
 ףשעור

 *( דעהו דרכירבכל
 פ"ב( )אבות שם'ם" לשט יהיו מעשיך"וכל

 דרכינו נחפשה חטאיו. על גבר חי אדם יתאונן "מה אומר אחדכתוב
 עד ישראל "שובה אומר אחד וכתוב ל"ט( ג' )איכה ה'" עד ונשובהינחקורה

 ב'(. י"ר )הושע בעונך" כשלת כי אלקיךאו"
 דרכינו נחפשה אמר שירמי' שביניהם, ההפרש על להתבונןוצם
 לחפש הוא צריך בתשובה, להזור האדם יוכל למען כי מזה, שנראה'ונחקורה,

 האדם נזקק שאין משמע, בהושע הכתוב ומדברי עונותיה אחרי ולחקורוחרכיו
 מיד, לשוב ועליו חטא "י כי זהו על ולהוכח עונותיו על לעמוד כדי זה,לכל

 בעונך". כי-כבמוכשלת ה' עד ישראל "שובה שאמר:יכמן
 שמלאי רן "דרש עוב( ל' )דף המפלת פ' נדה בגמ' מאמר עודנקדים

 ומה כו' אותה שמשביעיו עד משם יוצא ואינו כו' אמו במעי דומה הולדימה

 כולו העולס כל ואפי' רשע תהי ואל צדיק תהי אותה שמשביעין השבועה"יא
 עי"ש. כרשע", בעיניך היה אתה צדיק לך.אומרים

 לנו מובן אין הראשונה ההשקפה לפי כי אלו, חז"ל בדברי לדקדקויש
 למצא יש אמנם כרשע. בעיניו יהה שלעולם האדט את להשביע אפשראיך

 עצמו את ויחנך כן שיחשוב לאדם לו טוב כי המדות, לשפור מזה תועלתאיזו

 ושפל עניו להיות ובמעשיו במחשבתו עצמו את ירגיל ועי"ז המחשבה,בזו
 אותו משביעין ולמה בעולמו האדם מחובות אתר פרט רק זהו הלא אבל'רוח.
 כמובן הוא אמו במעי אותו שמשביעין השבועה ענין הלא ? זו מדה על.דוקא

 שבשפור אפשר ואיך תבל, עלי ותעודתו בעולמו חובתו כלל על לולהראות

 ימי כל ועבודתו שאיפתו עיקר תלוי יה" נפשה ממדות אחת שהיא זהכמהה
שייה

 ובחפצנו תבל, ברואי לשאר האדם בין שנמצא ההפרש עלבהתבוננו
 מין נתיחד שבו העיקרי וההבדל האדם, עלוי של הנכונה ההגדרה אתלמצא

 בסדור היתרה והסתגלותו בשכלו ההבחנה עיקר אין כי נמצא מזולתו,וכאנושי

 הי"זל רוגש חי ש. ר' ע"י גי"ק מתוך ונעבד תרס"ו שובה בשבת נאמר*(

קח
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 דעתשעזריקיח

 להשתכנן מיוחדת, והכשרה שכל יש הברואים לכל באמת כי עוגניו,כל
 רואים ידועים שבפרטים אלא עוד ולא להם, הדרוש לכל נפלאותבתחבולות

 הנמלים וכמו לאדם, לו שיש ממה יותר מעשה כשרון ברואים בכמהאנו
 שבמין ואף י מצוין ומשטר נפלאה והנהגה מנשלה סרר להם שישרהדבורים,
 מבשאר יותר הרבה המלמות צד על ומשוכללים מפותחים עניניו כלהאדם

 עיקרי. הבדל ולא האדם במעלות מדרגה רק הוא זה הלא אבלהברואים,
 האפשרות לו ונתנה הכח בו שהוטבע מצינו האנושי במיןאמנם,

 שבאותו בעולם, נברא ואין וערך, שעור לאין עד מעלה ~עלה ולעלותלהתפתח
 אדם בשם כי האדם, במין כמו לחבירה אחל בין רב כה מרחק יהיי עצמומין
 ~~צר פה אל ופה הקדש רוח למדרגת שהגיע בה אלקים רות אשר אישיקרא
 שלא מה הינפלות; בתכלית ושפל גס שהוא מי גם נכלל זה ובשם אלקים,עם

 רע אבל דבר, באיזה ולחנכם קצת לסגלם שיש אף כי הברואים, בכל כןנמצא
 אלם, בבני הנמצא הנפלא הכח זה גם אולם מאד, ומצומצמת מוגבלתבמדה
 בזה לא אבל הברואים, יתר כל לעומת בו, אור המצוין מהעלף תולדה רקשוא
 . מהם. ויבדליתיהד

( 

 נראה הברואים מכל מובדל להיות האדם יתפחד שבו ההפרשועיקר
 שיש והתשוקה וההרגש מהשכל ידיעה להם אין הנבראים שכל בזה,שהוא
 ומעשיהם תקבולותיהם כל בקרבם; המתרחש כל אלא בהם, מבחינים ואינםלהם

 פעולתם, :את המכריע הוא רצונם לא מכונה, ידי על כמו ידיהם עלמתבצעים
 ידיעה שום להם ואין כן לעשות מכריחם בהם, הוטבע אשר טבעי, כוחאלא
 כל ורגש, תשוקה כל האדם: כן לא בקרבם. ומתרחש המתחולל מכל~הכרה
 שכל כעין אהלו רנולד מתהוה רגע באותו מיד בו, המתעוררים ותחבולהשכל
 שנתהוה מה היהרעת עצמה, בפני עליונה ידיעה בקרבו ומתעוררתנפרד,

 ודנה תחבולותיו את מבקרת ומחשבותיה תשוקותיו את מבהנת אצלו,ונתעורר
 על לב ישים יא אשר במרוצתה שוטף כסוס האדמ יהי' לא רק ואלעליהם,
 כל על מושלת מהותו, כל את מאירה הנפרדת ידיעתו אז ומדבבותיהדרכיו
 בה. ילך אשר הדרך את לו ומראהמעשיו

 היא מעוררת באדם, כשנמצאת בקרבה מהנעשה העליונה הידיעהוהנה
 נכון אם דבר כל על לשפוטאותו

 הוא-
 לחדול, או להעשות הוא ראוי ואם

 ומיד בראשונה, בו שנולד הכה את ומנהגת מפלסת הידיעה שזוונמצא
 הנפרדת, הידיעה זו את גם המרגימה ידיעה בו מתעוררת זה ידיעהכשמבחין
 על מויולת וידיעא. הכרה וכל עלי'. היא מושלת וגם שופטת גבה, על היאעולה

 - סוף. בלי עד הוא וכן כרצונות למנהיגתה לההקודמת

 חי, כל על המדבר לאדם לו שיש המיוחד העלויזדי
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 ולראות מצבו מעל להתרומם היכולת לאדם לו הנותן זה, עלוי ע"יוהנה
 ולשפוט ידו על הנעשה כל את ולבקר להבחין בקרבו, המתרעש כלאת

 היצר. וכפית הבחירה כח סוד גם תלוי העלוי בזה -עליהם
 רב "אמר : ע"ב( מ"ז דף )בב"ב הגמי דברי לנו יוארו אלו דברינו פיועל

 הוה לא דאניס לאו אי איניש דמזבין כל מ"ט זכיני, זביניה וזבין תליוהוהונא
 דאחריני, מאונסא דנפשיה אונסא שאני בעלמא זביני, זביניה הכי ואפילומזבין
 הא לרצונו, ת"ל בע"כ יכול אותה שכומין מלמד אותו 'יקריב כדתניא,אלא
 דתיהוי ליה דניחא התם שאני ודלמא אני, רוצה שיאמר עד אותו כרפיוכיצוע
 שיאמה עד אותו כופין נשים, בגיטי אומר אתה וכן מסיפא, אלא כפרה,לה
 חכמים". דברי לשמוע דמצוה התם שאני ודלמא אני,רוצה

 שכופין נותן שהדין "מי : ז"ל כתב ה"כ גירושין מהי פר"בוהרמב"ם
 זמן ובכל מקום בכל ישראל של בי=ד לגרש, רצה ולא אשתו את לגרשאואו
 מה עשה לו ואמרו עכו"ם הכוהו אם וכן כו', אני רוצה שיאמר עד אותומכין

 אנוס הוא שהרי זה, גט בטל לא ולמה כו', כשר ה"ז כר לך אומריםשישראל
 ונדחק שנלחץ למי אלא אנוס, אומרים שאין ישראל, ביד או עכו"ם בידבין

 ער או שמכר עד שהוכה מי כגון התורה, מן בו מחויב שאינו דבר,לעשות
 עד והוכה עברה לעשות או מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו מי אבלשנתן,
 זה אין לעשותה האסור מדבר שנתרחק עד או לעשותו, שחייב דברשעשה
 לגרש, רוצה שאינו זה לפיכך הרעה, בדעתו עצמו אנס הוא אלא ממנאאנוס
 מך ולהתרחק המצות כל לעשרת הוא ורוצה מישראל להיות רוצה שהואמאחר

 אנין רוצה ואומר יצרו שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו, הוא ויצרוהעבירות
 מטעם עלה אחינן הממקנא לפי דגם מדבריו משמע עכ"ל. לרצונו". גרשכבר

 4( הכמים. דברי לשמועדמצוה

 רצונו דבעינן דכיון פשוטם, כמי באור להם אין הרמב"ם דבריוהנה
 רצונר נגד אני" "רוצה שבאמירת אפשר איך לגרש, או קרבן להקריבודעתו
 להקריב שלא היא הרעה שדעתו יודעים שאנו אע"פ לרצונו, תשוב שיהאיועיל
 לגרש.ולא

 ורוצת הרמב"ם דברי מביא פ"א תשובה בהלכות הקטנה בידוהנה
 התהלת כאן יש כבר הרי אני, רוצה שאומר דמכיון שם, דרכו עפ"ילבארם
 מ"מ כלל, עמו בל שלבבו ואף אני, רוצה לאמר יצרו שכופה מכיון מה,רצון

 וזביך דתליוהו הונא כרב דקי"ל דלפ"מ הרמב"ם דברי על להעיר שיש ומה*(
 אילימא, ד"ה ע"א ע"ת דף שם התוס' וכמש"כ זה לטעם עוד זקוקים אנו אין זביגיזביניה
 שם, לח"משי'
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 ברצון וסופו תחילתו והרי מישראל, להיות היא האמתי רצונו נקודת אף:הרי
 בהגיון דבנה הרמבימ, נח כו ,ה בדרך לבאר קשה אבל לרצונו: נחשב זה,והרי

 שאמיהה, אפשר ואיך רצוה יקרא שלזה לאמר זה דבר נמצא לאהאמתי
 הגמורה. והסכטתו וצונו כביטוי נחשבת תהי' כזו:מוכרחת

 יבוארו ובזה הקודמים, דירינו יסוד .על הגמ' סוגית לפרום נראהולכל
 נימא אי בזה, היא הגמ' של וסריא השקלא כל דהנה הרמב"ם: דברי.גם

 הרי מ"מ יזוזי, אונסא אגב למכיו; אניס כשהוא שרוצה שאע"ג וזכין:2תליוהו
 אנוס ה" אלמלא כי בה תרצה לא הרצון, יזה היודעת שבה העליונה.הידיעה
 אלא לזה, הסימה פנימה נפשו בקרב נמצא לא ובאמת זה חפ?.במכ?רה:איננו
 יצתן בו שנמצא כיון דלמא או לרצונו השיב לא ולכן לרצות הואמוכרח
 ולא המכירה חצות לפעול כזה רצון בהבעת גם די הדבר, את לעשות:בפועל
 הראשון הרצון יל השופט המהליט, הרצון הפנימי, הרצון שירצה דוקאבעינן

-.
 רצון מהני דשם מגט, רא-ה. הגמי ומביאה בפועל. המסכים הרצון היינו

 הוא ורוצה לגרש הוא הפנימי הרצון אדרבה : הנכף דחי ושפיר כפיה,-ע"י
 לנו אין ולכן יצרה. את לכפות יכול שאינו ורק - לגרש הרצון בושימצא
 גם דיהני נימא האם היצר, רצון על בכפי' דסגי מצינו ראם מזה, ראי'ילהביא
 הרצון הכא הלא כי האדם, של ועליון פנימי היותר פט הש, השכל עליכפי'

 הידיעות כל סוף עד עליו גם העליון והשופט המוכרח הרצון זה על'השופט
 גם שיפעול אפשר כן ועל הזה הרצון את לנכון מוצאים האדם בנפש'למעלה
 מוכרה. הוא בפועל הרצוןאם

 שנדחק למי אלא אנוס אומרים "שאין הרמב"ם דברי לנו מבואייםובזה
 הפנימית והידיעה הרצון גם שאז - התורה' מן מחויב.בו שאינו דבר'לעשות
 שיחשב מספיק אינו וזה לרצות, הוא מוכרה בפועל ורק לזה מסכימים:אינם
 כף הרע" יצרו שתקפו מי "אבל נ- האדם של ורצונו דעתו כהבעת כזה.מעשה
 יצרו ורק בפועל, המוכרח לרצון מסכים ועליון פנימי היותר הרצון גםשאז
 שהוכה כיון לכן מעכבון הפנימי, רצונו אחרי מלכת להכניעו יכול שאינו'החב
 אז בפועל, הרצון עם נתאחד הפנימי ורצונו אני רוצה ואמר יצרו שתשש.עד
 לרצונה מגרש כבר נקרא שזה לומר ונוכל האדם רצון גם זה על:4ש

 בחנה ע"ב ל"א דף ברכות הגמ' דברי להבין נוכל מה-שנתבארועפ"י
 הקודש רוח ולא זה בדבר אתה אדון לא - אדוני" לא "ותאמר לעלי.שאמרה

 אתה אדון "לא דברה כונת להבין וצריך זה, בדבר חושדני שאתה עליך, שורה.
 אותה שחשד החשד כי זה,. במבטא להפגיש רצתה שחנה והנראה, זה'..בדבר
 למראה באדם המתעורר הראשון, ההרגש אחרי והלך והנמשך מפני רקהוא
 ורשמיו ברגשותיו לשלוט שעה, באותה ע__,ו על אדון ה" ואלו'עינינו
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 ללב, אלא לעינים, רואה ,היה ולא המבהן בכור אותם מביא היה"ראשונים,
 להכיר יוכל ידיהם שעל וסימנים דרכים הרבה לו יש הלא כעלי גדול אדםכי

 שעוררה הם דברים ושני לפניו. רוח קשת אשה שאמנם האמת, אתילראות
 כי עליך", שורה הקדש רוח "ולא זה בדבר אתה" אדון "לא עליהם, חגהאותו
 וגם מצבה, את ברוה"ק יודע ה" הלא עתה, עליו שורה הקדש רוח היתהאלו
 לפלס שעה, באותה עצמו על ומשגיח אדון היה שאם זה", בדבר הוא אדון."לא

 ולא החכמה מצד נכונה מסקנה לידי לבא לו הה אז רשמיה את שכלובמאזני
 דבר שיעשה כעלי, גדול אדם על היא נוראה בקורת ובאמת בה. חושד""
 יוכל ושלא בסביבתה עיניו,.והנעשה למראה מהמתרחש נכון אל, שירגישמבלי

 לא. או ונכונים הם ראוים אם רשמיו תוצאות על לשפוט במחשבתולהתעמק
 ותורה מצוה "נר כי הפי על ע"א כ"א דף סוטה הגמ' דברי לנוויוארו

 ואפלה, לילה באישון מהלך שה" לאדם משל מוסר", תוכחות חיים ודרךאור
 ואינו הליסטים ומן רעה ועי' הברקנים ומן הפחחים ומן הקוצים מןומתירא
 ומן הקוצים מן ניצל אוון של אבוקה לו נזדמנה מהלך, דרך באיזהיודע

 יודע ואינו הליסטים ומן רעה מחיה מתירא ועדיף הברקנים, ומן"פחחים
 ועדיין הליסטים ומן רעה מחיה ניצל השחר עמוד שעלה כיון מהלך, דרךבאיזה
 מכולמע, ניצל דרכים לפרשת "הגיע מהלך, דרך באיזה יודעאינו

 כמו היא בפרט התורה ממצוות מצוה כל דהנה נראה, הגמ' דבריבאור
 התוה"ק לולא כי לנפשו, שמזיק מה על לו ולהורות לאדם לו להאיר שניתןנר,
 נדע לא הלא כי מפסידה, ומה הנפש בעד טוב מה מאומה, יודעים היינו'לא

 "מפסידים מהדברים האדם ניצול ושמירתן המצות קיום ע"י רק ולכןטבעה.

-
 מסמנות הדרך, את לו מאירות המצלת כי - הברקנים ומן הכחתים מן
 פרושה דרכו על אחר ובמקום קוון נמצא הולך שהוא זה שבמקום להומראות
 הידיעה אמנם מהם. נפשו את ולשמור להזהר הוא יודע ועי"ז לרגליו,רשת
 יסיתהו היצר אם להצילו, לו תספיק תמיד לא לו המזיק הדבר אדותלבדה
 יצרו, נגד לעמוד הכח לו אין זאת בכל בזה, שיוזק יודע שהאדם אף כ"יזה,
 מליצת באור וזהו אחריה ימשך הפנימית והכרתו רצונו ולמרות יפילהוטבעו
 האדם על המתנפלים  ~יסטיט, רעות לחיות  היצר המשכת אופן שהמשילו.חז"ל,
 כן וכמו מהם, להצילו תספיק לא לבדה והידיעה היד, בחזקת ולוקתים באיםאו

 רצונו למרות קונה דעת ועל דעתו על אותו מעבירים שבאדם הרעיםהכחות
 התורה אור אז נשמתה את מאירה והיא תורה הלומד אבל " האמתי'והרגשו
 לכוף ומלמדהו היצר כח את מחליש ידיעתה את ומהזק מכונן מחייתההסגוליי
 לו בראתי יצה"ר "בראתי : ז"ל וכאמרם אחריה להמשך ולא טבעו כהיאת

 תבליף.מעוה
 נפש של תוכה להיך והודר מזהיר התורה של העלית הפצי
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 דעתשעוריהכב

 מקום ואין מפניו, נדחה שהחושך *ד הנפש פנות כל את מאיר הוא ומשםהאדם
 מך גם ניצול הוא ובזה התורה, אור מפני מעמד ולהחזיק שם להתקייםלהרע
 : האור. מפני הבורחים והליסטים הרעותהחיות

 כי דרכו, על ואורבת לו צפויי סכנה עדיין כי לדעת, לאדם ישלואמנם
 מפני גלויה, בדרך לו יובל לא ואם הם, רבים האדם נשמת את לצוד היצרדרכי
 נפשו. את ולצוד עליו להתנפל במסתרים, עליו יארוב אז ממנו, להזהרשיודע

 שנמצאת הבהירה הידיעה מפני ביצה"ר לשלוט הכח לו שיש אף הנהכי
 במקום רק לו יועיל זה אבל התורה, ודעת המצות קיום מכח הבאההנשמתה
 וינצל, עליו יתגבר התורה בכח שאז - הבור או הקוץ - עבירה לפניושרואה
 האדם נפש את לפתל הרעות ומזימותיו בתחבולותיו היצר ביד כח ישאבל
 לסור עי"ז ומכשילו מצוה שהיא עבירה על לדיבוב ורגשותיו, דעתו אתולסבך).

 האדם יחשב או ורק מהלך". הוא דרך באיזה יודע אינו "ועדיין התורהמדרך
 ומסובב, סבה בדרך ומחשבותיו "רגשותיו כל את בפלס וישקול דרכיואת

 דרכים* ל"פישת מחשבותיו ושורש למקור שיגיע עד שעלי', לידיעהמידיעה
 נוצרר מאין ידע אז וישתלשלו, יפרדו ומשם עשתונותיו נולדים ששםשלו,

 בת ואיזה הניעם רגש איזה פעולותיו, של מחצבתם מקור ואיזהמחשבותיו
 דרכר לתכלית ויבא מכולם ניצול הוא והמצוה התורה הארת וע"יהכריעם,
בשלום.

 בכל מאד, נשאה למדרגה לעלות יכה שכבר האדמ אף כי לרעת,ועלינו
 להיות ועליו זה, במצבו להשאר לו יעלה כי בטול, להיות יכול אינו עדייןזאת
 יעמוד ולא בדרכיו יתבונן לא ואם היצר, ברשת יפול שלא תמיד, ידואגמיצר
 להם שההמשכה העוה"ז, וחשדות מטבע אחרי להמשך שלא המשמר, עלתמיד
 היצר. בפה וליפול להכשל מאד הוא עלול גדול, היותר באדם גםנמצאת

 ריב"ז "וכשחלה : ע"ב( כ"ח )דף ברכות הגמי דברי בזה לנוויתפרשו
 2ר : תלמידיו לו. אמרו לבבהת. התחיל אותם שראה כיון לבקרו, תלמידיונכנסו
 לפני אילו להם אמר בוכה. אתה מה מפני החזק, פטיש הימיני, עמודמהראל,
 הייתי ואעפי"כ וכו', בקבר ומחר כאן שהיום אותי מוליכין היו בו"דמלך
 לעלקם וקים חי שהוא הקב"ה, ממ"ה לפני אותי שמוליכים עכשיובוכה,

 איסור איסורו אוסרני ואם עולם כעס כעסו עלי כועס שאם עולמים,ולעולמי
 לשחדו ולא בדברים לפייסו יכול ואיני עולם מיתת מיתתו ממיתני ואםתולם
 גיהנום של ואתת עדן גן של אתת דרכים, שני לפני שיש אלא עווי ולאבממון
 צ" אבכה ולא אותי, מוליכין באיזו יררעואיני

 גם הלא כי עוד", "ולא לבסות שאמר למה באור שוס אין לכאורהוהנה
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קכג דעהו דרכיךבכל

 אחת דרך רק לפניו היי לא שאם ומובן פחדה זה הי' הראשוניםבדבריו
 הי' אילו כן וכמו בוכה. היי ולא לירא סמה לו הי' לא שאז עדן, לגןהמובילה
 דרכים שני יש אם לדאוג, לו מה לג'ע שהוא אותה מוליכין דרך באיזהיודע
 בו. הולך שהוא בדרכו בטוח הוא הלא אדם, כללפני

 שנאמרו ריב"ז, דברי ביאור בתוספות שפיר לפרים יש דברינוולפי
 לו שיש אף האדם, הנה כי לאמתתם, הנפש כחות ושקול בידיעה נפלא,בהגיון
 גיהנום) ושל עדן גן של - דרכים שני שיש כלליתידיעה

 לו אפשר אי וכי -
 ולדאוג, לפחוד שעליו הוא מכיר זה ומפני החיים, מדרך יטה שלא בטוהלהיות

 מ"מ במשפט, יקום לא ושמא הקב"ה ממיה לפני למשפט אותו מוליכין הלאכי
 האורבת הסכנה על כללית אזהרה בתור רק עיניו לנגד עומדת הזאתהידיעה
 מקום לו 4ש עדיין כי לה תספיק לא לבד זר ידיעה ברם, דרכו. עללאדם

 דרכיו הרי בהיים, ומטרתו הנהגתו כלליות שלפי בנפשו, ולשערלהתנחם
 בנבכי האדם יתעמק אילו אבל עדן, לגן אותו ומובילות הן ישרותופעולותיו

 תוכם לתוך יחתור שעלי', לידיעה ומידיעה למחשבה ממחשבה ויעלהנפשו
 והפעולות תפרדנה שהמחשבות למקום דרכים, לפרשת ויגיע נפשו מסתרישל

 מחשבתה במקור גם כי לפניו, דרכים שני כי מוצא, ה" יתבונן, ומשםתסתעמנה
 חיות והן העוה"ז לעניני והחמדות התשוקות מתרקמות פנימה נפשובמהות
 לזמר שולל, נפשו את ולהוליך להתנחם במה לו היה לא הלא ואז בהופועלות
 נפשי. עליךשלום

 שני לפני שיש אלא עוד "ולא ואמר: יוחנן ר' שהוסיף מהתהי
 לידיעה מידיעה נפשו בהלך שהתעמק שאחרי היינו דיקא, י נ פ ל -דרכים"

 שני את שם מצא - שלו הדרכים לפרשת - מגיע מהשבתו שכח מקוםעד
 הכהות ההפגשות בו נמצאה שעדיין היינה 11 מ צ ע ב 1 ב לפניו,הדרכים

 הכי אף בפעולותיה תמיד מתערבות והן עוה"ז לעניני ההמדותוהתעוררות
 כחס גדל כמה עד ולהתבונן לדעת יכול שאינו בעצמה ושער וקדושות,רפות
 יתגבר. מהם ומי אותו מוליכים דרך ובאיזהאצלו

 בי  לו, הצפוי' עולט מיתת מסכנת וליבהל לחרוד האדם על מאדומה
 ועבודתו מטרתו וכל' התורה בהרבצת עסוק ה" הייו ימי שכל ריב"ז, אףהלא

 אותה מוליכין דרך באיזה ידע לא זאת בכל יתברך, שמו לקדוש רק היונתונות
 עדן, וגן התיימ בדרך הולך שהוא שידמה ומסבכה מטעהו היצר לפעמיםכי

 האדם נזדכך שלא זמן כל כי שאול, לדרכי ויכריעהו ידיההו באמת אשרבעוד
 שנמצא ממה הרע תערובת מעשיו בכל יש עוה"ז, מעניני לגמרי נקילהיות
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 דעת שעורי'קכד

 אותר ומוליך בו נוצח כה איזה להבהיז יוכל תמיד ולא פנימה נכשובמזג
 1 ? אבתרי" נענה מה ואנן *(,אחריל

 חסרון איזה שכשמוצאים האנכיים, אותם פני על להוכיח יש מזהוהנה
 גם כי להבינו יחפצו שלא או וישכחו גדלותו את זה משוט יכחישו גדול,באדם
 מקום בו ויש היצר כה גדול אצלו גם כי ולטעות, לשגות יכול גדולאדם

 גם גמורה שלמות אין בחומר; מלובש שהוא זמן כל כי .*(, הכחותלהתנקשות
 דברים בו ויראו כח איזה יכריע בו וגגם ועלול אפשר ולכן גדול, הכילאדם
 כן. לאאשר

 דבר עושה שמים ירא שכשאדם ולהתפלא, להשתומם יש יותרועוד
 ונכונים, ישרים לבלתי לעולם שנראים בדברים זו למטרה ומשתמש שמיםלשם

 הלא כי עליהם, הגדולה התימה ימן חיים, לבולעו ממש ורוצים ע"זמתרעמים
 אחרי למלאות נוגע וכשהדבר כלל, מגונה זה אין כסל, דרכם לפיאצלם,
 אין ולבם ושקר ערמה אמצעי מיני בכל הם משתמשים הרע לבםופרירות
 ויתקצפו יתרגזו אז שמים לשם ונעשה נוגע כשהדבר ורק כלל. ע"זשוהה
 ג"כ זהו שמים. שם המחללים היראים על מרה ולצעוק כביכול עלבונולתבוע
 ולהוליכו שבשמים מאביו אחורנית האדם לב את להסב היצר מנפתוליאחד
 הוא. דרכו על יתבונן שלאוגולל,

 דעת מאנו במרמה מרמה בתוך "שבתך הפסוק כונת עליהםוהמלצתי
 הרשעים כי שהוא, *** צחות בדרך הבאור לי נראה ט( )ירמ" ה'" נאוםאותי

 יגיע כשהדבר אבל פה, פוצה ואין ונבלה עול דבר בל עושים הםבעסקיהם

 המקוט כיכנע דהנה באור, בהרחבת זה ענף נתפרש אחר במקום : ה ה ג ה*(
 חורבן על נבנה העולט ישוב כי העוה"ב, מעניני יחרב העוה"ז עניני בלבוכתופסים
 במדה ובה ע"א(, ו' )מגילה ירושלם של מחורבנה אלא צור נתמלאה ולאהשכל

 לעניי מקום לו יחסר מדה באותה האדם, של בלבו מקום הזה העולם תאויוכתופסת
 תורה דברי על מתפלל שאדם עד ז"ל ובמאמרם הלבבות בחובת וכמבואר"עוה('ב.
 פכ"ו )תנד"א מעי, בתוך יכנסו שלא ושת" אכילה על יתפלל מעיו בתוךוייכנסו
 י"ג(. פ' בממ"י~הובא

 מרגיש שאני : כלומר דרכים שני י 2 פ ל שיש אלא עוד, ולא שאמר מהוזהו
 כשיתעמק כי דרכים. שני לפני שיש חומריות, וחמרות תשוקות כי שנמצא במהנעצמי
 במדה ~הבין הדרכים שגי 1 מ צ ע ב למצא יוכל נפש, עמקי בתוך ויתבונןהאדם
 "חיים", וכשעו"ד לי" לכהנו "לקדשו בשעו"ד עוד ועיין הבא. עולם בן הוא אםידועה

 הימנו", גדול יצרו מהבירו הגדול "כל שעו"ד עיין**(
 המור. שמן בספר אח"כ מצאתי זה כעין***(
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קנם? דעהו דרכיךבכל

 חזאמם ביותר, הדעה לנקיי הם נעשים אז וכדומה, תורה והפצת ה'ליראת
 להחזיקה,. או להרחיבה כדי כאלה, באמצעים להשתמש שלא התורה,לכבוד
 כשרואים היראים, על ובטענות בטרוניא הם ובאים אותי* דעת מאנו"במרמה
 שמים, לשם דעותיו בעד היחם קנאי שהוא או ערמה, בדרכי ישתמש מהםשמי
 שנוגע מה ובכל הם לדעותיהם ומקנאים מתלהטים הם שעה באותה כיאף

 *(. עז וביתר צואת ביתר ולהונםלכבודם
 המוטלת האחריות היא רבה מה ולהוכח ללמוד עלינו שהבאנו מהמכל

 ושיעבוד מעמד להחרק שיוכל כדי לו דרושה הכחות התאמצות וכמה האדםעל
 מרחק מגיע כמה עד בראותנו להתעורר עלינו יותר עוד אך כראוי. בוראואת

 ית'. לאהבתו להתמסר האדם מחויב מדה ובאיזו להשי"תהעבודה
 להריגה ר"ע את שהוציאו "בשעה : ע"ב ס"א דף ברכות בגמ'מצינו

 עליו מקבל והיה ברזל של במסרקות בשרו את סורקים והיו היה ק"שזמן
 ימי כל : להם אמר ? כאן עד רבינו : תלמידיו לו אמרו שמים. מלכותעול
 מתי אמרתי נשמתך, את נוטל אפי' נפשך", "בכל זה פסוק על מצטערהייתי
 עד באחד מאריך היה אקיימנו? לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנה לידייבא

 באחד נשמתושיצתה
 אם היתה התלמידים ששאלת לכאורה נראה הדברים, שלמפשוטן

 תוהי נמצא, שהוא המצב באותו השם קדוש על נפשו את למסור הואמחויב
 היא השם קדוש מצות הלא כי בזה, מסופקים היו שתלמידיו לומר גדולהתימה
 עליה להריגה נפשם את למסור מחויבים וכולם עליה נצטוו ישראל שכלמצוה
 אפשר ואיך כ"ב( )ויקרא ישראלי בני בתוך "ונקדשתי הוא מלאומקרא

 שכל לידה שבאה המצוה לקיים בכחו יה" אם ברבם, יסתפקו א"עשתלמידי
 קוש שזמן ז"ל באמרם המכוון הוא מה לפ"ז קשה וגם בה. מחויביםישראל
 ה'4 קדוש על נפשו מסירות עם לזה יש ויחס ענין איזההיה,

 והחזקתה, התורה כבוד בשביל מדמה אמצעי ""ו להכשיר רבינו כוונת איז*(

 "לקדשו בשעו"ד וז"ל במאמריו. מקומות בהרבה כמבואר זה נגד לחם רבינו אדרבהכי
 מן שינק סמה רק  הוא בעולט השולט והטומאה הרע כח כל באמת "כי : לי"לכהנו
 הקדושה, במקום לשקר מקום מניחים כי רע, מאד מה ולכן הק/ בספרים כמבוארהטוב,

 התכליות לפי ולכו כהו.  מתחזק ועי"ז מהקדושה כחו לשאוב מקום לרע לו יש זה ע"יכי
 יותץ הפסד שמביא אפשר שקר ורכי על הבנוי קדוש ענין העולם, בבניןהאמתית
 רבינו הליץ כאן אד הרע. כחות את ומחזק בעולם השקר את מפיץ הוא באשףמשכר,
 וגם ע"ז, להשתומם שאין כדת, לא אשר בהנהגה נכשלים במקרה שלפעמים מהעל

 ביראי תהלה השמים הם והם שקר בדרכי הולכים הם שבעצמם האנשים, חתהאשים
 )המערבת( ונכוחים. נקיים בהם משתמשים שרם האמצעים שאין מומין, בם בהפרם4ף
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 , דעתשעורי .תכו

 שם 'שאמרו מה על קאי הגמי לנו שמביאה שהעובדא לבאה'והנראה
 בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם אומר אליעזר ר "תניא : ~ברייתאלמעלה
 בכל נאמר לכך מממונה עליו תביב שגופו אדם לך יזע אם אלא כו',מאדך
 ר' מאדך, בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואםנפשך,
 נפשך". את נוטל אפי' נפשך, בכל אומרעקיבא

 גם הלא אליעזר, ר' דברי על והוסיף ר"ע כאן חידש מה להביןוקשה
 נפשך. את נוטל שאפי' כדבריו; הוא הפי'ירפא

 ובמסירות הבורא עבודת במדרגת בחינות שתי מצינו דהנה לבאר,ויש
 כשיבא כי במעלה; הפחותה והיא הראשונה הבחינה שמו.ית', קדוש עלהנפש
 משלומי אחד כל בודאי אז יעבור, לא אם ליהרג הוא ועומד נסיון לידיהאדם
 זו מדרגה יעבור. ולא ויהרג שמים שם ויקדש בזה יפקפק לא ישראלאמוני
 ה, באהבת ונשאה עליונה יותר בחינה עוד יש אבל בערך, כ"כ, גדולהאיננה

 כל ואהבתו, ית' ה' לעבודת רק תמיד נתונה תהי' האדם של שנפשו :והיא
 יתברך, שמו קדושת - אחת מטרה סביב מרוכזים יהיו והרגשיומחשבותיו
 כזה במדה מהותו כל את ולהקיף האדם של תוכו לתוך לחדור צריכה זוימגמה
 יתברךן דבקותו  בלעדי אחרת, ולשאיפה זר רעיון לשום מקום השאר בליעד
 אלא רגע, באותו נפשו את למסור רק לא עליו נפשה את שנוטלים בשעהואף
 ולא להתרפות ולא הדרושה וכונה באהבה בוראו לעבודת מסור אז להיותגם
 רק נתונות מקודם כמו להיות צריכות ופעולותיו תנועותיו וכל כלל, ממנהלזוז

 במדה ית' לדבקותו תשתוקקנה ונשמתו רוחו נפשה ואדרבה אתת,למטרה
 אחר וענין דבר שום ירגיש ולא העוה"ז עניני כל אצלו יתבטלו אשר עדכזו

 עצמו את לחנך האדם יוכל ידו על אשר והדרך בה/ ודבקותו אהבתומרוב
 לאבות' כהקדמתו הרמב"ם לנו מבאר כזו, עליונה מדרגה לבחינת ולבאלהתרגל

 דר"ל שמים", לשם יהיו מעשיך "וכל : חז"ל מאמר את בפרשו המישי()פ'
 יעשה ולא לבד יתברך ה' ידיעת תכליתם וישים בולם נפשו כחותשישמש
 מביא ההוא הדבר או ההוא שהפועל אלא דבר ידבר ולא גדול, או קטןמעשה
 אליו שנכוין ית' ממנו בקש אשר וזהו וכו' מעלה אל שמביא למה אולמעלה
 בכל ר"ל מאדך, ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת :באמרו
 ה' לאהבת והוא אחת -תכלית ממנה הלק כל תכלית שתעשה נפשך,חלקי

 ה', בעבודת העליונה הבחינה להשגת המובילה הדרך היא זאת אכן,יתברך".

 לעיל.כדברינו
 לאדם לו אפשר דאי סובר ו"'א וע"ע, ר"א נחלקו הבחינות,הללוובשתי

 עד הגוף, כל.עניני )אצלו שיתבטלו כזו, מדרגה לידי להגיות בגוף היותו זמןכל
 שנוטלים בשעה א46 מאהלה,. בוראו את לעבוד ויוכל כלל מהם ירגיששלא
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קכז דעהו דרכיךבכל

 עו? האדם שימצא רק היתה נפשך" "בכל התורה דרישת ולכן נשמתהאת
 מדרגה גלה ר"ע אבל לזה. כשיבא למיתה גופו את למסור בקרבווגבורה
 נפלאה למעלה להתנשא לאדם לו אפשר כי ומצא, בנפשו הסתכל עליונה,יותר
 את לאהוב גם אלא ה', ואהבת קדושת על נפשו את למסור רק לא שיוכלכזו,
 כל כלפי היא כללית ודרישה נשמתו, את שנוטלים בשעה בו ולהדבקה'

 "בכל התורה כונת ר"ע דברי לפי ולכן זה מדה לידי לבא שישתלמוישראל,
 נשמתך. את שנוטל בשעה אפי' -בפשך"

 רבם שיטת את שידעו תלמידיו, כי התלמידים, שאלת את נביןומעתה
 רצו ברזל, של במסרקות בשרו את סורקין והיו להריגה מוצא אותווכשראו
 אפשר אם וגם כזו, בשעה לכויו עצמו את לדחוק האדם חייב אם ממנוללמוד
 גם ואם ית', לעבודתו רק להמסר נפש, של דכדוכה עד שהגיע כוה, במצבלו

 להסיח לו אפשר כאלו ונוראים מדכאים יסורים מתור הנשמה נטילתברגע
 כלל. מלבו תזוז שלא ה', לאהבת רק ולהפנות מהםדעתו

 אשר אחרי רק לע"ע אפשר ה" כזה נפש עילוי לידי להגיעאמנם
 באהבת תמיד והתלהב הרעיון בזה נפשו את הרגיל הייה ימי כל בזהנצטער

 לקיים ידו לאל הי' זו, במחשבה וההתמדה ההרגל ע"י ולכן מרובה, במדהה'
 זו. מצוה ה' אהבתמתוך

 מתי כוי זה פסוק על מצטער הייתי ימי כל ר'ע להם שהשיב מהוזהו
 בשלמותה זו מצוה לקיים באדם כח יש כי להוכיח, כדל ואקיימנו, לידייבא

 מדרגה לאיזה הוא ולהשתומם להתפלא והלא ? אקיימנה לא לידי שבאועכשיו
 המיתה, ברגע כאלו, נוראים יסורים שבשעת עד לעלות, לאדם אפשרנשאה
 חייו ימי בכל לכן, קודם גם באשר רק הי' וזה מלבה והאהבה הכונה תזוזלא

 ויראתו. השי"ת לאהבת ומסורה נתונה נפשוהיתה
 ר"ע ורק זוכה. אדם כל אין בשלמותיה זו עליונה בהינה לידילהגיע

 ואיזה בשלום. ויצא בשלום לפרדס שנכנס האחד שה" עד להתנשא יכולהי'
 שגם מזה, לקבל לנו אפשר זר עילאה דרגא ואצילות מרוממות וציורמושג

 גם אלא אליי, להגיע רק לא יכלה לא מאד, ונשאים גדולים שהיותלמידיו,
 אחו: במקום לחפש צריכים אנו אין הלא תלמידיו גדלות ואת כראוי,להבינה

 גדלה מה להבחין נוכל כאן", עד "רבנו משאלתם עצמה הספוק מזה הלאכי
 להתבונן צריך להבין לב לו שיש מי וכל נפשם הלך מגדל ולהתפעלמעלתם
 הי' ונכבד גדול ומה לחכמה, שאיפתם היתה ורחבה עמוקה מה מזה,וללמוד
 להם ה" וחביב מה'יקר לצייר נוכל הלא כי ה', ועבודת התורה למודאצלם
 נפשה ורוממות גדלותו את בהכירם אליו אהבתם גדלה ומה ר"ע,רבם

 ביסורים והמות, החיים בין לעיניהם מפרפר רבם את שרואים אלוותלמידים
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 דעתשעוריקכח

 יוצאת "קדושא ונשמתך ברזל, של במסרקות סורקים בשרו את ונוראים,קשים
 באותה,.שעה מעונינים אינם ואיננה מעט ועוד מהם מסתלק הואמגופה
 היתה ~מת ולדעת .לסכמה תשוקתם זו בשעה גם אלא לו, ולנוד לרבםלבכות
 רגשותיהם, כל את בקרבם השתיקה התשוקה שזו עד עזה,כה

 וכי
 השתדלותם

 שאפשר.ללמוד:באותה מה מה, עוד מרבם ללמוד רק מופנה היתהוהתאמצותם
 כמה .עד יודעים אינם ועדיין יאיננו הזלף כבה הוא רגע בין הלא כישעה,
 ובמנוחת טבעי ולכן.באופן ההלכה. את לקבוע דרוש והיאך הנפש כחותמגיעים
 היכול - כאן" עד "רבנו רבם את שאלו כזו עיונית לשאלה הדרושההנפש
 נשמתך את גיגותלים גזה,' במצב הדרושה בכונה שמים מלכות לקבלאתה
 נ"ע שהרי כהוגן, ה" שאלתם אופן כי והאות, ו כאלה נוראים יסוריםמתוך
 והלא בהלכה. תשובה להם השיב )כענין שאלתם ועל בלל, עליהם התרעםלא

 אצל  ור9 כזה, דבר.נורא לצייר כמונו לאנשים ילאה רעיון וכל לביבהל.כל.
 המהשבה גדלות כזה נורא ברגע להמצא אפשר הי' כמותם גדיליםאנשים
 הדעת. ובהירות ואמיצות הנפשומנוחת

 זו למדרגה הגיעו לא נ"ע, תלמידי כאלו, המעלה רמי האנשים גםוהנה
 ה' באחדות לכוין שיוכל כזו, נפשית למדרגה לבא אפשר כי להרגיש,שיוכלו
 ר"ע ורק נוראים, כה ביסורים הנשמה יציאת ברגע שמים מלכות עולולקבל
 נפרד ולא אלקיו ה' עם תמים שנעשה עד נשאה, כה היתה מעלתושמדת

 הלזו העליונה לבחינה הגיע הוא רק חייו, וגורלי מצביו בכל ממנובמחשבתו
 לנו שמספרת וזהו באחד. נשמתו יצאה האחרון ברגע שגם עד בה',בדבקות
 באחד. נשמתך שיצאה נ"ע אשריך ואמרה בת-קול יצתה זה אחר שמידהגמ',

 מדותיו ואמצו גדלו ומה יתברר ה' בעבודת ר"ע מדרגת ונפלאה רמהמה
 ז"א כשחלה : ע"א( )ק"א סנהדרין בגמ' דמצינו מהא גם אנו רואיםוהרגשיו
 וע"ע בוכין הן התחילו בעולם יש עזה חמה להן אמר לבקרה תלמידיונכנסו
 אמרו בוכים, אתם מה מפני וכי להן אמר משחק, אתה למה לו אמרומשחק,

 זמן כל משחק, אני לכך להן אמר נבכה, ולא בצער שרוי תורה ספר אפשרלו

 ואין מבאיש שמנו ואין לוקה פשתנו ואין מחמיץ יינו שאין רבי רואהשאני
 רבי רואה שאני ועכשיו עולמה רבי קבל ח"ו שמא אמרתי מדביש,דובשנו
 לו אמר כולה, התורה מן חיסרת? כלום עקיבא לו אמר שמח. אניבצער,

 כשחלה תקר יחטא. ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כי רבנולימרתנו
 לישראל אתה טוב ואמה טרפון רן נענה כוי לבקרו זקנים ;ארבעה נכנסונ"א
 מגלגל יותר לישראל אתה טוב ואמר אליעזר ר' נענה כה גשמים שלמטפה
 נענה כו' ואם מאב ?ותה יישראל אתה טוב עזרי' בן אלעזר נענה.ר' כו')חמה
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קכנר דעהו דרכיךבכל

 תלמידי עקיבא דברי ואשמעה סמכוני להם אמר יסורין, חביבין ואמרר"ע
 יסוריו". הביביןשאמר

 חז"ל דברי כל את פה לבאר נבא לא אבל באור, דורכם כולו הזההמאמר
 פה; ובדעתנו אחה במקום פרשנו כבר ולבאר להעיר שיש ממה והרבהאלב
 שיש ח"א, יסורי על ששמת יסורין", "חביבין שאמר א"ע דברי עללהעיר
 מאד: ולהתפעל בזהלהתבונן
 אילי כי סובלתם, .דעתנו ואין כאלו דברים לשמוע קשה בכלל הנהכי

 שפרחית בת"א, גדול אדם יסורי על גם ומה הברו, יסורי על לשמוחאפשר
 בזוה"ק,. וביחוד ובמדרשים בגמ' מקומות בהרבה אנו מוצאים וקדושתוגדלותו

 "ס"ת אצלו כשנכנסו חבריו שאמרו וכמו ס"ת, לוהבי נטיילו זרועותיושני

 שבאותה,שעה אפשר ואיך קשים, ביסורים ומוטל חולה כזה ואיש בצער"שרוי
 ע"ז תלמידו ישמת יסוריו על וקובל בעולם יש עזה חמה להם אומרשהרב
 לכאורה, הלא יסורין, הביבין לו יאמר ולנחמו בצערו השתתפותו להראותותחת
 ! דוגמתה למצא שאין היא, נוראה לבקשיות

 בעד. הוא ונאה וטוב היא משובחת מדה עצמו ביסורי לשמוחאמנם,

 כי, אף המדוג מן זה אין חברו יסורי על לשמוח אבל לה יאמר וחסידהאדם

 חברה לטובת בזהיכוון
 באר. כבר כזו במדה ולהתנהג להרגיש האדם על איך הנכונהוהדרך

 ולמטה מחציו היי רבנו "משה : נ"ל מאמרם על נ"ל מלנטר ישראל ו"הגאון
 כמוהו מאין ונעלה גדול שהיה דאף הוא, דהענין אלקים". ולמעלה ומחציואיש

 החמר. שעבודי מכל שנשתחרר אלקים, ולמעלה שמחציו עד כוו נפלאהובמדה

 ידע להם, הנוגעים בענינים אחרים, כלפי בהתיחסותו זאת בכלוקשוריה
 באהד. לפגוע שלא ורגשותיהם, כחותיהם כל עם והתחשב דעתם לפילהתנהג

 ללמוד. האדם צריך ומזה אדם, שהוא מה לפי לבו חפץ למלאות וידעמהם

 כחותיו. על אדמ יפעול שאם הציור, את הביא ולדוגמה תמיד להתנהגאיך

 מדה ודאי למאומה, הכבוד ענין בעיניו נחשב יהי שלא עצמה אתוירגיל
 זהיר, יהי' לא חברו בכבוד גס אס אבל יקרא, רוח ושפל ועניו מאה היאטובה

 כשנוגע ואדרבה ומגונה, רעה מדה זוהי עמו, יתחשב ולא עצמו בכבודכמו
 למד. שהאדם מה כל ולהפך, זה, באופן להתנהג לו אסור חברו לכבודהדבר

 לפגוע שלא חברה בכברר ביותר מדקדק להיות עליו ותאותה יצרד אתלהכניע
 האדם. הנהגות בכל הנכונה המדה היא וכןבו,

 הנפש בכחות כזה פשוט עדין שרגש אפשר איך להתפלא עלינוולכן
 הגדול. רבו לפני שעומד בשעה בו זהיר יהא ולא יש"עיחסר

 על. ששמח זה על להשתומם אין השני מצדו הדבר אל כשנתבונןאולם
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 דעתשעורייקל

 באמת כי ההפך, ולהרגיש להבין עלינו הלא יותר כשנתעמק ואדרבה,יסורר,
 הוא, ומאמין מכיר הלא חברה יסורי על המעלה רם האדם ישמח לא זהמדוע

 נכון אל ומרגיש לב לו יש האדם ואם הם, נפשו ורפואת בעדו הם טובים'לי
 באים שיסורים כשרואה לשמוח הוא צריך הלא תבל, עלי ותעודתו האדם,מטרת
 על שזוכה' העוה"ב, חיי נצח, חיי לעומת ארץ יסורי כל ישוו במה כי חברו,על
ידם.

 בתעודת ז"ל חכמינו הכרת ועמקה גדלה מה אחר במקום בארנווכבר
 כל נתונה להיות צריכה במה ידיעתם היתה ובהירה רחבה ומה בעולמו.והאדם
 בקטיעא ע"ב( " דף )ע"ז הגמ' את בזה עבירתו-בעוה"ז,.ובארתי ותכליתמגמתו

 בו קטיעא ואמרה קול בת יצתה למיתה ונידון ישראל על שהגין שלום,'בר
 ויש אחת בשעה עולמו קונה "יש ואמר רבי בכה העורבב, לחיי מזומן.שלום
 איכפת מה וכי רבי, בכה מה על מובן אין שלכאורה שנים", בכמה עולמוקנונה
 כה ובין למטרתו, יגיע סוף כל סוף הלא שנים, עולמו-בהרבה את יקנה אם.לו
 המאמר של מפשוטו כנראה כי בעוה"ז, שנים מספר עוד הוא חי הלאיכה

 משיגו והאהד אחת בשעה אותו קונה שהאחד עצמו, העולם אותו זהו.שבאמת
 בעוה"ז. הרבה עוד יח" הלא העת שבמשך אף בכה, ובכ"ז שנים, כמה'לאחר

 עולמו את שקנה שלום, בר קטיעא על היתה שבכיתו המהרש"א,)ופירכם
 לעולס זוכה היי שאז שנים, בהרבה עולמו את לרכוש לו עלה ולא אחת'בשעה
 המאמר(. לשון בפשטות הוא ודוחק  למעין  נראה  אינו  עליון,יותר

 היתה במה עד מזה להוכח עלינו כי שאמרנו, כמו הוא הענין באוראלא
 גדולה היתה החזקה דעתם ובהירות אצלם,  ברורה  בעוה"ז האדם חיי'מטרת
 חיל כל וכי עוה"ב, בעבור רק הוא האדם של עמלו כל כי ולהרגיש, לראות;כ"כ

 לאדם לו אפשר רק אם כן, ואם הם, רוח ורעות הבל זו, מטרה זולת,האדם,
 בעדה הוא נפש מפח הלא קצר, בזמן מטרתו אל ולהגיע מבוקשו אתלהשיג
 מהבליו לסבול הבכא, בעמק השפל בעולם להתגלגל עליו יוטל זה"נתחת
 לאדם הוא מנשוא כבד עונש ממש הלא שנים. כמה בגדריו כלוא-ולהיות
 בכל שולחנות, לשני וזכה גדול עשיר שהה אף כי רבי, בכה זה ועלהמשכיל,

 חיי של שפלותם כל את והרגיש ראה חכמתו של המאירה באספקלריאזאת
 לחיות בגורלו שעולה האיש, אותו על ובכה הנצח, חיי לגבי ואפסיותם'העוה*ז

 והרכינה מזיו שעה באותה כבר ליהנות יכול שהיי תחת וצלמות, אפל היי'פה
 שלום, בר קטיעא לזה שזכהוכמו

 ישמח לא מדוע חברה באושר ברורה כה הכרה לאדם לו יש אם והנה.
 כשנשמע : ולמשל והצלחתו. טובתו שזוהי נכון אל שיודע מכיון יסוריהיעל

 שבאם אמר  יגזר שהוא, טעם מאיזה והמלך, מות, למשפט נדון אחד'שאדם
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קלא דעהו דרגיךבכל

 אין האם דינה גזר ויבוטל לעונו ימחל תעקצנה מצחו על יעלה שזבוביארע
 יארע אם לשמוח בהצלתו, החפצים למיתה, הנדון של ולקרוביולאוהביו
 למרגיש הזה הדבר הוא כן וממש משונה, ממיתה עי"ז וניצל עקצושזבוב
 בהשקפה הענינים מצב את לראות ברורה ודעתו שיודע, מה היודע"אמתי,
 אמתית.והערבה

 אסור כי אומר, שהוא מי כשנשמע הרי נכון, אל ואת בהרגישנו כןואם
 כמאמר רק הזה הדבר לנו ישמע כוונתו, לטובתו אם גם חברו, יסורי עללשמוח
 שנתקבלו שמצינו דברים כמה וכמו הגיוני, תוכן שום בלי נאה, מלולמצלצל,
 המלבבים הנעים וצלצולם החיצוני נוים מפני רק שומעיהם לבות עלבעולם
 בהגיון ושורש מקום להם אין לאשורו דבר למבין אבל האדם, בני לבותאת

 העמוק.ובשכל
 נעלה במדה עדיין התפתח לא אשר האדם כי הוא, האמת זה כל עםאבל

 גובות לאותו עדיין הגיעה לא נפשו והשתלמות העוה"ז, תענוגי כל שיבזהגזו,
 עוד לו ויש לעיל, שנתבאר וכמו האמת, אל לגמרי מסור להיות שיוכלהדרכם,
 נפשו בבל לחברו אמתי אוהב שיהי' אפשר אי לעניני-העוה"ז, ותאוותהשוקות
 הרע כי הוא אות העוה"ז, לחיי המשכה אצלו שנמצאת מכיון כיומאדא
 בצרה, חברו את כשרואה ולכן ורגשותיה פעולותיו בכל וחי בלבו עדייןכקנן
 במסתרי מדה באיזו גם נמצא זאת בכל עליו, ומיצר בצערו משתתף שהואאף

 חברה לאיד השמח והרגש כח איזהנפשו
 הלב, אל הנכנסים טובים בדברים לנחמו או חברו יסורי על לבכותוהנה

 בצערה שמשתתף שמראה עי"ז ואדרבה רע, שום בזה ואין אד6 לכל אפשרץה
 'באדם, הנמצאים הטובים היסודות באמת בו מתעוררים לבג עד נגעוויסוריו

 אינם שתנחומיו או צרתה על נפשו בכל מצטער אינו גם אם כ"כ, מפסידואינו
 ב"חביבין לנחמו או חברו, יסורי על לשמוח אבל הנפש, ממעמקייוצאים
 הנפש, מתמצית אותו אוהב שהוא בנפשו ששיער איש רק יכול זהיסוריו"
 הגמורה מידיעתו הפנימית, מהכרתו רק נובעת שמהתו כי ומדי,ששקל

 ידיין בא לא האדם אם אבל ולאשרה חברו לטובת הם שהיסוריםוהשלמה,
 ואורב בחובו הטמון היצר הוא זר, יתערב בשמחתו כי מאד אפשר כזהלמדה
 היסודות עי"ז ומתעוררים ובמדותיו, האדם בלב רעל תמיד המוסך להכשילו,לו

 חברו. לאיד לשמוח שבנפשו,הגרועים
 לא שעדיין והרגישו בעצמם שבחנו לבקרו שנכנסו החכמיםולכן

 טף רבם, יסורי על לשמוח שיוכלו כזה למעלה כחותיהם במדרגות"גיעו
 בדברים ולנהמו לבכות רק יכלו יסורין", "חביבין כי הידיעה להםודהיתה
 אתה "טוב : יסוריו גודל את ולשכך רוחו את להרגיע כדי בהם שישטובים,
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 דעתועורןקלב

 רגע רק כך:בסופו, בעצמו וקיים נשמתך, את נוטל אפי' נפשך", "בכלופסק חדי אשר .ר"עי אבל ואם",: מאב או חמה .מגלגל או גשמים של מטיפהלישראל
 ידט( )חקת ילקוט במדרש עליו שאמרו בשלומי ויצא בשלום לפרדס נכנסאשר

 ראובני! )ילקוט לחז"ל ומצונה עקץבא", לר' נגלו למשה לו נגלו שלא"דברים
 :הץ לא הוא רק ע"ע, ומנו קם חכם אבל קם לא נביא כמשה, נביא קםולא

 נובעת טהור ממקור לא שמא פחד ולא שהיא כמו האמת את מלהביעמתירא
 חברו .סורי על לשמות שיוכל כזג למדה שבא ומצא בנפשו שיער כישמחתה
 בנשמתו. להפגםולא

 תברר יסורי על לשמוח למעשה הלכף זר.לקבוע מדה רגע למדומהיכן
 בירושלמי מצינו . ? יסויין" "חבץבין של הגבוהה המדרגה את לפניו ראהוהיכן
 "נחום : וזלזל ע"ע של רבו שהי' זה גם איש נחום גבי "( ד' הלכה פ"השקלים
 עמי זכה א"ל אחד; ,םת?1 מוכה בר פגע חמיו, לבית דורון מוליך הי' זו גםאיש
 עינץמ אמר, לקובלי' קאים דמית, אשכהי' חזר מיחזוה גבך,'א"ל דאיתסמה
 רגליא יתקטעון, ,לד מיתן פשטן דלא ידיא יסתמון, לך יהבין ולא לךדחמון
 שאני לי אי א"ל רוע לגבי' סליק כן, ומטתי' יתברון, לך למיתן רהטןדלא
 מקללני, את מה א"ל. בכך, אותך רואה אני שאלן לי אי א"ל בכך, אותךרואה
 ע"כ. ביסורין", מבעט את ומהא"ל

 אותר ומוצא רבו אל בא ר"ע מאד, תמוה פשוטו לפי הגמ' ספור כאןגם
 בשתל וקיטע ידיו בשתי גידם סמויות, עיניו את רואה דומם, כאבןמוטל
 מוטלין מטתו .ורגלי רעוע בבית מוטל שהיי בתענית, יותר וכמסופררגליו
 מדהים מחזה לפניו רואה הוא נמלים, עליו יעלו שלא כדי מים, של.בספלין
 חסרון איזה הלזה, המתרץד למראה יתפלץ לא ולבו יאנח לא ואיך כזה,ונורא
 נמרצת קללה אותו לקלל כדי עד ככה, עליו כעס ומדוע בר"ע הצדיק בומצא
 האדם .קל אפ והנמוס הטבע מגדרי יוצאת נוראה אכזריות זוהי הלאכזה

 כנהום אלקי ואיש נשגב צדיק אצל כזאת הנהגה לראות הוא פלא וכ"שהפשוט
 זה גםאיש
 האדם כי הקודמים, בדברינו בארוכה שבארנו כמו הוא העניןאולם-

 יוכל שבה והנשאה הרמה למדרגה להגיע שיוכל עד להשתלם לשאוףצריך
 גם איש ונחום ?'(, חברו וסורי על לשמוח שיוכל כזה נפש במצבלהמצא

 כמר הנכונה הגירסא אבל גירסא, בשינוי המעשה הובא ג"כ כ"א בתעג?ת*( ז-
 בשקלים. שלפנינו היא המפרשיםשפרשו

 כזר במדרגה ג"כ העומד חבירו יסורי על שישמח היא רבינו שכוונת נראה'"(

 להשתתף יש זו, למדרגה עוד ראוי אינו חביתו אם אבל ביסוריו, לשמוח כעצמוייאוי
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%נ דעהו דרכיךבבל

 הוא עלול כי בו, וראה הנפלאים וכחותיו תלמידו ע"ע את והכיר*ירע
 דרך את ולהראותו ללמדו לו לחובה מצא כזה עילאה למדרגהלהתעלות
 כי רצע, את מלקלל ירא היה לא ולכן יטה, לא שממגה לפניו, הסלולההקודש
 זאת, עליונה למדרגה להגיע הוא ראוי כי ע"ע, של מעלתו גדל את ידעהלא
 והטובה האשר רב את שעה באותה מרגיש הוא אל", הגיע כבר בעצמו*הוא
 לא מדוע וא"כ שלה המדכאים ומהיסורים הנורא ממצבו והנובעת לוהצפונה
 את ומרגיש בו בחר בעצמו הוא אשר הדרך, את האהוב לתלמידויראה
 ?אמתתו

 סוף כל סוזי כי האמתן אל וקלע המטרה את החטיא לא כי ראינווהלא
 לעיל, שנתבאר וכמו בנפשה אותה וקיים הלזו העליונה למדרגה ע"ע"גיע

 לבורא עבודתם מרוממות ז"ל, תכמינו של שלמותם ממדרגת ציורעוד
 ממה ללמוד לנו יש זג לתכלית השתמשו ועליונים נפלאים כחות ובכמהית'

 שבויין לפדיון קאזיל הוה יאיר בן פנחס "ר' : ע"א( ז' )דף חולין בגמ'שמובא
 לה אמר בך, ואעבור מימיך לי חלוק גינאי לי' אמר נהרא, בגינאי בי'יפגע

 אי אם לי' אמר כו' קוני רצון לעשות הולך ואני קונך רצון לעשות הולךאתה
 דהוה גברא הוה לי', חלק לעולם, מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולקאתה

 הוה ל", הלק עסיק, דבמצוה להאי נמי לי' חלוק ל" אמר לפיסחא, חיטידארי
 כד לימא דלא להאי נמי לי' חלוק לף, אמר בהדייהה דלווה טייעאההוא
 רבוון ושתין ממשה גברא נפיש כמה יוסף רב אמר לי', חלק לויי, לבני.עושים
 פניו צהבו הן, לי' אמר אצלי, סעוד רצונך לי' אמר לאפי/ נפיק רבי שמע'בו',
 פיתהא בההוא על איתרמי, אתא כי לגבך, עיילנא אתינא הדרנא כי כף רבי,2ל
 אסעוד ואני זה של בביתו המות מלאך אמר חוורתא, כודנייתא ביי קיימיןמהוו
 ההה בז' להו מפקרנא כוי לסו מזב:ינא לי' אמר לאפי', נפק רבי שמעאצלו,
 במיתתן כך בחייהן מה ואמר רבי בכה בינייהו, טורא גבה סובא, ביי מבתש'קא

 ע"כ.עאכו"כ".
 להסביר בא שהוא זה, באופן  להבין צריך  הנהר עם המו"מ ענין בלהנה

 כבר שנתבאר וכמו חנם, על הטבע את לשדד הדבר קשה היכן עד האזן,את
 מראש, לו נונתן מכפי נברא כל של כה ומפחיתים מקפחים אין כי *(,במקווא

 גא, מאז שרצה קונה רקון בזה הוא עושה טבעו על בעמדו דבר כל-באשר.

 כסו בצערו משתתף האדם לטובת הבל בודאי שעושה בעצטו הקב"ה הלא כיבצערו,
 קלט* אומרח לשוו מה שבייה מצטער שאדם .בשעה ע"א( ט"ו )סנהדרין ז"לשאמרו

  )המערכתן מזרועי". קלנישמראשי

 "משפט". שע"ד ע"*(
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 דעתשעוריקלי

PH1ב"ה הבורא שמצא המשפט, במדת מכפי'שנקבע יצור כל של כח מבטלים 

 שנותך בבריאה, הוקבע הוא שגם עליון, יותר כח יש אבל בעולם, שתהיילראוי
 ודבקותו נפשו התעלות ע"י כי ירצה, אשר כל בטבע לעשות לצדיקהאפשרות

 הטבע, על להתגבר הוא יכול העליונים, הטבע חקי את ידיעתו וע"יבה',

 בתחתונים פועלים העליונים שכחות בבריאה שנתקן כפי כרצונו, ולנהגולשדדו
 בגבולית: )כמובן רצונו תחת להכנע מחויב והטבע לעלול, עילה כמווהת

 עליון( וקדוש לצדיק זו אפשרות שתהי' מראש ונסדר שנקבע מה כפיידועים
 הטבע, את לשדר כי לדעת; צריך אמנם עליך, גוזרני לנהר שהשיב מהוזהו
 רן של בבנו שמצינו וכמו דבר ללא קונו את להטריח ואסור נקל דבר זהאין

 קונו' את הטריחו על מרה כה שנענש "( ע"א( כ"ד )תענית יוקרת דמןיוסי
 אבל מפעולותיו, דו"ח לתת הצדיק ועל בזמנה, שלא פירותיה תאנהלהוציא
 לו. ולציית למשמעתו לסור מוכרחהטבע

 כמה ועד מגעת היא היכן ער הד"א מדת ממדרגת ללמוד לנו ישגם
 את. לשנות מותר ה" אשר עד בהייו, בה ולהתנהג אתה להתחשב הצדיקעל

 לוי'". לבני עושים כך "וכי זו מדה בשביל גםהטבע
 חז"ל, של הנפלאים כחותיהם את אנו רואים רפב"י של הספורומהמשך

 ביתר לפתח כשבא כשישוב, אצלו לסעוד רבי לבקשת הסכים שכברשאחרי
 כזג קל חטא ובשביל אצלו, לסעוד לא מיד החליט חוורתא כודנייתאומצא
 דבריו בכל השגיח ולא ישראל, נשיא רבי, של הפצרותיו כל את ריקםהשיג
 לדקדק הי' אפשר להתפלא-איך וראוי שאפשר. מה בכל מיד לתקן שרצהבמה
 לסרב יאיר בן פנחס מר' היא קשה מדה ולכאורה כרבי, גדול אדם עםכ"כ
 שלא: הקב"ה, לפני הי' וידוע שגלוי וטהור, קדוש איש הקדוש, לרבנוככה
 מבדקק. הי' לא זאת ובכל ע"א(, ק"ד )כתובות קטנה באצבע אפי' בעוה"זנהנה

 אצלה שיסעוד חפצו הוא עז מה שראה אף רצונה אתלמלאות
 ריקם, פניו שהשיב על רפב"י, על התרעם שלא מלבד הקדושורבנו

 גדלו רוב את הכיר בקולו, שמע ולא ככה בו שהפציר מזה אדרבהאלא
 מה, בהסתכלו ברוב..ענותנותו, ובכה שביניהם .המרתק רוב ואתורוממותו

 כנגדו. ר'פ הי'גדול
 את מלא שלא מזה שראה היינו בינייהו, טורא גבה של הבאורוזהו

 והרגיש. הזה האיש ונשא רם מה הפשוטים, האנשים טבע נגד שהואחפצו

 . ומרו נעלה כיבנפשה
- 

 שכאילו. עד גדול, כה ביניהם וההפרש מאד, ממנו .;יא
 ביניהם. הרהבדיל

 דצה" ברה "חכמה, זע"ד עיין(
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קלוג, דעהו דרכיךבכל

 ואמיצווב הכח גודל על להשתומט עלינו הלא בזה, כשנתבונןואמנם,
 ו: הוא נפלא הלא בהחלטתו. לעמוד שיוכל כזה, במצב לאדם לו הדרושיםהדעת

 לפניר ומתרפס בו מפציר אצלו, שיסעוד במה מתכבד ישראל ונשיא גדולאיש
 ולהשיב כך כל דעתו על לעמוד לר"פ הי' אפשר איך השתדלות, מיניבכל
 לנך בעל צדיק בלב וביהוד באדם כזו לב קשיות שתהיי האפשר ריקם, רביפני
 וגבורות מאד גדול אללי כח לזה דרוש בודאי הלא כרפב"י, הבריות ואוהברגש
 הקדוש,. ברבינו חסרון כשרואה לעשות, לו שדרוש מה להחליט מצור חזקהדעת
 מהחלטתו. לחזורולא

 רק. לבהלה, וכחם עתם יבלו גדולים אנשים אנו רואים בעולמנו הנהכי

 לטובת דרושים אלה שדברים שמכירים מפני ולא הבריות דעת ידי לצאתכדי
 לעמוד להם שקשה מפני אם כי לעצמם, תועלת בזה שמוצאים מפני אוהבריות
 הפצרותיר כל אחרי הבין רבי והגה אחרים. רצון נגד והשקפותיהם דעתםעל
 נגדע מצבו שפל על הביט אם כי עליו, התרעם ולא רפב"י של נפשו גודלאת
 הוגר ונשא רם מה כי הקדוש, רבינו של מגדלותו להשתומם עלינו הלאוא"כ
 הו(ב ורם גדול ומה עלי', ולהודות האמת את כזה במצב להכיר שיכולהאיש
 הקודמת. והחלטתו עמדתו שנה לא זאת שבכל יאיר בן פנחסר'

 לעבוד. האדם על המוטלת העבודה גודל את ובראותנו זה בכלבהתבוננו

 להתפתות ושאפשר לזה לו הדרושים והנפלאים הכבירים והכהות בוראו,את
 דברינו~ בריש שהבאנו נדה, הגמי דברי לנו יתישבו וערך, שעור לאיןאצלו
 שאלין המדרגה לגודל וגבול שעור שאין מכיון כי הבאור, וזהו אתה, צדיקיו אומרים: כולו העולם כל אפי' כרשע בעיניו יהי' שלעולם האדם' את משביעיןכי

 עד ורגשותיו כחותיו את לפתח באמת לו ואפשר להגיע לשאוף האדםצריך
 עוד- היא רבה הדרך הלא אלי', שהגיע מדרגה בכל לכן וערך, שעורלאין
 להגיע. לו שאפשר מכיון זו, במדרגתו בשלמותה עדיין אינה והעבודהלפניו

 אתה, צדיק לו אומרים כולו העולם כל ואפי' ה', בעבודת עליונה יותרלבחינה

 מכולם,. עליונה יותר למדרגה האדם הגיע והעולם, הדור מצב לפי כיהיינו
 והעבודה: חיל אל מתיל לילך צריך אתה תמיד כי כרשע, בעיניך תה" אתהאבל
 תייר ימי כל האדם בעד ועיקרית כללית מטרה היא המטרה, וזר שעור. להאין
 זה. על אותו משביעים אמה ממעי צאתו טרם מיד, ולכן תבל,עלי

 גדול,. היותר אף אדם, כל כי לצדיקים, גם לתשובה מקום יש זהומפני
 במדרגת ולהמצא הבורא עבודת של פסגתה למרום להגיע לו אפשר שאימכיון

 בוראר את לעבוד לו אפשר ואי במעשיו היצר שיתערב הוא מוכרחהשלמות,
 הבורא, בהכרת כשנתעלה יום בכל כי דרכיה את לתקן במה לו וישכראוי
 על שאמרו וכמו לשוב עליו זה ועל מקודם, בעבודתו שהפחית מה הואיואה
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 דעתעעירי"לו

 יותר להכיר בהתנשאו כי תשובה, עושה הי' ימיו שכל t~fft גאון סעדי'לבנו
 זה על וחזר עתה עד ושגה שהחסיר מה הרגיש הבורא ורוממות גדלותאת

בתשובה.
 אם כי וגו', ונחקורה" דרכינו "נחפשה הנביא ירמי שאמר מהוזהו

 מלא ולא שחטא, מה עליון וקדוש הצדיק אף ימצא בודאי ויבדוק יחפושבה

 עתה. עד מדרגתולפי
 בנו אין אשר אנה בימינו עתה, כמו ערך, ופחותי הקטנים האנשיםאבל

 לנו נדרס לא מנשוא, כבדו הרבה ועוד ורכילות לה"ר גזל, מעבירותמתום
 על רגל, כף מדרך כל על כי ה', אל לשוב נמצא,,במה למען ולחקורלחפוש
 דורות לעומת מעשינו לפי נידונים היינו ואילו נכשלים, אנו ושעל צעדכל

 בטרוני/ בא הקב"ה אין כי להתנחם, לנו יש אך לנפשנו, אוי' לנה אההקדומים

 יש חיים, אנו בו העולם, של הירוד ומצבו ז-עתנו קוצר לפי כי בריותיהעם
 בכל אשר הגדל, אוהה רואה ואין התורה חכמת מבין אין כי לזכותנהמקום
 משכלנו, אמתתה לפי התורה חכמת ועמוקה רחוקה כי מהלכותי', ופרט'פרט
 בכחנו שיש כמה עד אבל הזה. השפל שבדור דעה חלשני אדם בני יכשלוולכן

 הכשלון מאד רב כי להשתדל, איפוא היא חובתנו שפלתנו מעפרלהתרומם
 הלפום השתדלותו לפי הארס את שדן הקב"ה, ואדרבה ידנו, תחתוהמכשלה
 על מתגברים שאנו מה וכל מצדנה התעוררות כל מעריך אגרכם,צערא
 עד ישראל "שובה : ולכז הדל. ערכנו לפי רב רושם עושה ישופנו אשרזב"שך

 שלם. ובלבב באמת אליו לשוב יעזרנו וה' בעונך" כשלת כי אלקיךמ'
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 י"אשעור
 "( המזג יחסראל

 ונוטר נוקם שאינו חכם, תלמיד"כל
 כ"כ( )יומא חכם". תלמיד אינוכנחש,

 שומעים עולבים, ואינם"הנעלבים
 הכתוב עליהם משיבים... ואינםהרפתה

 בגבורתו". השמש כצאת ואהביו :אומר
נשם(

 עם יוסף התנהגות על להשתומם יש - ואחיו. יוסף בדבר הפעםעוד

 הצדיק ליוסף לו הי' א"א האם אבל נורא. וחטאם לו, חטאו כי אמנם,אחיו.
 כאלו, וצרות נפש בעגמת אותם לענוש מבלי להם, ולמחול מדותיו עללעבור

 אל ומאהבתו לאלהים הסאתם שבידעו אומרים, אמנם ? עמהם שהתנהגכמו

 זה דבת אבל הבא. לעולם וכאים שיהיו כדי הזה, בעולם שיענשו רצהאחיה
 גם ומה עונות, להשבון עמהם לבא הוא אלהים התחת : הלב על מתישבאינו
- ? המעניש יהי'שהוא  נבראים ע"י הם חטאיה על האדם שיענש העונשין, 
 למטרה ביחוד שנוצרים רעים, מלאכים ידי על היינה - אחרים לגמריאחרים,

 לענוש תורה שצותה במקום אם כי רע, פועל צדיק אין אופן בשום אבלזה

 נוראים יסורים לגרום : יותר ועוד לא. ותו דין, עפ"י למחויב מלקות אומיתה
 "יוסף : באמרו לבבה ומכאוב עגמת-נפשו רב לצייר נקל מה כי ? הזקןלאביו
 וגוף איננו" ושמעוןאיננו

 להם שמחל אחרי אף באמת, באשר הוא כי זה, דבר לבאר אמרתיוכבר
 עמוק- כי לגמרי, מלבו הטינה לעקר ביכלתו ה" לא בכ"ז הנורא, חטאםעל

 פעמים הרבה ובכה אליהם לבו נמוג כי ואף האדם. בנפש הטבע נטועעמוק
 משרש ושייקור לבו על לגמרי שיבליג א"א כי היטב, ידע בכ"זבמסתרים,

 הטוב. לבבו כחפץ עליהם, טובו רב להשפיע ביכלתו שיהיה לה עשו אשראת
 גמורה. והטבה פנימית לאהבה החוצץ דבר, איזה יה" תמיד כי והרגיש,~וידע

 אחיו עם כאח עמהם להתנהג ושיוכל הזאת החלאה מרושם עצמו לנקותיכדי
 בלבו - חפצו למרות - כזה נחות לעשות היי מוכרח לדורות, וגםלשעה
 מעט. מהם להפרע וגם נגדו עותתמ ולהרגיש להכיר זו למדה שיבאו :ובלבם

 עזר"ת. טבת וא ויגש עש"ק נאמר וצוק"ל. הגאוז אדמו"ר של מכי"ק העתקה4(

הלז
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 דעתשעוריקלח

 ובכלל כעת ביניהם תשרור הגמורה והאהבה טובה רב עליהם ישפיעואז
 אחים. בין טינה איזו תפריד ולא לעולם, אח"כ כולוישראל

 אין עדיין הדבר, לעמק נרד אם אבל אמת. והוא מאז הגדתי זהכל
 כדי עד מגעת והרגשתנו שכלנו יד - כלנו הלא כי הלב, על מתישביםהדברים
 לסבול מדותיה על לעבור ביכלתו והי' הואיל לו הי', ויפה טוב מהלהבין
 הזקן,. ולאביו להם להכאיב שיצטרך מבלי מלבה הרושם לגמרי ולמהותעלבון
 כן לעשות הי' מוכרח כדת, שלא שהוא טבעו, על להתגבר יכל לא באשרורק
 א"א הצדיק ויוסף הק' האבות אם : משתומם בר-דעת כל יעמוד זה דברועל
 א"כ. - ה' עצת ע"פ אדם הוא באשר - לאדם הנדרשת למדה להגיע להםסי'

 ? לאמתו האמת הוא מי ובעד ז זו למדה יבא אפואמי

 בשגיאה הוא אבל יחטא, ולא טוב יעשה אשר בארץ, צדיק איןאמנם
 לעשות אבל : ונכשל - לב, משים מבלי או בחשבון שגיאה אם וכמובן,-

 זה. דבר - תמים לבבו ושיה" אחרת לעשות יוכל שלא מפני ודעת,בחשבון

 מתישב אינו לבד בזה עדיין כאמור, וע"כ בזה. שחטא מצינו לא וגס מאד,קשה
 הלב.על

 אחרי כי ופלא, הפלא להתפלא יש יותר עוד אלא הצער, זה לנו דיולא
 מאד וייראו אביהם, מת כי בראותם שנה, עשרה שבע יחד אחים כשבתשישבו
 לא עוד הזאת הגדולה העת משך בכל האם וגוש. יוסף ישטמנו "לוויאמרו:
 אר ? להם אהבתו בהראותו להם שקר כי ודמו, הצדיק יוסף נפש בתומתהבירו
 השנאה מחלאת להטהר להם, והראה שעשה מה כל אחרי גם אפשה בלתיהאם

- ? דרכה לאדם אשרהנטועה4  1 אתמהה 

 אינשי, להני "וי : בזוה"ק ונאמר בספרים, כנמצא הקב=ה, של שמותיוכולה .י התורה וכל בפשטותו איננו הק' בתורה הנמצא הספור כי ידענהאמנם
..

 אנוך דאינשי "טפשי וכו', דהדיוטא" ומלין ספורין לאתזאה שהואדאמרי
 דנשמתא" ונשמתא ונשמתא, ורופא, לבושא אית "אבל וכו'" בלבושאמסתכלין

 ונוראים נפלאים ענינים על מורים התורה דברי שכל כלנו, וידענו - וכר.וכו'
 - והעולמות. הבריאה בסוד אציךמאדו

 המעשה' ספור כל בתורה מסופר אינו שבאמת מאתנו, נעלם לא זהזולת

 שהיא אמת, לתורת שנוגע מה רק לנו תספר התורה וכי במציאות,שה"
 ושהיה שאירעו הדברים, ויתר לעולם, ושקרמה כביכול הקב"ה שלשעשועים

ן..
 את גם שנאמר מה ע"י להבין יש באמת ואשר חז"ל. שדורשים הדברים הםהם
 וכדומה. אנשים במחשבת שהת או במציאות, ושה" בתורה נאמר לאאשר

 שדורשיו מה וכי כזאת להלין יש איך לדעת,' מזה מעט הראנו כברוכאשר
 - אנחנו עורים וכמובן, הנפלאה. בחכמתם שהכירו האמת הוא זה,באופן
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קלט המזג יחסראל

 כהה אור ורק נשמע, ומה - אנחנו חרשים נראה, ומה - הראותחלושי
 הנפש בחכמת בחכמתם - המה כי נבין, ומזה מה, ונראה לעינינהמתנוצץ
 יתר - הספורים ידיעת. קדשם ברוח אצלם ונתחזקה הבינה - הדבורובחכמת
 שאנחנו מה כי ! וצדק אמת ודרשותם מפורש, בתורה נאמר שלא מההדברים,
 ומדרגה זו חכמה מעין הוא מ"מ לנה חכמת-מה כי אף לנו, ונתבררמבינים
 , במציאות והיה בתורה שחסר אלו, מעין מהדרושים הדרוש, מחכמתקטנה
 חז"לע שדרשו דרסם, הנקרא התורה חלק הוא מה בעהי"ת ונבין נדוןומזה
 1 ! ופלא הפלאוהוא

 שהתוה"ק ג"כ, סאתנו נעלם לא הלא אלה, כל את הראנו אחרי גםאולם
 שהוא כמו המסופר הספור - הסחי חלק בלא וגלויי, בפשטותה שהיאנמו

 מוכרח - במציאות שהיו הדברים ויתר הדרוש חלק בלא בתורה,מפורש
 נאמנים וקיימים, חיים נכונים, יהיו ושהדברים לנו שלמה תורהשתהיי

ונחמדים.
 ענינים על תויה עצמה, בפני  תורה  הנגלה בתלקה  שהיא ואת, לאזאת
 אחת מדרגות" בכל רכולה אלא האמת, בחכמת תורה מאשר לגמרי,אחרים
 מדרגה, אחר מדרגה משתלשלת והיא בדא, דא ומתקשרן אחידן ~כולהוןהיא,

 ולהרגיש להבין שעלינו להנה, אחד ויחס העולמות, מדרגת לפי למטה,מלמעלה
 פה שנמצא מה כל כי לדעת, והראנו אחת פעם לא שדברנו וכמו מעט.בזה

 למעלה בשרשם הנמצא מעין הוא הכל - והענינים הטבעים התנועות, כל-

 בכ"ז בזה, שנמצא סמה מאד ונפלאים הם רחוקים כי ואף בקדש. למעלה-
 וכדומה, להמשל הנמשל יחס רק גם אם יחס, איזה ביניהםנרגיש

 שעניני שאף זה בבחינה שמתאחדים בגח הנמצא והחמר הנפש מעניניציירנו וכאשי
 ציורי ע"פ ג"כ הנפש עניני על נביע בכ"ז החמה מעניני מאד, רחוקיםהנפש
 '( שביניהם..... מההתיחסות לנו המורגש לפי אלה במלים אותםנביע אשי עד בחינה, באיזו ביניהם יחס איזה שיש נרגיש, באשר והואהחמר:

 מני ורחבה עמוקה נפלאה, חכמה היא נכון אל ולהרגיש לבד זהלהבין
 כן, הדבר והנסתרים הנגלים התורה בטעמי גם כי נרגיש, הפעם אבלים,

 לפי ביניהם יחס איזה ויש - בדא דא ומתאחדן' מתקשרן - הוא אחדשהכל
 הוא אמת לאמתתם, הנגלים התורה טעמי להבין ניכה ואם העולמות.מדרגת
 דקות..המחשבהן עפ"י הנגלה, הטעם ובקצה האמת. הכמת עפ"י גםלאמתה
 שעור לאין עד למעלה-למעלה וכן בנגלה,. הימנה למעלה המדרגהראשית
 מאי המה ונפלאים רחוקים הטעמים כי ואף קדשים. ובקדש בקדש ערךולאין

 ,' ובארץ". בשמים כל ו"כי התורה" "נשמת שעו"ד 1"י(

~aatahk__
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 דעת שעורי'קם

 באשר . ג"כ, האדם לנפש המרגשת התיחסות, איזה יש בכ"ז נוראה,יקדושתם
 באיזו והמבין.יבין הוא... מינה ולבושא הוא אחד וענין מתאחד הכלבאמש
 בכל . התורה טעמי והתקשרות לחרא וענינם העולמות מתקשריםבחינה

 ! נפלאות ויראה - וקדושתם עליתם ערך לפי אחד בכלועולמות

 לפי בנגלה בתוה"ק והאמת הנכון הטעם ולמצא לחפש עלינווע"כ
 שהגדנו מה להבין נא הבה : ולכן החמר. בעולם פה אנו, וידיעתנוהרגשתנו

 ויאירו גופו, הטעם אותו הבנת בדקות אחת מדרגה עוד ונעלה נטפס ורקכבה
 בעהי"ת.דברינו

 שיתן כמובן נחש, מארס חלק איזה בו וימזוג מרפא סם יתן כירופא
 ממוזג בהיותו הנרצה התועלת מביא אז ורק לגוף, יפסיד שלא קטנה, מדהרק

 החלק להחסיר האי-מבין הרוקח יאמר ואם הנדרשים. הסמים יתר עםביהד
 באשר לו, היא אולח - נגדי רעל - אותו המבטלת תרופה שיתן אוהזה,
 שלא באופן בודאי ומזגו הוא נחוץ כי הרפואה, בחכמת היודע הואהרופא
 עולם הוא והאדם' זה, באופן ממוזג האדם את ברא ב"ה הבורא כן -יזיק.
 אבל בו, נמצא הנחש ארס וגם באדם. נמצא בעולם, שנמצא מה וכל יקטן
 מלילה אבל ו יזיק שלא ב"ה, הבורא שרצה זה, באופן ממוזג נשאר שיהי'צריך
 האדב תורת עליו תהי' ולא נפשו תתאר שאו מכחותיך כח איזה להמיתלו
 בעולם דוקא העליונה בחכמתו מאד לטוב ושמצא שרצה ב"ה, הבורא רצוןלפי
 ! כוו ובריאהנוה

 יכל : כ"ג.( )ביומא אש כגחלי דבריהם אשר לחז"ל, שמצינו מהוזהו
 ראוי אין שבאמת תלמיד-חבם". אינו כנהים, ונוטר נוקם שאינותלמידיחבם,

 תלמיד רואים אנו ואם האדמי מכחות אחד כת לגמרי להמית אי-אפשרוגם
 שתלמיד מפני שהוא הושב, הפשוט והעולם עלבונו, על ומוחל נוקם שאינוחכם,
 תדע,,שאינו]תלמיד - תלמידיחכם שהוא ניכר שבזה אלא עוד ולא הוא,חכם
 באדם, להיות, ומוכרח .שצריך הנחש, ארס כל מקרבו שנשרש תאמין, אל !חכם

 ההוא : ומשני ז תטור ולא תקום לא : "והכתיב : בגמ' ופריך 1 הבורא רשיולפי
 כת להחליש הוא ומוכרח אפשר]לאדם ממת, לעניני בנוגעבלמון".לכו']היינה

 השיג, יעדף לא למען הזה הכת את להרחיב ושלא כלל, להקפיד ולא שבוהנחש
 כוו במדה מקרבו להשריש א"א וגם למחול רשאי אינו דגופא צעראאבל

 ומשני וכף4 עולבים , ואינם הנעלבים "והתניא הגמי פריך ותו המזג.שיחסר
 שיתפרץ ולא בלבי/ למנקט רק היא הנדרשת שהמדה - בעבהי לי'גדנקיט
 ולהאיר להתחזק תאדם צריך אמנם, כזו, ובמדה ולהשיב. לעלוב החוצהשאדם
 נאמר: וע"ז כזה. במזג ולהעמיזץ בו שנמצא הנחש כת לאאליש שכלא-אור

 שמש, שהוא דעתה הוא גם האיר אשר תחת ד בגבורתו השמש כצרת"ואוהביו
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קמא המזג יחסראל

- ! אפשר ואי צריך אין להמית אבל באדם, הנמצא החשך בתוההמאיה  ותו 
 - ליה "דמפייסי : ומשני וכו'" מדותיו על המעביר "כל : רבא "והאמר :פריך

 לא אם רק שהוא דמצערן", למאן "שרי על שפיי מה .במהרש"א חיייךומפייס".
 יחזיק אז אותה מפיס לא אם אבל כך, אחר שיתפיס יראה אז תיכף,נתפיס
י כזו במדה בלבו הנקמהרגש  לנקום יתעורר לא ממון לעניני שבנוגע היינה 
 כדי עד יתעורר לא בכ"ז חברה צערו אם וגם בלבוי מאומה יטור לא ,וגםכלל

 אשר תחת וממילא, יתפייס. - לי' מפייס ואי - חוצה הנקמה. רגששיתפרץ
 ז~יתיאו חפצם כל כ"א בפעם, ירצו לא הנקמה, ימן אצלם מהתעורראחרים,
 חברה יפיסו כי אדרבה, ירצה, התורה דרך ע"פ המתנהג - הפעל אלהלקמה
 רצון לפי מתכונתו על הוא האדם ואז בלבה הנקמה רגש סערת השתקלמען
 יחסר אז כי יותר; לא אבל ודקותו, מזגו בנעם ממוזג הבריאה בטבעהבורא
המזג...

 - : הוא הטעם לגמרי, זה כת להשריש לאדם א"א כי ובאמרתךומה
 שאולי לדעתי לצנועין. אלא מגלין ואין אמר, ובע"ז להגיד, אני יראאמנם,
 הוא, וסלח טוב ב"ה שהבורא אף כי ! הוא כן העליונה בהנהגה שגסמשום
 ומתקשר מתאחד וכולא 1 ותשובה ודוי קרבן, שצריך בהנהגה, נקבע זאתבכל
 יבין,., והמבין : עוד מזה לדבר וא"א ברא,דא

 טובה למדה לבא שיוכל האדם, נברא לא באמת מדוע האומה ואמרואם
- 1 לגמרי הזה הכח להשריש בחירתו בכח שיהא הוונה ו-הימנה  לא זה 
 זהו כי 1 התבונן - שהורשית ובמה להתבונן, רשות עוד לנו ואין כלל,יקשה
 וכל לשאול. רשות שאין לאחור", ומה לפנים מה למטה, ומה .למעלהמ"מה
 ב"ה". המאציל "כשרצה רק הוא התחלתן התורה וטעמי האמתחכמת

 כזה באופן העולמות לברא שרצה - הרצון לפי רק מדבריםואנו
 לדבר לנו וא"א ! כלל עסק לנו אין זה זולת - בבריאה שנמצאו אלוובענינים

 הרצון ורק הרצון: לפי שהיא הבריאה, לפי אלא אינה מציאותנו שכלמזה,
 הבריאה... מציאות הואלבד

 הבריאה נסדרה למה וטעם סבה עוד בעהי"ת שנמצא היות, יוכלואמנם,
 לפי רק טעמים הכל יהי' סוף כל סוף אבל לסבה, וסבה לטעם טעם ועודכך,
 ? לגמרי אחר באופן גם להלות הי' אפשר הלא זאה כל אחר כי הבריאה,סדר

 - כאמור. יותר להתבונן רשות לנו ואין יכול, הכל רצון .היה כןאבל
 מדרגה. עוד נתרומם - שבארנו מהולפי
 גרעון הוא לותר מזה שיותר לנו, שנתחדש מה עפ"י אז שבארנולמה
 ונפש ב"ה. הבורא מאת שהוגבלה הבריאה, טבע לפי א"א וגםלתלמיד-חכם

 שונים, מכחות כחות בקרבה שתכיל אפשר הצדיק, יוסף של כמוגדולה,
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 דעתשעוריקמב

 להם רחש לבל. כי אף ופכן': פשוט. שכל בעל יבינם ולא זה, את זההסותרים
 גם מקום נמצא בכ"ז בצרתם, בראותה משתפכן היתה ונפשו יתרה,אהבה

 הנבראי האדם מכחות אחד כח ג"כ שהוא שהסברנו, במדן הנקמהלכח
 4( ! ! ! חקר" אין נבון לבורוחב

 עמהם בהשבון שיבא , ממנה  יראים אחיו  שהיו מה נבין הלאומעתה
 בכ"ז כי אליהם, אהבתו מדת מהם נכחדה לא כי אף אתו, גמלו אשר~כל

 כמוהו תלמיד-חכם ומוכרח צריך ואז כליל, עדיין אותו פייסו לא אוליחששו
. אבל אביו. את לצער כה עד רצה שלא ורק ! אותו שיפיטו עד עמהםלהתחשב

 נורא לעון פיוס חובת ידי יצאו לא שבודאי וחשבו, מאד עותותם הרגישוהם ן
 כי אחיך'וחטאתם פשע נא שא "אנא : ולבקש לפניו להתנפל לנכון ומצאוכזה,
 וגו/ גמלוך"יעה

 "ויאמרו : שנאמר שהגדנו מה לכל המתאים נפלא, דבר בזה לראותויש
 ישטמנו "לו : שם וברש"י וגו', הרעה" כל את לנו ישיב והשב יוסף ישטמנו19
 בקשה לשון כהגיהם גלו" יש : הרבה לענינים מתחלק לו ישטמנה שמאננ

 עוד לו ואין ישטמנה לו "שמא". בלשון משמש "לו" ויש וכו', הלואיולשון
 רש"י פ" ורק בהקרא, דומה לו שאין הרי - וכו/ אולי" והוא במקרא,דומה
 ממה המלה באר וע"כ אחרת, לפרש א"א הנראה הפשט שלפי משוםכן,

 אין שהסברנו, מה לפי אבל כן. לפרש - לבד הזה במקום - הכאומנראה
 כמו . "אמן הוא באמת אלא "לו", מלת על הדשה הוראה מזה לחדשלנו

 בודאי וא"כ התפיס, לא עוד שמא מסתפקים היו כי אחר: במקוםשמורה
- יוסףא. ישטמנו "לו ויאמרו: מכם, תלמיד כדין ישיבהשב  עוד אם היינו 
 אז כראוי, עוד אותו פיסנו לא באשר להיות אפשר כן כאשר מלבה יצאלא

 1"כל ~יתר, לא שבודאי היינה - וגו' הרעומי כל את לנו ישיב "והשב-

 !* חכם תלמיד אינו כנחש, ונוטר נוקם שאינותלמידיחכם

 מ"מ - רש"י שפי' וכמו "אולי" כמו פה היא הוראתו באמת אםואפילו

 ליה דנקיט אלא בפעל, נקימה הותרה שלא למדנו יומא הגמ' שמדברי ואף*(
 שצערו מה על בלבו כעס לו כשינטור ישראל לכלל סכנה עי"ז שאין במקום  זהוכלביה,

 זה אדרבה שלרוב ועוד מכעסו, ירפא למען החוצה להתפרץ זה לארס לתת כדאייאין

 יוסף אבל המחלוקת. ותרבה עליו תבירו חמת שיעורר מה מלבד הכעס, אתיגביר
 מצא עליהם, בלבו קרע ימצא אם ישראל עם לשלמות הצפויה הסכנה את בידעוהצדיק

 למעו מעשיהם על והרטה צער לידי אותם הביאו ע"י רוחו את להשקיט דרךבחכמתו

 רביגי ניבאר וכמו לדורות וגם לשעה בלבותיהם האחדות ותתקיים אותם לאהבהישוב

 )המערכת(למעלה.
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קמג המזג יחסרחל

 שמשמשת מפני "לו", מלת לבד זה במקום נאמר שמשתה לפרש ענוינעם
 משום "אולי" במקום "לו" אחר במקום כן נכתב ולא 1 "אולי" במקוםג"כ

 הגדול. שמו ית' ה' בעזרת שבארנו וכמה שני'..... הוראה כאןשישנה

 המזג"' יחסר "אל לשעורמלואים

 דברי שמפרש נראה, תלמוד-תורה הלכות סוף הרמב"םמדברי
 שהוא תלמיד-חכם", אינו כנחש, ונוטר נוקם שאינו חכם, תלמיד "כל :חז"ל
 בפרהסיא. שהוא והיכא תורה כבוד משוםיק

 כן דאב כה משמע לא שם וטריא השקלא מכל הגמ', מדבריאמנם
 בכבוד הא : בפשיטות לתרץ לו וה" התם, דמקשה הקושטת לכל עמן זהאין

 עצמו.- בכבוד והא,תורה
 ציור שום לנו אין הלא - ז"ל, הראשונים גדולי נגד אנו מה כיואף

 נגדם, שפלותנו לציירהמונה
 נ__

 אדם ישליך ש"אל כאלה, מומנטים ישנם בכ"ז
 הוא, קטן אם אף האמת אור את רואה "אדם ולפעמים וכו'. מאתוריו"דעתו

 ואת השמים את עלי אני "מעיד : פ"ט( רבה )אליהו בתדב"א דאיתאוכמה
 הכל שפחה, ובין עבד בין אשה ובין איש בין עכו"ם בין ישראל בין אדם,כל

 עליו". שורה הקדוש רוח כך עושה, שהוא המעשה'לפי
 אבל הרמב"ם, מדברי מבואר מאשר אחרת לפריס נפחד הייתיובכ"ז

 דברי מבאר ל"ת אות המצוות חמר במעלות בשע"ת יונה רבנו שהחסידמצאתי,
 : ת"ל הגמי דברי בפשטות המבוארים הדינים, חלוקי פרטי בכל כמש"בהגמ'

 גאוה דברי על אבל שבממון, דבר על - הנטירה אזהרת כי : רז"ל"ואמרו
 חכם, תלמיד "כל : י"ל ואמרו לבו. על הדבר לשום מותר - רעה ודרישתיבוז
 מהילה ממנו יבקשו אם אבל חכם", תלמיד אינו כנחש, ונוטר נוקםשאינו
 ושפיר י הגמ' מדברי שנראה כמו שמפרש, הרי עכ=ל. מדותיו= עליעבור
 בעזהי"ת. שפירטנו כה כפי יפה,עולה
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 י"בשעור
 *( ותשוקותיוהאדם

 ו'(. )קהלת תמלא" לא הנפש"וגס
 תאותר וחצי העולם מן יוצא אדם"אין
 למעבד בעי מאה ליה אית אן אלאבידו
 תרתי ליה אית ואן מאוון תרתעיתהון
 מאה". ד' יתהון למעבד בעימאוון

 ל"ד(. א' רבה)קהלת
 וכי- הנפש, על חטא מאשר עליו"וכפר
 מך עצמו שציער אלא חטא, נפשבאיזו
 ע"א(. ה )נדריםהיין"

 שנר לא חסדא ר' אמר למלכים. ר"ה בניסן "באחת : ר"ה מס' רישבגמ'
 ופריך וכו'". מנינן מתשרי העולם אומות למלכי אבל ישראל למלכיאלא
 לפיבה היה כשר מלך כרהט ומשני מניסן, לי' דמנו כרש גבי שמצינו מסהבגמ'
 לא ומשני מתשרי, גם ליה דמנו שמצינו ממה ופריך ישראל. כמלכי ליהמנו
 ומי כהנא רב לה "מתקיף שהחמיץ. לאחר כאן שהחמיץ קודם כאןקשיא
 שמיא לאלה לעלון ואמרין ודכרין חורין ובני חשתן ומה כתיב האההמיץ
 די ביום יום להם מתיהב בירושלים די כהניא כמאמר ומשח חמר מלחחנטין
 שמיא לאלה ניחוחין מהקריבין להון די מטונך רבי, יצחק, רב א"ל שלו.לא

 האומר והתניא היא מעליותא לאו הכי דבעי ומאן ובנוהי. מלכא לחייומצלין
 הרי הבא בעולם לחיי בה שאזכה בני_ובשביל שיחיו בשביל לצדקה זוסלע
 "כאך : פירש"י העולם". באומות כאן בישראל כאן קשיא לא גמור. צדיקזה

 תולה אלא תגר קורא אינו בחייו לו מריעין ואם לשמים שלבובישראל,
 ע"כ. תגר". קורא כגמולו לו מטיבין אין אם עכו"ם אבל בעונההיסורין

 שכרש מנלן ההגיון. יושר לכאורה ומשוללת הבנה מחוסרת זוגמ'
 שום, היה לא בזה הלא - ובנוהי מלכא לחיי דיצלין שבקש מזה אס ?ההמיץ

 הי"וו סטול א, י. ור' דונש ח, ש. ר' ע"י וגרשם עזר"ת אלול כ' ביום נאמר*(
 שליט"א. קטץ מ. ח. הרבויבל"ח

קמר
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קמה ותשוקותיוהאדם

 וקרוס סבוקשו נתמלא שלא נאמר ואם 1 כן עפצים גמורים צדיקים גם כיחטא,

 ואם, ו הספר מן חסר ועיקר היא אחריתא ועובדא היא אחרת ראיה א"כתגר,
 יתמלא לא ואם עכו"ם שהוא שכיון מזה היא הראיה כינאמר

 ודאי מבוקשי
 תגר,. לקרא הזה הרע הכח בו יש הקרבן בהבאת עתה שגם נמצא תגר,יקרא

 שהוא. כיון הזה, הכח היה'בו מעולם הלא כן, לאחר שהחמיץ אמרינן אמאיא"כ

 ? עתה נשתנה ובמה כשר, מלך נקרא היה ואעפ"כעכרם,

 וטוב. שיאושר שכמה הוא האדם טבע כי נמצא, בדבר כשנתבונןאכן,

 וישתוקק לו חסר שעוד תמיד ירגיש אלא לו, שיש במה יסתפק לא להיהיה

 הדברים בכל הוא הכלל וזה מאתים. רוצה מנוה לו שיש מי לג שיחסרלמה
 עוד,. לו חסר כי תמיד, מרגיש שהוא אליהם, שואף שהאדם השוניםוהענינים

 לזה הוא שוקק רשותו, תחת נכנס שלא בעולם דבר איזה ישנו שעוד זמןוכל
 סגולותיה וכל מחמדיה כל ומלואה, התבל כל לאדם שינתן יצויר ולוהדבר.
 דבר. לו יחסר ועדיין בזה יסתפק לא מ"מ ולטובתו, לצרכו זה כל לשמשויוכל

 ימצאו הלא א"כ להעשות, יוכל לא יכול" ש"כל מכיון כי אליה  וישתוקקמה
 ולא תמלא. לא הנפש כי - תשוקתו ואליהם ממנו שימנעו ועניניםדברים
 הוא ושואף לבו כל את תופס לו שחסר מה כי הוא, האדם שטבע אלאעוד,

 כי בידו, הצפון הטוב בכל מרגיש ואינו מנוהתו את ששולל עד כ"כאליו
 עיקרי. לדבר זה את שמרגיש עד אצלו מתרחבת שחסר לזהההשתוקקות

 את הוא ומרגיש לו החסר לגבי בעיניו נחשב כלא לו שיש מה וכלשבחייו,

 האנשיה אלה זולת טבעו. ע"פ האדם הוא כן וקצף. ורגז כל למחוסרעצמו
 בחלקם. השמחים העשירים הם שהם היראה, ובעלי במועטהמסתפקים
 וזה: רגז, עליו ולבו תמיד ועצב ושחוח קודר הולך איש רואים שאנויש

 שיכול האיש על יתמה הרואה וכל קטנים. וחכוכים פעוטים דברים מפנירק
 אומלל עצמו את ויעשה קודר יהלך למה ובאושר בעושר חייו אתלחיות
 שמתור זה, כה אך בחייו. טעם ירגיש שלא עד כאלו, ערך קלי דבריםבשביל
 אצל- וביחוד פחותים, באנשים אנו רואים בעצמו, לחבול האדם ירצהכעס

 ראשם את ויחבטו ויתקצפו יתרגזו דבר איזה על מצטערים שכשהםילדים,
בכותל.

 לר וא"א דבר לאיזה תשוקה איזו בו שנתעוררה מכיון כי הוא,והענין
 שנדמה עד כ"כ, חשוב לדבר לבו בציורי ויצטייר בעיניו הדבר יגדללהשיגו,

 למאומה: נחשב ידו תחת ונמצא לו שיש מה וכל בחייו ענינו עיקר שזהלו

 לאומלל' זאת בלעדי עצמו את הוא ומרגיש אליו, שוקק שהוא הדבר זהכלפי

 ירגיש לו, שיש במה והאפסיות הבטול רגש את לפעל להוציא וכדי כל.ומחוסר
 אומלט כי הכל שיראו ממשית, מוחשית, בפעולה זה רגש לגלות פנימיתדרישה
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 דעתשעוריקמו

 אצל הוא כן בכותל. ויחבטנו לו כדאי אינו ראשו שגם 'עד כלז לו ואין"נהו
 לחבוט יאות שלא יבינו הם ידועה, במדה הדעת בעלי אולם הפחותים.,ואנשימ

 בידם ואין תשוקה איזו בקרבם מתעוררת אם אצלם, אבל.גם בכותל, הראשאת
 האנשים אצל כמו ' הרושם את ההשתוקקות תפעול עליהם גם'להשיגה,
 נאות שלא מכיון כי אחר. באופן לפועל רגשם מוציאים שהם אלא'הפתו~ימ,
 )את לבטל בנשמתם קרע ויעשו, נפשם את יטרפו בכותל, הראש אתלהכות

 ששוקקים הדבר זה בלי חיים אינס חייהם כל לגמרי, ולהבטל להחרב'מהותהל
 ותכונתו. טבעו ע"פ האדם הוא כןאליו.

 לחדור האלקי בכחם חכמינו כי הנ"ל, ר"ה הגמי דברי לנו יבוארוובזה
 שנתן אחרי כרש כי ידעו, בו, אשר וכה כת כל ולמדוד פנימה האדם נפשלקוך
 שהרי שנתחמץ, הוא ברור ובנוהי, מלכא לחיי שיצלון כדי האלה הקרבנות'כל

 לו שיחסר המעט וזה תמלא, לא הנפש כי נתמלא, לא בודאי שהוא כמוהפצו
 הוא, ואפס כאין וקבל שהשיג מה וכל תפצה עיקר הוא כאלו בעיניויהיה

 הסגולות להם אין העולם מאומות הכשרים אפילו כי תגר, יקרא בודאיולכן
 להם שחסר במה האשמה לתלות הרגש זה על להתגבר המיוחדותוהמעלות

 לו אמר ולכן ישראל. קדושת לו שיש ישראל בן רק מסוגל לזה כיבעונותיהם,
 להביא יש היה, שכשר ראיה להביא רוצה שאתה ממה מטונך, רבי : יצחקו'

 אפשר אי והלא ובנוהי, מלכא לחיי שיצלון שבקש מכיון כי שהחמיץ,ראיה
 הרגש זה על להתגבר כי שהחמיץ. זה לידי בא בודאי בכלו, מבוקשושיתמלא
 שראה ויעקב, יצחק אברהם בן ישראל, לבן רק אפשר אי באמונתה'ולהשאר
 ה,, תורת בקרבו וספג הן, שהראה ונפלאות נסים כמה וראה מצרים,ביציאת

 בעונה לו החסר את ויתלה לשמים לבו תמיד שישאר אפשר'לו

 ירדו כמה עד חז"ל, של הנפלאה גדלותם שוב כאן אנו רואיםוהנה
 בין לחלק ומצאו שבחנו עד שם, ומתהוה שמתרקם מה וידעו האדם נפשיתוך
 ומבריל תותך עמק כתות ולעשות  הדקה המדה בזאת  העולם אומות ובין*שראל
 כזהו באופן מצוה לעשות ?כול ישראל בן רק כי ולהחליט לעמים ישראלבין

 ישראל ר" כי מספרים ויתחמץ. יפגם וראי ישראל קדושת לו שאין מיאבל
 מסכת איזו בבקיאות ולידע ללמוד יותר נקל אם תלמידיו את  שאל  ז"למלנטר

 כי להם אמר ולבסוף בכה, וזה בכה זה לו והשיבה רעה, מדה איזה לעקורשן
 מלשפו הש=ס, ha ואפילו הש"ס, חצי את בבקיאות ולדצת  ~מרד יותר'יקל
 1 האדם נפש כהות את ז"ל  ישראל ר' גם  הכיר  בן  מרה.  איזו מעט לרכךווו.

 מוצאים':אנו וכן אגדה! בדברר שאנו'רואים, חכמינו חכמת ה4אזאת!
 סתויה עם הבריאה  בקיבה:.בל .כוללת הק'  שהייתנו מה  'זולת כ4להלכות
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~קנז ותשוקותיוהאדם

 היא הנה הבריאה, שהשי ע"פ היא ובנויה האהתונים עד העליוניםמעולמות
 האדם. נפש עמקי סתרי ע"פ  מיוסדתגם

 כוי היין מן עצמו שציער אלא חטא, נפש באיזו וכי - הנפש על חטאמאשר עלי וכפר אומר: ברבי הקפר אלעזר "רן נזיר: גבי " דףבנדרים
 חוטא". נקרא בתענית היושב כלמכאן

 זה. מאמר נפלאולכאורה
 יקרא זה היאך הנזיר, יקרא שקדוש נזירות, כזה, ונעלה קדושדבר

 החובל החובל, בפי דאמרינן מהא ע"ז הק' י"א בתענית התוס' ואמנם ! ?חטא
 משמע אלמא בתענית, ביה"ב שמואל אמר כו7 התם ומפרש כו' רשאיבעצמו
 שמואל אמר בתענית והתם חוטא, נקרא לא בתענית היושב קאמרששמואל

 יותר גדולה עושה שהוא דהמצוה ותירצה ; חוטא נקרא בתענית היה"בדכל
 בשבת חלום תענית אמתענה דהוה מידי חטא, קצת יש ומ"מ כף, העבירהמן

 תעניתא ליתב תקנתיה, ומאי שבת, של תענית ממנו ונפרעין זינו גזרדקורעין
 דלמא קשיא, לא הקפר דר"א דאליבא כתב, בתענית שם והב"חלתעניתיה.

 מצות שבקיום אפשר זה והיאך חוטא. גם דנקרא אלא קדרם דנקראמודה
 חז"ל אמרו והרי ? חטא גם יהיה יקרא, קדוש שעי"ז כזו מצוה גס ומההתורה,
 סוטה, לפרשת נזיר פרשת נסמכה "למה : נשא( פ' ברש"י והובא ב')סוטה

 בקלקולה וסוטה היין". מן עצמו יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכל לךלאמר
 כלו הוא הרי ותעתועיו בהבליו העולם כל אם כי סוטה, מעשה דוקא זהאין
 למדרגה להתרומם הוא צריך עליו רשם זה יעשה לא ולמען בקלקולה,סוטה
 מן עצמו להזיר נזירות, עצמו על לקבל מעולה, יותר ולמעלה גבוההיותר
 איזה כן, עושה ואם נזיר. שבתררת הקדחנה עניני שאר כל עליו ולקבלהיין
 מה ע"פ הוא שהחטא מפרש תענית במס' שם רש"י והנה 1 כאן ישחטא

 אבל להוי סני מי עלמי תרי אכלי אי צדיקי אסו " דף הגריות במסידאמרה
 בזה שיהיה יתכן זה ואיך מצותה, את מקיים והוא בכך, צותה התורה"רי
 ?חטא

 שנעשה הדעת עץ של החטא אחרי מאז כי הוא, זה ענין ביאוראבל
 הרע גם בו יתערב שלא טוב, היותר ואפילו דבה אין ברע, מעורבהטוב
 .ורצון בכונה גם אם .האדם, שיעשה, ובר וכל וחסרון., מגיעת בזה'וגורם
 מדה וכל , מנעוריו הרעים וכחותיו מדותיו כל עם כלו האדם כל מתעוררסוט,
 לעשות האדם יתעורר את .ואף ומזונה טרפו את מזה ולרש וכח, כחומדה,
 בקרבו הנמצאים הכתות כל יתעוררו מיד הנה קונג לכבוד טוב היותרדבר
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 דעתשעוריקמח

 האדש כי *(. הם וטובתם להנאתם בזה להשתמש תפקידם את הם גםוידרשו
 חיוור מלא כביבר הוא הרי השונים, ומדותיו כחותיו כל עם קטן עולםשהוא
 עושה:)' שהוא דבר ובכל ועקרבים, נחשים רמשים, שקצים, וגם המיניםמכל

 הוא" לזה והציור מזה. וליהנות לחטוף מתעוררים הללו והמדות הכהותכל
 מחוריהם יוצאים והעכברים שונים מטעמים מיני עם שלחן העורךכאדם

 להשתדל : האדם עבודת היא וזאת בעדו. כלום ישאר שלא עד הכל אתוחוטפים
 הוא כן הכל. (~ת השרצים יחטפו ולא מעט! ישאר נשמתו בעד - בעדושגם
 ותכונתה טבעו מבנהו, ע"פהאדם

 יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם "כי ז': בקהלת הכתוב באורוזהו
 לצ טוב הרבה יעשה אשר צדיק גם כי לבאר רגילים ובפשוטו יחטא", ולאטוב
 באר הכתוב מבואר שדברנו מה כפי אבל חטא. גס יעשה שלא להיותיוכל
 מעורב יהא לא הטוב זה ועם טוב יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם כיהיטב,
 ".(. יפרדו ולא דבר בכל הם מעורבים בטוב, הרע שנתערב מעת כי חטא.שום
 חלאתה בכל ותשוקותיה התבל את האדם בראות כי הוא אמת : הנזיר עניןוזהו

 נפשית דרישה ע"י הוא ונדרש זה מכל לברוח החפץ בו מתעוררוזוהמתה,
 התורה. שצותה כמו הזה, העולם תענוגי מכל עצמו את ולהזיר להפרישפנימית
 בגדר. גדור מלהיות המונעו אחר רגש מיד בו מתעורר הרגע באותו אבלהק',

 מתעורר אחר רגש אז אבל ינעם. לחיך יין הלא כי יין, לשהות ושלאמיוחד
 קצף,. של  רגש  והוא התבל, מתענוגי עצמו להזיר הטוב הרצון את לסייעבה..
 הנאה. לי אין כך ובין כך בין כי כלום, מפסיד איני הכי בלאו לבו אלבאמרו
 שמפני נמצא הנזירות! את לקבל המכריע הוא הרגש וזה העולם.מתענוגי
 הזוהמה, בכל הסתכלותו שהיא הנזירות, את לקבל אותו ועוררה שהעירההסבה

 4 יקרא קדוש לזאת זה, כל על להתרומם וחפצו העולם, תשוקת שלכהחלאה

 מה. על התמרמרותו שהוא הנזירות, את לקבל אותו שהכריע הכח עלאבל
 להביע. רצון בו יש זה ומפני בעולם, כלום לו אין כי לו נדמה ואשר לושיחסר
 חטא". ה"קצת זהו העולם, תענוגי מכל הנזרו ע"י הזה הרגשאת

 מכרישך הוא ולרוב נזירות בכל מתלהה שהוא לרחמנא ליה גלי החטאוזה
 שקבלתה נזירותו, מאשם הצדיק שמעון שאכל היה, אחד נזיר ורק קבלתהאת
 לשמים. היתה ונזירותו וישרה זכהשיתה

 אדכה בני הצדיק שמעון "סבר : ה"א מנדוים פ"א בירושלמי מדויקוזה
 עניך וזהו לתהות=. סופן הקפדה מתוך שנודרין וכיון נודרין הם הקפידהמתוך

 בשוב הרע "ערבוב שעו"ד ע" *(.
) החיים'. "2פש toa זה  באור שצאתי זה  אחרי,**(
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 היא והיא לה שיש מה כל ועל העולם כל על ומתרגז שמקפיד"הקפדה,
 קשה ונעשה נזירות ימי עליהן כחרבין ולפיכך נזירותה בקבלתממכרעת
 לתהות. סופן בהם, החיה העולם מתשוקת להפרשלהם

 נזירות. בכל יתערב הסתפקות אי שרגש הדבר, מוכרח כמעטובאמת
 תשוקה בו חיה עוד כי שמרגיש מפני הוא, הלא נזירות, לקבל לו שדרוש מהבי

 לו אין הרי כן לא שאם אחריהן, שימשך ומתירא הזה העולם להנאותגדולה
 מן להגזר שלא המניעה בו יש ודאי כן ואם העולם, מהנאות להבדל.צורך
 לו יסחע ההסתפקות אי רגש שלהפך מוכרח וממילא ממנו, וליהנות"עולם
 רשעי דברי בזה ומבוארים כפרה. להביא צריך זה ועל חטאו, וזה נזירות,לקבל
 לצדיק דרוש אין באמת כי להו", סני מי עלמי תרי אכלי אי צדיקי "אסו :ז"ל

 ליותר שמתאוה שמרגיש מה ורק הזה, מעולם גם ליהנות וראויבזירות
 חט(גוכמשנ=ת. גר יתערב שלא אפשר אי ולכן להנזרו מצריכו לזה,ימשתוקק

 בהם שמעורב דברים שאר על כפרה להביא חיוב מצינו שלאואע"ג
 התעוררותו ע"י כזאת גבוהה מדרגה לידי שבא נזיר כי מפני זהו -חטא,

 ש"קדוש" עד הנזירות את עליו ולקבל הזה העולם מהנאות עצמו אתלהפריש
 החטא", "קצת בה תסגום ולא בקדושתו שישאר ביותר התורה עליו חסה*קרא,

 למעלה שקדושתם בכהנים גם מצינו שכן כפרה. להביא הצריבתוילבן
 עליהם והטילה מיוחדות בחובות התורה אותם שחייבה ישראל,כקדושת
 יתירה.;הירות

 עומק הוא רב ומה האדם עם בהשבון באים כמה עד מזה, אנולמדים
 לנה שנדמה הטובים, המעשים גם אבל הרעים, המעשים אודות נדבר לא !"דין
 בחשבת יבאו - רע מעורב בהם גם הלא ובאמת עושים, אנו טוב רק3י

 קרבנהת לנו שאין - קרבן ע"י יכפרו לא אם כי כפרה. עליהם בודאיינצטרך
 במה... יודע ומי שיעבור. ומוכרח צריך הכתם אבל -ג:ה"ז

 בא לפניו היצור כל זכר הזה. כיום נפקד לא ומי וקרב הולך הדיויום
- ופקודתו", איש*מעשה  מצעדי "ועלילות *(, ופקודתו ופעולותיו מעשיו כל 
 אדמע "מחשבות המעשים, לאלו שהביאוהו הסברות -גבר"

-  רק לא 
 "ותחבולותיו' לעשות, האדם שחושב המחשבות גם אם כי לבדן"פעולות

 הלב ציורי - איש" מעללי "ויצרי אצלו, הצפונות העמוקות המהשבוח-
 כי מפרשים, - "מעללי" מהשבה, לידי באו טרם בקרבו להתרקםובמתחילים

 יש לפעל, היוצא דבר בכל כי עלול, ענין זהו כי לי ונראה מעשה, עניןזהו
 היוצאת והפעולה עלה, נקראת הפעולה לידי המביאה הסבה ועלול,ונלה

 )המערכת( בתחם. תעודתו שהיא פי 21*ל רבינו, ביאר לא "פקודתו" פ"*(

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



 געת,שעור?קנ

 להתרקם שהותחל זה - איש" מעללי "יצרי של הבאור וזהו עלול.נקראת
 דין בעלק האדם ישפט זה כל ועל - עלול לידי ומביאו האדם אצלולהתארג
 כ"כ.מדוקדק

 הזה המשחית כת עם נפגשתן האחרונה בעת כי זאת, לאמרנתעוררתי
 ב"ה כלום 'יחסי "א כמדו~נ4, תורה, בני בחוג המצב , לפי פנים. אלפנים

 להיות  היו  וצריכים מחייהם רצון ושבעים  בגורלם שמתים  להיותויכולים
 וכמדומני ידעת, בתורה ולהתפתח במנוחה לשבת היכולת להם יש כ4מאושרים,

 להם? יחסר מה וא"כ מה, לדבר ולהגיע להשיג שיכולים המקום הואשפה
 וענינים דברים ישנם בעולם כי להם, נדמה אשר ישובע"ז

 כאל"
 תורה שלבן

 החסר, את ממצייר המדומה הדמיון אך הוא, כזב דמיון שבאמת ואף הם.חסרים
 הקטנות שבלתי שמורגש עד לזה, השאיפה ע"י וחשוב רחב מקום כ"כחופם

 נחשב כלום וללא שרכשו מה הכל ומתבטל כלום, להם אין הזאתהמדומה
 כשרואים רוחניים. בענינים גם הוא וכן עוה"ז, בעניני זהו בעיניהם. זהכל

 לעשות שיכולים מהקום הוא שם כי נדמה, מה, דבר ונארע נפעלשבעולם
 העולם בהויות ידיעות לו שיש האיש אמנם זאת. חסר ופה פועלים ושםולפעול
 כטבע - הרגש וזה האדם, את מרמה הדמיון אך נפוח, כסיר רק זה שכליודע,
 לעשות אפשר שם, רק שם, כי לו שנדמה עד ויותר יותר 11 מתרחב -האדם
 שנדמה עד יחשוב גדול כ"כ בליניו ונעשה בלבו מצטייר וזה גדולות,ולפעול

 כל חסר עצמו את ומרגיש הם, כלא בהם עסוק שהוא הענינים כל כילה
 על שבעמדנו יתכן ולכן ואלקיו. מלכו מקלל וקצף רגז ראש שחוח תמידוהולך
 בה לעבוד .וגדול רחב כה כר לפנינו שיש בשעה וקדוש, גבוה כהמשמר

 הריק בעולם זה כל את ולהפיץ שמים ויראת דעת חכמה, בתורה,להשתלם
 לפניו ישנה הלא לעבוד הרוצה וכל הרבה, פועלים שגם וב"ה זה, מכלוהחסר

 ובכגז הזאת, הק' בעבודה חבל לקהת ו~כול לפעל רצונו להוציאהאפשרות
 עשירה, עבודה יש שם כי לו מדמה באדם, שנמצא מכיון הזה, הארסיהכח

 ומעונה מדוכא עצמו את ומרגיש לו שיש מה כל ונתבטל  לוה הואושואף
 כל.וחסר

 לעשות שברצונם אלה אודות דעתנו אין ולפעול. לעשות מה יש כינניח
 עם הנבחר, העם נהיה לא ישראל שעם רק לא זה שע"פ באופןולפעול
 להיות. יוכל לא העמים כשאח עם גם אלא הנעלה, ותכליתו הרוממהתעודתו

 במטעמיהם, לזונו ובאים ה' עמ של חקי סימני את ממש חותכים הם הלאכי
 כשברצוננר אפילו אלא ח"ו? טרופים החיים כשסימני המטעמים יועילוימה

 לרעת, צריך הלא ה', דרו ע"פ נאות, באופן ההם בענינים ולפעוללעבוד

 ההתפעלות באה ומאין יותו: ולא בלבוש התעסקות היא ההיא העבודהכי
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 שפשטה שבשעה היתכן ?. העם נשמת בחיי ב"ה שעוסקים בשעה לזההגדולה
 ממלאך לו שנמסר אמצעי ובידו הקהל תוך אל רץ ואהרן בישראלהמגפה
 א"ב שיבא המגפה, מן אעם את להציל ובדוקה, מנוסה לתחבולה בעצמוהמות
 להלבינו הוא ויפה טוב כי ואם ? יפזם בגדים העמ את להלביש ממנווידרוש
 שיש מי בזה שיתעסק הוא ראוי הכי מגפה בעת אבל נאים, בגדים העםאת
 ? וכליון ממות העם את להציל הקטורת סגולתבידו
 כזבובים נופליט-לפנינו אנשים שאלפי הזקת, בעת בעניננו. הוא וכן.

 ודעת תורה הרבצת רק שהיא שלנו, ובקטורת דעת, ומחסרון אמונהמחסרון
 בעת לחשוב יוכל מי נ- המגפה, בעד בע"ה לעצור אנו יכולים ויראתו,ה'

 החררה .ידיעת : כעת המצב הוא נורא הלא 1 ? יפים מלבושים אודותכזאת
 ועם-הארצות הבורות ליום, מיום בעולט ומתמעטות הולכות שמיםוידאת

 הלבבות עקשות זה כל ועל אין, ודעת אלקים דורש אין וכמעטמתגברות
 ז"ל4 בער יוסף ר' הגאה בשם פתגם מוסרים - הכיל בל עקמומיותהמלאות

 ואנר - גדול כה אלכסון ומכיל כך כל קטן שראשו אחד על תמהונושהביע
 גדולת מה זה, כל בעד לעצור חשוב וכה קדוש כה משמר על ב"העומדים,
 עד זה, את. ונכיר נדע לא זה ואיך ! גורלנו הוא נעים ומה תעודתנוהיא

 ואין. וקצפו ורגזו כל לחסרים עצמם את החושבים כאלה שימצאושאפשר

גהת.
 כל לתפוס איך ויודעים שמבינים ישרה, והבנה הדעת בעלי גםוהנה,

 וגבורת ועצבים, נרגזים ללכת ידכאם זה שרגש עוד יתכן אצלם גםדבר,
 יוכל הזה הארסי הכח בלעדה כי הארס, מזה להזהר לאדם לו דרושהדעת
 ח"ו. ורעות קשות תוצאות לידי האדם אתלהביא

 שבודאי אבינה אברהם של בביתו שנתחנך אחרי לוט כי מצינההרי
 אברהם, של למחונך היאות כפי אמת והכרות ידיעות הרבה ורכש ממנולמד
 לוס מקנה ורועי אברם מקנה רועי בין קטנה מריבה שפרצה בשעהובכ"ז
 )בראשית שם וברש"י אחיו" מעל איש ויפרדו מקדם לוט "ויסע : הכתובאמר
 ולן באברם לא אפשי אי אמר עולם של מקדמונו עצמו "הסיע : י"א(י"ג

 עליר ופעל כ"כ בו התרחב - הרועים מריבת - זה ערך קל דברבאלקיו".
 ואמר: מאברהם שקבל והכרותיו ידיעותיו כל את זה שבטל עד כזה,רושם

 בפעל נשאר זאת אחרי שגם משמע אמנם באלקיו". ולא באברם לא אפשי"אי
 על נפשו ומסר בפסח מצות אפה הלא כי הטובים, במעשיו וההויקבצדקתו
 נשככן תוך לתוך וחודרת הסוקרת בעינם הנ"ל, אך אורחים. הכנסתמצות

 עולם. של מקדמונו עצמו והסיע לאחוריו צעד כבר כי והכירו, ידעורמגדס,
 היה שמלאכים אברהם, בבית ימיה כל שהיתה הגר כי אנו, מוצא-םכן

י -,

 ראש אביה אברהם ברכי על שנתגדל אבינו יצחק והנה כל. אין ומבלעדואכל

 יצחק ור* דונש חיים שמואל ר עא ונרשם עזר"ת ויצא פ' בש"ק נאמר*(
 הישי. סטולשלחנן

קגנ
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 דעתשעזריהנב

 ובחהאי מלאכים פעמים כמה ראתה בעצמה היא וגס ויוצאים, ועכנסים מן'נטם
 : כחיב אברהם מבית כשגורשה ואת ובכל אברהם, בבית הרבה ותוייגהלרכשה
 הכונה אין כי אפשר - אביה" בית לגלולי "חזרה : חז"ל ואמרו ותבע"."ותלך
 גדולה מה אנו רואים הנה - כבר לה הף לא לבה אך ממש, אותם,שעבדה
 אותה הכיר בעצמו שהוא והישרצו הנכונה מדרכו האדם שיסור הסכנה.היא

 ואמתית.'לטובה
 המדרש אין כי בנפשותינו. ולקלוט לספוג עלינו שאמרנו זה כלואת

 הבנת וגם הלב. אל נכנסים כשהדברים היא הרצויה התועלת אלא עיקרויבזה
 דרך שיחדרו,הדברים כדי עד בזה להתבונן צריך אלא מספקת, אינה;הדברים
 הכפרי, לאותו דומה זה הרי יאת בלעדי כי פנימה. הנפש .לתוך החמר'עובי

 חרדל תחבושת עשה הלב, לכאב תרופה היא חרדל תחבושת כי.שבשמעו
 מה הוא שקר כי התאונן לו הועילה שלא ואחרי אדרתה על אותה'והדביק
 הדברים את ישימו אם כן, כמו רפואה. משום בה יש חרדל שתחבושתשאומרים

 את ולרכך לעדן צריכים ולכן כלום. יועילו לא בזה, ויסתפקו החמר עובי'על
 ולנפש. ללב הנכון מקומם אל הדברים יגיעו אז ורק הגס:החמר

 היה בתורה עוסק שכשהיה המלך, דוד על ע"ב( ט"ו )מ"ק חז"לאמרו
 וזהו - כעץ עצמו מקשה היה למלחמה שיוצא ובשעה כתולעת עצמו,מעדן
 להתקרב הדברים יוכלו למען היה, הנחוץ מן תורה, בלמדו הדבר:'רעיון

 חומריותו את להפשיט - כתולעת עצמו את לעדן ונפשו, לבו אל'ולהתקבל
 זאת ירגיש דק רגש ,בעל ולמהותו. לעצמיותו הדברים את ולקרבזלרככה
 כתולעת". עצמו "מעדן :ובמבטא

 ונצליחו נשכיל אז - נעשה כהואם
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 י"גשעור
 *( ה' בשםויקרא

 בו וירדים עולים אלקים מלאכי"והנה
 קפוים בו, אפזים בו, ם ומורידמעלים
 ויצאן )מד"ר בו" סוטניםבו,

 הבארות וכל פלשתים אותו ויקנאו האיש,וגו' "ויגדל : תולדותבפריקת
 יצחק עבדי ויחפרו וגד עפר וימלאום פלשתים מתמום אביו עבדי חפרו"שר
 עשק הבאר שם ויקרא וגר גרר רועי ויריבו היים מים באר שם וימצאובנהל

 ויחפרו שטנה. שמה ויקרא על" גם ויריבו אחרת באר ויחפרו עמו. התעשקו,כי
 לנו ה' הרחיב עתה כי ויאמר רהבות שמה ויקרא עלף רבו ולא אחרתבאר
 אביך אברהם אלקי אנכי ויאמר ההוא בלילה ה' אליו וירא וגו/ בארץופרינו
 )בזכות עבדי אברהם בעבור זרעך את והרביתי וברכתיך אני אתך כי תיראאל

 יצתק עבדי שם ויכרו וגו'. ה' בשם ויקרא מזבח שם ויבן בזכותו( ולאאברהם,
 ואתם אלי באתם מדוע יצחק אליהם ויאמר וגר, מגרר אליו הלך ואבימלךבאר

 ה". ברוך עתה אתה וגר עמך ה' הי' כי ראינו ראה ויאמרו וגו' אותיומנאתם
 ז"לש כתב הג' בשם ויקרא מזבח שם "ויבן : הפסוק בבאורובספורנו

 כרו ומ בשם לקרא שהתעורר אחרי הלך. ואבימלך שם. ויכרו ה'. בשם"ויקרא
 ולא ברית לכרות אליו הלך ואבימלך מריבה, בלתי מוצלחת באר יצחק עבדישם

 בהיותו אז ורק וף, בשם קורא הי' לא עדיין עתה עד כי וכהגמע עוד"..הזיקוהו
 כל הנה כי מאדו הדבר ומוקשה נפלא ה'. בשם לקרא נתעורר בימים באזקן

 את להכיר ! אחרת והא זאת זאת, היא הלא תעודתו וכל בעולם האדםתכלית
 יסודות" את לבו בציווי ולהרגיש האמתית האמונה ולהבין לידעהאלקות,
 בה* האמונה אדם בני בלבות ולנטוע אלו ורגשות הכרות בעולםולהפיץ

 ונעלים רמים גבוהים, יותר ענינים שיש שירגישו רוחניים לענינים~ולקרבם
 בורא הוא ה' רק כי הגל, וידעו ושיכירו חיים, הם שבהם החמרי העולםמעניני
 ראש אביו, אברהם ברכי על שנתגדל אבינו יצחק והנה כל. אין ומבלעדוהכל

 יצתק וו" דונש חיים שמואל ר ע9 תרשם עזר"ת ויצא 8' בש"ק נאמר*(
 הי"ד. מטולשלחנן

קנג
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 דעתשעוריקנב

 : כתיב אברהם מבית כשגורשה זאת ובכל אברהם, בבית הרבה והשיגה,יעשה ובחהאי מלאכים פעמים כמה ראתה בעצמה היא וגם ויוצאים, הנכנסים מן 'שם,,
 הכונה אין כי אפשר - אביה" בית לגלולי "חזרה : חז"ל ואמרו ותתר"."ותלך
 גדולה מה אנו רואים הנה - כבר לה הי לא לבה אך ממש, אותם.שעבדה
 אותה הביר בעצמו שהוא והישרות הנכונה מדרכו האדם שיסור הסכנה-היא

ן

- 
- -

 דעתשעוריקנך

 הראשוי שה" המאמינים,ואבי
 הכל המהוה הכהות כח - האלקות את שהכיר

 והשריש יצחק את למד ובודאי בעולם האלקות נתפרסמה ינץ ושעל -וממציאן
 עוד זאת, כל שאחרי אפשר ה" והיאך הוא, והרגיש שהבין כפי האמונה אתבו

 שזה_ אלא עוד ולא ? ה'" בשם "לקרא ותעודתו בחובתו_ ההכרה ליצחקתחסר

 להשחט המזבה על צוארו פשט שנה ושבע שלשים בן בהיותו אשר אחריהי'
 נפשו על אז שפעלה החזק והרושם ; ית' שמו יתקדש זה שבשביל לה'לקרבן
 זה רושם שישאר עליו פעלה ה' קדושת על לקרבן נפשו את למסורהחלטתו

 ונשאר המזבח מעל ירד ; בטהרתו תמים בקדושתה תמים ונשאר חייו ימיכל
 מפני לארץ לחוץ לצאת שרצה שבשעה. בתורה שמצינו וכמה תמימהעולה
 שאתה. שם( ברש"י )והובא חז"ל ופי' מצרימה תרד אל הקב"ה לו אמרהרעב
 בשם לקרא למדרגה הגיע לא עוד ובב"ז '(. לך כדאי חו"ל ואין תמימהעולה
 יה" אס לאמר נדל יעקב "וידר : ויצא בפ' מצינו כן כמו ? זה והיאך -וה

 לי ה, וה" - אבי בית אל בשלום ושבתי וגו/ בדרך ושמרני עמדיאלקים
 עצמון. הנדר הוא לאלקים לי ה/ והי' ענין כי וספורנו הרמב"ן ופי'לאלקים",

 לידע ויתאמץ ישתדל אז אביה בית אל בשלו' וישוב וגו' עמו ה' יהי'שאם
 האלקים. הוא ה' כיולהרגיש

 התפלה בכוונת שבארנו מה עפ"י הוא האלקים" הוא "ה' ידיעתוענין

 בעולם הנמצאות הגבורות שכל דהיינו לך", דומה ומי גבורות בעל' כמוך"מי
 גבור לערוך אפשר שהרי לך, דומה מי ולכן ידו על ומתהוות כביכול בונכללות
 הגבורה ענין אבל הרבוע עליו ועודפת השני על עולה האחד שגבורת גבור,מול
 אבל מועטת, במדה השני ואצל מרובה במדה היא שבזה רק בשניהם, הואאהד
 : שמסייס וכמו לגבורתך, דמיון שום בגבורתנו אין ! לך דומה מי -אתה
 היכלת. בעל שהוא אלקים בשם בכללות הללו והמדות ומח"=. ממית"מלך

 וממציה המהוה מכח הם שכלם בבריאה הנמצאים הכחות בכל הואוכן
 האלקים". הוא "הוי' : הוא וזה המציאות, כל היא שממנה מפשטת הוי' -הכל
 הכחות כל כי עניניו, ובכל הויתו בכל ולהרגיש להכיר האדם תעודת היאוזאת

 1 הכל את וממציא המהוה הוא ! האלקים הוא ה' - העולם ובכל בוהנמצאים

 שחיטה אחר הקרבן את להוציא שאסור שמצינו עפ"מ זה ענין לפרש יש אולי4(
 שחיטה לאחר כקרבן נחשב אבינו יצחק ה" וכן ביוצא נפסל הוציאוהו ואם למחיצתוחוץ

 נתקדשה שלא ומאחר לכפרה, ועומד צבור שאפרו י"ד( ב"ב )וירא ברש"יוכדמצינו
 לא לכן א"י, קדושת - אחת קדושה אלא בה ה" ולא קדושות בעשר ישראל ארץעוד
 "שאתת ג הקב"ה סא"ל מה וזהו לחו"ל. יציאה על אלא יוצא ופסול איסור בה שייךהיה
 )המערכת( לך". כדאי חו"ל ואין תמימהעולה
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קנה. ה' בשםויקרא

 הכבוד. בכסא הקוקה ושצורתו שבאבות בחיר אבינו, יעקב גם ~? אנוורואים
 וכו',. שלו" איקונין ורואים למעלה עולים "מלאכים : שם במדרשוכואיתא
 עוד. לו גם ומזוכך, זך יעקב יצא מיצחק ועשו מאברהם ישמעאל שנפרדשאחר
 בעל, הוא האלקים, הוא ה' כי האמתית בידיעה הנכונה במדה הבהורותחסרה
 בית, בשלו'.אל ישוב שאם והבטיח נדר ורק ממנו. מתהוה והכל כולם,הכחות
 במלואה. ידיעה אותה ולרכוש לקנות ויתמסר ישתדלאבין,

 אלקים. מלאכי "והנה : הכתוב על שם במדרש זה ענין מבואר יותרועוד
 בו" ויורדיםעולים

-= 
 ותת. בסולם ויורדים עולים אמר חד ינאי, גר' חייא "ר'

 עילים. מ-'ד ניחא, בסולם ויורדים עולים מ"ד ביעקב. ויורדים עולים.אמר
 ענין, בו". סוטנים בו, קפזים בה אפזים בה ומורידים מעלים - ביעקבויודדים
 היו עוד בו גם שלם, הי' לא שעוד ראינו הרי שבה הכחות הוא כאןהמלאכיה
 ה" עוד בו. סוטנים בו, קפזים בה אפזים ותוססים, סואנים טבעייםכהות

 ומהולהע כחותיו, בו סטנו עוד במקומה שלא כרכור טבעי, פזוז אצלומתעורר
 אצל, אשר במקום היה מלאכים מחולות אמנם מקום. בו מצאו עודסטניות

 שנצב,.. עד היתה ממשלתם ומדת הם. רקודים בכ"ז אבל שעירים, רקודאחרים
- ה'עליו  הבהיר העליון מהאור השכינה, הוד מזריחת .עליו". נצב ה' "והנה 
 המדרש של הנכון הבאור וזהו הכחות. כל מאליהן וברחו נסתלקו עליהששכן
 זבוביה והיו עריסה גבי על ישן שה" מלכים לבן משל אבהה וף "אמר זובפי

 הם( זבובים השכינה אור נגד מלאכים, להם קורא שמתהלה אלה)זבובימ
 כה מעליו, וברחו מיניקתה עליו שחה מיניקתה שבאה כיון עליו.שוכנים
 ברתו הקב"ה, שנתגלה כיון בון ויורדים עולים אלקים מלאכי והנהבתהלה,
 ימעליף.

 שכל עד כ"כ עצמו את לפתה לאדם הוא קשה מה מזה אנולמדים
 מנימיות בתוך-תוך הנמצאת מהאמת ומושפעים מוחדרים יהיו ומעשיועניניו
 יהר פעולותיו ושבכל נפשו זכות מעמקי נובעת תה" ה' בשם שקריאתוהאדם(
 של בנפשו נמצאים ופשורי עקולי וכמה שבנפשה האמתי השירי ההדבולט
 ערבוב שום בלי בטהרתה, ותראה שתצא האמת את שמעכביםהאדם

 עמהם, התחשב ולבלי מהם להפרד לאדם לו קשה שכך שונים, ועניניםכהות ש~
 . החוצה. ולצאת ליראות האמת בעד מפסיקות ברזל של מחיצותוכמה

 בזה וגם כנגדם אנו קטנים שנמלים )אף מדרגתנו לפי אנו ,גםוהנה
 כת איזה למצא נוכל זאת בכל לגביהם, קטנותנו ערך את עוד מביעיםאיננו
 ומתרוממת מתעלה שהנפש איך לפעמים מרגישים עליהם( מעצמנו ולדוןבנו

 ממש ורואים אלקות מרגישים שאנו לנו שנדמה עד כ"כ ונשאה רמהלמדרגה
 ומתאגדים העולמות ממערכת ציור איזה מצטייר ובשכל ית', השגחתואת
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 דעתשעוריקנו

 תורה בלמדנו האמת. להכרת מגיעים והננו ונעלים, גבוהים לעולמותעולבינו
 את שבתורה, האמתי המאור את ומרגישים לאמתתה כשמכוניםללפעמים
 לנו נמסר בעולמנו פה שגם מרגישים אנו אז התורה, הבמת ורהבותעמקות
 ואז ורחוקים, גבוהים רוחניים של'-עולמות התורה ספר את לפתת"מפתח
 כי הזה, השפל בעולם להיות יכול אינו התורה ומקור שרש כי מבירים,פצנו

 הזה בעולם ושרשה שהתחלתה תורה ולא אלקיח, תורה היאתורתנו
 לעם להורות ממחוקקים שנתנה נמוסית תורה היתה לו כי ענינה, סוף פהולא
 דקים כ"כ חלוקים על עניני' ופרסי דינ" בנויים היו לא אז בה, ילכוהדרך
 מתעלים אז אשר יתירה, ויגיעה עיון אחרי רק אפשר שלהרגישםורמים

 בעקמות הם התורה והתחלה שרש אלא אותם, ומרגישים ורואיםימתרוממים
 ידועה -.למדא ולצייר להרגיש היכולת נתנה לנו ובכ"ז',צק ורחוקים,ובוהים
 בהם, ומרגישים ממשמשים אך שאנחנו הענינים וחלוקי האלה. בענינים-
 ומתוך *(. מאד הם ורהבים ומבוארים) מפורשים שם המחשבה דקות ע"פקצת
 וטהורים. קדוש?ם רוחניים עולמות עם ות" מתאגדת שהנפש או מרגישיםיך
 את בעולם להפיץ הם,רק החיים וענין התעודה כל כי ההכרה, מתבהרתיאז

 1 ה' בשם ולקרא שבתורה האמתית האמת ואת הטהורהמאמונה
 לאדם יארע אם הזה, הקודש ורגש ההכרה כל אחר זאת, כל אתריוהנה

 1 זה והיאך ארצה, ומושכב מט הוא והנה קצת, אי-נעם קל, נענוע מקרה,איזה
 בידעו דואג הוא היאך 1 אלק לו שיש בידעו עצב להיות לאדם לו אפשראיאך
 זה.לא והיאך כזו? תורה לו יש כי בידעו ישמח לא והיאך לוו שייך הואכי
 ! 1 המדרש בית מיושבי להיות זכה כי*גיל

 ונפשו וכבדים הזק-ם שבאדם ההמר כחות כי ! האדם תכונת היא כןאבל
 מטה. להורידו דיו בנפשו קל נענוע שאיזה עד כ"כ בהם ומאוגדתונקה2רת
 התקרה, אל בשרשרות ומרותקת השוה משקל עם התלויי מנורה לוה:וציור

 ולהגביה המנורה, כל למטה נמשכת המשקל מחלקי באחד קל נענועשע"י
 הגופניים הכחות בחמר, מלובש שהוא זמן כל : האדם הוא וכן ! קשה כמהאותה
 למטור ממשיכו קל שנענוע עד כבד, כך בו החמר משקל חזקים, כ"כשבו

 הן, רפויות למצלה אותו שמקשרות השרשרות ואם לו. קשה מהולהתנשא
 לנטרי. ח"ו להנתק הןעלולות

 טבעיים כחות בו נמצאים עדיין האדם, שיעמוד גבוהה מדרגהובאיזו
 למטה. אותו וממשיכים אותו ומרגיזים בושרועשים

 וציין נפשו השבון שעשה הוא לבארות יצחק שקרע השלות עניןוהנה

 התורה". "קדושת שעו"ד ע"*(
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קנז הן בשםויקרא

 רו לא הזה הריב בי הכיר רועיה עם מריבים גרר רועי כי בראותה כימצבי.
 הוא הריב מקור וסבת בה השולט הוא ממנו הקטרוג כי והרגיש הוא,ביניהש

 מדת מצבה את לו ציין הזה בשם עשקי. הבאר שם "ויקרא : ולכן בנפשהבו
 לשלמות להגיע אותו המפריעים העשק כהות בו נמצאו עוד כיקומתה
 שם - "שטנה" שמה תקרא עלי/ גם ויריבו אחרת באר ובחפרוהאמתית,

 נחו כי הרגיש אז עלה, רבו ולא אחרת באר חפרו כן ~ואחרי מהראשון.קשה
 "רחובות* הבאר שם קרא זה מצבו את ולציין עוד. מרגיזים ואינם הכחותבו

 אליו שנראה ואחרי לה שנתרחב שהרגיש ואחרי לנה ה' הרהיב עתה כי-
 הה - האמתי ההד בה שנשמע בקריאה ה' בשם לקרא התעורר אז רקה',
 מוצלחים באר לכרות הצליח ואז ! הנפש זכות פנימיות מעמקי הנובעשירי
 מריבה.בלתי

 וניבזית מורגשת היתה לכל אם כי היה, השנוי הרגיש בעצמו הוא רקולא
 גרשו שמתחלה אבימלך, נשתנה. אליו העולם ויחס ורוחה נפשו מצבוצלמות
 וגף עמך ה' היי כי ראינו "ראה אמר כי ברית, עמו לכרות אחריו חזרמארצה
 ה'". ברוך עתהאתה

 באותה כי ! היא אמת תורת - תורתנו כי זאת, מכל אנו רואיםוהנה
 בשתיקה עוברת אינה וקדושתם, האבות גדולת את לנו מתארת שהתורהשעה
 כאנשים אותם מתארת אינה מגרעותיהם. על חפה אינה חסרונותיהם.על

 וכחות עניני מכל מופשטים וחסרונות, מגרעות בלי המעלות, בכלאלקיים
 העם בעד אותה שכתבו גדולים מאנשים מחוברת תורה היתה לו כיההמה

והציגי
 ועניניהם, דרכיהם בכל למשל להם להיות אידיאליים גבורים לפניהם

 תורתנו אבל אדם. בני וחסרונות במגרעות האבות את מציירים היו לאאזי

 הוא באשר האדם כי לנה מלמדת היא ! היא חיים תורת - האמת תורת-
 בחמרו ומלובשת מקושרת שנפשו זמן וכל אלקיי, להיות יכול אינואדם,

 הטבעיים. והענינים הכחות כל בו ימצאובהכרת
 כפי עליון קדושי האבות את לפנינו להציג התורה חסה לא כמהועד

 על כי שמצינה 'סמה ג"כ אנו רואים מגרעותיהם, על חפתה ולא שהם.מה
 בפיסי, ציד "כי התורה לנו מספרת עשה את יצחק אהב מה מפניהשאלה
 צד מטעמים, לו לעשות ציד לו מביא שהי' עי"ז כי הם יצרים שלופשוטן
 לאהבה. יצחק לבאת

 פסק הרע ויצר עיניו כהו שכבר זקנתו לעת כי התורה, לנו מספרתוכן
 בשלמותן תצאנה שברכותיו ובחפצו בנו את לברך כשבקש בכ"זממנה

 ריף את להריח צריך היה תקפן ברב להשפיע בכוחן שיהיה. כדיובמלואן
 "להרעיב : וז"ל בגדיו" ריה את "וירח הכתוב על בספורנו וכמבוארנגדיה
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 דעתשעוריקנח

 ותהי המנגן כנגן "והי' כענין - ויברכהו וכף, הריה" בתענוגות נפשואת
 במדרגה תמיד נמצא שבודאי אבינה יצחק גם כי מזה, אנו רזאים הע. ידעליו

 שלרכותיו ברצותו בכ"! הרע, יצר ממנו פסק שכבר זקנתו ולעת וקדומה,נעלה
 וקדוש, גבוה ממקור ושתנבענא כחותיה כל מהתאגדות שבו, האדם מכלהצאנה

 נפשו את להרחיב צריך היי ומרומם, שירי במצב שימצא הי' דרוששלזה
 כחותיו עם ביחד יתעלו הגופניים וכחותיו יתענג חמרו שעי"! הריח,בתענוגות
 כח לו די הה ולא לו, הדרוש השירה למצב להתרומם תוכל ונפשוארוחניים
 שה" זמן כל כי הק' השירה למצב להעלותו בלבד שבו הקדושה וכההאמת
 הראויי; לשלמות להעלותו מדה באיזו בעדו הפריעו ההמה כחות עםקשור

 להנותם. צריך הה נפשה עם יחד להעלותםובכדי
 כשהם כי היא, האלה התורה מספורי התועלת המעלה אנשי בעדוהנה
 Rsn שככה אותם, ומלמדת מנחמת הזאת היריעה מה, בדבר לפעמיםנכשלים

 באמת, הכרתו גדל שיה" ואיך האדם, שיעמרו מדרגה באיזו כי האדם.תכונת

 ובמוז למטה. אותו שמושכים הטבעיים, הכחות כל בו שימצאו מוכרת .בכ"ז

 רוחו את ויחזק עבודתה מלהמשיך להתרפות לו אין אלה, כל על הבטמבלי
 כחותנו על' להתגבר עצמה את ולרומם לפתח כחותיו בכל וישתדלולבו

 שאיפת זוהי הלא כי האמתית, מהאמת יותר עוד בנפשו ולקלוסהטבעיים
 ולהצטדק להקל הדבר גורם הדעת קטני לאנשים אולם בחייו. ועבודתוהאדם
 שלמים, היו לא הק' האבות גם הלא : באמרם הרעים ומעשיהם מגרעותיהםעל
 ושפלות סכלות באמת אבל נמצאו. בהם גם הוא ומגרעותיו חסרונותיוהלא
  ורחוק גודל מה כי 1 כזאת  התושב  האדם להיות צריך גמור  ושוטה היאיוה
 אנה לחיינו הם מחייהם דוגמא שום להביא ואין לביניהם, בינינו ההבדלהוא
 כ"כ היו והמורידים המעלים והכחות וטהורים, קדושים נעלים, חיים חיוהם

 אנו שאין מה הדק, מן דק ונעלמים, נעלים כ"כ וברגשות וטמיריםדקים
 לחלקים להחלק שיוכל המרי בעצם שרואים וכמו כלל. בהם להרגישמסוגלים
 ובכ"ז כלל אותם לתפוס יכולים אינם האדם שחושי עד הדקים, מןלקים

 אמנם רוחניים. בענינים גם הוא כן עניניו, בכל ונמצאת היא שללהמציאותו
 אבל הפשוט, באדם כמו הטבעיים, הכחות כל נמצאים היו בהם שגםכן

 כ"כ ברגשות היו שבה6 ומורידים" וה"מעלים כ"כ, מזוככים היו כבר~חותיהם
 חדה בענן שחדרו חז"ל ורק השגה. שום בהם לנו אין תפיסתנו שלפי עדדקים
 ברגשות  להכיל היכולת  היתה להם רק כחותיה כל את ומדדו ובחנו האדםללב
  מזה ללמוד עלינו כי הוא, ונהפוך שלמים. היו לא עוד כי ידעו הם רקצאלה.

 בהם גם  ובב"ז וופלים  מהווים  קרושים, היו  התמידיים  שחייהם הם,העביה'2ויף
 האדמן כחוה כל שנעקרים בשעה רק .ולא .ומורידים, מעלים כתות נמצאיםהיו
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קנט ה' בשםויקרא

 עניני עם מקושר הבלחי לבד נפשם במזג כלום, עושים היו שלא בעת אפי'אלא
 היו השנה במצב שבהם, הדוממים בכחות והמעשיים, החצוניים האדםוכחות
 מרחפת היתה גדולה וסכנה ולקלקל, לסבך היתה שביכלתם הכחותנמצאים
 צ"א, דף חולין בגמ' הנכון הבאור וזהו מטה' ממדרגתם וליפול להכשלעליהם

 פשוטים חיים הם שחיינו אנו וכ"ש - עליו. נצב ה' והנה מיד לסכוני',בעו
 ושעל צעד כל על להכשל אנו שעלולים נמוכה, כ"כ ומדרגתנוופחותים,
 לעד. ועומדים ימחו בל בכתמים נפשותונו אתולהכתים

 גדולה סכנה ובאיזו האדם כחות מלחמת היא קשה מה לדעת עלינוולכן
 וליפול ולהנקש הישר מדרך לנטות מאד הוא עלול כי תמיד, נמצאהוא

 אינו האדם, שיעמוד והשתלמות התפתחות של גבוהה מדרגה ובאיזוממדרגתו,
 הי' עליו, ונגלה חסדו הקב"ה לו הראה אלמלא אבינה יעקב הרי כיבטוה.
 ולהיות - כחותיו מלחמת - במלחמתו להתגבר יכול היי לא הוא שגםאפשר
 יום עד בעצמך תאמין "אל ע"א( כ"ט ברכות )בגמ' חז"ל אמרו וכבר"מנצח.
 ולכן צדוקי" נעשה ולבסוף שנה שמנים בכהונה שמש כ"ג יוחנן שהרימותך,
 לנו. הדרושה הזהירות היא רבה ומה שלפנינה מה לדעתנולינו

 יותר להכיר ה', באמונת להשתלם כחותינו בכל ונתחזק נאנתאמץ
 בעולם, האמת את להפיץ ה'. בעבודת יותר ולהזדרז שבתורה האמתי'המאור

- ה' בדרכי אותם ולהשכיל בתורה האמונה האדם בני בלבותולהשריש  זאת 
 זה בזמננו וביחוד ! אחרת ולא זאת בחיים, ושאיפתנו מטרתנו להיותצריכה
 לחלוחית בלי ריקים והלבבות האלה הענינים כל מידיעת רחוק כ"כומהעולם
 שכל ולהתאמץ להשתלל ועלינו ורוממים. נעלים ממרגשים רחוקיםיוחנית,
 האמת ממקור ותנבענה תושפענה פעולותינו שכל שמים, לשם יהיומעשינו
 עלינו. חסדו וישפיע בעזרנו ה' יהי' אז אנה שנשתדל ואחרי שבלבבנו,"טהור

 ן עולס עד לנו יהי' טוב ואך באמת, ה' בשםונקרא

 את לקבל להשתדל הוא העיקר כאלה בענינים כי לעורו; ראיתיולנחוץ
 שאין מלבד זאת, לולא כי בחיים, זה כל את להכניס ולשאוף הלב אלהדברים
 שאמרנו וכמו והפסד. המרון להביא יוכלו עוד הנחוצה, התועלת אתמקבלים
 כי מות", סם לו נעשה - זכה לא חיים, סם לו נעשה "זכה המאמרבבאור
 העוררים ורגשותיה לבו את ומרחיבים האדם את המפתהימ כאלהענינים

 האדם ואם וכדומה. והגאות הרחבות במו טבעיים, כחות הרבה אצלוומפתחים
 חסרון לו גורמת זאת והשתלמותו התפתחותו אז ישרה, בדרך לילך זכהלא

 האלה, הדברים את בחיים להכניס המשתדל אבל נדול,והפסד

 , חיים סם לו ויקיז -יזכה
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