
 ז'שעור
 *( העולמותחיי.

 לא מנוחה להם אין חכמים"תלמידי

 שנאמר הבא בעולם ולא הזהבעולט
 ע"א( ס"ד )ברכות חיל". אל מחילילכו

 גיהנום של פתחו על אפילו"רשעים
 בתשובה". חוזריןאינם

 ע"א(. י"ט)ערוביז

 וגו' הארץ" ואת השמים את היום בכם' "העדותי : נצבימבפרשת
 שבראתי בשמים הסתכלו לישראל הקב"ה להם "אמר : ברש"י הובאיבספרי,
 והאיר המזרח מן חמה גלגל עלה לא שמא מדתם, את שנו שמא אתכם,לשמש
 מדתה, שנתה שמא אתכם, לשמש שבראתי בארץ הסתכלו וכו', העולם'לכל
 ומה שעורים. והעלתה חטים זרעתם שמא או צמחה ולא אותה זרעתםשמא
 חוטאין ואם שכר מקבלין אין זוכין אם להפסד, ולא לשכר לא שנעשו:אלה
 ואס שכר תקבלו זכיתם שאם אתם, מדתם, את שנו לא פורענות, מקבליןאין

 שנלמד שייך היאך מובן, ואינו וכמה" כמה אחת על פורענות, תקבלוחטאתם
 את משנים אינם הם שהרי האדם, לענין הברואים ושאר וארו משמיםק"ו

 האדט משא"כ אחרת, לעשות להם וא"א יצירתם טבע הוא שכך מפנימדתם
 את היום נמצא אם אדע לא כי אף ואמנם וברע. בטוב לבחור בידו הצחשנתן
 ואולי אחה במקום חז"ל דברי בבאור נא נתבונן אך בדבריהם, האמתי"באור
 כאן. הספרי דברי גם זו בדרך לבארנוכל

 אלו ובוהה תוהו היתה "והארץ בראשית: פ' רבה במדרשאיתא
 )ווים צדיקים, של מעשיהן אלו אוה יהי אלקים ויאמר רשעים, שלמעשיהן
 ולתשך צדיקים, של מעשיהן אלו יום, לאור אלקים "ויקרא : במד"ר.להלן
 אם הפץ, מהם באיזה יודע איני אבל רגועים"( של מעשיהן אלו לילה,.קרא

 הוי, טוב, כי האור את אלקים וירא דכתיב כיון אלה, במעשה ואם אלה'במעשה
 המדרש דברי רשעים". של במעשיהן חמץ ואינו חפץ צדיקים של.במעשיהן
 או צדיקים של במעשיהן הקב"ה הפץ באיזה זו היא שאלה מה מאר/'תמוהין

 כלאך. יצחק אברהם ר' הרב ע"י ונרשם תרפ"ו ,השנה ראש ערב נאמר*(

פב
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פג העולמותחיי

 של במעשיהן חפץ הקב"ה כי הדעת על יעלה הקאך רשעים שלבמעשיהן
 ?רשעים

 ההתנגשות פי על יתהוו שבו המאורעות כל כי העולס, במהלך אנורואים
 זה על זה הכחות אלו התגברות ולפי בעולם, הפועלים והרע, הטוב כחותזבל

 ההתנגשות שורש והנה למוטב. או לטוב המאורעות יוכרעו התמידיתבמלחמתם
 הקדושה מערכת שנסדרה כשם כי הבריאה, של העליינה בהנהגה היאהזאת
 השך ובורא אור "יוצר אלקים עשה זה לעומת וזה הטרמאה מערכת נסדרה'כן

 ניתן כי העולמ, בהנהגת שליטה הענינים לשני ונתן רע" ובורא שלוםשושה
 הבריאה בשרשי העליון, בעולס גם אלא התחתון, בעולם רק לא לרע אף"כח
 וכהרת בעולם, והעונשים הפורעניות הרעות, כל באים ומזה גדול. כחו שםגם

 לב"ר לאדם הבחירה כת ניתן רק מערכה, מול מערכה שקולים, והרעהטוב
 במעשיהם שהצדיקים וכהים קללה, או ברכה במעשיו ולהביא ברע אובטוב

 כן כמו בעולם, הטוב שליטת ומרבים הקדישה במערכת כח מוסיפיםהטובים
 ושליטתו הרע וכה הטומאה, במערכת כח מוסיפים הרעים במעשיהם"רשעים
 לעולם. רעה ומביאים בעולם.מתגברים

 לשניהם ונתן והרע, הטוב הענינים, שני את ברא בחפצו הקב"הוהנה
 שם של המפתח את האדם ביד מסר ובחכמתו הבריאה, במהלך וכחועליטה
 צד על העולם עניני כל יתנהגו הטובים במעשים יבחר אם כי האלו,"ענינים
 עניני כל יתנהגו הרשעים, במעשי ברע, ת"ו יבחר אם ולהפך והאור,.הטוב
 ולא שוה כחם באמת כי לאמר אפשר היה ולפי"ז והחושך. הרע צד על'העולם
 כמו הרע ינצח שלבסוף ואפשר הרע, מלצד הטוב לצד יתרון בבריאהניתן

 הרע ויהיה כחי יתרבה ברע, אדם בני יבהרו ה"נ אם כי הטיב, שינצתויאפשר
 סוף כי אנה מאמינים אוא, כן לא אמונתנו עפ"י באמת אבל בעולם."שליט
 וטובחן ה' ואור הארץ". כל על למלך ה, "והיה והטוב הקדושה צד ינצח סוףכל

 תכלתך כעשן בולה הרשעה "וכל הרע צד את כליל ויכניעו בעולם'יתפשטו
 האדר, בני יבחרו שלא כמה עד כי מבראשית, נסדר שכך משום הואיהענין
 הדבריפ שיגולגלו והגלגולים הסבות כל אחרי בכ"ז להם, שנתן הבהירהבחופש
 לתכלילו העולמ יובל ובוערתו, האדם מעשי ע"י בעולם המאורעותהמהלך
 - זכו אתישנה" "בעתה הפסוק על הנ"ל שאמרו מה ענין תהו הטוב.תכלית
 לבארה שרגילים כמו זה ענין אין כי ובארנו בעתה, - זכו לאאהישנה,
 סבות שום בלא קץ, לעת בעתה הגאולה מבא להגאל, בדין יזכו .לא"ןאפ

 בני ובמעשי בסבות תלויה היא קץ עת קודם הגאולה ורק להביאה,פראויות
 "הצוה כי משפט בלי הגאולה שתהיה א"א באמת כי לזה, יזכו שעאאדם,
 עב הבהקשה מחתלת ויהיה שהיה מה וכל משפט" דרכיו ו"כל פעיוזממים
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 דעתשעוריפד

 מתחלות שהוכנו הסדרים, עפ"י היינו עליון, משפט עפ"י הוא הכלתכליתה
 עפ"י הם ההנהגה עניני כל כי כמה, זה שבארנו כמה מבראשית,המחשבה
 חקי' את נפלאה בחכמה תכן והקב"ה עליון במשפט ומסודרים קבועיםחקים

 בני מעשי ידי על העולם, שיתנהג האופנים כל פי שעל סדריה, וסדרהבריאה
 אלא. הטוב, להכלית העולם את להביא כדי עניניו שיגולגלו מוכרחהאדם,

 קץ, לעת אבל יותר, תתאחר יזכו לא ואם מיד לבא הגאולה תוכל יזכושאם

 ומנסיבות עניניו מהלך עפ"י לתכליתה העולם שיבא מוכרח לרחמנא, רקדגלי
 נדע, זה אך נביה ולא נדע לא להסתבב, זה כל יוכל איך שבג המאורעותכל

 דרכיכן עפ"י סבות, להיות יוכלו האדם בני ומעשי המאורעות אלפי כלכי
 שמצינר באופן הגאולה ענין שיסתובב אפשר וגם הגאולה. לתכליתשונים,
 רבים דרכים ועוד עצמה את הוא יכלה מאד, הרע כשיתגבר כי הק',בספרים
 בתכלית. העולם שיתוקן הוא ה' רצון כי עולם. לבורא וידועים בחשבוןשהובאו
 ענינייך. מהלך עפ"י לזה, העולם שיסוגל בלי אורו שיגלה א"א אולםהטוב,
 ארז יסד בחכמה ה' אבל העליונה. ההנהגה לעומת במשפט, לא יקרא זהכי

 וטבור העולם עניני כל נסדרו פיהם שעל האופנים, פי על כי גליולרחמנא
 שעש. הקץ, ענין וכל והקדושה, האמת נצחון לבא סוף כל סוף מוכרחהיצורים,

 האופנים רבבות כל בחשבון הובאו העליונה בתחשבה כי הוא בעתה,נאמר
 האופנינו כל ולפי אדם בני מעשי ע"י העולם עניני שיגולגלו שאפשרוהסבות
 אין בעצם אבל קץ, עת והיא ידועה בעת לתכליתו העולם שיבא מוכרחהללו
 "וציון אחד; במשפט הכל כי קודם, או קץ לעת שתהיה הגאולה ביןהפרש
 והבן... תפדה"במשפט

 וכלי לתכליתו העולם יבא ומתי איך זה, ענין כל כי לדעת צריךאבל

 לבני- להכירם נתן לא כי להשיג, אדם לשום א"א בזה התלויים המשפטעניני

 ובשרשיה' בבריאה נתן שכבר מה רואים הם גם כי לנביאים, ואפילואדם
 שבהם, מאמרות בעשרה הקב"ה, של פיו במאמר נעשו הם שגםהעליונים,

 לבריאה,. שקדמה הראשונה במחשבה תלויים עניניו וכל הקץ אבל העולם,נברא
 אחר במקום שבארנו )כמה גליא לא לפומא וליבא כביכול הקב"ה שלבלבו
 בלבו עדין הוא רק הבריאה במאמר זה ענין נמצא לא ולכן בזה( עמוקסוד

 באה". גאולי ושנת בלבי נקם יום "כי הכתוב וכמאמרכביכול,
 לנו" נדמה לעינינו הנראים עניניה רהנהגת הבריאה מחזה לפיוהנה

 הרשעים. טעו כן ומפני האדם בבחירת ותלויים הם שקולים והרע הטוב כחותכי
 הוסה כח להשליט בידם שיעלה לחשוב היה בחכמה גדולים כי אףהקדמונים,
 נמרוד; על נ"ה( פ' ברש"י )הובא חו"ל בדברי שמצינו כמו בעולם,והטומאה
 אפשור איך לנו, מובן זה אין ולכאורה בו", למרוד ומתכון רבונו את"יודע
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פה העולמותחיי

 כל עילת את יודע - ז"ל חכמינו מושג לפי - העולמים, רבון אתליודע
 הענין באור אבל 1 בו למרוד ולכון לטעות בכחה ומעמידן הכל בוראהעלות,
 הרע לכחות גדולה שליטה שנתנה ראה העולם, בהנהגת בהתבוננו כי.הוא,
 בכ"ז בכחו, הכל שברא אחד בורא שיש ידע כי אף ולכן, הבריאה, עניני.בכל

 שני בה והשליט הבריאה את שברא אחרי יכול", ה"כל כי לו, נדמההיי
 הבריאה כח מסר רק מהם, לאחד ההכרעה נתן לא והרע, הטובהענינים,
 כח בנתנו כי חשב, זה ומפני ובחירתו, האדם במעשה תלוי הכל ומעכשיולאדם,
 בחר וברשעו והקדושה הטוב צד את וינצח כחו יוגדל והטומאה הרעלצד
 זונה שתפס הרשע, בטיטוס שמצינו מה ענין הוא וכן ברבונו. למרודגרע
 )גיטין עברה עליה ועבר תורה ספר והציע הקדשים קדשי לבית ונכנסגידו
 ורשעתו החטא ובגודל הטומאה. כח להגביר היה שחפצו מפני והיינוג"ו(,

 אותו וישליט הטומאה כח שיתגבר חשב הקדשים קדשי את בחללוהנוראה,
 לרע שליטה ונותן הטומאה למרכבת כח נותן הוא הרע שבמעשה ידע כיבעולם,
 בעליונים גם כחו מתגבר בתחתונים, הרע כח וכשמגבירים העולמותבכל

 בהגבירם כי ית', בבורא למרוד שנתכוונו אלה כל חשבו ולכן הבריאה,בשרשי
 מיתתם, לאחר גם עונשים להם יהיה ולא בעליונים גם ינצח והרע הטומאהכח

 שולטת האמת אין עדין המות שלאחר בעולם שגם הכמתם, גודל לפי ידעוכי
 עניני כל באמת כי הרע. לשליטת מקום שם יש ועדין האמתית המציאותלפי

 המיתה, לאחר החוטאת לנפש שהוכנו העונשים ושאר בגיהנום שישנםהעונשים
 כלו שהוא האמתית, מציאותו לפי הבורא, של הפנימי הרצון לפי אינו זהגם
 לרעים ומטיב לכל טוב רק ועונש, קטרוג שום שם מגיע ואינו והסד,טוב

 במחשבת שנסדר כפי התחתונות, הספירות לפי הוא העונשים ענין וכלולטובים,
 יתברך אורו מהעלם רק הוא זה כל המצא ענין בכ"ז אבל הטוב, לתכליתהחכמה
 האמתית. ממציאותו הבריאהיהרהקת

 וחפצים טועים עדין המות לאחר גם הרשעים בי באמת, מצינוולפיכך
 בנגידא, לטיטוס דאסקי' הגר אונקלוס גבי נ"ו( )גיטין וכדמצינו הרעכשלטח
 היו דכתיב רישא והוית עלמא בההוא בהו איגרי "זיל לישראל להרע לויתיעץ
 וכו' בנגידא לבלעם "אסקיה ראש" נעשה לישראל המיצר כל וגו/ לראיםצריה
 הרשעים כי מזה אנו רואים הימים". כל וטובתם שלומם תדרוש לא ליאמר

 נתגלה לא עדין האמת ואור עומדים הם במרדם עדין המות לאחרי גםהגדולים,
 ואף שם, גם פועל הרע כח עדין כי בראותם, לטעות מקום להם וישלפניהם,
 בכ"ז שם, בגמרא כמבואר שמה, להם המגיעים הגדולים העונשיםוכרואים
 במדה הטוב על הרע גבר לא שעדין מפני זהו כי ולחשוב לטעות להםאפשר
 כח את להשליט אפשר כי וסבורים, המענישם הטוב מכח הם וסובליםמספיקה

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



 דעתשעוריפו

 היתה שהשגתם הקדמונים, הרשעים דרך היה וכן עולם, של במלכי ולמרודהרע
 "מלכות" ספירת לנתק שרצו ההפלגה, דור לענין בסה"ק וכדמצ?נו מאדגדולה

 היכן עד הרע כח שראו מפני וכ"ז '(, ידה על ולשלוט העליונותמהספירות
 ואפשר הם שקולים והטוב הרע כח הבריאה לאחרי כי היו, וסבורים מגיעהוא

 בשורש כי ידעו, לא וזה הבריאה. בשרשי גס  היצירה בכל הרע אתלהשליט
 אין שם הבריאה, שרשי כל מסתעפים שממנה הראשונה במחשבה השרשים,כל

 הקדושה, ותגבר הטוב שינצח סוף כל סוף מוכרח ולפיה הרע, לכחשליטה
 לעיל. שנתבארובמה

 רשעים, של מעשיהן אלו - ובהו תהו היתה "והארץ המדרש ביאורוזהו
 הוכן שמבראשית היינו, צדיקים", של מעשיהן אלו - אור יהי אלקיםויאמר
 כן וכמו לעולם וטובה אורה להביא צדיקים של למעשיהן מקום ונתןבבריאה

 ועדיין לעולם, ורעה חושך להביא רשעים, של למעשיהן מקום בבריאהנתן
 יתרון הבריאה במערכות נתן אם היינו הקב"ה, הפץ מהן באיזה יודעאינו
 שליטה להם ונתן והרע הטוב את שניהם ברא הקב"ה הלא כי הרע, עללטוב
 הרע גם שינצח ועלול שקולים שניהם שכחות ואפשר האדם, בחירת עפ"יוכח

 מה כל הלא כי מזה, יותר בזה להקב"ה חפץ אין הבריאה סדרי שלפיונמצא
 שאנו מה כלל זהו שרק הנכרות, מהמדות רק הוא ה' מרצון מדבריםשאנו
 כי מזה, לדבר לנו וא"א מושג שום לנו אין זה וזולת ממדותיו להשיגיכולים

 הבריאה מערכת שלפי נאמר ואם ותפץ. מדה שוס ליחס אין  יתברךלעצמותו
 ולזה הקב"ה. חפץ במה לנו ידוע דאינו נמצא, הטוב, לנצחון יתרון נתןלא

 למעשה בבריאה ותפצו דעתו גלה שבזה טוב", כי האור את אלקים "ויראנאמר
 העולם את להוביל רק היא הבריאה בכל המכוונה התכלית וכיהצדיקים
 ינצה סוף כל סוף כי לטובה, עינו שם ובזה הקדושה, לנצחון הטוב,לתכלית
 של במעשיהן חפץ הקב"ה כי "הוי : וזהו העולם. כל על יזרה ה' ואורהטיב

 ולעולס צדיקים של למעשיהן הבריאה בסדרי יתרון שנתן כלומרצדיקים".
 טוב.שכולו

 ג"כ מדבר ששם האזינה פ' הספרי דברי לבאר נוכל אולי זהולפי
 בכלל יתרון שנתן להם נתברר לא עדין שאם לישראל העיד משה כי זה,בענין

 בבריאת  רוך  ולמה הקב"ה הפץ באיזה עומדין הם ובספיקן מלרע לטובהבריאה
 בכל לראות היינו צבאם, ובכל ובארץ בשמים שיסתכלו להם אמר ע"זהעולם,
 וכי בם הצפונה הטובה ורב בם השוררת הנפלאה וההרמוניה הסדר אתהיצור
 שזה ולהיותן, היצורים ושאר אדם לבני בהן להנות בעתו, יפה עשה הכלאת

 המלגה". "דור שעו"ד עיין*(
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פד העולמותחיי

 איך הבחינה(, שער חוה"ל בס' בפרטות )וכמבואר בבריאה המסתכל לכלגלוי
 כי להוכת, יכולים זה מכל להרס, ולא לקיום לקללה, ולא לברכה הכלשהוכן
 ולתכלית וחסר בטוב רק הקב"ה הפץ וכי לטובה, רק היא הבריאה כלכונת
 מה גם כי ולדעת, ללמוד צריכים הם ומזה יבנה. הסד ועולם עולמו בראזו

 qlB כי מראש, הומדר וכי בטוב יבהר למען רק הוא הבתירה כח לאדםשנתן

 וצפה יתברך, חפצו ובזה הטוב נצחון הוא שבעולס והמאורעות המעשקםכל
 לעולם. אורה להביא צדיקים של למעשיהןמראש

 ורע אלה דברינו יסוד עפ"י הספרי דברי בפרוש לומר נראה יותראך
 הדביים הלא כי והוא, הזה. במאמר הדברים לפשוטי יותר מתאיםבאופן
 הודיע שכבר ואזהרותי', צווי' עם תורה מתן אחר לישראל משה אמרהאלה
 "ס עדין אבל י בהיים ובחרת : לנו ואמר בטוב לבחור ורצונו חפצו הקב"הלנו
 כי הקדושה, כת הגברת הוא והמצות התורה מתן ענין כל כי לאמרמקוט
 ההשפעה למשוך הדרך הורנו התורה וע"י הקדושה כח מתגבר התורהבקיום
 ולכל לעצמני ולזכות הבריאה בכל הטוב כחות נצחון ולהביא הקדושהמצד
 סוף זהו אם לנו נתברר לא עדין אבל ה'. אור הוא האמתי הטוב אתהעולם
 לומר,. אפשר עדין כי בתורתה לנו שאמר דברו שיתקיים הוא מוכרה וכירצונו

 ולא ברע ח"ו נבחר אם אבל הקדושה, מצד אמצעיט הם התורה עניני כלכי
 ישראל בני דעת על שיעלה אפשר וא"ב הטומאה כת יתגבר תורתו,נקיים
 י, הרע ומנצחון הטומאה מכחות ההשפעה ולמשוך אחר לצד עצמן אתלקחת
 והארץ, השמים בצבאות נסתכל כאשר כי ; והארץ השמים את להם העידע"ז
 הס. כי ונראה, הקב"ה, של פיו במאמר ותלוי ה' צווי עפ"י שנברא היצורבכל

 מאמר וכי מבראשית צוה וכאשר קונם רצון עושים מדותיהם, משניםאינם
 ה' מאמר גם כי ולהבין, לדעת עלינו מזה שיבוטל, וא"א בבריאה קייםהקב"ה
 מנת ועל הקב"ה רצה בו כי להתקיים, מוכרחים מצותיו ודברי התורהבנתינת

 וקימים_ חיים ודבריר יתקיים, סוף כל שסוף מוכרת וא"ב העולם, נבראזה
 ולכד מוחלפת, תהא לא התורה וזאת עולמים, ולעולמי לעד, ונחמדיםנאמנים
 הפץ כי בתורתו, לנו שגלה רצונו, ולעשות מדתכם לשנות שלא אתםצריכים
 כב" כי בבריאה, להבטל שא"א מציאות הוא ה' וחפץ הצדיקים, במעשיהקב"ה

 לעד. קים ודברו יעבור ולא חק ואמונה, אמתמצוותיו
 המות, לאחרי הנשמה בענין להוסיף כדאי היום שדברנוולענין

 ההוא,. העולם כפי ידועים, ונבולים בגדרים מוגבלים עדין ההם החיים גםכי
 חיים לו יש עולם וכל ה' רצון עפ"י שנברא הרבים, מהעולמות אחד רקשהוא

 בעולמנו, החיים כעין ומוגבלים, קבועים חוקים עפ"י עולמם למושגיהמתאימים
 מ"מ הזה, העולם מהיי וערד שיעור לאיו ורמים נעלים יותר ההם שהחייםואף
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 דעתשעורימה

 כמו ולא האמת,  עולמ עדין זה ואין לאמתו האמת לפי עדין אינם הם%ם
 ויודעים דקשוט לעלמא מיד נכנסים המיתה לאחר כי העולם, 2:4שי'שחושבים

 מהגוף הפרדה אחרי הנשמה עוברת שלשם בעולם גם אלא הכל, את,:בר
 היא הזה בעולם וחייה הברותיה ערך לפי ורק האמת, מידיעת עדין היא'רחוקה

 שהיא העלית, מעולם רמים ענינים ומשגת נעלים יותר להייםומתרוממת
 בשבעת בו שהתבוננתי בירושלמי וסתום נפלא מאמר לזה עוררני שמה.!מצאת

 נחמה. קצת לי והיתה אור ראיתי דבריהם באור לי נתגלה וכאשר '(. אבליימי
 הגוף, על טסה הנפש הראשונים ימים שלשה "כל : בירושלמימצינו

 ימים ז' וכל ואזלא וכו' נבקעת הכרס ימים ג' לאחר גביה, חזרה שהיא'סברה
 ג' לענין קס"ז כלל חכ"א בס' )עיין לקברא" ומביתא לביתא מקבראטייסא
 כלל, לנו מובנים ואינם ממנו נפלאים האלו הדברים להספד(. וז' לבכיימים
 בהמצצה החומר, מן מופשטת בהיותה שהנשמה אפשר איך אנו-תמהים
 גם הזה. בעולם בהיותנו לנו שידוע מה תדע ולא כ"כ תטעה דקשוטבעלמא
 ונקבר בעפר המכוסה הגוף, על טסה הנפש כי לצייר, מושגנו לפי לנוקשה

 לנו תמוה ובכלל לקברא. ומביתא לביתא מקברא אח"כ וטייסא האדמה.במעבה
 אחר בעולם למקומה עלתה שכבר אחרי הזה, בעולם עדין נמצאת שהיאלנמר
 הנשמות. עולםלגמרך

 היום, שבארנו מה ולפי העולמות בענין כבר שאמרנו מה לפיאמנם
 לפי הנה בע"ה. גדול אור ונראה הקדושים חז"ל דברי ולהרגיש להבין.נוכל

 מעולמנו, אחר במקום העליונים העולמות נמצאים לנו ומצטייר אצלנוהמקובל
 בספרים אודותיו שמדובר הרבים, העולמות ענין כל וכן וכדומה* ממעללבשמים
 לאמר, היא טעות באמת אבל מזה, למעלה זה אחר במקום נמצא עולם כל,הק',

 מדרגתנו, משפל רק וזהו המקום, במעלות היא העליונים עולמות עניןוי
 לא אם שנוי, תכלית מזה זה משונים עולמות אהר באופן להשיג לנושקשה

 אין האמתית המציאות לפי הלא כי כן, הדבר אין באמת אבל שונים,במקומות
 שנתחדש דבר הוא וזמן מקום ענין שכל הק', בס' כנמצא כלל, וזמן מקום.ענין

 השגה אופן בנו שנטבע יצירתנה טבע לפי אנה במושגר רק ונמצאבבריאה
 לאמתו באמת אבל וזמן, מקום בגבולי אם כי דבר שום לצייר לנו שא"איכזה
 ותחתונים העליונים העולמות ענין שאין ודאי וא"כ כלל, מקום עניןאין

 שכל הרוחניות, במעלות הוא ענינם רק מזה, למעלה זה המקוםבמציאות
 ונשגבים, נעלים יותר במושגים כלומר עליונה, יותר במעלה הוא,העולם

 תרפ"ה, אלול י"ב בעם שנפטרה ע"ה מרים מרת הצדקת נדבנית מות על*(

 ברוך, זכרהיחי
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פט העולמותחיי

 אנה מושגנו לפי אף ולכן במקום, ולא במעלה ותחתון, עליון לזה אנווכמכנים
 ההפרש לעצמנו לצייר לנו אל מקום, תפיסת בלי ענין שום לצייר לנו,2א"א
 במקום נמצא שהכל לנה לצ=ר אנו צריכים רק מקום, בגבולי העולמותוסבין
 ועליותי העליונים העולמות ג"כ נמצאים עולמנה בו שנמצא ובמקוםאחד

 אהד שבמקום אפשר היאך לנו לצייר היכולת לנו יש כי לדעת, והראנועליונים,
 את המציאות בהשגת מדרגתו לפי אחד כל ימצא ובכ"ז רבים עולמותימצאו
 עמנו פה הנמצאים מהברואים נכח ציור לזה והבאנו הוא, מושגיו לפיעולמה
 ממושגנו לגמרי אחר מושג הוא עצמו זה בעולם מושגם ובכעז החומר,נעולם
 אלף, פי מגדלת בזכוכית רק לנו הנראית בריה או הקננה הנמלה כגוןאנו.
 וענין ענין כל הלא עניניה ובכל בעולמנו לה יש מושג איזה לעצמנונצייר

 צמצום לפי כי אנו, ממושגנו לגמרי ומשונה אחר באופן אצלה מצטיירמעולמנו
 ציור שום לה ואין הקיפו במלא אחד דבר אף שתקיף אופן בשום א"אלחוחיה
 האדם של עניניו כמו הייהם, בעניני גם ומה הגדולים, הברואים ותואר.ממחזה
 בצרופי ציור לה אין שודאי ואמנות, נגינה כמו הנעלים, התענוגיםימיני

 ומכל אצלנו, משהוא לגמרי אחר בהם ומושגה והרכבתם הצבעים ושנויהקולות
 בשאר לזה וכדומה בהם, האדם שמרגיש בעונג מושג שום לה שאיןשכן

 כלל משיגה שאינה דברים כמה ישנם ספק בלי וגם האדם, בני ועניני"תענוגים
 אצלה שמצטייר אפשר אותם שתשיג במה ואף להרגישם, החצם לה שחסרמפני

 אף מושג לה אין אופן ובכל אצלנה שהם ממה לגמרי אחרים וגווניםנצבעים
 יכולים היינו כי יצויר ולו וחייה העולם מעניני אנחנו שיודעים ממה מאלף"חד
 כי חושבת, היתה בהגאי הלא עולמנו, מעניני לה ולספר בדברים עמה'לבוא
 כי ידענו הלא ובכ"ז היא, מעולמה שנוי תכלית המשונה אחר, בעולם נמצאזה
 במקום פה כי אפשר; איך לנו לצייר נוכל מזה אחד. בעולם היים ואנחנו'היא
 רואים תושינה הגבלת לפי אנחנו, אלא שיעות לאין עולמות נמצאים,אחד

 שהם נעלים, יותר שמושגיהם אלה לעומת ונמוך פעוט קטה עולם'לפנינו
 אתר בעולם הם היים כי ונמצא ערוך, לאין נשגבים יותר ענינים פהמוצאים
.לגמרי.

 תעלה לא הגוף, מן הפרדה לאחר שהנשמה להבין, אנו צריכים זהולפי
 גופה, גם בו שנמצא במקום עמנו פה היא נמצאת אלא אחר, למקום'מעולמנו

 ממסגר ויצאה החומר מן שנתפשטה אחרי במציאות, השגתה ערך לפיאלא
 נעלה אחר במושג עצמו הזה העולם את וגם הכל שמשגת ודאי החושים,השגת
 יותר לגמרי אחרים במושגים הדברים כל את ורואה מכירה ושעור, ערך.לאין
 וננוגב. עליון יותר עולם הוא, אחר עולמה כל ולכן ונכונים,שעלים

 הנור מוגבלות השגותיה עוד זה במצבה גם כי לדעת, צריך זה אתאסל
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 דעתשעוריצ

 כל בכ"ז אבל החושים, חמשך של הצרים מהגבוליק אחרים בגבולית כיאף
 מהשגת, היא רחוקה ועדין עולמה של הצמצום לפי עדין מצומצמתהשגתה

 מהעלה רק הוא העולמות מציאות כל כי רחוק, תכלית האמתיתהמציאות

 וכך מההעלם, רק הוא מציאותו כל כי עולם. יקרא ולזאת. האמתיתהמציאות
 לעולם, מעולם ההעלם רומה שאינו בם, ההעלם מדת לפי הוא העולמותמדרגת

 הכל לנו מצטייר ולכן העולמות, מבכל גדול יותר ההעלם התחתוןובעולמנו
 אותם. מצטיירים עליון יותר בעולם אבל החושים, בציורי חמריותבהשגות

 ונעלית רבים הם המושגים ואפני ורוחניים, דקים יותר במושגים עצמםהדברים
 העולם ממושגי שיעור לאין ונעלים רחוקים מושגיו עולם בל מזה, יותרזה

 הנשמה נמצאת שבו והעולם שעור. לאין רבים עולמות נמצאים וכןשתחתיו,

 נמוך עולם עדין והוא הרבים, העולמות מן אחד רק הוא הגוף מן הפריהלאחר

 יותר לעולם ובערך והנשאים, קרבים עולמות ועולמי לעולמות בערךמאד
 מוגבלות נשמה כהגבלת וגבולית, במושגיה מוגבלת הנשמה עדין הריעליון

 ענין. במק"א שבארנו מה לפי יותר עוד זה ומבואר מופשטת. נשמה לגביבגוף

 נשמות כמה וכן דנשמתא ונשמתא נשמתא ישנה כי הזוהר בס' שנמצאמה

 גוף ענין בל כי -  לנשמה  כגוף  היא העליונה  לגבי נשמה  וכל מוו למעלהזו
 וד"ל. - וצמצום הגבלה ענין רקהוא

 במושגים חיה היא המצומצם בעולמה מוגבלת שהיא כ"ז הנשמהוהנה
 מקונו לה יש ועדין ממנה, שלמעלה האמתית המציאות מהשגת מאדרחוקים
 אלה אצלנו, הידיעות והעלם מושגנו צמצום מפני אנחנו שטועים כמולטעות,

 טעיות וישנם בגוף, בהיותה בהן שטעתה הטעיוה מאלו הן אהבותשטעיותיה
 עתה הבעלות השגותי' לפי מקודם, טעתה יפלא במה עכשיו, בהן טועהשהיא

 הגוף מן כשנפרדה ולכן החושיות. מהשגותיה נכונות יותר שהןבמציאות,
 לה שיש מפני וזהו הגוף, עם שוב להתקשר כלומר לגביה, חזרה שהיאסבורה
 בעניך נעלות ידיעות עוד לה ונתוספו לנפש ויחוסו בגוף אחרת השגהעכשיו
 עוד. לה אפשר כי ולטעות, לחשוב יכולה זה שבשביל לנפש, הגוףקשור

 לנה שישנם הנבולים אלה עכשיו לה מורגשים אין גם הגוף. עםלהתקשר

 מציאות עכשיו מושגה לפי כי הגוף, לבין בינה יבדיל ולא יתוץ לא העפרוכסוי
 גבולי תחת עוד מנטלת אינה ולכן לנו, שנראה כמה ולא אתר ענין הואהעפר
 האדמה. במעבה בהמצאו גם הגוף על טסה שהיא אצלה ושייך בכלל,ההומר

 שענינם ומקום, זמן מושגי תחת מוטלת היא עדין כנראה כןאמנם
 ענינם מ"מ אבל מאצלנו, אחר באופן ודאי כי אף מעולמנו, למעלה אףנמצא
 באופך הוא המקום מושג המופשטת ולהנשמה מאד, הרבה למעלה עודנמצא

 מילים. אלפי של גדול לשטח אצלנו שנחשב מה ולמשל אחרות. ובמדותאחר
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צא העולמותחיי

 מוטלת אינה וכן אחת בטיסה בם ושטה למשהו שנחשב אפשר הנפש מושגילפי
 שתופס שהמקום אצלנו שנמצא שהענין ואפשר וגדריו ההומר הגבלתתחת

TRnולא מפשיק כותל אין ולכן בעולמה קיים איני שני "פץ ?יתפוס ח"ה אהד 

 לביתא. ומקברא לקברא מביתא טסה והיא מחיצהשום
 אלה כגון רבים, ענינים נמצאים הנפש בחיי גם כי להבין, צריךבכלל
 עדין שם וגם עליונה, יותר במעלה שם החיים כי אף אצלנו, בחייםהנמצאים

 ביקירה הנמצאים השונים החיים מאפני אחד רק לאמתה האמת לפי ההייםאין
 לאין רבים בעולמות שונים חיים לאפני מקום שנתן הוא ברוך הוי'בחפץ
 בעלמי העליונים החיים עד התחהון, בעולם הנמוכים ההיים מן וערך,שיעור
עלמיא,
 האמת, מעולס רחוקים עדין המות אחרי גם כי לנו, שנתבאר מה .לפיוהנה
 עומדכם, הם במרדם עדין המות אחרי גם שהרשעים שמצאנה מה לנומקבן

 בעוה"ז בנמשותם שנדבקה והזוהמה האמת מהכרת הם רחוקים עדיןכי
 המשך הם שמה החיים כי שמה, בהם נדבקת עדין האמת מהכרתוהרחיקתם
 כפי ורוחניים נעלים יותר בענינים היים הם שם כי ואף הזה, בעולםמהחיים
 החיים לעניני הם מתאימים מ"מ שיעור, לאין ועליון רוחני יותר לעולםהיאות
 והאנשים הבא, בעולם חי הוא הזה בעולם חייו אופן למי אהד וכלבעוה"ז
 הכל ורואיט אחריהם נמשכים שם גם והרע, הטומאה אחרי בעוה"זשנמשכו
 פתחו על אפילו "רשעים י"ס( )עירובין בגמי דמצינו מה וזהו שקר.במחזה
 הפושעים האנשים בפגרי וראו ויצאו שנאמר בתשובה, חוזרין אינם גיהנוםשל
 שם גם כי והיינה לעולם", והולכיו ~11Dilg הפושעין אלא נאמר לא שפשעובה
 ופושעים הרע לצד ונמשכין האמת במחזה רואים ואינם בחושך מוטליםעדין

 עדין המרים העונשים שקבלו אחר גם כי ובלעם, טיטוס גבי כדמצינווהולכים,
 לעיל. שבארנו וכמה הרע בנצחון עדין שהפצו מפני לישראל, להרעיעצו
 המזככים העונשים ושאר בגיהנום נצרף שלא כ"ז אדם, בכל גם הואוכן

 מדה באיזו הרע לצד נמשך ועדין מוטעת השגתו עדין הנפש, אתומטהרים
 אור לקבל נפשו ותזדכך שיטהר עד הוא רשע עדין בגיהנום שהוא כ"ז~הרשע
 לא כי לעולם, והולכים פושעים ברע, שנשרשו הקדמונים, והרשעיםהאמת,
 האמת. אור להםיגיע

 הכרות השיגו ובחייהם בעה"ז הצדק בדרכי שהלכו הצדיקים,אבל
 הגוף מן בהפרדן שנשמותיהן ודאי העולם, זה מושגי לפי ואמתיותנכונות
 ויותר אמתיות בהכרות הכל את להשיג מתעלות החומר, ממסגרויציאתן
 האמת בהשגת שעור לאין רבות מדרגות לפניהם יש עדין אבלנעלות,

 ההשגות משיגים עולם ובכל עליון יותר לעולם מעולם מתעלותונשמותיהם

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



 דעתשעוריצב

 : ס"ד( )ברכות חז"ל שאמרו מה וזהו בה נמצאים שהם העולם לפיהנכונות,
 מחיל ילכו שנאמר הבא, בעולם ולא בעה"ז לא מנוחה להם אין הכמים"תלמידי

 חיל".אל
 ועולים למדרגה ממדרגה הולכים הם העולם שבזה שכמווהיינו,
 רבות מעלות לפניהם יש עדין בעה"ב, הוא כן האמת, ובהכרתבהשגותיהם

 וממדרגה להשגה מהשגה הם עולים אבל האמתית, המציאות בהכרת שעורלאין
 אל "יראה נאמר: זה שעל השכינה פני ובקבלת הבריאה בהכרתלמדרגה
 אופן באותו בגוף, בהיותו בהכרותיו שהתרומם במדה ובה בציון".אלהים
 בכל האמת אור את וצדיק צדיק כל מקבל הזה, בעולס עצמו אתוכהתקין
 בעולם האדם לו שהתקין מה כפי רק כי ולמעלה, למעלה העליונותהמדרגות
 וע"פ אח"כ, בהם שמתרומם בעולמות מעלה להשיג הוא יכול"עשיה
 הנשמה היי את אח"כ הוא הי והכרותיה מעשיו ע"י בחייה לו שהתוההדרך
 היושר בדרכי ההולך צדיק כל אבל וערך. שעור לאין ואור עדת ביותרוק

 אל ומתקרב נכונה וותר השגה הוא משיג הגוף מן נשמתו בהפרדיהצדק,
 אל יראה חיים, מלך פני באור לראות היל אל מתיל הולך והוא האמתהכרת
 1 עליון א--ל יוכנו בציון.אלקים
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 דףשעור

 *( ובחירהידיעה

 :ב ::1 :ע ימומן יר' 2 גין. ר, ':'"" ס.ייוז""י;נ
 זה דבר להשע יכולה- אדם שלונעתו ט'( שמות רבה)מדרש

 בורש".על
 ה"ה( ה' פ' תשובה הלכות)רמב"ם

 ראשה על ימינך שים הבכור זה בי אבי כן לא אביו אל יוסף"ויאמר
 ואולם יגדל היא וגם לעם יהי' הוא גם ידעתי בני ידעתי ויאמר אביווימאן
 פירש ~t(bff מ"ח, )בראשית הגישי מלא יה" וזרעו ממנו יגדל הקטןאחיו
 שעתיד - לעט יהי' הוא גם - הבכור שהוא - ידעתי בני ידעתירשיי
 יגדל הקטן אחיו ואולם - ידו על נס עושה שהקב"ה ממנה לצאתגדעון
 חמת כשיעמיד ושמו שמעו בצאת נתמלא העולם כל - הגוים מלא יה"וזרעו - לישראל תורה וילמד הארץ את שינחיל ממנו, לצאת יהושע שעתיד -ממנו
 אילון". בעמק וירחבגבעון

 מראש ולהגיד לראות אבינו יעקב של באפשרותו היתה איך : הואפלא
 האדם שהיות מכיון וגדעון, יהושע - גדולים אנשים יצאו ומנשהשמאפרים

 ? בטוב יבחר שלא אפשר והלא הוא, בבחירתו תלוי רשע או צדיק רע, אוטוב

 מעלות שלפי באפרים, ונעלים נשאים כחות קדשו בעין והכיר ראה ביואם
 ידענו הלא בגבעוה חמה להעמיד שעתיד מי את להוציא הוא מעותדנפשו
 גדולים יותר הם הרעים כחותיו גם הנה לטוב, נעלים כחות בו שיש אדם כלכי

 גם וגדלים מתפתחים האדם של בנפשו הגדל הטוב עם ביחד כיוחזקים,
 גדול יצרו מחברו הגדול "כל ז"ל וכאמרם אצלו, הנמצאים הרעיםכחותיו
 ועז. תקף ביתר וחיים ערים כחותיו כל הגדול האדם אצל כי והיינוהימנף
 ליוצאי אותם שבהנחילו כאלה כחות אפרים של אישיותו במהות ראה אםוכ"כ
 הכחוש עם ביחד הלא מעלה, לאנשי ולהירת לגדול הם עתידיםחלציו

 ובהיותם להם, המתנגדים ההפכיים הכחות גם מתגדלים לטובהמתפתחים

 בלקך יצחק אברהט ר' הרב ע"י תרשם הפת"ח שמות פ' ג' ביום נאמר *('
 הי"ד. זקס דוב יואל ומרזצוק"ל

צנ
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 דעתשעוריצד

 כל על יתגבר שהטוב הנתנת הערובה אי' כוו קשה מלתקף בפנימוצגים
 שמעלותיו בו והכיר שהבחין נאמר אם ואפי' ? במלחמתו וינצחהמפריעים
 נפשו בקרב כבר הנמצא וטהור קדוש יסוד על ומבוססות מיוסדו,תומדותיו
 לצדיק אף לאדם, לו א"א הרי מ"מ זה, מצבו לפי הרע להתגברות לחשרםואין

 שיהיו חלציו ביוצאי לבטוח שא"א ומכש"כ בצדקו, שישאר בטוה להיות גמוד]
 הזה, בעולם היותו זמן כל מהאדם הבחירה כח ניטל לא הלא כיצדיקים,

 1 צדיק ויהי' בטוב שיבחר מראש לדעת אפשר הי' ומנין.
 הצדיקים הולדת כי בעליל המראים חו"ל מאמרי כמה נמצאיםובאמת

.
 זאת ולראות לדעת אפשר ובנבואה קדם, ימי מראשית הוכנה כבר עולםגדולי
 גולם מוטל הראשון שהאדם עד סימון בר' יהודה ר' "אמר וכדמצינומראש.

 דור וחכמיה דור דור ודורשיה דור דור לו הראה העולם, והיי שאמר מילפני
 שראו גולם וגו' עיניך" ראו "גלמי שנאמר ומנהיגיו דור דור וסופריו,דור
 תולדות ספר זה 'הוי הראשון, אדם של ספרו על כתובים הם כברעיניך
 מראש וידע צפה הראשון שאדם מזה אנו רואים כ"ד(. רבה )בראשיתאדם"
 לאדם זאת להראות אפשר הי' ואלך וסופריה חכמיו הדורות, מנהיגי יהיומי

 נותן "הנני שנאמר וכמו הבהירה, נתנה מהם אחד שלכל מכיוןהראשון
 אחרת, להיות הי' יכול הרי א"כ בחיים", ובחרת וקללה ברכה היוםלפניכם

 שהיו כמו יהיו לא והסופרים החכמים המנהיגים, אלו וכל ומשהשאברהם.
 י העתידה בתמונתם מראש לו נראו ואיךבאמת,

 השאלה עם מקושרת זו ששאלה ראיתי בזה שהתבוננתי אחריאמנם
 ז"ל הרמב"ם עולם. גדולי כבר בה שנתחבטו ובחירה, ידיעה של'-שידועה
 מה כל יוסע הקב"ה והלא תאמר "שמא : כתב ה"ה( )פ"ה תשובהבהלכות
 שהוא ידע אם ידע, לא או רשע. או צדיק יה" שזה ידע שיהי' וקודםשיהי'
 ואפשר צדיק שיה" שידע תאמר ואם צדיק יהי' שלא אפשר אי צדיקקהי'
 'ארוכה זו שאלה שתשובת דע בוריו, על הדבר ידע לא הרי רשע,שיהה
 בה, הלויים רמים והררים גדולים עקרים וכמה ים מני ורחבה מדהמארץ
 שם בפרק בארנו כבר אומר,  שאני זה  בדבר  ולהבין לידע אתה צריךאבל

 אדם כבני ממנו חוץ שהיא מגיעה יודע אינו שהקב"ה התורה, יסהרימהלכרת
 אדם של דעתו ואין אחד ודעתו שמו יתעלה הוא אלא שנים. ודעתםשהם
 שנתת ולמצא. להשיג באדם כח שאין וכשם בוריו, על זה דבר להשיגיכולה
 ~מצא להש?ג באדם כה אין כך וחי", האדם יראני לא "כי שנאמרהבורא
 היא מחשבותיכם מחשבותי לא "כי אומר  שהנביא  הוא הבורא, שלדעתו
 הברואים כל הקב"ה ידע היאך לקרפ כת בנו אין הוא שכן וכיון דוקי",דרכיכם

 מושכו אקלמה ואין האדם ביד האדם שמעשה ספק בלא נדע אבלוהפעשים,
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צה ובחירהידיעה

 אלא זה דבר נודע בלבד הדת קבלת מפני ולא כך, לעשות עליו גוזרילא
 האדם את שדנין בנבואה נאמר זה ומפני החכמה, מדברי ברורותבראיית

 הנבואה דברי שבל העיקר וזהו רע ואם טוב אם מעשיו כפי מעשיוול
 בו.'בלויין

 שאלה עצם שהביא על וז"ל: הרמב"ם על קובל שהוא אחרי ז"לוהראב"ד
 נצחת תשובה שאין "ואעפ"י ז"ל כתב ברורה תשובה עלי' לו שאין מכיוןזו
 תלוחם ורשעתו האדם צדקת היו אם ואומי, תשובה קצת על לסמוך טוב זהעל

 השאלה לגו והיתה גזירהו היא שידיעתו אומרים היינו ית' הבוראבגזירת
 עצמו, האדם ביד ומסרה מידו הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו מאד,קשה
 יהיו מה אחר מכח שיודעים האיצטגנינים כידיעת היא אבל גזירה, ידיעתואין

 ,ה". שלדרכיו
 בזה עמדו שהם מפני גימא, מאידך רק השאלה אותה היא שאלתנווהנה

 היודע ב"ה מהבורא מוקדמת ידיעה שיש במקום הבחירה לאדם אפשראיך
 מהצד שואלים ואנו - חו"ש ית' בשלימותו יחסר שאל"כ - בודאיהכל
 לארם לו שיש במקום מוקדמת ידיעה הנביא אצל להמצא תוכל האםהשני,
 החלטתה ע"י עתה המתחדש הוא חדוש ממנו שנבחר ומה לבחור,היכולת
 1 אחרת גס להיות היתהשיכולה

 אפשר איך היינו - ובחירה ידיעה של המילוסופית השאלהוהנה
 ית', הבורא מאת מוקדמת ידיעה כבר שישנה אחרי חפשית שתהי'לבחירה
 קושיות לנו שאין מהשגתנו, למעלה שהם כאלו בענינים שאלה היאבאמת
 ולאחדם ברעיוננו הללו האמונה יסודות שני להתאים לנר שקשה אלאבהם,

 ית' והוא גל*א רחמנא דקמי להאמין לנו יש אופן בכל אבלבמחשבתנה
 הקב"ה לידיעת שנוגע במה רק זהו אבל האדם, של ומעשיו עתידוצופה

 היסוד עם רק להתחשב לנו יש חיינה בדרך לנו שנוגע במה אבלבעצמו,
 כי במהשבתנה זה דבר לתפוס אנו וצריכים לידינה נמסרה שהבחירההשני
 אבל מעשינה הלך על ומשפעת גורמת אינה מאתנה הנעלמת ויבוראידיעת
 מראש כבר לראות אפשר להנביא שגם לנו מבואר פיהם שעל הו"ל,ממאמרי
 ודאי. לנו יקשה זה - הנביאבראית - האדם בני במושגי גם נמצאת העתיד שידיעת הרי האדם, יבחר דרךבאיזו

 מירש הילד", את ותראהו "ותפתה הכתוב על במדרש מצינו יותרועוד
 שכינהץ עמו שראתה ומדרשה פשוטה זהו הילד. את ראתה, מי "אתו-0"4
 ואפשר הילדו בראשית כבר עליו מונח האדם של עתידו שחותם מוכחומזה
 שיתראה כדי עד בשכינה והתדבקותו בטוב ו;תהברותו האדם עללהכיר
 יוסף, בני את ברכתו בעת אבינו, 'שיעקב שמצינו מסה וכן זולתהלעיני
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 דעתיעורי

 לפי גם נמצאת העתידות שידיעת רואים, אנו העתית ידיעת עםהתחשב
 העתיד אם בעינינו, יפלא ודאך וזה מעשינו, מהלך על _ומשפעת אנומושגנו
 אפשר היאך היא חפשית הבחירה ואם הבחירה, כח ניטל א"כ הואמוכרח
 ז מוקדמת ידיעהשתהי'

 "ידיעה בשאלת הראשונים שבארו מה דבר על עתה נא נדברוהנה
 ורהבה מדה מארץ ארוכה  ע"ז התשובה כי כתב, ז"ל שהרמב"ם ואףובחירה"

 בזה. הלקנו נענה אנו אף בכ"ז ים,מני
 תהה איך מראש יודע שהקב"ה אף כי לשמוע, יש הראב"ד דברימתוך

 לפניה הוא חפשי האדם של דרכו בכ"ז דרכה את הוא ורואה האדםבחירת
 מטרה אל הולך שפלוני איך החלון בעד ורואה העומד מאדם לזה ציורורא-חי
 מכרחת. אינה זה של שראיתו ורואהו, שעומד מזה יודע אינו ההולך תהידועה,
 הצופה הקב"ה, כן כמו ורצונו. הפצו כפי הולך וזה כלום,וגוזרת
 בו ומכיר ויודע _האדם של עתידו גם .הוא רואה הדורות, כל סוף עדומביט
 בדרך לאחוז האדם את מכרחת אינה זו ידיעה אבל סוף, כל סוף שיבחראיך
 יודע שהקב"ה בזה נגרעים אינם רצונו לשנות וזכותו וכחו אחרת, אוזו
 סוף. כל סוף שיבחראיך

 במחשבתנה זה ענין לתפוס לנו שיקשה מה מלבד הראב"ד דבריאמנם
 )בתנחומא שמצינו מה להבין זה לפי לנו יקשה הנה זאת, את ולהביןלהרגיש
 אברהם אלקי ה' אני ויאמר עליו נצב ה' "והנה כ"ח( בראשית ברש"יוהובא
 שמו הקב"ה שייחד במקרא מצינו שלא "אע"פ - וגף יצחק" ואלקיאביך
 לא בקהושיו "הן שנאמר משום פלוני, אלקי לכתוב בחייהם הצדיקיםעל

 כמת הוא והרי בבית, וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק, על שמו יהד כאןיאמין",
 מעשיו סוף ויודע מראש צופה שהקב"ה כיון קשה והנה ממנו." פסק הרעויצר
 --- בקדושתם, לו.ו?ישארו גלוי שכבר אלה, בקדושיו יאמין לא למה האדםשל
 מוצאים שאנו מה בעינינו יפלא והשנית ? בחייהם עליהם שמו ייחד לאולמה

 טוב אך לעשות ולזרזם לתשובה האדם בני לעורר נביאים שולחשהקב"ה
 לאלה דברו ה' שלח ולמה גליא שמיא קמי הלא יתעלה לא שדבריהםבמקום
 ולמה מה בשביל שונים דרכים ולמצא לתרץ שאפשר ואף 1 ישמעוהושלא
 ית/ משפטו למדת זה ודרכם יקיימוהו שלא לאלה ה' דבר להשמיצנחוץ
 כזה ומתן ומשא ענין להקב"ה ליחס שאין ויבין ירגיש נפש בעלאבל

 דברים של ופשוטן במשמען שהן ממה הן אחרות ותוצאותיושתופלתו
 ,השפיע תוכחתו בדברי בא הוא הרי שהנביא נבואתו, מדברי לנוהנשמעים
 ישלח שהקב"ה אפשר ואיך הרעים, מדרשיהם שישובו מהם ולדרושעליהם
 להם. יועיל שלא לו וברור נורע שכבר לאיה,דבריו
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צד ובתירהידיעה

 שנרגילה_ אלא כ"כ, אותנו תעסיק הפילוסופית השאלה לא זה כלואחרי

 מכיון. כי מעשינה ולתקן בטוב לבחור להשתדלותנו בנרגע זה בדברקהוי
 כבא' ידוע לכת, האדם החל ולפני ורשע צדיק ענין ונסמן נקבעשמראש

 לה'ג עבודתו במהות הטעם לאדם יחסר עי"ז הרי יגיעה פעמיו היכן עדהגבול
 ולשפר דרכו אח להטיב בכדי להמציא צריך שהוא והיגיעה ההשתדלותוהמרץ,
 שישתדל. כמה שעד בהרעו יגרע, המרץ ואותו ההשתדלות אותה כי מעשיו.את
 האדם: נפש של עליתה סה4 הרי ובאמת כבר. שנסמן ממה יותר יעלהלא
 "חייב ואם השלמות, אל בדרכה ומעצור גבול כל לפני' רואה שאינה בזההוא
 נבצרה שלא ודאי ויעקב" יצחק אברהם למעשי מעשי יגיעו מתי לומהאדם
 ומעלות, כחות אדם כל אצל שטמונים מזה אנו ורואים לזה, היכולתממנר
 מעשר אל להגיע הוא, מהותו לפי האפשרות, את לו הנותניםכאלה
 זוד עם ביחד אבל לבחורו הכת לו שיש הידיעה לאדם שתהיי ואע"פהאבות,
 אתרת. למעלה סוף כל סוף יגיע לא והיגיעה ההשתדלות כל שעם להכשידוע
 תחסר. באשר וההשתדלות, המרץ רגשות עי"ז יתבטלו מראש, לו שצפוי'מזו

 והמסבבים המניעים מראשי אחת שזוהי עליונה ולשלמות לגדלות השאיפהלו
 האדם.בפעולות

 שתוכף - הרמב"ם דברי ורגשותינו במחשבתנו לתפוס בעדנו נכוןיותר
 להכיה. יכולים אנו שאין וכמו משלנו, היא אחרת הקב"ה יריעת כי הוא,דבריו

 מושג: שום לנו אין כי ידיעתה לדעת לנו אפשר אי כן כמו מציאהתו,ולדעת
 ואם'. זה מציאות לפי היא וידיעתו האמתית המציאות שהיא ית'במציאותו

 אנו.. שמחויבים אחרי עכ"ז זה, את ולהבין לדעת האפשרות לנו איןאמנם

 אינה הקב"ה שידיעת היינו הענינים, שני אלו אצלנו ומאומתיםלהאמין
 מושב איזה לנו שיהי' דרוש היא, חפשית האדם בחירת כי וגםמוגבלת

 דעת למען במהשבתנו זאת את ולתפס יחד הענינים שני המצאותבאפשרות
 הציור. פי על לנו יקל זאת את ולהשיג הידיעה, הכלית שזוהי ידוע, האינואת

 אוה. שיהל האחדות, יסוד באמונתנו, עקרי יסוד בענין - כבר זהשהבאנו

 עפ"י. הנה כי ז"ל. חכמינו ובדברי האמונה ביסודות נשגבים ענינים כמהעל

 הבורא מציאות אחת, מציאות רק ישנה באמת כי להאמין לנו יש האחדותיסוד
 כל., ועם מינ", פנוי אתר ולית זולתו ואפס מלבדו עוד אין  אחה שהואב"ה,

 יאופשר, ולמען ותחתונים, עליונים עולמות במציארת גם להבחין אנו צריכיםזה

. : זה ציור הבאנו כסותרים, לכאורה הנראים האלה, הענינים שני לתפוסלנו -  

 לנו היי לו. והנה נרות, ארבעה לפנינו יראו ראי מול נרות שניכשמעמידים
 ארבעת כי אצלנו מוסכם ה" הרי המשוש, תהם בלי בלבד הראות חושרק
* בלבד הראות חוש רק לנו בהיות - זה מושגנו ולפי במציאות, ישנםנרות  
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 דעתשעורי!"

 במציאות מכירים הננו ההושימ לשאר הודות ורק אמתית, מציאות ,1 היתה"רי
 במציאות רבות בחינות ישנם כן כמו כי בארנו ועפי"ז . נרות. ויני רק יששלפי'

 נעלה יותר מציאות בחינת ולפי מציאות היא אחת בחינה שלפיוהבריאה,
 הבריאה, של אחת בבחינה הנבחנת מציאות כל ומ"מ עיקר, כל מציבתאינה

 ה א י ר ב ה ש ו ד ח ן י נ ע ל כ י כ - זו. בחינתה לפי ו,,יש" מציאות היא.הרי
 -- ונברדים שלבריאה אלו מושגים ענ?ןהמנאהוא
 כל מציאות שלפיה במציאות, עלינה יותר בחינה ישנה כי נדע כןיכמן

 אין כי כלל, אחרת מציאות אין ית' מציאותו שלפי וזהו היא, אפסומעולמות
 כמציאותם,'מציאות

 להבין לנו יש במציאות שונות בחינות שישנם שבארנה מהל לפיוהנה
 ולפי לזה זה סותרים הם אחד מהרג בחינת שלפי דברים המצא אפשרותגם

 נאות ציור ע"י ההבנה לנו תוקל בזה וגם כלל, סותרים ,אינם אחרתהכחינה
 המדורה, כנגד ראי ומעמידים הים שפת .על אש מדורת מניחים היו אםלזה,
 המרהק באשר אחת, בכפיפה נמצאים ומים ,אש נראה בראי שבהביטנו.יש

 לא הרי בלבד; הראות חוש רק לנו היי והנה.,לו בראי משתקף אינו.שביניהם
 ומים לאש אפשר זה ומושג בחינה לפי כי בזה, סתירה שום לפנינו.היתה
 במציאות מבחינים אנו פיהם שעל חושים, עוד לנו בהיות רק ביחד;'להמצא
 זו בחינה ידיעת לפי בערבוביי להמצא ומים לאש אפשר אי אלו חושים'ולפי
 ימצאו אתר מושג שלפי כזה דבר שיתכן מזה אנו רואים הוא, הסותר.דבר
 להיות יכול כן וכמו הוא, אפשר אי שני מושג ולפי הפכיים, ענינים.שני

 שניהם שיהיו אפשר אי והפשוטה הנמוכה המציאות שלפי כאלו.שענינים
 הוא. אפשר עליונה יותר מציאות ולפי,כאחד

 ובחירה שידיעה אנו מכירים המוגבלים מושגינו שלפי אף זה,ולפי
 גבוהה יותר מציאות שלפי אפשר כי לדעת אנו צריכים הרי לזה זוסותרות
 ביחד. להמצא לשניהן ואפשר לזו זו סותרות אינן,ונעלה

 ידיעה אפשרות במחשבתנו לתפוס היאך ואופן דרך לנו ישובאמת
 שנתבאר מה עפ"י עליון, יותר מושג לפי לזו זו סותרות תהיינה שלא"ובחירה,

 כי העולם, חכמי אצל גם זה הוסכם האחרונה ובעת האמת חכמיבדברי
 הענינים במציאות מבחינים אנו שבזה הבחנה, רק וזמן.היא מקוםמציאות
 מבואר הק' ובספרים לעצמם, מציאות להם אין באמת אבל אנה מושגנולפי
 בשו"ע ז"ל הגרש"ז ביאר ובזה הבריאה, גבולי לפי נברא ענין הוא.שזמן
 בזמנים בארץ, שונים במקומות מתחילים והמועדים שהשבת מה בעניןשלו

 ענין נמצא לא למעלה כי והיינו למעלה, שרשה הימים דקדושת אף.שונים,
 ותשפיע מהזמן למעלה הוא בשרשו ויו"ט שבת קדושת ענין ולכן,מן,
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צט ובהירהידיעה

 הוא זמן ענין כל כי ידענה והנה ומקומו. זמנו לפי מקום בכל אנובעולמנו
 ענין אין עליונה היותר המציאות לפי אבל אנה מהעגנו לפי ונמצאגברא
 שבאמת נמצא ולפ"ז הוא. תמידי "הוה" אס כי  וצתיה הוה עבה במושגומן
 מושכנו פי ועל כאחת, נמצאות שתיהן אלא לבהירה מוקדמת הידיעהאין
 כל נעשו וכבר האדם בני כל נבראו מבראשית כאלו זאת לצייר לנו ישאנו

 הידיעה הקדימה ולא בדרכו, אחד כל בחרו כבר ממש  רגע  ובאותוהמיסים
 בתחלה, הצדק דרך לו בחר כבר בעתיד צדיק שהוא כל אלא כלום,לבחירה
 שנמצא אנו מושגנו לפי רק הוא זה שכל לבחירה, ידיעה בין סתירה איןולפ"ז
 תמידי בהוה אבל לבחירה, קודמת ידיעה כי אנו ומרגישים זמן עניןאצלנו
 והבן,.. יחד, ובחירה ידיעה של הענינים שני שימצאואפשר

 הענינים אלו כל מצטיירים איך הי' עכשיו עד שדברנו מה כלוהנה
 עד בכוז בזה, נכון ציור לקבל לנו אפשר שאי ואף בשרשם, אמתתםלפי
 ועלינו ברעיוננו, זה את לתפוס איך לדעת אנו צריכים באפשרותנו שישכמה
 שבארנו. כמה זאת ולהרגישלהבין

 המוקדמת הידיעה אדות לחשוב אנו צריכים איך לבאר ברצוננועכשיו
 להתחשב אנו צריכים ואיך להשיגה יכולה הנביא ושעין בבריאה,"נמצאת

 בעד לנו הדרוש כפי למעשה, מהשבתנו ובמהלך עבודתנו בדרך זהעם
 נפשנו.הגשות

 עליו שנגזר למי כי הידיעה האדם, בנפש המורגש כפי באמת,הנה
 להפריע בכחה ואין מפסדת אינה רשע להיות לו אפשר אי שוב צדיקלהיות
 רגשותיו את פוגם האדם, את שמצער מה מעלה. לעלות מעבודתו האדםאת

 הרעה, מדרכו לשוב אפשר אי שלרשע המחשבה היא בחירתו כח אתומעכב

 את להיטיב שישתדל כמה עד הרי רשע שיהי' מראש עליו שצפוי מכיוןסי
 לרשע בנוגע רק ולא בידו, זאת יעלה לא סוף סוף הרעה, מדרכו ולשובמעשיו
 כי מורגש שיה" מצב באיזה אדם לכל לו שדרוש מה בכלל אם כייצדיק
 בקדש למעלה ולעלו.ת דרכיו את להיטיב עבודתו במהלך האדם יופרע לאימען
 אחד וכל מוגבלות, אינן והטוב הצדק מעלות כי ולהרגיש לדעת אחד כלצריך
 מוגבל הרשעה צד כי הידיעה אבל וצמצום. שעור בלי מעלה לעלות בכחו*ש
 מפסדת. אינההוא,

 מראש, הצפוף הידיעה של בחשיבותה להרגשתנו בנוגע כןכמו
 והטוב הצדקה צד את מגבלת הידיעה שאין במחשבתנו נתפוסאם
 צדיק יהיוה לו אפשר עדיין רשע שיה" אדם על עליונה ידיעה ישנה אםיאף
 עהר להפך אם כי ית', מלכותו בגודל רגשותינו את פוגם זה יהאלח

 במדינה הנמצא פלוני שעל נדע אם לנו נא נצייר יתן. ויכלתו בטובואכרתנו תגורי
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 דעתשעוריק

 המדינה בני וכל המדינה הוקי על שעבר עברה בשביל עונש איזה נגזרפלונית
 את ונשאל במדינה המונהג החק כפי עונש אל צפוי זה קופדם יחרעיםיהיו
 המלך כי ופחיתות, בו הוא חסרון ודאי מזה, יודע שאיננו לנו ויאמר המלךפי

 יענש אם ידע לא כי המלך, .יאמר אם אבל מלכרתו, עניני מכל לדעתצריך
 המדינה בני לכל שברור שמה אחרי פחיתהת, זו אין הזה החק כפיהחוטא
 שרצונו המלך, אבל הקבוע, שהק את רק שיודעים מפני הוא זה שלענשו
 שעוד הוא יודע המדינה, סדרי ולשנות חדשים חוקים להוציא ובידולהיטיב
 הנדון. את ולחונן המקובל ההק עם התחשב לבלי בלבו מקוםיש

 ידועים, ונבולים חוקים לפי מתנהלת וסדר" במערכותי'הבריאה
 יגיע כמה ועד צדיק יה" שפלוני הידיעה ונמצאת מראש כבר הוכנהשלפיהם
 ממדת ויגרע שישונה אפשר אי וזה כלום מזה שיגרע מבלי וטובו,צדקו
 אי רשע שיהי' אדם על בידיעה נמצא אם וכ"כ מראש, לו שהותותהצדקתו
 להפך, אבל בידיעה, כבר שישנה מדתו מכפי יותר הרע לצד שיצאאפשר
 .שויל זה אין רובע, להיות האחד עומד ועניני' הבריאה חוקי שלפיבמה

 לגמרי מוסגר אינו והטוב הצדק כח כי צדיק, ולהיות דינו לשנותהאפשרות
 הוא מקורו כי גבול, מכל למעלה חק מכל הוא גבוה הבריאה, וגבוליבתוקי
 בשום מוגבל ואינו ותכלית גבול בלי ויורד השופע לטובה, ה' רצוןבשפע
 והטוב ומדה גבול ניתן שלרע להרע, הטוב מדת בין ההבדל וזהו וקצב.מדה
 מדה. מכל למעלההוא

 ואפשרות הרשע בעד התשובה ענין נבין זו לידיעה שזכינוואחרי
 להיות עליו נגזר הסדרים לפי. אם אף כי מוגבל, איננו כי החטא, אתעזיבתו
 מוצא, לו שיהי' מבלי ענשו כבר נראה המוגבלים הנבראים מושגי ולפירשע,
 ולהמנע מרשעו לשוב לרשע מקום שיהי' רצה החסד, רב מלך הקב"ה, זאתבכל

 לו חותר וחתירה ותי'4. מדרכו בשובו אם כי המת במות יחפוץ לא "כימעונש
 והנהגתה הבריאה לגבולי מעל מקום לו בהכינו כבודו, כסא מתהתהקב"ה
 ושורש במקור בהתדבקו לפשעיו מעל עצמו את להגביה האפשרות לוובתתו
 מסייעין לטהר הבא לו, פותחין לטמא "הבא חז"ל שאמרו מה וזהוהטוב.
 הנמצאים הבריאה וגבולי חוקי לפי עמו ההנהגה לטמא, הבא כי היינואותקן
 הפתות בפתה מלילך עליו מעכבין ואין הידוש שום בשבילו עושין איןמכבר,
 בשורש בהתדבקו - לטהר הבא אבל הבריאה. בחוקי הנתן כפי לחטא,לפניו
 אותרו, "מסייעין - תכלית בלי נצחי וטוב עליון חסד השופע והקדושה,הטוהר
 עולמות בעדו נוצרים עליה נמשך ה', הסד עליון, הצפע ין נתנים הדשיםכתות
 סופי. ה',האין מרצוןחדשים

 באשר מעכבת, הידיעה ואין מוגבל אינו בטוב לבחור שהכחנמצא,
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קא ובהירהידיעה

 הנמצא ענין הוא זו כידיעה" עצם כי וחוק", הבריאה לפי רק היאהידיעה
 להמשיך האפשרות היינו זה, ענין שגם להבין יש כי אף ואם הבריאה,בהנהגת
 מ"מ מראש, הבריאה בהנהגת נכלל כבר זה גם ה', רצת משפע חדשיםכהות
 תמיד הבורא סופק האין ה' מרצון נמשך זה כי וקצב, גבול שום לזהאין

 תדשימ יצירה כחות למשוך אפשרות ונותן וחסד טוב של חדשיםעולמות
 זה על שתה" אפשר ואי ויצירה, בריאה מכל למעלה שהוא הטוב,שמקור
 שלמעלה ית' הבורא בידיעת ואמנם הבריאה, גבולי עם המקושרתהידיעה

 שנתבאר )וכמו ממנו נכחד דבר ואין ח"ו גבול שוו אין ודאי הבריאהמן
 יחס שום לנו אין כי לנה נוגעת זו ידיעה אין אבל דברינו( בריש זהזנין
 מהעלם רק היא מציאותם שכל העולמות, במערכת שנסדרו הענינים עםאלא

 ולית מציאותנו ענין שייך איו מזה למעלה אבל *( ית' האמתיתומציאותו
 להתעלותנו בנוגע ידיעה נמצאת אין מציאותנו ולפי כלל, ביי הפיסאימחשבה
 מראש צפוי יהי' פיו על אשר בבריאה מוקדם ענין שום ואין נפשנוילתקון
 בכללו, לנו מובן הדבר אין עדיין כי ואם והצדק, הטוב במדת נגיע כמהעד
 תכליתי, הבלחי הבורא ברצון מושרש בטוב לבחור הכח כי להכיר לנו דיבכ"ז
 בטוב. מלבחור מעצור שום לנו שאין דעת,ימען

 פ"ט( רבה )שמות המדרש מדברי לשמוע לנו יש שאמרנו זהוכל

 "מגיד מ"ו(, )ישעה פתח חמא בר הכהן פנחס רן פרעה, אליכם ידבר"כי
 אעשה", חפצי וכל תקום עצתי אומר נעשר לא אשר ומקדם אחרית,.מראשית
 לא( )דברים למשה אומר הוא שכן בסוף, יהא מה מראשית מגיד-הקב"ה
 אחרי לעשות שעתידין מה הארץ"1 נכר אלהי אחרי וזנה הזה העם-"וקם
 "מגיד היינו וכו', "( )שופטים בריתיק את והפר "ועזבני יהושע של,מיתתו

 סבור זה פסוק הקורא כל חמא, בר הכהן פנחס ר' אמר אתרית",'מראשית
 אעשה; חפצי וכל מהו תקום, עצתי אומר שהוא למעלה יש פלינקרא,במא
 ויאדיר* תורה יגדיל צדקו למען מפץ "ה' שנאמר בריותיו, להצדיק חפץ-שהוא
 רשע בשוב אם כי הרשע במות אחפוץ "אם שנאמר ברי' לחייב הפץ'ואינו
 אעשה". חפצי וכל נאמר לכך ל"ג( )יחזקאל והין"מדרכו

 בדברי וקשר יחס אין ובכלל לנה מובנים אינם בפשוטם המדרשדברי
 שהקביה המובאות הראיות אלו שכל להעיר יש כן לתחילתו, סופו בין,המדרש
 ויחטאו ירשעו שבעתיד מראש שהוגד במה רק הנן בסוף יהא מה מראש.צופה
 ומיעהי לעשות שעתידים הטובים המעשים מכל הזכיר ולא עונשם,תיקבלו
 אוו: ונראה המדרש דברי לנו יבוארו שאמרנו מה פי ועל לטובה.הנביאים

 "העויתית-. שע"ד עף19
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 דעתשעוריקב

 בתחילתה מקושר אינו סופו שלכאורה הכתוב דברי לבאר בא חמא בר פנחסר'
 תקום* "ועצתי העתידות את הקביסן מידיעת מדבר אחרית" מראשית "מגידכי

 מראשית "מגיד הכתוב מפרש הוא וע"ז וכחו, הקב"ה של ביכלתו מדברוכו'.
 שדברנה מה וכפי ורע, מרשע הידיעה הקב"ה אצל שנמצא מה היינו -אתרית"

 והשתדלותם בעבודתו מגרעת תביא לא רשע להיות יוכל לא שצדיק הידיעהכי
 בעד ,המונע זהו צדיק להיות לו אפשר ,שאי לרשע הידיעה להפךאבל

 וע"ז מעשיו, את להטיב והמרץ הרצון את ממנו ומחסר לטובהשתדלותו
 בסוף" יהא מה מראשית מגיד "הקב"ה - אחרית" מראשית "מגיד אומרהוא
 אומר הוא שכן לבא, העתידים והרשע מהחטא הידיעה נמצאת כבר כיהיינו
 מכיון כי אותנו,  שמצער מה  וזהו וכר',  וגומר  וזנה" הזה העם "וקםלמשה

 והכלל, היחיד מרשעת הידיעה ישנה וכבר אחרית מראשית מגידשהקב"ה
 הכתוב, גומה  וע"ו מעשינו, את להטיב והיכולת הרצון בזה ינטל הלאא"כ

 אחרית. מראשית שמגיד מה גם כי היינה אעשה", הפצי וכל  תקים צצהי"אומר
 מראש וקבוע גלוי כבר שלפיהם מכבר, הנמצאים הבריאה חוקי לפי רקהוא
 מה כל יתקיים שלא ואפשר תקום" "עצתי אעפ"כ אבל הרשע, רשעתגם

 למעלה",. יש פלינקרא שמא סבור זה פסוק הקורא "כל מראש וידועשגלוי
 עם מתאמתת הידיעה ואין כראוי ומסודרת מכוונת הבריאה שאיןדהיינו,

 הנמצאת הידיעה שבאמת, כלומר, אעשה", חפצי "וכל אומר הוא לזהמציאותה,
 יעשה, חפצו כל שהקב"ה אלא מציאותה, לפי ומכוונת נכונה היאבבריאה
 גבול בלי בריותיו להצדיק חפץ שהוא הקב"ה, עצת מלא למען כיוהיינה
 האפשרות נתנה וען"ז מלמעלה, וצדק טובה שפע משפיע הוא הריותכלית,
 עצמו. על להמשיך בבריאה וקבועים הנסדרים הכחות כל על להתגברלאדם

 הבריאה. וחוקי  גבולי מכל למעלה שהוא תכל-חי, הבלחי מחפץ,הבוראהשפעה
 וכו', בריותיו להצדיק חפץ שהוא אעשה, חפצי וכל "מהו שמסיים מהוזהו
 אף' אם כי היינה הרשע=, במות אחפוץ "אם שנאמר ברי, כל לחייב חפץואינו

 - החיים דרך ממנו נעדרת לא .זאת בכר מיתתו מוכרחת הבריאה חוקילפי
 בשורקן מתדבק הוא הרי מדרכו בשובו בי  וחיך, מדרכו רשע בשוב אם"כי

 ונותנים חסד השופעים החיים היי ממקור הדשים כהות לו ונותניםההיים
 ) חיים..לו

 דורות שני אלו אמיא ימיך מספר "את  ע"ב( )מ"ש ביבמות מצינו...
 זכה: אומרים וחכמים עקיבא,, ר' יברי לו, פוחתיו זכה; יא לה משלימיןזכה

 "והוספתי אומר הוא הרי עקיבא לר' לו אמרו ' לה פוחתיך זכה לא להמוסיפיו
 נביש- שהרי תדע לג הוסיפו משלו להם אמר שנה" עשרה חמש ימיךעל

 מנשה. נולד לא ועדיין: שמו" יאשיהו דוד לבית נולד בן "הנה ומתנבאעומד
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קב ובחירהידיעה

 ה" עצבו על חזקיהן התפלל לא אם הלא "וא"ת תדע(, )ד"ה בתוס'והקשו
 להיות שראוי מה אלא מתנבא הנביא אין ע"כ אלא בטלה, נבואה והיתהמת
 הוסיפר לא דאפילו לו הוסיפו שמשלו מכאן מוכח היכי א"כ חוטא, ה" לאאם
 לפי הנבואה נתקיימה שלא מה לו, שנגזר שנותיו כל כבר ות" משלולו

 הפרק ובאותו הזמן באותו להוליד נגזרו  הדורות  רשמא  ואורש  וכו',שחטא

 הקושיא עיקר ובאמת מנשה". להוליד לו נגזר התוספות ובשני נולדיםשהם
 וע"כ מתקיימת, הנבואה היתה לא חזקי' שב היי לא אם דהלא עומדתבמקומה
 א"כ ויתפלל, תשובה שיעשה אחרי באמת להיות שעתיד מה כבר ראהדהנביא
 וראיתי לו, שהוסיפו במה גס הנביא ראה שמא לו מוסיפין דאין לןמנא

 למה: לנו יקשה זה וגם הנוספות ולא שנגזר מה רק רואה אינו שהנביאמתרצין
 מה זה ענין כי זה, כל לנו יובן שדברנו מה ולפי הנוספות. לראות יוכללא

 בשורש הוא ומקורו הבריאה, וגבולי בהוקי נכנס אינו לאדם לושמוסיפין
 שנמצא מה רק לראות יכול אינו והנביא סופי, האין הקב"ה ברצוןהבריאה

 "זכה נאמר דאם לדבריו רא" עקיבא ר' שמביא מה וזהו הבריאה,בגבולי
 ומשלר הבריאה, חוקי לפי היי חזקי' של שנותיו מלוי וא"כ לו"משלימין
 אבל חוטא, הי' לא אם להיות ראוי שהי' מה לפי הנביא ראה ולכןהוסיפו,

 לגבולי מחוץ שהוא הכח עפ"י לו שהוסיפו דהיינה לו, שהוסיפו נאמראם
 מה רק רואה הנביא כי זה, את לראות לנביא הי' אפשר אי א"כהבריאה
 הבריאה. בדרכישנמצא

 רק הוא שמוגבל ללבנו, לחדור צריכה זו וידיעה שאמרנו מהזהו

 אחד כל לו שימציא מה וכל והטוב, הצדק כח לא אבל הרשעה, שלכחה
 לקבל הראויים חדשים כחות אצלו ויתפתחו ימצאו והשתדלות, מרץיותר

 בריותיה עם להטיב ה' מרצון השופעים עליון,חסדי
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 ט' ר ו עש
 *( רגלך מעגלפלס

 וסרתם לבבכם יפתה פן לכם"השמרו
 שמאדם שכין אחדים... אלהיםועבדתם
 לע"ש. ומדבק הולך התורה מןפורש

 עקב()ספרי
 ביטי לבך ויטיבך בילדותך בחור"שמח

 ובמראה לבך בדרכי והלךבהורותיך
 האלבום יבואך אלה כל על כי ודעעיניך

במשפט".

 ס'( י"א)קהלת

 זש"ה כו', היום לפניכם נותן אנכי "ראה ראה: פ, תנהומאבמדרש
 המות דרך ואת החיים דרך את לפניכם נותן הנני ה' אמר כה תאמר הזהילעם

 וגו', עמדת אשר יום וכתיב וגו', ושמור לך השמר רק וכתיב כ"א(...)ירמיהו

 בהקב"ה, כופר כאלו "(, לצרך( )שלא התורה מן שמתבטל מי שכלללמדך

 בו והגית שנאמר ולילה, יומם בה שיעסקו כדי אלא לישראל תורה נתןשלא
 ולילהע.יומם

 מאד, גדולה התורה למוד שמצות ודאי הם, נפלאים המדרשדברי

 דומה התורה מן שעה איזו המבטל יהא כך שבשביל הוא תמוה זאת בכלאבל
 רק לא זאת דורשת התורה כי להשתומם, מקום יש יותר ועור ע"ז.לעובד

 כהגמע שמתבטל", מי "כל אמרו הלא כי מישראל, אחד מכל אלא סגולה,'מיחידי
 הרי בהכרח, שלא התורה, מן מבטל הוא אם שיהיה, מדרגה באיזו אחו;שכל
 שלא אחד אף ראינו ולא מצאנו לא הלא כי הוא, מבהיל וזה ח"ו, ככופר.הוא

 ישראל בני שכל לדרוש אפשר ואיך לצורך, שלא לפעמים התורה מןיתבטל

 יצחק אברהם ר' הרב ע"י ונרשם תרפ"ז אלול ח"י תבא פ' ש"ק ביום נאמר*(
פלשך.

 מי "כל איתא ע"א ה' בסכות בגמ' אבי לצרך" "שלא נזכר לא לפנינו שם**(
 וכעין וכו' מכוערים" יסורים עלע מביא הקב"ה עוסק, ואינו בתורה לעסוק לו,4א4שר

 )המערכת( a~y ה' בחגיגה*ה

קד
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קה רגלך מעגלפלס

 הכתובים מפשטות הוא ומוכרה זה כל אנו למדים הלא ובאמת זה למדרגהיגיעו
 מצות אל תשמעו אשר הברכה את וקללה, ברכה היום לפניכם נותן אנכיוראה
 אחרים", אלהים אחרי ללכת הדרך... מן וסרתם תשמעה.. לא אם והקללהה'

 למוד היא הברכה הקללה, ודרך הברכה דרך : דרכים שני רק שישנםמבואר
 שבאי-השמיעה משמע וגם תשמעו. לא אם : והקללה המצוות, וקיום .(התורה
 אלהים אחרי "ללכת תשמעו.,. לא אם כמש"כ ע"ז, אחרי מיד הולך הואלבד

 החיים דרך את לפניכם נותן "הנני דירמיהו מקרא המדרש שמביא וזהואחרים"
 הולך שאינו כל אלא הרשות, דרך אמצעי, דרך שאין היינו המות", דרךיאת
 לך "השמר הכתוב מן ראי' מביא ולזה המות, בדרך הולך הוא ההיים,בדרך
 כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשךושמור
 מוזהר האדם כי נאמר, ששם בחורב" אלקיך ה' לפני עמדת אשר יום חייך...ימי
 דעתו מסיח אם כי אחת, שעה אף אחד; יום אף *"( התורה מן דבר ישכחשלא

"TQמאד". נפשך "ושמור שנאמר ובמו גדולה בסכנה הוא הרי 
 מן המבטל עון כך כל חמור מה מפני מאתנו נפלא לכאורהאמנם

 להבין, נוכל נינה כשנתבונן אבל עוז, וכעובד בהקב"ה ככופר שיחשבמתורה,

 אין כי לדעת אנחנו מחויבים אמונתנו יסוד לפי כי הדבה נכון האמת לפיכי
 וידעת בתורתו ככתוב זולתו אפס מלכבו "אמת יתברך בלעדו אמתיתמציאות
 אין מתחת הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' כי לבבך אל והשבות"יום
 לבריאה מקום ונתן עצמר את כביכול שצמצם אחרי גם באמת כי והואעוד",

 מציאות ענין כל כי ית', לעומתו מציאות נקרא זה איז שימצאה)ונבראים
 גם אבל אלו, מושגים שימצאו הקב"ה רצה שכך השגתנה לפי רק היאבריאה

 שמלא אמן, אמונת בלבנו לקבע אנו וצריכים לדעת לנו ניתן אנו מושגנו'לפי
 מיני', פנוי אתר ולית עלמין כל וסובב עלמין כל ממלא ושהוא בבודו הארץכל
 הו* כי אחד", הוי' אלקינו הו" ישראל, "שמע בקריאת לכוון אנו צריכיםוזה
 מאמין שאינו ומי זולתו. ואפס כמציאותו מציאות אין בלתה ואין באמתאחד
 יתברך, באחדותו ככופר זה הרי זאת, ולהרגיש מלהכיר עצמו את ופורשבזה

 זג אמונה לבו אל לשום היא בעוה"ז האדע עבודת כי האמתית,במציאותו
 ומיחדו להקב"ה ממליך הוא זאת ובהכרתו ומחשבתו, דבורו במעשיו,ולאמתה
בעולם.

 : יקד( )במדבר המרגלים בענין בתורה שמצינו מה לנו יתבארובזה

 תשפעו לא "ואם הכ' על חז"ל שדרשו כמה תשמעו" "אשר ענין שזהו*(
 )המערכת( חכמים". מדרש ולדעת בתורה עמלים "להיות ל"ד( ב"ו לויקרא"י"

)המערכת( מ"ח. פ"נ אבות עיין**(
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 דעתשעוריקו

 לשון מובן אינו ולכאורה וומלא,אהרי" עמו אחרת רוח היתה עקב כלב"ועבדי
 שלא מכלב, וצדקות,גדולה הדעת גבורת כאן היתה אמנם כי אחרי",;,וימלא
 אל ויאמרר שנאמר וכמה בה', ובטחונו אמונתו וקראה מרגלים לעצתנפתה
 מה אבל וגו', אותנו" והביא ה' בנו חפץ "אם וגו' לאמר ישראל בני מדתכל
 את שמלא היינו וימלא, ענין כי נאמר ואם אחרי", "וימלא לשון זה עלשייד
 גדולת ידיעה כאן יש לפני".'אמנם ,;וימלא לכתוב צריך הי' ה', באמונתלבו

 זו. בלשון תורה שדברה במהואמתית
 שבכל בזה לשונות, לשאר דומה אינה הקדש לשון כי לדעת, צריךבכלל
 לפי השפה, ענין כי ומהותו, הדבר לעצמיות שייכות ולשם למלה איןהלשונוו.
 כוה בשם זה  דבר לקרות  זה עם בני שהסכימו מה רק הוא בעולם,המקובל
 כל עגל במקוריותו טבוע הלשון  שורש כי '(, שנתבאר מה לפי אף אורכדורה,

 והרגשתו השגתו אופן לפי הוא, לשונו את מלבו בדה ועם עם כל כי והיינועט,
 רק אלא בעצם, הדבר מציאות לפי השם זה אין זאת בכל דבה בכלהמיוחדת

 בלשון אבל והרגשיו, חושיו לפי האדם, על הדבר שעושה החיצוני, הרושםלפי
 נתנו באמת כי בעצם, שמו והוא ועצמותה מהותו לפי דבר כל מתבטאהקר,?
 עיקר זהו אשר הדברים, של ומקוהם שרהטם לפי הקדש, בלשוןהשמות

 מוציא הוא "מצורע", ששם א'(, )ט"ז מצורע במד"ר שמצינו וכמומציאותם,
 האמת ידיעת לפי כי והיינו הרע, לשון על באים שהנגעים ומשום רע,שם

 ולכן הרע לשון עון ע"י האדם בנפש הנעשה מהפגם הוא הצוחנת וסבתשורש
 וכן באמת, מציאותו שזהי ומקורה שרשו ע"ש זה בשם הצרעת עניןנקרא
 רואים אנו וכן זו. בדרך לבאר צרין שכולם חז"ל דרשות מקומות בכמהמצינו
 ולדוגמא בשרשם. הדברים של האמתי תוכנם לפי שהונחו בלה"ק שמותכמה
 ידיעת לפי כי מפני זהו דבר, והשגת קנין ענין על בלה"ק שהונחה "זכה"מלת

 זכיותיר בעד הקב"ה מתנות הוא הזה בעולם משיג שאדם מה כלהאמת,
 שרוכש הנפשית מהמעלה מסובבים והגמול השכר ענין שכל ואחריהרוחניות,

 שלזה והגוף, הנפש זכוך לפי רק הוא המעלה וענין הטובים, מעשיו ע"יהאדם
 לכן ונפשו, גופו יזדככו ומצות בתורה עבודתו שע"י דיה, בעולם האדםנתן

 הרוחני,, שרשו ע"ש "זכות" משורש "זכות" בשם טובה השגת ענין כלמתבטא
 שפתנו שנקראת הטעם וזהו הקדש, בלשון מלים הרבה ולהכיר להבין ישובו
 . . - והאמת. הקדושה לשון היא כי הקדש, לשוןבשם

 הרמב"ם הקדש". "לשון נקרא למה טעמים נתנו ז"ל הראשוניםואמנם
 כתב והכוזרי המגונים, הדבריט על שמות בה נמצא שלא מפני הטעםכתב

 וזכירה". "הצלם דעת ושעור דעה" בינה "חכמה דעת בשעור*,
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קו,: רגלך מעגלפלס

 הדבר, טעם האמת לפי בכ"ז פשוטם, ע"מ אמת דבריהם כי ואף אחר,טעם
 כל על המויית המלים שכל מאד, עליון משירש הוא הלשון שורש כיהוא,

 ' עניי
 ' למעלה: האמתי בשרשם הדברים של העליון מקורם לפי הם הריופעולה,

 הו*-' לתמונתן מציאואן ענין כל מלה, כל מצטרפת שמהן האותיות, גםובאמת
 : הנראיין הענ34ימ של שרשם כן גס ושהם העליונים,  מאורותהשתלטלות

 הקראית האות ותמונת בקדום, למעלה שרשן הקדושות אותיות כ=ב כילפנינה
 ' שבעולמות נאצלים רוחניים ענינים מהשתלשלות התגלמות היא כאןלפנינו

 . הזה העולם נברא מה "ומפני כ"ט( )מנחות בגמ' שמצינו וכמההעליונים,
 ן ? כרעיי תליא ומ"ט יצא, לצאת הרוצה שכל לאכסדרה, שדומה מפני זב"הא"

 ) כי נמצא, מלתא", מסתייעא לא ? בהך וליעייל לי', מעיילי בתשובה הדרדאי

 ' ועל יצא, לצאת הרוצה שכל בעולם, שנמצא הענין על מורה ה"הא"תמונת

 ' ותשובה, חטא ענין זה בעולמנו שנמצא מה האמת לפי כי והיינו התשובה,ענין

 ' הנמצאים וערך שיעור לאין נשגבים יותר עוד מענינים השתלשלותזהו
 הללו העליונים' ומהענינים פה, הנמצאים אלר לענינים שורש שהםבעליונים,
 מלמעלה. הזה הענין התגשמות שהיא ה"הא", תמונת ג"כנשתלשלה
 על שחורה באש למעלה כתובה הקדושה שהתורה שמצינו מהוזהו

 שרשי שהם קדושים, אורות עניני נמצאים שלמעלה והיינו לבנה, אשגבי
' 

 . האורות התגשמות היא פה, לפנינו הכתובה והתורה בקדש. למעלההתורה

 שבתורה ותבה תבה שבכל וצרופיהן האותיות שורש הם שהם הללההעליונים
 ' דבר וכל למעלה, שרוגם לפי אותיות מצרופי מצטרפת תבה כל כיהכתובה,

 למעלה הנשגבים הענינים מצרופי התגשמות בתוכו כולל עליו מירהשהתבה
 , העליונים, באורות "א="מ""ת" בצרוף למעלה נמצא "אמתי השם)ולמשל

 . ענין וכ"כ השקר( ע"י למעלה שנעשה "ש",,ק""ר" מצרוף שקר מלתוכן

 : ע"י.חטא הוא בעליונים זה שצרוף "מ""צ""ר""ע", צרופי בקרבו כוללמצורע
 ' למטה בהשתלשללתו למעלה זה ענין פעולת ורושם רע, שם ומוציא הרעלשון

 שרשי' פי על הוא הקדש בלשון ומבטא תבה שכל נמצא, בצרעת,מתגשם
 האמתית. מציאותם היא ששם בקדור, למעלגעיברים

 יצוריט- מציאות ואפשרות הבריאה ענין האמת-כל חכמת פי עלוהנה
 איר קו האציל אבל העולמרת, יצירת בעד חלל והניההאמהית מציאותי את כביכול צמצם שהבורא כזה, בציור הנביא לעיןמצטיירת

 ית' פפצ4אותי

 ויציריהם, העילאית כל אבריאה, כל ונשתלשלה נבראה שממנו - אליי כח-
 - הבריאה: ~מקום עבר כליכול הקב"ה כאלו לנו מצטייר השגתנו כח לפיולכן
 אנחנו צריכים כי ע"ז, מחשלתנו שנקיים ח=ו אבל ה', מאחרי היא הבריאהוכל

 פנוי אתר ולית הכל וסובב הכל ממלא הוא הבריאה, חדוש אחרי שגטלהאמין,

-..-  
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 דעתשעוריק8

 במאומה מציארתו נשתנתה לא הבריאה אתרי גם לאמתו, האמת לפי 3ימיני/
 במדובבתנו לשלוט צריכות האלו המהשבות ושתי - כלל מציאות בלעדיוואין
 ציור שום לנו שיהי' אפשר אי השגתנו כה לפי אמנם - ושוב= "רצואבגדר
 הצמצום בדינת כפי רק הוא ב"ה בבורא ציורנו וכל אמתתו בחינת כפיבבורא
 וכמשל"ת.והקה

 כבודך* את נא "הראני ע"ה רבנו משה כשבקש בתורה שמצינו מהוזבו

 ופני אחורי את וראית וגון כבודי בעבר והי' וגף אתי מקום הנה ומ"ויאמר
 מציאותו בחינת והוא ה' פני להשיג תוכל לא הנביא עין גם כי והיינו יראו",לא

 משך כביכול כשהבורא הצמצום, לאחרי היינה אחרי, בחינת רק אלאהאמתית,
 בעבר "והה שנא' וזהו ית,, מאורו הנמשכת לבריאה מקום והניח עצמותואת

 לבורא שישנה ההתקשרות מדת את שתשיג היינו אתרי", את וראית וגףכבודי
 ההנהגה ע"י הבריאה עם והתקשר כביכול עבר שכבר לאחרי הבריאה,ים

 לנביא. מצטייר זו הנהגה תחת שנמצא מה ורקהעליונה,
 את וראית כפי את "ושסירתי : א'( ז' )ברכות חז"ל שאמרו מהוזהו
 הקב"ה שהראה מלמד חסידא שמעת ר' אמר ביזנא בר חנא רב אמראחורי",
 הקדושה התקשרות להבין בהשגתו שעלה והיינו תפילין", של קשרלמשה
 איך נבואתו בעין וראה הבריאה לאחר העולמות עם ית' להשםשישנה
 בחינה איזו ולדעת להשיג אבל ב"ה, הבורא עם ומתאחדין מתקשריןהעולמות
 האדם יראני לא "כי : נאמר וע"ז יכול. הי' לא ה', פני דהיינו מציאותהבמהות
 '(.ושי"

 במלת מתבטא העולמות ויצירת הבריאה ענין כל כי אנה רואיםהלא
 עליון היותר האפשרי המושג לפי רק היא בהם ציורינו תכלית כיתאחרי",
 האדם עבודת והנה ה'". "אחרי בבחינת רק הי' הוא ושגם הנביאים אדוןשהשיג
 ע"י וזה הבריאה, חלל בכל העולמות בכל ית' אורו את להגביר היאבעוה"ז
 עלמין, כל וסובב עלמין, כל ממלא הוא הבריאה אחרי גם כי והרגיעו,ידיעתו
  הכל )כי - ה, מאחרי הנמצא החלל את ממלא כאלו הוא הרי זאתובהכרתו
 מחזיק כשהאדם ולכן והבן( הבריאה, מציאות כל שזהו ה"בראים, בהשגתתלת

 גשם זאת נקרא ית/ מאורו רק היא המציאות כל כי ומרגיש, ומכירבאמונתו

 בגסי דמצעו מה וזהו תפל. מלשון התחברות, לשון הוא תפילין ענת כי*(
 עם ישראל התדבקות על מראים שלנו שתפילק כמו כי והיינו תפ"ין, מניחשהקב"ה
 ישרשר ועם העוימות עם התחברותו ענק הוא דקוס"ה תפילת כן כמו כבישע,הבורא
 גוי ישראל כעמך ומי בהו כתיב מה עלמא דמרי' תפילת ו'( )ברכות דאמר"והיינו
 וציק"ל4 סרן אדמו"ר ע"פ הרושם )הערת בארו".אחד
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 חזקים היו וכלב יהושע כי לנה לספר רצתה וכשהתורה ומ* אחרי"ממלא
 יום בכל ומחדש המהוה הוא כי הכל, מידו כי וידעו הכירו האמתית,באמונתם
 שבהן כאלה במלים זאת לנו הביעה ברצונו, ומנהיגם בראשית מעשהתמיד

 רות היתה עקב כלב "ועבדי בתורה ונכתב כאמת וענינו הדבר שורשמתבטא
 השלמים, ומעשיהם מחשבותיהם ע"י הם כי אחרי". וימלא עמואחרת
 והגבירו הם במושגם ה, אחרי מלאו הכל, ממלא ומציאותו ית' אורו כיבהשיגם

 העולמות. בכל יתן אורו התפשטותאת
 לצורות שלא התורה מן שמתבטל מי כי להבין, לנו יש זה לפיוהנה

 וכאילו אחרת מציאות מחשיב הוא הרי שמים, לשם אינה כשהתכליתהיינו
 כאלו הוא הרי ובזה יתברך, ורצונו במציאותו תלוים בלתי לענינים מקוםנותן
 השכינה רגלי דוחק וכאילו בבריאה ית' אורו מכחיש האמתית, באחדותוכופר
 ית', ממציאותו נבדלים לענינים עצמו מוסר שהוא בזה tffy' עובד כאילווהוא
 מציאות אין כי היודע ה/ באהדות האמתי המאמין ובאמת בהם. ומודהמכיר
 שיקבע אפשר א4 מלבדו, עוד אין האלקים הוא ה' וכי ית/ בלעדו אחרתאמתית

 אפשר איך כי רצונה וקיום ומ לעבודת נצרך בלתי דבר לעשותבמחשבתו
 כאשר הרשות, דבר לצורך ומחשבה דבור במעשה, וענין תכלית לושיהיו
 אצל ולכן לעומתה נחשב כלא שהכל ית', אחדותו ענין ולבבו בנפשונקבע

 הוא שרק ית', רצונו הוא אחת, לתכלית רק סובבים עניניו כל האמתיהמאמין
 אחד... ורצונו והוא באמת נמצאורצונו

 שלא התורה מן המתבטל כי המדרש... דברי אמתיות לנו נתבארהרי
 הרשות בדברי שהעוסק נמצא ולפ"ז בהקב"ה, כופר כאלו הוא הרילצורך,
 ח"ו. ככופר הוא הרי ההכרתי, לצרכו הדרוש מכפי יותר התורה מןומתבטל
 להתבטל שלא כזה במדה להזהר יכול אשר הוא מי כי ואיום, נורא הדברוהלא
 אל וכשנשים חייו? לקיום לו הנצרכים הדברים בשביל רק אלא התורה,מן

 ממדרגה אנו רחוקים כמה כי ופחד; מורא עלינו יפול הלא אנה מצבנולבנו
 לעומת זה את במקביל וכשנעמיד 1 לצורר" שלא התורה מן להתבטל "שלאזו
 ביכלתנו אין כי לנו נדמה הלא אנה ומצבנו עלינו אשר החובה הומרזה:
 לה/ חובתנר למלאותכלל

 מדרגות, מדרגות בו יש "לצוררי ענין כי לדעא, צריך באמתאבל
 ויותר נפשר קיום בדי רק מעוה"ז לקחת לאדם לו שאמור אומרה זאתואין
 מדרגתו לפי אדם לכל מתאים לצורר ענין אלא נקרא, לצורך= "שלא6,ה

 כדי נפשה מתכונת על יעמוד למען לאדם לו שנצרך מה כל כיותכונתה
 כחותיה כל בו וחיים כשרונותיו ערים אז שרק ושמחה, רצון של במצבשיהי'
 כי ומובן הוא. "לצורך" בכלל אדם, ותפארת שלמות לו שתה" כדי הנצרךכל
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 דעת ועור('**

 הוא דרוש' הספוק, מכדי העולם:יותר מן לקחי לזה ירוש אדם 6נילרוב
 וכדינה, הטמע מנועם 'ולמתענג א4ם בני ולאברת לטייל גשמייך,לנענועים
 לאל בכלל זה הרי אלו מהנאות לפרש בנמשו יג"ר 'אם זה; כל לו שנחוץ,אחרי
 כדאי אינו כי פעולם, כמה דירנו וכבר תשוממי. למה וגר הלבה צייקתה4
 לא וא כי הוא, ממדרגתו שרחוקה לליונל,  מעלה על אחת בפעם 'לשסעלאדם
 הקיים התויה, בנועם המדה במלא להרגיש' שזכו סגולה, יתירי  ומלבדיתכן,

 עקיבא ר' הגאון אף או לברכה, שרונו מוילנה הגאון כמו לבד, בהומתענגים
 הין הוא מהיכן יודעים אינם גופו רפיון לפי כי עליו הרופאים שאמרו ז"ל,*יגר
 קדושים ומחייהן, גופו את לכלכל התורה מלמוד לו שיש הרב העונג כי לאאם
., )הרוהניי6 מהתשנוגי6 התמלאת נפשם כי גשמיות; להנאות צריכים אינםכאלו
 כחות כל את מכלכלים והם ומצות, בתורה מעבודתם שעור לאין להםשיש

 שלא מי אבל מוער, מעט רק עוה"ז מתענוגי לקחת נצרך.להם שלא עד]פקם,
 את בו המעוררים גשמיים,  לתענוגים אף  צורך יש לו  בזו, רמה למדרגההקיע
 את יחסר ואם רצון, אותו ומשביעים דעתו את המרהיבים וכשרונותיו,כחותיו
 לעבודת שנצרך כפי האדם שלמות לו תהי' ולא חיים לו יחסרו מהם,נפשו
 אם ו~ן לו, יעבד ועניניו כחותיו כל עם שהאדם שלם, באדם החפץ"בורא,
 יקרא. הנפש על חוטא מחיתו, כדי רק הזה העולם מן לקחת עצמו(צמצם

 אחד לכל בהתאמה ומשתנים הם רבים "לצורך" גדרי : דבר של.כללו

 ה"לצורך" השלמות, במדרגת עליונה במעלה העומדים האנשים מדרגתו,לפי
 רוחניים, בפנינים הוא ועבודתם חייהם ועיקר עוה"ז לעניני צר חוג מקיף*להם
 שלא ואלה לחוקיהם. לכל ומלון לנפשם ספוק מוצאים אם שבהם ומצות,לתורה
 יותר חוג אצלם מקיפים "לצורך, בגדרי שקם הענינים כזו, רמה למעלהתגיעו
 החוג אצלם השלמות, במדרגת תחתונה במעלה והעומדים העוה"ז, מעניניגדול
 בעניני מיוחד היקף לו יש מדרגתו לפי אחד כל כי הלאה, וכן גדול *ותר"ור

  לפסע ואיש והאפשר הראוי  תן  ואין  ומדרגתו, תכונתו  לחופי המתאים"לצורך"
 לנקודת קרבותו מדת את לחדד צריך אחד כל אלא רמה, למעלה אחתבפעם

 מדת לפי נמדדים יהיו ודרכיו מעשיו וכל בה, ולעמד מדרגתו לדעתהאמת,
 יותר עוה"ז מעניני לקחת הרבות לבלי יזהר אבל הוא, מדרגתו עפ"י"לצורך"
 ככופר שהוא לצורך, שלא התורה את מבטל בכלל זהו.כבר לה.כי הדרוש,מכפי

 כלל לצורך שלא עבורו שהם לענינים בזדון פונה הוא אם כילאמונה-האמתית,
 ענינים לו ונוטל נבדלת, .למציאות עצלו מחשיב.את הוא. הבורא'444לעבותת
 שנחבאו וכמה לע"ז,  נחשב  ינה הבורא, רצון עם מקושרים שאינםאחרים

 בעגולים ומוקפת במרכז העומדת כנקודה לתאר יש שאמרנו לוהוהציור
 גדול, ינתר הוא הקיפו מהמרכז, העגול .שירחק שכמה עגול, בתוך שגולהרבה,
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 ולהקיף המרכזית מהנקודה ריחוקו מדת לפי עגולו לו לבחור צריך אהדוכל
 המרכזית, מהנקודה להתרחק לבלי ולהזהר מדויק במעגל מסביב הנקודהאת

 הנה כי מעלתה לפי אחד לכל הראויים החיים דרכי הם זה לציורכדומה
 במעלה העומדים ואלה העגול, בקוטב המרכזית בנקודה היא האמתיתהשלמות
 מסביב עומדים הם ית', לו וקרובים בה' הדבקים השלמות, במדרגתהעליונה
 קטן הוא האמת נקודת את המקיף דרכם ומעגל האמת, נקודת היא זו,לנקודה

 השלמות עניני מלבד העוה"ז, מעניני להם הצריכים הענינים כלומר -מאד
 העגול אצלם כזו, דבקות למעלת הגיעו שלא אלו אבל מועטים, הנםהאמתית,
 בגדר הנכנסים העוה"ז מעניני להם הצריכים הענינים כלומר גדול,יותר

 הרחקו מדת לפי אחד כל הלאה, וכן ורחבים רבים יותר ענינים הם"לצורך"
 אחד כל אבל גדול, יותר עגול מקיפים שלו ה"לצורך" עניני האמתיתמהשלמות

 הנקודה את דרכו הלך בכל ולהקיף האמת מנקודת הרתקו מדת למודצריך
 יקיפו מעשיו כל ואם האמת. מנקודת יותר יתרחק לבל שוה, במדההלזו

 עגולו והיקף השלמות מעלת אל ויותר יותר יקורב ממילא אז הנכון,במעגלם
 ית'. לו וקרובים בה' הדבקים מן להיות האמת נקודת אל יתקרב עדייקטן

 דרכיך וכל רגלך מעגל "פלס כ=ו( ד' )משלי הכתוב לפרש ישובזה
 ומהשבה, דבור פתולה, כל לשקול רגלו, מעגל לפלס האדם על כי היינו,יכונרו

 כי זו, מנקודה להתרחק ולבלי האמת לנקודת קרבותו ומדת מעגלו לפישיהיו
 את להקיף לעולם צריך אלא למעגל, מחוץ אחד צעד אף לצעוד לואסור
 לנקודה, מסביב בהיקף שלא ישר, אהד צעד יצעד אם כי במעגל,"נקודה

 הף רגלך", מעגל "פלס החכם אמר ולזה האמת, מנקודת בזה הואמתרחק

 "כל ואי מדרגתך לפי לך הראוי במעגל הוא אם ושעל, צעד כל ומפלסיסוקל
 ונכונים, טובים הם לך, הראוי במעגל הם רק אם עניניך, כל כי יכונו",דרכיך

 אותך ומביאים מדרגתך לפי בעדך טובים היותר הדברים והם לך הם לצורךכי
 הנרצה. התכליתאל

 דרכנו יקשה עדיין כי לנה הוקל לא אלה כל שבארנו אחרי גםאמנם
 ומי דרכה מעגל דעת למען מדרגתו נכון אל לכוון יוכל אשר הוא מי כימאד.
 דעת למען ומחשבה דבור פעולה, כל שכלו בפלס לשקול יוכל אשר זההוא
 ויצרו טבעו מנטית הוא ואולי כלל, לצורך שלא שהוא או דרכו, לצורך זהואם

 לצורר שאינם הגוף, ותענוגי מותרות לו לבקש תיימ מדרכי אותושמטה
 צדק ממעגלי יצא שכבר גדולה הסכנה ואז הוא, כחותיו לפי אף הבוראעבודת

 ואם עולם. של במלכו ח"ו וכופר לצורך, שלא התורה את מבטל בכללוהוא
 יש אם אף כי הראשונה, מן קשה יותר עוד היא זו דרך כי נראה, בזהנתבונן
 הבורא, לעבודת ורק אך נפשו ולמסר העולם מתענוגי עצמו לנזר האדםבכח

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



 דעתשעוריקיב

 ולהיות הזה מהעולם ליהנות אבל נפשו, קיום כדי רק מעוה"ו לישנותושלא
 לא ממעגלו בהן לצאת שלא מעשיו כל את ולפלס מדרגתו למוד תמידזהיר

 דרכנו את יותר עוד מכביד זה הלא ה"צורך", מכפי יותר לפנים ולאלאחור
 צדק בחשבון ולהקיף במשפט, דבר כל להביא הוא הנמנע מן וכמעטבחיים,

 כל ישתומם כן ואם ומחשבה, דבור פעולה, כל עם המקושרים החשבונותכל

 נעשה. מה נדע לא ואנחנואדה
 שמאחרי להבין יש הנה כי הרבה, הדבר יוקל בענין כשנתעמקאמנם

 כל על שיעור לאין חשבונות ולחשב במעשיו כך כל לדקדק האדם בכחשאיז
 ואף לא, דבר ואיזה באמת לו נצרך דבי איזה להחליט ידע למען וענין,דבר

 ופרט. פרט כל על יצטרך אם ומחשבה, עיון רב אחרי לדעת לו שאפשרמה

 הדרוש במרץ ולפעול לעשות יוכל לא הלא עולם, של חשבונו ולחשבלדקדק
 עליר החובה אין כן אם אדם, בתפארת במתכונתו יה" ולא ישומם רק חי,לאיש
 לפי ומעשיה דרכיו ולפלס לשקול לו שקשה במדה כי במעשיה כך כללדקדק
 יטעה אם ואף והרגשה דעתו אומד פי על ולעשות לפעול הוא צריך ,1מדה

 "לצורך* בכלל זה כל אלא לצורך, שלא התורה את מבטל יקרא לאבמשפטו

 ולא און ובצעדי עז ברוח החיים בדרך ללכת לאדם הוא צורך כי לו,הוא
 כי בנפשה שמרגיש מה כל כן ואם רבים, חשבונות בבקשת במעשיולפגר
 ולצורך לצרכו זה הרי ושמחה, עוז היי יחיי למען ולעשות, לפעול בעדודרוש

 שלר ההכרעה במדת הנכללים והמעשים הענינים כל כי נמצא ולפ",התורה,

 לצורך זה שאין ולהבין לדעת לו שאפשר מה כל ולכן מעגלו, בכלל הםהרי

 מנקודת. ומתרחק ממעגלו יוצא אז כי אחת, פסיעה אף לפסע לו אסורדרכו,

 הדבר ממנו וכבד בחשבון, להביא כחותיו לפי לו אפשר שאי מה אבלהאמת,
 שהוא מה לפי צדק מעגלי ובכלל לצורך בכלל כבר זהו שכלו, במאונילשקול
אדם.

 דבר,. כל על ולאמר שמים מלכות עול מעליו להקל האדם ידמה אלברם

 של חשבונו לחשב לו שאפשר המדה לפי כי האדם, נא ידע כי הוא. לצורךכי
 בנטה ח"ו יכשל שלא וליזהר שכלו בפלס מעשיו את לשקול עליו החובהעולם,

 יצא וכבר יקרא פושע בחשבון שלא דבריו יעשה ואם '( ו;אמת, מדרךכ"ש

 יותר ממנו נפרד יה" לא שהחשבון להשתדל האדם על כי נתבאר וכבר*(
 אדם שבין ההבדל בספרים שנמצא וכמו דבר, כל על מחשבתו עם ביחד שיבא אלאמדי,

 ואצל נפרדים, ענינים שלשה הם והמושכל השכל המשכיל, האדם, שאצללמלאך,
 המדה באותה האדם, אצל גם באמת אולם הוא. אחד הכל ובזע, שכל שהואהמלאך,

 והמשכילי המושכל שבין הפרוד אצלו מתמעט המויה בוו יותר, בדעתומתפתח

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



קיב רגלך מעגלפלס

 ומפני. דרכו לצורך אצלו געשה אם מעשה כל על במשפט ויבא האמתממעגל

 ורפיון. עצלות מפני רק או היא, מדרגתו לפי בחשבון לשקול יכול ה"שלא

 ענוד חשב, ולא ולדעת להניב לו וראוי שאפשר במדה כי יצרב ונטיתידים
יענש,

 כל על העונש וחומר הדין עמק את רז"ל בדברי כמה זה הראנו הנהכי
 עכשיו. זה גם קלה. ופשיעה בשגגה נעשה אם אף האמת, מדרך האדם שנטהמה

 במחוזא,. דרבא קמי שכיח הוה רחומי "דרב ע"ב( מ"ב )דף כתובות במס'למדנו
 שמעתא.. משכת" חד יומא דכפורא. יומא מעלי כל לביתי' אתי דהוה רגילהוה
 אתית. דעתה חלש אתא. לא אתק השתא אתי, השתא דביתהו, מסכיאהוה

 כאן גם נמשיי", ונח מתות" איגרא אפחית באיגרא, יחיב הוה מעינה,דמעתא
 צער. תרם השמעתא אחרי שנמשך קלה, פשיעה שבשביל הדין עומק רואיםאנו

 אלד במזיד, מעשה שום עשה שלא ואף כך, כל מר בעונש נענשלאשתו,
 שהבוחן. מפני העונש עליו נגזר בכ"ז אשתו, באונאת נזכר לא לתורה,מאהבתו

 לא. ערכה לפי הדרושה במדה הרחמנות רגשי בו ערים היו לו כי יודע,לבבות

 לו,. החביבה משמעתא להנתק מעוררו זה רגש והה אשתה צער שוכחה"

 במדה זהירות חסרון על כ"כ מר ועונש כזו דקה תביעה כי מובן זה, עלונתבע
 מלמד מאד" נשערה "וסביביו ז"ל: וכמאמרם על" בני אצל רק היאוו

 בני שער אבל ע"א( נ' )ב"ק השערה כחוט אפילו מביביו עם מדקדקשהקב"ה
 זו. במדה נדרשים אינםאדח

 דקה במדה הצדיקים עם הקב"ה מדקדק מה מפני להבין צריך הלאאבל
 ידרשר למה כי צדק, משפט זה שאין לנו נדמה ולכאורה כך כל רב ובחומרכזו
 לדעת, צריך באמת אבל 1 מאחרים ידרשו מאשר יותר כ"כ מרובה במדהמהם

 כל דקות ביתר מרגיש הוא גבוהה, יותר במדרגה נמצא שהאדם מה כלכי
 במדה לבחן יכול הוא מדרגתו ולפי ומחשבתו, דבורו שבמעשיו, קלהפגימה
 וזהר השערה, כחוט אף עמו מדקדקים ולכן ומגרעת, חסרון כל הדקה מןדקה

 הסובביה ית', אליו הקרובים אלה כי מאדש, נשערה "וסביביו הכתוב מןשמביא
 האפשרות. האמת, אל התקרבותם מדת לפי כי השערה, חוט על נדרשים הםאותו

 אצלר שנעשים עד כך, כל עצמותו עם מתמזגות שידיעותיו זה הוא האמתיוהמשכיל
 איך חשבונות יבקש יצטרר לא מצשה, או הנהגה דבר לפניו יבא כי והי' בתולדה,כמו

 החשבונות, מכל המסקנה את מיד מרגיש הוא רק. מושכלו, לפי לעוצות ואיךלהתנהג

 אחד במקום הם כאילו רבים חשבונות מבקשים הם ומעשה מעשה שבכל כאלהולא
 הכיס... מן חשבונותיהם כמושכים הס והרי אחר, במקוםוהשבוטתיהם

 זצוק"ל(.. מרן אדמו"ר)משיחת
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 דעתשעוריקיד

 אחד כל כי שאמרנה בדרך זהו וגם השערה, כחוט לדקדק עליהם והחובהנידם
 וזה מעגלו, בחוס הנכנסים והמעשים והענינים לו, המתאים ידוע מעגל לויש
 מנקודת במרחק העומדים אלה כי האמת, .אל וקריבותו מעלתו לפי לכ"אתלוי
 הענינים חוג כן וכמו גדול, .הוא מעגלם בתוך הנכנסים הענינים חוגהאמת

 מעגל פי . על כי יותר, גדול הוא ואי-הבחנה ההעלם בגדרי אצלם"נכנסים
 דקה, יותר במדה הכל את לבחון היכלת להם ואין צריכים אינם הםזרכם

 לנקוהת מסביב מתרכזים עניניהם כל מביביה שהם ה', אל הקרובים אלהאבל
 הוא אצלם המעשה ודקדוק זו, מנקודה לכת ירחיק לא מעש~המ ומעגלהאמת
 עליהם שאמרו עליון, קדושי מאמוראי שהיה רחומי רב ולכן השערה,כחוט
 ונעלה רמה במדרגה שהי' ודאי י'( )ע"ז מתים להחיות יכול היי שבהם הקטןכי

 השערה כחוט יצא ואם האמת, לנקודת מסביב הי' מעגלו וחוג בה',בדביקותו
 .ושכח שמעתא כשמשכתן ולכן זה, על נדרש כבר מדרגתו, לפי הצדקממעגל
 דעת לפי בכ"ז לתורה, ואהבתו חשקו מרוב זה הי' כי אף אשתהבאונאת
 הה אלו כי גלי, לרחמנא כי לה', מקרבותו דקה במדה אצלו נחסר כברעליון

 מדת גם יותר אצלו ערה היתה לו, הראוי' במדה ית' ה' אל במחשבתודבוק
 והחסד הטוב מקור ית', בו לחבקים יהראוי' הצריכה המדה כפי אדם, בניאהבת
 הדין מדת לפי זה על ונדרש בה' מדביקותו קצת משכו השמעתא אלוהמשכו
 לנקודת מסביב הנמצאים אל כלומר - ומביביו שאמרו מה וזהו החומרבכל
 כל על במשפט יביא וה' השערה, כחוט הוא הדקדוק - מאד נשערה -"אמת
 בא הקב"ה ואין יכלתו, ממדת יותר תמנו דורשים אין כי האדם ידע אבלנעלם.

 את עיניו לנגד שישים רק הוא ממנו שדורשים ומה בריותיה עםבטרוניא
 ואז ית', רצונו מבלעדי בעולם אחרת תכלית אין כי הידיעה, ואת האמתנקודת
 את וגם חייו במעגל דרכו את תמיד לו תראה זו נקהיה כי דרכיה כל'יבונו
 וכמאמר מדרגתה לפי אחד כל בה, והזהירות המעשה בדקדוק חובתומדת
 אורחותיך". יישר והוא דעהו דרכיך "בכל"כתוב

 במס'איתא
"ff~ 

 מרון, כבני עוברימ.לפניו עולם באי כל "בר"ה : )ט"ז(
 מרון, כבני מאי בגמ' ואמרינן מעשיהם" כל אל המבין לבם יחד היוצרשנאמר,

 זה ויוצאין לעשרן אותן שמונין "ככבשים ופירש"י אמרנא, כבני תרגימההכי
 מרה, בית כמעלת אמי "ר'ל כאחד", לצאת יכולין שאין קטן בפתח זהאתר

 תנא קמ"ל המימרות, ולכל דוד", בית של כחיילות שמואל אמר יהודהרבי
 נסקרין וכולן יוחנן ף אמר רבב"ח "אמר שם: ולהלן)בגמ' אחד. אהדדנידונין
 לבם יחד היוצר חנינא נמי אנן אף יצחק בר' נחמן רב אמר אחת,בסקירה
 מעשיהם", ב5 אל ומבין לבם יחד רואה "היוצר וכו'" מעשיהם כל אלהמבין
 עוברים עולם באי כל בריה : תנן אמאי אחת בסקירה דנסקרין כיון להביןוצריך
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קטו רגלך מעגלפלס

 מעיד לבם", יהד "היוצר הכתוב גם והרי אחד, אחד דהיינו מרון, כבנילפניו
 כי הוא, כך הדברים באור אבל אחת. בסקירה דהיינו לבם, יחד רואהומהיוצר

 דינו אבל אחת, בסקירה אחד ברגע עולם באי כל את דן שהקב"ה ודאיזה
 אין כי שאמרנה מה לפי מתבאר וזה לו, רק מיוחד במשפט הוא אדם כל,2ל
 לפי לאחד חטא שהוא המעשה אותו כי האדם, לפי רק המעשה, לפידנין

 לצורך שהוא מה כי טוב, מעשה הוא אתרת, ממדרגה שהוא לשני,מדרגתו,
 פשיעה שהיא מה וכן זה, על נתבע הוא והרי לשני, לצורך שלא הואלאחד,
 במדרגה העומד לשני, פשיעה אינה עליונה, יותר במדרגה העומד אחד,אצל

 הכתוב, מן שלמדנו מה וזהו ומעגלו, מדרגתו לפי ישפט אחד כל כיתחתיו,
 כל של לבם היודע היוצרו רק כי מעשיהם", כל אל המבין לבם יחד"היוצר
 כל של לבו לפי מעשה כל על לשפוט מעשיהם, כל אל המבין הוא ואחד,אחד
 אחת, בסקירה שנסקרין אף ולכן לו, המיוחד ודרכו מדרגתו לפי היינואחד,
 לחברו דומה אדם שום אין כי מיוחד; במשפט נשפטים אחד כל מעשיל"מ

 מעשיהם. כל אל המבין הוא לבם, יחד הרואה היוצר ורק ותכונותיו,במדרגתו
 ביותר זהיר להיות צריך במעלתו האדם שיגדל מה כל : דבר שלכללו
 עבודת לצורך שלא הזה העולם הנאות ולקחת דרכו ממעגל לצאת שלאיהעיקר
 עולם של במלכו מורד הוא הגוף, הנאות אחרי נמשך שהוא בזה כיהבורא,
 וכמו לדורה ירידה וגורם נפשו במעלת ממדרגתו מיד ונופל מבוראוימתרחק

 ט"ו( ל"ב )דברים וגר" בבעט ישורון "וישמן הכתוב בבאור ז"ל הספורנושכ'
 עשו קרוב, ולא אשורנו מן ישורון, הנקראים שבה העית בעלי גם "והנה :וז"ל
 כשית, עבית שמנת מזונות... להם שנותנים אדם בבני הבועטות הבהמותכמו
 התענוגים אל פנית העיון, ובעלי התורה תופסי קהל ישורון, אתההנה

 ובשכר שגו ביין אלה וגם כאמרו האמת, דקות מהבין עבית ובזההגשמיים,
 ויטש לבותם, מהשכיל עיניהם מראות טח כי כאמרו כשית, ונביא, כהןתעו
 מרעה כי בזה ישועתו צור וינבל עשהו, אלק' ההמון נטש ולפיכך עשההאלה
 שלא - העוה"ז תענוגי לו מבקש המעלה איש כאשר כי הרי יצאו". רעה"ל

 מהבין ומתרחק בנפשו גסות נולדת מיד - העוה"ז עבודת ותכלית'לצורך
 שבשמים. מאבינו ישראל בית המון את עי"ז ומרחק האמת, דקותומהרגיש
 מדרך סרו התורה, מדרך העם נתרחק בע"ה כי אנה שרואים זה בדורנויהנה

 תופשה, ואת התורה את ומנבלים ההמון, בין נתפשטה המינות כי עדאבותיהם
 זה בשביל כי התורה, תופסי בנו היא האשם ראשית כי לדעת, אנוצריכים
 התורה, ועמק האמונה דקות מלהבין האמת, מהכרת נתרחקו התורהשלומדי
 והרי אמונה, בדרך להוליכם ישראל בית המון על הנכונה ההשפעה להםאין
 הלא כי הבורא. עבודת לצורך שלא עוה"ז עניני מלבקש להזהר עלינו'כמה
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 דעתשעוריקנז

 שבר השפל למצב וג'ו וגורמים האמת בעצמנו.מהכרת אנו מתרחקיםוח"ז
 ישראל. בית המוןנמצא

 והלך בתורותיך בימי לבך ויטיבך בילדותך בחור "שמה : טוב בכינסיים

 )קהלת במשפט". האלקים יציאך אלה כל על כי ודע עיניך ובמראה לבךבדרכי

 האדם של החיים דרך כאן למדנו כי שדברנה מה לפי בזה לפרשויש

 נפשר לטבע בההאמה בהייו להלך צריך האדם כי : והיינו התורה. פיעי
 בחורותיה בימי שהאדם זמן כל ולכן ושמחה, עז חיי ויהי' כחותיווצורך
 לו;מית כדאי אינו לב, וטוב לשמחה הוא ומשתוקק נפשו כהות כל בושערים
 ולזה, נפשו, כחות כל לכלכל צריך רק זמנה לפני ולהזדקן נפשו כחותאת

 שמחה של במצב יהי' למען לה הצריכה במדה העוה"ז מן גם לקחת בעדוכדאי
 עלומים' בכח והבחרות הילדות בימי לבו את ולהטיב לשמח עליו ולכן לב,וטוב

 כל. אבל הוא. מדרגתו לפי השלמות במצב יהי' אז רק כי הדרושה,והרעננות

 ישפט דרכיו וכל תכליתו עיקר את תמיד ויזכר כשידע אז רק וטוב אפשרזה
 שהיא האמת, לנקודת סביב מתרכז מעשיו מעגל אם היינו זו, תכליתלפי

 אלה כל על כי "ודע אמר זה ועל דרכיה בכל התיכונה הנקודה להיותצריכה
 בעדך' טוב אז עיניך, לנגד ותשים זאת כשתדע רק כי במשפט", האלקיםיביאך

 זהו. אשר ומדרגתך, לכחותיך בהתאמה לבך, בדרכי ולהלך לבך ולהטיבלשמח

 מכאן הרע יצר דברי כאן "עד : )מ"ג( שבת בגמ' דאמר" וזהו דרכך.מעגל
 היצה"ר. מדברי הוא וגו'" בחור "שמת הכתוב ראשית כי טוב", יצר דבריואילך
 לשמז? טוב הוא כן לזה, מוסיף הטוב היצר אבל  תפקידו, הדורשומהטבע
 ורק אך אבל והשחרות, הבחרות בימי האדם לטבע הדרוש כפי לב,ולהיטיב
 שתשיש דהיינו במשפט, האלקים יביאך אלה כל על כי תמית ותזכרכשתדע

 וכסו ודרכיך מעשיך מעגל את לך תראה והיא לרגלך נר האמת נקודתאת
שבארנו.
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