
 בלאך יצחק אברהם ר, מרןהרב
 בטלו ור"מאב"ד

 *( וישעיאורי
 ביוה"כ". -- וישעי בר"ה, - אורי"ד'

 כגא( פ' ויקרא)מד"ר

 לאל בר"ה, - עליון לאלהים"אקרא
 ביוה"כ". - עליגומר

 צ"ה( פ' בראשית)מד"ר

 הכרתנו גהרל ולפי - בבריאה, מהכרתנו רק היא ב"ה בבורא הכרתנוכל
 פעולות ולפי הפועל על מעידה הפעולה כי - הבורא את מכירים אנובבריאה
 של ורוממיתו גדלותו את מכירים אנו בבריאה הנכרות והגבורה החסדהחכמה,
 פעלתם אתה כי פעול כל "וידע : בתפלתנו אומרים שאנו וכמו ית',הבורא
 פעלתו אתה כי מהפעלו לדעת יכול פעול כל כי יצרחו" אתה כי יצור כלויבין

 ציורינו כל וכן יצרתה אתה כי להבין יש - נברא יציר כל צורת -ומיצירתו
 לבריותיו.  אותו מדמין שאנו מסה הוא - כביכול באלקות להשיג לנושאפשר
 כלל ודמיון מושג שום בזה לנו אין כי ית', מציאותו אודות מדברים אנואין
 המסודרים ההנהגה דרכי היינו בבריאה, הנראית מהאליות רק הם דברינווכל

 על ז"ל וכמאמרם בספה"ק, כמבואר הבריאה. הנהגת של קומה"ב"שעור
 כאריה, מושלו והכתוב הוא, אלא בארי כח נתן מי וכי ישאג" "כאריה :הכתוב
 לשמוע. שיכולה מה האוזן את לשבר כדי לבריותיו אותו ומדמין מכנין אנואלא
 לנו לצייר אנו צריכים שממנו הכולל הדמית אולם י"ח( פ' י"ס שמות)רש"י
 כדמותנו". בצלמנו אדם "נעשה נאמר שעליו האדם הוא הכללית ההנהגהאת

 האברים, תבנית הגוף תואר על הוא "צלם" ענין הראשונים מדבריוכנראה
 דמותו הנפש, מתכונת על ודמות-הוא העליות קומה" "שעור כנגדהמכוון
 *'(. נפשו בכחות האדם שלהרוחבית

 האדם צלם העליונה. ההנהגה כלפי מכוונים הענינים ששניונראה

 הק'. בישיבה תרצ"ה דר"ה ב' ביום נאמר*(

)המערכת( כדמותנו" "בצלמנו בשעו"ד הגדול רבינו מבאר כן**(
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רא וישעיאורי

 האלקיח ההנהגה נגד מכוון האדם, של התמידית צורתו שזהו אבריו,תבנית
 של נפשו כתות והדמות, העולמות, של התמידית במערכה שנסדרההטבעית
 של כדוגמא תמידית, בתנועה שהיא ההשגחית ההנהגה על לנו מוריםהאדם,
 כפי תמיד מתנועע אלא אחד במצב עומד שאינו האדם של הרוחניתדמותו

 הקב"ה אצל המדות התעוררות לזה וכדוגמא בו. השונים הכחותהתעוררות
 לזה. וכדומה דין והתעוררות רחמים התעוררות ענין שמצינו וכמוכביכול,

 למעלת, לדוגמתן האדם נפש לכחות באמת דמיון שאין לדעת ישאולם
 מהענינים הגופני הצלם שרחוק כמו שעור, לאין מזה זה הם רחוקים כיכביכול,
 למעלה, רותני ענין על המראה ה'", "יד : ולמשל עליהם מרמז שהואהעליונים
 נמשלה שהתורה שמצינו מה וכן בהומה יד מענין הרחוק תכלית רחוקשהוא
 רב מרחק הוא החמרי האש לאור התורה אור בין שהמרחק אנו ומביניםלאש,
 רומזים שהם אעפ"י האדם, של נפשו לכחות בנוגע גם הוא כן וערך, שעורלאין

 שעור לאין הם רחוקים ,את בכל למעלה, כאלו ענינים על לנוומראים
 הוא האלו הענינים מרחק כי השמות. באלו למעלה אותם שמכניםמהענינים
 זצוק"ל הגאון אאמו"ר לנו שביאר וכמו רחוק, יותר ועוד לנמשל, משלכמרחק
 הבין שלמען היינו י"ב(. ה' א' )מלכים משל" אלפים שלשת "וידבר עניןעל
 בעליונים ענינו עד התחתונים החמריים מהענינים למעלה בשרשו רוחניענין
 בכדי - כהבל, אלפיה ג' עד משל ע"ג ומשל משל, ע"ג משל להמשיל צריךהיי

 הרוחניים הענינים הם רחוקים כ"כ כי - וירגישו שיבינו לפניו הדברשיצטייר
 )דף עירובין מגמ' מוכח וכן - לנו, המושגים התחתונים מהעניניםהעליונים

 משל". אלפים שלשת תורה של ודבר דבר כל על שלמה שאמר "מלמד :כ"א(
 זה ושייכות ודמיון יחס להם יש מ"מ מזה, זה הם שרחוקים אעפ"יאמנם

 שמכנים הענינים אלו כל כי *( זצוק"ל אאמו"ר בשעורי שנתבאר וכמולזה,
 הצד את למצוא לפנינו שקשה עד מזה זה הם שרחוקים אף א', בשםאותם
 שלכאורה ברוחניות, וגדלות בחומר גדלות ענין : למשל שביניהם,השוה
 בכ"ז שביניהם, הדמיך את לבאר לנו אפשר שאי עד מזה זה כ"כ הםרחוקים
 ע"כ א/ בשם אותם ומבנים  אחד במושג  שניהם את מביעים שאנואחרי

 ומתבטאים ביניהם, יחס איזה מורגש - בתת-הכרתנו - נפשנושבפנימיות
  הוא ששם ואעפ"י - הוא, א' בשרשם באמת כי אבד. בבטוי שניהם עלאנו
 הוא, אחר בעולם שם שמציאותו מפני רק  היינו  לגמרי,  ואחר  ונפלא, רחוקצנין

 עולם בכל כי והנשאים, הגבוהים בעולמות ממציאותו רחוק הוא כאןובעולמנו
 הוא והנשאים הגבוהים בעולמות ועניניה העולם לפי הדבר מצטיירועולם

 ובארץ". בשמים כל "כי ושעו"ד התורה" "נשמת שעו"ד עיין*(
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 וישעיאזרירב

 הדבר מצטייר כאן השפל ובעולמנו ונעלה, קדוש רוחני, "דברמצטייר
 גדלות ענין שרחוק כמו כי לדעת לנו יש ולכן הוא, א' בשרשם אבללחומריות,

 וכמה כמה אחת על בעולמנה פה נמצאים ששניהם אף בנפש, מגדלותבגוף
 בעולמות אלו מענינים אצלנו, הנמצאים הנפשיים אף הענינים,שרחוקים

 ונבין ערך, ואין שעור אין עד ונשאים רמים עולמות שהם עולמות,ועולמי
 מרחק שלמעלה רחמים לענין האדם בנפש רחמים רגש ענין רחוק כמהמעתה
 וערך. שעור לאין משל ע"ג משלשל

 קומה" ל"שעור ודמיון משל הוא שהאדם מה מלבד כי לדעת יש-עוד
 יכול העולם בזה שבפעולותיו עד אליו, רבה התקשרות לו יש באמתהעלית,
 העולמות, לכל המפתת הוא האדם נשמת כי למעלה, הבריאה בשרשילפעול

 בסי שנתבאר וכמו כנגדם. דלעילא אתערותא פועלת דלתתא אתערותאוכפי
 עיי"ש. ז' פ' א' שער ההייםנפש

 כהות בהבנת אנו משתמשים האלקיח מההנהגה מה להשיג בחפצנוולכן
 האלקית, ההנהגה עניני את ומרגישים לנו מציירים אנו שבזה האדם. שלהנפש

 כחות את הבין למען לפעמים להפך, גם כי זה, רק ולא אלוה". אחזה"מבשרי
 הבריאה לנשמת האדם נשמת את שמדמים במה אנו משתמשים האדםנפש

 אנו האלקית הבריאה נשמת וכחות מדות מכירים שאנו מה ולפי -האלקית,
 נביאים של כחן "גדול וכדמצינו - נפשנו. בכחות גם להכניסםמשתדלים
 א'(. כ"ז )ב"ר ליוצרה". צורהשמדמיט

 לא דוד, אמרן מי כנגד נפשי ברכי חמשה "הני י' ברכות בגמ'איתא
 הנשמה אף העולם, כל מלא הקב"ה מה הנשמה, וכנגד הקב"ה כנגד אלאאמרן
 נראית, ואינה רואה נשמה אף נראה, ואינו רואה הקב"ה מה הגוף, כלמלאה
 אף כלו, העולם כל את זן הקב"ה מה טהורה, הנשמה אף טהור, הקב"המה

 יושבת נשמה אף חדרים, בחדרי יושב הקב"ה מה הגוף, כל את זנההנשמה
 ומ בו שיש למי וישבח הללו דברים המשה בו שיש מי יבא חדרים,בחדרי
 שום לנו שאין הנשמה ממהות הרבה להבין לנו מאיר זה מאמר הללו",דברים
 למבין. הדברים מתבארים אלו חז"ל דברי ועפ"י בזה, וציורמושג

 ענינים גם להבין אפשרות לנו נותן חז"ל לנו שנתנו זה דמיוןוהנה
 : הנוראים בימים בתפלותינו אומרים אנו ב"ה. הבורא לדרכי בנוגעהרבה
 באור וכו'. ויגבה" ככתוב מבלעדיך, אלוה ואין שמך, ונורא אתה"קדוש
 אלו ענינים שני לזה זה ויתאימו ביחד שימצאו קשה לכאורה כי : הואהדברים

 מושג, מכל ומופרש מובדל הוא, "קדושי של באור הנה כי ונורא. קדוששל

 לעולמנו שייכות לו יש אם רק שייך ונורא העולם, עניני מכל ומרומםנעלה
 לירא גורם וזה - עלינה ומשגיח אותנו מנהיג הוא אז כי תמידית,והתקשרות
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רג וישעיאורי

 הוא, א' ענין ואדרבה ביחד, הענינים אלו ב' מצטרפים הקב"ה אצל אולםמפניו,
 שם הקב"ה של גדולתו מוצא שאתה "במקום הקדושה, בשביל הנוראותכי

 בכל והפרטית התמידית ההשגחה יותר אנו שמכירים וכל ענותנותו" מוצאאתה
 וקדושתו. יתברך בגדולתו ההשגה אצלנו מתרוממת יותר עוד העולם,עניני
 בצדקה", נקדנם הקדוש והאל במשפט צבאות ה' "ויגבה אומרים שאנווזהו
 המדינה, אנשי שבין המשפטים בכל בעצמו להתעסק יתחיל אם בו"ד מלךדהנה
 המדינה, עניני בכל ויתעסק יתערב המשפטים, בצוע כל את בעצמו יעשהוגם
 ערכה חין ויאבד וגאותו, מגדולתו ירד הרי והשוטר, השופט יהיה בעצמווהוא
 בכל בעצמו יעסוק הגדול האדם אם וחסד, לצדקה בנוגע וכ"כ ומוראהכבודו
 מ"מ חסו: עניני הם שגם אף הצדקה, מעשה של והקטנים הגדוליםהענינים

 דברים יאות ולא אצלנו כבודו יושפל והאביונים העניים את וינעיל ילבישאם
 ונשא. רם למלךאלו

 הנבראים. לכל משפט עושה בעצמו הוא הוא. ההפך הקב"ה אצלאולם
 עליון, משפט אצלם יש הדוממים ואף הקב"ה, משפט מגיע השפלות בבריותגם
 הכי אף הבריות עד ה' צדקות מגיעים וכ"כ *( זצוק"ל אאמו"ר שבארכמה
 ומשפטך מהשבך עולם "ברום כנים" ביצי עד ראמים מקרני ומפרנס "זןקלות,

 משפטו בכ"ז מושבה עולם שברום אעפ"י והיינו ארץ" אפסי עדוצדקתך
 מגיע הנמצאים, בכל הקטן, עד הגדול מן הנבראים בכל ארץ, אפסי עדוצדקתו
 בקדושתו הכרתנו וחרב ית' כבודו אצלנו ירום עוד ובזה וצדקתו, ה'משפט

 כי להבין יש באמת כי 1 ומדוע נוראות, יותר קדושה יותר אנוומרגישים
 דוגמת אלא עבדיו עם מלך כמו אינו ברואיו עם הבורא של וההתקשרותהיחס
 חכמה עניני הם גדלותו שעניני אף הגדול, האדם אצל והנה גוף, עםנשמה
 ואמתיות בחכמה מוארים השפלים עניניו שגם רואים כשאנו עכ"זעליונה,
 מתהפכים עניניו כל הקדוש כי וקדושתה נפשו גדלות את יותר אנומכירים
 האיש "והנה : ונ"ל הקדושה מדת בבאור כ"1 ש ממ"י בס' וכמ"שלקדושה,
 קדושה עניני להיות חוזרים הגשמיים מעשיו אפי' בוראו בקדושתהמתקדש
 ההוא למאכל הוא עילוי אוכל, הקדוש שהאיש  והמשתה  המאכל -ממשי.
 עצמו ומזה כקרבן". ואכילתו כמזבח שלחנו כי מזבח, ע"ג נקרבוכאלו

 חכמתו באור מוארים שפלים הכי מעשיו אף ועניניו, מעשיו כלשמתקדשים
 אצל הוא לזה כדוגמא ורוממותה נפשו קדושת את יותר אנו מכיריםוקדושתה
 ומאירה חודרת וקדישתו שחכמתו מזה בחכמה, מעשיו שכל מזה כיהקב"ה,
 וקדושתר רוממותו את יותר אנו מכירים קטנים, הכי אף העולם עניני כלאת

 "משפט". שעו"ד עיע.(
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 וישעויריירד

 בצדקה". נקדש הקדוש והאל במשפט צבאות ה' "ויגבה :ולכו
 היה מעולם הנה הדין. ימי מעניני ענינים הרבה לנו מתבארים כןכמו

 שהמשפט דארעא, מלכותא אצל כי אנו מבינים הדין. ימי ענין להבין ליקשה
 אותו, ומענישים אותו דנים עבירה בעשותו והאדם מהעבירה נפרד עניןהוא

 המשפט, וזמן משפט ענין שם שייך שכר, לו משלמים טוב מעשה בעדולהפך

 ענין זה אין ועונש שכר ענין כל כי פעמים הרבה למדנו כבר שמים בדיניאבל
 לנפש עלוי מביאה מצוה שכל מערכתה, כפי הבריאה בתוך הוכן אלאנפרה
 ולהפך בעולם, הטובה השפעת ומתעוררת הקדושה צד מתחזק ידו ועלהאדם,

 בזה שמתמעט ע"י העליונים בעולמות פגם ומביא נשמתו נפגמת החטאע"י
 מצוה "שכר : חז"ל וכמש"א ח"ו ועונשין דינין ומעורר והטוב, הקדושהכת

 מעשה שבעד והעונש השכר ענין שאין דהיינו עבירה", עבירה ושכרמצוה,
 נמצא עצמה המצוה במעשה אלא עונש, חטא ובעד שכר לאדם לו נותניםטוב

 "רן : ה' חגיגה חז"ל )וכמאמר העונש. נמצא עבירה במעשה ולהפךהשכר

 עבד וצרות" רבות רעות אותו תמצאן כי "והי' בכי, קרא להאי מטא כייוחנן
 : היינו כי זצוק"ל אאמו"ר ובאר ?", לו יש תקנה וצרות רעות לו ממציאשרבו

 וצרות רעות העבירה לעושה לו להמציא עצמה העבירה בטבע שנמצא מכיוןכי
 ימים לזה שייך דמה לנו יקשה ולפי"ז *( ? מעונשו להנצל החוטא יוכלאיך

 ויורד עולה במעשיה יתחלף האדם כי אנו רואים הלא ומשפט, לדיןקבועים
 ח"ו עבירה כל וכ"כ הטוב, שפע עליו מביאה מצוה שכל ווראי ליום,מיש
 לפי כי שעה, ובכל יום בכל נדון האדם כי להבין נוכל ולכן ועונש, פגםמביאה
 החיים נפש בס' וכמש"כ אתה ההשגחה דרך הוא כן בו נמצא שהואהמצב
 כצלך צלך ה' מהו ימינך" יד על צלך "ה' : הכ' על חז"ל בדברי פ"ז( א')שער
 הצל שנטית שכמו דהיינו וכו' לך" משחק הוא לו משחק אתה אם צלךמה
 בדמיון כך נוטה, הוא לאן הדבר אותו תנועות כפי רק מכוונת דבר איזהשל
 האדם מעשה ונטית תנועות כפי העולמות לנטות מתחבר ית' הוא כביכולזה

 בני מעשי על ומשפט לדין זמן לקבוע שייך מה להבין קשה אבל *"(.ועיי"ש
 להקשות לנו א"א כי ידענו אמנם ואם מעשיהם. על שכר להם לשלם כדיאדם

 גם והלא והשגחתו. ב"ה הבורא הנהגת בעניני ידיעתנו מהי כי אלו,בענינים
 עלינו זאת בכל אך מכירים, ואיננו מבינים אנו אין האדם נפש עניניאת

 להשגתנו. הדבר ולקרב לנו שאפשר כמה להביןלהשתדל
 את אנו ששופטים יש האדם מעשי על משפט בהוציאנו אצלנרוהנה

 "תשובה". שעו"ד עיין*(

 ג'. ובארץ" בשמים כל .כי שעו"ד עיין**(
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רה וישי%ף

 על כללי משפט אנו שמוציאים ויש רעים, או הם טובים אם הפרטייםמעשיו
 או טוב עניה או גאה אכזר, או רחמן הוא אם השונות למדותיו בנוגעהאדם
 של הרוחנית דמותו כי ודאי זה והנה רשע, או צדיק כולל תואר כן וכמורע,

 לפעמים יארע מ"מ אך ומחשבותיה הנהגתו מעשיה מפרטי מצטרפתהאדם
 ידי על אולם טוב, מעשה עושה רע איש ולהפך רע, מעשה עושה טוב אישכי
 מעלתו היא כן כי אנו מוצאים ידועה טובה במדה עצמו מרגיל שהאהדזה

 סך-הכל מסתיים הפרטיות שמפעולותיו חשבון איזה שיש ע"כ הרי -ותוארה
 הוא וכן וכיו"ב, ורחמן, טוב הוא האיש זה כי לתארו כבר שנוכל עדבנפשו
 שאז הזמן כי לרחמנא וידוע גלוי והנה רשע. או צדיק הוא אם האדם כללותעל

 הוא שאז בריה הדין בימי המ השנה בכל ודרכיו ממעשיו הסה"כ באדםנקבע
 שנקבעת העת היא שאז וכמו משפטו יוצא ואז בכלל האדם מצב שנקבעהזמן
 בעולמות, שנפעל העת היא אז ב"כ בכלל, ומצבו נפשו חשבון האדםבנפש

 ס"ה ונעשה למוטב, ובין לטוב בין ההתעוררות עניני כל אזשמצטרפים
 בכלל. העולם ועל בפרט האדם על והמשפט הדין נגזר ולפי"זממעשיו

 פעולה שכל : היינו יום בכל נדון שהאדם ודאי זה כי לבאר נוכלולפי"ז
 שנפעל המדה כפי רק זהו אבל נדון, הוא ולפיהם ובבריאה בנפשו רושםעושה
 ויוה"כ, בריה ונחתם נכתב עליו הקבוע המשפט אבל נפשה ובכחותבאדם
 התלוי ולמות לחיים הדין ולכן נפשו פנימיות לעצם הדברים כל מגיעיםשאו
 דאמרי' מה י"ל וכן השנה. בראשית נקבע מהותו ובעצם בעקרו האדםבמצב
 אדם אומר נתן ור' יום בכל נידון אדם אמר יוסי דר' אהא ע"א( ט"ז)ר"ה
 היא, בעלמא עיוני נמי ופקידה היא בעלמא עיוני דבחינה שעה בכלנידון
 למעלה במעשיו מבחינין מ"מ אבל ונגזר נקבע הכללי דינו אין שאז :דהיינו
 ההשגחה בהנהגת לשעה משפיע זה וגם ופרס פרט כל על צופי' ההשגחהועין
עמו.

 מלכיות, בר"ה לפני ואמרו וכו' הקב"ה "אמר טעז. ר"ה בגמ'מצינו
 זכרונכם שיעלה כדי זכרונות עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות ושופרות,זכרונות
 אאמו"ר באר מלכיות" לפני "אמרו ענין והנה בשופר", ובמה לטובה,לפני

 עצמו מעמיד הוא זאת ובהרגישו ית' מלכותו כח את האדם בהכיר כיזצוק"ל
 *(. קטרוג שום מגיע אינו ששם עלאה מלכות השפעת תחתבזה

 בר"ה חטא ענין להזכיר שאין הראשונים בדברי שמצינו מה בארוכל
 א"מ כשאומרים בר"ה כי נמצא ובמחזור בר"ה, חטאיו על להתודותואסור
 כי היינו הטאנו", מלכנו "אבינו : יחשוב רק לבו על יכה לא לפניךחטאנו

- -
 וזכירה". ו"העלם "מלכיות" המוסר", "למוד שעו"ד עיין'(
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 וישעיאורירן

 למען עמנו "עשה לפיכך אתה", אלא שלך לנו "אין אנחנו אבל חטאהאבותינו
 לא כי ולומה הקב"ה לפני לבוא פנינו נעיז איך להולמיו קשה זה ודברשמך"
 הוא הרי יותר האדם שיגדל ומה עונינו רבו מה אנו שיודעים בשעהחטאנו
 והפגם החסרון את הוא ומרגיש יודע תמיד, הם ינגדו חטאיו את יותרמכיר
 "אם הגדול בודוי נסים רבינו וכמאמר פרט, ובכל עת בכל בו פועליםשהם

 לא כסף וכמצרף כמטהר לנקותי תבקש אם טוב, שמז בי ימצאו לאיתיכוני
 נקי מעשה או רגש בעצמו למצא לאדם אפשר אי כי והוינו מאומה", ביישאר
 אף ומחשבה מעשה בכל כי צדדיות, ממחשבות לגמרי מזוכך שיה"וטהורו
 *(, היצר ומחשבות ונגיעות פניות לעולם בו מעורבות עושה שהאדםהטובה

 נטעה ואיך ר"ה, לאחר תיכף וכ"כ פעמים ג' אנו מתודים ר"ה בערב כי גםומה
 חטאנה לא לומר ר"ה בימיבעצמנו

 להנהגת וחוקים דינים בחקקו מלך הנה כי משל: ע"י זהוביאר
 המלך, מאת להם שהוקבע החוק לפי להתנהג מוכרהימ השופטים כלהמדינת,
 משורת לפנים הנדון על לחמול או החוק, את לשנות בידו יש עצמו המלךאבל
 תקוה כל ואבדה אשמתו הוכרה כי ויראה השופט, לפני אדם יעמוד ואםהדין
 לפניו ויפול ירוץ הלא לפנים עובי המלך את יראה ופתאם בדין,לזכות

 ורוצה הוא, הסד מלך אט הדין על ויעבור עליו ירחם כי ויבקשבתחנונים
 בס"ה. הוא כן לו. וימחול עליו ירחם שהמלך שיפעול אפשר ובזה -להיטיב
 הדין ליום עצמו את ולהכין מעשיו את לתקן האדם שישתדל כמה עד הנהכי

 - היא לזה העצה ולכן בדין, לזכות ויוכל לגמרי שינוקה מאד קשהעדיין
 ממנו ויבקש בעה האדון עצמו המלך לפני וירוץ - חטאיר על האדםשידלג

 מלכיות, לפניו אומרים שאנו ובזה חסדיה רוב כמי עלינו משפטו יחרץ הואבי
 אנו משתוקקים וכי שדי, במלכות עולם לתקון רק היא ששאיפתנו אנומראים

 אנו מתקרבים ועי"ז אחד, ושמו אחד ה' שיה" ליום אנו ומצפים העולם,ומושל הכי אדון הוא כי הכל ושיכירו העולמות, בכל ית' מלכותו כחלהתפשטות
 הנהגת תחת עצמנו ומעמידים - ית' מלכותו את יותר ומרגישים -למלכנו
 אלא החטא, על להתעכב כדאי אינו ולכן קטרוג, שום שם שולט שאיןהכתר
 שירחם ממלכנו ולבקש לפניו ולשוב עליה ולעבור החטא ממחשבתלרוץ
 ולא החטאים להזכיר אלא לבו על להבות אין בי לנו שרמזו מה וזהו -עלינו

 להעמיד כדי אתה', אלא מלך לנו אין "א"מ מיד: לומר רק אצלםלהתעכב
 עליונה. היותר מההנהגה נשפעים ולהיות ית' מלכותו תחתעצמנו

 דינו את עי"ז לשנות לאדם לו אפשר איך הדבר את הרגש למעןאולם

 המוסר". ו"למוד בטוב" הרע "ערבוב שעו"ד עיין*(
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רז וישעיאורי

 הוא ותרן הקב"ה האומר "כל והרי המשפט, המלך אצל הדין בימיומשפטו
 שאוא. העליונה הטבע בחק שזהו : כלומר ד'(, r~D )ב"ר מעוהי' בנייתותרון

 לבאר נראה למזונותיה והצורך האדם טבע לשנות שא"א כמו ותור בזהשיה"
 שלפעמים נפשנה בכהות שכשנסתכל דברינה בראש שאמרנו מהעפ"י

 תופסים החומריים הרגשות כי אנו מרגישים נפשנו השבון אנוכשעושים
 עד האדם לב יצר מושל אלה בכל הטובים, אף ומעשינו מחשבותינו בכלמקום
 אדרבה ולפעמים ושלם, טהור אחד רגש אף בנו נמצא לא כי לנו נדמהכי

 הכרת כפי לקדושה מסירות ואמונה, לתורה שאיפות בעצמנו אנומרגישים
 שמו קדושת על נפשותינו למסור אנחנו מוכנים כי אנו שמרגישים עדהאמת
 האחרת. או זו בפעם אם אנה טועים הרי ולכאורהית',

 בתוך נפש מדרגות, מכמה מורכבת האדם נפש הדבה כן לא באמתאבל
 אלא באדם הם נמצאים כי מורגש שאין עליונים נפש חלקי הישנםנפש,

 "נעל" בבחינת הוא הגוף כי הקדושים בספרים וכנמצא ממנה למעלהכעומדים

 הנשמה חלקי אבל האדם, שבנפש התחתונים החלקים את רק מלביש הואכי
 בתפלתנו אומרים שאנו מה זהו כי לומר ויש "(. למעלה נמצאיםהעליונים

 נפרדת האדם כשנפש - בלילה רק זו אין כי לך' הפקודות נשמותינו"ועל
 אצל המופקדים נשמה חלקי ישנם יום בכל אף אלא - מהגוף ידועהבמדה
 עובד אם נפשו, חלקי את אליו ממשיך הוא האדם עבודת וכפי כביכול,הבורא
 שהם עד עליונים היותר נפשו הלקי את אליו ממשיך הוא ובטהרהבקדושה
 בו. ופועלים בגופונמצאים

 תופסים השפלים החמריים הרגשות הרי מעשה עושה האים כאשרוהנה
 חלקים ישנם עוד אבל הגוף, עם פה המקושרים נפשו בחלקי העקרי המקוםאת

 ובאותם שבאדם הנמוכים והכחות הרגשות בהמון עוד נבלעו לא שהםאחדים
 עפ"י הכל נעשה שם לכן עליונים, היותר הנשמה חלקי ופועלים חייםהחלקים
 נעלות יותר שאיפות וטהורים, קדושים ברגשות ונשגבים נעלים יותרענינים

ורוממות.
 החלקים רק בקרבנו שתיים התמידי במצבנו נמצאים כשאנווהנה
 בנו שולטים כי מוצאים אנו אלה רגשותינו כפי רק אנו ומרגישיםהנמוכים,
 מוצאים אנו טוב, הכי אפי' מעשה, ובכל טהורות לא מחשבות נמוכים,רגשות
 ועולים בנפשותינו מתעלים שאנו בשעה אולם והכחות, הרגשות אלואת

 נפשותינו את ומאירים עליונים, יותר נשמה חלקי בנו חיים אז עליונהלמעלה
 חלל את הממלאות קדושות יותר שאיפות בנו שולטות ואז עליון, יותרבאור

 ב', ובארץ" בשמים כל "כי ושעו"ד בהג"ה. פ"ה א' שער החיים" "נפש ס' עיין*(
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 וישעיאורירה

 מעשיו כל קדוש, יותר עליון יותר אחר, הוא האדם זה, מצב שלפי ונמצאלבנה
 כבר.  שעשה המעשים אף עליונה, יותר אחרת צורה מקבליםורגשותיו
 ומתאוים יתברך, מלכותו  להכרת מתעלים  בשאנו הדין בימיוהנה

 מלכותו כבוד הדוי את הכל שיכירו ושואפים בעולם ית' ה' מלכותשתתגבר

 כולו העולם כל על "מלוך ומבקשים מתפללים ואנו מצבנו משפלומתרחקים
 נעלות לשאיפות מתעלים אנו אז אחד, ושמו אחד ה' כי הכל ושיכירובכבודך'
 צורה מקבלים ומעשינו מחשבותינו כל אחרת, דמות ומקבלים אלווקדושות
 מעשיו לפי אלא האדם את דנין "אין כי אותנו, דנין אז מצבנו ולמיאחרת,
 נתכפר ולא החטא נמחה לא שעדיין ואעפ"י ע"ב( ט"ז )ר"ה שעה" אותהשל

  ומושפע  עולם טל  למלכי יותר  קרוב  הוא שעה  באותה מצבו לפי מ"מלגמרי,

 כביכול זה כדמיון ישנו כ"כ באדם זה ענין המצא אופן לפי כי וביחודמאורה
 למקורות ומתקרבת הבריאה כל מתעלה אלו נוראים בימים כי העולמות,בכל

 יותר אורות הבריאה הנהגת לתוך נמשכים כי מתעלה, העולם ונשמתהעליונים
 ימים עשרת אלו בהמצאו ה' "דרשו חז"ל וכמש"א בתוכה ומשפיעיםעליונים

 את לשפוט בא בי  לבריאה כביכול הבורא מתקרב שאז ליוה"כ", ר"ה ביןשל
 עולם של מלכו עליון רצון לפי אז נשפטים ענינ" וכל הבריאה כל ולכןהארץ,

 והטוב.  החסד מדתלפי
 שאנו ובזה דלתתא, באתערותא תלוי הכל כי מלכויות" לפני  "אמרוויהו
 לעולמנו, ית, מלכותו את ומקרבים אנו מעוררים ית' מלכותו אתמרגישים
 בו שנמצא הזה העליון המצב לפי יוצא משפטנו ואז עלינה אותווממליכים
 שעה. באותה והבריאההאדם

 הבריאה תחלת יום בריה כי זצוק"ל מאאמו"ר שמענו ?כרונות בעניןגם
 ביום ובו שנה בכל זכרון חוק בי הוקבע הבריאה, מערכת כל נסדרהשבו

 מעשי וכל כולה הבריאה עניני כל ושרשי הראשונות הסבות ונזכריםחוזרים
 איוו  להבין ועלינו לעתיד, הדין  נקצב  זה וכרון ורפ"י בפרט ופקודתואיש
 לטובה. זכרוננו יעלה tffSuw זכרונות שנאמר בזה היאסגולה

 הנה כי נפשנה בכחות מיוחדת תופעה אנו שמוצאים מה עפ"יונבאר
 מקור והנה מאד, עליו יכעס ופניו בגדיו את מלכלך בנו את אדםכשיראה
 הוא אם לו יכאב זה שבשביל לבנו, בו שנמצא האהבה מרגש הוא הזההרגש

 שהאב לפעמים אנו מוצאים אולם אחר, על לו איכפת שלא מה עצמומלכלל
 כעסו סבת ממנו ונעלמת נשכחת כעסו ע"י כי עד בנו על כ"כ כועס כעסובעת.
 ממנו שנעלם מפני וזה נצחת, מכה אותו מכה שהוא ויש בגדיו אתומקרע
 משרשו זה רגש שנפרד עד הבגדים לכלוך על הכעס בלבו וחי הרגששורש
 הדבר. ושורש למקור המתנגדים למעשים זה מביא שלפעמים ונמצאלגמרי,
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רם וישעיצויי

 אהבתו שורש הפך שהם מעשים כ"כ שיעשה יתכן לא שאצלו דעת, בבראמנם
 ואין הכעס, רגש רק בו, חי' אינה האהבה הרגשת זו בשעה עכ"ז לגמרי,לבנו
 שעה באותה בו חיי היתה אלו יוצא שהי' 3מו כזה בכיוון יוצאהעונש

 במקורה. שהיא כמו האהבההתעוררות
 שונים, לממונים ונמסרו שונים כחות נסדרו הבריאה בהנהגת גםוהנה

 בכל נמצא יתברך אצלו כי האהבה, הם שמקורם אף - וחמה כעס עניניכמו
 כשמתעורר ואף לרוגז" רחמים ומקדים "הרחום העליון, המקורי הרגששעה
 הרוגז. של שרשו שהוא הרחמים רגש הולך הרוגז מן לפנים בכ"ז הרוגזהשולט

 מצינו ית' הבורא של ההנהגה בסדר גם כי מדרגות יש בזה גםאולם
 השורש התעוררות זה, ענין וכ"כ *(, מאד דקה במדה אף אם וזכירה העלםענין

 שורש מתעורר הזכרון ובימי אחת, במדה עת בכל אינו החסה במקורהנמצא
 המשפט יוצא זה זכרון התעוררות ולפי ומדה, מדה כל ושל כולה הבריאהכל

 בסי שנתבאר וכמו טוב, שרשו רע וכל מתוק, שרשו מר כל בי כידועלטובה,
 דבר בכל ומרגיש מכיר שהאדם ע"י כי לטובה, זו גם מדת בענין דבורהתומר

 וכ"כ כנגדו לטובה הכל ויתהפך השורש לפי שיושפע מועיל בזה טוב שרשוכי

 נזכרים ית' אצלו כי אנו מכירים זכרונות אומרים שאנו במה הזכרוןבימי
 ממילא הטוב ושורש מקור ית' הוא וכי שרשמו לפי הדברים כלונשפטים
 זכרונות, לפני "אמרו הזה הזכרון לפי היא אתנו וההנהגה מזה מושפעיםאנחנו

 לטובה". לפני זכרונכם שיעלהכדי
 צריך הוא איך להבין כדי וגם זה, ענין הרגשת אלינו קרב למעןאולם

 אנו. מחיינו לזה אחדים ציורים נביא נפשינה וכחות במדותלשלוט
 נמצא זה, אחרי נחקור אט בתורה, לגדול שאיפותינו סבת כשנחקורהנה

 כי אנו מוצאים זה שמשום ואמתתה, התורה בקדושת הכרתנו מכח היאכי
 חיינו דרכי אחרי נחפש אם אולם האמת, לחכמת המקור היא הקדושההתורה

 כת כי אנו מוצאים במעשינה ופועלים המתעוררים נפשנו ונכחותהתמידיים
 ומ"מ לשמה, תורה מלמוד מאד שרחוקות שונות נפש מדות הן אצלנוהדוחף
 לא שהרי בתורה, ונעסוק שנלמד לזה הגורמות הן המדות רק כיאא"ל
 כבוד של טעמים בשביל בתורה יעסוק ח"ו מאמין שאינו שמי כמעטמצאנו
 היא הוה בדרך לילך אותנו המעוררת הסבה שראשית וע"כ וכדומה.וגדולה
 הלקנו ולמצוא בה להתגדל אנו רוצים ולכן השמים, מן התורה כיאמונתנו
 העיקרית הסבה מאתנו נעלמת בתורה, עסוקים 3בר בהיותנו אולםבתורה,
 ודוחפים הפועלים אחרים כהות ישנם ולמעשה תורה, ללמוד אותנושהביאה

 וזכירה". "העלם דעת שעור עיין*(
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 וישעיאורירי

 התורה, בקדושת ההכרה תמיד נמצאת נפשנו בעומק אמנם ואם לזה.אותנו
 אלה ושאיפותינו הכרתנו לפי אינן הנהגותינו כל למעשה בכ"ז לאמת,ושאיפה

 ביותר בהלכה המו"מ כל הה האמת הכרת תמיד בקרבנו ח" היתה אלמליכי
 יש רק אם הברינו של או שלנו הוא החדוש אם הפריס אצלנו היה ולאאמת,
 אלו ברגעים אז על", במצב אנו כשנמצאים אולם - בתורה. אמת ידיעתכאן

 זה ניכר ואז הראשונה, והסבה הפנימית הכרתנו אצלנו ונזכרתמתעוררת
 עבודתנו. בכלבפועל

 נטצא נפשנו בכחות ונתבונן דרכנו נחפשה אם לחיים שאיפתנוכ"כ
 בחיים חפצנו כי ודאי זה כל ואם לחיים, פשוטה טבעית תשוקה היא התשוקהכי
 כאלה, חיים לנו כדאי אם נפשנו את נשאל אם כי ח"ו, בהמיות להיי זהאין

 נפשותינו בעומק כי וע"כ הבל, בהיי לנפיצותינו ספוק נמצא לא כי ודאיאזי
 התמידיים בהיינו למעשה ועכ"ז האמת, לתכלית מכוונים להיים היאשאיפתנו
 עלה של ברגע אולם - ורמים נעלימ לחיים - זו שאיפה בקרבנו נכרתאינה

 הכרה אצלו שוררת התמידיים, בתייג למצבו מעל ומתרומם מתעלהכשהאדם
 ית'. שמו לקדושת נפשותיני למסור אנו שמוכנים עד זו קדושהושאיפה

 זכרנו הנוראים בימים לומר ז"ל הגאונים שקבעו מה לבאר נוכלובזה
 ישאל שאל מצינו דהרי אחרונות, בג' ובספר וכתוב ראשונות בג' כמוךומי
 בג' ישאל שאל הטעם והנה אחרונות, בג' ולא ראשונות בג' לא צרכיואדם

 ה' אל מתחלה לגשת הראוי מן אין העדין ההרגש שלפי משום הואראשונות
 אלא - וכדומה תשובה דעת כמו רוחניות בקשות אפילו - צרכינהבבקשת
 יתפלל". ואח"כ מקום של שבחו אדם יסדר"לעולם

 צריך שיתפלל קודם מתהלה כי עמוק, יותר ענין גם בזה נמצאובאמת
 היינו מקום, של בשבחו שיספר דרוש ולזה מתפלל, הוא למי לפניו לציירהאדם
 בעולמו ורצונו והנהגתו דרכו העולם, באדון ההכרה לפניו שמברר בזהכי

 ונוראות מגדלות מספר הוא שבהן הראשונות, הברכות סובבות שע"זשברא,
 *(, התחי' אחרי נצח ולחיי העתידה לגאולה הוא העולם תכלית וכיהבורא,

 מי לפני ומרגיש הוא יודע וממילא הבורא, ונוראות גדלות בזה הואמרגיש
 בגרכה חיים בקשת הראשונים קבעו איך מאד לנו יקשה מא"כ - מתפלל,הוא

 פרטיות, בקשות שום התפלה בקצם מזכירין שאין בר"ה, גם ומההראשונה
 כל צל "מלוך פחדך"... תן "ובכן שמים, במלכות העולם תקון בקשותאלא

 וכו'.העולם"
 בחנו האדם של נפשו לתוך בירדם ז"ל הגאונים הנה כי לבארונראה

 הטבע". על הדעת "תגבורת שעו"דעיין
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וים וישעיאורי

 או לחיים א' כל של דינו שנגמר בשעה הדין, שבימי לאדם לו א"א כיומצאו
 העולם לתקון ובקשות בדרישות רק מלאה נפשו ותהא זה כל שישכח ח"הלהפך
 שתצא לא אולם חיים, בקשת של זה לרגש גם מקום לתת דרתם כי מצאוולכן

 ונשגבה, נעלה תכלית בלי נפשיות, בלי פשוטים היים אדות לה' ובקשהדרישה
 תתעלה שעי"ז עליונה, יותר התבוננות עם זו נפשית דרישה להעלות דרושאלא
 שסליהן אלו קדושות בעתות ולכה י ונשאה נעלה למדרגה לחיים בקשתוגם

 נמצא שאז - ליוה"כ" ר"ה שבין ימים עשרת "אלו בהמצאו" ה' "דרשונאמר
 יותר רגש עם תתקשר לחיים שהבקשה עלול וקדוש נעלה יותר במצבהאדם
 חלק רק שתהא בזה לחיים בקשתו ותתעלה ה', קדושת הכרת עםעליון,
- 4( ית' שמו בקדושתמהכרתו  הקב"ה, של שבחו סדור שבעת תקנו ולכן 
 בקדושת ומרגיש שמתבונן בשעה בניהם, לבני גואל ומביא אבות, חסדיהזוכר
 זכרנו בקשת יבקש העתיד, לתקון העולם כשיבא וכלכותה כת ומכיר ית'שמו
 שעל ישראל, אמוני שלומי אנשים שימצאו דרוש זו לתכלית הלא כילהיים,
 ית' הבורא גדלות אודות שמדבר בשעה ולכן - לתקונו העולם יבאידם

 תצא שעי"ז בכדי להיים, זכרנו הוא מבקש שדי במלכות העולם תקוןואודות
 יוצאת בקשתו כי ונמצא היים". אלקים "למענך הלא כי לפועל, ה' קדושתכלית

 תקנו וכ"כ העולם, ותקון ישראל גאולת של קדושה שאיפה עםכהתקשרות
 הטבעים כל על מושל שהקב"ה דהיינו ה' גבורות שמספר בשעה כמוך מילומר
 הגבורות, ענין כל באמת כי הטבע, גבולי כל דרך כביכול הפנימי רצונוומוציא
 בערכה הנמוכה המדה על להשפיע עליונה היותר והמדה הרצון התגברותהיינו

 עטרה שהחזירו הגדולה כנסת אנשי שמן נקרא צלמה : :( כ"ה )יומאוכדמצינו
 נכרים ואמר ירמיהו אתא והנורא הגבור הגדול האל אמר משה אחאליושנה
 גבורת היא ,ן אדרבה ואמרו אינסו אתו וכו' נוראותיו א" בהיכלומקרקרין
 דענין שבארנו, כמו וזהו לרשעים", אפים ארך שנותן רצונו את שכובשגבורתו
 גבורת שאמרו מה וזהו התחתונה על מתגברת העליונה שהמדה מה הואגבורה
 והמשפט הדין את התובעת הגבורה מדת על מתגברת אפים ארך שמדתגבורתו
 הברואים כל מכלכל ה' כי בחסרי חיים "מכלכל : שאומר מה וזהו הרשעים.על

 מקרני ומפרנס "וזן הטבעיות הסבות כל דרך זה חסד ומשפיע חסדהבמדת
 סבות דרך הברואים רבבות רבוא לכל טרף וממציא כנים" ביצי עדראמים
 מה גבורתו מזכיר שהוא בשעה ובה *'( גבורתו וזוהי שעור לאיןטבעיות

 הנ"ל. הטעם מעת ג"כ כ' פ"ב ב' מאמר ז"ל למאירי התשובה בחבור*(
)המערכת(

 מדת זוהי התמידיים סדריו כפי הפשוט הטבע גבולי דרך שיוצא מה לעו"ד**:
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  הייי וצעורי.ייב
 אף כי ברחמים, לחיים יצוריל וזוכה המשפע דרך רחמנותו ,שדת אאהמוציא

 שבשעה נמצא המשפט, דרה הודריט;הרתמים עפי"ז משפט, במדתשההיים.נתנין
 היורדים הרחמים מקור בה( בטחונו את מזכיה הוא הן גבוית.ימדבה,אודות

 לענינים ומתקשר מתעלה אבל ,ספוקה מוצא זה רגש כו ונמצא הגבירה,גמדת
 מעלה בלפי הזכרונות ענין להרגיש יש זה וכעין נעלים. יותר קדושים?ותר

 הכל מתהפך וממילא האלו הענינים של השורש לפי הכל ,למתעלים.שזוכלים
 '. ,. והבן; הטובן שהואלשרשו

 מ"מ היא, הכתוב גזירת בע"ה שופר שתקיעת אע"ג בשופר"."ובמה
 חז"ל אמרו שע"ז שופרות, ואמירת השופה ענין תוכן מעט להבין לנודרוש

 ן . *(. שופרות בל" שיפעלו א"א וזכרונותשהמלכיות

 ודוע הנה כי. ימה; ,במדת נפשותינו . כחות עפ-י קצת לבאר גיכ ';ונראה,,

 נפשו-והרגשותיו למצב הלוני, במצב נמצא כשהוא האום וומה'הרגשת אינהכי
 חגיגיות, של במצב בכלל.נמצא הצבוי אם גם ומה חגיגי במצב נמצאכשהוא
 ועלול ומתעלה, משתנה רוחו כלשאזל

 אליהן להגיע שא"א מעלות לידי להגי"
 חגיגיות מצב לידי האדם את להביא האמצעים .מן אחד והנה הפשוט.במצבו.
 ה- ובשופי שחצוצרות תקעו במלחמה בין' בשמחה ביז ,ולכן. השופר, קולהוא

 מה דזהו ונ"ל הנפש;,- התעלות של מצב לידי, ולהביאו העם את לעוררכדי
 וכר גלויותינו" לקבז נס ושא להרותנה גדול בשופר "תקע מתפלליםשאבו

 הגבורה מות על זהו הגבורה, בברכת הגשרה מות מזכייים שאנו מההחסדן:אבל
 בגם' וכמש"א גשמים גבורות נקרא ולכן הגשם כמו בזעף לפזום יוצאת שהיאשבחסד

 שהוא המתים, ברכת ובן בגבורה,. שיורדום ספגי לשטים גבורות מאי 1-א( )ב'תענית
 רבים ברעפים, אמתיט' יהד שעי"ז ,שבחסד, גבורה הוא הדבר , .שורש ,ובלמת גבורהמדת
 את-הקליפות"כדי כי:היא'שובר% גרידאיי אחסד למעלה.ממדת היא שבחסד גבורהומדת
 הפתחות הג' שם שאמרר.ז"ל חמו' הרגיל הטבע למרות לבריותיו ית' חסדולהעניק
 של ומפתח ח" של מפתח גשמים, של מפתח : שליח ביד נמסרו שלא הקב"ה שלבידו
 בזעף, תרדים שהגשמים שבחסיה בגבורה באים ,אלה כל כי ותראה המתזם"תחית

 בעצב ובא העולם קיום יסוד שהיא ח", של מפתח וכן היצורים כל חוי תלוייםשבהם;
 )המערכת( י, . : וכמשנות. המתים תחית של מפתחוכן
 בר"מ שופר שתקיעת "אע"פ ה"ד מתשובה בפ"נ, הרמב"ם שכתב מה ידוע-()

 רגש כי לותר קשה אבל וכו/ משנתכם" ישנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב,גזירת
 זצוק"ל הגרא"י כאן חדש- לכן והיים, ברכה להעניק כדי יטעלה שיתעורר דרוש הואזה

 שכתב גאון סעד" ר' של טעמיו עם ג"כ ומתאים הגיגיות של רגש שהוא אחררנש
 )המערכת( , ובקרנות. בחצוצרות לפניהם שיתקעו המלכים שדרך הראשוןבטעם
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ריי השעישר*
 ועמנו שאנחנו דרוש הגאולה אור את ילהרג"ם להבין נוכה למען כי :היינו
 רק כי הרגיל, מגדר יוצאת הנפש והתעלות חגיגי במצב ימצא העולםכל

 - התמידיים בחיינו בהם חיים אנו אשר - החילוניים הענינים מכלכשנתעלה
 לגאולת אופן בשום וא"א משיח, של לאורו ולהגיע להרגיש לנו יהיהאפשר
 מבקשים ולכן העולם, וכל ישראל כלל של נשמה עלית בלי שתהיהישראל
 שגאולתנו כלומר גלויותינה לקבץ נס ושא לתרותינו גדול בשופר תקעאנו
 כמה - כפשוטו שופר קול גם אטמע בטח - הנפשות והתעלות בחגיגיותתהיה

 אבל - הרוחניים הענינים עם מקושרים הגשמיים הענינים כי לנושנתבאר
 להגיע ונזכה הכל יתעלה שעי*ז בעולם חגיגית תנועה תהיה כי הואהעיקר
 כדי בנפשותינו שנתעלה לנו כשדרוש בריה ולבן האמיתית, הגאולהלאור

 יסופר שבהם שופרות, גם שנאמר דרוש הזכרונות ולעורר המלכיות אתלהרגיש
 הגאולה, ושעת תורה מתן שעת ישראל, עם אצל חגיגיים היותר המצביםע"ד

 ונוכל חגיגי למצב נתרומם שעי*ז ובמועדית שמחתנו שביום השופרותוספורי
 וזכרונות. מלכיוון לידילבא

 בהנהגת גם זה ש"ש כנראה חגיגיתג עניני אצלנו שנמצאוכמו
 ולעורר המלכות להנהגת הבריאה כלל את הביא למען ולכן כולה,הבריאה
 מעלה של שהשופר ית' לפניו גלוי שסודו שופרות ענין לזה דרושהזכרונות
 מעורר מטה של והשופר בתרועה* אלקים "עלה הבריאה, הנהגת כל אתמעלה
 הרחמים. אב ית' הבורא רחמי ומעורר לעומתו מעלה של השופראת

 עליה מצב לידי ולהביאו האדם את להעלות הוא ר"ה תפקיד כלוהנה
 באדם העליונים הנשמה הלקי שיתעוררו עד התמידיים לחייו מעלשיאנשא
 וכמו לחטאיה מעל ויעמוד שיתנשא למצב האדם את ולהביאובבריאה
 פשעו ולא מפשעו גבוה שהוא לאדם "אשרין  פשעי נשוי "אשרי עניןשנתבאר
- *( י"א( כ"ב. פ' )ביר ממנויגבוה  שיתעלה בזה האדם ישאר אם אולם 
 את יתקן ולא רוחניים, יותר עליונים יותר היים וירגיש התמידיממצבו
 כי העבודה, נגמרה לא לבד שבזה מובן - התחתונים נפשו והלקיכחותיו
 וכפרתם תקונם יקבלו התחתונים הכחות שגם האדם, כל שיתוקן עודדרוש

 גבוה למצב האדם התרוממות  ע"י רק הוא לזה האפשרות אבל להם,הראתה
 בנפשו מסתכל למסה, טלמעלה עצמו על מביט הוא שאז לפשעיו,מעל

 ימי עשרת לנו בתנו ולזה ומתקנה וחסרונותיו מגרעותיו רואהובמעשיה
 לתקן אח"כ ישתדל עליה למצב בריה האדם שנתרומט שאחרי ויוה"כ,תשובה
 בבריאה הוא כן בפרט באדם שבא וכמו שלטיב ותשובה ודוי ע"ימעשיו

 המוסריה "לשיר  שע"ר  עיין*(
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 וישעיאוריהיד

 אור ע"י מתעלה' לי,בריאה וכל בעולם, אאלקי אור מתגלה ברפה" כיבכלל;
 והבריאה העולם לכל מעלה'ארוכה ,מלכותי*ליונה, אור ובכח ;ת/,מלכותו
 ומקבלים מתעלים הענינים כל בעולם, הויה אור אתגדל. שאז היינו ר"ה,יה אוריי "ה' : כ"א( פ' )ויקרא המדרש תאמר וזהו לעולם, וישוצה כפרה:ומביא
 ויאיר יתקן זה עולם שאור דרוש אבל עליונות יותר נעלה יותר אחרתצורה
 נתקן; שאז יוה"כ, זה "ישעי" ולכן לרבבריאה, האדם שלנפש המחשים כלאת

 "אקרא צ"ח(: בראשית )מדרש חז"ל אמרו וכן והאדמו השלםונתכפר
 היא עבודתנו (בר"ה כי =ביוה"כ",. עלי" גומר "לאל "בר"ה" עליון"לאלקים
 לקרא המליונות השאיפות בתוכנו ולהעיר הקטנים ענינינו כל מעללהתרומם
 והישועה "כפרה שלמות אבל 'אליה ולהתקרב מלכיתו .להכיר עליון,לאלקים
 הגרר שזיו )וגו';' *ליכם" יכפר הזה ביום "כי ביוה"כ ית" השפעתו. ע"יבאה

 . ') "ל' הכל. dhi: ונתכפר כולה והבריאה האדםשנתקן
' 

. 

 בר"ה, נפתחים ספרים "ג' טמן! בס"ה; הג6' דברי בלה לבארונראה
 צדיקים בינוניימ, של וא' גמורין, צדיקים של א' גמוריה רשעים שלא'

 למיתה, לאלתר ונהתמין נכתבין גמורין לחיים;,רשעים יאלתר ונתתמיןנכתבין למוריי
 דצדיקים- וכבר)באר.בס'.התנ*א יוה"כא:. ועד nr~a ועומדין תלויןבינונים
 מחפצם חזקים יותל הם לקדושה וכנאיפתם 'הטוב' שחפצם אלהנקואים
 חיקה יותר לגשמיות ששאיפתם אלו נקראים רשעים לגשמיות,ושאיפתם
 שקולים והחומר שכחות'הטיב אלה הם ובינוניים וקדושה, לרוחניותמשאיפתם
 בחטא אף הלאו לא שלמעשה באלה אלו כתות ג' ענין באר שם ואמנםאצלם,
 טוב יצר "צדיקים : : ס"א ,ברכות הגמ' דברי ע"פ לפרש יש אך עיי-ש.~אחד;
 והיינו שופטן'. 'וזה זה בינונים וכו' שופטן רע יצר רשעים וכו'שופטן

 המכריע הוא היצר,.- כח על המתגבר הטוך כח שאצלם אלה הםשצדיקים
 להפךי,ובינונים- ;הם: ורשעים ן4 'בכחותיהם מלתמה כבר נמצא שלא עדתמיד
 הכחות בין תמידית מלחמהי' ..קיימתן שאצלם דהיינו 'ועומדין, שתלויין )הם

 וכחותיהם למעלה אותם מושכת הפנימית שאיפתם כי החומר; וכחותהרוחניים
 לפשעיו", "מעל במדרגת הוא זה והנה,')אדם למטה, 'ארתם מהשכיםהשפלים

 בהמון נטבעו לא עדין הכלימיות ושאיפותיו הכרותיו שלה הפנימי ה"אני"כי
 אחת לשעה ולהשליט. לכתותיו פעל להתנשא לו אפשה, ולכן השפלכם,כחותיו
 ורוממות לקדושה שהשאיפה הגמוע הצדוק' אולם, העשונות; שאיפותיואת
 כחות בנפשו ומשליט יותר עור מתעלה והוא ר"ה. כשבא בה השולטתהיא
 אינו הרשע ולהפך לח-ם, ונגמי'דינו כחותיו בכל שילטים הם מיד הריהטוב
 האני גם כי כראוי, על" לו אין גופא בר"ה וגם לחטאיו, מעל להתנשאעלול
 אבל למיתה, דינו -נגמר השפלים;'ולכד כתותיו בהמת נטבע כבר שלוהפנימי
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חטו וישעיאורי

 ומעלים מתעלים הם בר"ה ולבן פשע, נשוי של במדרגה בר"ה קיימיםבינונים
 את תקנו לא עדין אבל בנפשם, אותן ומשליטים העליונות שאיפותיהםאת

 לחטא לשוב ועלולים קפלים כחות עדין בהם ונמצאים התחתוניםכוחותיהם

 העליון המאור בנפשם האירו שכבר אחרי ועכ"ז העלי', שעת שתעבוראחרי
 ועומדין תלויין עדין אבל חטאיהם. ותקון תשובה ענין ב"כח" כבר להםיש
 מחטאיהם, וייטהר השפלים כחותיהם את לתקן טיוחדת עבודה להם דרושהכי

 בכתם נמצא כבר כי יוה"כ, עד ועומדין ותלוין דינם להארכת זוכים הסולכן
 ולכפרה. לתקון לבוא עי"ז ועלולים לפשעיהם מעל שיתרוממו עי"זלשוב
 ודוי חרטה, ע"י מעשיהם ויתקנו שישובו עד כפרתם נגמרה לא עדיןאבל

 וכפרתם. תשובתם ונגמרות נחתמות שאז יוה"כ, נתן שלזהוקבלה,
 מעשינו, ולשפור לעל" בהתאמצותנו רפיון אנו מרגישים לפעמיםוהנה

 למהלכנו אנו חוזרים יוה"כ לאחר כי הנסיון עפ"י בידענו התשובה,בימי
 מחשבותינו ואת נפשותינו את להיטיב נשתדל כי בצע מה אנו וחושביםהרגיל
 זה. במצב שנשאר תקוה שאין אחרי אלובימים

 כל כי הדבר ערך המהשבה על בהעלותנו זה חשבון לפי גםאמנם
 אולי כי שאפשה כמה עד להשתדל עלינו הלא בזה, תלוי הנצחי,עתידנו
 למעלה שעלו כאלה שהיו אירע כבר והרי שלמה, בתשובה לשוב בידנויעלה
 כ"כ, חשוב שהדבר וכיין הדין, בימי שהתעוררו אחת התעוררות ע"יגדולה

 ולבלי להשתדל שכדאי ודאי בזה, תלו" העתידים החיים כל שאלת כיעי
 מה לדעת עלינו זה מלבד אך עכשיו, עד לנו עלתה לא אם אף ידינולרפות
 העלי' לולא כי הדין, בימי והתעלות בהתעוררות והחשיבות הנחיצותגדולה
 מאתנו נעלמת שהיתה וכמעט ח"ו, ירדנו כמה עד יודע מי ושנה שנהבכל

 שנחשוב אלו רגשות בנו ומעוררים מזכירים אלו וימים בעולמנהחובתנו
 העיקרים. עיקר את לשכוח ושלא עולם שלהשבונו

 לעולם כי וקם", צדיק יפול "שבע עה"כ תניא בסי שנמצא מה ידועעוד
 והגיע שהכיר מה כי היא האדם ועבודת וירידות, עליות תחת מוטל אדםכל
 בשעה גם ההיא וההרגשה ההכרה לפי להתנהג ישתדל העליי בשעותלזה
 יותר שיעלה וגם העל", שעות אצלו שיקרבו יגרום וזה ממדרגתו,שנפל
 ההנהגה כי וכידוע חיצוני וענין . כאמצעי זאת חושבים לעולם והנהויותר,

 .יש. כי להבין יש אבל באמת, נכון וזה הפנימיות את גם מעוררתהחיצונית
 יותר. עמוק ענין עודבזה

 לי נראה זה ודבר עלמין, כל ממלא הקב"ה כי הק' בספ' מצינוהנה
 מדרגות, כמה בה יש האדם נשמת כי בעצמנו. מרגישים שאנו מהעפ"י

 עצמו האדם בגוף נמצאים שאינם עידונים יותר הנשמה חלקי כמהוישנם
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 וישעיחרירסז

 ומורים האדם את מקיפים הללו הנשמה חלקי עכ14 אבל לעיל, שנתבארבמה
 וזהו וגף, פניכם" על ה' יראת תה" "למען וכדמצינו הפנימי, דרכו אתלו

 צריך בידיעה אצלו ומורגשים החיים וההכרות הרגשות שמלבדהענין:
 הוא זה וכעין העליונה, הנשמה חלקי כפי וקדוש עליון יותר אור עליושירחף

 הממלא ית' מלכותו ממדת בבריאה המוטבעים השגחה עניני ישנםבעליונים,
 עלמין, כל הסובב האלקות מאור בבריאה הנראים השגחה עניני וישנםכ"ע,
 אף הבריאה עניני מכל וערך שעור לאין ומרומם וקדוש נעלהשהוא
 כל וסובב הגוף כל ממלא ענין נמצא האדם אצל גם והנה עליונים.היותר
 מבקשים שאנו מה וזהו ונעלה, חשובה יותר היא ומקיף הסובב ומדרגתהגוף,
 ע"י השי"ת של הקדושה היקף בתוך שנמצא שלומך' סכת עלינו"ופרוס
 בימים מתעלים שאנו זה והנה מדרגות, כמה בזה ויש העליונים, הנשמהחלקי

 ירחף - זו ממעלעלו שנרד בעת אפילו - כן לאחר שגם מועילהנוראים
 במדה ומעשינו רגשותינו טהשבתנו, מהלכנו, כל על וישפיע קדושה אורעלינו
 זה לשמור להשתדל ועלינו בנפשנו, והיה הנמצאת מהמדה עליונה,יותר
 הק', בימים אליו להגיע שזכינו האמת מאוח רמושפעים מוקפים תמידולהיות

1, ולהתאים בגושנו~ועצמנה הנכללת המדה כפי רק ערטלאין גברין להיותולא

 4 אותנה הסובבת והאמונה הקדושה היקף כפימעשינו

 מאור מוקף שהוא שמש ,1 בהינה נמצאת האדם שאצל שכמו נראהגם
 כ"כ מאג; פחותה במדה רק שהוא ויש נכרת, יותר במדה העליוןהנשמה
 כפי והשנתתו ה' מציאות ומורגשת מתגברת ה' שהשגחת יש הבריאהבכלל
 הנוראים ובימים בבריאה, כ"כ נכר לא זה הבריאה שאור ויש סוכ"וגמדרגת

 וסוכ"ע המקיף עליון אור מזה נשאר הנה בעולם ית' מלכותושמתגברת
 דלעילא אתערותא כי לנו שנתבאר וכמה הנוראים, הימים עבור לאחרגם

 האמונה מאור מוקפים שאנחנו זו במדה ולכן דלתתא, באתערותאהלוה
 הבריאה בכלל האלקי אור כ"כ מתגבר זו במדה הק', בימים אליהשהגענו
 וכבקשתנו רע, מכל נצולים- אנו שעיקז שלומה סוכת תחת אנו נמצאיםועי"ז
 תסתירנו*. כנפיך"ובצל

 בימי בתשובה לשוב ההתאמצות טל החשיבות גהרל לשער איןולכן
 לשנת טוב, לכל נזכה ועי"ז לפניו, שלמה בתשובה לשוב ה' יזכרנוהתשובה,
 ושלום,תייר

אמן
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