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 מאמי- כי התורה, לקדושת לראיות זקוקים אנו אין אמנםאם " התורהקרושת
 לפני ונמסרה היא השמים מן שהתורה אנחנו, מאמינים בנינום

 בכל הכוזרי, בספר בזה האריך וכבר ישראל, כל לעיני רבואששים
 שיתברר הדעת, בהירות לידי יותר לבא לנו שאפשר סה בלזאת
 ההכרה שתחרור ככדי בזה, אנו מחויבים בשכלנו ויתאמההדבר
 ,, אביך אלקי את ניף בנשמתנו, ונרנישנה בנפשנועשוק

ועבדהו"
 כמה ער הק', התורה שכלי עוסק את להרגיש שזוכה מיוהנה

 כחותיו לפי הלכותיה וקבעה האדם נפש פנימיות תוך לתוךחדדה
 שמיסית תורה כי וידע, עצמה התורה מדיני יכיר הדקים, מןהדקים
 אדם. בני ע"י שיקבעו שאפשר סריניים ונמוסים חקים ולאהיא

 זאת, את להכיר לנו אפשר בתורה מקומות פהרבהבאמת
 מהם. עיני והוארו עתה ברעיוני שע15 אחרים דבריםאזכיר

 אינה היא ואמרה הוא "נתן ע"ב ה' דף קדושין בנם'מצינו
 שהרברים "ואעפ"י, ז"ל: הרשב"א שם ובחב ובו'מקודשת"
 מ"ט דמי, שפיניש וכמו הוא נתן לו שאמרה מה רלדעתמראים
 אם לקדושיו, חוששין אין עדים בלא רהמקדש בעינן, עדיםהעדאת

 לשם ו5א נתן מתנה שלשם ואפשר כאי פירש שלא ביוןבן
 כמו נתן קדושין דלשם מונח שהוא אעפ"יקדושין,
 ~Qw ראפ ולא שמיעה עדות כאן אין אפ"השאמרה,
 עסוקים בשהיו אבל עדות, כאן ואין הלב כונת דנין שהם אלאערות
 כאילו זה הרי מעיקרא, בהם נתרצה פעצסו שהוא כיון ענין,באותו
 שכ"ל. ויהיב" סמיך דנפשי' דאריבורא נתינה בשעת עכשיופירש

 ע"* תרששו תישרט אלול *"" חק,, גישיבא ששעברו הכשרתים רגיבו יבאי"
 בסך וזמן ר.הרג
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 דכיון באוה שום להם ואין סתומים הדברים הכאורהוהנה
 בתחילת הרשב"א שכ' כמו נתן, קדושין שלשם מראיםשהדברים
 יהיב מתנה דלשם לומר אפשר איך מסוף, עליהם ושנה וחזרדבריו
 אמאי לה, יהיב מתכה שלשם להסהפק טקום יש באמת ואםלה,
 עדות. כאן ואין בעינן עדים דהעדאת כמעם זה דברתולה

 לשם הכסף נתן אם מסתפקים אנו אין דכאן לפרשונראה
 באור אלא קדושין, לשם שנתן הוא ודאי כי מתנה, לשם אוקדושין
 דעת גמירת וכריכים הקהושין וחלות ,קנין לפעול שרדי הוא,הדבר

 האדם של נפשו בכחות והמתבונן הקנין, פועל בוצר גמורהוהחלמה
 כשעישה הארם החלמת תוקף מדת דומה שאינה ירנישהצפונים,
 ההחלמה למדת, הדבר, את רואים שהעדים ויודע ערים פפניהדבר

 יוכדי עדים, בפני שלא עצמו לבין בינו זה דבר כשעושהשנמצאת
 דעת גמירת מדת מספקת שאינה התורה שערה קדושין חלותלפעול
 לקיום עדות צריכים זה ומטעם עדים, בפני שלא בקנין הנמצאתכיו

 באן אין לה, נותן קדושין שלשם פירש שלא כיון בעניננו, ולכןהדבה
 במעשה להסתפק מקום הי' לא אילו אמנם הדרושה. ההחלטהמדת
 מעשה היי אז מתנה, לשם שנתן ולאמר המעות נתינת שלעצמו
 אבל עדים, בפני ונתן פירש כאילו עדים בפני המעות נתינת שלזה

 נתן קדושין שלשם שמבינים אף נתן, מתנה שלשם לוזיר אפשרותכשיש
 אין דעתו כטירת ולענין עדים, בפני הדבר עושה זה נקרא לאבכ"ז
 נתן, מתנה  שלשם  ולומר לתרי  שאפשר ביון  ושסיעה ראי' עדיכאן

 כאן אין כי עדים, בלא להיקדש זה דין הרשב"א מדמהומשוייה
 זהו עדים. בפני הדבה ונתפרש כשנעשה הנמצאת כזו דעתנמירת
 להולמם. א"א זה בלי אשר ז"ל, הרשב"א בדברי הנכוןהפירוש

 של רצונו מדת את הק' התורה מדדה כמה עד מזה אנוורואים
 לתורה רק אפשר שזה קדושין, חלות לעשות נדי הנדרשהאדם,

 יחסר שאם והויתם, הקדושין מהות את יודע יוצרהשמימית,אשר
 לו אבל קדושין, חלות לפעול כדי בזה יהי' לא הדק טן דקהלק
 הי' לא ותקונו, העולם. לקיום הדרושה נמוסית, תורה רק ח"והיתה
 כי זה, דרוש הי' לא וגם כאלה דקים בחלוקים להכנם נעלאפשר
 לקרשה. רצונו את הממה קרושין במענשה לנו הי'די
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 יש גבי ו', דה נדרים הק"ן דברי גם להבין נוכל יה דרךוע"פ
 את הרי לאשה 5ה דאמר "כנון לקדושין יד אין או 5קדהטיןיד

 5ה קאמר נמי ואת אמרינן סי ואת, להברתה 5ה ואמר 5ימקורשת
 פה תפסי ולא לה אמר חזאי ואת דלמא או קדושין בהותפסי

 משמע דלא "דאע"ג ~מא( או )ד"ה הח"ן שם ופירשקדושין",
 הנך מהני לא יד ראין כיון קאמר, נמי דואת הוא מוכיח וידהכי

 ע"כ. קאמר" חזאי ואת ואמרינןקדושין

 דאי בזה, זה לתלות אפשר איך מאר, תמוהים הדברימ שםונם
 דואת דמוכיה אע"ג קאמה חזאי דואת אמרינן אז לקדושין ידאין

 וא"כ קאמר נמי דואת מדבריו אנו מגינים ה5א דם'ש קאמהנפי
 חזאי דואת ככונתו כך בשביל להעטיס לקרושין יר אין דין לנו יתןמה

 חזאי דואת לומר ואפשר ברורים אינם דבריו באמת ואםקאמר,
 מ"מ הלא לקדושין, יד דיש נאמר אם לנו יועיל מה א"כקאמר,
 הדרך עפץ רק לנו מתבאר זה ענין ב וע' מהשבתו, היתה איך הואספק

 משום לאו לא, או לקדושין יד יש אי הנמ' רבעי דהאשאמרנו,
 פזה, אצלנו ספק ואיו קאמר נמי ואת דודאי בכוונתו, 5ןדמספקא

 קרושיז1 חלות לפעול הדרושה הדעת גמירת במדת היא הבעי'אלא
 פדבור החלטתו כשמביע המקדש שבלב ההחלטה סדת דומהדאינה
 ברורה, ובלתי קלושה בלשון המובעת ההחלמה למדת וברוהשלם

 בוראות אצלו ומחלט המומכם דבר כי הוא האדם דטבע משוםוזחו
 חמר ואם ושסוימה, ברורה פלשון זו החלטתו מוציא הואנמורה

 המדה לידי הניעו לא והחלטתו רצונו כי הוא אות מבטאו,בברירות
 בהיר רצונו אין מ"מ לזה, ומכון בדבר רוצה הוא כי ואףהשלמה,
 ומסוימה. ברורה בלתי בלשון מוציאו הוא כך וכשביל אצלווחזק
 כזו החלטה מרת לנו שדי התורה לנו חדשה גררים גביאמנם

 סני אי השים מסתפק קרושין אבל-ברין קלוש, ברבודהמובעת
 מנדרים, קדושין שאני א"ר מגררים, דנמרינן כזו, ההלטהבמדת
 דאין ומפורש, מפורס ביצור המתבטאת גמורה החלמהובעינן
 קאמה נטי ואת רבאמת הר"ן. דברי לנו יוארו ובזח לקדושין,יר

 נחשב היי קאמר חזאי דואת דבריו לפרש אפשר הי' לא אילומיהו
 ג"כ דבריו לפרש דיש כיון אבל ומפורש, נמור לדבור זהאבור
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 אם כי יוצא ואינו נמור דבור אינו כזה דבור לכן קאמר, חזאידואת
 אמרינן אי ומשוייה לגמרי; ומושלמת גמורה אינה שההחלמהבשעה
 לקדושין, יד אין אי אבל וסקוד,טת, כזה בדבור סגי לקדושין ידדיש
 בשביל מספקת, אינה שכונתו ואמרינן קדושין של רבור כאןאין

 קאמר. חזאי דואת נמי המשתמע פדפורשהוציאה

 פקדושין שביארנו. הדרך ע"פ רק לפרשו שא'א אחד ענין עודונביא
 ושותק, אחד בעד זנתה באשתו ורבא דאכיי פלוגתא נבי ט"ודף
 "תימה ז"ל: בתום' שם והקשו בעלה, על ונאסרת היא היא אבייאמר
 דבר ראין לקדושיו חוששין אין אחד סעד המקרש אמרתוהא

 בפני קדשה דלא כיון אפשר רהתם וי"ל משנים, פחותשבערוה
 שלא בין בעדים פין אוסרת הביאה הכא אכל מתנה, המעותעדים
 עכ"ל. האמת" הבעל שידע אלא צריכים אנו ואיןבעדים

 שלא דכיון לומר אפשר איך מאה תמוהים אלו התום'דברי
 אחד העד וגם והאשה הבעל הלא מתנה, המעות ערים בפניקדשה
 להחזיר צריכה תהא ובודאי המעות ניתנו קרושיז שלשםאומרים
 איפלנו אחותו פמקדש דוקא דהרי הקדושין, יתקימו לא אםהדמים

 שאין יודע דאדם כהרום מתנה, מעות או חוזרין מעות אי ושמואלרב
 קדושין לשם שהמעות ודאי הכא אבל באחותו, תופסיןקדושין
ניתנו.

 הקדושים: דבריהם באור וזהו כדברינו, מוכח יותר עור כאןוהנה
 אנו ואין האוסרת מכה הוא בעצמו המעשה זינתה אשתךדנבי

 אין בדבר עדים כשאין רה בזה, שהוא מי של הדעת לגמירתצריכים
 הער עליו מהימן אי אבל  נאסרת, אינה ואו  המעשה יודעיםאנו
 העדים ענין קדושין גבי אבל עליו, נאסרת המעשה הוא ויודעאהד
 עדים, פפני המעשה שכשעושה הוא, הדבר לקיום צריכיםשאנו
 שם אין ואם הקדושין, לחלות והחלטה דעת גמירת יותר פזהנמצא
 ורק שנים, בפני עשה כאלו דעת נסירת מדת זו אין אחד עדרש

 ולומר דבורו לתרץ עצמו המעות דנתינת במעשה הי' אפשראלמלא
 % מראה עצמה המעות נתינת היתה אז נתן, מתנהדגשם
 15טר אפשר הנתינה דבמעשה כיון אבל בדבר, המוחלטה דעתונמירת
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 הנצרכת כזו דעת נמירת אצלו מורגשת אין נח:, מתנהדלשם
 והבן. קדושין,לחלות

 עם הלכותיה בקביעות הק' התורה התחשבה כמה עדבראותנו
 זה ע"י לקבוע רעתו לטוף וירדה דקים הכי האדם ורנשותכהות
- ומשפטי' התורה חקיאת  חקים ולא היא שמימית שהתורה נכיר 

 מן אין מדיניים חקים בשביל כי החברה, לחיי אדם בנישקבעו
 בעת א"א וגם הארם של רנשותיו לתוך עמוק כ"כ לרדתהצורך
 עמהם. ולהתחשב הדקים החלוקים אלו את להרניש החקיםקביעת

 או בנו האלו הכחות שולטים אין שבאמת לחשוב איןאבל
 האלה הדברים קרובים באמת כי מרנשותינו, מאד הםשרחוקים
 הננו דבר איזה עושים שאנו בשעה וגם אותם, אנו ומרגישיםאלינו

 עושים שאנו הדברים אצלנו הם ושונים כאלו, כחות עםמתחשבים
 אמתלות איזו עפ"י אותם לתרץ 8ה פתחון איזה לנו w~wבאופן
 באופן אותם נעשה אשר מכפי האמת, לפי שאינה לכל שמובןאף
 שמצינו וכמו אחה באופן לתרצם פה פתחון שום ואין ומוהלםברור

 שבע "אעבדך אמר: רחל בדבר לבן עם אבינו יעקב שהתנהשבשעה
 המימנים "כל ברפ"י( )הובא חז"ל ואמרו הקטנה'/ בתך ברחלשנים
 ושכאש ברחל, אעבדך איל רמאי, שהוא פו יודע שהיי לפי למה,הללו
 אחליף תאמר ושמא בתך לומר תלמור השוק, מן אחרת רחלתאמר
- וכו' הקטנה" ת"ל רחל, שמה ואקרא שמהללאה  דבר ולכאורה 
 הי' העור סנדולי לבן ונם היו חכמים אנשים הלא כי הוא, נפלאזה
 ובכ"ז ביניהם, התנו הקטנה בתו רחל כדבר כי לכל מובן הי'ונם
 איזה לו יהר אם לרמותו, ללבן יהי' נקל שיותר והרגיש יעקבידע

 או נתכון, שעליה רחל ששמה השוק מן אשה % לאמר 5הפתחון
 "ברחל לפרש לנכון ומצא לאה, את לו וליתן לאה שם אתלשנות
 שום לו יהר שלא אחרי לרמותו, לו יקשה עי"ז אולי הקטנה",בתך
 פה.פתחון

 לשנות יותר לו שנקל באדם, זה רגש שנמצא אנו רואיםהרי
 אף אמתלא, וליתן פיו לפתוח לפחות הוא יכול אם דבריו,את

 מענה בל בלי דבריו את ישנה מאשר יסודה, שבשקר לכלשידוע
 הוא טרגיש כבר טעשה איזה אדם שעושה nvwa ולכןוהצמדקות.
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 או ולשנותם,) לדחותם לו יהר א-פשר אם פרבריו, התקשו, למהעד
 .דעתו גמירות' מדת נמדדת זה וע,,פ פ"פ, שום עוד לושאין

 :יהחלמתו.

 נורם שהשקר ההשחתה נשדת רומה אינה שבאמת אלא עורולא
 שאין מוחלט, שקר דבר אומר שהוא פשעה נפשו את ופוגםלאדם
 רבורו, לתרץ פה פתחון איזה לו שיש כבשעה דבורו, לתרץ אופןשום
 יותר מוב לשנות, שמותר במקום ואף חברו. את ,מרמה אז נם כךאת

 לפי גם דבריו את להעמיד דרך אייה שיש פאופן השקרלהביע
 לקחת שפא שבשעה יעלב גבי ג"כ פצינו הלא כיהאמת,
 פכורך" עשו "אנכי ענהו! בני, אתה מי אביו ושאלוהפרכות
 ואשף ' מפיו. שקר דבר להוציא שלא עצמו את ששמר חז"ל,ודרשו.
 אביו, את רמה בזה גם בי ואף בכורך, ועשו המביא הואאנבי
 טפיו, יוצא מוחלט שקר יהא שלא כזה באופן דבריו את כיון.בכ"ז

 הברכות את לקחת פכרי אביו את לרמות עתה לו היי שמותר אףהרי
 באופן דבריו להוציא שאפשר מה פכל הי' נזהר בכ"ז לההשייכות
 שעושה הרושם אז כי האמת, לפ4 גם לעצמו אותם לתרץשיוכל
 גמור*(. שקר פלשון אותו יבטא מאשר קל יותר האדם עלהשקר

 שנקבע חק רק אינו האדם קניני ענין כי לדעת; עלינועוד
 הקנינים מדרכי באחד חפץ איזה רוכש שכשאדם .החברה, חיילסדור
 הוא פעלות ענין וכבאמת אלא כרצונו, פו לשלום לרשותו החפץעיבר

 את המאגר הקנין ע"י המתהוה לבעליו הדבר עצם שלהתקשרות
 ,. שקנהו. זה עםהחפץ

 ברש"י )ה,בא' חז"ל: ואמרו עפרון" שדה "ויקם בתורהמצינו
 ותמוהים מלך". ליד הדיוט מיד שיצא לו היאה "תקומהז"5(

 שייך זה מושג הלא שדה, גבי תקומה ענין שייך איךהדברים
 וכ"ש חיים פעלי שאר אצל לא אבל והרנשה שכל רק-לבעלילכאורה
 או לגדול הוא שייך אם והבחנה הרגשה שום לו שאין דונםאצ5
לקטך

- - - - ' קצרות( לנשימות פה" ,,פתחון רקח שעור עחן*(פ
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 שמצטייר כפי אנו מושכנו ופי רק היא ההמיהה באמתאבו
 כמציאות אחד כ5 והדומם, החי את אנו ורואים הבריאה עניןבנפשנו
 כפי אב5 תכליתה, וגמר התחלתה פה אשר עצמה, בפנימובעת
 הוא נברא שכל הק' פספרים נמצא וכן כמה, זה הראנואשר
 בחלק ומבטרש דבוק וכ"א כולה מהבייאה חלקרק
 י'( )ב"ר וכדמצינו ממנו נכוה יותר ובעולם עליקיותר
 15 ואומר אותו שמכה ברקיע מז5 15 שאין ועשב  עשב כ5 5ך"אין

-נדל"  עניני שייך והצומח הדומם אצ5 גם כי להבין נוכל 
 מהבריאה ציור איזה נביא פזה מושנ 5נו 5תת ובדי כאלה.הרגש
 אנו רואים פעו5מנו פה גם כי וזה, עצמו. העולם בזה לפנינואשר

 הרבה אצלם פצטירים מושנם קוצר מפני אשר כאלה,ברואים

 זבוב 5מש5, אצלנו, הם שמצטירים מכפי לגמרי אחר באופןענינים
 15 נדמה בודאי ידו, ע5 או רגלו ע5 האדם, מאברי אחד עלהנח

 אי אופן ובשום עצמה פפני בריאה שהוא האדם מאברי ח5קכ5
 בחבריו, הנעשת את ומרניש היודע מאדם ח5ק שזהו 5השינ 15אפשר
 בכ5 זג יריעה לידי ולהביאו לזבוב להסביר היי אפשר אילוואף
 שושניו קוצר ספני זה ענין בהרנשה 5הרניש 15 היי א"א אז גםזאת

 עושה שהזבוב מה ומרניש רואה והיקף מושנ 5ו שיש האדם אבלוחושיו,
 גדול יותר עוד מושג לנו הי' 5ו כי לנפשנו, לצייר אפשר בו אבריו,ע5

 יכולים היינו אז נדול, יותר פהיקף פה להסתכל ויכולנובבריאה
 שנעשה מה ומרגשת היודעת כזו מבריאה חלק שהיא בשדהלראות
 את ויודע בו הנעשה את מרגיש השדה שנוף זאת לא זאתבח5סה,

 את מרגישה אינה שהשרה אמת כולה, הבריאה עםהתקשרותו
 בהם הנעשה את מרגישים אינם ועצמם האדם אברי שגם כמוזה,
 שכ5 עצמה הידיעה זו ובן באבריו. הנעשה כל את ש מרני האדםורק
 כי מקוטע, לעצמו ואבר אבר פבל לא האדם, מכ5 ח5ק הואאבר

 שהם ומכיר מאבריו יורע האדם אלא מהאדם יודעים אינםהאברים
 התקומה את זו שדה בשרשהמרנישה כן וכמו ממנו.חלקים

 והשיבות. מעלה איזו תוספת ע"י להשהניעה
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 פציחות מהוה קנין שחלות נאמר אם רק יתכן 5א זה מ"טאבל
 שמצעו %ש מעתה* לו נוייך שהוא האדם א5 ומקשרו החפץבעמם
 טשרתיו ושפחותיג עבדיו ואפי' האדם קניני כל בי pn?בספרים

 רק התורה חקי הט לו אבל נשמתו, לשורש שחכים כליווש

 השתנות שום נעשה הי' לא ארם, פני להנהגת מוסכמיםדברים
 כל בזה לה היתה ולא מלך ליר הדיוט מיד כשיצאה זובשדה
תקוסה4

 נפירת מדת בענין שאמרנו מה גם יותר לנו נתבררומעתה
 אחרי את כי קנינים, ובשאר בקדושין הקנין לחלות הדרושההדעת
 נמירת ובין בהחלם הדעת נשירת מדת בין חלוק שיש פארנואשר
- קלוש באופןהדעת - אנו ברנשותינו נם נמצא וזה   זה בבל 
 נמירת במדת הקנין שיעשה התורה הקפידה זה למה לנו יקשהעריין
 לקדש שרויה מדבריו ומבינים אנו יודעים הלא כזו, מוהלמהדעת

 בארנו אשר אחרי אבל בזה. לנו ודי הקנין לעשות או האשהאת

 יקשה לא הנקנה, דבר על מציאות איזו לפעול צריך הקניושחלות
 מתהוה כזה באופן שרק ומציאותו, הדבר טבע הוא כי זה,לנו

 הידועה במציאות אנו שדואים וכמו זולת* ולאהחלות
 מתהוה החשמל שזרם יודעים אנו לכושל: בשלמנו, פה לנוומורנשת

 ואם ידובקו, יחדיו אחד אל אחד מתקרבים החוטים ששני בשעהרק
 שאקרב לי די יחדיו, כ"נ שידובקו המקפידים מן אינני אני אדםיאמר
 מובן השערה, כחוט פיניהם הפדח יהי' אם לי ומה ,אחד אלאחד
 הרוחניים בענינים גם הזה הדבר כן ישאר. ופחושך לו יאירשלא

 שנקפץ כזה כאופן רק מתהוה המציאות ממושגנו, יותרהרחוקים
 הטציאוה להתהוות הנדרשת והמדה ענינה גלי דלרחמנאבתורה,
 המציאות. תתהוה לא מזה מעט יחסר ואםההיא,

 לנו קשה שלכאורה בגמ' מוניות כמה עוד לנו יתבארוובזה
 מאד.ענינם

 וחצייך היום בפרוטה "חצייך ע"ב ז' רף קרושין בנמ'מצינו
 הכי דלמא או פסקה למחר לה דאמר כיון מהו, למחרבפרוטה
 למחרי/ עד ננמרו לא ומנמר מהאידנא מתחלו קדושין להקאמר
 קנינים נבי שייך מה כלל לנו מובן ואין הדבר קשה לכאורהוהנה
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 נחשבת שאינה זמן כל הלא זמן, לאחר וסוף היום התחלהענין
 דינא נבי ס', דף לקמן בנטרא וכפו"כ היא. פנו" עדייןלמקודשת

 וקרשה אחר ובא ל' ולאחר מעכשיו וקדשה אהד בא יוחנן,דר4
 שם ומפרש פה, תופסים כולם דקדושי וכו', שלשים ולאחרמעכשיו
 רווחא וחד הד רכל דליבני כשרנא נפשייהו רשוו  טעמא,הנטן
 הקנינים לחלות "פ דמיון איזה להבין npp שם ונם שבק,לחבריי
 וכנ"ל. לקנין, תפיסה מקצת שיש לאמר שייך ומה רליבנילשרנא

 מציאות התהוות היא הקנין חלות שנם שנתבאר מה לפיאבל
 וסוף, התחלה שייך קנינים נבי נם בי להבין יש הנקנות פרברחדשה

 כך כולו, ננסר ואח"ם מעט מעם להתארנ שטתהיל בנד גביוכסו
 מהאידנא להרקם שיתחיל הנקנה פהפץ כזו מציאות לפעולאפשר
 זמן. לאחרוננטר
 הדברים לנו שנתבארו אחוי אף כי להתבונן, כוה נעמוםעוד
 הוא קטן שהפרש לנו נדטה זה בכל פזה, מספג איזה לנו ישוכבר
 הגותן דבור פין או נמורה דעת לגמירת קלפטה דעת נסירתבין
 לנו נתבאר שכגר ואף ומוחלמ, נמור לדבור פה לפתחון מקוםעוד
 נדול, שרשוטו  ענין איזה מלפעל לפעמים טעכב IDp הבדל נםני

 נתעמק אם אבל הוא, קטן פעצמו שההפרש נדמה לנו זאתבכל
 באדם באמת כי מאד, תוא גדול הקטן ההפרש שזה נרגיש יותךעוד

 ואם בכחותיו, נטצאים הבריאה עניני וכל הבריאה, כלנרשמת
 בהכרת הלא קטן, ב"כ כאדם להרשם צריכה גדולה כ"כפריאה

 מאז: הם ישים בנשמתו הנרשמיםהשרטוטיך
 אחת שעורה על שלם פסוק שכותבים אמנים ישנם לזה:תגטא

 נרשמת ואות אות כל והנה מנדלת, זכוכית ע"י רק לקראשא"א
 מקום על שלם פסוק בהצטמצם כי הדקה, מן רקה קטנה כנקורהשם
 הרבה עוד כן וכמו שלמור אות מכילה שלו קטנה נקודה כל כזה,קפן
 הבריאה עניני של פרט כל שמצטמצם הצמצום הוא שעור לאיןיותר

 גדול ענין הוא באמת ואשר האדם שבנפש קטנה בנקורההנשנבים
 שבנפש קלה תנועה כל של החשיבות רב לשער אין כי מאד,וחשוב
 לראות נוכל גם גדולה. הכה הבריאה עניני כל בקרבה המנילההאדם
 של תמונה נקח אם למשל: תדיר, לפנינו המצויים בדברים נזהציור
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 גדולים בתים שם נראה המנדלת, בתיבה אותה ונשים גדולהעיר
 רק נראה המגדלת הזכוכית פלי עצמה התמונה ועל ובקעות,והרים

 קטן שרמום כל ובאמת ענינם, להבחין אפשר שאי קמניםשרמוסים
 ע5 קטן שרמוס איזה יהמר ואם גדול הר או פית בקרבומכיל

 הוה הדבר בן מהעיר, חשוב הלק לראות בזה לנו ימסרהתמונה
 קמנים שרמומים רק הם עניניו שכל האדם, מעשיבעניני
- האמת לפי בקרבםהמכילים  העליונים בעולמות כשמתפשטים 

 כחלוק אצלנו פה שנראה מה כל וא"כ ונשנבים, רמים ענינים-
 שעור. לאין נדול הפרש הוא פאמתדק,

 התורה קדושת את להכיר שזכינו אחרי רק לנו מובן זה כלאבל
 עניני',ובשביל פרטי וכל בחקי' הבריאה מציאות כל תלוי' כמהעד
 צריך ששם למעלה, רושם עושה התורה בדיני דק חלוק כלכך

 וכמ"ש. הדין תלות התהוות גמרלהתהולל

 הק', שבתורה הננלה מחלק אלא נאסר לא עדיין זהוכל
 נמה ישנן הלא בתורה אבל "לבושא", האמת חכמי בפיהנקראת
 שהתורה הק', בספרים שנמצא וכמו מחברתה למעלה אחתבחינות,

 למעלה וכן דנשמתא ונשמתא ונשמתא וגופא לבושא בה ישהק'
 מחשבותיה, עסקו כך כל ה*לבושא' בבחינת ואם שעור,לאין
 בפנימיותה התורה כח גדול כמה עד ולהעריך לשעראין

 סוף. אין עד בקדש לטעלה למעלהובבחינותיה
 התורה, בחינות שעניני לחשוב שאין לדעת, צריכים זהוגם
 שייכות להן ואין עצמה פפני תורה אחת כל הן וכו' גופאלבושא,

 היא, אחת בחינותיה בכל התורה באמת כי כן הדבר אין לזו,זו
 לחברתה, אחת שייכות להן יש גבוה על נבזה ובחינה בחינהוכל

 ובחינותיה, חלקיה בכל התורה, עניני וכל בדא, דא ומתקשרןאחידן
 הוא העליונה הבחינה לפי שהמעם אלא עצמם, הענינים אותםהם

 *( ממנה. שלסמה הבחינה לפי עצמו הטעם אותונשמת

 "נשמת דעת שעורי עשן9(
 התורח-

 הסוי-. יחסר ו_חל
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 כאלה ענינים מתיחסים איך הקמנה, יד בטפר לזה ציורומצינו
 הם שרחוקים ענינים הרבה אנחנו שמשיגים כמו והוא 5זה.זה

 א5 לאחד שיש היחם אצלנו מורגש זה ובכל מזה זה רבמרחק
 מתקשר פאותיותיו "ראובן" השם את כותב כשאחד 5מש5,משנהו,

 קרוב יותר דמיון אב5 ראובן, האיש בדמיוננו ומצטיירבמחשבתנו
 כשמצטייר יותר ועוד תמונתו, את לנו נשמראים הוט ראובןלהאיש
 עצמו ראיבן כשהאיש הוא זה מכל ולמעלה בפסל, אמן ידיבמעשה
 לראובן בכתב ראובן השם בין המרחק הוא רב ומה הי, לפנינועומד

 יחס איזה 5הם יש כי מרגישים הננו זאת ובכל לפנינו, העומדהחי
 אחד ענין הבחינות כ5 התורה, חכמת בעניני גם כן 5זה, זהושייכות

 רק התורה חכמת ומרגישים כשרואים המרחק הוא רב אךהס,
 אדם פין נמו  העליונות בחינותיה לפי להבינה לכשנזכהבלבושה,
- ר'א'ו'ב'ן' באותיות בכתב ראובן אתשראה  את שראה 5מי 
 לפניו. וקים החי עצמוראובן

 את ולהבין להרניש התורח, ערבות כל באמתונוהי
 עד להרנשה מהרגשה ולהתנשא למדרנה ממדרגההתורה
 "והערב מתפתים: אנו זה וע5 ים, מני העמוקה התורהפנימיות

 בפינויך תורתך דברי את אזיקינו ד'נא

 התורה 5שם בלומר לשמה, תורה למוד ענין שזהוואפשר
 תורה לשם א5א מצותה בשביל 5א ואפי' שכרה בשביל 5אעצמה.
 הם ערבים כטה ער לשער אין כי וערבותה, קדושתה 5שםעצמה,

 כי חק', תורתנו של ההיים מעץ לטעום שזוכה למי התורהדברי
 - אזיקיך ד' "אנכי חז"ל כמש"א 5הקב"ה, האדם מתקשרעי"ז
 ערבותה! וזוהי יהיבת" כתיבת נפשיאנא

 לזדך הזוכהואשרי
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 התורה.*(בשמת
 דהה, סמא בה למימינין רבאאמר

 דמותא. סמא בהלמשמאילים
 פ'ת()שבה

 איש איש : אליהם ואמרת ישראל בני אל דבר : סוטהבפ'
 אל אשתו את האיש והביא וגו' מעל בו ומעלה אשתו תשטהכי

 לא שעורים קמח האיפה עשירית עליה קרבנה את והביאהכהן
 יהא שלא קמח : וברש"י לבונה. עליו יתן ולא שמן עליויצוק

 וקרבנה בהמה מעשה עשתה היא - חטים ולא שעוריםמסלת,
 שהשמן מהודר, קרבנה יהא שלא שמן עליו יצוק לא בהמהמאכל
 שהאמהות לבונה, עליו יתן ולא בחשך, עשתה והיא אורקרף

 מדרכיהן פרשה והיא הלבונה גבעת אל : שנאמר לבונהנקראות

 בכסות משובח יין הנהאף את השקתה היא הרס, בגליוכי
 חרס של בזויה במקידה המרים מים תשתה לפיכךמשובחים
 ובתנחומא(. ט"ב)סוטה

 מעשה את גנה לבעבור כי מובן, אמנם דברים שלמפשוטן
 יותר שתכיר האשה על רחשם לעשות בכדי אם ולמאסו,הסוטה
 התנהגה הרי מאם נטמאה לא אם אף אשר - וגנותו הדבר רעתאת
 שמעון וגף מעון האיש ונקה הכתוב על חזאל כמואש - כדתשלא
 לידי עצמה והביאה הואיל מדבר הכתוב בטהורה אומר עזאיבן

 או - נשא( )ספרי פורעניות מידי תצא לא היא אף הללודברים
 הכרת אצלם שתרשם עליהם לפעול והשומעים, הרואיםבשביל
 באאן הקרבן שיעשה דרוש הימנו, ולפרוש להתרחק הדברגנות
 הנדרש הרושם את ויעשה שבמעשיה הגנות את הבליט שיזכירכזה
 הלב על מתיישב הדבר אין אבל האלם הסימנים בו נעשוולכן
 רישם שיפעלו ונכרים, גלים יותר אותות למצוא אפשר הי לאוכי
 בלתי הם התורה שקבעה הללו הסימנים הלא ? ומוחשי חזקיותר

 הרב ע-י וברשם הק' בישיבה הרעשו סיון י"א נשא, פ' עש"ק ממרי(
 כלור. מ. א. ר' והרב י. א.ר'
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 מתבונן מי הן ? לפעול שיוכלו הרושם ההא ומה כמעט,נכרים
 יש אם לזה, לב משים ומי קרפנות משאר משונה זה שקרבןבכך,
 תכן על בעליל מורים הסימנים שאין ועוד, 1 אין או שמןבו

 רק ביניהם שישנה השייכות כמעט נכרת האין הראהיםעניניהם
 להתקשר יוכל רחוקה קומוניקצי באיזו ואך בהם יש רמזאיזה

 המעשה: גנות עם הקרבן שנויי שבין היחס האדםבמחשבת
 מעשה שמעשיה ומזכירים מרמזים בהמה מאכל שהםהשעורים,
 פי ומעורר, מרמז העדרו - אור ענין לאדם המזכיר השמןבהמה,
 האמהות עם בשרשה יחס איזה לה יש הלבונה בחושך, נעשומעפרה
 כי ויזכיר שיעורר אפשר חסרונה - לבונה בשם ג"כשנקראו
 זה ומי ויתעורר זה כל יחוש מי אך האמהות, מדרכי פירשההיא
 ענינים למצוא הי' אפשר והלא 1 לבונה נקראו שהאמהותיסכור
 בני בלבות ותוקף בבהירות שיתרשמו ואפקטיים בולטים*ותר
אדם.

 ימי מלאת ביום הנזיר תורת וזאת נזיר: בפ' בזהכיוצא
 אותו- יביא : ופל ופירש"י מועד אוהל פתח אל אותו יביאנזרו
 ז"ל: פארו כבר אותו, פיביא וז"ל: כ' ובספורנו עצמו אתיביא
 דבר שיחדש מי אל הקרב כל אמנם כי וזה עצמיו את יביאהוא

 כזה ממנו נכבד ע"י פו המחדש אל מובא שההא שמרמעצמו
 וטהרתו בטומאתו במצורע נכתב ולזה עצמו, מתיר חבוששאין
 הכהןא אל אשתו את האיש פוהביא ובסוטה: הכהן" אלפוהובא

 יחודש אשר פנזיר אמנם האלהימאז אל אדוניו פוהגישו :  בעבדוכן
 הוא אבל שיביאהג ממנו נכבד אין אחר לאיש יהפך ופו גלוחבו
 להתעלות כשצריך אדם כל כי : הדברים באור עצמוא. אתיברא

 הכנה לו דרושה מעלה, איזו בו לשתחודש או גבוהה יותרלמדרגה

 אי זו והכנה ההיא המעלה את להשיג ויוכשר שיסוגלבכדי
 למעלה עדין הגיע שלא מפיון עצמה האדם ע"י שתעשהאפשר
 חבוש שאין כמו אליה ההכנה בעצמו שיעשה אפשר איההיא
 אצלו, חבהצ ההא עצמו את להתיר שצריך בזה כי עצמוןמתיר
 כשצריך כן וכמו אסורות, והנה ביזרו עצמו את להתיר ההרצדיך
 עילאהי יותר לדרגא גבוהה, יותר למעלה ולעבור להעלותהאדם
 ה' וביראתפתורה

-  להרגיש יוכל לא אליה עדין הגיע שלא כאז 
 ויביאוהו אותו שיכינו האמצעים בנפשו עוד לו ואין נכון אלאותה
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 כבר לו רכש אשר ממנו, הנכבד ורק ההיא, המעלה אתלהשיג
 עליו ומשפיע מעוררו אליה, ומכונו מוליכו כשהוא המעלהאותה
 אשר הנזיר אבל המעלה, את להשיג שמכשירו עד - הואמכחו
 עוד להשיג וצריך אדם בני משאר מופרשת למדה כברנתעלה
 עליו שישפיע ממנו נכבד אין הגלוח ע"י גבוהה יותרמעלה
 הי' אשר זה רק להגיע יכול זו מיוחדה למעלה כי לזה,ויכשירו
 והגיע נזירות כבר שנהג אחר, אדם תמיד מצוי ]ואין לה'נזיר
 ולהכינו להביאו יוכל הוא אשר עדיין בה ועומד הגלוח למעלתג"כ
 הזיר אשר עצמו, ע"י רו ההכנה  בו שתעשה אפשר אי ולכןלוה[
 עצמו. את יביא הוא - נזירותו ימי את ומנה לה'עצמו

 בדברי להתבונן ]ראוי בעזיה דברים של פירושןזהו
 לנו שנתברר אחרי ובאמת ביאור להם אין לכאורה אשרהספורנו

 יש בזה גם אך  הזהב[  לשונו בקצור ברור זאת רואים הנ"לכל
 האדם, את שיעוררו כאלו ענינים למצוא אפשר אי האםלהתבונן,

 ואשר רוחו את וירוממו הנפש והתרגשות התפעלות לידייביאוהו
 מאשר יותר הדרושה המעלה את להשיג ויסוגל יובא ידיהםעל

 יביא שהוא זה ע"י עליו לפעל יוכל נכבד שאדם ההשפעהעאי
 ממנו נכבד כשהוא חברו על אדם שיפעל אפשר כן אמנם זאותו
 ההיא למעלה וסגול הכנה כדי בה יש והבאתו הולכתוועצם

 למצוא פי' הראוי מן הלא אבל להשיגה. הולך ידו עלשהמונהג
 נפשו את לעורר גדולה במדה בכחם שיהי' אפקסייםענינים

 המעלה את להשיג ויכשר יוכן זה וע"י התרוממות למצבולהעלותו
 אליה. הולךשהוא

 דברים שעושים הרושם כי לדעת, ראויאמנם
 לכאורה שנדמה כמו כך כל קלוש אינו כאלו קטניםוסימנים

 בנפש נרשם הוא הרי זאת בכל הרושם כ"כ מורגש שאינו אףכי
 בנפש תנועות שמתעוררות יש באמת כי בו, ופועל מאליוהאדם
 איזו עושה אדם אנו רמוים שהרי כלל. בהן שידע מבליהאדם
 דעת ומבלי בידו חפץ מחזיק אדם : ולמשל - משים מבליפעולה
 מעשה לעשות רצון שום אצלו נתעורר שלא כמדומה, שוברו.הוא
 התעוררות שתהה בלי מעשה אדם שיעשה יתכן לא באמת אבלזה.
 שנעשית שיש נמצא, זה. על המצוה כח וימצא בנפשולזה

 ישנם כן וכמו כלל בה שיחוש מבלי האדם בנפשהתעוררות
 שהוא אף בנפשו ומניעים האדם על רושם שעושים ועניניםדברים
 בנפשו. שנעשית התנועה מן ג"כ יודע ואיננו בהם מבחיואינו
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 הנראות האדם בכחות הופעות כמה אנו רואים זהובשביל
 האדם על פועלים דברים שהרבה אנו נוכחים לכאורה.כתמוהות
 בעצמו שהוא בעת ידועים ופעולות מעשים לעשות אותוומניעים
 אותם. לעשות ההתעוררות לו באה מאליה וכמו מהם יודעאיננו
 הומן כשבא - קבוע בזמן מעשה איזה לעשות ארם שהורגלהרי

 לעשות הוא רגיל אם כן כמו לזה. הרצון מאליו אצלומתעורר
 למקום כשבא - ידועה פעילה אחרי או ידוע במקום מעשהאיזה
 מתעורר הריהי דעת מבלי ההיא הפעולה את בעשותו אוההוא
 כלל מבחין אינו בעצמו שהוא אף בה שהירגל הפעולה אתלעשות
 יודע אינני - דוגמא נא נקח ההתעוררות. לו באהמאין
 ישנם - ודאי הוא לזה בכדומה אבל הדבר, מכוון זה בפרטאם

 בזה הרגיל האיש והנה שנתם קודם מים לשתות שרגיליםאנשים,
 כשרק ולפעמים לשתות הפץ בו מתעורר לישון, הולךכשהוא
 זו שפעולה בשביל וזה לזה הרצון בו נולד מעילו, אתיפשוט
 מקושרת לכן לשתות, הרגלו שאז לישון בהלכו לעשות הוארגיל
 אחרות, דוגמאות למצוא אפשר וכן השתיה עם אצלו זופעולה
 המתבונן והאדם הנסיון עפ"י זאת ידוע ; וברור נכון העניןאבל

 . תדיר. בזה מבחיןבמעשיו

 נפש על רושם שעושים ישנם דברים שהרבה לנו מובןבזה
 מרגיש. ואינו יודע אינו בעצמו שהאדם אף אותה ומניעיםהאדם
 יחס איזה להם שיש מכיון סוטה של בקרבנה הנעשים הסימניםולכן
 המבוארים הדברים ושאר בהמה מעשה לענין דרך-העברה,וזכרון
 לא בעצמו שהוא אעפ"י האדם על רושם ועושים פועליםהאה
 בנפשו. שנעשה ברושם כלל מבחין ואינו לזה ורעיונו דעתושם

 הכי ואף - האדם בנפש נעשה אם רושםוכל
 גדל את לשער אין קצת עליו פועל אך אם -קטן
 נתוסף אם נפשו, במעלות מעט אף האדם נתעלה אם כיערכו,
 שמים' יראת מעט רכות, מעט עדינות, מעט לב, טובת מעטבו
 לשער אין ה' באמונת בהירות מעט ובתורה, בחכמה הבנהמעט
 באדם המתוספת רוחנית מעלה כי בזה! שנתוספה היתרוןמדת
 העולמות ובכל המקומות בכל פעולותיו, בכל עניניו בכל היאפועלת
 שם; ופועלת ההיא המעלה נמצאת - עדיהם ומגיעה פוגעתשנפשו
 ממש - אפו, נשמת גם מתנועותיו תנועה מפעולותיו, פעולהוכל
 היש א"כ יותר, מעט ומתוקנת מתעלה אפו מנשימת נשימהכל

 ? האדם בנפש הרשם לערךשיעור
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 והוסיף אחד ובא הארץ על שטוחים שומשמין יהיואם
 הוא קטן אם הנה - אהד שומשום במדת ההוא השטחבגובה
 אבל לכלום, נחשב כאן שנתוספה אחד שומשום מדת איןהשטח
 אותו כל ועל פרסאות רבבות אלפי משתרע ההוא השטחאם

 מכל כמעט, נכר זה שאין אף בגובה אחד שומשום נתוסףהשטח
 לתוספתו. וערך שיעור איןמקום

 לעולמי מגיע מהם אחד וכל שיעור לאין הם שעניניוהאדם,
 הרי שהיא, מעלה איזה בו כשמתוספת העליון, שרשו ערעולמות

  תנועותיו  כל  פעולותיו, כל עניניו, כל קמעא ומתעליםמתקשטים
 איפוא היש - תכליתם עד משרשם העולמות בכל נפשו זיזיוכל
 ! ? בנפשו שנעשה הקטן ליתרון וערךמדה

 סי' בנפש שנתוסף היתרון אם למשל יומה הנמשל הי'ועדין

 הנפש ערכי את שישנה מבלי לבדו העצמיי שויו מצד רקנערך
 נשארו  שמלמטה שהשומשמין גשמי בענין שהוא כמו לו,שקדמו
 בנפש מעלה יתרון אבל שנתוסף. במה אלא  היתרון  ואין שהיובמו
 עד בנפשו שנמצא מה כל ההיא המעלה יתרון לבד הלאהאדם
 היתרון ונשתנה, נהפך האדם כל מעלה, והשיג ונתקן נתעלהעתה
 בנפשו שרכש מה שכל עושה ה' יראת יתרון עדינות, יתרוןהזה,
 יותר בהירה יותר נכונה, יותר אחרת, צורה לובש עתהעד

 : אחרת ועוד זאת -אמיתית.

 גדולה שנתוספו השומשמין מעלת אין הרי חומריבענין
 שכל - האדם נפש במעלות כן שאין מה קודם, שהיומהשומשמין

 עליו. שנתוסף היתרון למקצת כלל דומה אין כה עד שנמצאמה
 מקודם האדם בנפש שנמצא מה מכל יותר חשובה הזוהמקצת
 י ב ג ל ה ל י ע ת נ י ח ב ב לגבם והיא הכל אתוכוללת

- לגבי נשמהעלול, - - - 1 ף 1 ג  
 גוף היא מקודם לאדם שהיתה הנפש מעלת כל : הואכן
 עם ביחד הנפש מעלת כל וכן בו: שנתוסף היתרון למקצתלנשמה
 האדם, בנפש כשיתוסף יתרון, מקצת לעוד לנשמה גוף הםהיתרון

 הנפש, בעדינות שמים, ביראת בתורה, יתרון מעםולכן

 בכל האדם, בכל ומתפשט מתרחב המחשבה בטהרת הלב,ברכות
 וערך. שיעור לזה ואין העולמות ובכלעניניו
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 בנפש הנעשים דקים הכי הרשמים מאד חשבים כ4אמנם
 נשאלת השאלה עדיין אבל - נכרים הבלחי הטמירים גם ולוהאדם,
 לפערך כדי יותר בכחם שיש כאלה בענינים התורה בחרה לאלמה

 ונגרים. חותכיםרשמים
 מכפי ההיפך חולי והוא גדול, לחדוש עוררני זה כלוהנה
 אפשר אדרפה, הנכון. שהוא כמדומה, אבל תמיד. לחשבשרגילים
 מעוררים שאינם כאלו דברים עאי דוקא היא הרצויהשהתועלת
 הדקות לנימים הם מגיעים שאז דקים, רשמים מניחים ורקהתפעלות
 אפקטיים יותר דברים כשנעשים כי אותן. ומעוררים האדםשבנפש
 על גדול רושם עושים שהם נדמה מעשה שבשעת אף נכריםויותר
 באמת אבל מרובה, והתרגשות התפעלות לידי אותו ומביאיםהאדם
 גדול חיצוני רושם עושים שהם מחמת שדוקא כך, כל פועליםאינם
 מתרחב והרושם שבאדם קטנים היותר הכחות את מניעיםהם

 היותר הכחות אל מגיע שאינו עד כך כל ההם הכחות בכלומתפשט
 הכל ערוך, השולחן להגיע, צריך היה באמת ששם ודקיםעליונים
 כאן שיש אחרי הכל... את וחוטפים סאים והשרצים לסעודהמוכן
 המקום, כל את הם ממלאים הפשוטים ולרגשות השפלית לכחותמזון

 הדבר של החיצוניים צדדיו שרק ונמצא ההם, בכחות נבלעוהרושם
 נעשה לא אבל טרף, בזה המוצאים השפלים הכחות על רושםעשו
 אינם נכרים הבלתי הדקים הרשמים ודוקא הנרצהי הרושםפה

 האדם שבנפש הכחות כל את התפעלות לירי מביאים ואינםמעוררים
 לפעול שם צריכים שהם למסום הנדרשות, לנימים המה מגיעיםאבל

 שבנפשו. המעולים הכחות אתומניעים
 כלו שנתקן פסח ליל סדר בענין כבר זה עוררתי כןכמו

 יציאת ענין בנו ולעורר להזכיר לזכרון, - וחקתיו משפטיו כלעל
 זכר - הסבה בלי - מרור לחרות, זכר - בהסבה אוכליםמצרים,

 דברים ושאר זרוע וכן עני ללחם מצה-זכר חייהם", אתלמוימררו
 זה וכל כלל אפקטיים בלתי קלים סימנים - ההוא בלילההנוהגים
 הי לכאורה דמיוננו לפי הלא ושנה. שנה בכל ונשנה חוזרנשנה
 גדול משתה ועיר עיר בכל עשו אלו מעורר ויותר מועיליותר
 מעורר יותר עוד היום; לכבוד ונאומים בשירים העםלכל
 מצרים יציאת ענין כל את לתאר חזיון גם ערכו אלוהי.

 החדישות, הטכניק באמצאות להשתמש גם אפשר הי'ובימינו
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 של ההיסטורי הנשף מחזה את ולהדר לפאר ידם על אפשרווהי'
 אבותינו שנשתעבדו השעבוד אפני את בדיוק ולציר מצריםיציאת
 את באתר זוכרים היו שבזה כמדומה, ובלבנים,בחומר
 והתעוררות התפעלות לידי באים היו ויותר מצרים יציאת עניןכל

 שאלה שואל אמנם והרשע וכדומה, הסבה מרור, טעימת עאימאשר
 לכמ?".נ הזאת העבודה "מהזו:

 היו שפודאי אף כזה, באופן הסדור נעשה לו באמת,אבל
 היו המשרצים" אך והתרגשות, בהתפעלות מהחזיון או מהמשתהבאים

 והי' ראה אשר כל את זוכר הי המשתה מן הבא הכל, אתחוטפים
 ן י ע ר ג ה אבל מרובה בהתפעלות ומתפעל בזהמתענין

 המון בתוך ונאבד נטבע הי הבנימי הנפשי הרושם ן, 1 כ נה
 והשפלים הפשוטים כחותיו את האדם, את המענינים החצונייםהדברים
 בטצה זה, 9סח בסדר אליהם,ודוקא ורגשו רעיונו אתומסבבים
 חכמינו לו שהורו והדינים, המצוות ויתר כוסות וארבע הסבהומרור,
 האדם את מביאים שאינם מצרים, יציאת ענין ימיהם על לזכוךואל
 ומעורר מקומו את הנכון הגרעין לו מוצא מרובה התרעלותלידי
 לפעול. צריך פסח של שסדר מה עליו ופועל האדם נפשאת

 אפיום פנחס: 9' המדרש דברי בבאור לומר אפשר זהכעין
 פר לדי ניחוח ריח אשה עולה והקרבתם לכם תהי' עצרתהשמיני
 כל וזמן ימים שבעה סעודה שעשה למלך אחד-משל איל אחדפקר
 המשתה ימי ז' שעברו פיון המשתה. ימי בז' שבמדינה אדםבני
 המדינה, בנ? מכל יצאנו כבר לבנו( כתוב: אחר )במקום לאוהבואמר
 ירק, או דג של או פשר בליטרא שתמצא, במה ואתה אנינגלגל
 גלגלו לכם, תהי עצרת השמיני פיום לישראל: הקב"ה אמרכך
 אחד". ואיל אחד בפר - מוצאים שאתםבמה

 העולם אומות בשביל באים הקרבנות החג ימי בשבעתוהנה
 באים ולכן עליהם לכפר אומות שבעים כנגד פרים שבעיםמקריבים
 כבשים ארבעה-עשר כרים, שלשה-עשר מרובה: בטקסהקרבנות
 על מראה שהוא עצרת פשמיני אבל להלןי וכן פרים י"ב-י"אואח"כ
 ליום לבא, העולם-לעתיד עתידות של הסמל והוא נעלה יותרענין
 ?ם - אחד ועם אחו אלהים שרק אחד ושמו אחד ה'שיהה
 ימצאו ושלא מרובים קרבנות פו יובאו שלא דרוש יהי',ישראל
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 ולעורר נשגבים יותר ענינים על להראות צריך שהדבר מהכל
 להרחיב ראוי אין פנימיים היותרהמוחין

 אל לחדור צריך הנרצה הגרעין ורם וחיצוניותו הדבר עניניאת
 מרובימנ ועניניה דברים המון בתוך מובלע היותו מבלי הנכוןמקומו

 היא. נכונה והתשובה ההערה נתישבה דברינולפי
 מה כל קושיא. בגדר מעיקרא נכנס זה אין לאמתה האמת לפיאבל

 ואמנם לכאורה שאלא מתעוררת כי אנכי, שיודע מפני הואשדברנו
 אנו אין ראשות 3לל. לקושיא מקום אין ברם נכון, שבארנומה

 העולמות מערכת 9י על ועניניה כחותיה האדם נפש את 3לליודעים
 אופן ובאיזה בעדו דרושים ענינים איזה יודעים איננוולכן
 שלפיה התורה, הדרושה. התכלית ליד* להביאו בשביל עליו לפעולצריך
 לבות תוכן ידיעת לפי המצוות עניני נתנו בה הבריאה, 3לנתקנה

- זה כי ונמדד, נערךובודאי - זה רק   האדם על לפעול יכול 
 איזה לרואה דומה כזאת קושיא הדרישה, התעוררות לידילהביאו
 מניעים מדוע לומר: ומקשה ענינה את יודע ואינו נפלאהמכונה
 בחומר אותה להניע הי' הראוי מן זה, בחומר הזאת המכונהאת
 להסיקה ראוי ואין היא יקרה כ"כ יפה, כ"כ מכונה הלא טוב?יותר
 יכול אינו ועניניה המכונה את יודע שאינו מי - 3זה פשוטבחומר
 האדם עניני ידיעת לפי נתנה התורה לה. דרוש מהלדעת

 העולם נברא התורה פי על 3י תכליתם, ועד משרשםוהעולמות
 רק 3י גליא, שמיא וכלפי עולמו"( את וברא הקב"ה נסתכל),,בי
 הצריכה הפנימית הנקודה האדם-את נפש את להניע ראוייםאלו

 הנרצה. לתכלית שדרוש למהלהתעורר
 הנגלה הטעם התורה, טעמי את כלל יודעים אנו איןשנית

 נסתרים טעמים הרבה ישנם עוד הדבר, שורש כל אינו עדיןלנו
 סודות עדיהם, ולהגיע להשיגם לנו א"א אשר האמת סודותעפ"י
 והטעמים עולם, של כבשונו הבריאה סודות עם המקושריםהתורה

 העליונים להטעמים החצונים הלבושיה רק הם לנו והנגליםהנרגשונם
 ואנחנו הללו והאופנים הענינים אלו דוקא דרושים לפיהם אשרההם,
 ולפי לנו הנגלים הטעמים עפ"י רק התורה מצות את לדון לנואין

 בעולמות ופעולתם רשומם את עוד יודעים אנחנו אין כי בנורשומם
 בשרשי מצוה מכל המבהיק האור את רואים אנו ואיןהעליונים
ת משם רק אשרהבריאה ל ש ל ת ש מ  פעולתם 

 אנג בנפש1תנ, ומאיר חוזרבעולמנו

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



 נעלמיק נסתרים טעמים עוד שישנם שאמרנו מהברם
 עוד ישנם הנגלה הטעם שמלבד לומר כונתנו איןמאתנו
 לומר רצוני אלא זהי לטעם שייכית להם שאין אחריםמעמים
 תכליתו. עד ועיקרו הזה הטעם שורש יודעים אנו אין כיבזה
 ועוד ידוע אחד טעם יש לומר: ורגילים שחושבים מה הוא נכוןלא

 בנסתר ואחד בנגלה אחד טעם יש או ידועים, בלתי אחרים טעמיםישנם
 הרבה - הוא כן ,לא הנגלה, מן להיפך הוא הנסתר הטעםולפעמים
 את מרגיש הנני פעם ובכל הענין, זה אודות דברתי כברפעמים
 כשמבי- זו, בידיעה מיוחדה. התפעלות בי מעורר והוא הדברחידוש
 כבר - המקצעות בכל החכמה פנות כל מוארים כראוי אותהנים

 שני מתארים אנחנו הנה 3י לזה, זה העולמות יחס מעניןדברנו
 למשל, אחד. בשם הנפש ועניני החומר עניני כמו רחוקיםענינים
 ולמעלה משכמו שהוא לומר וכונתנו הוא גדול זה אדם אומרים:הננו
 על לומר כשמכוונים ג"כ משתמשים זה ובסטוי מאחריםגבוה
 זה, הוא גדול אדם בחכמה: בתורה, נפשו, במעלות מעם מורםאדם
 לגמרי ונבדלים שונים ענינים הלא האלו? הענינים לשני יש יחסאיזה
 מיניהם יחס איזה מורגש זאת ובכל במעלה! וגדלות בקומה גדלותהם,

 אומרים: אנו כן כמו אחד. בבטוי שניהם ומתבטאים המחשנהבתפוסת
 משתמשים זה וכבטוי ספסל, על שעמד וכונתנו התרומם זהאדם
 הוא וכן נפשו במעלות והתנשא יותר התעורר שאדם לעניןאנו

 שעניניהם אף אחד' בבטוי . המשותפים ונפש חמר של עניניםבכמה
 המגיעים העליונים בעולמות אף כן על יתר מאד. מזה זהרחוקים

 את עליהם שנושאים הענינים אותם ג"כ נמצאים הבריאה שרשעד
 יחס איזה להם ויש אנו בעולמנו פה נושאים שהם השמותאלו
 נפשיים ענינים בין שיש היחס מרחק כדוגמת פה לענינינורחוק

 אחד. שם הם נושאים זאת ובכל מזה. רחוק יותר ועודוחומריים
 הם נמצאים בעולמנו פה הנמצאים הענינים שכל מפני הדבר,טעם
 רחוק ענין הוא ששם ואף שרשם הוא ומשם העליונים בעולמותגם

 ם. ש 1 ת ו א י צ מ ש מפני רק היינו לגמרי ואחרונפלא
 רחוק התחתון בעולמנו 5ה ומה א. ו ה ר ה א ם ל 1 עב

 בשרשו, - החומרית ממציאותו הרוחנית במציאותו אחד עניןכ"כ
 שרחוק וכמה כמה אחת על זה, מעולמנו ורחוקים הנאצליםבעולמות
 ל ב א פה נמצא שהוא מה מכפי וערך שיעור לאין היאונאצל

 ומצטיר עצמו הענין אותז הנהובאמת
 ענינים הזה בעולם נמצא מהיכן ולכשנעמיק, ענינו. לפי עולםבכל
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 מהיכן העליונים. בעולמות שם בשרשם נמצאים שהם מפני רק הואכאלו,
 גדלות ממציאות רק הלא והתנשאות גדלות עניני בעולמנונמצאים

 הענינים אלו שמשתלשלים אלא העליונים. שבעולמותוהתנשאות
 אנו לעולמנו שיורדים עד עולמות רבבות ברבוא לעולםמעולם
 הימנה, תחתונה במדרגה ועוד הנפש במעלת גדלות של כזוצצורה

 כי לנו, ומורגש אחד בשם אותם מתארים ולפיכך הגוף. גדלות-
 ת 1 א י צ מ א, ו ה ד ח א בשרשם שבאמת מפני יחס להםיש

 עולם ובכל העזלמ1ח בכל היאאחת
 *( ועניניו. העולם לפי הדברמצטיר

 ובחכמת הבריאה בעניני האמונה, בעניני הוא יסוד זהדבר
 על סרה המדברים שוטים נמצאים זו ידיעה חסרון ובשבילהאמת.
 ואת כביכול הבורא את ח"ו שמגשמים על וטענו הקבלהספרי

 את למצא יוכלו הלא כאלו סכלים ובאמת הרוחניים,הדברים
 אבל וכדומה. ה' זרוע ה' יד : הקי'  ובנביאים בתורה גופהההגשמה

  מהעולמות הם  מציאותם וכל החומר עניני שבאמת לדעתיש
 הזה ובעולם שם היא האמיתית מציאותם כי  והעליוניםהגבוהים
 ובאותו השם באותו הגבוהים בעולמות שנמצאו מהמשתלשל
 הדברים בם שנקראו השמות, כל ולכן, שם נמצאים שהםהתואר

 ה מ ה ק ר מליצה, אינם העליונים העולמות ועניניהרוחניים
 האמתיים שמותיהםבאמת

 אודות בביתי לדבר אחדים ימים לפני לי נזדמן כןכסו
 המחקר הכמי ובין הסוד חכמי בין מחלוקת שיש בעולםהמוסכם
 מיני ושאר אש של הוא הגיהנם הראשונים שלדעת הגיהנםבדבר
 כאן אין באמת אבל גיהנם-רוחני; הוא המחקר חכמי ולדעתיסורין;
 ומיסרין בו ששורפים אש של גיהנם הוא ודאי האמת לפימחלוקת.

 האש אותה ההיא האש אין ודאי אבל יסורין, מיני בשארבו
 חכמי להם קוראים זאת ובכל הענינים שאר וכן פההנמצאת
 הוא ואמת הוא, אחד ענין שבעיקרם, מפני השמות באותםהקבלה
 לפי העליון העולם של באש אבל באש החוטאים אתשישרפו
  ומישבת והענינים  המקצועות בכל מאירה זו ידיעה הכלל,ענינו,
 העצומות. והפליאות התמיהות מןהרבה

 בשעורים וביחוד שונים דעת בשעורי באור בהרהב מתפרש זה ענין.(

 ובך א' ובארז.  גזומים כל,.כי
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 הנגלים הטעמים המצוות. וטעמי התורה חכמות בעניניוכן
 אלא לזה, זה שייכות להם שאין נבדלים טעמים אינםוהנסתרים
 הנגלה הטעם שורש הושו הנסתר הטעם הוא. אחד טעםבאמת
 אבל הלבוש את רק יודע בפשוטו התורה טעם את המביןונשמתה
 למעלה וכן דנשמתא ונשמתא נשמתא גופא, לבושא, לה ישהתורה
 פנימיותו אל נחדור אם בלבוש מרגישים שאנו יה טעם שיעור;לאין
 נמצא הזה הטעם נשמת אל נחדור ואס עמוק יותר טעם בונמצא
 לנשמתא יותר עוד להתעלות אפשך וכן הנסתר הטעם אתבו

 שישנם הנסתרים הטעמים אלו וכל מזה. למעלה וכןדנשמתא
 אל יותר שהתעלו רק הנגלים הטעמים אותם הם התורהבמצוות
 שייכות כאותה הטעם לגוף שייכות לו שיש הטעם אותונשמת
 הנשמה. גדלות עם הגוף לגדלותשיש

 ההלכה את לומדים כשאנו זעירה במדה זאת להרגישאפשר
 סברה איזו שומע שאחד יש הנה כי סברותיה. בהבנתועסוקים
 להבין הסברה נשמת אל יותר כשיחדור והי' אותה, ומביןבהלכה
 באופן עצמה הסברה אותה את ירגיש העיקרי וטעמה יסודהאת
 עוד יחדור ואם וחדשה אחרת צורה לפניו ותלבש לגמריאחר
 וכן עליונה יותר לסברה יגיע ושרשו הזה הטעם לסבתיותר
 למעלה.למעלה

 נשמתה, אל יותר לחדור התורה לומדי של התעודה כלוזוהי
 בהלכה, ובין באגדה בין בו שעוסק מקצוע בכל כחו לפי אחדכל
 את נמצא ובזה אמתתה את ולהבין להתעלות אפשר אזשרק

 נשמת אל להתעלות ישתדל שלא מי כי וערבותה, התורהנעימות
 בה. שיש הקדוש והנועם העדן את למצא לו אפשר איהתורה

 תורתך דברי את אלהנו ה' נא נ;יהערב לה': מתפלליםהננו
 למצא אפשר שאי כזה באופן אותה לומדין ולדאבוננו -בפינו"
 להבין כלל עמלים ואין הלבוש את רק ורואים לומדים ערבותה;את
 וכל בתורה הטעם ממנו שנאבד כך לידי שבאנו עד הנשמה,את

 מישראל". שתשתכח תורה העתידה : אמרו ז"ל חכמינונעימותה,
 ובלי שנשתכחה. כמעט הנשמה בעולם, נשתכחה כברואמנם
 להתקיים. יוכל לא הגוף גםנשמה

 מאד' מהם נפלאתי אשר אחדים דברים ז"ל ברש"יראיתי
 "אמר :( פח )דף שבת בגמ' מדרשו. בבית הופיע הקדש רוחממש
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 דמותא סמא בה למשמאילים דחיי, סמא בה למיימיניןרבא:

 לדעת וטרודים כחם בכל עסוקים - בה למיימינין : 91לופירש"י
 הראיתם הטהור. עכאל עיקר" שהוא בימין המשתמש כאדםסודה
 כחו בכל משתדל האדם אין אם ן בה משמאילים ענין הואמה

 לת היא מות סם הרי - ה ד ו ס ת ע ד ל ו בתורהלהבין
 כה בכל בה עסוקים אם רק חיים סם הוא הרי התורהלימוד

 הוא כך, תורה הלומד בימיה המשתמש כאדם סודה לדעתוסגודים
 לא אם אבל בה, וחי נעימותה את מרגיש בה, מתעלה אותה,מבין
 סם הרי סודה אל ולהגיע התורה פנימיות את לדעת האדםישתדל
 תמיד הלא כי אחרת, שתהיו אפשר אי ובאמת לו. היאמות

 לפי מקום בכל מהם מלאה שהתורה והנגודים בהסתירותנתקלים
 ההם הרבים במכשולים האדם ינגף שלא אפשר ואי לימודהפשטות
 מאורה. וזיפנות התררה נשמת אל לחדור ישתדל לאאם

 זה אין עתה אמנם כי כך כל מורגש זה אין בדורותינו,עכשיו,
 למת אבל החי, על רק מוטלת המות סם אימת המות. סם כךכל
 ואין האמת את כלל מבקשים שאין אלה מזיק; אינו המות סםגם

 בסתירות, נכשלים ואינם בקושיות מתענינים אינם להבינה,משתדלים
 הלימוד הי אמנם - הכל את ולדעת להבין דרשו שהכל בעתאבל

 הנראות הרבות הסתירות מפני מות סם הנשמה ידיעת בליהפשוט
 בלבד. הלבוש ע9פ התורה את הלומדלעין

 נשמת את להבין המשתוקק 1 חיים החפץ האיש מילכן
 ישתדל - שבה חיים לסם ולזכות נעימותה את למצואהתורה,
 מקום בכל נשמתה אל לחדור התורה בלימור יותרויתעלה
 עיקר יהיות צריכה ההלכה בלימוד גם בה!שעוסקים
 אחד כל סודה את להבין נשמתה אי יהגיעהמטרה
 וענינה* התורה לימוד עיקר זהו כי יכיתו'לפי

 בעזרנו* יהיה וה' בפינו התורה דבריויערבו
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