפנינו באאשר
 הנושא מצר , ביחד הענינים ב' בונקבצו
 ומצד , כו' הבית בנין כו' היא קשהלא

 ברצונו יהי' אשר אחד גם ימצא אוליהנשוא
 חלילה בידו יעלה ולא , כו' נפשולשפוך

- כו' היו אםבשלימות  בזה לפמור אין 
 לחפש ההכרח , וענינו מצבו לפי כ"ארק

 , מא הו עזיבת קנלת לקיים איך ,דרכים
 לפי המיון היותר בחלק לכה"ק נזלבעון

 : כנ"ל והנשואהנושא

 תורה ביטול כמו , עכץת בשאריו23ן
 ונשובה בשערי כטבואר . מכלהחמורה

 חמור היותיי חלק אשר , ע"ש הספריבשם
 , והנשוא הנושא לפי הוא , הלזה גדולבעל
 ללמוד להאדם ני שיותר מה כל הנושאלפי
 עת המצב לפי , כף בשבת כסו העתלפי

- גדול יותר העונש כו'הפנויה  הנשוא לפי 
 , למעשה להאדם הנצרך הלימוד ביטולעונש
 לידע או , לעשתו איך מזה בעצמו לידעאם
 איך ממנו מבדול לשאול איך זה ידיעל

 זה והמצוה התורה בכל וכן , כו'לעשות
 , והמצוה התורה ביטול פרט לכלהכלל
 יענש , תעשה ואל בשב אם במעשהאם

 נקל שיותר מה אכן , עליהם בעברוהאדם
 : ויותר יותר יענש , לקיים האדםלפני

 צרייוה14דמ
 קבלה לעשות ררכין לחפש

 , עניניו פרטי בכל כמעט ,הזקה
 בכל לפניו נקל אשר את לכה"פלהשמר
 אשר דרר יש ובזה , והמצוה התורהפרטי
 , עונותיו חלקי ברוב התשובה מצותיקיים
 אחר הולכים אינם בהעונות הריבויכי

-הכמות - המנין לפי   , האיכות לפי רק 
 מה היינו פ"ג( תשובה דף רטבים)עי'
 המור אחת עבירה , לקיים האדם לפנישנקל
 וכן , לפניו כבד אשר עבירות מכמהיותר

 הנקל מסנה קטן חלק עצמה עבירהבאחזה

 ועונביה חמור יותר , לקיים האדםלפני
 אשר בהעבירה אשר חלקים מהרבהגדול

 : לקייםכבד

 מאיד נק5 י התיפה ייטוס במציתכנמו
 , גדול שכחן H1hW סי נםלאדם

 זארגאן לשון על פעמים הרבהלחזור
 בנם' לימודו לאט לאט שפראך()מוטטער
 ב5י - לבר השכל ודיעת רק כמעט ,וכיוצא
 בהם ולחשוב , כנ"ל והאמורא התנאידיעת
 ישבו בעת , נקי במכרם בשוק הילוכובעת
 , כנ"ל עסקו באמצע כלעט וגם , כו'בעגלה
 מהאיש , סוחר לאיש יותר נקל זהודבר
 בידו עתותיו אין אשר , רמזורה עלהיושב
 יבטלנו לא למען , כע"פ לידע הרבהלחזור
 איש כן לא . "עקרית מלימודוהרבה
 על פעמים איזה רק יחזור אם אשר ,הסוהר
 כמעט , לפניו הפנויה בשעה בלמדוהדף
 פעמים כסה לחזור לפניו היוםרוב

 :בסהשבתו

 אשר , הלזה הגדולי בדבר מאוד להתחזק הטרוד אישןפוריך

 גי
 מאור היא

 שיה" לראות , הדעת( )מהשבת היעקרילפי
 לפניונקל

 נם;
 ואל , )המעשה( הפר~קטיש

 לאט 1 היא כבידה כי יצרו בשמותיפתה
 בלשון תורה , בע"פ לירע יראהלאט

 מאור נקל הוא אשר , התורה שכלזארגאן
 טרוד לאיש וביותר , גדול לשכחןגם

 בהם לחזור כידו עתותיואשר
 : העצומה פרדתו לפי גם ,נמהשבתו

 המיבנים ' ךסיסי ספרי ע"י יימוטלהכמוב
 לעשות , תורה ביטול עוןבגודל

 בטל נדול זמן לילך לבלי , בנפשוחיזוק
- האדם היי היא אשר ,מהתורה  ידידם 

*ישראל  : תרל"ז תשרי ח' אור 
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לב ישראלאור
מז*

 רעיוני , היקנה ימי איי ,עה יבאו
 לב לתת לפני כבד , מסודריםבלתי

 אשר היצר לבער , ככילה בשאלהלהטיב
 , במלחמה סדר אין , מלחמתו ללחוםנוצרנו
 מצוא-ימים בעת במוסר הרבות במחון,ואין

 הפוסקים מספרי שומה לההמקודשים
 לחיים אם למשפט מעותד האדםבהיות

- :כו'  לא אם , אדוניו אל העבד יתרצהי21כפה 
 לא האלהים אשר , נשברבלב

 אם - הע"ש לד' הנפש בשפיכת ,היראים בספרי הגדולה שקידה ממקור הנודע ,תבזה
 ימי עבור לאחר גם , וחי האדם יעשהכה

 חיוב - ירופקו המוסר רשמי עוד ,המשפט
 באין בה להחזיק , נלבב בלב תבערלימודה
 : טובה לשנה המברכם ידידם -רפיון

 , האש מיסוד הרבה בקיבה הסחייקרב2ר
 ע"י אך , ניכר אינו האש כיהגם

 אין כי הנם ותתלהב,כן תתלקח אשניצוץ
 כי התקוה בכ"ז בדברים, להאריך עתהמצבי

 אשר 4עע , ויתעוררו יזכירו , קצריםבדברים
 כמח אשר , מכבר כבודכם לפנידרשתי
 לבית לילך , לבבם בעומק הדבריםנכנסו
 טומר ללמוד , בעשי"ת ובפרטהמוסר

 יותר אשר התפילה ונם , הנפשבהתפעלות
 בצבור כאן ח' תענית )ע" בעשרהטוב
 כל על העגכרו הפנימי וההתעוררותוכו'(

 :ההתנגדות
-  

....................

י*יי
 אחר ועניניו תהלוכתו להיות האיםגרר

 , ומזגם טבעם אחר תהלוכתם אשרחיים בעלי מן נבדל ובזאת , הנכוןהשכל
 אחר הלוך לבלי , היצר כבישת הואוזה

 בכול האדם כי , ח"ו רע אם הטבענטית
 כרצון אבריו על לפילוט שכלובממשלת
 ז"ל כמאמרם , גבורתו הוא וזהחכמתו,
 ב' בזה ויש , יצרו את , הכובש גבוראיזהו
 , רע עשות לנלי טבעו לעצור הצו ,בחינות
 והבחינה , הטוב לעשות טבעו להפוךוהב'
 יותר כבד כי , הראשונה מן קשההב'

 , טבעו בעד מלעצור , טבעו אתלשנות
 להיות בתחילה , בהדרגה לילך צריךוהאדם
 עשה ואב"כ , הא' הבאינה היא , טרעסר

 : הב' הבחינה היאטוב

 הוי פ"ב באבנם המשנה לבאר ישו21זה
 , שכרה כנגד מצוה הפסדמחשב

 לכאורה אשר , הפסידה כנגד עבירהושכר
 יענש ענש המצוה מניעת על גם הלאיפלא
 במנחות ז"ל כמאמרם בעוה"* אם ,האדם
 , אעשה ענשינן רתחא דאינא בזמן מ"אדף
 נם הכתוב כמאסר , הנצחי בעולםאם

 , משתית לבעל הוא אח במלאכתומתרפה
 , שכר קבול יש הרע מניעת עלוגם

 ולא ישב , לים דף בקירושין ז"לכמאמרם
 , מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירהעבר
 מצוה על לחשוב , המשנה חלקף למהוא"כ

 : עונשה עבירה ועלשכרה
_ 

 אחיה שהמשנה לימי יש הנ"ל עפ"י-כ2י
 נודע כי , הגמולה הבחינה אחד בכלו
 שכרה יוגרל המצוה צער נודל לפיכי

 , אכרא צערא לפום , באבות ז"לכמאמרם
 יוגדל המצוה עשית צער תקטן אשרוכל
 דת במנחות ז"ל כמאמרם , בימולהעונש
 של מעונשה יותר לבן של עונשה -קשהמ"ג

 קטנה הלבן הנחת צער להיות , כו'תכלת
 וכן ) בדמים היקחה התבלת הנחתמצער
 מניעת צער תקטן אשר כל , העבירהלענין
 , עשיתה עונש יוגדל כן , העבירהעשית
 מן לפרוש האדם לפני יקשה אשרוכל

 יצרו יכבוש אם שכרה תונדל כן ,העכירה
וש -- . בתאותו להתגאללבל
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 ישראלאחי
 בחינה בערך , בעשיתההעונש תגיי ' הא' הבהינה טמע במייוהנה

 לה להיותה , טוב עשה טניערג עונשהב'
 שכר להיפך, הוא וכשכר השנ.ה.ככהינה
 משכר נדלה , הטוב עשית היא הב'הבהינה
 קשה להיותה , הרע טניעת הא'בהינה
 , אחת בכל המשנה אחזה ולזה , הא'מנה.נה
 בעשיית היינו , מחברתה גדול היותרהדבר
 , הגבוה במדרגה להיותה שכרההמציה
 הנבוה המדרגה היא העונש הרעובעשה
 : בעונש וכן בשכר סדרנות ב' ישנוולפיז

 , יולד לעמל אדם כי - נודע -לאדננזארנ
 והחובה , מצוה מלחטתללחום

 לשמור רק לא , ד' בעבודת להתיגעעליו
 קצת שהוא ומה , מעצמו מנירי שטבעומה

 האדם אין האופן בזה כי , להזניחכבידות
 ויוכל , שלה עושה הטבע רק ה'עובד
 יתן לא כאשר , עול פורק הלילהלהקרא
 לשמור רק , ית"ש ד' לעבודת יגיעהשום
 היסוד הוא וזאת , עול עליו כראיןמה

 לשמור , ית"ש לבוראו האדםמעבודת
 לא אם כי , הפץ לבו שאין מה גם ,ולעשות
 רצון ננד לעשות , ונפשו לבו האדםישים
 שבתורה עכירות לכל עלול הוא הרי ,לבבו
 מצר עליהן עובר שאינו אותן גם ,ר"ל

 : וטבעוהרגילו

 צרדית מסיבות מתחלפים והמבע ההרנלכי
 , לזו המנגד אחר כח יאלצםכאשר

 הרגילו מצד כלימודו המתמיד האישכדוטה
 , לכסף המשתוקק נסתר כח לו ויש ,וטבעו
 , לזה דרך לו אין כי יען ן ניכר אינווהכח
 המסחור, דרך אינו ותהלוכתו מצבובי
 להכח אין ממילא , מימיו כסף ראהולא
 כל שנאדם הכחות כי , להאחז במהנושא
 , להאחז במה חושי דבר להם שאיןזמן

 יראו בל , הנפש בפנימיות הטהנכתרים
 : נודעו בל נםהחוצה

 יאחוז שיצטיר פזבה אייה יהיה כאשיאכי
 וכיוצא ביתו לטרף במסחור טהי

 עד , הכסף בקמת הלזה כח להתפרץיוכל
 הכח מחמת לנהרי תלמודו כטעט יזניחאשר
 בשום עצמו על מאמין הי' לא אשר ,הלזה
 לימודו, כך כל שיזניח להיות יוכל איךאופן
 , שכאדם הטובים והענינים הכחות בכלוכן
 אשר מתנגדים טכחות סופרים להיותיוכלו
 כל להצר בחזקה יתעוררו קטנהבסיבה

 : מובנתח
 אשר הרגילות העבייית אם גםלזאת

 יעוררו לא . ר"ל בהיתרנעשים
 שמים יראת בלימוד לעסוק הארם נפשאת

 , יהיו הרבה כי ההשך ימי אחריתי)לזכור
 בעינשים יענש ענש , בפרט עבירה כלועל
 האומר כל , ז"ל כמאמרם ר"ל ומריםקשים
 מאריך אלא חיוהי יוהרו הוא ותרןהקב"ה
 תגדל כטה עד יודע ומי , ד.ליה וגביאפו

 האדם רק יסבול לא אחר שום אשרהעונש
 נעשים להיותם העבירות(  העושהלבדו
 : בהם האדם מרגיש ואין רואה אין .כהיתר

 בהתבוננו , להאדם לעורר יו.ל זה-דש
 עם אשר העתים ומקוי הזמן חלופיי
 וליפול להשתנות הטבע יוכל קמןדבר

 בתקפו עדן ההרגש אשר , רמותכעבירות
 , פניו על מרחפת ויראתם , המה עבירותכי

 לעסוק לעצמו רפואה האדם יקדיםלזאת
 את ולעורר להעיר והמוסר היראהבלימוד

 : רצונו נגד לעשות שיוכלרוחו
; - ד ר

יח.
 בהיות נדברנו אשר . כברי עי איפיףמה

 והוא . אצליכת"ר
-  

 עדם המעשה
 קנית . למעשה קודם הלימוד .למחשבה
 בדרכי להכנס הפתח הוא 1 הלימודדרכי

 ננעלו התימור התימת מעת . ית"שעבורינו
 הקדש מכתבי ולהורות להבין ההורהדרכי
 התלמוד אל ורק 1 מסיני המכורות המדותעפ"י

עינינו
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לנ 'שראלאת4
 . ודרגיו 41 תורת ממנה לשאוב צופיותעינינו
 רק בידו אין . בענקים הנדול האדםונם

 התלמוד ועל . סתרה העלוטות ולגלועלחפש
 - : מאומה לגרוע ואין להוסיףאין

 מקרא בחינת כמו ןצל34ו התלמורלז4ורצ
 אצלינו המקיא ולימוד . חז"לבימי

 לליטוד ע"י לבא חז"ל בימי א"ב בתםכסו
 ראשונים הפוסקים גדולי וספרי .התלמוד
 בימי משנה בהינת כמו הוא .ואחרונים

 ומוכשר הראוי האדם ביד אשר .חז"ל
 הרצוים תנאים ע"פ ולשנות לחלוק .לכך

 ואולי , עליו לסמוך פוסק ימצא אםלהכריע
 ופלינ תנא רב כטו לחלוק גם נדוףלאדם
-כו'  

 בתלמוד הנוראה הבקיאות ואחר
 בגדולי הנכונה והיריעה . כו' וירושלמיבבלי

 על התוס' לימוד ויריעת . כו'הפוסקים
 )היא התלמוד ללימוד האדם יבא אז .כולנה
 העיון הוא הזיל( בימי התלסוד כח"כמו
 בפרטיו התלמוד יסודות לשאובהנכון

 וזה . כדת ולהורות ולהבין המפוזריםממקומות
 )היא במקרא הנקנה אמת תורת בחינתהוא

 ובמשנה כו'( וירושלמי בש"חהבקיאות
 הראשונים גדולי בחבורי הידיעה)היא

 . ת"ח שימוש היא וזאת כו'(והאחרונים
 : ע"ה זה הרי ת"ח שיטש ולא ושנהוקיא

_ 
 וההתבוננות . השכל חידוד אלה כל ל"ן

 . הנטיה דרכי לידע המדותדרכי
 היא ד' ויראת . דרכו ישר השכל ילךלמען
 בתורת להעמיק . היגיעה עול לקבל .אוצרו
 ובפלפול הברים בדבוק גם . יתישה'

 ידע . כםי"ב יך עלם ד' כרוך"רצה : ונחת בשובההתלמידים
 ועל . הטבעו מה על דרכוויבין

 השי"ת יתן . ומאוויו רעיוניו דלתי יסובומה
 ונפש הטוב כנפשו אדרת לגפןייעלה

 : ישראל ידירו .תדרשנו

ךן4י

ים*
 . Dfn ה;';;' מ הא יא מןיקרתי

 על השבתי לא כי . הכבוד ספנילאתר
 תשוקתו אומץ ראיוני . הקודמיםמכתביו
 הכתוב כמאסר עסו והדין . אתילהתראות

- : חכמהבישישים  
 הטה והמדעים ההכמות . שיחתיו14כ1רש

 )חינוך ופראקטיק )עיון(.טעהארי
 הכופת עודתם אשר החכמות .המעשה(
 אשד את אולם . העיון בהם היסורוהראיות
 היסוד . הנכונה ההשערה תחת רקנופלים
 אינה )עיון( הטעהארי . המעשה חינוךבהם
 . ט' הדש קנקן יש כי השנים תחתנופלת
 חלוש מזקן . יותר תברר הימים .צעירושכל
 )חינוך הפיאקטיק אכן . והחביבההדעת

 . תתחנן ובזקנה יבואו בימים .המעשה(
 הנכונה ההשעיה על נופל חכמה( )שםתבונה
- : כו' בישישים הכתוב אמרלזה  
 . )הטעהארי( הוא השוד התורה לשייוהנה

 . הישר והעיון והבקיאותהחריפות
 ההוכחות בדרכי אופניו ער דברלברר

 . ותהלוכותיה התירה דרכי לרגליוהראיות
 והאחרונים הראשונים גדולי הורונו אשרכפי
 השור . הסדות ודיכי המוסרי אכן .497
- הפראקטיקבהם  שואל כת"ר ובזאת 
4 מנגד נצב ואנכי כהוגןממני  מה 

 ? ולמהזה
 במיסרי . דברתי אשר הדבר הואורננן

 . הפראקטיק בהם היסוד המדותודרכי
 . חלדו בשי הומכן אשר פרטי איש)נסיון
 גדול אדם לפני למוסרים כבושה דרךאין

 כל כי . חלילה להפסד קרוב וכמעטכם"ב(
 בפני עולם הוא גדול אדם ובפרטאדם
 . כו' ש:* נפש כתת כוחותיו לפיעצמו
 : כו' ענינו מצב כו' והתפעלותו מדותיותכונת
 הפראקםיק אשר הנוף כפיאת ביבידיתנה

 טפראקטיום הנולדה . למאורגדלה
חכמת

www.daat.ac.il   *   דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ישראלאור66
 הרפואה חכמת הנפלאה המעהאריחבטת
 אשר . אצלינו הנפש ברפואת אכן .הרחבה
 לידע לרעהו מאיש פראקטיש בהםאין

 לשואל להשיב תמצא מאין החכמה .ולדצדיע
 במעונו שקוט כת"ר נא יהי אופניו.על

 . כו' אי"ה להיות בדעתי אנכי . נפערכמנוחת
 בדבר רעיונינו לשום בלו"נ אי"ה נתראהאז

 עיוניו צפונה מה על . ומאורו כת"רתהלוכות
 דרכיו לפי . והמרות המומרי תהלוכותבדבר
 וה' . הנכוחה השערה לפי לטוב הזמןודרכי
 ידידו ומטיב. לטוב כעזרתינו יהיהיתיש

 : ישראלדו"ש

וש
ע8*

 נכון שבט כיב מן כת"י מכתבהכעשת
 . לבתרו להשיב נחוץ אנכי * הגיעני)
 המוסרי תהלוכות בדרכי כי כתבתיכבר
 כמו בזה נכון גדר לתת ואין הפראקטיש.השוד

 כמחב. גדול לאדם ובפרט . הבסחרבתהלוכות
 ח"ו( להפסד קרוב )ואולי למאוד הדברכבד

 לבב במשכיות ינקרו אשר רעע בזהלכתוב
 לרמות אין . הארם נפש בכחותיבכלל : פרטיאיש
 בדבר אשר יש . למילתאמילתא

אהד
 נקי

 לפניו כבד ואקר ובדבר . לפניו
 ההכרח הקשה ובדבר , להש'נוהרכה

 . ועידן זמן ברוב ולהשיגו 1 בנחתלהתגולל
 כחות ב' והן . בטהרה להשיגו התשוקהעם

 * בשניהם לנגוע האדם צריך אשר .טתננדות

 . המלאכה תתרפה התשוקה יחדל אםכי
 . אץ להיות ביותר התשוקה תחזקואם

 . חלילה פרי תשא ולא העבודה כמעטתשבת
 יבין . עצמו על המשקיף הנלבבהאדם
- : מוגבל גדר נלי ביניהס לתוך איךבכלל  

 לנמש ניב"

 לימור כמעט כי יורנו הפראקטישכך(
 לפרישות. המתנגד דעלמא במילי תלויהסדות
 המדות מחיפוש אשר הסיבה זאת)אולי
 אשר כוי בטל לילך מכלי החיוב אצלונרפה

 : בטכתבו( כת"רזכר

 . לכת"ר לכתוב הדבר לפני כבי כיו4לכ2
 בכ"ז . דברי בראשית הזכרתיכאשר

 וכאשר הלימור הישד . בקציהאדברה
 כקיאתו המרכז לתור . פה בהיותוהזכרתיו
 חז"ל דברי סכל סברא כל לבררהנפלאה
 ונם . הדעת תקיפת עם . המחבריםוגדולי
 שמירת וגם . מוגבל ונדר יסוד בליבזה

 ולישן לאכול רק הפלגה )בליהבריאות
 בכתיבת העולם דרכי לעזוב בלי וגםכראוי(

 הדין עיון בכ"ז )אכן כנהוג.התשובות
 : ית"ש( ד' לדרכיכראוי

 ועיון . הפרישתן במיסרי מעט העייזגם
 המתנגדים . דעלסא מילי בדרךהמדות

 תתן הזמן אריכות . מוגבל נדר בלי לזהזה
- להקימם איך כת"ר לפניעוזה  לחזות 

 בעין תהלוכותיהם ודרכי אדם בניבמתת
 באורך ואז . בפרט מדותיו על ולתור .יפה
 בהנונע עמלו יסור יפנה מה אל יראההזסן
 . וסטיב למוב התועלת הצטרכות לפילמדות

 : כו' עיונו מעטישים
,ן
 תהלוכות נחכמת עיונו מעט ישיםרבכלל

 את יזכה כמה . אדם בניעם
 . זולתו על להשפיע ידו תמצא למעןארחו

 והמניעות . זו למדרגה אותו המגיעותהמינות
 ממנה אותוהמונעות

_ 
 הלימוד היסוד ועכ"ז

 סבני בכשרוניו המצויין ימים עול איש .כו'
 בגוברין לגבר להתחשב עליו החובה .גילו
 להשפיע לבבו את ימצא למען . אחדטצד

 טצד עצמו את להחזיק וביותר .להועיל
 טוכשר להיות למתלמד . ימים לצעיראחר
 לכן והזמן העת לפי לרבים להועיללעתיד
 למעט וכן . קפדנות שום כלי והעיקר .כו'

 את ולהרגיל . דעתו על מלעמורבדעתנות
עצמו
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ר ישראלאור
 בעז"ה פרט תתן הזמן אשר בנחתעצת

 ישרתי דו"שידידו

כא.
 נפלסתי מאוד מהשעירי

 אלי. מכתבכםמניעת
 עמכם הטרחתי אשר למעשה. טהלשודטאומה
 כי ידעתם ואתם . אצליכמ הוא איךהרבה
 הנצרך הדבר את לתקוע . ע"ז הומהלבי
 מכנר . ד' יראי בלב למעשה הלימור .הלזה
 מזה להודיעני . נ"י ר"ג ידידי סאתדרשתי
 . עשו הסכלתם עתה . מאומה ענניולא
 להשיבני לפניכם שטוחה בקשתיוכעת

 . היטב באר הדבר את החוזרתבפאסה
 למצות לידע נצרך הנראה לפי כיאודיעכם
 ואציג דעה מיורה הי' איזה אבידההשבת

 : כו' כו' לדוגמא אחדדבר

 שלשמירת . עמכם רביתי ,אשי היברהוא
 הוא אשר . מרע סור להיותהדין

 לראות צריך . ה' בעבודת הקודםהחיוב
 דאפשר טאי ולתקן . דאפשר מאילידע

 בחבלי נלכד לא אשר עד .בהקדם
 בכל ע"ז מתפללים אנחנו אשרהנסיונות.

 ואנחנו . ד' מאת לבקש פנינו נעיז איך .סם
 המיועדים המכעשוילות. להסיר ניגע לאבעצמינו
 שתלמוד . טמעשה התלמוד גדולתעיקם הוא ,ה אשר . למעשה ליסוד וללמדללסור
 להאריך היה מהראוי טעשה. לידימביא
 . המוקדם בפאסט לסכתכם אייחל אכן .יותר
 ויהי' שבו השגיאות ותקנו במכתבידקרגן
 טצפה ידידכם וכנפש כנפשיכם עטכם.אלהים

 : נ"י מהרז"ו בחרב ישראל .למכהכם

כב.
 . כעת הגיעני דנא חודש מן כת"נמנתב
 : כמבוקשתו אליו לכתוב נוצץוהנני
 להטותה , ברות מושל להיות האדם כלזדן

 טצבו רוח ישאנו אשר אללחפצו
-  כי ית"ש עבודתו על להתמרטר לעצבאם 

- חפשי במתים כי .חלפה  למנוחת אם 
 לדרכו הולך ישר א"1 על , הנפשהשקטת
 אנוש כל תקות זה אשר , הנצחי שלמוולבית
 שנת ומתוקה תכליתו פרי וזה , האדמהע"פ

 לאשר החזקים חז"ל דברי לולי , כו'העובד
 , נותן הדעת ה" , הורונו אשר כל אתולקיים
 אושר חיי הטבעי חפץ נגד נצב בצורלהיות
 , הנעלה אדם פרידת על מלהתאונןהעוה"ז
- בידורכושו  אם מלחמתו אחרית יודע ומי 
 חיהיה

_ 
 למצוא להלך חז"ל דברי אחר אכן

- : בלב ויגון דאגה להקים א.ך ,דרך  
- ומז ,חפץ ילכל ז עת לכלרלז4פרן  כעת 

 בארץ נראתה הלזו המחלהאשר
- בפה גםר"ל  שכל וזה , האדם תורת זאת 
 מה כי , מאוסה ממנה לפחוד לבלי ,הישר
 יודע מי כי , האופנים בכל האדם הייהוא
 את ההנהנת לשמור וגם , דרכו ינשראם
 לאור אשר , הרופאים הכמי יורונואשר

 חיי על ולהקים , הדת עפ"י נם נלךדבריהם
- ומטיב לטובעוה"ז  בשים הורנו והנסיון 
 כי , למאוד הטחלה ר"ל גברה אשרחולפים

 הנהנת עול לסבול שכסו נשא אשרכל
 , ככסיל ולא כחכם כו' באכילתוהרופאים

 כאורר ולזאת , ר"ל ומחלה נגע בו נראהלא
 בעת הדין עפ"י נשתנה הדת הנהנתכל
-הלזו  בימים במרירות לרבות אין 

 בחדוה ה' 4עע ולעבוד לשמור ועת ,הקדושימ
 ש להתאונן ואין לדאוג אין כן , הטעוזזהיא
WD)ההבל היי מצרתה נפטרה כי , יקרה , 
- תנצב"ה הנכוחה דרכה למחוזלבוא  ינחם 
 ברכוש תתברכו , כו' כבוד את יתישד'

 ש ושלום חיים שנות וברכהמז"ט

 עלעליכם
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 . הקדושה בכת"י טצאתי זהגם

כג.
 רככן ןתט חפכס מ6י ן ל6 י" ס3תבנמ

 כעל נו' דמ:וכס יומי נכס)יוככ"ס
 ימים ועלוס קבעוס ממרח )מכס . נו' כסט

 רל6 ה6 )סכי; וי0 . טיס ומן6ה נססטוניס
1hnDמסורים כמו ככוסחת נס , b~o סכ6 גס 
 גכוריס מסרם החשלה כמ6ננר . ננוף גסהיה
 כסקיס )המכיר ים הענין . כו' ורכיםט'

 כניו מס ניסכי , כ"ס דף מו"ק 3נמ' י")מלמרס
 מפכי . כו' קטכיס כססן מהין 6ןס 0)ונגוחיו
 ויק . כו' כסך 6ןט ט) וסת6ב) ככס0)6

 מלנר כהקרס מדם, כגנך סמדס)ססכיר
 חולס סקכ"ס כמנחן . s~an חכ5יס3י5קוט
 כו' העולס נוסכי 1כ5 כו' סוגך קולו היש5יסר"5
 סוס ססכנון קו) מס OD53 ("6 56)נחקג15
 33יה 15 ים טוכס חמוס 656 כו' 6"5 כו'ססנוצגו
 . יתן לעננו עז; ו' סג6מר )ענו וגומנס כו'גנזיו
 טחו 06 יברך ד' כו' עח ו' ו6ננלו כולסעכו

 רמס 0כפ' מה כקלים הןכן 3ס:כיר .כפלוס
 סמקיס 6ת כו' וזכרת O"Dt הסכועותגמנ
 : וסתות 3פסמ ו5ח , סקס.
 ןף כתימוכין הפ)וגח6 נוןע כי העכיןרעל

 65דס גו נות מ: . ומס 3"ט סגי;י"ג
 15 כום וגננרו כננו . ככרס נוס65 יוהד0גכר6
 D~O כי . כו' ממכנריו ימר גכר6 ס)6)6דס

 ננ5ךיק 6ס הרכס ריוח יס ה6ןססככרי6ח
 עינינו כיסר ):נ"וך נכוי ססיזק 6כן .מעביו
 )סי 6731ח , כעיירות גכס)יס הרש כירו16ת
 כן , כו' גכר6 ס65 )6דס 15 כוח ס6דססכ5
 תרי"ג 5קייס מד"ס, 3רי6ס סיס תורסכמחן
 ועוננת 6כן . סכין )מהן טרוך 6י; 6סכמטס
 ע) 5סעכס , מכוי כהדק סחורס 3קג5חזס

 65 כוככיס העוכרי 5;6ת , (nhr גדודהתורס
 , 3הוס סככו יסרך) ורק , נסכגס )סכגס157
 ר5ון 5קייס , גו'( חומת נ"מ לף סכה)מ"
 ס6דס 3כיי6ת ית"ס ר5וכו סייס כננו ,ססי"ת

 : ככ"ל ניכלנו נגרשסין

 , כעוסק וגס הקמי נטפס סרס כע1נסיסרמונה
  כפרפרם טיכס יס  טוס"ו ס5עוכקי656

  ברזל הקטם. ב'  סיספ וביללופ בפספס1"ל
 וסעיקר .  כו' בסס  לפלופ  יכול  תילו כו'ססלוס
 מסורעגוח סו6  כוכבים תפוכרי  מפתרומה

 , כמסרס עלג נכנס פיכו עוס"נ כי ,העוסקן
 , התורס "0 יתרעל  סיכלו  ספפו כחסר5ן6ת
 סימלו ,  בסלוס עמו 6ת יגרך ד' כו)סעט

 : שפוסטשפורענות

 .  ס~יס סני ימיולואות
 5סמ1מ מקיס 6יו ן

 ורק ס0ורס, קכ05 ע13035עות
 06  ופסית וסננר0 כס כ0'כ )כז , חוקהו6

 נוחן ססכ5 ומוכוח  בפממ מפליט כו'סהסים
 רו5ס סס6דס מס dr31 - כינס פללפלווח
  ככל 5פי כי , גופכיח תלוה רק סי6)מיוח
 טופ ויותר , נברי  סל% למרם לו כיסס%רויסי
 6כן , כעכירות עוד יקו)ק) 65 )ננטן ח"ו)מוס
 סעכר  לתקן . סתיים  לרנון בסכל  גם מסוסיס
 כסר 63וס 6כן . כחייס רס  ופלס 6ין6סר
 ח"ו ממוח  בספכיס  וכן , בפבירוס  לכסלט)6
  ר51ס  יסי"פ 6כן , ס6גוסי סכ5 )סי טו3יותר
ottnsסל, לו לוס כי  סוס , כסרס  סבר% כינו 
 , כסר olh  פל  לבכוס ופילוס  ולזקתכברק,
 "דס ט5 3כס כס65 , ננדח כגנך המרסוגסו
  ח"ו  מסיס  בניו , סיקוסי  סכל חטר והוך ,כסל

 : ס6כוסי סכ5 )פי 5סס )טוב קטכיסככהס

 6ינגס ho(nl' סכ) וסי נס יפייסלהנה
 כיסורין נס ננמויכ ס6דס כי ,טוכס

 ננ6ננרס זמו ר3ס והנסיון , התורס ספירתע)
sffr  ולוית כנ"ל, ינהר כו'  טדי כו' לעכ מ' דף 3"כ

 , ית"ס בר'  סעי 5סננדכק )גפסי הנס3פוריס
 כי , כנופכי הדבק  16 , סירם במיי  רלייףכי

 )6 )סננמ51ע 6כ5 , )מקוד גך5ה סחייסח6וח
 , דייקת )לכיס יוקע ועפר סק ;סו , כאכ גסהוי
 סי% בפגילס  ספליט  בסורים  nhrll ,  לכולנ(65

 רק 3חנוכס "כ) . גופני ס" וכמסקסלפסי,
)ס))
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 לה. ישראלאור
 6ותס כוכםיס סיו כי , נפטי סי6 ,לס%

 : כף5לענדים
---

כי*
 אדמו"ר של מרבו הם האלו מכתביםשני

 מכובד ה' קרוש ההסיד הגאון כיק .זצוק"ל
 אשר זצוק"ל. מסאלאנט זונדיל יוסףמרנא
 יחידו לבנו . הוב"ב ירושלים מעה"קכתב
 . ופקו"נ בה"ח של מצוה בשליחות נסעאשר
 : ווין בעיר עצורה היתה אשר אחותובעד

 . תרח"י כסלו כ"דב"ה

 כמו מליטת לד סלמתי ' %וס פכי44"ה
 ס65 רק זמו ח3ממ, 56 ונונסט3קטח,

 וכטוח סטיקר למכס , כנלה 3נס טורךינ6
 ול6 , הטען 56 נינתך 61) , )בנך 3כ5נסן

 וטופס כמי תמסוכ ס65 , סטחו5וס יתרחעסס
 כנייניס חכטע 56 כממ"כ , ליסועס לי סיסיפי
 מן SD סברו כו' לסרי ,כו'

 ס' Sb כיעס ן
 ופס ס651וחיכס SD כריות גנעות 5ךטי(דמן
 וסלוחים טיכוח סריס , סחזרס nlh~loוע5

 כ"כ כנג'ס , c'htr ט"י זכות 5גלג5 סן ,למקום
 , 16פכיס 6י;ו SD סן , כו' רמ"6 סיסיו"ד

 ויסועס וכטמון ססטגמס פסוקי תמידוחשור
 תמיד טיכי , כו' ו6מ5ו מנקו , ס' Sb קוסכנוו
Sb'0 עזרם , וכרומס רגלי מרעה י51י6 סו6 כי 

 וחטוטת 5כטמ ח5ך 161 , מ16ך גמ65כלרוח
 : טין כסיף%

 פל רגע נכל כנסנימ יתרס מסכורךנביךשוע
 וכמו , עניתו כסרטיוח 6דסכ5

 )ססנימ פוגם ס' כן , )ס. )13 סרסטס6דס
 ס' גס יותר פוכח ו6ס , 5לך ס' כנניםעליו
 נוס %ך ס' נמורס כמ"ח , יומר עליומשניח
 610 6' 56כע קוהו מרקס כס6הס סוסכ%
 מריס סיד כ5 061 , 6' 56כע טחךמרקס
 ס6דס שכ6 כדרך סקנסס כן , סיד כ5כנגדך

 וכסלם , יכמיש כפס עין *ר6ומ 63 כךלר16מ
 ר , המעם לחקות כמס יורט 6עו ס6יס ע5טוכס
 מחלחולו 6' ד3ר משוכח כ'( )'ח )יומס מ(")למרו
 וגיתי יקמר. נר ומכס'כ , 35כע גלוחנורם
 ט) ולפרט , כו' ~Oh למערס ר3ו מעונותינו5כי
 נדוק ס"מ כסס נטורי טימרו , חולספיטו)
 נקות וקמרו , טועת מכל נדו) תורס ניטעכן

 פסלו פ5 5רפיק נפות וכסרט טוןמכסרח
 ל3ך ע5 ותסס , ושיון וכלימס כתוססנייכיס
 יוחר 610 , כ)ימס יותר 310) ט6מס מסכ5

 : עון-כפוח

o53ph)"% כדלך סעך ט6תס וכפרט , טן ימים יקריך,זרע נו',*קנפמה 
 וכמסט , נקמר h~hn וכמ"מ מו5יט פקורמ15ס
 ומ"ק כמיס , 3ו וסנים מקייס 6חס כרעו)ך
 56 ע"כ , מ' סעיף רמ"ו 3יו"ך ונפסק כ'ט'

 וכטחורימני , לכ וטוכ סייח חסיס רק פ35חסיה
 נס 6סממ 6( , סממ רק ווונג נני5ר onhסטין
 ס3טגניס למכו SD 656 לסלפן לכו וקין ,%י
 כטוכס ישח 651 , מסוע כרוב ורפס פונס 6סכי
 : טסאלאנט זונדיל אביך , לקוויו ס' טו3 ,ס'

כה.
 . ניסן כ"דב"ה

 6ריכוח כטחל6ס סן לך סטתי מיאשה
 6דס טכוסך כיון , ונזיוכוחיךנ15חך

 , נ5כנך והתמרט , ככרום מטתכוח פגעלשליות
 , ז6ח יולט סייחי 60ס מפיך ה51י6 טל6ומכס"כ

 כחגום רז") קמרו ס , nbr מגוס טסיהי)6
 פילס ]ירוס5נני , סכרו מלכר סמכות ע5מתמרט
 כחוסך 6רש3 פ"כ ננ' קילוסין סי' ע"ס[פ"6
 ס6תס )א( * כחמתך חסיס ז6ח , סל6מו:וחע5
 ספ"( , ככמר hnhn וגמ"ח מוסס ננקורעיסק
סי, , כמסוס 5עסוח ת"ת סמכט*ן כ' ט' כמ"קללולו
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או70
 3סעס 61"כ , כ6ן י"ס וחוס' חפנו ד'ס לם"יגמ'
i'ftw  . לתימור יוחל )ך גחס3 ))מול פגלי )ך
 )ננרמוק כילך סו)כיט 6יס ככי ססרכס)ב(

 וגסס סדרך נעריות מוטסים 61יגס ,)סמורת
 , סססד 16 ריוח מסק 3טכי5 , שוס נקייוסע
 טסקכ"ס כ5 , מרן"ל ק5וכ כודניי סכרךויחס
 זרע יר"ס ר~צב__ממפנס ו6ס , כו' 13חפן

 : סידו מתקיים וח5מודו יפייסיקריך

 מג::'נ בנז'ו ג, הנקיתושמעתי

 וכ) , סטו)ס ג) )ימרד לויך סגננו6 מן6'
 כ6ס3ס מקל וסוף , יווזר וכזיוגותמסנ5וח
 מדוכס ג"כ סכרו , .רכס וכסננמס ס"תלותר
 וקיום  ימים  ירילות וכיומם זרעכסיכה

 :סונוורו
 , ד3ריס סג' )6)ו )וכוח מח6ויס כייסרהנה

 6כ) , 6331 3זס ס6דס סלמתם,סו
 סרכס יניעוח 6מר רק )זס זוכס 6דס כ)65

 3יסוריס יוכימנו . ס' י6סכ 6סר 1"ח , ר3כנננחן
 lr(o כ6ס3ס וכסלנקכ) , 3נ,יוגוח 16 3נ15ת16

or)מועט כזמן : 
 סננת צריכות )כך ע) סיע)ס סעס 3ג)ק"כנ

 )נך ע) תסיס , וכזיוגוח 5ערוסכי)ח
 כמנכס כסרקם) )ג( . ניקול תרכסמסכרך
 נסו"ט כמץ , יח"ס 5ס3ור6 פוכר 3זסוכמח
 , ט"מ ג' סעיף ר)"6 ס"16"מ

 וגסחכ"
 )6יזס

 וכזו5תו כס' סכוטמ מי כת"ס כננ"ם ,s'inbn )" ויותר 6כט,ס גן טכורך ם')כו חנקםמקומן
 דרכך ס' על נו5 וג6כנר , ס5ס נפהוגו6ין
 יעמס וסוף זולתו( וע) טסיו )651 טסיווכטמ

 : g51r "ון ומוסיע גננ"ס ,ו)תו()ו)"

 , ס' מסדי יוחי 5:כ? יוכ) ס6דסלהנה
 כמסל , פעס 3כ) עמו עומס6מר

 חסדים כנוס גי , ננדו)ס 5ין6 מגני3טס)יה
 מררך 5:3 , הנמך קם כחי יעם טיובו ה'טוכס
 הזכות רק , ע5י:ו נננ5 כעוגוהיגו 65 , רנ)יךכף

 בגס ער , עדינו מסריו ג3ר וירום)יס"כוהיה
 סרבס כי  חסדיו, מזבולו ול" רהמיופזרנו

ישראל
 , פפסרלו  פליס סקט:ס  ד כמיס 63ר6סר
 ,  דתיפכ פי4 נכל  ממנו  יפולסגרוליס

 , 16הך סמק3)יס כמו כ"כ כספ"י 6וחסמקכ)יס 1)"
  גסס טסים 6גי כחקו ולכגיס נו31יס טכננסעד
 ננסחננ" כי ולמחתי  מרמיך,וכיס

 מעט )ך ים
 כנול וצפני חן יחן וכעסיס כמ"ס , וכפלותעכוס
 וכ)ימחך  לפרך  לבך פל  בספלוה  ע"כ ,ענוס
 וסמם  ספ ותסיס 3,ס חתגחס נצותךוצורך
 ט ע) סטנך , ערכיכם נכ3 )ך ויוקע גף Shקוס
 כמ"מ , טין כסגף ס' וחטועח , כו'יכנך
 אביך , למסרו סמיח)יס 6ח טו' ס'ר5ס

 : ממלאנטזונדיל

ר8ף
 ***י

 3יייח" סכי16 י"" י" שטתבגי
("11 . 

 יער פכחן * 6מד כחסיד ננעססחגי6
  וכקכיטחו . בלירם  בפלס הסגם ר"ה כערבלעני
 רווית סחי וסנופ * סקכרוח כניח ו5ן  וסלךלבסו

 כו' נפופן  ולטופ  נויי כו'  לוו זוטמספמת
C"D. לון לאסיר מס .  מקור מפליי  סרבר(  
 ועי' . טוננ6ס כמקוס סקכרוח ככיח3)י)ס

 גתקטס טכ3ר סס3י6 . 6נרות 3מי'כננסרס"6
 סדיר לסלו) סכיניו  סוס וע"מ . פ"י בס'3זס

 סריטג"6 כרכרי  פולין  טכור%י וכהכמפסעיס
 : ע"ס כוס והצריך כמנוס סיס orסוכר

 כס65 צמיתי  לישיר פז סלמי *זלייך יגסוס  ייייי'י  C11p מיס  סמפט14ילכ2
 כסבפימ bto ססמפסס . סמומי  דרךטט"י
 סוסון סגס כי . כחמוס 651  בתבן ל% .שסיין

 ס,ס טסמסיר כעכע מורס לסחו.ומקניטתו
 . "ותו מסרניך ממס וישפע) . סרגם )1סיס

 . עגינו כעם גס 16 . וקפיר6 5ער 3)כ3וומלניס
 6דס יס6 )עולס ת"ר . )' דף 3קכחוכמכומר
 מעסת . כסכמי קפדן יס6 61) . כהאטגווחן
 מי כל חלויו . 1ס 5יז וס  סדרורו %דס כליבטלי
 צנור . ,וו מקוח ד' יטו) סל) "ת ויקניטכילך

6מו
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דו ישראלשור
 פחמ ע3 וטפר סלך . כף 6קלטט 6כי מסוינקד
 S~b . כוי ס% ג6ן מי טלל כ6ן מי 6מר .ניחו
 כון יסר") כסיף קוהך מקורין סל) 6610חס
 (סיר סוי לו 6מר . כוי 3יסר6) כתוהך ירכו)6

 מקוח י' ירו ע) סת6כר כל) 610 כך6י .נרומך
 סרי . טפס יקפיד )6 וס)) rlr מקח וע'זוז

 רוחו ממקניטיס למי לסגים סו6 יקניט"סלמון
 סרים כיד ע)תס )D51h 6 . וכטס קפיד8)ידי

 )6 ענוחכוהו מנוי) ס)) כי . ס3ל 6ח)מקניט
 . טייס 0) ובוז נרגן וכרי מכ) . כ)5גחפט)
hStכ)) קסיך6 )יחי כ6 ול6 טרניס : 

 ן 3כ6יי"נש
 מם6ר . "טחו ומקמטתו ס6מרו

 ננמס מדכריס גחסע) טסמסיךנעלי)
 . כעס גס "ו קסיר6 )ירי וכ6 . "זהוטסקגיטס
 . סעכוס מוח כרפפן ס"ס מהסיך בנכס)גמ63
 וסספליס סענויס סחסיויס מדרכי (ס 6'ןכי

 כי . 6והס זננרגיויס מקגיטיס )סיום .נרעחן
 כל) )סרנים ק)6 . סו6 ס6מיתית טעגוסמורך
 סקפיו6 סנט עות 6% . וקכטור נרגן רנרימפוט
 ססיפרו וכמו . 3ע%ס טנין כמוס סעכוסבנור)
 סקפיד ל6 עגותכוחו נגניך) כי . ס)) ע)ננננ'
 חז"ל "מרו וכן . פוחו )סקגיט סרלס סריסע)

 6מיכ6 סוס מרים "נסו 6"ר ננ' יףנסוטס
 רנגון 6כ6 לר' )יס דמזינ6 כיון . bihענוהג6
 ולמוריס וגימר . טעמך מד פיכו ד"מר .עט
 . 6נD 6(h:nl )6ו 6:ניג6 . קפיר 631 טעמךמד
 ג5) לסקפיד סל6 . סו6 סעכוס יסוד כירמי

 ? כעולס ונר סוסט)

 ממס טגתפט) טמסיו סימם "סיולזה
 . קסיו6 )ידי ו63 6סחוססקניטהו

 קסונס nl~DS ר5ס . סטטוס נמוחומם5
 וסרס . נהכ)יח סט:וס גמדת נפיו1)סס)יס
 סמטת ע(יכת . 610 סחט31ס דרכי יסור כיידוט
 סהסוכס רומס קינו כמנס . )סכ6 ע)וקנזס
 הריוח עקמו ט) לקכ) ס6דס יוכ) כק)"סר . מפפעח ימלוח ט3ירוח לספר . סמרוחכריכי
 נררכי כן )6 . סמטת מ; וסרוס . כמקוסזמיר

 וכדרס . ס)נ כסבתיות סו6 כרקס 6סר .סמרוח

 ביזם משים )עי(ול . ר3 וסהטננוח SDDע"ז
 ? ללויס שינגסמרס

 נקטת טגעו . סעכוס קמית וירכירהנה
 מ16ר 6וננר יככס 6ים ~יכם ל'משד

 וע" . לימס שום סתקוח רומ ספ) סףננ6וך
 לוקם . זע סכרינ סמסטר כפ" מס)סרמכ"ס
 סתרחיק עו כסכך )שכריכי גריך ס6תסלומר
 מוט וסוף סנוף 63מריח כמסכך * סנ6וסמנוגס
 . סו6 סענוס קניית סדרך סרי . ע"סרימס

 1)צ)עס. רימס מוש כי . סקוס כ6חדיחסר,שכוכנח
 קשיח כררכי כ"ג פ' יסליס הסיפח כסןוכ"כ
 . 0' סייס עירס SD ססחכהכח ססו6 *סעגוס
 . כו' מוכרו כשמיתות מסתכ) סירס שפיוחכי

 מס כי גחוכו. סיכנה כש"כ . לחולעחמאוכל )טפי יס31 גיו)חו כ) ככסוף כן כנוו1כסיחס31
 : עלס וקיטס כוסס ולמריתו גרסתו ומסטופו

 1)סס)יס כחסונם )סי3 ורפס סעטס 'א3 מרח גרפיון מנכס) סוס ממסיד כןו,נל
 )סחכונן מליו סיס . 3חכ)עז סעגוס נמותנססו
 סתנךס . ~oNb וסס*ה נפ~חוח . סמוסרכרלכי
 6פעריוח ניס "מל כעת ומגס . כני רימס6טס
 כסממך סג") סחכונגוח כדרכי עע))סיום
 . ר"מ ערכ סיס סטת כיסר 16)ס . מס(מן
 גפפו )מסיס ושלסר סלאמס חסוכס )עסותר5ס
 קוויו סרס . סוס כלנס עור . סעגוסכמדח
 ר6ם ע"כ . כגולל סדין כיוס מטפטלכקר
 דרכי לסנגיר . otpin גףהשר 63מ5מיס סקחנוסל

 שיטכס . ס"דס וממינוח מספוחטסהכתטת
 ו" סללועיננ : )כנו 6מ ע) ע1( כל ויפעולתסס

 )כ) מוטל 3יח . סקורות 33ית
 נ61 סס 6סר ס6דס. כ) וסוף מיקש

 ר4(תכוגגא מורט מסר )סחפע) ניוחומוכסה
 * וכהימס נסס וכמריחו יימס קנוס מחקות .סנ")
 . כחכ)ית ר4רומ ומסלוח טנוס מסל%קנוח
 . 33ס"ק %ן סס)ך מס 6יפ61 יס)6 )6ומפחס
 . יושאף דן לעכורת לסם גמון ססש מס כ5כי

 ע3ם כ) נסס יגדר ל6 . סחטוכס ללרכיוכפרע
 : קנע1)ס חמנו)ס1כ)

כנע'
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