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 כ"ט(. )דה"א ובארץ" בשמים כל"כי

 במדרש ואיתא א.( ט"ו )בראשית לך" מגן אנכי אברם, תירא"אל
 שהיי לפי אמר, לוי ר' חדא, אמרי ורבנן תרתין אמר לוי "ר' מ"ד( פ')ב"ר
 צדיק בהם שהה שהרגתי, אוכלסין אותן תאמר : ואומר מתפחד אבינואברהם
 מתפחד אברהם אבינו שהי' לפי חדא אמרי ורבנן כר אחד, שמים ויראאהד

 תאמר ונצלתי, המלכים למלחמת ירדתי ונצלתי האש לכבשן ירדתיואומר:

 אל : הקב"ה א"ל לבא, לעתיד כלום לי ואין הזה בעולם שכרישנתקבלתי
 שכרך אבל עמך, עשיתי חנם בעוה"ז עמך שעשיתי מה כל לך, מגן אנכיתירא
 אשר טובך רב "מה ל"א( )תהלים המד"א מאד, הרבה שכרך לע"ל,מתוקן
 ליראיך".צפנת

 המוכן שכרה קבל שמא מתירא שה" לאמר אפשר איך תמוה,הענין
 למלחמת וירד וניצל, האש לכבשן כשירד הזה, בעולם הבא, לעולםלו

 בעולם, והודיעו ה' בשם קרא בוראה את שהכיר אבינה אברהם וניצל.המלכים
 את מגייר אברהם בתרן, עשו אשר הנפש ואת כמד"א לה', נפשותועשה

 מלכים ד' מנצחה לו שהה זו, רוח וקורת שבהנאה אפשר האם וכו',האנשים
 לשלם אפשר איך לתמוה, יש ובכלל ? שכרו כל לו ישולם אחיה בן שלוהצלתו
 מוכן שהוא שכר קיים, אינו בו הניתן השכר שגם עובר, עולם עלמא,בהאי
 אחת שעה "יפה פ"ר( )אבות : נאמר זה שכר שעל הנצחי, העולם הבא,לעולם
 וכל העולם תענוגות כל היינו הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורתשל

 רות לקורת שוות אינן היה, בעולם לעצמו לצייר לאדם לו שאפשרההנאות,
 הבא לעולם לו המוכן שכרו כל את שיקבל אפשר איך ומ"כ הבא, בעולםאחת

 עניני על עוה"ב שכר יתחלף איך להבין יש. ובכלל הזהו העולםבהנאות
 שום בו לנו אין לבא לעתיד לצדיקים הצפון השכר הלא כי עוה"ז,הנאות
 כי, נתנבאו לא הנביאים "כל ל"ד( )ברכות : חז"ל שאמרו כמו וציור,מושג
 1 העוה"ז בהנאות הזה השכר ישולם ואיך וכו' ראתה לא עין עצמן ת"חאבל

 זכס. ד. י. ר' ע"י נרשם תרפ"ח. כסלו ג' ביום נאמר*(

מי

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 נכנסו פ"א כשחלה רבב"וב "אמר ק"א( )סנהדרין מצינו בזהביוצא
 משחק, ור"ע בוכיו הן התחילו בעולם, יש עזה חמה להם אמר לבקרו,-"למידיו

 אפזר אמרו.לו אתם'בוכין, מה מפני להם'וכי אמר משחק, אתה למה לואמתו
 שאני זמן כל כהדחק, אני לכך להן אמר ? נבכה ולא בצער שרוי תורהספר
 דובשנו ואין מבאיש, שמנו ואין לוקה פשתנו ואין מחמיץ יינו שאין לבירואה

 אני בצער רבי רואה שאני עכשיו עולמה רבי קבל ח"4 שמא אמרתי מדביש::
 כמו כולה התורה מן חסר שלא הגדול ר"א הוא, פלא דבר כאן וגם.שמח"י

 )שם)5ף ס"ת, כשני נמשלו זרועותיו ששתי שם( )סנהדרין עצמושהעיד'על
 בקן וחשבו וצדקתו הגדול רבו נדללת וידע השיג בודאי תלמידו ורגעס"ת(
 והנאות ותענוגים וגו' ראתה לא עין ששכרם נאמר שעליהם הצדיקיםאלה

 את רבו שקבל בלבו, כזאת מחשבה שתעלה אפשר כלום לג מוכניםנצחיים
 האדם את המפריעות וטרדות דאגות לו ואין בשלוה חי שהוא בזה:עולמו,'

 שברו לו יתחלף כאלה, ערך פחותי והנאות שבתענוגים היתכןממנוחתו?
 בעוה:ז שלמה הנאה לאדם שתהה אפשר אי שבאמת אלא' עוד נלא ?-הנצחי
 הסלח בעה"ז גמורה בשלוה יחי' אשר הוא ומי ודאגה, צער בה יתערבו.שלא
 בעוה?ו האדם חיי הם מה "כי )פ"א( ישרים במסילת וכמד"א ו ופגעיםצער
 ואם שנה שבעים בהם שנותינו ימי בעוה"ז, ממש ושלו ששמח הואומי

 ומכאובים ותלאים צער מיני בכמה ואון עמל ורהבם שנה שמוניםבגבורות
 הנאות לו העולם שירבה ימצא לא אלף מני אחד המות, זאת כל ואחרוטרדות
 העולמע. מן ובטל עבר כבר למאה יגיע אלו הוא וגם אמתיתושלוה

 ושלחו במיץ לרב שכשנתקבל אר"" ה"שאגת בעל הגאון עלמספרים
 ובשאלו ובוכה, -מצטערת שהיא אשתו את ראה מתנות, הרבה עדתו בנילו
 הבא, לעולם מתלקט להם ינוכה שמא היא שיראה לו השיבה בוכה, היאלמה

 היה ופשוט ? הבא העולם שכר ישלמו כאלה בהבלים כלום : ויאמר בהויגעי
 ) . הבאי בעולם שמקומו שכר שישולם אפשר אי כאלה שבהבליםבעיניו

 דצתם לסוף לירד לנו שא"א חז"ל בדברי אף כי לדעת לנו ישבכלל
 לקבל אנו צריכים פרטיהם, כל ואת היקפם בכל אותם מבינים אנו ואיןוכונתם
 ולהתלמד וכונתם הדברים של פשוטן כפי לנו ושנתברר מבינים שאנו החלקאת
 לבו יקל להרגישם, שזכינו הק', דבריהם מתוך המזהיר זה, אלי וע"ימזזך
 אל ואמתו. נשמתו לתוך ולהדור ונשאה עמוקה יותר- להבנה להגיעהרבה
 לעקמם דבריהם, פרטי כל לנו מובנים שאין בשביל רשאים; אנו ואיןדבה

 - ממשמעותם,ולהוציאם
 רק זה אין ועונש שכר ענין כי כמה, זה לנו נתבארכבר

 תשלומי
 בעד

 יע מעשה ובעד שכר טוב בעד.מעשה לו שמשלמים ופעולותיה האדםבעשי
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 דעתשעורי18

 המעשה אלא נפרזים, דברים שני לשכרו ביחס האדם מעשי אין כיעונש,
 הוא שבפעולותיו בעליונים האדם של עולמו יוצר האדם ע"י הנעשהבעצמו
 שהוא אליו, ההשפעה מגעה וביהוד לעולם וברבה טובה שפע ומושך שםמניע

 בתוכו כולל כבר בעצמו שהמעשה נמצא, מעשיה ע"י הנוצר לעולםמקושר
 מצוה". - מצוה "שכר שמצינו וכמו הפעולה מהות לפי והעונש השכראת

 בדבריהם ונדקדק חו"ל במאמרי וכשנתבונן חדש, דבר לומרוהנראה
 אינו הזה בעולם לארם לו הניתן ועונש שכר ענין כי הוא, אמת כי נראההק'
 שכר היה שאם לעוה*ב, לו ומוכן המגיע השכר כנגד ונכוי תשלום בתורבא
 הנצחק משכרו לו לנכות בו וספק די היי לא או העליון, השכר נגד .נכויזה

 קבל שלא נמצא העליון, לשכר צד בשום דומה פה הניתן השכר שאין מאחרכי
 האדם שתקבל ועונש, שכך אם כי מעשיה בעד לו ומוכן המגיע השכר אותואת
 רק למעלה, לו ותוכן הנמצא הענין זה את ממש נוטר הוא הרי העולמובזה

 הוא הרי העולם, לזה העליון ממקומו עצמו השכר אותו את מורידכשהוא
 ואותם העולם, זה לפי צורתו את ולובני התחתונים, בענינים ומתגשםמתגלה
 לאין וקדושים נשגבים הם למעלה במקומם שבהיותם הנצחיים, עצמםהדברים
 "עין רק ודמית- מושג שום לנו אין בהם הכלולה וההנאה והתענוג וערך,פעור
 זה לעולמנו בהשתלשלם עצמם, הענינים אותם זולתך", אלהקם ראתהלא

 ובלחי עוברים ותענוגים להנאות מצטמצמים ג"כ הם הרי קיים ואינוהעובך
 א8 גם דה עם ביחד הם תקבלות העולם, זה לפי צורתם את ובלבשםקיימים,
 הזה. העולם של המרטעמו

 אחת מצוה הענשה "כל ל"ט בקדושין ששנינו מה לנו יובןועפ"ז
 פריך שם ובגמ' לו" מטיבין אין אחת מצוה עושה שאינו וכל כוי לומסיבין
 כ* ששרף כמו ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכויותיו כל.ורמינהו
 כל שקיים כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל כולההתורה
 יום ליה דעבדין מתניתין אביי אמר ממנה, אחת אות חסר ולא כולההתורה
 היינם לה מריעין דקתני מרובין שעונוהיו "כל : רש"י ופירש ביש" ויוםסב

 מתוקן להיות כאן מצוותיו שכר לו שמשלמין ביש, יום הזמנת ליהדעבדין
 המוכן הרשעים של הטובים מעשיהם שכר יגרע למה הדבר ותמוה רע",ליופ
 הרשעים שפעלו והאמת הטוב הלא 1 הצדיקים של מעשיהם משכר לעו~'בלהם
 בלחם נפסד, שכר להם שנותנים בתביעתם יצדקו הלא וא"כ הם, נצחייםג"כ
 בזה אין דברינו לפי אבל ונשגב, עליון שכר לקבל להם שה" מה תחתקיים,
 המוכן מהשכר אחר שכר העולם בזה הם מקבלים אין באמת הלא כו הפליה,בל
 בעוה"ז להם ניתן בעליונים המוכן ממש עצמו השכר אותו אם כי למעלה,להם
 דהית גם הרי עובר ביולם ובהיותו מקומו, לפי צורתו את מקבל שהשכראלא

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



מז )א( ובארץ בשמים כלכי

 קבלת מקום בי בעוה"ז, פה שכרם להם שיותן הוא הדין מן וגם כמוההונשכר
 לעולם ובהתקשרו הגבוהים, לעולמות התקשרותו מדת לפי הוא לכ"א"שכר
 הרשעים של שנפשם וכיון ההוא, לעולם בהתאם יהף שכרו גם גבוהיותר

 מן הרי הגשמיים, לתענוגים היא ומשתוקקת העולם זה בהנאות כולהשקועה
 כמה ולהבין להרגיש אותש מעוררת זו קמעה תשוקתם. לפי יה" ששכרם"צדק

 יצרו עליו בהתגבר ומכלה האדם מבזבז עין שזפתם לא ואוצרות נצחשמכמני
 שטרי למדליק דומה זה והרי המותרים בענינים ואפ" מועטת הנאה איזולקבל
 אל זה דבר האדם נא יסים מקטרתוש את להצית לאלפים עולה ששוייםערך
 יתירות. מהנאות ונכת,להמנע מאד.ראוי וידע.מה יתעורר ואזקבו

 שהוא הזה, בעולם לאדם לו הציתן השכר בענין שבארנו מה כלוהנה
 נשגב נאצל, הוא הרי למעלה שבהיותו הבא, לעולם לו המוכן השכר,ותו
 גשמיים, בענינים ומתגשם מתגלם הוא העולמות שנף וע"י שיעור, לאיןוזך

 מובנים שאין ואף הקדושים. חז"ל מדקרי אנו רואים זה כל את העוה"ז,בעניני
 בודאי בדבריהם נמצא זה שענין אנו מכירים בכ"ז הדברים, פרטי כל עדיין'לנו
 האמתית. ממשמעותם הדברים את להוציא רשאים אנויאין

 מאן לו הי' ולא ע"ש שבא ברשב"ח "מעשה נ"ב( פ' )פקודיבמ"ר
 מן טובה אבן לו וניתן האלהים לפני והתפלל לעיר חוץ לו יצא'להתפרנס,
 ממה א"ל אלו, מהיכן אשתו אמרה שבת, אותה ופרנס לשולחני נתנה"שמים,
 כלום, טועמת איני הן מהיכן לי אומר אתה אין אם אמרה הקב"ה,שפרנס
 א"ל השמים, מן לי וניתן האלהים לפני נהפללתי כך א"ל לה, מספווהתחיל

 אמרה למה, לה אמר שבת. מוצאי שתחזירה לי שתאמר עד כלום טועמתאיני
 מעשה והודיע כ"ש והלך ? מלא חברך ושלחן חסר שלחנך שיהא רוצה אתהלו

 לה ואמר הלך משלי, אמלאנו אני חסר שלחנך אם לה אמור לך א"ללרבי,
 לעולם לחברו אדם רואה וכי רבי לו אמרה תורה, שלמדך למי עמי לך.א"ל
 : יב( )קהלת שנאמר בעצמו? עולם ליה הוה וצדיק צדיק כל לאוהבא,

 כיח עולמה אלא כתיב אין עולמים וגו', עולמו בית אל האדם הולך"כי
 הראשון מן קשה ה" האחרון הנס : אמרו רבוהינו והחזיר. הלך כןימשמע
 שכרה מתן שאין למה הימנו, ונטלה מלאך ירד מיד להחזירה ידו שפשטייון
 אחרון". ליום הבא לעולם אלא תורהשל

 לעולם לו ,המוכן השלהן מן לו הנתנת הטובה שהאבן מזה אנורואים
 הוא העולמות שנוי רק העולם, בזה שקבל בעצמה הדבר אותו הוא"בא

 אשר ונשגב, נאצל רוחני ענין היא למעלה שבהיותה הטובה שהאבןובסבב,
 אותו שהורבץ אחרי מלא, שלחן בשם אוהו כינו בזה, ידיעתם לפיהז=ל,
 איו בעה"ז מהותה לפי טובה שאבו ואע"פ זה צורתו את קבל העולםלזה
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 המוכנת הטובה האבן לעומת  ודמיון  ערך  שום הלפתא בן שמעון ר בעינילה
 היי א"א כן לא שאם אחר, ענין זה אין אעפ"כ הבא, בעולם שלחנו עללו

 שאינו דבר בקחתו כי הסר, שלתנו יהי' הטובה האבן את שלקהשבשביל
 '( משלחנו. כלום חסר לא הלא בעצמו, השכר אותופמש

 יוחאי בן ריש של אחד בתלמיד "מעשה שם, בש'ר מצינו זהכעין
 מבקשיך והיו בה ומקנאין אותו רואין התלמידים והיו עשיר; ובא לחו"לשיצא
 : ואמר והתפלל מרח פני של אחת לבקעה והוציאן כ"ש וידע לחו"ל, לצאתהן

 להם: אמר לפניהן, זהב דינרי מושכת התחילה ! זהב דינרי המלאי בקעהבקעה

 נוטל שהוא מי כל יודעיו היו אלא לכם, טלו זהב הרי מבקשים אתם זהבאם
 הבא". לעולם אלא התורה שכר מתן שאין נוטל, הוא עוה"ב של חלקווכשיו,

 בכל הנמצא הוא עניניו בכל עצמו הדבר שאותו מזה רואים אנושוב
 שהיה ומה בו. נמצא שהיא המקום לפי וצורה דמות מקבל שהוא יק,העולמות,
 יפסידר העוה"ז הנאות שע"י זה כלל שידעו אף להם, ולהראות להוציאםצריך

 רגש מלבם ולהוציא עליהם להשפיע שא"א שידע מפני זהו הנצחי,משכרם
 שכרם, ומתגלם מתהפך היאה בעיניהם כשיראו רק להעשיר, ותשוקתם זהקנאה

 להתבונן יתעוררו זה ומתוך אותו נוטלים כשהם מפסידים הם מהוירגישו
 העולם, דרך ע"פ אחרות, סבות ע"י מקבלים שהם זה שכר שאפילוולהרגיש

 להם. שמוכן מסה ג"כ הוא השם, ויראת בתורה עליתם חשבון על מו"מ,באופן

 זהב,. דינרי של זה מצער שכר לקבל תשוקתם סרה זה וע"י הבא,לעולם

 ונשגבות. נעלות נצחיות והנאות תענוגים אוצרות בוולהחליף

 העולם, בהנאות עוה"ב עניני השתלשלות בענין שבארנו זה כלוהנה

 ויטול. מלאך שיבא זה נפלא לנס זקוק שהה מה הענין זה על לנו יוכיח יותר*(

 הבא לעולם מזכוירתיו לו שינכו חשש משום שאם לשמים, ויחזירנה הטובה האבןאת

 לפי אבל עוד, הנאה ממנו לו תה" ולא ויפסידנו האבן את שיפקיר הי' די הלאהוא,
 ה" בעוה"ב, משולחנו שניטלה הנאה ממש היתה הטובה שהאבן רבינו שבארמה
 דרך כי הראשון. מן יותר זה נס וגדול למקומה, הטובה האבן את להחזירזקוק

- למעלה פעולתם פועלים הטובים והמעשים שהמצוות הוא, למעלה מלמטהההשפעה  
 לתחתונים, העליונים מהעולמות וברכה טובה שפע הוא למטה מלמעלהוההשפעה

 גשמית, להנאה יתגשם עליון רוחני שעונג הוא הבריאה של ההנהגה טבע בדרךולכן

 שקבע הבריאה הנהגת מדרך זה אין נאצל, רוחני עני להיות גשמי דבר שישתנהאבל

)המערכת(_ שקלי. לא משקל יהבי מיהב שמיא דמן במדרש שם שאמרו מה וזהו בעולמו,הקב"ה
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מטי )א( ובארץ בשמים כלכי

 הנמצאיט; הענינים כל כי *( כבר זה לנו שנתבאר הכלל יסוד על לנו יובןהזה
 לעולמנה, פה, משתלשלים הם ומשם למעלה, הוא ומקורם שרשם עיקרבעוה"ז
 פה; הנמצאים והנבראים הענינים כל של מהותם גם אם כי שרשם, רקולא
 רקן העולמות, בכל היא אחת ומציאות עליונים ובעליוני בעליונים גםכמנם
 נמצאת שהיא העולם, זה לפי ודמות צורה מקבלת עצמה המציאותאותה

 בו_
 לפי, למעלה הנמצאים הענינים אותם של מהיחס מושג לקבל לנוואפשר

 אנו אין שביניהם הרב המרחק שמפני - כאן הענינים לצורת שםצורתם
 והרומניים" הגשמיים הדברים מאותם - התקשרותם סוד על לעמודיכולים

 שהמרתק, אע"פ אחד, בשם אנו שמכנים עצמיו ובאדם בעוה"זהנמצאים
 רוחניות,_ במעלות המתעלה איש על אנו אומרים : למשל הוא. רבשביניהם

 להר- העולה לאחד בנוגע משתמשים אנו עצמו זה ובמבטא "עלה" זהאדם
 הוצג רב והמרחק במציאות השגתנו לפי הוא לגמרי אחר שהענין ואףגבוה,
 מורגש זה בכל גשמיות, ומדרגות במעלות לעליה רוהניות במעלות עליהבין

 מבטאים. אנו זה שמפני לזה, זה ושייכות יחס איזה להם שיש פנימהבנפיצותינו
 והשגתנו- מובננו שלפי ענינים כמה בלשוננו מצינו כן כמו אחה במבטאאותם

 אותם אנו מכנים זה ובכל לזה זה ושייכות יחס להם אין ובשכלנובחושנו
 אנו- מתבטאים וכן וכדומה, במאכל מרגישים שאנו "טעם' כמו שוות,במלים
 איר הפשוט מובננו ולפי טעמא", "מאי : שכליים דברים בהבנת "טעם"בשם
 הו4. שענינם מצד שייכותם קצת לנו מובן שכאן כלל,]אף לזה זה שוהענינם

 האמת לפי אמנמ - במהותו[ ומבחין האדם אל הדבר מתקרב הטעםשע"י
 אין ה"טעם" במהות נכונה השגה לנו שאין מפני ורק הוא, אחד עניןיאמתו

 רחוקים. שהם כאלה דברים ישנם ורמים עליונים היתר בענינים כן וכמוהבטוי. באותי אנו ומתבטאים שביניהמ היחס מורגש הנפש בעמק אבל לנה מובןזה
 שהסרה. מפני שביניהם, ביחס מושג שום לנו ואין וערך שיעור לאין מזהזה
 ונגיך נראה שם להמצא וכשנזלה ההם, העולמות גחיי והציור ההכרהלנו

 שהננו- עצמי זה ודבר העולמות, בכל הוא אחד וענין היא אחתשמציאות
 והכרנוהו. שראינוהו עצמו הענין אותו הוא ונשגב נאצל למעלה אותורואים

 שם, מקומו לפי לו הראויי בדמותולמטה

 וענינים, דברים הרבה נמצאים האדם ' ותנועות בפעולות גםובאמת
 אף" וגשמיים, רוחניים בענינים בנפש המורגשת מההתקשרות הואשמוצאם
 מחלוקת. גבי מצינו : לדוגמא כלל, לזה זה ש=כות להם אין הבנתנושלפי

 הלכהת אם : ת"א שאמר ומ'ב( נ"ט )ב"מ עכנאי של בתנור וחכמים אליעזררבי

 פ"א. ב' חלק ז"ל לרמה"ל ה' דרר ס, ועי' התורה" "נשמת שע"ד עיין*(

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



 דעתשעורי2

 שהלכה רפא אצל לכם מה : ואמרה ב"ק יצאתה יוכיחו, השמים מן)מותי
 ראינו ! היא בשמים לא : ואמר רגליו על יהושע רבי עמד מקום, בכלכמותו

 הכת נגד גם דעתו לעמוי,על יהושע ר' של הדעת תקיפות התגברותשבשביל
 על ועמידה תקיפות גופו בתנועת גם נראתה היא, בשמים לא באמרוקול,
 ובין הגוף לתקיפת הרעה תקיפת בין שייכות שום אין שלכאורה יאע"גוכגליו
 הפנימית השייכות לאדם מורגשת זה בכל רגליו, על לעומד דעתו עליצומד

 הגוף על ומשפיעה מפעילה האדם בנפש. הנמצאת הדעת ותקיפות.שביניהם,
 הוא, אחד ענין האמתי שבתוכנם מפני רגליו, על לעמוד תנועה בולעורר
 לגשמיוה מרוחניות ההשתלשלות סוד קצת ולהרגיש להבין לנו ישימזה

 לתחתונים.ימעליונים
 זה בענין ההתבוננות אחרי אולם כבה בע"ה לנו שנתברר מהזהו
 למעלה, גם נמצאים פה הנמצאים שהענינים רק לא כי להוסיף לנואתחדש
 למעלה הנמצאים הטנינים שכל אלא מציאותם, ועיקר שרשם שםאשר

 הענינים אלו שכל אלא למטה, שאץ מה למעלה ואין למטה, סם הם'נמצאים
 מזה זה הם ורחוקים שהוא מה לפי עולם, בכל וצורתם דמותם אתמקבלים
 לברא לו דרוש ה" לא חכם פועל כי ערך. לאין יותר ועוד מהגוף הנפש)רחוק
 הטולמות בכל וחודרת הנמצאת היא אחת בריאה אלא מיוחדות,.בריאות

 שאנו ואע"פ לו, והיאות המתאים לפי בו נמצאת  שהיא עולם בכלומצטיירת
 בכל למעלה הנמצאים הענינים שכל להרגיש יכולים אנו אין פה'בהיותנו
 יותר בעולם להיות כשנזכה אבל למטה, הנמצאים הענינים אותם הם'פרטיהם,
 הענינים אותם הם בעוה"ז הנמצאים ושהענינים הוא אהד שדבר נכיר.עליון,
 והתקשרותם יחוסם ונרגיש עליונים, הכי בעולמות להשיג שזכינועצמם,
 למטה.ושלמעלה

 באמת אך בזה, המורגשת הדעת ישרות ע"פ בדעתנו עלה זהדבר
 אמיתות פי על אותם להבין כשחפצים חז"ל, בדברי זה כל את אנוומוצאים
 הבאי. פירושי ע"י להתעקם ולא;דבריהם

 פתח ברכיי ר' תרומה, לי ויקחו "ד"א )פל"ג( תרומה במדרשמצינו
 מוצא אתה ובארץ, בשמים כל כי וגו', והגבורה הגדולה ה' לך כ"ט()דה"א

 )ישעי' שנאמר וערפל, זבול למעלן למטן, ברא למעלן הקב"ה שברא מה,כל
 )מ"א למטן וכף, הערפל אל נגש ומינה דכתיב ערפל, קדשך, מזבול וראהמ"ג(
 לך. זבול בית בניתי בנה וכתיב בערפל לשכון אמר ה' שלמה אמר אזפק'(

 למעלן עומדים. שטים עצי למטן לה ממעל עומדים שרפים ו'( )ישעי'למעלן
 כי הוה וכו'. הכרובים ויהיו למטן הכרובים יושב ל"ז( )שם שנאמר'ברובים

 רואים צבאות* ה' אמר הזהב ולי הכסף לי ב'( )חגי ואומר ובארץ, בקימים)ל
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נא )א( ובארץ בשמים כלכי

 נמצא שלמעלה מה שכל שאמרנו, הענין אותו כל כוללים אלו חז"ל שדבריאנו
 לעצי לו ממעל עומדים משרפים כמו שיעוה לאין רב הוא שהמרתק ואף'למטה
 הוא אחד וענינם יחס, להם יש העולמות התקשרות לפי מ"מ עומדים,שטים
 ובארץ. בשמים הוא והכל אחד, אותו ברא עולמו את כשברא הקב"הכי

 תרומה, לי "ויקחו תרומה ריש המדרש בדברי גם אחרת להבין א"אוכן
 את תעזובו אל תעזובו" אל תורתי לכם נתתי טוב לקח "כי ג'( )משלי.ההעד
 בו יש כסף, בו אין זהב בו יש מקח, שלוקה אדם לך יש לכם, שנתתיהמקח
 י"ב( )תהלים שנאמר כסף בו יש לכם שנונתי המקח אבל זהב, בו אין'כסף

 הנחמדים י"ס( )שם שנאמר זהב, בו יש צרוף, כסף טהורות אמרות ה'אמרות
 אבל שדווו, ולא כרמים כרמים, לא אבל שדות לוקח אדם יש רב, ומפזשזהב
 פרדס שלתיר ד'( )שה"ש שנאמר כרמים, בו מש שדות בו יש הזה.המקה

רמונימע.
 לט לתת מליצה בתור אלו כמו פסוקים לבאר שרגילים מה לפיוהנה

 ונפלא כלל, מובנים המדרש רבוי אין התורה, של הגדול ערכה ביקר'מהרג
 ונמשילה אחד דבר לעוד התורה את נדמה אם לנו יתוסף מה כי זהמשל

 שכל דהיינו אחד בכלל זה כל את להוציא אנו יכולים הלא שונים,'לחפצים
 ומליצוא משל שום בנה שאין מפורש מזה אנו רואים אבל בה, נטוו לא'החפצים
 וכרמינו שדות וזהב, כסף ענין באמת נמצא שבתורה ככתבן, דברים ממשאלא
 שהיא הרוחנית משמעותן לפי הענינים כל כוללת התורה כי למטה. ענינם.לפי

 בכסף הנמצאים והעונג ההנאה עניני כל בה ונמצא הגשמיי ענינם של"שורש
 אלא המיוחדת הנאתו לו יש עצמו בפני דבר שכל וכרמים, שדותוזהב,

 מההנאה רב מרחק ורחוק שיעור לאין נעלה הוא זה עונג הרוחנישבענינם
 וכרמים. שדות וזהב, מכסף לאדם לו שישלהגשמית,

 וק הוא העולם, בזה מקבלים שאנו והתענוגים, ההנאות כלובאמת
 את ותענוג הגס, התמר מסך דרך החודרת למצלה, הדבר של.מרוחניותו
 הוא הגס החמר דרך בעברו אך הטלם, נשגב הוא הרוחניים בעשנים)בהיותו
 טעמו נפגם לעוה*ז ובדרכו בו הנמצצים והזכות מהטוהר הרבהמפסיד
 הזזך בעולם הנאה לקבל בלעדיהם שא"א והמורסין הסובין גם אליוינטפלים

 משרשו התחתון בעולם לנו המורגשת ההנאה המשכת אותןוהנה
 טעם ובע  העליס הרוחני בעולם ההנאה עצם שבין המרחק ורב.כעליונים
 ע"ח  )פגהדדין  שמציגו מה ע"פ ומשל  יוגמא דרך  לצייר נהול אצלנה.ההנאה
 ושאלו ובאו טינא לבו התעלה אחת באשה עיניו וצנתו אחד באדם "מישה.ע"א(

 מזה אנו רואיט הרי הגדר*, מאחורי עמו תספר ואל ימות כר האמרו'לרופאים
 בחטי ספוקו את למצא יכול אהבה בחוה עזה נחפר ששלו האהבה,הנשנץ
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 דעתשעורינב

 רב כמה מובן והלא הגדה מאחורי ההתקרבות את מרגיש שהוא ע"ימדה
 מעלות. בהרבה ועוד זה, כענין זה. באופן ספוקה עד התשוקה מעצםהמרחק

 מעצת עלמא בהאי התענוגים עניני כל רחוקים וערך, שיעור לאיןיתירות
 וזכותה. בטהרתה הרוחניתההנאה

 יכוליה אנו אין בכלל מרגיש שאדם וההנאה התענוג ענין כלואמנם
 החמרית של ההרכב אופן רק הוא לדעת ברשותנו שהוא מה וכל מהותהלדעת
 טיבו. על ולעמוד לבאר א"א הטעם סוד עצם אבל טעמו, לו הנותניםהשונים
 התענוב. וזה פנימה, הדבר של מנשמתו רק הוא והטעם ההנאה ענין כלובאמת

 וההנאה התענוג מאותו ראוק ודמיון וקלוש דל רק הוא מרגישים שאנווההנאה
 היורדת כזו להנאה יש ושווי ערך איזה לנו ומובן הכל, לנשמת ההתדבקותשל

 שהנשמה הרוחנית, ההנאה לעומת וגסות עבות ומחיצות גדרים דרךוחודרת
 איזר לאדם לו כשמתרחשת זה ובשביל באלקים, מהתדבקותה מרגשתבטהרתה
 ולהעלות להתבונן מיד הוא צריך מוהרת, או אסורה להנאה ותאוהתשוקה
 לעומת וגדרים, מחיצות דרך כאן להשיג יכול שהוא ההנאה ערך אתבריטבון

 שום בלי ושלמותה, בטהרתה ההנאה מאותה ויהנה תשוקתו על יתגבראם
 העב. הגדר מאחורי ולאערבוב,

 קנ*ג בשבת מצינו : חז"ל מאמרי הרבה לנו יוארו שבארנו מהולפי
 ו4 אמר - יחסר" אל ראשך על ושמן לבנים בגדיך יהף עת "בכל :ע"א

 זמן, להם קבע ולא לסעודה עבדיו את שזימן למלך משל זכאי בןיוחנן

 חסר כלום אמרו המלך, בית פתח על וישבו עצמן את קשטו שבהןפקחין
 טורמו בלא סעודה יש כלום אמרו למלאכתן, הלכו שבהן טפשין המלך,לבית

 מקושטיך כשהן לפניו נכנסו שבהן פקחיו עבדיה את המלך בקשבפתאום
 וכעת פקחין לקראת המלך שמח מלוכלכין, כשהן לפניו נכנסווהטפשין
 וישתת ויאכלו ישבו לסעודה עצמן את שקשטו הללו אמר טפשין,לקראת
 רי משום מאיר 41 של חתנו ויראו, יעמדו לסעודה עצמן קשטו שלאהללו
 אוכליך הללו יושבין, ואלו אלו אלא כמשמשין, נראין הן אף אמר;מאיר
 הי אמר "כה ס"ה( )ישע" שנאמו צמאין, והללו שותין הללו רעביו,והללו
 ירונר עבדי הנה תצמאה ואתם ישתו עבדי הנה תרעבה ואתם יאכלו עבדיהנה
 כל לנו יועילו מה מובן. אינו זה כל והנה לב" מכאב תצעקו ואתם לבמטוב

 והללר יושבין הללו : לבא לעתיד והעונש השכר אופן על האלההציורים
 ואלר ממנוד יהנו לסעודה המוכנים שאלו זה, במשל לנו די הלא וכף,עומדין

 המלך סעודת לקראת ההבנה חיוב הרגישו ולא הפרטיים בעניניהםשהתעסקו
 מוכן להיות האדם שצריך הנמשל לנו ויצא סעודה, מאותה ליהנות יזכולא
 % מתבונן פל ישתומם יותר ועוד שכרו. את לקבל ראוי שיהא בכדי עתבכל
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 ואלה אלו או יומדע, ירשניו:והללו מא?ה:אם,ה%ו ורן טוחנן- הן"מחלוקת__בןןי

 דרכם, אמתת: ע"פ חז"ל דברי לנו מתבררים שבארנו מה לפיאבל

 ואף ;פרטיהם, בכ_ל. פוז מלישנם ךהענינים' מאותם אחרים : יענינים למעלההםאין'-
 מעלה,אע~מות,ההם, לפי. ונשגב -זך יותר.ששם)-;הוא

 .מ"פ-"נינם-

 הואו. אהד

 יק רעבון, בגדר' הוא והצער סעודה-השבועה; בגדר הן ההנאות שם גםילכן
 ונאצל נעלה! שענינו, הרוחני, העולם לפי,מהות הוא למעלה ביהוא.שהרעבון
 :ונדה )ןליוןג.נרגלש בעולמ::יותה ולהמלא להתעלות וכשנזכה שעוהלאין
 שישנו הרעבון צער אותו כי לה לצייר האדם צריו וע"כ הוא, אחדתידבר
 שרשו שהוא ה', לדבר והצמאון הרוהני הרעבת לעומת ופעוט קל הוא)אן

 הוא השובע זה, ולעומת בעוה"ז. פה הנמצא והצמאון הרעב ענין של?מקורו
 תצא כמה ואז יתברך, שכינתו זיו מהנאת הנפלא התענוג מאותו קל צלוק

 1 המלך סעודת לקראת והכנתו לה' ועבודתוהשתדלותו

 מתבטאים השכר עניני שכל חז"ל בדברי שמצינו מה לנו יובןובזה
 הבר שור המשומו; יין לויתן, סעודת ענין שמצינו כמו ומשתה, סעודה'בעניני
 גשמיים לענינים יש מקום איזה הדבר, תמוה דברים של פשוטן ולמי,וכדומה,
 מבואר הקז בספרים ואמנם ז שת5 ולא אכילה לא בו שאיו בעוה"ב,כאלה
 ויין זה גבוהה מדרגה על בעמדנו להשיג שנזכה הדעת ענין על מראהוכלויתן
 מה להיפך לנו יפלא ולפ"ז בענביו" המשומר "היין התורה סודות על'אמשומר

 ? התורה וסתיות עליון לדעת ומשתה סעודה ענין של וההתקשרות היחס'הוא

 הם הם העליונים בעולמות הנמצאים הענינים אותם שכל דברינה לפיאבל
 רשתי, אכילה ענין ישנו שם שגם נמצא פה, נמצאים ועניניהם פרטיהםבכל
 ורותני עליון יותר בעולם הנמצא רשתיה אכילה שענין הוא בזה ההבדלירק
 בה נמצא שהוא לעולם היאות כפי"וא

 הרמבוס של זה האם האמתה הוא "גיהנום" איזו ומסתפקיםשואלים
  בזיון הוא  הגיהנום של  מהותו הרמב"מ דעת שלפי חכמה", ה"יאשית שלשו
 נתשים אש, ע"י הם הגיהנום עונשי חכמה' המראשית דעת ולפי רוחנייצפר

 וכדומה.יעקרבים
 העונשים כל שם ישנם שבודאי לספקות, מקום כאן אין באמתאבל
 היא מקבלת ורוחני עלית יותר בעולם בהמצאה זה שאש רק *(.המוזכרים

 רוחנ* יותר הוא שהעונש מה וכל ההוא, העולם לפי רוחנית וצורה דמותע"כ

 וקלי ל" ודיינין לקטמה מכנשי יומא "כל כ"ז( )גיטין חז'י בדברי וכמבואר*(
 ובו:לר"

 והמערכתי
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 דעתשעורי2ד

 האדם, של גופו רק לשרוף בכחה פה הנמצאת שהאש ואנוש, גדול יותרצערו
 הוט אנוש כמה הצעו; גדול ומה שורפת, היא נשמתו הרי שלמעלהוהאש
 1 ! !הבאב

 וההנאות התענוגים אותם כל את ונרגיש נקבל לטוב, כשנזכה כןוכמו
 התענוגים אלו כל בהיות שיעור, לאין וגדולה נעלה במדה פההנמצאות
 ערך. לאין ונשגבים נאצלים סיג, מכלטהורים

 העבדים מאותם להיות ונזכה מעשינה נשפר מחשבותינו נאנזכך
 עולם! של מלכו - המלך סעודת לקראתהמוכנים

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



 ה' ר ו עש

 *( ובארץ בשמים כלכי

 אין. בעולמנה הנמצאים והנבראים הענינים אלו כל כי בארנוכבר

 שפ ושבאמת עליונים. ועליוני העליונים בעולמות אלא פא והתחלתםשרשם
 יותר. ועוד וגשמה חמרי ענין הוא ופה ונשגבה, דקה רוחנית מציאותהיא

 ששם אלא התחתון. בעולם גם נמצא העליונים, בעולמות שם שנמצא מה כלכי
 יותר ועוד וגשמי. חמרי ענין הוא ופה ונשגבה, דקה רוחנית מציאותהיא

 והברואים הענינים שאותם אלא לזה, זה יחס להם שיש רק לא כי לנהנתחדש
 ההוא, העולם וגבולי מושגי לפי  הם מתראים העליון בעולזן בהיותםעצמם
 "כי המדרש דברי שבארנו וכמו הזה, העולם וצמצום הגבלת לפי -ולמטה
 בריאה כי והיינו למטן". ברא למעלן הקב"ה שברא מה "כל ובארץ* בשמיםכל
 עומדיה "שרפים ענין הוא למעלה למטה, ובין למעלה בין הוא אחד ועניןאחת
 עומדים". שטים "עצי בבחינת היא ולמטה לףממעל

 בבאור צעד עוד לצודד היום לי נראה זה כל את שהקדשנו אחריוהנה
 ובבאור. הקודמים, דברינו לפי כי והוא, להבנתו מדרגה צויי ולעלות זהענין

 להבין אפשר ה" למטן", ברא למעלן הקב"ה שברא מה "שכל : המדרשדברי
 ב~) נבראו למעלה הנמצאים הברואים אלו שכנגד במחשבתנה ולתפוס זהאת

 שהם, אלא שלמעלה, הברואים כאותם ממש אחרים ברואים ועולםעולם
 לתפס: לנו אל באמת אבל עולם, כל של ומרחק וצעור לפי ומוגבליםמצומצמיפ
 בכל נמצאים עצמם הענינים שאותם הענין זה את לנו ולציירבמחשבתנו

 וכי הגא, וגבוליו מישגיו לפי אחד לכל המיוהד אחר, באופן ועולסעולם
 צמצום לפי כנגדם המתאימים אחרים נבראים ולמטה שרפים נבראולמעלה

 כי. היא הנכון והציור האפתית שהבחינה אלא שטים, עצי בצורת העולםזה
 בשורש. הנפצא עצפו הנברא ויה העולמות, בכל נמצאים עצמם הברואיםאותם

 ההחתון, העולם עד העולמות כל דרך הוא חודר ועניניו, פרטיו בכלהבריאנו
 ובזר' פסצהאאתו ההלק באותו רק הוא ומורגש מתראה ועולם עולם שבכלאלא

 וע~ם" שולס כל של וצמצום שיעור לפי ויתראה שיחדיר שאפשרהבתיגה
 דונש. חיים שמואל ר' ע"י ונרשש תרפ"ח מקץ ג' נאמה*(

נח
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 דעתשעוריעו

 האמתית, מציאותו כל כפי הוא ופועל מאיר עליון היותר שבעולם הנבראזאותו
 בחלקה רק מואר ונשאר האור מתכוץ שרשו מאור והתרחקו למטהובהשתלשלו

 והפחותה המצומצמת המדה באותה - עניניו. כל את ומקבץ כולל הוא שגם-
 עצמו הנברא ואוהו הבריאות משורש העולם זה התרחקות למדת-המקבלת
 וכל בו עובר שהוא לעולם המתאימים וגוף בצורה עולם בכל ומתראה.שתלבש
 משרשה שט אליו החודר האור ומדת ענין לפי הוא הנראה.השנוי

 הדרוש את לשהיות שיכול חכם, פועל כי אחרת, ולפרש לומר לנוואל
 עצמו הדבר אותו את פועל שאינו ודאי ומאוחדות שלמה בבריאהולתכליתו
 מזה. זה שונים.בברואים

 זה גם אבל הענינים, באלו הפרטים בל את ולהבין לדעת אנורחוקים
 זה כל ונרגיש וכשנבין לקבל, אנו צריכים להשיגו ואפשר לנו שמזהיר.המעט
 יותר והבנה להשגה גדול אור לנו תאיר זו כללית ידיעה גם אז נכון לבבציור
 הקב"ה. של בעולמו ונעלה"רוממה

 בעולם שנמצא עצמו, האדם שזה זו, ידיעהוהנה
  התחתי

 אותם בכל
 בעולמות גם שעה באותה וחי נמצא פה, אותו הסובבים וההרגשיםוהענינים
 היותר בעולם גם הוא נמצא עצמם הדברים אותם בחוג וממשהעליונים
 לבו יקל זו ידיעה ובאמתת התורה, ספורי מהרבה ללמוד לנו אפשרונעלה,
 אור. ונראה בהם שיש והתמיהה הקושי מןמהרבה

 והובא י"ב נשא רבה )במדבר המדרש דברי את כבר זה ובארנוהבאנו
 המזבח בחנוכת להתנדב נשיאים ראו מה נתן "א"ר כ"ז( ל"ה שמותפירש"י
 יתנדבו נשיאים, אמרו כך אלא בתחלה, התנדבו לא המשכן ובמלאכתשתחלה,
 צבור שהשללתי כיון אותה משלימין אנו שמהסרין ומה שמתנדביו מהננבור
 עליבו מה נשיאים אמרו דים, היתה והמלאכה ל"ז( )שמות שנאמר הכלאת

 ולפי תחלה, המזבח בחנוכת התנדבו לכך וגו' השוהם אבני את הביאולעשות
 כתיבע. והנשאם משמם אות נחסרה מחתלהושנתעצלו

 עליהם חבקך הדבר היה לו כי להרגיש, לנו אפשר הנשיאים חטאוהנה
 פנימית יותר בהתעוררות מתעוררים והיו האמת לפי להיות שראוי כפישיותר,
 ומקדימים מזדרזים היו בודאי אז כי לבם, חפץ בכל נדבתם את להביאועמוקה
 החשבונות, אלו את ומרנינת מרחקת היתה הענין וחביבות נדבתם, אתלהביא

 בחפשי בלבם  זו מחשבה קמה לו וגם משלימין", אנו ישראל שמחסרין מהזכי
 הם, ומקדימין מזדרזין והיו באמת שהיה כמו ישראל יזדרזו אולי  חהישיןהיו

 ע"נ, להענש ראויים היו ונפשי פנימי מחסרון היתה זו שהתרשלות.ומפני
 מאתנו ומי משמם, אחת אות תורה שהחסירה במה להם העונש היה מהשובל

 1 בחסר או "יוד" במילול מתבטאת "נשיאים" המלה אם ברור כה.מרגיש
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 התורה שהחסירה בזה העונש, טיב את קצת להרגיש לנו אפשראמנם
 אדם ביחוסי לשמוע אנו רגילים בסביבתנה החיים מעניני משמם, אתתאות
 לזה הכבוד בהרגשת היחס חלוקי ע4י ג"כ הבאים במבטא כאלה הלוקיםלאדם

 ורגילים שמו בקריאת מקצרים כ4כ מכובד שאינו לאדם כי אודותיהוהמדברים
 מבטאים "אביגדור" השם למשל, ארתיות, אי-אילו על שמו בביטוילדלג

 האדם בנפש ההרגש ביותר המכובד לאדם ולהיפוך "ביגדר4 וקוראיםכהבלעה
 "אביגדור4, האותיות כל והטעמת בהברתו ומדויק ברור שמו את לבטא'היא
 גם בי הנשיאים, של העונש להבין נוכל האדם בנפש זה רגש שמצינוילאחר
 באיזו עי"ז ממעלתם ירדו נדבתם בהבאת הזריזות להם שחסרה אחרי:אצלם
 וצלול, ברור כה שמם את לבטא כמקדם לההכבד עוד ראמים ואינם'מדה

 מבחין זה מי כי מובך אינו עדיין מ"מ אבל משמם. אחת אות התורהיהחסירה
 שהוא מי ירגיש אם וגם מזה, בזיה שירגישו שמם בביטוי הנעשהכשינוי
 1 כזה לענש יש ערך איזה בהברה, ההפרשוישמע

 רק הוא העונש זה כי חושבים, שאנו מפני רק לנו קשה זה כלאבל
 וגם והעונש הענין זה כי ידיעתנו אחרי אבל פה, לנו המתראה האופןשזה

 בעולמות גם וקימים חיים הם שעה באותה אלא פה, רק לא נמצאיםהנשיאים
 אחת אות חסרון הענין, זה ודאי העונש. גהרל יותר לנו ויורגש יובן"עליונים,
 בעולם אבל גדול, כ"כ בזיון בו אין פה אצלנו מורגש שהוא כמו בתורהששמם
 אש גבי על שחורה באש כתובה התורה ששם שם, מציאותו לפי"עליון,
 פה נדמה שלנו מה מאד, גדול הוא ההפרש לעולם, עומד שם והחסרוןלבנה,
 שם דק, הרגש של ניצוץ איזה לנו ומורגש קטנה, אחת נקהתה חסרון רק.שזה

 כזה, רגש על התבוננות בלי עוברים אנו פה הוא. גדול הפרצי הנצחיבעולם
 אחרת ומדרגה לכל מובלט יתירה בבהירות הוא מורגש הנצחי בעולם שםאבל
 היא.לגמרי

 על ט4ו( כ"ה במדבר ברשיי )הובא אחרת דרשה עוד נבין כןוכמו
 במדין אב בית אומות ראש  צור בת כזבי המדמית  המוכה האשה "ושם"פסוק,
 וגר, צור ואת רקם ואת אוי את מדין מלכי מחמשת אחד אומות "ראשהוא"
 להפקיר בעצמו בזיון שנהג ולפי אומות, ראש שנאמר מכולם חשוב היהוהוא
 שמנאו בזה לצור הוא עונש איזה להבין קשה שם גם והנה שלישי". מנאובתו

 שכתוב למה לו יש שייכות איזו ובכלל ואיננה מת כבר הלא שלישי,הכתוב
 שהתורה לו איכפת ומה מחשיבה, ואינו בה מאמין אינו הוא הלא,בתורה,
 מזה ידע לא כשהוא מותו לאחר מעלתו החשבת בחסרון שמו אתומזכירה
 העולם שבזה הפחיתות או הכבוד אז אצלו נחשב מה יודע היה לו וגם'מאומה
 לומר אנו צריכים אלא ? כזה לעונש יש חשיבות איזו עדיין חי הי' לויאף
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 דצתשעורי2ח

 לדעות הראנו וכבר עליונים. יותר בעולמות שם גם אלא פו4 רק לא הישציר
 בעולמות גם ברשעתם הם נמצאים אלא פה, רק לא חיים הרשעים גםכי

 לטיטומ דעייל" אונקלוס גבי בארוכה שבארנו וכמו מעולמנושלמעלה
 עד ומכאיב מעיק גדול בזיון הוא שם פה, לו שחסר המעט והכבוד "(,בנגידא
 ושליש האמתית מציאותו על מורה הנהו ששלישי בתורה שכתוב ומהלמאד,
 רוחני יחס לזה הש הההר העולם עניני לפי שהוא, אופן באיזו שם הנהוממש
 לאין יותר הרבה שם הוא ומורגש ניכר אבל זו4 בעולמנו לנו שמורגשלמה
 שעומדיה גדול הכי ההרגש גם הוא דיבוב מה כי אצלנו. שהוא מכפי וערךשעור
 פצל הם פה האדם חיי כל הלא ? וחולף העובר העולם בזה אותו ומכיריםעליו
 וניכר מעמד מהזיק הוא כמה רבצם איזה עשה שבבר הדבר אותו וגםעובר,
 יצמר רגע באותו וגם ה", כלא והיי רשומו נמחה ברגע ממש הלארישומה
 פסליהן חדש רושם הכל ומטושטש, עומם הוא הלא האדם, נפש על פעלשהרגש

 המרריה של הציור אותו כדוגמת הוא וממש פעולתו. ומבטל הקודםאת
 אחרת מודעה ומדביקים אחרים באים ומיד הקיר אל שמדביקיםהצעקנית

 שקדמה זו את משכחת אחת שכל עד השניי, על שלישית מדביקים וכןעל"
 איזו- ולכן חבירה את ומשכיח מבטל רגש שכל העולם, זה רגשות הם כןלה,

 שכל. העליונים, בעולמות שם אבל ? העולם זה לרגשות להם ישחשיבות

 בבהירות תקפם בכל מוארים הענינים וכל תמיד, וקימים בולטים הםהרשמים
 והבלתי הקל החלוק זה שם אמתתו, כפי שהוא כמו דבר כל את המראההזקה,
 ומורגש ניכר וזה צומד הוא ממש אתרת במדרגה אלא ניכה בלתי קל,בויון ר* לא הוא שם וגבול, שעור לאין ומתעמק מתרחב שלישי, שנמנהמורגש,
 נצחים. ולנצח עולמים לעולמילכל

 ע5 חז"ל שדרשו עפרון גבי שמצינו מה גם להבין עלינו זהובדרך
 חסר עפרן --- וגו' הכסף" את לעפרן אברהם "וישקולהפסוק

~ f f  

 שאמר לפי
 העולס בזה עפרון הלא להבין, לנו יקשה שם וגם עשה, לא מעט ואפילוהרבה
 איכפת ומה העפרון אותו איננו כבר הלא מיתתו ולאחר מהתורה כלל ידעלא

 שפוצן אוהו כי לנו, יתפרש דברינו ועפ"י "ו". בחסרון שמו את שכתבו בזהלי
 1ehlt כי ה"ון חסרון את מרציש הוא ושם מותה לאחר ואף למעלה גםנמצא

 מה, לפי השבלסת מורגשת לכל, נכרת ופחיתותו לגמרי אתר במצב עומדהוא

 האמתית. המציאות בעולםשהוא
 ג"כ פפצא הוא פה חי שהוא בשעה שהאדם לנו שנתבאר לפ"מוהנה
 לחשוב: אנו שרגילים כפי לומר הוא נכון לא כי להבין צלינו העליונים,בעולמות

 קומה". ו"שעור העולמות" "חיי שעו"ד עיין*(
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 וקשורה ממעל ילדה שהנשמה דהיינו ונשמה מגוף מתמזג שהאדם לנוולצייר

 נמצא האדם באמת כי למעלה, ועולה מהגוף יוצאת היא מיתה ולאחרבחומר

 3ל מדרגת לפי פה הנמצאים הענינים באותם שם וחי העולמות בכלתמיד

 בחומה וכלוא בגוף כרוך הזה בעולם למטה מציאותו שסוף אלא ועולם,עולם
 הטבע חוקי לפי ומוגבל הגוף חושי ע"י התחתון זה בעולם הפועל חלקוזהו

 הגבוהים בעולמות למעלה הוא האדם של מציאותו עיקר אבל העולם, זהשל
 ועניני הגוף עם כרוך מציאותו סוף בהיות בין וקיים חי הוא ששםוהנשאים,
 - ונפסד. ממנו נפרד שהגת" דהיינו המיתה, אחרי ובין הזה שבעולםהחומר
 במציאות גם נמצא עצמו הענין אותו פה, שנמצא ונשמה גוף ענין גםאמנם
 העולמות מציאות לפי לגמרי, אחר באופן זהו אבל העליונים, בעולמותהאדם
 חז"ל בו שבחנו האדם בחינות שכל אלא עוד; ולא שם. האדם מדרגת ולפיההם
 שנמצאות הדבר באור אין יחידה, חיה, נשמה, רוש נפש, כמו שמות להםוקראו
 מיני נבראו לא האמת פי על כי מחברתה, עליונה האחת נשמות, הרבהבו

 נתנו השמות אלה וכל העולמות בכל היא אחת מציאות אלא הרבה,נשמות
 מדרגת גס אולם בו. נמצא שהוא עולם בכל ובחינתו. מדתו כפי האדםלאותו
 האיש ואדם, אדם כל אצל דומה אינו הגוף עם המקושר התחתון החלקאותו
 עניניו שבכל עד ומצומצמת מוגבלת כ"כ היא פה מציאותו והפשוטהגס

 גם הוא הי נעלה לותר שהוא ומי הנמש, של התחתונה הבחינה רקמתראית
 שהוא ומי ממהותה דקה יותר בחינה שלו בגוף ומתגלית נשאים יותר חייםפה
 נשא, יותר מאור הוא ומואר נעלה יותר נשמה חיי פה גם חי עליון, יותרעוד

 נמשלים צדיקים "למה מ'( דף )קידושין שמצינר וכמו שלו, הנשמהמאור
 וכף, טומאה" למקום נוטה ונופו טהרה במקום עומד שכולו לאילן הזה,בעולם

 והתגלרת נשמה, חיי עליונים, חיים השפל בעולם גם חי הנעלה, האדםהצדיק,
 תההונה התתר בבחינה ורק ונשא דק יותר עולם גבולי לפי היא פהמציאותו

 ולכן הזה, העולם וצמצום בגבולי הוא מקושר לנוף, חו"ל זה שהמשילושלו,
 מוהדר הוא פה גם המצאו בעת כי טהרה, במקום כולו הוא עומד נופהנקצץ
 ופנימית, עמוקה יותר בחיגה לפי מתגלית האמתית ומציאותו עליון, יותרמאור
 בעולם טהרה במקומ הוא עומד כולו שלה החומר לבוש נופו, נקצץ אםולכן

 וזך. דק עליוןשתי
 מהותם הם וגם החומר עם מקושרת מהותם כל אין הרשעים גםאמנם
 ואינה אצלם מורגש אין שבעוה"ז אלא גבוהים, בעולמות נמצאתהעקישת
 מהותם כל כאלו בעוה"ז עצמם מרגישים והם כאן, בחייהם פעולתםניכית
 הגוף. עניני הם חייהם ועניני כאן רקאהוה

 בגמרא ומצינו מה ולהבין לפרש אפשר הקודמים דברינו פיועל
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 דעתשעוריס

 מממאנן בר מעלי שכבא דשקיל "כל "לומות, פתרת בענין עכב( נ"ז')ברכות
 נשמת כל אין הלא שבארנו מה לפי כי והיינה מיתה( על )שמוריםוסנדלא"
 ששם עליונים, היותר בעולמות היא האמתית הויתו אלא בגוף, כרוכההאדם

 עולם ת"תון, יותר לעולם וכשמשתלשל ענינה מהות כל לפי היאמציאותו
 שיוכל העולם, לזה היאות ממנה ההלק זה רק מתלבש ומצומצם, מתבליותר
 העולם בזה נמצא ממנו קטן היותר החלק שרק נמצא האדם, בגוף אותולסבול
 בג לא אבל מלמעלה משרשו עליו ומאיר ין מחוצה נמצא והשאר בגוףוכויך
 מנעל הלובשת רגל בבחינת הוא האדם, בגוף פה המתלבש פקסן, ההלקוזה
 ולכן '(, האדם גוף של תחתון היותר החלק את רק מלבישים שהמנעליםכמו

 ענין בזה לו מרמזים מסאנא, ממנו שנוטלים בחלומו לאדם לוכשמראים
 החלק על שהיה הלבוש שזה דהיינו מהנשמה, הגוף הפרדת שהיאהמיתה,
 קטיהיותר

 שבשעור התחתונה הבחינה את המלבישים המנעלים דהיינו שבו,
 ממנו. ונטלו אותם הפשיטו שלה האדם כל שלקומתו

 אצל כן כמו אנו מוצאים - האדם מציאות בענין  שהוכחנו מה 3לוהנה
 שנראים כמו האמתית, מציאותם אין חיים הבעלי גם כי 1 הברואיםיבאר

 איזו שמתראית העולם, זה בגבולי שנצטמצמר מה לפי כבר שזהו פה,לעינינו
 ושרשם, התחלתם פה ולא למעלה, נמצאים הם גם אבל מהותם, מכלבתיגה
 זאת בכל האדם, של כמו גבוהים כך כל אינם מציאותם והתחלת שרננם כילאף
 הם ועולם עולם בכל ואמנם למאד. ונשא גבוה בעולם הוא מציאותם שורשגם

 ערך אין אבל ההוא, בעולם בחינתו לפי האדם לגבי נמוכה במדרגהעומדים
 ממציאותם קטן היותר החלק שהוא בעוה"ז, המתגלה החלק זה לעומתלגדולתם
 מדברים. בלתי חיים בעלי בבחינת לעינינושמתגלים

 אם מקומות, בהרבה חז"ל בדברי אלה דברינו אמתת את אנוורואים
 את לעקם נחפוץ לא אם כך לבארם אנו ומוכרחים לאשורם אוהם נלמודיק

 הדברימיפשוטי
 שסיים "בשעה שירה( פרק בהקדמת )מובא המלך דוד על חז"לאמרו

 בעולמך שבראת בר" יש הקב"ה לפני אמר עליו, דעתו זחה תהליםספר
 ואמרה אחת צפרדע נזדמנה שעה באותה ממני, יותר ותשבחות שירותשאמחה

 ממך" יותר ותשבחות שירות אומרת שאני עליך דעתך תזוח אל "דוד :לו
וכו'.

 מוצאים שאנו והכונה הרעיון שזה שירה, פרק ענין לבאר אנורגילים

 מש"כ ומביא רבינו כדברי ג"כ שכ' בהגה' פ"ה א' שער החיים נפש עיין*(

 )המערכת( נעל. הגוף נקרא דלזאת זהרהתקוני
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 הנבראים, אחד של וטבעו ממציאותו ולמדים מרגישים אנו אחר, או זהנפסוק

 כמו זו, שירה אומר בעצמו היה כאילו הפסוק את אליו אנו מיחסים זהומפני
 בשמים כשנתבונן כי הרקיע", מגיד ידיו ומעשי אל כבוד מספרים.השמים
 אל כבוד ולהרגיש להבין התפעלות לידי באים אנו צבאותיהם המוןובכל

 הנבראים כל כי הם דברים של פשוטן באמת אבל - ידיו מעשיונפלאות
 שהם פה, ונבחנים נמצאים שהם כמו לא אלא השירה, את אומריםעצמם

 הם ששם בשרשם, האמתית מציאותם לפי אלא מדברים, בלתי בע"ח,במדרגת
 במלכו הכרתם מדת המבעת שירה ואומרים ודעה, שכל בעלי ונשאים,עליונים

 עולם.של
 מודה ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך הצפרדע שירתוהנה
 פ, )במדרש חז"ל ואמרו למאד, עד ונעלה נשגבה ידיעה אותנוומלמדת

 שמע למרום משה שעלה "בשעה תרי"ט( סי' או"ח בטור והובאואתחנן

 אותה והוריד ועד" לעולם שכ"מ "ברוך להקב"ה" אומרים שהיו השרתלמלאכי
 למה"ד : אסי רב אמר בפרהסיא, אותו אומרים ישראל אין ולמהלישראל,
 אל לה ואמר לאשתו לה נתנה מלך, של פלטין מתוך קוזמין שגנבלאחד

 כמלאכי נקיים שהם ביוה"כ, אבל ביתך, בתוך אלא בפרהסיא בהתתקשטי
 בפסוק המכוובת שהידיעה והיינה בשכמל"ו", : בפרהסיא אומרים הןהשרת,

 שהוא למי רק אפשר אמתתה על ולעמוד שלהשיגה ורמה, דקה כך כל היאזה
 השרתע. "מלאכיבמדרגת

 בהכרת הנמצאות הבחינות בשתי כבר זה בארנו הידיעה זווענין
 שזכינו כמה בכ=ז מאד, ונפלא ממושגינו הדבר רחוק כי ואף יתברך,מלכותו
 והידיעה יתברך, ה' באמונת הוא יסוד כי גדול, אור בזה לפנינו נבקעלהרגיש
 והוא ה', את לדעת ורוצה האמת את המבקש לאדם רב אושר ממש היאהזאת

 כאין הבריאה וכל יתברך, הויתו רק אחרת מציאות אין לאמתו האמת עפ"יכי
 מיניה, פנוי אתר ולית זולתו ואפס בלחו אין האמתי, האהד הוא רק כינגדו,
 עליהם. מולך שהוא ונבראים בריאה מציאות ענין לנו מורגש זאתובכל
 אחד מחזה אולם לזה, מגעת האדם דעת ואין ונשגב נפלא זה דבראמנם
 במדה ולהרגיש לההבונן מחשבתי את עורר אחת פעם בו שהתבוננתירגיל
 בחינה ולפי אחת בחזנה לפי מציאות ענין שיהיה הזאת, האפשרות אתקטנה
 ראיתי ראי מול נרות שני כשהעמידו : וזה כלל, מציאות זו אין נכונהיותר
 שע"י המשהן, חוש לנו חסר היה אלמלי כי והתבוננתק נרות, ארבעהבראי
 - חושבים היינו נרות, שני רק במציאות ואין אותנו מטעה העין שרקנכיר
 אחוד ההר לנו שנתוסף ועי"ז לפניניו נרות ארבעה כי - באמת אז היהוכן

 בחינה עפ"י שנמצא דבר שיהיה שאפשר הרי מציאות. זו שאין אנומכירים
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 מציאות זו אין נכונה ויותר עליונה היותר הבהינה עפ"י וככ"ז אחת,והשגה
 מציאותם'בחושינה את מבחינים שאנו הנמצאים, אלה גם כי נבין, ומזה.כלל,
 אינם באמת כי פיהם על- ונבחין נכיר חדשים, חושים לנו יוצרואלמלי

 ה' רק בלל, בריאה מציאות אין הנכונה המציאות השגת לפי אבלכמציאות,
  נראית חושינו הגבלת לפי רק כי כולה,  המציאות כל את יותר עודלנו

 ה' רק כלל, בריאה מציאות אין הנכונה המציאות השגת לפי אבלכמציאות,
 דקותם שמפני עד ורוממה נשגבה כ"כ היא הידיעה וזו *( עוד ואין לבדוהוא
 וחושיהם ממושגיהם מאד רחוקה היא כי נכון, על להשיגה האדם לבני להםא"א
 ועמוקה, בהירה יומר הכרה דרושה ולזה העולם, בזה והוגבלו שנצטמצמולפי

 השרת. מלאכי של בעולמם רקשנמצאת
 בעולמות בעוה"י;להכרתמ הברואים .של הכרתם בין ההפרשוהנה
 אלי"ן להגיע יכול אדם שום שאין זה, ענין כי עד גדולה, כ"כ היאהעליונים

 במציאות והכרתה זה הכרה לה יש הצפרדע גם הגבוהים, בעולמותהנה
 עליונה כה נשירה שמבעת עד ונעלה, בהירה כה היא הבוראובמלכות

 מלכותר גודל על מורה שהיא לע"ו" מלכותו כבוד שם "ברוך שלונשאה.
  ותתקדשו שתתחלף המדרגות בכל הבריאה תתעלה שלא כמה שכליתברך,
 למעלה וכן יובל של ובאלף העשירי באלף להלן וכן השביעי באלףדהיינו
 הוא שה' ואחדותו יתן מציאותו ויותר יותר תתגלה שאז ועד, רעולםבקודש
 ההכרה עם יהד מלכותו כבוד שם יתראה זאת בכל זולתו, ואפס עוד איןהאלקים,
 האמתית המציאות לנגד ואפס אין היא המציאות שכל עליונה היותרבבחינה

 לצפרדע לה יש יתברך מלכותו בגודל עליונה כה והשגה יתברך, הויתושל
 תתרבה עידנים ולעידן נצחנם לנצה העולם שיתפתת כמה כל כי שרשה,עפ"י

 מלכותוי כבוד שם ברוך יהיה ועד ולעולם ומלכותו בכבודוההכרה
 שירת כי דוד, n*i~ea ועליונה' גבוהה יותר היא הצפרדע שירתולכן

 עתוק בה נמצא שהוא המציאות גבולי לפי היא הבורא במלכות והכרתודוד
 תפארת גבושה בחסד, בוראו, את בהם מברך שהוא והתשבחות השירותוכל
 זה כל ועל בבריאה, עתה המתראים יתברךי מלכותו מדות הם אלה כלוכו'
 הצפרדע בשירת שנמצאת מלכותו ובגודל הבורא ברוממות ההכרהתגדל
 שתתראה מלכותו שם בבחינת ההכרח בזה בהבליטה מלע"ו" כבוד שם"ברוך
 עוד נשאת האמתית המציאות זה, כל שעל אף תכלית, ובלי סוף בלי ועד,לעולם
 יתברך. מציאותו רק שהיא עדיה, להגיע אפשר ואיעתר

 אומרת לדוד-שהיא הצפרדע לו שענתה שמה להבין אנו צריכים זהולפי

 כדפוסם". ו"בצלפנו תיכתת" כשעו"ד רבינו בזה עוד שב" עייו'פה*(
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 לשמוע קדשו ברוח שהגיע כמשמעו, פשוטו הוא ממנו יותר ותשבחותנבירות
 הנעלה שירתה את שרה היא שם כי ומצא הגבוהים, בעולמות הצפרדעשירת

 של עולם כזה, לעולם שמגעת עד כ"כ עליונה היא שרשה פי שעל"בשכמל"ו",
 לומר נוכל לא זאת הלא כי כזו. והשגה בהירה הכרה ישנה ששם השרת,מלאכי
 דוד, עם ודברה פיה את פתחה פה והגבלתה צמצומה כפי והצפרדע נסושאירע

 מן אחד שזהו בלעם של באתונו שנאמר עד מאד הוא גדול נס כזה נסיי
 משל רק זה כי לומר לנו אין וגם השמשות, בין שבת בערב שנבראו"דברים
 לו היה אפשר שאי מה מלבד כי שירתה, את מהצפרדע למד בעצמוושדיר
 זה איך הלא רוממה, כה השגה פה הצפרדע של מציאותה בחינת לפיללמוד
 בעלמא, משל ולא נס שום בזה היה שלא מזה שמשמע צפרדע, לו נזדמנהנבאר
 שם, ובמעלתה בשרשה שנזדמנה בעצמה הצפרדע שזו כמשמעו, פשוטואלא
 רק לא רואים אכר בזה וביוצא ממש. זו שירה אומרת שכל ובעלת עליונהשהיא
 שכן רואים אנו הצומת מסוג הברואים אצל גם כי החיים, בעלי הברואיםאצל
 מוגבלים הם בעולמנו פה כי כאן, שנראים כמו האמתית מציאותם שאיןהוא,
 שלהם, הבחינה זו רק האמתית ממציאותם מתראה שאינו עד הרבה, כך)ל

 צומח של ופחותה מצומצמת בצורה פה ומהגלמת הרגשה ולא דעת בהשאין
 את ומכירים ושכל דעת בעלי הם בשרשם העליון בעולט שם אבל אחר, אוזה

 ? האדמה את שמענישים שמצינו מה נבין איך זו ידיעה הכרת ובלי"אמת,
 מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלהים "ויאמר הפסוק על חז"ל שדרשויכמו
 הפרי כטעם העץ טעם שיהא פרי "עץ : וגו'" למינהו פרי עושה פרי עץזרע
 לפיכך פרי, עץ ולא פרי עושה ועז וגו' הארו ותוצא אלא כן עשתה לאוהיא

 להעניש שייך איך ונתקללה", עונה על היא גם נפקדה עונו, על אדםכשנתקלל
 לרע, טוב בין ולבחור לבחון פה שנמצאת מה לפי היא יודעת וכי 1 האדמהאת

 1 זה עלי2יענישוה

 הארץ "ותוצא הפסוק על חז"ל בדרשות שמצינו מה לנו יקשה כןוכמו
 הקב"ה שאמר בשעה "אמרו ס.( )חולין וגו' למינהו" זרע מזריע עשבדשא

 בערבוביא הקב"ה של רצונו אם בעצמן, קו"ח דשאים נשאו באילנותלמינהו
 בערבוביא לצאת דרכן שאין אילנות ומה קוצה ועוד באילנות, למינהו אמרלמה
 למינה יצא ואחד אחד כל ומיד וכמה, כמה אחת על אנו למינהה הקב"האמר
 במעשיו". ה' ישמח לעולם ה, כבווי "זהי : ואמר העולם שרפתת

 ומרמזים הם ומשל חדה אומרים, 1 כאלו לדרשות ליחן נוכל ביאוראיזה
 מקום באיזו להבחין יוכל הלא דעת בעל כל אבל אתרים, וכונות עניניםעל

 לכל שניכר רבב*ח, של האגדות וכמו ומליצה, חדה בלשון חז"ל דברינאמרו
 באלו אבל לסותמם, שרצה אחרים, ענינים על לרמז היתה בהםשאוגפן

- -
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 דעתששריש

 שנראה בעצמן, קריה נשאו שהדשאים כפשוטם, דברים שהם ניכרהדרשות
 ולכוון מהם ללמרר וידעו ובטבעם, הדברים במצב והכרה דעה להם שהיתהמזה

 "יהי : ואמר העולם שר פתח זה השעל יתב' רצונו ולמלאות האמתיתלהכוונה
 מבהינים שאנו כמו לא כי למדים אנו ומזה במעשיו". ה' ישמה לעולם, ה'עבהי
 מציאותם לפי הצומחים גם כי באמת, מציאותם היא פה והדוממים הצומחיםאת

 אנו שמתבוננים מה לפי ורק למאד, חשובים נבראים הם בשרשםהעליונה,
 לפי אבל כלל, ומבחינים מרגישים אינם בעולמנו פה מציאותם בחינת לפיבהם
 ולכן בהם הנעשה כל את הם ומרגישים מהכל הם יודעים מציאותםשורש
 בעצמן. קו"חנשאו

 האדמה אחה באופן הענין את להבין נוכל ולא לפרש לנו אפשראי
 האדמה חוטאת איך זה, על ונענשה שנצטותה כפי פירותיה הוציאה ולאחטאה
 1 אחרת ולבחור למרוד פה, מציאותה לנו שמתראית מה לפי היא, יכולהואיך

 ששמע מי היה לצוות, למי היה הקב"ה כשצוה כי זה מכל אנו רואיםאלא
 למציאות נאמרו הדברים הדבר, את מלקיים להמנע או למלא היהוביכלתו
 היה אפשר ולכן לעשות, עליה מה ומכרת היודעת נעלה, הכרה בעלתעליונה,

 להענש היתה ראויה פרי, עז האדמה הוציאה שלא ומפני ולמרודף לחטואגם
 חטא ענין כזה ונשא עליון במצב אפשר איך לנו יקשה ולא עונה, עלונפקדה
 ישים "במלאכיו גם והלא חטא, ענין מלאכים גבי גם מצינו כבה הלאומרידה,
 שבעולמבו הנמצאים, גם כי אנו רואים וכן בדין". בעיניו יזכו "ולאההלה",

 שמצינו וכמו הכל, ומבינים חיים ושכל, דעת בעלי הם בשרשם דוממים,הם
 המקום מאבני ויקח במקום ויפגע הפסוק על ברשוי( )הובא ויצאבמדרש
 ראשו, את צדיק יניח עלי אומרת  ושת  וג עם זו מריבות האבנים"התחילו
 הוא, פלא דבר ולכאורה אחת". אבן הקב"ה עשאן מיד יניח, עלי אומרתוזאת

 מאומה, מבינות ואינן רואות אינן האבנים הלא זהו עם זה שרבו הםמי
 הדבר אלא ראשו, את צדיק יניח מי על כזה דק בענין לריב יכולותואיך

 כלום. ומכירים יודעים אינם הדוממים שפה אף כי שאמרנו, מה לפימתבאר
 גם כי זאת. כל את ולהרגיש להבחין הם יודעים בשרשם מציאותם לפיאבל
 מציאותו לפי זה כל את להכיר יודע שאיננו אף פה, בעולמנו בדומם שנעשהמה
 וכל פה, עמו שנפעל מה גם הוא מרגיש למעלה ובחינתו בשרשו בכ"זכאן,

 מציאותר בעולם ונפעל מתהוה העולמות, בכל מציאותו בחינות בכלהנארע
 והציור תפקידו. את ודורש הנעשה בכל המרגיש העליון, שרשו שהיאלאמתית,

 הנעשה כל את מרגיש - במוחו - האדם הנה כי אצלנה שמצינו כמו הואלזה
 בכללות שנעשה מה מרגיש הפרטי האבר אין אבל מאבריה אחד בכלומנארע
 והצומת הדומם אצל  האמת, לפי כן, כמו בעצמו, בו שנעשה מה וגםהאדם
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 והנארע הנעשה בכל הוא מרגיש מציאותו, שורש הוא ששם העליון,במהותו
 בעולם שנגבלת הבחינה בזו שנפעל מה וגט ובחינותיו, מעלותיו בכלבו

 של האבר ורק חי, בלתי וצומח דומם בצורת רק מציאותו שמתראיתהתחתון
 הנעשה את מרגיש אינו פה, המצומצמת בחינתו שהיא השלמה,מציאותו
 האבר, שאין כמו יודע, אינו פה אתו שנעשה מה וגם העליונות,בבחינותיו

 האדם. ובכללות בו שנעשה מה מרגישהפרטי
 היאור, שהנין לפי ז'( רבה )שמות חז"ל שאמרו מה מצינו בזהכיוצא

 ולקה בצפרדעים ולא בדם לא ע=י לקה לא לפיכך לתוכו כשנשלך משהעל
 כשהטמין. עליו שהגין מפני משה, ע"י העפר לקה לא כנים במכת וכן אהרן,ע"י

 באדם ישנו זה שרגש מפני הדברים טעם כבר זה ובארנו בחול, המצריאת
 כמו תועלת, ממנו לו שהיה דבר מבזה כשהוא תודה, הכרת מדת בושנחלשת
 אבל קלא", ביה תשדי לא מיניה דשתית "בירא :( צב )ב"ק חז"לשאמרו
 שיתחשב השכל, נגד שהוא כזה, רגש באדם נטוע מה מפני הדבר, קשהבאמת
 ומאין לחבירו, אדם בין רק המתאימים רגשות אליו וירגיש דומם דברעם

 שבשרשם כדברינו לא אם הדוממים, לגבי האדם בנפש כאלה לרגשותמוצא
 ידם, על טובה שקבל האדם בנפש זה רגש גם נמצא לכן הם, ומרגישיםהיים
 ולגנותם. לבזותםשלא

 ענינים לנו ספרו פשטות באיזה חז"ל, בדברי זה כל אנווכשרואים
 אלא בדומם, שישנה זו הרגשה אדות להאריך לנחוץ מצאו שלא עדאלה,
 וחכמתם מגדלותם להתפלא עלינו ופשוט, ירוע דבר כעל זאת אדותדברו

 פשוטים אלו דברים אצלם והיו נשגבות הכה ידיעותיהם עם חיו איךהנפלאה,
 לכל.ומובנים

 )תנהומא במדרש שמצינו נפלא ענין להבין נוכל שנתבאר מהועפ"י
 אבנים ומה קמה דברים הרי וגו', מזבחי" על במעלות תעלה "ולא יתרו(פ'

 בהם להנהיג שלא הקב"ה הזהירך לרעה, ולא לטובה לא דעת בהםשאין
 והנה וכמה". כמה אחת על הקב"ה של בדמותו שהוא חבירך בזיון,מנהג

 אבנים הלא האדם, על מהאבנים קו"ח לעשות שייך איך מובן, זה איןלכאורה
 ויש ז האדם לבזיון מזה ללמוד נוכל ואיך כלל, בזיון בהם שייך ולאהם

 האדם את זה מעורר קדושה לאבנים להם שיש מכיון כי הדבר, טעםמבארים
 להתעורר יבא זה רגש ומתוך במהלכו, ולהצנע בזיוו מנהג עמהם להתנהגשלא
 שנברא יתירה, קדושה לו שיש האדם בפני בזיון ~2הג לנהוג שלזוביותר
 זה רגש כל הלא אבל כזה, באופן לבאר אפשר ואמנם הקב"ה, שלבדמותו
 להכיר שעליו וק"ו המקום, מקדושת שמתרגש האדם, בנפש והתחלתומקומו
 להקו"ת היא שייכות איזו אבל יוצרה בדמות שהוא באדם, יתירה,קדושה
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 עצמם, מהאבנים הקו"ח לעשות יש כי שמשמע דעת בהם שאין.מהאבנים

 הוא הניבר טעם כי לומר קשה ולכן 1 בזיון של הענין זה בהם שייךמאילו
 אין האבן גם כי כדברינו, בזה לבאר עלינו אלא האדם. הרגש בשבילוק

 בלתי אבר בבחינת רק שהוא הזה, בעולם פה נראית שהיא כמומתחלתה
 שם והנשמה העליונה, מציאותה לפי האבן לזו נשמה לה יש אלא.מרגיש,
 נבין וכן אחת לאבן ונעשו האבן מציאות של השונות הבחינות כל אתשחדה
 בחינתה לפי האבן את רואים איננו שאנו אף הבזיון את מרגישות האבניםגי

 האדם. לענין קו"ח ממש מהן ללמוד שייך ולכן;את,
 דעת באבנים בהן שאין חז"ל שאמרו מה לי קשה היה זה לפיוהנה
 העליונה, מציאותן עפ"י הרגשתן על דנים שאנו כיון בזיונן, על'ההקפיד

 עפ"י בזיונן על להקפיד דעת בהן אין שהאבנים ממה הוא הקו"ח כי לי'וישבתי
 בזיונו, על מקפיד הוא בעוה"ז הרגשתו עפ"י שגם לאדם קו"ח כאן,.מציאותן

 דעת בהן "שאין ז"ל רש"י שהביא כמו לא הלשון תנחומא במדרש ראיתיאך
 ולא לטובה לא דעת בהן שאין אבנים "ומה : ז"ל אלא בזיונןו עללהקפיד
 אינם המדרש דברי והנה בזיון" מנהג בהם לנהוג שלא הקב"ה הזהירךירעה
 כאן, דקדקו שחז"ל נראה אבל לרעה. ולא לטובה לא כאן שהזכיר כלל,מובנים
 לו היה שלא החטא, קודם היה לא הלא כזה בזיון של הרגש ענין כלוכבאמת
 שזה ואפשר היאת, הבושה לרגש שגרם הוא החטא ורק ורע, טוב דעתיאדם
 ברגים ההשגה נשארה הגבוהים בעולמות אבל התחתון, העולם בזה רקבמצא
 רק הוא הרגשתן מציאות שכל האבנים, וא"כ החטא, קודם כמו והכבוד)הבזיון
 במעלות כשעולים הבזיון רגש אצלן מתעורר שאין אפשר העליון,בשרשן
 יש שהאדם בידען נעלבות שהאבנים מפני הכתוב הזהירנו ומ"מ המזבת,יצל
 רגש המרגיש האדם כש"כ וא"כ בזה, נזהר אינו והוא הזה בעולם הרגש זהלו

 "שאין בדבריו המדרש שדקדק מה וזהו בכבודה להזהר שצריך בזה"בזיון
 הדעת, עץ ע"י שבאה הרע טוב דעת דהיינו לרעה", ולא לטובה לא דעתבהן

 ורע" "טוב דעת המדרש בלשון להיות שצריך אומר הייתי דמסתפינא!ולולא
 בהן שאין שכתב רש"י, בלשון גם ולפי"ז הלשון, רשינו שטעו הםוהסופרים

 אלא כלל, דעת בהן שאין כונתו אין כי לבאר צריך בזיונן, על להקפידידעת
 הדעת. עץ של החטא ע"י בא שזה בזיונן על להקפיד דעת בהןותאין

 אפשר אותם, ומרשנו שהבאנו הז"ל ומאמרי שאמרנו הדברים אלוכל
 אבל בם, ידיעתנו ואי החידוש מפני ותמיהות, קושיות הרבה אצלנויעוררו

 בדבריהם, והפירוש הנכון הביאור הוא שכן נראה היטב חז"ל בדבריושנתבונן

 ויכיר יראה ואגדה, בהלכה הנפלאה בחכמתם הכרה איזו לו ויש שיתלעומי
 הדברים אלו בכל שאין מבחין לכל ניכר הלא כי מזה, גם הגדולה הכמתםאת
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 ףשעור

 *( ובארץ בשמים כלכי
ג.

 קכ"א( )תהלים ימינך" יד על צלר"ה'

 שם במ"ר ואיתא מ"ו( )בראשית יצחק" אביו לאלקי זבחים"ויזבח
 פסוק לי שיאמרו שבדרום אגדה בעלי כל על חזרתי ריב"ל "אמר)פצ"ד(

 ואמר הקפר בן של אחותו בן פדייה בן יהודה עם שעמדתי עד לי, אמרו ולאזה

 התלמיד בשלו' שואלים בתחלה בדרך, מהלכין שהיו והתלמיד "הרב :לי
 יצחק אביו לאלקי זבח כך בשביל כי ופשוטו, - הרב" בשלו' שואליםואח"כ
 שפוגעים הרב בשלד לדרים ההולכים דרך שכן כהרום אברהם, אביו לאלקיולא

 אל שבאים וטרם מבחוץ, והתלמידים בפנים יושב הרב כי תחלה,בתלמיד
 בר יוסף ור' קפרא "בר : במ"ר ולהלן **(, תחלה התלמידים את פוגעיםהרב

 גרוני, אחר להוט אני אף גרונו אחר להוט אבא מה אמר: מנהון חדפטרוס,
 חזרתי מבני. בן משנה אני אף מבניו בן משנה אבא מה אמר:ואוחרנא
 עלי יש אני אבל בלבד, אחת נפש טרחות אלא עליו הי' לא אבא :ואמרתי
 נפש", ע'טרחות

 את בהקריבו אבינו שיעקב כלל, מובנים אינם המדרש דבריפשטות
 "ויאהב עליו שנאמר גרונו, אחר להוט שהיי יצחק, אביו בזכות תלהקרבנו
 בשביל מצרימה שיורד כמותו עושה הוא וגם בפיו" ציד כי עשו אתיצחק

 מיעקב יותר עשו את שאהב מברי, בן ש-גה יגהק שאביו בזה אומזונותיה

 מ. א. הרב ע"י זצוק"ל אדמו"ר בזד, ונרשת 1;רפ"ח, טבת י"א ר ביום נאמר*(
 יפה. יצחק והרבכלאך

 סוד בו יש הזה הפסוק "אבל : ז"ל שכ' התורה על ייייושו ז"ל רמב"ן ע"*.(
 בו יתחיל הגלות כי ראה מצרים לרדת יעקב בא כאשי " בהיר, שם אותו לנווגלו

 מתוחה הדיו מדת תהא שלא יצחק, אביו לפחד רבים זבחים וזבח ממגו, ופחדובזרעו,
 הטעם וזהו אליו, הקרובה שהיא הגבורה, במדת כונתו תחלת סיחה והנה וכו',כנגדו
 הרב". בשלו' שואלין ואח"כ התלמיד בשלו' שואלים בתחלה : אחר בלשון שםשאמרו
 להלן. זה ענין שליט"א אדמו"ר שבאר מה ע"פ לנו יובנו דבריוובאור

 הרושמים()הוספת

סח
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 בתורה נאמרו אבינו יצחק של לשבחו האם אחיה משאר יוסף את אהב הואוגם
 גדלותו במדת גרעון זה היי כי ז"ל חכמינו בדברי מצינו הלא ו האלההדברים

 צריך ובהיותו לה' קרבנו בהקריבו אבינה ליעקב לו ולמה אבינו, יצחקשל
 אביו של בגדלותו הפוגמים כאלה ענינים להזכיר יצחק, אביו זכותלעורר

 להזכיר לאדם ראוי אין בכלל הלא כי קשה ועוד 1 עליו גם קטרוגומעוררים
 שיזכירו הוא הנסוס מן שבפחותים פחות הוא כשאביו ואפיי לגנאי, אבותיואת

 יעקב עמד זה ואיך מגרעותיה את להזכיר ושלא גדול, אדם היה כאלולכבוד,
 של בגדלותו עדיין נמצא שהיה בחסרון להתבונן להן קרבן כשהקריבאבינו
 בין בן ומשנה גרונו אחר להוט שהיה להזכיר וההין ה', קדוש אביו,.יצחק
 ע אתמהההבנים,

 פשוטו, לפי שהוא כמו עליו ומעוררים המדרש דברי אא אנומוסרים

  כאן, שיש  הגרולה  והתמיהה הקושיא חומר את ביותר שנרגיש אני רוצהכי
 הענין את שמבארים אחרי כי לפרשו, שברצוננו הענין בבאור נפתהסרט

 החדוש, מורגש ואין הוא פשוט כי לפעמים נדמה חז"ל דברי בו'ומפרשים
 אפשר ואי האלה בדברים ככה להבין הכרחי כי ומרגישים רואים שאזמפני
 החדוש, ע"י מהתפעלותו הדרוש הרושם לאדם לו שחסר וכיון י אחרתלהבין
 הרה"צ בשם  שמעתי  הגרפה, התועלת את מזה יקבל ולא היטב בזה יתבונןילא
 ומה חשבתי "איך להרגיש תמיד להתרגל צריך האדם כי ז"ל, זיסל שמחה'41

 בוריו. על ויבינו לו שנתחדש החדוש את וירגיש ידע אז רק כי לי",.נתחדש
 שרשם רק לא כי לזה, זה העולמות יחס ענין את בארנו האחרונהבעת

 *(, כבר זה שבארנו כפי העליונים, בעולמות הוא פה הנמצאים הענינים כל-של

 עד העולמות בכל נמצאים העליונים, בעולמות הנמצאים הנבראים שכלאלא
 בתחתונים. ג"כ ענינו ימצא שלא בעליונים נברא שום ואין התחתוךעולמנו
 הוספנו ועוד **(. ובארץ" בשמים כל "כי הכתוב על חז"ל, דברי בזהובארנו
 עולם בכל מיוחדים ברואים הקב"ה שברא במחשבתנו לתפס לנו אין כי'לאמר,
 הברואים אותם וכל אחת בריאה מציאות שהיא אלא לזה, זה דומים ושהם'ועולם
 בלבוש ועולם עולם בכל מתראים עצמם והם העולמות, בכל נמצאיםעצמם
 עפ"י והנה ***(. ההוא לעולם המתאמת הבחינה באותה ומצטירים לההראוי
 בהבנת דרגא עוד ולעלות יותר לבאר היום לנו נראה הללו דברינויסוד
 גפ אלא ענינה לפי עולם בכל נמצא הנבראים עצם רק לא כי : והואהעניה

 התורה". ו"גשסת המזג" יחסר "אל שע"ד עיין*(
 א/ ובארוק בשמים כל "כי שעו"ד עייז**(

 גע ובארץ" בשמים כל "כי שעו"ד עיין***(
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 דעתשעורי1

 הנמצאים עצמם הענינים אותם הם להד המתיחמים הענינים וכל טבעםחקי
 בחקי אנו בעולמנו רואים שאנו ההנהגה דרכי כל ~לכן ועולם. עולםבכל

 עולן כל בחינת לפי ומורגשים ומתראים העולמות בכל הס נמצאיםהבריאה
 כי להבין נוכל זה ולפי כאן. הם ומורגשים שמתראים למה בהקבלהומולם,
 בהם ולהשתמש הטבעיים בדברים לפעול האדם יכול זה שבעולמנוכמו

 אף. הקבוע, כמנהגו יתנהג העולם טבע כי יתברך, חכמתו גירה כן כיכרצונו,

 שמשתנים הכלל, מן יוצא באופן לא אם ה', רצון נגד האדם בזה ישתמשאם
 עם לפעול האדם יכול כן כמו 4(, לזה גם שהוקבעו החקים ע"פ הטבע/סדרי
 -- סגוליים כחות בשם להם קוראים שאנו ממנו, הנעלמים הרוחנייםהכחות
 איש ולעיני ה', ברצון בבריאה שהוטבעו טבעיים, כחות הם גםשבאמת
 והכחות מהענינים יותר פשוטים בו, שהורגלנו הפשוט, הטבע עניני איןמשכיל

 בהם. להשתמש וידע עדיהם להגיע יוכל רק אם - הנשאיםהרוחניים
 אשת על הבא "הרי ע"ב( נ"ר )ע"ז חז"ל אמרו כבר החמר בעניניוהנה

 שקלקלר ושוטים והולך נוהג כמנהגו עולם אלא תתעבר, שלא הוא דיןתבירו
 הכחות ובעל היכולת בעל שהוא ית', הבורא כי : וזה הדין" את ליחןעתידיו
 האדם,. יעשה אם ואף הקבועים, וגבולי' בסדריי הבריאה טבע את סדרכלם,
 מה ועל שלו, את הטבע יעשה ה', רצון נגד שהוא מה הענינים,באותם
 לשרוף בטבעה הגחלת תפעול לבו, על או חברו של בגדו על גחלת אדם יניחאם כי אנה יודעים וכן שקלקל. לשוטה ענשו לו שיגיע מיוחד, חשבון יששקלקלו

 שהוטבעו העליונים, הרוחניים הכחות כן וכמו נפש. לרצוח ואפיי הבגד,את
 החק ע"פ ויניעם אליהם האדם יגיע רק אם שלהם, את כן גם פועליםבבריאה,
 ישתנה לא כהוגן, שלא בהם ישתמש אם ואף העולם. בורא מאת להםשהוקבע
 הדין. את יתן שקלקל והשוטה שלהם,הטבע

 בשם שמעתי ילדותי, בימי עוד הי' שזה כמדומני רבות, שניםזה
 אם במחתרת, החותר הגנב כי עליו(, לסמוך שיש נאמן )ממקור זצ"להגר"א
 כמובן בגנבתו. ג"כ יצליח בה', הבטחון במדת חדור להיות שעה באותהיוכל
 לעבור לאדם לו יועיל בה', הבטחון כי דבריה רעית את להשיג יכלתילא

 סגולה הבטחון מדת הלא כי שאמרנה מה זהו אך ית'. נגדו ולהרשיעעברה
 ויתקשר זו מדה לידי האדם יגיע שאם הבריאה, בטבע שהוטבעה היא,רוחנית
 למדת. להגיע לאדם אפשר היה אלו ולכן רצונו, את ויפיק ידה על יפעולאתה

 במדת להשתמש ירצה שעה ובאותה להצליח, סגולה המשמשת בה',הבטחון
 בענינה כמו שלה את ועושה ישונה לא הטבע כי להצליח, יוכל עברה, לדברזו

4

 ו"משפט". וטבע" "נסים שבי"ד עיין*(
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 הגחות בכל משתמש כשהאדם שלה את עושה שהטבע הפשוטיםהטבע
 לנו. המוחשיםהטבעיים
 אביו". אותו "ויבך יוסף מכירת גבי שמצינו נפלא ענין לנו יובןבזה

 הקב"ה, אמר: לו? גילה לא ולמה יצחק, "זה במד"ר ואיתא ל"ז()בראשית

 גילה לא למה חז"ל לנו בארו תנחומא ובמדרש ף. ? לו אגלה ואני לו גילהלא
 אבינו,. ליעקב ממנו אהד יגיד שלא בינינו, נחרים : "אמרו : וז"ל הקב"ה,לו

 עשה. מה בעשרה, אלא מתקיים החרס ואין כאן אינו ראובן יהודה להםאמר
 אעפ"י הקב"ה ואף לאביהם"... יגיד שלא החרם באותו להקב"הותפו
 יעקב. אמר לפיכך החרם, מפני הגיד לא זה דבר ליעקב, דבריו מגיד בושכתוב
 יוסףע. טורףטרף

 שהקב"ה. לפעול אפשר איך כלל, לנו מובנים אינם אלו דבריםולכאורה

 למותר לגלות, שלא ה' ברצון אם הלא בחרם, הקב"ה את ששתפו ע"י יגלהלא
 ?.. בהרס להקב"ה ששתפו מה יועיל מה לגלות, ברצונו יהיה ואם החרם,הוא

 את. משתפים זה איך עמהם, להקב"ה שתפו ענין הוא מה לנו מובן איןובכלל

 זהקב"ה
 עושה שהאדם בשעה כי זה, ענין גם קצת להבין נוכל שאמרנוובדרך

 ומתדבק ומחשבתו לבו את ומטהר עצמו את מרומס הוא בשעה ובה פעולהאיזו
 וסיוע עזר לו ונותן לפעולתו מסכים שהקב"ה בזה פועל הוא הקב"ה,עם

 מתדב; שהאדם במדה שבה הבריאה, את ית' הבורא סדר כן כי כרצונו,לעשות
 אונ מעורר הוא מדה באותה הקדושים, לשמותיו מהשבתו טהרת ומיחדבה'

 שקשר. השם ע"י בההנהגה ופועל משתתף ג"כ הוא ובזה ית' שמוהנהגת

 רושם. עושה שהוא בבריאה, שהוקבע ענין ג"כ הוא החרם וענין אליו.מהשבתו
 אחי אולם עליו, לעובר עונש רגורם אדם בני על אסור מציאות ופועלידוע
 אינו הזה הקדוש והשם - דקוב"ה שמא עד שעה כאותה התרוממויוסף
 כי הק', בספרים שמבואר כמו ונשאה, עליונה היותר ההנהגה על עדיןמראה
 - התחתונה ההנהגה מתקשרת שבהם הספירות על מראה קוב"ההשם

 ליעקבל דבריו מהמגיד ליעקב המגיע הנבואה שגלוי גרם זה בשםוהתדבקותם
 ליעקב. הדבר יגלה שלא בהסכמתם, הקב"ה של שתופו מפני זה, לעניןילפסק
 ע"י - והבינו שידעו מכיון זאת בכל ית', כרצונו שלא שעשו מה שעשוואע"ג
 דקוב"ה בשמא להתדבק - בה' אמונתם ועוצם מחשבתם של וטהרתהקדהיתה
 הח9 כפי דקוב"ה דשמא שתופא ע=י הנפעל הרושם נעשה עמהם,ולשתפו
 בבריאה. ית' הבוראשקבע

 גד"-. ולבני ראובן לבני הי' רב "ומקנה הפסוק על מטות פ' במ"רמצינו

 זכה העולם. כל חמדת נטל מהן באחת וכה בעולם, נבראו מתנות"שלש
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 בזמן אימתי ו בכל זכה בעושר זכה בכל, ;כה בגבורה זכה בכל, זכהבחכמה
 אינו ודם בשר של ועשרו גבורתו אבל התורה, בכח ובאות שמים מתנות.שהן
 ולא המרוץ לקלים לא כי השמש תחת וראה "שבתי : אומר שלמה שכן'כלום,

 ה' אמר "כה אומר: ירמי' וכן וגו' לחם" לחכמים לא וגם המלהמה,לגבורים
 בעשרו, עשיר יתהלל אל בגבורתה הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהללאל

 הקבעה מן באין שאינן בזמן אלו ומתנות וגו/ המתהלל" יתהלל בזאת אם'גי
 מישראל אחד בעולם, עמדו חכמים שני : רבותינו שנו ממנו, להפסקסופן
 ושניהם העולם, מאומות ובלעם מישראל אחיתופל העולם, מאומותואחד
 מאומות ואחד מישראל אחד בעולם, עמדו גבורים שני וכן העולם. מן.נרבדו
 שני וכן העולם. מן נאבדו רסניהם מאו"ה, וגלית מישראל שמשוןהעולם,
 מאו"ה, והמן מישראל קרח מאו"ה, ואחד מישראל אחד בעולם, עמדועשירים
 חוטפין אלא הקב"ה מן מתנתו היה שלא - למה העולם, מן נאבדוושניהם
 להם".אותה

 יכולים היינו בעושר ? זו חטיפה ענין מהו סתום, מאמר הוא זהוגם
 באונאה בגזילה, במשפט, ולא עושר עושה כשהאדם הטיפה, ענין'להבין
 1 חכמה חוטפין זה איך וגבורה, חכמה גבי הטיפה ענין מהו אבל בזה,וכיוצא
 ? גבורה חוטפין זהאיך

 דבר הפשוט, הטבע כחות ע"י לחטוף, האדם שיכול כמו באמתאבל
 לפי העולמות ובכל הענינים בכל חטיפה ענין שייך כן כמו לה שייך-שאינו
 שפע לאדם לו הממשיכים וסגולות כחות נסדרו הבריאה מראשית והנה'מהותם.

 לבריותז להיטיב שנבראו הטובה אוצרות של השורש ששםממרומים,
 יה', בו ומתדבק באורייתא בהשתדלו ה', רצון לפי כולו מתעלהוכשהאדם

 מתנה אותה מקבל הוא הרי ההוא, הטוב לשפע עי"ז ומגיע הטוב, מקורשהוא
 לאדם לו יושפעו ידו שעל האמתי, הצנור הוא התורה כח כי הקב"ה,מאת

 מעלה איזו להשיג האדם זכה ואם השמים, מן ה' מאת לנצת ואשרו.הצלחתו
 מגיע הגדול האדם אשר יש אבל העולם, כל המדת נטל שמים, מתנתבגדר
 להשתמש איך ויודע אותן המניעים הכחות את ומכיר ההם הטובה אוצרותעד

 שפע ידם על להשיג ההם, הענינים של הטבע חקי ע"פ לפעול, יוכל ואזבהם,
 ע"פ ראוי שיהי' בכדי התורה בכח כלו התרומם שלא אע"פ והצלחה,טוב
 בעולמנו שישנה חטיפה, בגדר רק זהו אבל ההם, והמעלה לטוב מהותו.כל
 של ועשרו גבורתו היא והרי באמת, לאדם לו מגיעים שאינם בדבריםאנה
 היא לסוף כי כלום, ואינה הקב"ה, במתנת שלא בעצמו, לו שנטל ודם,)בשר
 העולם. מן נאבד והוא ממנו:סלת

 בעולמות הפרזלים הכהוה אדות באלה, בענינים מדבריםכשאנו
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 והישרת רבה זהירות לזה דרושה ית', שמותיו ואדות והנשאים"עליונים
 עצמותו מענין כלל מדברים איננו כי לדעת ראוי נכון, אל זאת לתפוסהשכל
 ית', הבורא עצמיות את בזה מתארים איננו לו קוראים שאנו השמות וגםית',

 כלל, דמיון שום לו ואין הגוף משיגי ישיגוהו לא כי מושג, שום בו לנו איןכי
 מציאותו ענין נודע ולא כלל, ביי תפיסא מחשבה ולית נעלס מכל הואנעלם
 אין ית', לו קוראים שאנו השמות, וכל 1 הקדמונים ולחכמים לנביאים אףית'
 ולמטה, שמבריאה בעולמות ונסדרו שנתכנו פעולותיו, עניני שם על אלאזה

 לפי כי לדבר; לנו אפשר אי האצילות שבעולם ית' השפעתו עניני על אףכי
 ומקושרת נפרדת בלתי עליונה, בחינה כבר היא שם הק' בספרים שמבוארלה

 עניני על רק מדברים ואנו בגחלת, קשורה שלהבת בבחינת אלקות,בעצם
 אות שני, מנזמר הכוזרי, בספר הלוי יהודה רבי הנפרדים. שבעולם ית'שמותיו

 טפליוו2 ותבניות מדות הס מהמפורש חוץ כולם הבורא "שמות כי מבארב',
 כשהוא רחום, נקרא ומעשיו, גזרותיו כפי לו הברואים מהפעוליותנלקחות
 הבורא אל מיחסים ענינה לרוע עליו מרחמים אדם בני שהיו מי עניןמתקן

 ראוי זה ואין הטבע, והמיית הנפש חלישות אצלנו ואמתתם והחנינה,הרחמים
 מבלי אחר אדם ועושר אחד אדם בריש גוזר צדק שופט הוא אמנם אבל ית',לו

 פעם השם, וכן אחר... על יכעוס ולא אחד על ירחם ולא בעצמותהשישתנה
 ממדה משתנה אינו ית' והוא ונוקם, קנוא אל יקרא ופעם וחנון רחום אליקרא
 עכ"ל. מדה"אל

 רואים שאנו ממה השאלה בגדר רק זה אין באמת כי בארנו כברוהנה
 והחמלה, החנינה ענין גם אלא הכוזרי, דברי מפשטות שמשמע כמובענינינו,
 בענין והפועלות באמת הנמצאות ית', הבורא בהנהגת מדות הם והנקמההקנאה
 ורחום, חנון כמו כאלה, בשמות אותו מכנים אנו אלו מדות ועפ"ימבריאה,

 בגדר הוא פה מציאותם האלה הענינים כל ואדרבה בזה, וכיוצא ונוקםלנא
 של האמתית המציאות היא ששם ונשאים, גבוהים הכי מעולמותהשתלשלות

 ואמנם אצלנו. נמצאים שהם כפי זו, קלושה בצורה כאן ומגיעים העניניםחלו
 והכעס, הרחמים מדת של ההתעוררות ענין ברואיו עם ית' הבורא בהנהגתיש
 ששועלות הענין, באותו ופועלות וקימות הנמצאות מדות הן המדות כלוכן
 בעולמות הנמצאים הענינים כל כי ונעלה, נפלא באופן אבל אצלנו, המדותאותן

 כשאנו גם ומה הזה, התחתון מעולמנו רב מרחק רחוקים והנשאיםהגבוהים
 ציור שום לנו שאין בבריאה, הפועלים הכחות שהם יתיש, משמותיומדברים
 העניניר אותם הם בכעז אבל הללו, המדות של ובקדושתם הרבבמרחק
 ית'. מציאותו את חקו מתארים איננו אשם אנה עולמנו לפי אצלנההנמצאים
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 בהנהגת ית' רצונו מציאות שהוא הבריאה, בשרש שקבע השפעתו אתאלא
העולם.

 וזה ית', לעצמותו מנוון אינו סוף" "אין השם גם כי הק' בספריםונמצא
 לנו, המושגים המציאות בעניני שימצא א"א סוף אין שענין אף כי להבין,יש
 אלא לצייר לנו א"א סוף" "אין מושג בכ"ז אבל ומצומצמים, מוגבליםשהם
 וסוף, תחלה וקצב, גבול בו ששייך אנו, מושגנו לפי "מציאות" ענין הואכאלו

 סוף אין במרחק ומתרחבת נמשכת הזו שהמציאות לנו מובן סוף איןובאמרנו
 נצחים, ולנצה עד בעולמי ונמשכת קיימת והיא ותכלית, גבול בלי וזמן,במקום
 היותר בציור אותו לנו שנתאר אף כזה, באופן מציאות לנו נצייר שלא מהוכל
 ענין גם באמת כי ית', למציאותו כלל שייכת ואינה ח"ו הגשמה זו הרידק,

 הוא וסוף תחלה העדר, ציור כי מציאותה אל יחס לו אין וסוף תחלההעדר
 ית/ והוא וסוף תחלה אצלו שייך דבר כל כי מרגישים שאנו אנו. מציאותנולפי

 והבן. סוף. לואין
 זה אין ומופרש, מובדל הוא שענינו "קדושי, השם גם להבין צריךוכן

 מובדל שהאחד נמצאים בשני מרגישים אנו מובדל ענין כי ית', למציאותותואר
 שום לו אין כי וההפרשה, ההבדל ענין שייך אין ב"ה הבורא וכלפימהברה
 ומופרש מובדל שהוא עליו להגיד שנוכל לנו, המורגשת מציאות לאיזויחס
מזור

 על כ"ד( )פט"ו רבה בשמות לחז"ל, שמצינו מה לבאר נוכלובנה
 אני הקב"ה "אמר ה'" אני קדוש כי קדושים לי "והייתם כ'( )ויקראהכתוב
 מקדישין והן ישראל את מקדש הריני אלא ? מקדש אני ולעצמי אני,קדוש
 כי וזה, מקדשכם*. ה' אני קדוש כי קדושים לי "והייתם : כתיב לכךאותי".
 עצמותר על ת"ו זה אין ית"ש, הבורא את בהם מתארים שאנו השמות,כל
 בכל והפועלות הבריאה בהנהגת הנמצאות ההשפעות לעניני אלאית',

 הפעולות על לקרא יתכן לא לכאורה הרי קדושה, ענין אולם והעולמות
 מעניני והפרשה הבדלה הוא הקדומיה ענין כי הבריאה, בהנהגתהנראות
 על אלא זה אין "קדוש", בשם ב"ה הבורא את נתאר שאם נמצאהבריאה.
 שנתבארו כפי יתכן, לא וזה שברא, הבריאה מכל ומופרש מובדל שהואעצמותה
 הגשמה ג"כ והוא ב"ה, הבורא של לעצמותו שניחס א"א קדושה עניןשגם

 בעולם, קדושה ענין השפיע ית' שהבורא אחרי אבל האמתית,למציאותו
 ההבדלה *נין נמצע הבריאה, בכל שיש וההתחברות, ההתקשרותשבתוך

 קדושה השפעת ישנה כבר הרי לעמים, ישראל בין לחול, קודש ביןוההפרשה
 בשם יתברך הבורא את לתאר נוכל זו השפעה מציאות עפ"י לכןבבריאה,
 1 מקדש אני לעצמי וכי אני, קדוש אני הקב"ה, שאמר מה וזהואקדוש"
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 זה אין קדוש אקרא אם הלא בבריאה, קדושה ענין נמצא שאין עוד כלכלומדן
 שאני זה ענין ופועל בבריאה קדושה שפע משפיע אני אלא עצמותי, עלאלא
 אותה מקדישין והם בבריאה קדושה ענין יש שכבר נמצא ישראל, אתמקדש
 בבריאה. שהושפע הקדושה ענין ע=פ "קדוש" בשם לכנותי יכולים אזכי

 יום בכל וקדושים קדוש ושמך קדוש "אתה בתפלתנו כך לכווןואפשר
 קדושים כי "קדוש", שם לך ויש קדוש שאתה אנו מכירים כלומר סלה",יהללוך
 קדוש. בשם להללך אפשר ידם על כי סלה, יהללוך בעולםשישנם

 יה, הבורא שהשפיע השפעתו עניני כל כי שאמרנה מה לפיוהנה
 שהוקבעו כפי והנפעלים הפועלים ידועים וחקים בגבולים כבר נסדרובבריאה
 טובתו שפע מהם ולקבל להניעם יכול אליהם בהגיעו והאדם יתן, רצונולפי
 התורה על בפי' ז"ל הרמב"ן בדברי הבנה איזו לנו יש טבעם, חק כפיית'

 אליעזר ר' בפרקי מזה "ומפורש : ז"ל המשתלח, שעיר בענין ט"ו()ויקרא
 את לבטל שלא הכפורים, ביום שוחד לסמאל לו נותנים היו לפיכך :הגדול
 עולה לקרבן ה' של גורלו לעזאזל, אחד וגורל לה' אחד גורל שנאמרקרבנם,
 שנאמר: עליה ישראל של עונותיהם וכל החטאת, שעיר עזאזל שלוגורלו
 אמר הכפורים, ביום חטא בהם נמצא שלא סמאל ראה עליו", השעיר"ונשא
  השרת  כמלאכי  בארן אחד עם לך יש  העולמים, כל רבון  הקב"ה:לפני

 עושים המלאכים הם אחרים, אלהים עובדי היו כי הענין, סוד וזה וכףשבשמים
 אסרה התורה והנה וכו', שנאמר כענין נחוה, לריח להם והם קרבנותלהם
 הכפורים ביום הקב"ה צוה אבל להם, עבודה וכל אלהותם קבלתלגמרי
 מפני לו הראוי והוא החורבן במקומות המושל לשר במדבר שעירשנשלה
 המשתלה בשעיר הכונה ואין וכו', ושממון חורב יבא כחו ומאצילות בעליושהוא
 בוראנה רצון לעשות כונתנו שתהי' אבל חלילה, אליו מאתנו קרבןשיהיה
 האיוו את המלך וצוה למלך, סעודה שעשה למי בזה והמשל בכך.שצונו
 משלו כלום נותן הסעודה העוינה שאין פלוני, לעבדי אחת מנה תןהעושה
 פרס נותן והמלך למלך נתן הכל רק עמה יעשה לכבודו ולא ההואלעבד
 המלך ואמנם צוהה אשר כל המלך לכבוד ועשה מצותו זה ושמרלעבדו,
 בשבחן שיספרו ממנו, נהנין עבדיו כל שיהיו רצה הסעודה בעל עללחמלתו

 באריכות. הענין כל ע"ש בגנותו"ולא
 סמאל מלכות היא ומה גזרה ארז ענין זה מה נדע לא אנחנווהנה

 הקרבן ע"י אותו משחדים ובמה בעדנו להמליץ או לקטרג כחו ומהכמדבי
 בשנה, אחת שפעם רצה הגדול בחסדו שהקב"ה אנו רואים עכ"פ אבלהזה,
 הפגעים שר סמאל, את נשחד ישראל, עם את ושופט דן כשהוא הכפורים,ביום

 סמאל יוכל האם 1 זה ולמה בזכותנה יהפך ואדרבה יקטרג, לא למעןוהעונשין
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 ח"ו יעכב האם ישראל את לזכות הקב"ה ירצה ואם ית' רצונו נגד דבר,לעשות
 שבעולמנו כמו כי שאמרנה מה זהו אבל 1 לשחדו שנצטרך ידה על שהואמי
 דרכה 2ל העומד זה את לשהד האדם יצטרך אשר שיש השוחז/ ענין נמצא.אנו
 את לשחד צריך שיהא יקרה הבורא רצון לפי שהם דברים יעשה אםואף

 טבע את לשנות רצה ולא עולמו את הקב"ה סדר כן כי מזה, אותוהמפריעים
 כאלה קבועים והנהגות סדרים ישנם כן, כמו למוטב, ובין לטוב בין.היצורים
 לן וקבע שסדר כפי הפגעים לשר השליטה ונהנה העולמות, מערכתבכל

 בחפצו ואין לחובה, תמיד ומשפיעים הפועלים הקטרוג כהות ונמצאיםהקב"ה,
 את תמיד פועלים ההם הנבראים, כל של טבעם כה את לקפת הקב"השל

 ה' מחסד כשהי' ולכן הבריאה, בהנהגת להם שהוקבע החק כפיפעולתם
 טבעו דרכי את לנו הראה הכפורים, ביום סמאל של קטרוגו כה אתלהחליש
 בעדנו. טוב למליץ ולהפכו לו שנותנים השוחד ע"י קטרוגו כח אתלבטל
 שנמצא מה כל באמת כי רוחניים, כחות גבי שוחד שייך מה לתמוהואין
 העולמות, כל של ומציאותם בחינותם לפי למעלה, גם נמצא התחתון בעולםכאן
 מאותו העליונים, הנעלמים לכהות שמשחדים השוחד ענין מאד שרחוקואף

 ואין רוחני ענין הוא השוהד גם שם כי התחתון, בעולמנו רואים שאנוהשוחד,
 בכל המצטייר הוא אחד ענין ובאמת ביניהם, יחס איזה יש בכ"ז ביה, מושגלנו
 ציוה עוד נביא היום אך *(. שונים ציורים ע"ז הראנו וכבר ענינו. לפיעולם
 השבוע. בפרשת רואים שאגומענין

 הפרשיות מכל סתומה זו פרשה "למה ויחי בפרשת בב"י חז"לאמרו
 ישראל"1 על מצרים שעבוד התחילה אבינו יעקב שנפטר כיון אלא תורה,של

 השעבוד", מצרת ישראל של ולבם עיניהם "שנסתמו זה על מוסיףורש"י
 את לגלות אבינו יעקב שבקש מפני סתומה, היא למה "ד"א במ"ר עודופ"
 שבעולם". צרות כל ממנו שסתם מפני סתומה, היא למה ד"י ממנה ונסתםהקץ

 ולבם עיניהם שנסתמו לזה יש שייכות איזו כלל, מובן זה איןולכאורה
 ענין הוא שכאן ?, הפרשה לסתימת הקץ אבינו מיעקב שנסתם או ישראלשל

 ענינת סתומה שהפרשה ומה והמחשבה, הלב צרות -- רוחנית בהרגשהסתימה
 בכל )משא"כ אחת אות ריוח אלא וכלפני/ והפרשה בינה ריהט שאיןהוא

 ט' בשעור לפרשה פרשה ריוח..בין צריך סתומות, או פתוחות אםהפרשיות,
 מתבטאים הלא כי הדברים, בשני יחס איזה אנו מרגישים באמת אולםאותיות(,

 וגדלות בקומה כמתגדלות מזה, זה רחוקים ענינים שני על אחד במבטאאנו
 כן וכמו הוא, אהד ענין שבאמת מפני זהו כי כבו/ ובארנו וכיו"ב,במעלה

 התורהט ותשפת א. ובארז" בשמום. בל "כי שעו"ד וףו *( -.
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 ושעבוד מצרות והמחשבה לב סתימת הענינים, שני בין יחס איזהמולגש
 ץ ודחוקות צרות כשהן באותיות לסתימה ונסתם-ממנה אותו שידע מדבראו

 לפי דבר בכל המצטייר הרא אחד ענין זאת ובכל מאד הדבר רחוק ואמצםלזה
 כשנכנס אבינה יעקב ,~ל בלבו או ישראל של בלבם שנעשית זה וסתימהענינו.
 שהיא הרוחנית, בצורתה התורה באורות זו סתימה נמצאה בתורהענינם
 בצולת אח"כ זו סתימה ונצטיירה לבנה, אש גבי על שחורה אש'כתובה

 נצטיירה השלישי הפרוש לפי וכן לרעותה, אשה וקרובותהאותיות.הדתוקות
 אחת, אות אלא להכנס לפרשה פרשה בין מקום עוד ה" שלא הצרות,סתימת.

 הוא. אהד הכלכי
 שבכל עצמ6 הענינים אותם הם אנו שבעולמנו הענינים כל כןוכמו
 העולם מרחק אחה,כפי באופן ועולם עולם בכל הם מצטיירים אךהעולמות,

 לסתימת הפרשה סתימת בין רואים שאנו המרחק דוגמת אנה מעולמנוההוא
 הגבוהים הסולמות מרחק כפי שעוה לאין מזה הרבה יותר ועודההרגשה,
 נותנים שאנו השוחד ענין כי להבין, נוכל ולכן התחתך, מעולמנווהנשאים

 ובכל בעולמנו, הנמצא השוחד מאותו שיעור לאין רחוק באופן ג"כלסמאל'הוא
 רצה לא וכח, שליטה לסמאל הקב"ה שנתן וכיון עצמו: ענין אותו הואואת
 ואמצעים ענינים הבריאה מחתלת קבע הגדול בחסדו אבל כחה אתלקפח
 זו לתכלית. שנעשה מה בתורתו והודיענו לרעה, והשפעתו מקטרוגולהנצל
 שנסדרו העליונים, הנבראים כל וכן לעזאזל. השעיר ע"י לנו לטובולהפכו
 ע"י ולחסד לטוב השפעה מהם ולקבל להניעם נוכל יתברך, טובתולהשפעת

 העליונים ההשפעה כחות את המניעים מעשים שהם ה', לנו שנתן תורתוחקי
 ינו המושפע ה', מאת הטוב שפע את אנו מקבלים ידם ועל למעלה,מלמטה
 ) למטוס מלמעלה ידיהםעל

 היסודות על בנוי אמנם שהוא דבר לחדש לי נראה שנתבאר מהועפ"י
 להגיד לעצמי מרשה הייתי לא בכ"ז אך ז"ל, רבותינו מדברי לנושנתבארו

 גיקטליא מהריי הוא דברינה דוגמת מדבר קדוש אחד מצאתי לולאזאת,
 בחכמת עינים למאיר הסוד חכמי כל אצל המקובל אורה", נשעריבספר
 ועל דרכו תסלף אדם "אולת י"ס( )משלי הכתוב על א' בשער שכתבהקבלה,

 יודש: אדם שאין הסכלות, אבל לכל, פתוחות ידיו יתברך "ה' לבו", יזעףה'
 חדרים, כמה בו שיש לאוצר משל ריקם. הוזר שצריך, הדבר הוא אוצרבאיזה
 זה ובחדר ומרגליות טובות אבנים זה בחדר עצמה בפני לדבר מיוחד חדרכל
 אותו יודע ואינו מאכל למיני צריך וכשהאדם וכו', מאכל מיני זה ובחדרכסף
 כה*,וצל טוב כל מלאים וההררים ברעב שימות אפשר בתוכה שהמזונותהחדר
 הרחפתם התפלה, על ממונים שמות יש הק', שמותיו השגת בעצמו זהדרך
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 הגבורה על ומהם והפרנסה המזונות על ומהם כו' הדמעה על מהםוהסליהותן
 צרייך שהוא למה מפתח שהוא שם, לאיזה בתפלתו יהרע.להתכוון אינו ואםכף
- 1 רצונו יפיק שלא לו גרםמ5  אדם אולת נאמר וע"ז השגתו, ומעוט סכלותו 

 הק עכ"ל וגו' דרכו'הסלף
 לארם האפשרות ונתנה שונים, השפעה אוצרות נסדרו כיוראינו
 השפעתו את אהד כל המשפיעים הרוחניים, הכתות אל ולהגיעלהתרומם
 אלינו שהגיע מה כפי הטוב שפע את ואחד אחד מכל לעצמו ולהמשיךהמיוהדת,
 היא שונה וכחה ההשפעה מאוצרות הקבלה מדת גם כי להוסיף נראהוצפי"ז
 ההתרוממות אחרי השפעתו מקבל ואהד אחד כל אלא אדם, בני לכל שוהואינה

 הרוחניים הכתות רק ולא אליה שהגיע המקום מאותו מיוהד באופןוההתעלות
 ההשפעה גם אלא מהם, השפעתו קבלת לענין אחד לכל הם שוניםהנבראים
 אחד כל אצל היא שונה בבריאה, והפועלת ית' ממנו הנאצלת -מאלקית
 האלקים לו יש אדם כל כי זה על להתבטא שאפשר עד ומדרגתו, מעלתול8י
 שנקבעו ענינים שהם קרבן, אליו מקריב או לה' מתפלל כשהאדם ולכןוצלו.
 את לדעת הוא צריך יתל, הארתו שפע את ידיהם על להמשיך הבריאהבטבע
 כונתנו שאין ואף השפעתו. מקבל ושממנו מקושר הוא אתו אשראלקיח

 בו לנו שאין הסבות, כל וסבת העלות כל עלת הנאצל, ה' אל רקבתפלתנו
 בכל למדותיו, להתפלל וח"ו כלל בי' תפיסא מהשבה ולית וציור מושגשום
 ע"י אלינו המגיע ההשפעה, אור ית', הבורא שסדר הבריאה, חק לפיזאת

 צריף ולכן הבריאה. בהנהגת שנקבעו ית', מדותיו צנור ע"י בא להן,הפלתנו
 ולהתקשר עדה שהגיע האלקות ואת הקב"ה למדות קשורו את לדעתהאדפ
 לזה, והמשל וקרבנר. תפלתו ע"י הנכונה ההשפעה את להוריד יוכל למעןאתוס
 שהשפעתו וחשוב גדול שר ומכר קרוב לו ויש המושל אל דבר לאדם לו יה"אם

 במדרגה שעומד מי אל יפנה ואם המכור אותו אל שיפנה הוא צריך מאורגדולה
 הקרוב הגדול השר מאת להשיג יכול היה אשר את להשיג יוכל לא ממנובמוכה
 לפנות עליו במדרגה, הקטנים השרים מן אחד ומכר קרוב לו יהי' ואםאליה
 ישיג ולא אצלו יתקבל לא ממנו שגדול מי אל יפנה ואם השר, אותו אלוק

 ומכיה מדרגתו את מכון האדם אם התפלה, בענין הוא וכן מבוקשו, אתממנו
 תפלתו בתפלתו, אלקיו אל ומתדבק שלו, קומה" "שעור את מקומו,את

 לכוון יודע אינו ואם משאלותיה שימלאו פעולתה את פועלת והיאבשמעת
 באמת בכחו הי אשר את ישיג לא להגיע, יכול ששם הנכון, המקוםשבז

 לא שם כי תפלתה תתקבל לא ממדרגתו שלמעלה למקום יפנה ואםלהשיג,
 מקומה.יכירנה

 יוחנן "א"ר : פ"ט( ופ' ס"ט פ/ )בער הו"ל שאמרו בזה.מה לבאראפשר
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 אבל היאור", על עומד והנה חולם "ופרעה אלהיהם על מתקיימיןהרשעים
 כי וזה עליו". נצב ה' "הנה : שנא' עליהם, מתקיימין אלקיהםהצדיקים
 הוא ואלקיהם עליונה, למדרגה ולהגיע להתרומם תמיד משתוקקים"צדיקים
 הוא שצריך ומרגיש מכיר הוא לאלקיו, שהגיע מה כל כי מהט, למעלההמיד

 מסתפק הרשע אבל ממנה שלמעלה לאלקים ולהגיע יותר עוד.להתעלות
 ופורש אלהותו כל את בידו ומחזיק עליו מתקיים והוא אליו שהגיע הכחנאותו
 אלהיו. על כנפיואת

 ורחוקים האלקות בענין מושג לנו אין הדעת, חשוכי ערך, קטניאנחנו
 אלא נוכל ולא עליהם, צולקיהם שם שנתיחד אבותינה של כזו ממדרגהאנו

 המרכבה שהם יעקב, ואלקי יצחק אלקי אברהם, לאזיקי תפלותינו אתלהריץ
 החסד; למדת הגיע אבינו אברהם הקב"ה, של מדותיו עם ונתאחרולשכינה,
 אל להתקשר אנו ורוצים התפארת, למדת הגיע ויעקב הגבורה למדת*צחק

 הקדושים, האבות אבל לאלקיהם, ולהתפלל עלינו קיימת שזכותםאבותינו
 השתדלו ופעולתה, התפלה ענין את וידעו מדרגתו את אחד כל והכירווכידעו
 שפע את יקבלו ע"י אשר אלקיהמ את להכיר מדרגתט, את נכון אללהבחין
 4(. בתפלתם.הברכה

 ובזרעו בו יתחיל שהגלות וראה למצרים כשירד אבינה יעקבולכן
 שאפשר הנכון מקומו את לכוון רצה ישראל, עם על להגן לה' זבחיםיזבח
 אחרת לו ה" אפשר ואי גרונה אחר להוט בהיותו הזאת השלמות מדתין מצא ולא ה', של וישועתו טובו השפעת את ולהניע אליו להתעלות.לו
 כל כי כבוס שבארנו וכמה נפשות, ע' טורח עליו בהיות הוא, מדרגתויפי
 לפי שאינה מדה להחזיק לו אפשר ואי מדרגתו ע=פ ללכת צריךמנדם

 שאמרו ובמו הבנים בין בן ששגה מגרעות בו מצא וכן 4'(, גדלותו'מדרגת
 שבשבי5 הבנים, גין בנו אדם ישנה אל "לעולם ע"ב( י )שבתעקז'ל
 בא נתקנאו בניו משאר יותר ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים שני.משקל

 ימינך". יד על צלך "ה' קכ"א( )תהלים הכתוב את לבאר אפשר זה ברעיון*(
 כמו כי ז', פרק א' שער החיים נפש toa מולוזין חיים ר' הקדוש הגאון באריכבר
 בדמיון כן נוטה, לאן הדבר אותו תנועת לפי רק מכוון הוא דבר איזה של הצל.שנטות

 האדם מעשי ונטיות תנועות כפי העולמות לנטות מתחבר שמו ית' הוא כביכולזה
 של באלקים כי עמוקה יותר בדרך להבק אפשר זצוק"ל רבינו דגרי עפ"י אך'למטה.
 ממש הואמאדם

 כעני
 מאד. זה והבן עתיקין והדברים הצל...

 זצוק"ל( מרן אדש"ר ברשיון הרושמים)הוספת
 רגלך"י מעגל "פלס שעו"ד עיין*י(
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 השתוות בעצמו מצא אבל למצרים", אבותינו וירדו הדבר ונתגלגלאחיו
 להות הי' אביו גם כי לאלקיו, לזבח היכולת לו יש כי והרגיש יצחקלאביו
 לשכינה, מרכבה שהוא ה', קדוש אבינו, יצחק כי *( בארנו וכבר גרונו,אחר
 היי אכילתו אלהיו, ה' עם תמים והי' הנרצה לתכלית רק שמשו כחותיווכל
 משוש רק לו דרוש הי' לפיו עשו נתן אשר והציד נסכים, במקום הרתיתוקרבן

 וכל הבורא לעבודת בהם להשתמש החומר כחות את העלה האכילהשע"י
 זאונ בכל אך כ"ח פ' ישרים במסילת כמבואר ממש, קדושה היועניניו
 בהתקשרותר מעלתו לפי מגרעת איזו אבינו ביצחק בו מצאה התורההלא

 כללי לנו מורגשת שאינה ודקה קטנה הכי במדה אף אם טבעיים,לענינים
 פעמימי כמה שבארנו וכמו בפיזר, ציד כי עשו את יצחק ל,,ויאהב גרםושזה
 הטבעיים, מהכהות לגמרי עצמו לשחרר לו א"א גדול היותר האדםשגם
 האדש אצל אף נמצא אדם בני אצל הנמצאת מהטבעיות שהוא כלואחו?
 גרונם אחר להוט שהוא חחסרון, זה נמצא בו שגם יצחק, אביו לעולקיזבחים לזבובי הוא ראוי כי אבינו יעקב מצא ולכן שיהי', מי יהי' והקדוש,הגדול
 אףל הבנים, בין בן שנו ששניהם בזה אביו ליצחק השתוות בו מצאוכן

 יוסף' בנו את שנה וזה הרשע עשו בנו את שנה שזה מאזן רחוקשהדבר
 מכיון- זאת בכל כן, לעשות רשאי שהוא מצא החשבון לפי ואמנםהצדיק,
 עי"ז מצא הבנים, מן בן לשנות שאין חז"ל שאמרו כפי פגם, איזה כאןשיש
 לאלקי אלא אברהם, אביו לאלקי זבחים לזבוח מוכשר שאינו עצמואת
 הוא, כי במצאו יצחק, אכין אלקי עם בתפלתו להתקשר והשתדל יצחק,אביו
 **( מצ-מה היורריס בניו והצלחת להצלחתו ההשפעה את יקבל ומשםאלקיח

- 
 נוצ(' כמז; עד בראותנו ולהזדעזע, לפחד עלינו בזה אנוכשמתבוננים

 נופך שהוא רק לא במעשיה הנמצא ופגם חסרון ידי על ממדרגתוהאדם
 לעקורות_ ודבקותו קרבתו את אובד הוא העולמות בכל אלא פה,ממדרגתו

 ולא. עוד תגיע לא ותפליגי ! הוא אחר אלקיו ממש אליהם. שהגיעהשפע
 בשביל כי אנו רוקקים עלא יקי ובשביי ההוא, למקום יפנה אםתשמע
 יותוו הצדיק יוסף את שאהב אבינו, ביעקב נמצא שהי' הדק, מן דקחסרון

 אביר לאלקי להתפלל יכול ה" לא כבר הבנים, בין בנו ושנה בניהמשאר
 מרחיקים כמה בעונות, מלוכלכים שאנו אבתרייהו, אנן נענה ומהאברהם,
 הרבים והחטאת ה' חלול עון ע"י גם ומה שבשמים, מאבלנו עצמנו אתאנחנו

 "קרבנות". שעו"ד עיין"(

 דברי- עפ"י יותר דברת ומבוארים השעור, בתחלת שהבאנו בהרמב"ז עיין*'(
נהרושמים(4
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פנו. )ג( ובארץ בשמים כלכי

 לשער זהירים אינם רק אם הישיבות, בני אצל כ"כ מצויי להיותהעלולה
 ע* קדוש חוב זהו אשר מלבד כי התפלה, בסדרי וביהוד הישיבה סדריאת
 הרבם את מחטיא הוא הרי התורה, דגל נושאי על גם ומה ישראל בןכל

 את, יאחרו אחרים, יעשו וכן ילמדו ממנו איטר יש כי קובע, הואונפשות

 חלישות לאדם גורם שזה ויש הלמוד. סדרי את גם יאחרו וממילאהתפלה
 מרפה וזה כהוגן, הסדר אצלו התחיל לא באשר בכלל, התורה בלמודהענין
 עצסך' את פורש הוא ואה"ב אחרים, לדברים לבו ומפנה לתורה מסירותיאת

 לגמרי. ח('ו תורהמדברי
 לרס"ר איש היקרים, הישיבה בני נפשות ועל נפשותיכם על נאחוסו

 יתק והשם ואשרכם, לטובתכם שנוצרו הישיבה, סדרי את להחזיק חזקיאמר

 ידיכם. על שמש שם ויתקדש אתכםיעזר
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