
צה המוסולמוד

:,

ן * המוסריזווד1

 שהוא לאדם אשריו פשע, נשוי"אשרי
.

 ממנו". גבוה שפשעו ולא מפשעוגבוה '
 בראשית:כ"ב( )מד"ר ." . י)

 שתמליכוני כדי מלביותושוטרות,י-. זכרונות מלביות, בר"ה לסני"ואמרו
 זכרוניכם שיעלה כדי זכרונות, ;עליכם
 בשופר". - ובמה לסובה.לפני

 ואמנם הדין, לימי המיוחדת עבודתנו שהי .נשאלתי.!
 שאלה תהי' מדוע היא, . מובנה שאינה שאלהלכאורה
 האלה- בימים העבודה היא ידועה הלא ? בזה לנוט~חדה
 איבי זה. ודבר ויראתו. ה' בעבודת התחזק למען המוסרלמוד'
 למדו עולם מימות אלא המוסר, בעלי ' בימי שנתחדשענין
 אם כי מעשה, ואנשי חסידים רק ולא אלו. בימיםמוסר
 מוסר. ולמדו התחזקו במסחר ועוסקים בתים בעליאפילו

 אלול. בחדש מוסר הרבה לומד הי' ז"ל , ,אבא 4י)זכורני
 באופן מוסר שלמד אהד אלול בזכרוני רשום נשארבאהוד
 גבוהה, יותר למדרגה אז .התנשא כי בו .והרגשתימצויה
 ומכל ? מיוחדות עבודות לנו נבקש ' ומדוע קדרשה( ,יותר
 כפ4 היא. -שאלה ובאמת זו! שיאלה נשאלה אצלי גםמקום

 פשע. נשוי- "אשרי המנתוב על המדרש דברי את. ..כבארנו.מה
 ממנו, גבוה שפשעו ולא מפשעו גבוה שהוא )לאדםאשריו
 כאן, כתיב. אין רובצת חפאת רובץ, לפתחי.,חמאתשנאמר
 . ., רובץ". חפאתאלא

 קדושים הכתוב שאמר מה לבאר נקדים זה מדרשולבאר

 . ושי* ישלוב יהושע ר' ע"י תרע"ו.ונרשם טיול .-,אטר.ניום.ו',ן



 דעתשעורי )צו

 הפרישותך ענין זהו כי שם פירש ז"ל והרמב"ןההיו,
 כי פרושים, נקראים שבעלי' בתלמוד, מקום בכלהמוזכרת

 להיות מקום התאוה בעל ימצא התורה שהתירה במהגם
 יין במובאת. ולהיות הרבות נשיו או אשתו בזימתשפוף
 נאמר ולזה התורה, ברשות נבל יהי' והנה למו, בשרובזוללי
 זו שפרשת חז"ל אמרו בת"כ שם והנה תהיו"."קדושים
 זה ודבר בה, תלויים תורה נופי שרוב מפני בהקהלנאמרה
 סגולה יחידי שרק ונשא, רם כך כל ענין יאמר איךקשה

 לאנשים - ישראל כלל לכל כזו, במדרגה להיותמסוגלים
 ? ומקונשים

 ישראל בן לכל הקדושה חובת עיקר כי לבארונראה
 ותאנותיי בתשוקותיו לגמרי השיוקע לבליהוא

 התמידיות,
 ~ונון ופעולותיו רגשותיו את לבקר הכח בו שיהי'אלא

 ומדותיו כחותיו בחמר, מלובש שהאדם זמן כל כיעליהם.*
 אפשה ואי מנוחה, לו נותנים ואין אותו ומפרידיםמושכים
 יעשה אשר בארץ צדיק אין אדם בי חמא, מכל נקישיהיה
 באמת כי בעצמנו, אנו שמרגישים וכפ* יחפא. ולאפוב
 שונים פבעיים כחות בו יתערבו שלא בנפשנו, וענין דבראין

 בשלמותה דבר להוציא~ ומפריעים טהרתו אתהמערבבים
 אותי יחיבו "ואם, ז"ל! נסים רבנו-ובמאמר

 אף פי') ימצא לא'
 השתקע לבלתי היא האדם עבודת עיקר אך *" מזב"שמץ

 שעומד מי תמיד בו שימצא לחפאיו, מעל לעמודבחמאיו,
 את לדעת רק לא העברה. שפלות את גנות, אתומרגיש
 בעמקי פנימית ידיעה אם כי זאת, אסרה שהתורההידיעה
 'ההכרה, בתת לחשבון קודם עוד ונמצאה העומדת,הנפש
 איה לדבר, שיחשול-שיך קודם עוד אשר האדם, דבורכענין

 ~ מדבר. כבר הוא המבפא, בכלילהשתמש

 דיהו". דרכיך "בכל שעו"ד עי,*
 )המערכמ4 בהרחבה זה ענין רבינו באר ותשוקותיי" גהאדם כשעו"ד*'



צו המוסרלמוז

 שיהי' - תהיו" "קדושים התורה: שדורשת מה וזחו,
 האדם, של שתוך-תוכו מחפאיו, ומופרש מובדל קדוש;האדם
 - האמתי ה,,אני" הוא - שבו השופם והכח הפנימיהרצון
 "אשריו כ"ב(: )ב"ר המדרש וכדברי לחמאיו. מעליעמוד
 שהשתקע ממנו" גבוה שפשעו ולא מפשעו שגבוהיאדם
 כלל כל לפני בהקהל זה נאמר ולפיכך בחטאיו.ונטבע
 העיקרי התנאי והוא האדם עבודת עיקר שזהו לפי*שראל,
 לפי ולקיימה לשמרה אפשר אי שבלעדיו תורה, בןלכל

 הרמב"ן, לפירוש גם באמת מתאים וזה אופן. בשוםאמתותה

 האמת את המרגיש וקדוש, נשא "אני" באדם יהי' כאשרכי
 והבן. לו, במותר עצמו לקדש גם זה יביא מוכרחכמלואה,
 אמור אדם בן "ואתה ל"ג: ביחזקאל מפורש ?הוענין

 וחטאותינו פשעינו כי לאמר, אמרתם כן ישראל, ביתאל
 שובו וגו' אליהם אמור נחי'. ואיך נמקים, אנחנו ובםעלינו
 כמו הוא הדברים ובאור וגו'". הרעים מדרכיכםיצובו

 כבר באשר לשוב נוכל איך : אומרים ישראל ביתשאמרנו;
 ובס עלינו וחמאותינו פשעינו אשר אחרי בחטאינו,כמבענו
 מיון אותנו שירומם ה,,אני" בפנימיותנו אין נמקים,אנחנו
 בהמא*נו, נמק כבר - שלנו ה,,אני" - ה"אנחנו" כיפשעינו,
 הרעים, מדרכיכם שובו שובו : הנביא להם ומשיב ? נחי'ואיך
 נפשו בעמק בו נמצא עדיין שיהי', מצב באיזה האדםכי

 הזה הכה ויתגבר יתלהב לעוררו, יתחיל ואם הקדוש,הניצוץ
 מעם, האדם כל את ינשא אשר ואחרי קצת. פשעיו עלויגבה
 אל וישוב פשעיו על יתעלה לאט ולאם ויותר יותריתגבר
 מדרכיכם לאס לאם שובו שובו, הנביא: קורא ולזהבז'.

 שלמה. לתשובה תגיעו אשר עד וגו'הרעים

 מרגיש אני המצב. בזה ידועה במדה הנם מלזותלמידי
 היותר בתלמידי ואף ביתי בבני קצת אני מכיר וגםבעצמי
 כך כל שאינו דבר ובעשותם לידם שיבא בעת כיקרובים,
 הם ; זה על כואבים הם - התורה רוח - רוחםלפי



 דעתשעליצח

 געל פשוט ומרמשים הדברן את).קטנות גנות; -את~רגישים
 אפילו אם כ4 ח"ו, ועון בחמא - רק ' ולא מזה. לעצמםנפש'

 התעסקו או 'בו 'ילמיו בל לם יעבור אם: בגון קלים,נדברים
 וכואבת אי-נעם טרגשת הנפש וכדומה, קמנונייםבדברים

 גדולה ובמדה - נחשב הלא המוסר למוד ענין והנה זה.על
 למען להתעוררוה,' המועיל לדבר - כן הוא באמתהלא
 מרגישים אנו אין ולכן הדין. ועמק החטא גנות אתהרגש
 דרכים אנו ומבקשים המוסר למוד של בנחיצות כךכל

 הסוסה למוד באמת אבל והמשפם. הדין בימילעבודתנו
 בידיעות בחכמה, עושף' כן גם התעוררות, מלבד בקרבומכיל
 הלא .בלבד זה שמפני האדם, נפש ובכחות ה' עבורתבדרך
 ההתעוררות ' ענין גם אמנם. המוסר. למוד הוא גדולענין
 שעומד מדרגה' באותה האדם - שנמצא בעת גם סאה,נחוץ
 לחמאיו.מעל

 ההיים"ן בספר "כתבנו : התפלה על חסידי פתגםנמצא
 כונתם אדע לא החיים. במפר עצמו את כותב האדםכי

 והובא חז"ל אמרו מאד. נשגב ענין בזה מוצא אני אךבזה,
 גדול גוי מי כי כתיב מיטון "א"ר תקפ"א: סי' או"חבמור
 זו כאומה אומה איזה אומרין יהושע ור' חנינא רזוגו',

 של שמנהגו ודיניו. מנהגיו פי' - אלקי' שם אופיושיודעת
 שחורים ומתעמק שחורים לובש דין, לו שיש אדםעולם,
 יצא איך יודע שאינו לפי צרפניו, חותך ואין זקנוומגדל
 ומתעמפים לבנים לובשים כן: אינם ישראל אבלדינו.

 גידל, מלשון גדול פירשו "שהם : הב"י שם ופי' וכו'.לבנים"
 לדבר מדותיו".---קשה ויודעת אלקי' עם שנתגדלהכלומר
 דברים לשמוע איך ומבינים היודעים לפני זולות אלודברים
 תכלית בהיותו האדם הנה הדברים: פי' וזהוכאלה,

 מעליוני הבריאה כחות כל בקרבו מכיל הואהבריאה,
 הבריאה לכל המפתח הוא תחתונים, תחתוני עדעליונים
 כי הבריאה, כחורו כל על פועלים ופעולותיו מעשיוכולה,



צט המוסרלמוד

 הבריאה בטבע נמררו כבר בעולם המתהוים העניניםכל
 העולמות בכל הכחות את מעורר במעשיו והאדםבתחלתה
 אחד האדם-כל ולכן בעולם. המאורעות מהלך עלופועל

 עדיהם מגיע שהוא הכחות את מעורר - מצבו רוםלפי
 את האדם יגביה ואם השפעתם. מהם ומקבל מדרגתולפי
 שפע את הנותנים לכחות בה' הכרתו ידי על ונתעלהעצמו
 אותם ומניע ההם הכהות עם מתגדל הוא הרי והטוב,החיים
 "גדול : הב"י שביאר מה וזהו החיים. במפר עצמו אתוכותב
 מדותיו", את ויודעת אלקי' עם שנתגדלה כלומר גידול,מלשון
 האלקות עם חי' היא הרי אלקים תורת פי על בחיותהוהיינו
 אליהן, במעשי' ומתרוממת מדותיו, ומרגשת ויודעתכביכול,
 להזהר צריך מאד - והמוב. החיים שפע את מהןומקבלת
 והמותן החיים בין כפשע הוא כי זה, דבר ולהבין לתפוסאיך
 טוב כי שופטו, את שיכיר איך דין, לו שיש אדם והנה .~ והמרי. האמונהבין
 הלא כן פי על אף כי מאד, יירא מקום מכל הוא, חסדובעל

 יעלה מה הוא, יחשוב מה יודע ומי אחרים ברצון הואתלוי
 שחורים לובש מצמער, הוא זה ומפני יעשה. ומה דעהו,על
 שהם השופתים, בעצמם הם בהיותם ישראל, בני אבלוכו'.
 כמו להיים עצמם את לכתוב שבידם בעצמם, רקתלויים
 כי וכו', לכנים ולובשים שמהים הם דינם ביוםלמות,

 כותבים הם בו ובאמונתם באלקיהם בשמחתם זו,בשמחתם
 ועזרא התרשתא נחמי' שאמרו מה כן גם וזהו לחיים.עצמם
 בשמעם העם כל ובכו התורה בספר כשקראו לישראל,הכהן
 וגו' ממתקים ושתו משמנים אכלו "לכו : התורה דברי%ת
- בה' בחדותכם ח'(, )נחמיה' מעוזכם" היא ה' חדותכי  

 ושמחתו, ה' חדות עם ביחד כי מצינו, זאת ובכלמעוזכם.
 דכאות- התעוררות, נם והמשפט, הדין בימי לאדםדרושות
 "ואמרו : ע"א( )ט"ו ר"ה בגמי וכדאיתא ואימה-הדין.רוח
 כדי מלכיות ושופרות, זכרונות הלכיות, בר"חלפני



 דעתשעורי.ק

 גדל את ותרגישו שתכירו כלומר - עליכם"?תמליכוני
 החיים למקור שתגיעו עד ותתרוממו שתתנשאו-מלכותי,.
 ושטנה קטרוג שום. שורר אינו ששם העליון, לכתרוהטוב,

 שבארנו וכמו החיים, ממקור החיים שפע עם,ותתקשרו
 לפני זכרונכם שיעלה כדי "זכרונות והב"י. הטורבדברי

 תחלת יום השנה, ראש יומ סדר העולם בורא כילטובה",
 ובו זכרון, לחוק ההנהגה, מערכות כל נסדרו שבוהבריאה,
 עניני כל שרשי פי על הראשונות הסבות. נזכרותביום

 פי ועל בפרט, ועניניו אדם כל ושל בכלל כלההבריאה
 הזכרון את וכשתעוררו ' לעתיד. הדין נקצב הזההזכרון
- ? במה זה וכל לטובה, לפני זכרונכם יעלהלסובה,  בשופר. 
 בהלכות ז,ל הרמב"ם . דברי ידועים הלא השופרובענין
 השנה בראש שופר שתקיעת פי על "אף : הל"ד פ"נתשובה
 משנתכם ישנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב,גזירת

 בתשובה וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם הקיצוונרדמים
 ושוגים הזמן בהבלי האמת את השוכחים אלה בוראכםוזכרו
 הבימו יציל, ולא יועיל לא אשר וריק בהבל שנתםכל

 דרכו אחד כל ויעזוב ומעלליכם דרככם והטיבולנפשותיכם
 כשהאד._ם גם כי הרי טובה", לא אשר ומחשבתוהרעה

 עם ההתקשרות כדי עד מתרומם בעצמו שהואבמדרגה הך"
 את בהמליכו לחיים דינו את וכותב והטוב החייםשרשי
 גם הבריאה, של הראשונות הסבות את ובהזכירובוהאו
 כי מזה, אנו רואים בשופר! להתעוררות הוא צריךאז

 גבוהה מדרגה באיזו - והמשפט, הדין בימי האדםלעבודת
 ויפחד וירעד ; הרוח וסערת התעוררות דרושה -ימיהי'
 את - השטן את לערבב הענש, מגדל ויחרד הדיןמאימת
 ולהחרידם. להפחידמ והרעים, המבעייםהכחות

 התעוררות באופן דוקא שיהי' צריך אין המוסר למוד אך.*
 ללמוד צריך מוסר אלא כרחו, בעל הלב סגור אתלקרוע
 הק' דבריהם את ולהרגיש להבין לדעת, בעיון, הלמודיםנכל



 המויסף""למוד
.' 

ק(1 '4'

 ילמד אם כי ההתעוררות. תבא ומזה ומומר, דעתבחכמה,
 הלמוד במשך יבא שלא ימלמ לא כזה, בעיון מוסראדם
 ההלכה בלמוד גם הלא כי לו. הדרושה התעוררותלידי

 חו"ל ודברי התורה רוממות מהכרת הנפש מתעוררתכראוי.
 יותר הנוגעים בדברים שעניניהם מוסר בדברי גם ומההק'

 דבר איזה לדעת נוכל ולא לרגשותיו. וקרובים האדםלנפש.
 אחדים, ימים לפני התעוררות. לידי האדם את להביא4~5ל
 הזאת בעת עתה האדם צריך כמה עד אחד עםבדברי
 ממנו שנתעוררתי דבר לבי את לקח הגואל, לביאתלקוות
 כשיבא הלא המשיח. מביאת לירא האדם צריך כמה :מאד
 שימצא ובמדרגה לאדם, התעלות יותר אין אז כי אפשרהרי
 במעלות ונעלה נתעלה שעוד אנו מקוים עתה ישאר. כךהלא

 וכמה נשאר, זו במדרגה שנהי' כמו - -אז אבלנפשנו,
 אין תאמר אשר שנים "והגיעו : א'( )י"ב בקהלתשנאמר
 בהם שאין המשיה ימות אלו : חז"ל ואמרו חפץ" בהםלי
 להביא היכולים דברים כמה יש וכן חובה,* ולא זכותלא
 נתעורר. ממח מקודם לשער וא"א התעוררות לידי האדםאת

 בעצמו ומהלמוד ללמוד צריך מומר כי הוא,והעיקר
 מוסרית באווירה כשהוא ובפרם להתעורר שלא אפשראי

 מאד מה להתעוררות. הרבה פועל זה אשר הראוי,ובנגון
 בשערי יונה רבנו מדברי להתעורר ורגש דעת ברצריך

 ואמת "בחסד : הפסוק על בבאורו מ"ז א' שערתשובה
 החמד פעולות אחרי לרדוף האדם חובת דבר על עון"יכופר
 שגורם השם חלול עון ולתקן הדין מעומק להנצלוהאמת
 : הפסוק על בבאורו קמ"ש סימן ג' בשער או בחטאיו,האדם
 כאשר כי - רשע" לפני מט צדיק משחת ומקור נרפש"מעין
 אחר* שעה, לפי מימיו ידלח ברגליו המעין את האדםירפש

 ולח"מ ובכס"מ הל"ז תשובה מהל' ח"ח וברמב"ם ע"א מ"ג שבת עי,9
 נהמערכת4שם.



 וזתשבייזנב-

 כאפשר הצד-ק, כן כבראשונה, צלולימ ויהיו המים ישקמו_כן
 זאת;- בגלל תמעמ ולא מעלתו תשפל לא רשע, לפני מטהוא
 מה. וכו'. וקם צדיק יפול שבע - שעה לפי עכור הואואם

 נמצאים כאלה יקרים דברים כמה וכן נ, הדברים הםנפלאים
 לו ונתבררו היודע ,ביותר יבינם אשר הקדושים,בדבריהם
 הדין בימי עבודתנו איפוא וא"כ הנסיון. פי עלהדברים.
 --7 שבלב בעבודה וכן המוסר למוד בעיקר היא .והמשפפ
 עצמו לדחוק'את האדם צריך אין בזה גם תפלההיא

 המלותו באור לכוון שאומרים, מה ולשמוע להתפללצריך בכונותי
 ותבא גבוהות היותר . 'גם הכונות תבאנה זה ידי-ועל

 שבשמים. לאבינו והההקרבותההתעוררות



קג העוסה למודאופן

 טןשעור

 * המוסר למודאופן
 המוסר*( "לטוד לשעו"דושליאים

 בכל אלקיך ה' את"זאהגת
 הרי*. וביצר הטוב ביצר יצרך,בשני לבבך-

 נ"ר(לברכות

 : הוא כך הלמוד ואופןי
 אין ; בהתלהבות ללמוד עצמו את לדחוק לאדם ללאין

 כזה אופן כי לזה, וכחותיו מחשבתו את ולכוף להתאמץלו
 כח את האדם שכשמושך אלא עוד ולא מבעי. בלתיהוא

 ההתפעלות את וטעורר עצמו על כרחו בעלהמתפעל
 והרגשות הכחות שאר כי בזה. יצליח לאיההתלהבות,
 בשעה ודוקא ממנו. מתפרדים ואינם ולהתעלותלהתעורר מהמי להנתק אחד לכח מניחים אין באדם וחייםהנמצאים

 מעמדו על הכן עומד המחשבה, את ומפריע הממריד היצרזו
 בהתעוררות להתעורר שבאדם המעולה לרגש מניחואינו
 ,' להביא. צריך זה קדוש שלמוד פהורהפנימית

 רגשותיו את לעורר האדם בכח אין הוא: כן כיהנה
 ולתפוס לעקור לו אפשר אי ; מבעו של כרחו בעלהמובים
 באותה לדחות בכחו אין ; מוסר וללמוד ומתלהב מתפעלוגש
 את לגרש. בכחו ואין בקרבו, וחי שנמצא מה כל אתשעה
- מלבו,היצר  בחזקה אם מלחמה, פו תתגר בכך לא כי 

 יניח ולא מעמד יחזיק הוא נ בך יחזיק בגדה בכנףתהדפנו,
 מצבו.את

 הרב ע"י ונרשם הרשו כסלו ט"ו ב' ביום ששמר משעו"ד קטע*
 זצ"ל. בלטך ש8.



 . דעתשעוריקד

 : מופר ללמוד צריך כךאלא
 כמווט האדם רגשותיו, כל עם כוחותיו, כל עם האדםכל
 בשובה מוסר ללמוד מתחיל הוא מוסר. ללמוד צריךשהוא
 מלה. כל את שומע הוא עמוק; ובעיון ערב בקולונחת,

 ביחד העיון, ידי ועל ומרגישה. בה מתבונן מפיו,היוצאת
 האדם כל ויבא הכהות יתעוררו המעורר, הנעים הנגוןעם
 בדבריהם היסב בהתענין כי לבבית. פנימית התלהבותלידי
-הק'  שימצת הוא מוכרח - לזה המתאים בנגון לזה ונוסף 

 אוח ומעורר לבבו את המושך מאמר או ענין הנלבבהאדם
 עם האדם. מהותו,: כל - האדם כל יתעלה ואז ורוחו.נפשו
 יתרומם) יתעלה,) יחד כחותיו כל ועם ילמד בו אשרכל

 ,ו*תלהב.,'
,.(: 

 הלמודים ככל ללמוד צריך מוסר , דבר: של'כללו
 ידי על האדם יתלהב טבעי ובדרך ובעיון, בנחתהעיוניים
 את ומרוממים המעוררים מאמרים המלאים הק',דבריהם
 האדם.נפש

 נימי ויתעוררו ילבו אל הק' דבריהם את שיקחואחר
 מבעי באופן אך הלמוד, אופד את עוד לגדור אין אזנפשו,
 בהתפעלותו. )בקול,הם ולומד ויותר יותר ומתלהב מתעוררהוא
 נפשו. אין זה כל אחרי אם וגם מתרגשת. משתפכתנפש

 למוד. אחרי. אם קדושה, שירה מתמלא לבבו איןמתעוררת,

 מוסר למוד ובם כך, יהא - התלהב לא כזה באופןמומר
 דמי. שפירכזה
 ישנם , המפלה:. תמיד,בענין אומר אני בזה כיוצא:

 להתרנער משתדלים"ומתאמצים' שהם בתפלתם שנראהאנשים
 נפשם. מתוך ההתפעלות את ומושכים התפלהמתוך
 הכח אותו את ולתפוס לחמוף הם שרוצים בתפלתםמורגש
 הכחוות שאר את ולגרש אתו ולהלהיב המתעוררהמוב

 .הפשוטים;הםפריעים.

_. 
. , . ", 

 רהו ד ה זו א ל ל בא



קה המוסר למוזאופן

 השובים והרגשות הכהות את להפריד לאדם כח נווןלא
 את לגרש לאדם כח נתן לא ; נפשו חלקי משארולעקרם
 הזבוב התפלה בעת גם להתפלל. בלכתו לבו מתוךהיצר
 מהאדם. יפרד ולא ישב הלב מפתחות שניבין

 התפלה: דרך הואוכך
 המלות פרוש את ומכון להתפלל מתחיל שהוא כמוהאדם.

 בחזקה ומגרש עומד איננו מדבר, שפיו מה שומעכלומר
 הוא רק התפלה, בעת המתעוררים המפריעים, הרגשותאת
 בפשטות גם : בפשטות אומר אני - בפשטות. ומתפללעומד
 מדרגתו. לפי בפשמות מתפלל אחד כל אבל מדרגות, כמהיש
 התפלות הק', בדברים ומתבונן ומתפלל עומד הואכן

 בלשון הקב"ה אל פונה הוא שבהן הנשגבותוהשירות
 ולהרגיש. לחשוב יהודי לב שיכול דבר לך אין ואשרקאתה",
 ישראל. בתפלות ימצאולא

 שמחה, כל מכאוב, כל רגש, כל : הדבר נפלא אמנםהן
 בן שנפש מה כל מכיל, היהודי לב אשר ענין כל עצב,כל

 ישראל תפלת - בתפלתו היהודי מוצא דורשת,ישראל
 ! ישראל לנפשהמזור

 הכחות עמו. יתפללו ועניניו כחותיו כל כך,ובהתפללו
 יתעלה ועמהן ויתרוממו, יתעוררו העדינים והרגשוההטובים

 התפעלות לידי ויבא מדרגתם, לפי כחותיו כל האדם,כל
 הנפש.והשתפכות
 הוא נכון בעיקרו הדבר רעיון ולפי - צחותדרך
 "אם : חז"ל שאמרו מה ענין בזה לבאר אפשר -באמת
 נ"ב(, )סוכנה המדרש" לבית משכהו זה מנוול בךפגע
 מפסיד רגש בך התעורר אם זה, מנוול בך פגע אם :ענינו
 עמו ותברח ומעולה פוב רנש שתחטוף העצה איןגרוע,
 אתה ; וישיגך אחריך ירדוף המנוול כי המדרש,לבית

 וילך ירפה ולא יאחז בך, יחזיק בגדך בכנף והואתהדפהו,
 ממך ירפה לא לגרשהו תוסיף אם גם המדרש.,. לביתאמך



 דעתשעוריקו

 ואז תעשה אחרת אבל ! המדרש מבית אותך גם ימחובאו
 המדרשן לבית לך יחד עמו ! הטדרש לבית משכהו :הצליח
 עמך. ילמד הוא גם ; עמך יתפלל הוא וגם ולמד,התפלל
 לאמרות האזן מפיך. היוצאים הקדושים לדברים ושסעהסכת

 ויתעוררו נפשך תתרומם ואז ממללוה, ששפתותיךהנשגבות
 כולו מעלה, ישיג האדם כל ועמהם העדינים, רגשותיךבך

 להתאחז כמוכן, לה'. ושבח שיר יתן כולו יתפלל, כולוילמד,
 הנעימות לכנסיות אתו וללכת אחריו ולהמשך מנוול אותועם
 המדרש לבית למשכו אבל מזו, גדולה רעה לך איןלו,

 יתעלת שם ! טמנו לירא אין - עמו ללמוד עמו,ולהתפלל
 מעלה. וישיג יתעלה בו אשר כל האדם,כל

 ואו ירכיך בכל תצליח אז - מוסר תלמד ככהאם
 :וכשניל



גולאג""
 י4,

ט ,ף"

שעור

היים*
 היים אלקיכם בה' הדבקיםשואתם
 ד6 ד.)דברים היום".כלכם
 הים". מקור עמך"כי

 ל"0)ההלים

 מבני ואחד אחד "כל : תשובה מהלכות פ"נצרמב"ם
 על יתרות שזכויותיו מי ועוונות, זכויות לו ישהאדם

 - זכויותיו על יתרות שעוונותיו ומי צדיק -עוונותיו
 מרובין שעוונותיו אדם ובו'. בינוני. - למחצה מחצהושע
 עוונם". רב "על שנאמר ברשעו מת הוא מיד זכויותיועל

 גדלם לפי אלא והעוונות הזכויות מנין לפי לא זהושקול
 היאך היודע והוא דעות א-ל של בדעתו אלא שוקלין ואיןיכו'.
 אלו הרמב"ם דברי על העוונות." כנגד הזכויותעורכין
 להבנת לענ"ד עוד להוסיף יש והזכויות העוונות שקולבענין
 . . הזה. השקולבדר

 האדם פעולת שבין היחם כי אחר במקום בארנוכבר.
 כמו אינו זה עבור שיקבל השכר ובין המשותבמעשה
 אחד במקום היא שעבודכם לשכרו, פועל פעולת שביןהיחם
 עז תתן גופה הטצוה אלא . אחר, ממקום לו ישולםושכרו
 לנצח וקימת חיי להיות ומכשירתה האדם .בנפשיעצמה
 תיכף שכרה את בקרבה מחזקת עצמה המצוה כיונמצא
 עשיתה.בשעת
 דבה לא "כי רערה: .טאמרח מה היא נאה מליצהלא

**פ*א4_-4.י*.

 חזם" שעףג גאת שטמרה זד?ה.*בווומ*
 a-a ר מה עא

, - זיק.8ית' -  



 דעתשעיריקח

 אם כלשון תורה דברה לא חייכם". היא כי מכם הואריק
 שבהרגישה ! נפשי" "חיי . האהוב . בנה אל האומרתרחמני'
 אע"פ זו במליצה אליו אהבתה את לו תביע ההיים יקראת

 תדבר לא הק' התורה כי בו. תלוייןי חייה איןשבאמת
 חייכם* היא "כי : תורה אמרה ואם ח"ו ריקותבמליצות

 שמת זה לנו. היא חתם טקסיה כי לאמתה; .אמת זוהרי
ך . זולת..ולא  

 דבר. כל מדרגות: מדרגות ישנן חיים במושגאמנם
 יקראר אשר והיא ומקיימתו המחיתו נפש בו יש הדומםאפי'
 את. -המגנמי'המאחד הכח עכח.המושך",. בשם המבעייםלה

 מיוחדנו_ צורה. 'בעל אחד לגוש -אותם 'ועושה האמומיםכל

 'באחד אותם השיג או האלה הכחות את איש ראה כלוםאך

 ידענר לא אשר רוחני כח אלא זה אין הא האחרים;מחושיו
 בדמותר אהד 3וש להיות המקיימתו נפשו וזוהי מהותואת

 שיער מה מלבד כי הצומח, של נפשו היא מזו גדולהוצביונו.
 בו נמצאת יתירה נפש עוד יבדומם, אשר הנפש אותהבו

 עוד בו ואין הצמח יבש ואם והגדול. הצמיחה כחוהוא
 ""מת"; הצומח נקרא- אז ומצמחתו; 'המגדלתוהלחלוחית'

 'שאבדוד כיון. ' מ"מ עדיין בו נמצאים הדומם שהייואע"נ
 הרי פיתת, .ועושה .צומח הוא ידה שעל לו, המיוחדתנפשו
 ה"נ האלה , אחינם .מן למעלה נ : הקציע ,)מת גזעו"נם, מקומות; בכמת חז"ל בדברי זה לשון שמצינו וכמה מת,*ה
 כח' ב: יש -והצומחנ הדומם היי .על :נוסף אשר, ה"חי",חיי

 החיים בעלי שהם אשר החושים) ושאר וההרגשההתנועה
 החיים שמלבד ה,,מדבר" חיי הם עליהם עולים -חוננו.
 והדבור המחשבה כח בו יש לו שקדמו אלה שלשרושל

 הנפלאווז "סגולותושאר
 אשר ויש האדם. למין .המיוחדות.

 במדרגרנ וישאר לו אשר המגולה חיי את יאבדהמדבר
 רק.!)במדרגונ ישאר. ולפעמים האיים בעלי לשאר אשרהחיים

 ילדי16 שהם ר"ל, כאלה הולים שראיתי כמו לצומח""קרוב



קט )." ל חי.ם,'.

 וגם ותבונה דעת שום להם ואין וברוחב בגובהוהגדלים
 וגדלים נזונים והם אותם שמלעיטים אלא להם איןהנועה
בצומח.

 תורה המקיים ישראל בן הי הם אלה טפל למעלהוהנה
 שהיא חיים, של עליונה מררגה משיג הוא שבהטלמצוות.
 חיים כל והנה הנבראים. של החיים סוגי מטל יתרהבחינה
 רק הוא חייהם שכח חיים בעלי ישנם קצבה: להםיש
 שלושים החיים וחיות בהמות ישנם הפרפר, כמו אחד,יינם
 או שבעים נמשך שבאדם ההיים וכח שנהי ארבעיםאו

 קיום ע"י הארס לו שיוכה החיים כח אולם שנה.וממונים
 כי ידענו אמנם ואם ! נצחים לנצח והוא קץ לו איןהמצוות
 חיים נמצאים כבר בכ"ז ; הבא בעולם הם הנצחיים,"חיים
 אדמות. עלי פה בעודנו עוד ידועה בבחינה.אלה

 יודעים החיים "כי : י"ה ברכות הגמ' דברי נביןובזה
 והמתים כו', חיים נקראו שבמיתתן צדיקים אלואטימותו,
 מתים". קרויין שבחייהם רשעים אלו מאומה, יודעיםאינם
 אלא שמענו לא והפוכו דבר הכתוב כשהשמיענו.א"כ

 שהצדיקים לנו מנין אך חיים, קרויים בחייהם.שהצדיקים
 אחת ודא דא שבארנו כפי אבל ? במיתתן אף חייםקרוייכ
 אבדו כבר שבחייהם מפני מתים קרויין הרשעיםהיא:
 הראויים האלה, החיים את שאבדו וכיון הנצח חיי.את

 הצדיקומ אבל מתים, קרויין הם הרי אדם, הוא באשרלאדם
 בחייהם חיים קרויין הם נצח, חיי כח בחייהם להםפטיש

 היים. קרויין הם במיתתן אףוממילא
 כדגי אדם "ותעשה : ג' דף ע"ז חז"ל, שאמרו מהוזהו

 אף מתים הם מיד ליבשה שעולין כיון שבים דגים מהזכים
 מת". הוא מיד .המצוות ומן התורה מן שפירש כיוןאדם

 זהו אולם פשוטו. לפי מובן שום זה למשל איןשלכאורה
 עדין המים, מן שפירש לאחר אף שהדג, שכמווכרעיון,
 ממקור שניתק כיון מ"מ קלה שעה עוד מתנועע הואואפרכס



 דעתשעוריקי

 מקושר בהיותו- "ו; שנמצא הזה )החגים כח עוד; לו אין'חייו
 האדם כן למת, נחשב הוא והרר חייו, מקור הוא :ששםלמקום
 לו שיש אף מת. הוא מיד המצוות ומן התורה מןשפירש
 אף זה שאין שנה בשבעים כאן ולפרכס להיות כח איזהעוד

 האמיתיים חייו אבל - הנצח חיי לעומת הים מןכטפה
 עמה כי שנאמר: כמו חייו מסקור נתק כי ממנו, אבדוכבר
 והמצוה: התורה ע"י בה' שמדבק מי אבל !" חייםמקור
 פלכם חיים עולקיכם בה' האבקים קיאתם : תורה אמרהעליו

 דבקים היותכם רק ה6 חייכם 'היום גם כי היינו,היום",
 היים. אינם החיים היום גם יה וזולת אלקיכםבה'

 כת את להבחין יוכל לב.'6רגיש לו מ4;.שישובאפת'
 הבא העולם חיי עדן את מדה לאיזו ruin~i הזה.החיים
 "עולמך שמצינו: )וכמו בחמר עוד מלובש בהיותואף

 יוכל לא החמר עם גם, אדם אבל הרושע.( בחייך"תראה
 ויותר בשר בחיי הוא חי כי האלה, ההיים כח אתלהרגיש
 להבין יוכלו לא והבהמה שהחי' כמו ירגיש, )לאמזה

 ועניניו. האדם חיי אתולהרגיש
 שגמול זו, ידיעה לנו תוסיף טה השואל ישאלואם
 אם לנו יחסר ומה ההוה בחיי עתה ימצא כברהעוה"ב
 שכל מה מלבר באמת, ש המיתה לאחר בא הגמול כינחשוב
 אוח ולהכיר לראות לאדם חשובה ונכונה אמיתיתידיעה
 האור כיתרון הוא הסכלות מן -החכמה יתרון ,,כי להאמת
 את לעורר רבה תועלת זו בידיעה בה יש הנה החושך".מן

 האדם ,של מרצו הוא שונה כי ולמצוות, לתורההאדם
 מאשר לבא לעתיד שכר יקבל הוא עבודתו שבעדכשירגיש

 - חיים עתה שואב הוא המצוה בעשיית כי מרגישהוא
 ההיים. ממקור נצהחיי

 בעי מאן אלכסנדרי ר' "מכריז י"מ: ע"ז בגמ'איתא
 לן הב לו אמרו לגבי' כ"ע ואתו כנוף היי. בעי מאןהיי
 לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי. : להו אמרחיי,



קיא ם י יה

 להם שאמר בזה להם חדש מה קשה ולכאורה וכו'טוב"
 בהכריזו כי חידושו: זהו אבל תהילים, מספר ידועפסוק
 הוא ההוה שלחיי כולם חשבו ודאי הלא היי בעימאן

 חיי, לנו הב ואמרו עלמא כולה ואתו כנוף כך ולשםמתכון
 חיים נקראים אינם ההוה חיי אף כי להם שאמר מהוזהו
 המיתה, שלאחר גמול רק שהוא ולא והמצוה התורהזולת
 התורה כי היום. חיים לנפשיכם קונים אתם בזה אםכי

 החיים כח בד ויוצרים האדם נפש את מרוממיםוהמצוות
 המצוה. בעשייתמיד

 הרמב"ם שכתב מה נבין האלה והאמת הדבריםואחרי
 חשיבותם מדת לפי שאינו והעוונות הזכויות משקלבענין
 גם תלוי שזה אלא בלבד, ואיכותן ומצוה מצוה כלשל

 הפעולה.באיכות
 דם חסרי הלשים, אנשים לשני הרופא יצוה אםכי
 מרפא סמי ולשתות המבריאים ידועים מאכליםלאכול
 המדה לפי הכל ולשתות לאכול מצותו את ישמרוושניהם

 בשוה שניהם על פעולתם תתראה לא בכ"ז להם,שהוקצבה

 יתעכל אז הלב ובשמחת הנפש במנוחת תאחד יאכל אםבי
 להבריאו כראוי פעולתו את ויפעל היטב במעיוהמזון

 את ובולע ומוטרד טרוד בהיותו שיאכל והשניזלהחלימו,
 על ודואג מיצר ג"כ בהיותו יד כלאחר המבריאיםהמאכלים
 הרפואות תפעלנה שלא הוא ודאי זה, משביל ממונוהוצאות

 אע"ג הראשון. על כמו השני על הרצויי פעולתןאת
 השני נם החסיר לא ובאיכותן עצמם המאכליםשבמדת
 - חיים כח בהם שיש המצוות, במעשה הוא כןמאומה.
 את שהעושה הפעולה, אופן לפי תועלתן הוא שונה נצח,חיי

 לעבודת בזריזות בבוקר מתעורר הוא הלב, בכונתהמצוה
 מניח פנימי, רגש מתוך והשחר התורה ברכת מברךהבורא
 ומתון- ראש כבד מתוך תפילתו את ומתפלל בכונהתפילין
 יבשרו רפואות האלו המצוות תהיינה אז מצוה, שלשמחה



 דעתשעזריקים

 מרדה; מתוך המצוות את העושה אבל לעצמותיו,ושקוי
 הברכות את הוא חוטף ורק הגה העולם בהבלי עפוקבהיותו
 ומתפלל ראשו על תפילין תולה כוונה ובלא בעלמאמבליעה
 המצוות עליו שתפעלנה אפשר שאי ודאי מחשבה, רגשבלא
 והשלמה. הרצוי' הפעולהאת

 הרפואה מעיני במקומות הנוסעים של דרכםוהנה
 את הרפואות פעלו כמה דעת למען עצמם אתלשקול
 הרפואות תוכלנה כמה ברור ידע הרופא אם ואףפעולתן.
 ההשתמשות באופן תלוי' תועלתן בהיות אעפ"כלהועיל
 הדרושין התנאים נתמלאו אם האדם את לבדוק. צריךבהן

 משקלו את ג"כ בוחנין זו ולתכלית ההן. הרפואותלתועלת
 הזכויות במשקל ג"כ הוא וכן ; לו נוספו לפרות כמהלדעת

 את גם לא בוחנים והעוונות הזכויות מגין את לאוהעוונות,
 עולה עצמו האדם נפש אלא שוקלין, והעבירות המצוותאיכות
 המשקל אמנם ואם דעות. א"ל בשקול ונשקלת"משקל
 עצמו לאדם גם אפשר זאת בכל עולם לבורא רק ידועהנכון
 עד לדעת ירצה אם היינו, ידועה, כמדה נפשו משקללדעת
 זו: לבחינה לבו ישים, והמצוות התורה עליו פעלו ,כמה
 לעניני מתשוקתו יותר ומצוות לתורה תשוקתו גדלהאם

 ואם עוונותיו על מרובין יכויותיו כי הוא אות -העולם
 נמצאים כי הוא אות העוה"ז לעניני גדלה תשוקתולהבת
 העיקר. על מרובה והפסולת מזכויות יותר עוונותתנפשו
 תשוקה בנפשו שנמצא מה כל כי בחוה"ל החסיד שכ'וכמו
 ולא לרוחניות ' בנפשו המקום לו יחסר ע"כ העולםלהבלי

 הלא כזה ובאופן ירושלים, של מחורבנה אלא צורבתמלאה
 אם ולדעת משקלו בעצמו בוחן להיות אדם לכלמקום

 מזכויותיו. מרוביםעוונותיו
 "כשחלה : כ"ח ברכות הגמ' דברי את לבאר אפשרובזה

 התחיל אותם שראה כיון לבקרו, תלמידיו נכנסו זכאי בןר"י
 פמיש הימיני, עמוד ישראל, נר : וכלמידיו לו אמרולבכות



קיג ' ם י יח

 בשר מלך לפני אילו להם אמר בוכה, אתה מה מפניתחזק-
 כעם כעסו אין עלי כועס שאם כו' אותי מוליכין היו~דם
 לפני אוהי שמוליכין 'ועכשיו בוכה, הייתי אעפ"כ כו'עולם
 ולעולמי לעולם וקים חי שהוא הקב"ה המלכים מלכימלך

 מיתתו ממיתני ואם עולם כעס כעסו עלי כועס שאםעולמים
 אחת דרכים שתי לפני שיש אלא עוד ולא כוי עולםמיתת
 אותי מוליכין באיזו יודע ואינני גיהנם של ואחת גן-עדןשל
 עוד "ולא שאומר לדבריו באור אין ולבאורה אבכה".ולא
 יראתו, היתה כה בשביל רק הרי דרכים" שתי לפני שישאלא
 כלל, לפחד לו הי' לא גן-עדן של אחת דרך רק היתה אלובי

 פן ירא שהיי ומתרץ זו קושיא על מרמז אגדות)ובחידושי
 כמשפט נדון יהי' מ"מ עולם מיתת מיתתו תהי' לא אםאף

 אין וביחוד דחוק הוא וכ"ז חודש. י"ב בגיהנוםרשעים
 שבארנו ולפ"מ דרכים( שתי לפני שיש שאמר מדוקדקהלשון
 ומרגיש בנפשו מבחין הי' לא אם אף כי כונתו עמקבבין
 תורה שמרביץ תלמידיו, כמו בנפשו, משער והר רעתה.את

 העולם לחיי מזומן כמוהו ובמע"ט במצוות ועוסקברבים
 אף אז מאד, גדולה העונש סכנת בהיות מ"מהבא,

 יירא למאה, אחוזים ותשעה תשעים הם לזכותשהסכויים
 ממכנת ונפחד נרעש להיות הוא האדם מטבע כי ויחדל,הלב

 תגיענו שלא החשבון ע"פ במוח הוא אם אפי'העוה"ז,
 הקב"ה המלכים מלכי מלך לפני אותו כשמוליכיןוכ"ש

 שהפחד נצחי מות או נצח לחיי בנוגע הוא שםשמשפטו
 בדין. לזכות הוא שראוי החשבון, על הבט מבלי מאד,בורא
 רק שופם והי' כלל חסרון בנפשו מרגיש הי' אלולאיכ"ז
 לבו חרדת תגדל מאד מה אבל בעלמא, השערה פיזבל

 נפשו את שוקל שהוא -ך דייקא - לפניו דרכים שתימשיש
 בנפשו ישנה כי לגיהנום, אותו המוליך דרך גם לפניוומוצא
 ר'" שמצא המעט שזה מובן - העה"ז לעניני תשוקהגם
 יבכה. יא איך וא"כ - לרב ,בעיניו נחשב הי' בנפשוב"ז

4 4 4 4 י - -



 דעתשעוריקיד

 מה נפשותינו את נשקול זה משקל ע"פ אם !רבוצי
 וימצא בנפשו חשבון אחד כל נא יעשה ! ונבהל נחרדמאד
 לעניני מאשר יותר העה"? לעניני תשוקתו תגדלכמה

 עגמות לו תהי' האם בזמנה, ק"ש איזו יפסיד אםהעה"ב.
 אץ א. רובל חמשה באובדן שמיצר במדה אפילו מזהנפש
 חלק לקחת כגון מצוה, איזו מידו תשמם אם ? מזהפחות

 שיצו הצער לאותו צערו ידמה האם וכיוב"ז, צדקהבעניני
 בחצי מחורה וקונה חבריו חנוני אצל נכנס קונה כשרואהלו

 ונסמר הלא וא"ב ? אצלו ולא ההוא החנווני אצלרובל
 כגחלי דבריהם כל אשר ז"ל, חכמינו הלא ! ראשינושערות
 רשך זה הרי מזכויותיו, מרובין שעוונותיו מי כי אמרו,אש,
 ע'וונותינר זה משקל לפי כי לנו, ברור זה וגם ברשעו,ומת

 ואוי לנו אוי ויבהל, איש כל יחרד ולזאת מזכויותינומרובין
 ! ! ח"ו רעה לנו גמלנו כילנפשנו

 רחמיך, "ועל הרחמים מדת יש הדין מדת מלבדאמנם

 לרהמיב, זוכין הכל לא גם הלא אבל במוחים" אנוהרבים
 שהשי"ת, בטה אז הדין אימת מפני גדול פחדנו הייאלו
 ובנפש שמח בלב ח"ו אם אבל עלינו, מרחם חיי הרחמן,הא-ל
 שנראה בשעה רחמים, לבקש נבא ופחד מורא כל בלישקמה,
 המלך אל לבא פנים לנו היש לנו, הוא משחק הדיןשכל
 לא כשאנחנו עלינו רחמיו שיכמרו האפשר ? רחמיםלבקש
 עברך בימים הפחד הי' ונורא גדול מה ? נצטער ולאנירא
 היתה, פנים כל על הלא והמשפט, הדין בימי חובותינועל

 כשלא עלינו ירחם ומי יחמול מי אבל ; הדין אימתשפוכה
 השנה ראש שבין הימים עשרת הז ומורא? צער שוםנרגיש
 אום נא נשקול ; לנפשותינו הבראה ימי הם הכפוריםליום

 איזה ההגיע זכויותינו, משקל עלה כמה עתהנפשותינו
 בעשותנו אם פן יראתי במעט. או ברב לנפשותינותקון
 במאומה זכויותינו במשקל תוספת עוד נמצא לא חשבוןעתה
 ל רחמים. לבקש פנינו נעיז היאךוא"כ



ק.-חיים

 נא; נשימה מועד; בעוד נא התעוררו נא עורו כןעל

 עלף? המרחפת. הסכנה ואת הנורא נפשנו מצב את לבנואל
 : : מלכנו מאתונבקש

: . 2 ה ב ו ש נ ו ך י ל א ה' ו נ ב י 'טה
 ,כהי* גמורה, ריטובה יגיע,האדם'לידי בנקל לאאמנם

 לעולמו החטא לזה ,שלא'"טוב וזעלומוו2 יודע עליו שיעידעו
 , "כי להתנחם, לנו אפשר עוד אך ברמב"ם,כמבואר

 אף.

 האדם בנפש נמצאים והגיהנום הגןיעדן והעוונות,שהזכורות
 אע"ג לפעמים להועיל שיכולה זכות עוד ישנה בכ"זעצמו,
 לו. מחוצהשהיא

 על. זצ"ל בלזר ר"י הרב שפי' מה נאה דברונקדים

 נאמר למה ועד", לעולם כככבים הרבים "ומצדיקיהפסוק
 שלהם שהגמול דברים מצינו שאמנם ופי' ועד, לעולםכאן
 האדם. שנענש יש בעונשים וכן הזה, בעולם לאדם לומגיע
 לעניני וערך דמיון שום שאין ואף הזה בעולם עוונותיועל

 קורת של אחת שעה יפה הרי כי העוה"ב: וגמולהעוה"ז
 חשבון איזה יש בכ"ז העוה"ז חיי מכל הבא בעולםרוח
 ביומא והנה . בעוה"ז עבירות על ילענוש מצוות גמוללשלם
 כוי עשה מצות על עבר הן, כפרה חלוקי "ד' : איתאפ"ו
 ולא לתלות בתשובה כח לו אין בידו ה' חלול שיש מיאבל
 ופולין כולן אלא למרק, ביסורים ולא לכפר הכפוריםביום
 יכופר אם צב-אות ה' באזני "ונגלה : שנאמר ממרקתומיתה
 ה' חלול עון דנגד משום והוא תמותון". עד לכם הזההעון
 להפרע שבי העונשים ולכל העוה"ז לעניני חשיבות שוםאין
 השם חלול וענין מאד. ונורא חמור שהדבר מפני ידםעל

 ולא בשרא דשקילנא אנא כגון רב "אמר. .הגם' שםמפרש
 הוא לפרוע מאחר "וכשאני ופירש"י לאלתר". דמי~איבנא;

---------
*

 עין.
 מזמים כל "כי דעת בשעור זה בעוין זצוק"ל רבינו בטא. מה

 ) . ש4ובארץ*
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 דעתשעוריקטז

 זה )אגב בגזל". טזלזל להיות ממני ולומד גזלן שאניאומר
 במעשיו זהיר להיות חכם תלמיד צריך מאד מה להעיריש
 מה השם, חלול עון בו יש חוב בתשלום כ"ש באחוראם
 שעליו גזל עון מלבד כלל. משלם כשאינו החטא הואנורא
 גורם עוד בראש" מקשרנ גזל עוונות של "קופה חז"לאמרו
 וידוע ממעשיו( ללמוד לאחרים וגורם השם חלול בזההוא

 השם חלול בעון ואם פורעניות ממדת מרובה טובהוממדה
 שיש שמי כ"ש ע"י. להפרע העוה"ז בענשי ערך נמצאלא
 לנקוות יכול העוה"ז שכר שום שאין הרבים זכותנידו

 את לאדם שמשלמים יש מצוות שבשאר אף ולכןשזכויותיו.
 צדקתם נשארת הרבים מצדיקי ס"מ בעוה"ז צדקותיוימכר

 להסביר ויש הנ"ל. הרב דברי ע"כ ועד. לעולםבכוכבים
 מומחה יהא שלא כמה בידיו, הפועל שאומן מובן יהנהזה.

 שיעשה עד כ"כ הרבה שירויה אפשר אי בכ"זבאומנותו,
 רק אפשר האוצרות רב עשיר להיעשות כדי כיל,,מליונר",
 עובדים, אלפי בו שעובדים גדול חרושת בית לו שישימי
 אוצרותיו את להעשיר ופועלות עוסקות ידים הרבהשאז
 מי בעניננו הוא וכן בתוצרותיו. ברכה יש אך אם רב,עושר
 בנפשו בעיקר פועל זה וזרי עצמו, לבין בינו צדיקוכהוא
 במזכה אבל בעצמו, הוא שעושה המצוות מעשה ע"יהוא
 מה גם הרי בנפשו, פועל שהוא מה מלבד הרבים,את

 בניהם ובני ובניהם הם ידו, על ה' לשם פועליםומאחרים
 מוסיפים הם מהם, המושפעים אלה כל וכן דורות כמהעד
 מ"מ לו מחוצה הם אלה זכויות אמנם ואם זכות בזהלו

 זכה "משה חז"ל: שאמרו וכמה לזכויותיו, הנהנחשבות
 התלוי כדבר כלומר בו", תלוי הרבים זכות הרבים אתוזכה

 שעור לאין ברכה לאדם לו מביאו זה ששכר וישמבחוץ
 ועד. ולעולם מככבים ספור, אין עדיערך

 מעשה ע"ב. ל"ד ברכות הגמ' דברי גזה לבאראפשה
 בן ר"י אצל ונורה ללמוד שהלך רומא בן חנינאבר'



קיד ם י יח

 בני "חנינא לו: אמר ריב"ז, של ,בנו וחלהזכאי
 ברכיו בין ראשו הניח ויחר". רחמים עליובקש
 המית :אלמלא ריב"ז: אמר וחי'. רחמים.. עליוובקש
 משגיהימ היו לא היום כל ברכיו בין ראשו את זכאהבן

 לת אמר ? ממך גדול חנינא "וכי אשתו: לו אמרהעליו".
 לשר דומה ואני המלך לפני לעבד דומה הוא אלאפלאו,
 ושר עבד בעינן שפי' מה אגדות בהי' )ועי' המלך"לפני
 לבחינה בנוגע אמנם כי לבאר ויש מאד( דחוקיםודבריו
 ר"ת הצמיין בה' התדבקותו כפי עצמו, האדם בנפשאשר
 דרכים שתי לפניו שיש בוכה הי' הלא ב"ז ריי כי מאד,ב"ר
 ר"ה' ועל העוה"ז, לעניני גם המשכה בנפשו שהרגישוהיינו
 יוצאות קול בת. יום "בעל כיד( )תענית חז"ל אמהוב"ב

 וחנינא בני, חנינא בשביל ניזון כולו ]העולם "כלואומרת:
 חייו*: את; , להחזיק כדי לע"ש מע"ש חרובין בקב לו דיבני
 ,ר"ת שהרי מענו, גדול ב"ז ר"י הי' אחרת בבחינהאולם
 תורת. ותלמד אב"ד היה והוא אצלו תורה ללמוד הלךב"ד

 יותר, לפעול ב"ד ר"ח יכול הי' לתפלה בנוגע ולכןלרבים
 רש"י שפי' וכמו בה' ההתדבקות בעיקר דרושה לזהכי

 מפני. והיינו המלך, בבית רגיל -שהוא עבד כמושהוא
 פנימית, נפש מעלת שחיא ה', אל בנפשו שהיתהההתדבקות'

 חרושים בית בעל בהיותו ממנו, גדול ב"ז ר"י הי' בכ"זאבל
 היתת, לא פנימה בנפשו ואם וחכמה תורה הרבצת שלגדול

 מעלה לו היתה זה תחת הנה ב"ד, לר"ח כמו זכות כ"כלו
 לתפליטי בנונע ורק בי: תלוי' היתה הרבים שזכות במהגדולה

 לפעול יכול הי' השלך, בהיצל תמיד להיות לזהשצריכים
 לעניני תשוקת בנפשו עוד היתה שלא מפני ב"ד, ר"חיותר

העוה"ז.
 ע"בז קי"מ )שבת חז"ל שאמרו במה הבאור ג"כוזהו

 לר קורעין כחו בכל מבורך רבא שמי' יהא אמן העונה"כל
 שמר להגדיל כחו בכל רוצה שהוא שמי והיינו, דינו"נזר
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 דעתשעוריקיק

 ח"ו להובה הוא לעצמו כשהוא דינו גזר אם אף אזית',
 הרבים, זכות מפני מ"מ זכויותיו, על מרובין שעלונותיומפני8
 נפלאה מליצה והיא הוא. דינו גזר לו קורעין הלוי',בו,וההיא?8מ

 לרחק צריכים אנו אין אולם כחו. בכל ישרים אמןהנדתו '. על דוקא ולאו שמים שם ולקדש להגדיל האדם פעולתעל .:,,.'.ע
 תליא, בהא הא דבאמת הדברים. של פשופן את כךבשביל
 שמי' ויתקדש שיתגדל ומבקש כונתו בכל איש"רשהעונה
 להוזיל ירצה לא שאח"כ אפשר זה איך העולמות, בכלרבא
 לא זה איך או התורה, חזוק על מכיסו אחת פרוטהאף
 הפשמ : היא אחת ודא דא ולכן ויר"ש לתורה בניו אתיגדל

 בפועל. השם קדוש של והמעשה איש"ר לענין הפשומי
 ולהמסר הרבים, את לזכות היא פובה עצה כן,אמנם
 לזכורו ועי"ז ולהאדירה תורה ולהגדיל שמים, שםלקדוש
 כדי לו שאין עני, לפועל לומר הוא מגוחך מה אךבדין,
 לפרנסתך, תספיק לא ואומנתך ללחם תרעב הלאמחיתו,
 הזה הכח לו מנין ! הרבה ותרויח חרושת בית לבעלהי'

 לו שאין בזה, הרבים את ולזכות ה' קדושת בשביללעבוד
 ה' מעבודה בעצמו רחוק ושהוא הנפש זכות בעצמובו

 לזכות לזה גם היכולת ניתנה אעפ"כ אולם ?ומקדושתו
 כמו ולתעודה. לתורה רב במעשה בהשתתפו הרבים.בזכות
 חרושת בית של מני' לקנות אמיד שאינו אדם נםשיכול
 בכל להשתדל אדם כל על ולכן הרבה, עי"ז ולהרויחגדול

 חלק ולקחת והיראה התורה בהחזקת ולהשתתף כחומאמצי
 בדין. לזכות יוכל ובזה הרבים וכותבעבודת
 שמעוררים שובה, לשבת הדרשה לדבר אחת מלהעוד
 אין אם השש לכאורה ויש בשבת, לתשובה וקיראיםלבכי
 אומרים שאין שמצינו זה מדין לנפשי, והשיבותי הדין, נגדזק

 י' מע' רפ"ח סי' בשו"ע נפסק מ"מ בשבת ובקשוה תהחיו
 . מצאתי אח"כ היום, סכנת בו שיש חולה על להתפללשמוו-:ר

 סליהוונ. אומרים היו שבספרד מביא תר"ד בפ'שהפור



"יט מ ? 1ה

 על תמה והוא התשובה ימי של השבת ביום גםיתהנונים
 דמתריעין כמ"ד דהלכה סוברים שהם מתרץ ובב"ימנהגם,
 שהוא לפי נהר, שפפה או אויבים שהקיפוח עיר עלבשבת
 את אנו מחזיקים דהא הוא, פש:מ לדעתי אולם נחוץ,דבר

 רגע כל וא"כ יוה"כ, עד ועומדים שתלויין לבינוניםעצמינו
 ומכריעים דרכנו שגוזרים העת היא עתה אולי סכנהיש
 להתפלל שמותר הדין שנפסק וכיון לחובה, או לזכותהכף
 בימים תחנונים לומר שיש מכ"ש היום, סכנת שישודיכא
 היום, סכנת את לבנו על בהעלותנו ולכן בשבת, אףאלה
 לחיים אם יודע ומי זה ברגע נחתך שדינו מי ביננו ישאולי
 שנתעורר התרופה, היא אחת זו בשעה ח"ו. להיפךאו

 לידי לבא שיעורנו פמנו ונבקש ה' אל קולנו ונריםלתשובה
 האפשר ככל להשתדל עלינו נא ונקבל תשובההרהורי
 בפותים נהי' ואז יתברך שמו קדושת למען ולפעוללעשות

 ולשלום. טובים לחיים ויחתמנושיכתבנו




