
ו% האעו מסחרי מה"ר, קל מופר"פ מאמיפכולי
 1ןן הראשונים וגדולי חז"ל מאמרי בתורה, והארותניאורים

%יש"ש:בג" ש מ  9 % מחין  ןן יי  ב
 ננננ:ננ



 : המחברכתנבת
 1עעגע .8ם%זפמ1ג2

 1669 ע0086 6מאע61סם8זג
 ,אזמש800ע .א.ז

 לאעטרנט וווכנסחושנק
ט8.0אםםאא86ה.ששש

 תשס"ב חיםלע

 " 84צש " פש1אצזפא1 1פש1זש81ן
 288 1מ80ח28אג "נששץע ,7א

 .נשש 6-8278.זפ .01.2-6901868



 1 המאמריםתוכ1

 : פרקים ד' ובו אותי וידע השכל : ראשוןמאסר
 חה וידיעתו הואא(
 הנעלסח. היצירחב(
 חסאורוונ שקיעתג(
 חחידוש. הנאתד(
 : פרקים ב' ובו חשרשים, השתוקקות : שנימאסר

 חשלום. סהותא(
 חדעונ נשיקתב(
 חמאתה : שלישיסאסר
 וחבחירח. העלי' סוד : רביעיסאסר
 יחדיג : חסישיסאסר
 שני. סושכל ראשון סושכל : ששימאסר
 אבוונ דרך אבות זכות : שביעימאסר
 בסוף. בלב בראש : שסיניסאסר
 פרקים ב' ובו והסעשה, הסחשבח קישומ : תשיעיסאסר

 חדעהע שיקולא(
 בקנאוונ הכוונח בירורב(
 שבנפש. חכבושות הרשיסות ערך : עשיריסאסר
 במקומם. חנפש כחות שיסוש : עשר אחדמאסר



 : פרקים ג' ובו לכשירצח, חכם : עשר שניםמאמר

 מופשט. שכלא(
 מצוה. גזירה גזירה מצוהב(
 והפרוש. מדיני חאישנ(

 והתנגדות. עצם : עשר שלשהמאמר

 : פרקים ב' ובו : ומחשבה זמן : עשר ארבעהמאמר

 בעוה"ז. עוה"בא(
 הקולמוס. העברתב(

 דלמטה אתערותא דלמעלה אתערותא : עשר חמשהמאמר

 ברכה. ענין פי' : עשר ששהמאמר

 הנס. את לזכור : עשר שבעהמאמר

6 -  י*4~4*----



 שלים"א התורה שרי הגאוניםהסכמת

 מלצר זלמןאיסר
 סלוצק( ור"ט)אב"ד
 לחישיטח ראשיר"מ

עץ-חיים הכללי חמוסדוראש
 תובב~א ירושליםבעיה"ק

 תשי"א. אלול, דר"ח ב' א', יום ירושלים,ב"ה,

 פעלים רב והיראה, חתורה אוצר המאוה"ג, הרב כבודהנה
 זיים,טיק חיים ר' מו"ה כש"ת ה', יראת בחיזוק הרבחעובד

 טטוטשאטשו יוטף יית נשווחארירשק ישיטת ומנהל ר"משליט"א
 חרבה מהמחבר, קונטרסים ראיתי וחחים, המדע ספר מחבר)פוליןא
 שמים, ויראת חתורה לחיזוק הנוגעים בענינים חז"ל במאמרילעיין
 זה על וכתב ברחבה,, אותם ומבאר הראשונים דברי לזהומביא
 והנני אותי". וידע "השכל מאמר הדפים עתה ולעת רחבים,מאמרים
 להוציא אותו שיעזרו תורה ומחזיקי מוקירי לכל ומבקשמעורר
 חותמי בכל יתברכו והתומכים המחזיקים וכל כתביו. הדפסתלאור

ברכות.
 נדעלצער ולנדן אימךנאום



 קפלראהרן
 ורבית קלעשק ר"טיבתר"ם

 באמעריקא גבותמדרוט

 נו-ישרק. תשי"א, שנת ישראל", יברך "בך לסדרבע"ה,

 והיראה התורה אוצר המאוה"ג הרב את בזה להכירהנני
 הטיבת ומנהל ר"ם שליפ"א 1"טש'ק ח"ם מוה"ר ה' ביראתמשכיל

 לשבח מכירו שהנני )פוליןא בופאמאפש בעיר יוסף ביתנ8ווארידשק
 מאמרים יד בכתב מספרו אחדים קונפרסים לי הראה כעתמכבר,
 הרבה לעיין באפשרי הי' לא פנאי ומאפם ה' ויראת מוסרבעניני
 להאמר הראויים וחשובים יקרים דברים מצאתי שראיתי בהמעפאך
 מדברי חפץ ואבני יקרות אור בדבריו חורז גם תורה, בנילפני

 בהענינים מוסד ליסוד שהם ודעת, פעם בפוב ז"ל הקדמוניםרבותינו
 בזיכוי הרבה שעמל דנא מקדמת הנ"ל הרב את ידעתי נםהמדוברים.
 בעבודת והצליח בפולין, בישיבות ולמוסר לתורח לקרבםהרבים
 לאור. ספרו להוציא בידו להחזיק היא רבה ומצוההקודש,

 ולומדי' התורה לכבוד וחותבהכותב

 עיויאהח
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 פי*נשמייןמשה
 *רהשל*ם 5תפארתר"פ

בעישרק

 ח/ 5*ראת בהשמיל חגאת חר5 סאד חנמ5ד *ד*ד*מע"נ
 חים סוח"ר נש"ת תנתות ה1רות 5דעות וחוקרחתח

 5*ת נשהארירשק "1*5ת ומנחל ר"ס של*1"אזי1ש*ק
 )פול*ן(. 5ומשא1ש 5ע*ר*וסף

 תשי"א. כסלו, ג' בך", "ונברכו לסדר א' יוםב"ה,

 לעולם. אתו ולאשר לכתה"ר טרובה וברכהשלום

 חפהורה ח' ואטונת טוסר בעניני היקרים טאטריו אתהנה
 הרבים את לזכות לאור ולהוציאם להדפימם רוצה כתר"האשר

 ולחתדבק פהורח ה' באטונת ולחזקם לעוררם חישיבותטתלמידי
 טאטרים איזה קראתי התורה, ללמוד וטחשבתם לבם ולחזקבטדותיו
 ולחזק לעורר כדי בהם שיש נכונים דברים שהם וראיתיטהם

 יוצאת פהורות ברגשות חתורה ובלטוד פובות ובטדותבאטונה
 "מ כתר"ח כידידי שטים ירא גדול אדם של והטחשבח חלבטן

 טאד טאד אשר ותלטידיהם חכטים בלבות ויתקבלו שיכנסולקוות
 ולכן גדול חזוק אחד כל שצריך בטדינתנו ובפרפ עת בכלנחוץ
 אשר רבנן וטוקירי ולוטדי' תורה ואוהבי ה' יראי שכל אניטקוה
 בתורח גדלו בעבור לפובח כתה"ר ידידי את יכירו טקוםבכל

 לחרבצת שיועילו הטאטרים הדפסת נחיצות ובעבור ח'וביראת
 גם וזיכח תורח להרביץ ביורשפ בזח עסק שכתר"ח ובעבורתורח
 ו*ראח. תורח והרביץבפח

 טוק*רו ידידו ותקותכברכת

 פיינשיייןמשה



 ה מ ד קה
 חוציאני חלום, עד חביאני אשר על ח' את אברך והכנעחחודי' רגשי ספונ ובלב לשמים כפי אפרוש זח ספרי סידורבחסל

 סאוצרו אותי לחעניק חואיל ועוד ודרור, לאורח ואפילחסססגר
 וחסדיו ונפלאותיו כבודו לפרסם שאזכה עלי אורו קו ונפחהפוב
 בתקופת וחנסיונות חהרפתקאות בחתחתי עוססת גחלתכשביב בחובי ונשאתי ועשתתותי חגיגי בפרי יתברך שסו ולקדשאתי
 האחרונוהנ חשנים עשר של והשואהחזעם

 חצבו ושוססים, נעזבים בסדבריות יער עצי כרתו אשרידי
 שאלו סלל סי וצסאון, צלסוות שאיח בסקוסות חיון בפיפבורות
 ולרשום לכתוב ססוגלות עוד תהיינה והסצוסקות הנוקשותהידים
 חתפלץ ביום ששבע זה לבי אחרון, לדור ספר לסען ונפלאותיו ח'חסדי
 שחתעללו האכזרים - הרשעים מאימת לגזרים ונגזר ספחדונסוג
 לחן צלילי ולחשסיע לחתרונן ויתעודד יכון זח שלב סלל סיבנו
 לחשי"וב והודי'רינה

 והגידופים העינויים התלאות את יתנה וסי יסלל סיכי
 האדוסים של הדסים בארץ אסירים בהיותינו שהשפילונווהחרפות

 סחשבת של שסץ כל וביעור נשסותינו שריפת היה זססםשכל
 שבתוכינו.אלוקית

 ובעת החיים בין סתחלך וחנני ה' ברחסי שזכיתיועכשיו
 נפשנו כרצון גדושה בסדח בה להשתסש בידינו החפשיתשהבחירה
 )פ' לכם" חזה "חחדש ז"ל הספורנו כס"ש הם, שלנו והלילהוהיום
 כרצונכם, בחם לעשות שלכם החדשים יהיו ואילך "סכאן : י"ב(בא
 אחרים לעבודת חיו אבל שלכם, יסיכם היו לא השיעבוד ביסיאבל

 ולא לשתוק כח נעצור חכי כזאת, לעת נחשה הכי עכ"ל.ורצונם",
 ! ? בסיצר בהיותנו בססתרים בהם שהשתעשענו רחשי-לבנו אתלהביע

 כי שסים, לכבוד ולילותינו יסינו את נא ונקדש אחיםהבח
 זכיותינו שארית בכל ברבים ולחלל ולפאר לחודות אנחנוהייבים
 ניתן נא ואל ועפ-סופרים. ובסשיכת-קולסום ברינת-פח גםואסצעינו



 ולחלל ולקדש גבורותיו לספר חובותינו את שנעשה עד לעינינושנת
 ובתוך בפי מאד ח' "אודה : חאלקי המשורר כם"ש ! ברביםשמו
 הוא שמורים "ליל ז"ל עזרא האבן שמפרש וכעין אחללנו".רבים
 יודו רק ישנו" "שלא חחומות שומרי כטעם מפרשים "ויש ":לה'

 זמן הגיע ז"ל רמזו וכבר ממצרים, בצאתם השם גבורותויספרו
 עכ"ל. שחרית", של שמעקריאת

 זו ברכח וכו', שמך" מקדישי על בעולמך שמך את"קדש
 והוצרכו שמע לקרות שלא גזירות בהם שגזרו דורות כנגדנתקנח
 שאמר וזח ית'. שמו קידוש על עצמם מסרו ורבים בסתר,לקרות
 שמך את מקדש ומסיימים וכו' שמך מקדישי על שמך אתקדש

 חשמד גזירת שנתבטלה יתברך לשם ושבח תודה שנותניםברבים,
 )לבוש(. ברבים בגלוי ית' שמו לקדש אנוורשאין

 האדו- של הרשעה בממשלת ובשבי בגולח במצר,כשהיינו
 פינו את לפתוח לנו נתנו ולא אותנו שיתקו דומי', נאלמנומים

 מב- לחוף וטולטלנו בחיים זכינו ועכשיו ית', לשמו ולחלללחודות
 נפשנו, כאוות רוח ולשאוף לרווחח לנשום כעת נוכל אשרפחים
 הנסים על הנפלאות לאדון תודה ונכיר לרגשותינו, מבע וניתןהבח

 האחרונים.המרובים
 גדול יותר הי' הנם זה : המן בפרשת ז"ל ראב"ע שפי'וכמו

 ארבעים ועמדו במן היו רבים נסים כי משח, ידי על שנעשו חנסיםמכל
 עכ"ל. האחרים, חנסים כל ולאשנה

 הברקה בבחינת היו לא האחרונים שלנו הנסים אכןכי
 בכל ומתמיד ממושך אחד נם אם כי הרגע, לצורך וחולפתזמנית
 ומתחילים מבחינים אנו עכשיו ורק פוסק, בלתי באופן ורגערגע

 אמותיהן שבמעי חעוברים וכאותם וחנם, החסד גודל אתלחכיר
 ! ! ואנוהו א-לי זח שירת לומר מתחילים אנו סוף, יםשעל

 - זצ"ל וואסערמאן אלחנן ר' הצדיק חגאון בשםהפמעתי
 חן בכלל הישיבות שקיום שאמר - הי"ד ח' קידוש עלשנחרג
 והן בתורה החוגים חישיבה בני של וחווייתם חשקפתםמנקודת
 בביסום המטפלים העסקנים הבתים בעלי של ומגמתם נפשםממבט
 חשווח הצד אמנם חפבע, מן למעלח כולו הוא הישיבח, שלחחומרי
 מן מנותקים חבית, חבעל גם חישיבח בן גם ששניחם,שביניחם
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 הבית בעל אין ביניהם, עצום הבדל יש ברם המציאותי.ההווי
 וכולו המחרת ביום הקיום ויתהווה יתרחש היאך לעצמומתאר
 עודנו כולו תורה והבן יום". יולד "מה בבחינת מחר לדאגתנתון
 יום של והפלאות הנסים על בראשית, זיו על ואפוף-תמהוןשקוע
 נפשי" "ברכי של התפעלות וקריאת כיסופים שאנת וכולואתמול,
 והבן. העבר. מעשי על ה' מעשיך רבוומה

 ממרירות נפש וסילודי נאנקים במיצר, כשהיינו אנו נםכן
 וכרוך צרור שהיו הנסים אור את לראות זכינו לא השעבודוקושי
 בגלל היינו רוח ומדוקרי נפש פצועי והתלאות... היסוריםבנרתיק
 סבלותינו. בתוך פמונים שהיו והנסים בהחסד הרגשנו ולאהיסורים,

 ע"י אפקנו ולהזדכך להתבהר מתחיל שחרורינו עם עכשיוברם
 וחודרת, ברורה נעשית והסתכלותנו תצפיתנו וכח והזמן המקוםמרחק

 אז שהתרחשו הנסים מעשי את מזעיר מעט להבין אנוומתחילים
 חי' כעת תרעדנו ועצמותינו והשעבוה השבי בבור בהיותנוגם

 והנג- הנסתרים הנסים על להשי"ת והודי' התפעלות מעוצםשנעשו
 בפ- בנו שמתחזק בוודאי נפלאה הכרה ומתוך אז, לנו שנעשולים
 לבוא. לעתידהוננו

 בשם בחרן תרח וימת עה"פ נח בפ' ז"ל הרמב"ןכמש"כ
 שהי' ההמון צד על חלק בכותא נולד שאברהם במו"נ, ז"להרמב"ם
 בתוכחות עמהם והי' הסהר בבית אותו המלך ונתן השמשעובדים
 בני ויסיר ארצו עליו שישחית המלך פחד אח"כ שם, רביםימים
 הונו כל שלקח אחר כנען ארץ קצה אל אותו ונרש מאמונתםאדם
 אבינו לאברהם נם נעשה כשדים בארץ ההוא במקום עכ"פ"והנה
 והוציא ימיתנו ושלא להצילו המלך אותו בלב שנתן נסתר""נם
 לכבשן שהשליכו מפורסם" "נם או לנפשו, שילך הסוהר מביתאותו
 עכ"ל. וכו'", ז"ל רבותינו כדברי וניצל,האש

 הנס השם, שחנני הכפול בנס ומכיר פרגיש היום אני גםכן
 היתרה וההתעמקות ההתבוננות ועם והמפורסם, הגלוי ונםהנסתר

 עז. ויתר שאת ביתר הנפש ותתפעל תתרונןבמעשי-הנסים,
 הבלשים - האורבים, לעיני היום שבעצם האיך בעצמך,הגע
 הכופ- הרשעים אלה מול נקיים, נפשות ללכד הלומדיםהמחודדים

 רק בעינויים ולהמית הקולר את לתלות המוכנים הפמאיםרים



וו~
 הירודים נגד שמים, יראת של קלילה מחשבה על שתשוד מיעל

 והאיך ה', ודעת אמונה בעניני ודעתנו השקפותינו נילינוהאלה
 בלב השי"ת נתן והאיך משמוע, ואזניהם מראות עיניהם נמתמוזה

 מדינתם, מן לצאת לי להרשות ועוד בחיים להניחני האלאהעריצים
 ! חאלחממים והמפור- הנמהרים הנלויים, הנמים לי נתרחשו ה' ברחמי רקהלא

 יציאת כזכר - ביום, פעמים הפחות לכל הוא אניומחובתי
 ! לחשם. והודי' בשבח זח את לחזכיר - כולה חאומחלכל

 הפוב כשמן בנפשנו לפעפע כעת המתחילה הנמיםוהכרת
 במגילות קרנו אשר את ולחנציח ולהביע להחיות אותנו המאלצתהיא
 את לקדש אם כי נפשנו, מגמת היא ולהתימר להתיהר ולאספר,
 על עח"פ ז"ל הרמב"ן כם"ש צווינו! כאשר ברבים יתברךשמו
 חכמים אנשים ההם בדורות שהיו : ה' מלחמות במפר יאמרכן

 לו "כי "לה'" ההם המלחמות מיחמים בעיניהם הנפלאיםחונות והנצ- ומליצות כהטלים בהם הנושאים מושלים נקראים היוהמפרים ובעלי הדורוון בכל כן כי הגדולות, המלחמות ספר כותביםונבונים
 עכ"ל. באמת",היא

 והשתחוי' בכריעה לכרוע הבורא אל להתקשר חהודאהותכלית
 : ז"ל הרמב"ן שכתב כמו עבדיו, להיות נפשנו בכל אליוולהתססר
 וזכות כנסיות בתי ובכוונת בתפלות הקול רוממות"וכוונת
 שבראם לא-ל ויודו יתקבצו מקום לבני"א שיהי' זחו הרביםתפלת

 בא(. )פ' עכ"ל וכו', אנחנו בריותיך ויאמרו זה ויפרממווהמציאם
 מיוחד מקום קבעתי והחודאח הנם פרמום לתכליתואמנם

 וחקורא חנם", את "לזכור בשם: מיוחד במאמר חספר בסוףכראוי
 הנכון. במקומוימצאנו

 נדולי רבותי זכות את בראשונח לחזכיר כאןוחנני
 אותי שהעמידו ימחש"ו הנאצי האורב בחרב שנפלו והסוסרהתורה
 העבודה דרך לי וציינו התורה אור בי והדליקו התורה דרכיעל

והיראה.
 ל"ח פ' ח"ב מו"נ בם' שכתב ז"ל הרמב"ם משלואביא

 עמוקות מגלה אשר הנפלאים, דבריו לפרמם וכדאי הנבואח,בענין
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 אטנם : וזה"ל ויראה, חכטה וטושפעי לטקבלי ובעיקר הנפש,במודות
 חג' כת טאנשי שאנצל בעבור האטתים הנביאים בטאטריהתניתי
 לבד וטחשבות דטיונות אלא חכטה ולא כלל דבריות להם איןאשר
 לחם, היו דעות הם ההם האנשים ישיגום אשר ההם העניניםואלו

 המדטח, שבכחם מח כל עם בדטיונם חקוקים רשוטיהםונשארו
 לבד החם טקוטות נשארו והשביתו רבות דמיונות בפלווכאשר
 החוץ. טן בא וענין טתחדשים דברים הם כאילו ויחשבו להםויראו

 טבני"א אישים אלף בבית עטו שיש כאדם אצליוטשלם
 וכאשר שבבית, טי בכלל שהי' אחד טלבד ההוא שבבית טי כלויצא
 אליו נכנס שעתח חשב לבדו ההוא האיש עם ההוא האדםנשאר
 טן טקום וזה יצא, שלא טי בכלל הוא אבל כן הענין ואיןבבית,

 עצטם הטחזיקים טן בו טתו וכטה הטטיתים הטעפיםהטקוטות
 עכ"ל. וכו',כחכטים

 טשל הוא הרב שהביא הטשל זה : שם פוב, שם)ובפי'
 די, הבהמל זה בעבור אלא הספר זח יחבר שלא אפילו כיאלקי
 הנבואות(. להבין אלקי סוד בוויש

 וטסתירים טאפילים שכאילו עד וטתגדלים וטסתעפים טשגשגיםבים טתרח- אילני שענפי אף טושפע שכל דרך יורנו הזההטשל
 יסירו ולא להראשונים ייחס זכיותיו וכל הגרעין את שזרעועים חנופ- וזכות הראשית את תטיד ויזכור יכיר ושרשיו יניקתויסוד
 לעולטים.טלבו

 שחאצילו שלחם חחכטח טזיו הכל שטאיר נוגח אור כלכי
 חולך טשים וטבלי בנו. שבהם אור-האלקות השתקפות והיאעלינו,

 והטושפ- חטקבלים עלינו, שבכליהם הזחר שפע וטתפשמוטשתפך
 יהי ובאטרו : חשירים שיר :על בפי' ז"ל המב"ן שכותב כטועים.
 האור" ריבוי "דע"י ר"ל שביארנו, כטו האור, באותו נתעפףאור
 הפועל". אל טכח האור "יצאכנ"ל

 ח' צוח כאשר כתיב לי' "אטר שקלים: בירושלטיואטרו
 הסיר לא יחושע עשח וכן יחושע את טשה צוה כן עבדו טשהאת
 שאטר ודיבור דיבור כל וכי טשח, את ח' צוח אשר טכלדבר
 יהמב חי' יחושע אלא טשח, לי אטר כך להם אוטר הי'יהושע
 עכ"ל. הוא", טשה של שתורתו יודעין והכל בסתטאודורש
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 ומוסיף מחדש לכאורח שחמושפע שאף הוא, הנ"להרעיון
 חראשונים ממקור חם החידושים שגם חוא האמת הראשונים,על

 ותשוקת ביפוי וכושר הזדמנות הבאים, ודורות יתלמידיםויצירה גילוי אפשרות לתת בכדי מעיינותיחם את וכבשו שצמצמויחלכון,
 ו'( )חולין כמשאז"ל ודור, דור שבכל חכמים בלב חנפועההיצירח,

 בנינו כשיבואו ז"ל פירש"י להתגדר, מקום לו שהניחו חזקיהועל
 שמם". יתגדל במח לתקן מח ימצאנו לא אםאחרינו

 רבותיו, את תמיד לזכור תמיד חמושפע יסתגל זובהרגשח
 לא אז גם ונפלאים, מבחילים חידושים לכאורח לכשיתחדשאף

 ראשון. וכממציא כמחדש לחיותיתימר
 ישראל זכו אלי' חנפש כחתרוממות ונשגב רם לנוומה
 נביא כעל עליו שורח חיתח חשכינח ואחד אחד שכל הים,בשירת
 לא וארוממנהו. אבי אלקי ואנוחו א-לי זח מרמזים חיו ום"םגדול,
 עלי ואלוקוהע חקדושח לי ועומדת מוחזקת אלא הקדושח תחלתאני
 בכל נפוע צריך זח וקבוע אמיץ רוחני קשר )רש"י(, אבותימימי

 לחסיח נא אל עלאית חיותר בחשראח ואף וחידושינוהליכותינו
 הראשונים. מחשרשים דעתינואת

 אף שעל חאמתי שבחכם ביותר וחאמתי האפייני הקוזהו
 חראשון והמאציל חמשפיע מרבו ובזמן המקום מבחינתחתרחקותו

 שנתן זה אל שמשיג, ודרגותיו עליותיו כל אחרי חוזר הריהושלו
 לחתפתחותו. הראשון הדחף אתלו

 בעיקינו ומפעפעת חמחלחלת התורנית-מוסרית החיוניתוכל
 בילדוחגו, חראשונים רבותינו שהרוונו הפוב מהשמן שראשיתח נאנדע
 זקנותינו. לעת לנועמדה

 בלי הזח, בעולם עמדינו ימי כל זכותם לנו שתעמוד לח'ותפלח
 שמימיו לקיש ריש על ל"א( )ברכות חז"ל שמספרים כמו וניתוק,הפסק
 רבי'. יוחנן מר' שמעי' מכי בעוח"ז פיו שחוק מלאלא

 נחוצה פוסקת בלתי מתמידח עקביות וקפדנווע יתירהוזהירות
 וחמשפיע, חמושפע שבין אי-הפסק של וצורך הכרח אותו להבנתלנו

 קל. רגע אףהפסק
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 ברם חכמותי במובן עצמאית מחות הוא ורגע רגע כל הריכי
 מבוא מעין חוא רגע כל חעולמות, כל לקיום הרקע הוא האיכותיבמובן

 כח~ונח רגע כל ונעלמים, נשגבים לפלטרונים מאיר וחלוןופרוזדור
 דקיקים, מרגעים חלא חם מורכבים החיים כל מחבירו,בתפקידו
 בחברו, אחד ומושלבים ואדוקים מהודקים רגעים של נצחיתשלשלת
 וכל דוקא, ומדרם כיוונם ותפקידם לצביונם ומחושביםמתוכננים
 שחוקבעו מידורם את ומשנח הרגעים את והמחליף וחמשדדהמחםר

 פםי צומת כדוגמת שונווע עולמות ומנתק פוגם הריהומבראשית
 אחת וקרובות ממוכות בח חחונות הרכבות כל שלכאורחרכבת

 ומת- נבדלת ורכבת רכבת כל הרי התנועח התחלת ועםלחברתה,
 שונורע ולמדינות שונים לשטחים לכיוונהחלקת

 ולפעמים ונתקרב ונראח נדחה הוא ההפםק ע"ילפעמים
 הוא ניתוק של אחד רגע ובגלל ומתרחק, נראה ואינו נדחההוא
 פחרות בם' כם"ש אחר, לםוג-ברי' ומתייחם אחר פיב להיותנידון
 שחוא מפני חמים מכלב חוץ פחור שבים כל : י"ג( משנה י"ז)פרק
 כלים מעורו עשה אם שבים בריות כל : ז"ל והרע"ב ליבשח.בורח
 בגד מח שק, או עור או בגד או דכתיב פומאח, מקבליןאין

 שכל לפי חמים, מכלב חוץ הארץ, מן הגדל עור אף הארץ מןגידולו
 לצוד כשבאים ליבשה בורח מהם אחד אין שבים בריותשאר
 ואם היבשח, עורות בכלל חוי לכך בלבד, המים כלב אלאאותם
 עכ"ל. כר"ע, והלכח פומאה, מקבל מעורו כליעשח

 מזח פורש וכשחוא וחיותג אוירו זח הים הזה הכלבהלא
 . . . חים אל חיותו ומקום לאוירו לשוב כרחו בעל לבםוף הריליבשה
 חרי חיותו למקור וחתכחשות התחמקות של אחד רגעובגלל
 מחותו. לכל זרח דבר של שלאמיתו יבשה של ברי' דין עליוחל

 חבח הראשונית, חשפעתו ממקור המתנתק של ההערכחזוהי
 בהשקח עצמנו את ונפחר ונכשיר בשרשינג נא ונאחזהונתחזק
 דבוקים וכשנחי' חנצחיים. חחיים במקור פוםק בלתי תמידיוחיבור
 ! זכותם עלינו ויגן יחון אז לבבם ובמםלותבדרכם

ל
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 ומויפפעים סהפפיעים ותלסידי, רעי ידידיי, כל סברךהנני
 חאור אותו לראות שנזכח רצון ויהי ובאה"ק, בחו"ל ועתהמנעורי
 חאחבח ביסי כשישבנו נפשנו רוססות בתקופת לראות שקווינווחזיו

 ונזכה והסוסר, השכל בגני ופיילנו התורה בהיכלי אהתבהבורה
 וציינו שלסדו כפי קדסוניות, כשנים וברבים בחמתר שסולקדש
 ז"ל. הקדושים רבותינו~נו

 הרוח - אצילת והסשכלוע חצדקנים לרעיתי סיוחדתוברכח
 תחי' גיפיל סרת חרבנית הסומריים, וסעשי' בשכלההספורססת
 עוסדת נאסנח כרעי' ווילנא, פלך וסיאדזיל פשדבערזע אבד"קזצ"ל קסטושעחפקי שטואל אטרהם ר' חצדיק הגאון הרב בתלאויפ"א
 והסוסרירנ התורנית בעבודתי לעזרניליסיני

 וסדות נפלא כושרון בעל וחכים יניק ונעים נחסד היקרולבננו
 שנזכח ברוקלין, ודעת תורח ישיבת תלסיד נ"י טרוך סרחסודות
 ססנו נחת רוב השי"ת וישביענו ויראח בתורח בגדלותולראותו
אכי"ר.

 טחלע סרת וחצנועה החשובח הרבנית לחפותי סיוחדתוברכה
 כפי ונחת בפוב לבח וישסח יסי' יאריך ה' ז"ל, טשח ר' בתתחי'
 ובבא. בזח שסחה הבנים אם עלי' ויקוייםתרים, חנו- חיקרים סצאצאי' עונג נחת לרוות ותזכה וצערה עינוי'סדת

 ורעיתו שליפ"א לייטשחיטוש נחום ר' חרב היקר גימיולכבוד
 ומשפחתם. תחי' שרה סרתהרבנית

 שליפ"א זילטערשטיין לייט ארי' ר' הרב היקר גימיולכבוד
 ומשפחתם. תחי' דטורח סרת הרבניתורעיתו

 רעיתו עם שליפ"א רשטקין אטרהם ר' היקר גיסיולכבוד
 ומשפחתם. תחי' פעריל פרתהכבודח

 סו"ח ולוסדי' תורח אוחב וישר תם יר"א היקר דודנוולכבוד
 ומשפחתם. תחי' אטתר סרת ורעיתו נ"י גשלדטערג אלתרר'

 ואתר. אתר דבכל ואחובי סכירי כלולכבוד
 חגואל לביאת בקרוב כלנו ונזכה ראשם על תחול ח'ברכת

 אסן. ביסינו, בסחרחצדק
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 אותי" וירע "השכלמאמר

 בדרך הגדול הכלל מהוה 1.שכל4, *מושכל* "משכיל*, של הטללהמונח
 ח*8 )במורה ז*ל הרמב"ם לפ אומר - האמתית החכמהומע~ת

 בשם הנ*ל הבחיפת ג' אלו את מכנה ז*ל עזרא אבן אברהם ור' ס*וק,פ'
 עצמה*, ה*ידיעה וזעא ה"ידוע* הוא ה*יודע', הוא י ט' הלן הן פרקהתורה יסודי- בהלכות זו בלשון סהצתמש ז*ל הרמב*ם גם ולדוע*. *דעת".יודע*,
 .בינה4 *חכמה*, י בשם הנ*ל למושגים קוראים והמקובלים אחד4.*הכל

עדעת*.
 עזרא האפ פ" ל4ד(, תשא )כי וט' ויקרא פניו על הןויעבור

 ו*דעת* "יודע* לבדו הוא כי השם, קורא שהשם בעבור תתמה ואל יז*ל
 עכ4ל. מאד, הוא עמוק דבר וזה1.ידוע*.

 8*שכל* בהירותי ביתר הנ*ל המושגים טיב על נא ונעמדההבה
 מחשבתו מלאכת ביצוע לשם בו משתמש המומחה שהאומן הכלי-שרתהווו

 ב*שכלק. והפועל המתעסק האומן על מתיחס *משכיל4 בפועל.והגשמתה
 וה*מושכלק ה*שכל4 מזיגת של הפעולה ותוצאת היצירה היא"מושכל4
יאחדים.

 והמשתמש הנחצא גם הוא ה"שכל4, אוצר וגנוז אצור בו אשרהאדם
 שכל נראה ולכאורה לו. הנחוצה המלאכה וצורך השעה לפיב*שכל*

 נפרדים ענינים הם המושכל ודבר השכל פשא האדם השכל, י העניניםאלו
 פעולה 18 מעשה איזה הגשמת לשם מצוא, לעת רק המזדמניםומקריים
 כלעומת ושבים והמושכג המשכיל השכל נפרדים הפעולה גמר ועםחולפת,
 . .שבאצ.

 מטעם פעולה ושותפות התנגשות שכל נמצא יפה ~שנעיץברם,
 שלב אחרי שלב ומהוים מאד עמוק רושם עושות הנ"ל, הפרמיםשלשת
 ומתהדק מתחזק ההולך ינתק שבל הקשרבאותו

 חפעולות הישפת עם -

 אחד, לדבק וה*מושכל4 ה*משכיל4 ה"שכל4, נעשים הזמן שברוב עד-
 נפעל שהאדם י זהדמונים הורופ וכבר ומוצקה. אחידה חדשה שלמותלמין
 נקבעים האדם יעשה אשר המעשח או שהמלאכה י צמרת זאת פעולותיו.כפי



 1החייםחםדעב

 הרוהניות היצירות והן המושכל, ודבד 1 תדירי באופן בו משתמש האדםשפף חעיוני הכלי-שרת והוא השכל 1 האדם שגוף כך, כדי עד במחשבתוומשתזרים
 בשכלו האדם פף והתמזטת מהתנגשות הנולדות המוחשיותאו

 כל -
 נפרדת. ובלתי מאוחדת ויצירה הוי' חויח, מין נעשיםאלה

 דשוחדא, טעמא מאי י שם ובגמרא עכ"ל. "אחד4. % נעשים והמקבלהשפתר י זשל ופרש*י חד. שהוא שוחדש מאי י כשה כתובות בחז"ללדוגמא
 כשפפ"". והוי לגבי' דעתי' ל" מיקדבא מיני'  שוחדא ל" דקבילכיון
 שלילת בדי עד וגבדה עצמת שוחד חלוקח על המשחד שהשפעת שמרתשת

 ממש. אחד" "לב כדיעד הפתו מחשבת עם והתמזטתה הלוקח של העצמית-פרטית מחשבתווביטול
 שעמים המנתחים הדופאים הטבע. ממדעי גם הדבר וידועוהוכח

 והנקחית הקמטים ורבבות אלפי את בעין דואים האדם של מוחי או %ואת
 המפתח. האדם של המחשבת מלאבת ע*י בלב, או במוח ו~תרשמושניקדו
 והנזדעים הנחרשים הרשמים אותם גם שדי, תלמי על אשר הזרעיםוכאותם
 . . . וכדמותם כצלמם פדי וישאו שרש יט ומוהו האדם לב תלמיעל

 עתיקים.והדבדים
 דבר כל כי זשל עזדא האבן פי' צאתך את וכסית הפסוק על תצאבפ'
 וידוע עכ8ג האדם. בנפש גנאי דמות יוליד מפנה והוא לעיניםהנראה
 המעידים רבים בנסיופת אצלם נתאמת וכן הטבעיים החוקרים שכתבומה
 והזיתם טחשבתם במלא שהשתקעו הדמיון מבעלי שכמה חדבר, אמיתתעל

 בשדם ובעוד לקו שבסופם העור מחלות מיני וכל וחבורות פצעיםבעניני
 כפודחת. הצדעת עלתהממש

 שהאדם והמעשים המחשבה הד~י הטבע חוקי לפי שגם הדברוברור
 אפיו את הטסכים הם והם פניו, קלסתד את הקובעים הם הם בהםדש

 והיסודי. המיוחדוצביופ
 שועוד בזה*לי הא הרעיון את מעלה "ז "ט וירא בפ' זאלהרמבשן

 וכן וידביקם, מאד יזיק הנדבקים החליים ובכל הדבר באויד הראותכי
 החיות נשוכי וכן בדד, וישב המצורע האיש יוסגר ולכן בהם,המחשבה
 בחם יהזו מראה וכל המים יראו באשר וזולתו השוטה ככלבהשוטות
 ולכן הטבע. אנשי והזכירוהו יומא, במס' כמשש וימותו, הסזיקדמות
 גפריפ ראתה כאשר במחשבתה באתה כי מלח, נציב לוט של אשתוהיתה
 עכשל. בת8, ודבקה השמים מן עליהן היודדומלח



נ אותי וידעחשפל

 הא הרבר בסוד "והטיאה נחשתי נהש משה ויעש עה"פ חוקתובפ'
 ונתרפא במזיק הנזק מסיר נס, בתוך נס  מעשי' שכל התורח, מררכי הואכי

 במים. אלישע במלח וכן עץ, ר' בויורהו שהזכירוהו כמו במחליא,החולי
 בראותם יסתכט הארס בעלי הכלב נשוכי שכל הרפואות מררכיוירוע
 נשוכי כי ער רמותם בראותאו

 הכ~
 ושוטות הבהמות שאר וכן השוטח

 כסהם*כ וימותו, המזיק או הכלב בבואת שם להם יראו במים יביטואם
 בהזכיר הרופאים אותם ישמרו וכן יומא. בגמרא ומוזכר הרפואותבספרי
 במחשבה תרבק *נ8שם כי כלל, אותם יזכירו שלא הטשך שםבפניהם
 מטסה רבר הזכירו וכבר אותם. שתמית עד כלל ממט תפרד ולאההיא*,
 נשוך כי התולרות,מפלאי

 הכ~
 יקבל אם בחליו שנשתטה אחר השוטה

 תעביר ואם קטנים, כלבים גורי בשתן יראה זטכית בכלי שלוהשתן
 לכלי ובשתחזיר כלל, רושם שום מהם תמצא לא ותסננם במטליתהמים

 מתוארים. הכלבים טרי שם ותראה ותחזור כשעה שם וישתהוהזכוכית
 דל. עכ*ל הנפש", בפלאי אמתוזה

 וכל העולם כל רשום שבעין אומר שלמה אבן בס' ז*לוהגר*א
 צורתו שבעין מקום באותו נרשם רע או טוב שעושה מה וכל בואשר

 עכ"ל. מותו. לפני לאדם לו מראין וזה יום. באותווריוקט

ב.

 לרעת בשרוצים רצח, במקרי בפלילים, זו בשיטה כהיתמשיםוכירוע
  משתקפת נשארה בה הנרצח, של עיט רשת את מצלמים הרוצח, הואמי

 בו טעץ הלא הטרצח בטרפו. והתקלס שהחאכזר הרוצח של ריוקטרמות
 ובקשת הזועה וצורת רוצחו, של הזעם בעיני ותחנונים רחמים שלמבט

 עמוק ננעצת בודאי הרוצח של האכזרית צורתו להפך וכן עולם. עדהרוצח י עיט בבבת ומשתקפת משתקעת ננעצת, בודאי הנרצח שלהרחמים
 ההתרשמות כי ולתפשו. הרוצח את להכיר אפשר נקלה ועל הנרצח,לעין

 שלא מעשה או ריבוד תנועה, שום לך ואין נצחי. רושם משאירהההררית
 וההת- ההדדית ההתרשמות וחוק מישהו, עם או משהו עם וירבקיהאחד
 רשימות מלאח הבדיאח וכל פוסק. בלתי באופן בטבע שולט ההדדיתאטת
 וער מעולם - העולם של אוירו וכל מהנבראים, שמתהוים המעשיםע"י
 ופעולותיחם. האדם בני מהשבות ורשימות אותטת וספוג חדור -עולם



 וחחייםחםדעד
 האויר הוא נכתבים", בספר מעשיך "כל האדם. ועל מהאדם 2רשםהכל
 של האיןיסופית בספירות ונחקק נקלט דיבור או מעשה וכל ספורי,שהוא
 הטבע חוקי בגוירת הכוי"ת מפלאי ווח היכלורם' בס' דל )מהגר"אהאויר

 המחשבש בכחהמתרשם

 למכח וכו' דגקלות את ויצג וט' מקל יעקב לו "ויקח י ל' ויצאבפ'
 פעולת בחידוש שיסתבלו כדי הצאן לעיני המקלות מציג וה"הצא4.
 ההריון בעת הטדמה בכח הציור כי ההדיון, בעת בדמיונה ומצויירהמציג
 זש". חספורמ )עכשל המצהיר דבר דמות במלד הרוב על יפעל-

 ויאמרו יתמהו ורבים המקלותי אל "ויחמוש עה"ם ו-ל עזראובאבן
 בצלם שנבראה האשח אפי' הטהצפט ווע התולדוונ מפלאי שהוא תומר פלא, זהכי

 עכשללהמלאכים.
 מתיבתא רב אמר עיניך. על ידו ישית "ויוסף י ויגש פ' הקדושובזהר

 והצור, והמראח הזדג עולם של תבנית שהעינים לפי ו למה עיניםסתימת
 עכ"ל. וכו/ מעיניוטים סות- העולם ז8 של חמראח עוחשו מממ שנסתם זה בהן, נמצא עוה"1של

 וחטימותח המתמדת שהמחשבח חנ"ל המקודים אלו מכל למ טתבררובכו
 גוף לבין ביטת ואין האדם של גה יצורי בכל ונבלעת הולכתהמפעפעת
 ואם ממש. אחת בריאח הוא, חד ומחשבתו והאדם מבדיל, חיץ שוםהאדם
 חתקשר שהוא ולהדגיש לומר בזה המכוון "חכם", בתואר לאדם2תאר
 והוא וחלפח, בטלה כאלו הקודמת המוחשית שמציאותו עד החכמה עםוהתמזג
 שבו ובחי ההוהו וגו פג הכסלות, היממ נסתלקה חדשה. ~ר"נעשה
 חחכמה, בכור ונזדככו ונתבשלו נתעכלו וחושיו איבריו שכל חכם,ונעשה
 כאותה השכלתו ועכלתו שהפכתו מהחכמח, נפרד בלתי חלק בעצמווהוא
 הראשון. לשרשו חעי את והמעלח המלהטת והשורפת הבוערתהאש

 חכם יש כי אבות במס' יעב4ץ החסיד ובהשר חכמה. אין יראה איןאם
 עכ"ל. גדול, חכם וחוא אחת אות אף יודע שאימ ויש חכם ואימ בחכמהגדול

 למעשים האופכת היא ח' בעיני והמשובחת המהוללת החכמהכי
 הערטילאית החכמה ולא חאדם. בלב משכן החכמה לה מצאה ששצןהמוכיחים
 הגשטי. בבבדו חמסורבל האדם של טפו אחרי המדולדל כאברהנגרדת

 "טיסודי ח8"ל, פ"1ן התורה יסודי הל' תורח במשנה ו"להרמב"ם
 בכל טטהמש שהוא אדם וכו/ האדם שני את מנבא שהא-ל לידעחדת

 הגדולים הענינים ב"צתן ויכהצוך לפרדס כשיבנס בגופו שלם האלוהמדות



ח אותי וירעהשסל

 ופודש והולך מתקדש והוא ולהשיג להבין נכונח דעה לו ותהי'הדחוקים
 נפשו ומלמד עצמו ומזרז וועלך הזמן במחשכי החולכים העם כללמדדכי
 הומן מהבלי ולא הבטלים מהדבדים באחד כלל מאשבח לו תהי'שלא

 הכבוד כסא תחת קשורה למעלה תמיד פטי' דעתו אלאותחבולותיהם
 הקב"ה של בחכמתו ומסתכל והטחודות הקדחמות הצודות באותןלהבין
 הקודש דוח מיד גדלו, מהן ויודע האדץ, טבוד עד ראשונה מצודחכולה
 המלאכים במעלות נפשו תתעדב הדוח עליו שתטח ובעת עליו,שודה

 שהי'" כמו "שאיט בדעתו ויבין אחד*, לאיש "ויהפך אישים.הנקראים
 בשאול שנאמר כמו החכמים, אדם בני שאד מעלת על שנתעלהאלא

 עכ"ל. אחד", לאיש ונהפכת עמם"והתנבית
 והצרופח, הזכח המאשבה באותה נדבק והוא האדם כעחוכחכי
 מאשבח בהשי"ת, האמיתית הדביקות והיא האמיתית ההשכלה בכתדהמוכתדת

 אחד, לאיש ומהפכתו העליונח, החכמה למקוד ומדוממתו האדם את מעלהזו
 האיש ומדגיש מקודם. שה" ממה השיטי בתכלית ושונה נבדל אישלסוג
 לבו וצדף, זכך העמוקה מחשבתו הויתו. בכל בו שחל היסודי חשינויככל

 עזבתו הקודמת הגשמית התחושה חי. לא-ל ומדננים התרענט ממשובשדו
 בההשכלה והמשכילים המזחידים הדבקים המלאכים האישים כאחד נעשהוהוא

 אין-סוף. ובתשוקתהאמיתית
 ו"להש- "להבין* כדמותט בצלמט אדם נעשה עה"פ הק' רש"י פי'וכן

 בכשדון מוענק יהי' שהאדם הי' השי"ת שמרצון בזה המובן דל. עכ"לכיל",
 המלאכים. - האישים כדוגמת האמתית ההשכלח ותפישת ההשגהויטלת

נ

 בחכמח העולם נבדא דבדים בעשדה אמרוי ע"א י"ב חגיגחבמס'
 "בחכמה* פידש"י . . . ובדעתבתבונה

 - "בתטנה" שלמד. מה יודע -
 עכ"ל. ישוב. - "דעת" דבד. מתוך דברשמבין

 האדם של ובלבו בספו המתישבת הדעת על הוא "ישוב" במונחוהמכווו
 הקצה ש האדם של גופו את ומבדיחה חודדת שהדעת קבוע. תושבבתוד
 מועיל וזה . . . עדאי ולא קבוע באופן בו ומשתקעת ומתישבת הקצה.אל

 להבין תבונתו בכח לו שטספו הידיעות אף מרבותיה שלמדשהחכמה
 וכמו ועד. לעולם וחושיו איבדיו בכל ותבלענה תקבענה דבר מתוךדבר
 כדי במדבד שנה ארבעים ישראל את הקב"ה הנהיג שלכן חז"לשא'



 1חחייםחמדע1

 ישראל של ונשמתם בגופם שנחרתו במדבר והנפלאות הנסים שללות הגדו- והרשימות שהחוויות היים , רבה( )מדרש בגופם התורהשתתישב
 בבחיגת ישראל גוף של תוכם בתוך ומהותיים נצחיים וערכין לקניןיהפכו
 הוא. חד ואורייתאישראל

 מקומח וכרגע המים בתוך מתערבת לים הנופלת מים טפת כאותהי"א )ישע" מכסים לים כמים ה' את "דעה" הארז מלאה כיוזשה"כ
 תתפשט דהדעת הימים, באחרית גם יהי' ככה וחלפה, התמזגה כי יכירנהלא

 תתפשט המשיגה בהחכם גם וניגודים עיכובים כל ללא העולם בכלמאלי'
 כל וכן ותמימה. מושלמת אחת חטיבה יהי' והנשוא הטשא איבריו.בכל

 שהיא בזח הו(ו החכמה של תקפח שכל הזה הגדול בעיקר דיברוהנביאים
 האזור ידבק כאשר ואמה"כ האיברים. בכל ממש ומתפשטת אחוזהדבוקה,
 איני הקב"ח, אמר י"ג(, )ירמי' ישראל בית אלי הדבקתי כן איש מתניאל

 בנ"י אבל מלך, של בשמו להקרא להאדם רשות לו אין אשר ודםכבשר
 תנחומא(. )מדרש הקב"ח של בשמונקראים

 ממקור וההרחק הפירוד יהי' שלא והיסודי הגדול העיקר זהוכי
 בפנימיותו החכמה עם איבריו בכל הולך שהאדם במדה ובחהחכמה...
 ית"ש להבורא הרצוי' למטרה ומתקרב הולך הריהו בשמו ואףובחיצוניותו

 הרי והדרתם, תפארתם אליו התקרבותם שעל וכשם מאד. זה עלשמח
 וכמ"ש אלים, בהתקרבותו ומתפאר מתאוה שש, כביכול ית"ש הבוראהוא

 אין אומדים ישראל בני ג'( )איכה נפשי אמרה ה' חלקי עה*פבילקוט
 היעו, עכ"ל. בישראל, אלא חלקי אין אומר והקב"ה בהקב"8, אלאהלקט
 ואחוזה מובלעת נעשית בהבוי"ת והמתדבקת המשתוקקת האדם שלשנפשו
 המחשבה של כל~ה האלקות של נפרד בלתי חלק הבוית"ש שלבהוויתו
 8אדם של בנפשו ישתקף העליון וזיו שאור ההכרח ומן העליון. האורעם

 לט רמזו זה ומעין הזאת, המיטהרת הנפש מן נפרד בלתי כחלקוייעשח
 דשמרי ותפלין תפלין, מניח הקב"8 ו'( דף )ברכות והנמלץ השנון במאמרםחז"ל
 ה' ישראל שמע שמי מייהדים והם ישראל כעמך ומי שמי מייהד אנילי, ודודי לדודי אני בארו.. אחד %י ישראל כעמך מי 1 בחו כתיב מאיעלמא
 הבלתי ההידבקות על המרמזים מאמרים ב' השירים(. שיר )מר*ראחד

 תולדות - ההידבקות , לעולם מתפרדת והבלתי מופרכת והבלתישבירה
 לאביהם ישראל שבין לעולם פוסקת והבלתי הנצחיות ההדדיתהתשוקח
 מעוררים הלב נגד זרועם ושעל שבמוחם ישראל, שבראש תפליןשבשמים.



ז אותי וידעחשכל

 כחלק שנראה עד העליון בעולם והתרשמותו והשתקפותו העליון האודיחיד
 בדטת4 בע"י דשב"א ~י' מישראל נפדדבלתי

 י"ט בדאשית )מד"ד בתחתונים דירח עשה החטא קודם חז"לחש"א
 כשועת . . . ונפדד תפל חיצוני ענין הי' ש ש"הדעת" אומדת זאתי"ג4

 נתמזט ולא נתדבקו שלא החט, "ידעוני", לא התודה "ותופשיהנביא!
 ובגוף בלב עמוק והמתרשמת המתישבת בידיעה ה' בידיעת אמתיתבשלימות

 הלב כי ל"0. ל"א )תהלים בלבו אלקיו תודת י הכתוב כמ"ש יחדגם
 וכן ממש. ד' כמשע הריהו העילאית הקדושה עם ולהתמזג להידבקהזוכה
 מדת בביאוד כ"ו, בפ' ישדים מסלת בס' דל לוצאטו חיים משה ד'כתב

 בין מתה~ת ונפשו לאלקיו תמיד הדבק הקדוש אך וזה"ל!הקדושה,
 הוא כאילו לו נהשב חנה . . . ויראתו בודאו באהבת האמיתיותהמושכלות
 כזה איש והנח הא, בעולם פה עודט ההוים באדצות ה' לפנימתהלך
 . . . אלקים מעליו ויעל ז"* וכמאמדם וכמזבח. כמקדם כמפ(כן, נחשב עצמוהוא

 במקדש שורח שהיתה כמו עליהם שודה השכינה כי המדכבה, הן הןהאבות
 ה(פם את להעלות המתמדת הקדושח המחשבה בכח יש אכן כי הק'.עכ"ל
 פ"01 שופטים פ' )במד"ד הזיל וכדבדי קדושים. והייתם והתקדשתםלדרגת
 שנא' בו, כיוצא להיות זוכה בהקב"ה שבוטח מי כל דיב"ל בשם סימןא"ד
 נתדייב בע"ז שבוטח מי כל אבל מבטחו, ה' והי' בה' יבטח אשד הגבדבדוך
 קט"0. )תהלים "עושיהם" יהיו "במוהם" שנא' בה, כיוצאלהיות

 הדביקות מאותה לא אם באה היא מנין הבטחון מדת של כחה כלכי
 וצחות זטת לדדגת האדם וכשמגיע בבוית"ש. והמוחלטת המושכלתהעצומה
 ניטדים כל ללא וטהוד פשוט "שכלן כאותו נעשה בעצמו הוא אזיהמחשבה
 ! מבטחו הוא ד' הדי ועצבות,ספקות

 וכמו הקץ )זהר ממעל אלוה חלק הוא נשמתו הוא דבד-נשהמחשבה
 הד וידיעתו הוא שהרי ועצמותו חכמתו בין פידוד שום אין קוב"השאצל
 וידוע ודעת יודע הנפלאהי בהגדדה דל הדא"ע זה את שהגדיר וכפיהו(!,

 . . . האדם הוא בו וכיוצא ! המעשה הואוידיעתו
 בכתוב יש האמת וע"ד ! אלקים" "וידע עה"פ שמות בפ' דלוהדמב"ן

 אותם וקדב פניו למאוד ענינם עלה כי לאמד התודה מסתדי גדול. סודהזה

 עכ*ל. תאעד. דחם בדוגז תודיע שנים בקדב כענין הדעת""אי
 העליונה שהמדדגה הוא "דעת" ענין שפידש הגדול בסוד הגראהולפי
 ודיווח הפדש שאין היא ית"ש להבורא דק המתייחסת והמוחלטת,המובחרה



 1חחייםהםרעח
 יריעתו. היא ומציאותו מציאותו הוא יריעתו להמציאות, היריעה ביןזמן
 וגאולתם בנ"י הצלת ובדקז במעשה המת~שת הדעת אל בנ"י את השי.תקירב
 הדעת*. אל אותם *וקירב של הפירוש חהו . . . יריעתו שהיא מציאותהפכה

 בו, כיוצא להיות לבוראו ולהתרמות להתעלות הארם ישכילועדקז
 ומעלע משכיל שיהי' "הדעת". למדדגת ויכלתו כחו כפי להתקרבשיחאמץ
 ושכר . בהן שעוסק החכמות כל את וקרביו עצמותיו בכלומבליע
 ומחגרתו האדם את ומלפף האעפף המוחלט הבטחון רגש הוא כזוהתעלות
 בכל בקרבו נתיישבה ח' ודעת שמצישת מבמחו. ה' כי ותום. עחאמונת
 של כהה וזוע עמו. ה' שהולך מקום ובכל גיריו, ושס*ה אבריורמ"ח

 הרמח"ל וכמ"ש מרכב~נ לדרגת האדם את המעלה המצורפתהמחשבה
 . . . המרכבה* הןהן

ר.

 החותרת וכרומה, בע"ו והשטופה הטהה המחשבה זה לעומתוזה
 בכיוון גם הנפש את ומשחיתים הדעת את המשבשים מטנים מעשיםלקראת

 להוי' הארם טף ומזיגת הפיכת של התהליך אותו ומתגשם מתקייםזה
 רשע של ומוצקת אחת חטיבה נעשים שבו והרע שהארם ומהותיתמושתתת
 ועלול בפ כיוצא נעשא בע"ז והשוטח עושיהם, יהיו כמוהם כמ*שוהשחתה.

 שאין ער היסוד ער מושחתת אחת לבריאה להיהפך האטשי המין כלהוא
 אחת. זרה עבודה נעשו והע*ז העובר מזו~, יקר להוציא כברביכולת

 ? והתב% מאי ב'(. )ירמ" ויהב% ההבל אחרי וילכו מעיריוהכתוב

 בהבל היו ועסקיהם מעינם שכל ע"י י רל מקעלם רש"ז אדמו"ר ע"וופ"
 ההבל ואין הבל, ונעשה נעקר השכל הרוחנית, מהותם כל ונהפךנשתנה
 היסוד. עד וטפם נפשם לתוכן הוא נעשה כי מהם,נפרר

 קללה וילבש ממט, ותרחק בברכה חפץ ולא ותבואהו, קללהויאהב
9כמרו  ק*טס. )תהלים בעצמותיו וכשע 

 ובכח האדם של עצמותיו במוח והנקלט הנספג שמן כאוחוהמובןי
 הרשע גם ככה רגליו על מעמר ומחזיק מתדשן והוא מתחי' הוא הזההשיקוי
 קומתו כל את ומתאים הולם כלבוש כגלימא, הרשע בעור ומסתפחנרבק

 אי ה~וש שמבלעדי % ונרמה אלו במריו ומתפאר והם והואוצביוט,
 ממש. טפו כעור לו נעשה ולבסוף להתקיים לואפשר



פ אותי וידעהוצכל

 )הושע בקרבם וכתיב התעה זמנים רוח כי כתיב רמי, הושרב
 בעצמם, תעית "התעם" דל וברש"י בקרבם. ולבסוף התעם בתחלה הץ,ד'

 ע'ב(. נ"ב )סוכה בלבם נטוע משמע"%רבם"

 כת שום לרע ה" לא לכן שמקודם הדעת, עץ חטא אחר ה"וזה
 ואח'כ מבועץ, הזמן כל הרע ונשאר הקב"ה, של כפיו יציר עלושליטה
 והטוב. הרע כחות בו ונתערבו האדם של עצמו לתוך החטא וחילחלירד
 ומתפקידו היצרים, והתנקשות ההיאבקות ונמשכת הולכת עתפ ועדומא
 ולהתעלות. לנצח האדםשל

 עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעצת הלך לא אשר האישאשרי
 קשה *ישב', שמלת דל עזרא באבן עי" אץ. )תהלים ישב לא לציםובמושב
 הוא כזה הרע של והתפשטותו התעמקותו ותהליך בח1"ל( )מקורומטלם

 התאוה ולהט ללהב ויוצא ומתלהט ההולך הרשע גץ ומתנוצץ מתלקחחילה מת- -
 דש שהוא וחטאים בעבירות לאט לאט עצמו את מרגיל והאדםהפברת
 כל את ומגשים לפועל מוציא הוא נקלה ועל רשע, דרך לו ומפלסבהם

 הדרגא עד ומתגלגל מפל ויורד, הולך הוא וככה הרעים. ורעיועתיוהרהוריו
 כבעל בקרבו ומשתכן משתלם מתיישב, שהרע .ישב-, נעשה והושהאחרונה
 יהשוב לשן . . . והויתו עצטתו בכל רע גמור, לרע והופכו מושל,הבית
 לא רע טוב, ל8 דרך על יתיצב משכבו,על

 ימאס-
 הוא הץ. ל-ו )תהלים

 ריח את להרגיש ההבחנה חוש הימם ניטל וכבד כליל, הרע עם מתמזגכבר
 הרשע. מן הנודף בסרחון כבר ממאס ואיםהבאשה,

 בדאציפצ ע-21 המלך דוד הסהטורר של תפלתו היא ונלבבה נרגשהומה
 הטעם י 1'ל ראב-ע ע-ז ופי' וכו", בטו~ת חפצת אמת "הן 1 קועלפני
 אשר את 11ע והלא השתבשהש, לא באלקותך לבי יאמונת שחטאתיאעפ"י
 עכ"ל. האדם, מן ותרצהתחפוז

 נפשו חדרי בכל שחתערה וטרם באדם החטא דבק לא עוד כלכי
 החפארת עדי את האדם מן לוצריד בכחו אין וקבוע איתן יישוב בווהתיישב

 שיוכל רושם בבחינת עודע חחטא אז עליו.. החופף האלקים צלםשל
 ההלק את וגירש וחילל וקרע ולפנים לפני החטא כשחדר אבל . .להימצת
 חרוזו וכליון אבדן ז8 הרי מצרינג בלי שלטון והשתלם ממעל,חלוקי
 ההשחתה הרוועים נפש .כי תשובהי שערי בס' יונה רבים שכתבוכמו

 עכ"ל. ותאבד*, ותבלה תשחת אשר עד עת בכל בה ידבקווההפסד
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 שם הימפ ניטל הרי כזו עמיקתא לבירא ומתגלגל מידידרוכשהאדם

 "חוטא" נקדא שהו(ו אלא שחסח*, "אדם בשם אותו מכנים ולא בכלל"אדם"
 היא מגמתה וכל וההכדע, הבחירה כח נטולת בדי' למין הוא נהפךכי
 כולו. העולם לכל והעבידה החטא ארס את ולהפליט להמליט לשגר,דק

 לדעת לך ראוי אדם "בן פ"הי יחשה בשער ה%בות חובת בס'וכמ"ש
 והמעורב נפשך בכחות הנמסך יצרך הוא בעולם לך שיש הגדול השונאכי

 המושל והרוחניים, הטפנים חושיך בהנהגת עמך והמשתתף רוחךבמזג
 והנסתרות הנראות תטעותיך בכל עצתך בעל חובך וצפון ששךבסודות
 ואתה לך ער והוא ישן ואתה פסיעותיך, לפתות האורב ברצונך,שתהייפ
 הק/ עכ"ל וכו'8. מתעלם איע והואמתעלם

 שהזריקו אדם %ן דומה כליל ושגמה הורעלה שמחשבתו החוטאכי
 גסה כבהמה שולל ולהובילו לטמטמו לעמעמו בכדי המות וסם ארסבו

 מבהמה הו(ו וגרוע יטנה. יחפוץ אשר שלכל קטן נער בידימובלה
 המתנכלת לכסלה עצמו את מכר בצלם שנברא וזה בצלם נבדאהשלא

 ! ו%רשען לשמצה בווהמתקלסת

ה.

 מר אני ומוצא י ובמשלי אבות על בפי' יונה רביפ מש"כודאיתי
 חושקת כשהיא 1 %ה4 4וחרמים "מצודים8 היא אשר האשה אתממות
 גרם האיש זה של הרע ומזלו אותה יחשוק לא אם אפי' ב%ה האדםאת

 בבית הוא לקוח כבר בידי' אהזה שאם ידי', אסורים בו, היאשתחשק
 וחוטא ממנה ימלט האלקים לפני טוב תקנה, בה לו אין ושובהאסורים
 יוכלו אשר דבר להם מזמין ואיט שומרן הקב"ה שהצדיקים בה",י%ד
 - רעים מדרכים מתרחק ואינו שלם לבו שאין החוטא אבל בה,להכשל
 עכ"ל. כזה8. ענין אליומזדמן

 מתדבק וויא והכרתו, ידיעתו מבלי החוטא על משתלטים זריםכ~ת
 תחסא* כי 8ונפש עה8פ הרמב*ן וכמ4ש לקראתם. - לאסופ - וששבהם

 השלמה מעין בהחטא, נדבק שהוא מפני בנפש נדבק שחחטא ב'( ד')ויקרא
 על הקרבנות וטעם החוטאת4. "הנפש את ליצר בכדי הדדיתוהתמזטת
 ולא בוג מום והם בשש, גנאי יולידו העיפת שכל מפני השוגגתהנפש
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 ובמק"א עכ"ל. וכו', חטא מכל טהורה בהיותה רק יוצרה פני לקבלהזכה
 עונח מהו בפדר'א וראיתי בה', ,עונה ההיא הנפש תכרת הכרת פי' ט"0)שלח
 הכרת אחרי בה', דבק ש"העון כלומר, עמה, ועונה נכרתה שהנפש מלמדבה,

 הק/ עכ'ל לעולם. ביסורין נדונהלהיות

 ז' )חולין חני2א לר' להרע המכשפים יכלו לא למה לם מובןובזה
 האמתית, וההשכלה הרבקות של המעלה לאותה חני2א ר' התעלה כ,עשס
 הוא היצה"ר של כחו כל כי ופגם, שמן מכל ונקי ומצוחצח זך ה"לבו
 אלא לו באה אינה חיותו שכל "הזבוב' כאותו ומוכתם, פטם במקוםרק

 יצה"ר , א'( כ*א ברכות פט*ז, )4ובדר'נ חז'ל וכמ"ש ולכלוה פגםממקום
 משוללי על אלא משתרר ואינו הפגום המקום על רק שמתגרה לזבוב,דומה

 והבריח מלבדו* עוד "אין חני2א, ר' והצהיר והבריז הלב. ופטמיהקדושה
 העולם כל על הקב-ה את והמליך והחטא, הטומאה כחות כל אתוהניס
 הפסוק על הספורם וכמ"ש לבו, תאי בכל השכינח את והשכיןכלו,

 אין א אשר הסותר, בחלקי התבונן א'(י ל' )נצבים לבבך אלוהשבות
 וצער, כאב לשום מקום גם אין כזו ובמדרגה עליה לחול להרעמקום
 ממילא אי האלקים, הוא שד' האמתית ההשכלה עומק בכל ומבין היודעכי
 המדאה והצער החטא הבלי להרגשת וזמן מקום עוד אין עוד,אין

 שלא החטא ברשת ונלכד נבשל שהאדם שאף השי-ת מרצוןוזהו
 שאפשר מלבר של ענין רק יה" שהחטא החכשג עם במחשבתויתדבק
 "חוטא* היותו עד ההטא עם חלילה יזדהה 2א ואל להסירובנקל

 עושה שהוא טוב מעשה שכל שיתאמן האדם ומעודד שזהר זהלעומת )כנ'ל"
 בהשכלח שיעשהו הטוב, עם שיזדהה אליו, שישתוה נפשו, עמקי אלשיחדירו
 ממש. וצורתו טפו היותו עד בלכו הטוב שיהיישב ובחשקובחכמה

 *יודע', י השי'ת על הראב*ע של הגדרתו סוד הבנת עלים תוקלוכעת
 *ידוע'."דעת4,

 הדיבור את וקולט שומע שזובש אי הדיבור. הוא השםמציאות
 מתגעגע, הוא ממילא 1פטם, אטום ולא זך שלבו מי כי פוסק, בלתיבאופן
 ית"ש, בבורא נפשו מכשירי ובכל בשכלו ולהתאחד להתדבק ונכסףשואף
 מעשה דיבור, בין הכורא אצל פירוד שאין וכשם בג כיוצא שיהי'עד

 אחת מציחת נעשים הענינים אלה כל שהתעלח, האדם גם כךומחשבה
 סביביו. כל על טוב אך ומשפעת נדיבהמושלמונ
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 וכף". אליו מדבר הקול את וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה"ובבא י עה"פ נשא, פ' בסוף הענין בזה לנו מבהירים ז"ל וספורנוורש"י
 לבין בינו "מדבר כן לומר מעלה של כבודו מתדבר, כמו ז"ליפירש"י
 לבין ביע מדבר כזהי הוסיף והספורע עכ"ל. מאליו, שומע ומשהעצמו"
 ייטיב יידע ובזח עצמו, את ובהשכילו למענהו, ד' פעל כל כיעצמו,
 כפי במתפעל פעולח ויראה כיליות, בה שאין השפעה בנדיבותלזולתו
 8באל ה', וידבר כאמרו בתורה, האמור דיבור בכל אופן פירש ובזההכנתו,

 ודבק שהשכיל למי ומביז ומדבר הקורא ה'. מציאות היאהקדיאה
 אותו מפרשים ומעשיו ית"ש מציאותו הייע השם, קודא השם ובודאיבו,

 הקדיאה. הדח והוא המציאות הוא והוא מציאותו,ומפרסמים
 א"ע, שהשכיל בזה המכוון "משכיל" בשם דל הדמב"ם שכינהווזהו"ע
 "יודע*, בכימיים הרא"ע שהגדיר הענין וזהו הוא. חד ומציחתושידיעותיו
  ידיעתו. הוא והמעשה המעשה היא הידיעה השי"ת שאצל ו*ודוע",*דעת"

 נפשו את וללמד ולהרגיל בדרכיו ללכת האדם של ומחובתוומתפקידו
 פידוד שום יהיה שלא מציאותו תהיח שהדעת .משכיל" בגדר להיותולבו
 וויסן נישט איז *מוסר י זצ"ל הגרש"ז שכתב וכמו וגופו. חכמתו יראתבין
 מעין תהי' לא המוסרית והחכמה שהדעת בזה המכוון ב1ואוסטזייד.נחר

 ולהסירו ממ1 להתנצל שדם לו שאפשר לעי שמקשטים חיצוניתכשיט
 נתעכלה שנתבשלה, זו היא המוסרית החכמה . . . שונים ותנאים מסבותבעקב

 דאת הידע את המקיפה האדם, של ועורקיו ומוחו לבו חדרי בבלונתפשטה
 וזהו ממש, האדם של 1פו שחשית עד ממש, בטנו לחדרי ויורדת"תת-ידע
 חכם4 בשם לכנותו שאפשרהאדם

 הי' דוא כ"בו פה1נה פ"ד אבות בפרקי דז"ל מ*ש לפרש אפשרעד"ז
 שההא ולהודע ולדשדיע לידע לדון והחוים לחיות והמתים למות "הילודים יאומר
 תהיינה שהזכיר וההש1ת ההתעוררות הידיעות שכל "להוודע" הענין פי'א-ל".

 "להוודע" כגופו. להיות לבו בתוך ותתיישבנה ונחרתות נפעלותמתחקות,
 ונקבעים ומחושקים נפעלים יהיו וגופו נפשו וקומת צביונו שכל נפעל,להיות
 ית"ש" הבורא שהדא הדעתע*י

 *אשרי י הפסוק את לפרש אמרתי הזה הרעיון פיועל
 חדא לעני צדקה ומענק המתן ב'(, מ"א )תהלים דל* אלמשכיל
 של וצרותיו מכאוביו כל את עצמו על ומושך ומתעמק מתבונןמשכיל



ע אותי וידעחשכל

 של וצעדו וכאבו ממש, השתתפות מתוך עמוקח הסתכלות מתוךהעני

 השכלח על העני, של גופו כסבל סובל וגופו ממש, בשדו על נמסכיםהעני
 "אשדי*! י האלקי המשודד אומדכזו

 צייד ושמע'! "הסכת ט'( כ"ז )פ' תבוא בפ' הספודפוכמ*ש
 אלקיךי ה' בקול *ושמעת והתבונן ושמע מלככם, סכות את כמובמחשבתך
 )עב"ל(. ספק, בלי בקולו תשמע ותבין זהבשתציד

 הסתכל כמו מביט כמו "משכיל* וזה"לי שם דל עזרא האבן פי'וכן
 ה~ל* עם השם במעשה שישכיל לבו שישים *שכל* מגזדת והנבוןהוית,
 על וידבר המבקר והוא יוצא פועל ש"משכיל" אומדים ויש בממת,ודל
 )עכ"לש. וישכלנו,לבו

 צדקח איזקי זוי בדדך ד"0 )בב"ב הגמדא את גם לפדשונסיתי
 שחת! למי יודע איפ והפתן שמקבל ממי יודע איפ שהמקבל כלהפנה
 הפתן מי דאה ולא ידע לא העני שזה צדקה, של לארנקי יתןפתן
 המקבל. את ראה לא הפתן העשיד גם וכןלו

 העני של צעדו לעומק דדת ויעמיק ישכיל כשהאדם בזהיואמדתי
 יתנדפו עשידותו הכדת ודגש גאותו שכל עד גמודה, התבטלות כדיעד

 המקבל, העני הוא חוא כאלו ובלבו בעיניו הרי הנתינה ובשעתלגמדי
 מדגש ומתדומם מתחזק הפתן פני באדשת בהסתכלו המקבל העניוממילא
 בשעת הוי! מי נודע לא והמחיצות הגבולות טשטוש כדי עדהנחיתות
 השחוו והמקבל הפתן של ההדגשות כי העשיד, הוא ומי הענימעשה
 פנים אל פנים כשנפגשים ואפילו ההגונהו הצדקה זוהי הדי יחד,גם
 מחוך והתמזגו השחוו האלה האדם בני שני לבות כן לפנים הפנים כמיםהדי
 כי עלי', המליצו שחדל והשלמה ההגונה הצדקה וזוהי ודחמים.אהבה
 אחד. בלב אדם בני שני ומעלה משלימה מצדיקה, כזוצדקה

 אויחל י בהשכלה היתה שתפלתו מדע"ה של תפלתו על גם חדלאמדו
 אלעזד ד' תניא הדחמים. מדת עליהם שהחלה מלמד אלעזד א"דמשה",
 שדכות אחילו שאחזתו עד הקב"ה לפני בתפלתו משה שעשה מלמדהגדול
 לישדאל הצפוי' הסכנה וזעם הצעד כל את נפשו אל ספג מדע"ה כיל*ב(.
 ממש, הסכנח בתוך הוא כאלו ודתתה סלדה שנפשו עד ושמד כליוןשל

 צד. לו בצדתם כי אחילו,ואחזתו



 1חחייםחפרעיד
 שהומסה והפכנה הגזדה "קדהו". אשד כל את )להתך( מדדכי לו"ויגד

 לבדו לו כאילו מדדכי של נפשו את ומדדה הציקה כך כל ישדאלעל
 ישראל*4 של צערם כל את לעצמו וקלס כייל .קדהו-, האפון,קרה

 האדם שצריך מכאו עלי-, מכם חולה "ואין 1 י-ב( )ברכותוכמאמרם
 ישראג חולי כל על עצמו את החלה ומדדכי החולה, על עצמושיחלה

 בבחינת הוא המעשה חכמת אור עליו זדח סרם המופשס,השכל
 אשר אחרי העין וכמו מפעילה את לכשיפגש להיפעל הראוי היוליחומר
 העולם כל את קליסתה בכשרון ומשתלמת מתפעלת היא השמש עלי'תזרח
 פעולה הבסה ראי', של אחד ענין להיות השמש עם ומתאחדתומלואו
 ע"י לפועל ויוצא לכשמתגשם השכל גם ככה ומאוחדוה הדדיתוחבנה
 "משכיל-, של אחידה בשלימות והמושכל השכל נושאחפועל, - המשכיל האדם את ומתמזג וניעור חוזר ומושכלים מהאימיםמעשים

 הרמב"ם כדבר החמיתית החכמה ומעלות בדדך הגדול הכלל שהואהשכלא, .מושכל-
 זונ מאמרמ בדאשיתדל

- 4 4 ש י -

 הזמה מגווליק



 ב4*פרק

 הנעלטההיצירה

 היא הרוחניים שבכל העליונה שהמעלה אומר העצמים בס'הראב"ע
 בעת הנביא ישיג ובו שבונה, הנקרא והוא הפועל', .שכלמעלת

 עכוה אליההתבודדו

 ומובא מוצא כשהוא הוא השכל של וחשיבותו ערכו שכל בזה,המובן
 בשר המבהיקות השכל, ועניני המחשבות, כל בפועג מוחשי ביטוילידי
 והתובעות באדם המתעודרות היוליות, יצירות בגדד אלא אינן וכלהחולף
 הרגשות אלפים אלפי הם, ומרובים עולם. לאור שיוציאן שמים,ברצון

 לאדמי לו ואומרים האדם לב של פתחו על הצובאים השכלוניצוצות
 !דרשונו

 מבית- להוציאן ויתאמץ בהן יטפל שהאדם הללו היצירות הןומצפות
 הטמיר.כל~ז

 אדישותו בגלל - לבית-כלח שוב ונקלעו שנדחקו ויצירותיש
 דורשות שאת וביתר שוב, מופיעות והן - הנושאן האדם שלוהזנחתו

 אינן אבל לאור ומוציא תחנתן לקול האדם הוא ומקשיב תיקונם,את
 ויש וחולף. זמני הוא וקיומן והתגלמותן, רקימתן היא קלושה קיום.בנות
 קיים וטף דמות להן ולהתקין ולבנות לקומם ומשכיל מצליחוהאדם
 רצינית לב לתשומת העכות והחוויות והיצירות" הן מעטות ברםועומה
 של הנפש בתי בעמקי הן ונדות ונעות ומתרוצצות האדם. מטעםומלאה
 ונעלמות לטמיון יורדות כאילו הזמן ובמשך והגשמה, תיקון ללאהאדם
 חתולתהועדפל

 ולפניו המעשים, כל ויוצר הנשמות כל הבורא לפני הן גלויותאבל
 ממט. 2בחד לא ה"יצור* כל וגם הלב וסתרי התעלומות כלנגלו

 המובן, נפשג כל שהשלים התורה מעידה ע"ה אבינו אברהםעל

 לפועל, מכח והוציאן הוליד הימט להיוולד היו שראויות היצירותשכל
 - יצירה שלי הרצוי' ההתפתחות שלבי כל את בשלום עברווכולן

 וקיום. גידול לידה, הריון,התטצצות,

פו



 וחחייםחםדעמ
 בכח יראתו יודע חי' מתחלה אתה. אלקים ירא כי ידעתיעתח

 שלם, זכותו וה" המעשה, טדע ועתח הזה, הגדול במעשה לפועל יצאולא
 וירא. בפ' ז"ל הדמב"ן עכ"ל ה'. מאת שלמח משכודתוותה"

 שם לקדש נפש למסידת והנכוטת העזה והאהבה הלוהטתהתשוקה
 היודע להשי"ת, ע"ה אביט אבדהם של נפשו בעמקי גטזות עצודות היוה'
 את לחגדיל בכדי חנסיון, שיתטסס בכדי לנסותו אמר יצוריו כלנפש

 לפני חמתהלך אביט, מאברהם חגטז אור וגילוי חשיפת שלהדוגמא
 בהשכלה נ8שו את טהר יצדו את כבש הכי-גדול, האנושי בנסיון עמדה'

 היצידה כח בני את שכלל לתחתונים, השכינה את להוד~ד והצליחהעליונח
החתומח

 ילמדו ממט עולם. לדורות ולסמל לדוגמא והגשימה והבהיקה -
 מזהידים. לאבוקות-י-ח הדקיםמים העמו- השביבים את להצית בכדי הנשמה במחצבי ולהפך לחפך יעשווכן

 וכבש נפשו, ומסידת נכונותו את ע"ח א"א שהוגיא לאחרואף
 או; לשחוט המאכלת ולקח ממש, בפועל בוראו רצון לעשות דחמיואת
 בנפשו וירא מפחד ה" מ"מ הגדול בנסיון העמידה את בעליל הוכיחבנוו
 בדרגת החו ועוד שבנפשו, באמת חסרון מתוך באה השחיטה מניעתשמא
 ל8ועל". יצא לא שהמעשה מאד ע"ז והצטער למעשיו", קודמת חכמתושל
 והיצידח באויר, עדטילאיים תליים נשארו והנכונות והרצון שההרגשנמצא
 חפץ לא כבר המזבח על להעלותו שזכה וכית כלל. טלדה לאכאילו

 ודצח מהמזבח לירד רצה שלא ק"א( וירא )ילקוט חדל וכמ"שלהורידו.
 כמשקר נראח יה" שלא בכדי משהו של מעשח דם, טפת להוציא הפחותלכל

במעלתו
 ההשכלתיח~

 לו הזמין יראיו נפש את בדעתו שהקב"ה דל הספורט פ"וכן
 ואין בלבבו', אמת .ודובר בו שיקויים כדי בנו יצחק תמורת האילאת

 והבן. פלסתר, והשטתיו מדדגותיו את עושה האמיתיהצדיק
 זקן טובח בשיבה אברהם ויאסף וימת ויטע כ"הי שרח חייובפ'

 בימיו*. ולעשות לראות שהתאוה מח מכל י ז"ל הספורט פי' יסום.ושבע
עכ"ל,

 וביטוי מבע ולתת לאור להוציא מצליח שאיט האדם י הדברוידוע
 מעונח הוא הרי בקרבו, בסתר הסוערים לבו ולרחשי לרגשותיו מעשי-

 מהיצידות והתשוקות הגעגועים משפעת הוא ומיוסר ומטגעוידוע-מכאוב,



ץ אותי וירעחשנל

 העלה הטשאם1 האדם נפש לפמ והמתחטשת והטזות התתותההילית
 ואץ בתתש, נתאבל נא של דמותם, את נא עצב אותט1 %ה שתט1נא

 במעשימ לטד תשיאם בקשתם את שימלא עד המעתח לאדם שדטעמטחה
 הגנחים חח"ט, - יצידות את רצון להוטביע הצליח ימים', "ושבעחהו

 המקיפרת בצודה מחדש ולהו*דם ו~לותם לפתחם בכדי ממדשים *רשניצו
ביונ

 טשך8 "ובכל בזוג תסתפק שלא לבבךש, 8בכל וס' אלקיך ה' עדושבת
 ז"ל חסצדט עכ"ל הענין. טדל בהכידך המחאוח נפש מזח תמנעשלא
 ל'(. נצבים)בפ'

 נפשו מסידות כדי עד נפשו בכל ד' את לאהוב האדם הואמצווה
 1 הוע ימי כל במשך זו מצוה האדם יקיים והאיךממש,

 הבטץ נפשו מזבח בגלי לחתות שעח ובכל עת בכל שיהאמץבזה
 ותשבחות בשידות ולדובבם להחיותם לאוה ויוציאם וילהיבם עמוקעמוק
 והשו(1פת חמשועת נפשו כוסף את חלילח ויטמטם ישתוק 2א ואל חי.לא-ל

 יצירות- בצודת לו שהוענקו ההיוליים היצירח כוצת כל את לקוטשמהויר
 ונאות. משופרותמעשיות

 . מאדך8 ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את"ואהבת
 אהבו לבבך, בכל אלקיך ה' את ואהבת אומר הוא הרי אומר, מאידדבי
 לבבו את ומצאת ו(טמר אוהבי, אברהם ש2א' אבינו, כאברהם לבבךבכל
 מאדך ובכל המזבוג גבי על עצמו שעקד כיצחק נפשך ובכל לפניך,2אא
 הספרי עכ"ל וט', החסדים מכל קטנתי ש2א' כענין כיעקב, לו מודהדוי
 ואתחנן(.)בפ'

 השטתיו "בכל' שהיתת מהאבות אחד כל של השלמתו היאמודגשת
 השלמות, כליל לידי ומובאים משוכללים חיו באלקות אבדהם שלוגילתיו
 של השתלמותו אף "בכל8, כן גם היו יצחק של וגילויו חידושיו כןכמו
 8בכל8. היתה ע"ח אביטיעקב

ב.

 מדומים לשחקי להמריא אדם בן יצליח שאם אחד פילוסוףואמר
 וזיו השמש הדר את השמים, צבא מערכת כל את ולהכיר מקדוננולהוות



 1חחי1םחםרעיח

 לעולם לררת אותו ישלץ ואח"כ במסילותם, השמים כוכבי וכלהלבנה
 הפחות %ל לו תהי ולא בודד יהסאר אם כלל יתענג ולא יהנה לאחלרנו,

 עמוק צער מעין ראה. אשר כל את מרעיו לאחוזת ולספר לתטתהאפשרות
 לתת ביכלתו אין ואשר שוטת מסבות לרגלי הכבול, לארם לו יששכזה
 נפשו. בתחתיות המתה%ים מלאכי-רום אלה לכל מעשי וביטוימבע

 בהגררה החיים מהות את הגריר - סוקרטס - הפילוסופים"וראש

 ומש- מגש*מה ממלאת "כשהזקנה לשמם הראויים החיים הם מההירועהי
 הבטיחה'. השחרות אשר אתלימח

 ימיט כל כי י ה8סוק על שפ" ז"ל, מווילנא הגר"א בשם"ואומרים
 האלקי המשורר כאן מביע צ'(, )תהלים הגה כמו שניט כליט בעברתך,פנו
 שטתיהם, ימי לסוף כבר שהגיעו האנשים אלה על וחמלתו צערו רגשיאת

 והתשוקות היפים והמרהורים המחשבות כל להיות כבר צריכים בהתקופה
 א-ל, כבוד- מספרות מוחשיות יצירות בצורות וממלאים מבוצעיםהנעלות,
 בהגח מתלבטים הם עדיין סוף-וץיהם, סף על כבר בעמרם הארם בניואלה

 וכבות. מתנוצצות ומתכסות, מתגלות ברורות, לא ותשוקות בהג*וטתומתענים
 טלר לא כאלו הטשאם והארם צורה, לבשו לא הערטילאיותוהניצוצות

 ויום יום בכל ולברא ליצר לא אם הארם של תפקירו מהו כיכלל.
 מעלח לא הוא ואם - ולהיוצר ליצר ולברא, להיברא לבקרים,חדשות
 המעשוע לעולם כלל ירד לא כאלו הרי האלקיות תשוקותיו אתוממחיש

 ~ויוב הה"ד עמה, עני את ראיתי ראה ה' "ויאמר כלל. מעולם נולרולא
 לעשות. השוא על המתים העם הקב"ה ידע שוא, מתי ידע הוא כיי"04
 *שוא", בבחינת בעודם שמתו אנש*ם ישנם ואכן שמות(. המדרש)עכ"ל
 ניצון שום התטצץ ולא אור בא לא מעולם כי במותם, הפסיד לאוארם
 כאלו הם והרי לזולתם, ולא להם לא וץיהם מתוכן שביב שום האירולא
 בהת- התנסו לא ניסו, לא כי במותם, וצער הפסד הרגשת ואין טלדולא

 אדמות עלי מהלכם וכל ריקים, היו וץיהם וכל המאירות התשוקותלבטות
 כלל. נברא ה" שלא בודאי לו וטוב הי', .שוא"אד

 חחכם את י*(ק הנפש חשבון )בשער מביא הלבבות חובתובעל

 לכתב הו4ו יכול כי שתחפוצו, מה בו כתבו הן מגלות הימיםשאמרי
 הריהו זוכה לא ואם העולם, ליוצר וזמרה שירה פרקי חייו מגלתעלי

 רומם. קלף עור רק והתו ריקח חייו מגלת אתמשאיר



יפ א1תי 1ירעחשכל
 לנטוע האדם וביר פטה חאדם של שלבו חכם-מליץ, עודואמר

 ממוי הקב"ה נתן וכ"א גיהנם, בו לבנות או ג*עבו
 עושה והוא אמת של שצר

 הוא אומלל ומה י*ב(. משפטים תנחומו4 )מדו,ט שקר של שצרממט
 הולך ורכושו מעשי-ידיו עיניו לנגד הרואה וצערו, כאבו גדול ומההאדם

 מדוכדך עני "נקי", נשאר והוא לטמיו הולך כפיו עמל ונהרס,ומתבזבז
 ולא וכמה כמה אחת ועל . . , החומהי במובן - והמדובר כל,ובחוסר

 אומלל ומה ערוך, לאין הכאב הוא וטקב צורב גדונ והשואה דמיוןכל
 ועצ~ת רשלטת מתוך מהם שהתעלם ש הימט שנעלמו האדם הואועלוב

 המבריקות נפשו, בעמקי הגטזות הרוחניות היצירות כ~ת מאותם-
 להת- אפילו ידע לא חאדם והוא . , , לעולם והכבות המופיעותוהנעלמות

 המחשבה ברק כל בנבילוע. % שס ולא בנביטתן ראה ולא עליהן,אבל
 ה" עלול ניצוץ מכל אור', "יהי של אלקי למאמר להיהפך הי'יכול

 לא כאילו עצמו את ועשה התעלם האדם, ויוו4 מלא, עולםלהיברא
 יודע, ולאשומע

 והעדן הטוב .נעלם" כל על במשפט נידון יה" ועאז -
 העליון לעולם בבוש האדם יה*' ומשתומם נדהם וכמה בעולמו, לושאבדו
 - הנורא ע"י הוטמט ואשר טלדו ולא נתרקמו שלא ,היצירות"ואלה
 הוציאם ולא הולידם לא והוא ויולידם. יעלם שהוא הארם אותו שלבחובו
 מקולות נתהוו,., שלא הושיות אלה מקולות וייעבת יתפלץ הלאלאור,

 ליצר הי' צריך האדם והוא - נוצרו שלא היצייות אלה שלוהצווחות
 המרירות היא גדולה ומה הקשיב. ולא ונרדם התעצל והוא ולתקנןאותן
 האכזבה. היא רבהומה

 על והניע זרועותיו שתי שנטל פטירתו לפני אליעזר רבי התשנןוכן
 ופ" שנגללין, תורה ספרי כשתי שהיו זרועותי שתי לכם אוי ואמרלבו

 ללמרם לפועל יצא הלא לאחרים תורה ללמד בכחו שה" ר"ל ז"להמרש'א
 שתו שהניחו ממנה למדו ולא תורה ללמוד בכחה שיש שנגלל ס"תכמו
 הרי נפשו יצירות כל את מפתח ואיט המזניח האדם ס*ח(. )סנתדרין עכ"לנגלנ
 וסתומש גלולה תורה כספר נשארהוא

נ

 ולא עומר ונשאר ח*ו מתעצל עקיבא רבי הי' אלו בעצמךוהגע
 אף ה" הלא יצירותיו התעוררות ברחשי משתעשע רק והי' מספיקותיוזז

 עליו חז*ל שספרו וכמו חסרט! מה אז כי מעשה ולהפכםלהפעילם



 1ההייםהםרעכ
 אחת אבן דרך עבר אחת ופעם למד לא שנה שארבעים ב'( פ"והבדר"נ
 לאותו יהי' שר"ע הכריע הזו והרגע וכו' וט' בעצמו ק"ו ונשא מיםששחקו
 נשמתו על השלום עליו רבינו משה עליו והתלהב שהשתומם עקיבארבי

 )מנחות ידי על ההורה מתן ואתה כזה אדם לך יש ואמר הרוממה,ומדריגתו
 התעלה הוא ולדורי-דורות, לדורו והופיע התלהב גדול אור ע"ב(,כ"ט
 כמ"ש אתו, התעלה העולם וכל והזריח זרח נפשו, עמקי כל רלהמיצה
 מבכי אומר הכתוב עליך עקיבש4 טרפון, ר' לי' אמר )שש נתן דר'באבות
 הוציאם אדם. מבגי המסותרים דברים אור יוציא ותעלומות חבשנהרת
לאורה.

 בו ראה אשר גדול לאור שזכה צוצייתא, נתן על מספרים זהוכמו
 הסריע, בקרבו הגנתה היצירה אור התמצצות של אחד רגע עקיבשר'
 האמתית היצירה באור התפתחו ה%ו גדול אדם אותו של חויו ימיוכל
 ראשח. על דולק נר שהי' ובמדרש ע"ב, נ"ו שבת בתוס')עי'

 כש- דק להבין האדם יוכל מעצמו האדם מונע טובות מעלותוכמה
 חדל כדברי הוציא. ולא להוציא יכול שהי' הנהורא מן מעט לומראין

 שהטעימן וט', המבול ומי הימים", "לשבעת ויהי ע"ב(י ק"ח)בסנהדרין
 ודשל. מץ, מנעו טובה מה שידעו כדי עוה"ב מעיןהקב"ה

 בשם ור"ב ריב"ז בשם ר"י היו, סומין וכי שניהם", עוני"ותפקחנה
 לפניו והיתה זגג, של חמתו לפני עובר שהי' לעירוני משל אמריר"ע
 אף ותפשו, עמד ושיברה במקלו והפשיט ודיטרוטין, כוסות מלאהקופה
 ~ץברת, טובות כמה לך ואראה בא אלא כלום ממך מהני אפ רלית אפירע
 י'4 י"ט פ' בראשית מד"ר )עב"ל איבדו, רורות כמה להן הראהכך

 יראה למען הליכתו, השכיחו ולא אדה"ר את הקב"ה ~ירשו"ולכן
 כד* פי', ז"ל(, גאון סעדי' רבימ )תשובות דאגתו ותגדל מונעיוהכרובים
 כי כשהי', אלי' לבוא יוכל ולא פתוחה שררכה ויראה אלי' ארםשיחזיר
 מונעיה מפני ממנה לאכל בידו ואין הטובה בראותו אדם מצטערביותר

 ר"ע, של תחילתו" היתה "במה ר"ע על רז"ל וחקרו חתרו"ולכן
 והזוהר היפעה שכל %ל להורות זו בשאלה המכוון פ"ו(, )באדר"נכמבואר
 הנפעץים בכחות "בתחילתו", היו כבר נעוצים ר"ע של באישיותושנתגלו
 ולהת- לחשב ואדם אדם כל צריך זו והבחינה ברייתה מתחילת לושניתנו
 עמוק, עמוק החבויים נפשו מאוצרות חלילה ויתעלם ייפנה שלאאמץ



כא א1תי 1ירעהשטל

 היא ומקוננת אבלה כי לכבותם, ולא ולהעלותם לצחצחם, ותפקירוומחובתו
 והאמתית הגדולה הטמלה מף אלהו אורות ודיעוך דכדוך על חבריאהכל

 בזה והמובן שבטף", הנשמות "כל שתכלינה עד תהי' לא לבוווהעתירה
 ויחרט ייפדו בטף הכלואות והכיסופים התשוקות כל . עיונינו. לפיברור

 וד"ל. והזכח, העלינה ההשכלה באר ויתלבשו ויתגשמוממסגרותיהם

 ועתח וזה"לי הגאולה, במאמר דל לוצאטו ווים ר'משה בזהוהאריך
 בגלות נתקלקל אשר כל כי הגאולה, מתיקוני אחד  ענין גדול. סודאודיעך
 כמו וממשאם מעבודתם שנתבטלו והווילות השרים וכל בגאולה,יתוקן

 )ס"ו ישעי' אמר הענין וע"ז למשמרתם, יארו עתה הנה למעלה,ששמעת
 בהיות כי אלא כןו המלאכים נקראו ולמה המלאכים. הם על"אבלים והמת- ישראל הם אוהבי כי על", המתאבלים כל ירושלים את שמחוי'(
 מבלי שהוא אבילתם, מהו נתבאר וכבד י"ד(, )איכה אביות ציוןררכי
 וכולם "אבילות", נקראו העבודה ש הדברים שבטלו כיון ונמצא מועד.באי

 מטה כמו העל"" עלי", מתאבלים כןי כמו נקראים ועמה אחרי'שבטלו
 נחם כי ג'(, נ"א )ישע" ג"כ נאמר הזה הענין ועל עמה, שפירושומנשה
 ובאותו נחרבו, בהתחרבה כי שחרבות"" ונקראים חרבותי", כל נחם ציוןד'

 הנקראות המדדגות שתי והן ה', כגן וערבתה כעדן מדברה וישםהזמן
 בריבוי בה ימצא ושמחה ששון אז כי וכו', ותחתונה העליונהשכיגה
 הק/ עכ"ל ונעימותם.האורות

 חורבן ולתקן לקומם ג"כ הפרטי הארם שעל הוא, בהנ"להמובן
 לשמחו, בבדי  ובירו שהוכע הפנימיים האורות וכיבוי הזנחת ע"י הנגרםנפשו
 שינחמם ורורשים מהאבלים האלה הנדעכים והאורות הבריאה כל אתולשמח
 האמיתית. היצירה ובחדותבהנעמה

 הכתרים ונטלו חבלה מלאכי ק"כ שירדו איהא ר"ע פרק שבתבמס'
 משה זכה וכולן יוחנן, א"ר לנשמע, קודם נעשה שאמרו בשעהשקבלו
 ישובון ד' ופדיי שם' לנו, להחזירן הקב"ה ועתיד ר"ל אמר וכו/ונטלן
 דאשם, על ששמעולם* שמחה ראשם", על עולם ושמחת ברנה בציוןובאו
עב"3

 אדם למדרגת שוב והתעלו זוהמתם פסקה תורה במתן ישראלעם
 היצירה ויפעת הזוהמא שוב גברה דב  העדב של בעטיו החטא. קודםהראשון
 עליהם התעגם ולבם והתחדטו התאבלו כליל. כמעט וכבתה שקעההאדידה



 1חחייםחםיעכב
 רגע-הכושר את המוער, את אחרו אבל עליו", עריו איש שתו "ולאמאר,
 נעשה סור של ביותר העילע*ת מהמדרגה ונשמטו השכינה נסתלקההגרול,
 עם בחינגא בטוילו החטא קודם אדה"ר עמר עליה מררגה לנשמעקורם
 ומירם הזה, הכשלון רגש ה" ומחפיר איום ונורא, גרול עדן. בגןהקב"ה
 את בקשתי בלילות משכבי על עה"פ ז"ל רש"י שפי' וכמו . . . שתהיתה
 בקרבך. אעלה לא כי בקרבכם אינני 3י , מצאתיו ולא בקשתיו נפשישאהבה

 והנפילה ההתמוטטות על ומתאבל ישראל עם תוהה ורור רורובכל
 רור בכל ויחיר יחיד כל לכן לרורות. והבכי' עגל, שבמעשה הזוהטראה
 באלו הוא הרי ומולידן, אותן ומעלה ומרקימן מהוק ואיט שבקרבותומות הס- היצירות לאנקת מהקשיב והמתחרש המתחמק ואתר אתר ובכלורוה
 מקונן1 הנביא וע"ז בגן-עדן. אדה"ר של חטאו ועל העגל, מעשה עלחוזר
 מקרם וישם בי' רכתיב הראשון כארם ו, כקרפ מהו כקרם", ימינו"חדש
 אימק. )מררש עדןלגן

 הראשון חישי אל ואשובה אלך לעשי"ת1 בסליחות הפייטןוכמ"ש
 בזברי לשון, כל תהלתו 3ארזים בחור כאישון, נצרני אז אשר ב'()הושע
 עכ*ל. לישון. לי מניח איננובו

 והיצירות המחשבות שכל בעת מרטע לו אין יצירות והמחדש הלבבבר
 מתוקנין. בלתי עיניו נגרמשוטטים

ד.

 י*ד(. כ*ז תתלים )ילקוט יוה3"פ זה וישעי ר"ה זה אורי וישעי. אוריד'
 הכנעתי עשי בקרבי שהתלהטו היצירות של וההתלהטות שההתעוררות 1המובן
 הטובים המעשים את לבצע היכולת כושר את הישע, את לי יולירו בר"הלהשי"ת

 התצאי הוא הזוהמא הסרת כי זוהמא, מכל הטחרת יום הכפוריכג יום באעם
 המבוקשת. להתעלותהראשון

 הצמז האור את הקבשה מגלה השגא שבראהם פנחס פ' בזוה"קעיק
 בזן והמוע הבטץ. מהאור ומושפעים משיגים בתשובה ההתעוררותוע"י

 88רומים לו שניתנו הסטרים האיצרות חין על עומד הארם התשובהשמתוך
 פותח הוא בו למפתח זוכת ההש זו תשוקה ומתוך ולגלותם לפתחםבכרי

 הגנוז. האור את בחיים ומגשים לאור ומוציאהאוצרות



כנ א1תי דידעהשפל

 ויבדל טוב כי אלקים וירא הם' על פ' ז"ל מווילנא להגד"אוראיתי
 לעתיד נגנז הראשון דהאור י דל ברש"י ג"כ והובא במד"ר חדל אמרווכו',
 הוראתה *יהי* תיבת כי הקודש, לשון מדרך המדע עפ"י לבאר ישלבא.
 לעבר. מעתיד נהפכת "ויהי4, - בראשה וי"ו כשבא אולם עתיד,לשון
 וטכל אור*, "ויהי - %הי-אור* אלקים ויאמר כתיב, האור בבדיאתוהנה
 מיד אומר והכתוב עתיד, בלשון אור, יהי - השי"ת שאמר מאחרלאמר
 האור את אלקים ויעש אמר ולא לעבר העתיד המתהפכת במלה אור,ויהי
 חז*ל הוציאו מזה הנבראים, בשאר הכתובים מהלשוטת וכדומה ויבראצ

 נגנז לבא לעתיד יום בכל ומאיר* "הולך להיות שנברא האוד כילדרוש
 דברי0. תובן )ע"כ וחלף" "עבר ממנוונעשה

 ונדעכו, בעבר שהתטצצו היצירות שכל היא ותפלתט נפשנוומגמת
 העליון. הגטז אור שיתגלה בעתידו גם ויתחדשו שיתנוצצושנזכה

ה.

 ליראה זה לבבם וה" יתן מי הפסוק על מוסגר מאמר ברמב"ןומצאתי
 חכמה היא ה' יראת הן לאדם ויאמר כמו הוא האמת וע4ד וז4ליאותי,
 ר"ע של בשרו שחותכין דאה מצות של בשכרן אמרו וכך בימג מדעוסור

 במחשבה עלה כך להם, אמר שכרה, וזו תורה זו רבש"ע לה אמרובמקולין,
 ואתחק(. )בפ' עכ"ל עמדי". עמוד פה .ואתה שאמר ממה זה ותביןלפני,

 העולם את לברא תחלה במחשבתו עלה שהקב*ה חדל מאמדוידוע
 פן )ב"ד הרחמים מדת בו שיתף מתקיים העולם שאין דאה אך הדיןבמדת

 ולא והמובחרה העליונה הרצשונה, המחשבה היא הדין שמדת נמצא פ04.י4ב
 'יעקב על שמציט כמו בה, הזוכים סטלה ויחידי המעלה אנשי רקיסבלוה
 לבדו ד' יהי' אז י ז*ל הספורט ופ" לאלקים. לי ד' והי' שאמר ע4האביט
 שהא-ל מעתה עלי מקבל הנני כלומרו וכו'. כחי בכל אעבדהו אםלדיין
 עכ"ג הדיןו במדת עמי ויתנהג לאלקים, לי יה" 4המרחם"ית'

 המובחרה העליונה המדרגה על ולהתעלות להתייחס תאבו שהאבותהדי
 בכח שה" הרצשונה המהשבה של ואמתי הראשון המכוון אל ויעו הדיה מדתשל

 רגע כמעט התרוממו הר-סיני במעמד ישראל בני שכן והרא", החיים. שליומית היום- בההנהגח מעשית ולא מופשטת מחשבתית יצירה בתור רק לסבלההעולם



 1ההייםהםדעכד

 של הדיד, *מדת של העליונה המחשבה של העילאית הדרגא לאותהקט
 בהן... משתמשים השרת שמלאכי ומחשבה מדה במחשבה*, "עלהוכד
 וההשגה... הרא" אופק התרחבות ועם והברקים", ה"קולות התגברותועם

 והיססו מרחוק" ויעמדו ויטעו העם "וירא י יותר לסבל *כלו ולאנזדעזעו
 וישלח י 91 כ"ד משפטים בפ' דל הרמב"ן כמ"ש זו, מדריגה לקבלופחדו
 היותם ימי כל ישראל כי פרים, לד' זבחים ויזבחו עולות ויעלו בנ"ינערי

 העולות העלו והנה , העגל במעשה טעותם וזה הדין*, ממדת פחדובמדבר
 ע"ז ופר דבר העלם ופר משיח כהן פר כטעם פרים כולה השלמיםתבחו
 ז*ג הרמב*ן עכ"ל זה". אזכיר העגל ובענין כן, אדומה פרהגם

 מדת של והזכה העליונח המדרגה מפני וההיסוס הפחד שאותווכנראה,
 ברמב*ן שם ועי' . . . העגל מעשה עד ונדרדרו ירדו לרדת ומשהתחילומימה, הש- מגיע שראשו הסולם מן בירידתם ראשון כשלב להם שימש -הדין
 לבין בינם ומתווך לאמצעי שיה" כדי בעגל בחרו שהם ותראה  העגלבפ'

 משש במקום המנהיג הוא ושיהי'אלקים,

 יעקב דוגמת האבות למעשי מעשיהם עדיק הגיעו שלא מובןהרי
 שאיא הראשונא היצירה של המדרגה להשגת לד' ומתפלל משתוקקשהי'
 נשאר זו בשעה לבדו הוא מעם המורם רביט טשה ורק הדי4מדת

 עמדי*. עמוד פה .ואתה שנאמר הראשונח המחשבה במדרגת קדשובמקום
 הראשונח המדרגה לפי ולשמחתו, לרווחתו ה" נדון עקיבא ר' שגם מזהונבין
 הקשת והיתח וכו', בריתי את וזכרתי עה"פ נח בפ' דל ברמב"ןועיין ודו"* לפני". במחשבה עלתה "וכדשל
 הארץ על ואשר הגבורדע שהיא מעלה, של הדין מדת שהיא ומו' אלקיםבין
 יהיו ומולם רחמיפש. עם הארץ מנחגת טחה מדה שהיא טטדע של הדיןטדת

 כל נגלו לפניו אבל האדם מלב נשכחו אשר הראשונח היצירה עלנתבעים
 אישש. כל ויצירותמעלומות

 "יצר" וכל אלא טמר איט מחשבות וכל וכון טוב דבר לבירחש
 )עכ*ל מבין הקב"ה בלבו המחשבה את יצר האדם שאין עדמדהטבות,
 ט"ה4 תהליםילקוט

 יה" שדפודם לבד בט4 חדרי ומחפש המאיר ה' אור ואיום טראמה
 נתבע יה" אלא לה והמורגשות הידועות והמחשבות היצירות עלנתבע
 והם טצרו לא שעוד נפשו במסתרי והחבוחם הנעלמות היצירות אלו עלגם
 היצירות. רחשי וטבין יודע ה' ורק להיווצר ומוכשרות טוכטתרק
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 לפני מציגים אשר בעת התוכחה מיום לט שי הדין, מיום לטואוי
 המש- יצירותיו תוי עפ"י העליון בעולם שנצטלם פניו קלסתר אתאאדם
 שהתחנט השמים,היצירות שמי רקע על ביומו יום מדי והמתרשמותתקפות
 שמע או אליהן שמע לא והוא וההגשמה, התקון בכוסף נפשם בצרתלפניו
 ! ונורא איום כזה ברגע יעמד מי מהן, התעלם והעלםוידע

 ע*ב מ*ח דף יבמות במס' הגמרא מאמר הנ*ל פי על לטויתבאר
 להיכנס עצמן את ששהו מפני אומרים אחרים הגרים, מעונין מה"מפני
 קראה? מאי חנינ4 רבי ואיתימא אבהו רבי אמר השכינה. כנפיתחת
 באת אשר ישראל אלקי ה' מעם שלמח משכרתך ותהי פעלך ד'ישלם
 עכ"ל. אחרת", ולא "שמיהרת י דל וברש"ילחסווע

 מחובתם שאין הגרים על נבא בטרוניא הכי י הדבר תמוהולכאורה
 על אותם מונים נהי' אלינו להסתפח וכשהוא*לו להתגחר? וכללכלל

 אתמהה. מעונין? שיהיו הם ראוחם זה בגלל הכי "מיהרו*, ולאש"שהו*

 י היטב : היטב הדבר יתיישב הנ*ל השקפתנו לפיברם
 היות אבל שיתגייר, להתגייר שבא הגר את מחייבין אט איןאמנם.
 האטשית והיצירה ממדום רוח עליו שנערה התו סימן אליט באוהוא

 מראה את לראות עיניו ונפקחו ונתרגשה נתעוררה בקרבו והחתומההקדושה
 וסהטקרב באומתנו, להתדבק בא והוא יעקב אהל על הפרוש הגדולאור
 כעבור לאומתו. ושב אחורנית ונסוג לבו ערלת גברה הראשונה בפעםאלינו
 כושל הוא גשתו ועם הקודש אל לגשת ורוצה מתאזר הוא שוב תקופהאיזו
 קופץ וועא העליונה היצירה אצלו טברת השלישית בפעם אך טפל.ושוב

 להסתופף בהחלט הוא ורוצה השם, קדוש על למות ובנכוטתבשבועה
 השכינה. כנפיתחת

 הוא ומתלבט מעונה אבל שתו דוחפים ואין הווו מקובלאמנם
 התעוררה עת להתעלות זכה לא מה מפני כליות ומוסד טחם ברגשי ימיוכל

 הוא גדול כי הראשומג לקדיאה נענה ולא הראשונה התשוקהבקרבו
 הדאשונה המצוה והחמצת השההת דאשונה הזדמנות כשלון שלהכאב

 ודו*ק. ביש1אל, להידבק הדוצה כל עלי'שנצטווה
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 התורח מרצון הימימשז כל אות* ליראה זה לבבם והי' יתן"מי
 ורינג ימי כל ומתמיר קיים שיהי' - איתן כך כל יהי' לפועלאות המוצ- הראשוטת היצייות של העליונה המדיגה את להשיג לבבטשמאמץ

 אחת "הן4 חז"לז ואמרו חכמה", היא ה' יראת הן לאדם"ויאמר
 מדע בגיר כשהוא מופשט, כשהוא - ההשכלה של - המושג אותוהיש
 איבריו כל לתוך וחודרת מפעפעת זו וכשחכמה חכמה. נקרא תלושסתמי,
 הריהי בעורקיו הזורם הים כאותו מעיניו בתוך וזורמת ודמו, האדםשל

 בבד בר עולה החכמה במקור וההתבונטת 3שההסתכלות "יראה".אראת
 וה"הןש הרצוי' היראה ההש הדי הטף תוך אל ההישגים וספיגת בליעתעם
 וד"ל. היגאחת

 על מצטער הייתי ימי כל עדותוז ולפי במחשבה" עלתה "כך שלשונה" הרא- "המחשבה לפ* הייט הייה מדת עפ"י עמו שיתנהג ר"עחכה
 התורח לימור מעשה את ~צע החלטתו מאז הגדולה נפשי מאמצי כלזה,
 מח בטפו וקיים "מדת-היין", של העילאית המדרגה של זה בכווו היו-

 השם באהבת באחר יצתה ונפשו ימיו, כל וילר עמל - הרהשהגה,
 לקראת ובששון ובשמחה טפניים יסורים היגשת כל ללא השםבקדושת
קוט.

 שיתנהג מהשי"ת וביקש מתפלל הי' ע"ה אביט יעקב גםוכאמור,
 במדיגח הכרוכים החיובים בכל רבה בתשוקה עצמו להכניס במרת-הדיןעמו
 ישראל. אלק* א-ל לו ויקרא מזבח שם ויצב הפסוק על חז"ל ואמרוזו

 בראשית מן"ר )ע3"ל בתחתונים אלקי ואני בעליונים אלקי אתהאמר,
 כ"0.פ'

 האטת גם כן למעשה ידיעותיו בין בזמן הפרש להקב"ה שאיןכשם
 ואחידח מוחלטת שלמות מדווים תמיד היו ומעשיהם וידיעותיהםהשגותיהם
 תמימים ומעשיהם ומחשבותיהם מדרגותיהם ממרום יורדים היו לאומעולם
 וניגוד. פגם כל ללאהיו

 אלמה אשר הראשונה והיצירה המחשבה הדין", "מדת ביאורוזהו
 ולמשפט. ליין תובעת והיא חי, כלמעיני
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 עכשל משיח, תעשה שירה לפניך אמר ולא הנסים כל לו שעשיתהזקי, 5שיוג עשיחו ולא ותשבחות שירות כמה שאמר המלך דוד ומהרבש"ע, י הקב"ה לפני הדין מדת אמרה משיח, לחזק" לעשות הקב"ה"בקש
 גתל סוד יש שירה אמירת בענין וחנח ע"ב(. צשר )בסנהדריןהגמרא
 התשוקה להט אותו מן הנעלמוע העליונה החכמה מן בה ויש מאד,ונשגב
 האדם ומחובת הנפש, בעמקי ומתרוננת המתחוללת המתהפכת, י-ההשהבת
 בך* מעיני כל כחוללים "ושרים של הסוד את ולגלות ולהשמיעהלחביעה
 הסתוט~ג נפשו רינת את מדובב איע האדם ואם כלע ואזני כללעיני
 קול חסרה הכ~ית היצירה ומערכת פתרונים, ללא כמוס סוד נשאר זההרי
 כבוד. אומר שכלו חי א-ל בה*כל הנוגנים ממקהלת אחתשירה

 הריני אמרת, ולא עמך שעשיתי מה ועל אותך שבראתי מה עלבחות ותש- שירות לפני לומר צריך ורית הקב"ה א"ל האדפי אתויגיש
 )ילקוש. לידידי" נא "אשירה שנא' לעצמי,אומר

 חאדם אם השכימג מזיו וברק נאצלת ועפעה שהיא הכללית,היצירה
 היא ועלובח כמום סוד נשארת הריהי שירה ע"י ומרוממה משכללהאיע
 הבריאה על שירה אמר שלא אדה"ר, נחצבג ממע למקום למקורהחחרת
 חזרה שהיצירה לכך גרם הנצחים, מנצח עליו שהושפעו חטובות כלועל

 פסקח לא הנצח חיי של השירה כוסף שמציאות אומרת, זאת העולם.לכורא
 סרצון הר14שון אים ע*י שוכללה ולא חוקנה שלא אש מציאותמהיות
 כוסף אותו עם ולחתאחד להתעלות אדה"ר זכח כשלא וממילאהבורג
 בממדים השתפכה הנצחית והשירה העדן, מגן נתגרש השירהאמירת

 לעצמה. שירה ואמרה למקורה וחזרהמצומצמים

 הריע כהוע בו כשמטפלים קטן גרעין אותו כמו היא השירהכי

 להצמיחיכי
 אילי

 ורם, גדול

 אפשרות תה" לא שבהופעתו מחשבה זיק או ברק שום לךואין
 העולמיוה. של תוספות לברא בכחה יש ויצירה יצירה וכל יצירה.של

 הקב"ה לבש ישיר", "א ישראל שאמרו בשעח ו עקיבא ר'"ואמר
 בחור תשמח א שבתורהי אז כל עליו חקוקים שהיו תפארת שלה~ק
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 תראו אז עורים, עיני תפקחנה אז פסח, כאיל ידלג אז במחול,ובתולה
 להחזירן הקב"ה ועתיד אמרתו. בצע שנא' וקדא, חזר שחטאו וכיון . . .נהרות
 רמ"א(. בשלח )ילקום פיע שחוק ימלא אזשנא'

 כשבני עצומוג כך כל ובהתלהבות בשירה ששמר זה ש"אד לנוהרי
 שירש אמרו אא שבמעי עוברין שאף עילאית כ"כ במדרגה היוישראל
 האלקית והתגלות הגאולה ייעודי כל את עורר וכו', הים על שפחהודאתה
 ניצוץ כל כי . . . לתפארת הקב"ה של לבושו מעשה והפכו לבא,שלעתיד
 ווויות מוליד וקדושה, אמונה בעוצם ומבוטאת ששמרת ושירהתפלה
 והבה הכלל, במוי והן הפרם, בהוי הן לבא, לעתיד אףאדירות

 האדם על "יש וזה"לי השני, שער בשע"ת יונה רביע מש"כוזהו
 מחשבתו וטהרת באמונתו המתמיד האדם כי מצוות". יום בכל לולחדש
 לקו קו לצו צו בפעם פעם ומדי ביומו, יום מדי לו שיתחדשו ההכרחמן

 . . . חדשות מעשיות ומצוות חדשותעולמות
 שורה השת"כ מנגן ה" י לדוד מזמור י ע"ה המלך דוד עלוכמש"א

 ברגש* י-ה - מתנת באותו באהבה מטפל ובשהאדם הקודש, רוחעליו
 אף להגיע ויכול להתעלות זוכה הריהו השמים מן עליו הנאצלהשירה
 הקודש. רוחלדרגת

ח.

 עולמות מאבד כאילו הדיהו אלקי ניצוץ באותו והמזלזלוהמזניח
 השמים. מן % שהתה בתעודתו ופוגםעליונים

 שלא על המשיח מלך להיות תעודתו ואת זכותו את איבד המלךחזק"
 את כיון שלא על ותשבחות, בתהלות התרוע שלא על בשירה,התלהב
 העולם בכל לכבודו שירנינו שיקלסוהו, מרצוע אז שהי' הבורא רצוןשעת
 ההם. בימים שנעשו המובהקים הנסים עלכלו

 מעיעת את שכבש על לתזקי' לו היתה גדולה אמתלא כיואף
 שירה בקולות כביר*ם, מים כזרם בימיו להתפרץ צריכים שהיוהשירה
 אין חזק" של דעתו שלפי התורה, לימוד של האמתלא והיא -אדירים,
 כמסופר בזממש שירה לאמירת אף התורה מלימוד מפסיקיז ואיןמבטליז



כט תי ו א וירעהשכל

 במקום ופשפשת פכפרת היא בה בה שעוסק שהתורה חזק", אמר יבחדל
 בחרב, ידקר תורה ילמוד שלא פי כל בביהפ4ד חרב שנעץ וכידועהשירה,

 וטהרה טומאה בהל' ובקיאין תורה יודע שבהם הקטן שאף ומצאו,ובדקו
 חזק" אמר כהנא בר אבין א"ר י"ד פ' שה"ש ובמד"ר ע"ב(. צ4ד)סנהדרין
 ועד העולם מסוף זאת פודעת כבר הקב4ה של וגבורותיו נסיו לופרבין צרי- אט מה הזקף אמר לוי א*ר הש*רינ על מכפרת בה עוסק שאניתורה
 של וגבורותיו נסיו וראו הרקיע באמצע חפה גלגל עפד כבר לא ,סופו

 העולם. סוף עדהקב4ה

 בא לא שהעיכוב הטא התנצלות להזק" לו היתה לכאורהובכן
 רמים, מאד ונימוקים מטעפים אלש משתמטת, גשמיות או עצלות פסבתחלילה
 שידה כי מספיקים, היו לא הניפוקים בדם התודה. במדעי חשקה" "נפשםשל

 להיות הזכות הימט וניטלה נשללה אמדה שלא וכיון . . . קודפתבזמנה
 את הלהיב ולא הצליח לא והכושדי הדצון שעת את ניצל לא כיהפשיח,
 זכצנ ולא . . . שעהא וחלפה זו, בשעה פמרופים אליו שנשלחהניצוץ

 הפתטצצת היצירה של ערכה הוא גדול כמה נא ונבינה נראהוהבה
 הניצוצות אותם נדוש שלא להיזהר אט צריכים וכמה . . . מצוא לעתבט

 ומ- ומלעודדם ומלחבקם מלחבבם נזוז ושלא אותם! לחבב אלאבעקביט,
 ובשמחה ובזמרה בשירה עולם לאור ויופיעו גדול ללהב שיצאו עדהלהיבם
רבדנ

 בכבודו הקב"ה כאלו עצמו 8ת לראות דשדם צריך שעה ובכל עתובכל
 שירה לפני לומר הית צריך "אתה י לאדה"ר שאמר כשם לו אומרובעצמו
 ודו4ק. אותך4. שבראתיעל

 רגשי- בפני הפוצא את ונעל היצירה כח את והדעיך סתםחזק"
 ויה" הגדול האושר ונסתם נענש לכן שירה אפר ולא הטובה, הכרת שלי-ה
 ראשו. פעל הפשיחיות וטר פאר הימט ונגדע מאז, לוצפון

 תנחום 48ר קץ". שין ולשלום המשרה "לפרבה י בגמרא שםוכמ"ש

 לעשות הקב4ה בקש 1 סחופה וזו פתוחה תיבה שבאמצע פ"ם כל פהמפני

 לופר נסתם לכך סתום - הפשרה לפרבה י דל ופירש"י וכו'. פשיחחזק"
 פיו שנסתם פי' ורבי ומורי נעשה". ולא במחשבה שלו הדברים"נסתמו
 עכ"ג שירה. אפר ולא הזק"של



 1חחייםחםרעל

 חשרש את הפדה לא היצידח, כח את פתח ש ההרגש, אתאטם
 להאמר צדיכח שהיתח והשידה הדינח בקדבו שתתדונן נתן ולאהעילאי
 אותח הולדת של חיכולת הימט ונשללה נעקד, כן על דוקא, שעהבאותה
 שום אין ועץ .משיח", לדדגת ההתעלות של והמקווח, החדשההבדיאה
 לתקן. יוכל לא מעוות בבחינת עולמית, וכפדהסליחה

 בעצמו הבא הרי עליוי הדיף מדת ששקטדגה שבדבדים המובןוזה
 הראשוני ההרגש שביב את הצית הראשונונ המחשבה את והניעחולל
 כנ"ל הדין מדת של הדמה מעלתה וזוהי-

 צעד ולא המשיך ולא -
 ממדומים לו שניתנח חייו דוח בנשמת להפיח זה בשביב לטפל קדימהאון
 השאיד אוד דאה שלא כנפל גדול. לאוד זה זעיד שביב הפיכת כדיעד
 עלבונח את ותובעת צווחת להיא ועדטילאית עדומה הראשונה היצירהאת
 העלבון הו(ו וגדול ! ? דיקם עזבתני למה ? איכה י וצועקת היטדה האדםמן

 הי' וזח ולבו... מוחו וולדי את המפיל האדם של הנוקב הצעד "ו(וו(ויום
 חזקי' שלענשו

 שחולי
 ולבסוף המשיחיות של והגדול חנשגב לדעיון שנזדווג

 . . . הוליד ולאחיללו
.

 באדם הקב"ה עם מדבר חזקי' שהי' נראח נח פ' אלי' דבי בתנא
 ישעי* טףל ישעי', על אלקים רוח עליו נחה מיד חבידו, עם מדברשהו(ו
 הלא ממט גדול שהוא מי עם מדבד שהו(ו אדם והלא המלךילחזקי'
 המלכים מלכי המלך לפני המדבר איבדיו, כל ונזדעזעו גופו כלמדתיע
 ובזיע. ברתת ובידאח באימה מדבד שיהא וכמח כמה אחת עלהקב"ה
 כדכתיב סנחריב, מפלת אחד דוקא חזק" חלה ולכן עכ"ל. יחזקי', חלהלפיכך
 שחלה בעת אח"כ אבל ובזיע בדתת קודם התפלל שלא מפני ע"כ ההם,בימים
 לבו" שמקידות י דז"ל ודו,טו הקיד, אל פניו ויסב כמ"ש לבו, מקידותהתפלל
 דטד(0. בזיקוקין)עיי"ש

 על קובלנא להוסיף ומדבים מתמרמרים חז"ל שוב הנ"לבמקודות
 כל את ולהרטיט ולהדתיע ולהתעודר להבין העמיק שלא חזקי' עלקובלנא
 רוח את שהזניח על חגדול, חנס על לחשהת והודי' בשבח נפשונימי

 משיח, לדדגת ולהעלותו לזכותו היתה ושמגמתה אותו שצלחההקדושה
 השדאת את לספוג ההאיל לא וחו(ו פניו על נפל לא והו(ו האלקים אתחזה

 נהטיונ להיות זכותו ו(ויבד זכח לא לכןהשכינה
 דשודם מעיז שתרח וסתום כל... מעין הראשוטת היצידות הטוונעלמה

 שחחכמח כמ"ש יצורים, כל יצר היודע לפני רק היא וגלו" . . . בחובוהטשאה
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 מקומה". את ידע והוא דרכה הבין אלקים כל, מעיני ונעלמה תמצאמאיו
 על יודע ואיט שלי, נסתרות פירש*י לי, רזי לי רזי י )צ"ד(ובסנהדרין

 שם(. )עכ"ל מעכבמה

ט.

 דק והתלוי' המתיחסת מיוחדח ליצירה טעד הוא ורגע רגעכל
 בשבילה הטעד ברגע כרוכים ויפעתה כחה כל ויצירה יצידה וכל זחברגע
 היצירות ואת הגטזים העולמות את לאור להוציא מצליחים ואםדוק(נ

 בו המדוייק הרגע את השעש את יפה שכיווט משום זה הריהנעלמות,
 בחברתח טגעת יצירה שום ואין ולהתגלות, להתפתח היצידותהוכשרו

 להתויותה המיועד ברגע ולהתחדש להיבטת יכולה ואינה נימה, כמלאאף
 הוא וכן ישוב". לא לעד תמול כי *ודע י התשובה  בשער הלבבותבת החו- שכתב וכמו . . . עולמית תשלומין אין מאחרין, ואם אחרת. יצירהשל
 וכל ברסהטא", לביש לא בצפרא דלביש *לבושין הקדושי בזוהראומר
 ורגע רגע וכל אימתה. אכשיו לא "ואם שלה ב"עכשיו* היא יפהיצירה
 ולבנות להקים זוכח שאיט וכל משלו. מלא עולם המכיל  עכשיף,הוא
 . . . אותו ויקים יבנח לא שוב - שלו  ב"עכשיו" היצירח את העולם,את
 יש רגע וכל לתקן. ואין השמים מן יורדות כרוכות ורגעיהן היצירותכי
 "עלה ו' פרק והבטחון האמונח בס' ז"ל הרמב"1 כמ"ש ומדרגתו, צורתולו
 אל עלח כי ותאמר וכו', ממדרגה למעלה מדרגה עלה הוא , ההרחאלי
 העלי' שיכפיל תימא והוא אחת, מדרגת אלא איננח כי הרה אלי ועלהה'
 תוספות יש אחר הבא יהי' ובאמת מדריטת לתוספות ש אם פעמיםב'

 עכשל.מעלות.

 ורגע רגע שכל י שביארט כפיהרי
 מסו~

 ולמצוח אחרת לעל" וטעד
 השני ברגע ליצר מחאמז שהוא אף אחד, רגע האדם וכשמחסראחרת,
 היצירה ע*י מתמלא הראשון הרגע מן מההתעלמות שהתהווה ההעוראין
 זת חלק של ועיבודן תיקון אין המוחשי שבמובן וכשם השני. הרגעשל
 הזמן במושג גם ככח מעובד, ובלתי בור שנשאר לחלק מועיל השטחמן
 חת להתקרן יכולח זח מסוים לדגע זה, ידוע לזמן שנועדה יצירהאין

 חפזש. %ל ועת זמן *לכל אכן עולמית.מין ותשלו- חליפין לה שאין . . . מזא ורע אחר, לרגע נקבע שמועדחהיצירה



 וחחייםחמדעלב

 וז% בג"ע, וינ*חהו שנא' עדן, לא שיכנם הראשון לארם הי'ז%
 שתינתן אבינו לאברהם הי' ז% האדם. את ויגרש שנא' משם, שיצא לוהי'
 במצרים אחר מקומות, בשני שימולו, להימול לבניו הי' וזמן מילה מצותלו

 ג'(. קהלת פ' )מר*ר לישראל התורה שת*נתן הי' וז% במרבר.ואחר

 לג"ע. להיכנם ראוי להיות והתעלה התרכז השעח, את כיותארה"ר
 החטא על שיהרה הימם הקב"ה כשביקש מצא העת את הפסירוכאשר
 ... הג"ע את ואיבד השני', השעה של מהיצירה התעלם הרי הורהולא

 עלתה ולא בשתים דור י חדל שאמרו ע"ה המלך שאול אצל גםוכמ"ש
 התש~בה הועילה לא למה הראשונים, והקשו לה ועלתה באחת שאוללו

 1כשאול

 רצון העת את שאול וואיחר הענין העניז יוסבר ביאורם לפיברם
 באמ- והפך התלבט והוא מיריונ תשובה לעשות ןער שהי' הזה הרגעשל

 חטאתי ואמר רור שעשה כמו חטאתי, ומיר תיכף לומר במקום שוטתתלאות
 י*ב4 ג' בראשית ובפ' וילך, בם ה' אף ויחר עה"פ בהעלותך בפ' ספורם)וריז
 תשובה היתה אז כי - "נסכלת" שמואל לו שאמר כמו שאול השכילולו

 ישראל. על ממלכתו יפסיר שלא לו מועילה משמע, תרתי תשובהבזמנה,

 הנכון ברגע והגלומה והעטופה הכרוכה והיצירה הנכון, הרגעוהשחתת
 שיירש הראשון לאדם גרמה היא י הןראים ההפסר*ם לכל גרמה . . .הזה

 לירירת שגרמה והיא טהטיח להיות זכותו לאבר לחזקי' גרמה היאמג"ע,
 לא העגל מעשה אחרי ישראל תשובת ואף . . . העגל מעשה אחריישראל
 מ"מ כדבריך, סלחתי י הקב"ה שאמר ואף המררגה. קלקול את לתקןיכלה
 כל ותפרעו מלאך. לפניך שולח אנבי הנה כמ"ש בררך, עמהם הלךלא

 בל ותפרעו שנא' בסיני, להם שניתנה טובה עצה איברו אר"י.עצת*י
 ותושי/ עצה לי שנא' תורה, אלא עצה תויןעצתי,

 להכנם שיזט התשובה כבר הועילה לא המרגלים חטא אחרוכן
 הטמץ לרגע המתאימה היצירה ואת הנטן הרגע השחתת כי ישראל,לארץ
 הת*קון תצלח', לא "והיא לתיקו4 כבר ניתנה שלא טראה כך כל היתההזה

 לשם שניתן השמ הרגע את לקפח ואין למעוות יועיל לא השני הרגעשל
 אחרת. ועלי'מצוה

 רציתי* לא רצית כאשר רצית לא רציתי .כאשר י הקב"ה שאמרוזט
 ההת- אלא הקבשה מצד וטרונ" קינטור חלילה כאן שאין המובן ז'(. ר')ברכות
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 ואין באלו, אלו הכרוכים זמנים וסדדי בראשית מעשי סדדי מצדנצלות
 חיצירתית חמציאות והכרח דצון את לתקן יכול השני הדגע שלהרצון
 הדאשון. הדגעשל

 ודוש*
 באחת מצוה עחיח אתח אף חבירתש עם נכוית אינה חזו הידמה
 המובן1 פ"א, )סנחדרין לעולם דעח מביא בזממ שלא פסוק הקוראכל חז"לי תתקי"0,וכמ"ש משלי )ילקוט זו על מכפדת זו אין באחתונתחייב

 לאיזו ביטוי מתן שהוא אומדת זאת בזממ, שלא פסוק והקורא להם.בע שנק- ומועדת בזמנם שיתרחשו ומכוונים מסודדים בראשית מעשי סדדיכל
 היצידה דגלי את דוחק כאילו הדיהו הזה לזמן מותאמת בלתי יצירתשהוא

 והשתנות לשידוד גודם והיא דוק41 זו בשעה ולהיוולד להיווצדשצריכה
 כ* לעולם, רעח מביא וממ"3א הבווש4 דצון נגד וזח בראשית,במעשי
 ותיקונו. חעולם לטובת זו בשעת להיוולד הצריכח ביצידה הואפגע

 ליציאת החמישים יום שהי' ובהיות 1 ל"ו כ"ג אמור בפ' דלובספודמ
 ית' הא-ל לעבודת יחד ישראל נעצדו בו אשד תורה מתן יוםמצרים
 היום אותו חוזכר לא בח~דח אמנם "עצדת". )מו"ש ז"ל רבותינוקראוהו
 בעצידתם המושג את ישראל שקלקלו מפני וזה כלל, השםבזה

 עכ"3 חורב, מהר עדיםאת ויתנצ~
 הגיעם עד וחטאו קיפחו חדי חשבתם, 1בח על לעמוד המשיכו ולאתחלה מ~ת- והמכותת המיועדת בחהשגח ישראל בני שמעלו בזההמובן
 חמציאות. את הולם עצרת חשם אין התורח ולדעת עדים", אתל"ויתנצלו

 הוציאו המא וחהשגח ההשראח שם על הזה ליום קראו ז"ל רבותינואמנם
 שם בתודח חוזכר לא דלכן וירדו, קלקלו כי העילאית, הקדושה אתלפועל
 זשבשם החבוי הנעלה ת13 לפועל הוציאו לא כי "עצרת", בשם הזההיום

 בשבת הדעת עץ לאדת*ד לו ח" מותר מאמדמ1 הוא זהומעין
 להחת"ס ת"מ בס' )מובא בוסד שאכלואלא

 זצ*ל"
 והמוסד העמוק חמובן

 חאנהיים יסודימ ומצע חתלבטותנו עוצם כל את והמבהיר המקבהשכל
 הטוב כל את ולחגשים ליצר ~וין יודעים אנו שאין הוא הנ"לשבמאמד
 חזה חשב ליצירת והמיועד חנכון ברגע לע המיועד והגשמיהדוחניי
דוקא.



 1חחייםחםרעלד

 מקוצר - שאט ויש המתד, את ומאחרים ומפגלים מפגרים ואטיש
 לשכזבות*ט העיקרי והטרם שבהליכותט השווח הצד . . . בוסר אוכליםרוח,

 לרגעי--%יעוד4 היצירות אי-התאמת הואותבוסותיט
 שנבראים מלאכים שיש תתר*א איכה ילקוט י צ"8 )חולין שמובאוכמו

 הוא הרי הרגע את ומאחר זוכה 8יט ואם דוקיג ומוגבל קט לרגע שירהלומר
 "אקדפות*י המקודש השיר של פחברו הפחטן של וכביטוי לעולמים, ואסדאבוד
 ונסתהם נסתם הרגע מ כשאלף . . . שעהא חלשא וכד קדושהא בהוןסדירא
 תקלקל שלא דעתך תן לאדה*ר הקב"ה וכפ"ש לעולפים, הועיל ללאתפקידם
 מעשה את ראה ההשד אחריך שיתקן פי אין תקלקל שאם עולפי אתותחריב
 הלזו הרגע כי קהלח4 )מד"ר עותו אשר את לתקן יוכל פי כיהאלקים

 יתקן. ופי ואיך יה" ולא בעולם הי'לא

י.

 הבכור וחיה וגה לו אין ובן מהם אחד ומת יחדו אחים ישבו"כי
 ככה וט' פישראל שמו יפחה ולא המת אחיו שם על יקום תלדאשר
 ייבם יחזור שלא שחלץ לפי *מכאן אחיו בית את יבנה לא אשר לאישיעשה
 עכ*ל. יבנה, לא שוב בנה שלא כיון יבנש לח אשר אלא ב2ח לא אשר כתיבדלא

 התורוק. על ז'ל וברש"י)יבמות

 את בו מעפידה שהתורה הנסיון טדל את לעצפיט 2א וטמירהבה
 - הזרע אחיו, אשת את לייבם החובה שעליוהאיש

 הטבעי ההמשך שהוא
 על לא יהיה לו לא הקצרים, חלדו ביפי היחידה ונחמתו האדם בןשל
 להבליג וכאלם כתרש עצפו את לעשות צריך והוא יקרא!שמו
 הפת, אחיו שם הקמת של פצוה ולקיים היסודיים רגשותיועל

 שאין אף טעמו ולפי רוחו לפי לא הענין שכל יתכןוגם
 וכמה כזו, בהתנדבות אותו פוויב המצוח הרגשת עול אבל לזה אותוכופין
 כשלא אבל זו. מצוח לקים בכדי עצפית." להקרבה המובן האיש הואגדול
 ~יבמה רוצא ואיט וכבודו נפשו על חס והוא רגשותיו על להתגבריוכל
 אוחו ותבזח בפניו תרוק והיא חהליצת סדר את לסדר הוא נאלץאזי
 פשרות כל ללא וציתי קיום לפדרגת לבו את לרומם זכה לא אשרעל

ןחשרים.



לח א1תי 1ירעח1כל

 להשלים חפץ שלא מאחד לבזיון הוא דאוי ז"ל בספודטוכמ"ש
 עכ*ל. בקדושיו לבטת אחיו שהתחיל הבית!בנין

 ומעלת הכלית במוהו והתטצצה להבמח אח-3 הוא שדוצהואף
 הטע4 הרגע את המועד את אחד כי לייבמה, יכול איט שוב - זו דמהמצוח
 הראשון חדגע של ותעודתו תפקי!ץ את ולקיים לבטת יכול השני הרגעואיז
שחלף.

 שממט אכות את אבד דות את לגאול רצה שלא רות שבס'הגואל
 הגדולים האודות ו%ל הנ3ון לרגע וכוון ז3ח בוומ המשיח. מלך ויולדייבנח
 המשיח. מלך דוד ממנו ויצא זה נעלח בדגע שפונים שהיו סד*ששל

 המקדש בונח משח הי' לארץ נ3נסים ואושרן משה היו אלו י אמרוו3ן
 המענח והדגע הכושר שעת ואחרו החמיצו )מדרשם. לעולם חדב ההולא
 ישראל. 3לל של העתיד תלוי חי' בואשד

 ווים דוד הראהו הדודות 3ל  לטביי  ה1ביר אדם תולדות ספדזח
 עלתח 3ך אמר לזה, תקנה תאא לא דבש"ע לפניו אמד שעות, ג' לוחקוקים
 בדקיע, מתנח יש א*ל שנים, אלף א"ל חי, שני 3מח א"ל לפני,במחשבה

 את הביא אדם עשה מה 21 למול יהי' משטתי שנים ע' א"ל הן,א"ל
 אמד ואדם. ומטטדו*ן הקב'ח עליו וחתם מתנח שטד עליו ו3תבהשטד
 שנה ע' במתנה לו נתוטת הללו וזמידות מלכות זו יפיות דבש"עאדם
 מ*ש. בראשית )ילקוס ע3*ל לפניך, מזמר ויה"שיחי'

 מזהיד מוצלוג אחד דגע 3מח עד ובהירא מאלפת דוגמה לפניטהדי
 ואושד טובה דב מעניק האפשדית, היצידה התטצצות בתפישתועקבי
 נעים בהעדד העולם חלילח חי' ודיק עידום ומה ! 3לו העולם %לעילאי
 שאדם טוב, שוהר במדרש ואיתא 3לו! העולם ומן ישראל עם מןישדאל
 ! ! דוד דק וקב"ח לפני זמידות לומר דשות לו ה" לאאחד

 האפשדות מן ואי-ההיעלמות אדה"ד של נפשו שבמסידתהעקביות
 היא היא הגםץ וגיצוץ להט את ולחגדיל להעמיק להרחיב, לאוד,להךציא
 הצפי' חשת הענקית חנחמח את כולו העולם ול3ל לישראלשחקנתח

 בואו 8ן לבוא העתידח הגאולח דבר על י-ח רזי - עטופתהמשולהבת
 118 רגי חדה"ד החמיץ חלילח לו דלוט חלילח ומה בן-דוד. משיהשל



 1ההייםהםדעלו

יג

 לבי"ד האדם בץבע הגדולות היצירות הפסד ועל העולמות אבדןועל
 ולמשפט לדין למרום יעלוהו אבל ב'ו שער לר"י בשע"ת כמבואר מעלהשל

 עכ"ג בשאוג מרום החליפו איךלראצת

 עיקר לידע האדם שצריך ותדע ו השם קידוש במאמר דלוהרמב"ם

 עשיית על ממם נפרעין לו והדומים נבט בן שירבעם והוא הדתמעיקרי
 לי' קם ארם יאמר שלא לו והדומה תבשילין עירובי ביטול ועלהעגלים
 נפרע השחת אבל בעוה"ז אדם בדיני אלא וה יאמר לא מיניהבררבה
 *. ום' הקלות ועל החמורות עלמבנ"א

 שהיה אחד צקר של ביתו פתח על אחת פעם כשעבר דלוהגר"א
 הרשע את לדין יתבעו שלע"ל עליו אמר נכריות, עם במחול זו בשעהיוצא
 ,דיןש הפשט וזוע )כנ"ל( שלו הראשית על הינו מרכבה, מעשה עלהזה

 בשרומתיו על היכולת, על אותו ידים העבירה על שדנין מה וצץ"וחשבוןש

 התאמץ ולא הרמים, הענינים אלה לכל להתעלות בכוצ שהיההטמונים

 זכח.ולא
 רמות וכל הטוב, ו% חרע הן הכל, רשום שבעין ו שלמהובאבן

 על ומרא גדול צער והוא פטירתו, קודם לו שמראין וזה וצורתו,דיוקם
 באונש ביז בשוגג בין היצירות מן וההתעלמותההפסר

 י הבא הדין יום קשה כמה ישמעאל ר' אמר ו טוב שוחרובמדרש
 גיהנם וצירי ממם פניו הופך הקב"ה משנה ולא מקרא בידו שישמי

 וכו/ במרכבה צפית עד המדריטת לכל שואלין וכן וכו' בומתגברין

 שומר והקב"ה מטשטשת, אינה קטנה מחשבה אף קלוש הרהוראף

 ההרהור על לחסר ולחסד, לשבט הדין ביום אח"כ לארם לו ומראההכל

 כמובא למעשדע הטוב ההירחור את והוציא העלה שלא על ולשבטהטוב,

 ומית תשובה למיעבד יכיל ולא בתשובה הרהר אם )בראשיח0בוה"ק

 שהרשע וו טובה מחשבה אבל תשובה, בלא דאזיל על ענשו מקבלבודאי
 לרשע שמכינים עד משם תסור ולא הקב"ה לפני תעלה תשובה לעשותחשב

 מקום עד המחשבה ומתגלגלת עהצל שנקרא בהמרור ממם מקוםההוא



* אותי וירעהשפל
 עלע ופשפיעה אותו ומעוררת בו מתרבקת והיא בגיהנם הרשע וטלשבחו
 הקדוש. המלך מלפני שיומלט רעיון או ברק או מחשבה לך ואין . . .רצון

 לצדיקים מראה הקב"ה לבוא לעתיר אמרין רבנן מארש ויבחלו*יבשו
 לתוכם פנויים ומקומות עדן גן להם מראה לרשעים עושה וכן וכו'גיהנם
 ועשיתם שנתהויבתם אלא ולחברותיכם לכם האלו המקומות לחםואומר
 עדן בגן הפטי מקום ו'4 תהלים )ילקוט גיהנם וירשתם רעיםמעשים
 מקומח. מלא שלא על לבשתו וידרוש ויתבע פניו על לויטפח

 כביכול חוא הרי למעשא מחשבח בין ועומר תלוי הנששרוהאדם
 המקום. בעיניכשחוק

יב.

 היום אותו אלא הקב*ה לפני שחוק אין ע"ב( ג' )ע"ז חז"ל מ"שוזהו
 לשחוק. נעשים הם קל בנסיון לעמוד האומות של היכולת שאין אחרבלבד,
 במדריגת הם בעוח"ז חימים שכל מפני שוחק הוא היום באותו רקודו"ק.

 ימיו שבכל מפני ישרח דרט שאין אף האדם מן לשחוק ואיןהבחירה,
 תשובחא ועשה "קום וחזור" "עמוד של ויכולת בבחינת%א

 ברם ררכו." את והמחפש והמתלבט התועח לאדם ישחק זהומי
 יתחזק כי אף לעולמים עברה חלפח כבר הכושר שעת עת לבואלעתיד
 ולא ויכשל כשיתמוטט גם מה )כנ"", יוכל לא לתקן וירצה בנסיוןויעמוד
 ודו"ק. ית*ש הבורא של לשחוקו הוא ראוי בודאי בניסון לעמודיוכל

 אורייתא משתיא בבית לה ואמר השירים דשיר פסוקא דאפיק מאןכל
 "מחוךש בניך לי עבדי י קמי ואמרח קוב"ה לגבי וסלקא שק חוגרתחיא

 הק'(. זהר פי*א, )סנהדרין משתיא,בבי

 לחתקרבות חנפש וגעטעי להתעוררות הביטוי שהן והזמרחהשירה
 בפעולות ח' ועבודת קדושה מעשי ע"י ומשתלמות מתמלאות כשאיןלהקב"ה
 נגד האדם הוא וחוטא ה', בעיני "שחוק* בגדר נשארות הן הרינעלות
 להתעלותו חמצפה קוט דעת ונגר למעשו4 חיבורה לשם אך לו שנתנהדעתו
 באמצע ופוסק הרגשות והמעורר הנעלמות, יצירותיו המחשת מתוך האדםשל

 הכובש או שנאמר מח על שעבר הנביא דוגמת הוא הרי מולידןשאיט
 ברכות )ירושלמי חז'ל שהמשילו וכמו תתקמ"ח( חסידים ספר )ועי'נבואחו,



 יחחייםחמדעמ

 ודפק שבא מלך של לאתצ1 זזמה א ה למה לתפלה טטלה רסומך כלפ"י
 אדם יהא אלא הפליג, הוא אף שהפליג ומצא המלך יצא מלך של פתחועל

 והוא מצרים יציאת של וקילוסין בתשבחות ומרצהו אליו להקב"המקרב
 עכ"ל. צרכיו לתבוע יש אליו קרוב ובעודו אליו,מתקרב

 עולמות שאיבד על הראשון אדם על מקונן הקב"ה איכה" לו"ויאמר
 הראה והקב*ה עליונה ממרדיגה אדחשר ירד חטאו ע"י לכאורה הריהרבה,
 ארה*ר היה עלול הבטןים כועתיו פי שעל ללמדך ביהמ"ק" "חורבןלו

 ונתגלגל ומשחטא ביהמ"ק, בבחינת יהיה שלבו כזו עילאית למרדיגהלהתרומם
 בלבו שיוקם רוצה הי' שהקבקה ביהמ"ק את החריב כאילו הוא הרילמטה
 אדה"ר.של

 תשא *לא הלאו על הדברות בעשרת יתרו בפ' ז"ל עזראובאבן
 אמר השם כחהטר כי השם, לזכור טעם "והנה לשוא", אלקיך ה' שםאת
 השם" את מכחיש כאילו דברו יקחם לא אם והנה אמת. דברו יהיהכן

 במהות והשגתו שהבטע היט ומפחית, שטרע הוא מכחיש המובן,)עכ"ל(.
 בהתאים אינה שלו המוסריות והתנהגותו נרחבים באמדים היצהאלקות
 מכחיש כאילו הריהו מהשגותיו, והטבעים בבד בד העולים המוסרלערכי
 את מעצמו שולל אלקים, בהתקרבות והמדריגה העליוטת השטתומצמצם
 הרוחניות. דרגתו כל את לשוא והופךההכרה

 בחי' והוא פרטי ענין איזה לחשוב מחשבתו כשיתדבק המחשבהבחינת י פ"" ב' )שער זצ"ל כצואלאוין לר"ח הויים נפש בספרוראיתי
 להאדם עכ"פ מורגשת המחשבה ואז תבינבנ ש-ד-י ונשמות כמ"שנשמה
 טמיר הוא המדהטבה כח כללית מוצא מקור שורש אבל המחשב,עצמו
 עצמו להאדם גם מושג שאיט לגמריונעלם

 בבחינת וזיא תמצ4 מאין -
 )עכ"ל(. הנעלמה הבחינה וזאת נשמתו".שורש

 ואחד אחד כל של נשמתו שור,ט מכיר ווהיה הנביאים מעלת"וזוהי
 שהחדם הנעלמה, היצירה כח לפי היעו נשמתו, שורש לפי מוכיחווהיה
 אושא לכל מוכיח הי' שהנביא ז*ל הגר*א אמר ובן הימנא. פניומסתיר

 ותכונתו. דרכולפי

 האלמות". "מיצירותיו ההתעלמות בעקב להאדם לו שנגרםוההפסד
 שכזדנ לחבדן הארם יתחצהר והאיך אליו הנלוים ולכל לו תויום גדולהתו

 אלא יריעו ולא יזעיקו לא אם אבל אץ פ"א תענית )הל' ז"לוהרמב"ם



לפ י ת ו א וירעה11ל

 עכ*3 וחשרטת דרך ט הרי ום' לט אירע ואטלם ממנחג זח דבדיאמרו
 סביביו %ל הנגרם והצער ההפסד הוא ועמוק גדול מח האדם ויביןולהחי
 בר המוח כל רדל מאמרי לט מבהשרים זה ובהסבר התרשלותו.לרגלי
 הטבע גם כי חלש )סנהדדין מתלמידיו הלכח המונע זח לאוםיקבתע
 מצטחצח הטבע וגם האדם ירידת על וקובל בוכח כואב, מרגישוהעולם
 וד*ל. בירידתו ומזדהם ומתמקמק וטבל האדם בעליתומתעדן

 בראשית במד*רוכמ"ש
 שהאיל~

 שלא בי, תגע אל להנהש צעק
 בהאדם. וירידה בעולמות קלקוליגרום

 חסידא שמעון ר' בשם סימת ר' אמר ! ל*א( )ירמיח בילקוטאיתא
 לע"ל אבל כלום, לו אומרת התאנה אין בשבת תאנים לוקט אדםבעוח*ז
 אבל נדזה אשתו עם ומשכהט הולך בעוח*ז היא, שבת וווומרת צטחתהיא
 )עם*ל~י היא נדה לו ואומרת זועקת האבןלע"ל

 ויזכך יעלה והוא מעלח של בקדושה האדם לכשיתקדש לע"ל אכןכי
 ה' באור תזרח הדוממה האבן גם הפורח העוף גם הטבע גאון הדר כלאת
 העש" של בקדושתם הטבעיחע בקדושח ולפגם לפגע בדיח שום תהיןולא

 קדושת חלילח ומחלל מגשת אחד כל יבהל וממילא כבור אומרשכולו
 האבנים. ועל  העצים על גם שתשכוןהשכינה

 וה" ורגליו ידיו וקצצו השרת מלאכי ירדו חנש כשהנהשאחז"ל
 שמקודם כידוע ח'(. כ' בראשית )מד"ר סופו ועד העולם מסוף הולךקולו
 ענשו ובשעת אדם במדריגת הנחשחיה

 ביזוו~
 הזיבולא עד והשפילוהו

 המחלחלת והאדסיות הבהמות הזוהמא לסמל ונעשח וקלון, דראח שלבתרייהא
 נשמע שקולו עד איום בקול וצווה כזו איומח בנפילח הנחש הרגישוהרגש
 סופו. ועד  העולםמסוף

 בכהו שיש הנעלמות היצירות כל של העלבון האדם והכיר ידעולא
 מסוף הולך קולו ווהי' ובודאי בודאי, מתרשל והוא ולהאירןלהולידן
 סופו. ועדהעולם

 העולם מסוף הולך מטפו יוצאת נשמתו כאשר המת שקולווורז"ל
 שקודם ז'ל! הגר"א מאמר ומתכוין ח'( שמות מד"ר כ/ )יומא סופוועד

 להיות יכול שהי' ומח שחיסר העולמות כל לפניו לו מראין האדםפטירת
 צועק הוא מוגבל בלתי גדול וצער כאב ומתוך מזח, גדול צער לךואין

 הוא תדיב נצחי, וכאב צעקח הוא כי סופו עד העולם כל וממלאתצעקות



 1חחייםחפדעט
 הקודש שניצוץ מקום עד בקודש ולעלות ולהשתכלל להתי"טב לגשתהאדם
 מחיל הולך אם כי עומד האדם ישאר נא ואל מגיע. בקרבו והלוחשהבוער
 הנביאים במדרגות וגם קדשו. במקום ולהתקיים ולקום לעלות חיל,אל

 ונסוגו. יכלו שלא ויש מעלתם, ברום ונשארו והתעלו יש, כזה.מצינו
 עמדי. עמוד פה ואתה י נאמר הנביאים אדון מרע4העל

 עזר לאיש שילוח הנבואה מדרגות תחלת י מ4ח פ' שני חלקבמו4נ
 רעים, מקהל חשוב קהל כהצלת גדול, טוב למעשח ויזרזחו שיגעהאלקי
 לזה מעצמו וימצא רבים. אנשים על טוב השפיע או גדול, חשוב הצילאו
 הענין זה אליו ילוה אשר והאיש ה', רוח תיקרא וזאת לעשות, ומביאמניע
 ממשה נבדל לא הכח זח שכמו ודע וכף. ח' רוח עליו שצלחה עליויאמר
 ולמנוע המצרי את להרוג התעורר ולזה האנשים לגדר שהשיגו מאתרבט
 והגיעו וברחו פחדו שאחרי עד בו הבח זח ומחוזק הנצים משניהרשע
 מהסירו בעצמו משל לא העול מן מטמה ראה כאשר ירא גר והואלמדין
 זה כמו דוד אל נלוה וכן ויושיען, משה ויקם כמש4כ לסובלו, יכולולא
 אל אלקים רוח ותצלח בו שכתוב כמו המשחה בשמן שנמשח אחרהכח
 עכ4ל. וט/ ומעלה חהוא מהיוםדוד

 תפקידנו זהו - לעולם פוסקת והבלתי התמידית וההתקדמותהנהיה
 מנת חלקי, ~יטי בתורתך", חלקט *ותן בתפלהי מש*א וזההרוחני.
 מק~טים. מלווה בתורה השתלמות ע*י תתוקן לו שניתט הנעלמותהיצירות

 )איכה ונשובה ונחקורה דרכנו *נחפשה חכתובי שאמר מהונבין
 בנפשו לעורר האדם יתאמץ שקודם הסברטי ל8י הוא בזה המובןג(.
 ואח"כ שהפסידה, שכמעט נעלמה יצירה אותה של וקיומה חויתהאת
 הראשונה, המדרגה אל נתיב לו ולברא . . . ולעודדה להיטיבה האיךיחקר
 והגבוה. הנכץ לרגע מיטטט' העכערער דער צו צוריקשלטגן~זיך

 לגרים רמז הללו בארות כי שפ" ויש חפרו. אשר חבארותוכל
 שהן הבארות כמו האמונה לקבלת קלים הם כי אברהם, בימישנתגיירו
 חפירח הכתוב יכנח באמונה הסתום הלב ופתיחת המים, לקבלתקלות
 תולדות(. פ' התורה על בחיי רבט )עיעוכו'

 מאומות היחידים נשמות הם שהגרים אומרים, דל ההם החפץובשם
 הנשמות והם לקבל, וסרבו מיאנו שכולם אף התורח לקבל שהשתוקקוהעולם
 לנפ- מרגוע יתט ולא שרשן אל וכוספות וטדדות בודדות האלוהיחידות

 או. והשתוקקו שיצרו למה שיתחברו עדשם
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 בליטכער דוד ר' הטזשצ מורט מאת באירי ששמעתי מהונזכרתי
 כשם הי"ה ימ"ש הארורים הנאצים ע,י השם קרוש על שנהרגזצ"ל,
 בחיים % שהתנוצצה חגבוה' שהרגע הארם אצל כו ענים* מחייב"שהלל
 בעוה"בא ואחריו בעוחקז עמרו ימי כל על אותו יוריבבתקופות

ינ

 יתברר בהם קטעים משם ללקט ראיתי במו"נ הרמבשם ס'ומהקרמת
 תכליתם . . . ידועים ההם העצומות תאשוב והלא י וזה"ל הענין.ויאוזק

 . . יום שנהשבט עד האמת לט יוציץ פעם אבל 3ן. לא לאחד.השהריתם
 למח קרוב חשוך בליל שנשוב עד וחמנהגים הטבעים יעלימוהו כןואחר
 חזק בליל והוא פעם אהר פעם הברק עליו שיבריק כמו ונהי' בתחלחשוייט
 כאלו עד ביניהם הפרש במעט הברק לו שיברק מי יש והנההחשך
 מררגת היא ואת כיום אצ% הלילה וישוב יסור לא תריר בשרהוא
 כי בו ונאמר . עמדי עמור פח ואתה לו נאמר אשר הנביאיםגדול
 מדרגת והיא רב, הפרהן לברק ברק בין לו שיהי' מי ויש פניו. אחרקרן
 שנא' מי מררגת והיא כלו בלילה אהת פעם לו שיבריק מי ומהם הנביאים.רוב
 ש רבים הפרשים לבריקח בריקה בין שיהי' מי ומהם יספו. ולא ויתנבאובהם

 כיוצא או זך טהור בגשם אבל בברק בו חשכו שיאיר יגיע שלא מי וישמעטים.
 ההוא חאור השפי% הלילח, במחשכי יאירו אשר וזולתם האבנים מןבו

 ההרב להט הוא כאילו ויעלם יציז אבל תריר, איט ג"כ עליו יזריח אשרהקטן
 לא אשר אמנם השלמים, מדרטת יתחלפו הענינים אלו וכפיהמתהפכת,

 נאמר אשר והם יגששג בלילח הם אבל אחד יום אפילו כלל אורראו
 עם כולו האמת מהם ונעלם יתהלכו*, בחשיכה יביט ולא ירעו ,לאבהם
 בשחקים. ההו בהיר אור ראו לא ועתח בהם שנאמר כמו הרשתו,אוזק
עכ"ג

 ביז גירולי ימי במוטך לאזות שזכיתי מחזות על להעיר הגבראני
 רם2גלוו2ח בימי השכינו4 של ותפארתה תקפה בימי והרר, עוז בימיהחכמים
 הישיבח בני ביהמ*ד, ואובשי התורח תופשי אלפי על וזיוה אורהבכל

 דור ומנהיג", חתורה כבוד 9צוי מוקפים שלחטת על בצהתאיושבים
 להמליך רק חיו ותכליתו מטרהו שכל וחמוסר, חתורה זיו השפוף עטוףדעונ
 ובוראים יצירות יום בכל מחדשים דור הארץ, על שמים מלכותאת



 1ההייםהטדעסב

 טקרים התלמוד, בים צוללים מעשה, ואנשי על" בני דור רבות,נפשות
 ומענדים לפנינה פנינה ומצרפים וחורזים וסודות" הנפש פניניבעמקי
 בתשוקת- הסולדות לנשמותיהם כעדי-תפארת מעשי-ענק הטובים מעשיהםאת

 למעשח. מצורפות תמיד היו הזכות מחשבותיהם וכל חי לא-לעולמים
 ובשם תמו ספו עליון קדושי מוריהם, על הישיבה בני אלהכל
 עדן בא חלקם אשרי ליוצרם, נשמותיהם החזירו שפתותיהם עלשפים
 עליט. יגןזכותם

 הספורט פי' וט". בלבבך אשר את לדעת לנסותך עטתך"למען
 תה" שבדין מלאך כל שידע בדי לפועל יוצא שבלבבך מה שיהי'ז"לי

 לנמצא כראוי לטוב הפועלת ידיעתו עליך ותהי השרת, ממלאכי יותרמעלתך
 עכאילבפועל,

 אם כי כבים, אינם לבו ניצוצי כל אשר האדם הוא מאושרכי
 מפלאכי הוא גדול ובוח מעשים. והופכים מתגדלים ומתחממיםהולכים
 ורומזים השמים מן לו שמבריקים והאדם לנסיוטת נתונים שאינםהשרת
 בנסיון עומד והוא למדורת-מעשים לבו ניצוצות את ויעלה שיתלהבלו

 ממלאך. הוא גדול הרי מחשבותיו אתומנשם
 אשר להפריש תשית .כאשר י החמישי שער תם לרביט הישרבספר

 ואין הוללות השוסה חכמת כי תדע חמשכיל לחכמת השוטה חכמתבין
 עכ"ל. ית/ הא-ל רצון והוא פרי לה ויש ומוסר שכל המשכיל וחכמת פרילח

 התעלותו בכל האדם של הרוחטים הישיניו שבכל ווא השי"ת רצוןכי
 זכח כך תהי' שההשכלח והמעשה. ההבנה בין מחיצה תהי' לאההשכלתית
 וכמו ה"לידה", תה" ל"דעת* ותיכף מעשח. תוליד ההכרח שמןואמתית
 ורוח הפסק ואין והסהטכיל השכל והידוע, היודע הוא אחד הקב"האצל
 פרי. לעשות תכליתח התורח שחכמת להשכיל האדם יתלמד כןבזמן,

 יצחק ר' דרשו ועוד אהי', אשר אהי' עה"פ שמות בפ' ז'לוברמב"ן
 הווג אני ועכשיו שהייתי, אני להם אמור למשה, הקב"ה לו אמראמר,
 כי יצחק, ר' דעת וביאר אהי'. פעמים נ' באן כתב לכך לע"ל, הואאני

 וצבא הליפות אין כי בויהש בבורא כלו חתעתיד העובר שהזפןבעבור
 מורה אחד בשם הימנים כל בו יקרא לפיכך כלום מימיו  יברו ולאומו
 עכ'ג המציחת.חיוב
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 ע"י לאחדים ולמזגם הזמנים את לקדב האדם יכול דשמיאבטיעתא
 הטובה מחשבתו אצילות את מדבק שהאדם ובמדה למעשש המחשבהקידוב

 שכל והנבואה, השלמה החכמה לדדגת מתקדב הדיהולעש"
 כודי

 בהתמדת
 בנצא. וההסתכלות האלקיות לההתעודדות סמוך המעשית והמציאותהפעולה

 והחשך והאור והזכש האמיתית ההשכלח דרגת את חאדם ישיגטדם
 מושכל בבחינת שהן חויות אצלו קיימות הרי - בנ8שו בעדבוביאמשמשים

 ולראות להסתכל בכחו אין המאפילה החומדיות בתוקף . . . ושלישישני
 מחשבותיו את ומיד תיכף לגשם והעוז האומץ לו הוין המאידהבאספקלדיא
 שתהיינה ההכדח מן והבדקותיו הופעותיו כל אז לבשמתעלה ברםהטובות,
 .למעשים

יד.

 ל"א( )ידמי' יחדיו' ויולדת "הדה הנביאי ידמף לנו ניבאוע"ז
 כל ללא בש8ע כ"כ תהי' מעל ה' בדכת לבא שלעתיד היאוההבטהה
 כהבדכה מאד, מועט זמן יהי' והלידה ההדיון שבין טבעחם גשמייםעיכובים
 כמ"ש החסשנ קודם כמימרא דגע ומושפעת ומצדת וסמוכה מצוי'שהיתה

 בכבלי הואטו ולא הוגבלו ולא אדבעה. וירדו שנים למטה עלובסנהדדיןי
 וההסוסים הספקות חמחשבדע בספירות לע"ל גם יקתים בזה כיוצאהזמן.

 תהי' המחשבה זכות כליל, העלמו לפהשל המחשבה הוצאת אתהמהמיצים
 התמהמהות. כל ללא תיאצל הממשית שמציאותה ואדידה איתנהכ"כ

 שכל חז'ל עליו שאמדו עוזיאל, בן יונתן של מדרגתו היתהוזו
 וכל אמתית בלתי מציאות שכל והמובן נשדף. מיד באויד ה8ודחעוף

 קדושתו אמת בלהט לדגע אף ולעמד להתקיים יכלה לא כנה לאמחשבה
 פ"וק. ח"א טוב שם ובפי' )במו"נ ולאבדון לטמיון תומ"י ירדה היולדהוברגע

 התעלו תודג מתן בשעת ישראל בני ודדגת מעלת היתהוזו
 לנשמע קודם נעשא ואמדו ההווה של לאין-סופיות הזמן, מקצבתלמעלה
 ומכידים יודעים זה בדגע המלד המעשה מן י המובן השדת. מלאכי דזשהוא
 אמרו ונשמע ונעשת כאחד. הם וכדוכים . . . הזה הרגע של חמחשבהאת

 ושמו אחד ה' כי לדעת הגיעו והשכלה ההשגח תמצית עד כי כאחד,באמת
'אאד.



 1חחייםחפרעמד
 מי החכם ואמר הנפשי חשבון שער ה~בות בחובת מ"שוזהו

 המובחר כשהאדם הוא והמבווור עצמו. את תיקן כבר לפניו המותשקרם
 רוחנית בקפיצה ומגיע הרגיל המושכלות סרך מהלך שיבושו עלהמדלג
 הנצורים החהם הם חבריאה כל שתכלית והזך האחרון העקרי למושכלעזה

 ומתנהג לפניו" המות את "מקרם וחוא המות, אחר בעיקרהמתחילים
 והבן. עצמג את תיקן שבבר הוא סימן הרי והמעשה המחשבחבטהרת

 תומיך 1 וברוט"י ל*ס. )רברים חסידיך לאיש ת1וריך תומיך אמרוללוי
 תימרים 8ח1 לרש*י ל" מנא ולכאורח, מרבר. הוא שכינה כלפיואוריך
 הכתוב שהרי בקרשג הלשון שיעי לרש"י הי' קשח כי ז"ל הגר"אבשם
 וכאן תומים, השא"כ מקורם אורים ל'( כ"ה ~מות ותומים אוריםקוראם
 למח י ע*ס )יומא הו"ל ררשת ידועה אולם ואוריך'. "תומיך הוא,נהפוך
 את שמשלימין תומים דבריהם, את שמאירים אורים 1 ותומים אוריםשמן

 מיצור עמח המשל אחר המוכן הנמשל בבחינת ותומים אורים והנחרבריהן.
 עומר שהאדם שע*י חמשל דל וכמאמרם תמים, ונעשח בוריו עלהענין
 תורה. רבריעל

 משל לו להקרים מהראוי מסובך ענין להבין שזקוקים בשעהוהנח
 והמסרה, העיקר שהוא חנמשל יובן וממע ללב יותר הקרוב אחרמענין
 כשקרני או ורק חיצונית להארח שזקוק אלא ובמחשבה, בזמן קודםוהוא
 זהרו בכל האחרון זח אוא מתגלח הנמשל לתוך חוררים המשל שלהאור
 מחומר בקרוץ שייך ז8 כל אבל לגלותם. שצריכים מסובכים עניניםכסבע
 עד ונשגב נאצל ענין בכוונת להתעמק לו וא"א ובהיר זך שכלושאין

 אצלו הקב"ח בלפי סהטא*כ והגשמהם, המחישים הסהטל בגררישילבישוהו
 למשל, זקוק החינו המושגים, ובכל ובזמן במחשבח מוקרם הנמשלהוא

 שכינא כלפי ש"מ להמשל קודם חנמשל החוריך תומיך הכתוב שאמרומכיון
 רל. דבריו תוכן ע"כ פדבר.הכתוב

 במלח לכרתניא אתא למאי תמלח 1 ע"א כשאבמנחות
 יכ~

 יכול
 י%ל קאמר הכי עולא בר רבח אמר תבוטע, מאי וכו', במלח ת"לתבונהו
 וברש"י בינה, כטעם בו יחש י%ל אשי רב אמר ו%'. בטיס כתבןיתבונמ
 עכ"ג בארם. כבינח טעם נותנת 1שם

 זקוקים אע אם האמוראים. ~ורות רורפ מין בח וראה באועתה
 להמשיל עלי% באדם, פועלת היא איך הבינח ענין לחבין ולרוגמאלמשל
 טעם עתן שהמלח יודעים שהכל וכמו החים, מן לקוח ענין לאיזה זהאת



סה א1תי 1ידעהשכל

 הרבר כן מלח14 מבלי תפל ,היאכל מאכל, מיני בכל גם וכן לשבחבבשר
 שהיא הבינה ענין להבין המשל הסו והמלח באדם, טעם מתנת היאבבינה
הנמשל.

 טעם המתנת הבינה ענין את שכלם בזוך ביותר הבימ חז"לואולם
 מתנת שהבינה כמו ר"לו במלת הבשר מליחת על הקישו ומממבאדם
 לתת המלח צריך כן עליו. מעיד שהחוש מוחשי דבר שזהו באדםטעם
 הנמשל י ולחהפך נמשל, לדידן סהמל הוי לרידהו מה והנה בבשר.טעם
 והדברים זצ"ל(. קאצנעלענבויגען שאול ר' )מהטען ייחשב למשל לנושלהם
עמוקים.

 המחשבה אחדות היא ביותר העילאית שהדרגא הנ"ל, בכלהמכוון
 מן למעלה שהיא ופעילות התהוות והשה", עיכוב פירוד, כל ללאוהמעשה
 אומר שהוא ית"ש בהבורא נדבק שחאדם זו ובמדה והמקום. הזמןגדרי

 והב4 בראשית. עושה ומקפם גוזרועושה,

ש.

 והמזהירים המרהיבים דבריו הם לבו להגיון וכנחמה צריוכנטפי
 מלך, ה' מלך, ה' וו"ל זצוק"ל, וו4ל4זשינער חיים מוה"ר החסיר הגאוןשל
 העבר כי הסדר בהיפוך ועתיד, עבר הוווג בקרא נקט ועד. לעולם ימלוךה'
 בזה ואמר ועתיד. הווה עבר, למינקט הף ויותר מההווה בזמן קודםהויו
 אין אשר העליונים העולמות השתלשלות סדר עפ"י נקט קרא הךכי

 מראשית אחת", בהוי' "מלכות הנה רע, יטרך לא ככתוב שמה מבואלהרע
 אמנם "הו"". בתואר שמה מלכותו כימ ולזה ולעולננ עתה ועדהבריאה
 סיני הר על שעמדו בעת וכן אדה"ר שחטא בטרם הנה הלזה, העשףבעולם
 אולם הלזה בעולם גם מלכותו כבור וניכר גלוי הף אז זוהמתןשפסקה
 הגם אנחמ וגם ה', מאחרי סרו הקרמונים העמים כל כי ער הרעבהתגבר

 מסכימים בעושה מעשימ אין זה כל עם משלה, בכל מלכותו כי ירעטכי
 בתפלת מבקשים אמ ולזה בתוכמ, הנאחז הרע לסיבת הכל והואליריעתנה

 בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ויעשו וכו' פהדך תן ובכןר"הי
 4ידיעתנו" כפי שנעשה והרצון*, לפניך שהשלטן אלקימ ה' שידעמ כמושלם,
 בזמן כי "עבר4, בתואר הויו בעוה"ז מלכותו כימ ולזה .מעשינו",ולא



 1ההייםהםדעמו

 נגלה הי' סיני הר על אבותיע שעמרו ובשעה אדה"ר חטא בטרםהעבר
 הי' לו כי מעולם, נתקן לא  עור הטבע הרע במקור שלם מלטתו,כבור
 לעתיד ורק תבל פני על עוד להתגבר להרע מקום ה" לא שובנתקן
 כעשן טלה והרשעה וכל, מכל הטבעי הרע שיבוער נקוה אזי קץ לעתאיה"ש
 לעולם ימלוך ה' אמר ולזה שמש גם מלכותו כבוד יתפשט ואזתכלה,
 דעת(. יתוסף רביעי מאמר הכוזריבס' )ועיי הוים רוח בס' עכ"ל שמונ גם מלכותו כבוד יתפשט לעתיד כיועה

 אלו אומר, הגלילי יוסי רבי י בשלח במכילתא מש"א למ יוארובזה
 בהן שולטות ולשון אומה ה" לא וער לעולם מלך ר' הים על ישראלאמרו
 והדברים עכ"ל, לב4נ לעתיר וער,  לעולם ימלוך ה' אמרו אלאלעולם,
עתיקים,

 ערבית של גאולה לתפלה, גאולה הסומך זה הבא  עולם בן"איזהו
 מפני וכי *י"ל י ז"ל יונה רביע ופ" ע"ב(. רף )ברכות ערבית שללתפלה
 מורי ך14מר עוה"ב?* בן שיהי' כ"כ שכר לו יש לתפלה גאולהשסומך
 מצרים גאולת כשמזכיר מפני אחר, טעם נר"ו מורי אמר ועור וכו',הרב

 צרכיו, מממ שמבקש כיון בתפלה בה' שבוטח מראה הוא מירומתפלל
 רבה שמות באלה נראה וכן כלום, ממנו יבקש לא בו בוטח שאיעשמי
 עמהם עושה שהי' והנפלאית הנסים ישראל כשראו להם שאומר באבפ'

 גאולה אותה עכשיו שמזכיר וכיון וכו/ בו בטחו  עולם של  כטבעו שלאהבורא
 שיענא בו בוטח הוא שגם נמצא מיר ומתפלל והצילם בה' אבותיפשבטחו
 ומתפלל הטןלה מזכיר ומפנ*ז בו,  1במיו  ביבור ישראל שעשה כמואותו,
 עוא*ב. להיי בסיבתו זוכה ולפיכך והאמונה, היראה עיקר והבטחוןמיר,
 לתפלה גאולה הסומך כל הירושלמיי בשם שם ברש"י ועיקעכ"",
 המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא מלך של לשהבו רומה הואלמה
 ומרצהו אליו להקבשה מקרב אדם יהא אלא הפליג, הוא אף הפליג,ומצא

 לתבוע אליו קרוב ובעורו אליו, מתקרב והוא יצי"מ של וקילוסיןבתשבחות
 עכ"ל.צרכיו,

 מת- רוחניות תשוקה ש גבוה ורגש הכרה שכשעלרת השי"תמרצון
 למעשונ ומיד תיבף ולסמכה להסכימה אע מחתיבים הרי בע ומתחוללנוצץ



מ אותי וירעחשפל

נ

 אם ירושלים בטת אתכם "חשבעתי י חכ' וטאמר מה לבארואמרתי
 ה'4 ג' השירים )שיר שתחפץ" ער האהבה את תעוררו ואםתעירו

 דבקות וחפץ. ודבקות חשק בין מחלק האהבה פ' חכמה ראשיתבס'
 עלה וכעשר שאוהב, אהבה של קטנח נקודה שטצרת היצירה התחלתהוא

 לייי בא הוא אזי ובאיבריו ובעורקיו בנפשו וגהושה מרובה במרההאהבה
 אז וגדלה האהבה, כחפץ לעשותו שממהר החפץ על שמורה הואחפץ,

 הדרך על לו שעומדים המפריעים כל שמפלק ער כחה ועצמההאהבה
 מעשא אצל התורה שכתבה מה לזה וסימן לה הנאהב רבר להשיגשמכוון
 ולא בבתבם, נפשו חשקה בני שכם יעקב, בת בדינה נפשו ותדבקשכם
 יעקב. בבת *חפץ8 כי *לעשות" הנעראחר

 אל ברברו והקב*ה והפעולה, המעשים על מורה "חפץ" המונחהרי
 ותתעורר תתטצץ אם המובןי תעוררו*. ואם תעירו "אם י אומר ישראלכנסת
 ותתעורר ותחזור ותדעך ואהבתו--י-ה, העזה התשוקה הגנוזה, היצירהבכם
 פיוסים מיני ובכל בשבועה %קשכם והנני לפניכם ומתרפס מתחנן אניאזי

 שהאהבח עד שתחפץ8, *עד %ם דמי תתט ואל תנוחו שאלושיהולים,
 צדיקים אצל ומציט מעשה... - חפץ ותהפוך תתגשם הזאתהנפלאה

 שהתנוצצה המצוה והגשמת קיום לשם ובשבועה עצמית בכפ"שהשתמשו
 שטו' המצוה, את לקיים ונשבעין וכו', ונשבע קפץ בעז אצל כגוןבקרבם,
 ג'4 )תמורה וכו' ואקיימהנשבעתי

 עד האהבה את תעוררו ואם תעירו אם י ז"ל ברמב*ן איתאוכן
 לעורר האדם בכח ה" לא אם כי הפועל*, אל הכח מן *שתצא ער ישתחפץ

 משביעים היו ולא השמים מן אותו מעוררים היו לא ולהגשימו הרעיוןאת
 וחבטחון(. האמונה בס' )עי' שתחפץ עדאוחו

 ולא "ארוסה" בגרר ימי' כל חכמתו הרי מעשה מן חכמהוהמרחק
 תני פסחיפי במס' ז"ל המהרש*א כמ"ש נפשה בתי אל שהכניסהנשואה",

 כי לפניה ארוסחו בועל כאלו הארץ עם לפני בתורה העוסק כל חייאר'
 היא הרי לישראל נתינתה ובתחלת מקומות בכמה לאשה נמשלהחתורה

 שאיט הארץ עם וא"כ *כאשח*, לו שנעשית שלמרה אחר ער*כארוסה*
 עכשל. וכו'. בפניו העוסק ות'ח כארוסה לו נשארת הריהילומד



 1חחייםחםרעמח

 אתח מטתל כשהוא בחכמתו ולהתפאר לומד לחשב האדם יטעח"ואל
 בה מתעמק והוח החיצונים, בטוני' ומתפאד שש והוא חוצוהע כלבראש
 ה~א אין בדם והלאה. ממט והמעשה ינחל, וכבוד יתקרי שחכם מטרה לשםדק
 . . . בכחיאעט המתפאר ספדים טשא כחמור דק והוא וכלל, כללחכם
 חלדוהע והקמת הפראה לשם אלי' הזדווג לא כי חחכמח, בעל כזה אישואין
 )בפי' עטלה* בחוך כנקודח שוחשמת , האב"ע וכמאמד מהחכמג מבחוץוהון
 אל יגיע לא הסובב והעטל העטלח, כמרכז עכ"ל. בהקדמוק. התורהעל

המדכז.
 והי' הדרכים על מכוסח ושלג מאופל הי' הלילה י זצ"ל אדמו"דוכמשל

 כלום מקומו הרחיק ולא שנסע ונמצא הלילה כל אחד העטל על סובבהעגלה
 אחד. מקום על סבב אלא הלאח הלך שלאיען

 של דמותו לצייר שהתאוח הצייר לאותו דומוג הדבר למהמשל
 חיעת הרדת ולכל והאובדים המיואשים פניו ארשת לכל לדעת עצמומאבד
 וברגע לדעת, עצמו איבוד לשם הנהר לתוך עצמו את הפיל זה, ברגענפשו

 להציל כחו שארית שר לטמיון ירד מעט ועוד נפש עד מים שבאוהרגישו
 ופרפורו הסבל עמק עד המצייר ההגיע ובכן חנהר. מן ונמלט עצמואת

 המות שעדי עד הגיע רק הוא 5ש תחומה? היורד הטובע שלוגסיסתו
 וחניקתה הנשמה והדלון הנפש אפיסת את להרגיש פנימח המותובשער
 והאדשת למטרה, במכחלו יקלע ולא יחטא הפעם שגם וכמובן הרגיש,לא

 האלקי הניצוץ את המויחית שכזח לאדם לו ואוי בציורג תיגלה לאוהזעוה
 השכינונ רגלי את דוחק והואשבקרבו

טז.

 הפרק בא הדברים פותח .ואני י נ"א פ' שלישי חלק מו"נחרמב-ם
 קצתם כולם ואנשיו בהיכלו, הוא המלך כי ואומר, לך שגמשלהובמשל
 שאחוריו מי מהם במדינה אשד ואלו למדינה, חוץ וקצתם המדינהאנשי
 אל ללכת שרוצה מי ומהם אחרת, בדרך פניו ומגמת המלך ביתאל
 שעד אלא לפניו, ולעמוד בהיכלו לבקר ומבקש אליו, ומגמתו המלךבית

 המצות. לסף הרמב-ן ובהקדמות עה-א שער הלבבות הובת*(



מפ א1תי 1ידעחש1ל

 מי מחם חבית, אל לבוא הרוצים מן כלל, הבית חומת פני ראח לאהיום
 בשער ש2כנס מי ומהם השער, למצוא מבקש סביבו סתהלך והוא אליושהגיע
 עם והוא הבית, תוך אל שנכנס ער שהגיע מי ומהם בפרוזרור, הולךוההו
 חמלך יראח הבית תוך אל בהגיעו ולא המלך בית שהוא אחד במקוםהמלך
 השתרלות שישתדל מבלי לו א"א הבית אל הגיעו אחר אבל עמו ירבראו

 רבר ישמע או מקרוב או מרחוק ויראט המלך לפני יעמד הוזאחרת,
 דטל עמו ידבר אוהמלך

 ההגיון ובמלאכת חלמודיות בחכמות שתתעסק עוד כל שאהה בניודע
 חמעטל צד על דןשל כמ"ש השער, לבקש הבית" סביב המתהלכים מכתאת

 עכ"ל. וכו", מבחוץ זומא בן"עריץ
 בחכמח ומטיילים ממט בחוץ ימיחם כל המתהלכים אנשים ישנםאכן

 את לחציג ומתחצפים ומתימרים "אמתית', ולא עמהם "חיצוניות"שהוא
 ודוק. שקר. הח המלך, פני כרואיעצמם

 )קהלת בעלי" תחי' "חחכמה ו'(. )משלי את" אחותי לחכמה"אסר
 חדבוקח היא האמתית שחחכמח שכהנתם מאמרים כאלה ועוד י"2(ז'

 ורק אחד, בטף ונשואח טשא אחד, בשר והם ממש, גופו בתוךוהמזוגה
 ורושק. בעלי'. את מחי' כווחכמה

 הרונח בחוץ חכמות הפ' על זצ'ל מוויל2א הגר4א שפי' מהוראיתי
 תתןברחובות

 קולו~
 אמרי' בעיר שערים בפתחי תקרא הומיות בראש

 קול ארבעי שהן לשנים נחלק הרבור וכן וז"ל; כ'(. א' )משליחאמר
 ק% רק הקול את שומעין אין מרחוק והחט לב', נחלק והקולריבור,
 נשמע ט קצת ובקרוב "רינה4, נקרא וזה הקול, ניכר ואיט לבדהברה
 והוא לב', נתלק ג"כ והדבור כלל, דיבור נשמע איט עריץ אבל.הקול",
 אין מ"מ הדבור ששומעין השף קצת שרחוק והייט עקריאה","ריבור"
 עמו, מרבר חוא אליו וכשיתקרב המדבר אל שיבא קוראים רק ~בריכול
 הרנה רק שומעין אינן מרחוק עדיץ העומרין לאוחו בחוץ4 שה"חכמותוזח

 תקרא הומיות ובראהט קולח", "תתן אז לרחוב כשנתקרב"ברחובות",
 ןביא וכה אמרי' תאמר א אשר נתקרב וכאשר בעיר, שעריםבפתחי

 ירד שכבר מתדמח וחוא החכמח מן מעט שקנח שחאדםוהענין
 קול ששומע לאדם דומא הרידר ממט, רחוקה היא ובאמת תמציתה,לעומק

 אחכמש את סופג איט נרבק ואיט נדבר ו(ויט ברור, דיבור בלי הברה,בלי
 דולדות. משגרת ואינח בזו, חכמה חיאועקרה



 וחחייםחםדענ
 תחא לא הקב"ה אמר לוי בר חנן א"ד ועקרה עקר בך יהי'לא
 עקב4 פ' המדרש )עכ"ל פידות ועושה עולה תהא אלא עקרה,תפלתך

 )כמו נהפך ואינו האלקות בהכרת בתפלתו ומתרגש מתעוררכשהאדם
 הדמב"םשכתב

 לעי"
 וכלל. כלל היא מעולה ולא התפלה היא שעקדה הוא סימןמעשים לידי ומדוממתו פועלת תפלתו ואין אחר לאיש

 וכף. משתיו וביץ המלך בפת-בג יתגאל לא אשר לבו על דניאלוישם י דניאל על זיל בשה סעד" רביע בפי' שמצאתי מה לבארוראיתי
 לבבכם על אלה דברי את ושמתם כם"ש הלב, בכוו2ת ק"ש קוראשה"
 חץ. א' דניאל)עכ"ל,

 מלכות ועול פרישות מצות לקיים והתחכם השכיל שדניאל בדבריו,חמובן
 ביותר אליו וקורץ יד ה" עוה"ז ותענוגי שהגירוי ובזמן במקום דוקאשמים
 . . . האודבת הטומאה מן והיבדלת פרישות במצות ונתקדש נתגברוהוא
 דברי שמכל לד', בתפלתו יעטוף כי עני ולכל יר"ש לכל ולימוד לקחומזה
 ומתאימים, 2אים מעשים ומיד תיבף יתהוו לד' השופך נפשו ושיחההודי'

 מתמשכת ברגע שבו ירגיש במצוותיו קדשע אשר לד' ומודהוכשמברך
 ווידוי תשובה רגשי בו כשמתעודרים כן וכמו ממש. בפועל ד' קדושתעליו
 יהפכם אלא לבו ברגשי משתעשע דדכים פדשת על עומד ישאר 2אאל

 כנ"גמעשה

 לעירובין חז*ל אמדו בפה למוציאיהם למוצאיחם", הם חחם"כי
 הפועג אל הבח מן תשובה הרהורי כל את שיוציאנ"ד4

 בעטרח עח"פ ג' חשירים בשיר המדרש את להבין יש זהובחסבר
 א"ל יוסי, בר' אלעזר ר' את רשב"י שאל יוחנו, א"ר י אמו לושעטרה
 האיך? א*ל %, א*ל אמו, לו שעטרה בעטרח מחו מאביך ששמעתאפשר
 שתה קורא והה מדאי יותר מחבבח והי' יחידח בת לו שהיתה למלךא"ל
 שקרא עד מחבבה זז ולא אחותי, אותי שקרא עד מחבבה זז ולאבתי,
 ה8"ד בתי, וקראן לישרחל חקב"ה מדאי יותר מחבב הי' כך אמי,אותח
 ול~ומי עמי אלי הקשיבו שש' אמי, שקר% עד מחבבן זז ולארעיתי, אחותי לי פתחי שטף אחותי, שקראן עד מחבבן זז ולא וראי, בתשמעי
 באתי לא אילו השמר ראשו על ונשקו רשב"י עמד כתיב. "ולאמי"האזיע,
 עכ"ג דיק הזה הטעם מפיך לשמעאלא



נא א1תי 1ירעחשכל

 כמו רשב"י של העצומה התפעלות לנו טהאית שכלט ד~ת לפיאמש
 עלי' בני מיחידי ורשב*י כאן. כמוס ונשגב גדול סוד ברם קצת,גחמה
 באתי *אלו באמרתו כ84 לט הניח העליונים בעולמות המשוטטשבזמט
 עם קדושת בטיב מאד ועמוק דק לעיון מקום דיי", זה דבר אלא'לשמוע
 האימרה לט תבואר האמתית החכמה בסוד עיוננו ושיטת המשך ולפיישראג
 ודעת. טעם בטובהנ"ל

 מחתא. ובהדא בבת-אחת המבקשא לאדם מתגלית החכמה איוכי
 וכמה כמה אחרי אלא לדורשי" החרה טובח כל את משפיעה היאאין

 טהור זך, בח המתאהב של נפשו כוסף את תמצא כי והי' ובדיקות.בחיטת
 מתכנסת היא אז רק בנפשו ולהשכינח לקלטה בתשוקתו הוא איתן כיו4ומתי,

 ונצחי. ואמתי שלם יחוד עמה המיחד האדם אלומתמסרת
 הפדטי לאדם הכרחיות הן כנ'ל, ולחכמה לקדושה התקרבודרגות

 עם הוא לחד והתמזטתו קוב*ה של ההתקרבות דרגות היו אלוומעין
 רר*לע הרשב"י. של התפעלותו על כעת והנתפלאאומתו-ישראל.

יז.

 שחףיר לו, יקח אחרת אם עה*פ צ*ט משפטים בפ' ביה"קוראיתי
 צאט עם עבר ופעם צאנה את רועמ שה" פשוט לרועה והמשילה החכמהאת
 ויפי' שרה קטנה ופרצה סדק דרד האצר כותל מתוך לו והבריק המלך חצרדרד
 מקומו על עומד נשאר ותשוקה הלום-געגועים פנימה. מכבודה המלד בתשל

 מס- שמישהו המלך בת וכשהרגישה צאנה אל פנח ולא שעה ולאכנציב-עופרת,
 זמן כעבור מוצח. במקום והסתתרה התחמקה חיש בלבו אותה וחומד בהתכל

 ומת- תוהה עומד הרועה את ומצאה והציצה החרכים ע"י שוב המלך בתהופיעה
 בת- במקומו והוא שוב מצאתו  יום-יומיים  וביבור התעלמה. שוב כמקודם,געגע
 ~ית והכניסתו המלכה בת רחמי נכמרו והבוערת, העזה ואהבתושוקתו

 עזוג אדוקוג כמה לדעת טכחה בחיטת בדיקות וכמה כמה ואחריפלטיט~
 לנצח. אהבתח כנפי תחת ותניסחו ותקרבחו אל" אהבו וגדולהנשגבה

 המתאהבים בני-האדם, עם החכמה של הנחגתה היא הנ'לכמשל
אל".



 1חחייפחפרענב

 הארם של לבו לוח על תהלכנה כי העליונה והחכמה הגטזותהיצירות
 הרעים, יצריו על ומשתרר ונאבק נלחם והוא בהן, ומתרבק מתלהטוהוא
 שנית לפניו מופיעה החכמה אזי החכמה, לסהטכן בלבו טהור מקוםומפנה
 והוא לעולם, יעזבנה ולא ירפנה לא המזוכך הארם והוא והררה, זיוהבכל
 קליפה שום חכמתו לבין ביט ואין מצחותה, וצח מחכמתה חכםנעשה
 כבור אומר וטלו האמתית החכמה באור מאירים פניו ואור מחיצה,או

 והליכותיה מעשיו בכל טובושכל
 ואין פועג נעשה והכח מעשית הרוח-חכמה אור, נעשההניצוץ

 המת- מיצירותיו אחת אף מקפח חכם סהטכיל צדיק, למדרגת שמגיעהארם
 עולמות, ש*י לו יש וצדיק צדיק כל אחז*ל יש אוהבי ולהנחיל בקרבוטצצות
 שמאיר ממש יש מצי1מת רגע בן הופכת בו מתטצצת אהבה שכלוהמובן
 בכל נפשך8, ובכל גה, ה' את *הוהבת החז"לי וכמש*א פביביה כלעל
 ב'(. )411תח% מררש עכ*ל בך* שברא ונפשנפש

 שהוציא לאחר ואף השלם, החכם של ביצירותיו וקפאון עמירהואין
 חדש מניע שוב הופכים המעשים אלה במעשים, עולם לאוריצירותיו
 הניצוץ פרי המעשה אין-פופיות. חדשות יצירות ולהבהיק ולהבליטלהעמיק
 של וכבי1מר שקרמו, מזה גרול מעשה להוליר בכרי חדש ניצוץהופך

 הינו לקבל; ושוב  להשפיע - רצוא א'( )יחזקאל ושוב* *רצוא עה*פהרמח*ל
 הולכים בראשית ומעשה חרש, כח שוב נעשה והפועל פועל נעשההכח

 נצחים. לנצחומתחדשים
 בד- יופי בר' לר*א רשב*י שהביע הגרול לפור נא נשובהומזה

 כנ*לי לשמוע. באתי לא אילו הנמרציםבריו
 בנ*י ובשנתקרבו "בת*, במעלת לבנ*י השי*ת אהבת היתהשמתחלה

 האהבה התגברות פפקה ולא *אחות4, וקראם אותם אימץ והשםבתשוקתם
 הבת י הנ"ל הפברט וכפי "אמי4. הקב*ה שקראם ער מעלה מעלהועלתה
 המפוגלה "אם*, לררגת ועלתה הפכה והטמירה הגטזה היצירה שלתולרתה
 ושוב ולהשפיע לקבל ושוב, רצוצ חדשות, ויצירות חלרות ללרתוהעלולה
 והאהבה החכמה של הפוד וזהו . . . במהלכם יעמרו ולא ייגעו ולא . .לקבל

 הר8ונ רשב*י, של באמרתו המבוטאת והמובחרההעילאית

 נפשך ובכל לבבך בכל וכו' בקולו ושמעת אלקיך ה' עד ושבת*וטעם
 רוד בן משיח אין שאמרו למה להם ירמוז כי גרול, פור בו ישולפי*ר



נג א1תי 1ידעחש1ל

 ל'(, )נצבים הרמב"ן עכ"ל בו", דברתי וכבר שבגוף הנשמות שיכלו עדבא
 תמצאנת לא הגנוזות היצירות חצר שכל עד לבא תוכל לא המחלטתשהגאולה י הוא הק' הרמב"ן בדברי המובן ו~אר לעיין רשות לי שניתן כמהול8ענ"ד

 הר*ל, עולם, לאור מופיעות מעשיות ביצירות תיקונןאת

 בפועל והגיע כחותיו כל לאור הוציא ש~א זצ"ל הגר"א עלואומרים
 שהשיגמת

 בשכ~
 והתקדשו ראה וכוא ממרומים. לו ש~ענק

 "8שב לקחם צריך מדרגתו לפי ואחד אחד וכל למתעצל, סליחהואיו
 האמתי! המשכיל ואשריתשיבם",

-יש4'4-



 נ8רק

 המאורות.שקיעת
 האין כהוגן בהם משהמשים כשאין האדם שבאש %1שדוטתהכחות

 בטף שמחלחל ארסי ליסוד הופכים הם הרי לפחגל אותםמוציאים
 ומחני- טבלו הוצמדי והטף וגילויו הופעתו את דור,ם השכל ומעטע.האדם
 ההתנק- ופחד דכאת חחתמרדות, שאימת כבית-סוחר נעשה האדם וכלקו,
 חלבבות הובת בס' וכמש*כ 1 כאלח לורים ערך ומה המיד. בו שודריםשות
 הטוב מכיר ולא משכיל שאיפ האדם על הטובה שומדוב הבהינהישער
 יהרת ויכיד גדולו בעת שלמים והכרתו שכלו ה" שאם ילדותו, בעתוהרע
 בעצמו ויראה ואיותם תנעתם ומחידותם, עצמם בהנהיגם - עליובנשא
 עכ*ג והיטף. הדאגח מן מת ה" זה כלבחיפוך

 הנטו- העדיפת ההרגשות של השכל, של צערו הוא מאד וכבד גדולכי
 ההומריות עם אהת בכפיפח ליור הנאלצות . . האדם בלב עמוק עמוקעות
 ותתעלל תתנכל עוד זו גסה וחומדיות - ויש שמר", על הקופאתהגסח

 . . . ודרוסח עלובח זוית קרן אל אותה ודוחפת האלקית חעדינהבמהשבח
 על מצהא לעת האדם את המענים הטחם ודגש הטקב, הצער הואוגדול
 עולם. של מ~ו המלך, בת של כבודחהשפלת

 ולנ- לעונשים האדם הוא צפוי עוד כי הו(4 גדול כי הצער דקולא
 לפתח במקום ממדומים. לו שטתנים הטוב ובשכל בדעת חתעמרו עלקמה

 ועל וטמטמם. סילפם חחניקם, הוא ולשפרם, לחעלותם והשכל, הדעתגנזי
 חמות לסם חגמזה חמחגה לו נעשית זומת שלא זח ועל לדין, יחבע הואזח

 אשה בתי בכלוכרקב

 ההכמה כי ונאמד י המעשח יהוד בשער הלבבות הובת בעלוכמש"כ
 מנתיבתה בה וכשנוטים מדווע לכל רפואה תהי' דרכה על אותהכשמנהיגים

 עכ"ל. לאש1, התורח נמשלח וע"כ ארוכח, ולא רפואה לו שאין כולל מדוהתה"

 א'(. איכת )מד*ר תפקידן מבקשין הכל חונא א*ר אבלות4 צית4דדכי
 צורתו לשכלול ומשתוקק מבקש דוו,צ, הדומם אפילו שבעולם, נמצא שכלר*ל

נד



נח א1תי 1ידעה,*כל

 אם ואבל. עצוב הריהו שכלולו את משיג איט ואם המלאה. האפשרות עדותכנו
 שהוא וכמה כמה אחת על אלקים בצלם ושנברא מדבר חי בצומח, כך,בדומם
 המלאוג קומתו וזיקוף להתפתחותו זוכה אינו אם ואבל עלובמתכא,

 אעלה לא כי וגו' מלאך לפניך ,ושלחתי 1 כתיב ל"ג תשא כיבפ'
 לפרש ו*ל הרמב"ן שהאריך בדרך', אכלך פן אתה עורף קשה עם כיבקרבך,
 מלים אי-א% אי רק באן להביא הנני ואני יעו"ש. עמוקים, עניניםולבאר
 אעלה לא כי ריצוי דרך ,ויאמר 1 וזה"ל הנ"ל. לרעיון וחיזוק סעד לשםספורות
 השם ,והנה 1 מדבריו ועוד ערפך'. בקשה בדרך אכלך פן "לטובתך',בקרבך
 וכו', רחמים בדרך ואמר חזר שהתאבלו ראה וכאשר רחמים, מלארחמן
 עכ"ל. בקרבם'. אעלה לא לטובתם כ* להם לאמרוצוה

 תבתן שלא רצה שלא ז'ל הרמב4ן פי' השחיתך, אבה לא י עקבובפ'
 ממט משחת שתהי' רצה לא האמת וע'ד וכו/ כטעם האדץ אתותרשו
 עכ"ל. תשא4. כי בסדר הענין זה רמזתי וכבר עמך, הגדול שמו יההשלא

 וכליתיך" בקרבך אחד רגע 1 וזה"ל שם, ז"ל הספורט פירש זהוכעין
 אמנם "והיא וכליתיך4, בקרבך אעלה לא כי שאמרתי מח על מתאבליםאתם
 אותך אכלה בקרבך אעלה שאם לכם"טוב

- 
  עודזן קשה עם בהיותך

 רוחנית בהכנה לשלימות מוכן היותך עם מורים קול לשמוע פונהבלתי
 לעונש ראוי תה" שלא לך, אעשה מה ואדעה וט,. סיני הר במעמדקטי'
 - גדול"כ"כ

 9הצי* עונש יהה בתוככם שוכן בהיותי כי בדרך, אכלך פן
 עכ'ג גדול. יותרתיכם

 כל העונש ואין לאדם % שמוטב התג הנ"ל בדברים העמוקהמובן
 מוקף כשהיא אור, ללא אפלה במחשכים, נמצא כשהוא - כשיחטא נוראכך

 משיחטא וזשוך... הטוב נטול-הברת והוא ועמעומי-שקיעוג עכרערפלי
 סביביו. על זורח גדול ואור השחר,ונוגה

 האדם, של בגופו חתלתים חגדולים המאורות הם והשכלהנשמה
 מעשים ולהפכם הגנוזים נפשו ניצוצות כל והעלאת זיכוך לשם לוושניהש
 ונעשה אור על אור מוסיף הריהו במצוות ושוקד מתגבר וכשהאדםטובים.
 ומקדיר מכהה הריהו והוטא טפל וכשהאדם המאורות. יוצר שלשותפו
 השם. בצור כמורד כמזהה ונעשח ושכלו, נשמתו זיואת

 חענש ולא בחושך חטחו את שיעשה עליו בכר כשיצרו לאדם %ונוח
 לפע- - הימט שניטלת . . . הוא החדם של שלטובתו הענין וזהו כך.כל



 1חחייםחםדענו
 החוטא, כי ודעוה כהה באור חטאו לשעת נעזב והוא השכל הארת -מים
 ירוד נעשה והחוטא ומכופל, כפול ענשו הרי ובהיר גרול באורוהוא
 נשא. לשונשחת

 ורחמי הטובות מן ג"כ שה" המקדש, בית של החורבן עניןוזה
 המלך, של בפלטיט במקדש החטא כי ולרווחתט. לתיקונט שחישבה'

 וטרא. גדול חטא הרא - המקדש מן ועולה הבוקע הגרול והטר הזיומול -
 הקב"ה עשה ומה לגמרק יותר  עומדים הייט ולא כלי' גזירת עליטרה נגז- ח*ו הי' הרי קיים, הי' וביהמ"ק שוטת בעבירות שטופיםוכשנעשיט

 את ותדעיך וחאפיל  עמעם וקלקולט?  עוותט אימת ולרכך להקלבכרי
 עד למעלה וגנזו האור את סלק - המקדש הכית הוא - הפנסשלהבת
 ולטובת כ"כ, לטראים נהשבים חטאיט אין גלותט ובמחשכי למועהחזון
 מאלי' וומ והתעלותט הזדכטתט יום בא עד האור ה' כיבה עמטקיום
 ודו"ק. לעולמים. יאיר ציון על חדש ואור הגטזה השלהבת עולהתהי'

 במעשה ראה חח8 א"ר 1 ראה מה טוב. כי האור את אלקיםוירא
 ועד העולם מסוף עולה שאורו ראה אמר אבא ר' אותה וגנזהרשעים
 העולם רשעי ממט ייהנו שלא לגנזו הוא טוכ וכיסופו,

 הקבשה מתנהג בה, ויושבי לתבל ביחס גם כן כי לישראל, רקוילח )מד"ר"
 האור של כחו את והגביל והתאים הרבג וכסבלטתו הטוליםברחפיו
 עומק בכל כ"כ ויתבלטו ייראו לא הרשעים שמעשי בכדי והאפילוהראשוו
  עוותם. ואיומה טראת כמה כך כל יביט לא שבעצמם ורשעותם,ירידתם
 הרשעים הרי ביותר היא אפשרית האלקות והכרת יגדל שהאור במדהכי
 ונחנים בו ולמרד לקנטר ועושים ומתבינים קונם את יודעים בבחינהיהיו
 האור את גנז ברחמיו והקב"ה . . יותר להרשיע בכדי הגרל חורא

 חפץ וילח הוא ורחמן טוב כי איומה כ"כ תה" לא שההשחתת בכדיהגדול
 וחי/ מדרכיו בשובו אם כי הרשעבמות

 והוא אני אין אומרת השכינחכי
 לדור יטלין - הפושע הרשע -

 האדם על ה' רחמי אך ויסולק, ייענש 'שהאדם הי הדין ומן אחדבמדור
 מקומי אל ראשובה אלך י ט"0 פ' ת' )בהח4ע כמשה"כ מסתלקת,והשכינח

 ע*כ. ח4חררני* להם בצר פני ובק8י יאשמו אשרעד
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נ

 שטת וכמה כמה שהיו אף גמודה בכל" סדום אנשי נענשו זהומטעם
 אנשי הנ"ל. הטעם מפני כטהם, ומושחתות רעות שהיו שעה בשתההעולם
 הגדול, ישור הגדולה הקדושה במקום ישראל בארץ וחטאו עיוותוסדום
 באור וחר% נמדדו מעשיהם וכל האלקי. הטוב והשפעת זוהר-החסדבמקום

 וחטא, פשע כתם כל והמגלה המבליטה המאירההאספקלריא

 כי "ודע ווה"לי פ"ש י"ט וירא בפ' ז"ל הרמב"ן שכתב מהוראה
 סובלת ואינה ה', נחלת מכלל היא כי ישראל, ארז למעלת ה" סדוםמשפט
 וקאה הקדומה, חועבתם מפני %לו הטי את תקיא וכאשר חועבות,אנשי
 והוש- והארז השמים עלי' וששמו ולבריות, לשמים דעים שהיו הזה העםאת
 ולא מאד וחטאים רעים ב14מות יש כי וכף. לעולם רפואה בלא הארזחתת
 עכ"ל. הא. היכל שם כי הכל הי' הזאת הארז למעלת אבל ככה בהםעשה

 ואפקד הארז ותטמא עה"פ כ"ה, י"ח אחרי בפ' ז"ל הוא ביארוכן
 לכל האדונים ואדוני האלקים אלקי הוא הנכבד השם "והנה עלי'יעוונה
 לא לשמו, מיוחדת ה' נחלת היא היישוב אמצעות ישראל ארז אבלהעולם
 המיוחד לעמו אותה בהנחילו ומושל ושוטר קציו המלאכים מן עלי'נתן
 ו%ן חארץ כל לי כי העמים מכל סטלה לי והייתם וז"ש שהביו, זרעשמו

 לשמו להיות המצית וברובי העריות בקדושת בארצו היושב העם קדושוהנה
 תסבל ולא אותה, מטמא כל תקיא הנכבד ה' נחלת שהיא הארז והנהוכו'.
 לארץ בחוצה האלקים אלקי ית' הנכבד השם והנח וט', עדיות ומגליםע"ז

 משפט את ידעו ולא שנאמר תהו וכר. ה' נחלת שהיא ישראל ארזואלקי
 יודעים אינם באשר אותם ממיתים הוא האריות, את בם וישלח הארזאלקי
 את בעבדם בארצם עונשים היו ל4 הטתיים והנה האר* אלקי משפטאת

 כמעשיהם שם ועשו השם בארץ ובבואם האריות את בהם לשלחאלהיהם
 יעקב מצות היא תו וט/ אותם המסיתים האדיות בהם שלחהדאשונים
 הנכד אלחי את הסירו י לארץ ביאתם בשעת עשו אשר ולכל לביתו ע"חאביט
 בדרך רחל שמתה עלילות נתכמ לבדו לו והשם והטהרו, בתוככםאשד

 שנתעבדה ונראה לארץ בחוצה מתח לא בזכותה כי באדז, בואהבתחלת
 וכר. כלל באדז בה נגע ולא בשכם בואם בקודםמבנימין



 וחחייםחםרענח
 הזכיר והפרשה המוזהרים מן היו בלבד כנען ארץ אנשי לאוהנח

 שתם תקיא ולא האלה התועבות בכל עושים הם גם שהיו מצרים ארץבמעשה
 למעלת טלו הענין אבל טייהם, את הטים הארצות שאר ולא מצריםארץ
 עכ"ל. וקדושתה".הארץ

 יכלנו וכלה יגרשט גרש כי החשך, את לסבדל יוכל האור איןואכן
 והחכמה, הקדושה אור ואין . . . אפסעד

 הודרת ששלהבתו פנס מעין שהוא -
 את ולראות ולסבול לעמד יכול - האדם של נפשו בתי גנזי כל אתומאירה
 ובמצב יש ברם המחגברת. החומריות ובזוהמת הזדונים בתעלוליוהאדם
 תודעך פנס-הקדושה שלהבת השכל, אור מהאדם יפרח פרח ה' ברחמישמה

 בעצמו האדם יכיר ולא הנוראה בשפלותו האדם עוד ייראה ולאותעומעם
 מהאדם ניטל ולטובתו ובטונה המקום. נגד מרידתו גדולת כמה ידעולא
 התכרת ההבחנח כח לו יהי' שלא בכדי וטעמו שכלו מאור העליונההדעת
 נקרא כשהוא והמתקה חסד צד מתהווה ממילא ווחי הזדוני, חטאועוצם
לדין.

 הגדולים ברחמיו - מדעיך והשי*ת יש אכןכי
 את ומעמעם -

 ודו"ק. האדם. של ורווחתו לטובתו שבאדם פנס-השכלאור
 העליון השכל נגד ובהעזה מלאה בהכרה לחטוא מתרגל כווהאדםכי

 מוטב א"כ ... הזדוני החטא בזוהמת ושוקע יורד והאדם ומוסר-כליות,לב מרדות- כל בלי הקדוש כל את ברגליו דש והוא כחיתר, לו נעשה החטאחרי
 הברורה. ההברה ממטשתוסר

 וכתריהם מעדיים נשללו העגל, מעשא שאחר לישראל הי' זהומעין
 וטובתם - השרת מלאכי של מזו גבוהה לדרגה בחגיעם מקודם להםשניתט
 אותך4. לעטש שלאלטובתך - עדיך ,הורד ז*לז הספורט וכמשיכ תקומוג חלילה להם היתהלא - ועטד4_%-ה מוכתרים דרגת לפי חלילה נידונים היו לו כיולקיומם.

 יחטא שלא לטובתו ג"כ היתה מח-עדן הראשון אדם שלוגירושו
 בטרוניא ובא התקלס חלילה שהקב*ה לחשב לט וחס מלך. שלבפלטיט

 החטא עבור ולדכאן להשפילו בכדי עדן מגן אותו בגירושו אדה"רעל
 האדם את להציל היתה זה במעשה ית"ש הבורא מגמת להפך,שחטמנ
 בכדי שלהבת-הפנס את והדעיך עמעם וכנ"לי כלי/ עונש הימטולמטע
 הראשון כאדם המה ברית, עברו כאדם והמה החטא. בערך ולהמעיטלהקטין

 אותו ודנתי צוויי על ועבר וציוויתיו גן-עדז לתוך הכנסתיו אדה"רמח
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 ישראל לארץ הכנסתים בניו אף אי3ה, עליו וקוננתי ובגירושין,בשילוחין
 עליהם וקוננתי ובגירושין בשילוחין אותם דנתי הצווי, על ועברווציוויתים

 י"ט4 בראשית )מד"ראי3ה
 האדם, את "ויגרש 3"אי במד"ר ג"3 מתבטא הנ"ל שלובהמשך

 המקדש*. בית חורבן לוהראה

 עדן מ% הגירוש בין שייכות איזו הדבר, קצת מוקשהלכאורה
 ברם, 1. ביהם"ק בחורבן לאדה"ר לו היא נאמה ואיזו המקדש, ביתלחורבן
 הי' מבנ"י הש3ינה וסילוק ההכרה שהסרת 1"ל הרמב"ן כפי' הסברנולפי

 במובן הרי . . . הגמורה הכלי' אף חרון חלילה עליהם יישפך שלאלטובתם
 גדולים ראמים של דוגמא לו והראה אדה"ר את גם הקב"ה ניחםזה

 והגירוש ביהמ"ק חורבן גם כעונש. נראה שלכאורה במעשההצפונים
 הפחות לכל יה" לא הבלתי-נמח שחטאם ישראל לטובת היא ישראלמארו

 וד"ג רחמים, מתוךהעדן מגן- מגרשך הריני אדה"ר אתה גם הקדושה בארץ המלך שלבפלטינו

 במדת בראו "3שבראו אלקים* ה' .וישלחהו בראשיתיובילקוט
 שטרדת הרי ע3"ל. הרחמים*, במדת טרדו ו3טרדו הרחמים, ובמדתחדין

 ה'. רחמי מתוך לו באה וגירושו העדן מ%אדה"ר
 שלח )מד*ר אכזרי כאילו הדיד "מדת שעושין לרשעים להם אויוזש"א

 עמהם שמתנהג בזה בני"א על וחסדו ה' רחמי ערך מ3ירים אין י"ז4פ'
 מדא היא הדין מדת באמת אבל ותועלתם. טובתם למען הרחמיםבמדת
 לקבלה 3הים הרשעים שעיני גדול ואורעליונה

נ

 מה פנים. בושת בו שהי' מפני ישראל מ~י 3ל עם אחז. נמנהולבן
 בורח הי' לקטרגו בא הנביא שהי' בשעה מוצא את בו? הי' פניםבושת
 טומאש במקום שורה ש3ינה שאין טומאח במקום פניו ו3ובש טומאהלמקום
 סנהדרין( )ירושלמי בפניו ויתבייש הנביא יבוא שלא משהי הפניופירש
 יהא שלא מהש3ינה שברח מה טוב ולאות לצדקה לו משנחשב משמעהרי
 י'4 תהלים )ילקוט בבושה הרשעים את מעניש והקב"ה המלך, בפניחוטא



 וחחייםחםדעם
 ולבגה חמה גלגל על בדין יושב הקב"ח ויום יום בכל לויא"ר

 לט מקטריגין הבריות אומרים הם מח להם להאיר לצאת מבקשיןשאין
 ז'4 ל"א ויקרא )מד"ר לנו משתחויןהבריות

 האור, זיו את לקבל המקולקלת פנימיותם בעקב ביכלתם איןהרשעים
 חטאם. עוצם כל את ומבליט המגלח האור שפעת הוא ולדראונםולהפסדם

 מבול של בדורו כשנסתכל השר את גנז שהקב"ה תרומה( )מד"ר מש"אוזהו
 בא )מד'ר בחושך הרשעים את מכסח הקב'ח אמרו וכן הפלגה, שלובדורו
 ישתמשו שלא ובעיקר עונש בתור להם היא השר מניעת ילקוט("ד,
 הרע. בעשית ויותר יותר ולחתחכם ולהעצים להגדיל הזה האורבכח

 והמש- הרתת ובלהות ימיט של הטכחי העולם שזוזזועי מאדויתכן
 האור שאף זה בגלל הם פניט על והעוברים המתקיפים האיומיםברים

 הוא גדול זה אור אף הבריאח ימי מששת לנו השאיר שהשי"תהמוקטן
 . . . תקופתט של והמשתולל החוטא לדורמדי

 הראמים מדת מהפכין שהם לרשעים להם אוי חז"ל שמ"אונבין
 עד והו~ים מתמעטים כ"כ שהדורות החט ע"ג4 פ' ויצא )מד"ר הדיןלמרת
 נפשם אין המיעוט זח גם הגדולים האורות והקטנת המעטת לאחראפי'
 שהיא הרחמים מדת עושים הם ירידח, אחר ירידה והיא לקבל,סובלת
 ודוחים אותה "מהפכים' הם עליונח, מדה שהיא הדין ממדת למטחמדה
 למדח אותח ועושים זה, אור גם מלקבל נפשם נשחת כבר כי להגנזאתח

 והבהעליוסה,
 מאירה האם מוקדן אלכסנדר את ששאל מלך אותו שלוכשאלתו

 להאיר השמש תבוש לא הכי לשאול אנו גם יכולים ז בארצכם החמהלכם
 יגעים והדברים ? הקדושים מליוני ואפר הדם שטופת ארצנו כדור פניאת

 וכי י כבר הורוט ברם ומחני* מצריב כעשן ועיניט פניט, עלומטפחים
 והרבה תרומוק )מד"ר כמש"א בראשית, סדרי ישתנו שקלקלו שוטיםבשביל
 להגנז ראויין והי' בהן להשתמש ראוי הי' ולא בעולם הקב"ה בראבריות
 ובזהב בארזים להשתמש ראוי הי' לא וכן הקב"ה. כבוד מפני נגנזוולא
 ביהמ'* ובשביל המשכן בשביל נבראוולמה
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יח.

 ישראל על לבא שעתירה בפורעטת ראה 1 ראה מח צפור. בן בלקוירא
 )מד"ר לעולם רעה מביאין שעיניהן סומין, שיהיו לרשעים נוח שונאיו,מכל
 והודידני הייוזי שלמעלן רם* *ער ארם* ומן בלק ינחני ארם מן ד"אבלק(.
 חמלך את הניח ליסטין דאה המלך עם שמהלך למי משל מכבודי,בלק
 עמו שטי"לת שתו עם לך המלך אשל המלך אצל כשחזר הלסטים, עםוטייל
 כב- קוסם להיות והזר הקודש, לרוח נזקק בלעם כך עמי. שתלך לךשא"א
 וחורירני דייתי .דם צווח לפיכך הקוסם, בעור בן בלעם ואת שנא'תחלה,
 עכ"3בלק".

 אמתית והשראח כושר שעת לו שהיתה חרגיש בעצמו בלעם אכןכי
 והת- חזרככות דגעי לו והיו וצחותה, זכותח בכל הנבואה ררגתלהשגת
 האמת בהזון במוחו ונגע הרעה נפשו תכונת שהתגבר וכמעטטצצות
 אמיתית נבואח דדגת ולהשיג להיטהד היכולת כל לו וניתנההאלקית,
 כן נביא. להם ח" שלא פה פתחון העולם לאומות להם יה" שלאבכרי
 חד3דעת

 ואח"כ ההוא בלילח חשם אליו בא ישראל לכבוד אבל י דלוברמב"ן
 ש-ר-י, למחזת עלח ובסוף עמו, ודבד המלאך בדחוית עינים לגילויזכה
 המתנח לו שנתט סיבח שאיזו שיהי' מח יה" ולכבודם. ישדאל בעבודוהכל

 העליונח בהחכמח להתדבק יכול הי' אבל העליונה ההשגה שלהנשגבה
 ומתעלה עולה והי' המגונה טבעו על וימשול נפשו בקניןולקנותה
 יקד מכל יקד אשד העליון האור את איבד אבל לעולם, נביא נשארוהי'
 לשאול ונפל וידד הי' דם *נביא*. ולא *קוסם" ונשאר כסף בעדונמכד

 בחרב, הרגו הקוסם בעור בן בלעם ואת לוי הבתוב קורא וכןתחתיות.

 הרמב"ן. לשון הוא בן - השם. בנביא יד שישלחו חלילה נביא הי' אילוכי

 והכדתו יכלתו כושד בכל השתמש שלא הנוראה1 הירירח לו גרםומי
 ולהעלותונ נפשו לתקן בו שהתטצצההנשגבה

 ויעזוב לבו', שם "לא ואשר עבריו את הניס ח' רבר אתהירא
 רבר את הירא ב"עז יתחו בתרטם ופי' בשרדנ מקנהו ואת עבריואת
 דה' לפתגמיא לב" שוי רלא ובלעם דח' מפתגמיא דחיל דהוה איובח'

 עכ"ל. בחקלא, גיתי וית עברי יתושבק
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 התעלה עולם, של מ%ו המלך עם לטהל קט לדגע שזכה בלעםובכן

 התאהדות התאחד לא ~הוו, מלבו הי' זה כל אבל וכו', ראה שדיומהזות
 עמד לא ע"כ היממ, פרודה נשארה והיא העליונח, החכמה עםאמתית
 הבהמיות הח14ות בקדבו והתעוררו כשהתרתהו הלסטים, לו וכשקרץבנסיוה

 ונקלע הולך הי' ושוב בלסטים. ונתדבק המלך את עזב להתגבר, הי' יטללא
 התאוה. דגלי תחת ונדרס שדוד נופל ו%סופו מראים, בעיטיםומיטלטל
 הדגעים לאותם השתוקק אף והשתוקק בשפלותו, ההכיד בלעם ידעוידע

 העכור. טבעו עומס תחת קודס ונשאד אלי' לשוב הי' יכול לא אבלגחוע ההש- זיכתהו בה הטהודה, הנבואה הדגשת של זואד-י-ה, עטופיהעדינים
 התמצצות רק זו קדיאה גם אבל "הטאתי", קדיאת התפדצה ומפיו -ויש

 נקדאג הוא - אמתית תשובה ותשוקת גמורה הבנעה מתוך ולאהיתה,
 שאין ויודע עדום, רשע שהי' הטאתי, ה' מלאך אל בלעםקויאמד

 רשות אין הטאתי ואומד שהוטא מי שכל תשובה אלא הפודעניותבפני
 דגש זו דגע על בו התמצץ בודאי כ'(. במדרש )שם בו ליגעלמלאך
 דעת יודע ערום וה" בו, פוגע המלאך הי' זאת לולי כי ותשובה,הרטה
 כ"ה( פ' אליהו דבי )בתנא כדאיתא גבוהות, להשטת גם מוכשר הי'עליון
 המשיך שלא כיוו אבל ע"ה דבימ ממשה יותר בהכמתו מעולה הי'שבלעם

 ערום", "רשע נשאר אמתית תשובה של קודש לאש ללבותה זובההשוצצות
 ההטא באשפת התגלגל ונטיותיו, בתטנתו במציאותה ורשע בהשטתיו,ערום

 התשובה והתטצצות המחשבה ברק כל זכיותיו, כל הדי לרעותוההסתה
 פמר וע"ז טלו, העולם %ל ואוי ודע לו, ואוי רע לזדומת, לוטזפט
 כי הגדול, האוד את ורואים ויודעים מבינים הי שלא סומי4 שהיומוטב
 מחזותיו עם אהת בכפיפח ולהיות להתקיים יכול האמת דסיר ואיןומתעוע - זדוני שקר באור מקשטו והיא החטא את מעמיק עוד והבנתםאורם
 חשוקות חדורות תוכן ובתוך נבואה מהזות הן שכביכול - הרשע בלעםשל

 הוא גלוי-עינים הוא כי אף עינים', גלוי קמפל המובן וזהו גסות.בהמיות
 , , דשל, הקלע לכף נפילה היא כזו ואילהמפל

ד,

 עשא מח רהקתנו, שאתח לע"ל פה פתהוו לאומשה הקב"ה הניהלא
 לאו"ח העמיד כך לישראג ונביאים והכמים מלכים שהעמיד כשםהקב"הו
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 בנה זה לנבוכדנצר, עשה וכן הארץ, כל ועל ישראל על מלך שלמההעמיד
 אעלה ואמר וגידף וחרף החריבו וזה ותחטנים רנטת כמה ואמרביהמ"ק

 חכמתו את השיג ע"ה המלך שלמה , בלק( 8רשת )מדרש עב במתיעל
 ההת- את ביכר לבב. וביושר בצדק והשתלמות ואמתית כנה שאי8המתוך
 בידו שהיו חומריות הצלחות מיני מכל הטהורה ובהשכלה בחכמהעלות
 ויאמר הזה, הרבר את שלמה שאל כי ה' בעיני הדבר וייטב ולרמטיג,לבקש
 ולא רבים" "ימים שאלת ולא הזה הרבר את שאלת אשר יען אליואלקים
 משפט. ושמוע הביז לך ושאלת אויביך נ8ש שאלת ולא עושר לךשאלת
 לפניך ה" לא כמוך אשר ונבה חכם לב לך נתתי הנה כרבריך עשיתיהנה

- א' )מלכים כמוך יקום לאואחריך  ג'(. 

 י כלומר למודו, המקיים חכם חז"ל אמרו י ונבה חכם לב פירשוהרד"ק
 עכ"ג ומזומד. בלבו מקיים שלמד מהכל

 שלמה של אכמתו הוא נאה י אלכסנררי א"ר מלך, שפתי עלקסם
 וארץ שמים אני מעיר שלמה אמר , כיצד מנפשו; לאחרים חכמהשלמד
 במשפט, הכל אלא שקר דבר מפי הוצאתי לא הקב"ה לי שנתן חכמהשכל
 ט"". כהטלי )ילקוט פיו ימעל לא במשפטהה"ד

 העולם לכל שהוכיח משום כלו, העולם בכל לשלוט הצליח המלךשלמה
 ~ו, חאי בכל וספוגח אמתית היא וחכמתו לבו יצרי על שליט שהואכולו

 יונתן .ר' י חרל כמ"ש לתקופה מתקופה חיל ועושה ומתקדש מתעלה ה"והוא
 מררך ל" ומייתי קהלת, ואח"כ משלי ואח"כ תחלה אמר השירים שירשמר
 רברי אומר הזקין משל, מיני אומר הגריל זמר, מיני אומר נער כשארםארץ,
 ה' א' מלכים ילקוט )עכ"להבלים.

 קע"ט"
 אותן השאיר ולא ל8ועל שלמה הוציא והשגותיו יצירותיו כלאת

 ארץ בדרך שהגשימם אלא המופשט הרמיה בשטחי ומרמדשתמרח8ות

 נפשו את השלים לתחתונים, השכינה את תעריד הממשיים הוריםונימוסי
 "~יט בבחינת אצלו היו והחכמה שהטבע כטבע, שאשתה עדבחכמה
 הי!2 כן וכשמו הרצו", השלימות והיאהך".

 שסי8רו מה כעין עליוטת והשןת לחכמה עתכה אחרי נבוכדנאצראבל
 מעלת בבל, מלכות זו י הגמל את חרללט

 גרד~
 ר' וכו', להקב"ה שמקלסת

 כען י שטר אחד, בפסוק דשע אותו כלל דוד שפרט מה כל וכו' אמרברכ"
 8' המדרש )עכ"ל וכו' שמיא למלך ומהרר ומרומם משבח נבוכדנאצראפ
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 אותו של פיו לתוך רותח זהב יוצק יצחק ר' אמר י חלק פ' ובסנהדריזשמינק.
 כל לגטת בקש פיו, על וסטדו מלאך בא לא שאלמלא טמיא, שחיקרשע
 הגמרא(. )עכ*ל תהלים בספר דוד שאמד ותשבחותשירות

 והעדצת הבנת לדדגת להתעלות שהצליח בן-אדם 1 בעצמךוהגע
 שאוצר זה נבוכדנצד ע*וג המלך דוד של אפילו מזו נשגבההאלקית

 הקלע לכף ונידדדד נתגלגל ונעלוג אדיר ג"כ ה" - המופשטת חכמתו-
 עצם מפני לטמיון ירד הגדול הדוהני אוצרו וכל והדראון ההשחתהשל
 היום בחהם ארץ, בדדך ולהגשימן ולהכניפן לקיימן יכול הי' ולא בוצצו שהתט- היצירות כל את וסחף עבר ששטף העכור והחומד המושחתטבעו
 לנבוכדנצר שלום אין ז"ל פירש"י ה'. אמר לרשעים שלום אין ו~ןיומיים.
 לעד4 )ישעי'וזרעו

 במצוות והגשימן וביצען והשטתיו יצידותיו כל את פרט המלךדוד
 וטעכדנצר דגע, ובכל שעה ובכל עת ובכל יום בכל קוט ~בודמעשיות
 טיסתו ממרום נפל השמים, בשמי בהשגותיו מרחף שהי' זה טמיאשחיק
 המזוהמות. התאעת כל מצולת ליון ממרומים הושלך מזהירוככוכב

 במעשים מקיים אתה שאין אחרי י והפילו פיו על וסטרו באהמלאך
 החכמת של תפארת בעטרת בכלל תשתמש שלא מוטב חרי השגותיךאת

 יוקטן, ענשך גם זו מדרגה סהטולל וכשתהי' העליון, האוד שלהעליונה,
 זה! ארור דשע של חטאו הי' ואיום טרא מה כיכנ*ל.

 וכו' ותשבחות בקילוסים נפשו והשתפכות העליון את ראותואחרי
 ביהמ"ק, את כלו, העולם של אודו את ו~בות יד להרים ומעיז מהיןהוא
 בקיומו בעדם צפון טוב וכמה בעדם נחשב שהמשכן מה האומות ידעו*אלו י וכסהטאהז"ל כלו. העולם על האלקי הטוב והשפעת ההשראה מקורשהוא
 שהש*ד י*ג, א' ויקרא )מד*ד לשמדו שמידות מיני בכל אותו מקיפיןהיו
 י*(4ב'

 וכטדל לכבותו! ואיד והעוז האור את והשיג ידע זה רשעוהרי
 שנים שבע שיהי' עליו ונגזד נשמתו חימט נעקרח 1 ענשו הי' כןעליתו
 בתריית"נ שיפולא עד וידידתו אורו האפלת כמוהי. חי' ונעשה החיות,בין

 וקיומן חשטתיו שביז יהסי באופן השדם אדם כל של טדלווכנ*ל
 וד*ל. יום-יומיים. המעשייםבהוים
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 אצל שאלות שו(ול שהי' הרשע עשו על ז"ל הבעש"ט שפירשוכמו
 השאלות, הצגת בשעת אביו את מרמה הרשע עשו ה" לא ברם וכו/אביו

 שה" ייתכן אלה רצוניים וברגעים רלעילא התערותא רגעי היו באמתכי
 שעשו בזה, הוא וההברל אחיו. יעקב על ההרגש בררגת במררגותיועולה
 אמתית רבקות מתרבק ואיט שואף טגע, ואינו נוגע מרחף, נשארהרשע
 והלאה ממט המתטצצות והיצירות ולבסוף העליון ובאור בחכמהלמעשה
 לו נעשה זכה לא )בצירי( זר לו נעשה זכה י וכמחז"ל לו, נחשבווכנכריות

 )בקמץ(.זר

 שמטתקות אף - הגבוהות והרגשותיו השטתיו שבגלל מאדויתכן
 ולהת- לישב עצמו את לדחוק עשו יהין - האמיתית המעשיית היצירהמן
 הרשע עשו עתיר נררימי בירושלמי כמובא בג"ע הצריקים עםחבר

 טררו והקב'ה לבשג לעתיר בגן-עדן הצריקים עם ולישב בטליתולהתעטף
 משם קנך שים כוכבים בין ואם כנשר תגביה "אם טעמא? מאיומוציאו.
 עכ"ל. ה'", נאוםשרידך

 כצדיק ולהתחפש להתרמות עשו יעיז האיך י מאר ומוקשה מוזרוהלא
 זכות על שיסמוך שם, משה הפני ופ" 1 הצריקים של למחיצתםולהידחק
 - הגרולים באילטת להיתלות ישאף . . . לו ולכשיהנראבותיו

 ובלבבו הגרולות השטתיו על שיסמוך הסברט, לפי יתכןואולי
 אביט של וההאבקות האמיתיים. הצריקים עם וחלקו להם שוה שהואירמה
 לו' *שנרמה חכם' *התלמיר נגר היתה הקושי ביותר עשו של שרו עםיעקב
 של הרמטטת כל כי יעקב נצחו אבל עשו, של ההשגה מצר הזכיותלעומת
 וכרור מבשרו. ובשר מעצמיו עצם הופכת היתה סהטיג שה" יעקבאביט
 איבריו בכל החכמה ונתפשטה נתעכלה מעי*, בתוך .ותורתך קייםהמלך
 ממש. מרמו לרם שנעשה עד הארם מעי בתוך המתעכל מזוןכאותו

ונ

 ומזמהרו למזמורו נשח הוא רוד ומלואה8, הארץ לה' מזמור*לרור
 נחקקו והתשבחות השירות כל תרצ'ה(. כ"ר ק' תהלים )ילקוט לו'נאה
 חייו עצם כי מעשיו. עם משתית היו והכרתו הרגשותיו וכליותיו,בלבו

 והתש- השירות את הוליד ותשבחות. שירות הי ביומו יום מריופעולותיו



 וההייםהםדעט

 הוציא כך ובומטוקה בעצב בנ" את היולד וכאם חתה התלבטות מתוךבחות
 והיעדות המדבדיות מן והגעגועים התשובה והדהורי השכליות כל אתדוד
 ועשה ועיבדן וכתם חלאה מכל אותן וזיכך אותן צחצח נפשו, סבכישל

 לקוט.כתרים

 לתחתיות ירד חדר בעצמו הוא . . . תפלה" במערה בהיותו לדוד"משכיל
 שממערת עד והתדבך התגבר השיב, ולא ועלבוטת גידופים ספג ולבו,נפשו
 ומחיצה מסך כל שהסירו הזכות הדמעות מעין אותו לנבוע התחיללבו
 שלמה, היתה קוב"ה עם והמזמורים השירה והתיחדות קוט לביןשביט
 המוחלטת. באמת ומוגמרתמלאה

 אנו קרח, בני אמרו מבקש. אני שושנים וכו' השושנים עללמנצח
 נקרא שבידו מעבירה תשובה העושח כל נצחתם, וקב"ה אמרשושנים,
 וידידים, שושנים נקראו תשובה משעשו וכו' תשובה עשו שלא עדחביב,
 באסטרטיא נכתב לא תשובה עשה שלא עד דוד וכן וידידות. שיר'משכיל
 שנא' עבד ונקרא מעלה, של באיסטרטיא נכתב תשובה משעשה מעלה,של

 שירה לשמוע באו ואהרן משה ובו' י"ח( )תהלים לדוד ה' לעבדלמנצח
 הילקוט )עכאל שירה לומר ומלמדים ידידות, שיר לכן וכו' קדח בנישל

 תשמ"0. מ"התהלים

 זכה מהתעוררות משתפכת רינה המעשית, התשובה בת שירה אכןכי
 היא ונאה ונעימה היא ראויה כזו ורנה שירה מצוות, בקיום הגשמהמלווח

 משח והנבואה החכמה אבות עליון, קדושי העליונים על אף היאומתקבלת
 השיר את לשמוע ומתקהלים המלאכים גם יתענגו כזו ורנה שירה עלתוהר4
 כאלה, ושושנים ידידים עם בחינגא מטיילת ושכינתא קרח, לבנימזמור
 צעחת וסיעתם נבוכדנצר בלעם, של מטיפוסם לרשעים, כן שאין4ה

 11 חוקי לספר לך מה י אלקים אמר ולרשע י ואומרתרוה"ק

 אתם אם כ'( )ויקרא דל רש"י של מאמרו בחבנת לנו ירווחומזה
 וחבריו. נבוכדנצר של אתם הרי לאו ואם שלי אתם הריטובדלים

 ויצירו- השטתיכם את ותכריעו הרעה מתוך תיבדלו אםוהמובןי
 חלאת מבל ומסויגים מוגדרים טהורים מעשים %ף המתטצצותתיכם

 ותת- קדושתם עומק כל את תביט ועריות אסורות שבמאכלותהטומאה
 ואם לאו, ואם שלי. בפמליא אתם הרי שלי, אתם הרי - במעשיםקדשו
 הגש- מחוסרת בשה ובשיחה בדמיון רק תהפנה ויצירותיכם השטתיכםק
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 מדות של ולבוש טף כל בלי גדידא ופיוטי פילוסופי ועיון פטפוטמונ

 נבוכדנצד כטפיות עם אתם, נמנים הרי משתתכים הדי גאות,מעשיות

 - שאידע ומה משתוללות. לחית-פדא ומתהפך טפל וסופו במדומיםהטס
- ה'ברחמי  

 שתרדו סופכם גם כן פיו על וסטדו מלאך שבא לנבוכדנצד
 באודות שפגימותיכם בכדי הנשגבה חהבנה דדגת מכם תושללמגדולתכם,
 ומכועדת. צודמת כך כל תהי' לאהעליונים

 ניפול שלא אותט ומעודדת ומזדזת ישדאל עם על התודהוחסה
 ואבדיל מאפע. וסופם רמות החוגים וחבדיו, נבוכדנצד של בדשתוחלילה
 למעשה סמוכה השכלה הדודשת התודה, דעת את לכם טתן הדיניאתכם,

 והבן. באדציותכם, באדץ, קדוש טי של בדרגתכם ותקיימו שתעמדובכדי

 וחיכן דיבד, ה' כי גבוהות תדבדו אל תגבהו, ואל והאינושמעו
 ראונ בפ' המדדש עכ"ל ט"0. )משלי גבה-לב כל ה' תועבתדיבר?

 בלב המתעודדת ההתדבדבות גבוהות, בהשגות וההגיון הדיבודעצם
 לעולם ההשגות הודדת מבלי העליונים, בעולמות הסתכלותו לרגליהאדם

 ומתועבת, דיקה גאוה האדם בלב שתתעודדנה כדחן בעל בפועל,המציאות

 השכינה את וחמכריחה המאלצת גאוח השכינה, רגלי את הדוחקתגאוה
 בכפיפה לדור אופן בשום יכולה היא אין כי מעולמטו להסתלקהעלובה
 וההשחתח חתועבה להתפשטות והטדם גבוחות והמדבר המחגאה עםאחת

 ובעולם

 אדון והוא ש"ש שמייחד מפני מק"ש פטור עבד י איתאובידושלמי

 ה"ג(. פשג בדכות )עכ"ל, אחד אדון לו שאין זה יצא ועליו,העולם

 בהכדתו שוללל הדיהו השפל יצדו תאות עצמו על שהשליטמי

 שמע מקדיאת פטוד שיה" התאוה לעבד לו ומוטב העולם אדון של אדנותואת

 אין כזה חטא ועל כל, באדון ומתלוצץ משקד כאילו הריהו בקדיאתוכי
כפדה.

 כ*כ שהי' החכם, להחסיד האמגושי אמד דבדיך4, את סותרים"פעליך

 הבטהו0. שעד הלבבות )בחובת עליו ובטחונו אלקים בחכמתגדול

 שבאישיותו בסתירה בעצמו הדגיש לא החכם שחחסיד לן לפלאוהלא
 הסבדנוי לפי העניז יובן ובודאי כך. על והעמידו האמטשי שבאעד



 וחח%%םחםדעסח

 הסתירה. את הרגיש שלא ער בהרגשתו אדוק כ"כ הי' החכםהחסיד
 ה" בחוים.. והגשמתן הנעלות השגותיו שבין המרחק את אומרונזאת
 ובתשוקה בהגיון השתקעות ומתוך האלקות על עזים געגועים אחוזכלו

 הגדולה התלהבותו את החסיד וכשהביע המעשה, את מעט שכחמופשטת
 אשר ו%', והמטריף המכלכל, היכול, הבורא את  עובד אני י הנרגשותבמלים
 מעין קשים בדברים  ושיסעו בסתירה העכו"ם הרגיש וכו' וכו' כמהואין
 עולים אינם ופעליך היות לה', נאמן אינך והכרתך השגתך גודל .לפי יאלו
 ולא והודה במעשיךנ אתה מפגר בינתך, למעלת משתוים אינם בבדבד
 בשלמות לארצו ושב למעשה הכרתו והשוה ותיקן . . הפרוש החסידבוש

 , . ומעולהמתוקנת
 שטו' בעוה"ז, פיו שחוק שימלא לאדם אסור רשב"י משום יוחאא"ר

 אלה. 4ן לעשות שיגדלו בזמן אימת רנה, ולשוננו פיע שחוק ימלאא
 מר' שמע" מכי בעוה"ז פיו שחוק מלא לא שמימיו ר"ל על עליואמרו
 ע"א(, ל"א ברכות הגמרא )עכ"ל רב"יוחא

 התעו- ורושם ונשמתו מוחו לתוך שחדרה ותמימה טובה שמועהזוהי
 והשוה הברתו כפי שיתנהג הויו ימי לכל וקבלה מעשה לידי הביאוררותו
 כנ*ל. "ישוב". שהיא ה"דעת" מדרגת זוהי אשר למעשהשכלו

ה

 סלנטר ישר4ול ר' רשכבה"ג הצדיק הגאון בשם נאה הסברושמעתי
 קאימנא הוה איבו ר' אמר ע"בי מ"ד דף סוכה במס' הגמ' עלזצ"ל,
 ל", אית קרייתא א"ל גברא ההוא לקמ" אתי יצחק בר' אלעזר דר'קמ"

 ושכלין כרמיא ומקשקשין קרייתא בני ואתו לי', אית זיתא ל", איתכרמתא
 הוה ו( לא 4 כן לעשות טוב י שם ז"ל )ובדש"י אריך לא או אריךבזיתא,
 חמיתי ולא שנין מ' הדא בארעא דירא הויתי כד אמר וומיל, לי' שבק"קא
 א"ל איעבד, מאי וא"ל אתי הדר כדין, דתקינן באורחין, מהלך אינשבר

 עכ"ל. ו%' כרמים לקשושי פרוטא וכן לחשוכי זיתאאפקי

 יתירה מעלה איזה ההוא1 באיש ר"א מצא מה הואי פלאוהלא
 ארבעים שזה לומר שהפליג עד עצומה כ"כ התפעלות בו שתעורר בוראה
 האיש הלך זה אנה ועודי זו1 בסביבה כמהו ישר אדם ראה שלאשנה

 1 ר"א עם השיחהבאמצע
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 ולא התמהמה ולא איחד לא וכו' באיסוד מגלגל שהוא שבועות ועניןעלים לפו- ויחסו שהנהגתו ד"א עם משיחתו האיש כשמכח י הואוההסבד
 בדגע בו כי אחד, לדגע ואפילו השיחה גמד עד הנהגתו תיקת א8דחה

 ולא שאפשד מה לתקן מהר ורץ דצה האמת הכדת במחשבתושהתטצצה
 אץ-רץ ומשתיק4 אחד. לדגע אפילו והעבדה האיסוד של קיומו אתלהשהות
 האמת של כחו וזהו בעתיד. הנהגתו על תוכחה מפיו לשמע לד"אוחזד

 והשתמטות. דיחוי כל סובלת אינה היא האדם. של ללבו החודדתהטוודה
 הנלהב. לביטויו ד"א את שהפעילה הגדלותחוהי

 את להשהות ממום, על והבהול החס האדם של מטבעו כידועכי
 הוא מתדיין ממום. ולהפסד לחסדום שהוא הדין פסק את מלקבלעצמו
 בהתחיבויותיה בעקיפין ולצאת ולעקל לסלף יצליח אולי האדםומתוכח
 לפדוש לו ה" קשה כי מסדום לצאת "ויתמהמה* לוט על שמסופד כמו-
 וד"ל. ממוטת, להציל ,כדי ז'ל כפירש'י . . . פדידתו עליו וקשה דכושו,מכל

 הרגתי לא אם בנהמה אראה טבאי בן ר*י אמד תניא י ה' מכותבמס'
 נתרגין זוממין עדים אין אומדין שהיו צדוקים של מלבן להוציא זומםעד
 שפכת לא אם בנחמה אראה שטח בן שמעון לו אמד הנידת. שייהדגעד
 לפני אלא הוראה מודה שאינו טבאי בן ד*י עליו קבל מיד וכו'. נקידם

 התעודדות ... עיי*ש וכף, ובכה לביה"ק הלך ואח"כ וכו'. שטח בןשמעת
 את עליו קבל ומיד תיכף קט. לדגע אף ממח נתנה לא האמת והכדתהחדטת
 ולהבא מבאן זה מדגע הנהגתו את לפועל הוציא שלמה ובתשובההדין

ולעולם.

 וההשטת, החכמות כל של והיסודית העקדית והתכלית המטדהחוהי
 . . . למעשה תיכף ומשלימו בחכמהשמשתלם
 לא אם השם לדעת יוכל "ולא י תווא כי בפ' ז'ל עזדא האבן כתבוכן

 לו, מה חכמתו נפשו מהות ידע שלא מי כי וגופו, ונשמתו נפשוידע
 ולשקול למדד האדם צדיך בה' באמונה להשתלמותו ועובד שם.עכ"ל
 ולא תכדיע לא והידיעה ההשגה שכף ולדאות בפלס מעשיואת
 משקל שווי בלי וההשטת הידיעות דיבוי כי המתאימים. ממעשיותגדל

 ואשדי שולל, להוליכו עלול אם כי לקום האדם את שמקדב לאהמעשיים,
 כנ*ל. צדק-הנפשיים. במאניהזהיד

-יש4'4-



 דן.פרק

 החירוזם.הנאת
 הארון את וירש עיניהם וישש בעמק חטים קציר קוצרים שמשדבית

 מסתבלין "היו י דל וברש"י יג(. ו' א', )שמואל לראות""וישמחו
 בו מסתכלין היו שלא קלות-ראש נהט ומשמחתם %ר בא הואהאיך
 עכ"ל. כבור ורדךבאימה

 רי"א ויך1 דראו משום שמש, בית באנשי ויך ל"הי סוטתובגמ'
 לכבוהו. ממלאבתם בטלו שלא פירש"י היו. ומשתחויםקוצרים

 ולהניח בגריהם את ליטול להם ה" שראו כיון ו', שמואל,ובילקוט
 הקב"ה, מ"מ של הארון שיתכסה ער וג' ב' א' שעה לפניו וליפול פניהםעל
 רברים ומדברים ומרקדין זקופים שוחקים, היו כשראו אלא כן, עשו לאוהם

 עכ"ל.יתירים.
 המושכלות מערכת את הקרמונים החכמים-החוקרים חלקו כירועהנה
 תפקירם את ההולמים בשמות אותם כינו וגם שונים, ומרוריםלמחלקות
 שכל המרכיב, שכל המשתתה שכל המרמה, שכל כגוןיושימושם,
 העיוני. השכל וביניהם להם. והדומה הרבה וכן המשער, שכלהמפריר,
 ובה שלישי. ומושכל שני מושכל ראשון, מושכל י לשלשה נחלק ג"כוהוא
 במדה בה והדעת ההכרה מצרף דרך ועוברים הולכים שהמושכלותבמדה
 שמושכל וכמובן ביותר. ונאצלים ערינים ונעשים ומזדככים הולכיםהם

 והאפלוליות להשתבש, עלולה והיא מיושרה בלתי יצירה בבחינה הואהראשון
 של טיבו את הקובעת היא הטבעית הגשמיות בהירותה. על מרובהשבה

 שכלי-טפני. סיפוק של צורך מאיזו נובע הוא ובעיקרו הראשון,המושכל
 יש כן החומריים-גשמיים, צרכיו את לספק לגוף ותביעה צורך שישוכשם
 ראשון. המושכל והוא השכל", ו"הנאת סיפוק של צורך מין איזה לטףג"כ
 מכולם. והפחות-זך המושכלות, בסולם והתחתון הראשון השלב את מהוהוהוא

 וסיפוק שביעה של רגש לאדם לו גורמת המתמלאת הגשמית-גופניתוכהנאה
 הקלושה ההבנה אחרי הראשון, במושכל גם כן "חירוש". בשם לכנותושאפשר
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 שההנאה וכשם ושביעה. סיפוק של דגש מין איזו לאדם לו גודמתוהקלוקלת
 במזון, מלהתעניק והפסק עייפות מין אזו אחדי' טדדתהגשמית-גופנית

 הנאת גםק
 ה.חידוש-

 . .ניים דוח- לענינים יותר לנסך עלולה דאשון שבמושכל
 אות12 ומזהידה מזרזת האדם של וטבעו נפשו את היודעתתודתנו

 ושלא בעמקות ולעיק ולחזוד לעחן אם כי להתייגע", ולא להחויעף*לא
 . . עייפות מתוך הדוחניים בחידחטים ויקוץיסתפק

 ו-לי פידש-י י היום מצוך אנכי אשד האלה הדבדים והיוכשה-כי
 שהכל 3חדשה אלא סופגה אדם שאין ישנה, כדיוטוגמא בעיניך יהיושלא
 עכ"לנ לקדאתה.דצין

 יוסיף לא "חידוש' איזה השגיו אחדי שהטבע-הגשמי הוא כלל.
 מ.,טכל בבחינת הוא בתודה שלימודו האדם הוא זו בדדגא . . אליולפנות
 לפנות יוסיף ולא הדאהטץ הצמאון מתרוה כאלו המעטה הבנה אחדידאשון,
 והסיבה דאשון. מושכל בדדגת שהוא הלימוד הוא ומוגבל הנלמד,לענין
 וממילא חומדית בהנאה ומהול מעודב הוא זו בדדגה השכל כנ"ליהיא

 מוגבל. להיות הואמוכדח

 אילה מה כאילה, ד"ת נמשלה למה נ"ד! בעהובין חז"ל הודונו שובוע"ז
 ד"ת אף דאשונה-, .כשעה ושעח שעה כל בעלה על וחביבה צדדחמה
 עכ-ל. דאשונה-. "כשעה ושעה שעה כל לומדיהן עלחביבין

 ממשלת מן חודין בני והם הראשון, המושכל אחד הבאיםהמושכלות
 עם וחביבים עייפות, טדמים אינם מתיישנים, אינם הם, נצדוים -הטבע
 הזוך בדדגת תודה ואוהב ראשונה*... "כשעה והעמקתם הישטתםכל

 . . . כ8 יחליפו ה' וקווי ייעף-, ולא ייגע .לא תודה, ישבע לאוהבהידות
 . . פוסק שאיט וכנהד המתגבד כמעיןונעשה

 לפדקים תודה הלומד זה לקיש ריש אמד י'(, )משלי לב חסד אשהנואף
 סנהדדין )עכ"ל. שפתיך. על יחדיו יכונו בבטנך תשמדם כי נעים כישנא'
 שם(. מהדש"א ועיהצ"ט.

 ומנושא לענין מענין הנקלע האדם של לאי-יציבותו הגודם הואמה
 המושכל נכונה? חבנה ללא העמקח לא בשטחיות והכל למשנהותודה

 חסד- לאדם לו אין . . . הגסה הגופנית ההנאה בתאוות המעודבהדאשון



 1ההייםהטדעעב
 שטעם השחד אחד, בענין וההתדכזות ההתעמקות וכח חמתיטת כזחלב
 שבע כבד שהוא לו נדמה כהוגן שלא והביט אחד בענין ודפה קלושטעם

 בו. לעטת ענין מלהיות פופק וה"חידוש"ומתעייף.

ב.

 טפדי משכיל %ל יפוד-מופד לשטש שיכולה טובה, מדגליתומצאתי
 וכעדי כענק לצהשרו יקשדנה טהודה השתלמות שואף שכל ואחליואמתי,
תפאדת.

 יחשוב אם האדם יחטא איך כי ה', את לידא אלא נבראו לא"שהנבראים י הקדוש וזה"ל . . . וכון דבדים בג' "הפתכל4 י אומד בן-מהללאלעקביא י שלישי פ' אבות על בפ" גירונדי יונה דבינו אצל שמצאתי מהחה
 על לו שיה" והנפיון הפודעניות על ויותד וחשבון דין ליתן עתיד מילפני
 ימצאהו אם אדם, לפניו שנכנפ למלך משל גדול, בושת יתבייש כיחסאיו
 כמה אחת על גדול, בושת יתבייש הלא בדבדיו, משקד או במעשיומדמה
 אחר הנפש בהתבייש - כי גם הקב"ה המלכים מלכי מלך לפניוכמה

 הגוף טבע "כי שמה. בעודנת מהבושת גדולה היא הבושת מהטףשנפדדה
 לשנתיים או לשנה אדם מבני עליו ויתבייש כיעוד דבד האדם יעשה וכימשכח4,
 *ישן הדבר יהי' מלבו ישכח לא כי וגם מעליו", הבושח וילך הדבדישכח
 טבע עם מתעדב שבטף השכחה "טבע כי הבושה, קצת והופדה *טשן
 יתגבד פנים כל על לגמדי לשכוח עליו להתגבר יטל איט וכיהנפש"

 הנפש בהיות אך הבושה, רוב שמפיר השכחה קצת שהוא הדבדל*התיישן*
 בתוכה מהגשמיים טבע שום ואין וזכה ברה כלה כי לפנ" שכהח איןלבדה

 "באותה בבושה תעמוד עד ולעולמי לעולם הקב*ה ממ"ה לפניוכשמתביישת
 בבושה*. מבויישת אעמוד ההיא* הפעם וכמו לפניו עומדת שהיתהשעה
 המעלה עכ"פ לכן כלימה, לאותח אוי בושה לאותה אוי דדל שאמדווזהו
  עכ*ל.  יבירפ, לידי יבא לא אלו דבדים לבועל

 מתבייש אתה אין בעוה"ו נתביישת ודורש אומד זומא בן הי'וכן
 עטידתו אלאשבשת כלום עוה*ו של בושתו שאין "למה אוכלה אש שהואלעוה*ב

 ט*0. ל' משפטים )מד"ר הבא" עולםשל



עג אותי דידעחשכל

 הזמן לממדי הניתן העוה"ז של החולף הבושת שרגש בזהיהמובן
 הטהרה על להעיד כדי בו ואין הוא וחולף קלוש רגש המוגבל,והשטח

 עולם של הבושת רגש דק . . אל" הגיע כבד שהאדם האמתיתוההזדסכות
 ומתמיד דווה אלא וגז בן-חלוף אים והדגש הזמן, מן למעלה שהואהבא
 אל האדם יבא ובזה הדצוי דגש-הבושת זהו נצחיי, באופן וסולדושודף
 לבא. שלעתידהקודש

 ושימן זכידה המוסרית, ההשכלה של האמתית הפנימיות זוהיאכן
 וזה .. לעולם מודוה ובלתי כלה בלתי וצמאון ודעבון העמקה פוסק,בלתי
 . . הראשת מהמושכל למעלה ועולה האדם כשמתעלה להשיגאפשר

נ

 מו; מפני "דשא א'י פ' דבדים פ' במדשר שאחז"ל מה וראהובא
 אותו גילה שאילו במדבד( ~נ" שיתן המן )הוים להן אותן גילהלא
 עכאל. פרעא, של שלחמ על אותו אכלם כבד אומדים ישראלהיו

 חלילה הוא לעז מוצהח הכי הנ"3 המאמד הוא ותמוה מאדמוקשה
 כ"כ הם ידודים הכי 1 1 המציאות את ולכזב לשקד שעלולים בנ"י עלקוב"ה
 ובכן מלבם. שקד ו~דות ולסלף כן לא אשד דבדים לחפא חלילהבנ"י
 הנ"לז המאמר סודמ%

 מושכל בענין הנ"ל הסבדנו בהמשך הענין את לבאד לםונראה
 איזו לכשישמע ר14שת מושכל בדדגת היא שמחשבתו אדם בןדאשתי
 חלוף עם ומיד, תיכף אי והחידוש מהשמועה היהנה חידוש, איזהשמועה,
 במציאות החידוש את לו לכשידאו ואף מתי"סן, הענין כל הדאשון,ברק
 שמע כבד הלא זה, את ראה שכבד ידמה האפלולה מחשבתו בתעתועיאזי
 שהיא המחשבה של המתעה כחו זהו לו. ומראים מחדשים זה ומה זהעל

 עתיד שהוא לבנ"י הקב"ה להם גילה לא כן על הראשון. המושכלבדדגת
 לחגוד מתחילים אך והם - ~נ"י שתינחש ההודעה כי במן,לזונם

 דרגתם וכל במצדים שקועים היו בהם טומאה שעדי ממ"טולהשתחדד
 כזו הודעה עלולה - הראשון המושכל של בשלב עודנה היאהדוחנית
 חלילה בנ"י הם ועלולים . . השמעתו עם כבד פג שטעמו ל"חידוש'ליהפך



 1חחייםחםרעעד
 ומרצון פרעה". של שלחם על אותו וטעמם אכלם "כבר י ולומרלהיכשל
 התמרה שתהי' וחירושיו, נסיו על בהתפעלות המשך שיהף הלא הואהשי"ת
 שכל נדע", שלא היריעה "ותכלית . . ליראיו מגלה הוא אשר סוריו,בחרות
 רעת בבחינת להיות צריך עלים ומאציל משפיע שהשי"ת והאצלההשפעה
 לקלט עלינו והופעה הופעה וכל מקורם. שערנוה ולא ירענוה לאאשר
 ויא. וירעיבך ויענך המןי שבהוררת הכונה וזוהי עצום. רוחני רעבוןמתוך
 ופי' הודיעך. למען אבותיך".. ירעון ולא ידעת לא אשר המן אתכילך
 וממושכה. מתמרת התפעלות המעוררים והשכל ברעתשזן

 לרבר חלילה בא וכו', אכלנו כבר אומרים שהיו . . י הנ"ל המאמרואין
 הקב"ח של החסורה הנהגתו לנו לגלות בא להפך, ישראל, של וקלונםבגןתם
 מעוצם שנתפעל ומניעים מסיבות לם ומזמין רוצה שעה ובכל עת שבכלעלים,
 ורו"ק. פוסקים, הבלתיחירושיו

ד.

 בשלח בפ' ז"ל הרשב"ם שפ" מה הנ"ל הסבר ולביסוסוליסור
 ויבואו לאחד העומר שני משנה לחם לקטו הששי ביום ויהי י כ"ב פ'ט"ז
 מיומים היום מה שאלוהו דל פירש"י למשה". "ויגירו הערה נשיאיכל

 להם לאמר שנצטווה שבת פרשת משה להם הגיר לא שעדיק ללמר ישומכאן
 רבר אשר הו(ו להם אמר זאת את ששאלו ער וכו' והכים הששי ביוםוה"
 הוציאו ולא מאנתם אנה ער הכתוב ענשו ולכך לכם, לומר שנצטוויתיה'
 עכ"ל. הכלל.מן

 להגיר שאיחר מה ע"ה רבינו משה של כוונתו היתה מהובאמת
 הלא ובכן שכחה, מטעם הדבר הי' לא ובודאי לומר, שנצטווח מהלהם
 ז משה של כוונתו היתה מה י התמ"תגרל

 תמהים", .שיהיו נתכוון "ומשה וזה"לי ז"ל הרשב"ם פירשוע"ז
 עכ"ל. השבת. יום של כבורו עתה להם להוריע משנה,כשימצאו

 מש- וכידוע אב"ע( )שירי ההשכלה" סבת .הפלואה י הראא"עואמר
 את לעורר נפשותי מחנכי פרגוגים-אומנים החכמים זה בתכסיסתמשים
 לפנים החכמים ןהגים שהיו כפי תמהיה שאלות הצגת ע"י הדעתתיאבון
 שהי' לאלו, אלו סותרות שבתלמור שוןת בסוגיות מכתבים שולחיםשהיו



עה א1תי 1ידעחשכל

 ד' )מהגאון בהלכה מתחדדים היו כך ומתוך ופליאה, תימהון לידימביא
 ז"ל(. מאיליאמנשה

 ביום "והף הדין הודעת את מבנ"י שמנע רבינו משה טונת היתהוזו
 . . בעקבה הכרוכה וההתפע~ת התימהון מצוא עת בוא עד וכו'",הששי
 נגד רביט משה שטעה כנראה והפעם מאד, עמקו כי ה' מחשבותאבל
 מקודם. אחת שעה ש"ש לקדש היתה ומחובתו השם,צווי

ח.

 שמש, בית אנשי על שהיתה הקובלנא את לכרר נא נשובהועכשיו
 וכו/ ראש בקלות שהסתכלו שמואל, בס' כמבו(ור אח*כ נענשוהושר

 של הנפ את לראות שזכו מהראשונים היו בית-שמש אנשיוהנה
 ומהדר ה' מפחד והיראים הנכנעים הפלשתים ע"י הקודש ארוןהחזרת
 ישראל, תפארת צבי הקודש, שארון הדבר וידוע ידו, בהם שנגעה בעבורגאונו
 לתאר ואין יקר. מכל יקר הי' וכבודו ההם, בימים מאד ונכבד נערץהי'
 . . . להאריך ואין הפלשתים ע"י לקיחתו עם ~נ*י שנגרם והצער השבר טדלאת
 כל ואצל ישראל עם של גאונם כל הי' ובזה מכל הקודש ארון הי'יקר
 בפרט. ואחדאחד

 הרגילה, בעבודתם העסוקים שמש בית ואנשי . . מוחזר זה ארוןוהנה
 כבאיזה מסתכלים אגב דרך ורק .. זעים ואינם נעים ואינם מפסיקיםאינם
 הפלשתים של מזו גדולה אינה והתפעלותם גשמי-גופני, וגירויחידוש

 לא. ותו יפנה אנה ולראות לדעת הארון מאחוריהצועדים

 בגדיהם את פשטו ולא מלאכתם את שמש בית אנשי הפפיקולא
 ובהשתחוואות בכריעות פניהם על נפלו ולא מועד בגדי לבשו ולאהחילוניים
 שמחו אמנם . . כזה וחגיגי טרא לרגע כיאה וקונם יוצרם לפניובקילוסיז
 ופשע חטא עבור שלהם. והמגושם הראשון להמושכל בהתאם מעטורקדו
 להיענש. הם ראויים שכזו ראש קלות עבורשכזה,
 ולרקוד מצוא בעת להתעלות לדעת צריך הקודש ארון לו שניתןעם
 בית אנשי והם אלקים. ארון לפני בצעדו בשעתו כדוד ולכרכרולפח
 שדרך להם הראה . . . ה' בהם *ויך א עשו 3ן ולא נהגו כן לאשמש



 1חחייםחםרעעו
 לא מחידוש" חיש והמתעיפת השבעה המגושמת המחשבה לפיההתנהגות

 והבן. ישראל. לעםנאה
 כתוב שמצאתי ז"ל המלבי"ם לדעת גם א בהסברי כוונתיובעז"ה

 מלאכוום להניח מצוה של בשמחה כראוי שמחו לא ד"לז לרשת""וישמחו
 .מפליא חדש" דבד על "כשמח היתה השמחה דק הודתו, חדד אלולהביא
 עכ"ל. . . הקצף יצא זה ועל דואיםעיני

 וברש"י לראות. ה' אל יהדסו פן בעם העד דד משה אל ה'ויאמד
 . . ההר" לצד ויקדבו לראות ה' אל שתאותם ע"י מצבם את יהדסו שלא ןז"ל

 יעשה לכבודו חחמבים והם  %1%~ן, מקום אחד כל ן יהדסו פן ז"ל, עזראובאבן
  עכ"ל "לראות" משה אמד ע"כ כבודו, לדאות תאותם מרובכן

 יותד. ולא גדידא הראי' מן הדאי', מןנות לההי- היא כשבדעתו האדם הוא מוגבל בשכינה ולראות להסתכלאף
 בלב בו מסתכלין היו ז ז"ל פידש"י האלקים. את ויחזו וישתוויאכלו

  עכ"ל. ושתי'. אכילה מתוךגס
 כאדם השכינה, מן עיניהם שזט מלמד האלקים את ויחזוובמד"ר

 משפטים(. ע"פ )שם ומשתה מאכל מתוך בחבידושמביט

 כאילו גשמי סיפוק הרגשת וקיבל שובע שנעשה "זן" העניןופ"
 שאיט עד הצמאון והרוית שביעה כדי עד אכילה הדגשת במזון,ניזת
 ויחסם השדאתם שכל בשכינה, שהסתכלות כאש והביאוד יותר. בדבדחפץ
 . . . ייגע עייף ולפסוק, ולטח לשבוע לגוף מזון לקבלת תשוקה מעיןהי'

 להשתוקקות אותם הפעילה ולא עודדה ולא מוגבלת היתה השכליתההבטה
 למצב הטפניים חחמיהם כל שינוי כדי עד ומכופלת כפולהולהתלהבות

 כנ"ל. . . . אחד" לאיש "שיהפך י ז"ל הרמב"ם שהגדירוכפי

 ה' יד עליהם בהיות נביאים בשאד כענין שינבאו כדי מחושיהםלהוציאם וזה"לי ידו שלח לא בנ"י אצילי ואל מפר,ם שם דלוהספורנו
 חושיהם פעולת יבטלו אז כי וכו'"ו יד שם עלי "ותפל ביחזקאליכאמרו
 לפני ויתנבא בגדיו הוא גם ויפשט כאמרו בהנבאו לשאול שקדהכמו

 שלח לא האצילים לאלו אמנם הלילה". וכל היום כל ערום "ויפלשמואל
 "בלתי כן אחרי משתה עשו וישתו ויאכלו וכו' מחושיהם להוציאםידו

 9כש5 בחושיהם".השתטת



עז אותי וירעהשכל

 בשםושמעתי
 הגאוי

 הפ' על שפי' זצ*ל, טרטפ נפתלי ר' הצדיק
 אליו וירא גושנה אביו ישראל לקראת ויעל מרכבתו את יוסףויאסור
 שנה ושתים עשרים בעצמך, הגע אביו*, אל נדאה "יוסף י ז"ל פירש"יו%',
 ההנאה וחפץ התשוקה היא שגדולה הדברים וטבע אביו, את רו(!השאינו
 ומתענג הנהנה הראשון, מושכל בדרגת השכל השת והיא אביו, אתלראות
 השתו ותשוקת נטיתו את כבש הצדיק יוסף אבל , , וחידוש חדשמדבר

 ונאביו אביו. אל וטראח , . , לאביו זו בהנאה להתגדר מקום ונתןהפרטית
 עכשד,יראם,

.1

 עשרים מבן ו%' בנ"י ראש את שאו י ז"ל הרמבשן פ" במדברבפ'
 דבר על והשגחה וזכרון פקידה ענין - אותם תפקוד וכו' ומעלהשנה
 עליו הקצף הי' דעתי כפי אבל וכון אמד כאשר שרה את פקד וה'כלשון
 עושים היו ולא למלחמח יוצא הי' לא כי לצורך" *שלא שמנאםבעבוד
 עכ*ל, רב", עם על שמלך לבו לשמח *רק ההיא בעת דברבהם

 שנמם זמן כל י זמרא בן יוסי בר' אלעזר ר' י במדבר פ'ובמד"ר
 בימי לצורך נמנו זמן איזה חסדו. לצורך שלא - חסדו לא לצורךישראל
 עכ*ל. דוד. בימי לצורך, שלא האדץ, ובחלוק ובדגליםמשה

 בדדגת העשוי' מצוח ע"ד הנ"ל הרעיון אותו מתבטא פה גםהנה
 ושכינתי', קוב*ה יחוד לשם מת%ון אים אותה שהעושח הראשת'המושכל
 מתוך ולא .לדאות" ההנאה מתוך אלא באה אים עשייתה שמחתשכל

 לשמה. מצוה בשמחת שלמההשתתפות
 עד ויתפעל ישמח בודאי אזי וכו', הגשמיות ובהתפשטות בהתמדה בתורהקים העום- דרבנן אוכלוסי באני ומסתכל נכנם ישיבה ממנהיגי מישהולמשל,

 המושכל בבחינת היא זו שמחה אם יודע מי ברם ריקוד. תמעת לידישיבא
 הראשון, שבמושכל הטבעית ההנאה של מפסלתח נקי' היא זו שמחה אם יהזך
 *הוא לבו בשמחת אלא מתרבה שתודתו הקב"ה בשמחת לא שמח שהו(!ויוזכן
 כשסיפרו י זצ"ל ירוחם ר' חגה*צ על שמספדים וכמו רב*, עם עלמושל
 בני את ומצא שלו לישיבה מאוחרת בשעה בלילה פעם שבא אחד גדולעל

 רבים ושאל שמחה, מרב לרקוד התחיל עצומה בשקידה לומדיםישיבתו
 . , , 1 זולתו ישיבת אל בא כשהי' לרקוד יכול הי' האם י המספר אתירוחם



 וחחייםחמרעעח
 במה יודעים אנו אין אבין א"ר בו*, ונשמחה נגילה ה' עשה היום"זה
 קמ"ח(. תהלים ילקום )עכ"ל וכו' בישועתך - בךבתורתך, - בך בך, ונשמחה נגילה ופ4י שלמה בא ביום אם בהקב"ה אםלשמוח,

 - טוב יום כשבא הוא, עולם שלמנהגו
 לשמחה והגרמא שמחים,

 והזמן המוער מצד - ועוד המורגל. בסדר הבא והשיטי ה.חידוש"הוא
 עונג מטעם ביום-הטוב מתענגים האדם בני הרבה ברם לשמחששנקבע
 שעיקר שוכחים הם ומתבלבלים להם מביא ה1ה שהיום והשיטיהחידוש
 הטבעת הנצחית השמחה היא שהיא בתורתך - בך לשמוח היאהשמחה
 הנאה של שמץ מכל והנקי' המצורפת העיונית והשכלה ההסתכלותמתוך

 בלבד. "לראות" שלעצמית-גופנית
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 חבדו. של ובהפסדו בקלקלתו בצערו, שבהשתתפות הענין הואוכן
 סיפוק מתוך רק חברו של היחוד במצבו "לראות" ורוצה משתתףכשהאדם
 ולת- לעזר ובתשוקה ובאהבה בדחמים השתתפות מתוך ולא הסקדטתרגש

 קלקלתו. בשעת לראותו תשתדל אל 1 חז"ל הזהידוט שכזו סקרטתמוך-על
 שמואל מדרש עי4 כאלו, לראיות תתרגל נא ואל החידוש" מסוג היאראייתן
 אלמושניט. "ד"םבשם

 רואה ושאינה פטורה פנימה הרואה שורה ת"ר י"ם; ברכותובמס'
 עכ"ל. חייבין. עצמן מחמת פטורין, האבל מחמת הבאים אומר ר"י חייבת,פנימה

 לנחם באו שלח כבוד מחמת ולא עצמן' מחמת "הבאין ז"ליוברש"י
 עכ"ג חמאורע. את לראותאלא

 מצוה בעניני רק לא כאן. המובעת המוסדיות ועמוקה גדולהומה
 שאינה לראי' מלהתרגל עצמו את למטע הארם על ארץ הרך בעניניאפילו
 לראי' שבמאורש החידוש תיאבון את לספק רק שבאה לראו4 פנימה,רואה

 בצערו לנחמו לשם או חברו כבוד והרמת עיהוד לשם באה שאינהחיצונית
שקרהו.



עפ א1תי 1ירעהשכל
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 אהר- את הק' תורתט כפלה לזולתו. והחסר הצדקה במדת הואוכן
 פעמים. מאה אפילו י ז"ל פירש"י לבבך. ירע ולא לו תתן" "נתן 1תה
 בה הכרוכה וההנאה ה"חידוש* בסבת היא הנתינה הראשונה בפעםכי

 קורות את לו מספר והלז ביסורים מדוכא עני בן-אדם רואה צדקה,לנוהע
 המושכל של הסוג מאותו הנאה לשומע לו והטרמים ה"מענינים"וריו

 . . ההנאה גרימת עבור תשלום לעני ומעניק ידו את פותח הוא אזי . .הראשון
שבה"חידוש*.

 כמש"כ מעליו, ה"נזק" דייית לשם מתכען צדקה שטתן גםויש
 שהק- ממה טראה וכבר וזה-לי האלקים, עבודת בשער הלבבות חובתבעל
 קישוט ולקטת תחלה עצמו לח~עלת הוא לזולתו מיטיב כל טונת כידמט
 זה כל ואין נפשו-, מעל צער "לדחות או לעוה"ב, או לעוה-זנאה

 וחסי- נמשבת, נדיבותם ולא תמידית, אינה וטובתם וכו', והודאתםמשבחם מו~
 הק/ עכ-ל ממנה, הנזק "לדחות ש נפש תועלת טונת עם מעורבבתדותם

 ותזדכך תתנסה פעמים, אלף אפילו תתן נתן תורתט הזהירתנוולכן
 לעיל, המטיים הפסולים שמץ מבל נק" תהי' שהיא עד צדקה מצותבקיום
 מטעמי אלא "חידוש" מטעמי לא נתינתך שתהא עד ותתן ותחזורתתן
 לבינך", "ביט י "%* המלה על במקום ז-ל רש-י של וכדיוקו התורה.מצוות
 לשם סביבך רואה שאתה ראיות מיני מבל חפשי תה" זו מצוהשבקיום
 וקילוסך לתפארתך בך ומסתכלים רואים שאחרים רואה ושאתהפרסומך
 אם כי זרה הרגשה שום תרגיש שלא לבינך בינו רק תה" שהנתינהאלא
 העני הוא אתה כאילו חברך ובצער בסבל והשתתפות רחמים שלרגש
 ודו-ק. כלום, ולא לביט בינךואין

 יוחע ר' את תלמידיו שאלו כ"ז1 במגילה מ"ש דל הרמב"ןופ"
 עצמך את להרגיל הרבית מצוה באיזה כלומר ימים. הארבת במה זכאיבן
 האמונה בס' )עכשל המצוות משאר יותר רבים ימים זה בעדך שנתחזקהעד

והבטחון(.

 הדדי, בהדי באורחא קאזלי דהה ונכרי ישראל ההוא חז"ל1וסיפרו
 ואיתנח נגיד ביהמ-ק, חורבן אדכר" ישראל, בהדי לסגויי הנכרי אימצאלא



 וחחייםחםדעפ
 אצי שוברת אנחח אמדת לא א"ל בהדי', לסבץי הנכרי אימצא לאואפ"ה
 דאמדי לש בח* *דשנן הא אבל חדתא" "מלתא מילי הני א"ל אדם, שלגופו
 בני' לשכל הלמודה אשח ז"ל ופירש"י בהתח, לא תכלי דמלפאאינשי
 )עכ"ל היא למודה שכבד מהם אחד במות ומפחדת תמיהח אינהלקובדם
 הץ. פדקכח~בות

ט4

 חאדם. בני בין לפעמים המתהוה והידידות", "הדיעות בענין ההוובן
 כל והסקדטת, שהחידוש* בשלב היא עוד כל וחזקה, אמיצה היאראשיתח

 כגון הר4מחו4 שבהמושבל חנאה "הידידים" את להנאות יכולה היאעוד
 לידידים להם שיש עוד כל וכה, ומשלח-ידו עסק-חברו והכדת תכונותגילוי
 . . הדדי בחדי הראשו4 המושכל של "חידושים" גילוי של משותףרקע

 הידידות והתפלשג שבע הסיפוק ורגש מח זמן וכעבור . . נמשכתהידידות
 רעי בל 1 ע"ח המלך דוד צהה הלא זה ועל . . . ומתעייפת ונגוזההולכת
 חדל ובמש*ב ... ו דימוני והמה עקב עלו הגדילו שלחני אוכלי כל ביבגדו
 הדבד, ההש ומח האהבה" בטלה הדבר בטל בדבר התלוי' אהבה כל 1באבות
 הסקדטת, השראי'* ? לזולתם השחבה התענייטת חמעודר האדם, בני רובאצל

 אצל זהו להאהבונ יסוד עוד אין השדברש ביטול עם וממילא וחיצונית,חולפת שהתרשמוח~ והקיקיוני חקלוקל .החידוש" הראשון המושכל שלההסתכלות
 העיוני, המושכל בעלי המעלה אנשי ברם הראשון. המושבל אנשיהטבעיים

 קנים(, מס' קנ"ב, )שבת עליחם ומח~ספת מתעמקת דעתם שמזקינים זמןכל
 שכינוס ובוודאי פוסקת בלתי והתחדשות נצחיות של ץים חי הפרטיהצדיק
 בכל לא-ל-5י הצמאון את הם מגבירים כי לעולם, ויפה להם יפהצדיקים
 כלו.העולם

 1 וזה"ל אבות, על בפי' זצ*ל יונה דביפ בדברי מצאתי אשרוואת

 שאינה אהבה איזו וכו" אהבה בטלה דבד בטל בדבד שתלוי' אהבח*כל
 אעפ"י היא הפסק" לח שאין "האהבה וכה, ויהונחץ דוד אהבת זו בדברתלוי'
 שהי' ששאעפ"י ויהונתן דוד דוגמת וקלון היזק קצת לו שיגיע האדםששיעד
 זה ובל עם מהמלכות אותו להסיר עתיד הי' ודוד אביו במקום לעמדדאוי
 נפלאתה 1 יהונתן על בהספדו המלך דוד ורש אמיץ, בקשד עמו אהבתוהיתה
 מאהבה לי אהבתך שנפלאה ידעתי מהיכן כלומר נשים. מאהבת ליאהבתך
 באלפיו שאול הכה הנשים אומדות היו שאול אצל משנה כשהי' הנשים,של



פא י ת ו א וידעהשכל

 אלא נחקנא שלא דיי לא יהונחן אמנם נצודע, נתקנא, ושאול ברבבותיהיוד
 תפש ח"ש הגי, אהבת ולא אהבו כי מצד תה אבי, מיד הצלואדרבה
 עכ"3 מבואר הוא ותמר אמטן אהבת אמנם דוד, בנפש אשרהיהונתן

 ,לעולם חז"ל עמ"ש מפרש זצ"ל מפטרבורג איציל ר' הצדיקהגאח
 לשמח בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ובמצוות בתורה ארםיעסוק
 ע"ב4 כ"ג מיר ע"ב, מ)פסחים

 אין שלו שלימוד-התורה לטמה, שלא של הענין מהו י מבאר ז"לוהוא
 וקוצר-ידיעה באי-סבלןת קופץ והוא ומרוכז, אהד בדבר רוח-וריםבו

 לשמה, שלא וזוהי הארץ, בקצה כסיל ועיני כשה"כ קצהו, אל העניןמקצה
 . . . הדש לעניז וקופץ בו מאס כבר והוא המדומה הוחידוש" ברק חילוףעם
 בלתי בחיפוש עיונית הסתכלות בבחינת "לעולם" אצלו הלימוד אםאבל
 שיש ללימוד לשמה, לתורה שיגיע ההכרח מן ה"לעולם" של החלם שלפוסק
 ה"לעולם". הוא והעיקר עולמ חחבו

ן

 וירד ההיא בעת ויהי 1 וישב פ' במדקר שאחז"ל מה ונביו נשכילומזה
 הוא חירח אמרי רבק חירה, ושמו עדולמי איש עד אחיו מאתיהודה
 למוד הימים. כל לדוד חירם הי' "אוהב" כי שש' דוד, בימי שהי'חירם,

 לאלף קרוב הי' דרבס דעת על וכו' הזה לשבט אוהב להיות הזה האישה"
 עכ"ל. ש81ומאתים

 ואטהורה העיונית האהבה מושג בהבנת חז'ל העמיקו כך כדי עדואכן
 ! שנים ומאתים אלף של תקופה פני על ממדי' את ומתחו והאצילוהשריקעוה

 לא נפשית, ודבקות קרבה על מבוססת שחיתה ויהודה חירהאהבת
 הדורות, צןרות דרך ומלהימשך מלהתקיים פסקה ולא סרה לאפגוג
 ובכל הימים כל זרעיהם וזרע זרעיהם בין ורקומה אחוזה חופפת,והיתה

 ! ! דוד-וחירם בנקודת והתלהטה התלקחה שאת וביתרהתקופות,

 בת- שהיא עליונה עיונית בההשכלה נעוצה שראשיתה האהבהזוהי
 בחיים המצוי' הדועכת ההתנוצצות ומן ה"חידוש" מן שאיז לעולם,קייכח

 וו1ין עייפות אין התיישןת, אין חירם-דוד חירה-ויהודה, באהבתהרגילים
 היום- בחיים המצויים הענינים מכל וכו' קטטה ואין תרעומת ואיןכסילות
 ודור. דור וביו לבנים, אבות ובין לאשתו, איש ובין לחבירו, אדם שביןיומיים



 1חחייםחםרעפב
 תיראו איים ראו י מ' בישע" הפסוק על אמחז"ל "ואברהם" "שם"על

 הללו 4וים מה י תמ"ט ס" מ"א ובילקוט ויאתית. קרבו ויחרדו, הארץקצות
 מזה נתיירא זה "וייראו" בעולם. מסויימים ושם אברהם היו כךמסויימים

 בניו את שהרגתי על עלי בלבו שיש תאמר נתיירא זה מזה. נתייראוזה
 הארץ" "קצות רשעים שהעמרתי עלי בלבו שיש תאמר מזח נתחראוזה
 זה ויאתיון4 "קרבו עולם. של בקצו שרוי וזח עולם של בקצו שרויזה
 זה את עוזר זח יעזורו", רעחו את "איש . זה אצל קרב וזה זה אלקרב

 שגא'בברכות
 ויברכ~

 ויתן שגא' במהנות, זה את עוזר וזח עליון לא-ל
 עכ"ל. מכל. מעשרלו

 אהבה להפריע יכלו לא והרהורים ומצבים מסבות, שום א-ל-עלית.רת הכ- על המבוססת וממושכת אמיתית אהבה על מובהקת רוגמאהרי
 האחים אהבת את לקרר הי' יכול לא גרול הכי החומרי ההפסר אףזו,

 העולם. בורא של אחדותו את כלו העולם לכל והמטיפים והמאמיניםהנאמנים
 משתה אברהם ויעש עהשפ וירא פ' במר"ר אחרת, רוגמא זהולעומת

 ס"ה אותן נחמה בן יהושע דא"ר גרול, משתה יצחק. את הגמל ביוםגחל
 עכ"ל. אבים. אברהם של במשתה היו כולם יחושע, שהרגמלכים

 החולף. ה"חידוש* תולרת ירירות של כוזבת, ירירות של רוגמאהרי
 הגרול הנס לרגלי מתוך אבים אברהם למשתה התכנסו הנ"להמלכים
 ייתכן שעה באותה שנה, למאה בן לו שטלר לאאע"ה שנעשהוהרגול

 "נשיא בו וראו בו והכירו אאע"ה של כבורו את ורוממו והעריצושהתפעלו
 רגש מתוך היתה זו בשעה אברהם אל התקרבותם יסור כל ברםאלקים",
 ברית שיכרתו ולרוממם לאלצם זה "חיהוש" של בכחו הי' ולא . .ה"חירוש"

 פג אך ה"חיהוש* להפך אברהם. של זרעו ועם אביט אברהם עםעולם
 כנ"ל. יהושש והשמירם אברהם, של זרעו על למלחמה יצאו הבאיםוברורות

 האמתית האהבה קיום על מצתים ע"ה אביט אברהם של זרעוואט
 יצוה אשר למען ידעתיו כי י שנאמר כמו הנצחית, העיונית וההשכלהואדעת
 המחשבה להשיג והאופן וכף", ח' ררך ושמרו אחריו ביתו ואת בניואת
 המוסר. ועמלת לימוד ירי על הוא והאמיתיתהזכה

-יש4יא-



מאמר
 השרשים""השתוקקא

 של משמעותה כ*ט(. )תהלים בשלום עמו את יבדך ד' יתן לעמו עתרי
 עולים ידוע עצם חלקי שכל תיאום, החאמה היא "שלום*המלה

 וכמאמר בשלימות. לחבדו אחד ונדבקים יפה יפה ונאחזים מתקבליםיפה,
 העצם חלקי שונות שמסבות שיש, ואף בדומה*. אלא אוהב "איןהחכם

 הראשון. בשדשם ולהאתז להתאחד שואפים הם הרי השני, מן אחדמדוחקים
 אחד שרש בני מלכתחלה הם הידוע העצם כשחלקי אמורים דבדיםבמה
 בשום הזה בעצם יתדבק לא הדי אחד משדש מוצאו אחד כשחלקאבל
 אתו. להתאחד לו יתן ולא הזר את דוחה העצם להפך,אופן.

 פירח~ה *אהבה8 השנאה*. "אהבה* המושגים יתפדשו זהבהסבר
 פירושה השנאה* לעומתה ואחיד. מושלם לעצם אחד שדש בני חלקיםהרכבת

 אחת, למסבה שמזדמנים שונים, שדשים בני החלקים, והתנגדותהתרוצצות
 אחידה. לשלימות להתאחד אופן בשום יכוליםווםאינם

 לוה וה קרובים אדם ובני יש ה~ימי מתופעות לדוגמא נקחוהרי
 תוכם בתוך ובעצמיותם משפחתית קדבה בני אחד, בבית שוכניםבמקום,
 רבים הם שלכאורה אדם במ ויש נעדדת. והאהבה קירבה, שום להםאין

 מסו- אהבה נפשם סוד בעמקי אך, גלוף, שנאה ובלשונם הרף בליוניצים
 ותיאום התאמה מרגישים הם מצוא ולעת פרידתם, עליהם וקשהתדת,

 "אוהבים4. נקדאים דוקא והםבנשמותיהם,

 השנאה בתכלית לזת זה שונאים ששני אומר, הי' מקעליםהאדמו"ר
 אומ- זאת לבהמה*. "אדם אהבת על העולה אהבה, ניצוצות ביניהם עודיש
 קטנה פנה עוד נשאדת הצראית והמרחקת העזה השנאה ולמדות שיש,רת,
 והאהבה ההשתוות להיות יכולהבה

 בענין הוכיח א' פרק שמיני מאמר המדות בס' אריסטוהחכם

 זה *דומים4 אנשים כי ויאמדו דמיון אותו שיחשבו אנשים וישאהבהי
פג



- -

 וחחייםהםיע1
 ועורב פתטיר ודומה" קדומה המשלים מן ראי' ומביאים אוהבים, הםיזה

 )דא כקדרים לזה זה הדומים כי חהפך אומרים ואחרים לאלו,והדומים
 שיחס כמו הטבע, חכמת אל זאת בחקירה ישובו גם ומתנגדים(שונאים

 הרו אשר הגבוהים ולשמים הגשם אל אהבה היבשה, לארןאוריפידיאוס
 זה יועילו ההפכים כי יאמר והורקלוטוס ארצה, תמשכם אשר אהבהגשם,
 בדרך מתהוה הכל וכי טובה היותר התמזגות תיעשה ומחמתנגדיםלזה

 הדומה כי האומר אמפידוקלוס ובתוכם זה על חולקים רבים אבלהמחלוקת,
 עכ"ל. לה לדומהנכסף

 אחר שרש בני החלקים הזדהות ע"י הבאה שההשלמה זה עלומסף
 ע"י וכדמותם בצלמם ל~ליד מצליחים שעוד אלא האמיתית, ההתאמההיא

 והזדווגותם.התקרבותם

ב

 עופרת וכו', כעופרת צללו עה"פ בשלח בפ' ז"ל בא"עומצאתי
 אחר כל יחסר הארץ תחת יושמו אם מתםת מיני הששה כי עפר,מגזרת
 מתאים וזה עכ"ל. תוסיף העופרת ולעולם ידועות בשנים ידוע דברמהם

 אדם לבן לו קשה הנ"ל החוקר דעת ולפי אהבה. המושג בהגדרתלהנחתם
 השכלית. התפתחותו בדרגת הימם למטה או למעלה העומד זולתו אתלאהוב
 החכא. )מאמר האהבה תופסד השוויתופסד וכש- דוקא. אוהביו עם ומעמד משקל בשיווי לחימצא האדם הואורוצה

 בחביון ומרגיש חלמים געמעים אילו אי האדם בתוך כשמתעורריםויש
 החלקים שכל התו סימן מה, עד נפשו את ידע ולא השתוקקות איזהאשו

 בשלי- נפשו מורכבת להיות צריכה מהם והנאצלים המפוזריםוהפירורים
 העליון בשרשם ולהתאגד להתאחד רוצים לאלו אלו שהשפים ותיאומהמותה

 אחת. ללהבה בלהבה כלהבהחראשוני,
 לבך חכם אם בני י ודל אומר טשו, כ"ג משלי על בפי' ז"לוהגר"א

 בלבבו יחכם הבן ובעת אחד משרש חם ובם האב כי י אני גם לביישמח
 שמח האב % גם תיכף אז בדיבורו החוצה חכמתו יגלה שלא אףוישמח
 אז יתנועע חאחד כשחלקו לשנים, כשיחתכוהו מגנט הנקרא האבןכמו
 הבן ושרש טבע הוא כן הארץ, בקצה מרחוק שיהי' אף יתעעע, השניגם

 לבך חכם אם בני וזה בלבבו ישמח אביו גם לבו שמחת בעת האב מןהנתח



פה השרשיםהשתוקקות

 אמ שאיח כ*י הוצ אני* *גם ועוד שמחים, אברי כל ואח*כ אני ג"כאז
עמג

 העליון, לשרשם השרשים השתוקקות היא ונצחית ישנה אסכי
והב4.

ג

 קטן )מועד לקרוע* הויב נשמח יציאת בשעת המת על"העומד
 אין תולדה קירבת קרובים, וכמה כמה הלא העני4 מוקשה לכאורהכ"ה.(
 נשמת יציאת בשעת העומד זר שאיש חז"ל קבעו וכאן קריעה, דיןעליהם
 אתמהש ו 1 לקרועוריב

 אמנם יצירתם. במובן וחברים אחים הם האדם בני כל באמתאבל
 הנצבים החשפל עמירי וכאותם הגופניות. וקומתם בצביונם הםמובדלים
 יאדיו בהם והדבוקים הנמשכים החשמל חוטי ברם מחברו אחדמרוחקים
 החשמל חוטי כל של וראשיתם ותטעה. אור כריצרת אחת למערכתיחברום
 האלקי בחלק מקורן כהץ הלא האדם, בני נשמות עם הוא כן כמוטעה. והת- האור והעפלת ההפעלה לכל המקור שהוא המרכזי, במטן היאנעוצה
 יחד. גם ובוללן המאחז הוא הלא האלקי והאור נאצלו נחצבו ממנוממעל,
 יסלוד "ש יזדעזע שלא חברו נשמת ביציאת האדם שבהימצאוהיתכן
 ואשר העיקרית הקירבה שהיא נשמתית-יצירתית קרבה של רגשמתוך
 בנשפחו, שנעשית הקריעה את מרגיש והוא יקרע לא והאיך האמיתיתווה האח- ותורגש הם2עורר או הלא אז כי הטפנית, התולדה קרבת על היאעולה

 וד*ל. ממש, בנסשו הקשורה נפש הימנהכהיקרע

ד

 בסחעתא מצאתי הנ*ל הרעיון לי שנתבהר אחרי אאדותכשנים
 04 *כי וזה"לי זשל, להרמבאן והבטחון* "האמונח בס' לזה חיזוקדשמיא
 בטף האחד החלק ושם חלקים לשני וחלקה בפירוד הקב"ה עשאההנפש
 אחר בטף שם הב' והחלקזה

- 
 חאהבח תתעורר זה עם זה ובהתחבר

 עכ*ל.הקדמונית*,



 1חחייםחמדעפו

 *שלומש המושג להוראת הכי-נכונה שההגדרהנמצא
 פגישת ההשי

 בד-קיימ!ב באופן המלאה והתמזגותם והזדווגותם אחד שרש בעליהחלקים
 המפוזדים הטוב חלקי שכל הנכסף, השלום הו~ו והוא האהבה, היאוהיא
 העולמותבכל

 יתמז~
 ! לאחדים

 עוד ולא וכף, עליו אומדים לתפלתו מקום המחחד כל י מש"אוזהו
 שנא' לתפלתו מקום לו ייחד שאבדהם ז"ל ופירש"י בעזדו, אברהםשאלקי
 ף(. )בדכות המקוםאל

 להתרכז צדיך תפלה שבשעת ההבנה לאותה ומגיע זוכהכשהאדם
 עם מתאהד הוא זו והבנה בדרגא הו~ו הרי בה להידבק בכדיולהתצמצם
 עזדת את עצמו על ממשיך הוא וממילא זו, להשגה הראשון אבינואברהם
 אליו. אברהםאלקי

 ולואי לו הי' אחד אח ויצא( פ' )בראשית אחיו, אל יעקבויאמר
 יחץ א"ד בו, כיוצא צדיקים אחיו אותם קודא וה" בניו א% אלאקברו
 ויצו~י פ' ילקוט )עכ"ל בו כיוצא הו~ו הרי אביו של לבושו אדםלבוש

 גופנית בקדבה דוקא לאו היא האמיתית שהאחוה אנו דואיםהרי
 נעשים בניו אף זו ובהשתוות דוחניות, בהשתוות ובעיקד אם כייסודה,
אחים.

ת

 המים רשאת כי הנהר אל בבקר לצאת המלכים מנהג וכף, פרעה לפנייצב והת- בבקד השכם מונה אל ה' ויאמד וארא בפ' הא"עוכתב
 עכ"ל. לעינים,טוב

 והם אדום בדזל וכשמשים מימי העין טבע כי ודע שםיובפי'
 האש אל בהגיעו ובן עיניו, נדעכו וגם הראות, יחלש העין מאורכנגד
 טבע כי עיניו, ראית יחלש האש מתולדת שהוא והבהיד הצח הדבדואל
 האפס יקבל ממש מטבעו בשיצא וע*כ אחה ושדשם המים מטבעעינים
 מיע את מין מצא כי עינים האירו טבעה ממש שהם במים יביטוכי

 עכשה מהם, יוצא הדמע כי בדודה והעדותוניעור,



פז חשרשיםחשתוקקות

 השחוד מתוך הוא ממט דואה שהאדם העין על חז"ל אמדווט
 האדם אין עין של הזה הגלגל אמד בדכ" ד' שבעין. הלובן מן ולאשבעין
 אמוד(. פ' )מד"ד השחוד מתוך אלא בו שיש הלבן מתוךדואה

 השחוד הוא עין, בת כאישון שמדני י"ז( )תהלים ז"ל פדש"יוכן
 באישון יצדנהו הפסוק על האזיט ובם' עכ"ל. בו, תלוי שהמאודשבעין
 עכ"3 הימט, יוצא שהמאוד שבעין השחוד הואעינו

 ותשיג המרשית תשיג העין וכן השמיני שעד לד"ת הישדובס'
 עכ"3 דמיונמ, הוא כי השחוד המדאה תשיג ובתחלההצבעונים

 אל ומשתוקקת נמשכת הזכה שהנפש הסבדט לפי הוא הנ"לוכל
 . . . נפשה שאהבה את שתמצא עד תטח ולא תרפה ולא לה הדומההנפש

 נפש תפעפע ובאון בעח השידים( )שיר אהבה" כמות עזה*כי
 הנשוס את ותעקוף תימנע ובדדכה ומקבילח בת-זוגה את השיגה עדהיפה
 י ה' אהבת בשער תלבבות חובת בעל וכמ"ש אליו, תקדב ולא להוהבזוי
 הבודא אל בעצמה ונטותה הנפש כלות הוא באלקים האהבה ענין מה"אבל
 טטה דוחני פשוט עצם שהנפש והוא העליון, באודו שתידבקכדי
 כנגדה התו מאשד בטבעה ומתרחקת הרוחניים מהאישים לה הדומהאל
 עכ"ל. העבות, הגופותמן

 1 במיט מין דק היא האמתית האהבה התחבדותאכן

 ופידודי העבות", "הגופות את והמפשיט המבטל המות בואועם
 ומתחבדים נפגשים - הפף של בעטיו ומופדדים מדוחקים שהיוהאודות
 והנאמטג הנצחית האהבה נתדתאזי

 שנא' ליוסף, יעקב שאהב אהבה אהבה, כמות עזה כי ד"אובמד"ד
 יעקב שבין הנפשות התקשדות עכשל. בניו, מכל יוסף את אהבוישדאל
 ביותר המובהק היו ודימומם ושיוויום ונאמנה עזה הכי היתהליוסף
 הבנים.מכל

 שניהם הוסף יעקב סולת, מלאים שניהם נשא פ' במד"דבמק"א
 אלח יוס5ק יעקב תולדות אלה לזה זה דומים ושניהם גמודים צדיקיםהיו

 וט' דבר בכל אביו ליעקב דומה יוסף אלא צ"ל ה" דאובן יעקבתולדות
עכ"ל.



 1ההייםהםרעפח

 מפוג שהם חברים קרבת י הוא שבאהבה האמיתי המובן אומרתזאת
 שב"שנאה" והמובן אחד. נפשי שרש בעלי ובעקר שגם, כהשקפותיהם,אחד
 וטפת שדבש ייתכן כן, לא ומתקוטטים, רבים שהם ומורגל כמקובל לאהוא

 ובתחתית ובמתיטת בנעימות ידברו וחלקלקות לשוטתיהם תחתצופים
 שום תחנן ולא והארפית, המחלחלת השנאה אימים מהלכתנשמותיהם
 שרשיהם הם ומתנגדים רחוקים כיהתחברות

1

 ובזח וזה*לי ראשון, דרוש בדרשותיו ז*ל הר"1 שכתב מהוראיתי
 ביניט אשר באיבח לנהש הקללח היתח מח והוא מאד, פתום עניןיתבאר
 להזיקם הנחשים אחרי נרדוף לא בבחירתט שאנחט פפק אין כיוביט.

 וור3 לעולם, אותם נפטש שלא יתן ומי בכחט מהם נברח אבלולהמיתם
 כאשר כי הוא כלו הזח הענין אבל 1, לנחש ולא לאדם קללה הזאתהאיבח
 מזגו הופפד 3ן וכחותיו השמשי המין מזג להפפיד פיבה הנחשהי'
 ממזג הרוחק בתכלית שיה" הוא קללתו שכל ונראה חהפפד, בתכליתוכחו
 שהוא מי שכל יתוריב שבמזגים המשובח האדם שמזג טדע וכאשרהאדם

 הקללה פימני כל ובאו חפר והיותר רע היותר שיה" ממנו הרוחקבתכלית
 שאין ידוע וריך, ימי כל תאבל ועפר תלך גחונך על שאמר והווו זחעל

 ואמנם כ4 אינם הבע"ח ויתר האדם, אם כי נצב-הקומה, כלםבבע*ח
 שתם מציבים ר~ים להם שיש האדם למין החפך בתכלית שאינםמפני
 ואחרי מתחלוג הנחש ענין שה" נראה וכן עמם, נדבקים ואינם האדמהמעל

 להתרחק חי לבעל שאפשר מה כל הטובים החיים מיחפ נתרחקשנתקלל
 היפחית". מכל יותר הטבע מזח כן גם שהוא באדמהונדבק

 אהבתו כפי כי האטשי, והמין הנחש בין אשר האיבה היא זוובפבה
 יותר בהיותו האטשי המין שישנא ראוי למזגו קרוב שהוא מפני העפראת
 והאיבה הדעת הפכמת האהבה כי דומהו, אל יקרב דבר כל כי ממזט,רחוק
 ז*3 עכ"ל הפכמועבלתי

 אלו העוינים חשרשים של ביותר הנמרץ הביטוי היא השנאהובכן
 9% הצדיים. מן לאהד אף וחועלת ברכה שום אין ושבהתקרבותםלאלו



פט השרשיםהשתוקקות

 והתר- הסתייגות לידי מביאה זו וזהירות לשני. אהד מלהזדקק הםנזהרים
 השנאש בהילת כדי עדהקות

 ודמווה בצלם לו שוה שיהי' עזר כנגרו" ועזר הספורנו פי' ב'בראשית
 במועדם, והמציאם צרכיו בידיעת לו הברהי זהכי

 בסהטקל לו שוה בשיהי' אהר דבר נגד לכף הנכנס כי וכנגדו4,ואמר

 עולה זה יהי' הנשקלים שני שוים יהי' כשלא אבל הישר בקו נגדויה"
 משה שקול רז"ל אמרו האופן ובזה הישר בקו זה כנגד זה יהי' ולא יורדוזה
 לגמרי, לו שוה שלו העזר שיהי' ראוי ה" לא אמנם ישראל, כלכנגר

 עכ"ל, להבירה מהם אחד וישרת שיעבוד ראוי הי' לא אזכי

 הרי מתאימות דעות כששתי כי י הדבריפ אלו הם ונכוניםויקרים
 המטון הפרי יווצר שממע אהד מהולל כה אחד, מניע כח פהוותהן

 עצו. לטעם שוה הפרי וטעםוהרצוי,
 בכרי ארה'ר מעצמות עצם הוה את לברא הבוי"ת כוונת היתהוזו
 שם הספודט של הביאור לפי כי גמורה, בהתאמה אליו ותקבלשתשוה
 שאש- הארץ עם יחדיו אשהיתם י הארץ את משהיתם הנני )נה( הפרשהבכל
 המבול מן היום ממשוה שהטה ההמה גלגל בנטות והארץ האויר מזגהית
 המין ווי שעת נתמעטו ולכן לאיוב, במענהו ית' הוא שפי' כמוואילך
 שלמותם על והפירות המזגים עוד היו לא כי המבול, אהר תיכףהאעשי
 עכ"ל, המבול, אהד ה~ם בעלי אכילת האנושי למין הותר ולזההראשון,

 צבור שתה" מצלעותיו דוקא הוה את לברוא הוצרך לזהא"כ
 לו', בשווי הרגשותי' כל תהי' שא הראשונהמעפרו

 ושתה" וסגולותיו האיש צורת לה להיות לאשה הצלע את ה'ויבן
 באפשרות ביניהם הברל יהי' בם אשד בלבד גשמיים בכלים ממנונבדלת
 ובהר עפרו צבר שכבר מפני מצלעותיו אהת ויקה ובמעט. ברבהשלמות
 לצוד דצה כאשר לפיכך ההיונית לצורתו הומר להיות הראוי כלמבהר
 וטא הומרו4 קצת ולקהת ראוי הי' אליו דומה כמעט ושהיא הנקבהצורת
 עכ"ל. מצלעותיו",אהת

 שישתדל ראוי באשתו, ודבק אמו ואת אביו את איש יעזב כןעל
 אביו את לעזב שיצטרך גם בו לידבק וראוי' לו הוגנת אשה לישאהאדם
 וע" בלבד, בדומים יה" אבל דומים בבלתי אמתי דבוק יהי' לא כיואמו



 1ההייםהםדעצ

 שת את הולידו אהרי אדם ימי ויהי ד' ה' בראשית בפ' הרמב"ןבפי'
 המטון השלימות והשיג הפע~ות כל מכין אחד, לדעת יכוט אז כי)עיי"ש(
 עכ"ל. בלבד, אחד נמצא שניהם כאילו האדםביצירת

ז

 מעשי' זכות מפני יפונה בן לכלב להנשא פרעה בת בתי' זכתהולכן
 פרעה בת בת" בני ואלה כמ"ש והמעשים, השכל זווג והי' למעשיו,הדומים
 מרד זה אמר חד סימון בן ור"י ב"ר אבא ר' כלב, זה מרד לקחאשר
 וחד המורדת. את ליקח מורד יבא אביה בעצת מרדה וזו מרגליםבעצת
 מגילה(. ובמס' המדרש תכ"ל הרועה את הצילה תו הצאן את הציל זהאמר

 של וזוהמתה עטה על ההתגברות מאמץ הרשע, נגד המרדטתפעולת
 קרבה כיי עד הרוחנית בהתעלות הנ"ל האישים שני את איחדההגשמיות
 מעשה ביצירת שותפים נעשו האלה האישים שני נשואין, שלגופנית
 הנילוס מגלי משה את הצילה הגיורת בתי' הישראלית. האומה שלבראשית
 מרע סור של והצלה, מרידה של זו כפולה ופעולתה וט', המצריםאליל
 פרידה להצלת ג"כ גרמה - הישראלית האומה של לקיומת טובועשה
 המנהיטת של תואמי-צבי' שניהם ונעשו מצרים. מטומאת ולהעלותה זויקרה

 הארץ. כיבוש אחריהראשונה

 וחבירו מעירו ותלמידו מעירו שרבו מי אשרי רדל אמרוולכן
 פ"ה(. משלי )מדרש מעירו ותורתו מעירו ופרנסתו מעירו ואשתומעירו

 כל הרי אחד במקום ומיושב מעורה חהאדם היות הוא לכלההסבר

 שלימות מעין מתהוה וממילא ומשתווים מתמזגים שלו והמסבות החייםתנאי
 חוזרות וגיגועי-יצירות, נעורים חסד וחוויות. הרגלים של ההרגשותשל

 שתמצאנה עד שוקטות ואין נהות אינן הקבועים, חייו במעגלוניעורות
 משחר - שלו הטובות ההתעוררויות שכל שכזה אדם ועל התגשמותן.את

 אשרי. נאמר מתמלאות! - זקטתו עדמנעוריו

 שגר עד ממושב אביט יעקב נהנה שלא ע"ה אבינו יעקב עלוכמ"ש

 פ"ד4 וישב פ' )מד"ר אבותיובמגורי



צא השרשיםהשתוקקות

 השלמות לאותה העילאית השכלית ההנאה לאותה הגיע שלאהמובן
 מגורי של תוכם לתוך עצמו את והכניס והשתווה שהתכלל עד לוהמיוהסת
 ונתן אותן והעלה מאבותיו לו שבאו וההארות הדשרות כל לתוךאבותיו,
 יצירה. של ותבנית דמותלהן

 ואליהו נביא סהטה דבר" לכל לזה זה שוין ואליהו משה מוצא"את
 ואליהו למעלה עלה משה האלקים, איש ואליהו האלקים, איש משהנביא,
 עאי נתכלכל משה חיאל, את הרג ואליהו המצרי הדג משה למעלוהעלה
 ברח ואליהו פרעה מפני ברח סהטה הצרפת ע*י נתכלכל ואליהואשה

 אם אמר משה לבאר, ובא ברח ואליהו לבאר ובא ברח משה איזבל,מפני
 ויעבר במשה ומטר, טל יה" אם ה' חי ואליהו אלה ימותון אדםכמות

 והנה ובאליהו הקול את וישמע במשה עובר, הן והנה ובאליהו פניו עלהן
 משה הכרמל בהר ואליהו סיני הר לפני ישראל את כנס משה קול,אליו
 סהטה ושחטם, הבעל נביאי ותפש ע*ז עובד ביער ואליהו ע*ז עובדביער
 במערה, נטמן ואליהו במערה נטמן משה קינא, ואליהו אלי לה' מיקינא
 מלכים(. הילקוט )עכ"ל למדבר בא ואליהו למדבר באמשה

 תלוי' האגשים של הרוחנית שקרבתם לע לומר בנ"ל חז"לוהתכווע
 כל הרי אחד עילאי שרש בעלי הם ואם ומעשיהם. דעותיהםבהשתוות
 ואחים לאחדים.  עולה - והמקום הזמן מרחק למרות - חייהםמהלך

 הנ"ל ההשוואה לע תשמש ו~וגמא והיסודית. האמיתית באחוה הםוקרובים
 בקלסתר מפליאה בבהירות משתקפת הנביא אליהו פני קלסתרבבואת

 ע*ה. רביע משהפני

ח

 אמר ולמה קרח(, )בני היו שלשה מ"ה( )תהלים טוב דבר לבירחש
 אחד בלב שווים שלשתן והיו זה, כיוון זה שכיוון שמה ללמדךלבי?
 אלא אהד במקום  עומדין שלשהן היו לא אומר גמלהשל בן שמעוןרבן
 טוב(. שוחר )מדרש עמודין כגן נראין והיו עצמו בפני עומד ואחד אהדכל

 ברם נפרדות חטיבות שלש היו הטפני שבמובן אף אומרת,זאת
 יניקתם. כל אחר משרש כי אחד מלב וכאילו אותם איגדה השכליתטייתם



 1החייםהםדעצב

 בחברו אחר שאפי' אח"זל אלקים, וידע ישראל בני את אלקיםוירא
 ועושין לבו את מכוה חה %ו את מכוון וזה לברו, הקב"ה אלא יורע ה"לא

 שמות(. פ' )מר"רתשובה

 אחד כל של המדוכדך מלבו שבקעח הסלודה אנקת הנאמנה, לבאנחת
 ולטפלח לתשובה אחת ונהי' ממגמה שבאה היות באהלו, הבורר מישראלוואתר
 לאומית לתשובה אותם והביאה כלם, את וחישלה איחרה במסתריםאף

 הרוחנית. האחוה היא שלה הראשה שמתנאישלמדע

 הלוהטום השכלית התשוקה וההסתכלות, העיון ה' סור זאת בכל מזת זהמים לפע- הם ומרוחקים הם נפררים אף ה' יראי ליריאיה ה' סורתהו
 במסתרים בהיפגשם מתנשקים אהובים ריעים של אחר, בסור אותםמאחר
 בקדש. למעלהבדרכם

 הרע נחשול והתעצמות התגברות גם האלקים, עשה זה לעומתוזה
 משתווים הרע שמבצעי ער האנושיות את ולסחף לשטף יכול אינושבעולם

 הנלוזים. ובתעלוליהםבמגמותיהם

 שנים* "השעים י לבלק בלעם אמר קרם", מהררי בלק ינחני ארם"%
 בשחת ויהי שנא' בלק, ה" לא אביהם אברהם שאילולא טובה כפויילהיות
 חהפכה מתוך לום את וישלח בריתו אלקים ויזכור הככר ערי אתאלקים
 ואלולי לוט של בניו מבני ואתה מסרום, לוט פלט לא אברהםהשלמלא
 יעקב בזכות אלא לבנים ל% זכה שלא בעולם אני עמרתי לא אביהםיעקב

 רועה, בתו האיך בנים לו ה" ואילו הצאן עם רחל באהשבתחלה
 לבן, בני רברי את יעקב וישמע שנאמר בנים, לו נתם לשם יעקבומשהלך

 בעולם עמרם לא ואתה אני ויעקב אברהם ואלולי לבן של בניו מבניואני
 בלק(. תנחומא)מררש

 כסא באופני הרוחני במעופו המגע העילאית ההשגה בעל הרשע,בלעם
 עליון דעת לרעת העלולה נפשו את המכיר זח רשע ונופל, נכווההבבור,
 והטחה בלעג כאילו זת רשע . . . היצירות" את לפועל ולהוציא לקייםולא
 בחולשותיו מתפאר ועוד לבו וזרון ערייתו כל את ומערטל מגלה שמיאכלפי

ובשפלותו.

 אברהם ממורשת לו בא הרוחני-והנבואי כשרום שכל הואיורע
 הוא יודע כלה העולם בכל הזכה האלקות מפיצי י"ה, בחירי ויעקב,יצחק



צנ השרשיםהשתוקקות

 אל ולהשהוות להתדמות בכדי און ולאזור להתגבר במקום אך . . ,י-ה ממנעפי- וליההנות בפחזות-לילה לחזות לפעמים זוכה הוא בזכותםשרק
 של מבני-בניו ג"כ בלק אל ופשתווה ומתגלגל משתפל הוא . . .האבות
 קדושח אומה לעקור מזיפות חורשים כפתי-הטובה הרשעים ושניהםהאבות

 והבן. לנשפע, נעשה ברכת וספיכת בהשוואת הוא וקדושתה כבודה שכלזה

 ויל- מפט, ותרחק בברכה חפץ ולא ותבואהו, קללה ויאהבוכמשה"כ
 ק"ש. )תהלים בעצמותיו וכשמן בקרבו כמים ותבוא כמדו, קללהבש

 בחינת היא שקללה שהטונה אלא הקללה? את האדם יאהבהאיך
 הקללה אל בו כיוצא אל טבעו, אל להזדקק שואף החסרון נושא והאדםחסרון
 והקללה הרע עם גפודה הזדקקות וייט חסרו4 היא ומחותה תכנהשכל
 בם. היסודעד

 כאותו בפוב עצפו את פרגיש והאדם "אהבה", המכונה ג"כוזוהי
 . האיש את ההולם המדודהבגד

ט

 נעודי ביפי שליט"א יאפין אברחם ר' הגה"צ מרן של פפיוושפעתי
 ט"0. ט"ו )איוב עולה כמים שותה עה"פ יקרבאור

 התנגדות שום מעורדים שאינם כמים קדביו תוך אל נכנסתהעוולה
 ולטבעו, לבריאותו הפתנגד חריף פשקה המעלע והאדם יש כי השותח.בנפש
 חלק מהווים שהם המים אבל יינזק. שלא בכדי ובאניטת במתיטתישתהו
 הוא כן ~בי. ובצמאון ובמהירות, נקלה, על יישתו הגוף מטבעיסודי
 ואיט ובצמאון בפהידות כמים העוולה את שותח המושחת האדםאותו
 העוולה. יסודות על והועפדה שנתרקמה ונפשו בטבעו חתנגדות שוםפרגיש
 לעג ישתח וכשה"כ . . . חדשה בפ2א נפשו את להדחיב הגא דוצהלהפך,
 )איונן מיםכמו

 נפשי תבוא אל בסודם י ע*ה אביט יעקב עמש"א לופרונתעורתי
 אצל כי מרגלים, אלו חלק( )סנהדרין אחזשל י כבודי תחי אלובקהלם



 1חחייםהמיעצד

 כמוס "סוד בבחינת היו טכליהם כל כי הארץ, על רעה דבדו אשרהמרגלים
 "מעצת" יושיעך י-8 יהושע על ע"ה רביט משה שהתפלל מה וזהוצפוף.
 היצר במסתרים. התרקמו והתנכלותם תעלוליהם מעשי שכל י המובןמדגלים.
 גרוע יותד הרבה במסתרים המפעפע והרע בהם, שולט הי' צפוןשנקרא
 בגלוי. שהי' קרח מעשה של זה כעין וגלוי, בפומבי ש~שהמזה

 ואחד אחד כל מהם. גם ונסתר צפון הרע ה" המרגליםבמעשה
 ותלו- תרעומתם התגברות ועם הארץ. על ומרנן בלבו רעה חושב הי'בפ"ע
 מתפלל הי' ע"ה רביט ומשה אותם. ואיחד הכללי שרשם נתעוררנתם

 שהתפדצו הבודדים הצפונים גלוי-הרשע שטפון נגד לעמד יוכלשיהווטע
 מאוחדים. כבירים מים כזרםאח"כ

 שהיו ו"ל הרמב"ן והרגיש "כמתאוננים", העם ויהי במק"אוכמש"כ
 לתלו- נכונה סבה שום להם היתה לא כי ממש. מתאוננים ולאקכמתאוננים"

 ולהיות לשמוח ובמקום גבר הרע שרש התאונן. עצמם את שאינסו אלאנ8
 קונם נגד המרי וזוהמת עצבות של קיתון עצמם על שפכו תודהאסירי
ויוצרם.

 מי ויאמרו ישראל בני גם ויבכו וישובו י בפרשה אח"כ מ"שוראה
 מקודם ל"ויאמרו', לאמירה הגיעו רק שאכן הכתוב משמעות בשר,יאכילט
 להאמין בעצמם כבר התחילו ואח"כ הרעים היצרים התרתחות רקהיתה
 ויאמרו! י הם נכונים תרעומתם ודברי הצדיקיםשהם

 אונך.. מחשבות וגע *שןש, מגזרת שהוא דל הא"ע פירש גםוכן
 ה' באזני רע וזהו בסתר ובפי' עכ"ל. און, דברי שדבדו ה' וישמעוטעם
 ויעשו כמו והוא חט84ם, על הכתוב כיסה לכן ויתעבר - שמע לבדושהוא
 עשכ. י--י(ק, )שופטים ה' בעיניהרע

 מצפוני היודע שהוא ה', באני רק רע עושים שהיו הדברמשמעות
 בתורת מצינו שלא והדאי' ולצידותיהם". התעורדותם טיב ובוחןלב-האדם
 במעשח שחי' כמו חברו, אחד אחד ולשכח להידבר יחד המדגליםשטתאספו

 שהיו הבודדות נפשותיהם במסתרי וטצר התההה הכל ו"יקהלו". שטףקרח
 האם ארס יוצקות מיו כליותהם וכל לחבדתה. אחת משים, מבלימכווטת
 בתת-הידע ודבדים, אמר ואין אחד, ושרש עצה לעומת דבט משאטד



צח חשרשיםחשתוקקות

 ביאתן מח לביחתן, הליכתן מקיש 1 ז*ל רש*י שפי' כמו אחת בעצחהתאחדו
 )סוטה חחת בעצה הליכתן אף אחתבעצה

 ל*ה"
 חביש *בעצת* שמרדה פרעה בת בתי' חת כנ"ל מציטולעמתם

 יסוד ואותו המרגלים. *עצת* על והתגבר שהבליג יפונה בן כלבואת
 עד הראשון לשרשו ונמשך השתווה והמעשה המחשבה קדושת שלהעצה

 יפה. העולה האמתי הזווגשהתקיים
 הישראלית האומה נגד פרעח ומימת עצת על ז*ל ברמב*ןוכמובא

 *לא נתחכמה1 הבה הפסוק על ירגישו. שלא בהסתר עצה בגדך הי'שהכל
 חנם להכות גדולה בגידה תהי' כי בחרב להכותם יועציו וחכמי פרעהראה
 רשות יתנו לא הארץ עם וגם הראשוה המלך במצות בארץ באו אשרהעם
 עם ישראל בני כי ואף מתיעץ, הי' עמהם כי כזה חמס לעשותלמלך
 שלא חכמה דיך שיעשו חמר חבל גדולה מלחמה עמהם ויעשו ועצוםוש

 דיך כי מס, בהם הטיל ולכך בהם, יעשו באיבה כי ישראל בניירגישו
 ב"סתר* ציווה כן ואחרי בשלמה, שה" כמו למלך מס להעלות כארץהגרים

 ידעו לא עצמן היולדות השפילו האבנים, על חזכרים להיג להכותלמילדות
 והענין תשליכוהו. היחורח הילוד הבן כל עמו לכל ציווה ואח"כבהם,
 שישליכו או המלך בחרב להיגם לו אשר הטבחים לשרי לצוות רצהשלא
 ישליך יהודי י% א' איש כל ימצא כאשר להם אמר אבל ליחור,חותם
 שיביא ויאמרו העיר שר אל או המלך חל הילד אבי יצעק ואם ליחוראותו
 מחפשים המצרים היו המלך רצועת הותרה וכאשר נקמש בו ויעשהעדים
 שלי וכו', משם הילדים ומוציאין ומתנכרין בלילות שם ונכנסיםהבתים
 עכ*ל. וכו', כן" יעשה שלא לאביה חמרה עליו בחמלה פרעהבת

 של שכלו תואם עם והשתהה התכענה בת" של זו ומחשבהעצה
 ואמתי. שלם בזיווג נתאחדו ולבסוףכלב

ש

 בשם מנחמא סימון בר ר*י בהבם תנחומא ר' 1 ל*ב נח רבהבמדרש
 בן- אוהב החכם אבל בן-אומנתו שהב ארם לך אין יוסי1 בר' אלעזרר'



 וחחייםהפדעצו
 אוהב והקב"ה הוי(ג דר' הושחעא וד' הושייעא דד' הוהא ד' כטןאומנתו

 עכ"ל. נח, זה פנימו יחזו ישר אהב צדקת ה' צדיק כי שנא'בן-אומנהו
 והתפשטות הדחבת עם כי גבולו, את ולהשיג החומדי במובן להכשילולול ע- שבן-אומטי המכשלה מפחד היא ובן-שמטע האומן שנאתהחמ
 כן שאין מה לקיומו, והתנגדות כהתקפה לאדם לו נראית האומעתפשטות הת- ובכן וההשתכרות. הקיום אפשרות חשדיה לפי תקטן, בעולםהאומעת
 והסתגלותם השתוותם מפאת היא החכמים בין המשתלטת שהאהבהבחכמה

 נאן תיתכן ולא השלמות את תרבח החכמה וריבוי ההדדית,והתאמתם
שנאח.

 והמשפט, צדק את אוהב החכמה ואור האמת מקור שההשוהקב"ה
 אחב. משפט מלך ועח צ"0 )תהליםוכה"א

 העטחג בעל מושלם-חנפש נקי-הדעת רק י והמובן שישר", רקולכן
 ישר רק . . . עקמומיות כל והמפשטת גאוותנית וקופה קומה כלהמשווה
 מי הקב"ח אמר שאמרוי וכמו השכינח, בפני וחוזה זוכה שיחזה*...בזח
 אחת. בכפיפח ~ור יכולין והוא אני אין י צורחת כביכולהשכינה - ואחרת בחוקותי4 תנחומא )מדו,ם לי דומה יה"  כמעשי עושחשהו(ו

 פני מקבלין שאיע ידועים בעלי-עבירה על לם שאמרו מחוזה
 שבעל- חעונש על באן ההדנשה אין וכו', השכינה מזיו נהנין איןהשכינה,
 חוסר של המציאות על כאן החדגשח ממע, חטוב מניעת על מקבל,העבירה
 קבלת של היכולת הימע ניטלת העבירות בגלל הקבלה... כשרוןוהעדר
 לאדם דומח הדבר למח משל להנאתו. לטובתו ולהחזיקו בו לזכותהקנין,

 המזון את ולעכל לקבל ביכולתו שאין ופצועה, מקולקלת שלושהאיצטומכא
 הגשמיות ההנאות ועצם חיל חבולע כי להקיאג שמוכרח אלאהנעים,
 מגישה שאשכינא חטוב זיו את לקבל יוכל ולא שיקיא ההכרח מןהאסודות
למכבד".

 הדו(וה( פרק סקץ )ברכות חז"ל כדברי - מתקחמת החשרהואין

-
 ההזדככות רק אומרת זאת אמו*, משדי שינק החלב את שהקיא במי אלא

 האריגה רק אוריג בימי תוט תוך אל סופג שהאדם האטומה החומריותמן
 חהתרחקות רק נעוריו, בהחטאת מהן מושפע שהאדם הזרות ההשפעותמן

 חקאת והיא ונפשו, ע18 בכל ומיטהר מתרחק שהאדם והכנההיתירח
 במעט. ולקיומח התורח לספוגת האדם את להכשיר עלולה גמירא, עדהרע



צז השרשיםהשתוקקות

 אגור רברי - *יקה" נקרא שלכן ע"ה המלד שלמה על חז"לואמרו
 ברבריו מקיא שה" יקא בר"ת, שאגר אגור חכמתו, את שהקיא יקה,בן

 כנ"ל. לזה והביאור א'(. קהלת )מר"ר וכו' הזהכספל

 ה" אם אותו לצבוע תרצה אשר הבגד כמו לר"תי הישרובספר
 ואז כתמיו כל ותסיר היטב תרחצהו אשר ער הצבע בו תרבק לאמטונף
 עכ"ל. הצבע,ירבק

 וזכה לטושה הארם נפש בהיות י וץ ט"ז בשלח )בפ' ז"לוכהרמב"ן
 הקרושה ואין הרע את הטוב הוא ומתעב מרחיק כי . . . בעליונים"תרבק

 אתכם הארץ תקיא "ולא זה, את זה ומבריחין הטומאה את סובלתהאמתית
 תוה"ק. אותע מזהירה אותה"בטמאכם

 ז"לי הרמב"ן פ" וכו', בשגגה תחטא כי נפש ב' ר' ויקראועה"פ
 בנפש גנאי יולירו העוועת שכל מפני החוטאת הנפש על הקרבנות"וטעם
 חטא, מכל טהורה בהיותה רק יוצרה, פני להקביל תזכה ולא בה, מוםוהם

 תקריב השוגגת הנפש ולכן לפניו, לבוא זוכים העולם טפשי היו זאתולולי
 נפש ג"כ הזכיר זה ובעבור נתנה, אשר האלקים אל לקרבה שתזכהקרבן
 עכ"ל.וכו',

 משולל- שבל הוא הנ"ל הרברים מכל לנו ומושכל שמובהר מהוהנה
 ההשג- אשר העונש בגלל רק לא הו(ו השכינה פני לקבלת והזכותהכשרון

 שהאשמה להבין הו(ו העיקר וכו', מעשיו וקיפוח חטאיו על עליו מטילהחה
 שאינה השכינח את הגא מגרש וממילא עצמו את המטנף בהארםהיא
 השכי- היא ובוכי' . . . החטא וזוהמת החלאה עם ולהשתוות להתאיםיכולה
 . . . התחתיות ביון השוקע הארם מן להסתלק הנאלצתנה

יא.

 רשעים מנרתיקה חמה מוציא הקב"ה לע"ל שאחז"לי מה גםונבין
 יראי לכם וזרחה שנא' ע"ב4 ג' )ע"ז בה מתרפאין וצריקים בהנרונים
 ומרפא". צרקה שמששמי

 והו- הגנה האור גילוי עם - בהש"ת הרבקים הטהוריםהצריקים
 וצחצוח הכנה רק הם והיהם כל כי וישגשגו. ויגרלו יחיו מנרתיקה החמהפעת



 1חח*יםחמרעצח

 וכל יתבהרו הרי הגדול האור גילוי ועם האור. לקבלת אופים וכלטבעם
 אור מורדי הרשעים שאת. ביתר ויתלבטו יתפשטו ויצירותיהםחשגותיהם
 לאור-האמת וסתירה ניטד הוא ואופים טבעם שכל - והמוקטןהפשוט

 כשהקב"ה הגטת, האור זרוע חשיפת עם לע"ל עאכו"כ - שבעולמנוהמצומצם
 יהי' קשה ומה הללו הרשעים יעמדו האיך - טירא ויפול לדרעי'גלי'
 1דינם

 כי וסיג, שמז מכל נפשו לטוהר לדאוג האדם צריך כמהאי-לזאת
 בשגגה בין באונס בין ברצון שנכתמו בין - הכתמים כל הסרת אחדירק

 הקדש אל האדם יבא תפלה זו שבלב עבודה וע"י רצויים קרבנות ע"י-
 תנצא. והוי האור זיו עם במיט מין ויהי'פנימונ

 למחות השם אל יתפלל תשובה שהבעל ז"ג יונה הרביטוכתב
 בדברי שכתוב כענין חטא לא כאשר לו ויעתר וירצהו בו ושיחפוץפשעיו
 ייתבן כי וידצהו, אלק' אל יעתר היסוריז אחרי התשובה בעל על אליהואבדברי
 בו חפץ לשם ואין גזירה ומכל היסורין מן ונפדה נסלח העותלהיות
 עכ"ל. מידה ירצה לאומנחה

 כדי עד ומיטהר מתקדש כשהחש דק הוא באדם ה' שחפץהמובן
 הנצזנ בהבנת זוכה אש ודק העלית, האוד אל ממש מציאותיתהשתוות

 פ"0. דברים הקדוש מהר אזדעזע" ולא קלא שמע הי'.משה

 בגן- עמכם אטייל וט' בתוככם והתהלכתי הפסוק על בחוקותיובפ'
 הק'(. רש"י ~כ"ל וכו' ממני מזדעזעים תהיו ולא מכם כאחדעדן

 הגוף הפיבת כדי עד ולהאמיד להשגיב יכולה בקודשההתעלות
 הולך עליותיו בשמים המקדה וחצדיק הזך. העליון אור הדור שמימילעצם
 והחיפוש ההיסוס הזדעזעות אותה יותר מזדעזע ואיט בגופו אףוחזק

 אמיתי. וכרע באח השכינה בפני ומסתכל ברמה הוא צועד צעדיו,שבדאשית
 סהחטוון כדי עד בטפם שנזדכט עליון קדושי צדיקים כמה על שמציטוכמו

 בראשית(י )ילקוט אדל שאמרו וכמו ונשמה. טף שבין הרגילההבדל
 כו'. חשליהו ומשיח חטך הן השלו לג"ע באויהם נכנסותשעה

 ימים לשלשת נוצנים היו העם אל ויאמר עה"פ בספורטומצאתי
 בהיות וזה ב~ד, הנפש לא לנבתוה ומוכן טהור הטף גם שיהי'וט',

 משתמשים עוד היותם בעוד בפנים פנים להם אז העתידה הנבוווהמדריגת
 עכ"ל.בחושיהם,



צפ חשרשיםחשתוקקות

 בשלום", אבותיך אל תבוא "ואתה לאבדהם הקב"ה שהבטיח מהוזה

 שדש בעלי שהחלקים "שלום" המלה והוראת מושג את לעיל שבידדטוכפי
 יושו ונשמתו שהוא הבטיחו והקב"ה אחת, לחטיבה ומשלימים משתוויםאחד
 )ידמ" בשלום קברותיך אל וטשספת אומד והכ' ומושלמה. מזוככהאחת
 אבותיו דוד אל איש ונאספות חוזדות הנשמות כל אומד עזד" ד'ל"ד(
 דד"א4 )פדקי הרשעים עם והרשעים הצדיקים עם הצדיקים עמיו,ואל

 צדיכים המתים שאפילו השלום גדול חדל שאמרו מה לפדשונאה
 המתים צדיכים תכלית לאיזו העניז תמוה לכאודה נשא(, פ' )מד"דשלום
 התחתון העולם את העוזבות הנשמות המתים שגם הסבדט לפי בדםלשלום,
 הנמשך המתאים העלית מקודם עם ולהאחד ולהשחוות לזכות לשלום,זקוקים
 הנצח,מאוד

 באופן טפו זיכוך של עליו81 למדדגה שהגיע חטך על מציטוכן
 לקח כי ואינט העוה"ז כל את הקיא מעלה מעלה ובעלותו לנשמתומתאים
 וע" לי", למסבל יכלו לא *ועלמא ויגש פ' בזוה"ק וכמ"ש , , , האלקיםאותו
 הטף ע*כ וימת ולא מגפה זכר שם אין חנוך על הלקיחה ;'2זאת ז"לבא"ע

 וה" שהזדכך מפמ העליונים עם בטפו והתעדב לסבול ומוכשד ראויה"
 טהוד, בזהד לטוש טפוגם

 האד"י ופ" עלמא זיהרא כאשד העולם מן שנסתלק באליהו מציטוכן
 בם' )עיין העולם, מזה להסתלק והוכרח עלמא למסבל" יכול ה" לאז"ל

 ב'4 שעד הדריםנפש

יב.

 את עח"פ ד' י*ח אחדי בפ' ז"ל מהדמב"ז לדבדי חיזוקומצאתי

 העושה כי להם הכנתו כפי במטות האדם חי כי ודע ; וזה"ל תעשומשפטי
 בעושד דבים ימים הזה בעולם יח" פדס לקבל ע"ם לשמן שלאהמצוות

 מתעסקים אמ2ד אותם וכן ב( וכבוד, עושד בשמאלה וע"ז ובובסיםובכבוד
 בטוטתם זוכים מיראה העובדים שהם בעוה"ב בהם לזכות ע"םבמצוות

 מאד,בה במצוות והעוסקים ס תליז, בטובה ונפשם הרשעים ממשפטלהינצל

 כמנהט טובים לורים בעוה"ז יזט וט' הזה העולם עסקי עם וכדאויכדין



 1חחייםחםרעק
 הזה עולם עניני כל והעוזבים ו( שם. שלמה זכות עוה"ב ובחיי עולםשל

 לבד בבורא ומחשבתם וכוונתם גוף בעלי אינם כאילו עליו משגיחיםואינם
 בגופם לעד יחיו הנכבד בשם נפשם בהידבק באלי' הענין הי'כאשד
 במדרשים שבא וכמו בקבלה ממנו ובידוע באליהו בכתוב כנראהובנפשם
 בשכר הכתובים יאמדו ולכך המתים. בתחית העומדים עוה"ב ובבניבחנוך
 יבלול הלשון כי ימים והאדבת תח" למען ימיך, יאדיכון למעןהמצות
 ז"ל. עב"ל ואחד, אחד %ל הדאוי כפי החייםמיני

 מובנח "תמים" אלקיך. ה' עם תהי' "תמים" העניןי גםונסביד
 השלים נח, התהלך האלקים את תמים, צדיק איש ונח נאצלה. מממיון העל- המקור עם ומשלימה משתווה ממעל, אלוקה חלק הנפש עתשלימות,

 בכבודו והקב"ה "תמים", והי' לפני התהלך ע"הי אבינו אבדם וכןקות. הספ- והזדעזעות חששות בלי האלקות השפעת לקבל גופו וזיכך עצמואת
 במדותיו. ולהשחהת אליו ולהתקדבות להשתלמות ומאירו מעודרוובעצמו
 "ט(. י"ח בהעלותך פ' )מד"ד ולך לי הדומין איש שבעים לי אספהוכן

 ומכוונת אחידה שלמות יהע שכלם אמיתית צחה השכלה בעליהמובןי
 שבשמים. קונם לקדאת ישדאל בני הכנת של הנעלה המטדהלקדאת

 לו הקב"ה והסכים מדעתו משה עשה דבדים ג' שאמדויוכענין
 גמודה באאדות ואדוקה דבוקה כ"כ היתה משה של דעתו פ"ו()יבמות
 הי' שנעשה ומת חלילה שיטעה הי' הנמנע שמן עד הקב"ה שלבדעתו
 א-ל-4חי במקדש טהוד הי' פפו בי עליון, לדעת ומשתווה מותאםמוסכם,

 והוראותיו ציתיו כל היו הבוית"ש רצון קיום של וכהכרחיותוכמציאותית
 והבן. ישדאל, לעם משהשל

 משה של נשמתו יציאת של הרגע את חז"ל לנו וציידווסיפדו
 העליונים וקריעת גזידת אותה של , ההפדדה אותה של ,מגופו
 שעה "באותה ומושלמתי שווה אחדות היו מזמן שבבד התחתוניםמן
 קצבתיך, שנת ק"כ בת בתי לה אמר גופו מתוך לנשמה הקב"הקרא
 תאחרי. אל צאי לצאת קצך הגיע עכשיו משה של בגופוהיותך
 החיש נפש הנפשות ובל הרוחות כל אלקי שאתה אני יודעת לפניואמדה
 ק"כ משה של בפפו נתתני ואתה יצדתני ווותה בידיך מסודיןוהמתים
 נראה שלא משה" של "מפפו יותר בעולם טהוד" "גוף יש ועכשיושנה,
 ואיני שתו שהבת אני ולכן ותולעה דמה ולא מעולם סדוחה דוחבו

 אותך מעלה ואני תאחדי ואל צאי נשמה הקב"ה א"ל ממנו. לצאתדוצה
 וגדודים ושרפים כרובים אצל הכבוד כסא תחת מושיבך ואני העליוניםלשמי



קא חשרשיםחשתוקקות

 הקב"ה נשקו שעה באותה משה". של בגופו "הניחני ממך בבקשה וכו',וט'
 וזאת )מד"ר פח בנשיקת נשמתוונטל

 הברכה"
 עד הטף העלאת של והכי-מובהקת המופתית הדוגמא לפנינווהרי

 הזדהות של ונפלאה. מפליאה התאמה כדי עד ממש א-ל כבוד משכןלדרגת
 המרגשת ממרומים החצובה הנשמה עם סופי אין בצירוף המצורףהגוף
 והמ! אעזבט ואיך אויתיו כי אשב פה ומתחננת! והאומרת הגוףבזיטך
 ריקפז! אשיבט ואיך כמוני באחד התדבק כבר והוא מחיותי, חיותכבר
 ! השלום וזהו ההתאמה זוהיברם

יד.

 ממלאך ז"ל! הספודט פי' שלום, בריתי את לו נותן הנניועה"פ
 בסיבות אלא יקרה לא ההפסד אמנם כי במדומיו", שלום עושה כעניןהמות.

 מאד הדבה ימים שהאריך בפינחס נתקיים אמנם וזה ההפכייםהתנגדות
 שה" בגבעה פלגש בזמן שילה במשכן משמש המ! שה" עד דורו אנשימכל
 יהושע אחדי ימים שהאריכו הזקנים ושאר יהושע מות אחרי ספקבלי

 בחשבון ישראל בני בשבת עמון בני למלך שכתב יפתח בזמן הי' אםוכש"כ
 ללכת רצה לא שפנחס חז"ל סיפרו וכבר שנה, מאות שלש וכו'ובבנותי'

 עדיין והוא פנחס זה אליהו האומר לדברי וכש"כ נדרו, להתיר יפתחאל
 עכ"ל. קיש,חי

 ההס- וכשבאה המוות, ממלאך אף משחררת שהשלמות 1 המובןוזהו
 אצל כמפורש השלום דרגת השגת ואישור ההשגחה מטעם המפורשתכמה
 אין בה המרומים שלמות אל הלזו המדרגה בעל נישא ממילא הדיפנחס
 והבן. ודרי-העד, הנצחים שלטון שם כי למוות,שליטה

 פסק, בו יש אברהם באברהם מוצא אתה משה", "משהויאמרי
 משל כןז למה פס* בו אין משה משה אבל פסק בו יש שמואלשמואל
 משוי מעלי פרוק קרובי פלוני פלוני וקורא גדול משוי עליו שנתןלאדם
 שמות(. פ' )מד"ר !א

 אל מוכנים היו שלא הנביאים כל זה! את מבאר ז"לוהמלבי"ם
 תקבל שנפשם וההשראה הכטעם לשם אחת קריאה צריך ה" בטבעהנבואה



 1חחייםחםרעקב
 באה היתה השני' והקריאה הנבואה, להשגת והרצו" הנאותה הצורהאת

 עליהם, שתצלח נבואית ההארהלקבלת
 לההפשטת ומוכן מזוכך כבר ה" שטבעו ע"ה רבינו במשהאבל
 נאמן ביתי בכל כי הראשונה לקריאה הזדעזע ולא מצא עת בכלהגשמיות

 פסיק נמצא %א בפסיק צורך הי' לא בביתו המלך אצל הוא ומצויהוא,
 במררש ע"ז ו1ומר פנימדג הנפש אל תיכף הקריאות חלו כי הקריאותבין
 מוכן תמיר שעומד ר"ל הפסיק, לא ומשה עמהם מלרבר הפסיק הנביאיםכל
 מוכן הוא כי בזה שעוררהו משה משה ה' לו וז"ש הפסקה, בלא הריבוראל
 האלקי, הריבור אל ומזומן מווע שהי' ר"ל "הנני", אמר ומשה מטבע, זהעל
 שמות(. בפ' דל המ~י"ם רברי)ע"כ

 , . . אליו הקורא ה' קול ומשמע מכואה ונרהם מזדעזע רביט משה איןכי
 למישרים העילאית הקרושה את קרבה אל סופגת נפשו וז%ת שלמותכי
 בתכלית מגרוט מדברת והיא אליו מרברת והשכינה ופגימה. עי%ב כלללא

 זוהי למסבלה יכול שלא תופעה באה אימתי משמ מזדעזע אימתיהפשטות.
 מן ובורחת מזדעזעת והז%ת הקרושה עצמיות י"ח(. פ' )מר"רהמחלוקת
 מרגיש הוא הרי בעבירה חלילה לטעום וכשנאלץ רעה רוח כמפניהעבירה

  עוולה, כמים השותה הרשע של לעומתו המוות סם טעםבה

 מחריב הקב"ה הי' חטאתי לומר ארה"ר הורה לא אילו י חדל לטוצמרו
 פ"48 ב"ר איכה )מררש מג"ע גירשו שהורה לאחר ואף הגן-ערן,את

 לגמרי לכבות כביכול ה" נאלץ אז כי הורה לא חלילה שלו יוהרעיון
 ונפטר 12הורה לאחר ו1וף , . . חטאו את למעט בכדי הג"ע של אורואת

 יותר ראוי ה" ולא ררטי בשפלות נשאר זאת בכל הכבר,מעונש-המרי
 החוצה. גורש ולכן לו מחוצה אלא הגן-ערן של אורו בתוךש%מצא

 דהוף גב" אליהו דשותי רגיל דהוה ענן רב על חז*ל לטוסיפרו
 דאפיק ער קמ" ויתיב תיבותא ועביר בעותא ל" מבעית הוה אתי כירחמי, ובעי  בתעניתא אותיב אסתלק. הכי דעבד כיון דאליהו, סררא ל"מתנא
 )כתובות זוטא אליהו סרר רבא אליהו סרר דאמרי והייט סררא,לי'
ק"0.

 בגן מתהלך אלקים ה' קול את וישמעו בראשית פ' דלוברמב"ן
 וטעם ו%', בתוככם והתהלכתי כטעם בגן-עדן מתהלך טעם כי ולפי"רו%',
 בכאן אמי ולפיכך וחזק, גרולה רוח תבוא השכינה בהגלות כי היום,לרוח



קג השרשיםהשתוקקות

 היום, ברוח אליהם כשתתקרב בג"ע, השכינה שנתגלה ה' קול שמעכי
 3שאר במחזה וחזק גדולה רוח לא הימים, כרוח בגן בו נשבה רוחכי

 יפחדו שלאנבואות
 וייבה~

 מערומיהם. מפני נתחבאו ואעפי"כ ואמר
 שהיתח השכינה להסתלקות הכתוב פתר שהוא אלא וכון אמרוובב"ר

 אל ואשובה אלד  כענין אדם, של בחטאו ממנו ונסתלקה בת-עדןשורה
 ע3של. ההךא, במקום שכינה לגילוי אותו מפרשים ואטמקומי,

והמובי
 שלא ירודה דרגה עד ושפל שח חטאו אחרי שאדח"ר בנ"ל

 . . . ובשקט ברחמים המופיעה השכינה לגי~י אף עצמו את להתאים כבריטל
 . . . למסבלה יכול לא כי להתחבא הף נאלץובשפלותו

 שומע הי' אדה"ר חטא שלא עד ואשתו, האדם ויתחבא לטיואמרו
 קול שומע הף ומשחטא בו, לעמוד ויכול רגליו על ועומד הדיבורקול

 כנ"ל. והרעיון י"א(, )מד"ר ומתחבאהדיבור

 נשמה מעין הף בתחלתו הראשון אדם של שטפו מובא הק'ובשל"ה
 ו3שחטא בנשמה. ומותאמת אחידה מזוככת שלמות של גוף בעל אומרת,זאת
 וד"ל. . . . אליו הקורא ה' קול לשמע הי' וירא מזדעזעוירד

טו.

 כסילים ובקרב חכמה תטח נבון בלב י אדם מכל החכם אמרויפה
 המיט- החכם מלב ונטרדת מטרשת החכמה אין כי ל"ג(. י"ד )משליחודע
 החכמה. והתאמת שלמות ברכת את תוכו אל ומניח וסופג קולט לבו כיהר,

 החכמה תמצא לא הגשמיות התאוות ודרדרי קוצים המלא הכסילולב
 תטרש. ומאלי' יסבלנה לא כי בו.מנוח

 הכבוד כסא תחת גנוזות צדיקים של שנפשותיהן אמרו זהוכעין
 3שט4 כ"ה ~"א חהוים בצרור צרורה אדוני נפש והיתה קנ"ב(.~בת
 צרור אל נאסף הספורנוי פי' עמיו", אל "ויאסף במינה. ונדבקנתקשר
 ואמרו אליו', ודומים עמיו", "שהם הדורות צדיקי עם העולם להויהחיים
 היותם עם במעלה הצדיקים בין ההבדל רב אמנם כי רבים, בלשוןעמיו
 מעח אחד וכל השואל(, פ' )שבת דל כאמרם עולם להוי זוכיםכולם

 שרד4 הוי בפ' ז"ל הספורט )עכ"ל חבירו שלמחופתו



 1החייםחםדעקד

 בגעטעים הפסק השין ובבאות, בזה יושבת, עמי בתוך רק אומרתטהרה וה- הקדושה כי זה, כפי שפי' ההצלחה פ' באגרות ברמב"םועיין
 התדירית משאיפתו כי ולהתייעדק להסתפק לצדיק מנוחה ואיןלהתעלות

 בבחינת הוא ותמיד הנצחי ואור הקודש לאש קרוב ויותר יותר להיותהיא
 בכל ומתחדשות ההולכות תשוקותיו ולחיבוש לריפוי הוא וזקוק"נכוה",
 והבן. שעה, ובכלעת

 מאפילה עבירה כל כי כ"א;( )סוטה מצוה מכבה עבירהאחדל!
 עבירה האלה, הנתונים שני 41!ין שבאדם האלקית היצירה כח אתומקטינה
 צדקך" טת ושלום עליך יעיר עתה כי אתה, וישר זך "אם . . . יחדיוקיים להת- יכולים מיט, בשאיט מין המתנגדים, ההפכיים הכחות שניומצוה,
 וץ ח'אייב

 לקבלת מתאים כלי-שרת הו4! אזי בשכלו האדם הוא זך אםהייט
 ב"שלום" ותתפשט ותתישב תתאים ההשפעה - "ושלם" האלקי.השפע
 שם ובהרלב"ג הנשמה". הוא צדקך נות "ושלם ; בא"ע ועיף שכזה.באדם
 צדקך טת היא הנפש כי נפשך ר"ל צדקך נות בשלום ויעמוד י"ושלם"
 עכ"ל. ומשכנו,הצדק

 פמליא בין "שלום" משים לשמה תורה הלומד "כל אמרויולכן
 שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק שנא' מטה, של פמליא ובין מעלהשל
 ונטי' פגם כל ללא שהוא לשמה הלימוד רק צ"ט(. )סנהדרין לי"יעשה

 העליונים את ומקרב מאחד מתדבק שכזה טהור לימוד ונלוזה,מעוקלת
 שטימט". "עס שלום, משים וזהו אמיתית. בשלמותלתחתונים
 האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל לא ויאמר י תשא כיובפ'

 מפני אבל השפעתי חסרון מפני ממך נמנע זה הי' לא הספורנוי פי'וחי/
 ע"נ האור, שפע את לקבל תוכל שלא קבלתךחסרון

 מתנת-חסד, סתם של ענין איזה לאדם לו שמעניקין הסליחה41!ין
 בשפלותו עומד, בשפלותו והו4! לו, ונסלח - לו שיסלחו סתםשמבקש
 ואיט השכינה, מזיו וליהטת לקבל מוכן להיות מתימר וכבר החטא,ע"י
 בחטאו, האדם הוא מלוכלך עוד כל !כן

 ונפשו גופו שנתמרקו וטרם -
 שכזה במצב ממרומים, לו לכשיאירו - החטא נזק והכרת הנוחםברגשות
 להביט המתאמץ טרוטות עינים לבעל למה"ד כמה. פי לו יזיק זההרי
 השמש. פני אלישר



קה השרשיםהשתוקקות

 גמורה תשובה עד דכא, ער הנפש וצחצוח ניקוי אחריורק
 לש6ה. הרשי' הסליחה --זוהי ב(מ היאאז -

 ש6ד של דורו שאהבו אהבה ח'(, )שה"ש אהבח כ6ות עזהכי
 שיר פ"ח 6ד"ר )עכ"ל היום כל הורגנו עליך כי שנא'להקב"ה,

 השירים"
 אהבתה את חשתקופות הדורות בכל הוכיחה ישראל עם שלכללותו

 יכיל ומי יביע ו6י יתנה ומי י6נה 6י שבש6ים, לדודה הנצחיתהעזה
 ה6יתות- והטראות האיומות הצרות כל את ספר עלי ולהעלות לספרכח

 לעם היותנו מאז קרוט ואשר ראשט על שנחחבו דין והגזרי6שוטת
 שקבלו שמד של דורו על וכמתו(ור וכמסופר י6יט. עד מהבוית"שהנבחר
 הטועות. שפתותיהם דל על ובק"ש סולדת באהבה יסוריהםאת

 של ש6ו קדושת על אשך תן אדם לך יא6ר אם אבא בר חייא ר'אמר
 "אינו ש6ד של בדורו אבל . . . מיד" שיהרטני ו"בלבד טתן אניהקב"ה
 של כדוריות מביאין היו 1 שמד של בדורו עושין היו ומה לסבול*.יטל
 נפשותיהם ומשיאין שחיהן תחת אותן ונותנין באור אותן ו6לבניןברא
 ועבר סבלט והכל מזה רע ויותר כזה עמע שעשו אחרים דורות וישמהם,
 וישל41 פ' ברמב*ן וע" ב/ שה"ש 6ד"ר )עכ"ל וכו'עליט

 הקדושה העתיקה האהבה את לכבות יוכלו לא רבים 6יםואכן
 קדושיט כל שבשמים. אביט לבין ישראל עם כללות שביניטוהנצחית
 האהבה וזוהי הנשמה. שר עם לאחדים ונתלכד גופם נעכל כאילוהנ"ל
 . . . השלוםוזהו

 בשעה שמע שקרא חז"ל לט שספרו עקיבא ברבי שמציטוכ6ו
 אדון הוא אחד באחד. נשמתו ויצתה ברזל של במסרקות בשרו אתשסרקו
 י הבאק של כעדותה ר"ע, של ונש6תו טפו שלימות היא ואחידה העולםכל

 וד*ל. ט%רו*, שגופך עקיבא רבי"אשריך

ט?.

 חנינא רבי עי כ"01 ג' פ' )תענית בג6רא המסופר ג"כ נבין זוובדרך
 לה אמר האי. טלי ונצטער ניזל אימת עד דביתון ל" אמרה דוסאיט
 פסת כמין ויצתה רחמי בעא מידי, לך דניתבו רחמי בעי נעביד,מה
 דאכלי צדיקי עתידי בחלמא חויא דדהגשג דפתורא כרעא חד לי' ויהבויד



 וחחייםחםדעקו
 תנאז חחקלוהו. רחמי בעי ממך, דנישקלא רחמי בעי נעביד, ומאיוכו', כרעי דתרי אפתורא אוכלת ואיהו כרעי תלת ל" דאית דדהבאאפתודא
 )ע"כ(. שקלולא משקלי יהבי דמיהב דגמיריי הראשוף, מן יותר אחרון נס הי'"גדול

 אליו כשבא דל הגרקא על המסופד פי על הנ"ל להסבירואמרנו
 העוה"ז אויר מתוך שמא מחשש, למקומו, והחזירו מיאן תורה עמו %מדמלאך
 מערכו. ויפחיתישתבש

 שלו זיוו נשתנה מטה יורד כשהי' שהמן בהעלותך הק'ובזהר
 למעלה שהם מהמדריגה ויורדים משתנים למטה כשיודדים המלאכיםוכ"ש

בשמים.
 בעצת - שבהפצירו דוסא בן ר"ח עם הנ"ל הענין הי' בודאיא"כ

 היתח שכרובח להבין ויש מהפתור(ג כרעא לו הודידו שמיוא כלפי -אשתו
 יבולע שמא חושש הי' ממרומים שבהיאצלה רוחנית וישות הווי' איזוכאן
 במשך זו רוחנית בהווי' החיק דוסא בן חנינא ר' ברם ערכה. ייפגםלה
 גדול שאמרו וזהו כקדם. העליון במקומה שוב והשתווה ונפפדתפגומה בלתי- למרומים להשיבה הצליח אדמות עלי כאן שהיתה ולמרות ידועזמן
 ודיל. הראשוה מן האחרוןנס

 עמו את יברך ח' יתן לעמו עוז ה' לעילי שהזכדתי מהחהו
 ואמרו ישראל שעמדו שבשעה הדל ואמרו השלום גדול כיב"שלום".

 )דא"ז בשלום וברכן הקבשה בהן שמח ונשמע נעשה ה' דיבר אשרכל
 והדעות ההשקפות בהשחוות דוקא ומקחמת מתעוררת שהשמחה וכידועפ"ט(.

 הי הנפשות %ל השיה וההערבה ההדדית ההבנה על רמזיםוכשמתרמזים
 וכו'. במסיבה או בשיחהמשתתפים

 גילה מי ואמרה ב"ק יצתה לנשמע קודם נעשה אמרו בנ"יוכאשר
 השמחה נתעוררה וממילא . . . בו משתמשים השדת שמלאכי זה ח%ני

 העילאית אומלמות והמרת השלום ברכת באה וכמאלי' במרומים,שרתיו למ- בדרגתם ומשתהים מקבילים בניו את בראותו הקב"ה אצלהגדולה
 שנקראת התורה את הקבשה להם נתן הרי הוכיח. והנסיון בנ"י.שאצל
 הגדול. העליה האור ועצמת עוז על והמדאהעונ

 הרי לעצמם וסי~והו וקיבלוהו ועיכ~הו העוז את בנ"יוקיבלו
 מעלדנ של לזה ונשחווה נזדכך שכלם שכלי הואסימן



קו השרשי5השתוקקות

 הרי ישראל ע*י התורה קבלת שעת זו, בשעה לאו"ה שקרהומה
 וער- מבובה בשג ובהו שתהו לחשב ונבובו ןפותיהם ומתעו נזדעאוידוע,
 בשעה שבקע הגדול לאור הגויים היו ראוחם לא בי עליהם השתלטובוביא

 והבה מסיני,זו
 אחד בבל ע'ה ואהרן משה אבות ובשאר בו נאמר הנכבד העניןולזה

 יהו- בן ליהוומע ואמר התמידית ההשארה . . . ירצה , עמיו" אל "ויאסףמהם
 מהלבים לך ונתתי תשמר משמרתי את ואם תלך בדרבי אם ג'( )זברי'צדק
 התורח בדרבי ה~ת כאשר גמולך שיה" לומר רצומ האלה, העומדיםבין
 קט*0' )תהלים הלט ובדרכיו ואמר ה' דרך ושמרו באמרו אליו שדמובמה
 הרמבקם סוגרות תמיד ל5ני העו5יים המלאכים בנצחות ונצחך גמולךויהי'

 ההצלחה54רקי
 )פד*ר אנחפך לך כשאהטוח - לך אשוה ומה אדמהמה

 למעלותיו ההשהוות כשתבא רק ישראל עם אצל תתמלא האמיתיתהנחמה איבה"
 יהלט. ובאורו הקב"ה שלומדותיו

 בהש- הוא ותפארתו תקפו גדלו בל - ישראל עם של בב~ותוובמו
 מישראל אדם בל ופרט, פרט בל כ"ב שבשמים אביהם עם ובהשוואהתוות
 טוב לרב יזכה וממילא ישראל באהבת ולהשתלם ולהשתוות להתחזקצריך
 יריאיה לבל וזית רצון והמשביע ומשפיע השם באהבתהצפוו

-יש"יי-



 ב.פרק

 הרעת"."נשיקת

 השמים ומן אמת דוברי ישראל שיהיו נשקו, וש~ם צדק נפגשו ממתחסר
 מאת והשלום עושין ישיאל שיהיו הצדקה החסד. בהםיפגוש

 8"ה4 תהלים ז'ל, רש"י )עכ"ל לזה זה נושקין יהיוהקב"ה
 דוברים ישראל כשיהיו נשקף, משמים וצדק תצמח מארץאמת

 רש'י(. )עכ"ל בארץ עושין שהן צדקה השמים מן וישקיףאמת
 שהיו אחד ויסוד שרש בעלי הדברים פגישת הוא הנשיקהענין

 מתחברים מתנשקים, והם אותם מפגישה בהם המחלחלת ההדדיתמיהה והכ- הגעמעים העזה, האהבה מחברו. אחד ומרוחקים ממתקים זמןבמשך
 . . . ותחייתם השרשים להתדבקות הביטוי היא והנשיקהומתנחמים.

 דבגי- ברוחא, דרוחי אדבקותא הנשיקה מהו פיהו", מנשיקות"ישקני
 נשיקין ועד הו4ו דרוחח ומקורא אפקותא פומא דהא בפה נשיקה כךני

 וע"ד ד44 מן דא מתפרשין דלא ברוחא רוחא ודבקין דחביבותאבפומא
 הק'(, השכינה ברוח )פה אחרא ברוחא מתדבק בנשיקא נשמתא דנפיקמאן

 שיר הק' הזהר )עכ*ל וכו' נשיקא איקרי והיינו מיני, אתפריש דלאברוחא
 בט. א'השירים

 באביהם אלא ישראל של שוקין אין תשוקתוא, ועלי לדודי"אני
 אלא הרע יצר של שוקין אין תשוקתו. ועלי לדודי אני שנא'שבשמים,

 ט*ז(. ז' שיה"ש מדאר )עכ*ל תשוקתו ואליך שטר וחבורתו,בקין

 בטהרת הויו יכול הפרטי. הישראלי האדם של בחוויותיו גםוכן
 במקור ולהתדבק הבורא לאהבת ותשוקותיו לבו רחשי את ~ווןמחשבתו
 התאמת באפיקי להיסחף לכשנכשל, ג"כ, הוא ועלול . . . העליונההקדושה
 וחבורתו. קין של השפלות הנטיות ע"י ומסובב מונע כלו ולהיותהגשמיות

קת



קט השרשיםהשתוקקות

 בארץ ה' עבד משה שם וימת נ"א1 ח"ג מו"נ בס' ז"להדמב"ם
 וכן שם. וימת ה' עפ"י באהדן וכן בנשיקה, שמת מלמד ה', עפ"ימואב
 ונמשכו החשק. מדוב ההיא ההשגה בענין שמתו בכולן הכותה וכלבמדים.
 המגעת ההשגה שתיקרא המפודסמת השיד מליצת ע"ד המאמד בזהחז"ל
 המין וזה פיהו. מנשיקות ישקני כאמדו "נשיקה" השי"ת חשק חזוקעם
 עכ"ל. וכו', האמת עד המוות מן המלט אשד המיתהמן

 המת- האדם של לבו בתוך השוכנת והטהודה האמיתית החכמהכי
 ותתחבד שתשוב עד . . . היפדדה עת הגיע עם תנוח, ולא תשקוט לאקדש

 העליון. מקודה עםותשתווה

ב.

 זוג בן יש לכלם דבש"ע, , הקב"ה לפני שבת אמדה דשב"י"תני

 שעמדו וכיוון זוגך. בן הוא ישראל כנסת הקב"ה, א"ל בן-זוג. איןולי
 לשבת1 שאמדתי הדבד זכדו הקב"ה1 להם אמד הד-סיני לפניישדאל
 לקדשו השבת יום את זכוד , דבוד היינו בן-זוגך, הוא ישדאלכנסת
 טץ. י"א פ' בדאשית)מד"ד

 ממעיינו שונות מסבות בעקב שנפדד הדוחנית הישות חלקויינו
 ויתוד מחפש פוסקת ובלתי חדישית ובהמי' ישקוט ולא ינוח לאהדאשון

 ושלומים. תנחומין ימצא מקודו עם הזדווגותו עם ודק מעיינו. אל שובועד
 בטהדתה השכינה השדאת של הבא, עולם של( )ומעיינו מעין שהיאוהשבת
 העולם, בן-זונ לה שאין העולמים דבת לפני קובלת העילאיתוזכותה
 לא ולילה יום של גשמית-מעשית-חילונית, בעבודה שקוע ומלואוהתבל

 אותה ומנחם . . . דגלה לכף מפח זו קדושה מלכה לבת לה ואיןישבותו,
 והח- החצובה החטיבה אותה ישדאל. כנסת - בן-זוג לך יש אכן ,הקב"ה
 ישדאל, עם שבעולם, העליון וזוהד הקדושה נושא אותו הכבוד, בכסאקוקה
 בשלמות ותדגעי תנחמי ובו בנעימים שבתך יהי' אתו זוגך, בןהוא

ובאהבה.

 "אך י*ג, ל"א תשא כי בפ' דל בדמב"ן כתובומצאתי
 בזכוד בכאן צוה האמת דדך ועל הלשון1 וזה תשמדו", שבתותיאת

 כי בשניהם ואמד בסודם, טעם וזה בסודם, דמזתי כאשדושמוד,
 כדת במחללי' וחיוב השבת, את ושמדתם ואמד לדעת, וביניכם ביני היאאות



 וההייםהמדעקי

 הש- ביום ואמר משם. תיכרת וזו נתנה אשר האלקים אל תשוב הרוחכי
 בשבת והזכיר עולם, יסוד שהיא בעבור לה', קדש שבתון שבת שהיאביעי
 השבת היא אות בנ"י ובין בינו היא אות כי ואמר וחזר עולם, בריתשהיא
 טעם וזה לעולם, אות היא והשבת אות שהיום והטעם השביעיביום
 חי כל נפש בידו אשר עולם מיסוד הבאה יתירה נשמה והיא וינפש,שבת

)עכ"ל(.

 בכל זו יקרה גטזה רוחנית ישות והמחבק המוקיר שבת השומרכי
 ודבוקה אחוזה חצובה, ג"כ שנשמתו עצמו על מעיד זה הרי ולבונפשו
 . . . מנשמתו ונשמה מדמו דם מבשרו, בשר בעד האדם יתן הכל כיזוגה. לגי- תכלה וששו ומשתוקק מתגעגע כ"כ ולכן השבת. של המחצבמאותו
 זוכה שהוא היתרה הנשמה את ביותר, אליו הקרוב את האדם יעזבוהאיך
 האלקים". אל תשוב כאלו זה וביום השבת, ביוםומשיגה

 שנברת וסימן אות ג"כ זה הרי הימנה והנפרד השבת את העוזבאבל
 והבן. לגמרי, חלילה נתאלמן אוזוגו מבן- נתגרש וכאלו אליו, תשוקתו ויבשה האלקים, ממקור שרשוחלילה

 הנשמה, את והמאירים הנפש את המלהיבים בדבריו עודומצאתי

 וימשך עולם יסוד והוצ הברכות מעין השבת ביום הברכה "כיוזה"לי
 זוג", בן לו שאין "לפי שאמרוי מה תדע זה דברי תבין ואם הקודש,מן
 נפש בשבת כי ותשכיל בן-זוגך", יהא ישראל "כנסת עודי שאמרוומה
 ב'(. בראשית הרמב"ן )עכ"ל באמת,יתירה

 תישקל יישק פיה ועל הישראלי האדם בלב השוכנת וההשכלהדושה הק- מעלת לטיב הבוחנת האבן היא השבת קדושת שמירת אכןכי
 והפרטי הכללי ישראל דרגת את ולהעריך לשקול אפשר בה המובןוות המצ- כל כנגד היא ושקולה המקומות. ובכל הזמנים בכל ישראל עדתערך
 וחבן. שם, הואבאשר

ג

 אין הללו האותיות ששני כשם "הן", מהו ישכוד, לבדד עם"הן
 לעצמן אלא מזדווגין אין ישראל כך וכר, מזדווגין האותיות כלמזדווגין,
 בל"(.)ילקוט



קיא חשרשיםחשתוקקות

 כשמתחבדים רק האמיתיות השלימות את למצא יכול שישראל בזההמכוון
 האמיתי, זיווגם והוא לדעת, עצמם את ומתאימים העצמית, נשמתן שרשעם

 לרשעים, שלום אין הכתובי אמר עליהם אשר והרשעים האומותלעומתם
 זיווגם. האמיתית העליונח והקדושה הדעתאין

 הזכ- בין נפשו ישקול בו רוצה אלקיו אם להכיר הרוצה שכל"דע
 מאשר יותר וכו' הרעות לתאוות טטה נפשו כי יראה ואם והעווטתיות
 הי' ואם מעשיו, מקבל איט הא-ל כי ידע וט' ית' הא-ל לעבודתטטה
 עלה כי ידע הדברים לשאר טטה הוא מאשר יותר הטובים למעשיםנוטה
 לידו ותקרב ותזדמן דבר-מצוה לעשות האדם ירצה וכאשר לטובה.זכרונו
 כי יראה ואם אלקיו, בעיני חן מצא כי ידע מעכב דבר לו נזדמןולא

 דבר ובעשותו מטריד או מעכב דבר לו נזדמן לא עבירה לעשותברצותו
 ואיט בו מואס הבורא כי ידע ומטרידין מעכבין דברים לו יזדמנומצוה
 ד". תם רבינו )עכ"ל מכם עיני אעלים כפיכם ובפרישכם שנא' מעשיו,אוהב

 את המשולל בהאדם ודק אך נעוצה מצוה לדבר בהזדמנותהמניעה
 מוליכין רוצה שהאדם ובדרך ולהשתלמות, להשתוות האמתיתהשתוקקות

 על תגובתי וההזדמנות, וכליותיה נפשו בעומק הוא המובן "רוצה"אותו.
 והבן. . . . הן מה תשוקותיו טיב את מבררת וסביבההמתרחש

 הקורבה" "העיר י ז"ל הא"ע ופ" וכף, החלל אל הקורבה העירוה"

 מהמש, קרוב אדם שייהרג להם נזדמן לא לה כדומה עבירה שעשו לוליכי

 כ"א(. שופטים פ' )אה"ע אצלט קץ לאין וגבהו עמקו ה'ומחשבות

ד.

 ובהעלם משים מבלי המושחת בהאדם המפעפעת העבירה תשוקתכי
 וואל" מעשה-העבירה למקום טמיר באופן אותו וגוררת אותו מושכתדבר
 כי אחד. לפונדק תכופות לעתים העבירה בעלי הם ומזדמנים תשוקתו,היא
 ! ההדדי והתיאבון המשיכה חוק שולט בחטאגם

 הקב"ה מלפני הדיבור מוציא הי' מלאך אר"י י פיהו" מנשיקות"ישקני

 אתה מקבל י לו ואומר מישראל וא' א' כל על ומחזירו ודיבור דיבור כלעל
 בו, יש עונשין וכך כך בה יש דינין וכך כך הזה הדיבור אתעליך

 בו יש חמורות וכך קלות וכך כך מצות וכך כך בו, יש גזירות וכךכך



 וחחייםחםיעקיב
 אתה מקבל לו ואומד חוזד הן ישראל לו אומר והי' בו יש שכד מתןוכך

 ודבנן פיו". על נושקו "מיד הן, הן לו אומד והוא הקב"ה שלאלקותו
 אתה מקבלני לו ואומר מישדאל כאו"א על מחזד הי' עצמו הדיבודאמדין
 )פי' לאדקולאון פיו על טשקו הדיבוד מיד הן הן לו אומד והוא וט',עליך
 השידים שיד )מד"ד עמך מדבר הדיבד הי' איך עיניך שדאו דבדיםעיניך, דש אשד . . . תשכח פן הה"ד כן ואהבה(, שמחה עדבי בלשון עוד ביחד,הכל
 י"ס. אןפ'

 השפעתו וכח לבנ"י הבוית"ש של והתגלותו אצילותו שהואהדיבור
 ויעקב יצחק אבדהם בני הקודש זדע את אליו ולקדב לזכך בכדיממדומים

 שבאה עד ופדס פרס כל של תוכו תוך אל חדר ולא נדבק ולא התיחדלא
 מצוה כל עם ההשתוות וחפץ הפנימית וההשתוקקות ההתעודדותלעומתו
 . . . מישראל ואחד אחד כל מצד וסעיפי' שדשי' כל עלומצוה

 בני-ישראל, עם הדיבודים התנשקו המושלמת ההסכמה אחדיודק
 עולמים. ולעולמי נצחים לנצח ממש בישדאל התודהונזדווגה

 לשלום לרעהו איש וישאלו לו וישק וישתחו חותנו לקדאת משה"ויצא
 יתדו4 פ' ז"ל )א"ע מעלתו גודל בעבוד דעהו הכתובוקדאו

 וכף ידעת" "עתה של העילאית המדדיגה בעל - יתדו שלנשיקתו

 כמה שאחדי בחותט שהתפאד משה של ליחסו והקבילה אמתית, היתה-
 והבן. עולם, הבודא באחדות הכיר התלבטויות-הנפש,וכמה

 כי מתחברת, לא מזויפת, נדחית, כ"0 )משלי שונא נשיקות נעתדותתדת", שנע- מכנה שהכתוב מה מהותה בעצם היתה ליעקב עשו שלהנשיקה
 ולא משתווה לא שונא, בשם נקרא ידוע לתכונה המתנגד דבר כל הוא.שונא

 הר81 שאין נפש", געול שהוא ונעתרות "מהו א'( )שיה"ש בזה"ק וע"מתדבק.
 )עכ"ד(. התחבדות בזה ואין זו בנשיקהנתדבק

ה.

 נשי- כל ז"לי דבותיט אמדו לוי וישק האלקים בהר ויפגשהווילך
 השמן פך את שמואל ויקח שנא' גדולש של נשיקה פדקים. של נשיקהשות, פרי- של נשיקה גדולדע של נשיקה י נשיקות משלשה חוץ תפלות שלקות



קיג חשרשיםחשתוקקות

 נשיקה ו לחמותה ערפה ותשק פדישות של נשיקה וישקהוו דאשו עלויצק
 נשיקה אף ו"א לו, וישק האלקים בהר ויפגשהו וילד שנא' פרקים,של
 שמות(. פ' )מד"ר גנאי בה אין קרובותשל

 שמו- )מדרש עווטתיו על לו מוחלין לגדולה העולה י גדולה שלנשיקה
 את בעליל שרואים לאחד דוחשים שבנ"א הכבוד ויראת הגדלות הכרתאל(

 הקורנת אישיותו את שרואים נפשה ומסירות קדושתו ידאתו, תורתו,מעשיו,
 אחרת, כי עוונותיו, כל לו שנמחלו בודאי שכזה איש . . . זהר-אלקיהמעופלת

 לגדלות זוכה הי' לא הנפש עמקי עד יסודית והצטחצחות התקדשות בלי-
 תורה ונבוני חן יודעי כל מתגעגעים בודאי שכזה לאיש כזו. ומובהקתגלוף

 בה יש בודאי כזו מדרגח לבעל שטשקים כזו ונשיקה קרבתו. אתמבקשים
 בשאס פעמים כמה מציט זה וכעין . . . כנ"ל ולחתאמה להשתוות התשוקהמן

 היתה זו ומעין וכדומה. ראשו, על ונשקו רשב"י שעמד ובזה"קומדרשים
 ובש- )כנ"", אחר לאיש נהפך למלד-ישראל כשהועמד לשאול, שמואלנשיקת
 במיט. מין ושאול שמואל היו זועה

 אליהו בא לו ההוגנת אשה טשא שהאדם בשעה י בחדל מצינווכן
 מתטת כשהאדם כי הדבר ומובן פ"דם. רבח )תדב"א אוהבו והקב"הוטשקו
 לשכינה משכן-מעט שיהי' בישראל בית ולבנות להקים לש"שבנשואיו
 הק- לחשגת אותו ומקרבת הרוחנית בהשתלמות לו העוזרת באשהומתדבק
 ובודאי אלי', של לנשיקתו הוא ראוי בודאי וישראל הבורא שבאהבתדושה
 הרוחני. שוי שמתאים עד נפשו שזיכך אוהבו!הקב"ה

 אביך ודע דעך ע"ח( ויקדא פ' )זהר להקבקה אקרון אחיןישראל
 ו'(. כ"ז משלי )דש"י הקב"ה זה - תעזובאל

 בנשמתו האדם דץ. יתרו )תנחומא הקב"ה זה - כמוך לרעךואהבת
 הריהו בעליונים מתדבק וכשהוא ית"ש. וכבודו השכינח לאור חיבורהוא
 שעלה ע"ה דביט משה על א"ל וכמ"ש למטה, ואהוב למעלח אהובנעשה
 מלאך ואפף מתטת לו נתט שהמא~ים מתנות. לקחת שבי שביתלמרום
 למעלה אהוב שנעשה ר"ע( )פ' שבת במס' כמבואר מתגה, לו נתןהמוות
 של נשיקה של הענין וזהו העליונים. עם באחבה ונתאחד "שנתעלה"מפני
 והבן.גדולונ

 אומר עזאי בן בתודה, גדול כלל זה ר"ע אמר - כמוך לדעךואהבת
 כהנים4 )תודת בתורח גדול כלל זח - אדם תולדות ספרזח
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 הריע, באהבת ראשיתה האדם של התעלותו עקיבא דבי שללדעתו

 צעד אחד צעד נפשו את ומדגיל עצמו את מלמד כשבן-האדם הקדוב,באהבת
 התודה. להבנת ויזכה בקודש יעלה ממילא הזולת עם ולהשלמהלהתאמה

 ו%'. לקוב"ה האודייתא ע"י ויתקדב בחודה יתעמק ויתדחב, ילך אהבתוחוג

 של בהתעלותו היסודי הכלל הוא אדם תולדות ספד שזה קובעבן-עזאי
 מתוך האלקים, בצלם שנבדא האטשי המין בכלל ההסתכלות היינוהאדם,

 יכול כלל-האדם הייט מהבוית"ש, שנאצלה בבואה העמוקה וההבטהההצצה
 שתשוקת - השווה הצד והבן. הרצוי', ולההתאמה להשתוות להגיעהאדם

 האדם שבדדגות העיקדי והיסוד הסוד את מהווה ההשלמה ונשיקתההשתוות

 בקדש.למעלה
.1

 שעת כשמגיע האדם בני ביחסי הדבד ידוע פרישות: שלנשיקה
 מתעודדת מה לזמן ולהתרחק להיפדד הנאלצים וקדובים אחים ביןפדידה

 דחשים האדם בלב משתפכים עדנים-יטנים וכנחל עזה תשוקה זובשעה
 י הנמרץ הביטוי וכאותו . . . הימים כל שעדם ולא ידעם לא טקבותוחוויות
 ביותר לעזים ואף כזדנ דגע הוא מנשוא כבד דגע פדידתכם. עליקשה

 לבם. זעזוע על להבליגקשה
 מקום של דצוט עושין שישראל בזמן נ"די( )יומא בגמראואיתא

 בשעה הדי י ז"ל הרשב"א והקשה )עיי"ש(. אחיו אל איש פניהם הכדוביםהיו

 מצאו והאיך מקום של דצוט עושין כשאין א היו למקדש העכו"םשנכנסו

 - הגדולים מאחד נעודי בימי ושמעתי אחיו. אל איש פניהם היושהכדובים
 כבד שדאו בעת הפדידה שבעת י התודה על תמימה" ,תודה בפי' גםוכעת

 - לפניהם משתקע וסתום אטום ועתיד מסתלקת שהשכינה עיניהםבמו
 נפילה מעין עמוקח אהבה אותם ותקפח עזה כמיהח בהם נתעודדח %בשעה

 והסתלקות. פדידה ונשיקת בכף, אפים,על

 מלכי גם כי המקדש, יחדב שאמנם האמיט שלא י חדל אמדוכי
 לא שהשי"ת שבטחו יש בידושלים. ואויב צד יבוא כי האמיט לאארץ

 של שד נשביע שאמדו ויש .. . הגויים לבין בניו יגלה ולא הביתיחריב

 האש, שיכבה מים של שד נשביע שאמדו ויש המקדש, את יבעד לאאש,

 ו%' ויל%, יתעוודו עד ועיניהם פניהים על דותח שמן שנשפוך שאמדוויש

 ואמתל4ית אשליות מיני כל וכן הדיקה וההתדבדבות הקלקול הבטחון,ו%',

 שלמה. תשובה יעשו שלא לכך גדמושונות



קפו השרשיםהשתוקקות

 שבשמים לאביהם וצווהו ונתיפחו נתעוררו . . . השבד בוו! עםברם
 אחיו, אל איש פניהם הפכו והכרובים עת-רצוז לרגע שנתעוררהעד

 היתה והנשיקה ~טלו, סיפק הי' ולא נחתם כבד דין הגזר אבל !והתנשקו -
 פרידה.נשיקת

 לבכות שהגדילו מזה, זה שנפרדו בשעה ויהונתן בדוד מצינווכן
 אהבתם מעין התגלה הפרידה שבעת הגדיג דוד עד לזה זה וישקו מאהמאד

והגעטעים.

 סכות י ריבי בר יוסי ר' אמר י ה"1( ט' )יבמות בירושלמיומצאתי
 ששני ביום ד"א וכו'. החורף את נושק שהקיץ ביום נשק, ביום~אשי
 והפני ע"כ. נכנס, הבא והעולם יוצא הזה העולם זה, את זה נושקיןעולמות
 וכהאי עליו, להגן יצילו שהקב'ה מתפלל והי' המיתה יום והוא י מפרשמשה

 זאת עלדאמרינן
 יתפ~

 ע"נ המיתה, יום זו מצוא לעת אליך חסיד כל
 מעט עוד הזה, מהעולם ה5רידה רגע להאדם שבהגיע י הוא בזההמובן

 ח~ו בימי וחאלוכותיו פעולותיו כל את בדמיונו מעביר הוא אזיואינט,
 כל את והמיר שהחליף על מאד גדול וצער וכאב רגשי-דכא לידיומגיע
 והח- העוה"ז. קניני הבלי אחרי בדדיפה הרוחניות ויצירותיו השגותיוכושר
 וטהורים זכים מופשטים כך כל ועזים, כנים כך כל הם ודגשי-הנוחםרטה
 ולהתנשק להתדבק זוכה והוא אלה, קודש בדגעי ראשו על יהלה ה' נרכי
 בשבחה הפליט שחז"ל פרישות" של "הנשיקה וזוהי אווירו. וזהד עוה"בעם
 הבליגת בעת לחמותה רות נשיקת היתה זו ומעין וחביבש אמתית היותהעל
 השכינונ כנפי תחת והתכנסה ונתדבקה מולדתה עם קשדי'על

ש

 זה ומרוחקים נפרדים זמן כמה היו אשר החלקים : פרקיס שלנשיקה
 והותדמטת הנכסף הרגע בוא ועם אחת, שלמות מאיזו ונתפדקו שנפרדומזה
 השלמות לכליל ומתאחדים ומתנשקים נפגשים שוב הם הרי פנים אלפנים

 כמה לנשמתא לי' אית ואם דאב משמע י"אי( שמות פ' )בזהרהקודמת
 עב"ל. בארעא, לגופא לי'דאית

 ונשיקה לה וישס האלקים בהר ויפגשהו וילך י ואהרן משה אצלמצינו
 אחד, משרש חלקים שני היו ואהרן משה כי הנשיקות, בכל חמעולה היאזו
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 ישראל, עם וקדושת הגאולה בפעולת אחת ומטרה מגמה בעלי חלקיםשני
 קריבה הנשגבה המטרה כבוד. ורדיפת התנשאות רגשי מכל היוופנדים
 טובה ומה נעלה, הכי רוחנית והתנשקות לאחדות בתולדה האחים שניאת

 והבן. האלקים, בהר זו פגישת-שני-אחים היתהונעימה
 בכם ויבחר בכם ה' חשק העמים מכל מרובכם לא י ז' ואתחנןובפ'

 לעולם, מכם ייפרד שלא אמיץ בקשר עמכם שנקשר י ברמב*ן וראיתיוכו'.
 ונחלח סגולה אתם שתהיו העמים מכל בכם ויבחר כסף. ותשוקיהםכלשון
 אתבם ה' מאהבת הטעם ואמר ה(מתרים מכל ברירה מקום בכל הבחירח כילי
 מכל יותר לאהבה ונבחרים לפניו להתאהב ראיים אתכם שראה בכם,בחר

 ע*נהעמים,

 בדבקות בה ומתנשקין מתדבקין והם להקב"ונ אחין נקראו ישראלכי
 ואמתית.נצחית

 תפלין. מניח שהקב"ה עלמ(ג דמארי תפלין שאמרו מה 2בין זוובדרך
 ומוחותיהם ידיהם לבותיהם על אותו וקושרין באחד מתדבקיןכשישראל

 בט, ויתאחד ויתדבק טמלין פעולת להם יגמול שהבוית"ש ההכרח מןהרי
 אט בארץ. אחד גוי ישראל כעמך מי י בהן דכתיב תפלין מניח ג"כוהוא

 וקדושה. גדולח נצחית באחדות מאמירט והואמאמיריו

 תשו- אין לאישה, אלא אהטה של תשוקתה אין י הן תשוקות"ארבע
 הארץ על אלא גשמים של תשוקתן אין וחביריו, קין על אלא יצה"ר שלקתן
 ט*0. ז' ובשיה"ש כ' בראשית )מד"ר ישראל* על אלא הקב"ה של תשוקתוואין

 הייט השרשים. השתוקקות של היסודית המחשבה מובעת הנ"לבמאמר
 אל בלתי-פוסק באופן משתוקקת גשמית, או רוחנית והווי', הווי'שכל

 זו תשוקה ובארץ. השמים בצבא השולט החוק זהו לה. והשווההדומח
 והתחתונים, העליונים העולמות כל תהלוכות לכל והמעוררת המניעההיא
 לגנאי גם ויש לשבח הטעם את הטתנת והיא הבורש ורצון מהשגחתוהוא
 קיו- דשויתנו, כל ישראל עם ואט והנסתרים, הגלויים ההוים תופעותלכל
 שבשמים, לאביט העליון, ושרשט הנצחית בתשוקתט רק הוא חהרטמט

ודו"ק.
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 ביניוע והבריות סופו ועד העום מסוף הולכים קולות שג'ואחז"ל
 מ'ב( )תהלים צנוריך לכל קורא תהום אל תהום שנאמר , מניןמים הגש- . ובה והנפש והגשמים היום הןי ואלו , כלום שומעותואין
 והתח4 יורד ואני עלה ל~י אומר לתחתון, קורא העליון תהום זה אלאוכו'
 זח וקוראין לאלו אלו בין כמח וראה בא וכו', אעלה ואני לו אומרתון
 נפ5שת. בקולו א-ל ירעים הוי יודעים ואין בינתים אדם ובני*ה

 ואינן אצלו יושבין ובני"א הטף מן יוצאת שהיא בשעהוהנפש
 לו שאמר בוטעח ראובן א"ר . . . נפלאות בקולו א-ל ירעם וצישומעין
 ונעשא קולות לב' הדיבור נחלק מצרימה שוב לך במדין למשההקב"ה

 לך שאע ואהרן מצרימח שוב לך במדין שומע משה והי'דו-פדצופיה
 י,. ח' שמות )מד*ר נפלאות בקולו א-ל ירעם הוי המדברה, משהלקראת

 אין-סופיות, והשתוקקויות געטעים העולם זיו הוא חדור הדורואכן
 אחיחם את המחפשים הנפרדים הפירורים של הפרקים, של ושוב,רצוא

 בם. הידבק למעןושרשיהם
 ואיתני4 המבע כחות של ההדדיים הגעטעים ולחש-לחןשיטת-סוד

 פרקו והתחברותם, בקריעותיהם התהומות קריאות בכל, מנסריםהתחברות ונשיקות- גלי-אהבח בגלגל. כרעם מתנשאים השמים ובשמי שבשמיםי-ה
 הבקר... כובבי כל ברן יחד משתפכים העליונים העולמות שלהשירה
 בדנח והערב, השכם מנגנת והארץ טלאכי-רום כל של התזמורתמערכת
 היוצאת והאש . . . ממקומו ה' כבוד ברוך נצחים הנצח שירת אתושקעתא

 הרי זוכה כשהיא בטף לקיומה האחרון ברגע המזדככת הנפש, הטף,מן
 והבן. העליח, שרשח עם ומתנשקת ועולה מתחברתהיא

 הקדושים האחים שני ואהרן, משה של שנפשותיהם פלא איןוהלא
 הבורא של קולו את קולטות היו המאוחדת, בעדנת-רוחניותםהמתנשקים

 חמקום. במרחק מרוחקים בהיותם אף אליהם בקראוית"ש

 בק- הקריעא את ומאחח הפרקים את מאחדת האמיתית האחווחכי
 ודו"ק. הראשח' שרשם מקום ממרומים, הבאה י"הריאת-



 1חחייםחםדעקיח

 והבל כקין תאמר אם 1 מדבר הכתוב אח באיזו לי. כאח יתנו מיהה"ד
 גרסינן הא ויצחק כישמעאל תאמר אם ויהרגהו, עליו ויקם כתיבוהא

 יעקב את עשו וישטום כתיב הא ליעקב כעשו א.ת ליצחק, שוגאישמעאל
 אלא אחיו, בו ויקגאו וכתיב אחיו אותו וישגאו והכת"ב יוסף כאחיא"ת
 לבנימין".כיוסף

 וישק האלקים בהר ויפגשהו שטף לאהרן, כמשה אמו, שדיכיונק
 לזה זה אחים שנשקו מקום במדבר, חוץ, באיזה אשקיך-, בחוץ ,אמצאךלו.
 ה'(. שמות פ' )מד"ר ואהרןמשה

 שקודמת כן אם אלא מתמלאת האמיתית הנשיקה אין אמנםכי
 קרבת ולא העילאית, הרוחנית האחווה המלאה, העילאית ההשתוותלה
 אל זה ישתוקקו שהשרשים המניעה והיא הקובעת היא והתולדדעהסף
 בנשיקדנ ויתמזס שיתנגשו עדוה

 בני שני ויקחו כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי חז-לואמרו
 דינח- אחייעקב

 ליוסף ולא לדינה אחים אחים, ולוי שמעון ויחי ובפ' וכו'
 ויחי" פ')מד"ר

 הדעת בהשקפת ההשהתת הרוחני, והפדצוף האופי צביון רקכי
 י-ח( )משלי יולד לצרה אח וכמש"כ לאחדים, היחידים את מאגדתוהשכל,
 גם כגשמית כרוחנית בצרדנ והשתתפות בשותפות מתגלית האמתיתהאחוה
יחד.

 )פסחים והנכרים הגרים העבדים, י וה את זה אוהבים ג' יוכמ'ש
 עמוקה באוצוה ומאגדם אותם משווה אלה של החברותי מצבם כיקי-גי(,
 להם. צחד שר,צ כי ההדדי בסבלם הם ושמחים ההדדי בסבלם הםוסובלים
 ה4 ורמי' כזב הצדם כל של והחלקלקות המחמאות הנשיקוחעושאר

ש

 זץ, במדבר )חגחומא לאףה שירדה השנאה ע-ש ששמוהר-סיני

 באור והמואסים הבועטים אלה ?! ישהת האיך הוא, פלא הרי לישראל,ביחס

 לשמוע שפתותיחם את מעקמים אלה ! תרצח לא של בצוו המתגלההאלקי
 תעשה לא של בצה האמעת בשם הבזים ואלה תגאף, לא של הדברההצעת



קיפ השרשיםהשתוקקות

 % את עצמם על שקיבלו ישראל את ישנאו לא האלה וט', וכו' פסללד
 1! וזיוף דימוי חיקוי, כל ללא האלקי והטוהדהזוך

 יעקב את לחבק ודוצח קלה לשעה ומתרכך מתדפס כשעשוואף
 מזדקרות לנשיקה השפתים הטות עם כי ייתכן. לא אליו, ולהשתוותאחיו

 וישקהו... על ונקוד שנאה. בעתרת לנשוך ודוצה עשיו של שיניוומתחדדות
 האחים. אלה שני שבין היסודי הניטד כל מתבלט הקדוב הממשי המגעעם

 יעקב לו עונח וט'* בזה עמך "אציגה משותפת הליכה שנית מציעוכשעשו
 בעוא"ז לא ביניט והתאמה השהוות אין הלא . . . היתכן ! 1 חן אמצא זהלמה
 שם(. עי' )מד"ד בעוה"בולא

 ה'(. שמות )מד"ר ליעקב עשו נשיקת זו דע ולב דולקותשפתים
 אהדן זח חסד נשקו. ושלום צדק נפגשו ואמת חסד הה"ד ויפגשדש"וילך
 כן לא שנא' משוג זה ואמת חסידך לאיש ואוריך תומיך אמד וללוישנא'
 זה צדק ויפגשהו, וילך דתימא כמה נפגשו ואמת חסד הוי משה;עבדי
 הלך ובמישור בשלום שנא' אוורן זה וש~ם עשה ה' צדקות שנא'משה
 ה'4 שמות פ' )מד"ד ב'( )מלאכיאתי

 הענקית הדמות את ועיצבה ויצבח שחיטבה האמת מדת עם בבד בדתה על- האמיתית ויויתו כל את והקיפה ששיכללה שבאהדן החסדמדת
 ושניהם לישדאל... ואהבה חסד שופע מעיין ה" תוכה שבתוך משהשל

 להיות עילאית בנשיקה ונתמזט ונפגשו והצדק האמת שלמות את היווכאחד
 והבן. לחדות, בצאתם ישדאל עםדאש

 חלק" הרכב לכל האש את שלכשיפדקו החוקרים, בשםאומדים
 איתא וכן . . . במים האש את ובן המים. יסוד את גם בו ימצאוהיסודיים
 ממים. אש לווציא בשבת שא~וד ביצה()במס'

 הוא.., לאלקים המשפט כי שנא' ההד את הדין יקוב אומד ה"משה
 היתה אמת הודת שנא' ובו', שלום ורודף שלום אוהב אוהב ה" אהרןאבל
 מעון השיב ודבים הלך ובמישוד בשלום בשפתיו נמצא לא ועוולהבפיהו

 ע"ב4 א')סנהדדין
 אהבח דצופה משה של האמת האמת, על בטי הי' אהדן שלהחסד

 שקרש )ס"הו( מגחות במס' ועיין השלום. מגמתו משה של הצדקוחסד
 ישראל. אוהב רביט משה י והתביעות התוכחות כל אחר דבינו למשהרז"ל



 וחחייםחפדעי
 לדממא אלה צב" חאמי היעשקו וככה לצדק החאים אהרן שלהשלום
 הדורות. כל סוף עדולסמל

 וכו' בפיהו היתה אמת תורת ואמרו מלאכי-רום כשהספידוהוואהרן
 של קוצה אף חלילה וויתר לא וטוב-לבו חסדיו שלמרות בזה לומררצו
 ומתאים יאה באופן הנ"ל היסודות מזיגת דוקא כי האמת, שמתורתיו"ד
 הרצו". השלימות אתיוצרת

 בזדי- שעבודתו הכהן אוורן ח'( זכדי' - יחד אהבו והאהבה)האמת
 זו בשעח נתבדך . . . חריפותי' אגב לשבשהא לגרום חלילה העלולהזות
 היתח הכהש באהרן גם ואכן השלום. ותשוקת השקט המתינוונ במדתגם
 הקנאי פנהס טלד שממט והראי' בעצמותיו וממוזגת עצורה הקנאותמדת
 בדיתי את לו נותן הנני כשנ"א השלום להשגת אלא באה לא קנאותושכל
 בן קנאי להמי אמר )לפנחס( לדחפו השרת מלאכי בקשו ואחז"לישלום.
 במעשה אהרן חמה השיב י ז"ל וברש"י חמה. משיב בן חמה משיב הוא,קנאי

 לוי משבט קנאי בן קנאי הקטודת, את ויתן הקצף יצא כי דכתיבהקטורת,
 הנשרפי0. פ' )סנהדרין אחוהעו את יעשה הכזונה דכתיב דינה במעשהשקינא

 והשלום, הקנאות י היסודות אלה ששני העילאית המזיגה סודוזהו
 הנש- ההוו" מהווים דבר של ולאמיתו ומוזרים, כסותרים נראיםשלכאודה

 האמתי השלום תשוקת ע"י מונעת האמיתית הקנאות ביותר, והמצורפהגבה
 אליהו י והרא" צבאות, ה' קנאת בלי להופיע עומד האמיתי השלוםואין
 קנאת המקנאהנביא

 ד~
 יום בוא לפני והמבשר השליח יהי' הוא צבאות

 פנחס זה ואליהו העולמי-הנצחי. השלום את יביא ושבכנפיו והנוראהגדול
 תומיך נאמר שעליו לוי, שבט מאבותיו ובירושה בזכות לו באושמדותיו
 וכו'.ואוריך

יא.

 מגמת כי ט'א וירא )תנחומא דבקיהם ואשרי הצדיקיםאשריהם
 הרבה וע"ז הצדיקים, אבותיהם שרשי עם ולהשתוות להדבק הצדיקיםפני
 ודו"ק. אבותיו, עם בשלום שיהי' מהשי"ת ולבקש להתפלל ע"ה אביטיעקב

 שמא אביט יעקב הי' ומפחד ירא כי אבי. בית אל בשלוםושבתי
 הביתה ובשובו לבן, בבית בשהותו במדדטתיו לו ויבולע יקופחחלילה



קכא השרשיםהשתוקקות

 יעקב ,ויבח בסוףי בדם לאבותיו, וההשתוות השלמות חלילה תהי'לא
 והבן.שלם4,

 להם ומראה השדוכת להם מגלין לדגל עולין ישדאל שהיובשעה
 המקום לפני חיבתכם ראו להן ואומדים בזה זח מעודין שהיו הכדוביםאת

 עכ"לל הנקבה, את החובק כזכדחבקין ומ- אוואין בזה זה מדובקין י שם וברש'י י(. נ"ד )יומא ונקבה זכךכחיבת

 ולהבהיר להמחיש להסביר, האוזן את לשבר בכדי חז'ל היססוולא
 שבין האין-סופית וההשתוות בה היסוד עד האהבה עומק אתולהבהיק
 ולררגת תשוקתו. ועלי לי ודודי לדודי אני בבחינת שבשמים לאביהזישיאל
 ומדדים ומתעלים מתקדשים עולין, כשישראל דק להגיע אפשד כזוהבנה
 ומגיעים עולים חוגגת והשתוות ותודה דנה ובקול האלקים, בית עדבסך

 והבן. קךשו! במקוםועומדים

 לעולם חלק להם אין הדשעים ישראל מלכי וכל אחז אמר קפראבד
 בפיתקא )הפ' מלכים של בפטיי' נמנה הוא הדי לי'י מתיבין וכו',הבא,

 אחז יותם עזי' בימי . . . כהטה( פני - צדיקים מלכים אלו שלובחשבון
 פנים בושת מה פנים. בושת בו שהי' מפני להן אמד יהודה. מ~ייחזקי'
 שהי' בשעה מוצא את לוי ר' בשם ד"י אלעזד ד' בשם אחא ד' בו?הי'

 טומאה במקום פניו את וכובש טומאה למקום 'בודח הי לקטדגו באהנביא
 אל ה' ויאמר דכתיב הוא הדא טומאה, במקום שודה השכינה שאיןלומד
 קודא תהי אל כובס שדה מסלת אל העליונה הבדיכה אל נא צאישעי'
 שהי' בשעה כיצד הא ממט. ובודח פניו כובש שהי' כובש, אלאכובס
 טומאה. במקום פניו וכובש טומאה למקום בודח הי' לקטדגו באהנביא
 עכ"ל בפני~ו ויתבייש הנביא יבא שלא - טומאה במקום עצמו כובש)ה"

 ה"א(. פ'י )סנהיייזהידושלמי

 או זו שהתנהגות הדעת והבחנת מההכדה טבע פנים הבושתדגש
 תעי אחרי הי' ולהוט הי' ששקוע אף ואחז ומגומג נאה לא הוא זהדבד
 להוכיחו הנביא ובבא שמדי. ומטון נשחת הי' לא מצפונו עריין הע'ז,ויעי
 הנבוא שבפי חאם מדברי ועולה הבוקע הנבואה באור לעמוד הי' יטללא

 שאין במקום טומאו4 מקום לתוך והמתענה המתלבטת נפשו עלונמלט
 העיז לא ברם בו, למדוד מתכוע הי' ולא קוט את ידע שודה,השכינה
 שאת ביתר יתגלו חטאין נגעי שכל ונתבייש הגדול האוד במחיצתלעמוד
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 מגיע השכינה אור עוצם שאין שידע במקום והסתופף והתחבא . . .וספחת
 וחבן. הצדיקים, ורשימת בפתקת ונחשב זכה זו בושח ובגלל שם.ומגיה

 לברכח, מזומן איט אחאב של ביתו י(, ל"ט סנהדרין במס' גם)ואמרו
 וחשו- ברשעתו חדבק וממילא והשפע, הברכה מקור הווו ית"ש הבוראע"נ
 בברכה, קץידבק עליו שתחול פתכן לא והקללה החטא ביוון להנאתוקע

ודשל.

 בתורה הדבקים קי"ט(. )תהלים תורתך לאוהבי רב שלום 1 הכתובואמר
 יילכדו ולא ישחזו לא ממילא והברכה השלום מקור הקב"ה שלבגלויתו
 יהלכו. וביושר ייכשלו לא כי החט(גברשתות

 השלום האהבה, הימיפ1 אחרית של ותכניתה תכליתה כלוזוהי
 העולם בכל ישתלטו עולם, בורא הכרת על המבוססת האמתיתוהאחדות
 סוכוק. דל )רש"י כאן הבל - השכינה זו - כאן אני ואםכלו.

 פ' )מד"ר לטאל "מתוקד הי' משה אחדלי מצרים בגאולתוכמו
 וכדומה. אחשורוש, בימי לההצלה לגאולה, "מתוקד הי' מרדכיבראשירם,

 הרוחני, לתפקידו ומשתווח מושלם מותאם, "מתוקן"י המלההוראת
 שתשרה הי' שראוי חסופר עזרא על ג"כ ו1ומרו שבזמנו. הגאולהלמפעל
 אומרת, את ה"ט(. פ"א )מגילה לכך ראוי דורו שאין אלא ע"ישכינא
 השתוודנ לא שהדור אלא הפרעה שום חיתה לא הפרטית מדרגתושמפאת

 למנהיט. עצמו את להחאים התאמעלא

 - זה שמושג גםויש
 . . . וגרעון שלילים לענינים מטוו "מתוקד,

 וטיילו שבתו ממרום נפילתו במד"ר(. )שם למיתה "מתוקר הי'אדה"ר
 . . . מיתה לףי אותו השוו התאימו מג"ע וגרושיו שכינתא בהדיבט-עדן
 מיתח. סופו אבל מחיי' זח ע"י לושיתכפר

 מזוהם לדרגת נפילתו אחרי )שם(. לפורעניות "מתוקד נחש וכעיו1.
 וד"ל. ראש, ישופך והוא לעונש ותשתווה עצמו את התאים וכו', עפרלוחך

 לדעת עצמו את מוציא האדם נפש רוצח לגלות. "מתוקן" הי'קין
 ומט- ונד נע להיות לגורלו עצמו את התאים וקין . . . האטשי דף"טובמן
 . .. הוישוב מן אדם כבן ולא כחי' מקום מכלרש



קכג חשרשיםהשתוקקות

 לכעסו מעצור לו ש(ע מי י שלמה אבן בס' ז"ל הגר"א שכתבוכעין
 ביישוב להימצא לא השפלה בדרגתו לו מוטב כי ו למרבר ילדותאוותו

 המושחתים מררכיו וישוב נפשו את ימרקו הגלות ויסורי מעט שיזדכךער
 . . . היישוב א להיות ראויויהי'

 ליסורים "מתוקן" איובוק
 )שם"

 שותק שהי' אמרו שעליו איוב
 הוא סיח הרי מיחוג ולא ישראל בני נגד פרעה של מזימותיו אתבשמעו
 ולהבליג ולהכרתו להרגשותיו המתנגדים רברים לקבל הסבל כח לושיש

  ומשווה מוהאם מתוקן, כבר הרי אח"כ מייסרו הי' וכשהקב"הולשתוק,
 . . . זו למדרגה ונאה יסוריו, עםהי'

 לנס "מתוקן* נחוכן
 )שם"

 כ*תמים* אותו מתארת שהתורה נח
 ומת- מתוקן הי' הוא . . . לפניו המתפלכת לשכינה עצמו ומהאיםמושלם
 . . . לנסאים

 כלו העולם כשכל הימים, באחרית לב(ג לעתיר גם כןוכבעבר

 באור יזדכך - וההתלבטויות המלחמות הפיתולים, התהפוכות, כל אהרי-
 הני- וכל והטהור, העליון במקורם להתרבק יזבו השרשים כשכל והשכינה
 ולהתאחד ולהתנשק לשוב יזכו והתחתונים העליונים העולמות שבכלדחים
 ה"תיקון* יהי' אז העולם, מלך של הכבוד כסא מחצבת מחצבתם, צורעם
 ועל נצחים, ולנצח ער לעולמי והאמת השלום ושפעת הקרושה מזיגתשל

 שיזכה ער המוסר ועמלת לימוד ע"י ומרותיו נפשו לזכך להשתרל החובהארם
 אכי"ר. והשכינה, התורה אור לקבללהתאים



 "תטאתי".מאמר

 לפי אהרן אחות דלי פירש"י, וכו' אהרן אחות הנביאה מריםותקח
 עכ"ל. שמו, על נקראה כשנצטרעה על" נפשושמסר

 שהתפלל באהרן כאן רואים אט מיוחדת מסירות-נפש אתוולכאורה

 התפלה עיקר הרי ועור ! ? עלי' התפלל ע"ה רביט משה גם והלא ?על"

 רפא וא א-ל לאמר ה' אל משה ויצעק י כמ"ש רביט, משה ע4יהיתה

 י"ב(. )בהע~תך להנא

 שמי- בתפלה שיש המיוחדת נפש המסירות מהו להבין עליטובכלל
 חבירו? על מתפללשהו

 בזה הכלל מן יוצאת במסינ"פ אהרו באש הצטיין שאכו ליונדאה

 מרים, אחותו עם לשה"ר של בהחטא עצמו את וכלל להשתמט לאשהואיל

 "אשר חטאת עליט תשת נא אל אדוני בי משה אל אהרן ויאמרכמ"ש

 "חטאט" ואשרטאלט"
 אהרן של חלקו על דבר לנו מגלה התורה אין הלא

 החטא באותו עצמו את ששיתף טאלט" *אשר הגלוי' התוודותו ולולא זדעבחטא

-
 ברם לגלות, שצריך אמר זה מי מכסה התורה ואם רבר, יודעים וייוצ לח

 של וריפו" סליחתה לטובת נפשו שמסר אהרן של נפשו וגורל גרלותוכאן

 הואי כשלוט את לגלות בשעה ובה אחותו על להתפלל שההיןאחותו.
 באבן- וכמש"ב והסכמה, שמיעה של הרע לשון באבק מלהתאבק טהרשלא

 רברה "היא וזה"לי במשה, ואהרן מרים ותרבר הפסוקי על דלעזרא

 ויחר שנא' בנזיפה, י אב"ע על ובפ" עכ"ל. נענש4, כו על הסכים אהרןגם

 עושה אף חרון שנא' מקום וכל אף, בחרון שניהם את כלל בם, ה'אף

 לא באהרן אבל עונשה, נתפרסם הרע בלשון שהתחילה מרים והנהרושם.

 עכ"ל. כבוד, מפנינתפרסם

 בנזיפתו ישמע שלא ר"א י דל פירש"י שניהם. ויצאו שלשתכםצש

 לגלות לא קוב"ה מצד וויתור של דוגמא לפנינו הרי עכ*ל. אהרו,של

קכד



קכח י ת א 1ח

 מכשול אמתי צדיק שלגבי אף אחותו, של בעטי' שנכשל צדיק שלכשלונו
 וויתרה החידה ואם ובהצנע. קלה נזיפה היתה די' כאן ברם יחשב כגדולקטן
 במובן המסירות-נפש ? החטא בגילוי להשתתף אהדן את אילץ זה מההפעם
 ולהתחמק להשתמט היא שנטיתם האדם בני בטבע הדבד ידוע כי !העילאי

 גם ומה כל, לעיני ובולט מובהק שחטאם אף עליהם שמטיליםמהאשמות
 ועאכו*כ העולם, בעיני נראית לא אופן ובשום מבוססת בלתישהאשמה

 חסרוטתיו על לחפות היודע ונאמן מכובד הוא הנאשם של הסניגוראם
 שכן הכל ומן בודאי שעשו שנים בבחינת הוא וכשהחוטא הנדון.של
 הששמה כל את ויטיל ידיו את ויטהר יתעלם ואחד אחדשכל
 הוה הביש העסק מכל ידיו את ולמשוך להצדיק ויתעצם הדאשץ,על
 כאן הכהן אהרן וברם והבימנים. הרגילים האדם בני טבע זהווכו',
 א( נפשו, וזך טח~ר על המעידים כבידים במעשים נודאות ממשהדאה
 על גלגל ב~וה מלהאשימו מונעת שהתודה במקום עצמו אתהאשים
 חטאה את להקל בכדי הקל עוומ עונש את לשאת ומוכן החטא אתעצמו
 וזוהי חטאמ*. האשר נואלמ ,אשד כמ"ש המבוישת, אחותו שלוצעדה
 העצמית שלו עברה מהכרת הבודח טבע-האדם כדדך שלא נפלאהמסינ"פ
 בו. הכדוכה האחריות כל ואת חברו של חטאו את ע"ע מלקחתועאכו"כ
 חברו מבשר בשר של וצער דחמים והספוגה החדודה כזאת תפלהובודאי
 מרים את איחתה כזו שתפלה ובודאי המקום, לפני היא שמקובלת -ממש
 והבן. אהרן, אחות קדואה להיותלאהדן

ב.

 בא יץדת כך וז"לי יהודה; על חז*ל שסיפרו מה והתבועודאה
 כיצד, זכות, לה שמצא מפני אותה זיכה והוא שתישדף, לפניו תמדדין
 יהודה הביר אותו, מחפין והיו אחיו וכל שם יושבים ויעקב יצחקהיו

 )מדרש נשיא הקב"ה ועעהע ממני צדקה ואמר הדבר אמיתית ואמדלמקום
 פ"ל(. משפטיםרבה

 1 חטאתי י ומידית תכופה הודאה כדי עד שמים יראת שלריגה המד- מרוממות המבע לב אומץ של ומדהימה נפלאה דוגמהוהנה



 1החייםחםדעקכו

 ועדה קהל בפני שהאדם רדושה האלקות והכנת נשמה גרלותכמה
 מליצים י-ה ושבטי ויעקב יצחק כזונכבדה

 בא~
 ומצריקים זטת שמלמדים

 בזח שהראה והיות חטאתיו אמנם ויאמרי ויודה עצמו את יאשיםאותו,
 נשי(ג הקב"ה עשאו האצילה הנפשיתהתנשאותו

 כשמאשימים *חמאתי* אמירת מדת מעלת היא ונשאה רמה כמהועד
 "אנשי המה והמצדיקים א~תו, כשמצדיקים כש*כ שעשה חטא עלשתו
 הרמב"ן שכתב ממה נראה חטאתי, אומר הכל ולמרות עוז חוגר והואשם",
 אל ה' מועדי את משת וירבר וטעם וזה"לי כ"ג(, )ויקרא אמור בפ'ז"ל
 ידבר ומשה ובניו באהרן מזהירות מעלה של הפרשיות כי ישראל,בני
 כמ"ש ישראל, בני גם אחריהם יזכיר ופעמים בנט, ואל אהרן שבהן
 ישראל, בני כל ו(ול ובניו אהיו אל משה וידבר מומיןי פרשיותבסוף
 להזהיר רצה מזרעך, איש אהרן אל רבר אלא נצטווה שלא פי על אףכי
 מומיו על מכסה שאדם מפני הסעם ושלי כך, על ישראל של דיןבית
 ועל וכליכוג לו היא בשת כי העבודה, מן להפסל עוד חפץ הכהןו(וין
 עכ"ל. וכו', הזה בענין בי"ר יזהירכן

 שהב- ולראות המשמור על שיעמרו ישראל לבני התורהאשתרת
 העמוקה מהבנתה טבעת זו אארה מומים, בעלי עבודתם יעבדו לאהנים
 מאמציו, בכל ויסתירם מומיו את לגלות והמפחד המהסס האדםבנפש
 פשעיו, על שיודה לאדם ררוש שמץ וכמה יתירה. השגחה צריכיםולכן
 וד34 הטה ממומי והמכוערים הגרועים הנפשחםמומיו

נ

 במעשה יחליפט תשובה לעשות ומתבחש עבירה בידו שיש מי,כל
 י"0. אושע )ילקוט ויתקבל", תשובה ויעשההטוב

 *ה אף התשובה דרך הראו הארם, נפש מסתרי בדעתםחז"ל
 חטאיו האמת על ולהודות עצמו את לשבר מוכשר אינו אופןשבשום
 ולבטא פה לפצות אבל חטאיו על ובואב הוא מתלבט לבובמצפוני
 וית- יתגבר 1 תיקוט ומה שכזה אדם יעשה מה . . . יהין לא,חטאתי*

 הכשרון לררגת הגיעו עד נשמתו תזהרז כך ומתוך טובים, למעשיםמסר
 האמת*. על ,הודאהשל



קכז י ת א 1ח

 להיות האדם הוא שיבול הואי הנ"ל שבמאמר העיקרי הלימוראבל
 לומר אבל נפעה למסירת עד גם אף טוב בעשה כבירים מעשיםבעל

 זוהי כי יוכל, לא זאת וככסיל, כחוטא עצמו את ולהציג לבטל"חטאתי"
 קרובי-השם סגולח יחירי רק יזכו לא אלי' ביותר, העילאיתהדרגא

 בלבד.האמיחוים

 בשעח וכו', זאת עשית כי א"ל הנחש, אל הקב"ה לו קרא"אח"כ
 הוא א"כ העולמיבג רבון ואמרי המתש השיב תלך גחונך על לושאמר
 תאבל, עפר לו וכשאמר רגלים, לו שאין הים שבתוך כרג אהי'רצונך
 עפר, אוכל אני אף עפר אוכל הדג אם מה העולמים, רבון הנחשיאמר

 הקב"ח א"ל קרעיז, לשני לשונו וקרע המתש הקב"ה תפס שעהבאותה
 באי %ל אודיע אני לפיכך הרע, בלשת התחלת אתה שבעולם,רשע
 דר"ע(. סוותיות זאת* לך גרם שלשונךהעולם

 במח חטח את יכירו שלא אך העונשים כל לקבל לו נקלהי'
 העלשתו. במקום הענישו דוקא והקב"השחטא,

 שהאדם השם, בעיני חיפ כל מוצא האדם ובזה השי"ת,ויצון
 אליו. לשוב אמיתית ותשוקח ונדכח נשבר לב מתוך חטאתי לפניויאמר
 פתואל % יסול בימי הי' אהטר ה' רבר א'(י יואל )ילקוט חז"לכמ"ש
 שפיתה פתואלו שמו נקרא למה אסר יצחק בך שמואל רבי שמו(ול,בן

 בשם ירמידו א"ר מים. וישאבו המצפתה ויקבצו שנא' בתפלה,להקב"ה
 שיאמר אלא הזה האדם מן מבקש אתה כלום יצחק בר שמואלרבי

 שם ויאמרו שנא' חטאתי, לא אמרך על עמך נשפם הנני שנא'חטאתי,
 עכ"ל. לה',חטאע

ד.

 את שמנח בחטא עצמו את שהאשים ע"ה המלך בדוד כזה מצינווכן
 בנ"י, על בעיקר היתה והתביעה שהטענה אף הזה החטא ע"ע וגללבנ"י
 נא תהי עשף מה הצאן ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי "הנהכמ"ש
 בנ"י כאן היו שותפים למעשה והלא כ"ד(. ב' )שמואל אבי" ובבית ביידך
 היבדלו י עה"פ כ', ט*ז קרח בפ' דל ברמב"1 כמבואר זה, בחטאלדוד
 י הק' וזה"ל וכו', כרגע אותם ו(וכלה הזאת העדהמתוך



 1חחייםהםרעקכח

 הקצף ה" למה בדבם מדדו ולא חטאו לא ישדאל אם לשאולויש
 איך וכעדתו כקדח מרדו הם גם ואם כדגע, אותם ואכלה לאמדעליהם
 דדך וזו וכו' תקצוף העדה כל ועל יחטא אחד האיש ואהדן משהיאמדו

 מפני הגודם היחיד על שתם וטתנין העם מעל החטא שיקלו דחמיםמבקשי
 פנים, כל על חייבשהוא

 עשו, מה הצאו ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנח ווד אמדוכן

 לתת להם שה" בחסאם גם ההוא העונש וה" אבי ובבית בי ידך 2אתהי
 המלך להם צוה לא כי רבותיט כדבדי ע"ז הוא חעונש אם מעצמםהשקלים
 בזה וענשו וענשם חפץ הי' בלבד המנין לדעת הוא כי שקלים יתנושלא
 הוא,שוה

 ויוסף כדכתיב דבד, מתחלת העם על עונש ה" המנין לבד כיועוד
 מה, על ידעתי לא י רש"י שם וכתב בהם, דוד את ויסת בישדאל לחדות ה'אף

 הבחידה בית בנין בהתאחד ישראל על עונש שה" הסברא בדרך אומרואני

 לאמד מתעורדים השבטים ואין בארץ כגר אהל אל מאהל הולך האדוןשה"
 ובאת תדדשו לשכט ש2אמרי כענק לשמו, הבית ונבנה ה' אתנדדש
 ישראל היו ואילו וכף ארוך ולזמן רבים מימים לדבר דוד שנתעורר עדשמה
 או מהשופטים אחד בימי נעשה ה" מתחלה בו ונתעודדו בדברחפצים

 לא בדבר מתעוררים היו ישראל שבטי אם כי דוד בימי גם או שאולבימי

 זשל, עכ"ל וכו', הבונים היו ישראל אבל הבונה הואה"

 אשמת כאו היתה שבעקר מפורש משמע הנ"ל הרמב"ן מדבריהרי

 בתודהי ע"ז שנצשו כפי המפקד ביצוע את הזנחתם על ישראל עםכל
 כל את עצמו על ונטל דוד נשא ומ"מ וט', בשקלים נפשם כפדונתנו

 עמו. על ולא עליו העונש כל את שישלח ה' לפני והתחע חחטאעומס

 דקה הרגשה כמה עצמית, הקרבה כמה לב, שמץ כמה נא ונתבועהבה

 על להודות אף הדי כזו, רמה למעלה שיתרומם לאדם לו נחוצהועדינה
 - לחטא ודם בשר מטעם שהוכר גלויחטא

 דרבא בעל להיות האדם צריך

 הגודם ה" ההא שלא החטא, עובי לתוך להיכנס עאכו"כ ידועהמוסרית

 כלל זולתו, את להציל בכדי האחריות כל את ולקבל העושה, ה" הואולא

 עלי' ובני סטלה יחידי שרק מדרגה זו הרי - ועונש מבושה פרט,או

 ישדאל עם על סנטר" בלמדו רביט משה אצל שמציט וכמו לכך,מוכשרים

 לעווניט וסלחת י ואמר וההוודה והתוויב עצמו את כלל העגל מעשהאחרי

 והבן. ונחלתם",ולחטאתינו



קכמ י ת א 1ח

 במשה שהיתה העטה ומדוב י וזה"ל בזה, הא"ע לדבדי דבריומטונים
 עב"ל. ולחסאתינו, לעווניט וסלחת לאמר ישדאל עם נפשוהכניס

 שיסלח בתפלה והעתיר להקב"ה שבחיו סידר כאשר מיכההנביא
 על ועובר עון נושא במוך א-ל מי שנא' בנ"י, בתוך א"ע בלל בנ"ילעווטת
 ירחמט ישוב הוא, חסר חפץ בי אפו לעד החזיק לא נחלתו לשאריתפשע
 ודקדק י"ט(, ז'- )מיבה חסאתם בל ים במצולות ותשליך עווטתיטיבבוש
 אמר ובן "ותשליך" ואמר .ירחמנו", ישוב אמר וזה"לי ז"ל הרד"קבזה

 עב"ל. חסאתם, אמרעווטתיט
 דאיתעדותא בעידנא אבל חסאתם על הנביא התפלל שבאמתהייט

 חטאם ועלבון ישראל של וכאבם צערם לעומק ירד התפלה והתלהבות-
 לעיל. בדאמרן *חטאט*, ואמר עלבונם בעול ונשא השתתף משלו זהכאילו

דם

 של המעלה את זה רמה מעלה של מהותה את לחלק לפענ*דויש
 מדרטת. לארבעה - מצא לעת חטאתי ואמירת האמת עלהודי'

 ולא לזייף ולא ~חד לא האמת, על להודות והנכוטת הכשרוןא
 נבון ובלב מלא שבפה אלא שאשם, האשמה והברת הרגשת אתלעוות
 *חסאתי". המלאי הוודוי דבר את הוגה הואואמיץ

 שהודה עבן על במ"ש הבא, עולם לחיי ויזכה ירוחם ועוזבומודה
 הלב ונקיפת היסוסים אחרי ורק נקלה על שלא ויתבן עולמים. לחייוזבה
 היש מדריגה שבזו אמירת-*חסאתי* אופן בבל חטאתי", האמידהיבאה

 ואינו מהסס איט החטא הברת של הראשון ברק הברקת עםב(
 תיכף נפשו את לנקות הוא רוצה באשוי להתדיין מדבה ואיטמתלבט
 בל וקבל אותו, מחניקה כאילו ביותר הקלה אף ושדר" שדיה וכלומיר
 וטקבת ומושלמת גמורה היא החרטה ! חטאתי , ומיד תיכף ומתוודה מבריזהוא
 לרגע. אפילו צהשרו על החטא קולר את לשאת בכחו ואין נפשו עומקעד

 אבל ולהתוודות להתחרט וטא וקל לחטא וטח קל מעין וישג(
 ומשו- מסובבת נפש בעל הוודוי... על הדשה חרטה באה דצודויבעקב
 בערבוביג בה משמשים ורגשי-טחם שקלות-דעתבשת,
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 השבק שמץ על אף ומתחרם ומתרפם מודה העלי', מבני והואג(
 שהוא אלא בלבד זו וי~ח . . . זולתו של הקשה חטאו בגלל בו שנדבקעברה
 להצילו בכדי חברו שעשח החטא של האר* חלק את עצמו על מרצוןטטל

 יכולת מאי החטא לכבקץ-אש עצמו את הוא מטיל מכיסופ"נולשזבי'
 גרם שלו ש*דשמצהו* לצדיק לו ונדמה . . . חברו פני הלבנת אתלראות
 שלמע- שחלקו לו נדמה בעצמו שהוא אלא השתתפותו על וחשבון דין ממטרוש שיד- מבני"א מי ואין כך על אותו שיתבע מי אין חבירו, שבעיסת השאור%ל
 את המעכב הוא והוא כהררי-הררים הוא חשערה, מחוט פחות הואשה

 והבן. האלקי, הטובהופעת
 מלומר המסיבות בכל והנמנע והבועט המכחד א זהי לעומתוזה
 והוא בל-עמו ולבו חטאתי אומר שד כפאו וכאילו כרחו בעל ב(חטאתי,
 וממציא ומתחמק מערים ק בחטאיה ומשתפם זולתו את וללכלך לשקץמנסה
 החטא בגעול מרגיש ואיט חטאו על לחפות סרק ותירוצי אמתלאות מיניכל
 עצסית והצלפה כפ" הודית אחר אף י שבכלם הגרוע ד( הימט. להיטהרבכדי
 ' חטאתי לא ואומר ומתחרט כופרהוא

 הנ*לו בענין ובחז"ל בתנ"ך שמצוי מה נציגולדוגמה
 ותלו דורם עוה 3ל את עצמם על שטפלו הכהן ואהרן המלךדוד

 הרמב*ן לפי הדברים בירורי לעיל שהבאט )כפי בצווארם הקולראת
 . . . בלבד לקוב"ה רק ה" ונראה עליהם מרפרף הי' החטא של צל-צלו שרקאף ז*ל"

 על לפעמים שנגזר העונש כל את באהבה ומקבלים מתיסרים כאלהצדיקים
 שביח- הפשוטים והישרים הטובים האנשים הם מזו פחותה ובבחינההדור.
 כשש אף ומופיעים האמת, על ומיד תיכף תמיד מודים לחבירו אדם שביןסיהם

 לעצמם תסיד ומיחסים בצל מוטל שכניהם או חבריהם כשכבודנקראים,
 והכשלוה החטא סיבתאת

.1

 מפי התוכהה רמזי את בשמעו תי3ף "חטאתי" אמר ע*ה המלךדוד
 ברו- היתה החטא הכרת הצטדק, לא ההיכח, לא ונתן. גד הנביאיםמוריו
 שכמח אף . . . *חטאתה הווידוי דוד של מפיו נשר בשל "וכפרי ומשהרה
 לשם להציע יכול ה" ודברי-עקיפין והצטדקויות אמתלשת מיניוכמה
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 איפ חטא שדוד שאומר מי "שכל י חדל שאמדו כמו והתישדות.וויכוח
 להודות כדי אלא דבר ל~יתו ראוי הי' לא מעשה אותו *שכל י ועוד טועה".אלא

 לפני בעמדו כן עשח לא אבל ובו' בקרבי חלל לבי . . . לרבים"תשובה
 "חטאתי8, י ובכה ובוש הודה אלאהקב"ה

 באיזו ודרש לבימה עלה פעם זצ"לי הרי"ס על שמספריםוכמו
 הרי"ס סברותיה כל את והתקיף ממתנגדיו אחד עליו קם חריפה.סוגיא
 היתה ד" מהן אחת וכל כהלכה תשובות חמש להשיב יכול הי'זצ"ל

 התשובות כל שאחרי בנפשו ידע ז"ל הוא אבל המקשן, אתלהשתיק
 האמת מן יהי' לא זה ובכן ולסתרן עליט להקשות שוב ישוהתידוצים

 והם- חשבופתיו את וכבש רוחו את אימץ ובכן הסתירות. את לגלותשלא
 עשה זה מעשה שאלותיו, על מודה הוא באילו להמקשן פנים לוביר
 הרי"ס של נפשו ורוממות גבודתו את העכיח השומעים על כביררושם
 ומיד*. תיכף האמת על *ומודח של זו נעלה במדה והצטיעתוזצ"ל

 המעלות כל על העולה ושה טוב היוהר שהכשדון ר"ס הראהובזה
 של תפאדתו וזוהי המטצחי4 מן להיות האמת", על "ומודה שלכשרון
 גם האמתש, על *ומודה י ה" טרק בפשא ז*ל יונה רביפ כמש"כהאדם,
 חבירו טענת לסתור ויבול דבריו ושכל טעפתיו מרוב להשיב יחכםכי
 יודה אך עמו, האמת כי לו יראה אם כן יעשה ולא כמוהו נחכם לאכי

 מפצח, כשהוא לבזיון אליו הוא והדבר בזה, יחשוב לא והגולםבלת, ומקו- 2אה מדה היא כי שיו הוא וכבוד הנצחו4 מן יחוש ולאלדבדיו,
 הק/עכ"ל

 להכנה ראוי ושיהה האדם בה ויתפאר שיתייחס האמיתיתהחכמה
 האמת על והודאה ההכחה היא חכמתו על יותן האמת וחותם חכםבשם
 הימים בדברי ז"ל רש*י שפ" כמו כבודג וזהו מפצח, בזה שישאראף
 ישראל, את למעת דויד את ויסת ישראל על השטן ויעמוד י כ"(80ן
 בסוף שנא' טהטום כאן נכהבה דוד ~בוד אינה זו שפרשה פי עלאף

 עכ4ג דוד, כבוד וזה השמים, מן ה' ועמע מזבח שבנההפרשה

ש

 טק ולא חטאו טיב את ולעמעם לערפל המלך דוד נתן לאואכן
 ייסר כל לעיני להפך הקלים, 5ץ הוא שחטאצ לחשוב לבני'א מקוםשום
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 כאמרו חטאוי על תשובה הרהורי מלהרהר זז ולא חטאו על איעוביזה

 1 למגפה שגרמה המני' בעמן בדה*י שם שפרש*י וכמו תמיר4. נגרי*וחטאתי
 *עוון י שם ז*ל ופירש*י מאר, נסכלתי כי עברך עות* את נא העברועתה
 עכ*ג המל"ג העות על נא העבר כלומר "ווין", בשני מלאזה

 בלשונו, גמגם ולא החטא, גורל את להקטין רור חפז לאאמנם
 הוא כירוע כי חיסור, כל ללא וכתמיו החטא כלימת כל את הבליטאלא

 המחצבר כמעין הוא הרי להוכיחם צריך כשהוא לחבריו, ביחסשהאדם
 ברם נ%יו. את מלראות הוא עין ושתום פה כבר הוא ולעצמו"מלא4,
 החטא היקף כל את וכלימח בושה ברגש המ%ה, רור את רואים אםכאן
 מררגה' זוהי סכל, עצמו את לקרוא חסואים

 ואתה לרף פשעי עלי אודה אמרתי כסיתי, לא ועווני אודיעךחטאתי
 "יש שפ"י ז'ל מהגר*א ומצאתי ל*ב( )תהלים סלה חטאתי עוןנשאת
 שבע רבת מעשה על להוכיחו המע*ה רור אל הנביא נתן בא רהנהלפרש
 ה גם רור אל נתן ויאמר לה' חטאתי רור ויאמר י-ג( ב' )שמואלכתיב
 הפסוק באמצע פסקא שיש בהמסורה שם ועי' תמות. לא חטאתךהעביר
 מה רברים מקצת חסר כאן כי ומשמעו "ויאמר*, לתיבת *לר* תיבתמן

 ריבורו. והפסיק רבריו לתוך הנביא נתן ובא עור לומר רוצה רורשהי'
 שדוד לומר צריך לשפח מחוץ הוציאם שלא הריבורים היו מה להביןוכרי
 המתוורים כל כרין פשעתי", *עוויתי המלות לומר עור חפז ע*ההמלך

 ידע %בו ובווץ תעלומות היודע אך פשעתי, עוויתי חטאתי לומרשצריכים
 גם אהטר ער מוחלטת, ובחרטח התלחבות כך בכל זאת כל אמר רודכי

 בתוך הנביא עע בא מיר %ן חטאו, להעביר רי ה" חטאתי האחתהמלה
 והעון תמות*, לא חטאתך העביר ה' "גם לוי ואמר לה'* "חטאתירבורו
 אמרתי ר*ל צריעך', *חטאתי באמרו כאן ע-ה המלך רור לם הוריעהזה

 אודה אמרתי לומר, חפצתי *עוויתי* גם ר*ל כסיתי, לא ועווניחטאתי
 כהם4 רב על כזה מבאר בב*ק ז*ל המהרש"א )גם עכ"ל. וכו', פשעיעלי

 כסוגיא % ונעשה מפיו מש ולא בלבו שנחרת החטא זכרון כלואחרי
 . . . ר% ובכל שעה בכל לפניו הרין אימת היתה ואהלות בנגעיםעמוקה
 זו' נפלאה מדת מעידה והתחכמות לחכמה קורמת חטא יראת כמהועל
 מרצוע ואין המקולקל, העבר במרתפי מחטט הארם הוא נמנע כירועכי

 בהם שנכשל בנגעיו להסתכל בכרי האפל ירעו בתת-בית חלוןתלקרוע
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 ולדוש להפוך ועאט"כ שפתיו, דל על להעלותם וכש"כבזדמת-נעודיו,
 הקב"ן עיני מנגד נסתד אין כי הארץ עמי כל דעת למען בדביםבהם

 בח! היסוד עד להפך צדיכים גמודה שתהףובתשובה

וג

 אהדן על גםומצינו
 הכ~

 פף המזבח, אל קדב ז' ט' ויקרא בפ'
 חטא בנפשו ואין ה' קדש אהדן שהי' בעבוד כי זה "1טעם ו ז"להדמב"ן
 וחטאתי שנא' כענין במחשבתו", לו "קבוע החטא הף העגל מעשהזולתי
 ולכך בכפדותיו, מעכב שם העגל צודת כאילו לו נדמח והף תמיד,נגדי
 מעשיו את אלקים שדצה כ"כ שפל-דוח יהי' שלא דעתך הגס לואמדו
 עכ"ל.וכו',

 ההודאה מדת השלמת מדווה וקבוע מתמיד באופן החטא זכידתכי
 הכו- ההודאה של פוסק בלתי המשך היא הזכירה חטאתי, לומד האמתעל
 ומזככתו. המקום לפני האדם של קומתו אתפפת

 לי נתנה היא עמדי נתת אשד האשה האדמי אמד בראשיתבפ'
 אשמ- יחס ובזה למכשול "1היתה ו וזה"ל ז"ל, הספודנו פף ו(!וכל. העץמן
 "חטצתי". באמדו דוד שעשה כמו % דאוי' שהיתה התשובה תמודת לקוטתו
 וועשה כמו תיכף נכנעו 4שלא וילך4 בם ה' אף 14יחר ו י"ב במדבדובפ'
 עכ"ל. חטאתי4, נתן אל באמדודוד

 כשהודה ו(!ף וט' שנתת האשה על חטאו גלגל הודה ולא חטאאדה"ד
 "שאולי אגדום )במדרש חז"ל וכם"ש הודה, כרחו ובעל ומשתמט מהססה"
 נתגדש שהודה ע"י אלא בשבילו ג"ע מחדיב הקב4ה הף שאכל הודהלא
 . . . ותיכף" לא אבל שהודה אומדתשת

 המדדגה שהיא דוד כהודאת היתה לא ההודאה ו(!הרן במדיםאף
 שהיות כל ללא ומיד תיכף "חטאתי" אמידת ו ביותד והנעלההעילאית

 על לאדם לו נקנית כזו מדדגה ו(!ין . . . שיתוף כל ללא הסתדה כלללא
 עם הדיבוד התייחדות ו(!חדי דב ויגע הדק מן דק עיון אחדי דקנקלה,
 "חטאתי" לאמידת יזכו קדמוניט, וגדולי נביאיט כגון האלקים,מבקשי
 והבן. דיבוד, כדיתוך
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ס.

 וחטא בן לו שהי' למלך משל לוי א"ד וכו' בידי' ציון"פדשה
 "חטאתי שאמר עד אותו 'לוקה והי "חטאתי*, וואמר עד אותו לוקהוה"

 הקב"ה כך . . . קמ" אצבעותיו עשר שפשט עד אותו 'לוקה והיוהסכלת"
 איכה. המדרש עכ"ל בידי', ציון פרשה עד לירושליםמיסר

 להתאמץ צריך שהאדם המוסדי-רוחני המאמץ הוא וטרא גדולכי
 "חטאת"! י ומיד תיכף ולומר להכדיז להכנע, הטבעי, נפשו גאוןלשבר

 ומעלה משכמו ה', משיח ה', בחיר שה" המלך בשאול אףומצינו
 יכול ולא הואיל לא בהכאלו הוא אף וכו', כתיעק תמים העם, מכלגבוה
 אמר לבו ובנקיפת והסתחרר גמגם אלא כשלונו על תומ"י להחוודותהי'

 ותעט ה' בקול שמעת לא ולמה שמואלי לו וכשאמר .. ה*. דבר"הקימותי
 ואלך ה' בקול שמעתי אשד י ששל ענה . . . ה' בעיני רע ותעש השללאל

 וכו'. החדמתי עמלק ואת עמלק מלך אגג את ואביא שלחני אשרבדדך
 ממלך וימאסך ה' דבד את מאסת אשר יען שמואלי לו וואמד אחדורק
 הואיל לא עדיין .אבל דבריך ואת ה' פי את עבדתי כי "חטאתי" י אמראז

 אלא המלך... היותו מטעם עליו שומה שהיתה האחריות כל אתלקבל
 את יראתי "כי י חטאו סיבת אותם ועשה לחטאו העם את וצירףששיתף
 ואומר ושונה חוזד שלמה הודאתו שאין מדגיש הוא בעצמו וכאילו . . .העם

 שלימה, שאול של תשובתו שאין שאול נפש את היודע והנביא"חטאתי*,
 וכו', מעליך מלכותך את ה' קדע ואומרי דבדים בתוכחת ממשיךוהוא
 גם בדם *חטאת", השלישיתי ההכנעה קריאת שאול של מפיו נפלטהאז

 חדטחו את לקבל הנביא שמיוא והרא" מוחלטת, זו קדיאה היתה לאהפעם
 היסוד שהוא שבחטא, הפגם הכדת מתוך ולא חיצונית כפי' מתוךשבאה
 והבן. שלימה, לתשובההעיקרי

 "הדברים זצ"לי אלבו להר"י העקרים בספר זה רעיוןומצאתי
 שידע או יכיר שלא החטא, העלמת ג'י הם התשובה ומעכביםהמונעים
 חולה ירגיש שלא החולה כמו בתשובה ישוב ולא יתחרט לא לעולםהחטא
 לישדאל מאשים השי"ת ה" ולזה דפואה, יבקש שלא לשי שיתדפא לוא"א
 בתשובה ישובו שלא מה אל סיבה הי' שזה עוועתיהן מכידין היוכשלא
 ה'(, יהושע ובקשו יאשמו אשר עד מקומי אל ואשובה אלכה אמרלפניו

 ויבקשי בתשובה ישובו ואז וחטאים כחהטמים* *עצמן שיחזיקו עדכלומר



קלה י ת א טח

 בגרון קרא השי*ת ואמר נ"א )תהלים אדע אני פשעי כי אמר וכןפני,
 נ*01. )ישעי' תחשךאל

 שחטא במה החתנצלות שיועיל ההוטא יחשוב וואם*ההתנצלות*
 יצליח לא פשעיו מכסה נקרא וזה עליו, יתודח ולא יתחרט לאלעולם
 כסתי אם איוב אמר אחר" בדבר האדם "שתולה החטא שכסוי כ*01משלי
 חטאו על התנצל שאדה*ר לפי וזה ל*(0. מויוב עווני בחובי לטמוןפשעי
 וזה וכו', כלל התנצלות לו הועיל ולא וכו', עמדי נתת אשר האשהחומר
 וכו', לחטוא לי גרם פלוני לומר חתנצלות לאדם יועיל שלא שיורהמה

 שישוב אף וזה התשובה, את מעכב הוא והכבוד הממון אהבתוהשלישית
 אינה הכבוד בעבור או ממון הועלת בסיבת היא התשובה אםבתשובה
 בה הי' שלא לפי להתקבל ראוי' שתשובתו אומר הי' דוד וכןתשובה,
 לא ועווני החסשג חכרת על ירמוז אודיעך חטאתי וואמר קבלתה, מונעדבר
 ירמוז פשעי עלי אודה אומר כלל החטא על התנצל שלא וירמוזכסיתי

 וחכבוד. הממון בעבור ולא בלבד השי"ת לאהבת היתה והוחיישהתשובח
 על אף תנאים הג' אלו חסרה בעמלק כשחטא ששיל תשובת שהיתהולפי
 תשובתו נתקבלה לא "חטאתי* ואמר פעמים שני לשמואל יהודה שהודהפי

 בשאמר כי שחטא מכיר הי' ולא החטא את מכחיש הי' שבתחלה וזהכלל,
 בקול שמעתי אשר השיב ט"0 )ש"א ה' בקול שמעת לא ולמה שמו(וללו
 בהפצר חוטא שחי' שמו(ול לו וכ~אמר וגו', ה' שלחני אשר בדרך ואלךח'

 כי הע*ל החטא עיקר שה" עצמו חראשון במרי שחטא ממה יותרההוא
 חהסא עיקר שהוא שהמרי כלומר הפצר, ותרפים ואון מרי קסםחטאת
 "לא לומר מפציר שהי' וההפצר בלבד, לאו שהוא קסם חטאת כמוהוא

 מהקסם קשה יותר והוא ע"א חטא שחוא ותרפים און כמו הואחטאתי*
 *חטאתי", י ואמר שחסא שאול הודה הללו דברים מתוך החסשג עיקרשהוא
 ולפיכך חעם", את יראתי "כי י ואמר שקר בדברי החטא על התנצלאבל
 והשיב לה'ו והשתחויתי עמי ושוב לו כשאמר עמו לשוב שמואל אבהלא
 החטא שהודאת לפי ללכת שמהשל ויסב ה', דבר מאסת כי אשוב לאלו
 אח*כ שאול וכשהודה שקר", בדברי "מתנצל שהי' כלל, הודאה היתהלא

 לא וגה נא כבדני ועתה כמ"ש הכבוד בעבור היתה זו שתשובתודעתו
 רביעי מאמר העקרים )עכ"ל וכו'* תשובתו נתקבלה לא השי*תלאחבת
 כ*ו(.פרק



 1חחייםחםדעקלו

 ואין בלבו מקף והווידוי התשובה שניצוץ להאדם מאד % ומדודע
 כל ללא דחיות, כל וללא מלא בפה חטאתי לומד והאומץ הכח כללו

 רבים. ומכאובים התאפקות עקשמת, משולבים קשיםדים ביסו- שכזה אדם הוא ומתהפך מתלבם סחוד. סחוד עקיפין, בדדכישדיכה

ק

 ועקשמתו לבו בהבבדת המפורסם הרשע פדעה של הדוגמהוהרי
 בשללו וצעדו כאבו גדול וכמה הגס. והחול להאבן חז"ל שדימוהועד

 לבני העניק שהשי"ת החפשית הבחידה של הגדול האושד אתמעצמו
 הדיק. לבו לגאות משתעבד ובעצמו הטבע לכבלי הוא וכפוף להם, לטובהאדס

 ומשתף גודד תשובח, זו אין אבל "חטאת", המלה את העקוב מלבוחוט לס- הואיל בצדן תבף ה" עונשן שמתן והאזהדות ההתדאות כלאחדי
 חדאשומת במכות ובכלל הרשעים. ועמח וואני הצדיק ה' עמו, אתהוא
 של ונכלי' תחבולותי' בכל ומשתמש השוק מן כתגד ומתדיין עומדהוא

 ודגש-תשובה הכנעה של דיח אף אין דבדיו ובכל . . הנלוזה.הדיפלומם"
 חטאתי י הגס לבו מעקת וצעק להיכנע כבד הואיל האדבה ובמכת . . .אמתי
 בלי - ובפרסום בפדהסיא לומד הקשה עדפו להכניע ולכם, אלקיכםלה'
- וולכם" לה' - שותפותכל  וההכנעה התשובה מתנאי )שזהו ה' נביאי 

 והחלק שם עיק פ"ב הכניעה שעד הלבבות בחובת כמובאהנכונה
 או צדק מודה או דודו נביא ידו תמצא וכאשר לבני"א, הכניעההשני
 וכו'(. לפניו וישפל לו יכנע הטובה הדדך עלקורא

 בכל שמי וספד למען הי' בחיים פרעה את להעמיד ה' כוונתועיקד
 הדי מצדים ביציאת ח' מעללי כל העולם בכל לכשיסופר כיהאדץ",
 התפתחו עליו המצע עיקד היתה שהיא פדעה, של עקשמתו תובלםבעיקר
 שבטבע והמכועדת, הגסה העצלות בת זו עקשמת והמאורעות. העלילותכל

 מצדים. על שלח שהשי"ת העונשין מעדכת לכל גדמה . . . יסודההעטד
 להודות מצוא עת שבכל הב(וים לדודות ולדוגמח לסמל ישמש זחולקח

 פוסלת שהי' כל כי במהירות-הבזק, "חטאתי* ולומר הן לפניולהתהדות
 . . . בידו ושרץ כטובל הוא האשמח מן התחמקות ומאמץ הסתחדדותוכל
 בתשובה ולשוב ולהיטהר מאד, הדחק והלאח מממ כלו השדץ אתלזדק
 להתוודות. אם כי לחתעצל ולא להתעקש לא הבורא, מרצון זהושלמה



קלז י ת א 1ח

 8לך פרעה ה" הי יונה ביפי שהי' שהמלד אומרים)ויש
 ולחציל ופיד תיכף שלמה בתשובה לחזר לימדו מצרים ולקהמצרים,
 יונו* ילקוט - נינוה העיראת

 ופוכשר האדם הוא עלול ! האדם נפש בתחלוכות ונתבונןונראה
 להשליך הוא מוכן עצפית, והקרבה נפש פסירות של כביריםלמעשים
 כשפגיעה ברם נלהם, הוא שעבורו אידיאל או זולתו הצלת לשם מנגדנפשו
 לפדת זו נפלאה דרגא להגיע בכדי האדם הוא וזקוק פיו, את לפתחאומץ ונטול- כפשותק נעשה הריהו - ונעלמים נסתרים דקים, ועאכו"כמים, ומ1רס- גלוים - הטאים על בגלוי ולהמוודות האמת על להודות מצווועת
 ביטנים. צדיקים אצל ומצוי' רגילח בלתי אלקים והרדת שמיםיראת

 ועלי' נפשו, עולת עולה, קרבן הקריב כאלו הקב*ה לפני זו מדהוהשובה
 גדולים כמה וראה בא ! ה'( )סוטה כמש*א כלם, הקרבטת כלהשלם
 וכף, בידו עולה שבר עולה פקריב אדם קיים שביהמ*ק שבזמן רוהנמוכי
 %לם. הקרבטת כל הקריב כאילו הכתוב עליו מעלה שפלה שדעתו מיאבל

י1נ

 ! *הטאת" ה' פלאך אל בלעם ויאמר הרשע בלעם על חז"לסיפרו

 שכל תשובה, אלא הפורעניות פפני עומד שאין ויודע ערום רשעשהי'
 כי בלש, פ' )במד"ר בו ליגע לפלאך רשות אין הטאתי ואומר הוטא שהמופי
 הנ8ש, לתיקון הפובילות התשובה דרכי את בידעו *הטאתי**, בלעםאמר
 עשה לרגע אך למעשת-אמת... דעתו את לקרב יכול הי' שלא אףידע
 מפגיעתו להנצל בכדי .הטאתי* הפלה את מפיו והזריק עילאימאמץ
 ההגנה להשגת בפעלה הראשון . . . ראשון לשון ותפש עמד המלאך,של

  לבין  ום9ברימ שלכי-בינים - הודאוג פיני כל כי "הטאתי". יוזכות-הקיום
 של במצב האדם את מעמידים *הטאתי* והעיקרי, הראשוני ותיקונוההטא
 והמועיל הפוהלט הטוב והברור הרצוי והארץ. שמים בין ומפרפרתלוי

 1 הטאתי ומיד תיכף לומר הואבתשובה

 הקב*ה שראה כיון עשית, זאת מה לאשה ה' ויאמר במדרשוכמש*כ
 שתאמר הפץ והי' ו%', את פה להאשה שואל התחיל בהרטה אדם פתהשלא
 להנהש ההטא להתזיר בקשה אלא כך עשתה לא והיא להם, שימהולהטאתי
 בראשיר4 אגדה )מדרשוכו'



 1ההייםהםדעקלח

 הפשע את נשווה חטאתי אמירת של תשוכתה עוצם את להסבירבכדי
 מיני כל והמתאים, היעיל הריפוי זהו "חטאתי" לריפוי. והתשובהלפצע

 והבן. . . . כלל מרפאים ואינם באבו אתפים מחרי- שהם ויש הפצע את המגרדים סמי-מרפא מעין הם אחריםגמגומים

 שהיו פגע מלאכים של כתות י ומדרשו . . המחנה" כל לך"מי
 של להם אומרים והם אתם מי של להם ואומרים אנשיו ואת אותודוחפין
 ולא הוא יצחק של בנו הניחהו אומרים ואלו הכו, הכו אומרים והןעשו,

 הוא, יעקב של אחיו משגיחין, ולא הוא אברהם של בנו בן עליו,משגיחין
 להתחמק רוצה רשע שתו והוא ה", יעקכ אחיו נגד עשו של חטאוכל י כזה המובן וישלח(. פ' הק' רש"י )עכ"ל אתם משלנו א"כ להםאומרים

 ברם מחטאו, אותו ויצילו ויצלו עליו, שיסוככו גדולים באילנותולההתלות
 הוא. יעקב של אחיו גמורהי כניעה עד אותו כופין והיו הימט הרפולא

 והסליחה. ההצלה בס'ד באה ואז איש. ובאותו מכוון ובאותו מקום,באותו י העיקרית ומגמתו היקפו לכל להיות צריך שיכופר בכדי - החטאוגילוי
 נתקנו, בו שנתקלקלו שבדבר היתה תאנה אדה"ר ממט שאכלאי,ץ

 פירש חז"ל לפי שם, והמהרש"א נ"ח(. )עירובין תאנה עלי ויחפרושנא'
 תאנים זרזרי והעלה האשה מן ופירש בתענית יום ק"ל ישכשאדה"ר

 לפנינו מציגים חז"ל ברם כאןו ה" תיקון מה ולכאורה )ורי"ש(. בשרועל
 ולא השלמח. חתשובה לידי שהגיע עד והיסוסיו בהתפתלותו אדה"ראת
 מהסס "חטאתי", במלת וכפרתו החטא גילוי של זו דרגא זכה! אחתבבת

 האשה, על חטאו את הטיל במ"א, כמבואר תיכף הודה ולא הי'ומתלבט
 ועל בתענית שנה ק"ל ישב הראשון חטאו על ואמנם הנחש, עלוהאשה
 עד אלא בא לא המלא התיקון ברם הימנה, פרש - האשה עלהטלתו
 העיקרי. החטא טיב את ולפרסם לגלות בשרו על תאנים זרזרישהעלה
 "חטאתי". לומר זו עילאית למדה שתכה עד שנה ק"ל אדה"ר הי' שעמלנמצא

יגם

 וכו', וכו' בקרבי אלק' אין הלא ההוא ביום ואמר י ל"א וילךבפ'
 אבל עונם", את וההוודו כענין גמור ווידוי איננו ז"לי הרמב"ן ע"זפי'
 ואנכי וטעם הם. אשמים כי ויכירו מעלם על שיתחרט וחרטה הרהורהוא
 חטאו כי בלבם ישראל שהרהרו בעבור כי אחרת, טעם פני אסתירהסתר



קלפ י ת א פח

 לרוב ראוי הי' האלה הרעות מצאום בקרבם אלקים אין כי ועללאלקים

 על אותך נשפט הנני כענין בע"ז כפרו שכבר ויצילם שיעזרם ה'חסדי
 יסתיר בע"ז לבטוח שעשו הרעה כל על כי אמר ו~ך חטאתי, לאאמרך
 ומצאום רחמיו, פני שהסתיר הראשון פנים כמסתיר לא מהם פניםעוד
 פני בהבטחת ויעמדו הגאולה פני בהסתר שיהיו רק וצרות רבותרעות
 געלתים ולא מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואףרחמיו,
 כמו שלימה", ותשובח גמור אהידוי הנזכרת החרטה על שיוסיפו עדכו'

 ל*44 וילך בפ' ז"ל ~כ"ל וגו' אלקיך ה' עד ושבת למעלחשנזכר

 לשני מתפצל הענין של לאמיתו שתיקת-חחטא אם רואיםוחרי
 וישוב בלבו תשובה יעשה והאדם יש והוידוי. ב( התשובה א(חלקים,
 לומר המלא בוידוי התוודה לא עוד כל אבל זמן לאיזה הרעיםממעשיו
 בטלו כדי עד והחרטה רגש-הטחם אותו תקף לא עוד כל"חטאתי",
 מו בזמן ישוב שלא ערובח שום אין - מלא בפח "חטאתי"וקריאת
 של כחח חוהי כעת. מתחרט הוא שעליו חטא לאותו לכסלוגהזמנים
 כניעה לידי האדם את שמביאה והפרסום חהכרזה של שבוידויהתשובה
 אלקיך, ה' עד ושבת כמ"ש הכבוד, כסא עד מגעת כזו תשובה ורקגמורה,

 היסורין מן ונפדה נסלח העוון להיות יתכן כי י ז"ל יונהוברבים
 הצדיקים ותאות מי!ץ ירצה לא ומנהה בו חפץ לשם ואין גזירהומכל
 ט"0. בשע"ת ~כ"ל וכו' בהם ושיחפוץ מהשם רצוןלהפיק

 הרוצה החוטא האדם את לבזות מגמת-ביזוי או כפי' חלילה כאןהשק
 חלא הבריות וכבוד בצלמה שנברא לבורא האדם הוא ויקר חביבלשוב.
 הבורא רצון ברם שבתורתנו. ביותר החמורות המוסריות החוראות אחתהיא
 הדופא כאותו לתועלתו. "חטאתי* ויאמר יתוודח שחאדם הרחמןית"ש
 המת- הבשר לעומק החד באזמלו ויורד יש החולה של לחייו הדואגהנאמן
 מוטל הזה. הענין הוא כן היסוד. עד ומרפאו הפצע ומחבש וגרדומסמס
 פורש והנני חטאתי! ומפורשי גלוי דיבור בחיתוך ~מר האדם עלהוא
 כל ולאו אלי' להסתגל מאד וקשה יקרח סםלה חוהי לעולם. החטאמן
 זוכח.אדם

 בגלל והמצטברת הגדלח החלודה חטספת, הרבית שאחוזי-החטא,ויש
 והתשובה החטשג של מעצמו ויכבדו יגדלו - הנפש בתוככי החטאכבישת
 הנפש את לזכך בכחה אין * . . "חטאתי בווידוי הבלתי-מעמיקההרגילה
 והבן. ומקיף, יסודיזכוך



 1חחיימחםדעקמ
 בעסק ונפלאות גבורות להראות, האדם יכול גחלה כמה שי,הא
 לאמט לו יספיק לא זה וכל השי*ת עבודות מיני וכל והעבודהדמזורה

 על ו~אמרו כמו העליונה, דעת הטנם כקין חלילה יהי' שלא חטאיו,על ההידוי טהרת בלי בנפשו מחבוא שום ישאר שלא רבה, וביגיעהכלה בהש- חיי ימי כל להתלמד שצריך לימוד זה כי חטאתי. לומרולהכשירו
 ז'". ברש*י )ורי"ש עליונה דעת כטנב - ה' מלפני קין ויצאקין

 ~אחר ז וזה'ל זצ'ל הספורט ופי' מנשוא". עווני "גדול בקיןומציט
 שב שאיט ספק בלי שידע חשב בהחלט בפרטים משגיח שהא-לשראה
 הא-ל בו שהעיר ההפצר אחר וזה העונש מפני אלא מתחרט בהיותומחטאו
 תשובה תקות לחטאו חיתח שלא אמר ובזה מרה, והוא בתשובה לשובית'

 באמרו עמלק בדבר שאול כענין עתה, שנעשה העונש על ומגינהמכפרת
 מחטאתו לשוב שמואל שהעירהו וההערה חהפצר אחר חטאתילשמואל
 עכ'ג ממלך, ה' וימאסך כאמרוושנענש

 איזו נמצאת עוד כל די' לא ,חטאתי' אמירת שאף אט רואיםהרי
 קרהשת בה מתהדהדת ולא משתתפת שאינה האדם של בלבו נידחתפינה

 הגדול בערגון האדם של מעיניו כל וחוללים שבים לא עוד כלחטאתי*,
 ,חטאתי' פעמים כמה לומר ידקדק לא אם כי צו' הסותר חלקי בכלהתבונן - ~בך אל *והשבות נצבים בפ' ז'ל הספורט וכדבר גמורה.לתשובה

 ר*צ* שיהה האמתי הגמור העידוי אל יכוון ולא האמת אל יבא לאאז
 ולרצון.לסליחה

ינ

 לא וחטאתיך למעני פשעיך מוחה הוא אנכי אנכי י ח' בשםהנביא
 .מוחה' שחוא אומר הפשע שעל כאן ולרקדק לחרגיש ויש מ'ק. )ישעי'אזכור
 ומהאדה נמחק איט כנראה החטא אבל המציאות, מן ונעלם נמחקשהוא
 מזכירו איט חסדיו ברוב ה' ורק האדם בנפש ונו~אר ניכר שרישומואלא
 סוג שהם פשעיו את מעליו להעביר להאדם לו וקל לדין, תובעו ואיטלגטת
 הספורט וכפי' חמורה. עברה שהוא החטא לסוג בהשוואה חמור כך כללא
 מה אהרן אל משה ויאמר העגל בחטא כמ'ש מפשע חמור ,החטא זז'ל
 גדולח חטאה עליו הבאת כי הוה העם לךעשה

- 
 במחולות בקלקול ששמחו

 בעגל שעשו והמרד הפשע מן רע ושו חמחרת ליום חג לחם שקבעתמפני



קטא י ת א טח

 בתפלתו ובן גדולש חטאה חטאתם אתם כאמרו יותר רחמים בקשתץ
 עווו הזכיר מדות עשרה בשלש וכן גדולה, חטאה הזה העם חטא אנא יאמר
 עכ"ל. ונחלתנו, ולחאתם לעוונם וסלחת שם בתפלתו וכן וחטאהופשע

 שם פי' וחטאה, ופשע עוון טשא לאלפים חסד טצר ד( )ל"ד בפ'וכן
 עכ"ל. תעלוזי, אז רעתכי כי כענין המדד על טספת הכעסה "וחטאה"הנ"ל

 חתהתגנדדות השמחה היא שבחטא ההשחתה עיקד הנ"ל הדבריםולפי
 על שבחטא המוסיף האיסור ובזה בניוונו מתפאר כאילו שהוא בזהשבזה

 על יתוודה האיך המדומה1 משמחתו ויברח האדם יתוודה והאיךפשע...
 שמה עשית, יפה לו ואומר בו מפעפע היצר שלחש-נחש בשעה ב8חטאו
 11 בכסלתךבחור

 זכר ישאיר ולא ולשברים לרסיסים עצמו את שישבור היאהעצה
 על לדקדק וצריך "חטאתי", י בפומבי וישלש וישנה ויאמר תקיפותו,לגאוו
 אזכיר" "לא אומר וה' ולחו,ן. השפה מן יה" שלא ודשזוודותו, אמירתואיכות
 בכל והדכה שפשוף אחדי ודק חטאיה את בעצמו האדם מחה לא עודכל

 שואמד המלך דוד דוגמת חטאיו את ה' גם ימחה וכליותיו לבומצפוני
 ח~דיעני חכמה וב"סתום" בטוחות חפצת אמת הן י עצמו על וכש"א"חטאתי"
 אלבין. ומשלג תכבסני ואטהר באזובתחטאני

יד.

 ה' שמע ולא ה' לפני ותבכו ותשובו ב' א' דבריםבפ'
 מיתה אלא תשובה כל בו תספיקו שלא שעשו ה' חילול מפניבקולכם,
 ויהושע משה אנם שהעידו אחר ואפי' שבועה. עמו שיש גדד ה" וגםממרקת
 הספיקה לא ולכן העונש מיראת אלא אח"כ אפ" שבו ולח התשובה אלוכלב

 חיאול בקין הענין שהי' וכמו הזה, בעולם הנגזד העונש להסירהתשובה
 גזידת %% ולא להאדיך אפילו אליהם האזין ולא עלי ובבני עמלקבדבר
 ולפיכך שלימה תשובתם היתה שלא הוכיחם ובזה האבות מות אחדיהבנים
 ד". הספודט ~ב"ל בדמעתם אפי' דבד השיטלא

 והצטדקויות ואמתלאות ודחיות שדןות מיני שכל אם רואיםהרי
 האמת את לומד ולא חטאיו על לחפות בכדי אך לעצמו מוצאשהאדם
 מן להתחמק בכדי וההתחפשויות הכרכודים אלה כל "חטאתי",הפשוטה



א
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 וידידה שפלות לאותה האדם את להביא לפעמים עלולים - האמתיהווידוי
 שתהי' בכדי אך האדם יתן הכל את כי לפניו. ננעלים הדמעות שעדישאף
 וכמש"כ . . . תמיד נגדו שתהי' וכלימתם הטאיו מזכידת לבדה היכולתלו

 קדח(. פ' )מד"ר באניפת ימיו שכל און שמו נקדא למה פלת, בן אוןהז"ל
 עכ*ל. עמהם, בעצה בתהלה שהי' מתאבל י שם כהונהובמתנות

 הטאנו. ואשד נואלנו אשד אמד מדים של בהטא השתתף הכהןאהרן
 מקשה - להקדישני האמנתם לא אשד יען למשה הקב"ה אמדוכצשד
 טען ע"ה דביפ משה שבאמת שם ומבואד ו אהדן נתפש למה יהמדרש

 לך הטאתי לבדי אני הלא אשמוו מה ו אהרן הטא מה המקום לפניט
 זולתו את לשתף אופן בשום דצח שלא משה של גדלותו את שםומדגיש
 נדגיש בדם לעיל. כמ"שלהטאו,

 מהה שלא אהדן של גדלותו גם כ(י
 הכה לא הוא שהדי לגמדי, ממנו נקי שהי' אהרי להטאו ספהוהו אשדעל

 עברתי לא לומד לו ה" ואהרן י י*ט פ' במד*ד ועיי"ש הסלע. עללגמרי
 שלא אהרן של רוממותו בכאן ומובלטת עכ"ל. ו מת אני למה דבריךעל
 אהיו. של העונש הלק את להקל בכדי הנזיפה בקבלת מלהשתתףנמנע

 משה על ויקהלו שגא' ואהרן, משה על שהלק קרה במעשהוכן
 כהונה לתת עשיתי בשליהותו י דש"י ופי' עליו, תלינו כי דוא מהואהדן
 שליה לו  ונעשה בהודאותיו ומאמין למשה וכפוף שומע הי' הלאאהדן,
 כהונה לתת עשיתי בשליהותו רש"יי ופי' עליו, תלינו כי הוא מהאהדן הזדמפתי בכל זה את מדגיש בעצמו ומשה ושליהות, פקודה לכלמוכן

 ועולתך, הטאתך את ועשה המזבה אל קרב י שמיני בפ' אומד הוא וכןלאהרן,
 לכך בוש אתה למה משה לו אמר לגשת וירא בוש אהרן שהףופירש"י
 המדון מכל ולהפטר נקי לצאת היכולת לאהרן לו היתה ובכןנבחרת".
 ובכל וכו', אשמה עלי טופלים אתם מה לטעון הף ויכול קרה,שעודר
 משוג כלפי שהוטהו והגידופים העלבופת כל את וספג וההריש שתקזאת
 מובן כדבד אהדן אצל הי' זה אהיוו לעלבון שותף יהי' לא האיךכי

 והתהמקות. התהכמות כל ללאופשוט
 במוסרו אהדן כי ויפלו ולא י פניו* על "ויפל שם, ברמב"ןועיי'
 שמעלת וכמודה כמהריש, ויהי הזו המהלוקת בכל דבר ענה לאובקדושתו

 עכ"ל. המלך, גזירת ומקיים משה כדבר עושה הוא אבל ממעלתו גדולהקדה
 ה" ולבו זה, גדול צדיק אהדן, הושש שהי' אלא בלבד זהולא

 כמו ימיו, כל זה על מתאונן והי' להטא גורם קצת הוא שמאפקפו



קמג י ת א 1ח

 אהרן שהי' וכון הפזבח אל קרב שמיני בפ' הרמב"ן את לעילשהבאט
 להתבונן מבהיל והוא העגל, לחטא גורם הוא שמא ומפחד פהסס ימיוכל
 וזוהי ימיו. כל ותביעות בטענות עצמו על בא הי' זה עניו צדיקאיך
 הענין. ורוחב עומק לכל נפש והמסירות ההודאהמדת

טו.

 רביע משה שמסר מלמד מספרך נא מחני אין ואם ברכותבמס'
 תמודת רבינו משה לעצמו שבחר המיתה מהי ולכאורה עכ"ל. לפיתה,עצמו
 בתורה, נזכר יהי' שלא משה של השם שמחמת מזה ומשמע 1 בנ"יעונש
 נחשב כזו והפלאה ביטול לאחרונים, ולא לראשונים לא זכרון לו יהי'שלא

כפיתה.

 כמעשה המות ביום שלטון ואין ד"א צ"זי ויחי פ' במד"רוכמובא
 הי' והיכן הקובה אל ישראל איש אחר ויבא כתיב מה מעשהזמרישותו

 וווין המות ביום שלטת ואין לקיים אלא משה, לפני מדבר ופנחסמשה
 המדרש. עכ"ל משה, את והשפיל לפנחס הישועה ניתנה "השפלה" אלאמות

 את ומדהים וטקב יורד והעלבת ההשפלה שרגש רואים אנומזה
 ומודה עצמו את משיל כשהאדם וכש"כ המות, מר של סורו כדי עדהאדם
 נעלה שמדרגתו בודאי הרי נפש, מסירות של נכוטת מתוך האמתעל

 כנ"ל. ואהרן' משת של מדרגתם היתה וזו הכל עלומרוממת
 וחקי דיני כל לפניו מסדרין להתגייר שבא גר י ס"ט יבמותבמס'

 אעפי"כ, אמר והוא וכו' החמורים והעונשין וווזהרותי' מצוותי'התורה,
 וכו', והעלבונות העינןים ישראל, של הגלות חיי את אח"כ לומציידין
 לטבח כצאן הם ישראל שעם לך דע לו אומרים שוב אעפי"כ אומרוהווו
 וכו'. ופאה שכחה לקט של מיוחד דין לפניו אומריםעוד - עצמו על הכל מקבל וחוא נשמה, ונטילת ולשחיטה לזביחהיובל,

 הבא לגר שמסדרים הרצאת-הדברים היא מובנת בלתיולכאורה
 הקל מן אותו ולבחן לפניו להציע צריכים הפשוט שכלט לפילהתגייר.

 לפניו נרצה וכשיקבל הקלות, המצות אל יחסו מה נראה מקודם הכבד.אל
 ומה וכו' הנפש נטילת כדי עד שבחמורות החמורות ועד החמורותאת
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 מחרה. לכאורה שטהאית בררך הבחינות ומשטר המטבע את חז"ל שטבעווה

 נשמה נטילת כרי ער נוראים יסורים לסבל ומוכן מסכים שהואשאחר
 התבו- מעט הרי ופאה, שכחה לקט בריני סופית בחינה אותו בוחניםשוב
 להתגחר. להתקבל שראוי והשיבותו ערכו על יעיר וה בשדהו ש"מאיראח

 וחוק- נפלאים ואומנים ומומחים ז"ל, רבותי% היו יודעים אכןאבל,
 והאדם יש אכן כי האדם. לב וסבכי הנפש עמקי בדעת היו אמתייםרים
 קירוש על נפשו את למסר עזח, נפש לגבורת קלה לשעח להתרומםמווע
 יום, יום נפש במסירות ולהתקיים לחיות אבל ישרים, מות ולמותהשם

 בכל אליו קשור כ"כ שהארם הרכוש על בהול להיות ולא לוותרלהתרגל
 יום-יומיים, מעשים וכו' פאה שכחח לקט פעם בכל ולתת לבושרירי
 הקבוע והמאמץ חתרגיל בעקביו, אותן להוש רוצה הי' שהאדם קלותמצוות

 הנפש המסירות זוהי ו%' וערמת-הלב עקבת וטיהור בויכוךוהיום-יומי
 הרבר כן חדלץ-הורים, של הנפש מסירות על שבע פי העולההאמתית
 אחרים כבירים ומעשים במעלות יחליפנה שלא האמת על הודאתבמרת
 נפש. מסירת כמואף

 משה להם אמר הימימי כל אותי ליראה וה לבבם והי' יתןמי
 מי הקב"ה להם שאמר בשעה אתם, טובה כפויי בני טובה כפויילישראל
 וברש"י .( ה' )עאו אתה תן ~מר לכם הי' הימים כל וה לבבם והי'יתן
 עכ"ל. טובה, להחויק רוציםאינם פירשוי ובתוס' עכ"ל. לבעלים, טובה להחזיק מכירין אינן טובה כפתיו"לו

 טובה", שב"כפיי המוע את לדייק יפה העמיקו שהתוספותונראה

 והאיך "כפתי-טובה", שהיו שייך מה ההודאה נעררי-רגש שהיו לפירש"יכי
 בעצמם שהם וכש"כ עליהם, ה' בטובת מכירין היו שלא לומר בכללשייך

 והמ- טובה", כפויי "בני הגמרא ממשמעות וגם וט', לנשמע נעשההקרימו
 נתנה היא עמרי נתת אשר האשה ואמר הטובה שכפה הראשון לארםטון
 רעתו נתקררה שמחוה ביוגתו הבורא טובת את הכיר הלא ובוודאי העץמן

 בטובת הכירו בנ"י - בניו וכן להורות, רצה שלא אלא ס"ג.()יבמות
 תמימוק. תורה )עפ"י להורות" רצו "שלא אלאהמן

 וההודאה ההכרה האדם על היא וטראה קשה כמה מהנ"לומבואר
 ולהתחגע לעמל צריכים וכמה ונשמע. נעשה מררגת לאחר ואף האמתעל
 שמיתה. התשובה קיום שהיא וו מרהעל



קמה י ת א טח

 עליו מעלה עליו ומתוודה יצרו את הזובח כל לוי בן יהושעא"ר
 זובה רכתיב ובעוה"ב, בעוה"ז עולמין בשני להקב"ה כברו כא"יוהכתוב
 ושב והורגו זובחו הוא לחטא שהסיתו לאחר דל ופירש"י יכברנני,תודה

 מ*גז )סנהררין כיבודים לשני רריש טנין שני עליה ומתוורהבתשובה
 ז"ל(. רש"יעף

 מוכרחח ותמימותה הנפש להכשרת היצר שחביחת מהנ'לומשמע
 לומר הגלוי והווירוי . הרע ומעשה החטא בעזיבת דרכים בשתילהיות
 והוא בלבו, הנעוץ הזה הממאיר הקוץ את להוציא הארם ויתגברחטאתי,
 אנ* "מפחד ה3ניעוס שער הלבבות )בחובת החסיד אמר וכבר לבהגאת ודח- וינזק יבולע שמא העצמית... בטיוה הפגיעה על והפחדההיסוס
 הגאוה". חטא והוא מעוון גרול יותר שהואמעוח

 את יעכיר לא אבל החטא מעשה את לעזב הארם יטל אמנםכי
 קל-הרעת דייתי, שוטה עשה נסכלתי חטאתי, לומר הרגשתח )לפיעצמו
 המקתם והו  ואג4 הה~גפ  הןבר  עזיבת העליונה, הנשמה טוהר מאת יבאגון שהי- ז*ל לר"י בשע"ת כמ"ש הנשמוע אוצר כל יש הזה הפה בוירוי וכו'וריתי
 ישראל אלקי לה' כבוד שים בני 1 יהושע לו שאמר עכן אצל שמציט וכמומין. על- בשני הקב"ה את מכבר הוח ובזה שיתודה הרופאו עיקר אבל יצרו",הזובח
 לעוה*ב, זכה לה' אנכי חטאתי עכן שאמר ,ובעבור וכר. והגר תורה לוותן

 )ילקוט לעוה"ב עכור אתה ואי  עטר אתה הזה היום הזה, היום ה'יעכרך
 מ*ג.(. וסנהרריןיהושע

 שזבה עכן א יכבדנני תודה זובח אחא רב בשם המטנא רבואמר
 ויקרא מראר  )ע3*ל לשבים ררך שהראה - ררך ושם בתורה, יצרואת

 ע"י אלא הרעים המעשים על תשובה ע"י לעוה"ב עכן וכה ולאפ"טז.
 גרמו והוןסופ והשה" והאיחור לבא ההודאה איחרה אמנם ההודאד.נתינת

 והר- יהךהן  יבט  וןטוי בישראל מחלוקת .שנפלה מאר מעציבותלתוצאות
 אחת נפש המקיים כל אמר עכן כך שראה כיון כתות כתות בישראלגו

 הנפשות, אותן כל נהרגו ירי על ואני מלא עולם קיים כאילומישראל
 ישראל". אלקי לה' ,חטאתי* "אמנם הורהימיר

 לעולם בא חושך וכמה הרוגי' עצומים כמה להתבונן הואומבהיל
 הימנא נמוכות שמררטת אף בעולם, זו רמה המררגה והערר חסרוןע"י
 אוט בשארית הזוכה האף הנפש, בשלימות נכברות למררגות נחשבותג"כ



 1חחייםחםדעקמו

 ומחטיא השערה אל קולע הה! אין עריין "חטאתי" ו(!ומר ומתאמץהרוחני
 ומירקי "תיכף לומר זו שמים במלאכת מהאמן איע עור כל המטרהאת

 המלך, כרור - תבוא שלא צד מאיזו - ראשונה תגובה עלחטאתי!
 עכן, שעשה כמו שהו כל ושדוית והתדיינות התווכחות כל לעיל.כדאמרן
 עצמו את המציל הנשכר הזריז ואשרי בישראל, לחורבן לגרםעלולה
 והב4 סביביו, כלואת

 אם בנחמה אראח טבאי בן ר"י אמר תניא ע"בי ה' מכותבמס'
 בן שמעון לו אמר ום' צדוקין של מלבן להוציא זומם עד הרגתילא
 טבאי בן ר"י עליו קבל "מידא נקי, רם שפכת לא אם בנחמח אראהשטח
 הקברות לבית הלך כך ואחר שטח. בן שמעון לפני אלא הוראה מורהשאיע
 ים בווכוח בא ולא האמת לקבל סרב לא משגגתו שנתוודע מיר וכו'.ובכה
 והמוכיחו המבררו מפי מרות ע"ע לקבל ורעתו הכמתו כל עם התמסראלא
 עיניהשפקח

 בוראם את לרצות יורעים שהם ישראל הם נגרין מה מפני ר"שתני
 בוראם(. את לרצות ויודעים הם אומנים פ')ובמת"כ

 ומיר תיכף האמת, אמירת של והמרריגח האומעת היא מאד מארוגרולה
 להקבשה האדם את המקרבת היא והיא תסיון, מבחן בכל מצוא, עתבכל
 והבן. אמת, וחותמו אמתשהה!



מאמר

 והבחירת העל"סור

 )בפ* וכו' יעקב 141לקי יצחק אלקי אברהם אלקי אביך אלקי אנכיויאמר
 אחד כל עם אלקי הזכירו וטעם ז"ל הרמב"ן וכתב ו'(. ג'שמות

 )ע"כ(. וכף ויעקב יצחק אברהם אלקי אמר ולחואחד
 אליו. ה' מתקרב במדה בה הבוית"ש אל מתקרב שהאדםבמדה

 אש להבות החוצב והמיטהר המתקדש ע"י המתגלה המיוחד האורואותו
 נפשו שמסר חאדם, לאותו שמורות הזכויות וכל דוקצ המגלה של שמועל נקרא המיוחד הגילוי אותו העולם, בכל טבעו את והמגלה הכבוד כסאמתחת
 ממזבח גחלת נטילת כל חברה של ולא דוקא "אלקיו" בבחינת זה גילויעל

 חברו של ממזבחו או מגילויו מישהו מטל ואם הוא. קיפוח - חברושבנה
 כחו ולפי עצמה בפני וחופה מדור יש וצדיק צדיק ולכל נכוההריהו
 של וצביונה ממד" ולפי ה/ עליו ישפיע כן צדיק כל של קיבולוובית
 קל-שדי אני לך לך בפ' וכמשה"כ השכינה. בה תתישב כן ונפש נפשכל

 תמיד לפני התהלך לפיכך בר", לכל באלקותו שדי הוא אני י דלפירש"י
 ע"נ ולפטרוד, לאלקים לךואהי'

 חלומת וקורע לבו היכל את ומשפר מרחיב שהאדם במדהובה
 האלקית. ההשפעה תגדל במדה בה האלקי, האור את להוכו להכניסנפשו
 נעשה הקומות העלאת ואותו המאמץ הוותו נדבך, על נדבך ומוסיףחברו, מהיכל למעלה לבו בהיכל קומה גבי על קומה לבמת זוכה והאדם -ויש
 שמו על ונקרא צדיק אותו של הפרטי - כביכול - הרוחניקנימ
 והבן.דוקא,

 וובהיח הוסיף האבות מן אחד שכל החדשה וקומה ההופעה אתהמיוחד, "גילויו" את ולצית ולייחד לפרט ההו ההכרח מן כי ביחד, יעקביצחק אברהם אלקי לומר כלל שלא מה ז"ל הרמב"ן קושית תתורץובזה

קסז



 1חחייםחםדעקטח
 קודמו של ולא "אלקיו" המגלה של שמו על רק להיקרא ומוכרחהצריכה
 החד,ן גילוי על לא ברם גבוהה מיוחדת מדרגה על אמנםשמתיחס
 ותוספת זכה זה גילוי ושבעבור אחריו, לבא רק והמסוגל והמיוחדהמתיחס
 מקודמו. היתה שנעדרתאלקית

 מיוח- בתוארים האבות את כיע שהמקובלים חן ליודעי העניןוידוע
 יגיעתו את נס על להעלות הנכון ומן אחד, בשם כולם את לכלול איןזה ולפי האמת, עמוד יעקב העבודה, עמוד יצחק החסד, עמוד אברהםדיפי

 . . . "אלקיו" של האש עמוד את וגילה שביסס אחד כל של המיוחדתוהשגתו
וחע.

 הבנים ב'( ט"ו. )בשלח וארוממנהו אבי אלקי ואעהו א-ליזה
 בשירה ומתלהבים השכינה כלפי עיניהם טשאים המשוחררים האבותוגם

 מנשאים האלקות בגילוי להתנסותם ובהתאם - ישיר אז שירת -אדירה
 לגאולה, משעבוד יצע המשועבדים העבדים האבות שמו, אתומרוממים
 לעומתם אלקיהם. את ומרוממים ומהללים והנפלאות הנסים כל אתורו(וים
 מרגע חייהם כל הלא ובלבנים, בחומר השעבוד צער על שעסףהבנים,
 בנסים ונתגדלו באדמה נבלעו בדמיהם מתבוססים בבחינת היוהיוולדם
 ונפלאת מבתנת האלקות התגלות היתה להם וכו' מלאכים ע"יוניזונים
 משחר רואים היו הטבע בהדר ש-ד-י מחזות את כי אחרונ והתגלותבאופן
 ! א-לי זה י קבל-כל ומפרסמים מכריזים הם ישיר אז ובשירתילדותם.
 שעלדה החדשה ההכרה על המיוחד הגי~י על ובאצבע בדיוקמראים
 ועם הרחמים" "במדת נהג עמי וארוממנהו, אבי אלקי ואנוהו א-ליזה י בשלח פ' במכילתא וכדאיתא אביהם, להכרת הכרתם דומה ואיןבהם,
 התורה(. על בפי' מביאו דל )הרמב"ן הדיןק ב"מדתאבותי

 ותשוקתם התקשרותם את כאן מביעים הבנים גם האבות גםאמנם
 לו, רק המיוחדת באספקלריא ומדובב תופס אחד כל אבל האלקותאל
 הזה הדור של המיוחדים וגי~ייו חוויותיו תוצאת היא ושירה שירהוכל
 האלקות בהשגת הפרטי הקנין על הוא כאן העיקרית וההדגשהדוקא.
 מים אדם כל אצל וגם דוקחע דור בכל ומסוגל מיוחד באופןהעצר
 דוק(ג פרטיבאופן

 הרוממות את מסתירים אינם אבל אבותי"ם את יחד הם שריםאמנם
 והבן. , שבזה המיוחד העיאת



קמפ וחפהירה העלי'פוד

נע

 בתי על פסח אהבר לה' הו14 פסח זבח ואמרתם י כ"ז י"ב באבפ'
 לצבור לא עצמו בפני יחיד לכל נעשח הנס כי להקדיב אחד כלוהוצדך ו"לי הספודט ופי' וכה, הציל בתיט ואת מצדים את בנגפו במצריםבנ"י
 ע"כ.כלל,

 כאו"א מ"מ הצבור לכל גלוי' היתה הנס שהתגלות שאףהמובוי
 ההשטת ושיטי עודף ובגלל ומדרגתו. השגתו טיב ל8י בו ושש 'טועםהי

 בכדי קרבו להקדיב ואחד אחד כל והוצדכו נצטפ פרטי-הצבודשבין
 בה נתברר אחד שכל המיוחדת הכרת-האלקות לאותה ומבע ביטוילתת
 חברו. של ולא שלובדכה

 חמור שלקח שטח בן שמעח בד' מעשה במד"די ג' פ' עקבבפ'
 תלוי' טובה אחת אבן בו ומצאו תלמידיו הלכו אחד, מישמעאליאחד
 להם אמר י'(. )משלי תעשיר היא ה' ברכת רבי, לוי אמרו בצוארו.לו
 והחזירה הלך לקחתי. לא טובה אבן לקחתי, חמור שטחי בן שמעוןר'

 שטח בן שמעח אלקי ברוך י ישמעאלי אותו עליו וקרא ישמעאלי.לאותו
 המדדש. עכ"לוכו',

 וחסדו טובו ידי על עצמו את ממציא שהוא ית' הבורא ח'ברוך
 ואדון-כל לבורא שתו מכירים אותו העובדים עבדיו ולכל בדו4!יו%ל
 בן-שטח שמעון מאלקי לישמעאלי % שבא הטוב והתגלות ההתנוצצותאבל
 לו.באה

 העמקת ידי על רק טלד הישמעאלי מצד לה' והתקדבות ההודי'דגש
 סביביו כל על אחד שכם שטח בן שמעון ד' הצכרז בה והצדק האמתמדת
 שטח! בן שמעח אלקי ה' ברוך התבטאי יפה ולכן-

 ברוך שמר הצדיק שמעח %' חמי הוי כד מוקדון"אלכסנדר
 י"גן שמיני פ' )מד"ד שמעון", של אלקיהן

 והתקשרותו מוקדח אלכסנדר של והשגתו הצלחתו כנ"ליוהבישר
 לפניו הולכים שהיו הצדיק שמעת פני ומראה-טגה מדותיו מטעםבאלקות
 תודח ברגשי א%סנדר של נ8שו השתפכות ועם כידוע. ולילה,יומם



 1החייםהםדעקנ
 שמעון. אלקי בדוך י אם כי ביותר המהאים הביטוי את מצא לאלאלקות

 יקלל כי איש י ויקרא בפ' לי שהוקשה מה ליישב אמרתי זוובדדך
 יקלל כי איש י לומר לו הי' אלקיוו ומדוע כד(. מומור חטאו ונשאאלקיו
 "אלקיו". חהדגשה היא ולמה כלל, בדדך ה' אואלקים
 אחרי "אלקיו", אל כאן מתיחס חלול-השם . . . אלקיוו כן, י הואוההסבר
 הרמחשג עולת הוא זו ובהשגה לו. היא ומוצלחת ושמתאימה לה דקפינית וושו- המיוחדת השגה חבדיו, של מזו וגדולה ומעולה גבוהה השגהשהשיג
 אחרות בדרכים לשרך ומתחיל מתגלגל חעא שטות רוח בו נכנסהופתשם
 הצטרין בה במעלתו בועט והוא ב"אלקיו", ומקלל מתקצף והואוזרות,
 הירודים לסביביו ביחס שאמנם מעשים ועושה חבריו, על מאפןביתר
 אלי' למעלתו לעאלקיו", ביחס אבל וחטשג סט" משום בזה איןהימם
 שהוא "חטאו*, ונשא עליו נאמר הרי . . . חטא בזה יש כן להתדומםהצליח
 והבן. ומדרגתה הכרתו כלפי שחטא "חטאו",רק

נ

 ישראל, אלקי ה' אתא ברוך דוד ויאמר הקהל כל לעיני ה' את דודויברך
 במי הנדר את תלה ישראג אלקי אלא אומר אים ויצחק אברהםאלקי
 תשצ*א. תהלים, )ילקוט תחלה בושפתח

 לאותה בעיקרה מותאמת היתה זו בשעה דוד של חוויותיו כל אכןכי
 אבים יעקב תחלה בה שפתא האלקות-המיוחדת - התגלות שלהחוו"
 שיתיחס ההכרח מן הזה ההרגש וגילוי צדתו. בעת נדרו את נדרובשעת
 להזכיר ~וד לו ה" והטן ונאח יעקב-ישראל. של שמו על רקהיקרח
 התקר- כל כי ויצחק, אברהם אלקי ולא ישראל" "אלקי את אלהבמסיבות

 ובחותיו טבעו עפ"י ית"ש להבורא ומתקרב פוסע שהאדם ופסיעהבות
 האבות וגילוי אחר, ולא בזה הזוכה ~דו האיש %א הרי לוהמיוחדים

 כל עם בדיוק הרצויות, הווויות מצא בעת ולהץדבק להיזכר לבניםסימן
 האדם, מהשטת ונעלם ולוטה עטוף שנשאר ומה האבות, מן ואחדאחד
  להבוית"* לבדו לו נשאר זה הרי הבוית"ש את אותו משיגים שאינםמה
והבן.



קנא והבהירה העל"פוד

 האדם בני אם קלו"(, )תהלים לבדו גדולות נפלאות לעושהוכשה"כ
 ופלא סוד נשאדים הם הדי ונפלאותיו ה' מעשי את להשיג יכוליםאינם

 ס"וסה אמון מעשה-בדאשית, כמלפני שעשועים אמון אצלו ממלה,בלתי
 שידה אומד אני וכו' שידה אמדת לא י לאדה"ד הקב"ה שאמד וכמוומוסתר,
 ה'(. )ישע" לידידי אשידה שנא'לבדי,

 לזולתו. ולא ליעקב אלקים הוא זו בבחינה דוקא ישדאל" "אלקיוזהו

 דלי הפפודט ופי' לאלקים. לי ה' והי' ע"ה אבינו יעקב נדדמה
 מעתה עלי מקבל הנני כלומד, כחי, בכל אעבדהו אם לדיק לי 'ה' יהיאז

 עכ"ל. הדין, במדת עמי ויתנהג לאלקים לי יה" המדחם יתבדךשהא-ל

 עפ"י נדון ולהיות להימצא אביט יעקב הוא ומתגעגע נכסףכי
 השי"ת בחד בו ואשד שנגנז, והטוב הגדול האור עפ"י העילאית,המדרגה
 הדיר. "מדת י והוא ע"י ומונהג מואר יה" שהעולםבתחלה

 להתקיים יטל העולם וואין ראה "כי כידוע, היתה, לכךוהפיבה
 אומד והחו ליושנדה עולם-ה' עטדת להחזיד דוצה אביט יעקב הצדיקבו".

 האוד מן ההשפעה את ולקבל ולהתרומם לעלות אשתדל כחי", בכל"אעבדהו
 הדחמים. מדת שיתוף מבלי והדדה תקפה בכל האלקות את הוא דוצההגנוז.
 וותורים כל ללא הדין למדת הוריתו כל את ולהתאים להתטון הואדוצה

 מאפו ושבה הד-פיני, במעמד ישראל בני קט לזמן זכו אל" מדדגהופשדות,

 ויעלו ישדאל בני נעדי וישלחו משפטים בפ' ז"ל הדמב"ן שפי' וכמו ומיד.תיכף
 פחדו במדבד היותם זמן כל ישראל "כי י פדים לד' זבחים ויזבחועולות

 השלמים וזבחו עולות העלו והנה העגל, במעשה טעותם וזהו הדין,ממדת
 אדומה פדה גם ע"ז ופד דבד חעלם ופד משיח כהן פד כטעם פדים,כולה

 עכ"ל. זה", אזכיד העגל ובעניןכן

 מדדגת על נוסף הדין, מדת להשגת בכסופיו העדיף אבינויעקב

 תוקף מפני מתן-תודה. בשעת לבניו סימן זה שימש קט לזמן . . .קודמיו

 המלך דוד כנ"ל. במדבד, ישדאל בני פחדו הדין מדת של אודווהדר

 ה" וממילא יעקב של ההדגשה לאותה התדומם ונדרו ברכתובשעת
 והבן. ישדאל", "אלקי עם רגע לקשדצדיך
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ד.

 הנשמה תחכם "ואם ז"לי עזרא האע פי' ט'0 )1 שמותבפ'
 המל- אוד ע4י שקבל עליון גדול כה לקבל ותוכל המלאכים בסודתעמוד
 כי לאלקים, לי "והה יעקב שנדד וזהו הנכבד, בשם דבק יה" א1אכים

 אלקי הסידו אמד כן על כחו, כפי בשם לדבקה הייו ימי כליתבודד
 קבל והנה נרדו, כפי ה' את לעבוד יהל א1 כי ככה אמד לא היום ועדהנכר,
 הנביאים ובני ה' את איש קניתי הוה אמדה כן על כלל, דדך עלמעמד
 עכ"ג וכו'שו כהו כ8י אהד כל יקבלו אולי מתבודדיםהיו

 היתה בנדדו אביט יעקב של וכוונחן מגמתו כל כי מדבדיוהנדאה
 כי אלה, להגיע כחו באפשדות שהיתה כנ"ל העליונה במדדגהלהתנהג

 וכשבא הדוהני. קיבולו לבית בחתאם האלקות לשפע מגיע ונביא נביאכל
 מ1בח שם בנה בתודתו ושלם ובממוט בטפו שלם שכם אל מלבןיעקב

 להתחיל והכשדתו טטטתו את הביע ובזה ישראל", אלקי "א-ל לווקרא
 הנכד אלהי כל ולהסיר להיטהר ביתו לבמ וציוה הנ"ל, נדדו כפילהתנהג

 בראשונה נדדו את נדר שם המקום אל א-ל לבית לעלות ולהתטנןוכו'
וכו/

 והס- הדמב"ן הא"ע, 1"לי הק' הראשונים מחמפדשים הטראהולפי
 משמ- ומכל בע"1 לטהרה שמלותיכם", וההליפו ,הטהדו הכתוב כוונתפודט
 האסודה 1דה בעבודה מקודם השתעשעו יעקב שבני הלילה לחשב ואיןשי/

 ש- האלה בגדוטאות להשזזיק טלי להם הה מותר הדין מצד כיבהגאוג
 בני כי אלי "והנראה זילי הרמבשן שפירש וכמו בטלוע כברטומאהש
 מבטל שהטי להם והותרה שטתבטלה עד ומשמש" ע'1 לקהו לאיעקב

 הקדש טהרת על שתם ציוה יעקב אבל להם, מותרת היא יהנה בע"כע"1

 בש- להם ציוה כאשד קרבן ל8ניו ולהקדיב ה' את לעבד ראוחםשיהיו
 ע"כ. כו'*, בגדים וחלוףבילה

 שבטלו אעפ"י סהטכם שלקהתם הנכר אלהו הסידו פי'יובספודט

 הי' ול5ן בע34, ע"1 מבטל טי כאמרם שכם נשי כמו עובדיהםאותם
 א-ל לבית בלכתנו עתה מקדבכם אותם הסידו מ"מ בהגאועמותרים

 ע85ל. ע14, מחשבת כל מלבכם שתתדהקכדי



קנג והבחירח חעל"טוד

 ופירושו נכר, אלהי עובדות עם הנביא שישכב "חלילה י עזראוהצבן
 כי הואי זו בפדשה הא"ע דבדי ותוכן עכ"ל. משה", וילך בפ'תמצא
 בהתאם קדחצה בתוספת מחוייב אחד וכל למקום מקום בין הפרשיש

 למדרגה קטנה ממדדגה וההתעלות הפרישות הוא הנכר אלהי והעניןלמקום.
 לגבי נבר* "אלהץ בבחינה היא והנמוכה הקטנה המדרגה הימנדנגבוהה
 הגבוה41המדדגח

 מדת-הדין למדרגת להתעלות היתה יעקב של שאיפתו כלוהיות
 חטא של ושמץ-זכר וכתם ופגם סיג מכל ביותר והזכה המצורפתשהיא

 והבן. להם, שהותד במה אף להתקדש לבניו לצוות ה" נאלץ-

 שוכב הנך משה אל ה' ויאמר הפ'י על הא*ע של פירושווראה
 "ידעע י ופירש וכו', הארץ נכר אלהי אחדי וזנה הזה העם וקם אבותיךעם
 הם כלם כי מעשיו ישנה לא והשם מהמקבלים יבא והשינוי אחד השםכי

 את כתוב כן על המקום, כפי הקיבול כח לשמר השם ומעבודתבחכמה
 עכ*ל. הנכר", אלקי הסידו יעקב אמר ע"כ הארץ", "אלקימשפט

 מותו שאחר למשה הקב"ה לו שרמז הנ"לי העמוקים בדבריוהמובן
 ע"ד הגסה ההבנה אל וימשכו יזע העילאית, ממדרגתם ישראל בניירדו

 והשפעת הפדטית ההשגחה ע"ד רבת-התפיסה מההבנה האלקית.ההנהגה
 מתפיסה וחי נפש כל על הפרטית וההשגחה ויחיד, יחיד כל עלאלקות
 יתרחקה - הזו הגדולה המקיפה מההשגה ורחבהעמוקה

 את עליהם שיקבלו אלא חלילה, בעיקר כופרים יהיו לאאמנם
 הר*ל. . . . הארץ* נבר "אלהי המכונה שהיא הכללית בההשגחההאמונה
 לקוב"ה הווו וערא גדול וצער הוזנ זעת הקודמת תפיסתם לגבי כזוירידה
 הזדרר גם וע"ז . . . האדץ4 אלהי "למשפט עצמם את יתאימו ישראלשבני
 ושוקטים עומדים להיות לא היים הנכר אלהי את להסיר בניו אתיעקב
 בלתי באופן ולהתקדש להיטהר אם כי הכללית... האמונה שמדיעל

 שפעת את לקבל בכדי נשמתו ויזכך שמלותיו יחליף ואחד אחד וכלפוסק,
 ולא הוא בעאלקיו" ויתעלה ויזדכך הפדטי קיבולו לכח בהתאםהאלקות
 והבן. הכללית, באלקות תלוייהי'
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ש

 לשון על פירשו הארץ, נכר אלהי אחרי וזנה י שם הרמב*ן פי'וכן

 השם כי הזאת, בארץ נכר שהוא האלקים אצל אבל 3ן, ואיט הארץ,גויי
 הארץ אלקי משפט את ידעו ל8 כי שם' כענין הארץ, אלקי נקראהנכבד
 ישבו לא וכתיב הארץ עמי אלקי ועל ירחילים אלקי על וידברווכן

 ו"ל. ע83ל ופיו,טתיו, כבר רא"ע זה הזכיר וכבר ה'בארץ

 הרוצה וכל בשווה, הבל על נאצלת והשפעתו ה' ברכת אכןכי
 הגבר הוא ומבורך ויילוה יבא הקדושה ומקור במעין ולהתחברלהילוות
 וצרי קטני-אמנה יש ברם ה', אוצר לקראת פתוח הרוחני קיבולושבית
 האזןי את לשבר ובכדי עליו. ומוותרים הבוקע מהזוהר המסתנווריםעין

 ברם וייהנה, יבא ליהטת הרוצה וכל לכל קרנ" השופעת השמשכאותה
 להתרפא רוצים ואינם מסוגלים שאינם ומטוני-העור הגוף חלושיישנם
 והבהבאור,

 וחין האדם יראני לא כי פני את לראות תוכל *לא כיויאמר

 חסרון מפני אבל השפעתי, מחסרון ממך נמנע זה יה" לא י הספרוטופי'

 עכ*ל. האור, שפע את לקבל תוכל שלאקבלתך

 שריא שכינתא עשרה בי כל אמריתו גמליאל לרבן קיסר לואמר
 על לי' מחית אמאי א*ל בהפתק", מחי" לשמע" קרי" ? איכא שכימץאכמה

 חד דהוא שמשא ומה א*ל ניחא, עלמא אטלי שמשא א*ל בביתאשמשא

 שכינ- עלמא אכולי ניחא הוא בריך קודשא דשמשי רבפן אלפי אלפימן
 פ*ד(. )סנהדרין וכמה כמה אחת עלתא

 חכמת בסימני התבונן א'י פרק הבחינה שער הלבבותובחובת

 ואם החכמה כי המבחין, הכרת כח כפי בנפש ושערם בברואיםהבורא

 אחת היא אשר כשמש אחת ועיקרה ביסודה היא בברואים נחלקיםסימנ"

 הז- מן הנעשות בשמשות ניצוצות" מראות ומתחלקות ובעצמהבעיקרה
 חזטכית צבעי השתנות כפי אורה ומשתנה והאדום והשחור הלבןכוכית

 עליהם נראים שהם במראה כזה זה שפרחיו הפרדס מהם שמשקיןוכמים
 עכ*ל.במראיהם*,



קנה ואפחירח חעל"סור

 הרעיוי בנפשי מתרונן שהי' ושנים ימיםזה
 לבאר האיך הנפלא

 י ישראל זמירות נעים ע"י תהלים בס' שנאמרו הללו הכתובים אתולהבהיר
 צדיקים" אל ה' "עיני אומר הוא ולקמן ל"ג(, )תהלים יריאיו ה'"עין

 שמביט לצדיק יתרה הבטה הקב"ה שמעניק משמע לכאורה ל"ד(,)תהלים
 סוד על אתמה אחת. בעין אליו מביט שהוא לירא מאשר עינים בשתיאליו
 מדרגתם.הבדל

 הא- הצדיק י ופרח כפתור הבל יתורץ כאן והסברמ עיונט לפיברם
 ואתר אתר בכל ה' קדושת לקבלת שרת כלי עצפו את העחיה והשלםמיתי
 להשי"ת ומביט צופה הוא עיניו ובשתי רגע, ובכל שעה ובכל עתובכל
 בשתי אליו ומביט פמלהו הוא 1 הקב"ה עושה מה הפרטית. השגחתולקבלת
 והוא ופוסקת, פגה והיראה ויש מיראה ה' העובד הירא, משא"כעינים,
 וכו' הסעיפים שתי על לפעמים ופוסח אחת. עין לפעמים ועוצםמתעלם

 וכמשחז"לי אחת", "בעין בבחינת היא חצאית אליו האלקות התגלותגם
 עיניך בשתי ולבשתעשי מעיניך מאחת בתחלה מעיניך, באחתלבבתיני
 יש שתים כשקחמתם ולבסוף אצ~ם היא אחת שקבלתם בקבלהפירש"י
 השם תנועות י צלי ה' לו. מודדין מודד שהאדם ובמדה ע"נ(, פ"ח)שבת

 תעעות כל המתהלך האדם צל של התנועות כאותן הן האדם עלוהשפעתו
 וד"ל. האדם, לתעעות פקבילותהצל

 עדוך מאמר דעשל, לדעת ב'ה שכיוונתי לראות ששתי מאדומה
 בשעה זה צבי מה לצבי", דודי "דומה פ"ח( השירים שיר רבה)במדרש
 עושין שישראל בשעה כך קפוצה, אחת ועיע פתוחה אחת עינו ישןשהו(ו
 צדי- אל ה' עיני הה"ד עיניו, בשתי עליהן מביט הקב"ה מקום שלרצוע
 להם פביט הקב"ה מקום( )של רצוע עושין ישראל שאין ובשעהקים,
 עכ"ל. יריאיו, אל ה' עין הנה שנא' אחת,בעיע

 בעיני "והנכון י ידעתיו כי ויראי בפ' ברמב"ן מצאתי בזהוכיוצא
 השפל בעולם השגחתו שהוא השם ידיעת כי ירמח ממש בו ידיעה היאכי
 פקו- עת בא עד למקרים בו כונחים האדם בני וגם הכללים לשמורהיא
 שמירתו להיות בפרט אותו לדעת לבו אליו ישים בחסידיו אבלדתם,
 יגרע לא כטעם כלל, ממע והזכירה הידיעה תיפרד לא תמיד טדבקה
 יריאיו אל ה' עין הנה כדכתיב רבים, פסוקים מזה ובאו עיממצדיק
 עב"ל. זה",וזולת
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 תגדל כן ובפדישותו בחסידותו עולה שהאדם במדה הואיוהרעיון

 האדם שבחיי זעיד ודקדוק קטן פדט בכל ההשגחה השדאת ותסתעףותפודט
 ואלקיו. המשכיל שבין ההדדית ההתקדבותוזוהי

ג

 עתה אלקינו שהוא וף 1"לי פירששי אחד, ה' אלקיע ה' ישראלשמע
 אהפוך אז כי שנא' אחד, וף להיות עתיד הוא ע"א האומות אלקיולא
 בנביאים ועוד גט' )צפנ" ה' בשם כלם לקדוא בדורה שפה עמיםאל

 ז"ל(. הק' רש"י )עכ"ל י"ד( )זכדי' אחד שמו אחד ה' יה" ההוא ביוםונאמד

 ה' והואי רחבים, יותר בממדים ההשקפה אותה לפנינוהרי
 להכיר אליו והתקדבנו זכיע ישראל בני שאנחע מפני עתה אלקיעשהוא
 שמו את לייחדו לע גיליעהו אנחע כי אלקיע והמו ודוממותו,אחדותו
 משרה אינו כי ומסתתר זד הוא שבעבודם האומות של ולא דוקאעליע
 כבוד לכשיגלה לע"ל וגם והשגתם. טהדתם והעדר מקוצר עליהםשכינתו
 וכל ישראל, אלקי עלינו, שמו ייקרא אז גם והעולמות הגויים כל עלמ~ותו

 והבן. הימים,באחרית יה" וזה ידיע. על רק תהי' יתברך שמו קדושת אל האומותהתקשרות
 הדבדותי עשדת בעניז יתרו בפ' הלוי הר"י בשם ע1ראהאבן

 הוצאתיך אשר חלקיך ה' אנכי הזכיר למה כבוד מטחתו הלוי ר"י*ששלני
 והאריך וכו', עשיתיך ואני וארץ. שמים שעשיתי אמד ולא מצריםמארץ
 עכ"ל. משכיל ושאיט שהמשכיל שיבק דבדיו לבסוף ואמד בתשובותיושם

 שהמשכיל זה ומבין מרגיש ה" עשיתיך ואני בדאתיך אמר ששלוהיע
 לכשיספרו י אומרת זאת משכיל. השאיט גם יבין "הוצאתיך" כשאמר אבללבד"
 גם שעיניו והמאתים האותות את לו ותכירו והנפלאות הנסים כל את'לו
 שמים חקות  עבורו המשכיל מוטא"כ האלקות בגילוי להאמין יתחילראו
עולמים. לעולמי נצח באהבת ית"ש להבורא ולקרבו ולרוממו להלהיבו דייןוארץ

 ה~א הוא אמנם זה, בענין אמר י"ח פ' ח*ג במו"נ ז"להדמב"ם
 ולוי שמעון רומבן על ששפע מה וחוא האישים, השכלהם מן שנמצאמה



קנז והנהירה העלי'פוד

 כי ז8 חין כי בפ"ק טהכדתי מה לפי יתחייב כן שהוא ואחדויהודה
 החומח הכנת כפי גדול חלק ה"וא השפע מן שחשיג אדם בני מאישיאם
 נמשכת ההשגחח אם בחכדח יותר עליו החשגחה תהי' התלמדו וכפישלו
 בשוה כלם אדם בבני האלקית ההשגחת א"כ תהי' ולח שזכדתי כמו השכלאחד
 ז*ל. עכ"ל זה, על האפשי שלמותם כיתרון עליהם ההשגחה יתדון יה"אבל

 בדוך שמר ישראל אוכלסי הרואה אכל הדואהי פ' בדכותובמס'
 לזון זו דומות פדצופיהן ואין לח זו דומות דעתם שאין הרזים""חכם

 שהקבקח היינו עכ"ל" אלח, כל בלב מה שיודע הדזים חכםופידשאיי
 מדת-האלקות אין גם ככה דומות וחין משופת שפדצופיהם וכשםקיבולו. בית- מדת לפי בטובו עליו להשפיע ואחד אחד כל של לבו טוהדיודע

 מגלה שהאחד ומה חבידו. של לזו שווה ואחד אחד כל שלוצביונה
 הקב'ה ברם . . . חבירו לגבי ,רז* בבחינת זה הרי האלקות בידיעתלעצמו
 והבן. הדזים, כל חכם הואלבדו

 עבדו לא לאשר אלקים עובד בין לדשע צדיק בין וראיתםושבתם
 מאת פדקו ששונה למי פעמים מאח פדקו קחחונה מי דויה אינו ג'()מלאכי
 שמות לשני עד וחבדילם הרחיקם חאחד חפעם י'(. )חגיגה ואחדפעמים
 תודתו לפני הוא הבל בעוה"ז לומד שאדם ושטיה וכ"ח מדדיגוחםולשני
 פי"(0. )קהל"ד משיחשל

ז.

 יצחק אברהם, הן אלו עוה"ב, מעין בעוה"ז הקב"ה הטעימןשלשה
 דאמר איוב נמי והטיב לא אמאי לרשב"ח תימא בתוס'י והקשוויעקב.
 עוה"בו מעין הקבקה שהטעימו מלמד ידיהן על דועות והאתופתלעיל
 עות"ב מעין נהפ ויצחק ואבדהם מילתא בחד אלא הי' לא דאיובוי"ל
 י'ז.(. ב'ב התוס' )עכ"ל וכלמכל

 בני הם ונפלים נבדלים עוה"ב זיו-שר בהבשת שגם מחנ"למשמע
 הוא הוא הפשום שלגבי שמת ויהבן השגתה וטיב מדדגותיהם לפיהאדם
 . . . ל5גם טעם יהי' זה והמעחין חמעולה הצדיק לגבי לשבחטעם

 חל *2אסף עמיו אל ויאסף ויפע כ"ת בבראשית הספודפוכמש"כ
 ואמדו אליו ודומים עמיו שהם הדודות צדיקי עם עולם לחיי האייםצדוד
 היותם עם במעלה הצדיקים בין ההבדל רב אמנם כי דבים בלשוןעמיו



 1חחייםהםרעקנח
 אחד כל 1 השואל( פ' שבת )מס' ז"ל כמחמרם עולם, לחי זוכיםטלם
 עכ"ל. חבירו, של מחופתוטעוה

 כתיב שאין השמלחי את ויקח הפ' על נח בש' דל רשקיוכפ"

 זכו לכך מיפחע יותר במצוח שנתאמן שם על לימד ויקח אלא ויקחוכאי
 עכ"ל. לבניו4, לקבורח זכח ויפת ציציחע של לטליתבניו

 השמלח את נשאו ושם יפת שניהם הענין1 מבהיל לכאורההרי
 ולא שם זכח אל" המיוחדת לזטת טעם ומח אביהם את לכסותבכדי
 את לחסיר לבו חרדת בכל ומזדרז מתאמץ שם ח" שבודאי אלאיפת.
 וכבוד שמים יראת של חהתטצצות ואותה אביו, נמצא בו והקלוןהבזיון
 בטלית ולהתעטר להתעטף הם גם שיזכו ~ניו סימן נעשתההבריות

 אמנם יפת . . . ה' מצוות כל את תמיד להם והמזכירה המגינה ציציתשל
 המצוה אמיתת לכן וד"ל. לבניו, לקבורה זכה לכן רגש-גיל וכלחיים נטולת- היתה והמצוה ובאדישות בקרירות אבל המצוח את ק5םג"כ
 ומעשח בטלה, שם לגבי יפת מצות כי ויקח שם על אלא נקראה לאהנ"ל
 . . . לבניהם סימןאבות

 השעור וכפי חזהירות1 בפרק ישרים מסלת בס' הרמח"לוכמש"כ
 כן הטוב א צתו המרחיקים מן ובתרחק ותאוותיו יצרו את כבשאשר

 בו. וישמחישיטהו

 עמך, "הוח4 אני כך עמי שחוה" שאתח כשם אה"י אשראה"
 משה ובבא עה"פ ז'ל הספורט וכלשון שמות. בם' הרמב"1 לשון הואכן
 כי עצמו, לבין ביט מדבר אליו, מדבר הקול את וישמע מועד אהלאל
 בנדיבת לזולתו 51טיב יידע ובזה א"ע, ובהשכילו למענהו ח' פעלכל

 הספורט. עכ"ל הכנתו, כפי במתפעל פעולח ויראה כילות בה שאיןההשפעה

 הצדיק הגאון עקז ואמר קדשו, במקום יקום ומי ה' בהר יעלחמי
 דןעו יעלה המי על יקום מי 1 הי'ד זצ"ל ווחסערמצ אלחע ר'הקדוש
 בגדר תמיד שיה" מתמדת ותה" שתתקיים ההתעלות על בעיקרשהמכוון
 מתיבשים. שרשיו משטת הקם כיקים. מעמי- ושרשיו ופירות עלים ענפים חמוסיף העץ כאותו עומד, ולאעולה



קנפ וחבחירח חעל"*וד

ח.

 שהתפלל ה' אל ואתחנן חזקל שאמרו מה על דל הגד"אוכמ"ש
 אדרת ובספרו ו'א'ת'ח'נ'ן', כמנין להקב"ה ובקשות תפלות ע"ה רבעמשה
 ה" שתפלתו י ביאורו וזה"לאליע

 כו~
 ואולי עכ*ל ענינים, תקט"ו

 עספת והתרגשות חדשה בטענה אחר בעסח פעם כל שהתפלל הכוונהנאמר
 האמתי לצדיק קפאון ואין מעחה ואין קביעות ואין חדשחובדיוטגמה
 נ ודרגותיובהשגותיו

 כל על דל ופירש"י וכו', גברתך אל שובי ה' מלאך להויאמר
 אמירה בכל מלאך נאמר לכך אחר מלאך לה שולח הי' ואמירהאמירה
 עכ"ל.ואמירה

 ואמירה, אמירה ולכל פעם בכל הדש מלאך שליחת טעם לבארועכל
 ייתכן לא לפעם מפעם אצלה והולכת גוברת שהיתה האלקות השגת עםכי
 יפה כחו יה" הקודם ברגע לדרגתה בהתאם שהי' הראשון שהמלאךהי'
 יותר מעולה היתה השני שברגע האלקית ההכרה חדשה לשליחותשוב
 אמירה בכל מלאך פירש"י ולכן מהראשון מעולה שליח-מלאך הויבהכבר

 והבן.ואמירה,

 ושוב רצוא ענין שזהו י הגאולה במאמר לוצאטו חיים משה ר'וכמ"ש
 כי העליון, ממקור ולהתחדש השפעתו לקבל שב הוא ואח"כ להשפיע רץשהוא
 יכול ואיע "המהלכים" מן ול8 והעומדים" מן והוא בר-עלה איעהמלאך
 ומחליף בדרגתו מתעלה זה ברגע שהאדם אם ותפקידו דיבורו אתלהשלים

 ! חדש רוחניכח

 ואמר השמים מן מלאך אליו נראה תיכף יצחק בע את לשחוטאכלת המ- את שאהז אחר אברהם שעקדו יצחק, בעקידת ה" זהוכעין
 אליו ויקרח כתיב שוב האיל את שעקד ואחר הער, אל ידך תשלח אללו

 יכול לא הכי שנית1 ומדוע וכו' השמים מן שנית אברהם אל ה'מלאך
 אבל 1 השני הטלאך שאמר מה כל לא"א לחבטיח הראשון המלאךהי'
 עולה הריהו הקודש בעבודת בהתגברותו האדם כנ"לי בזה גם נאנאמר
 לנו ומי הקודש. על מקודש ומוסיף מתאמץ והוא לבלעו העומדותשות הת- ביון נסחף ואיע בנסיון עומד כשהוא ובעיקר חיל, אל מחילוהולך



 1ההייםחםדעקם

 שחז"ל עד יצחק בעקידת אביט אברהם של מנסיון גדול לט ומהגדול
 לפני בקודש המשמש גדול הכהן עבודת על שאת ביתר וחעלוההפליגוה
 ובכל לעולמיכנ הי' שלא בכח-איתן גובר הי'זו שבשעה וא"אולפנים,
 שממתו הי' מתאים הכי הרקיעים כל את מטה מטה מדכין ח" ורגערגע

 לאברהם שליחוהו של מוגבל לרגע וקיים עומד בבחינת שהואהמלאך
 ומתעלה ועולה תהולך בתראי לאברהם שליחותו את וישנה יחזורקדמאי
 הקדוש(. זהר )עי' 1 דגעבכל

 ידעתי פי' אתה אלקים ירא כי ידעתי עתה "כי ז"ליובספורט
 צדיקים גדולים ז"לי כאמרם מלאכיו, על חא-ל יגדיל שבדין המלאךאני
 מלאך שאני ממני, יותר אלקים ירא שאתה "ממני* השרת. ממלאכייותר
 ממלאכי יותר צדיקים גדולפי ז*ל כאמדם "ממני* יותר למעלהוראוי
 הספורט. עכ*להשרת,

 אליו ויפן ואח*כ גדעון אל ה' מלאך וירא י גדעון אצל הטעם 2אמרוכן
 הבחי- כח אבל דף מלאך רק אליו נראה מתחלה ז"ל(, )רש"י בעצמו הקב"הה',
 אמצעי בלא אליו ה' שדבר שתכה עד והתעלה זה ברגע השגה לו הוסיףרה

המלאך.

ט.

 הרעיו- חבנת את ממחיש ה" זצ"ל בפעטערבודג בלששערהגר"י
 ובעל עשיר י בעצמך הגע י המעשיים הורים מן לקוח בציור הנ"לנות

 - מנכסיו יורד שהוא ורואים עורף לו לפנות מתחילה שהחצלחה2כסים
 לו לשחק מתחילח שהשעה אחד עני איש נמצא העיר באותהולעומתו
 לעסקיו שותף לו המבקש בעיר מישהו בודאי יצליח. יפנה אשרובכל
 היורד. לעשיר ולא עולה שמזלו לעני אומר הוי יפנה הואלמי

 עי- אחרי המחפש האדם הקדושות וההשטת הרוחני בעולם גםהנמט(כ:
 המגביר לו לדומה אומר חוי מתחבר הוא למי בקודש בדרכו וחיזוקדוד

 שיפה טמלין - פעולת יוצרת השנים והתקרבות הקודש בעבודתוץילים
 וחלישות שיצא כל פיטר איזה לכשיראה ברם כאחד. לשניהם וטובההיא
 היא כפולה וההתרחקות הימט. יתרחק ומיד תיכף חבירו אצלהדעת
 הימט. מתרחק חבירו גם זו בשעהכי



קמא וחכחירח חעל"פור

 מצא- סתדים במגילת לקיש דיש אמד בדכותי בידושלמיוכמובא
 מציפודי וא' מטבדי א' שיצאו לב' אעזבך. יומים יום תעזבני אם י כתובתי

 זה שהלד עד מזה זח לפדוש הספיקו לא משכנא בחדא בא זהופגעו
 ע*נ מיליה שתי מזה א דחוקין נמצאו מיל וזהמיל

 חכמה וליהיב ולהיטיב להשפיע דוצה הקב"ה הואי האמתיוהנמשל
 ומוווסים מלבותיהם התשוקה כלתה אם אבל אליו. המשתוקקיםלחכימין
 הכובש המשפיע מצד דיחוק מיני שני מזח יתוויב הרי האלקותבהשפעת

 שההתדחקות נמצא בטונע המואס המקבל מצד 3ן כמו הישועה, מעינותאת
 אבל מזה, גרוע ואין לגמדי. חלילה נפסקים והצטדות ויש וגדלההו~ת
 במאמציו הצליח שהאדם העילחיים הצנודות לכשנפסקים גם מאדדע

 עומד ולהשאד לדדת דשא נאלץ שונות מסבות ובגלל בקודש למעלהלהניח
 מאוירא קדבו אל שה"ף ועודט מוחלט ההפסק אין אמנם נמוך,במקום
 וע"ז . . . כעכצ*ם נדמה חלילה הוא הקודמת התעלותו לגבי אבלדדקיעא
 ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי י ע"ה המלך דוד הי' וקובלהתאונן
 השמדו י הזהיד עקב ובפ' כ"א4 א' )שמהשל אחדים אלהים עבוד לךלאמד
 לפדוש "וסדתם" אחרים. אלהים ועבדתם וסדתם ~בכם יפתה פןלכם
 פורש שהאדם כיון אחדים, אלהים ועבדתם כך מתוך וממילא התודהמן
 וט' גרשוני כי בדודי הענין הוא וכן בע"ז. ומדבק הולך החודחמן

 בתודה מלעסוק מטרש שאני כיון אלא 3ן? לו אמד מי וכי אחדים,אלהים
 תליא. בהא חהא הק/ רש*י עכ"ל אחדים, אלהים לעבוד קדובהדיני

 והבן. לי'! כעטאם הקודמת הרצוי' מהמדדגה וידידה התודה מןהתדחקות
 לש? לעשו הא יצחק, אבי ואלקי אבדהם אבי אלקי יעקבויאמד

 בשם הונא ד' עליו. מתקיים אמ כמעשיהם והעושה בדדכיהםהבוחד
 לחזק" ואומד לאחז מניח הוא אחז לא לדוד קדוב ה" מי אמד אחאד'
 כמעשיהם והעושה בדדכיהם הבוחד אלח אביךזו דוד אלקי ה' אמדכה
 איט כמעשיהם עושה ואיט בדדכיהם בוחר שאיט עליו, מתקייםאני

 ג'(. ע"ו פ' וישלח )מד"ד עליומתקיים
 של המדה באמת אלא נחשב האדם של יחוסו קדבתו איןואכן

 ודעת השכלית ההתקשדות ודק דוקש השתוות של דוחני ויחסקדבה
 האדם. בני את והמאחדת הקובעת היאחאלקות

 אלי נגלה והנה י ח4ג( נ"א פדק נבוכים מודה )בס' ז"להדמב"ם
 שאנחט והוא אלקיות סודות בו ויתגלו ספקות בו יסודו מאד נפלאעיון



ד

 1חחייםהפדעקסב
 בוק ההשגהה תהי' שכל בעל שכל שיעור כפי "כי ההשגחה ביארטכבר

 תסור ולא עסקו בעת ממט ההשגחה תסור לבד בהשם השבו בעת בוגחה חחש- תהי' עתים קצת מחשם מחשבתו תפנה אשר חהשגה שלםוהאיש
 עכ"ל. כלל, ישכיל שלא ממי כסורח אזממנו

 בזולת שבוטח קומי הפרקי בהחלת הבטחון שער הלבבותובחובת
 עכשל. עליו, שבטח מי ביד אותו ומניח מעליו השגחתו האלקים מסירה'
 השמים מן גם הטבע בדרך שמתנתג מי ז"ל הרשב"א בשם איתאוכן

 הטבע. בדרך עמומתנהגים
 ובכל של הקטנח הפישח את מקיש שאיט שמי י הנ"ל בכלוהמובן

 ה5עוטים בענינים אפילו הבורא השגחת את רואה שאיט דעהו,דרכיך
 אל ה' מאור מכניס שאיט היום-יומיים, החיים שבתהלוכותוהקטטמים

 צעד כל על הפרטית ההשגחה את רואה ואיט נפשו וקמטי סדקיכל
 למאמינים הצפון חגדול והאושר מהאור עצמו את מרחיק הריהןווטעל

 . . . חזפ בעולט אףהאמיהיים
י.

 על "ונצבת כ"א ל"ג תשא כי ש' ז-ל באבן-עזרא כתובומצאתי
 החק מהם אחד ושיעבור דרכם לשטת המשרתים יוכלו לא והנההצור",
 מתכוטזם, כפי מחם יקבלו והשפלים השמים צבא כל גם השם לושנתן
 יועילו לא השמים למלאכת המשתחוה והנה ירעו, ולא ייטיבו לא כןעל
 חון יקרט, כן מולדתו כוכבי מערבת כפי עליו שנגזר מה אם כילו
 ינצל אז בו דבק שיהי' הכוכבים מכח יותר העליון כח ישמרהואם

 על נהר שיגדל הבוכבים מערכת שהיתה חשוב משל לך ואתןמחגזרות,
 8' אל שישובו והזהירם נביא ובא ימותו או אנשים וישטוף אחתעיר
 בלבם נתן בו שדבקו ובעבור לבבם בכל אליו ישבו רעתם יום באבטרם
 גדל ההוא וביום כן עשו והנה 8/ אל לחתפלל לחוז העיר אנשישיצאו
 העיר כל ושטף רטת פעמים בעיניט ראיט כאשר כמנהגו פתאוםהנהר
 כסוסים ירוצו המשרתים כי וחשוב הצילם. והווו חשם גזירת סרה לאוחנה

 כי וחשוב דרכם סכה רק לחיטיב או להרע ירוצו ולא במסלחעוברים
 והוא לשמאל או לימין חולכין מתי חסוסים מנהג ידע לא עור אישבמסלה
 יו*ך זה בצד ברוצם כי ישמרט הוא והנה סורם שידע פקח עלנשען



קסג וחמחירח חעלי'סור

 אמר זח ובעבור ימלט, והעור תשחנה לא הסוס ומרוצת האחר לצרהעור
 לא ככח נחלה, לעם לו להיות ה' לקח ואתכם . . . חלק אשר אחרהשם
 שאמרו וזח ועמך. אני ונפליט וזהו הוא. הכל יוצר כי יעקב חלקבאלה
 יש- ישמרוה לא ואם התורה שומרי שהם זמן כל לישראל מזל איןחז"ל
 רעה במערכה רלי ומזל מחברת כל כי מטסת הוא כאשר המזל, בהםלוט
 וחנה כן, יורו המזלות חכמת והיורעים ישראל לשו2אי רעה יבואהנה
 רבות שנים עוד מצרים בגלות שיעמרו במחברת השמים במערכתהיהה
 כן לכלל יקרה וכאשר השם הושיעם אליו ושבו השם אל שצעקוובעבור
 )וע" תשא בפ' הא"ע עכ"ל אשרהו", תורה שומרי כן על ליחיריקרה

 כ"וק. ע"ז ומהרש"א ועקרה משכלה ת8" לא עהשפ כ"ג משפטיםבפירושו
 הנ"לוהענין

 הוא הרוחנית והתעלותו באמונתו הצדיק שהארם -
 חנינא ר' י קנ*ו שבת במס' גם מפורש - וחוקיו הטבע פגעי מכללמעלה
 מזל אין אמר יוחע ר' לישראל, מזל ויש מעשיר מזל מחכים מזלאומר

 וכן לטובח, מזלו ישחגח וצדקה תפלה שע"י , ברש"י שם וורתלישראל.
 בענין שמאריך שמיני רדוש הר"ן בדרשות ועיק הגמרא. מסוגיתמוכח
זה,

 תעשו משפטי את הפסוק על ד' פ' י*ז אחרי בפ' ז"לוהרמב"ן
 כפי במצהת הארם חיי כי ודע י השם ועוברי ביראי המרדיגותמחלק
 יחי' פרס לקבל מנת על לשמן שלא המצוות העושה כי א( להם,הכנתו
 בש- 2אמר זת ועל ובכבור, ובנכסים בעושר רבים ימים הזה בעולםבהן
 וכבור. עושר בת למשמאילים ופירשו וכבור, עושרמאלה

 לעולם בהן לזכות מנת על במצוות מתעסקין הם אשר אותם וכןב(
 הרשעים, ממשפטי להינצל בכוונום זוכים מיראח, העוברים שהםהבא,
 ילין. בטובתנפשם

 הזה העולם עסקי עם וסראוי כרין מאהבה במצוות והעוסקיןג(
 בציר את ריש לכם ור,וציג . . . בחוקותי אם בפרשת בתורה הנזכרכעמן
 הבא העולם ובחי עולם של כמנהט טובים לחיים הזה בעולם יזכווטן
 שם. שלימחזכות

 בעלי איט כאילו עליו משגיחים ואינם עות"ז עניני כלותעוזבים
 בהירבק באליהו הענין ה" כאשר בלבר בבוראם ומחשבתם וכוונתםטף,
 ובירוע אליהו בכתוב כנראה ובנפשם, בטפם לער יחיו הנכבר בשםנפשם



 1חחייםחםדעקסד

 העומרים הבא העולם ובבני בחטך במרדשים שבא וכמו בקבלה,ממט
 ימיך יאריכון למש המצוות בשכר הכתובים יאמרו ולכך המתים.בח~דית
 כפי כולם דויים מיני כל יכלול הלשון כי ימים והארכת תחילמען
 ז*ל. הרמב*ן עכ*ל ואחד*, אחר לכלהראוי

 להראות הוא הנ*ל המאמרים והבאת באריכות המטונתהתכלית
 מגיע שראשו הסולם במררגות לעלות ויהאמץ האדם שיתמסרולעורר

 פעמיו ישיב 2א ואל ירר 2א אל לעלות מצליח שהוא וכיוןהשמימה...
 וכש- וכושל. העולה בעל-הכח ירירת תטנה שבע פי כיאחורנית-קרורניונ

 מעשים מלווה שכלית השגה של צעדי-און לצעור יתאמץ צועדהאדם
 של טספות להשגות כח יחליף יוסיף ועוד מעמר יחזיק תחמהאימים

 שלו הזדכטת מאמצי כל שעם האדם 2א וידע מרומים. מרומי סוףאין
 ולה- ולתמכו לסעדו וסעד יד-תמיכה לו מושטת למעלה צער כלעם
 ורביו, מוריו חביריו של האלקות בהשטת האדם יסתפק 2א ואללותו.

 בו להתגרר עבורו גם מקום יש ועור השמים שמי הם ידים רחביכי
 ישראל וכל לו וקבעה קצבה האלקית שההשגחה טספים גילוייםולגלות
 בעצמו לגלות עליו מוטל הזה החלק ו(ות האלקות בגילוי חלק להםיש

 ישראל" שאלקי הדוגמחות לעיל שהבאט וכמו . . . "אלקיו* הוא החלק זהכי
 *עליך* עליך. נקרא השם שם כי שכתוב וכמו וכו', וט' שמעון*"אלקי

 המ- שלו האלקות זוהר ולהופיע להיראות צריך מישראל יחיד כל על-
 וטף טף כל כי והבן דוקא. עליך ופרט. פרט לכל והטעד והמסוגליוחד

 מישראל, ופנים פנים קלסתר כל מישראל, ונשמה נשמה כלמישראל,

 אלקות התגלות מהווים הם הרי מקיימה הישראלי שהארם ומצוה מצוהכל

 התגלות העולם. נברא בשבילי לומר אחד כל וריב יו ומבחינהנוספת.
 ביותר והנכבדה החשובה היא הזה בעולם קיומי ירי על המתגלההאלקות

 והאו- השלימות לשכלול האדם יבא כזו מחשבה ומתוך מלקפחנהו ליוחס
 האמיתי.שר

 לה- גבריאל מלאך ירד האש לכבשן אביט אברהם את שהפילובשעה
 היחיד, את לחציל להיחיד 2אה יחיד, והוא יחיד אני הקב"ה אמרצילו.
 ילקוט.עכ"ל

 ורומה שלו הריהו השי*ת אל במררגתו מתקרב שהארם כמה ערכי

 אביט אברהם של היחיר על היחיר. על כמרתו אליו מתגלה והקב"הלו
 ויחיר. יחיר כל עם לעולמים היא וככה עולם של מיחורו היחירותחלה



קסה וחמחירח חעל"מור

 אלוקה אתה י במד"ד ישראל. אלקי א-ל לו ויקרא מצבה שםויצב
 שקראו מנין דבותיטי דדשו ובמנלה בתחתונים. אלוקה וווניכעליונים
 סוד שהוא בזח אומר דל והרמב"ן וכו/ לו ויקרא שנאמר א-להקב"ח
 - וברםנדול.

 בבחינת נשאר הוא וייצנ נילה שיעקב האלקות בהחלק
 וזובן. . , , חימט שלמטח המדדנות לכל*א-ל*

יחנ

 ממד- שהתעלה ע"ה דביט משה על התודה בספודי והתבונןודאה
 בין מחיצות שהיו אף הראשוטת, בלוחות תודה, מתן בשעת למדדנהרנה
 עמך ואהרן אתה ועלית י ז"ל רון"י שפי' כמו הכהנים, ובין לכהטה,אהדן

 - מעתה אמוד'הכהנים
 והכ- לעצמך מחיצה ואהדן לעצמך מחיצה אתה

 והעם מהכהנים יותר ואהרן מאהרן יותר ננש משה לעצמם. מחיצההנים
 עלה לא האחרוטת בלוחות והנה עכ"ל. ה', אל לעלות יהדסו אל עיקרכל
 יעלה לא ואיש כסהט"כ משה. זולת הקודמות, במדדינות אף איששום
 כאשר ישראל זקני כלל עמך יעלו שלא י דל הרמב"ן של וכביאורוןמך,
 ההר בתחתית נם ההר בכל ירא אל איש ונם הראשונות, בלוחותעשו
 ההוא ההר מול אל ידעו אל והבקד הצאן נם בראשונה, ישראל מעמדטקום
 והנה איש, אם בהמה אם יד בו תנע שלא רק ווזהרו לא בראשוטת כימננד
 הלוחות שנתנו עד בהר תמיד הי' הכבוד כי ההיא באזהרה עומדיםעדיין

 הרא- ממעמד יותר האלו הלוחות מתן בשעת החמיר עתה אבלהראשוטת.
 וזה ישראל כל בעבור המעמד הף בראהטונות כי זה בכל והטעם111.
 חאחרון ההר על הנגלה הכבוד יהי' וגדול ותפלתו. בזכותו בלבדלמשה
 ל"ד. תשא כי בפ' ז"ל הרמב"ן עכ"ל הדאשון,מן

 שמ- במדרנה להשאד בכדי רב ומאמץ נדול חיזוק שצריךנמצא
 גם כי לו, המיועדת במחיצתו עומד להשאר יכול אחד כל ולאשיגים.
 ואביה.א, נדב ואהרן אתה ה' אל עלה י ה' אמר מתחלה הדאשונותבלוחות
 . לא והם לבדו משח "ונגש י המעשית המציאות אכזבת . . .ולבסוף
 דל. להרמב"ן והבטחון האמונה בספדת~ז

 מעליי נפלה אהטר אליהו אדדת את ויקח ד'( ב' )ב' מלכיםבס'
 המים את ויכה הווו אף אליהו* *אלקי ה' אף ויאמר המים אתויכה



 וחחייםחםדעקסו
 המררגה הייט אליהו" "אלקי וזחו ע"כ. אלי, ברוחו שנים פי בישתשרה שהובטחתי אליהו אלקי ח' אי' י ז"ל וברש"י אלישע. ויעבר והנה הנהויחצו
 לכן מקודם ואשר בפערה, שעלה מעת ברוחו שנים פי נעשה שאליהושלו,
 התלפיר על להשפיע להרב לו אפשר אי כי י לשאל הקשית אליהו לואמר
 מרותיו כל קליטת כרי ער כמה פי הוגרל הנבואית נפשו וכושר עיניוו(ירו אליש5 כשזכה אח"כ אבל זו. בשעה לקבל עלול קיבולו משביתיותר
 כנ"ל. והבן אליחו!*, אלקי "ה' וקראי בקול ענה אליהו,כרוגמת - עליו הצולחת הנבואי חזון סערת את בנפשו והרגיש אליהו, שלוחזיונו

 ממדרגתם ונידרדרו נשמטו כולם "אלקיו", ה' פני את משהויחל
 "ואתה כמצוותי באלקות ורבקותו בעלייתו עומד נשאר ומשההעליונה

 לאחר בנסיון עמידה של זו ומדרגה ואיתנה. תקפה בכל עמדי* עמורפה
 כזו עפירה מצחקת... אליליות של באנדרלמוסי' עטת בקול חוגגעם המון- מול אמיצה יחיד עמירת עמו העם כל של וכשלוטהתמוטטותו

 משה. של "אלקיו" להיקראראוי'

יב.

 לפניו אמר ונסני, בחנני השי"ת מאת ע"ה המלך דורוכשביקש
 ואין יעקב ואלקי יצחק אלקי אברחם אלקי אומרים מה מפנירבש"ע
 ק"ת. )סנהדרין ונסני בחננירבש"ע י לפניו אמר לי. מינסת לא ואת לי מינסו אינהו י אמר ? דוד אלקיאומרים

 ולהימנות להתייחס עצמו את דוחק ע"ה המלך רוד הי' האיךולכאורה
 את אנו יודעים הלא 1 בו גם שיחתמו בפה ותבע המעלה רמי האבותעם

 2 1 כדו' ועוד איש, ולא תולעת ואנכי י חאלקות מפניענותנותו

 ההתנשאות א נק" היתה דוד של ובקשתו בתביעתו שבוודאיאכן
 אלקות בגילוי השי"ת שיזכהו רק היתה נפשו מגמת והמכוערת.הריקה
 שאוכל ואמצמ וכו" ה' "בחנני ונסיוטת, בבחיטת עמירתו ירי עלנוספת
 וויו לאורח ובהתאם טסף, אלקי גילוי יתגלח כך ומתוך בנסיוןלעפר

 וכבוד דור", "אלקי שם על זה טסף גילוי .ייקרא והפזוככיםהמצורפים
 בעולם. יתרבההשם



קסז וחבחירח חעל"םוד

 אלא חלקנו אין אומדים ישדאל דודי אמד נפשי. אמדה ה'חלקי
 ישראל אלא חלקי אין אומד והקב"ה נפשי, אמדה ה' חלקי שנאמדהקב"ה,
 )ילקוט מיד להם עונה הוא כשמתפללים ולפיכך עמו, ה' חלק כישנאמד
תהלים(.

 ה' חלקי י ישדאל לכלל הפדטי הישראלי דומה זהובנדת
-  

 זהו
 והמ- המיוחד חלקי את לגלות חלא באו לא ונפשי קיומי עצם כלנפשי,
 והבן. שבוג*ועד

 בדיתי את ואף יצחק בדיתי את ואף יעקב בריתי אתוזכדתי
 לי' וסמיך לעבדיך זכד כדכתיב עבדו, נקדא אבדהם וכו', אכודאבדהם

-
 הותר שלא )אף ביצחק מקזא"כ עבד", *יעקב כתיב ביעקב וכן לאבדהם,

 לילךלו
 לחו""

 בחוקותי(. פ' הטודים בעל )עכ"ל

 לציין "עבדי" בתואר אותם והכתיד שלו הטשפנקא את הקב"הוהניח
 והו- שגילו האלקות גילוי ידי על בהם שהתקשד המיוחדת התקשדותואת
 העולם. בכל טבעו אתדיעו

 אלקי בית ואל ה' הד אל ונעלה לכו ווומדו דבים גוייםוהלכו
 כיצחק ולא הר שקדאו כאבדהם לא אלא ויצחק אבדהם אלקי ולאיעקב,
 הספודנו כפי' היעו פ"ח(. )פסחים אל, בית שקדאו כיעקב אלא שדהשקראו
 לתקפה הדין מדת עמלת להחזיד היתה יעקב של תשוקתו עצם שכלז"ל

 העטדה החזדת ע"י תהי' לבא העתידה העולמית הגאולה וכל .. .ולתפאדתה
 באוד והמאידה המושלמת הדין מדת עפ"י שדי שבמלכות העולםותיקון
 לבא ולעתיד העולם. וחולשת ההשגה קוצד בגלל שנגנז הדאשוןחגדול
 תלו על יועמד יעקב אלקי כשבית הראשונה, המחשבה כפי הכליתוקן
 וה~. ה',בהד

 כל של כחו וכל אחד, מסגנון מתנבאים אינם נביאים שניואף
 נעדי אט וכמה כמה אחת ועל לו, המיוחד ה*אקות בגילוי הוא ואחדאחד
 הגילוי- את ולגלות להתעלות להתפתח שנזכה להתאמץ צדיכים ישדאלבני

 ה' חלקי י ולקיים לומד מאתנו וווחד אחד לטל והמיוחד המיועדהאלקי
 אכ"ד. נפשי,אמדה



 "יחדיו"מאמר

 ערך הבנת את האדם לו שירכיש הוא נכבד ומאד מוסרייסוד
 יתגדר ולא יתנזר שלא במפעליו, יסתייג שלא בעבודוע ההשתתפותוכשרון
 לעבודה חבר חבר" לך "וקנה חדל הורופ ביותר. העיל~רים אפילובהישגיו
 ושיתוף הסבלפת במדת יתרגל חברו עם צוותא ומתוך להשתלמותחבר
 לרעך "ואהבת בתורה גדול לכלל השביל ומכאן הזולת, הבנת מתוךפעולה
כמוך".

 ומעלות כשרונות מיני בכל ומעוטר מוכתר האדם כשיהי' אפילוכי
 ערך והכרת כחלק" "חלק מדת את ההשתתפות מדת את הוא וחסרטובות
 ולתועלת לברכה לו תהיינה לא שבסוף די לא מעלותיו כל הרי -זולתו
 האנושי. כלל ולכל לו מרה ונעשות מתהפכות שעודאלא

 וליכותם לטובתם עולמות וליצור ולנטוע לבפת יצליח שהאדםויש
 המפעלים הגברת לשם אליו, להתלוות וירצה שהוא מי וכשיבוא הרביםשל
 נפש והסיפוק הכבוד הנאת חלק לדרוש גם הלז יבוא שמא הוא חוששאזי

 נעדר - האדם את להפוך עלול כזה וחשד השש שניהם. ע"ששייקרא
 במעט עינו צרה ומקלקל, מזיק וסותר מחריב ליצור ההשתתפותכשרון
 יבנה ושותפות תמיכה יד לו הפתן שחבירו לו ונדמה חבירו שלהכבוד

 יקרא שמא הה! וחרד ירא כי נפשו את אוכלת והחשד הקנאהמחורבפ.
 את לסתור כבר מוטב כך ומשום לו, ויבולע חבירו שם על המפעלכל
 מוסריותו תישקל ובאת האדם, יבחן ובזאת חייו. כל עמל עליו הבניןכל
 כשרואה אף הכלל לטובת עבודתו להמשיך הוא 2כת אם מפעלו, כלשל

 יירשם שהכל חרד ה!ינו בו מתקש ואיפ למעשיו שותף נעשהשמישהו
 ואינו מסתייג אינו האמתית הנצחיות הבנת בעל כי חברו, שללזכותו
 הולכים החיוביים שמפעליו במדה להיפך, הרוחניות, ביצירותיומתגאת
 שות- חברים לעשותם האדם בני את ומקרבים ומתרחבים הולכיםומקיפים
 לרצון ויותר יותר מתקרב הוא בזה הרי ה' מסוד יחדיו ולהמתיקםפים
 מוסריותו. ניכרת האדם של ועפתפתו התבטלותו ובמדתה'.

קסח



קטפ 1 * ד ח*

 שני המשבן כשנעשה מוצא אתה חנינא בר חיש ר' בשם לויא*ר
 של שבטו בצלאל, - יהודה של שבטו במלאבתן, שותפים היושבטים

 דן מבטת אלמנה אשח ביהמ*ק במלאכת 131 אחיסמך. בן אהליאב -דן
 י*ג(. ב' ב' דה"י וברשאי והילקוט המדרש )עב*ל ידודה למטח דוד בןושלמה

 ומבתנים נאמנים לבם במה על השבטים את לנסות הקב*הרצה
 בהש- בעבודתו שיצטיץ מי  שבל ומובן במלאכתן שותפים שיהיו אםלשיש
 יותר ית5רסם לא שמו מ*מ חבריו על יתרון באתה ולפאר לשפרתדלותו
 בחלק. חלק שניהם שם על יקרא והבל חבריו,משל

 שמו על ייקרא הבל 3אילו להתאמץ האדם צריך העבודה בשעתובבן
 סוף בי לשמח צריך הוא מפעליו את ויגבירו שותפים לו תדקקוואם
 והבן. הקב*ה, של לשמו הואהכל

 ימהש"והארורים - הנאצים ע"י השם קדוש על שנהרג הגה*צ ממורטושמעתי
 אהלשב "ואחו* עטשה*ב - הי"ד יצ"ל יעלמאנס ר"א -

 הלשמה מדת את .היחדיף מדת את לנסות רצה שהקב*ה אחיסמךיבן
 של מעלתו פרסום את שמיעט אהליאב אחד עוד אתו שהשתתף במהשלו

בצלאלל

 מבטת אלמנה אשה בן לשלמה והתלתח שותף המקדש במלאכתובן
 המכענת ההדדית וההשלמה ההשתתפות במדת השנים שנבחט תוחרידן

 שניהם. שם על נקרא והבנין יבו - הקב"ה שללשמו

2ע

 אפסי *יחדיף ינגח עמים בהם קרניו ראם וקרני לו הדר שורובבור
 שאף שוכני-סנח של שורו בכור יוסף *וזעא י י*ל הספורט פ" ובו',ארץ
 במעלה אחריו הנה ארי', וארא שמו, על ונקראת ליהודה שהמלכות פיעל
 בבהמות ארי', בחיות מלך ףלי במאמרם הארי, אחר השור במו יוסףיהי'
 יהודה של שבטו אחר כשבטים ראשון יוסף של שבטו הי' וביהשור,

 הוא מלכות "וד לו שאין אעפ"י לו" "הדר רתת, אפרים בדברבמאמרם
 ויאבד ינגח המולך השבט עם "יחדיו" ינגח עמים בהם ומעלה, להדרראוי
 בכתף ועפו יכרתו יהודה וצוררי אפרים קנאת וסרה כאמרו רביםעמים

 דץ2 עב"ל קדם"? בני את יבתו "יחדיו* ימהפלשתים



 יחחייםחפרעקע
 והנבשלים הנחשלים כל את ויעורר יחייב הצדיק יוסף שלשבטו

 של לשבט לעזרה לבא ה"יהדיו" במדת ועטה השתתפות של זובמדה
 בכל יהודה לשבט יתייחס הנצהון וכבד המ~ות גדולת שכל ואףיהודש
 וביסוסה כבודח לשם השבטים כל את ומלעורר מלפעול ימנע לאזאת
 יהודה. מלטתשל

 וסרה הנביאי כנבואת היפים", ה"אהרית של ותכלית סודהוזהו
 ותגרה קנאה פיני כל ותסתלק שתוסד הייט יהודה וצוררי אפריםקנאת

 הכבוד תאוות אש את פלבותיהם יפוגו כלם ולפיזור, לגלותהטרפים
 "יחדיוש. של העניז וזוע ליהודדנ והרשי' המיועדת המ~ות מסביבויתרכזו

 אברהם *יחדיושי שניהם וילכו הפסוק על ז"ל רש"י שהרגישוכמו
 שלא כיצהק ושמהה ברצון הולך הי' בט את לשהט שהולך ידעשהי'
 לפטדה הדעות והתאימו שנשתוו "יהדיוש, עניז וזהו בדבר". מרגישהי'
 כל ונבערים כלים מפילא כזו קודש ובאש ומשתפת, מטהרת מטרהאהת,

 פתבטלים וכלם ואדם, אדם שבכל הטבעית ה"אנוכיות" של הכסוהיםהקוצים
 עוד. אין שמבלעדיו והאהרון הראשון ב"אנכי"ומתייתדים

 )כ"ז ברטת במס' גפליאל רבן עיניט לנגד ויתרומם יגדלומה
 י עזרי' בן אלעזד לד' ופיטהו מנשיאותו שהעבידוהו אהר ע"א( וכ"הע"ב
 עיי"ש וכו', אהת שעה אפילו המדרש מבית עצמו מנע לא גמליאל רבןואף
 כפופים שחכל והשסק הטזר המנהיג, הנשיוג מבחיל! וזה הסיפוד.כל
 בנין כל את וסותר פקופו את תופש הברו את רואה מגדולתו, שטרדלו,

 לשבת צריך הי' שלכאודה חנשיא והוא משנש פהליף ושיטתו,סדריו
 בסמטתו ומהזק החדש, להנשיא כחו בכל ועוזר תומך ונעלב, דומםבדד
 המצוה בעצמך, הגע מביהמ"ד. אהת* "שעה אפילו עצמו את מונעואיט
 קנאה שפץ ואין וכר תלמיד נעשה המודה ועושה, מצווה נעשההמנצה
 בהטי- מתאחדים להיפך, החדש, הנשיא של כסאו תהת התידה ואיזותהרות

 ליפוד וזהו ישראל. בית של לביסוסו אחד שכם טטים היהדיו" אהתבה
 נעלה. ומאד ורם-הערך, נפלאמוסרי

 ופי' קלס. )תהלים "יחד" גם אהים שבת נעים ומה טוב מההנה
 ובכריתות ע"א יב הוריות במס' ועי' ואהרן. משה על בכאן שהמרומזהדל



קעא ו י ד חי

 ריבוי ~ה גם *יחר"1 מאי .גם" מאי כאן לרקדק יש ולפענ"ר ע"א.ה'
 ואחים יש כי החברה. ויי שסחי כל על והמשתרע המתפשט "גםהו1נ

 האלקי המשורר בדברי והמכוון *יחד", אין אבל חיצונית בידידותיושבים
 קנאה בלי יחר שלם, בלב ,יחד בעבודה יחד "ביחד4, הה שהכל הואכאן
 אהרן ~קן על משה של בלבו שהה מה ומאחדת משותפת בהרגשהיחד
 משח הה ועדאז וכו'ו ב~קט לאהרן תלויות היו מרגליות טפי שניכמי
 ועדיק וט' ואמרה ב"ק יצתח המשחה, בשמן מעלתי ושלום חס אמררואג
 עכ"ל וכף, מעלתי אני אבל מעל לא משח שמא אמר דואג אהרןהי'

הגמרא.

 וברג- אחת ובכוונה אחד בקצב לבותיהם תאי הלמו כמה מ~הרואים
 *יחדיו4. של השלמהשות

 בהנהגתו *יחדיו4 של המררגח מעלת רום כאן מתבלטתובעיקר
 % אהרן, על הלא מוטלת היתה הקשח המעשית העבודה כל אהרן.של

 בעבו- והן למצרים, אחיו משה עם בלכחן ממצרים בנ"י יציאתבהשתדלות
 ולא למשה. ניתנה והילת-הכבוד הפרסום כל מ*מ וכף הפנימיותדות
 "ויעש יו*ר. של בקוצו אף במלאכתו ח*ו התרשל ולא מתפקידו אהרןגרע
 וזוחי ובשלימות, בשמחח עושח שהי' . . . )בהעלותך( שינה שלא מלמרכן

 *יחריו4. מרת שלהגדלות

 הם אשר ותומים לאורים ~כה רביט במשה אהרן קינא שלאובזכות
 חוזרים אינם ותומים ואורים חוזרת נבואה כי נבואה, משל גבוההבמררגה
 )יוטשפי חוזר שאיט"כמשפט"

די

 קתה ונאמר ל*א( )ירמ" *יחריו* ו~קנים בחהרים במחול בתולה תשמחאן
 עו- אם כי בחברו, אחד יקטמ ולא ש*ש יקדשו שהכל הימים אחרית שלהאושר
 והכבור השם ואף *יחדיו*, במל41כת-שמים. לו שייחדו המיוחדת מלאכתושה

 הימים. באחרית רק שיהי' השלמות תכלית יהה וזה לאחריתייחס
 מוצטו ה11לקי המשורר ל"ד(, )תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה'גרלו

 עבורת ותשוקת בהרגשה עמו שישתוו וההמונים השרים לכל וקוראכרון
 מתייחסת שהמלוכה ואף *יחריו*. ולנשאו לרוממו ש"ש לקדש בכדיהבורא



 1החייםח5דעקעב

 כאילי המלוכה של ד~משותפת התועלת למען להתאמץ צריך אחד כלליחיד,

 של בלבו ואיל און יוצקת הלחדיו' הרגשת והמולך. המושל בעצמוהוא

 מגמת וזוהי אהה על רק מתחחסת המלוכה שכבוד אף וו!חד אחדכל

 לבג העתידה שדימלכות

 - )דברים ישראל שבטי יחד עם רזמ2י בההאסף מלך בישורוןויהי
 וימליכו להאספו' והשקפיש מעמד מדריטש הבדל ללא "יחדיו"ברכו(,

 ה~ושר זהו הימים. לאחרית ברכה וזוהי עולם, של מלכו המלך אתעליהם

 - ונשגבות רבות והתלבטויות מהפכות חבלי אחרי שרק האמתיהאמשי
 אליו.טכה

 ז*ל, הסיפורמ זה על ופי' אשר* מבנים "ברוך נאמר אשרועל

 תהי' עשיר כל על אמנם כי העמים שאר מכל ברוך יהי' בוה אשרהנת

 יהי' אמנם כי אשר של לשבטו יקרה וההפך מה בצד ושנשתם אחיוקנאת

 %כ"*. אחיורצוי
 בהבנת ושדם הוא ידיעה ומשולל %דר כמה ונעלם, מכוסה חסרוכמה

 הנוקין פרק גטין במס' מצימ שמה! ש*יחדיו" זו מדה של ושגבהעמקה

 וכו', גמורים צדיקים והיו החורבן בעת שחרבה מצרים של סכניא כפרעל

 משום ותירצו איענשו, מ*ט האי כולי צדיקים שהיו מאחר וכי בגמראופריך

 2הבי' כל בה וגילו ירושלים את שמחו דכתיב ירושלים", על איאבלי.דלא

 איאבל דלא ז"ל, המהרש"א ופירש עלי/ המהאבלים כל משוש בהשישו

 דברים בכמה עיירות שאר על ידם ירושלים אנשי שהיו לפי ירושליםעל

 נצטע- ולא 2תם שונאים היו ע"כ רבתי באיכה כדאיהא לרגל ובעלייתםבחכמה
 כל בח וגילו בקיומה כשהיא ירושלים את שמחו ודש ירושלים, מפלת עלרו

 עכ'3 וק"ל, אותטש, ששונאים כאותן ולא וכר,אוהב"

 ומי האמשית! האש ח~ים בתשיפת בגילוי ונפלאים טראיםדברים
 עלי' בני אף ! השלהבת חאול בארזים אף כי היצר, מצפוני תעלולי עליעמד

 *יחדיוק מדת בהעדר נתפשים ביותרמקודשים

 המעלה מבני בהתרחקות להיות יכולה בה' האמותית הדביקתואין

 ולעמל לעיין מוסר בעל כל אף ווויב צריך זה ועל בהתקרבותמ אלאהדומים

 ומבה . . . היטב הדק היטב הדך עצמו אתולכתש



 שני" "מושכל ראשון" "מחשכלמאמר

 רבי שאלני עבדים. מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה'אנכי
 הוצאתיך אשר אלקיך ה' אנכי הזכיר למה כבוד, מטחתו הלוייהודה

 היתה וזאת עשיתיך, ואני וארץ שמים שעשיתי אמר ולא מצריםמארץ
 ומדרכי וט' בלבם באמונתם שוות בנ"א מעלות אין כי דע אליויתשובתי
 אנכי הא' בדבור הזכיר הנכבד השם והנה וט', השם את המשכיל ידעהשם
 יספיק והנה וכו', מופלא חכם שהוא מי רק להבין יוכל לא וזה אלקיך91

 מחמשת קרוב היום וארץ השמים עשחת כי ה', אנבי דבור גוי בכללמשכיל
 שיבין "הוצאתיך" אשר והוסיף וכר, בזה מודים לבדם וישראל שנהאלפי

 יתרס. בפ' עזרא האבן )עכיל "משכיל" ושאיט"המשכיל"
 אחת שפעם זצ"ל, סשל4ייציק הים ר' הצדיק חגאון עלמספרים

 לא אשר אחד בענין לפניהם ואמר העולם אומות מחכמי אחד אצלוטתארח
 י אומר הכתוב הרי י ענה ע"ז אח"כ תלמידיו וכששאלוהו חפשט אמיתת לפיהי'
 עומק לקבל מוכשרים שאינם ד~ינו ידעום, בל ומשפטים גוי לכל כן עשהל8

 המושגים עומק מלקבל וקצר רופס מוחם כי והחכמה התורה טעמיאמיתות
 מאד ופשוטה קצרה שדעתם כאלה ישנם ישראל בעם אף ואכןהעליונים,
 בר אינע ומסבה המעולה, ישראל בן באור ולהתטצץ להזדהר עלולהואינה
 האשש וכן לעדות, שפסול הגדיל שלא עד קטן כעין ענינים, בכמהסמכא
 עם נשים שבת, במס' וכמ"ש ומד"ר( פסחים )ירושלמי הוראה בנישאינן
 ע"ב4 פ' )קידושין קלות דעתן נשים ס"בן )שבת עצמןבפני

 והרכב במבנה גם והקלושים, המפגרים האנשים מטפוסיואלה
 תלויות וההשגות השכל ודרגת המעולים מאלה הם שונים החומריתבריאותם

 י סוטה אצל שמצינו כמו שלהם. הטבעית התולדה בטיב פעמים וכמהכמה
 לייגעה כדי ידה על וטהנה מצרית כפיפה בתוך מנחתה את מביאהיה

 למה וכ"כ אליעזר רבי משום אומר חען אבא תניא ובגמרא פ.ב( א')משנה
 ידה על נתונה היתה שהרי י שם ובתוספות בה, שתחזור כדי לייגעחכדי
 שחולשת אט רואים חרי שם4 )עכ"ל ותודח, שתחזור כדי הסדר כל גמרעד

קעג



 1חחייםחםדעקעד
 של דוגמה הדי )עכ"". סדיס וכן דחמני ואיט בנים גידול צעד כבדששכח מפני זקן שם ,ופירש"י בנים לו שאין ומי וסדיס זקן בסנהדדיןמושיבין אין לו, סנהדדין בגמ' וכן הדעת. את גם מכניעות והן יש והטדדההטף
 בתכונת דדטת שישנן מזה ומובן והתבונה. הדעת כח את המקהה גופניפיגוד
 בלשון לפעמים מדבדת התודה ואף דאשון מושכל הוא שמושכלם וישהדעת.
 אתה מה ולט בקש דחית *אותו ! בש"ס מקומות בכמה גם וכן שה. אדםבני

 והחודד החד למבטם שווה אינה העם פשוטי של והבנתו שמבטו נמצאאומד".
 עם גם תיכון מצדים, מארץ הוצאתיך אשד הא"ע וכמ"ש העליון. האדםשל

 ודעה. אמונה לו להודות משכיללשאינו

ב.

 מיתתו הכתוב הקדים ולמה ז"לי פירש"י תדח, שם וימת נח,בפ'
 קיים לא ויאמדו לכל מפודסם הדבד יהא שלא אבדהם של ליציאתו תרחשל

 )עכ"". מת הכתוב קדאו לפיכך לו והלך זקן שהניחו אביו כבוד אתאבדהם
 שם אבדהם שהיה עיוד "מבלי שידאה כדי זה של דדשו לכך דל,ובדמב"ן

 )עכ"".עמו
 מעיין שהבלתי הוא ככה ואכן ולהשתומפי להתפעל ממש זהוהלא

 שבשבילו בחיים, שניה מדדגה כבעל ונעדך נשפט הוא להתבונן מוכשדושאינו
 אחדת. בדדך הענינים כלמסודדים

 מה דק משיג, הוא ראשון מושכל דדך ודק והלאה. ממנו העניניםעומק
 עמקות שום סובל איט לו, מותפס זה בחושיו וממשש דואה שומעשהוא

 שלמעלונ במה ולהסתכל לדאותוהתעלות

 לא בכל והמשגחת העולם בכל השליטה האלוקות על להעמידוובכדי
 זהו והתקדש. דאה כזה לו לומד וארץ שמים בדיאת על החכמה לותועיל
 זח את וללבו לעיניו הקדוב נסים מעשה אחד פדט דק מבינתו. נשגבענין
 לומד. הו(! בלבד ומזה מביןהו(ו

 "וישא" עשה, פעולות שתי ואחז"לי וידא, עיניו את אבדהםוישא
 הדבדים ודאיית האמת, וחיפוש הדעת תשוקת מתוך  הופיפיט נשיאת"וידא"
 מושכל, אחד מושכל ולהשכיל להבין וביגיעה בטונה ומהותכ4 לתוכםלתוך
 לחמוד". .הדומה בבחינת שהיו מלויו דאוים היה שלאלמה



קעה שני מחשכל ראשוןמהטכל

 -עע את זה בראשית מעשה בחלק בהר, דאה אבינו אברהםהוא
אחרי והסתכלות רשייה אחרי ראייה ראה הוא בו. הקשור הנצחיהאור

 כי ראו. לא והם הבריאה. כל פני על המרחפת האלוקים הרוח אתהסתכלות
 המשכיל לפני מופיעה שונים ובמושכלות שונות בדמויות הבריאה, אותהאכן

 משכיל.ושאיט

ג.

 שהיו הלשכות כל תני א'י הלכה א' פרק יומא בירושלמימצינו
 גדול לכהן דירה שהיא פרהדרין מלשכת חוץ המזתה מן פטורות היובקודש
 קרבן בעל ופי' עליה. גזרו גזירה היא אף יהודה א"ר בשנה, ימיםשבעת
 היה לא הדין מן אבל האסורים" בבית "חבוש גדול כהן יאמרו שלא יהעדה
 בע"כ דירה לד"י דס"ל משהי ובפני )ע"כ(. קבע, דירת שאינה במזוזהוויב
 האסורים" בבית הבוש גדול "כהן יאמרו שמא גזידה משום אלא דידה שמףולאו
 )עכ"ל(. מזוזה, לו שאיןהו(ו

 השכל בין מה ולהבחין לראות בהיר, אור לנו שופך הנ"להמאמר
 ובלהות- לדמיועת נתון שכלו העולם המון לבין האמיתי והמשכיל הצופהשל
 ראיף. של לאמיתה לראותו אף דבד ולהבין - להעריך ביכלתו וואןכזב

 בעבודתו והזדככותו זהרו, קדושתו, בדרגת גדול כהן י בעצמךהגע
 ונזר ומשמש עומד היה מעלה של כשר הלא 1 קדשים בקדשי ולפניםלפני

 עליו וצופים אחריו עוקבים הנאספים ה' עם המוני קהל וכל עליו1הקודש
 ועבודתו שירותו עעם - מזיו תוכם אל וסופגים ומקבלים קודשבחרדת
 של נחלי-עדנים הוי-הנצהוים, עעם מעין זו בשעה הם טועמיםבקודש.
 טתשב כל ובעיני זכים. כמעינות בקרבם ומפכים מחלחלים התשובההרהורי
 המקשרים הנעימים בחבלי והמחזיק והקדושה, הטהרה לסמל גדול הכהןהיה
 וחביבם העם סטלת ונאמנה נבחרה אישיות ושת שבשמים. לאביהם ישדאלאת

 בירושלים המקדש במקום ישראל שבארץ ביותר המקודש במקוםמשרת
 ובירושלמי חגיגה במס' כמ"ש הטהרות, על היו נאמנים עמי-הארץ אפ"בה
 יחדיו לה שחוברה כעיר הבנוף ידושלים לוי בן יהושע א"ר ו'. הלכהפ"ג
 התרומה(, ועל הטהרות על )נאמנים לחברים ישראל כל עושה שהיהעיר
 ועוד לרגל(, עליה בשעת ))היינו שבטים שעלו בשעה ובלבד זעיראא"ר



 1ההייםהםרעקעו

 יושבי' כל את המזכרת ידושלים קדחצת ע"ד מצינו בש"ס מקומותבכמה
 המקודש במקום אף ! העם פשוטי של מדתן ודאה בא ועכשיו בכלל. ע"האף

 ועובי יש ביותד, המקודשת בשעה ביותד, המקודשת באישיותביותר,
 קכה"ג י לומד כזו וכסלות טפשות יהגה המעודפל ושכלם והבנתםמחשבתם

 האסודים'. בבית הואחבוש

 האור מקום את והטגיהם. מוחם קטטת הוא ומדהים מבהילוהלא
 אכן האסודים. בית בשם לכטת בבעדותם יהיט כולו העולם לכלהמאיד
 בעלי בעם הנכעדים על האמיתי החכם יתרוןן כן החושך מן המצדכיתרון
 והבן. הדאשון,המושכל

 להלביש וצוה מ"ה, פדק שלישי חלק מו"נ בס' ז*ל הדמב"ם כתבוכן
 ולתפארת לכבוד קודש בגדי וסובים יפים ומלבושים נאים בגדיםהכהנים
 בכהנים פוסלים ג"כ הכעודים אלא לבד מום בעל ולא מום בעל ישמשושלא
 בצודתו אדם יגדל לא שההמון ומפני המצוה זאת בתלמוד שהתבאדכמו

 עכ"ל. בגדיו, ויופי איבדיו בשלימות אלאהאמיתית

 השכלית, הנפש שהיא האמיתית בצודתו אדם יגדל לא טוב י שםובפ"
 גדול, שלימות שהחו ההמון יחשבו זה בגדיו, יופי עם איבדיו בשלימותאבל

 נדמו. כבהמות נמשל ילין בל ביקד אדם הנאמדהיפך

 בלבושו הדוד שדהשין השוטים קי"ב, בהעלותך פ' הק' בזוהד איתאוכן

 חכם אם הבגדים שתחת מה מסתכל החכם אבל יותר להסתכל דוציםאינן

 וכף. חכם אם הבגדים שתחת מה מסתכל החכם אבל יותד להסתכל דוציםאיע

 אחיו את הרג קין שאמד עשו על ו'( ע"ה פ' וישלח )מד"ד חדל אמדווכן
 בן למך ע*י נהדג לבסוף וגם ונד נע להיות בגלות נענש שקין הי' ידועהלא
 אחד ומיד תיכף קין נהדג שלא שכיון בוודאי אלא ז"ל, ברש"י כמבהשדבנו
 ולדאות להתבונן עין ומעלים לעונש לו נחשב איט הדי הדציחה, ומעשהחטא
 העונש.גמול

 ושנים שבעים שכנס המלך בתלמי מעשה ט. דף מגילהובמס'
 אחת. לדעה כולן והסכימו ואחד אחד כל בלב עצה הקב"ה נתן וכו',זקנים
 י ז"ל ופידש"י אדם, בני נושא על וידכיבם ובניו אשתו את משה ויקחוכמ"ש
 )עכ-ל(. וגמל סוס לו היה לא דבכם משה יאמד שלא גמלדמשמע



קעז שני מחצפל ראשוןמחצפל

 הבנת את ולחפש לרדת א*ל וחביט השכילו כמה לשפט אפשדמזה
 היח ההמור על וידכיבם כמפורש כותבים היה שאם נשגבים. בענינים"העולם"
 גדלותו לדידם כי ותודתו. משה של כבודו גדול וקיפוח הפסד מזהיוצא
 המרכיב רבט ומשח החיצונית והופעתו עשרו מדת לפי נמדדת האדםשל
 לחכמיהם ביחם אף וזה מנהיג להיות לדבדיהם ייתכן לא החמור על ב"באת

 המח יהלכוו ראשוו במושכל כי חכמח. ומבקשי תורה דורשיולמלכיהם
 . . . חכמיהם וכל ושריהםמלכיהם

ד4

 אף פטור במטח החי את וכו', אוכליז המוציא משנה צ'נ שבתובמם
 א"ל בכפות, נהן ר' מודה אר"י ובגמרא וויב, במטה המת את המטה,על
 ז'ל, )פירשקי דמי, דכפיתו דכמאן פרסאי הני והא לאבא מתנה בר אדארב

 ואמר הארץ( על מהצג מעונגין עצמן הם וגם רחבים בבגדים מעוטפיםשרוכבים
 להו דנקט הוא רואא רמת התם אחד דבר אמדו נהן ור' בתידא בןר"י

 . עכ"ל בכרעיה, פרסי תלתא ורהיט עילויח מלכא דרתח פדדשכאדההו(ו
 וגבול סיג בלי עוהץ בתעטטת והמתענגים המתעדנים אלה י הו(ווהמובן

 מינח נפקא ומאי דמי(4 וככפותים הסכנה בעת אף מזה לפרוש להםא"א
 עליהם ששמים והשלשלאות הכבלים אם 1 אותם והכופת המקשר הוצמי

 מתוך עצמו את כובל שהאדם הרע היצר שכבלי או הסוהר, בית שרמטעם
 שאין הרצון, ורכרוך רפרוף מתוך תעטטת, תאב לב ושרירות דישולפיטק
 ועבד הו(ג חירות משולל כזה אדם  השווהי הצד במיצר. לו לעמוד כחלו

 חי הנ"ל שהאדם נדמה עינים למראח השכזבותיו, הזמן ותהפוכות הואכפות
 חאמת ברם יטונ יחפץ אשר ולכל מים - רחבת במדינה חפשיומתהלך
 בתא ומסורג מסויג בפרישות חי והאדם ויש הזה. חאדם הוא שכפותהיא
 והתחתונים העלטנים העולמות כל מרחבי חובקות וזדעותיו ד' על ד'של

 והבן. לי", הרחבת "בצר המלך דוד וכמש*כ סוף. - האין אפקי בכל הואושליט

 ואומרים דל, ובא"ע ז"ל הרמב"ן פי' דרור מר עה*פ תשא כיבפ'
 ז*ל, הרמב"ן והמשך ז"ל( )עכ"ל הצבי בגרון נעשה הו(ו כי אותוהמביאים

 והתערובות. הזיוף מן חפשי שיהיה דרור וקראתם מלשון דרורופירושי
 ההה4 הצבי מן שיוקח לומר חפשי להיותו הכתוב שהצריך נאמדואולי



 1חחייםחםרעקעח
 ילכר כאשר כי כרצונו והמתענג הבושם ערוגות בין מתהלד חפשיבהיותו
 דבר וזה מבושם ואיננו מעט אם כי מור יעשה לא אדם ברשותויעמוד
 ד". הרמב"ן ~כ"לברור

 בני במאסר בהולכדה הזאת הקלה בחיה ומה וחומר קל רבריםוהלא
 העדר וצער הזה, הטוב המור ברכת את בגרונה ליצר כחה ייפסקאדם

 חולשת ביון בהילכדו האדם עאכו"כ לנכאים, ררורה ומור ק~ה יהפךהחופש
 ליהטת הכח הימט שיינטל בוודאי ועונג תאוות - ואסיר ככפות והואהרצון
 והחרודנ הדרור אור של שמים, לחפצי הרצץ של השמימי הבושםמאותו
 "בן-חורין". התואר את לאדם המקנה היא שרק התורהחרות

 דרור בצפור הכא הו2א רב בר רבה אמר ע"ב, ק"ו שבתובמס'
 דרור צפור נקרא למה ישמעאל, ר' רחגא מרות, מקבלת שאינהעסקינן
 עכ"ל. כבשדה, בבית שררהמפני

 ררור וכו' לה קן וררור בית מצאה צפור גם עה"פ ז"ל, הא"ע פי'וכן
 חפשי וואינו זמן כל לנגן מנהגו שאין בעבור כן נקרא אולי מנט' עוףשם
 מכל. חת אינו בה' הבוטח הארם בתהלים(. )עכ"ל בספרר, ירוע העוףוזה

 אפילו הוא דד האמיתיחם בחכמה והחכם היר"ש האדם הוא דרורוכצפור
 מחשבתו חי. - לקל ושירו שיחו ושופך מנגן והוא בשדה אפילו קטןבבית
 יר שום ואין הרקיעים שבעת בכל ככרוב ררה והיא וחפשית דרוריתפטיה
 ! הטבע מן למעלה והוא בה. שולטת הגשמיים החיים שלגסה

ה.

 שלכם החדשים יהיו ואילך מכאן חדשים ראש לכם הזההחודש
 הוא אבל שלכם ימיכם היו לא השיעבוד בימי אבל כרצו2בם בהםלעשות
 דל(. הספורנו )עכ"ל ורצונם אחריםלעבודת

 משועבדים הויו וכל שלו וואינם האדם של בהויו ושנים תקופות ישנןאמנם
 ובנשמתו. בו אשר בכל ומושלים רודים זרים בעלים ועיני לאחריםוכפופים
 לזאת אי עצמו. הוא גופו אלא לו מחוצה אחר לא הוא שהארוןויש

 החיצוני בברק להסתפק ולח ודעה השכלה להעמיק האדם וישתדל 2איתאמץ
 הממשיך אותו הכה"ג, על יביט ולא . . . ושובהו פניו על המטפחוהשסחי



קעט שני סחמכל ראשעסחמכל

 וכמה האסירים. בבית חבוש כעל - העולם כל על ואצילות אורות טלשפע
 היא דירה שאמנם ולהראות להוכיח לשכתו על מזוזה לעשות שתיקנויפה

 המחשבה את ולעורר להדריך באה היא המזוזה וכידוע הגדול, הכהן שלדירתו
 היא שמחובתו לחדר ממפתן בעברו ושדם את לאלף ההבנה,לרוממות
 כמ"ש ושעל. צעד כל על המלוונו באלקות והבן והשכל וחקר דרשלהעמיק
 שהיא מפני מזוזה במצות להיזהר אדם חייב י הי"ג פ"ו מזוזה בה' דלהרמב"ם
 הקב"ה של שמו השם בייחוד יפגע ויצא שיכנס זמן וכל תמיד הכלחובת
 העומד דבר שאין וידע הזמן בהבלי ושגיוטתיו סהצטע ויערו אהבתוויזכור
 עב"ל. העולמים, צור ידיעת אלא עולמים ולעולמילעולם

 הרי המ~זה על ידו ושם הקטן לחדרו בהיכנסו האמיתי הת"חכי
 חלוטתיו הם שקופים ואטומים המלך של לפלטינו כהיכנסו עצמו אתמרגיש
 הפרהדרין בלשכת וככהן בהתחתונים. דירה לה עושה השכינה בו החדר,של

 ומה ה/ שמי ובמרחבי הרוחנית ולהתעלותו להנאתו בה הואמטייל
 זיוף שוא תעטגות על והבהול והרדוף הסואן התבל המון כל ישווה ומהערך
 שכינתחג בהדי בחינגא מכריל בה קטנה דירה אותה לעומתומדיח

 מלהשכיל יפסוק לא והווו ראשון, מושכל של אחת רא" רואיםאלה
 צמאוט. חי - קל בצמאון כי בחילה ואין עיפות ואיןולהעמיק

 וף תרומת את לתת השקל ממחצת ימעיט לא והדל ירבה לאהעשיר
 להאבן ובפ" עכ"ל. הוא" נפש כופר "כי י ז"ל הא"ע פי נפשותיכם. על~פר
 לבולם כי לעשיר עמ בין יתרון אין נפש כופר שהוא אחר י שמעזרא
 בזה מדוע ששואלים ויש דל. לפני שוע ניכר לא הנפש וענין אחת.נפש

 התו שהעושר להודיע והתשובוה ימעיט. לא והדל ירבה לא העשירהמצוה
 העני כמו אם כי הקב"ה לפני חשוב איט העשיר וכי מדומהענין
 בעשיר הקב"ה לפני הוא חשוב בי עניו בעבור לדאוג לו איןוהעני
עכ"3

 ובימפיה, הנפש זהרי לגבי הוא כאפס המדומה והעושר הששר כלהרי
 בעולם לתפקידיו חיע חובת את האדם ימלא אות" וידוע ב"השכלורק

 והבן. האדם, כלוזה הזד~



 אבדת". "דרך אבדת""זכדת

 לאלפים חסד טצר הזכיר "ולא י וזהשל דל הרמבשן פ' י"ד פ' שלחב8'
 הזאת בתפלה הזכיר ולא עכשיו משה התפלל האבות בזכות לאכי
 ומהם להאבות נתנה שהארץ בעבוד והטעם כלל. וליעקב ליצחקלאברהם
 האבות אשד שלהם במתנה חפצים היו ולא באבותם מורדים והםירשוה
 הזאת הארץ כל בך לחם נשבעת אטד יאמדו והאיך מאד בה בוחריםהיו
 ז"ל. עכ"ל וט', זו במתנה אפשר אי אומרים והם לזדעכםאתן

 הרשמית שוהכות הדבד ויציב אמת אמנם הוא בנ"להרעיון
 הירושוע את וליטול לדרש הכח את לו ומקנה היורש על מגינההחוקית
 זכות הרו הענין של לעמקו אבל המורשים, שהשאירו החומרי הרכושאת
 מורישו. אל הרוחני במובן קשוד באמת הוא היורש עם מותנית מלכתחלהזו
 אלה של והמנמות התשוקות המחשבות, המשך באישיותו הוא מהווהאם

 נר- אם כי ! הנשמה שר אם כי הקובע הוא הגופני הקשד ה~א !שקדמוהו
 שלמות הריהו שנסתלקו אבותיו של האור מכח ומאירה נדלקת האדםנשמת
 היורש זכות על לערעד אין שאז ובוחהאי אחד והמשך אחת וזכותאחת
 הקדושה טר ניצוץ את מכבה כאילו האדם אם אבל החומרי. הרכוש עלאף

 חי נקרא ולא בנפשו ומתחייב ומתרחק מתנתק הוא הר* מאבותיושנוחל
 1 מקושר הוא האיך כי הירושש זטת הימט ניטלת ומאליה לירווטה,הראוי

 על לחול כולה והידושה הברכה זכות ואין יורש הגולם ואין ~ד,בגלמו
 אבות שזכות י שבת במפ' וכמש"כ הרוחני. במובן מאשותיו המתרחקהאדם

 פסה רשעותם עם כי הרשעים. על זו תחון ולא דווקא, הצדיקים עלתחון

 מורישו של טיבם בעצם הרשע הוא בועט הלא כי והבן, זכותם. גםתמה
 מגשמיותם אף יהנה האיך קודמיו באוד הוא ממאפ ואם ! ? יידשםוהאיך
 חושך. יהיה ולהרשעים לצדיקים דק ישמש האור שלעשל חדליוכמ"ש

 אלא 1 לא לעשו הא יצחק, אבי ואלקי אבדהם אבי אלקי יעקבויאמד

 אלא לא1 לעשו הא יצחק אבי האלקי אברהם אבי אלקי יעקבוויאמר

 בוחד שאיט מי עליו, מתקחם אני כדבריהם והעושה במעשיהםהבוחר

 אהא ר' בשם הונא ר' עליו. מתקהם איט כמעשיהם עושה ואיטבדרכיהם

קפ



קפא אמות דרך אמותזכות

 ה' אמר כה לחזקי' ואומר לאחז מניח ? אחז לא לדוד קרוכ היה מיאמר
 מתקיים אני כמעשיהם והעחמה בדרכיהם הבוחר אלא אביך, דודאלקי
 עליו מתקיים איני כמעשיהם עושה ואינו בדדכיהם בוחר שאינועליו,
 ג'(. עו' וישלח פ' מד"ר)עכ"ל

 היורשים על רק מתייחס החבהות שמושג הנביאים ומן התורה מןהדי
 מדרך והמתרחקים אבותיהם של הרוחנית בדרך הממשיכיםהצאצאים
 והב4 האבות, זכות מהם פוקעתאבותיהם

 הקובע *כל י ה( )ברטת חךל שאמרו מה גם נבין זתומעין
 קביעת בין יש שייועת איזו לבאורה בעזרו". אברהם אלקי לתפלתומקום
 הרעיון אלא ההאשון, אביט אברהם של זכות ברכת לבין לתפלהמקום
 אביט אכרהם של לדרכו תפלותיו בסדור מתדמה שהאדם זה שבעניןהוא
 שחלת אברחם של החבד~ת זכות את ביותר ומבליט עליו, ממשיך בזההרי
 האדם והוח הראשון, חידשה שאברהם הרוחנית פעולתו בגלל כיותר,עליו
 ודו"ק. אכרהם, של יורשו להיקרא ראוי לתפלה מקוםהקובע

 בקווי, יסויין בקווי, עוהשב של תאותו בקוווי, הכל יצחק ר'אמר
 צ'ש. ויחי פ' מד*ר בקווי אבות זכות בקווי, השםקדושת

 לצוו צוו מעין חיבור, תשוקה, המשך, הוא קוה המלה שלמשמעותה
 הרי עליו ותגן לו תעמד האבות שזטת האדם הוא שואף אם הוינו לקוו,קוו
 לדוגמה, לו המשמש היים ואורח בדרככה דוחנית בהתחברות דק בקווי, רקזה

 האבות דרך את להבין הגיעו עד לקוו קוו ומחבר קשרים קושרשהאדם
 הברכות, ליו,טות רשעי נעשח הוא א ורק ואז וט', לפועל ומוציאבאמת,
 5עשי יגיעו *מתי לומר צריך שהאדם והצפיה התקווה הקוויומלבעדי
 וכלל. כלל בר-ירושה איט אבותי*למעשי

ב.

 וכו' האדם עור כבשרן שעורותיהן אלו ב'י ט' פ' בחוליןמשנה
 טעם ומה עכ'ל, האדם, מעור חוז טהוריז עבודה כדי בהן שהלך אושעיבדן
 ואמו אביו עורות אדם יעשה שמא מירה טמא שעיבדו האדם עודאמרו

 מברטטראן )ר*ע עליהן, ולישכב לישב למטהשטיחין



 1חחייםחםדעקפב

 של יכלתו וכושר אפשרותו הוא ממש היא ומאוימה מבהילהאכן
 שחדל כך כדי עד מוסדי חוש כל ונטילת ההשחתה תהום עד לרדתה(ודם
 המציאות את למטע בכדי שעובד, האדם עור על טומאה לגזור ~חוץמצאו

 ורתת פחד זיע, כל .ולע האב עוד על ושכיבה השתטחות שלהאפשדית
 מחוללו. אביו כבודמפני

 הרוחני במובן מתנתק שהאדם ברגע כי 1 כן ז שכזה דברהיתכן
 מוכן אמנם כלופ1 ואמז אב כיבוד לו מה אבותיו עם מההמשךוהנפשי
 ולהתפאר עליו להשתטח שטיח לעשותו בכדי אביו עור את לנצל אפילוהוא
 ורבושם וטובים, גדולים בן ! אנכי מי בן וראו הביטו , מבקריו בפניבו

 1 הם שלי ועורם טפםלרבות

 בה וממאס אביו מצד לו שבא מהאור האדם הוא מתרחק אםכי
 ליחס הכי אבל ולהתהדר. להתגדר בכדי מעודו שטיח לעשות גם הואעלול
 אבותז* "זכות נקדא למודישו היודש מטעם שכזה וגס נבזהשפג

 אם כי אבותיו בקדושת רק לא שכזה אדם הוא ומועיל פוגםכי
 מעשיו כל על עינים - וכסות למסוה אבותיו* ב.זכות הואמשתמש

 כל ועל להרשיע לו מותר הגדול* *יחוסו של שבעטיו וחושבהמקולקלים,
 אבות*. "הזכות תכסהפשעיו

 תניא בסנחדרין1 שאמרו עוזר בן חנניה השקר נביא אותו כמווהוא
 חנניה כטן אלע רצוט לעוברי חמה מעמיד שהקב"ה ושלום חס ר"עאמר
 ונתן והאי ז*ל ופיר,טו שקר. נביא ולבסוף אמת נביא שמתחילה עוזרבן
 כשיחזוד ולבסוף אהרת בנבואה אות לך יחי אמת, נביא בעודו אותלך

 שנתתי ומופת אות ע*י אני מוחזק שהרי עלי יסמך ע"ז לעבד ואמדלהדשיע
 )עב"ל(. כבהלך

 מרשיע כבר כשההש עכשיו הוא משתסהן הטוב העבד שבזכותהרי
 בקוט, למרודומתכוון

-  בחבריו ולהתקלס בו, לחפר קרדום עצמג להנאת 
 הוא שכעת יודע בעצמו שהוא אף אמת נביא כשהיה העבר עלבהסתמכו
 לשקר.מנבא

 כדי זכויותיו שטרי כל ממט ולהוציא ולהפילו לשמטו ההכרחומן
 מכדינתו ולפסלו ולהעבירו הכושר בשעת שהחתים בחתימתו יקלקלשלא
 הרעי ומן מום בעל הוא עכשיו אבל כהוט' בעבודה שימש שלשעבראף



קפג אבות ררך אבותובות

 במעט לאשתמש הוא מערים כי בו. יטעו שלא בכרי רראוט אתלגלות
 עכשיו. מפיץ שהוא והרע לנבלה וכסא בסיס ולעשותו בעבר שהיההטוב

נ

 אני', *רוצח י אומר לכבדו ורוצים שגלה דוצח ו רוצח ה'ברמב"ם
 להתר צריך נפשו, את ההש ויודע החטא ביוון ושוקע שנכשל הישר האישכי

 ברם  הדבד מצד בו טועים שרבים אף  שלעבר. זכויותיו שטרי כללמסור
 שכן ומכל ופשעיו. נגעיו את מצא לעת ולגלות לב גלוי להיות צריךהוא
 בהם, שבגר %וריו - חסר של בזכויותיו להשתמש ויתחצף חוכך יהיהשלא
והבן.

 ירועה כי נ*0 )פסחים הנהשת נחש שכתת חזק" על נאמר זהובכמן
 למשה. דף של ציוויו עפ"י שנעשה הנחושת נחש של ומטרתו תכליתוחוא

 נס בתוך בנס מדהטבתם את ישראל בני שירגילו היתה המבוקשתהתועלת
 את לרומם בבדי זח ואמצעי זו תרופה בו. בהסתכלם ה' אל לבםוישיבו
 להנאות וגורם ולמכשול לרועץ הבאים הרורות במשך הפכה ולרפאותה,הנפש

 זרות.והשקפות

 את לעשות הארם של מחשבתו היא הפכפכנית כמה ער בעצמךוהגע
 שמביא לדבר ובטחון,- לאמונא בו המביט לכל לעורר שמגמתו ה'רבר
 של שמו יזכר וזה בכלל. וכפירח חנס הכחשת של זרות מחשבותלירי
 מוצא שתחלת עצם ולכתת לבטל מצא לעת והעיז שההין על לטובהחזקיה
 וביטלו. שיברו לרע ונחפך נתגלגל וכשרק ולחסה לטובה היתהוהופעתו

 לאדם לו היו שבעבר זה יסוד על הרע ההווה את ולהקריש להצריק איןכי
 והבן. טובה, של ניצוצות אלו -אי

 זו זכות מ% וגם מלך להיות סירב הנצחון שאחר כתוב גרעוןעל
 הוגים שהם הבבוד רחשי את להביע ורצו בו הפצירו וכשהעם אחריו.מבניו
 לקבל סירב שוב שונאיהם, מירי ישראל ומציל מושיע הנערץ, הגבוראליו,
 הפרטית להנאתו והבזה מהשלל ליהטת רצה ולא כבור - הענקות מיניכל
 משקל השמלוע על שללו נזם יתן אחר וכל השלל, כל שיאספו ציווהאלא
 בעירו. והציט אפור גרעון מזה ועשה מאות, ושבע אלף הגיע הנזמיםכל



יי

 1חחייםחפדעקפד

 . תשועה על לזכרון להיות האפוד את עשה שגדעון שם מפרש ףלורש"י

 ה~ה הזהב כל היה חשוביהם שבנ~מי כבד חולם היה כמה לראותגדולה
 אף למכשול, נהפך אפוד אותו אחדים דודות שאחדי היה והפוףעכ"ל.

 והבן. שמים, לכבוד היהשבתחלתו
 שראשיתם השמה אישי של הפרטי במובן הן הדוגמאות, הןומרובות

 להשתמש יהינו עוד לרע והפיכתם היכשלם ואחרי נפש ומפירותזוהר
 ימי לי וזכרו כבוד הבו 1 ולצעק ולהתגנדר להתימר חלף כי העבר שלבתגא
 במערכות דוגמאות וכמה כמה כן וכמו העכשוית. לטומאתי תביטו ואלתומתי

 בקדושה הצטיט י~והם בשחר שלמים וגע שרבים שלנהההיסטוריא
א לעורם אורם את הפבו ~קנתם ולעת האומה לטובת אמתית נפשובמפירות  

 הזבות על בהפתמכם כבוד על כבוד לדרוש ההינו ועוד הישרה מדדךנטו
 עברם. שלוהיחופ

ד.

 לעם ה' חירות טשאי ה', מלחמת ,לוהמי ה' כהני החשמונאיםוהרי
 ירדה זו קדושה כהנים - משפחת אף הלוחות, על החרותה החירותישראל,
 בישראל. שלטון של קצרה תקופה אחרי הרוחני במובן וניתטונהונידדדרה

 מהר. ונדעך עמם וגבורתם הצלחתםזוהר

 שבט יפור לא עה'פ ויחי פ' הרמב"1 לנו מבאר מה? שוםועל
 היו כי שני בבית שמלבו החשמונאים עונש היה "ווה ב~ה"ל1 וכו'מיהודה
 עונש נענשו ואעפי"ם מישראל והמצוות התורה נשתכחו הם ואלמלא עליוןחפידי
 עם 1ה אאר זה המולכים החסיד הזקן חשמונאי בני ארבעה כיגדול
 ~רע כל אבל חט', בחרב אויביהם ביד נפלו והצלחתם גבורתםכל

 ואפשר וכו/ שמלכו זה בעבור אלא עברו לא הצדיק חשמוט4מתתיהו
 כהונתכם את תשמרו ונצטה כהנם שהיו מפני במלבותם חטא גם עליהםשהיה
 כהונתכם את אחש מתנה עבודת ועבדתם לפרוכת ולמבית חמזבח דבדלכל
 עכ"ל. דמ", עבודת את לעבוד רק למלוך להם היהולא

 שלטון בפוף שהתהוותה והלאומית המוסרית הירידה שכלהדי
 מלכות, בכתר להתהדר תאוותם בעקב אלא נגרקה לא החשמונאיםתקופת
 דרשו שעוד אלא אחרן של ל~רעו כיאה בלבד בכהונתם הפתפקושלא



קפה אבות דרך אבותזנות

 את תמכו מה ועל ליהודה. שניתנה המלכות כתד את לעצמם נטלווגם
 שהיתה הטהודה נפשם ומסידות ואמונתם תומתם יסוד עלדדישתם?
 ובדדישתם הבדית. ומדשיעי היוונים עד ההתקוממות ראשית עםלחשמונאים

 טהודים הלא בילדותט כי המלכות כתד גם לנו מגיע אכן י טענומהעם
 . . . ! הייטוקדושים

 ביפי-העבר התגנדדות של זו תאווה קהפילה החללים הם דביםואכן
 אבות זכות על והתביעה הדדישה היא ומסוכנת עוד. ואינט ועבדשחלף
 האבות. בדדך עומדות אינז היורשים התובעים שדגליבמקום

 הזה הכבוד כל הקב"ה אמד ע"ה. דבט משה אצל מצינו אחדתבדם
 לכך ולפנים לפני שיכנס לו קראו מבחוץ, והוא מבפנים ואני משה ליעשה
 ויקרא(. )מד"ד משה אל ויקדאנאמד

 עצמו את ומונע האחדון והוא העבודה כל ועשה ויגע עמלהוא
 תובע ואיט הקב"ה, לעבודת וימיו כחותיו כל שהקדיש במקוםמלהידחק
 אבותיו. בזכות ולא מעשיו בזכות לא לעצמוכלום

 שבח גחן וט' והתפארת והגבודה הגדולה ה' לך דודי אצלוכ"כ
 כל ריחס המקדש לבטת בנין - וחומדי ממון לקבץ כח לו שנתןלהקב"ה
 רו1"י עי' כלשהו. אף כבוד דדישת מכל הוא ובודח להשי"ת דקהכבוד
 כ"ט. א' הימים דבדיז"ל

 וישב )מד"ד אבות" בזכות "קפץ החוצה ויצא וגו' בבגדוותתפשהו
 ליעקב לו דומה יוסף שהיה אחד אבות זכות ליוסף לו הועילה ואימתיפ"ז(
 וכל חכמה ממט ללמד ממט זז תיה ולא עת בכל משמשו שהיהאביו

 קבוע היה יעקב של איקונין וזיו יוסף. על נאצלו ליעקב שהיוהסגולות
 מן ולהינצל לבדח אותו וזירז הקפיצו לא זיו ואותו יוסף, של בלבווחתום
 שקשוד לזה 1 ויט בתהלוכות והנצחון הכח למי נצחון, זוהי זכות כיהחטא.

 הזכות הכח, לו טתנים בהם ~וחז שהוא האבות מעשיבמעשי-אבות,
 להדאות העגלות, את אליו בשלחו לאביו להדאות יוסף דצה וזהוהנצחון.

 הוא ודאוי אביו, של ויי ובדדך תודתו קשוד עודט כי כידוע- -לו
 מצדים. בגלות אף ולנצחוןלזכות



 1ההייםהםדעקפו

ה.

 אחר יעבד וטעה התיבה לפני העובד אביהם, להם דיבר אשדוזאת
 העולכ מאבות למדו ומהיכו שסעה ברכה מתחילת מתחיל הוא ומניןתחתיו
 לבדך יצחק עמד כיצד חבדו, שפסק במקום אלא מתחיל אחד הי' שלאלמה
 אף ב"ויתף הפסיק אבא מתחיל אני משם אבא שפסק ממקום אמד יעקבאת
 השבטים לברך יעקב עמד ב"קריאה" יצחק חתם ובמה ב"ויתן*, אתחילאני
 ישראל את לברך משה עמד ב"את חתם, ובמה בקריאה, אלא פותח אניאמד
 הברכה(. ושת )מד"ר ב"זא~ז". אלא פותח איניאמר

 לדעת לכוון המאמץ ממסורת, "ההמשך", האמיתית,ההתקשרות
 האמיחוים הקנינים אלה הברכה, מחזיקי הכלים הם אלה האבותתשוקת
 ולנצח. האבות בזכות לדגל ליורשים דשותהבתנים

 שהעלו בזה בנפשן שלטו במה המילדות על הכתוב "העיד יוכמ"ש
 "קשטו האלקים, את המי~ות ותראינה כמש"כ אבות ממעשה דעתועל

 ידעתי עתה כי עליו מעיד שהקב"ה כמו אברהם זה זקנד למעשהעצמן
 כל את זן והיה פונדק לו פתח ע"ח א"א אמרו וכו' אתה אלקים יראכי

 להרג אלא להאכילן ל% שאין דיעו לא וא% עדלים בני"א ושביםהעוברים
 הדודות כל למופת הצדקניות, הן אלה שמות(. )מד"ר אותן נוויה א%אותם
 האבות למעשי ההתדמות וענין האבות. במעשי והתדבקו שלמדוהבאים,
 בענינים שאפילו אלא נכבדים ומאוד נשגבים לענינים ביחס רק לאהושו

 ו~וגמא לקו לנו לקחת עלינו ובנמוסיז ארץ בדרך יום - היום חיי שלקטנים
 כמו האבות במנהגי לאחת האדם יתרגל קטנה פסיעה כל ועל האבות,את

 בהדא מסתכל הוה למלכותא סליק הוה כד י רביב על חדל ל%שסיפרו
 עמיה ונסב בה איסתכל לא זמן חד עמיה ארמאה נסיב הוה ולחפרשתא
 פ' )מד"ר בממון, לשחדן פירש"י הסוס, שמכר עד לעכו הגיע ולארומאין
 ד". רמב"ן שם ועיהוישלח,

 "אביו" להו קרא אשר כשמות שמות הבארות שקדא אע"ה ביצחקוכן
 והבן. הטבעית, הגשמית, בעבודתו אף אביו של לתפישתו כיון)תולדות(

 כי תגר קודא ולא מקפיד תהא לא עליך יסוריז באו אם יבמד"ר
 הקפידו שלא מאבותי% הדורות קורא התורה בספר שיעיין תלמדנומתורתך



קפז אבות ררך אבותזכות

 הקפיד ולא דעבון עליו קפז שיצא כיון שמך ואגדלה ואברכך אאע"חכמו
 להתקשד מישראל אדם בן צדיך שלעולם הוא והעניו צ"ב(. מקץ, פ')מד"ר

 מצא לעת ובעיקד דעלמשג במילי והן במד"ש הן חאבות שלבמדותיהם
 נאצל ולהיות האבות את לזכור מיוחדת התחזקות צריכים אי והספק,הנסיון
 ולבצח.מזכותם

 ומסיים בזכידה מתחיל הפסוק י בעה*ט פי' יעקב בדיתי את לךוזכדתי
 עכשג האבות, יכות יזברו ,שלעולם"בזכידח

 והתפארות יכידת מתוך באה אבות שבזכות הטוב השפעתסוין
 ומוסד במעשה אמיתית והתדבקות התקשרות ע"י אט כי גרידא,ביחס
 וכמש"כ האבוחנ במוסד שאוחז מי אלא על חלה אבות זכות .ואיןהאבות
 והמוסד למוסד צריך היחס כי היחס מן טוב המוסר י תחכמוני בס'דמח"ל
 עכ"ל4 ליחס, צריךאין

 דוק(ג האבות דדך מלווה כשחיא האבות זכות הרגשת היא מאדוגדולח
וחבן.
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 ב"סוה". ב,,לב", ב"ראש",מאמר

 ודילוגים. הפסק כל ללא העלי', בסולם שלבים העדד ללאדוגין, סי- ללא היא כשההצלחה הו~ג בחיים" קהצלחה שבמושג אמתיהמובן
 כעלי' לפניט מצכץידת הרוחניים, חיע וביחוד האדם של וויובשהתפתחות

 מתקופות באחת וחלל גרעון או דילוגים בלי היסוסים ,בלי פוסקתבלתי
 וישרה.פח זקו- וקומתו האדם של הרוחניים וויו בוטדדות חולי' חסרון שום ואיןווע.

 לזמן, בעיקר המכוונת תמימות יש בדיעה, תמימות במעשים תמימותמים", תמי- ימי ח' קיודע ותמימים. שלמים ימיו שיהיו לכך זוכה אדם כלולאו
 כל בלי האמיתי חחכם ווי טיעתו. ועד הולדו מיום חלד עלי אנושלויי
 אדוכה כתפלה וייו ימי כל במשך נפשו, ודחשי לבו לחן והפסק.פגם
 חסד-טעם. תפל חופכת והתפלה פלסתר, שיגרת אותה עוו~ח הפסק שכלאחת

 וויו, משטת אחד דגע אף הפסיד שלא זה הוא האמיתיהחכם
שדית. האפ- השלמות השגת של שובע-נעימות מעין מרגיש הזקנה לגילובחגיעו

 מיני בהנהטת בהסתכלותם יכירו הנפש חכמת ומלומדי מדרגהבעלי
 הרוחנית ששדדתו הוא ומי הנ*ל המובן לפי התמים הוא ומי מיאדם,
 נסתדות מחלות ודשימות הגוף לקויי כל המכיד מומחה כרופאפסוקה.
 תמימים בין יבחין הנפש לעמקי בחוש-הסכיה המבודך החכם כןשבעבד,

לסדוקי-שדדונ

 שהוטבעו והיטלת לכשדוטת בהתאם תמימות המושג הואויחסי
 עלי', מאנשי וכמה בכמה תדאינה עיניט הלא י ולדוגמה מראש.בוודם
 והפליאו גדולות הדאו ואכו שכלם ועומק ומדחב עוצם על דפליג מאןשלית

 ומקודחי- מתמדמדים הם נפשם תוכן בתוך ברם החיים, של שונותבמקצועות
 וכו' בהנהגתם ומקלקלים מטהלים נעשים והם ויש זעומים. ופניהםדוגז
 ממו- אנשים מוצאים אנו גיסא ומאידך למדי. ומצרים שכיחים דבריםוכו',

קפח



ים ף ו פ ב בלבבראש
 ומקובלים ועונג בנחת טאידים ופניהם בנחת רבריהם וכל וממושקליםוגים

 הכשדונות שבמובן הדבר למדי וגלוי ובדוד וכו', הכל על הםוחביבים
 ומח הראשונים. לקדסולי אף מגיעים האחדונים אין הדוחניתוהיכולת
 1 %ךהסיבה

 נמצא האלה האנשים נפשות לתוך סכות ונעמיק כשנחקודואכן
 במובן י וכאמוד הנ"ג ה"תמימות" מעלת במילוי או בהעדד היאשהסבה
 השלימו הם דוחניותם וסגולת נפשיהם כחות לפי אומדת, ואת הם.מים תמי- מהראשונים, כמה פי הם שפחותים אף השמחים, האנשים אלהיחסי.
 הניחו ולא האפשרות קצה עד התפתחותם בסולם ועלה הלוךהתמימו
 מחוליתה חול" ושום בשדדתם, סדק ואין ומשמימה, חלולה וווית פינהשום
 ומושלם משוכלל עטל מין הריהם ימי היקף כל נעדדונ לא מהנה אחתאף

 דצון. ובשביעת בתמימות עליהם לשדות יכולה השכינה שמחת איןתיהם נשמו- ומשברי הויהם חתחתי ובגלל מתוך המוכשדים, העלי' בניואלה
 לתמותם, לחזד רב מאמץ להם יהי' . . . ידובקו שבר על שבד אמנםאף
 יתאחחו אלח על לא והקדע עומד, בעיט המקופל הויהםפתיל

ב.

 ילדותם, בשחד קרה והקדע יש והפגמים. ההפסק סימני הםשונים
 הטביעו מעגמות-נפש הרפתקאות מיני וכל התעללות פיגור, בויון,קצף
 ויש . . . הסוף עד חיהם מהלך את והקדירו נפשם דכרוכית על חותמםאת

 הכריע התורוג דדך מאודח-החהם, וסטי' תע" הויהם, באמצע קרהוהאסון
 והפרה האדם של הויהם יום בעדוב שיקדה גם ויש הדוחנית, קומתםאת

 השוות הצד אותם. ומשברות פניו את ומשחירות עליו קופצותוהאכובה
 ההסבר לפי הויהם דרך תמימי ואשדי הנ"ג האנשים הםשנעדרי-תמימות

 המושג לפי תמימים להיקרא הראהים הם מעטים כי אמנם ואףהנ"ל.
 הושוה שהעבר, התמימות להיות צדיכה שלנו הכללית המגמה בדםהנ"ל,
 התמימות. מסכת עלי ומושלמים אחוזים אדוגים, יהיווהעתיד

 ליצחק לאבדהם זכר עקב4 )פ' ויעקב ויצחק לאברהם לעבדיךוכד
 היו בי ~מר לאבות, עבדיך והקדים תש(0. כי )בפ' עבדיךולישדאל



 1חחייםחםדעקצ

 עבדי, ודוד )שם( דוד ועבדי ל*ז( )יחזקאל בו כיוצא סוף. ועד מתחלחעבדיו
 תשא(. בפ' הטודים בעל)עכ"ל

 בה יחול ולא האמת יסוד על במי' היא והשלמה הטהודההידאה
 שהיא האמת את חז*ל שציימ מה וזהו לדגע, אף ח*ו ופקפוק הפסקשום

 סווע ועדמתחלה

 וראשת לאותיות אמצעית ז*ל, פירש*י אמת. הקב*ה שלחותמו
 שבת במס' רש*י )עכ"ל הוא ואני אחדת ואני ראשון אני שם עלואחדון
נ*ה.(.

 התורה את שקממו אדם בני אלו אמד נחמני בד שמחשל ד' י שמועוד
 עכ*ל. סוף, ועד מראש התודה שקהמו להם סימן התיו י ז"ל ובדש*יכולח.

 והאלף מההתחלה מוצהו להאדם יחסד שאם י המובן נעדדת4.*והאמת

 הבאות וריו שבתקופת אף מהאמחנ רחוק כבד הוא הרי השםבנקודת
 ובאמצע וטובה דצו" היתה שההתחלה לדוגמא, 1 עצמו. את לתקןהשכיל

 וחב4 נעדדת, האמת שוב הדי נפגם, לבסוףאו

 ביהצה שלא זקנתמ אשדי ישוב. שהטא ומי חטא שלא מיאשדי
 להאמת ולהתקדש בודאם את להכיד שזכו החסידים אמרו - ילדותמאת
 ילרותמ את שכפדה זקנתט אשדי י אמדו תשובה ובעלי דעתם. על עמדםמיום
 נמצא שלא אמת, שחותמו האדם הוא מאושד כמה החליל(, פ' סוכה)עי'
 עלייתה וימי בוריו והפסקשגם

 'נ

 ~צנךגם-ש'  מעצו- אם כי י עקב בפ' הראב"ע דמזי את להבין מכלומזה
 ה' את לאהבה לעשוחשנ אתכם מצוה אנכי אשד הזאת המצוה כלאת

 עכ*ג גדול, סוד והוא בסוף פי' בו. ולדבקת דדכיו בכל ל~תאלקיכם
 מצוותיו ואת תיראו ואותו תלכו אלקיכם ה' אחדי י ח'( )י*ג דאהובפ'

 ב*סוף"! ב*ראש* ב*לב*, י פ" תדבקו4 ובו תעבודו ואותו ובקולותשמדו

 הבויתיש בדבקות וההתקדמות ההתפתחות סוף ועד מתחלהד*לי
 דנרא אחד דדגא וחלישות. הפסק כל ללא וספק, מעצד כל ללא להיותצריכה
 וככה . . . דבקות אהבה, הבסג שמידש  שמיעה, ידאה, הליכה, שלב. אחדשלב
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 וגבולים, עמידה ללא הנצח, בודי בעוה"ב וגם בעוה"ז גם חיל אלמחיל

 עולמים הפסק *י אין ועד סלה נצח שנאמר מקום כל חז"ליוכמש"כ
 נ"ד(.פירובין

 בעסקי הפסק בלי ימים שיאריך האלקי המשורר של תפלתו יסודוזהו
 לאורך ה' בבית ושבתי ויי ימי כל ירדפוני וחסד טוב "אך י והיראההתורה
 טוב אעשח לעולם כי הטעם והנה ו'לי הא"ע ופי' כ"ס. )תהליםימים"
 אז כי באמת התפלה היא וזאת מעשיו להכיר השם בבית אשב ימי כלוחסד

 אדם". מבנייתבודד

 ככה הארצי-גשמי, במובן ימיו ה*ריך שה' האדם הוא שמבקשוכשם
 ולעשות *ללמד אחד, המשך להם יהי' הרוחמים שהויו ויתפלל ישתדלגם

 שהמעשים להשתדל שצריכין זצ"ל ירוחם ר' הגה"צ ואמר ? לקיים מהוולקיים",
 המעשה. אל החכמה לקרב שמשתדלים כמו ימים לאורךיתקימו

ד.

 ששאלו ?' ימים הארכת "במה י עמ"ש רל הרמב"ן שפי' מחוראיתי
 ד*א בתוך מים חשתנהי לא מימי להם אמר בן-זכאי. יוחק ר' אתתלמידיו

 יש ש פי' היום. מקידוש בטלתי ולא לחברי, שם כניתי ולא תפלה,של
 עד עצמך את בח להרגיל הרבית מצוה באיוו י ימים הארכת במהלפרשי
 היתה זק~ה אמא שאמד ומה המצוות. משאד יותר רבים ימים זה בידךשנתחזק
 בקי- גזהר להיות הוא למד מאמו כי ר"ל שהי' אששר יץ, לו ה" לא אחתפעם
 בספרו ז"ל )עכ"ל קטן*, עודע ו*החו אמו שעשתה ממה למד שכן היום,דוש

 פ"ז4 וחבטחוןהאמונה

 זרה פני' ש כוונה שום חוין בטהרה ומשומרת האשית המצוהכי
 ובלתי נצחי החו שבקדושה דבר וכל קודש, כולה היא הרי בהמעורבת
 תפלין הל' ש*ח ובשו"ע שניתי, לא ה' אני הקב"ה על כמשה"כמשתםג
 השכר וע*ד ידוע, ע"ד השחור חצבע וסוד וקנימי העטרת פ' ל"טסעיף
 צבע מקבל חשחור חצבע שאין כמו אמתי, ייחוד יתברך יחודו עללרמוז
 שניתי לא ח' אני הקב*ה אצל נאמר כן הצבעים שאר שמקבלים כמואחר
 זקנים(. העטרת בעל)עכ"ל
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 יובות מאיר ר' דברי הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסקכל
 המוב- הסימן זהו כי פוסק", שאיפ וכנהד המתגבר "כמעין נעשה הווופ"0.
 לא אז כי טהורה ואהבה טהודה יראה מצר לומד הארם אם ביותרהק
 וריו. וזרם מקוד את לדעת הארם יפסיק האיך כי מפסיק. שיהי'ייתכן
 ככח חיותו, מורים הוא עוד כל הורים מן יפרוש שהאדם ייתכן שלאוכמו

 וביראת בתודה מההגיון לדגע אף להפסיק האמתי למשכיל לואי-אפשד
 מורי מעולם פסקו שלא להאבות יתדמה ובזה ית"ש. הבורא ובאהבתשמים
 ויקדא פ' )במד"ד וכמש"כ טיעתם. ועד נעודיהם מגיל השם ועבודתהרוח
 קחדעו אעפ"י ר"א ל"", )תהלים נעזב צדיק ראיתי ולא זקנתי וגם הייתיאר
 של מיראתו נעזב אביהם צדיק לאותו ראיתי לא לחם מבקשים הםובניו
 עכ"ל. אבדחם4, זה "צדיק י איתא ובילקוטמקום.

 יום בכל מתעלה שהתו אלא מעבודתו, מפסיק שאיפ לבדולא
 כבריכה - ברכה והי' חדל כמש"כ המתגבד, כמעיין והוא עבודהכתוספות
 אף השם מעבודת חלילה ירפה ולא ויתחזק, שיתגבר הייפ לך(, לך)מד"ר
 מעלות הטהודים, כל במעלות שיתעלה אלא טפו, וחולשת זקנתולעת

האבות.
21

 משפיע שאתה הטוב *יביעו". טובך רב זכר ע4ה, המלך דודווומר
 וחיץ הפסק בלי עילאית. נצחית בחיות ושוקק ופבע מפכה יהי'עלינו
 ותזדקר תתרענן חהלים, תגביר ההשתוקקות מבדילה. ווומח גבולבלי

 1 לבקדים חדשים בחבוית"ש האמונה ומיצוי העמקת שמחת עם ודנה,בגילה
 והעבודה בביתם השם לעבוד המתבודדים הם י ביתך" מדשןקירויון

 הא"ע )עכ"ל יפסוק שלא 4נחל" וטעם תעדנם, השם ודעת נפש,תדשן
 ט'(. ל"ותהלים

 נעוצה שאחריתו נחל מעין שהי' המלך דוד על חז"ל העידווכן
 וכלו עילאית, כתשוקה ומשתפכים זודמים גלי-י"ח ואמצעיתובראשיתו
 חאחרונים", דוד דברי *ואלח בלתי-פוסקת, עולמים ותשוקת המית-י"הכאחד
 ועון חטא בהם אין האחרונים אף ועון חטא בהם אין הדאשיוניםמה

 פ"נ(. רבא)תדב"א

 שנות שבעים במשך דוד של והרפתקאותיו נפתולי-חייו לכלידועים
 ובשדות, בהרים נרדף המלך, חתן העם, חביב גבור-מנצח צאן, רועה יהויו
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מלך זרות, ולשונות אומות לבין מקלע מתנכרים, ואוהבים בוגדיםמוקף
רוגז מלחמות, חלציו, מיוצאי ומרידות בגידות האדי, כלב ולבו מעםמודם

שפ- את מלצייר המצע ויקצד וירחמלים, ציון כובש ובטתיו, בניובתהפוכות  ועמוקים טרחבים עתיקים והדבדים לחסה או לשבט חייו הופעות בןניעת
 של חוט וכאותו הסיקרא כחוט ונמשך הולך יסודי קו איוה בדםמאד.
 הדבקות חי, לא-ל פוסק הבלתי הצמאון ז חייו פרשיות כל על - המיוחדחן

  מערכי בכל הרקיע כזוהד והצחה התמימה האמונה והבלתי-מאוכלת,הבוערת
 ודכייו גליו בשאון ומטהר ומצחצח סוחף גורף אדיר כנחל ותהפוכווהחייו
 כל ונעלמים, ונטבלים נקלעים נתפשים ככה אפיקו, בדרך הנתקל כלאת

 ישראגרות זמי- עים דוד של ווער-שמים די-נור הנחל באותו הארציים חייופגיעות
 על בשבתו ותשוקתו כאמונתו ומריבתו בעיניו לה' ותשוקתואמונתו

 ההרים על נפשו על בהמלטו בו מעייניו כל כחוללים ושרים המלכות.כסא
 לפני לנגן בפיו וחלילו סלע על כבשבתו חית-הטרה מחמת הנמלטכאיל
 לה' צמאוט הוא ולוהט תשוקתג היא אחת בנאותה-דש(ג מרעיתוצאן

 פו- ובלתי התלמידים-התיטקות, כאחד הארץ על היארי רבו לפניבשבתו
 שרים בסוד בשבתו גם נפשו צמאון הוא כבוי ובלתי זו תשוקה היאסקת
 לילה חצות עת קוט לפני הוא ומתיפח "קטר המלכות. ברסן לאחוזועדה
 לנגד בשוותו המלוכה כסא על בשבתו בעיניו הוא וקע להודותיקום
 . . . ! הקב"ה המלכים מ~י מלך הדר-גאון אתעיניו

 והופער גלטליהם תקופותיהם, כל על חיט היו ומושלמיםתמימים
 דבר ושום חייו. ימי כל ה' בטעם לחזות ובקשתו שאלתו היא ואחתתיהם
 ישראל מלך דוד משיחא. מלכא דוד של נשמתו ממשנתו-נשמתו, הפסיקולא
 לעולמים. באהלט ושיגור וקייח,חי

.1

 לשבט מצביכג משיטי ניבהל שלא בפירוש מוהירתט תוה"קוהלא
 תשוקתנו מחלך את להפסיק בחייט מאורע שום לנו ישמש ושלא לחסד,או

 לאבו- נשבע כאשר גבולך את אלקיך ה' ירחיב ואם י בהבוית"שואמונתנו
 בל את תשמוד כי לאבותיך לתת דבד אשר הארץ בל את לך ונתןתיך
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 בדרכיו וללכת אלקיך ה' את לאהבה היום מצוך אנכי אשר הזאתהמצוה
 טץ. י"ט שופטים )עכ"ל ביניהם"! הפסק "בלי הא"ע פי' הימים","כל

 היו מהם. ישיבה פרשה לא אבותינו של מימיהם י חניפ ב"ראר"י
 ישיבה במדבר היו ישראל, זקני את ואספת לך שנא' עמהם, ישיבהבמצדים
 ויושב זקן אביט אברהם ישראל, מזקני איש שבעים לי אספה שנא'עמהם,
 הין, בשיבה יושב אביט יצחק בימים, בא זקן ואברהם שנא' הי',בישיבה
 שנאמד הי', בישיבה ויושב זקן אביט יעקב יצחק, זקן כי ויהישפמר
 הי', בישיבה ויושב זקן אברהם עבד אליעזד וכו', מזוקן כבדו ישדאלועיני
 מס' פכ"ל לו אשד בכל המושל ביתו זקן עבדו אל אבדהם ויאמדשנא'
 ע"ב4 כ"חיומא

 ועד מילדותם שלט, העולם גדולי כל של ש"מימיהם" הואהדעיון
 והמתרבז המתקפל בעבר עמט חה ימי וכל נשמתם. אויר הי'הישיבות ואויר- התודה נועם אל ומלהשתוקק מלשאוף הפסיקו לא ושיבתםזקנתם
 ועבודת הושוה למוד של אחד המשך מעין מהווים אומתט, גדוליבמפעלי

 הפרטים בחויהם וטהטבדים הפסק יה" יחידים שאצל וייתכן הפסק. ללאה'
 התמימות, פסקה לא ישראל עם כל אצל ברם המבוקשת, התמימותואין
 אלקיו. עם עמט הוא תמים עולם ועדומאז

ש

 העל" ובדרך בעבודה ההפסק על התביעח היא גדולה כמהועד
 הרמב"ן לשון .וזח חטאת קרבן על שהויבים מציט העליונייםוהחיובים

 נתפרש. נזדו ימי מלאת ביום הנזיד שיקריב החטאת "וטעם י נזיר בפ'ז"ל
 עתה דיא כי הנזידות במלאת נפשו חוטא הזה האיש כי , הפשט דרךועל
 ימיו כל ויעמד לעולם שיזיר לו הף ודאוי השם ועבודת מקחשתונזיר
 ומבחודיכם לנביאים מבניכם ואקים שנאמדי כענין לאלקיה וקדושנזיד

 הסו קדוש נזדו ימי כל וכדכתיב לנביש אותו השוה ,הכתובלנזירים
 עכ"ל. העולם", בדמזאוות להיטמא בשובו כפרה צדיך הוא והנהלדה

 עצמו התעודרות מצד נזירות של בחיוב עצמו את שהכניסואף
 שהגיע זו דדגה לו נעשית מ"מ הקדושוג הפרזת ומאמץ וחפץ %וונדבת
 נזרו, ימי כמתכונת יקודש עתידו שגם אותו מהויב והעבד חיובית,אלי'
 עילאית בדדגה להיות א"ע וכפה ופרישות, נזירות טעם פעם וטעםהואיל
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 את מעליו ומסיר מפסיק, דאם הימנה.. להיבטל בן-חורין איננו '~ובהרי

 והבן. קרבן, והויב הוא, חוטא הרי - נזרו בימי זכה אלי' השכינההשראת
 קטנים כשהן ת"ח מתים מה מפני י כ"ט פרק נתן דר' באבותואיתא

 ועוד מלימודן. שפוסקיז מפני אלא שמזלין מפני ולא מנאפין שהן מפנילא
 עכקל. שפוסקין, במקום מתחיליןשאין

 כל על שעולה עד לחטא בעבודה והפגימה ההפסק נחשב כמהעד
 חובה. לכף חייו גורל ומכריע חמורותעבירות

!ג

 לה' קודש ביתו את יקדיש כי איש בפ' הענין את לפר,ב אמרתיועד"ז
 ז"ל ופירש"י עליו, ערכך כסף חמישית ויסף ביתו את יגאל המקדישואם

 והעי- השדה. את במקדיש וכן חומש, להוסיף הכתוב החמירבבעלים
 ולא חומש להוסיף בבעלים החמירו דוקא זה למה לשאלי בזהרותי
 וקנס עונש מעין הושו החומש כאן שגם לפענ"ד והתשובה ? האדם כלשאר
 בבחינת הריהו לה' ביתו מקדיש שהוא בשעה כי ממדרגה, וירידה הפסקעל

 להשי- ועמל טרח שייגע פרטי הרכוש של אפסותו את ומבין ברגשותיומתעלה
 האדם את התופשים לרגשות-הקדושה ביחס האדם של לרכושו ערך ומהגו,

 ונעשה ומתחרט בהרגשותיו מפסיק הוא אח"כ והנה דלעילא,באתערותא
 לכן והפסק. ירידה זו והרי קדושתו, מרגשי עליו שחביב רכושו עלבהול
 מקדושה וההוצאה היציאה את הבעלים על להכביד בכדי הכתובקנסו
 שייך לא לגביהם שבקדושה דבר לפדות הבאים אחרים אצל שבללחול
 והבן. טוב, מרגש ופרידה הפסק להם שהי' זה בעניןלומר

 את מחסר בעצמו הוא כי השם, בעבודת הפסק על סליחהואין
 ופוגע יורד עבירה, שעובר למי היא התשובה ועצם אלי' שהגיעמעלתו
 ואח"כ שהתעלה למי רפואה אין אבל שלילה, במעשה המצוות מןבאחת
 שנולד החסרון על רק ג"כ היא תשובה עושה אפילו ואם עצמו. אתמוריד
 נראה כי דיחוי נעשה שלו המעיקרא של קדושתו ודיחוי המעלהבהעדר
 לא אבל ה' לו שיסלח אף ז'ל לר"י בשעות וכמ"ש שפסק. ממקוםונדהה
 ה'. בעיני נרצהיהי'
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 עליו מודיד מזבח אפילו הראשונה אשתו את המגרש כל חז"לואמדו
 למזבח1 גדושי7 עני7 מה ולכאודה ע"א(. כ"ב סנהדדי7 צ', )גיטי7דמעות
 אבל ועבידה, חטא על מכפד שהמזבח ידוע ואמנם לכא17 בכי' עני7ומה
 העדד על מודה בכי' כי המזבח, בוכה ולזה ומדדגה, המעלה העדד עללא

 מאד העדיכו שחז"ל נעודיו, - אשת את שמגדש ומי לתק7,היכולת
 לשוב יוכל לא ושאלי' הגיע, אל" מעלה בעצמו כמאבד הדיהו -מעלתה
 רגש האדם של בלבו להכניס יכול שהווו במקום שמח המזבחלעולמים.

 לתקון, יוכל לא מעוות בבחינת זהו וכאן החטא. מ7 ונקית טהדהשל
 בשלמות יתוקן לא ראשונים, נשוווין של דודים שבאהבת בזהההפסק
 המובח ואפילו כפדה, זה על אק העילאי הדוחני ובמוב7 שניים. נשואי7ע"י
בוכה.

 ימיו *שכל און שמו נקרא למה חז"לי אמדו פלת בן אוןועל
 ה" ולבו דעתו. שקטה נחה לא מ"מ תשובתו שנתקבלה ואףבאנינות",

 שנתישד ואף פעם. שתקפוזע ופקפוק מיטת הדהודי על עת בכלנוקפג
 במעשה עיניו שראו מה לפקפק יכול הי' האיך ה" צד מ"מ כך,אחד
 הנסים שאר וכל התודה וקבלת יצי"מ של הנפלאת בתקופה ונפלאותנסים

 באניטת הי' הזה ההפסק ועל וט' עבדו ובמשה בה' החזקהוהאמונה
 ימיו. כלומצטעד

 קנ*(0 )שבת דמים שופך הווו הרי הנפש יציאת עםוהמעצים
 הוי שווים כמה י בעצמך הגע 1 מסלשבשדקע הסבא זצ"ל הגדנצ"פואמד
 וכבד שותקג כבד וחושיו כלום כבד מדגיש שאימ גוסס של אחדדגע
 הגוסס, של יסודיו מקצד שהוא גם ומה . . . התקוה ואבדה הדוחכבתה
 חברו את שמבטל מי הכ*ש מן - דמים שופך חז"ל קדאוהו זאתובכל
 למוצאיהם הם שחיים ומוסד, וידאה מתודה ובדצוט בעצמו שמפסיקאו

 שופך דוצח להקדא הוא שדאוי ובודאי בודאי וכו' טפם לכלודפוי
 והבן. זדעיותיו, ודם דמודמים,

ט,

 כניש- לבי בניהש באקדהי 1 זכיק במאי נשים י חייא לדבי דבא"ל
 )בדטת דבנן מבי דאתי עד לגובדייהו ונטדן דבנן בי גבדא ובאתנוייתא



קצז 1ם1ף 1ל11יאש

 קדיאה של כזו קלה יגיעח בשביל וכי התשובה, היא מוזדהלכאודה
 עולם לחיי יזכו בעליהן בא עד בבטלח לחכות ידים בחיבוק ישיבהאו

 "ונטדן*. של מהות את להבין עלינו אבל ? להשיגה טכו העמלים שדקהבא,
 רעבים, חתיטקות לנפל, ומט דעוע בית עניים, דידת לעצמט נאנצייד
 ומת- מטילתן העניות - הבטת שבודים, והחלונות הבית אל חודדהקור
 הא8לה העניות של הקדרות טוני כל וט', וכו' חבדותיהן בפניביישות
 אחדי ומהדהרת יושבת הבית העקרת .. שבאידו8א. חעיירות מח"וחעכודח
 ומתפלפל בהתמדה ומלמד ולומד בביהמ"ד תחכמוני בשבת היושבבעלה

 רחוק כ*כ והוא התורח, חיו הדר אומד וכולו ומפדק, מותיבבהתלהטת,
 לבלבל תהין האיך האשח, ומתקנטדת דוגזת לשובו. המחכים ב"במדאטת

 היא הלא התודה וזו, זו במסכת אודג שהוא התודה חדושי אדיגיאת
 מתיישבת ודעתה נרגעת היא התודח קדושת ובמחשבת ימיט, וווודךורעו
 את מפסיקה ואינה בנסיון ועומדת ובחיבח בסבלטת ומחכה ומצפהעלי'
 ובזה ייפסק, שלא חתודה ללמוד ממש שותפח היא בזח הרי מלמודיו,בעלח
 . . . עוה"ב לורי הזוכה האשח של ותפאדתהגדולתה

 מעם רעהו על איש יזיד וכי ר*ע נענח ז ע"א פ"ה יומאבמס'
 התחיל אם ז ז"ל ופידש*י מזבחי. מעל ולא מזבחי מעם למות, תקחטמזבחי
 עכ"ל. עבודתו, סהטלים אלא לדין לבא מפסיק איןבעבודח

 ולא מיתתו את שנקדב הה ההות מן ונמוקים טעמים שמכמההגם
 בינתים הוא יכול כי הצבוד בטחון מטעמי הן עבודתו, את לגמר לוניתן

 להשהות לח הרוצח נפש על דחמטת מטעמי וחן רצח, על דצחלהוסיף
 ז קדמוניט לט שכתבו כפי טעמים ועוד וכפדתה דיטאת

 מישראל הנקי דם וביעדת עליו עינך תאוס "לא דל:הרמב"1
 ממות להציל לך גדולה וטובה מצוה האי הדם ביעוד כי פ" לך,וטוב
 אחדים ומידי הדוצחים מידי דמים שפיכות הרוצחים על הדחמטת כינפשך,

 עכ"ל.המתפדצים",

 והנש- אחדים להדוג הרוצח יוסיף שלא לך, ווטוב דל:הספורנו
 עכ"ל. יידאו", ישמעואדים

 כי במהרה, הנדצח להמית טונתו שוהדוצח ע"ז: מצוה החינוךס'
 להמיתו במשפטו התודח הקילה וכ"כ כחו, בכל מיתתו ימהר אליומפחדו
 ואולם דב, בצעד שהן וסקילה בשדיפה הלא הממהדת מיתה שהווובחנק



 1חחייםחםדעקצח

 בהן תבא קצת הנאתן ונמשכה בעבידה העוברים שנהט הזמהבמשפטי
 עכ"ל. שריפה", ופעמים סקילהפעמים

 מן אותו שנסחב לכאורה ה" הנכוו מן הנ"ל הדעות לכלהרי
 כנ"ל, הכלל ולטובת לטובתו מיתתו ולקרב בעבודה שהתחיל אףהמזבח
 מעשא שבכל וההשלמה התמימות את חז"ל החשיבו כך כדי עדברם
 והשכר החיובים כל על שבהפסק ההפסד כאן שהכריע ההפסק, אתוגינו

 משלים אלא לדיז לבא עבודתו מפסיק "אין ואמרו, הדוצח מיתתשבקירוב
 והבן.עבודתו",

 מקלטו, מעיר יוצא איט הטלה ז', פרק רוצח בהל' ז"להרמב"ם
 ואפילו נפשווע עדות בין ממון עדות בין לעדות, ש מצוה לדברואפילו
 בן כיואב לתשועתו צריכים ישראל כל ואפילו וכף, בעדותו נפשלהציל
 עכ"ל. לעולם, משם יוצא אינוצדו"

 מדקד- התודה האיך השכל, את ומתמיהה מפליאה לכאורה זוהלכה
 זמו על אף יפסיק ושלא נ8ש בתיקון הכשרה והכוונה הנפש טהדת עלקת

 נ8שו. ומטהר לבו מרכך מעבודתומועט

 ייתכן הלא 1 מקלטו מעיר קלה לשעה לצאת לרוצח נרשה לא למהכי
 גם ומה מישראל, אחת נפש להציל איך ופתח זכות תימצא זוביציאתו
 תוכל לו צריכין ישראל עם שכל והמצהין חדגול האיש שלשביציאתו

 אוסרת שההלכה צרו" בן יואב כדוגמת ישראל עם לכל גדולח תשועהלבא
 שבת דוחה אחת נפש פיקוח והלא 1 לכאורה פלא א האין יציאתו,את

 יצי- ידי שעל שהטעם נאמר ואם התירו. נפשות ספק על ואףהחמורה,
 אפשר לוה הלא יהרגט, הדם שגואל נפשו לסכן יוכל המקלט מעיראתו

 עשותו זמן כל עליו שיגיט ראשו שומרי העמדת ידי על תריסשיימצא
 של יציאתו את אסרה שהתורה מציט זאת ובכל הכלל, או הפרטלטובת
 כזה. גדול לדבר אףהרוצח

 המקלט בעיר הרוצח של שהותו שכל הוא הטעם אולי הדבר,ונראה
 כ8דה, מפני שהוא בגמרא כמבואר ולטהרו, לזככו בשביל אלא באהאינה
 - לוי השבט אצל השולטת קדושה של והשראה בסביבה שהותו זמןוכל

 %י שבט כי י החיטך בס' כמבואר הרציחה, עון ולכפר להתםמועילה
 שדות בנחלת ונחלה חלק לו ואין ה' בית לעבודת ונכון השבטיםמבחר
 ארצם נבחרה ערכם וחין פעולתם וכושר מעלתם גודל ומפני וכו',וכרמים



ים ף ו פ ב בלבבראש
 תכפר איי חשבטים 'טאר מארצות עתר בשגגה נפש הורג כללק*ט
 עכ"3 1ן, בקדושתם המקישת אדמתםע*ו

 נפקץ ותיקת לבפרה צריך תעא רוצח 'טהוא הזה קעצולה כןאם
 סופג הו"הו דטהרת מאתרה נחטם ותצא מקלטו בארץ 'טהותו רגעובכל
 הפסק ללא ומתפשט ועלך הטהרה ומעץ ההחעצות עוצם את קרבואל
 אמד לרגע אף וטשיקט טצשט מם ושיחמע, הטפמים אערעבכל

 המטהר מעבחץע ,טסק א ה ע ברגע הרי ושדמןת הטהרה מעץמאחי
 ענעים כמת אפילו ,טמכריע עד ההפסק על הקפידה והוטרה תפשהלבו

 ומוכרחים.גרולים

 נקרא צדיק איש משנקרא נח מנח, משה חביב ברכ" ר'ואמר
 איש וקרשע אח"כ חזר לשבח שנקרא אחר נח י שם ובמת"כ האדמה.איש

 עב"3 מורידין, ואין בקודש מעלין להיפוך, משה אבלהאדמה,
 ועולה הולך הי' משה אבל ונתגלגל, ירד מעלה מעלה משעלהנח
 השלמות בקניני המתחילים רבים י הרמב"ם וכמ"ש הפסק. בליומתגבר
 השיגוה. החזקים המתמידים מעטיםאבל

 חצש ר,טבקי י פקודי פ' הק' בזהר שמצינו ממה להתפעל ישועוד
 להתחזק התחיל דיוקנך, אבדת יוסי א"ל דעלמא, במילי שהרהר יוסילר'

 למקומה. דיוקנך חזרה יוסי רבי רשב"י א"ל בתורתו,ולשמוח

 מעט, הרהור אף בעבודה, הפסק של ההפסד מגיע כמה עד הדברמבהיל
 אדם אש צורת של הדיוקנא ולאבד לשלול גורמת אחת כרחאף

הגבוה.

י.

 מה נבוכדנצרי להם אמר כיטרותיט", תלינו בתוכה ערבים"על
 מבקש אני ושותים אוכלים שאט עד עצמיכם ,הכיט ובוכים יושביםאתם

 מקישים שהיתם כדרך שלכם בכטרות עו"ג ולפני לפני ותקישושתעמדו
 בית את שהחרבט דייט לא י באלו אלו מסתכלים התחילו אלקיכם.לפט

 עבודת ולפני הוה הננס לפני להקיש עומדים אט עכשיו אלאהמקדש
 לתוך ידיהם )בוהה אליוני ונתט בעצמם ושלטו טלם עמדו וכו',אלילים



 וחחייםחםדער
 אלא נאמר לא נשירש *לא ציה, משיר לנו שירו אותם*, "ומקצציםפיהם
 הרוגים, של תלי-תלים והשליך עמד נבוכדנצר כן שידע כיון וכו/תינו אצבעו- ונתקטעו כפותים היים ואומרים אצבעותיהם מראים נשיר","איך

 שמחח ותוללים שנא' ע"א, לפני שירה אמרו שלא שמחה להם הי'ואעפי"כ
 תתפ"ד4 קל'פ תהלים הילקוט,~כ"ל

 השבהים כידוע כי אנושי. שכל מכל למעלה הי' שלהם חמסי"נהרי
 אהבת ציון, אהבת עילאית, במדרגה ש"ש קידוש של תמונה לפנינווכאן - שבוי גבור אף יפשע לחם פת ועל לשוביחם ומתר8סים נכנעיםבע"כ
 השבי ובבור הגלות ביון וכו', הקדשים קדשי על ורגשי-געטעיםמולדת
 קצרה תקופה כעבור רואים אם ומה ותוקפתם. קדושתם הדרת בכלעומדים
 הקדושה, געגועי ואפסות כשלה ירידה; - נכר אדמת על בגלות שרו"של

 וכמובא ארץ-אבות. לאדמת לשוב תשוקח כל וחדלון להוי-גלותהסתגלות
 שם, ונתם אםה אל הבא הנהר אל ואקבצם תתרס"טי ח' עזראבילקוט

 ואקבצם דכתיב עזר(4 בימי עלו שלא מפני במעשר לויים קנסו מהמפני
 עכ"ל. מצאתי, לא לוי ומבני וט' הנהראל

 וקנסו ונענשו ה*הפסק", בא אבל נפלאח מדרגתם היתהבראשיתם
 . . . שבהפסק הנזק עלאותם

שב

 יץ )נ"ח הגדולה עיר נטה את ויבן אשור יצא ההיא הארץ"מו
 במקום ומורדין לנמרוד שומעין בניו את אשור שראה כיון י ז"לופירש"י
 וגדלות לב אומץ כמה בעצמך, הגע עכ"ל. מתוכם, יצא המגדל,לבנות
 ולהרוס ביתו את לעזב יחליט זקן שבגיל להאדם נחוצה הקדושהרגש
 בדברי יתקלקלו בניו שמוחות אשור ה" ירא כי בניו. על רעהפעה והש- השחתה משום בו יש הכרתו של8י ממקום ולעקור ורכושו קניםכל

 ולבסוףי מאד. מאד גבוהה מדרגה היא זו ובכן הדשע. נמרוד שלניבול
 *שהי' י דל פירש"י סלח. לוט לבני זדוע היו עמם, נלוה אשור גםעה"פ ט" פ*ג )תהלים בס' ככהם"כ בה, שהתחיל דרגתו את וחילל ההפסקבא

 ההיא הארץ מן שנא' נמרוד,  מעצת שפידש טובים, מעשים מתחלתומחבב
 עכ"ל. ביתן, להחריב נשתתף לכך רשע, להיות אר הווו אף אשור,יצא



רא במוף בלבבףאש

 ועמפסיקימן מאלה טהה היתה לא מ*ל ודעת הקפידה כמהשד
 מבטלק שהט לפי מ"ג ע כפת ,שפתם הטתש את שקני ממה עירמים
 כקכ באי מה ובשביל חזיר. בשור אוכל כאלו כותי פת האוכל כלאליעזר רבי אמר מכאן , י' פ*ה שביעית במשנה ואיתא עזרא. בימי המקדש ביתבנין
 שטאים ונששצץ שמים, מלאכת וביט,י שהפסיקו מפני הכל ולריחוקלבזיון

 לעף4 פ' דר"א בפרקי )ע" מישראלומרוחקים

יב.

 יוהר תורה תלמוד גדול מרתא בר שמוו!ל רב ואיתימא רבאמר
 ושלה)מס' עזרא הניהן לא קיים נר" בן שברוך זכש שכל ביהמ**מבנין
 כמ*ש הבית, שנבנח ולאחר האחרון לדריוש השביעית השנה עדכורש בימי זרובבל עם עזרא עלה לא למה לתמוה לך שיש ז*לי וברש*ימגילוק.
 )וטרא למלך השביעית שנת הוא החמשי בחודש ירושלים .ויבואובעזרא
 נר" בן וברוך בבבל נר" בן ברוך מפי תורה לומד שהי' היא אגדה ומדרשז'(.
 נתנבא ברוך לעיל ודאמרינן הללו השנים בתוך שם ומת מבבל עלהלא

 )עכ*ל לירושלים ספרים ושלח מתנבא הי' בבבל לדריוש שתיםבשנת
 ז*ל(.רש4י

 ידו על תורה ושתינתן ~ך, ראוי ה" לא שדורו אלא ירו על שכינהרה שתש- עזרא הי' שראוי דש*ל שאמרו אף , למתבונן ההא מבהילוהלא
 העל", בתקופת הפסיק לא לרב, צריך הי' מ*מ ע*ה, מש*ר שקרםאלא
 עלין, אחר עלי' בתורה ומתעלה הולך ה" מ*מ בימים, בא כבר שה"אף

 מבנין גחל תורה שתלמור והוראה רין מזה למדו שחז*ל ער בתורהקות ח~תעמ- מההתע~ת לחפסיקו יכול לא ביהמ*ק כבנין ואריר נשגבקרושה מפעל- אף ככוג עזרא ואף מהאבות, ישיבה פסקה לא שמעולם לעילוכמש*כ
 ה' תורת !* מאד מצותך רחבה קץ ראיתי תכלה *~ל אכן !ביהמ*ק
 הטו ואם ימיה כל ווריפות הפסק ידע ש באמת בה העוסק הארםוחכמתה
 בי יגעת כי יעקב קראת אותי ולא אומרי הכתוב עליו ומתעייףפוסק
 ממנעמי טעם ולא החכמה למקור עדיין הגיע שלא הוא וסימן !ישראל
 לענינים לצץ להם ויחמרו יש האמונה וקטני המוח מקטני ואלהמקורונ
 וטמטומם8(. בערותם כל את ומראיםכאלה

 שליטי,ב מארדכאטיסש יוסף ון הרב מיהדי שמעתי זו העוה תוכןק



 וחחייםחמרערב
 וזה"לי אלח, קטני-השגה ויגדף ינזוף שמות בפ' ז"ל עזראוהאבן

 ידעו ולא לילה, וארבעים יום ארבעים בהר עשה מה יתמהו מוח"ריקי
 חלק לדעת יוכל לא שנים כפלי וכפל הזה כמספר השם עם שם יעמודאם

 שהת- משה והנח וכו'. שצוואו המצחת כל וסוד ודרכיו השם ממעשימאלף
 סיני בהר השם לו שגלה רבות בסודות ועמד במדבר שנה ארבעיםנבא
 והר(םת החל עתה הנה גדלך, את עבדך את להראות החילות אתה אמרוהוא
 עכ"ל. חקר", אין לגדולתו כי אמת ווה השם, גדולתלו

 כונתו הפסיק היא אברהם שם המתין ה', "וילך ז"לווהספורם
 ובפ' עכ"ל. ה', מלפני קין ויצא ההפך על שכינה שנסתלקה ערלנבואה

 ויצא וההפך אברהם, מעל אלקים ויעל אתו לדבר ויכל כ"ב י"ז לךלך
 הספורם. עכ"ל ה'", מלפניקין

 עצמו על ולהמשיך להשרות ויתאמץ יעזבנה, לא ומעולם לאלקותהיית חנצ- בהשתוקקותו ועייפות והפסק לאות אין השלם האדם אצלואבן
 ויותר. יותר השכינהקדושת

 ולא שתם תירא לא מצחך נתתי מצר חזק כשמיר ן הכתובו(ממר
 וכף וכו' זיק והכלי המכשירים, הכלים, כל ט4 ג' )יחזקאל מפניהםתחת
 השמיר כן שאין מה תמיד, שימוש מתוך ומתמעטים ופוחתים~~ים
 לנביא הקב"ה אמר כן שלם. נשאר הת! כלום לו מזיק ואים אבניםשבוקע
 בחדרי ומשקיע עליך מאציל שאני והחזון הנבת!ה כח הנצחי, כחךיחוקאל,
 והת- דיבוריך עם יתמעט ולא יכהה לא יקהה, לא זה רוחני כחנפשי,

 תשוקתך תתגבר במדה בה ועיון, חזון שתעמיק במדה בח להפך,נבאותך,
 וחרדה פחר תדע ולא ולאות הפסק ללא הפומת, ללא הקדושה, מקוראל
 אלך ישראל חכמת למדתי תאמר שלא בם ודברת שאמרו כמו . עליך ה' שםכי

 עכ"ל. מהם, לפטור ולא בהם ללכת ת"ל האומות, חכמתואלמוד

 ביטול דעת היסח כל כ"הו פ' מס*י בס' זיל רמח"ל מבארוכן
 והיתה י"ו( )דברים המלך אל הקב"ה שצוה מה הוא התמידית, ליראההוא
 למדת הא אלקיו, ה' את ליראה ילמד למען חייו ימי כל בו וקראעמו
 למען שאמר ותדקדק נפסקת הבלתי הקריאה מן אלא נלמדת היראהשאין
 עכ"ל. וכו', יירא למען אמר ולא ליראהילמד

 גבול ת!ין סוף אין כי ג'(. )מלאכי די בלי עד ברכח לכםוהריקותי
 השי"ת. של ולאורו ולזיוו תשםלברכת



 הדדך מצא שלא בלעם על דל הספודט מש"כ א'( )כ"ד בלק בפ'ועי'
 היתה כוונתו כי להזיק, כוונתו היתה בזה ואף לברך התחיל בנ"י אתלקלל

 שמטבעה בדכת-י"ה שפע את ולהפסיק הן בדכות את ולסיים להגביללצמצם,
 בבדכותיו. הקב"ה דצה לא זה ובגלל הפסק להאין

 הוא ומה חפדיך"ו תמו לא כי והמדחם דחמיך כלו לא כי"הטוב
 צדיך כן לדחמיו, הגבלה ואין הפסק ואין נצחי, וטובו וחסדו נצחי,השי"ת
 יהיו ותמימים התמימות במקוד הידבק אלקיך". ה' עם תהי' "תמיםלמת. ומוש- אחידח חטיבה אחת, תמימות מעין יהיו הויו שכל להתאמץחאדם
 תמימים עם ומיתמם חתם כי אודח-וריה כל אף שטתיך לילותיך, אףימיך
 ית"ש. הבוראהוא



 חהמעשה. המחשבהקישום

 לא מה ומפני ביתד אלא זיין בכלי הרגתו שלא בכישור4 שלחה,לרי'
 אשה. על גבר כלי יהי' לא י שנאמר מה לקיים זיין בכליהרגתו

 שופטים(.)ילקוט
 הלא נעלה. ומאד גדול לימוד מהנ"ל ללמד למתבונן באמתוהוא

 נפשות, והצלת נפש פיקוח של כענין ונשגבה חשובה בשליחות הלכההיא
 אחריות עוד לנו והיש הבריאה, כל תכלית שהן הישראלית, האומהנפשות
 רב מעשה בעקב הכרוכה מזו גדולה להיטות עוד והישנה מזו,גדולה
 והשלימה דעתה נתבלבלה לא זו רוממה בשליחות שגם רואים אנו מ"מכזה.
 לעבר לא היטב הדק מאד עד ודקדקה וסירכות. פגמים ללא המצוהאת
 מלחמה כבשעת היצרים התלהטות ובשעת דריתחא בעידנא אף דבריהםעל

 צדקת והיא השכיחים. הדברים מן הרעיון וזכות הדעת שיקולכשאין
ערך. וכפעוטי- כקלים לכאורח הנראים לענינים כזו בשעה אף לב לשום ידעהזו

 ובמלחמותיהם ישראל בקורות ועתים מקומות בכמה מצינווהלא
 והלא ישראל. בני נפשות לפקח כדי דברים כמה שהתירו השונאיםעם

 נפש פיקוח ספק בשביל אפילו לחלל מותר השבת את שאףאמרו
 הנפלאה. הישראלית האומה של הכלל, כל של פיקוחוכ"ש

ב.

 גדולה עבירה גם התירו הרי י זו פלאות - בחידת והתבונןוראח
 רק ואם בזה תלוי היה הכלל כל שהצלת מפני סיסרשג במעשהכ~ן

 לזכות, עליה המעשה כל נהפך ומיד תכף הרי שמים לשם היתהשכוונתה
 מעשיה ועל במסירות לדורות לדוגמא והציגוה החכמים שיבחוהועוד

רד



רח וחכתף8ח חפחשבחקהפוי

 - מעשה אם כן, אם לשמה, שלא ממצוה לשמה עברה שגדולההמליצו
 הודגת היתה אם בכך מה גדולה, כזכות נעדך כאלה במסבות כזהעבדה

 הזנחה על לחפות היה יטל הענק דצינות אין הבי בכל4-וווןאותו

 לכאודה?2 קל-עדך בעניןכזו

 אף גבולין ולעשות להבחין ידעה היא זו. גבורה גודל מתבלט כאןבדם

 ואף ומלחטיע חדום בשעת אף וההלכה הדק ממסגדת חדגה ולא הדףתדבמקום

 העני- את לשקל ושיקול-דעתה עשתנותיה את איבדה לא והנסיון ההיתרבשעת
 על גבר כלי ידף' לא של הטעם כל והלא וטוב-הטעם. החגיון בדקדוקי אףנים
 בשעה למסד היתה שנאלצת אמנם ו(וף העבידה. ממקום האשה הדחקת הו(ואשה

 מע- וגדודת טהורה נשארה ונפשה פנימיותה בכל אבל עבדה לדבד גופה אתזו
 לביצוע הענין כשהגיע והרא" במשהו, אף נפגמו לא דעתה וצלילות וזוךדיות
 בכלי- השתמשה ולא העדינה בההלכה הבחינה בסיסדא הנקמהמעשה
 היה האונס ובמעשה במשהו אף חלילה נפגמה לו כי ביתד. אם כיזיין
 כן כי בועלה את להמית האומץ לה ה" לא והתפתות דצון של צלאף

 שהדגה ו~יא בדצון. סופ1 הוא כלל שבדדך האונס מעשה של הטבעהו(ו

 שמץ בשום ז8 מעשה עקי אף נדבקה שלא בעליל הוכיחה דשעלאותו

 הרשע על העונש ביצוע עת מצא ולעת שמים לשם היתה הכנעתהוכתם.
 התורח2 כמש5ט מעשיה לכלכל צלילותה בכלנשאדה

נ

 5ש8 אותם *וישלח י מטות ב5' ז"ל הרמב"ן 5ידש זהוכעיז

 המדינים שהיו פי על ואף הצבא עם כל שם שלח לא למטה"יאלף

 ואינם דבים היו מואב בבטת הנכשלות כי הטעם, וכתב דב,עם

 5נחס את שלח ולכן צדיקים אנשים בחרו כן על ה' לנקמתראוים

 ל"א. במדבד )עכיל, לגומרה, ועליו במצוהשהתחיל

 שנכשל מי שכל מבואר דו(וים הלא ובכן ז"ל, הדלב"ג גם ביאדוק

 היה יכול מ5ע5ע וכארס משחדיו, נגד להילחם לו א"א התאוהבשוחד

 שהתחזקה זו צדקת לולא 'רשע אותה בה שהטיל אונס מעשה אותולהיות

 העברה. מחלאת בה נדבקה שלא נפשה וטוהר ובנקיון בצדקתהועמדה

 אדיז. וחומד בדקות ולדייק להבחין ידעה הדשע הדיגת של הנסיוןובעת



 1חחייםחםדערו
 פידסמו לחנם ולא וקדושתה, נפשה ממנוחת אותה הדריך לא זהומעשה
 את מבדדים היאך הבאים בדודות הימנה ילמדו למען זו אשה מעלתחז"ל
 ודו"ק.הכינוג

 ליהרנ שיצא במטעה ק"ש לקדות מכוון ש"ה ד"ע על מציטוכן
 לכוון יכולים היאך הייט כאן', "עד י דבי ותמהו תלמידיו שאלווע"ז

 שמים שם לקידוש להימסד עומדת שהנפש בעת הסכנה בעת הדעתולצמצם
 שטונתו ואף מחיי האחדונה והדגע הדעת בלבול שעת היא זו שעההדי

 ולטהד לברד מתאמץ ה" מ"מ שמים, מלכות עול בקבלת עסוקומחשבתו
 השהת דצון לעשות בשביל דק מכוונת תהה חוויתו שכל בשעה אףנפשו
 היאך לתלמידיו זה את הסביר ואף אחר כח תעדובות בלתי *ולתו%א
 מתוך אומדת זאת מצטער" הייתי ימי "כל ואמדי כזו ליכולתהגיע

 לנקודה ובא זכה ימיו" "כל שקיים והרגלים עצמי חינוך שלמאמיצים
 והמסוכנים הכבידים במעשים אף הטהודה לאמתת כיוון היכולת שכלכזו

 זיל.( דש*ז )מהג"חביותד.

ד.

 טב נהדגו לא לחם ככדות שתי לדוד יהונתן הלתע אלמלאאחז"ל
 . . . בניו ושלשת שאול נהדגו ולא האדומי דואג נטדד ולא הכהניםעיד

 ק"ד(.)סנהדרין

 שאף חאדם מן תובעת התורה כמה עד הדעיון על מבהילוהווו
 הענינים את יזניח ולא ישכח שלא גבוהה דוחניות למדריגהבהתדוממו
 ודוד יהוטק בפר,בת יפה כשנעיין והלא ערך - כקלי שטראים"קטנים
 הלא לדוד. ביחסו יהונתן של הנפש - מסירות היתה גדולה כמה עדטראה
 האהבה את המלכות. כסא יורש בחור ועתידו כבודו את הכל לדוד לומסד

 ועוד . . . דוד ודעו ידידו כלפי וכיוון העתיק לאביו הבן אהבתהטבעית
 הפדידח היתה ונלבבה נרגשת ומה שאול. אביו בפני מסהם נפשו אתסיכן
 מעיני שנשתגרו הדמעות היו ומזעתות דותחות מה ודוד. יהונתןשל

 ואהובו לידידו להעניק שכח כל ואחר להיפרד. שנאלצו בשעהשניהם
 הריגת של הטראה הקלקלה כל יצאה מזה וכתוצאה לדרך וצידח מזוןמעט
 הכהנים. עידנוב



רז וחפעשח חפחשכחקףטוט

 שאף אאומה ומנהיגי הצדיקים עם אף לדקדק הקב"8ותביעת
 יתעלמו שלא והתודה האומה קיום בדום העומדים בדבדים דיונםבשעת
 איזה ובש*כ והדקות הקלות והמצוות הענינים את פנים בשום יזניחוולא

 ח*ו.מכשול

 דביט על התורה שספדה מה על ז*ל רש"ז הגה*ח העדת הואונורא
 הנה מיחשנ בעונש שנענש ו3מעט אליעזר בט את מל שלא מה ע"המשה

 מצדים מנגישת ישראל 3לל את להציל מקום של בשליחותו הולדמשדע"ה
 מן תודה לקבל הש3ינה 3נפי תחת ולהקדיבם אותם לוחצים אשדולוחציו
 עולמים. ולעולמי לעד הבחידה בית ולבטת הק' לאדץ ולה3ניסםהשמים,
 הוא אין ואם לזה המוכשר הי' ההש שדק אחד 3"ז בטל הי' מת הי'ואילו
 מפני במצוה שנתרשל בשביל לו הועיל לא וע3"ז גואלם, אחד איזטאלם
 3מבואר הסכנה, מפני בדרך למול דשאי הף לא באמת אשד הי~,ס3נת
 דל.בא"ע

 קיום של זו באמטת האדם את ומדריבה מחדדת תודתט י הואו3ן
 בהן עסקו בשעת אף מהן ישנה שלא ודקדוקיהן פדטיהן לכלהמצוות

 בשעה אף ההלבתית המצוה תיפגם שלא יבולע שלא עצומה.בהתלהבות
 שחקים. ומדקיעה מתפעלת ממדיאה,שהנפש

.8

 גבי על לעקוד בט שהביא אחר השלום עליו אבינו אבדהםוהנה
 בנסיון ועמד הגבוהה המדדיגה בידו שעלה השמים מן ונתבשדהמזבח
 יישאר יצחק שבט שז3ה מה וגם עולם, לדודות להתטסס לנס שהיה3זה
 ופף בט. חליפת תאת איל הקב*ה לו שהזמין עד מהמזבח ידד ולאבחיים

 שום חשש בו יהיה ווילא הקל בדצון לו שנזדמן הבין "שבזה ז"ל,הספודט
 וידא. בפ' ע3"לגזל",

 זו! בשעה אבינו אבדהם של זו דוגמה היא ודגולה נפלאהומה
 שם והעלהו בנך את נא "קח של ממצב זו פתאומיתהתהפ3ות

 התקוה הפסקת של ממצב השי*ת לדצון והי%3ות ויאוש וויתוד שלממצב לעולה"-
 ידעתי עתה של מצב עד - ערירות רגש של ממצב בזרע, הקיוםלהמשך
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 של בנפשו התחולל וה כל והלא וסגולתו. ה' בחיד גדול עם שלעתידות חזון- של מצב עד - וכו' הנעד אל ידך תשלח ואל אתה אלקים ידאכי

 ולעיץ ולהצטמצם להתכין ידע זאת ובכל וו... גודלית בשעה אבימאבדהם
 ההתלהבות כח ! הזח הדבד הוא ועצום פלהיב מה גזל. מחשש בו אין האילאם

 והעית הצלולה הדעה שיקול עם בבד בד ההולך והזכה, הטהודההאלקית
 ! אחת בשעה - קטנים לכאודה - בענינים אףהוך

 להוציא יטלים אינם הפתאומית הימן וומ8 הפתאומית השמחהולא
 ! מצא לעת הלכה בדבד חלילה יכשל שלא דעתה פשיקול האפיתי הצדיקאת

 הענין וזה י פ"ה( ויגש )פ' לבו* וויפג עה"פ ז*ל הדמב"ןוכמש"פ
 הזקנים זה יסבלו לא כי הדפחעת בספדי והווכדו פתאום השמחה בבאידוע

 יהיה כי פתאום בפתע שמחח להם בבא מהם דבים שיתעלפו הכחוחלושי
 ויאפס חמף בחיצוני ומתפזד יוצא התולדי והחום פתאום ונפתח נדחבהלב
 עכ"ל. בהתקדדון.הלב

 הנערה תשב ואמה אחיה וויאמר שדחי חיי בפ' ז"ל הספודמ פ"וכן
 ולא אחדת ארן אל ללכת בהדדגה דעתה שתתי-בב עשוד" או ימיםאתמ
 עכ*ל. הטבע", יסבלח לא הפתאופי" וההשתמת כי פתאום, לה זהיהי'

 ולא עליו פעלה ש פתאופית השתמת ששום אאע"ה אצל דואים אמומה
 הנסיון מקודם לא הצדופה מחשבתו וזיו-זוהר הטהודה דעתו פשיקולהוציאה
 חגבוהח האלקית במדדגח נפשו ותיקת שלמות את הוכיח ובזה אחדיו.ולא

ביותד.

 מלהדחעתו איחד למה י השלישי* ביום וויהי עה"פ ז"ל דש"יוכמשפ"י
 שהות הי' ואלו דעתה וטדף פתאום ועדבבו המפו יאמדו שלא כדימיד

 עכ"ל. עושה, ה" לא לבו אללהמלך

 אלקים ירא כי ידעתי ועתה שקדיאת הנסיון אחד כןוכמו
 דעתו על אותו העבידה לא השי"ת לכבוד למות האמתית והנכונותכנעות ההי- ממצב פתאום מעבד אותו אבינו. לאבדהם הש-ת מצדאתה"

 להיכשל שלא ובעיון בדקות שוקל והךא במאומה נפגמה לא הדעתוצלילות
 בדבדים הצדיקים את ולבדוק לבחון מאז הקב"ח של דדכו וזוהי בגזל.חלילה
 וחלקי צדדי כל את בתוכו וכייל הקיף העקדה נסיון ואותו קלי-עדך.לכאודה
 וצדיקיו. קדושיו את בוחן שהקב"חהבחינה
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 דברים הרהורי אחרי האלה הדברים אחרי "ויהי חדליוכדברי
 ולא הכל ושימחתי שמחתי ואמרי הרהר אברהם הרהר מי שם.שהיו

 שנאמר ע"מ הקב"ה א"ל אחד, איל ולא אחד פר לא להקב"ההפרשתי
 וירא(. פ' )מד"ר תעכב" ולא בנך את שתקריבלד

 שמחתו אולי עקפו היה ומצפומ בעצמו אבימ אברהם שהרגישהרי
 והחינגא, ההילולא שכל אף להשי"ת. מיוחד קרבן מהעדר מושלמת היתהלא
 בתור אלא באו לא כולם הבריות לכבוד שסידר והסעודות המשתאותכל

 %ו הציקו מ"מ כלו העולם כל באי בין שמו ופירסום להשי"ת תודח -קרבן
 מיוחד מוסף קרבן עוד להביא היח שצריך ממת ונתעלם החסיר חלילהשלי
 ישרו תמימותו, את ולהוכיח להשלים באה והעקידה %דה להשי"ת הודיחשל

 ! אבינו אברהם של המוחלטתוטהרתו

 בשורה שעת אף אשתו, אחרי מנוח וילך שנא' היה הארץ עםמבח
 בל להתנהג איך לשאול המלאך אל להזדרז צריכים היה ומאד היתהטובה
 היא כי וגם שיעור בלי וצער השמחה ובעת טובג הבשורה חלילהיאבדו
 הארץ. עם דל חכמינו קראוהו לפני' לילך נזהר ולא שכח אם הדרךיודעת

 זצ4". רנצ"פ)מהגה"ח

 מדותיו %רר האדם צריך מאד שמאד הוא מהנ"ל הגדולוהלימוד
 השפעה שהיא באיזו חלילח ילכדו שלא רעיוניו ווהכך נפשו יטהרוהנהגתו
 ונקיה וצרופה מזוככת היא המחשבה ואם טבעית. - חומרית זרהחיצונית
 לפני ורצתים טחורים יהיו המעשים גם ממילא זרה השפעה של כתםמכל

 השמחה מן החל האדם. של ומאורעותיו הליכותיו ובכל עת בכלהשי"ת
 השי"ת, מטעם האדם על לפעמים הבאים הקיצוני הצער תדהקיצונית

 היסוד הוא הדעת "שיקול י הא"ע וכמ*ש קנקע, על ולתהות לבחעבכדי
 התורה(. על בפידושו )בהקדמתו שכלו" הוא והשקים האדם ביןוהמלאך

 האמתי הדעת בשיקול אותו שיחונז מהשי"ת לבקש צריך"וע"כ
 יהי' ומקורו כוונתו האדם ישמר לא אם כי השי"ת בעיני ויכשרשיתיישב

 קדושים(. פ' )רמב"ן התורה" ברשות נבל להיות האדם יכול אז ונשחתרע

 אפילו האדם אם כי האדם. נפש תהום עד ויורדים נוקביםדברים
 את ומזכך מצרף ואיע מלומדה אנשים במצוות התורה כל אתשמקיים
 נבל.ר"ל. נשאר תוכו בתוך הרי ורעיועתיו מחשבותיומקור
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ש

 מפסיע הדרכים לצד אסתלקו באורח~ג הוזלי שקלי הוו חיהש וד'רבי
 שמראה זה הוא מי חייא לר' רבי א*ל קמייזע, קטסיא בן יהודה רבו(חיל
 מעשיו וכל תלמידי קטסיא בן יהודה ר' שמא חייא ר' א"ל בפנינו,גדולה
 פ"א. )ב*ק שמיםלשם

 היא והיא שבאדם הטהורה דלטונה היא שהעיקר אנו רואיםהרי
 ענין הוא זה וכל האדם. שעל והתביעה הבקורת ערך אתהקובעת
 כל לו שנהידים ית"ש הבורא ורק האדם של לבו - למצפוניהמסור
 את ולבדק לבחון היודע הוא האדם בני של ועקלתוטתיהם הלבשבילי
 ועצותיו מעשיו כל ממילא אז לש"ש מתכוון הוא האדם ואם האדם, בניטוב

 שוטת מסבות שלרגלי אף רעה הכוונה ואם אמתית. וחועלת טהרהחדודים
 - הרעה הכוונה בעל האדם אבל לזולת, תועלת שהיא איזו יולידוהמעשים

 ייקרא.רע
 וקאי אוכמא מסאני סיים דהוה זעירא אליעזר ד' על חז*ל סיפרווכן
 חשיבת את ליה אמדו ירושלים. על מתאבל שהי' משום דנהרדעאבשוקא

 אם רבא גברא א"ל חבשוהו, אתיוהו הוא יוהרא סבר ירושלים עללאתאבולי
 )ב"ק(. עכ"לוכו',

 כזו הפגנתית להנחגה ומתאים נאה שהוא שהרגיש שכיווןומשמע

 וכמציאות ודמו בבשרו הוא ירושלים חורבן צער של הזה שהרגשמפני
 שמים לשם לא של והתגנדרות יוהרא משום בזה איז ובכן אצלו היאממשית
 לזכאי. לכאורה החייב את והופכת הקובעת היא הכוונה, היא, כיופטרוהו.
והבן.

 ברשעים להחגרות לאדם מותר ז'(, )ברכות אחז*ל דוגמא.ועוד
 לחשך ואם בם. יתגרו תורה ושומרי רשע יהללו תודה עחבי שנאמרבעוה*ז,
 אמור עולה, בעושי תקנא ואל במרעים תתחר אל כתיב והא לומראדם

 עכ"ל. כן*, אומר טקפו שלבו ,מילוי

 ייקרא. ,נבל* באמת והוא כנהטמעו הכתוב את לקים האדם יכולהרי
 השולטת הגסה החומרית נטיתו אבל התורה כרצון עושה הואלכאורה
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 ענין חהן שמקיים. ומ1ותיו למעשיו העדך 11תנת המשווה היא היאבתוכו
 היודע לבדו שהוא השי*ת ולב כליות לבוחן דק ומסוד מאד ודקעדיז

 מעשיהם חיצוניות לפי וצדיקים זכאים להיות המתימדים אלה מןשהרבה
 וטהודים חכאים צדיקים לוריבים, הנחשבים מאלה הדבה וגם דשעים. ד"להם
 ית"ש. לפניוהם

 שכל י באמדו הנ"ל הנשגב הרעיה את והביע ודייק מיצה דלוהדמב"ם

 מעשיך *כל חז*לי מפי שגאמרו ספודות מלים אלו על דק תסובבהתודה
 דק הוא המעשה עדך כי דעות(. ה' המדע ובס' פדקים, )שמונה שמים* לשםיהיו

 הדעת צליליות התעמקות, הדבה דודש תה אליו. המצודפת המחשבה עדךלפי
 והבן. הנפש, של לתוך-תוכה עצמותן הסתכלותוכשדון



 ב'.פרק

 בקנאות הכוונהביךךך

 שהחכמים שעה חוראת של מצוה .הקשות' מצות את נקח שניהלרוגמה
 צריכה כשהשעה טעזים מעשים ~צע האמתיים לקנאיםהתירו

 לזכות גדולת למצוה מעשה-קשות ונחשבת ויש בו". פוגעין וקנאיןלכך.
 הקנאי שתו לדורות סמל בתור הוא ומקולס ומפואר מאד גדולהולמדריגה
 הרע... התפשטות בעד ועוצר צבאות, ה' קנאת אתהמקנ%

 רגילה שבדרך כזו רמה למדרגה הקנאות בעל הוא ומתנשאומתרומם
 בעיני האמתי הקנאי הוא משובח ולמה אליה. להגיע יטל היה לח פעםאף

 וטהרתה בזטת ~הטת שהיא בטונתו ורואים מכירים שהכל מפני 1השי*ת
 חםעז. למעשה אותו מאלצים בעצמותו הבוערים שמים וכבוד ה' יראתורק
 הקנאות כל הרי אישית וגאותטת פנ" של שמץ אף בכוונתו ישנה חלילהואם

 והענין לשומג ומאוהב לרוצח ממקנא ונעשה מתחלף דינו וכל ותועבהפסולה
 מאי. מאדדק

ב.

 קנאין ארמית הבועל עולם*. כהונת ברית אחריו ולזרעו לו"והיתה
 יודה ר' אמר חכמים ברצון שלא ופינחס חכמים. ברצון שלא תני בופוגעין
 ולזרעו לו והיתה ואמרה הקודש רוח קפצה אלמלא לנדותו בקשו פזיבן

 הסברא שמבאר תמימה בתורה ועי' ה"ז(. פ"ט סנהדרין )ירושלמי וט'אחריו
 לכל רשות לתת א"א אשכ ה' לכבוד אמתית קנאה ברוח זה לעשות שצריךדכיון
 פני' באיזו זה עושה הוא אולי יודע מי כי כזה באיש לפגוע רשאי שיהי'אדם
 שאיט אש הורג התו כה ובין ה' קנאת ברוח זה עושה הוא כי ואומרצדדית
 שטוב לט6 יבמות )במס' שכתוב מה וכעין ממש. הדין מצד מיתהמחוייב
 ונמצא צדדית פנ" לשם אלא יבום מצות עושה איט דשמא מלייבםלחלוץ

ריב
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 ולזדעו לו והיתה ואמדה הקודש דוח שהעידה ולולי אח אשת באיסודשנכשל
 חעושה כי אותו מנדין היו ה' לשם שקייא להוכיח וכו', עולם כהונתבדית
 הדיהו וסיגים פסולת מעודבת שכתנתו אומדונ זאת דמיה, הקנאותמלאכת
 בטונה במזיד טעשה ועושה בטצות מתקשט שאיט פשוט מפושעגדוע
 לוקח באילו הריהו שמים לשם כביכול והמתקנא המתחסד וזת לשמה.דעה
 הוא. לתועבותיו - השי*ת את לשותףלו

נ

 עמלק את החטאים את את והחדמת לד לו ויאמד בדדך ד'וישלחך
 ה', בעיני הרע ותעש וט' שמעת לא ולמה אותם כלותם עד בוונלחמת
 ט0. א',)שמואל

 כך, כל מדוקדק איט לכאודה ' ה' בעיני הדע *ותעש הלשוןוהנה
 את להשמיד ה' מצות קיים שלא בשלילה בזת היה שאול של חטאוהלא
 לפועל הוציא לא שאול, והוא, להשמיד היתה הפקודה כי תומה עדעמלק
 ובכן אגנ על וחמל תעשה ואל שב לעצמו ואמד ההשמדה מעשהאת
 1 ה' בעיני הדע ותעשה י בחיוב להאשימו שייךמה

 לשאול ציוה שהקב*ה מכיות י זצ"ל חיים* *החפץ בשםתוומדים
 מאיש לו או8ד כל אה שויחדים עמלק את ויכה שילך  שמואל נביאוע"י
 הי' עליו חמוד', ועד מגמל שה ועד משוד יונק ועד מעולל אשהועד
 אבל השמים, מתחת עמלק זכד את ו*למחות' *במלואו" ה' דבדלקיים
 ה' שציווי הדי מקצתם על וחמל מקצתם שהדג אלא כן עשה שלאמכיון
 על הופקד ולא כח יפוי קיבל לא מקצתם הדיגת על כי כלל, נתקייםלא
 אם כי הרגם השם ציוף מפני לא הוא ידו על שנהדגו שאלה נמצאזה.
 שהוא נמצא 5ש, ותו תהדג כאן עד הגבילו שלבו וכפי טבעו שדידותלפי
 ממש רציחה מעשה על בחיוב, מקצתם הדיגת מעשה על נדון להיותצדיך
 מדעת שהדג הדע' שותעש הנביאי אומד זה מעשה ועל ה' כדבדשלא
 השם. ציווי עפ"י ולאעצמו

 אז כי ה' פקודת לקבל לגמדי וטטה טהודה טונתו היתה לוכי
 פוווע ולא צדיק ה' שליח נקרא ה" טלם את ומשמיד הודג הי' כיאם

 והבן. ! ה' בעיני הדעהעושה
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ד.

 מה מפני מקשה זרעך, יהי' וגר עה*פז לך לך בפ' ז"לוהרמב"ן
 בארץ שיעבדו הגזירה היתה הלא ישראל בני את ששיעבד על פרעהנענש
 על לא אבל השעבוד על הגזירה היתה אמנם שאף ומתרץ וכו'נכר"
 אצל ו3ן הנאתם. בשביל לרע היתה וכוונתם אותם מענים שהיוהעיטי

 ששמע הנביוג מפי זה שנצטוו אף לעבירה שנתכווט ואשורנבוכדנצר
 האיש וכן וכו/ להחריב אותו קוראים אחד פה הנביאים כינבוכדנצר
 ההורג הלסטים ינקה לא להריגה - הגזר-רין השנה בראש עליושנהתם
 יקבל הרוצח והגא בשמים, עליו שנגזר מה לנרצה שעשה באמתלאאותו
 והבן. לו, הראוי ענשואת

 עפ*י מעשהו את לעשות ומתלהב מזדרז כשההורג כן שאיןמה
 אלא הסא עליו וואין רק לא כזה בענין שמים. לכבוד הנביא שלציוויו
 הטיבות אשר יען יהואז אצל שנאמר כמו גדולה, כזכות לו נזקףשזה

 ו3ה. אחאב לבית עשית בלבבי ה" אשר ככל בעיני הישרלעשות
 אותו לשלול' או לשנאה* שתו 4והרג המצוה שמע לא אםאבל

 עייקש. 131', לו היא ועבירה נתכוון לחטא הוא כי עונש עליויש

ונ

 דק ובעין יתרח בקפדטת ולההמיר להישן יש הסמ*ק דבריולפי
 בסימן למיניהם, גתולי-הדם של הנסתרות ופניותיו נטיותיו על הדקמן

 הזכור אחר הרודף כמו להורגן שמצוה אלו דאפילו ריב*א בשםרפ"ג
 אח"כ להזהר צריך שהורע זה להורט, חבירו ואהר המאורסה נערהוווחר
 לו יחשב בהם 3יוצא בעבירה ההורגים יכשל ח"ו אם כי שלהםמאבק
 שצוה אעפ*י אחאב בדמי שנענש התו מי וראי' נקי. לרם הנהרגאותו
 עכ*ל. אחאב, בית של בעבירה שנכשל לפי להרגם ה' בשם הנביאלו

 מתכהנים אם מקרבט. הרע ביעור של המצוות כל בעניניי הואוכן
 אבל צבאורע ה' קנאת את בזה מקנאים הרי שמים לשם ובטהרהבאמת
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 הרי עצמית ופניח הנאה של קסן קורטוב אף האלה בפעולות שמיםאם
 שמים. כבוד ומחלל ושונא כרוצחהוא

 וכו' חרב לפי העיר יושבי את תכה הכה כתוב הנרחת עירבפ'
 שללח כל ואת העיר את באש ושרפת רחובה תוך אל תקבוץ שללה כלואת
 השם כבוד בעבור אלקיך לה' כלה י ז"ל הא"ע ע"ז ופי' אלקיך", להן"כליל
 משום קכליל4 בזה התורה דייקה ולכן י"ג(. )ראה, עכ"ל באש,תשרפט
 שמים. לשם שכולו 3ן אם אלא ונכון שלם איט כזה  מעשה-החרמהשביצוע
 כליל עולה העלה כאילו לו נחשב הרי שמים לשם בטונתו הוא טהורואם
 רחמים(. לך ונתן עה"פ הנ"ל פ' דייים באור ועיין י"צ פ' )סנהררין ה'לפני

 לא ו1' ומופת אות לך ונתן חלום חולם או נביא בקרבך יקוםבי
 מצותיו ואת תיראו ואותו תלט אלקים אחרי וגו' הנביא רברי אלתשמע
 הספורט ופ" י"ס ראח )פ' תרבקון4 "ובו תעבודו ואותו תשמעו ובקולותשמרו

 על שנאתך תה" ולא רצונו  לעשות פעולתכם כל תבלית "שיה"ז"לי
 עכ"ל. קורמונ מאיבה מסובבתזה

 ראה יתרות והוראות וברמיזות הארם את להזהיר תוה"קוהרבתה
 נהירים כי ויצריט. מצפונט מחולשות חלילה נתעלם שבל לנווהורתה

 ומזרזרת הארם נפש של והמפותלים המסובכים שביליהם תורתנו לפניהם
 ומע- במצוות בעסקינו אף וכיוונט. מגמותינו בטהרת ולרקרק לחטטאותנו
 פרטד מאחורי מתחבאה ומגמותיט פניותינו ושפלות יש כי טובים.שים
 וזיו אור שכולח בטלית מתעטף והרצח הנקמה וחפץ לש"ש וקנאה המצוהקיום
 המחל- הפנימית הכוונה את ולהציג הלוט את להסיר וכשמצליחיםמצוה.
 להתנשאות והמתאוה המשתוקק של נפשו בתוךחלת

- 
 ניתל כלה והנח

 טטל עוד כאלח 3הפים שהמבצע מזה וגרוע אכזריות. שאיפה שלוכיעור
 מזדנ ר"ל הגמור ההפך והוא ה' לכבוד קנאי של השם אתלעצמו

 אותט יוהירו והנה לבך4. יגל אל ובכשלו תשמח אל אויבך"בנפל
 שמח שאיט הרשע חבירו את בזאת ויזהיר תשמח, אל אויבך הרשעשבנפל
 יראה "פן אויבו שהוא מפני רק רשעו מפני ישנאהו ולא לש"שבמפלתו

 מששכ וכענין חברו, הרשע לאיר השמחה על הרשע יענש כי בעיניו4. ורעה'

 ר'(. א' )הושע ימוא בית על יזרעאל דמי אתופקרתי

 את עתה יזהיר וכף הרשע את שהזהיר אחרי כי לפרש ייתכןעור
 אך ביניהם. שה" והריב האיבה מצד אויבו הרשע בנפול ישמח שלאהצריק
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 כל יאבדו כן שנא' כענין שמים, לשם הרשע בנפול לשמוח מותראמש
 במשלק. ז"ל יונה רבים )עכ"ל דןאויביך

.1

 זו במדה מאד עד האדם שיתאמץ ההש הנ"ל מכל העיקריוהלימוד
 ויבדוק האדם יתחזק א גם הכבירות ההרגשות שטף מצא עת ובכלתלטות. מש- והקנאות שההתפעלות במקום אף הרעית וצלילות הדעת שיקולשל
 הפניות בתהום יסחף שלא הדקה הלב בכוונת יפה יפה עצמואת

 חם נעלים ומה שמים. כבוד של אצטלא לכאורה הלובשות הגסותוהנטיות
 נ"ב( )סנהדרין יפה מיתה לו ברור - כמוך לרעך ואהבת י בענין חז"לדברי
 הפושע את להעניש אם כי אחרת וברירה מוצא שאין בשעהאף

 מכרם - מטה של הדין - בית של החלטתו לפי - ולהכריתוהמבאיש
 לההנהג תוה"ק עלימ מצווה כזו ומתוחה רתוחה בשעה אז גםישראל.
 עימי שום למות להולך חלילה לגרם שלא המחשבה ובזכות הדעת -בשיקול
 לפועל פסה"ד למוציאי לתת שלא ובכדי הימנו, לחימנע שאפשרמסף
 האדם בנפשות בפעם פעם מדי ועולים הצפים אפלים יצרים של סיפוקשום
 התעלולים ורגשת ושיויים את לספק יכולה פושע של מותו חלילה אםכי

 אלא מקרבך' הרע "הבערת את מקיימים אם אין זו במיתה הרישבנו
 להתעללות הגסות הטבעיות הנטיות את ומלהיבים מלבים עוד בזהשלהפך
 ווובה הקדוש. תורתם מגמת זוהי ולאורצח,

ז.

 לרוצח רעך גבול תשיג לא "סמך , הבעה"ט דברי הם קולעיםומה
 ממום יהא שלא גבולו אשיג הרוצח להרג ומותר הואיל תאמרשלא
 "ט4 דברים הטורים )בעל מגופו"חמור

 הזדמנות בכל העלולים ופסולת בסיגים מוערב הוא האדם כלכי
 תורתם ורק ממעל אלקים נשמת של טובה חלקה כל ולשטף ולעלותלצוף
 גדרים היא וגודרת יעלונ ולא יצוף שלא הזה התהום משמר עלעומדת
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 ההתלהבות, בשעת הקגאות, בשעת בעקר אותט ומזהירה סייגיםומסתגת
 מצרף שחו(ו בשעח בה צבאות לה' מקנא שהו(ו לומר האדם יתימרשלא
 כביכול לקיים - בקרבו הטמונח הזרה ו(וש השכזריותו לבו שרירותאת
 והבה ! השם מצותאת

 לבדו ויניהתע דלי וברש*י ה', 19'י להם לפרוש במשמרויניחוהו
 ובשפתי וכף. אחד בפרק היו ששניהם עמו עצים מקושש הניחוולא

 מקלל אבל במיחשג שתא שיודעין לפי ביחד הניהום לא למחהכמיפי
 הואיל שסבר זה ויצטער במיתח יח" לא ושמא במיתח שהו(ו יודעין היולא

 עב*ל. ימיתתצ, יהדויושבין
 מן חדקות בחוויות אף תורה"ק סכות העמיקה כמה עד וראהבא
 ומבוכת שצער וטסף. מיותר לצער חלילה לגרם לא האדם. שבנפשחדקות
 הוהירוט וע"ז השפלים, יצריך ולסיפוק להנאתך הלילח תיהפך לאהזולת
 וחבן. קלקלתו. בשעת חברך חת תראהו(ול

 לא והלב, המחשבא טהרת של זו, במדרגח ומצוין ומובהרומעולח
 - וכו' עצמית פניח של שמץ אהרילהיסהף

 הכהן. אהרן היח
 וימש פניו על שויפלע משה וישמע הפסוק על זקל הרמב"ןכמש"כ

 ויחי ח8חלוקת בכל דבר יבת לא ובקדושתו במוסרו אושין כי*ויפלו*
 משח כדבר עושה ההש אבל ממעלתו. גדולה קורה שמעלת וכמודהכמחריש
 11יאוגזירתו.

 בשליהות לכופרים ולהתנגד מלהלהם גדולח 8דה לך שאין אףכי
 ובמתיטת יפח יפח לעיץ אדיץ הו(ויל מ"מ אבל רבם, משח שלנבואתו
 כבוד-אישי של שמץ איזח בקגאותו יחיה שמא היח וחושש נפשובעומק
 חוצץ מלצאת עצמו את מנע לכן כהונתו על שעירער הו(ויל עצמיתופני'
 אדיץ הי' בטוח כי משוה לאחיו הקנאות מעשה את והניח ועדתו קורחנגד
 והבן. %ך. והמתאים הד(צי הוא סשהשרק

וג

 חקב*ח להם אמר הארץ. מבהשת מלפם ט'( כ"ג מסעי א'במד"ר
 הפר %ם בחרו הבעל לעובדי אלי1 וואמר שבשעח אליהו של מפרולמדו
 ות*ג הבעל נביאי ת"ג נתקבצו הרבים, אתם כי ראשונה ועשוהאחד
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 אמר אליהו עשה מה וכו' הארץ מן רגלו את לזוז יכלו ולא האשרהנביאי
 והטילו אחד מרעה על הגדלים אחת מאם תאומים פרים שני בחרולהם
 של ופרו האחד הפר להם ובחרו הבעל לשם ואחד לשם אחד גורלותעליהם
 לי' ואמר אליהו שפתח עד רגלו את לזת יכלו ולא האשרה ונביאיהבעל נביאי כל נתקבצו הבעל לשם שעלח והפר אחריו נמשך מידאליהו
 אחת מבטן יצאמ וחברי אני העם כל לעיני וא"ל הפר השיב עמהםלך
 של ושמו פקום של בחלקו עלה והוא אחד במרעה וגדלמ אחדמ8ר

 א"ל בוראי. את להכעיס הבעל בחלק עליתי ואני עליו מתקדשהקבשה
 הקב"ה של ששמו שכשם עלילה ימצאו ואל עמהם לך תירא אל פר פראלטע
 שבועה מיעצני את וכך א"ל עליך מתקדש כך שעמי אותו עלמתקדש
 להם נתן אשר הפר את ויקחו שנא' בידם שתמסרני עד מבאן חאיני
 עכ"ל. אליהו, 1 להם נתןומי

 מפרו זו במדה ולהתלמד להתעורר שיש זצ"ל הגר"פ זה עלואמר
 היא החיצונה שהפעולה כיון מ"מ ווטששרה הבעל נביאי לצד'הליכתו ידי על ש"ש שיתקדש אליהו מהנביא ההבטחה לו שהיתה אף אליהושל
 להיזהר האום צריך וככה בע"כ. שמסרוהו עד לזוז חפץ לא ונשחתה'רעה
 והבן. כבוד. ורדיפת עצמית נטיה אבק להיותשיטל - מצוה קיום לשם אף - למקום יסחף מלא מדי יותר להוט להיותלא

ט.

 חינוך - במצות1ןכ11נה
 ביד אלקים שמסר ההימד במצוות גם כוונתד ותטהר שתזכך שתמ"וכן

 לעולם ככוכבים ותחירו עולם של ברומו עומדת היא ואשרהאדם
 ה' לשם ובניו תלמידיו עם והנהגתו בתורתו יבווין לא אם פ"מהצד

 וידומ מעשיו יהפך הרי ליסרם כדי הנהמת ושאר בתוכחהולטובתם
 כשונא". אף ולפעמים ומקםככועס

 כשתענה אם אותו, תענה ענה אם תענון "לא כ"בי משפטיםבפ'
 אין לו ולהטיב ליסרו תענהו אם אבל בלבד. לענותו כוונתך תה"היתום
 דעורס. ה' ברמב"ם וכן הספורמ, )עכ"ל חסדים" גמילות אלאזה

 ובעקר הזולת אהבת מלא לבו המחנך המורה אם בהנ"להמובן
 מרם שהוא העימיים, גם אז לבן האב כאחבת לתלמידו וזכה טחורהאחבה
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 המחנך המורה % אם אבל חסידים, גמילות בבחינת לתלמידיולכחודה
 - מעשי כל הרי וט' היתום ואהבת התלמיד ואהבת הבדיות מאהבתדיק
 והב4 ואכזדיות. רציחה בבחינת תלמידיו על משפיע שהוא ותוכחהגעדה

י.
 ישראלזנרץ

ארץ
 "יה~

 אם לט יברד אבל אותה מקלסין הכל אותה מחבבין הכל
 לחמי לשרדות ועיניהם יש כי הם, שמים לשם וקילוס זוחיבה

 וכו/טבר"

 היום, עושים אשר יצדו את ידעתי כי כ"א )ל"א וילךובפ'
 כדי לאדץ להכנס מצפים שאינכם דל הספודנו פי' הארץ, אל אביאעבטדם
 אבל חקיו" ישמרו "בעבור כאמרו מאתי, המטון שהוא כמו בהלעבדני
 וישמן באמדו שנבא הדע כל מזה וימשך המתאוה נפשם להשביע אותהמצפים
 עכ"ל.ויבעט,

 דאמזנה היא העיקר קדושה של ענין שבכל מזה אנו רואיםהדי
 ומעלתה ערכתה את הקובעת והיא האדם של נפשו במעמקי עמוקהצפונה
 והגסות והתועבה המתקדשים אלה של הדבר הוא נורא ומה זו. קדושהשל

 והב4בלבם.

יא.
 בפרישות1ןכ11נה

 שירחיק 1 ז"ל הא"ע פ' לה' להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי אשה אואיש
 ו'(. )נשא עכ"ל השם, לעבודת זה יעשהמהתאות

 ולהיות החיים באור לאור יזכה לה', הוא קדוש י שם ז"ל בספורנווכן
 אלקנה שכיוון בראה ולזה הדוד, לקדושי כראוי ולהורות להביןמוכן

 ואיני בנזיר להדידו מסכים אני כלומר, דברו, את ה' יקים אךבאמרו
 שיה" דברו את שיקם זולתי הי% בעד אחר דבר ית' מהא-למבקש
 עכ"ל. לה',קדוש

 יתירות בחומרות עצמו את ומכניס בפרישות מתנהג והאדם ישכי
 הפרישות של זו שמדה ובסביבה במקום הוא נמצא כי בספגנותוומתראה
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 לכשיתגלגל בדם וישובש יקולס פיה על והמתנהג בעיניהם היאנעלה
 ובזויה נלעגת היא ולהפך משובחת אינה פדישות של זו שמדהלמקום
 חן למצא אלא שמים לשם כוונתו אין כי מהסתגף יחדל המסתגףהדי
 מאד. היא מכועדה כזו פדישות שמדת ובוודאי הכבוה למען הבריותבעיני
 וטבעית. גשמית ממגמה אלא אינה עיקדה כל ולהפך ההש לה' לאכי

 תשפכט האדץ על תאכלנו לא , הפסוק על דל הספודט שפי'וכמו
 לא מלאכול תמנע וכאשד י"ב4 )ראה ה' בעיני הישד תעשה כיכמים,
 השמד אל י דל כאמדם ה' בעיני הישד שתעשה כדי אבל בי כמואס זהיה"
 עלי, גזד שבשמים ואבי אפשי יאמד אבל חזיד בבשד נפשי קצהאדם
עכ"נ

 של נכונה טדה כל להיות צריכה כמה עד שוב אנו דואיםהרי
 . . המדומות. הגשמיות החאוות כתמי מכל וצדופה זכה ופדישותמוסדיות

יב.
 וחסרהפבה

 אשד והחסד ההטבה במדת גם הנפש עומק אחר ותחקד תנדדךכן
 מבריק והאדם ויש בה4 וההעמקה החקידה אחד ההעדכהתשתנה

 ההעמקה ואחדי לזולת וההטבה החסד עשיית אחדי רדיפה של חיצוניבבדק
 כבוד. ורדיפת עצמית וווהבה גאות שכלם מצפוניו יתגלווהאבחנה

 כלו והוא לפנים אאע"ה של תלמידו לוט של דמותו לפנינוהדי
 בחם ויפצד מעידה והתודה וכו' אודחים הכנסת הטוב, עשיית מדתחדוד
 הדמב"ן שפי' וכמו אתם ולהיטיב לכלכלם אודחים להכניס עמוק חפץמאה
 . . .  עכ"ל אירחים, בהכנסת טוב חפץ ללוט לו "שהיה ידל

 על לחזור למד אבדהם מבית פירש"י לקראתם וירץ לוטוירא
 כשמטאו ואף זו, מדה לקיום נפשי את שסיכן גם וידוע עכ"ל.האודחים

 את ולגלות מלהבליט נרתע ולא חת לא - היום לאותו ושופטלשר
 להפקיד אפילו היה מוכן מצוקתו ובעת אודחים, - הכנסת ענין עלהשקפתו

 כל ואחרי . . . אודחים הכנסת במצות לפגוע לא בכדי אך בטתיואת
 מדת מעודבת שם שהיתה דואים אנו זו ומוממת המופרזתההתלהבות

 כיעוה והדבהגנאי



רכא והפעשה הפהשבהק"צוט

 2א "אוציאח לוטי מעשה בספוד ז'ל חדמב'ן שכתב מהונראה
 גטתו לידי באט הלזה האיש של שבחו "מתוך וזה"לי עליכם*אתהן
 קורתו, בצל שבשצ מפני אותם להציל שלו אכסניא על מאד טודחשהיה
 היה שלא לבו רוע אם כי זה אין בטתיו בהפקר העיד אנשי שיפייםאבל
 בטתיו על עצמו מוסר אדם שבעולם בטהג רבותיטי אמרו לכךדעתו. כפי גדול חמס לבטתיו עושה הי' ולא בעיניו דחוק בנשים הזימהענין
 הקב'ה א"ל בהן, להתעולל בנותיו מוסר וזה נהדג או יהדג אשתוועל
 עכ"ל. וכו", משמרן אתה לעצמךאתת

 התסד לעשיית והמניף המניע וכל יש כי בעליל אט רו(ויםהרי
 הפרזה כדי עד חחסד לגמילות הדוחפו וכח ההתנשאות, ח~וות מכחבא

 וצלוחים... מכועדים נפש בעדפלידאשיתו
 וט' רעהו ישחית חנף פח עה"פ ט'( י"א )משלי ז"ל הגר"אוכמש"כ

 לב טנב כי בטבע טובים מינים רוב ולכן וכו' ח~ף בפה הוא להדיחהבא
 עכ'3 משחית,רעהו

 והחטאים המינים רוב י י"ס )פ"ד, שלמה אבן בספדו גם זכרוכן
 היצר מתחבולות אחת וזו בטבע טובים הנראה לפי הם למקום אדםבין

 %כ"ל(. אחריחם, להימשך רוח - תועי לפני רשתלפרוש

ינ

 להם אמר בזימה שטופים מצרים שהיו לפי וחיה" היא "בתואם
 ט'ז(. זוטדתא )פסיקתא וחי' היא בתאם

 ההשחתה כל מונחת ~טת ביחם פרעה שהראה זו רחמטת במדתאף
 כמה התאווה בעל הוא וכופף זטת. - ומעשי ניוח של המצריתהמוסרית
 שהוא הפנים סבר ואין ביותר. הגסה התאוה השגת כדי עד מתאותיווכמח
 מעמיק עוד זה להפך ועדיטתו, לסוב-לבו סיש ידועות במדותמראה
 נפשו ושומר מאד היא מסוכנת ומטיב טוב של פנים העמדת שחיתותו,את
 ממט.ירחק

 הבטת להצלת פרעח שפקודת נסעה שלא כאן חז"ל לנווגילו
 לכאורה תעויתור באש נמבזות מתאהת אם כי כן. ולא רחמים - מרגשינבעה



 וחחייםחםדערכב
 חבראין עם מזוטתיה שחולקת פירש"י ע"01' ס"ג, )חולין חברותיהעם חסד עחיה שהיח החסידה על חז"ל אמרו וכן היום. כל אליהןנשו1בת הבהמיות שנפשותיהס גשמיות תאעת סיפוק לשם רק בא ישראללטובת

 שאכזרים הטמאים העופות שמטבע ואחרי האוכלו בתכונת להידבק המאכלטבע שב- מפני בכלל טמאים עופות באיסור הטעם ח"ג במו"נ כותבוהדמב"ם
 האמדיות מדת תתדבק לבל החודה אסרתם לכן ואוכלים שדורסיםהם
 לעוף אותה חחיב הוא בחזאל פירש"י וכפי עכ"ל. האוכלו, האדםבלב
 עאש חסידח שנקהאת 1 ר1ח*ע ובפי' 1 טמאים עופות בתוך היא ומדועחסד

 עכ"ל. רחוקה בדרך חסדשמפזרת

 חסד מלשון חסידה מפרש עזרא שאבן כנראה י טתב תמימה תורהבעל
 דרכיך ותפזרי י"ב ג' בירמי שכ' )כמו ופריצות גטת שעניט עריותבפירוש
 לעולם ירדו גסות קבים י' מ"טי ובקדושין רגלים(. פישוט זנותלשון
 דדייק בעיני ונראה 1 שפ וברש"י הרוח, וגסות חנופה זו יוחנן וא"רוט',
 שהחסידה ומשמע עכ"ל. חברותי', עם חסידות שעושה החסידה מכנפילי'
 הפריצות. תערובת מפני היא חסד לעשות תשוקתה וכל חטפההיא

יד.

 דינר הטתן א באורחותיו אחרים המכריע ערום רשע *איזהן זממו.להפיק בכדי ומתחסד שמערים ערום, דשע )שם( בוע*ל גם נקרא זהוכטן
 י'(. )סוטה זוד מאתים לו להשליםלעני

 והדופק לו הנטפל מהעני להיפטר ורק אך הוא וחסדו הטבתו כלכי
 העני את שונא תוכו בתוך רשע אותו והרי . . . ובוקר ערב לבו פתחיעל
 והבן. הסוואה. לשם רק הוא מצדקה עשייתוכל

 שלם עליך, שלם עליך, שלם שפטפטה1 דברי בת שלומיתוכן
 עם מדברת היתה דברנית כלם, בשלום שואלת בדברים מפטפטתעליכון
 כ"ד(. אמור דל )רש"י קלקלה לפיכך אדםכל

 מרמה רצוף וכלטתיהם ותוכם שפתותיהם בדל- והמנעימים פניםבירים המס- השוחקות הפנים בעלי בהערכת העולם רב הם טועיםואמנם



רכנ וחמזךטה חסהשמהקףטוט

 הסתוב באפיקורסות שבמקרא חטפה כל אמרוי וכן וזימה!ומחשבות-און
 ל"ג(. ישעי' )ילקוט חנפים רעדה אחזה לכולם אב ובניןמדבר,

 אצל המצויות השטחיות המדות כל טוב עומק את כשנמצההרי
 עצמיווג ופניות נטיות חטפה ושזורות רפודות ככולן שרובן נמצא אדםבני

 שבקרבים הפס~ת שכבת. אבל שפתותיהם בחלקלקות מבריקיםלכאורה
 והחיטוט הבירור אחרי ורק הזח ח*ק הכרת אחרי ורק מאד. ועבהגסה

 השואף הששרי דשמי~נ בסייעתא מזח להשתחרר האדם יטל היסודיוהחיטוי
 נפשו. את והיודעלכך

 ועיון לבדיקה הי' זקוק הנביא אף הביטני, והצדיק האדם רקולא
 היה ממרומים, עליו שהושפעו והחערות המחזות כל ואחרי עצמי.עמוק
 8/ של שלואו תוא והבאמת ה' לו נראח הבאמת עצמו את ובוחןבודק
 לא וזה שקר נביא להשאר הי' יכול עצמו את צירף ולא הסתכל לאואם
 העדר מצד אלא במזיד, שקרים וחפצת מרמה של ותשוקה מגמהמצד

 הוא דבר של ולומתו אמת. נביא שהוא נדמה חאמיתי והצירוףההבחנה
 כליל חטוטפה טרקה שטרם עצמותו מצר עצמו, מצר ומותעחמוטעה
 והב4 איסור, של בתבלין המתובלתדושה הק- תערובת בעקב  שולל ו~קח מרומה וחלא הטבעיות. הפניותמזוהמת

טה

 בקרבך יקום כי 1 עח"פ י*ג ראה בפ' ז"ל הרמב"ן שכתב מהוראיתי
 בנפשות אמת שהוא למח הכתוב שירמוז *ויתכן י וזה"ל חלום, חולם אונביא
 אבל זה לו יבא מאין האיש ידע לא העתירות בו ידעו נבואי כח האנשיםבקצת
 ויקראצ פלוני בדבר לבוא לעתיר יהיה ככה לאמר רוח בו ותבאיתבודד

 רוומם לעיני נתאמת הדבר אך הענין סיבת ידעו ולא כהוןהפילוסופים
 יקרא הזה והאיש בו תתכוין הנבדל בשכל תדבק בחידושח הנפששלי
 עכ*ל. יאמר, אשר והמופת האות יבח כן ועל הוא מתנבא כינביא

 התניתי *חמנם וזה*ל1 בזה כהטל במו*נ ז"ל הרמב"ם הביאווע
 להם אין אשר הג' כת מאנשי שאנצל בעבור האמתים הנביאיםבמאמרי
 החם הענינים ואילו לבר ומחשבות דמיוטת אלא חכמה ולא כללדבריות



 1חחייםחםדערכך
 חקוקים דשומיהם ונששדו להם היו דעות הם ההם האנשים ישיטםאשד

 והשביתום רבות דמיומת בטלו וכאשד המדמה שבכחם מה כל עםבדמיונם
 ויהשבום להם ויראו לבד ההם הדעות מקומותנשאדו

 כאי~
 דבדים הם

 חחוץ*. מן בא ועניןמתחדשים"

 כל ויצא מבני"א אישים אלף בבית עמו שיש כאדם אצלי"ומשלם
 נשאר וכאשד שבבית מי בכלל שהי' אחד איש מלבד חהוא שבביתמי

 הענין ואין בבית. אליו נכנס שעתה חשב לבדו ההוצ האיש עם ההואהאדם
 הממיתים המעטים המקומות מן מקום וזה יצא, מי שלא מכלל הוא אבלכך

 אמתו אנשים תמצא זה ומפני כחכמים* עצמם המחזיקים מן בו מתו"וכמה
 דבר הבצ בשינה הנראה שזה ויחשבו אותם שחלמו בחלומותדעותיחם
 8*ב טצ*נ תכ'ל הקיצוג בעת שמעתצ או האמיבאו אשד הדעתמבלתי

 לקח(.פ'

 אפילו כי אלקי משל הוא הרב שהביא המשל *א י טוב שםובפ"
 להבין אלוקי סוד בו ויש די המשל זה בעבוד אלא הספד זה יחבדשלא

הנבואות4(.

 החיטוט הוא האדם של מדותיו ונקוי צחצוח שבשיפוד, העיקדיהיסוד
 הכתנה י הארע וכמש*כ האדם כתנת של תוכח בתוך והחודרהעמוק

- 
 יסוד

 שידת א"ע )שידיהמעשה.
 תים"

טו.

 ודואג ומרגלים נאש י העולם מן ונטרדו אמה אמדו ג' י אדע*לוכבד
 ועה*ב עהת*ז ונחלו שקרו שלשה לתיפוך ו% בראשיחם פ' ברמב'ן)מובא
 הק". דרביט )פסקא והבבעונים והמילרות אונשדחב

 הטהודה והבותה בה הרצופה הכתנה כ"א הקובעת היא האמידה לאכי
 המתחסד והנבל הזכאי, של וזכותו זהדו את תמיד ויבליטו יבהיקו התורהבגדדי
 ברשות אפף הוא נבל אבל מפיו ומוצאים נאמדים לכאורח, אמת, שאמרואף

 עולמותיו. את המאבד לרשע הוא וקרוב ישאר הוא ונבל בלבו והתועבהחתורה

 בני ונפש רוח הכרת עומק יהישע תלמידו את משרע"ה חודהוכבר
 ומכיר ההצ בחכמה אב סהטה כי *ואמר תשא כי בפ' י ז"ל הדמב"1 כמש*כאדם



רכח וחטעשה הפהוטכהקהטו*

 לו שאמר בהגדה אמרו וכן אליו הנשמע הוא ענות קול ווומר הקולותבנגוני
 עכ"ל. לקול*, קול בין מבחין איט ישראל על שררה לנהוג שעתיד מימשה

 המבחינים האמיתיים חאמת בעלי מטעם מיוחד כשרח משום בזחויש
 כטת את להעריך והיודעים המדברים מפי היוצא הקולות וצליל בהטעמתאף

 הדברים. את המלווההכוונח
 ומשה טרים שמתה כיח ובו' משח עם העם וירב י מריבה במי כזחוכן

 כיוון עליהם נחכנסו מיר מוצאין ואין מים מבקשין וישראל בה עסוקיםהשהרן
 בני לא אהרן אךל זה כיטס מה תאמר לאזורן משה אמר באים אותםשראו
 אתה אי משח א*ל חסדים טפלי בני חסדים טפלי הן ויעקב יצחקאברהם
 שאילו קלקלה של אלא תקנה של כנוס זה אין לכינוס כינוס בין להפרישיורע
 וכו' מאות ושרי אלפים שרי בראשם צריכים היו תקנה של כיטסהיה
 וירב שנא' כנגדה רברים הטיחו מיר באים הן חסד לגמול אומרואתה
 ובמד"ר4 הילקוט )עכ"ל משח עםהעם

יב

 שאין היא הבתוב גזירת ף. כהטנח פי"ח סנהדרין ה' ז"ליוברמב"ם
 עפ"י אלא בלבר פיו בהודאת האדם את מלקין ולא דין ביתממיתין
 פיהם בהודאת עמלקי לגר ודור עכן את יחושע שהרג וזה עריםשנים
 ולא ממיתין אין הסנהדרין אבל היה מלבות רין או היתח שעההוראת
 מרי העמלין מן שמא זה, ברבר דעתו נטרפח שמא בעבירח המודהמלקין
 מעל עצמן ומשליכין בבטנם החרבות שתוקעים למות המחכים הואנפש
 שייהרנ כדי עשת שלא רבר ויאמר יבא זה כך שמאהגטת

 )וכל~
 של

 עכ*ל. המלך( גזירתדבר
 תסבוכת לפעמים היא גדולח כפח עד לר*ת אפשר כן גםמהנ"ל

 השמים ועצם וערפל וחחטך ואור ורם בשר הוא בשגם האדם שלהנפש
 אדם בדברי אמון חז"ל נחט לא זח ובגלל בערבוביש בו משמשיםלטוהר
 לדעת. עצמי איבוד מעין פיתה עצמו על להמשיך ורוצה רשע עצמוהמשים
 הטובה." מבוונה את משקפים הדיבורים תמידולא

 צרות וחותמין סוגרין גאוה בשעת מגן המפיק כל חנינאא"ר
 בשעת אומרה שאינה אברהם מט תפלת המעביר ז"לי ופירש"יבעדו,



.=

 1חחייםחמדערכו

 יבואו שלא בעדו צרות וחותמין סוגריז מתפלל, אינו שיכרות בשעתגאוה,
עליו.

 כל חנינא ר' אמר וז"לי אחר, כענין הר"ח בשם מביאובתוספות

 גאוח, בשעת יצרו ומכסה מ% המעביר כל פי' גאוה בשעת מ%המפיק

 וחותמין סוגריז יתגבר שלא אותו טומן עליו שמתגבר בעתכלומר
 וכו/ מפיק לשון כעדו,צרות

 מכסה שאיע מי כלומר אתמר, מפיק שאיע כל אמר יוחנןר'

 הגאוה דזו ולכובשו כנגדו להלחם ויוצא מ% ומפיק מגלה אלאומעביר

 אדם. של שכרותועת

 עדיפא טפי ולהפיגו להעבירו כדי בשינה ~ובשו סבר חנינאר'
 לגלותו אלא התפלה, מן וימנע בשינה ישתקע שמא חיישי% אמר יוחנלור'

 עכ"ל עדיף, טפי יתפלל ואח"כ להפיפ כדי בח וכיוצא בדרך להתעסקכדי

 ס"ד(.)עירוביז

 זו באמנות ולהסתגל להתלמד אותנו המזרזים חז"ל מאמרי הםומרובים

 המת- וההרהורים הכוועת המחשבות, כל העברת של עצמית והבחנה הכרהשל
 הקב"דע של חותמו שהיא האמת של המצרף בכור האדם של ומוחו כלבורחשים

 הרשות לו יש אז רק כוונתו היא וברורא שטהורה האדם הוא כשמשוכנעורק

 ולכבוד שמים לכבוד תיקון הדורשים צבוריים בענינים קולו ולהשמיעלפעל

 הכטיח וכבר יזכה אמיתית קנאות לידי אף הוא נפש בעל ואםהבדיות.
 שלום". בריתי את לו עתן "הנני י האמיתיים לקנאים תורה"קלהם

~-ה



 שבנפש. הכבושחע הרשימהעערר

 ברגע לעינים בהאים שאינם כאלו כוכבים שישנם ה18קייםאמרו
 במשך ונמשך הולך עינים - לכח שגילתים אלא מידהופעתם

 מציאותם. את משיגים אם אז ורק שנה ועשריםשמונה
 הרגשת כי ידעם "הנה י וא"ל הרעם בענין זקל, עזרא האבן פ"וכן

 היראות רגע כי גמורות בראיות ידעמ כי האוזן מהרגשת נכבדתהעין
 הקול סביא והאויר מרחוק ראתח העין רק הרעם רגע הוא לעיןהברק
 )עכ"ל הרעם" עבור אחר רק האוזן אל יגיע ולא לאס והליכתו האוזןאל
 יתרח.בפ'

 מדע שלא האדם שבנפש הרשימות עומק על הדמיון הואכן
 שמעמיד מוחשי גילוי איזה בא זכץ אחר ורק קרבו. אל באו כיאפילו
 הלא לב משים מבלי ואם ולסובתמ. בם נזרקה שהרשימח זח עלשתם
 שרשים ומעמיקה מבסת והיא הכרה בלי אף ורשימה רשימה כלמשאים
 יודעים בלא האדם הוא מתרשם אם י הדבר שתלוי ומובן יודעים.בש

 יורדות הרשימות אלו - מדעת שלא קולסן והוא וסובות נאותברשימות
 מכיר הרשישת בעל ואין חייו. ימי לכל לברכח בו ונקבעותומשתרשרות

 קדוש שממקור והרשיטות אלו. רשימות של וראשיתן ומקורן מוצאןאפילו
 כשהאדם ואף עולמים. קשר האדם של בנפשו ונקשרות נדבקותיהלכון
 ברם ותורתי', הקדושח מן לברוח רוצה כאלו והוא הנכונה מהמסלחיורד
 נתדבקו והכרתו הייעתו מבלי כי לברוה לו יתכן ש הרשימותמאלח
 ינתק. בל קשר בהן קשור והוא בו נשארות הן והכרתו ידיעתוובלי

 הדברים את תשכח פן וס' נפשך ושמור מאד לך השמר .רקוזש*ח
 תורה דברח לא דץ )דברים חהד" ימי כל מלבבד יסורו ופן עיניך ראואשר
 אמנם כי ואדם. אדם כל אצל הרווחת הרוחנית המציאות כנגד אלאכאן
 ומת- יש כי ומדעת, מרצה ושמע שראה הדברים את לשכח האדםיכול
 הרשימות אלה אבל תתנדה וההתענינות הרצון ויפוג ההתפעלותקררת
 ית- לא מעולם זח האדם של לבבו ובמשכיות בכליותיו ונחרתושנקבעו

רכז



 1ההייםהםדערכח

 יכולים לא דעות דוחות שכמה האדם של נצחי נכס זהו יגוז. %אנדף
 לו שבא הצדם של הדוחני עשדו עוצם את לתאד ואין ממקומו.להזיזו
 לפליסה לו תשאד לעולם ידידה אחדי ידידה ידד כי ואף הדשימות.מאלה
 תכבח. שלא בפנימית הנקודה על המגיעת הדשימות מאלה דוחניהת

 מלבבך", יסודו "ופן תשכח" "פן המונחימי בתודח הםומותאמים

 הדעת ודצת הכדה מחוך לעצמו דוכש שהאדם והמדדטת הידיעותלגבי
 לשכח, האדם דיא יכול כי למציאות מתאים וזה תשכח. פת אומדתהיא

 בתודה בעמלו לו שקנה מה כל את מזיד, אף שוגג של אונמ שלשכחה
 וכו'.ובמצוות

ב.

 הרוחניות - גנוני מאלה לגמדי האדם ישתחדד לא לעולםבדם
 הדשימות, לעקידת כך, לידי לחגיע בכדי הרשימות. ע"י לאדם לוהבאים
 לשדש בכוונה נודאה זדונית והרחקה "הסדה" של מעשח-אלם לכךנחוץ
 קצדה בתקופה ולא אחד ביום %א הדשימות. מתוך לו שבא הטובאת

 כמעס כזו ומציאות חייך". *ימי כל להתאמץ צדיך זה על השכחה.דוממת
 היא. שכיחהשלא

 לתמ- אבל *הדשימות" מאלה השתחדד שכבד יחשב שהאדםויש
 ופן אומדת שהתוה"ק ומה וניעודות. חוזדות הן כי נקלה על יווכחהוע
 כזו לא הישדאלית שהמציאות היא עדות - חייך ימי כל מלבבךיסודו
 הן נצחיות ודעת מהבדה שלא הבאות הקדושה שדשימות- אם כיהי(ב
 שנרשת היף עומדות. הן בקדושתן הדשימות ולעולם לעולם. לעקדןשאין

 זיות בכל הבי-קלה, התעודדות עם שוב לגמדי ומחוקותכמסושטשות
 לקול" "יאמיע של ג"כ הפידוש וזהו כקדם. האדם בנפש תופענהוהדרן,
 . עכ*ל , קול לו ואין האות" "לקול אמד והכתוב , והאב"ע)שמות(,
 ממכמני העולה ההד הדשימה, הד הוא כאן "קול* המלה הודאת כאןהרגיש
 רשימה התמימה, אמונה בשחד לפנים תת-ידעית דשימה שנתדשמההנפש

 הוא *הקול" אותו המתאים, התוד ובהגיע ולפנים. לפני ונגנזהשנקלטה
 מתרעננת הנפש הנפש. עמקי בכל ומת8שט ומתהדהד מתנשא הדשימה,הד

 והבן. לקול", "יאמיע וזהו ומאמינה. הזה *לקול" ומקשיבהמתרועת



רכפ 1סנ*1 חססדטות חרושיסותערך

נ

 והמתערה המשתרשת הרשימה השפעת היא ונצחית עזה כמהועד
 לראות אפשר והזמנים הדורות למרחקי אף נשמע והדה, הנפשבעמקי
 "(. נח )פ' וגו' ניטה את ויבן אשוד יצא ההיא הארץ מן חדל!מסיפור
 לנמרוד שומעין בניו את אשור שראה וכיון ובמד"ר! שם, דלובפרש"י
 )עכ"". מתוכם. יצא המגדל, לבטת במקוםומורדין

 לארץ עצמו את לטלטל מחליט בימים בא זקן איש בעצמך,הגע
 חייו. ימי כל במשך לו שרכש ועסק ידידות יחסי כל להפסיק וזרהרחוקה
 וכו' יושביו על המקום חן ! חז"ל כפ"ש יושביו, על המקום הוא קשורוכמה
 במקום שהותו שהמשך ההכרה בגלל הכל החלטתו את לפועל מוציא והואוכו',
 דבר הלא ום/ מהשי"ת, להרחיקם הרוחני, במובן לבניו יזיקנמרוד
 ! הואגדול

 כמה ששחר זו והתטצצות זו רשימה העמיקה כמה עד וראהובא
 תשובונ לעשות יתה של לקדיאתו חחוטאת ניטה נענתה דורותוכמה

 מקודם בדעתו הנביא שיונה כך כדי עד ורציטת עמוקה היתהותשובתם
 ניטה אנשי של השלמה שתשובתם בכדי לברח התאמץ יפעלו,שדבריו

 להקשיב קרובות כ*כ לעתים הממאנים ישראל את חלילה, תחייבלא
 והמשו-- המעולה היתה נינוה אנשי של שתשובתם וכידוע הנביאים.לדברי
 בשדה, מציאות מצאו שאפילו ד'( יונה )בילקטו כמסופר ביותרפרת

 בפלטין שבנו גזל של לבנים ואפילו לבעליהן, החזירום ורחובותבכרמים
 שתי בו טוהיו כרם וכל לבעליהן. הלבנים והחזירו הפלטין סתרו מלךשל

 שהיו בגד וכן לבעליהן. והחזירום עקרום הגזל מן אילטת שני אונטיעות
 וכל וצדקה משפט עשו . והחזירו הבגד קרעו גזל של פקעיות שתיבו

 אם סקילוה סקילה, אם תורה דין עליו ומקבל מתוודה שבידועבירה
 ממת בו ומצא חורבה בית לחברו אדם מכר ואפילו שריפה,שריפה,
 דורות לדף ומצא חורבה אותה של שטר ביקש הדיק עושה הי' מהום',
 עכ"ל. לבעליו, והחזירו ממון אותו שהטמין האיש לאותו יורשומצא

 שבזה ואמתי עמוק אדיר, תשובה כח ניטה לאנשי להם בצומאין
 ניבהג בני לבניו הזה הרוח גבוה- אשור שהנחילה הרשימה אותהרק



 וחחייםחםדערל
 בתשובה המלא ביטו" את שמצאה עד דור מדור ונמסרת נישאתושהיתה
 . . . במצפונם הגטז הקול את ההה את שעורר יונה שלבהשפעתו
 הניטעת הקדושה הרשימת את אופן ובשום לגמרי לכבות איןואכן

 נשפט הוא ישראל ובדיני לו יועיל לא רח"ל, שמה ואפילו ישדאגאבבן
 ציצית בפ' וכמש"כ ! בגויים התערבות שום תועיל ולא הדורות. כל סוףעד
 2אמר למה עוד וכו' מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר אלקיכם ה'אני
 לא אנו שבר וניטול שנעשח לא המקום אמר מח מפני ישראל יאמרושלא
 וכה"א מ%כם אני כרחכם על אלא ע*וק, )שבת שכר טטלים ולאעושים
 כ'4 )יחזקאל עליכם אמלוך וגו', חזקח ביד לחאם

 ומושרש גנח קדושתו התגלות כן בע"כ ומושל שולט ה' שידוכשם
 ההכרח ומן לעולם, בטלה אינח הראשונה והקדושה בע"ב, הישראלי אדםבנפש
 והבה ומאירה; וניעורח חחרת שתהאהטבעי

ד.

 אותח דלי הספורנו פ" לג(, )שמות מעליך עדיך הורדועתה
 הא-ל כי מעליך הורידה הנכבד מעמד באותו לך הנתונה הרוחניתההכנה
 המקבל רצון בלתי המקבל מן יקחנה לא המת2ה שנתן אחריתברך
 שקלי, לא משקל יהיב דמיהב גמירי אל0 תעניות )סדר דליכאמרם

)עכ"ל"
 משם יוצא איט והקרבים הלב דפנות בתוך הנספג הרושםכי
 קדשים רוח בנגיעת אף אבל תקופה לאיזו יידעך דעך אמנם ועהלעולם
 . . הנפש. את וירנין הרושם ויתבהר התדהר והנהקלים

 באו לנשמע קודם נעשה ישראל שהקדימו בשעה סומא ר'דרש
 ב' להם וקשרו מישראל ואחד אחד %ל השרת מלאכי של רבואששים
 ק"כ ירדו ישראל שחסאו וכיוון נשמע, כנגד וא' נעשה כנגד א'כתרים,
 מהר עדיים את ישראל בני ויתנצלו שנא' ופרקום חבלח מלאכירבוש!
 פ"וק. שבת מס' )עכ"ל וכו'חורב

 מהם ולהסיר ליטול המשכים כתות %פול הצריכו זהומדוע
 חבלח למלאכי בבר צריכים הקדחחח הרשימח את לעקר בכדי כיהכתרים



רלא שבנפש חפבהטות חרשיפותערך

 בעל הארם ככח אין אכל ה', מטעם מיוחדת כפקודה נשלחיםמיוחדים
 והבן. הרשימונ את לגמרי לטשטשהנפש

ה.

 האחרון". האות לקול יאמימ הראשון האות לקול יאמיע ל% אם"והנה
 על המורה לשת באן שייך איך זה על לשאל הקשיתי טלוט הויגאוכר
 בציוויו או במאמרו בטוח שאיע ארם - בן אצל שייך כזה ריכור הלאספק
 קמידנ ספק יש הכי יאמינו לא אם והיה לומר שייך מה הקכ"ה כלפיאבל

 ימח הארורים הנחצים ע"י ק"ה על שנהרג - הגה"צ לפני רכריוהצעתי
 הער- כעיניו וישרה ההר, זצ"ל, שערעשעו~ר יצחק ר' הגה"צ - וזכרם,שמם
 קצוכים ירועים, מניעים ע*י בהררגה לארם לו באה הרשימה שהתעוררותתי.

 סם כגון והשלמים, המלאים הגורמים ע*י אם כי מתלהכת ואינהומרודים
 שהרכב עד פעולתה, את תפעל לא לחולה הרופא מטעם הניתנתהרפו%ה
 הרפואה. תכלית תושג לא מהם אחד יעדר ואם מושלפ יהיה המרפא -פמי
 רשימת בכנ"י בהם תתעורר האותות שתי שע*י תדע הקב"ה אמר זהוכגת

 תתאכזב נ% אל הראשון האות את ובתתך בהם. הגעזה העתיקההאמונה
 אות, עור שתושלם זו להתעוררות לה ררושה כי התעודרו שטרםבראותך

 שתופיע, ההכדח מן הקרושה הרשימה ככור וסוף ויירפאו. אחר מרפא סםעור
 לעולם. להתיטשואין

 לשון ואין תתעורר שהרשימה ההכרח מן לקול' "ואמיע פירושוזהו
 הוראה אם כי הרשימה בכח חלילה, ספק של עניז יאמינו* לא אם"והיה

 כנ"ל. המלא, גילויי' לירי הדשימה את להכיא האיךהררגתית

 יאמיע לא או יאמינו אם ידע השם כי ירעע ן ז"ל האכ"ע כתכוכן
 לאות יאמיע שלא ישראל מקצת ידהו שאם משה כנגר רכר הכתוכרק

 האחרת. לאות יאמיעהראשון

 על רק לא קרושה רשימה של השפעתה היא ערך לאיןוארירה
 אם - הקרושה הרשימת פועלת בהם וגם אוה"ע. על אף אם כיישראל
 שעמר ניעה מלך חז'ל לפי כי רורות. וכמה כמה אחר ער - לקכלהזוכים
 בעל מצרים, מלך פרעת המלך אותו הו% שלמה, בתשובה השביםבראש
 נתגלגל תשובה, כרגשות ונתרגש ונשכר נבנע סוף כל שסוף הככרהלכ



 1חחייםחמדערלב

 שדים יונקי והגביה מלכותו מ3סא *עמד התשובה משרע ובשעתלניעה
 שק ולבש אלה בשביל עשה גדול בב3י להקב*ה ואמר מעלה 3לפישלהם

 3לו העולם %ל הניתנת הקדושה רשימת יוהי *, וכו' בתענית וישבואפר

 והבה ! ריקם אתרת שאינה פעם שאין השםבחסדי

 ש3חה אחרת לשנה ולמלשינים בר3ת ביבנה תיקן הקטןשמואל

 אמר ר*י אמד והא העלוון לא ואמאי העלוהו, ולא שעות ג' ש ב'והשקיף

 אותו מעלין המינע בברכת שתו מעלין אין כולן הבר3ות ב3ל טעהרב

 הקטן שמואל שאני הוא מין שמאחיישיע
 דאי~

 בש הדר ודילמא תקנה,

 העריט כך כדי עד ד'(, פדק )ברכות ב"שא ו~ה לא טבא גמירי אבייאמר
 לרע, הפיכתה תיתכן לא פנים שבשום הקדושה הרשימה של עשמתהחי"ל

 ש בישא4 הווה לא"טבא

 בקרבו! הטמועת הטובות רשימותיו הן רבות מה האדם נאוידע

 את והמחיות המעוררות כאלה במסיבות נפשו להעמיד היודעוומערי
 והתמימה! האמתית האמוגה של יהרה את לו המשיבות הנ"להרשימות

ל"/



 במקומם. הנפש כחותשימהם

 והוא הנפש, כחות שבמהות הגדול הענין את לט הסביר זצ"ל,אדמו"ר
 אינם המופשט במוט כשלעצמם שבאדם הנפשיים הכחותשכל
 כשלעצמם הטוב. לצד ולא הרע לצד ש הצדדים מן צד לשוםמתייחסים

 האלה הכחות אין החלטי. טוב או רע איזה מהווים הנפשיים הכחותאין
 באטו בעקר תלוי לטוב או לרע טובים וגילוי שרת וכלי מכשירים מעיןאלא
 ובסידורם במקומם בזמנם, בהם משתמשים אם בהם, משתמשים ומסבותתנאים
הראוי.

 וגולם , וז"ל ב%לם", *וחילופיהן הץ )8רק בפ"א כותב ז"לוהרמב"ם
 ולא שלמות אינן אמנם המדות ומעלות שכליות מעלות לו שיש אישהךא

 ונראה עכ*ל. ובלבולים*, ערבוביא בהם יש אבל כראוי סדר עלהולכות
 סדר מחליף שהגולם הוא ב%לם* ,יחילופיהן שהענין לפי*ז בדבריולדייק
 מותאמים הנפשיים בכטת אין ואם הכחות. בוהטתסהטות הראויהזמנים
 והוא חכם למעלת ראוי איט הטשאם האיש הדי הנטן ולמקומם*מנם
 *גולם*. בבחינת ,נשאר

ב.

 ומאד מ%נה מדה כידוע שהיא העקשנות מדת את נא נקחלדוגמא
 כל את הימנה תרחיק והדחק הבקורת חצי את בה תירה ירה והתורהרעח
 היא בעליה על ואף טשאיה בבית ומדון שנאה היא ומטילה השכל.בעלי
 למיתה וכנדון ממנה לחשתחרר לו וא*א ככלב בה קשור והוא וכמשאכעול
 רפואה. לה שאין מחלה היא עקשנות וכמשה"חי הויו, בעצם האישהוא

 מעשה אחרי במדבר בנ*י על ה' של אף חחרון שכל נראהוהלא
 משה אל ה' "ויאמר ערפימי - וקשי עקשנים ב%ף אלא בא לאהעגל

רלנ



 1חחייםחםדערלי

 בהם אפי ויחר לי הניחה ועתה עורף קשה עם והנה הזה העם אתיאיתי
 והנה הזה העם את ראיתי לאמר אלי ה' "ויאמר י ועור ל"ב4 תשא )פ'ואכלם",

 "והנה י דל ובספורנו ט'4 עקב )פ' ואשמירם" ממני הרף הוא עורף קשהעם
 צדק מורה שום דברי לשמוע יפט ולא ערפם ברזל גיר עורף קשהעם

 בתשובה", שישובו תקוה שאיןבאופן
 הארץ את לך נותן אלקיך ה' בצדקתך לא כי "וידעת עקביובפ' )עכ"ל"

 ויושר צדק שיהיה אפשר שאי אתה". עורף קשה עם כי לרשתה הזאתהטובה
 שרירוה אחרי ההולך הוא העורף קשה אמנם כי העורה קשת עםלבב
 שמחשבתו ברורה בראיה צרק מורח איזה שיוריעהו אעפ"י ומחשבתולבו
 כאילו המורה אל יפנה לא כי וזה הה8סך. אל ומביאה טובה בלתיהיא
 אחרי ילך אבל ואנה אנה לפטת יוכל שלא באופן ברזל כגיר קשהערפו

 כמאג לבושרירות

 כשהק- אמנם כי העורף קושי מרת רוע על ויעיר הקצפתם""ובחורב
 קשה עם שאתה בשביל אלא להשמירכם, אומר הי' לא בחורב ה' אתצפתם
 הישמירם הוא -עורף קשה- עם והנה הזה העם את ראיתי ית' כאמרועורף
 ד". )עכ"ל התשובה תקות את מסיר העורף קושי אמנם כיתה

נ

 ועוד ודלי מליקה, למצות טעם עתן קכ"ר, מצוה החינוךובספר
 נמשלו יונה ובבני בתורים העורף ממול שהיא הסליקה, בענין רמזיש

 עורף, קשה נהיה שלא בהםישראל
 )עכ*ל"

 מעולם. אליו מן שמבריחה זו רעה מרה היא ומטנה מאוסה אכןכי
 בני על אף ויתגנה חן י12א לא ארץ - ררך ובהנהגת רעלמא במיליואף
 ובמסהרו. בעסקיו אף לעצמו ונזקים תקלה וטרםביתו

 את רק ואוהבת מחוננת שהיא החכמה פני למאור יזכה שלאוכ"ש
 מכל האמת את ומקבל ולהיווכח להאזין לשמוע והלהוט והמבין המתוןהלב
 בקמים י המלך רוד כם"ש ממתנגריו אף תבא שלא צר ומאיזה שאומרהמי
 לקבל מהסס ואינו נבהל איט מהפחותים אף אני, תשמענה מרעיםעלי

 ז"". רש"ז )מהגה"ח אמת. של קורטוב בה יש רק אם המתאימההתוכחה



רלה טפקופם חנפעו טחותשיפחט

 הצדיק הגאת של בשבחו שדיבר זצ"ל, אדמו4ר בשם גםחימעתי
 אדירה מרובה כ4כ חכמתו גאוןת היתה שלכן זצ"ל, גרשדזענסקידח"ע
 הצעיר היה והוא ממם וזקנים גאונים של בדור היה שהוא מפניומקירה
 הדעות לכל ומקשיב מאוין והיה דעתה 4קבלו לומד יכול היה ולאשביניהם
 והתעשד הלוך והתחדד, הלוך הלך הזך ושכלו ואחד אחד כל שלוהסברות
 אסיפת דעת דעתו שנעשתה עד רבים גאונים של ובחיקף והוןבעוצם
 לגאו- קדקדו במוח ובשרג נשתזר נאחז, שיטותיהם שמהלך גדולים,רבים
 ההלמות את מצאו הטבעיים שכשרוןתיו זצ"ל, דח"ע וזכח מרוכזת.ניות

 עישית. גאוןת והתפתחות התמודדות כדי עד והזמן המקום שלהמתאימת

ד.

 י"ד משלי על בפי' דל יונה רבים הענין בזה שכתב מהונראה
 על לעולם והנשען חעקש הוא לב סוג וגו/ לב סוג ישבע מדדכיוי"ד

 ולשקלם מדבריו הם טובים האם להתבונן זולתו לדברי יקשיב ולאמחשבתו
 הזאת המדה ובעל דבריו, סותר טעם זולתו מדבדי בהתבוננו דבריוולהניח
 רואה אינם וכי ועניניו, במנחגיו רוחו וןחה ממעשיו לעולם שבעהוא

 צריך שאיננו אחרי בעיניו שלם הוא הלא כי בדעתו וגרעון בשכלוחסרון
 ממחקר רק לדבריו, סתירה תמצא ולא זולתו ובעצת אחר בשכללהעזר
בינתו.

 ברוב כי לעולם מחקר בעל איננו הזאת המדה בעל כי תדעועוד
 לחשיב יש אם יחקור המש רזושונח רוחו על העולה אל ישעןהפעמים
 במחשבתו להשקיף וישתדל שיעמול כמו המחקר בעל כי אחוד,מחשבתו

 ולהכיר זולתו בעיון להעזר נכסף נכסוף ג'כ האמת ולהכיר הענין צדיעל
 העיוה מביןהנטנה

 בעת נוקם ואים בכעסו שמושל מי כ"ט(. י"ד )שם תבונה רב אפיםארך
 להיות מגיע הזאת המדה מן לעשות מה כדת ויחשב דעתו שתתיישב עדחמתו
 המחשבה בידו שיקח לפי למחקר רוח קצד איש יגיע לא - כי תבונהרב

 המחקר צדי על ולהשגיח להתיהיב לבבו ימצא ולא עליו שתשפרהראשונה
 המתקיימת למחשבה שיגיע עד מחשבתו את שיסתור צד יש אםלראות

 המחקר צדי על ולהשגיח להתיהיב לבבו ימצא ולא עליו שתשפרהראשונה
 הישוב. בבעלי רק ימצא לא וזהוהשקולה



 1חחייםחמדערלו

 לבו על מחשבה כשתעלה דבר עליו שיכבר וחכם שא"א מי כי תדעועוד
 חברו תשובת וידחה בעיניו יקשה עליו משיב חברו את וישמע בעיניוותיטב
 הנה האמת. על ולהורות חבריו דברי יכוט אם לשקול יתיישב ולא דבריומעל
 האיש להיות המביאה היא אפים אריכות למעלת המביאה התולדה סבתכי
 תבונה.רב

 בתחלת הדעת על יתקבל שלא דבר כשישמע רוח קצר בעל כי תדעעוד
 יאזין התבונה ובעל להזניחו ויחתוך הדבר על התבונה עיון למהר יוכל לאהעיון
 העיון. בסוף הרבר עליו שיתקבל ופעמים מלין יחקור ער חברו תבונתעד

 הק'(.)עכ"ל

 להתפשט והעוז האומץ את הבהירה ההכרה את שחסר האדםואכן
 לבו ובשרירות בשנים רבות דבק היה בה המזויפת מהדעהולהשתחרר

 החזיר לטבע דומה הוא הרי תשובה ונרטר הרהור ללא בעקשטתוועמר
 צווארו, מחזיר ואינו גופו כל שמחזיר חזיר שמו נקרא למה עליושאמרו
 זוטרתא,)פסיקתא

 שמיני"
 מצחן עזות על לכפר בכדי הי' אהרן של מצחו על שהי' הציץואף

 שבמוח שהנקבים ז"ל, ראב"ע ואמר תצוה. הטורים בעל עי' ישראל. בנישל
 המחשבה, תפל ושם הרמות כח ושם ההרגשות חמש כח יתחבר שם המצחעל

)עכ"ד(.

 כשהם  הנפשיים, בכחות השימוש של ובאופי באופן תלוי הכלכי
 ואם זכיות. נעשים הם הרי הנטן ובמקום הקכון בזמן ומכווניםנפעלים
 כשרון שום לו יועיל לא הרי בדרכו לאדם לו עומדת הסכליתהעקשטת

 בסופה לו צפויים וניוון אבדןורק

וע

 ואת מריך את ידעתי כי עה"פי ז"ל, מקעלים רש"ז הגר"חואמר
 עקשנות מצד הבא החסרון צר זה "מריך* את ל"א(, וילך, )פ' הקשהערפך
 המעלה צר זה הקשה" "ערפך ואת ממנמ ונולדות נמשכות והמרידהוהעזות
 שהטו נסיון בשעת כגון לכך הרצוי במקום עקשנותו בכח משתמששהאדם
 ומצוה טוב דבר על נפשו את למסר מנכונותו זיז ללא לעמרמוכן
 התורה. נגר ומפריעים שמתקוממים במקום אחור יסוג ולא יחתולא



רלז כפקימם חנפ,ט כהותשימהט

 שלילי, ענין על רק מתיחסת עקשנות המושג שהגדרת לחשבואין
 הכרחית אף ונחוצה מאד גדולה מעלה היא זו ומדה יש כי וחסרון. העדרעל

 הקצפת אשר את תשכח ואל "זכור וזשה"כ שבקדושה. ענינים ולהחזקתלקיום
 תשכח" "אל שוב והזהיר וחזר "זכר" מהו וכו', בחורב" אלקיך ה'את

 האזהרה הנ"ל. הענין כאן מדומז לפענ"ד באה, ההש למה באזהדהההכפלה
 לקיום בעגע העקשנות במדת שיש הגדולה המעלה על לודות באההראשונה
 כדי תוך ברם הרצוימש והתועלת הצורך במקום זו במדה שישתמשהחורה,
 *ואל נוספת אזהרה באת העקשעת במדת להחזיק הזה והעידוד זואוהרה
 בה להשתסהצ נזהדים לא אם זו שבמדה והחסדון השלילי הצד אתתשכח"
 העקשמת במדת ויחזיק הישרה מהדרך יטה אם כי ובמקומה.כהלכתה
 הרי והתרברבות טצוה לשם פרטית התעקשות כגת הטעת בלתיבמסבות
 והב4 לדורות, עולמית ולחורבן לרועץ להיות זו מדהעלולה

 ולהתעלם ולשכח שבעקשעת המעלה לזכר הקב"ה של ממדתווזוהי
 שכחני וה' ה' עזבני ציון ותאמר ו( ל"ב ברכות )במס' כמ"ש שבה.מהחסרון
 הקב"ה לפני ישראל כנסת אמרה ר"ל אמר ?! שכוחה היינו עזובההיינו

 אתה הראשונה מעשה וזוכר הרצשונה אשתו על אשה עשא אדםדבש"ע
 כלום הקב"ת אמר עולוה אשה התשכח הקב"הי לה אמד ושכחתניעזבתני
 לפניו אמרת במדבד. לפני שהקרבת רחמים ופטרי אלים עולותאשכח
 ז העגל מעשה לי תשכח לא שמא כבודך כסא לפני שכחה וווין הואילרבש"ע
 כסא לפני שכחה ויש הואיל לפניו אמרא תשכחנה. אלה גם הקב"ה להאמר
 דאמר והיימ אשכחך, לא ואנכי לה אמר סיני, מעשה לי תשכח שמאכבודך
 - אשכחך לא ואנכי עגל מעשה - תשכחנה אלה גם י אושעיא רבי אמרד"א
 )עכ"ל(. סיני, מעשהזה

 שיקול שום לכשעצמם הנפש לכחות שאין לעיל שקבענו מהוזהו
 הראוק הרצוי למצב התאמתם הוא העקר לחסה או לשבט החלטווהכרע
 למטרות בהן משתמשים אם בהן צפון טובה רוב ושכחה כעקשעת ממדותואף

 והזככוחנקדושה

 ישראל בני אם מדת, כנגד מדה היא הקב"ה של שהנהגתו הואוידוע
 ולצדך השכל לרוממות ולכוונם לסדרם נפשם ובכחות בכשרועתיהםיתנהגו
 כארציים נראים שלכאורה הכחות וכל הברכה. - כחותיהם בכל אזיגבוה

 כקרבעת- הם ורצויים הם ומשופרים ומתעלים מתעדנים ביותרוגשסיים
 להחמל המלמדע אלקיע ה' הלא זה בנידת ללמד ממי לנו ויש למזבח.אל.ם



 1החייפהמדערלח
 טהג הוא אף ולזכות, לטוב נפשם כחות והמרכיב הנבראים כל יוצרוהוא

 וד"ל. מצא, לעת ובשכחהבעקשטת
 קשה עם כי בקרבט ה' נא ילך בעיניך חן מצאתי נא אםויאמר

 תעהם. )כי ונחלתט, ולחטאתיט לעוניט וסלחת הואעורף
 בני של עקשטתם מדת את ומציין מדגיש ה" שמרע"ה מזחומשמע

 הוא בזה הרי לבאורח. פלא והוא לסליחה. הם שראויים נימוק בתורישראל
 על סנגודי' לימד הוא בזה הכי שאת ביתר עווטתיהם את מזכירה"

 לסליחה בנ"י ראויים שאמנם היה הזטת לימוד-- י הוא כן ברם ! יישראל
 הראוי ובזמן במקום בה להשתמש ידעו ולעתיד עקשנות של זו סגולהבגלל
 חן "שאו זו מדה ובגלל בנפש עמוק הנטועה קדושתם על לשמרבכדי
 ודו*ק. עמהם, בשכינתו לילך שיסכים עד המקוםבעיני

ה

 בקרבם שילך כפשוטו עורדג קו81 עם כי ז*לי בדמב"ן מבוארוכן
 לקושי טוב ה' הי' הקב"ה להם שנתרצה אחד כי עורף קשח עם שהםבעבור
 וכחהטר ונחלתו. עמו הם כי יותר טובם להגדיל ומבקש ממלאך יותרערפם
 קשה "עם שהם בעבור מלאך לפניהם שישלח להם טח הי' הכעסבשעת
 בעבור בשכינה להם טוב *הרצור בעת כן בדרך, אכלך פן כמ"שעורף"
 הנפלא(. )עכ"ל עבדיו על וירחם יחונן שיותר עורף קשה עםשהם

 להר- דל, מהרמב"ן ונפלאים ומבוררים גלויים דברים לפניטהרי
 והחיובי הטוב לצד העקשנות במדת ישתמשו ישראל בני שאם רעיוננוצאת
 "עת הופכת זו מדה א שמים לכבוד המכוון ובמקום בזמן גבוהלצורך
 מבניו. רוח - נחת לו ויש עמהם, לילך טח ית' והוא עוונם לכל ייסלחרצור
 ושלא במקומן שלא הנ"ל בכחותיו ומשתמש הפכפך נעשה האדם אםאבל
 ומעורד לזדוטת מתהפכות זכויותיו וכל זה לו ייחשב לפיסל הדיבזמנן
 ר"ל. והחמה,הקצף

 דנא מקדמת ישראל בעם שהוטבעה דקדושה עקשטת של זווסגולה
 כמש"כ השי"ת של הדגול ואהובו ובחירו חביבו להיות להבחר לוהועילה
 בקשר ושנקשר בכם, ה' "חשק" מרובכם לא יא( )פ' ואתחנן בפ'הרמב"ן
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 העמים מכל בכם ויבחר כסףו וחשוקיהם כלשון לעולם מכם ייפרד שלאאמיץ
 אתכם ה' מאהבת כי הטעם ו(1מר האחרים, מן ברירה בכמ"ק הבחירה כיוט'
 מכל יותר לאהבה ונבחרים לפניו להתאהב ראויים אתכם שראה לכם,בחר

 לסבול הידוע לאוהב הנבחר כי הבחירה מן הטעם בזה הוזכר ולאהעמים.
 שלשה כמ"ש עם מכל לכך ראהים וישראל ממט עליו הבא בכל אוהבואת
 צלוב" או יהודאי "או בנסיוטת לו יעמדו כי באומות" וישראל י הםעזים
 )עכ"".וכו',

 ממרומים, לו שניתט נפשו, כחות בכל המקום לפני האדם הה1וחביב
 מלאתי וכהלכתם. ובזמנם במקומם בסדרים בהם להשתמש כשיודע 1ואימתי
 היא ומזהירה מאירה הנסיון. במקום והעזות העקשטת ממדת הוא והדרהוד
 ומוריו, חביריו בין בהתערבו אנשים במקום והשפלות העטה מדתכחמה
והבן.

ג

 במעשיו צטע שיהיה צריך חכם תלמיד פ"א זוטא בתנדב"אואיתא
 עכ"ל. בדרכיהומפורסם

 ה' ויראת ודעת וחרב, שמם הי' ההוא שהדור ספק כלואין
 דבר משמיעי את באבנים לסקל היו ועלולים לגמרי, והלאהמהם
 לא האמתוים הצדיקים דרך וזוהי פכ"ט(. ח"ג נבוכים )מורה ברמב"ם כדאי'ה'

 המונות בין מעמד יחזיקו ובעקשטת בקנאות אם כי ולהיטמןלהתחבא
 יפוצצו הולמים כפטישים הצדיקים ודברי ה' דבר לשמע ממאניםמשתוללים

 כבוד בעניני דרכם זוהי סביבם. תלהט ה' יראת ואש הגשמיות סלעיאת
 דאפשר מה בכל לכת יצניעו הפרטיים ובתהלוכותיהם במעשיהם אכןשמים,
 ומתבטלים הפרטית לאישיותם טגע כשהדבר הם וותרנים וענותניםורכים
 1 שבישראל פחותים בפניאף

 כ"א וטעותנות, התרברבות מתוך לא לבא צריך שהפירסום בזההמובן
 ישראל. לקדשי נוגעים כשהענינים מחזיק בה העקשטת במדת הצטינותמתוך
 חמ- יש אם עה"פ הראב"ע וכמש"כ ! בו"ד איש שום מפני יגור ולא יחת לאואז
 ותריע תרון האמתית החכמה כי עכ"ל. בפרהסיא, פי' י העיר בתוך צדיקיםשים
 אע"ה ויצחק א"א שעשו כמו כלו העולם בכל ה' כבוד לפרסם חוצות כלבראש
 עה"ת(. ברמב"ן )ועי' העולם אלקי ה' בשם בחוצותשקראו



 1החייםהמדערם

 כל כי ~ורות רמז עוד בה ויש י בזה"ל דל הרמב"ן פי' וישלחבפ'
 לט וראוי עשו בני עם תמיד לנו יארע אחיו עשיו עם לאביט אירעאשר
 עצמו הוא שיזמין הדברים לשלשת עצמט שנזמין צריק של בררכיולאחז
 )עכ*". ולהינצל*, *לברח מלחמה, בדרך ולהצלה ולדורוןלתפלה

 *למלחמהק בטגע העליונה הדעה של האמתי שהמושג אנו רואיםהרי

 כי והתאבקות, התגרות תנופה מלחמת דהייט בו רגילים שאט מה לאהוא
 שכנגד לצד לוותר הצדה*, להתחמק ולהינצל *לברח להיכנע י ההשךאם

 הגשמי היצר וכבישת יחד, גם הגוף והצלת הנפש להצלחת זוכים כךומתוך
 ועוצם הזולת טף על ההתגברות ותשוקת מהתנצחות גדולה יותרהרבה
 ! והוותרטת ההכנעה כח היא ומעולה נכונה היותרהלב שאמיצות- דל, רש*1 הגה*ח בשם ואומרים ובהכנעה. בוויתור הואהגבורה

ח,

 שאינו לישראל לו ראם כתועפות י ז"ל הספורנו פי' לו", ראם"כתועפות
 לגרש כוונתו היתה כי "הראם" כמו בקרניו רוחה אבל כארי ואוכלטורף
 כאמרו יושבי', הריגת בלתי לארץ ישראל את ולהכניס הכנעניםאת

 שלח אגרות שלשה אמרו וכן המת, במות חפז לא כי ותטעי', גויםתגרש
 מלחמה לעשות הרוצה ישלים, להשלים הרוצה יפנה, לפטת הרוצהיהושע,
 השתמשו לא ובכן להחרימם, והוצרכו להילחם ערפם הקשו הם אבליעשה.
 *הדאם* שעושה כמו בהם עשה אבל בטרפו הארי שמשתמש כמו כללבהם
 כ"ג(. במדבר )עכ"ל כלל יאכלט שלא כובש או דוחה שהואבמה

 ש- צ"ב( )תהלים קרני כראם ותרם המע"ה דוד מ"ש פירשתי הנ"לולפי
 ומגן מצדיק שאני אלא בשונאי, מתגרה שאיני כראם הוא שלו העצמה קרןכל
 עצמו את רואה שהי' העצני כעידן המע"ה דוד שהי' לי, ירעו שלא עצמיעל

 מכל ולומד ושואל כאו"א עם מתייעץ בתורה, עוסק שהיה בשעהכתולעת
 עצמו את מקשה היה למלחמה יוצ~ו שהיה ובשעה ממט. להשכיל שישמי
 ט(. )מו"קכעץ

 והיתה כל מפני חת לא הארי, כלב לבו את עשה בה'הבטחון
 לפיקוח שהועיל לאחימלך וגם נפגם, ואינו מתפעל שאינו חזק כשמירדעתו
 קל חסד הגבור ברעה תתהלל מה הפסוק על כפיר,ם"י פנים נשא לאנפשו
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 חסד יש ברעב שאמות אתה מדמה לחם אחימלד לי נתו לא אילו היום.כל
 נ"ב(, תהלים )עכ"ל, אחרים יתנו לי נתו לא ואם היום, כל ישראל עלבהקב"ה

 לפני וגם שונאיו אף ורבותיו. חבריו לפני כתולעת עצמו מעדו היהאבל
 כרים על יושב הי' לא רבו שמת אחר ואף ישראל. וכלתלמידיו
 לא מ"מ וכסתות כרים על לישב בו והפצירו ~בדו רבנן שבקשו אףוכסתות
 והשפלת הואיל הקב"ה וא"ל כקדם. בעעוה בקודש בדרכו הנהגתושינה
 טץ. )מן*ק מבטלד4 ואתה גזרה טזר שאני כמוני תהיהא"ע

 אקורה ושרשה ההכנעה מדת היא רמה ומאד נעלה מאד אכוכי
 האלוקות. של העליונה הדעהבהכרת

 דבר משא י ז' שה"ש במד"ר כמ"ש המשיח, מלך יצטיין זוובהשלמה
 לאומות חד ו"רך", "חד" שחוא המשיח מלך זה אומר נחמי' ר' חדרך, בארץה'
 עכ"ל. לישראל,ורך

 להו ומדקטל הדדי בהדי רפתא כרכי ומלכתא המלך בינאימעשח
 אחוה שטח בן שמעת לר' 1ריתיתי' וכף, לברוכי אינש לי' הוה לאלרבנו
 א"ל לך, עבידנא יקרא כמה חזית לי' אמר לדידה, דידי' ביןאותבי'
 ותרוממך סלסלח דכתיב לי, דמוקרית היא אורייתא אלא לי מוקרית אתלאו

 מ"ח(.)ברכות

 במסיבת שטה בן שמעת ר' של והעוז הלב אאץ התו מבהילוהלא
 חוא הרהיב - הרבט כל את ינאי שהרג אחר - ממש סכנת-נפשותשל
 הת- כל את לשל השמים וחריפים בוטים דברים המלך בפני לומרוהעיז

 וזהו והעריץו חשליט המלך גאת את ומבטלים ודטותיה ינאי שלרברבותו
 אחורנית יסוט שלא העליוגא החכמה תלמידי ו~ל הדורות לכללימוד
 כל בראש וירום ירעימו ח11, להבות חוצב בקול אם כי לפה יד ישימוולא

 למתדבקים רק כי ! ותורתו ח' לכבוד שמים לכבוד נוגע שהענין בשעהחוצות
 חן למצא נתרצת ה' לפני ורק והתפארת והממשלה והגבורה הכח ישבה'

 1 חי כל נפש בידו רק כיבעיניו

5ה

 הם אצלי הקב"ח אמר זץ, )הח1ע לב אין פותה כיונה אפריםויהי
 עכו*ם אצל אבל לי ושומעים עושים עליהם גוזר שאני מה כל פותהכיונה



 1חחייםחםדערמב

 דן יהי יטדף, זאב בנימין יהודה, ארי' גור שנאמר כחיות, קשיםהם
 להן אומרים 12עו"ג למה עכו"ם כנגד קשים הם לפיכך דדך, עלינחש
 מלין, שאתם המילה מן שומרימ שאתם הזה השבת מן מבקשים אתםומה
 אצל אבל כחיות, קשים כנגדם נעשים והם המצוות, להם לבטל מבקשיםוהם

 וכה"א העם ויאמן ש2אמר עליהן שגחר מה כל לו ושומעים תמה כיונההקב"ה
 )עכ"ל הסלע בחגוי תמתי יונתי 2אמר לכך ונשמע, נעשה ה' דבר אשרכל

 דץ. כ"א פ' בשלחמד"ר
 שכל והוא, 1 כאן בו דנים שאט רעיונם טוב כל מבוטא הנ"לבמאמר

 כל והיפוכה, מדה כל הקצה אל הקצה מן באדם שהוטבעו הנפשייםהכחות
 האדם נפש שיזכה ממנה וההרגשות החוויות דב-מוניות כל וחילופהנטי'
 ~חר לדעת הבחירה בעל האדם ועל הטוב. לתכלית אלא נברא לא זהכל
 המתאים ולמקום המתאים זמן המתאימה ההוויה את הנכונח המדהאת

 ל% יש היצרים התלקחות כל האדם שבנפש ההתלהטות כל המתאים.ולעניז
 לטוב. כסא לשמש יכולות ב%מסבות

 לו שקשה שוא והתנצלות באמתלאות יתחמק נא ואל האדם יתאונןואל
 ונפת- אנוש סרעפי הם ומרובים היות התורה חיובי כל אחרי ולהיגררלהימשך
 האדם שבנפש מדה שום לך שאין החדל לט הוכיחו הוכח כי ! הלב יצרילים
 של- התרגשוונ שום לך חוין אותה, ההולמות המצוות מן אחת לשרת תוכלשלא
 השם, מציווי אחד לקיים אפשר יהי' לא בה שגם רצוי', כבלתי נדאיתכאורה

 המתאימה. ההרגשה במסגרת המצוה את לשבץ חויך איפה מתי, לדעת צדיךברם
 האמת. מדרך לסור שתו והמפתים המסיתים בפני להעיז הבח באדםיש
 במקום שמו, ית' הבורא לפני בו שישתמש והעטה ההתפתות כח באדםיש

 וכענין עטג ויפתוהו י הפרישות שער הלבבות בחובות כם"ש התורפמצוות
 שמתפתה האדם - הנה יסור פתי מי עהשפי במשלי ז"ל הגר"אשמפרש

 התורה. דעתאל

 בלב ואחח בפה אחד המדבר של וחנופה, שקר של המדהחום

 בגירוי גם ברם יחד גם השדם ה' לפני ומה1עבת רעה מדה בוחהאישזוהי
 והתקרבות ההתעלות לטובתו ידועות במסבות להשתמש אפשר זהנפשו
 שמג ית' הבורא לעבודת והזולונעצמית
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 ל- והכוומה י ודל תדבקון, ובו עקב בפ' דל הרמב"ן שכ' מהוראה
 ויתכן ובמעשיו. בלבו יעבוד לבדו לה' אלא וז~תו ה' יעבוד שלאהזהיר
 מחשב- תיפרד לא תמיד ואהבתו השם זוכר שתהי' לומר הדביקתשתכלול

 אדם בני עם דבריו שיהיו עד ובקומך, ובשכבך בדרך בלכתך ממנותך
 )עכ"ל(. ה' לפני הוא אבל עמהם" איט "ולבו ובלשוט""בפיו

 בשיחת משתתף הווו כאילו פנים להעמיד צריך והאדם יש יוהמובן
 לכאורה ומתנצח ומתווכח וגשמיים חילוניים בענינים הבריות ובחברתחולין
 וכמ"ש השי"ת. אל תשווע ובמסתרים צמא לבו בשעה בה ברם ראשבקלות
 וחטפה שקר בלבו. ואבלתו בפניו צהלתו שהפרוש בשעה"פ הלבבותבחובת
 מזבן. היא, משובחתכזו

 ובעוה"ב. בעוה-ז לו מחסה הרי בהקב"ה בטחוט התולה כלואחזיל
 ע*ב(. )כ"טמנחות

 להעבירה שאפשר הווי' עצם איזה על מורה "תולההלשון
 באמתלאות האדם יצטדק נא וואל הוא, הנ"ל במאמר והכווטת למקום.ממקום
 באמונה בה' בוטח להיות הכח לו ואין הכרתו הרלה השגתו שקטנהשוא
 בוטח. לומר האומץ לו שאין הבטחון, מדת בכלל הוא ונעדר ותמימונשלמה
 נפש ויודעי האמחיים החכמים גדולי אלה - שלט חדל לנו גילווהנה
 הרי הבטחון. מדת בהאדם ישנה בן שהלא - תמציתה תמצית עדחאדם
 בעשרו בוטח הוא ובמה נדיבו. בתומכו הוא בוטה מטיבו." בחברו הואבוטח
 קרובות כ"3 לעתים 3י אף הזולת. של לבבו וביושר ובתבונתובחסדו
 למה לאדם לו וווומרים החו*ל אותט מלמדים והנה אכזבה:.. סופו זהבטחון
 בזמנהו! שלא במקומה שלא בלבך, עמוק הנטועה זו, במדה להשתמשלך
 עולם, של מקומו שהוו! בהשי"ת המען, במקום אותו ו"תלה" זו מדהקח
 והע. 1 תתאכזב לא בתדאיואז

 שעירבב הוא סימן בנפשו ומתענה ומתלבט חלי ונגוע סובל האדםואם
 3סדרן בהן השתמש שלא מדותיו, את והיפך ובלבל נפשו כחות תחומיאת

 להח3ימו השהשפים וחבריו מוריו מוכיחיו, בפני כנמר עז הואוכהלכתן.



 1ההייםהםדערמד
 וווינו ומדומה מזויפת וגאוה כבוד מחשש מתעקש והוא ישרותבסברות
 כבושים דברים לקבל ומסרב חלמיש כצור בדעתו הוא עומד להיכנע.רוצה

 מתרפס הוא אז - ה' וכבוד ותורתו דעתו את שמחרפים ובמקוםואמתיים.
 מרה. נפש ומרדות שברת -לבסוף - יגרמו הנפש בכחות השימוש שחילוף ההכרח ומן כתולעת.ומתעדן

יא.

 הראוי במקומם נפשו וטבעי בכחות המשתטש הרי דבר שלולאמתו
 גופני ואושר והצלחה ברכה לעצמו מקנה הוא - שמים כבוד הרבותלמען
 לרחמים. הדין מדת שמהפכין צדיקים אשריהם י חז"ל וכדברי יחד. גםורוחני
 האמתי הצדיק - הבוית"ש מאת וגזירה וחק הדין מדת שהוא הטבעדיימ
 אבל ארצה חמנם שמוצכ סלם ולעשותו זה טבעי נפשי בכח להשתמשיודע
 הרחמים מדת שמהפכין לרשעים להם אוי ההפך וכן השמים. מגיעראשו
 ומסוגל טוב וכח נכונה ומדה וסד"ש רצון עת כל אומרת זאת הדין,למדת
 ולנבל לחבל הנכת בזמן ושלא הנכת במקום שלא אותו ות~ים מהפכיןהם
 קללה אצלם נעשח ברוך, שמקור והטכע הטבע, והדר הכחירה יופיאת
 ודו"ק. אותם, מענה הדיןומדת

 וביצר ביצה"ט יצריך בשני לבבך בכל אלקיך ה' את ואהבת עה"פואחז"ל
 לעבודת יתמסרו האדם נפש כחות שכל בזח, המובן נ"ד(. )ברכותהרע

 ממקומם יעתקו ומצפוניו הטבע והסתגלות והחשק החמימות כל אבלהקודש
 כמפריעים נראים שלכאורה - הכחות כל ואז שמים לשםלהתקדש
 והם הם, סתמיים האדם של הכחות כי ועוזרים. מסייעים -ומכשילים
 המתאימים. לאפיקים ולהטותם לכווים וידע בהם יזכה לאשר לכמוכנים

 ופחותה מטנה מדה שהיא המשגל ח~צות- את נא נקחולדוגמה
 כבדה ותשוקה גירוי שאף לדעת עלינו ברם נכון. לב כל ושוללתוהורסת

 של עזה לתשוקה וטרם למניע ולכוון לסבב היודע ביד להפך יכולהזו
 עליון. אור וגעגועיכיסופי-י"ה
 האהבה היא וכיצד י ג' י' פרק תשובה בה' ז"ל הרמב"ם מש"כוראה

 נפשו שתהא עד מאד עזה יתירה גדולה אהבה ה' את שיאהב הואהראוי'
 שאין האהבה חולי חולה כאילו תמיד בה שוגה ונמצא ה' באהבתקשורה



רמח 8טקוטמ חנפש נחותשיטוש

 בין בשבתו בין תמיד בה שוגה והוא אשה אותה מאהבת פנוי'דעתו

 אוהביו בלב ה' אהבת תה" מזה יתד ושותה אוכל שהוא בשעה ביזבקומו

 אמד ששלמה והוא נפשך ובכל לבבך בכל שצונו כמו תמיד בהשוגים

 עכ*ל. זה, לעניז הוא משל השידים שיד וכל אני, אהבה חולת כי משלדדך

יב.

 האהבה שעד חכמה דאשית בם' שמסופד מה ולהשתומם להתפעלויש

 ז*ל, עכו דמן יצחק ד' שכתב מה אחד ממעשת נלמד וכן י וז"ל ד'פדק

 מיושבי איש אותה וידא המדחץ מן המלך בת יצאה הימים מן אחד יוםכי
 כטוב בה לעשות בדשותי אותח יתן מי ויאמד גדולה אנחה ויאנחקרנות

 כשמעו הם4 ולא זה יהיה הקבדות בבית י לו ותאמד המלך בת ותעןבעיני

 שם לו ולשבת הקבדות בית אל ללכת לו שאמדה חשב כי שמח אלהדבדים

 דצתה אבל נתכוונת לא והיא בעיניו. כטוב בה ויעשה אצלו תלךוהיא

 קטן והנכבד, ה,נקלה והזקן, הנעד והגדול, הקטן ישוו דווקא שם כילומד

 לא המלך בת כי לא, הנא אבל הכל, שווים יהיו שמה הוא, שםוגדול

 הקבדות בית אל וילך ההוא האיש ויקם ההמת מן אחד אליה שיקדבייתכן

 חשקו ומדוב בצודתה יחשב ותמיד בה שכלו מחשבת ויקשד שם לווישב

 ההיא האשה בצודת כולת אותה ושם מודגש מכל מחשבתו את הפשיטבה

 "מ2ן ושם ישתת ושם יאכל ושם חקבדות בבית ישב תמיד ולילה ויוםוביפיה

 פדישותו ומדוב דבים ימים עשה כן למחד. תבא היום תבא לא אם אמדכי

 וחשקו והתבודדו תמיד אחד בדבד מחשבת-שכלו לקשידת מודגשמכל

 שמכל עד במושכלות להידבק ושבה מהמודגשות נפשו נתפשטההגמוד

 מודגש כל פשט שלימים עד בהשי*ת ודבקה מהאשה ואפילו נפשטה,מודגש

 שתפלתו עד קדוש האלוקים איש שלם עובד להיות ושב האלקי במושכלוחשב

 וסוחדים שם דדך יעבדו אשד דדכים עובדי לכל פועלת ובדכתונשמעת

 שהלך עד בדכתו ויקבלו אליו יטו שם דדך יעבדו אשד ודגליםופדשים

 למדחוק.שמו

 דומה הוא לאשה חשק שלא שמי עכו דמן יצחק ד' בשם שםוכתב

 האלקית, העבודה שיבהין צדיך מהמודגש כי והטעם ממע ופחותלחמוד

%כ"".



 1חחייםחםדערמו

 מן יוצא בלי הנם2הים הכחות את לכות והמתאמז הייע חןכי
 בהבוית"ש. דבקות להשגת שלב לשמש יכולה זו תשוקה אףהכלל,

 שהביאו הנשים של תצובאות* "במראות הקב"ת מאט שלא נדאהוהלא
 הקב"ה אץל הרע ליצר שעשהים מפני בהן מואס כחטה וה" המשכןלנדבת
 במצרים. רבות צבאות הנשים העמידו שע"י הכל מן עלי חביבין אלו כיקבל

 לקיים כשמטונת היא נפלאת נשים ואהבת תשוקח שוק8 רחויםהרי
 והבן. לשכץ,  השכינת תוכל בו העולם, לקחם כל היוצדצו

 שסר, השם עובדות נשים בישראל היו והנה . שפ דל עזראובאבן

 להתיפות עוד צורך להם אין כי נדבת מראותיהן ונחט העולם זחהתאוות
 המצוות. דברי ולש8ע להתפלל מועד אוהל פתח אל יום יום באותרק

 היתה בשהיא הגדולה חגשמית וחתשוקה שהאהבה רואיםהדי
 לדרגת ביותר והתפתחה התעמקה לבסוף שמים לכבוד מתחלהמכוונת
 ית"ש. והבורא התורחאהבת

ינ

 למקומח מטינת לא תיא אם לכאורת אשר השמחה במדת היאוכן
 חדל הזהירוט עליה ולליצטת להוללות נחשבת הץא הרי ולהלכתהוזמנה
 רצו" היא א ה' לכבוד בשמחת בה כשמשתמשים אבל ממנה. ולהימנעלבדח
 מצטדק הוא א והליצטת הראש קלות על להאדם לו וכשמעידים המקום,יפני
 שכן אמנם לט מעידה והתורח היראה. את כעול ולשאת עצב להיות לושקשח
 עידוד ולצורך התורש וקיום מצות במקום הראוי, במקום אבל שמחיםנהית
 דבדחו תרי הני על חדל כמ"ש מדבאח. בעצבות שקועים אנשיםשימוח
 עוה"ב. בני שהם אליהו עליהםשהראה

 הסוכות חג הראשון ביום שנקח לולב מצות שכ"ד, החיטך פ"וכן

 בני ישמחו חח בבית האילן ופידות התבואות באסיפת האדם שמח שאזמפני
 לעשות לעמו הא-ל וציוה האסיף, חג נקראת כן ומפני דבה, שמחהאדם
 עכ"ג וכו/ ית' לשמו השמחח עיקר להיות לזכד העת באותה חגלפניו

 הנבואה, בטלת תיצח"ר כשבטל עולם בסדר אומר ז"לוהגר"א
 חכמה(. משך)בס'



רמז 8מקופם חנפש 8חותשימח8

 זה נפשו כח גם יצה"ר כלל בררך שמכונה שמה אנו רואיםהרי
 הנבהאה. ררגת והיא הכי-גבוהה הרוח לררגת ובסיס שלב להיותעלול
 והבו. היצרים, את המטה הווו מי תלויוהכל

 אחר להוטים ישראל שהיו לפי : פל"ב( ח*ג מושנ )בס' דלוהרמב"ם
 מקריבין יהיו הקבשה אמר לשעירים קרבטתיהם מקריבין והיו במצריםעו"ג
 וכן )עכ"*. מעושנ נפרשין והם מוער באהל קרבנותיהם עת בכללפני

 עליו לבו שגס מלך ל% אמר לוי ר' בשם פנחס ר' ה' פכ*ב אחריבמר"ר
 על תריר יהיה זה המלך אמר וטריפות נבילות בשר לאכול למודוהיה
 והיו במצרים ע"ז אחרי ל~טים ישראל כך גרור, הוא ומעצמושלחני
 וטן, לשעירים ובחיהם עוד יזבחו ולא רכתיב לשעירים קרבטתיהםמביאין

 הקב"ה אמר עליהם, באות ושרעניות במה באיסור קרבנותיהם מקריביןוהיו
 )עכ"". עת, בכל לפני מקריביןיהיו

 שבאדם הגסות וחמגמות התשוקות את וואף מבורר נראה מהנ"להרי
 ובעניז בזמן במקום, תלוי והכל להן, עולה להעלותן מתאים כיוה ע"יאפשר
 והבן.הרצוי,

ו-ץ



 לכשירצה חכםמאמר

ג

 אלו והכהו האחת המחנה אל עשו יבוא אם י וישלח פ'במד"ד
 )עכ"ל(. טלה" "אנשי אלו לפליטה הנשאר המחנא והיה דדום","אנשי

 עשו בני עלינו יגזרו שלא העתיד על שמרמז מבאר ז"לוהרמב"ן
 מלך שלהם ארצות בקצת קצתיט עם רעות יעשו אבל שמיט, אתלמחות
 ומציל במקומו מרחם אחד ומלך גופנה על או ממונט על באדצו גוזראחד

 עכ"3הפליטים.

 והשגתי. יכלתי קוצר לפי הסתום המאמר את לבאר נאואנסה
 ר' וכו' חכמים של שבחן מונא הי' יהודא בן איסי י ס"ז גטיןבמס'
 ומתיישב מתון להיות רוצח כשהי' ז"ל פירש"י לכשירצה", "חכםיהודה
 שבח ודייט המדברים, ראש הוא שפתיו לכשיפתח פי'י ובערוךז'3 רש"י של פירושו הוא שדחוק העיר והמרש"א עכ"ל. חכם. הי'בדבריו
 "ללשירצה". ול"ג "חכם" יהודה ר' אלא גרס לא דר"נ ובאבותשלו.

 רוצה כשהי' לכשירצה חכם וי*מ מר"מ. יותר חכם לכשירצהובתוספותי
 עכ"ד. לה שבח וזה בהתמטת חפץ יהי' לא הוא אך החכםבהתמטת

 לא ביותר השלם האדם שאף הנסיון מן ידעט י ול"נ פי', חיותוהמחרי*ץ
 ולתרדמה, להפסקה אותו המאלצת הכרחית, ועייפות מתיחות לידי ויגיע ישני הגאו- המוח אף וזכה. שפות עיונית להסתכ~ת מוכשר הוא שעה ובכל עתבכל
 האדם, על קופצים והצעד שהדאגה ובזמן שווים. והמסבות הזמנים כללא
 הזמן פגעי הדקה. מן דקה בהבחנה ולהבחין חקר להעמיק ביכלתואין

 ודם בשר ויראי פ' במד"ד וכמ"ש האדם, של מחשבתו אתמערפלים
 בלימוד והמדויקת הברורה ולההבנה כובשתו. קנאח ודם בשר כובשתו,חימה
 לטרדות הכפופים אדם ובני המחשבה. צלילות היא דרושה הלאהתורה

רטח



רמפ לכושירצחחכם

 המושג אמיתת את ישיט שקידצו" עת בכל שלא הוא ההכרח מןהטבע
 כשדון המובןי %שירצה", "חכם הי' כן יהודא ד' בדם וזכותו. עמקו%ל

 שהי' עת שבכל הייט, הטבע. ופכפכות הדדישות מעל הי' שבוהחכמה
 הי' בהם, התנסה שטרם בענינים אף בחכמה, להשתמש והדצון הצודךלו

 והשיג המטדה את החטיא ולא צלולה בחכמה דבדיו את וכ%לה.חכפק,
 במעדבולת חכמתו שקעה ולא בינתו נסתדה לא במבוקשו. שהשיגמה

 מדותה וזוהי  שדצה. 18 בכל אלי' להזדקק יכול הי' ד"י, והו(גהחיים,
 הרמדנ מעלתו וזוהי %שידצה", "חכם ההגדרהשל

 של מכועד במעשה שנכשל אריסטו, הפילוסופים ראש עלומספדים
 בשעה ענהי זה על פילוסוףז חכמתך אן רבהי בתמי' וכששאלוהוזנות.
 פשוטו איש אלא אריסטו החכם הייתי לאזו

 נחוצה למתי וסייעתו, אדיסטו של לשיטתו השאלה מתעודדתובכן
 כלט או הלא הנסיוןז מצוא עת לפני ושקט, שלוה לשעת החכמה?לט

 ונעשה וחולה טפל אריסטו גם אז הלא והבחנה? הנסיון ושעתדבדבן. ממללי- ובעלי-פיפיות בני-מעלה כלט נבונים, כלט גבודים כלטחכמים
 העם. כאחד פשוטאיש

 יועילו לא שלום בעת בחם שמתדברבים המצוחצחים הכלי-זייןאם
 ושלטי החרבות לטישת לכל ערך מה וקול-ענות-מלחמה חדום לשעתלנו

 יכול שאיט המסכן חכמת היא ובזוי' כחכמה! כגבודה ואכןהגבודים?
 קהמח" היא האמתית האלקית וההכמה סכנה. בשעת בחכמתו מעמדלהחזיק
 ונסיון, מצא עת בכל בה להשתמש לחכמה .הבעלים" שהוא מי בעלי",את
 והבן. %שירצה", "חכםהתנו

 שאתה עת בכל כתרצה"י את "יפה פיסקא חזיתובמדדש
 ומוחלט גמור בקנין החכמה את והרוכש הקונה החכם כי עכ"ל.דוצה,
 מחדד הנסיון להפך, נסיון. לעת ונלכד כושל הוא אין אמתית,בבעלות
 האדם לב עקוב כי שבלבו, עקמומיות מיני כל ומפשט שכלו אתומשפר
 איט השמים מן לאדם לו שמזמנים ומקדה נסיון מין וכל טבעו, פיעל
 העמקתה ולשם טסף ושיפור תיקון לשם לבג את להרעים אלאבא

 וכמש"כ נטועח. האמתי החכם חכמת כל עלי' יראת-שמים, שלוחיבובה
 השכל יקבלם בלדתן השכל יקשה אשר "הדבדים ז"לי גאון סעדי'דבט
 והדעוה. האמוטת לפ' בהקדמתו עכ"ל ארוך", לזמן בלבו קיימים ויהיואח"כ



 וחחייםחםדערנ
 מעין החכם, חכמת את המחפטת חהיות הם ונפיונותיהם המיםשטף
 ר"ל על יוחע ר' התאבל וכן קושיותיו. ע"י רבו" את המחכים"תלמיר
 שמע- רווחא וממילא פרוקן כשר לו מפרק 81" קושיע כ"ר לו מקשהשהי'
 תריץ באורח המתהלך החכם עוי מיתרצים החוים קושית פ"ד( )ב"םתתא
 שמים. יראתשל

28

 אבא י אלעזר ר' את אחת אלמנה בן וואל י לשא קרושין במפ'ומציט
 לי' אמר 1 קודם מהם איא מים השקיני אומרת ואמא מים השקניאומר
 בא אביך. בכבוד וויבים ואמך שאתה אביך, כבוד ועשה אמך כבודהנח
 עיניך ריפי מבין י לו אמר מהו, נתגרשה רבי, 1 ל" אמר יהחטע, ר'לפני
 אתה צריך ולא אתה אלמנא בן 1 שם וברש"י וכו/ אתה אלמנה שבןניכר

 עכ"ל. עליך, שווה שניהם שכבוד לך אומר ו(כי באת ללמד אלאלמעשה

 שפי- ניכר ועניניך מתטעותיך כלומר, ריפי, מבין 1 שם הזקן ר"יובתופ'
 שאנפית מבורר הדי עכ"ל. בפרנפתו, שטורח ברוב הוא אלמנה דבן אתהקח

 ע"י שאולה וירד נפית לו שנזדא ומי טשאו את ומחפן השכל אתמחדד
 ופו- תלושה הי(4 שרשית בלתי שחכמתו למפרע הדבר הוברר הריהנפיון
 בשולי/ וטומאתה היא באויררחת

- ' ,53י""ז"?;".:,,, - - - - - - . - -.------ 
- -- - -. ----- 

 או שבהיותו עת בכל פ" ב'( לער )תהלים עת בכל ה' אתאברכה
 ויש ואא, אמן לעולם ה' ברוך 1 שם וכן ז"ל. א"ע עכ"ל בצרא, אובמרחב
 יפבל יחרפהו שהאוהב אע"פ השם יברך המשכיל כי איוב, בדרךאומרים
 לכשירצה*. שהכם שהי' ר"י של מדרגתו היתה וזו ז"לא )מהנ"לחרפתו*,

 נמצא ראי של מדתו ע"ד בש"פ מפוזרים מקומות בכמהולכשנעיץ
 לחנם ולא כנ"ל, האמתית והחכמה היראה על בט" היתה חכמתושכל

 חבריו.הללוהו

 זה האן שקר תתהלל, היא דף יראת אשה היופי והבל האןשקר
 ה' יראת אשה חזק", של דורו זה היופי והבל ויהושע, משה שלהורו
 אילעי ב"ר ראי על עליו אמרו אילעי. ב"ר ר*י של דורו זה תתהללהיא



רנא לכשירשחחכם

 )עכ4ל היו עניים י שם בדש"י בתודוג ועוסקין אחת בטלית מתכסין ששהשהיו
 עשא(. כ' סנהדדיןהגמ'

 החכמת של טיבה את כחי ולהדגים להבליט הגמדא שכוונתכנראה
 דור המדבד דור משח, של דודו אמנם כי לתהלה, והראוי' לשמההראו"
 השכינדג וקדבת תודת מתן דוף שמים, בלחם מפונקים המן עכלידעח,
 החטש4 קודם אדה"ד למדדגת שהגיעדוד

 טי~
 עם והשתעשעות בג4ע

 פסגתה למדום התורה לימוד הגיע בזמט חזקי' של דורו וכו/השכינה
 שקר מ4ם וכוץ הארץ עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן שבדקוכמסופר
 ומטסה רדוף ויסורים, עיטים - למוד ב4א, ר'י של דורו לגבי המהוהבל

 לשמש בתורה העוסקים החברים אהבת את ומהדקים מחשליםבנסיוטת
 הזה ודור יתהלל, ההא זה דור יתברך, השם קידוש על רגע בכלמוכנים
 השם. בעיני חדצויהוא

נ

 !ן )מ4ט נדדים במם' ר'י של והעטה ההסתפקות מדת מגודל עודומציט
 נפקת כד דחוטבי גלימא עבדה עמרא ונקטת נפקת יהודה דר'.דביתהו
 וכד ומצלי, מיכסי הוה לצלויי יהודה ר' נפיק וכד בי' מיכסיאלשוקא
 לא ר"י תעניהא גם*אל % שמעון רבן גזר חדא זימנא וכו' בי'מיכסי'
 דההוא ואפשר זשל המהרששא ופי' וט', כסויי ליה אמרין תעניתא לבי'אתי
 שלא' עעיי4ש לשוק בו לצאת לי' צריכה הוה דאיתתח בידו הי' לאמעיל
 עכשלש. לשניהם מיוחד שהי' מפני גבר ילבש לא משוםחשש

 מתכסים היו מהם אחיווה דורו, לבני נשמעים דבריו חיו שלכןוכמובן
 המדות וכל והעטה, הטוב שאיפת הגשמת את ברבם גם ושראו אחתבטלית
 ובביתו, בטפו והגשימן קהמן בחוץ, ברבים שהטיף והמצוייטתהחלות

 שם, בגמרא כמבואר % שנעשו ונסים חסד ממחצת ליהנות יכול שהיהאף
 וההכר21 המועט מן בהסתפקותבחר

 השלו כל מפקיר ווה" בו שולטת חחכמה היתה כוו מדה כדיועד
 שהפקיד ! קמשח דף בשבת חז'ל לנו שסיפרו כמו חסידות מדת בשביל רקאף

 מותר. הרהור שבאמת אף בשבת הרהור בשבילכרכן



 1חחייםחםרערנב
 ~לפא שקיל מדרווא לב" ' אזיל כד יהודא ר' נדדים במס'ושם

 לחכמתו דוגמא שוב וכו', בעל" את שמכבדת מלאכה גדולה אמר כתפ",על
 העעחל יסוד על בע" שהיתההעמוקה

 ומרקד הדס של בד עטל שה" אילעי ברבי ר"י על עליואמדו
 מהו רלי ומהרש"א כ'( )כתובות וחסודה נאה כלה ואמד הכלהלפני

 והי' תורה תלמוד מבטל היה אומנחו תורתו שהיתה דאעפ"יאשמעינן
 השמחה מ"מ יסודין ובעל עני כך כל שהי' אעפ"י ולפי"ד עכ"ל. וכו',מדקד
 אחדים. גם לשמח יכול שהי' עד בתורתו כ"כהיתה

 מעשה י ו' פדק שמחות ובמס' מ"נ(. )יוחסין ב~יו מתים בניווהיו
 גונח שה" אחד בחסיד מעשה ט"וי תמודה ובמס' וכו/ ר"י של בנושמת
 עד הקנה לו אין ואמרו לדופאים ו,ןאלו לב0 מכאב צועק הי' י פ" )רש"ימלבו
 ר"י או אחד בחסיד מעשה דאמרינן היכא כל וקיישל וכו/ רותח חלבשיעק
 אילעי. בר ר"י אוב"ב

 חכמתו הגדדת היתה נוענה כמה עד תבין הנ"ל הסיפודיםומכל
 דצון מלווה כשהיא החכמה דק כי לכשירצה*. "חכם בשם ד"ישל

 הוא הזמנים ובכל המצבים בכל ומחאימה חפשית פעולה שלויכולת
 לשמה.הראויה

ד.

 יהי' לא איך תמ" וזה י וזה"ל ז"ל הרמב"ן פי' ג' במדברבפ'
 למה חיזוק שזה חושב ואני העם, כל כשאר ה' ברוכי וחסידיועבדיו
 ובעבודת מצדים מלאכת בשעבוד היה לא לוי של שבטו כי דבותינושאמדו
 כדי קשה בעבודה ~יהם את המצריים מררו אשר ישראל והנהפרך,

 *וכאשר ! שאמר כמו מצרים גזירת כנגד אותם מרבה הקב"ה ה"למעטם
 הוא % אם בגזידת עוד נאמר וכאשר יפרוץ, וכן ירבה כן אותויעע

 הוו לא לוי שבט אבל וט', 8אד ויעצמו העם וירב אותו.והמיתן
 עכ"3 השבטימש כוואר למעלה עלו ולא הארץ, כל כדרך ורביםפרים

 הן נסיון. בעלי אצל רק מצו" המתקדמת וההתפתחותהבדכה
 אלא והתבססות לחוסן האדם יזכה לא קנינים, בשאר והן לחכמהבמגע
 הלומד כל חז"ל וכמ"ש הדחק, בשעת אף מעמד והחזקת התנסותמתוך
 הרחבה. ע"י לקיימה יזכה הדחק ע"י התורהומקים



רנג לכושירצחחכם

 מצות ממאה בצער אחת מצוה "גדולה איתאי אליהו דביובתנא
 שברח הלילה "אותו י קכ"ט( )י"ט א' שמואל בילקוט איתא ובן בצער.שלא
 במאה לומר ותיק תלמיר שאין מה הנביא משמהשל למד שאול מלפנידוד

 עכ"ל.שנה",

 השבט שכל מטו ז"ל וברש"י לוי בני כל אליו ויחספו אלי לה'מי
 ל"גם. תשא כי )פ'כשר

 והמוא ז"", עזרצ האבן )עכ"ל לוי" בני כל *ולא - לוי בניויעשו
 והתנוצצות טלם התאספו לה'א מי האזעקהי לקול ש~תחלה אףבזה

 צוויו חת להוציא היה כשצריך למעשה ברם טלם, את תקפה ה'לקרבת
 המועט. אלא בנסיון עמרו לא בפועל משהשל

 נאמני כל בלב התלקחה חמנם צבשת ה' קנאת חש אומרתיזאת
 כלפי אף וכיוונון בחרבותיהם תפשו הקריאה להב- ועם לוי משבטי-ה

 דעתם חלשה המעשה והשלמת הביצוע רגע התקרבות ועם ביותרקרוביהם
 לקרב הברתם בתוקף שנשארו מועטה כמות אלא נשחרו ולא הרובשל

 למעשה. נפשם עזוזולממש
 לילך ואהרן משה כשמאספים הזקנים ענין גם היה הלוייםוכמקרה

 קודם כולם שנשמטו עד ואהרן משה מאחר אחד אחר נשמטו הזקניםאבל זילי פירש"י ואהרן" משה באו "ואחר וכמש"כ מצרים, מלך פרעהאל
 התעוררות שעם וכמובן שמות(. רש"י )עכ"ל ללכת שירחו לפי לפלטיןשהגיעו
 הארמון לקראת ללכת והתחילו ואהרן למשה צוותא נעשו הגאולהתשוקת
 בנסיון. עמדו ולא צעריהם וכשלו עיפו קט מעט עוראבל

 המוסגר המחמר של תכנו את גם נבין הנ"ל הרעיון סנסיניועם
 וכידוע רדום". "אנשי זה - והכהו" האחת המחנה "והי' לעילשהזכרפ
 כמאמרמי והדעת, החכמה תשוקת את החכמה, את מסמל דרוםשפאת
 בענין שפי' נזיר במס' במהרש"א ועי' כ"ה. )ב"ב ידרים שיחכיםהרוצה
 עיי"ש(. חכם. שהי' הויפ "מדרום", שבא שמעון ר' שאכלהקרבן

 תלושה, התנוצצות רק היא חכמתם שכל האנשים אלה אומרת,שת

 . . . המסבות בכל בחכמה התמדה ידי על והתחזקות הנסיון בסיסבלי
 בעוני קט לרגע חף לעמוד יוכלו לא "והכהו". נאמר האנשים אלהעל

 מאפע. חכמתם וכלולחץ,



 1חחייםחםדערנד

 *ישאר כזח מחנה בנסיון, ועמידח יסורים בכור ונצרפה ועוני בסבלתח נקנ- שחכמתם טלה*, שאנשי של במחנח הם אשר האנשיםאבל
 והנסיוטת היסורים כל ולהפך להם. ועומדת טהורה יראתם כילפליטה*,
 נשמותיהם את להחליש שיוכל פגע כל ואין אתם ומחזקיםמייצבים

 נימה. כמלאאף

 ואף יעקב בריתי את .חנרתי עה"פ בחקותי בפ' הטורים ~עלוראיתי
 עבדו נקרא אברהם אכוראי אברהם בריתי את ואף יצחק בריתיאת

 עברי, יעקב כתיב ביעקב ובן לאברהם, לי' וסמיך לעבדיך זכורכדכתיב
 בין בארז בין המצפת קיימו ויעקב שאברהם לפי ביצחק,משא"כ
 לילך לו הותר )שלא ביצחק משא*כ לארזבחט

 לחו""
 עכ'3

 מעלת של הענין הוא ונשגב מרומם כמה מזה לראות אפשרוחלא
 ואחד במדרגתם, בזח נבדלו האבות שאף האיון כן על השוכנתהחכמח
 שהי' ואף במילואג הנסיון היקף מהערר .עבר4 לתואר זכח לאמחם
 ה/ מצוויזח

 תשכח פן לך השמר 1 השבהה על בנ"י את הקב"8 הזהירוכבר
 העם את לי הקהל וכו' לבניך והודעתם וכו' עיניך ראו אשר הדבריםאת

 הטם אתם אשר הימים כל אותי ליראה ילמדון אשר דברי אתואשמיעם
 לעשות יוכלו שלא ידע השם כי ז"לי עזרא האבן פי' וכו/ האדמהעל

 יפטרו ואולי ד'(. )ואתחט עכ'ל בהם, המושלים בארצות והם בראוימצוותיו
 אשר הפעם עוד המסוק חוזר ע"כ להם לא בארץ הנדחים עצמםאת

 נכר. אדמת על הוים הם אשר ליראה,ילמדון
 מי פני לקדם מעלתו בשביל חדל לא חותנו, לקראת משהויצא

 עושה אסתר מררכי מאמר ואת כענין לה צר בעת טובה לוששלם
 עכ"ל יוסף, את המשקים שר זכר ולא 81היפך, אחיו, עם יוסףוכענין

הספורט.
 מיני בכל אף טיבח א8 תשנח %א תפגם לא הטהורהחחכמח

 2אמר מציאותו שעל להשהת דומה הוא ובזה ונסיונות. ומסבותשיטטם
 שניתה. לא ה'שאני

 זקנים1 עטרת בעל פ' ל"ט סעיף תפלין ח4 אףח בשו"עוראתי
 יהוד יתברך יחחץ על לרמוז השבר וע"ר הידוע ע"ר חשחור הצבעוסור



רנח לכו1יר1חח1ם

 הצבעים שאר שמקבלין במו אחר צבע מקבל השחור צבע שאיז במואמתי
 5כשל שניתי, לא ח' אני הקב"ח אצל 2אמר3ן

 יופחת לא יקופח, לא הטהור שהזהב שבשם חב"ג מכלוהמוסק
 הטהורה החכמח בעל האדם גם בבה הבוו, ביון בהמצאו אף יוחלדולא

 בהמצ- אף עיקולים שום אצלו יתכנו ולא שינויים בו יחולו לאוהאמתי
 ומזככים מלבנים עוד יסורים מיני כל לחפך, קשות. ובמסבות בחגאיםאו
 ועה. שאת ביחר נשמתואת



 בן.פדק

 מצוה" ונזרה גזרה"מצוה

 את *להקטין ענין את להשכיל שלמד זצ"ל דש"ז הגה"ח בשםאומרים
 ונחלה חלק לט העוד י ליעקב שאמדו האמהות אצל שנא' ממההנסיון

 כספנו את אכל גם ויאכל מכדט כי לו נחשבט כנכריות הלא אבינובבית
 אביהם מגודת ממקום להפדד הנסיון את להקטין בשביל כן שאמדווכו',

 להקטין בדי לפנים ויגעו טדחו בן ואכן וכו', החומרי ומעשדם מולדםומאדץ
 ואת ואמו אביו את שעזב שאמרו אלישע אצל מציט כן כמוהנסיון,

 תשוקתו ומתוך י"ס(, מלכים דד"ק )עי' גדול עשיד הי' כי דכושםכל
 יתחגע שלא בכדי השדות כל קלקל לבן הגדול מנסיון מעמודימנענו הגשמי הת! שמא פחד כי זה, עשה אלי' של בדוחניותו להידבקהעזה
 לביתו.לשוב

 כסף כלי שישאלו ישדאל בני את הקב"ה צוה שלכן הרלב"ג, פי'וכן
 ישובו לא ממילא הלא ממצדים בודחים כדמות ויהיו ושמלות זהבוכלי

 הי' והכל השאלות, כל להם להחזיד יצטדכו וגם יבושו בוש כילמצדים
 . . . הנסיון את להקטין כדיבציווי

בי

 המצות וקיום והגזידות הנסיונות ועול מווח האדם מעל יוקלובכן
 דשמיא. מהמילי דעלמא המילי את גםכשיבין

 כי אתכם" יגרש גרש *כלה 1 ז*ל הספודנו פי' פ"א י"א באבפ'
 ~לתי הדאוי מעשות אדם כשיתעקש הקב*ה של צדקו מדת זואמנם
 לו יהי' לדצון ולא ויטן בצדה ממט שבדח מה יעשה קוט דצוןעשות

רנו



רנז לכוטירצחחכם

 דברתם כאשר לא אם אויבך את ועבדת וכו' עבדת לא אשר תחתכאמרו
 לבטלה סופו מעושר התורה את "המבטל : ז"ל כאמרם לכם אעשה כןכאזני
 עכ"ל.מעוני",

 למצוה ה' גזירת שמקיים מי שכל הוא שבנ"ל הנשגבהרעיון
 אחת מצוה עושה וכשהאדם ומציתו ה' דבר היש חגזירה כי לו.תיחשב
 להימלט לו היה שאפשר בלבו לו נדמה מעשה ובשעת התורהממצוות
 אפילו כי בהחלט, הוא טועה הרי וכו' הטורח כל לו ולמה זו מצוהמעשתת

 שלא ההכרח מן בה הכרוך הטורח וכל המצוה מעשות עצמו את מוחהי'
 זימון ובכן . . . אחר מצד וכפי' גזרה בצורת כזה מעשה מעשיית נמלטהי'
 אחד כל על הפרטית והשגהתו הקל מחסד הוא מצוה בצורת זו פעולהקיום
ואחד.

 הפסד איזח למישהו לו אירע למשל י פרטות ביתר זה ונסבירהבה
 ההפסד שסיבת לו ונדמה מצוה קיום בגלל איזושהי הנאה מניעת אוממון
 אם גם מפסיד אדם אותו היה סוכ"ס כי הוא. כן ולא המצוה. קיוםהוא
 לקיום חפסד 14תו הסמיכו השי"ת שבחסדי אלש המצוה את מקתם היהל8

 אשדיך לר"ע פפוס וכמ"ש והבן. למפסיד. לו תיחשב גדולה ולזכותהמצוה.
 בטלים. דברים על שנתפסת פפוס לך ואוי תורה דברי על שנתפסתר"ע
 וטתשבת המצוה לעשהת הגזירה את ומצדפין שמזמנין הקל חסדחהו
 למצוה." זוגזירה

 שהעביר כלומר, לבדו, יעקב ויותר י וישלח בפ' הרשב"ם פ"וכן
 אחריהם לעבור ורצה לבדו הוא אלא לעבור עוד הי' שלש לו אשרכל
 עמו מלאך "וישבק נתכווין עשו יפגשנו שלש אחרת דרך לברוחכדי
 לו" יוכל לא "כי עשו יזיקוהו שלא הקב"ה של קיום ויראה לברוח יוכלשלא

 כרחו. בעל לעבור ורצההמלאך
 וכן בורח. הי' והוא הבטיחו שהקב"ה לפי ונצלע יעקב שלקהומה

 שנענש, ללכת ממאנים או הקב"ה ברצון שלש בדרך ההולכים בכלמצינו
 שנבלע ביונה וכן ב178ה, ה' אף ויחר תשלח, ביד נא שלח כתיבבמשה
 כדכתיב חיגר, ונעשה הון הולך כי ה' אף ויחר בבלעם וכן הדגוגבמעי
 עכ"ל. עצמותיו, שפו כמו חיגר, כמו שפי וילך בלעם רגלותלחץ



 דחחייםחםרערנח

נ

 ומתורתך י-ה תיסרט אשר הגבר אשרי , הפסוק פירשתי זהובדרך
 שהקב'ת שחיסודין ומכיר שמבין האדם הוא מאושר אחלים(תלמדט
 כאילו ותמימות באהבח מקבלם וחוא חשמים מן גזירת בגדר הןמייסרו

 הוט% זו בשעה האלת היסודין וקבלת קיום כאילו תלמדט' ,תורתךמן
 מישהו כגון הא%קות ובהכרת בשמחה לקיימה שצריך מיוחדת כמצוהעליו

 מקיים המ1 כאי% נדמה ויחיח יסודיו את יקבל ועוני רעב ביסורישנתיסר
 לקראת שש הית ותלונה תרעומות בלי בוודאי שאז הכפורים ביום צוםמצות
 האדם על הבאים ועיטיים יסודים הרפתקאות, מיני כל וכן הזאת.המצוה
 ויעמיד סבלו, בסוג שהיא התודה מן המצות לאחת אותם להסמיךידע
 ממצות אחת לפועל מוציא הוא זו בשעת כאלו וחרגשותיו מחשבתואת

 צער ידגיש היא האדם יבהל לא כזו עילאית והשקפת ובהרגשההתודה,
 הן עליו הקב'ה של גזדותיו כל כי כל, ובחוסר בעירום כשהואאפילו
 אם ולנשאו. לטהרו למרקו בכדי עליו במיוחד שניתט מצוותבבחינת
 הכפודים ביום צום בדרגת התמימה באמונתו עצמו את יעמיד ורעב הואעני
 יראה ידועים ממאכלים להבדל עליו ההכרח ומן הוא חולה ואם נזיר,או

 . . . אב ימי בתשעה החלות המיוחדות המניעות את מקחם כאלובעיניו
 אושר אף להרגיש האדם יכול מייסרו שחקב"ה ונסיונות גזירות מיני כלוכן

 כמתכונת שהיא התורת ממצוות אחת לקהם הזדמטת % שניתנת יודעכשחוא
 להבין עילאית וגבורה והתאמצות חתחזקות צריך ולזה . . ויסוריועיטי
 על השמים מן מיוחדות הארות ישנן רגע וכל שעה כל עת שכלולדעת
 לדעת האדם ועל ידועה לשעח וקצובה מוגבלת גזירה וכל ופרט, פרטכל

 ומוסדים מטושטשים 111ז התודה ממצוות לאחת חולפת גזירה כלולהתאים
 ועל תלמדט. מתורתך וחכל אחד. וחכל ומצות גזירח שבין הגבוליםהם

 והבה תלמדט. ומתורתך י-ת תיסדט אשר חגבד אשדי נאמד כזחהמבין



 ג/פדק

 חמפרוש מריניהאיש

 עליט התודה שמדרך אמנם זצ"לי סלנטר ישראל ד' בשםאומריבפ
 נויט "פאר בפרישות, להיות ההכדה ומפני מדינ" "אישלהיות

 עליט, הוטל דודט בשואת ובעיקר לדאכוננו - פדושים". ויין מירמוזן
 ימי בכל בהיכלו ולבקד ה' בבית לשרת השואפים ה' מבקשי אלה-
 בני מיני כל עם ולהתערב שוטת בגלויות ונד נע להיות הטדל -חועו
 ויושבי פדושים הייט כאילו בדרגתנו לעמוד ולהתנסות שונות, ו4וומותאדם
 השונות המסבות עליט תכבדנה כמה ופי הנסיון יגדל שבעתיים והלאאהל.

 ונתנסה שנתלמד הבוית"ש שרצון וכנראה ומשמע נפגם. לבלשנתאמץ
 במקומות אף נתבולל לבל צירוף אהר וצירוף בהינה אחדי בהינהוניבהן
 והבן לכשנדצה", הכמים התנאים בכל ושנה" כיותר, המסוכניםהנסיון

 שווקים" מקום זה יהודהי א"ר החוים, בארצות ה' לפני"אתהלד
 אף כי אמרתי ועוד פי' דש"י ועי" תתע"ד(. תהלים ילקוט ע"א. יומא)מס'
 המזוהמים - הגשמיים החוים שגלגל במקוםבשוק

 סו4י
 לסטות לט אל ומנסק

 דוד של ודממה הנדגשה תפלתו היתה זו והכו. ה', לפני להתהלד אםכי
 במדדגתו. יקפהוהו לא ונדודיו שטלטוליו ה'; מלפני ע"ההמלד

 להיות לו שהזדמט ועניניו עסקיו בכל האדם שיתאמץ הראויומן
 הקודש, לעבודת הדוהניים כהותיו בכל שישתמש - ופרנסתו היותומקור
 הגשמיים העסקים ידי על שבו והאמת האלקות הרגשת הלילה, תבולע,ושלא

 . . .ההכרורים
 לחשב שיכול הדגיל מגדר יוצא רוחני בכה האדם מהונן אם יכגון

 הדי אחת, בשעה מדורים לשני לבו את ולהלק אהת בבת עניניםבשני
 4ל ביותר ונישאים גבוהים לענינים להפנות לכוון מלבו הלק הואיבול

רנפ



 1חחייםחםדערם
 מדבר האדם יהי' שלא התורה הזהירתנו אמנם הגשמיים. עסקיובשעת
 131', לחברו נזק ויגרום דעתו תשחת כך מתוך כי בלב, ואחת בפהאהת

 ומפוצלת. מחולקת מחשבה מהות שישנה אע רואים ומציאות למעשההרי
 המחשבה את לחלק אסור בודאי והערמה הונאה ולשם איסור לדבראמנם
 הגונה מעשית מחשבה של ויכולת מקום יש שבראש במקום ברם,והלב,
 מן חלק להקצות האדם של בכחו יש בשעה ובה גשמי עסק לשםוישרה
 הו(ו וה~ן טוב מה - באלקות דבקות של נעלות מחשבות לשםהמוח
 שכזהודבר

 וכו', לבבך בכל אלקיך ה' את ו(והבת י הקדושה תורתנו הוראתוגם
 ~מותה בנוגע אבל ופ~מהא ומהססת מקוטעת להיות צריכה שלא האמונהבת מחש- של וטיבה לאיכותה בנוגע היא ו' ו(ותחנן )רש"י ח~ק לבך יהאשלא
 והיא - מהמחשבה חלק על לשמור האדם כשיוכל אומררנ זאת המחשבה,של
 והבן. וטוב, מותר שזה בודאי - גשמיים ועניניםקים לעס- מחשבתו רוב את הטרידו בעת אף - האלקית לתשוקה טהורהכלה

 ולירש לחיות וזבה הקב"ה, מאת יפונה בן בלב נשתבח זהועל
 ובף אחרי וימלא עמו אחר רוח היתה בלב ועבדי כמש"כ הארץ,את

 שלח בפ' הכתוב עכ"ל יורישנה, וזרעו שמה בא אשר הארץ אלוהביאותיו
 הו(ו למרגלים בלב", ואחת בפה אחת רוחות "שתי י ז"ל רש"י ובפי'י"ד,
 כח בו הי' כן ידי על האמת, לומר הי' ולבו בעצה אני עמכםאומר

 עכ"ל.להשתיקם,

 לצורך - הרוחניים בכחותיו להשתמש ידע שבלב אע רו(ויםהרי
 השם. קדושת לטובת והפוך מפוזר מפוצל באופן -שעה

 את והמכוונת הקובעת היא שב~, הרוח והעיקר רוחות, ששתיויש
 המתחסד אמנם ה', לכבוד שיהיו הגשמיים והענינים העסקים מהלךכל
 עם נמנה שהו(ו בודאי בלבו ומרמה בפירה בגידה, של תועבות שבעבפיו
 ומוברח שנאלץ מי אבל השבינה, פני לקבלת זוכים שאינן הכתותאלה

 באופן ולהתנהג העם המועת עם להתהלך והזמן המקום תנאיבתוקף
 זו בשעה בשמים לשמים ומשתוקק ומתגעגע דוי עליו ולבו כמוהםחיצוני

 לברכה. הו(ו שראוי בודאי-

 אחד בענין לדבר לעצמו וואימן דל רש"ז הגה"ח על מספריםכן
 בעל עם שדיבר חולין שיחת שמתוך שמעו ופעם אחר, בעניןולחשוב



רסא לכשויר1חחכם

 דברי נפלאים הרי לפי"ז ! לעצמו הפליט רוח, קורת לגרום לטובתואכסניא
הרשב"א.

ב,

 עקב! פ' ברמב"ן הנ"ל ברעיוני ותומכת מאירה מרגליתומצאתי
 לעשותה אהכם מצוה אנכי אשר הזאת המצוה כל את תשמרון שמר אםכי

 שתכלול ויתכן ! וזה"ל בו, ולדבקה דרכיו בכל ל~ת אלקיכם ה' אתלאחבה
 ממט מחשבתך תיפדד לא תמיד, ואהבתו ה' זוכר שתה" ~מרהדביקה
 ובלשוט בפיו בני"א עם דבדיו שיהיו עד ובקומך, בשכבך בדדךב~תך
 ה'. לפני אבל עמהם איננוולבו

 "כי הויים בצרור נפשם שתהי' הזאת המעלה באנשיויתכן
 וכבר הבוזרי ספר בעל רמז כאשד , לשכינה" מעון בעצמםהם

 היום עד עשיתם כאשר יהושע שאמר ומה העריות. בפ' מזההזכדתי
 והבאר עולה והשלו השמים מן יורד והמן עליהם ה' וענן במדבר בהיותםכי

 ומעשיהם מחשבתם הנם נסיים, בדברים שמים בידי מעשיהם וכללפניהם
 המעשים מהם בהסתלק בארץ עתה שגם יהחחע יזהירם ולכן תמיד ה'עם

 עכשל. השם, מן כוונתך תיפרד הלא הנכבד, בשם לדבקה תמיד ההםהנפלאים
 ואהבתו שמים שיראת התו הנ"ל מכל ללמד להעמיק לט שישמה
 נקלעים שאנו הגשמיות והמסבות המצבים בכל בט דבוקה להיותצריכה
 דבר לך ואין תמיד האלקית המחשבה בכוון ולהסתגל להתחדד ועליטלתוכן.
 הדבד התו ושכיח מציט, והלא מזונ אותט ולהפסיק לט להפריעשיוכל
 במחשבות מחשב הוא כשעה ובח ותפלה, בתורה עוסק שהאדם מאהמאד
 האדם שיתרגל ההח טוב אבל ההגון. מן לא בההאי וזה עסקיו, אודותזדות
 שהשגחח ואם ותורתה לה' גם ופטי מחולק לבו יה" עסקיו בעשייתוואף
 מאהלי רחוקים קשים חנאי-ווים ואסירי שבןים, בטלה להיות עליטגזרה
 מוטלת הרי מדיניים', .לאנשים נעשינו כרחט ובעל אמתית וחכמהתורה
 עליט. נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל וראו בטקיים שי- עם בהארתט ולהתעלות האסורים בבית גם ש"ש לקדש החובהעלינו

 להיות היא התורה שדרך זצ"ל מרי"ס לעיל שאמרט מה לזכורוטוב
 לדברים יסוד ומצאתי הפדישות. לדרך צריכים אט בע"כ אך מדיניאיש
 אני אהבר ככל בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו  עה"ם ז"ל בספורטאלו



 1חחייםחםדערסב

 תפלת ולקבל עמך לדבד בחצככם שאשכן כדי תעשו וכן וכו' אותךמדאה
 , . . המקום" "בכל כאמדו העגל קודם הענין שהי' כמו לא ישראלועבודת
 תרומה(. בפ' )עכ"ל אליך,אבא

 בפדישות עצמט שנצמצם הגודם הווו החטא שדק אנו דואיםהדי
 ובכל לשכימש מעח שש שהאדם היא העליונה המדדגה בדםבודדות. בהת- נסתגל לא אם ובלבט בט תנוח לא והשכינה ומוגדד מיוחדבמקום
 ונדים נעים עדיץ שונו כעת אבל עמה שכיטע שם ושבתו לכתומקום
 ובכל לשכינוג מיוהד מקום מבלי להשתמש כזו בדדגא שהייטבגולה
 מבו- בגבודה בארץ, גבוד להיות איך להתלמד עלינו להבא וגם ודודדוד
 בגלות. ובין הח~דה באהל בין בחו"ל ובין בארץ ובין נסיון, עלססת

 קדמוניט שבין ההפדש אבל פ"זי בשעה"פ חוה"ל בעל כתבוכן
 ה" ורעיו ואיוב ויעקב ויצחק ואבדהם ונח שחנוך הוא, בפדישותובינינו
 המעט מן והמעט שכלם אחד נמשכות היו וששותם חלש ויצרם זךשכלם
 כמ"ש לאלקים, לבם אמונת עם האלקים עבודת בהשלמת להם מספיקהי'

 הפרישות אל צדיבים היו ולא לפניך, נאמן לבבו את ומצאתבאברהם
 וגרו מצדים אל בניהם ידדו וכאשד התודיה, השוה מהדדךהיוצאת

 תשוקתם וגדלה תאותם וחזקה בשלום שנה כשבעים יוסף בימיבה
 תאותם הפך שהי' מה אל הפדישות מן נצטדכו שכלם על יצדםוגבד

 עכ"ל. וכון, השמעיות המצוות מן הבודא להם והוסיף יצדם, כנגדויעמוד

ג

 מצוה והנה וז"לו פידש ט"ו פ' במדבד הציצית בפ' ז"ל עזדאבאבן
 ולא תמיד ביום בו שיתכסה כנפים באדבע בגד לו שיש מי כלעל

 זה יעשו התפלה בשעת בטלית והמתפללים יזכדו, למען מעליויסידנה
 הווו יותד לפי"ד דק יעשו, לציצית" לכם "והי' בק"ש שיקדאנובעבור
 יזכור למען התפלה", מ"שעת - השעות" ב"שאד בציצית להתעטףחיוב
 יעשה לא התפלה בשעת כי שעה, בכל עבידה יעשה ולא ישגהולא

 עכ"ל.עבירה,

 היא העיקר עשייתה, בשעת המצוה חמימות שעת דק לא העיקדכי
 הנסיון. לכשיזדמן השעות, בשאד אף במצוה האיתנה והדבקותההחזקתה



רסג לכשירצחחכם

 לטפח תוכל מצוא עת שבכל חזק כך כל להיות צריכה במצוהההשתרשות
 וכמן הפרוו. במקום אף בשוק, אף החטא מן עליו ולהגן ולחזקו פניועל

 מ"ד(. )מנחות פניו על וטפחו חציצית שבאו חז"לשסיפרו

ד.

 העיר", בתוך צדיקים חמשים אמצא "אם עה"פ ז"ל הא"ע כתבוכן
 שוטטו וכן בפרהסיא השם את יראים שהם העיר", "בתוך 1 וטעםפ'

 עכ"ל. ירושלים,בחוצות
 אהר גם אחת שעה שוהים הראשונים החסידים היו זהומטעם

 גם התפלה בשעת אותם שאפפה הטהורה מהרוח שיאצילו כדיהתפלה
 ומתמ במשאו בהילוכו התפלה, שאחר ההכרהוים והענינים העסקיםעל
 אף תלווהו השי"ת וקדושת האמהע הדרת ותימשך תשרה אדם בניעם

 מעמד. ויחזיק ונסיומתיהם החיים מעקשי כל על יהלך ה' פני ובאורבשוק,
 כי בנקיות נזהרים אנחמ קביעתנו מקום בבתימ רק שלא בזה,ונעיד קדושי מחניך והי' עה"כ הטעם פי' נבוכים מורה בס'הרמב"ם

 ח"ג(. )מו"נ וכו' בדרך בהליכתנו אפילואם

 ענין דל1 הספורמ פי' , בתוככם והתהלכתי כו' בחוקותיובפ'
 בתו- אתהלך א"כ אמר בלבד, אחד מקום על לא ואנה אנה ההולך הואמתהלך
 ובמקדש במשכן שהי' כמו הכבוד שפע ירד בלבד אחד מקום אל לא כיככם

 בלבד המקום ובאותו האופן בזה כלומר בתוכם, ושכנתי מקדש לי ועשוכאמרו
 אבלן ישראל. לבני שמה ומעדתי שמה, לך אועד אשר זה ובאר בתוכםאשכון
 מקום בכל אמנם כי שם, שתהיו מקום" "בכל כבודי ויראה בתוככם""אתהלך
 כאמרו כוונתי תשלם שכו עליון משכני קדוש הוא הדור צדיקי שםשיהיו
 על וחרד רוח ונכה עני אל אביט זה ואל רגלי הדום והארץ כסאיהשמים
 עכ"ל.דברי,

 בבד בד עולה בחוקותי בפ' המובטחות הברכות שפעת אמנםכי
 ברכת הברכה היא וא המסבות בכל האלקית החכמה וקיום החזקתעם

 בבואט. וגם בצאתמ וגם בשדה וגם בעיר גםאלקים



 1חחייםחםדערסד

 כ" שנא' כאו"א עם שורח השכינה היתה בתחלת חסדא רבואמר
 מהם, השכינה נסתלקה שחטאו ולאחר מחניך, בקרב מתהלך אלקיךה'

 י(. ג )סוטה מאחריך ושב דבר ערות בך יראה ולאשנא'
 השכינה קדושת את לט ולהחויר עליט להמשיך מחובתטואט

 ולהתאמץ הזמנים ובכל התנאים ובכל ואתר אתר בכל ואחד אחד כלעל
 והרעו". האמתית החכמה את נקנה אז כי הנסיוטת, בכללעמד



 ההתנגדות.עצם

 של רצונו שעושין בזמן ישראל אשריכם ממר זכאי כן ימנן ר,בכה
 עושין וואין ובזמן בהם, שולטות ולשון אומה כל אין מקוםשל

 ע"ב(. ס"ו )כתובות עכ"ל שפלוג אומה ביד מוסרין מקום שלרצוט
 הצדדים, ב' על אשריכם אמר ישראל" "אשריכם דליוכמהרש"א

 שר לה יש וווומה אומת כל כי ישראל, למעלות הם ההפכיות באמתכי
 כי וף, חלק הם אבל מא, שום להם שאין ישראל משא"כ בשמים,ומזל
 ושריהם האומות מכל למעלה הם רצוט כשעושין כן ועל נחלתו, חבליעקב
 למעלה החוצה אברהם את שהוציאו שדרשו וט', השמימה נא הבטכמ"ש
 עושין כשאין אבל למטה, מלמעלה אלא הבטה דאין השמים, צבאמכל
 האומות מכל ונבזים שפלים הם והרי מהם שכינתו יסלק הקב"ה וכו'רצוט
 עכ"ל. ומזל, שר אין ולישראל ומזל שר להםשיש

 עם שכח ירוע זוי בדרך הנ"ל שבמאמר הרעיון לבארואמרתי
 ולכן וכף, בשמות ישראל הם, עזים שלשה כמ"ש עזים, שהם הואישראל
 מאהבת כי הפסוק על ואתחנן בם' דל הרמב"ן שפירש כמו בהם, ה'בחר
 יהודאי או כמ"ש בנסיוטהנ יעמרו וקשים עזים שהם שכיון עמכםה'
 צלוכ.או

 בני, את שמלתי על ליסקל יוצא לך מה ! ויקרא כמ"רוכמש"כ
 שאכל- על ליהרג יוצא לך מה השבת, את ששמרתי על לישרף יתש לךמה
 על לולב, שנטלתי על סוכוע שעשיתי על בפרגל לוקת לך מה מצה,תי

 שבשמים, אבא רצון שעשיתי על תכלת, שהטלתי על תפיליז,שהנחתי
עכ"ל.

 וכרי עוז, נקראת שההורה מפני הנבחר לישראל התורה ניתנהולכן
 וקשים עזים לעם צריכים והרוממה העזה התורה את לקיים אפשרשיהי'
 התקופות. ובכל העירנים בכל התורה על נפשם ולהקריב לשאתמוכנים

רסה



 1חחייםחםדערמו
 ומתנגדים ביותר ומתקשים ומתחזקים מתחסנים הם הרי אותםוכשמענים

 אויץ בכל שערה מלחמח ומשיבים הארי, בגבורת ולוחמים תוקףבכל
 ונשמתבנרוחם

 אוחזים ישראל של מוניאם כשהטים שבעתים יגדל הנסיוןברם
 במדשר וכמש"כ וכדומוע וכבוד ושררות וידידות אחווה ובהצעותתוים, ופי- חלקלקים בדברים ישראל את לשחד ובאים ומרמח הערמהבתכסיס
 העולם אומות בך*, *וטוזח השולמית שובי שובי י א'( )ז' השיריםשיר

 כל הורגט עליך כי שנא' עליו, נהרגים אתם מתי עד לישראלאומרים
 רעורנ לכם טמל ו!עא לעצמו, ולא עליו טובות טמלין אתם מתי עדהיום,
 עכ"ל, ואיטרטלין, אפרכין דוכסין אתכם ממנין ואע אצלנו לכםבואו

 ביותר ומתחסנים מתחשלים ישראל קשים ויסורים לחץלעומת
 ורופף דילך ישראל של ההתנגדות כח פיתוים, וכח חטפח לעומתאבל

 ישראל נשמת מסתרי ומגלים חוצבים והעינהים חרדיפות , . ,ומתמסמס
 ישראל לבבות עושים השונאים חרבות הלמות והנצחית, והתקיפחהעזה
 המור צרורות נטפי ברם יוצלחו, לא עליהם מלחמה כלי וכל ופלדחעשת

 יסוד תאת וחותרים מרססים לישראל מטיפים שהאומותופיוסי-הלענה
 ישראל נעשים מטומטמים בם, ונטמתם בשבי. ונלקחים ישראלקדושת
 מזמתם וכל לישראל, מסותרת שנאה רצוף שתוכם הבלע, דבריבהשפעת
 הקודש. את לבלעומטרתם

ב.

 חעמדתח בחרבנה הקב*ח אמר י לוי ר' אמר י חזשל לט אמרו זהוכגון
 דניאל צדיקים לי העמידה בחורבנה רשעים, לי העמידה ובבניינה צדיקיםלי

 אחז כגון רשעים לי העמידה בבניינה וחבורתו, עזרא וחבורתו, מרדכיוחבורתו,
 פ*ד(, שה*ש )מדשר וסייעתו אמון וחבורתו, מנשהוחכורתו,

 גרמו והתפנקות שלווה הישראלית, ההיסטורית המציאות זוהיואכן
 הקדושים הכחות כל את לאור והוציאה עורר הגלות ישראל, על שהוטלוחיים הנצ- הרוחנים בקנינים ובעיטה התורו4 דעת החלשת הנפש, ערכילקלישת

 לישראל! וו!בדון שמד של המזימות חורשינגדים, המת- כל אף על לאומי וקיום דקדושה עזות חריפות, תקיפות, ישראל.של
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 ממינאי, עלן תהוי מאן חנניא בן ר"י תלמידי כששאלו י( ה' )חגיגהכמ"ש
 קושיותי- את שיתרץ מי יהי' שלא כיון חכמתם, גסרחה מבנים עצה אבדהאמר
 מתחדדים והמתרץ שהמקשה מפני כבר. "צאלו לא א האפיקורסים שלהם

 כל של ובקורת התנגדות ע"י דיבור כדי בתוך דוקא זה לעומת זהומתפתחים
 מקשה שהי' ר"ל על שבכה ר"י על ,( פ"ד )בב"מ וכמובא חברו. גגד ואחדאחד
 הדוחף כח היא היא ההתנגדות כי וכו', פירוקין כ"ד לו ומפרק קושיות כ"דלו

 והשכל הרוח התרוממות לידיוהמעורר

 ישראל בני חונט בם והרמה הטהורה הרוח את בקרבם וליבט יצרויוטת והנס- ההתנגדות צדיקים. הרבה העמידו לגלות ישראל בניוכשגלו
 טלים שהם בשעה ישראל אשריכם ד"י שאמר מח וזה מהשי"ת. דנאמקדמת
 הלוהטת צבאות ה' קנאת בהם מתעוררת אזי ונרדפים נענים והם שפלהבאומה

 השי"ת מחסדי וזוו ונפשם. רוחם קיום על ה' כגבורי ונלחמיםוהטהורה
 הכוזבות. דעותיהם אחרי להימשך בגוים תתערב שלאלאומתו,

נ

 ישראל עם נבנה מהם אשר שבטי-י-ה יעקב בני עם הקב"ה נהגוכן
 ומדרפתם. רוחם על לשמר בכדי שכזובהצהגה

 הספורט פי' אביך, אלקי הא-ל אנכי הפסוק על מ"ה ויגשבפ'
 אליך שאומר ה~א אני מצרימה הרד על לאביך שאמרתי הוא אני יז"ל
 אמנם כי שם, אשימך גדול ליי כי וזה עתה, מצרימה מרדה תיראאל
 במצרים אבל עמהם ומתערבים בכנענים מתחתנים היו בה בגיך היואם
 ובכד לחם, העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי זה, יקרהלא
 שם, מצוינים שהיו מלמד לטי שם ויהי דלי כמאמרם נבדל לגוייהי'
עכ"ל.

 מעו- הגלות שסבלי הוא זה שבספורט והבהיר הבולט הזההרעיון
 הק- מן לשער, אין עד הישראלית הנפש מעמקי הגסתרות את ודוליםררים
 של ההם שהדורות נא ונזכר הבה שבגדולים. הגדול ועד שבקטניםטנים

 מטער בשרם רטופש אלילים עובדי של דורות היו אביט ויצחקאברהם
 הי' האבות של ותפקידם גסה. גשמיות מיני וכל וזימה בעריותשטופים
 הרמב"ן כמ"ש הקשה, סמזוהמא אאטשיות את מעט ולהעלות ה' בשםלקרא



 1חחייםחםדערמח

 ויצחק אבינו אבדהם של הטפותיהם בהשפעת י וגו' ה' בשם ויקדא עה"פז"ל
 וכמו- ונמוסין במדות קצת והתקדם הלך והתעדן הלך הדודות הלכואבינו
 ובכן וכו', פילוסופית בהשכלה להתהלך התחיל שכבד אבימלך עלבא

 בעניני מ17א-ומתן של דוחנית התקדבות מתוך ההתעדבות סכנתהתחילה
 . . . כנען לעמי התועלת את להביא יכולה היתה אחד מצד שאמנםאלקות,
 כנש מעמי מושמעים ולהיות להימשך השבטים יכולים היו בשעה בהאבל

 בא אז ולהתעדב, להתקרב ולבסוף באלקות הגבוהה בדדגתםולהתמעט
 ובמסבות מושחתת, וע"ז וכשפים זימה מקום מצדימה לדדת ההשגחהצווי
 להתדחק שלהם זוית לקרן ויתכנסו ישדאל בני שיטסו ההכדח מןכאלה
 והבן. מדרבתם. תישמר וממילא המצדי הכיעודמן

 קודא שהי' והנכון ודלי י"ב, לך לך בפ' דל הדמב"ן כתבוכן
 באוד כי אדם לבני אלקותו המודיע שם את המזבח לפני שם גדולבקול
 ואבדכה שהובטח הזאת באדץ כשבא ועתה שמוע אבו ולא מלמדם הי'כשדים
 האלקות. ולפדסם ללמד למוד הי'מברכיך

 אל והובטח גרד נחל אל הלך כאשד ביצחק הכתוב אמדוכן
 אשד חדש במקום בא כי ה' בשם ויקדא מזבח שבנה אנכי אתך כיתירא
 ביעקב שמד ולא ההם. בגוים כבודו והגיד כבודו את דאו ולא שמעולא
 נקראת גדולה קהלה לו והיתה ה' עבדי כלם דבים בנים שהוליד מפניכן,
 עכ"ל. וכו'ו עם לכל וטדעה בהם האמונה ונתפדסמה ישדאל,עדת

ד.

 ול- להישמד ומשולשת שטי' טספת אזהדח תוה"ק הזהידתנווהזהר
 יתגבר דוקא אז כי הארץ, את לכבש כשנזכה כנען עמי מהשפעתהיזהר
 להם דומים להיות עוועים דוח חלילח ותיכנס וההתבוללות הטמיעהיצר

 כמעשיהם.ולעשות

 הקב*ה אמר בדכי' דבי אמד י ב'( השידים )שיר דבה במדרשכמש"כ
 לשושנה דומים וייתם במצדים כשהייתם לישדאל, להם אמד לךלמשה
 בין לשושנה דומין היו כנען לאדץ נכנסים שאתם עכשיו החוחים,בין

 הה"ד אלו, וכמעשה אלו כמעשה תעשו שלא דעתכם תנוהחוחים,



רסם 1חתנגר1תעצם

 ארץ וכמעשה בה ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשה תעשו לא י"ח(ויקרא
 עכ"ל. שמה, אתכם מביא אני אשרכנען

 הם בה ישראל, לבני והדרדרים החוחים בקיעת והיא הגלותהרי
 נעשים כן ובמראה בריחה העדינה שושנה וכאותח ומתפתחיםסהטגשגים

 הזה העולם תעטטת מהבלי פורשים למקום, וחביבים נחמדים ישראלבני
 זטאין הוכיחה חלד עלי ימיט וקורות להשי"ת. ונשמותיהם בטפםופיטהרים
 צלוב. או יהודי או . . . ואפשרנית הממוצעת הדרך על לעמד שלנומהאופי
 ובון לה' אם שלפ ההיסטור" של בחללה מנסרת אליהו שלודרישתו

 ! וכו' לבעל חלילהואם

 והשקט ההתרפקות עת והמנוחה, השלוה שעת הנפש בכחות כללוזהו
 אנשים ורק הרוחנית. והגבורה הכיבוש תשוקות את ומיישניםמרדימים
 מן יוצא באופן חיל לעשות נעלמים כחות בהסתר מתעורריםקיצומים
 שגור- העצלנית וחשלוה והרפיון היצירה, מתיחות של הזה והכללהכלל.
 לפרט. וגם לכלל גם מתאים הוא הזה הכלל רוחני, פיטר ויוצריםמים

 רק שהי' והתמים הצדיק נח על לגנאי שדרשו מהם ישולכן
 ברעות, נטבעים בזמה, שטופים שפל דור נסיונות, של בדור"בדורותיו",
 להיות דחפו כא במצב נשחתות במדות מטנה, מדה כל עםמסובכים
 הפרישות.בקצה

 בן הי' נח אשר סיפרה התורה וזה"לי ז"ל הרלב"ג שפ"וכמו
 ההעתק הפחותות במדות תהי' שהרפואה שהוליד קודם שנה מאותחמש
 בזמה משוקעים כולם היו נח דור שאנשי וזה קצה, אל מקצה הפכםאל

 המדה מזאת נרפא והוא התורה אותו סיפרה אשר המטנה האופן בזהוגאול,
 שנה מאות חמש בן שהי' עד התרחק האחרון הקצה אל כשנעתקהפחותה
 עכ"ל. שהוליד,קודם

 צדיק ומאיש חולין, שנעשה נח, ויחל י עליו חז*ל סיפרוולבסוף
 מיעטו. השלוה מצב כרם, אישנעשה

 להתטיר, ראית מה לו אומרין להתגייר שבא גר י חז"ל שאמרווכמו
 באין ויסורין וממטורפים סחופים דוויים הזה בזמן שישראל יודע אתהאי

 קלות מצוות מקצת אותו ומודיעין אותו, מקבלין אני יודע אמר אם ?עליהם
 סט,(. )יבמות וט' עני ומעשר פאה שכחה לקט ענין אותו ומודיעין וכו',וחמורות



 1חחייםחםדערע
 לסבל וגבעות הדים ע"ע לקבל האדם הוא ומוכשד שיכול מהג"למשמע

 והשובע השלוה בימי הנסיון הוא מזה שבע פי גדול בדם וכו' דודפיודיו למתנג- שעדה מלחמה להשיב וחיל און ל~מוד וגם ויסודים, ובזיון דעבהדפת
 בדכושו ומשתמן ונהנה שדון, תבואת אוסף שהאדם בשעהוההתפנקות,

 זולתו, לטובת מרמוו משהו על לוותר לו קשה שכזוג במצב אז,הגשמי,
 השלווה כי 1 למה . . . שכזה במצב כשנמצאים ועידוד זירוז צריכיםוביותר

 בכל בו המתגלה העצוטשג רוחניותו מאור את דשדם מן נוטלותוההתרפות
 דדוך להיות הלימוד הוא מאד עד וגדול ומלחמוע חירום בשעתתקפה
 היצר, של ונפתוליו תעלוליו לקראת שלוה בעת ובעיקר, אף, ומזודזמתוח
 התודמים הלאוסוים החעם בןגע והן פרטיים לחיים במגע הוא הכללוזה
 ישראג עםשל

ה.

 דעיתי יפה הנך הפסוקי על דל מדובנא המגיד שפידשוכמו
 מצד 1.עדך העצם" מצד .עדך עדכין, מיני שני שיש ואמד וגו', יפההנך

 ונעדיך נראה אחדים דבדים מול העמידם שמבלי דבדים יש היים,השיווי"
 כשחמיד פשוטה, צפור למשל נקח דבדים, יש אבל שווים, וטיב עדכםאת
 בעצמיותה אבל וחשיבותה עדכה את נראה וכדומה תולעת מולאותה
 דבה. וחשיבות עדך בה איןמגדמה

 חרבתך, לגבי בהשוואה יחסי באופן יפה את דעיתי, יפה הנךוזהו
 תכליתו וכל והבן. .. . שלך האמיתי העצמי היופי שידאה הוא המבוקשאבל
 מצד לא הרוחני במובן ולהתרומם להתעלות שיתאמץ הישראלי האדםשל

 העצמי והזוהר היופי בכל להתגלות התשוקה מצד אלא צדדיותסיבות
 הזהר כל את ויגלה שיתעלה האדם מן מבקש והשי"ת מהשי"ת. נחןבם
 והבה עצמיים, בכחותהזה

 )ילקוט עצמו משל אלא עילויו וכל ישדאל, בכל נתעלה בעידו נתעלהצידו, בח- נתעלה בביתו נתעלה ההוא", האיש "ועלה י אלקנה עלוכמ"ש
 א'(. א'שמואל

 הנסיון מצד ולא העצמית התעודדות מצד עליותיו סיבתהדי
 האלקות דרישת הבנת מצד אם כי השונאים, והדיפת ההתנגדות מצדולא



רעא 1חת1גר1תעצם

 . . . המקומות ובכל הזמנים בכל המסיבות בכל מצוא עת בכללהתעלות
 שיחזיק השי'ת את עושים כביכול אחרת כי ביותר הרצי' הדרגאוזוהי
 ווובן. נצחיום ובמלחמת-גהים בגלותאותט

.1

 ואפילו המת באוהל כה'ג יכנס שלא ע"ר מצוה החיטך בספרוורי
 יבא. לא מת נפשות כל ועל שנא' מצודעמת

 קדושים שהם הכהנים מן להתרחק ראוי הטומאה שענין המצוחמשדשי
 היותו עם הקדשים קודוט חנבדל הגדול והכהן תמיד, הש"ת מלאכתעושי
 תחוש לא כן על העליתים המשרתים מתוך תמיד תשכון נפשו גוףבעל

 חדיוטים לכהנים כמו בקרובים ואפילו לעולם טומאה לו להתיר עליוהחורח
 יחם כי המת בבית נפשם שישפכו עליהם רחמנא רחם למעלהשכתבתי
 למעלח נפשו דבקות מרוב כי גדול', "בכהן וואינו מה קרוביהם, עללבבם
 הנפסד הזה עולם עסק כל מלבו וישכיח איש בני מטבע לגמרייתפשט
 עכ"ל. חיים, בעודנו ממט נפרד הוא כבר כי נפשו, תבהל לא הקרוב חברתועל

 ובעט" ההתעוררות מצ1 מתקיים איט ורוממה גבוהח שנפשומי
 והכרתו תשוקתו התבונטתו, אלא לו מחוצה חנמצא משיצ צ מישהושל

 הי' רשצי וע'כ שבנצחיות, האושר התרגשת חבוית"ש בגדלותחעצמית
 שרוי אשה לו שאין מי שאמרו אף ישראל את לברך עשה רביטלמשה
 דקדקו וכבר מאשתו, פרוש כשהוא ישראל את יברך והאיך שמחהבלא

 זונ להקשותהמפו,טים
 ולעוררו לעודדו וחיצוניות צדדיות לסבות חזקוק ה8שוט האדםברם,

 חהנהגה תחת נופל שהוא חהכרח מן חבורא לעבודת חהכרחיתלשמחה
 כהטה אבל שמח, שיהי' האמצעים בכל  עצמו את ומתאים הפחותחהטבעית
 וחורת לב 8שמחי הישרים ה' בפקודי ומרומם שמח מאושר ה" ע"חרבינו
 יבורך הוא עין וטוב חז'ל עוד והוסיפו 31ד'. נפש המשיבת התמימחה'
 מצד ולא שלו חעצמית המציאות מצד ושמח טוב שה" ע"ה רביט משהזה

 ו~ולתו. לו מטצה המונאותסבות



 וחחייםחםדערעב

ז.

 ו(ועהו א-לי זה כמשאה"כ עצמותו מצד מציאות החו שהקב"הוכשם

 פ' )פפדי נאה בשמו כביכול לו מודה אני וכשאין נאה הוא לו מודהכשאני
 ההליבה מצד להם בא מדדגתם ערך כל האמיחוים הצדיקים כךבדמק,
 ולהיות בהשי"ת להידבק טהודה מתשוקה העצמית ההתקדמותהעצמית
 והבן.כמוהו,

 אשד אהי' כ"ז פדק שני מאמר זצ"ל אלבו להד"י העקדיםובספד
 יה" ולזה בזולתו, ולא בעצמותו תלוי מציאותו אשר הנמצא כלומד,אהי',
 שהו(ו אהי' אשר לשון וזהו יחפץ, אשד בכל ודצוע חפצו שיעשהמובטח

 זולתו מצד ולא ווה שאני מצד הוא אני כלומר עצמו בעד המדברלשון
 עכ*ל. כלל, בזולתו תלוי וכחו מציאותו איז כיהוה

 שהאש מטה, של לאש מעלה של אש שבין היפודי ההבדלוזהו
 אינה מטה של והאש אוכלת, ואינה ושודפת לולבים מעלה מעלהשל

 מעלה של שהאש אומדת ששת שמות(. )מד"ר שורפת ו(וינה לולביםמעלה
 מאליח בועדת שהיא אלא ידם על שתידלק עצמים לאיזו זקוקהאינה

 ואינה ומתלקחת היא בועדת זולתו, דבד לשום מזדקקת ו(וינהמעצמותה
 שהיא כן אם אלא והתלקחותה דלקותה תיתכז לא מטה של והאשאוכלת,
 נשרפת. היא ובו עצם באיזהנאחזת

 הביענים האדם בני דוב סוגי על לומר אפשד זוכדוגמא
 נאלץ הו(ו ו(וז והתנגדות הדיפה דחיפח תמיד זקוק הבינוניוהאדם-המעלדע

 ההתנגדות את וגוברת המתלהטת דוחניותו מצפוני כל את לגלותומוכרח

 וההת- הירידה ומתחלה ויש הרוחניות, כח יפוג וההרגעה הרפיון בואועם
 ובכל עת בכל תמיד אותו מפעמת האלקים שרוח האיש שאיז מהנענות

 התלקח למען לרדיפות-הדיפות זקוק איע הו(ו התנאים ובכלהמסבות

 מטבעו כאילו מעצמו אוכלת, ו(וינה הבוערת הנצחית י"ה אהבת-באש

 יעח ולא יפסק ולא תמיד אש בלבו בעודת השלוה בימי ואף נפיועתבלי
 שתהא זו, במדרגה הזוכה ו(ושרי חהו, ימי כל ה' ויראת הדעתמתשוקת

 והבן. . . . מאלי' עולה ה' את ויראתם אהבתעשלהבת



 ומחשבתזמן

 עניני שכל חלד, עלי וויט מעדכות שכל ההנחה אצליט היאמקובלת
 הלא וזחמן הזמן. קיצבת תחת טפלים והקצדים היגעיםעוה*ז

 טצדת וה דקע ועל . . . "עתיד* "הווה* ל*עבד*, ומתחלק מתפוררכידוע
 ומה אני מה של וחידלון, יאוש של העצבנית ההשקפה אותהומתפתחת

 . . .דייט'
 בזכדוטת הת4 מתובל טוב "הוהת* של דגע להאדם לו כשישאף

 ההווה, לתעטטת מדה טפות זודקת העתיד4 ש"דאגת ויש שמעציב, עבדשל

 כי האדם, בעצבי שולט האפסות ודגש נפשי, סיפוק ו(וין שלימותואין
 ברגעים מדומה השה של וגדוטאות קטעים שברירים, דק בויע? הםמה
 הנכונה ושהגדדתו כאפס, כלו שהוא "זמן4 שנקרא עתיד או עבר דווהשל
 עירי כהדף והדווה עדיין והעתיד אין, עבד "הן י הדאב"ע כמש"כ "איד,הוא
 בשלימות, וויו שנות משבעים ייהנת כן שהאדם הדבד יתהווה האיךאבל

 ממושך דווה להדגשת ויתלכדו ישתלבו ועתיד היה העבד, שלשהפידודים

 ממט יידח לא האדם מחץ אחד רגע שאף ? ומחושק מחושל ומקיוהאחיד
 לתוכן יתכנסו ותשוקותיו מחשבותיו ומאמציו, פעולותיו נפוצות וכלנידח,

 כליל את אהד בדגע לו והמטעים האדם את המהשה מטון מרוכזאחד
 וויו? שטת שבעים כל של פגם ללא כולוהעונג

 וכף כצל חולף מוגבל הזמן, לכאודה נראה הוא ואפסי עניואמנם,

 ונצחי ארוך דבר לך דאין גיסא, מאידך הזמן הוא ונצחי עשיר אבלוכו',
 והיודע בהזמן, וחתום אצוד כמוס סוד כי לידיאיו. ה' סוד וזהכהזמן,
 הנצחים. נצח באור ומתדבקמתקדב
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 זר שלעיני ומצונפה כרוכה פקעת לאותה דומה הדבר למהמשל

 ואוחז מקרוב אותת והיודע ופעוט מצומצם כחפץ תדמנה מרחוקהמביט

רעג



 1חחייםחמדערעד
 הזמן מושג כי .. . סוף בלי עד ומתגלגלת נמשכת שהיא יווכחבמשיכתה
 המתדחשים ומאודעות למקדים חיצוני וציון סימן מעין דק הוא בפיטהדגיל
 הזמו גלי על מתוים אט השגתנו קוצד את לשבד עיניט, לנגדוחולפים
 אט ולמעשה המאודע*. סוף וכאן ההתחלה, "כאן ודושמימושאין-סופי
 ישות שהוא הזש, את המש המאודע את המתדחש את דק ודואיםחשים
 הזמן4 מן ש*למעלה מהספידות ממדומים שנאצלה עילאיתדוחנית

 ונתלב-
 של מוגבלים מושגים של וסד במכבש ידיט על ונכבשה ונתגדדהשה
 הזמן4. מן "למעלה הבח בעצמו ה*זש דבד של ולאמיתו ועתיה עבדדיוח
 ומת- ים... המון- לדכי- ציונים ומציב האוקיטס גלי על שדושם כמואו
 חולפים השוטפים, הגלים של המסומן השטח את כבש שהוא באשודמה

 . . . 1 הדף בליומתחלפים
 ש ה*למעלה את בה"זמר ודואה צופה והשכל הרוח זך החכם,בדם

 מבטלת כאילו נצחית ג"כ היא שבעיקדה והדולה העמוקה מחשבתוהזמן',
 פדודי- פני על ומגשדת מצדפת כאילו נכון יותד או והעתיד העבדאת
 ומע- מחשבות וביצוע קיום של אחד ל"דשוה" אותם ומחבדת המדומיםהזש
 האדם חץ כל את ומקיפה תופשת סקידה של אחד וברגע מתאימים.שים
 המושלם הדוחני העונג כל ומתבלט מתמצה אחדיתם ועד מראשיתםהחכם
 ית"ש. הבודא של סוףבהאין

 חייו" הם ו"מה 1 ? הזכה המחשבה כח המשולל האדם ההא מהכי
 1 ? הזמן* .עבדי את הנמנה האדםשל

 כל בבקש ע"כ חפשי, לבדו הוא ה' עבד המה, אדם עבדי הזמן"עבדי
 ז*ל(. הלוי )ד"י . נפשי* אמדח ה' חלקי חלקואנוש

 הנצחיות הרגש ובאין הנצחיות, מן שכזה איש הוא ותלושקדוע
 וה.אנכי* ה"אנכי", דק זה הנהנה האדם הוא מי כי הנאה, החיים הנאתאין

 עצם כל מחשבה והמשולל והנבום2 הזכה במחשבתה הנפש היאהאמיתי
 לי מנין משלהמו הפילוסופים אחד של כמאמדם בספק. מוטלחיו
 צדיך והאדם ף . . 1 קיים שאני סימן "חושב" כשאני 1 קייםשאני
 לצאת מוכשד שיהי' כך כדי עד והדגשותיו מחשבתו את ולעדןלחדד

 ויפסע יצעד הזמן ב"דגע* תלו" בלתי דוחניות וכישות . . . מחייוולהתבטל
 את בידיו למשמש וכאילו חייו, מפעלי כל את להעדיך בכדיאחותית
 שחיו עליו שואמדו ההא דאוי חח וקיומן. מטיבן ולהיהנות הדוחנייםהייו
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 שברגעי נפררה הבלתי המרוכזת השלמות את ירגיש ואז חהם. אראיםהם
 כמקוטעין, לטח-עינים, שנראים,חייו

 כשהוא הנצחיות, זיו של רוחני עונג הוא, מדושן-עונג אזורק
 מתח- יוצרת, מחשבה של חיים בהם*, "וחי וויו רגעי כל את ורו(והבוחן
 לכקרים )חדשים וקהות לאות ללא . , . ופועלת משתוקקת תוססת,דשת,
 0. אמונתךרבה

 תקוף נעשה הוא שיהרורו ברגע האסורים, מבית שיצא מיוכמו
 כלוא בהיותו כי הבריאה. של ויפ" מאורה ליהמת עזות ותשוקותהרגשות

 והמצרפת הפועלת המחשבה בעל האדם הוא כן היו. אטומות מחשבותיוכל
 ! וצ~ים קטעים פרורים, הם שחייו המחשבה כשרון נטול להאדםבהשפאה
וחבן.

נ

 האריכו אשר הזקנים ימי וכל יהווצע ימי כל ה' את העםויעברו
 ימיהם שכלו ז*לי ופירששי וכו', האריכו ימים ום' יהושע אחרישנים
 ושנוה ימים אודך כי ע*א יומא בסדר כדאמרינן ימים, אריטת דחשיבבטוב
 א*ר חיים, של ו~אינם ושנים חיים של שנים לך יש וכי יוסיפו,ווים
 עכ"ל. לטובה, מרעת עליו שמתהפכות ארם של שנותיו אלואלעזר

 המושג הוא ומתחלף גמיש כמה דוגמה כאן לפנים אם רואיםהרי
 האדם כהוגן. שלא או כראוי בו והמשתמש והנהנה המקבל לפי הכל"זמן".
 בעאריכות". ומצטיין טוב הזמן הווים אצלו הרי לטובה מרעה מתהפךשמצבו

 מרכזת וגם הזמן, ממדי את ממתחת העונג והרגשת הטובהנאת
 "מת- וציע רעות ששמתיהם אלת זה לעומת . . , הימים" "כל אתומקיפה
 חיהם". של שאינם *שנים כעין שמתיהם הרי לטובה ומתפתחותהפטת"
 הזכה המחשבה היא הרי האדם של בחייו לשבח טעם המתן הטוב הואומה

 וד"לנ כנ"3 והמצרפתהטובה

 הוא מוכשר ומצרפת זכה מחשבה באותה האדם הואוכשמבורך
 מקיפה שכלית עוגה לו ולעוג חייו ורגעי שעות, תקופות, כל אתלקרב
 מהעה אחד ברגע וליהמת חייו תפארת כליל את שכלו בזרועותולחבק
 בעוה*ז.., הקב"ה שהעניקו טובים, ימים אריכות שלמצורף



 1חחייםחםדערעו
 קודות ומראים יש )פילם( שבראי-טע הטכני המדע בפלאיוכמו

 והתמוטת המראות האחדון. יומו עד ילדותו מגיל מופתי, איש שלחיע
 מצטלמות אחת ובהטעה הבד, פני על נפלאה במהידות וחולפותמסתובבות

 מתצמצם שנה שבעים של העבד כל הדגול... האיש של ארחות-חייוכל
 חיים... שטת שבעים ומכייל מתמתח ההווה וכל היה, של אחדברגע
 מתקפלים תפמן המחשבה האדם. של במחשבתו תלוי הכל האדם כל הואכן

 ויתענג יטח עליו אחד, למשען וההוגה חמשכיל החכם שללמראשותיו
 לאחדים. וחמחשבח הזמן והשלמת תמימות "תמימים". הצדיקים שלתיהם ושט- שחייהם שאמדו מח וזהו ומאוחד. מושלם רוחני בסיפוקבנעימים,

ה

 הרבה, שבתות שיקיים כדי שבת דוחה נפש פיקוח י אמדו ל' שבתובמס'
 יחי' חשבת את עליו שיחללו שאחד הדבר יתברד אם השאלהומתעורדת

 ז"ל המאידי ע"ז ופי' ? השבת את עליו לחלל מותר האם אחת שעהדק
 ג"כ ירייח אחת בשעה כי אחת, שעח דק יחי' אפי' עליו לחללשמותר

 ג"כ שהך ע"כ חייו ימי כל שחילל השבתות כל על שישוב החייםכל
 עייאש. השבתות, כל שכר את וירויח שיקיים כדיהכלל

 להתפשט העלולה המחשבה של כהו הוא גדול מה אנו דואיםהרי
 לרגע וצירופם קירובם ע"י ולתקנם ארוכים זמן שטחי פני על קלהבשעה
 הוא העבר את ווובן. אמתי, תשובה הרהור של אחד לדגע שלהווה,אחד

 והוא הדין באימת ועוטף כודך הוא העתיד את בתשובה ומטהרמצחצח
 של אחד ברגע ומרגיש נהנח והוא המצורף אחד ברגע וממשיךמאריך
 חבטץ אר לקראת מוכן חוא מצורף ובלב מחדש, נולד כאילו זהחמח
 ! שבתות הרבה יתקן זח פיקוח-נפש שרגע אמרו ויפח עוהשב.של

 המכונה הענין באוהו צפון ואושד טוב כמח ה"עולם" ידעוולו
 ההרגשות את לחדד התלמוד לבית ונסחבכים רצים היו כמח"זמן4...
 של רב מאמץ ע"י הנצחיים, החיים מן ולהיהטת לזכות בכדיוהמחשבות

 .תמיס בבחינת להיות האדם את והמתממת החיים כל את והמצרפתתרעת המש- המחשבת בכח ההווה", "הווה" כל של הדגעים וצמצום ריטזכיטס,
 אלקיך'. ה' עםתהי'
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 ארוכים חיים אלא ומוגבלים פירורים, פירורים ונפררים, קרועיםרים, שדו- יהיו שלא חהו את להציל הארם שיוכל האחת התקנהוזוהי
 בה ולהתמיד זו מררגפ להשיג יוכל המשכיל והחכם עולם. עונגנצח5%,

 אה", אשר אה" עה"פ! שמות בפ' ז"ל הרמב*ן וכמש"כ חיותו, ימיכל
 שה%תי אני להם אמר למשה הקב"ה לו אמר יצחק ר' ררשו ועור !וזה"ל
 אשר אה" פעמים ג' אהי' כאן כתוב לכך לבא עתיר %א ואני הוא אניועכשיו
 בהיה בבורא כלו והעתיר העובר שדאמן בעבור כי יצחק ר' רעת וביאראה".
 כל בו יקרא אפיכך כלום מימיו עברו ולא עמו וצבא חליפות איןכי

 ז*ל. עכ*ל המציאות, חיוב מורה אחד בשםהזמנים

 וח- הטלל ב*הווא* להתרכז בעקר היא להבוית"ש התקרבותטוכל
 ועתירט. עברט הכל אתמקיף

 וט', וט' מעמך שואל אלקיך ה' מה - ועתה של הריוקוזהו
 *עתה* בכל המחשבה טהרת וכף. הפת השירה את %ם כתבוו"עתה"
 הרוחני העוננ שיא את לו והמעניק האדם את המרומם הצרוף זהוו*עתהא
 והב4התמים.



 ב.פרק

 איש ה' יראי נדברו אז ש2א' למעשה, מצרפה הקב"ה טובה13השבה
 ה' ליראי לפניו זכרון בספר ויכתב וישמע ה' ויקשב רעהואל
 ע*א(. מ' דף )קדושין וכון שמוולחושבי

 "מחשב" שהקבאה אמר ולא למעשה', "מצרפן במ,ש לדקדקוהרגשתי
 2אמר י לבאר לי ונראה ? בכלל כאן המדובר מעשה איזה ועל למעשה,לו

 ושואף וחוזה והטנים טובים הר%רים מהרהר והוא ילדותו, בגילשהאדם
 וכף, האשושיות לקידום או הרוחנית להטבתו כבירים מעשים ל8י-אלההוא
 ומשאת-נפשו חזון-לבו ולהגשים לבצע שוטת, מסיבות ביכולתו, איןברם,
 המועד ובבא הנם4 המועד בוא עד זת את לדחות 2אלץ והוא עליוהטובה
 . . . ושרעפי-נעוריו חזיונות כל את לפועל מוצי8 הואהטען

 חיילים להגביר נעוריו ולהט בשחר מצליח שהאדם 2אמר להפךיאו
 לא י ברם לכל, לברכה שהם ועלילות מעשים לפועל ולהוציאולהגשים
 והוא הכל. נעשה מיושבת דעה בלי תחלה מחשבה ובלי העלילותנתכט
 וחוהה עומד הריהו העמידה לגיל ובהגיעו ומתגדל ומתגבר הולךאאדם
 מעיו ובני וכליותיו ולבו בנערותו שעשה היפים מעשיו בכל שניתומעיץ
 של הה%י' אותה חי והוא ממה דיכו את הצליח ה' איך מזת ונהניםששים
 מאותו עצמו על יתק 8% 2מצא . . . בנעוריו הטובים המעשיםעשית

 הספירה לאותה רוחנית, לתחי' ומחזירה אשו את ומשיב הרעטטל-הילדות
 בגלל - הנפשי וחיבורו והצטרפותו . . . עלי' חלת הזמן גזירתשאין
 והקב"ח הוא. מציאותו הכרח - ממשי באופן והמחשבת המעשהמזיגת

 . . . חנם מתנת להאדם טתן איט זה, בכגון למעשה המחשבה אתשמצרפה
 הצי- לו בא בטוב, וה2אמנה המתמדת ודבקותו הזדככותו דיגת מן משלו,כי
 ופתיוט- החלום בין הזמן מרחק איזה כאן הי' אמנם הזח, והחיבוררוף

 והבן. להפסק, נחשב הזמן אין ומתמדת אמיתית ברוחניות אבל.קיומו,

רעח
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 עץיך אין למעשה סמוכה בלתי וערטילאית חלושת במחשבהכי
 שמוטב לומר ויש כזו, מחשבה ערירית כי למעשה, יחשבנה שהקב"הלומר
 והוא הרצוי, הצירוף זהו והמעשה המחשבה זיווג ברם כלל. תיולרשלא
 והבן. אחדות-האלקות, להבנת הארם את המקרבההו

ב.

 ידעו לא אשר ובניהם 1'לי הספורנו פי' הקהל במצות וילךבפ'
 הארמה על ווים אתם אשר הימים כל אלקיכם ה' את ליראה ולמרוישמעו
 ישמעו טה בהיותם לשאל יודעים היו שלא ידעו, לא אשר ובניהםוכו'

 מן וילמרו בגרלם ישאלו *ולמרו4 בה רברים שנאמרו או האוזןשמיעת
 עכ*ל.המבינים,

 היע ארחי את לזכות יכול הנער איך תוה"ק עצת בכאן לנוהרי
 והעמידה, הבגרות לגיל לבאות אף הטהורה מחשבחו רקיע אתולמתח
 1ר באוחו ויוחט יוהלו מעשיו גם העקר, הוא המעשה בהם חיולתקופת
 ובעצמו בכבורו והקב"ה ילרותו, בגיל בחובו נושא שה" והרךהתמים
 בהיותה המחשבה של לרעעותה העכשוי המעשת את ומצרף יוצקהלא

 לחוהית ומצרפה ומחברה שלעבר המעשה את מעלה שהוא אובאיבה.
 פ" )סוכה נאמר זו מעין חוו" ועל . . . כעת בה חי שהארם הרוחני והעונגההנאה
 את בי"צה שלא ילרותנו ואשרי ילרותנו את בי"צה שלא זקנתט אשרי יהחלי*
 כי בילרותג ש בזקטתו לשמוח, במה יודע הארם אין כזה וברגעזקנתט.
 המצרף הקב"ה עם ומתחבר מצטרף שהארם בשעה ילרות ואין וקנהאין
 טובת שמועה אף טובה, מחשבה רק ולא למעשה... טובה המחשבהאת

 טובה שמועה בטלה. אינה ילרותו בשחר האדם של אזט לתוךהנקלטת
 ומלאכת- מעשה; לירי המביא הלימור הוא וגרול הלימור תיאבון אתמעוררת
 והב4 הרצו". היצירה כליל היאמחשבת

 מפני בבתולה, אפילו נסתכל ולא עצמו על איוב החמיר זהומפני
 אני ונמצא ו"צאנה אחר איש יבא ולמחר היום אני יסתכל שמא איובשאמר
 בץ. פ' רר"נ יובות איש באשתמסתכל



 1חחייםחםרערפ

 מן אחד במשא ואורג רוקם שהו(ו האדם של וההרהורים המחשבותיריעות
 ובתת- המתרכסות, וטבעות לולאות כעין ומהוות להתחבר, שתרצינה חואההכרח
 שלימות מין לאאדים. הידוע הטשא על המחשבה יריעות כל מתחברותידע

 כעבר והוח כהוה נעשה העבר . . לגמרי בה מיטשטשים הזמן שגבולותמעורפלת
 הדבד ידוע כי ! איוב זהיר הי' זה ונגד . . לזמן שמעל חרהורים צידוף מין ..

 להט- האדם. של בלבו היא וטקבת עזה המשגל תשוקת הנשואין,שנושא
 היא עלולח שלמחר בתולה-פטה בר(ןתו האדם אצל המתעוררהיצדים
 עלול אחר, לאיש נלקח תשוקתו שטשא אח"כ לו וכשיודע לאחר,להינשא
 את ולהעביר כך אחד אף בתשוקתו להעמיק ועוד להמשיך זה בגללהבא

 ונמצא פטי' עוד בהיותח לאתמול אף העכשוית ואכזבתו ותשוקתומחשבתו
 באשת-איש. מהדהר והוא מסתכלשהי'

נ

 כמע- נחשבת שהיא מחשבה שיש בזהי הטעם משמע החיטךובספד
 בבתולי' אשה וחוא שנא' בתולדע נערה כה"ג שישא רע"בי מצוהשהי
 טהודה 8השבת לו שיהי' שבאדם הטוב שהעיקד לפי המצוה משרשייקחו
 למשדת ראוי כן על הטפות, מעשה ימשכט המחשבות אחדי כיונקיות
 שהוא בו, זולתו אחד באיש מחשבתה קבעה שלא באשה לחידבקהגדול
 מחשבתה קבעח הבתולח גם אם יודע מי תאמר ושמא וכו', קדשיםקודש
 שלא זמן כל בזה התשובה באחר, עיני' ונתנח בו זולתו אחדבאיש
 שנבעלת זמן כל אבל נ5סלת, אינה הפועל אל הכח מן מחשבתחיצאה
 שהיא דמכיח הוא, חענין עליו, אפורה דסהחתתבגר שאמדו ואעפ"ינפסלת,
 אחו באדם מחשבתה קבעה הילי רע, רק לבה מחשבת יצד כ"כגדולה

 חטעם מזה וכן כמעשה*. לו "נחשבת גדולח ו~היא ומכיון דעה,ומחשבתח
 דאמרי- לכה"ג, אסורה קטנה בעודה אפי' האידוסיז מן נתאלמנה שאםאמרו
 אחד באיש מאד מחשבתה קבעה כבר הקידושין מעשה בח שנעשהע

 בגדולה, ומחשבה בקטטהה ואפילו דמעשה ונפסלה האירוסין מעשהמתוך

 החיטהעכ"ל
 לאיש במחשבתה קשורה שיהתה שאשה י התו הנ*ל הבאורוהעמקת

 התעוררות זאת בכל תיתכן - גדול לכהן נישאת אח"כ שתהי' אפ"אחר
 מאד חיא קשה כזו ומחשבה . . . הראשח בבעלה וחגיון מחשבהומציאות
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 מחשבה אחר - מחשבה כי דעות. כשתי ח"ו ונמצא מעשה בגדרונכנסת
 ערטילאית, שנשארח דאשונה מחשבה כי והבן. כמעשא. תקפה -אעשה
 חוזרת כשהיא לה, נוגדת מחשבה של הגשמתה ע"י נפגעה זה עלונוסף
 כמעשה! הריהי הנפש תהום עד ומקבתוניעורה

 ווצריך להצילו שניתן הדודף דין לענין פ"ג מצוה בהסמ"גועיי'
 כיוצא בעברה אח"כ ייכשל אם כי ועריות רציחה מאבק אח"כלהיזהר
 על שנענש המלך מיהתו והראי' נקה לדם הרודף דם לו יחשב . .בא
 בעצמו הוא כי - להרג מהנביא ציווי לו שהי' אעפ"י אאאב ביתדמי
 וכו/ אחיכנבשל

 את יבקש ה' כי חרודף ולהרוג להצילו ניתן למה לבאריואפשר
 העברה, אותה בסוג הרעים, מעשיו כשסוף אבל וכון, חזית ומאיהנרדה
 את הורג שהוא זו בשעח כאילו הרי הקודמת מחשבתו תחלת עלמוכיח
 של מחשבתו ואכן . . . אלקים אמר ולרשע . . . ברך בוצע בבחינתהרודף
 צדי- דרך ה' יודע כי לטוב הטוב את מצרף והרחמן להפסק. נהשבעשה, והמ- המחשבה שבין הז~, מפאת ההפסק ואין מעשיו, מתוך ניכרתהאדם
 עמהם. חלקנו ויהי דרך תמימי .ואשרי תאבד רשעים ודרךקים



 דלמפת אתערותא דלמעלה,אתערותא

 כנס"י אמרא ה'4 )איכא כקדם ימיפ חדש ונשובה אליך 1השיבנו
 הקב"ה להם אמר "השיבטש, הוא' "בידך דבש"ע הקב*הלפני

 דבופ לפניו אמדה ה', נאם אליכם ואשובה אלי שובו שטר הוא,"בידכם"
 נאמר ולכך פ"01' )תהלים ישעט אלקי שובט שנא' הוא בידך עולםשל

 איכה. המדקד עכ"ל ונשובו4 אליך ה'השיבט
 של הדדך את לו ומרמז לאדם לו ומסייע ממרום רוח עליו ומעדהחנם מתנת- לו ופתן האדם את הקב"ה מחונן הראשונה שבפעם מזהנבין
 אור לו ומגלח מעלה של בהתעוררות ומעודרו מעירו האמיתית,התשובה
 מניחו ואח"כ עוה"ב, מעין העליונים העולמות ממראות ומטעימומתטצץ
 העילאיוחה וההשסת העולמות באלו וייאחז יתקשר שבעצמו לאדםהקב"ה
 לפניו אותן גילה שהקב"ה וההברקות המדאות כל הימט שנתעלו לאחרואף

 הזכרוטת א% כל את שנית ולחחיות לעורר ובכחו בידו הדי . . . זהרןבמלא
 דשמיא בסהעהא רק יגיעה בלי האדם מקבל הראשונה ההברקה אתשמים. ברחמי לדוגמא רק לו שהראה הראשון האור אחרי ולהימשךוהחוויות

 הנצחי. לשר ול12אף להמשיך בעצמו עליו ההמשךואת
 וכדמותו, כצלמו שברא לבדי' מתנת-י"ה הזונ והנכבד הנעלהוהרגע

 להשתמש ויודע הוא ראוי ואם בעתידו, האדם חיי מהלך %ל מבריע דגעהוא
 האושר בדדך בוחר להיות נקודת-מפנה לו משמש זה דגע הרי זובשעת-כשר

 פנס מעין לו משסהטת זו, הברקה זה, ורגע חהו. ימי לכל והנצחיהרוחני
 יהלך לפניו צדק י וכמ"ש חלד. עלי האדם חיי שביל על אור ושופךמאיר
 טרם כשהאדם הראשונה, שבפעם אומרת, זאת פ"ה(. )תהלים פעמיו לדרךוישם
 כתיפק מדדגתו--הריהו לפי ואדם אדם %ל הההג%ת--המיוחדת אורראה

 הוא ואין מימיו אור דאה שלא כסומא והדיהו היצר מכמדי ביןשנשבה
 הצדק ובמחזה במראה לו והבהיק הקב"ה שחוננהו לאחר אבל עונשיהבגדר

רפב



רפג רלפפח אתערותא רלפעלחאתערותא

 עוז בכל ולהתר להתאמץ בנ8שו, להתעמק בעצמו כבר צריך הריהווהאמת
 הכשרוו את לעצמו ולהקטת זו, הודעה יקרת חין את חלילה להזניחלא

 , אל-על האדם רוה את ולעורר להפעים ברחמיו הואיל שה' 1 פעמיו"לדרך"
 מקרית, רק ויהיא לאדם לו שנדמה הרוהנית הנ8לאה ההתעוררותאותה
 אשרי וככהטה"כ דריו, ימי כל הימנה יסור בל וממושכת תמידית לדרך לותה"
 )תהלים(. בלבבם מס"יות בך לו עוזארם

2נ

 נתתי כבר הראשונה שבפעם כיוון בנ"י על הקב"ה של התביעהוזוהי
 םזון ההמשך הרי הנצחי הטוב וטעימות, מראות לכם והראיתי סייעתאלכם
 בעקבו- לצאת זו דרך מעצמכם לבהר הבהירה בכה להשתמש ועליכםבידכם
 להתפטר. במה ואין הוא ו"בידכם"תי'

 בהסד אתם שיהגהג יתברך השם ל8ני ומתרפסים מבקשיםובנ"י
 טרדות הם ומרובים ותחבו%תיו היצר נכלי הם עזים כי השנית, בפעםגם

 את לעשות בכדי דשמיא לסייעתא שנית בנ"י הם וזקוקים והבליוהזמן
 הגדולה.התשובה

 אמר חד הסדא, ורב הו2א רב ושפל-רוח, דכא את י ה' סוטהבמס'
 הדכא את מגביה אני י ז"ל וברש"י דכא. את "אני אמר וחד דכא","אתי
 דכא, את ואשכן והיעו אצלי ששוכןעד

-  את מרכין אני דכא", "את אני 
 וכאי: אצלו,שכינתי

 האדם לגבי שכינתו את מרכין והקב"ה יש י הויפ כנ"ל, הואוההסבר
 בפעם כי היצר, בתעהועי לראות עיניו את ופוקח הנצחי העושר מןומטעימו
 ואלמלא ולהדרבח; לסער זקוק 1ה141 בסטורים, כמוכה הוא האדםהראשונה
 כל חושב בתטמת-עוורוט האדם הי' פתה-אורה לו ופותה עוזרוהקב"ה
 את מרכין הקב"ה ברם הם, אמתיים - וגירויו היצר שתביעות חייוימי

 העל- העולמות מעדני לאדם % ומראה אחת פעם ת1חד אחד %לשכינתו
 הקב"ה תובע השני' בפעם ואח"כ . . . והתקדש ראה כזה לו ואומריונים
 שזה אף השמים, שמי עד הטבע מן למעלה עצמו את שיגביה האדםמן

 לו יהצב העצמיים בכחותיו ובעצמו עצומה, ובהתאמצות ביגיעה לויעלה
 הדדכים* בכל בהשי"ת להידבק ויתחפ א-ל, מהררי הזהראת



 1חחייםהפרערפד
 באה וןינו מקודם, עליו שרתה שרוה"ק מזמור" "לדוד הקודש. רוח עליורה שו- ואח"כ מנגן שהי' לדוד" "מזמור ג'( תהלי' )ילקוט דוד עלוכמשחז"ל

 והוא הקודש רוח בהטעמת חנט שהקב"ה למטה מלמעלה חחתעוררותלו
 שהי' עצמו מצד לו שבאה ההתעוררות היתת בעיקר אבל לשיר,התחיל
 ומדרגתו עליו. שורה היתה והשכינה ותשוקותיו, זמירותיו בדביקותמתאמז
 הראשומ; בהשראח עוז בכל בה והחזיק וידע שזכר מזח לו באה דודשל
 וייו. ימי לכל דלתתא האתערותא את לו הקנתה האחת דלעילארותא האתע- וייו. ימי כל לה' וזמירותי תשוקותיו בהמית והמשיך י"ה מתנתשל

 יאיר דבריך פתח הפסוק על קחש )תהלים רש"י בפירושומצאתי
 פתאים, המבין וואתח ישראל % את האירו דבריך תחלת פתאיפזמבין

 מבית שקניתם להם שעשית בטובה הודעתם הוצאתיך אשר אנכיבאמרך
 יהי' לא עליהם אלקותך את ויקבלו להם אתח אדון כי לדעתעבדים
 במעשה דבריך פתח ד"א גזרותיך. גזרת ואח"כ וט', אחרים אלקיםלך

 תורה, בדברי ויפתחו הכל יביט משם פתאיבג מבין אור', שיהיבראשית
 בתנאומא4 הוא )וכןעכ"ל.

 אור כשיר מתחלה לקים, טזר ואח"כ אלקותו לבנ"י הודיעמתחלה
 גזירה טזר ואח"כ העליון, האור מזיו ומהנאם ומטעימם והסומיןלהעוורים
 ההופעות כל את ולהחזיק ולקיים להמשיך ומעודדם ודורש ותובעמצווח
 הרי כי בסיני. שחוננם הראשונה וחסד חן הארת באותה נפשם אלשקלטו
 ומשום להיבחר הראוי העצם בטיב ידע שהבוחר מקודם צריך %חירחאף
 הרחמים הופעת את נא וזכרו תמיד פניו בקשו ועוזו, ה' את דרשו 1דוד והעי- הפקודה באה ואח"כ ועוזו מטובו מקודם מהנאה ברחפיו הקב"הכך

 והבן. ויפעתו, הדרו בכל לפניכם שנתגלההראשונת

נ

 והבטחון האמונה בס' ולשמחתי לרווחתי לרעיוני סעד גםומצאתי
 מתעוררות המראות כל היו סיני הר מעמד קודם וזח"ל1 ז"ל,להרמב"ן
 מוכנימ שהם אלא לעלות הדורות לאותן כח הי' שלא לפי מלמעלהפעצמן
 ולפי ו%', מצוות ז' על אלא ישראל בני נצטוו שלא לפי חשכינה כחלקבל
 שנאמר זה לענין ודומה לעלות. כח בהם הי' לא התורה להם ניתנהשלא



רפח דלספח אתערותא רלפעלחאתערותא

 התורה משניתנה זה וכל עליוני. בעזר כלומר נח, התהלך האלקים אונ:נח,
 וכו', לעלות הכח בהם הי' לא לכן קורם אבל לעלות לנביאים כחהי
 ו'(. פרק ~שםעכ"ל

 לבמת בקשו שלא על בנ"י על השי*ת טענת היתח שלכןו1אמר
 יושב אנכי הנביא לנחן חמלך ויאמר רוד שחתעורר כמו רוד בימיהמקדש
 יכול לא דוד שע"י ואף חיריעה, בתוך יושב אלקים ו(1רון הארזיםבבית
 קרח בפ' ז"ל ברמב*ן כמבאור בונים היו ישראל אבל להבטתהמקדש
 נעשה ח" מתחלח בו ומתעוררים בדבר חפצים ישראל היו %141ט"ז,
 חעונש ה" וסברתו הרמב*ן דעת ולפי שאול, בימי או השופטים אחדבימי
 את נדרש לאמר השבטים נתעוררו שלא זח מפני רק במגפה ישראלעל
 עיי*ש. שמה, ובאת תררשו לשכט שנא' כענין לשמו, הבית ונבנחח'

 ההארה לחם נחשבח שלא מפני עליהם התביעה היתהולפענ"ר
 וחדרישה החיוב עומק כל את למצות המשיכו שלא הראשונהוההתעוררות
 תדרשו לשכמ במצוות שנצטוו כפי עליהם שכינתו את להשכיןהעליונח
 ייהמ בצלו שיסתופפו ישראל עם לכל מרכז-י"ה מקום לעשות שמה,ובאת
 ועל לרור, מדור זו וענקית מרכזית מצוח הזניחו או ודחו הגרול,מאורו
 בח ולוחשיק להמשיך בכדי לרוגמא שבאת הדאשונה ההתטצצותהזנחת

 עליט. השי"ת תרעומת מאר גרולה-

 חנשו. לכן חשופטים תקופת כל לרור מדור היתה זה בעניןוהרח"
 לו מוחלין - שנית לו, מוחלין ראשונה פעם עבירה ארם עברכמש"אי

 פ*ו. )יומא אשיבט לא ארבעה על כמש"כ לו, מוחלין אין רביעיתוכף
 מקום להם שהניחו אחר השלישית הפעם על בוראי מעוניןוהגרים

 להש- זכו ולא חגיעו ולא הרגש בהם שחתטצז הראשוגה בפעםלהתגרר
 רב. זמן הבחירה בכחתמש

ד.

 ושתים אחת ואחת, אחת חנט לא שהשי"ת האיש זה מיוחנה,
 ודשוושר רב-טוב מאותו ולהטעימו לעוררו ממרום קרושה רוחבאותה
 י-ה מתנת לו ניתנת % קלה ששעה הארם ידע ברם ו 1 קלה לשעההנצחץ
 יהי' וה' יצרו על בגבורה להתאמץ הייו, ארחות לכוון איך שירעממרומים



 1חחייםחמרערפו
 את בזברו מאהבח תשובה במצוות המתחיל שיה" צריך והוא בעזרהלו
 ! לדוגמא אהם של כמטבע לו הראה שהשהת הראשונח וההברקה ההופעחחסר

 להימתח שיכולח העצומח מהתביעה תמיר יפחד שהאדם הראויומן
 האתערותא אותה בצורת אליו השי"ת רמזי את הוניחו על חלילחקליו

 ואח"כ ברחמים ונשלשת ונשנית הולבת זו שאיתערותא ויש הנ"ל,דלעילא
 מקורם אליך השיבט להשי*תי שוב לומר אמתלא להארם לו שאיןבודאי
 והבן. ונשובח,~אחאכ

 י"01 )רברים "ואברתם" הפסוק על ז"ל הקרוש רש"י שלוכפירושו
 והיו שנא' המבול, לרור ארכא נתנה והלא וא"ת ארכא, לכם נותןאיטי
 יש טותם ללמד ממי להם ה" לא המבול רור שנה ועשרים מאחימיו
 עב"אל ללמר, ממילכם

 ל(. הרג שקין אף הטעם יוקם שבעתים קין הורג כל אמרומכן

 בראשיה4 )ילקוט מקין ללמוד להם יש לרורות אבל ללמוד, ממי לוה"
 בכבורו מהשי"ת הלימוד בבר שקיבל מי לכל חמורה אזהוקזוכ(ס
 ושלש שתים פעם, כנ"ל רלעילא באתערותא לפניו להופיע שהואילובעצמו
 1 בושא לשטתת או לבוו על שם איט חלילחוהאדם

 באותח והמתהרק המחזיק האדם של רעיו יקרו ומה מאושרומח
 לו שישטהן בכדי אותו אכה שהשי"ת המיוחד וגילוי-השכינהחופעת-חסד

 והבן. חיט, ימי לכלבבואח

~-ץ



 א-ל, חסרמאמר

 פעם שמדי הוא - עבדיו ועל הברואים על ית"ש הבורא של "טובותמן
 יטעמו בה מיוהדת, רוהנית ב"שרצה ומנעימם מטעימם הואבפעם

 והשם יש, עוה"ב, של העילאית הרוהניות מעין משהו הזה בעולםוירגישו
 בכדי הנצהיות אוצרות דלתות את האדם לבני פותה מעטים לרגעיםית'

 כל הוא ז" קט רגע והשראת הנצהי, האושר ברשימת ויירשמושיסתבלו
 שלמה באמונה ולהאמין להתדבק התשוקה האדם בלב שמשרה אדירכך
 את להאדם לו מוסיפים זו ותשוקה זה כה הנצהיים, העליונים העולמותבורי
 לאפלותיו, האדם את המושך הכוזב והדמיון ביצר, ולהלהם לעמוד גהעהדמעמץ

 ברהמיו הקב"ה מתמעט והשכל מתקטנים כשהמוהות ודור דורובכל
 האדם לבני להם ומטעים ומנעים העליון מהאור קטן צימר פותחהגדולים
 יהיה כי באמונתם ולעודדם להזקםבכדי

 ולהתעורר להתבוע מתהוק ולבו נפקהות עיניו ההלש האדםואף
 אילולי 1 בהז"ל שמתבטא והעמוק הגפלא הרעיון ובאותו האמת, אורלרצת
 )ב*ב נכתב יהושע ספר רק והי' לתוכהות צריכים היו לא - ישראלהטאו
 זקוקים הם אזי לדרגה מדרגה ויורד הוטא כשהדור אומרת, זאתק"א(,
 פתחון ליתן שלא כדי ~ריותיו הקב*ה שמהלק העליון אור לגילוייותר
 בדורות מאשר בדורותנו רבים והנסיומת יותר קשה שהיצר ואמתלאפה

 אש, להבות הוצבי ובדבריהם נביאיו את להם שולה הוא לכןהקודמים.
 ובינימ, קדמונימ בין ההפרש פ"ז שעה"פ בהוה"ל ועיה הדור. עינימאירים

ב.

 מאשר יותר ההכמה תתגלה הימים שבאהרית בזוה"ק מובאולכן
 ביותר וראויים יותר קרובים ויהיו יותר שיבימ בכדי הראשוניםבדורות

רפז
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 שנא מאי , כ"ט במנחות וכמש"א להתגלוח. שצריך הגדול הגאולה -לשר
 שברא עולמות שני אלו עילאי ב"ר ר*י כדדריש "י-ה", ולא "בי-ה*דכתיב
 אות מכל להטיף שמו את חלק ז"ל, ובדש*י בי', ואחד בה' אחדהקב"ה,

 כתיב וכן כולו העולם %ל ואור ואש מים %שו טיפין ומאותן טיפיןג'
 %כ*". היצידה,בס'

 ליותר זקוקה היא הרי ומתנחנת מתקלקלת שהבדיאה במדהובה
 החסא גסות כי העליו4 בבח ויאמיע שיחחזקו בכדי אורה ויותרתוכחה
 אור-החכמה את מגדיל בחסדו והקב"ה האור רא%ת כח את מהםעטלת
 ברוחניוח. יתדבקו ששוב בכדיהנגלה

 אליך בא אנכי הנה , עה"פ יתרו בפ' ז*ל, עזרא האבן פי' גםוכן
 שאתה לעולם השמיע בך וגם עמך בדברי העם ישמע בעבור העקבעב
 אלקים ידבד כי ראיע היום כי מטורש והנה ממחשבותם. הספק ויוסרנביא
 ויים אלקים קול שמע אשד בשר כל מי כי כתיב עוד וחי, האדםאת

 לדעת ראב"ע שדברי אומר דל והרמב"ן ויחי. כמוע האש מתוךמדבר
 במכילתא.רדל

 שיסור כדי לישראל מץאה הקב"ה הראה שלכן אע רואיםהרי
 לדורוח. גם האמונה ותתחזק מהםהספק

 לו ונעשה חטיט מבארות שיצא סדום מלך אצל במד"ר מציעוכן
 כשדים מאור אברהם שניצל מאמינים היו שלא באומות שהיו לפינם,

 למפרע. באברהם האמינו החמר מן זה שיצא וכיון העשמכבשן

 הן לכושל, ידו את פושט חקבשה כמה עד בעליל אע רושויםהרי
 ולשוב ולהתחזק להתעודד שיראה בכדי בפנס % ומאיר לדור, והןליחיד

לאמונתו.
 ומן עוח"ב, מעין המן את טע עוה"ב, מעין השבת את לנונתן
 והבן. סוש. - והאין הנצחי האושר על וללמד להקיש האדם צריךהחסדים

 שסידר מה השי"ת של הטובות ש% זצ"ל, ויים החטץ בשםואומרים
 להכיר וומר סיוע שתהי' כדי ודם בשר מלכות בממשלת העולם הנהגתאת

 הקב"ה. ממה*מ מלךמלכות
 ההמצ(מת ואלה החכמה, והתגליות מצפועת הקב"ה שגילה מהוכן
 הקב-ת מאסד כן גם זה שבדורע המעשי המדע מקצועות שבכלהנפלאות



רפפ ל ח א ד פח

 ההכמה אור את הקבקה הוציא האמונה ונתמעטה כשנחלשה כיעלינו.
 הגדול האוד הם4 רב מה האלה התגליות כל מן ללמד ועליעמנרתיקה
 והטע- הרדיו ההצילום, - מדע הידוש כגון התמימה, באמונה הצפוןהנצחי
 עין יש שאמנם בעין להבין לנו אפשר הלא אלה מכל )סכיון(.לויזקע
 ותהלו- מעשיע וכל מלמעלה, בשמים שומעת ווווזן ממרחקים, אףדואה
 והכל ונסתר אלם שום ואין הבריאה בטבע אדיר רושם עושיםכותינו
 . עולם.. של מקומו המקום לפני וידועגלוי

ג

 והמצשעת הלימודים מכל האמתית ה' השכלת להשכיל היודעואשרי
 המשכלת הנפש תלמד האלה הגילויים מן אע. בדורנו לפנינו המתגליםהמדע
 והבן. ליראיו. הצפון הטוב רבמה

 כל על הסמרים התהומי - הענקי הכח אותו נתגלה בימיע הנהכי
 הכח אותו עצות, - האובדת האנושיות על התיתו את ומפיל כלוהעולם
 גם והגדול הקטון והעני העשיר מנוהת את המדריך האטומית הפצצהשל
 של מגבורותיו זה בגילוי לראות היו יכולים הלא ישכילו הכמו ולויחה

 רשעי- הרשעים ברם הנצהי. קדשו גאון והדר באמונתו ולהתחזקהקב*ה
 האור על דו*ל כדבד בהמה ומתלבטיס נדוניס והם ידמו כן לאהעולם
 לסבלו. יכול לא והעולם שבראו אהר הקב"ה שגנזו לצדיקיםהגנוו
 כה מסתדי שכל הדבר וידוע בהט41 נדונים יהיו הדשעים אמרויולע"ל
 ,משרתיו משלוהיו אחד שהוא בהמה יסודם האטומית הפצצה שלנפצה
 של גבורותיו זו ענקית בתגלית לראות ללמוד הרוצה וכל הקב"ה.של

 ובמקום שמים! שערי ל8ניו פתוהים הלא העליון באור ולהתענגהקב"ה
 נצהיים וחיי-אושד עונג למקוד זו תגלית להפך יכלו הלא והחושךהפהד
 ומת- ומתגלגל מתבוסס הדשעים עולס ברס לצדיקים. וכמובטחכמזומן
 עולמיס שרפת עליע מאוימת מרפא שמש ובמקום זרעותיו. לדם בדמוהפך

 יכול היה דורס הלא זכיע לו וכון. עולמיס והרס ובוהו תוהו שלוהושך
 שהשם המדעים כשרון וכל ראתה. לא שעין אמונה דור דעה לדורליהפך
 על הם הן שהסדי שנגין לע להאיד אלא בא לא דורע את בו הונןיתן
 נחשה?! ומדועכל,
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 ואבדון הרס סכנת לפני הועמר העולם כל שלעיניט נביןהלא

 ולברח להימנע הנסיון ולכן ורופש רופף כך כל שהכל שבימיטהרגע תעטגות- חחרי הלקזוטות לכל ערך ומה  לעולמים, דוגמתו היה שלאודראון
 עצומה! יותר ג"כ התביעה וממילא קל יותר הרבה הרשע תענוטתמן

ר.

 ומת מאד מהיר באופן מסתובב הזמן שגלגל אט רואים הי"ד(, זצ"ל,מאן האסער- )מרשא יותר במהירות ההלכת השמש. שהיום זצ"ל, הח"חובשם
 הבטיח שהקב"ה החדעעת את לנו לגלות בכדי למה? והכלהמהירות. ונשלשלה נכפלה עוד ובימיט מועט. בזמן היום שנה במאה מקודםשנעשה

 המבול ברור שאמרו וכמו והתשובה. האמונה למען הימים באחריתלט
 הולכין שהיו בראשירמ במרקר כמבואר בעולם יורר הטוב היה החטאאחר
 נמשך היה גשע ורוח שנה במ' אחת זורעין ,שהיו סופו וער העולםמסוף
 לאור הוצרכו באמונה טראה ירירה שהיתה וכיוון החטש כמקורםעור
 בעיר לא ושלחיג מטחה רגש שאין דורט כן כמו שוב. לקרבם בכדיגדול
 שצריך בודאי הזה המצב כל ובכן ובמקלטים, במסתרים אף בשדה,ולא

 וכל הזה העולם בחיי שנמאס ואמונה, בטחון לחיי מתשובה לסייענולעודר
 מאשר בימיט הנסיון הוא וקטה מקודם. היו שלא הכוזביםהדמיונות
 ! הקורמיםבדורות

 ,ליחיד להאיר המו השם שחסדי מאמרנו בראשית שביארטוכפי
 המדעים תגליות ע"י הטבע כחות צפונות מגלה שהשי"ת ובעיקרהעליונים,  שבעולמות הנצחי האושר על ולהביז ולרמז ארץ יכסה החשך עתולכלל,
 והט. . . . מזה למעלה שעור מה וידעו ויביט ילמרו יראו מהם הדורותשבכל



 ברכה". ענין "פירושמאמר

 שתתחיל ממעל ה' לברכת המניע ומהו ? מהו הברכה של הפנימימןיבה
 ורעננותה חיותה את לט מעניקה ולהיות עלים שופעתלהיות

 וההארה הטוב קבלת של החימה החווי' אותה יחד. גם , והגשמיתהרוחנית
 מה ועל מנין שמה, ושבדכה - בעצמותים כשמן הבאה הנעלםממקור
 ? אלים באההיא

 המעלות בשמזכידים כי . . המעלות הזכרת היא הברכה ו לפענ"דוהנה
 ברכה היא מעלה כי הבדכות. ממקוד והחסד הרחמים דגש יתעוררממילא
 את פותחת היא הדי בהמעלה ונוגעים וכשמזכירים מעלה. היאוברכה
 חושינו כל את האופף טהוד בדוחה אותנו ומעדנת ומזרימח הטובאוצרה
 וגורם מניע שהוא החשמלי בכפתור לחטגע למה"ד משל אפיט.ונשמת
 ההשמל בחוטי האצור הגדול השיר כח מן ומעודני-אור מוארים להיותלנו

 הענין אותו שם. אי הנמצא החשמל לייצור מהמכון להם והנמשךהנמתח
 חי-שם הנמצא הצנור של העליון קצהו היא המעלה הבדכה, השפעתהוא

 אסד לכל טוב וכל עדנה-אלקות השופע התחתון קצהו והברכהבמרומים
 . . . בצטר ויגע - הרע יצדו מכניע - יבוסייכה

ב.

 את תעורדו ואם תעידו אם והבטחון*, "האמונה בס' ז"לוהרמב"ן
 ודע וז8"לי עיי"ש, שמי, את אזכיד אןד בכמ"ק וכו' שתחפו עדהאהבה
 מנפלאותיו אחד או הקב"ה של שמו לבו בתוך מחשב שאדם זמן כלכי
 אזכיד אהסר בכמ"ק וזשח"כ החושב, מעלת מחשבת כפי התעוררות לפניויש
 דברי על מתעודר ההיא וכשההתעודרות וברכתיך אליך אבוא שמיאת
 והמוטב הראוי שמן י והמובן עכ"ל. ההיפך, אל ראוי והיא יבדכהו במהריק

רצא
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 בחוט טשאות שאינן ההרגשות התעוררות מן עצמו את "אדםשימא
 יוצרות הן הרי כאלה סרק ד~זעוררויות לה', וההתקרבות ההתקדשותחפץ
 הבדכה. הפך - קללה של קליטהכח

 והפגמים המושחתות המדות היעו הק~ה, היא הברכה שללעומתה
 והאדם והרחמים. החסד צער של ולקלקולו לסתימתו שגורמיםשבנשמה

 בהטהצכת מתענג כאלו הריהו ותאוותיו חרעות במדותיו והבהולהשקוע
 ותדחק בברכה חפץ ולא ותבואהו קללה ויאהב וכמשה"כ, עליו,הקללה
 )תהלים בעצמותיו וכשמן בקרבו כמים ותבוא כמדו קללה וילבשממע,
 ועוד הקללה את האדם שיאהב היתכן הכתוב, מוקשה לכאורה כיק"ט(.

 כל י האלקי המשורר קאמר שפיר ברם ? וכו' וכו' בה ויתפאריתעסף

 כל ותיקת. תשובה הזקוקה עבירה בבחינת היא האדם שבנפש חסרוןכל

 ושבמ- ככלב, בה קשור שהוא וכתענוג כהיתר להאדם לו שנעשהעבירה
 והממשיך המתמיד והאדם לפפו. אף לנשמתו לו קללה ממש היאהותה

 בהזיותיו לו ונדמה וקלוע בדראוע ומתהדר לובש כאלו הרי זובדרך
 נעשה והחטא לעצמותיו. החודר כשמן נהנה הוא בפנימיותו שגםהטפילות

 הנפש תכרת הכרת הפסוק על ז"ל הרמב"ן וכמש"כ מנפשו, נפרד בלתיחלק

 נכרתה שהנפש מלמד בה עונה מהו בפק"א וראיתי בה, עונההחיא

 ביסורין נדונה להיות הברת אחרי בה דבק שהעון כלומר עמה,ועונה
 עכ"ל. תכבה. לא ואשם תמות לא תולעתם כעניןלעולם

 עץ-עבות מענף - חטאיו ע"י - חלילה א"ע הכורת האדםכי

 השרשים של והברכה התעבה רהטי את מפסיק הוא ממילא הריהעליון
 הברכה מן מתרחק שהוא ובמדה עליו. ישפיעו שלא העליוניםוהצערות

 והבן. למעלדנ בא זכרוע איז כי ולקללה. לכליון שיתקרב ההכרח מןהרי

 סיפר והזכירו הואיל י ז*ל פירש*י צדיק, איש נח נח תולדותאלה
 עכ"ל. לברכה. צדיק זכר שנא'בשבחו,

 שמז- ע"י הקללה בענין גם וכן הברכה. היא היא השבח שזכירתמשמע
 וקללה קסדוג עליו מעוררים ממילא בקלקוליו ומעיינין אדם של עוועתיוכירין

 ההכרח מן כי קלקלתו". בשעת תראהו "ואל , חז"ל הזהירוע ולכן . . .ר"ל

 הרובצת הקללה תהום את ומעמיק ממשיך ובחטא ברע והעיוןשחהסתכלות

 החוטא. שלבנפשו



רצנ ברסה עניןפירווט

 ע"ב(. ל"ט )סנהדדין לבדכה מזומן אינו אחאב של ביתווזש"אי

 את לקבל ומובשדה עלולה דאוי', והמושחתת הדעה הנפש שאיןהמובוי
 ומח בם. עובד מגיע האוד זדם ואין הצטדות הם מקולקלים כיהברכה,
 יקחנה! המא תשפיע בדך והנה הבדכה,תועלת

ג.

 פידש י"ז(. פ' י' )משלי ידקב" דשעים ושם לבדכה צדיק"זכד
 לדקבון העץ שתולדות כמו הימים בדוב הזכדון בו יתכן לא י דל יונהדבינו
 שהעץ כמו שמו מהזכדת ומוכדח מחויב חגטת ידקב", רשעים "ושםוכו'.

 ואין הגנות יחייבהו הדשע שם זכדוז כן מעצמו, הדקבת תולדותהמדקיב
 חובה בדשעים המום זכדון כי והודיעני לגנות, שיאהב המגנה מצדגנותו
 לדבדי ומכוה וכו', שמו ובזכדון בדשע אם כי במגנה הגטת לתלותואין
 עכ"ל. . ע"ב ל"ח יומא לרעה שנזכדים בזמן תעלה דקבוביתחדל

 הצודך מן ואין הגטת, את מעודדת בעצמותה שהגנות מדבדיוהמבודד
 וגטת קללה דצוף תוכה העבידה כי היא. גנות ולומד במפורשלגטתה
 לט ואין מדבד, במציאות, בושוה, ידקב דשעים שם הכתוב ודבדעצמית
 תועלת ואין הדקבון, את להדגים בכח הדשע את במיוחד ולזמן להזכידצודך
 המדבדים הצדיקים, שם הזכדת ע"י ונגדמת נולדת הבדכה לעשתהבדבד,
 בהמעלות נוגעים הם הדי חייהם וזוך מטוהד ומתפעלים הצדיקיםבשבח
 כנ"ל. בדכה הייוהמעלה

 הרשע בלעם על בלק בפ' הכתוב על מצאתי ובספורנוובדמב"ן
 תר והי' הדעה, בעינו לבנ"י להדע ומשתדל ומתאמץ עצמו את חוכךשהי'
 וזה"לי בבנ"י. חלילה, שנמצאים, וסדקים פגמים מיני כל אחדיומחפש
 אליו שיתכוה כדי שידאט במקום אותו מעלה הי' העם. קצה משםוידא

 בעת דבקה להיות הנפש מכחות אלה כי מהם נפשו תיפדד ולאבקללתו
 לי', דלי למחזיי' דבעינא גבינאי לי דלי החכמימי מענין כידועהדאי',

 בלק(. בפ' הדמב"ז )עכ"ל נפשי' ונח עיני' בי'יהיב

 כענין בם. עיניו לתת כדי העם, קצה משם וידא ז"ליובספודנו
 עכ"ל. מותו. לפני שיבדך כדי הארץ את ה' וידאהו וההפך, ויקללם, אחריוויפן



"

 והחייםהטדערצד

 לעורר והטפל, עליון דעת היודע הרשע, בלעם הי' מתאמץכי
 לה שתה" עליו, לחול הקללה שתוכל מקום וחיפש ישראל על וקללהקטרוג
 במקום בברוך", נדבק ארור אין "כי והפגם, החטא בתוקף בו להיאחזמקום
 רשע אותו והוא הקללה. שתיפול יתכן לא רוחנית-שלמה וקדושהטהרה
 למקום ממקום קפץ לכן להידבק, חלילה שיכולה במקום הקללה להטילרצה
 היזק. יהי' - רשייתו שהיזק התורפה מקום את למצאבכדי

 להזיק האדם יצליח לא שמעולם לדעת לנו וההכרח הנחוץומן
 והקדושה. הטהרה מקום את ולהזיק לחדור יכולה לא רע עין וכל קללהוכל - שהוא צד מאיזה ומקולקל פטם - חבירו שהוא א"כ אלא חבירואת
 הזך לגופו לו להרע המכשפים יכלו שלא ר"ח על י( ז' )חולין שמסופרוכמו

 נפשו. בתי כל ועל טלו העולם כל על הקב"ה את שהמליך אחריוהטהור
 להחריב השונאים שבאו שבשעה א-ט"0' פ' דברים )מד"ר כמשאחז"לריבו. ולהח- לכבשו שיוכל שבעולם כח שום אין שורה שהשכינה ובמקוםוהבן.
 בו יכולים היו לא ומעולם המקדש את המזיקים מסובבים היו הביתאת

 המקדש מקום את עזבה השכינה שגם המזיקים שראו מכיון אךלהשתלט,
 הם.. גם נסתלקו-

 משיכה איזה יש להם ושגם השמשות, בין בע"ש שנבראו"מזיקין
 הם רק אפילו עוד כל מצא, לעת למקום שלוחים של לתפקידרוחנית
 יכלו לא . . . בדשן הדועכים ניצוצותיהם שארית עם המקדש עלהגינו

 ש ואותותי' המקדש מן שכינה רגל כשכלתה ורק להשתלטהשונאים
 והחרי- השונאים התגברו - מהקדושה הבית כל כשנתרוקן . . . יותרניכרו
 באים הימט מסתלקת כשהשכינה האדם של הפרטי בלבו גם וככהבוהו.

 בתוכו. ומתי"ןבית והמקללים המגדפים המחרפים,השונאים

ד.

 ורקמת רקע יגיע ומי הנפש, תהומות הם ומרובים עמוקים מהואכן
 יורש וסופו י ה' משנה פ"א אבות במסכת ז"ל הרב"י מש"כ ראיתמסתרי/
 לבה, וחרמים מצודים היא אשר האשה את ממות מר אני ומוצא וכו',גיהנם
 הרע" ו"מזלו אותה יחשוק לא אם אפ" בלבה האדם את חושקתכשהיא
 בידי' אחזה שאם ידי'", "אסורים בו, היא שתחשק לו גרם האיש זהשל
 האלקים, לפני "טוב" תקנה. לו אין ושוב האסורים בבית הוא לקוחכבר



רצח צרכח עניןפירחט

 מזמין ואין משמרם הקב"ה שהצדיקים בה", ילכד "וחוטא ממנה","ימלט
 רעים מדרכים מתרחק שאיט החוטא אבל בו, להיכשל יוכלו אשר דברלהם
 הנפלא. עכ"ל זה ענין אליו מזדמן שלם לבוו(וין

 ומבדיח ומניס מגדש בלבו הדולקת הטהורה במנורה הצדיקכי
 מזוכך הבלתי החרם מן בלבו יידבק שלא ייתכן ולא גנות-עבירה, שלשמץ כ~

 בעל האוד, על מרובה שהצל ויש בערבוביא בו משמשים והחושךשהאור
 פורשים שהאורבים והח14ות החרמים מצודת אחרי יימשך לפעמים,כראו,
 בפגמיו. וראי' הסתכלות מתוךלפניו

 היו מכוונות וקפיצותיו וגישושיו תהפוכותיו מעשי כל בלבו. שהיותיו קללו- וטדעו ניכרו הרשע בלעם של מברכותיו י שאחז"ל מהונבין
 והמחפש המתחפש גנב וכאותו התודפה. ומקום הפירצה את למצאאך
 וקריאה אזעקה קול המשמיע בפעמון נתקל הוא ובתעיותיו הפידצהאת

 קוץ למצוא הרעה בעינו ובולש הולך הי' הרשע בלעם גם כןלהצלה,
 מוצא והוא ופונה הולך הי' באשר ברם לבו. מארת את עליו לתלותבכדי
 ונשגבות, רמות מעלות על מעלות הרעה, עיט את המכהה ויפעהזוהר
 ובע"כ ברכות, שופעת והיא על" וידרוך יגש באשר ומעלה מעלהוכל
 מאליפות וברכות יסודתו בהררי-א-ל - שלהם העבר לברך. מתחילהוא

 בדכות. - ישראל משכנותיך יעקב אהליך טובו מה ההווהויסובבוהו.
 השתוממו זעם ועל בדכות. - א-ל פעל מה לישראל ייאמר ו בעתידואף
 כל פני על מטפחת הקדושה המציאות ברשותו. הוא שאין יענה בלקשל

 מאפע. כחו וכל המושחתוום ומזימותיותכניותיו
 כפעם הלך ולא ישראל, את לברך ה' בעיני טוב כי בלעםוירא

 לזה מוכנת שעה לכוון חדל י דל הספורט ופי' וכו/ נחשים לקראתבפעם
 לקוות ואין לברכם ה' בעיני טוב כי שראה מפני קללה עליהםשתחול
 רצון את יודע הף מכבר בלעם הלא קשה, לכאודה עכ"ל. לקללם. הואשיוכל
 נתחדש עכשיו זה כאילו פנים מעמיד זה ומה כו' לקלל לא שמוטבה'

 ו~ן לקללם, שלא השם רצון בלעם הי' יודע אמנם אבל הענין. לוונודע
 אפלה פינה איזה ימצא אולי הישראלית במציאות להסתכל רק"החליט"
 . . . לעשות מה לבלק למארחוויקצץ

 הגדר ופרץ חתירה וחתר זו, רשעתו בדרך מה במדת הצליחואכן
 אל" א פנחס שבא עד והמגפה, התטוה אש והצית הזטת, האוותבגירוי
 וכו/ וכו' צבאות ה' קנאתשקינא



 דחחייםחטדערצו
 ! ורע-עין מקלל שללדורות לסמל- להיות זה רשע של גזר-דינו נחתם בלבד זו עצהובגלל

ונ

 מזלות יודע הי' כי בעיני "והנכון וזה"ל1 בא"ע, בלק בפ'ווויי"ש
 ובבוא אותו, מקלל הי רעתו עת שהגיע אדם שום של במזל ראותוובעת
 קללתו בעבור כי הנמצאים והשומעים הרואים יחשבו המקולל אלהרעה
 לעבור אוכל לא סעם וזה בלק, שרי עם במרמה שדבר והעד הרעהבאה
 גזרתו. או היוצר מעשה לשנות לטצר ביכולת אין כי אלקי, ה' פיאת

 יוכל ולא החלק. גזירת תשנה הכל גזירת רק חלק, ישנה לא החלק כיוהסוד
 עכ"ל. הואץ, עמוק כי הסוד זהלגלות

 בהם עיניך תתן שלא כדי תקללם שלא אעפ"י עמם". תלך"לא
 - )סנהדרין אמרם כעניןלרע.

 עיניו נתן הספינה( את המוכר וב"ב חלק,
 הספורנם. )עכ"ל עצמות. של גל ונעשהבו

 לעשות בכדי לדיבור שצריך דוקא שלאו מהנ"ל להדיא מבוררהרי
 הראי' בלבד היזק של הראי' בלבד ההצצה אף כי לשבס-ולקללה,רושם
 הטלדת המחשבה גם כי היזק. שמי' כבר לגגאי, ופגמיו האדםבמומי
 ובודאי וגיטיו. הרע קללת את ולהעמיק להמשיך יכולה בלבדמהראי'
 והבן. האדם. את מרוממת ובנעימי-השלמות בסוב שההסתכלותובודאי

 מבורך תברך אשר ירעתיו כי וכו' העם את לי ארה נא לכהועתה
 שקלל הי' אבל לברך הי' לא כחו "הנה 1 דל הספורט פי' יואר. תאורואשר

 לנצח שיברכהו ממנו 12אל לא ולכן כדדש"ל שעה בכיוון או עוד,"בהזכיר
 לכבודו מבורך" תברך אשר את שידעתי אחר אבל מנגד להתיצב שיוכלאו
 עכ"ל. בלבד, למזיק אותו חשב שלא להורות בלעםשל

 הה ובלעם עון, בהזכרת הוא הקללה של וכחה סיבה שכלוהרי

 נהנה. והוא וסרוח פגום במקום לעמד המזדמן הזבובכאותו
 רגע זעמו וכמה ה'. זעם לא אזעום ומה א-ל קבה לא אקובמה

 ע"ב(. ד' )ע"ז כמימרא רגע רבינא ואיתימא אמימר אמר רגע,וכמה



רצז 8רכח עניןפירהט

 הי' אלי' וד' בו. מלך ותרועת כדכתיב מלד, ואמד הפכו והקב"ה "כלם",אומד ה" ו"ל ביאונ מועטת בשעה לומד יכול ה" מה וא"ת י שםובתוס'
 דוצה ווה" תדע דגע, באותו קללחן להתחיל דק לומד צדיך שאיןמפרש
 התוס'(. )עכ"ל וכו' בחלק כדאיתא בקללתולהאדיך

 הקדע את ולהרחיב לקלל ודצה לדצוט, שלא תקופה באיזו דוד, באיזהכל מסת- שהקב"ה הדגע את לכוץ בלעם התאמץ הייט י דבדיהםונבין
 אחדי לבתך כלולותיך אהבת נעודיך חסד לך זכדתי הנביאי ידמ" שלתו וכעדו- הדוד, ה" דעה דוד כי הצליח לא בדם . . . שבשמים לאביהםבינם
 הדשע בלעם של והחיטוטים החיפושים כל ולדראט ולשבדט וט',במדבד
 ישראל. משכטת כל את העוטה הזוהר את וחישפו האוד את דק גילוהזה

 את ולמצא לחטט השי"ת מדצון כי לבדכה, הקללה מזימות כלונהפכו
 להתבונן מדקדק איט ביעקבא. אץ הביט "לא ישראל, של העוונותדקדוקי
 שם(. ז"ל דש"י)לשת

 הבא כי ועוד העדש פקודי כל ויהיו א' במדבד בפ' ז"להרמב"ן
 בדבד יה" בשמו אליהם טדע והתו ה' קדוש ואחיו הנביאים כל אבילפני
 במספדם הרבים וזכות בנ"י ובכתב העם בסוד בא כי וורים זכותהזה
 עיניהם עליהם ישימו כי ואהין משה לפני שימט במספד זכות לכלםוכן

 ולא אלף-פעמים יוסף אבותיכם אלקי ה' עליהם דחמים יבקשולטובה
 עכ"ל. במספדכם,ימעיט

 לא הכי בודאי, לבדכה הם וראויים בנ"י צדיכים אם -ולכאודה
 והעבדת הראי' תוסיף ומה תתן מה וכי בפניהם, שלא אותם לבדך הי'יטל
 הוא הבדכה ענין ניחמב דידן ההסבד לפי בדם ואהדן? משה לפניבנ"י

 בל- שטמן המעלות אור תתגלה פנים אל פנים וההתראות בהמעלהההתבועות
 המקום לפני החביבים - בנ"י שיעבדו ה" מוטב לכן בנ"י,בות

 לפני -
 תתעודד פניהם על החופף האלקי הוד ומדאה חזותם ועם ואהדןמשה
 ממדופים ה' ובדכת והחסד הרחמים לשפעת התפלה ואהרן משהבלב
 לעודד תוחלי-הלב, תפלה זוהי הבדכה בעצם הלא כי דאשם. על ותעלםתדד
 צנודות את ולהכהטיך ולהשחוות להתדיין להתחבד, הוא המכוון המעלות,את

 ישראל עת פקודי בעבוד נתקיים וזה מעלותיו. בעבוד לכך הדאוי עלהחסד
 והבן. ואהרן, משהלפני

 הנביא ברכת כי לשוט, וזהו דעיונט, לתמיכת הדלב"ג שכתב מהוראה
 תלוי חטאין ענינם לפי להם שיאות מה לפי דוקא תהי' יבדכםלאשד



 1חחייםחםדערצח

 שהשיב מה וכפי ואפרים, מנשה מברבת שתתבונן במו הנביאבבחירת
 לאיש יקרה אשר בעתידות לנביא המגיעה הנבואה גם - ליוסף,יעקב
 מנשה אליו שיגיש יעקב בקש ולזה ההווג באיש מחשבתו כשישים דוקאהיא

 עכ"ל.ואפרים,

 מזוקן כבדו ישראל ועיני ויחיי בפ' ז"ל הספורע פירש בזהוכז
 כענין אותם בראותו ברכתו עליו שתחול כדי היטב לראות" יוכל"לא
 אותם, שיברך כדי הארץ כל את ה' ויראהו וכענין משם, תראנואשר
 ויראם. אחריו ויפן באלישעוכן

 ברכתו, עליהם ותחול בהם נפשו שתדבק כדי להם ויחבק להםוישק
עכ"ל.

 וראית* קטורת להקטיר ה' ל8ני נכנסתי אחת פעם ישמעאל,א"ר
 והאיך ברכני כאן שייך ומה ז'(. )ברכות ברכני בני ישמעאל לי ואמרוכו'

 והזכרת תפלה בכאן שהמובן אלא הברכהו ובקשת הצורך להקב"היתייהס
 שתעורר הצדיקים, של לתפלתן הקב"ה הוא מתאווה בי הקב"ה. שלמדותיו
 את לקבל הראויים והכלי-שרת הצערות לכל והברכה השפע מקוראת
 והבן. העליון. אורטוב

ג

 כגגד פנים להם4, עאמור בנ4י את תברכו כה עה"פ ל"א. סוטהובמס'
 לחבירו. שאומר כאדם להם, אשר ת"ל עורף, כנגד אלא אינו אופנים.
 צבור אימת יהא לעולם יצחק ר' אמר מ'. בסוטה מ"ש נראה הדברטעם
 ההסתכ- ע4י עכ"ל. שכינה, כלפי ואחוריהם העם כלפי כהנים שהריעליך,
 הבטתם ע"י כל. אדון לפני וביראה באימה ברך הכורעים בנ"י בפנילות
 תתעו- הכבוד בכסא חקוקה דיוקנם ודמותם ויעקב יצחק אברהם זרעבפני
 באהבה הברכה את וימשיכו קודש עם לזרע העזה האהבה הכהנים בלברר
 ישראל עמו את לברך וצווע במצוותיו קדשנו אשר מצוויםי שהםבמו

 ודו4ק."באהבה4.

 ברך אשר הברכה וזאת הברכהי וזאת בפ' ז4ל הספורנו ביארוכן
 מקום בכל הברכה רברי אמנם כי וכו', מותו לפני האלקים אישמשה



רצפ שרטח עניןפירהש

 עד ונחושת, מברזל דבריו כל וכן להם, אמור כאמרו המברך עםמדבדים
 האל עם היו הקודמים דבריו אבל ישראל עם היו תדרוך במותימועל

 עכ"ל. עמו, על מלפניולבקש

 להם מספקין הכהנים של אמותיהן לפיכך י"א. דף מכותובמס'
 הגמדאו והקשו שימותו. בניהם על יתפללו שלא כדי וכסות, מחי'מוון,
 כן לעוף כדרור לטד כצפור והכתיב מייתי מצלי הא מצלי דלאטעמא
 לבקש להן שהי' , לו שמיע דרבא מפרקא ה8וא תבווג לא חנםקללת
 עכ"ל. בקשו, ולא דורן בני עלרחמים

 עצם ועל המקלל, קללת תזיק לא חנם שעל נכון אמנם הואיההסבר
 הגולה, כאן אבל - - כנ"ל. וקללה חלות אין ופגם סיג מכל נקיטהור
 כשלונו על המצטער המקלט, שבעיר הגלות בעטיי המתענה השוגג,הדוצח,
 להיות שקרהו הבלתי-טהור במקרה ועיוט התלבטותו אגב - בזיועועל
 מאחיו, הגדול הכהן זה ן הכשלון גורם את גם שיזכור ההכרח מן בשגגהרוצח

 ולא דורו בני על רחמים לבקש צריך שהי' הדור מנהיג דאומח(גמדברנא
 של לב שימת חסרון מתוך בודאי התפלל ולא בקש לא ולמה התפלל ולאבקל
 גלות מחויבי מטעם אלה ועצובים נוגים הרהורים של בכחם ויש הגדול.הכהן

 ודו"ק. למיתתו. תפלה מעין ממילא ווהו הגדול. הכהן עוון להזכירהנדכאים,
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 עובד דאפילו ה"ח פ"ח בדכות בירושלמי מ"ש ג"כ יוסבר זהולפי
 דכתיב אמן, אחריו עונה גוי תנא , וזה"ל מתברך. ישראל את המבדךכוכבים
 הזכרת הוא הברכות ענין כל , הוא והטעם עכ"ל. העמים. מכל תהי'בדוך

 והשפעת הדחמים מקור את ופותחת מעוררת וההזכרה והשבח,המעלות
 ואפי' שוטה אפי' קטן, אפי' המעורר, הוא מי מינה נפקא למאי א"כהחסד.
 האור וחוטי וטהורים מוכשרים הצנורות אם כי וישר. כשר הכלנכדי

 הברכה כי בכפתור. המכה הווו מי הבדל מה האור זרם את להמשיךעלולים
 בית- העולות המעלות כושר בעל המתברך, מצד אלא המברך מצד לאהיא
 . . . ממעל 8' ברכת למטה והמעבידותא-ל



 דחחייםחםדעש

 מתברך הווו שמברך עריות ומגלה רוצח אפ" הירושלמי שיטתולפי
 ושופך עריות מגלה פלוני איש יאמר שלא מנין "תניא ישראל. לברךומותר
 ואני שם' המברך, אני לא וכי מברכך, ומי הקב"ה אמר מברכני, והוארמים
 ע"כ.אברכם.

 ונקבעו ישראל של שמו נתגדל בלעם של מברכותיו-)קללותיו()ואפי'
 ודושק. הברכות(. את העיר בנ"י במעלות שנגע מפני עולם, לדורותכברכה

 מכל ברפת שפע עצמו על להמשיך יודע והטהור הזך השכלובעל
 אותם ומעלה אותם מרומם הריהו וממילא . . . ממתנגריו ואפילומקום
 דרכי ה' וברצות והבן. מברכך. את ואברכה של גומלין ברכת בתורעמו
 המבורכת הזכה הנפש בעל הצדיק המובןי עמו. ישלים אויביו גםאיש
 זה ומי ברכה. ויביאו זכות יעוררו אויביו גם אז ומדות מעלותעם
 ידי על האדם ביד תלוי הברכה וזכות פרל אכן בברכה, יחפוץשלא
 המעלות. והשגת החסרוןתיקון

8 -  *--- 4!4 8! אש-



מאמר
 הנם אתלזכור

 האדץ אל אלקיד ד, יביאד כי וה" עה"פ מתחנו בפ' ףיהימב"ן
 יזכוד הטובה בדבות כי בכאן יזכיד וכו'י לאבותיך נשבעאשר

 מן שהוציאו השם את ישכח ולא במצדים עבד שה" ומדודו עניוימי
 ויעבוד אותו וייוהא תמיד חסויו יזכוד אבל הזאת לטובת ההיאהעבדות
 עכ"ל. לאדוניו, כעבדלפניו

 העובדים והמאודעות הנסיוטת שההדפתקאות, הנבראים מטבעוהנה
 החביבה יקדה כסגולה עמוק, כקנין-נפשי להם נעשים חלדם, בימיעליהם
 בזכ- המשתעשעת להילת-נפשם מסביב ותפאדת בגנוני-חן והענודהעליהם,
 חוויות מסוג הן והמאורעות ההרפתקאות כי ואף עברו... ימיםרוטת
 ודוחנחם, טפמים ויסודים עינויים של ודכאון, שפלות ימי שלומסבות
 המשופר הנוכחי למצבו גמור בניגוד והמאורעות הנסיונות הםועומדים
 על המאודעות זכרונות הם וחביבים יקרים זאת בכל האדם, שלוהטוב
 מצא. עת בכל הדברים והרצאת בסיפור בהם, ומשתעשעהאדם

 עד ומדושנת מבוססת חומרית למדרגה כשמגיע להאדם לו דעוסימן
 בצעידותו. שאפפוהו והטפנחם הנפשיים והמאבקים ההתלבטויות שיכחתכדי

 וההר- הורים שבנסיונות והדוחני המוסרי היופי הרגשת כזו, הדגשהנטילת
 והסדת לדעת", *לעטתך בבחינת ולפרט לכלל מזמין שהקב"הפקתאות
 ההשתמ- לרגלי והעוני השפלות שבימי החוויות שכחון 1 וטשטושםזכדונם
 ידידה על מראה כזה מצב - והשעבוד, הסבל בכבלי וההשתחדדותנות

 ווווהביו. השם ידאי מדרכי שאיט מאד גסוטמטום

 לך "השמד כזחי למצב חלילה נגיע לבל תוה"ק אותטומזהידה
 המוציאך אלקיך ד' את ושכחת לבבך ורם וכו' אלקיך ה' את תשכחפן

 !* ! עבדים מבית מצדיםמאדץ

שא



 1חחייםחמדעשב
 גשפלות היית עגד כי ותשכח לבגך ודם דלי עזדא האגןפי'

 השם כן פי על ואף גמדבר לך שהי' והצמא והדעג העימי ותשכחלב
 עכ"ל. אותך,כלכל

 אל הגשמית וההצלחה וחומרית הגאות בימי שאף הוא,והרעיון
 בעבר. התלבט בהם והנסיוטת ההרפתקאות את ולטשטש לשכח להאדםלו
 שהוא בזה להוכיח בכדי מצוא עת בכל ולהרצותם להבליטם שמחובתואלא
 הלום. ער הביאו אשר על להשי"ת תודהאסיר

 למופת העולם גדולי של קורות-חייהם ספרי משמשים הלאוכידוע
 - וגבורי הרוח - גבורי של וההתלבטויות וההפרתקאות הנסיונותולדוגמא.
 המתלמד הצעיר ~ור בבואה בהטמשים המה, מעולם אשר והכיבושהמלחמה
 בשדה הרוח בהעפלת והן מלחמה בתכסיסי והן במדע הן תבל בקרבלים המוש- להיות יתחנט דיוקנאותיהם דמות ולאור יהט בחזותם הספר,בבתי
 המופשטת. והחכמתהפיוט

ב.

 והנלהבה המסתודית האימרה לשמש לנו יכולה נפלאהולדוגמא

 זה על מעיר והרמב"ן וכו', השם מלחמות בספר ייאמר כן עלשבתורהי
 ונבונים חכמים אנשים ההם בדורות שהיו השם מלחמות בספר"הפשט
 נקראים היו הספרים ובעלי הדורות בכל כן כי הגדולות מלחמותכותבים
 בעיניהם הנפלאים והנצחוטת ומליצות, משלים בהם הנושאיםמושלים
 עכ"ל. וכו', באמת המה לו כי לה', ההם המלחמותמיחסים

 בעבור ה' מלחמות כתוג ושם עצמו בפני הי' "ספר : עזראובאבן
 נמצאים ואינם אבדו רבים ספרים כי אברהם מימות שהי' ויתכןידאיו,
 ומשליו, שלמה ושירות ישראל למלכי הימים ודברי ועדו נתן בדבריאצלו
עכ"ל.

 קורות לכתב גישראל זו דרך רווחת שהיתה מהנ"ל לט נראההדי
 עד האעשיות וכל ישראל עם חי על אור מפיצות שהיווהדפתקאות,
 ג ה' מלחמות מספר אחד כתוג לצטט לנחוץ מוצאתשהתורה

 ז"ל מברצלונא הלוי אהרן ר' ה"ה מקדמוניט, אחד החסיד שהחכםואם
 שההין על הרבה התנצלותו אחרי החיטך, ס' לחבורו בהקדמתוכותב



שג פ נ ח את זכורל

 דעת חסדתי לא כיי אמנם מחוכמים, חכמים השיגו 'טלא במה יד"להדים
 מבדכין למי יודע שאים וקטן הגמלים, משא שאת יוכלון לא הנמליםכי
 יתן מי אמדתי אך וכו', וכו' חשמלים וסוד מדכבה מעשה סוד ידדושלא
 במזימות תיפגם ולא תיפסל ולא הימים כל בזה נטדדת מחשבתיותהי
 עכ"ל. וכו', וכו' ואשמים" דשעים כמו ואוןעמל

 בכדי אך הספד שבחיבוד והמייגעת הגדולה חעבודה כל היתהשכדאית
 ודל-העדך, קטן-הנפש אנ* ואומד אענה מח בטילות. ממחשבות זו בשעהלהינצל
 מימות דוגמתה שאין האיומה מהשואה לפליטה שמתדו המוצלים מהאודיםאחד
 וה- מדברותי להעלות והגון ראוי אינני שאמנם אנכי מדגיש כוננו. התבלעמודי
 והמדים האיומים המאודעות הקודות כל את הבאים הדודות עבוד ולרשםתב לכ- המשימה, עלינו שהוטלה כנדאה אבל דבנן. מלכי מאן מלכים, שלחן עלגיגי
 הדמעות בנאד דמעתנו גם נא ותישמד ובגלויותים, בטלטולנו קדנואשד
 מעיני שנשתפכו הניגדות הדמעות מעיימת כל עם יחד והאין-סופי,העתיק
 מדאגותי, מעט ואשחה הבה לנפשי אמדתי ווומד הדודות. שבכלעמנו

 גם ואפנה הכלל, של והרפתקאותיו דאגותיו את גם והמשקפותהמתנות
 השי"ת. שחנני מוסד ודבדי תודה חידושי אי-אלו בדשימת מהבטלה לביאת

 את האיום, המחץ את שידפא לבדו, לה' דק עינינו הןותלויות
 צדי ואין האחדונה. השואה בגלל שב*ךמ וההדגשות, הדעת וטדוףהקדע
 גואלו בביאת לבדה השי"ת בבשודת אם כי לנו, והחלמה תרופה ואיןומחם
 והראשונים האחדונים הקדושים ובתחית וכבודו שכינתו ובהתגלותהצדק
 על והגמול והשמחה בעניים נחמתם תהי' זאת ודק והאבות. הנביאיםעד

 יהי' נכבד ומה הדואים. מן להיות שנזכה לה' והתפלה וכשלוננודכאותנו
 האיום והשבדון מהחודבן ויינחם יתדפא ישראל כשעם ההוא הגדולהיום
 שהכביד. האחדוןוהגדול

נ

 והדעות, האמונות בספדו ז"ל גאון סעדי' דבינו שכתב מהותדאה
 מתאוים היום אנחנו והנה וזה"לי המתים, בתחיית ט' פדק שביעימאמד
 הגדולים והחכמים הצדיקים המלכים וכל כולם שכן כל מהם אחדלדאות
 מהם א' כל ושקדובי מהם אחד לדאות נכספים אנחנו אשד עד בה,יתקבצו



 וחחייםחמרעשד
 והאוהב אחיו, והאח אביו, הבן וידאה יחבדם להם ודאג עליהם התאבלאשד
 הנ8שות אשד הנפש לדבדי והדבה וקדובים ושאד תלמידו, והחבדאוהבה
 מאיכות שהי' ומה שעבד מה לנו ויספדוכשיחיו, לט יגלו בהםת~יות
 הדבבות הם אשד ישראל בני דודות ושכל וקומם, ושכבם מותםענין
 עכ"לל וכו', הגדול וההדד ההוד לקבוצם ויהי' יחד יבואו זכרם הקדמתיאשד

 ושב- שבדמיון דבד המתים לתחית ובקשתנו תפלתט אין אכןבי
 שספו הדודות אלו שכל ממשיתו להתגלות וגעטעים תשוקה אלאמופשט,
 הממשית חיוניותם שפעת בבל והדדם הודם במלא ל8ניו ויתגלו יופיעותמו

 אחדוני אלה עד ראשיתט משחד ישראל דודות בל את תחזינהועיניט
 הגלויות כל וקץ סוף ועד . . . וזבותם קדושתם לעוצם עדוך שאיןקדושינו
 ובההנאה אין-סופית בנצחיות יתענט ההרים וכל לנצח המוותשיבלע
 השבים4 בזיו הסתכלות של והשמיפיתהעילאית

 בשם אחא א"ד דודף, לפני כח בלא וילכו י א' איכה במד"דובמש"א
 דכתיב מלא, בגואל אלא נגאלין אינן כך מלא בדודף אלא ישדאל גלושלא
 עכ"ל. בתיב, מלא לציוןובא

 שהס- אלה לבל וצביונם קומתם בל על ההרים ותיקון ההשבהדק
 ובחדב טבעית במיתה ימיהם ובקצוד בגויעה עתם, ובלא בעתם מאתטתלקו
 בשהקב"ה שלע"ל, סופי האין מעגל באותו ויופעו ויתוקט יוחזדו כלםהאודב
 בזה ודק וקדושיו. צדיקיו המונות בתוכבי בחינגא ית~ה ובעצמובכבודו
 האמיחךת. הנחמה לטתהי'

 בת בתולת ואנחמך לך אשוה מה עה"פ ב', איבה במדרשוכמש"א
 לכשאשוה אומד חע דכפד יעקב ד' לך, ידפא מי שבדך כים גדול כיציון
 באותה בתוככם והתהלכתי בו שבתוב היום אותו לכשיגיע אנחמךלך
 עמכם אטייל בתוכבם והתה~תי בחוקותי בפ' דל רש"י וור" אנחמך.שעה

 עב"ל. ממני, מזדעזעים תהי' ולא מכם כאחדבגו-עדן

ד.

 איך בגלותא ומתפלשת ומיתפחת להתנחם ממאנת השבינה אםובבן
 לתת ולא חוצות, בל בדאש ולצווח לצאת הכח לט אין ואם אנחט,נתנחם
 . . . עמט מיטב גדיעת על ויום יום בבל מד לבטת אם בי והפוטת דמילט



שח ם נ ח את זכורל

 עת בכל בחובט עמוק עמוק ולשאתו צערנו את לכבש עלייט הפחותלכל
 לפני והשתטח בא מטט-רון שמלאך )במר"ר( חז"ל לנו שסיפרו כמו שעה.ובכל
 רצח לא אביט יעקב ואם נפשי. תבכה במסתרים מש"כ וזהותרים, במס- אבכה כי אם י הקב"ה לו אמר יבכה, שלא הבית( חורבן )אחרהקב"ה
 הימט נסתלקה שכביכול עד ומאפיל ועמוק מקב כך כל הי' וצערוי"ה, משבטי- אחד שבט חלילה שנגדע בחשבו יוסף, בנו על תנחומיןלקבל

 ישראל, עם רוב אבדן על נינחם ואיך אבתרי' אנן נענה מאיהשכינה,
 ישראל! עם של והמוסרי התורני והיופי הסחחוש דשופרא,מהשופרא

 הנחמות ייעודי שכל מלאה הכרה ומכירים ומרגישים אטיודעים
 ופור- שפטים יהיו ומצורפים מלווים - בבא לנו המובטחותוהישועות
 כל ישראל עם של עוכריו בוזיו מחריביו, כל על ונקמותערות
 ותתגלה שיתראה השכינה כבוד לפני וכלימה בבושה ויפול יכרעהעולם
 טהו אל ה' בשוב בעין עין יראו וכולם ישראל. עם על והררה עוזהבכל
 והסבל הע*נהים היסורים, כור שכל כחולמים. היינו כי נבין גם ואזבציה,
 הנחנקים, אלה וכל וחזון, התגלות למקור ייהפכו שסבלנו והנמהרהמר

 חוט וכשמש, ככוכבים ויזהירו ויחיו יקומו והמרוסקים הנשרפיםהנשחטים,
 אור מברק ויתבטלו וייעלמו ויאפסו יכלו והרשעים נתרפא ישראלבני

 במגילה כמ"ש מישראל, נפש אף נאבר שלא אמונתנו היא ושלימהזהרט.
 היא אבל מבעל" שנאבדה כמרגלית רק לרורו אבר שהצדיק)ט"ו(
 במקומה.ישנה

ה.

 לא אלקיכם, לדף אתם בנים ו י"ר ראה בפ' ז"ל הרמב"ן פירשוכן
 אלקיך לה' אתה קרוש עם כי למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולאתתגודדו

 ית' לפניו הנפשות בקיום הבטחה קרוש עם טעם כי דעתי ולפי ווכו'
 והשב נפש אליהם ישא ולא ה' וסמלת קרוש עם שאתה אחרייאמר

 על ולהקרח להתגודר להם ראוי או נדח, ממט ירח לבלתימחשבות
 יתעורר הטבע כי הבכי, הכתוב יאסור ולא בנוער, ימות ואיפלונפש,
 באסרם לרבותיט סמך ומכאן בחיים, אף ונרורם האוהבים בפירורלבכות
 עכ"לל מראי, יותרלהתאבל

 ונשמותיט אלקינו לה' אנו שבנים אחרי הוא הנ"לוהרעיון
 ההסתלקות הרי שבשמים באביהן הן ורבוקות בנצחיות, וקשורותארוגות



 1ההייםהםרעשו
 המיתה אומדת זאת הנצחית, האצילות עולם אל המעשה מעולםועבדפ
 של בעטי' הבאים פוסק בלתי ואבל ממושך צעד לפ לגרום צריכהלא

 אין לבא לעתיד ותחי' המשך שיש במקום כי . . . המגושמתהטבעיות
 והבן. תקוה, השפסות אבל סימנילהראות

 להראות ראוי שאין לשופי וזה דל הספודנו פירש בןכמו
 במעלה, ממנו נכבד קדוב כשנשאר המת הקדוב על והצער הדאגהתכלית
 ראוי אין לעד קיים שאביכם ל~ף בנים אתם לפיכך טובובתקית
 אין כן וגם אתה*, קדוש עם *כי מת, שום על בתכלית ותתאבלושתדאט
 מזומן אתה קדוש עם כי במיתתו למת המגיע נזק בשביל מאדלהצטער
 עכ"ל. העוה"ז, חיי מכל יפה בהם רוח קורת אשד הבא העולםלחי

 יתאבל לא הנצחיות אל אמיתית קירבה הקדוב האמיתי המאמיןובכן
 טעם מה "צל*ד י ז"ל האוד-החיים פירש וכ"כ כליון. ואין מיתה איןחיות הנצ- באור כי למיתה מחיים ההעבדה בעובדת המתהווה הצורות חילוףעל
 איש שבמיתת לומר שנתכוון נראה תתטדדו למאמד אתם בניםסמך
 אחרת לעיד לסחורה בפ ששלח לאדם דומה הוא הדי אלא למת אבדהאין

 לשם, שהלך המקום מן אלא הבן העדר ואין בנו אחר האב שלחולימים
 מקור שהוא אביו אצל הבן שחזר לו לטוב ואדרבא ישנו, עכ"פאבל

 נקראו שלא העכו"ם סהעא"כ קרחה, ולשים להתגודד לפ אין וע*זהחים,
 ביום הדוויים ידוו שעליהם העכו"ם לשלל אתם אומרו והוא לה'בנים

 עכ"ל.מיתתם,
 לפני האחדונים ברגעים זצק"ל הבעש-ט של אמדתו היא)וידועה

 זו מדלת כיוצא אני הרי ופחד, דאגה שום לי *אין ; הזה מהעולםהיפדדו
 והבן.( אחרת*, לדלתונכנס

.1

 הכל הנצח. קדושת במקום ואפסות התבטלות ואין כליון שוםוווין
 נעלם ואין ביותר. נאצל ובאופן יותר עילאית בצודה להתקייםממשיך
 עד וגנוז וספוד מנוי הכל ובעינוי, שבסבל דבר שום לטמיון יורדואין
 סופדן הקב"ה כשר אדם על מודיד שהאדם הדמעות ואף הפקודה. יוםבא

 ק"ה(. )שבת גנזיו בביתוגונע



ש חנפ אתלזנוף

 שתלבמ כמב מי הטמת הרשה צעקח כל אקה ו אמה כלואף
 גוסס מלב המתפרצת וטיעה כל וכלימה, דכאה וכל צער וכל עלבהכל

 דמעה וכל הקב"ה. לפני וגנוז ומטי ספור הכל דוויו, ערש עלהמתהפך
 ועוטפן ומודדן ושוקלן כפיו בתוך שמה הקב"ה ורחש-צעד ביטויוכל

 פקודתן. יום בא עד ואהבה רחמיםבכמרורי
 להיכנס מוכשר ו(יט היש כללית חברו בצער האדם שלהשתתפותו

 הוא השי"ת אבל הזולת, של הצער סעיפי ולכל ההתלבטות סבכילתוך
 מכאוביו את ידעתי "כי י נאמר ועליו בכיות קול ומאין התעלומות כליודע
 לצעקה, צעקה בין ומבחין יודע שהקב"ה הכוונה שמעתי", צעקתםואת
 ופר- רטט וכל טוני', גיווני כל על ואנחה אנחה וכל הפרט, ושל הכללשל
 הקב"ה, קולט הכל הכל האנחה, את המלווה חווי' כל וסלידה, לחן כלפור,
 הדין. יום בא עד בפנקסי-י"ה נרשם והכל מרומיו, בגנזי משימןוהוא

 אבהו רבי עטים, צעקת שכח לא מהו י הפסוק זה על חז"לודרשו
 כביכול אווע הורגין אלילים שעובדי וצדיק צדיק כל אומר אלעזר ר'בשם
 אומר והקב"ה טיות, מלא בטים ידין שש' שלה בפרפוריא כותבהקב,ה
 הרגנום, לא להקב"ה ואומרים כופרים והם ופלוני פלוני הרגת למחלהם
 ועונש( )גמול איפופסין וטתן ודנן שלו פורפיריא מוציא עושה, הקב'המה
 ס'(. ילקוט )עכ"ל  ענוים צעקת שכח לאהוי

 ונפש נפש כל רבותיט אמרו טיות, מלא בגוים ידין ק'ט,ובתהלים
 פרפורין וטובל ונפש נפש כל מדם הקב"ה נטל כביכול מישראל עשושהרג
 אותם, לדון בבימה עליו ויושב הדין יום וכשמגיע דם, שצבעה עדשלו
 שנאמר עלי', ר,טום וצדיק צדיק כל של גופו לו ומראה פרפוריןלובש
 נקמות, שתי ממט הקב"ה מתנקם שעה באותה טיות, מלא בגויםידין

 מדם יורדים נהרות ולע'ל הופיע. נקמות א-ל ה' נקמות א-לשנאמר
 דוד אמר ישתה, בדרך מנחל שנא' דם של מנחל לשתות בא והעוףרשעים
 עכ"ל. חללו-י"ה, נאמר ולכך זה, דבר על טתן אני והודאההלל

ז.

 שיתעלו ובמותם, בחייהם ש"ש שקידשו הקדושים הם מובטחיםואכן
צתם. במחי- יעמד ומי הכבוד כסא תחת הם ומגופפים מעלה על מעלהויתקדשו



 1החייםחמרעשח
 של מקומם ממלאי להיות והתפקיד המשומה הוטלה עלימהמות, משיני ונצלו שנחלצו ואצלמוות השו(וה פליטי הנשאדיםבדם
 ולומד בקודש עליותם את לחזות עלינו י-ה, אדמת על פההחדדים
 בקדיאה הדבים את ולזכות להצהיד הגדול ה*קדיש" את אחדיהם דםבקול

 ויתקדש יתגדל סופוי ועד העולם מסוף יישמע שהודה להנשיאההרוממה
 הוד ועטופות עדויות להיות צדיכות הליכותימ וכל הנהגתמ דבא!שמי'
 העולם כל לעיני ויתרומם יתנשא ישראל וכבוד התודה שכבודוהדד
 לשמה תודתע בלימוד והן *שראלית - המוסדית בהנהגתמ הןכולג
 אחד. ושמך אחד אתה , ולהיכרז להישמע צדיך ונטיהנה מיפ- מכל שלמ ותמעה נדנוד מכל ! היום-יומית האגושית בהנהגתמוהן

 לאודיע השי"ת קודש מדדכי ידוע הדבד י ז"ל יונה דביווכמ"ש
 ידים ופועל הנהגה ובכל העינים, ידמזון אשד וכל שפתים מבטאבכל
וכו/

 לבו לשום האדם חהב לכבודו השי"ת ברא שהכל שהתבדדו(וחדי
 ולבדכו לו ולהודות ודוממו דבדיו בכל ולקדשו ה' את לכבד עתבכל
 לאד( )תהלים בפי תהלתו תמיד עת בכל ה' את אבדכה שנאמד כמותמיד,
 לבו בתגיון בזה ויזכה וכו' בדדכיו ה' את לקדש שפתיו מוצא בכלגיח ויש- וידקדק בינה יתבונן חבידיו, עם וידבד העם בתוך יתייצבוכאשד
 )עבשל שמים עד גדולה זכות כפים ופועל יגיעה בלא שפתיוומבטא
 קמ"ח4 השלישיבשעד

 אחד כל ומחתיב שהסתלקו הקדושים של וחילופו שליח עצמו אתגיש להר- צדיך לפליטה ה' הותיד אשד מאתע, ואחד אחד כלובכן
 צדיך מאתנו אחד שכל החיים וכל ה'", "מלחמות ספד לכתובמאתמ
 אותמ הדואה שכל מקודשת כך כל להיות צדיכה והנהגתו ספד-חי,להוות
 הלב ודחשי ההגיגים וכל הדשימות וכל באדץ. ה' יש אכן י ויאמדיכדיז

 שמו קידוש ופידסום הודי' דגשי וחדודים ספוגים יהיו ספד עלישייכתבו
 כולו. העולם בכליתבדך

 במצד. בהימצאמ והגיגיע רחשי-לבנו והעדינו יקדו מהולמ
 במכמני מחלחלת שהיתה הנכאים אנקת את לצייד שיוכל סופד עטהיש

 בוקעת שהיתה הזכה תפלתנו ל% את המעומעם שיח-שפתותיט אתנפשנה
 ויחלצע שיחהמ בשבי השי"ת לפני התחנימ עת נפשמ מעמקיועולה



שט ם נ ה את זסורל
 ה' אנא בקטמוי והכנעה מעיט~חם הדוטטים נפשנו נימי בכל המיצד.מן

 שהדבים מקום ובכל כבודך, ולמען למענך בחיינו לפליטה 2אהשאידנו
 אף אתנו חסדיך ועומק וגבודתך כבודך שם ונפדסם נקדש שם,מצויים
 כנאפד חלילה אלינו, כשנדאית הדין, במדת אתנו בה2הגתך בגולהבהיותע
 ~לע. וחסד וחנינה יושר אך הלא סתדך אבלנקמה,

ח.

 לדגול % המתימרת והאדודה המדשעת הממלכה אותה של בעולהבאע שהו- ועד כן. יהי' לא ואחדיו הי' לא שכמוהו הרשע ימש"ו טמיאשחיק אותו של הראשונות מהדדיפות קלע, אל מקלע והמטולטל והנקלעדף הנד- שאני מזה גדול נס עוד היש עבדכם, אני ואומר, אענהומה
 ערום וגידופים, בבזיועת השוטת, בלא ולילה יום וקשות איומותעבודות מיני כל עלי שהעמיסו האדום ה"ה הסובלת והאעשיות הקידמהבשם
 מקפיא קדח במקומות אנוש, דגלי שם דדכה שלא הנידחים במקומתויחף
 והעיניים. האכזריות עומק את לתאר ואין הנשמה. את ומטמטם הטףאת

 משחד עוד בחובי שנשאתי ודעיונותי הגיגי את ולפאד ולתתג ולקשטרכז להת- שאוכל בכדי תח" טל בי ונסך ויעודדני ה' זיכני אלה כלואחדי
 כליל עולה קרבן ותודה, מנחה קרבן וצודי, קוני לכבוד ומדיםמגיש שהנני ור* "מלחמות ספר הזה, הספר יקדים קודאים לפניכם והנהנעודק
 השם. מזבחעל

 החסד זכירת ענין את הדאשונים הקדושים דבותינו מעוכבר
 את מונת ז"ל יונה ודביע עשה. למצות - יראיו עם עושהשהשי"ת

 במצוות נמסדו העליועת המעלות כי ודע וא"לז עשה", "מצוות ביןזה
 שמר בהם, והתבונן חסדיו זכדון ומעלת וכו' הבחידה מעלת כמועשה
 ויתבוננו מ"ג( ק*ז )תהלים אומד ודוד ב'( ח', )דברים הדדך כל אתוזכדת
 ג'(. כ"ו )שם תמיד לנגדך חסדך כי ו2אמד ה/חסדי

 אהבתו תוצאת דק הן לע מאנה שהשי"ת הנסיועת עצםובדם
 פנינים החוצב נפלא מכשיד כלי הוא הלא הנסיון כי אלינו, הדבהוחבתו

 אותע המוציא הנסיון ולולא הרדומה, נפשנו ממכמני ולוהטיםמבהיקים
 מערבולת ואל הממדיאה המחשבה מעגלי אל ומטילו שלוותעמשאנעת



 1חחייםחםרעשי

 הגדולים האורות אותם של מציאותם על אפילו יודעים היינו לא זהלולא - זהרה כל את ומקבלת מתלטשת נפשנו בהם האדירים, היצריםזרמי
 ולפדט לכלל ה' מחסדי ואכן שלוותנו. בימי מאתנו וה~למיםהגנוז?ם
 העליונה החכמח של תעלומות עמקי את שמגלים הנסיוטת של העניןהוא

 והגות לימוד שנות מכמה נסיוטת של שעה אף או אחת שנהושקולה
 שמואל אל ויבא וימלט ברח ודוד י עה"פ חז"ל וכמ"ש ושקט. שלוהבחיי
 משמואל למד שאול מלפני דוד שבדח לילה אותו אמד יוסי ברבי הונאר'

 קכ"ט(. שמואל )ילקוט שנה במאה לומד ותיק תלמיד שאין מההנביא

 להכתירו חותמו חת הקב"ה הניח לא ע"ה יצחק אביע עלואף
 אף לארץ בחוץ להתנסות היטלת ממנו שנשללה מפני "עבד"בתואר

 קומתו את ומנמיך מקפח הנסיון העדר מצדו, כידוע היתה לאשהמניעה
 : וזה"ל בחוקותי, בפ' הטורים בעל פי' וכן אל". ראוי שהוא האדםשל

 ביעקב וכן חברהם, לי' וסמיך לעבדיך זכור כדכתיב עבדי נקרא"אברהם
 המצוות קיימו ויעקב שאברהם לפי ביצחקי מווא"כ עבדי, יעקבכתיב
 עכ"ל ביצחק", משא"כ לאדץ בחוץ בין בארץבין

 ומתבהק מזדהר איט הקדושה שאור אחרי זה בענין תמי'ואין
 ידו- לחיצה פעולת היא שהכרחית אומרת זאת בכפתור, ההכאה אחדיאלא
 מבראשית והמקופל המשומר האור את בתוכה האוצרים בגטי-הנשמהעה

 דמות לו ולשוות לפתחו בכדי ההיולי שהחומר וכשם היוליוםבצורה
 לה- בכדי ההיולי האור גם כך ולגלגלו, לבטשו לעצבו, ההכרח מןוצורה
 ואז ותתנסה תתטדד תטע, תתגלגל, שהנשמה ההכרח מן ולגלותועלותו
 חסרון הנסיון, העדד ביותר, הגדול הצדיק ואף יפעתה. בכל מתגלההיא
 לגבי'.הוא

ט.

 שלמד הלכה דבר שבח החנאים מן אחד כאשר בחדל מובאוכן

 את ~תת יצא שלו, הדרשה ששמע אחד מתלמיד ונזכר תלמידיולפני
 בעצמו למה וכששאלוהו שכחתו, על לשאול ההוא התלמיד בית אלדגליו
 את תקרב שההכ~ה ענח לביתו, התלמיד את קרא לא ולמה רגליושכתת
 לזכרון. ויועיל דשמיאהסייתא



שיא הנפ אתלופור
 במית ה" שלא מפמ בשכ*סץ מדתה "י שבט ה" לא*חען
 הלחים יטבס ח" לא *ווגה , לטינו תוהי ז*ל, הרמב"ו דעת כןהשעבוד*.
 אלף ושנים  עשדים דק הי' לא ומעלח חודש מבו בי השבסיםכשאר
 ומע"ח  עשדים מבן יגיעו לא והנה אלפים, שמונת כלם שנה שלשיםומבן
 הקדושח שהיתח הארון נשאו לא ועדיין שבכולם, הפחות מישדאל שבטלחצי
 כשאד ה, בדוכי וחסידיו עבדיו יהיו לא איך תמי' וזוהי בהם.מכלה
 לוי של שבטו כי דבותימ שאמדו למה חיזוק שזה חושב ואני האדם.כל
 מרדו אשד ישראל והנה פדך, ובעבודת מצדים מלאכת בשעבוד הי'לא

 שתם מרבה הקב*ה הי' למעטם כדי קשה בעבודה וץיהם אתהמצדים
 יפדוץ, וכן ידבח כן חתו יעע וכאשד שאמד כמו מצדים, גזידתבנגד
 במאד ויעצמו העם וידב אותו והמתן הוא בן אם בגזידת עוד נאמדובאשד
 פדים היו לוי שבט אבל מהם, או ממני יקום מי נדאה אומד הקב"ה הי'כי

 עכ*לע דהיבטים, כשאר למעלה עלו ולא האדו, כל כדדךודבים

 לגבי הוא קיפוח ההתלבסות, וחוסד הנסיון שהעדד אע דואיםהדי
 נגד והחתידח החיפוש הנסיון, תקופות את בעקד היא מדגישהצדיקים ה- פעולות את נס על מעלה כשהיא התודה האף . . . המשופדתההתפתחות

 העומד הצדיק של דמותו לפנינו מתנשאת במדה בה - הזדוניםהגלים
 ויפעה. שאת ביתרבנסיון,

 הרבים בימים ויהי כ*גי ב' שמות בם' ז*ל הדמב*ן שכתב מהחריז
 בודח משה שהי' הימים על ידמוז הזה הכתוב טעם כי דעתי ולפיההם,
 אחיו אל ויצא ויגדל שמד שהכתוב בדח בחודיו באמת כי פדעה,מפני
 הזכיר לא אבל וכו', צפודה ונטל למדין בא הזמן בסוף כי והקדובוכו'

 עכקג לספדו, הכתוב שיצטדך ענין האחדוניםמים בי- נתחדש ל8 כי הבאר, על וישב מדין באדץ וישב דק בבדיחתוהכתוב

 מתקאח מעניק בחסדיו שהקב*ה המוסדי-שכלי הפנס את השנס, את לוניק שהע- למי הוא כפוי-טובה הדי ומסביבותיו מעצמו פנסו החושך וכלבותם, סבי- ולכל להם מאיד כפנס לבעליהם נעשים והיסודים הנסיוןימי
 ולפדס. לכלללתקופה
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י.

 שבוויהם מעשי-הנסים את להנציח משתדלים הנפש בעלי היוומאז
 חווית-הנם את למזכיד להם שיהי' וקבוע קיים מסויים עצם אן דבדבאיזה
 גרשום השם גרשום. שמו ותקדא בן ותלד וכמש"כ שעה, ובכל עתבכל

 משה על שעבדו וההרפתקאות ה~ויות שפעת כל בקדבו ומכייל מקיףהלא

 הבכוד שם ויקרא אומד מהו *וביוסף . . . ממצדים בדיחתו מיוםדע"ה

 הקב*ה, שעשה הנסים את להזכיר כדי אפדים, קרא השני שם ואתמנשה

 נכרי' באדץ הי' שגר ה' לו שעשה הנם על גדשום בנו שם קדא משהאף
 מ'(. א' שמות )מד"ד לשם הקב"הוהצליחו

 מהראוי נם לאדם יקרה כאשד י יתרו בפ' הרלב*ג זה על העידוכן
 וההצלה, הנם ע*ש בניו לשני שקדאו משה שעשה כמו מסויים דברלעשות

 עכ"ל. פדעה, מחדב הצילוכי

 וזיו האמת שהוד השופטים שבתקופת הנאצלה הדמות זו גדעון,אף
 ידו על כשנתגלגלה . . . מעשיו ובכל עליו חופפת המצודפת ה'ידאת

 לקבל סידב וכו' ועמלק מדין ממצד בחלצם לישראל, הגדולההתשועה

 ומח והערצה, הוקדה הבעת בתוד בנ"י לו שעדכו והכבוד התשודותאת

 וכיוון דבד בשום ולהתגדל להתגדר דצה ולא מבניו, אף הכבוד אתגם

 והתעמקות המתאימים, לאפיקים ההמונים של והתלהבותם העדצתם כלאת

 על לזכדון בעידו האפוד את והעמיד הקב"ח, של מעשי-גבודותיובהבנת

 הנצחון את בתתו ה' חסדי את הבאים הדודות את להזכיד הגדולה,התשועה

 על לזכדון להיות : "לזכדון שפי וכפידש"י ישדאל. בידי הזההנפלא

 הזהב כל הי' חשוביהם שבנזמי כבד חילם כמה לדאות גדולהתשועה

 עכ"ל.הזה,
 מחבבין שהיו וסיעתו חנינא עשה, מי תעניתי במגילת אמדווכן
 "מחבביד, הפידוש כ"0. )שבת הנם" את "לזכור דל ופידש"יהצרות.

 ישראל על בפעם פעם מדי שניתכו והנסיוטת המאודעות כל אלשהתיחסו

 לעם לו בתתו ישדאל, לעם הקב"ה מצד אהבה ודמזי חיבה הבעת כאל-

 לאביהם יתידה קידבה להתקדב כך ומתוך להתחדד להתלבט הזדמטתישראל

שבשמים.



שע הנם אתלוכור

 ויציבים קבועים צורות-הפי במסגרות רשיבוצם  ייר~ךןי וטנעשוהנסים נתש" הפחת הוא והמחדים החים כל של מטתם עצםחןי
 את החוגג מישראל אדם ובן השנה. תקופות כל בסהטך ונשניםההולכים
 ופעיל ועד-ראי' שותף עצמו את ורואה חי כאילו הריהו ושבתומוערו

 ומייצג. טסמל שהחג זהבמעשה-נס
 פית כי וזכרת בהם שנאמרו ומצוות ומועדים שבתות לישראל קבע :דל ופירששי ה/ ורחום חנון לנפ15תיו עשה זכר הכתובי שאמרכמו
 )עכ"ל להצריקם וחפץ בניו על ורחום חנון שהוא לפי ט"ז(, )דבריםבמצרים
 ד'(. ק"יתהלים

 קבלה בתור ספריו חבר שלכן שכתב יהושע" ה"פני בהקדמתועיין
 לו. שנעשה הנס עלוהוראה

י41

 שיצק במטבעות דוד המלך לעצמו שקבע הסמל הוא נפלאומה
 לך(. לך )מד"ר ירושלים שני ומצד ותרמיל מקל הי'י אחד מצד עמו,לבני

 במחרוזת הנפש את ומערנים המצחצחות ועיטיי-הנסיונות הסבלושליבת
 נהדר, באופן מתבטא שבירושלים וחמרת-היקר הרר-המלכות תואר עםאחת
 , במזמוריו דוד שחרז תוססת ותשוקת-י"ה לוהטת תורה הכרת הספוגבחרוז
 חייתני"! בם כי פקוריך אשכח לא"לעולם

 הגבוהות היצירות שכל הרוחניים, ועצמתו אוט שכל הואמרגיש
 שלכאורח בעת בנכר, התלבטתו מעת רק לו בא בנפשו ושוכללושתוקנו
 נתעשר האלח מר,וטעות רוקא וכריסרהו, פוקדהו שהשי"ת לו הי'נדמה
 אהטכח לא לעולם ישכחם. והאיך השמימיים. הגעגועים ושפעת העושראותו

 !פקודיך

 )שהכח השה ע"י נס לו שנעשה דוד שראה כיות במרדשיואיתא
 תמיד בה לבוש וה" ממנה בגד ועשה אותה שחט הדוב( ואת האריאת
 הנס". שיזכורכדי

 עור של הבגד את לשאול דוד שהראח שמה אומר ז"לוהגר"א
 . . . השמים מן לו שנעשה הנס מגילוי שלמר בה' בטחונולהראות

 גיד את .שראל בני יאכלו שלא הטעם טתהו אומר י ז"לוהספורט
 עכ"ל. מת, שלא נם הקב"ה לו שעשת וגם יעקב של גבורתו לזכרתהנשה
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 והרעיד הקב"ה שהכה החורבן מאותו הפליטה שארית אנחנווהנה
 נבטא האיך אומר, נביע האיך כולו. העולם כל ואשיות מוסדות אתוהפיל
 ובכי' ברך כריעת ורצון ההודי' גלי מהמון משיחנו, מעט נשפךוהאיך
 קפלי עמקי אל ושנדחקו שנצטברו והדעדה הגיל ממעינות השם,לפני
 והרגשת החדות אל והשפלות השעבוד ממצרי חדיגתנו מאז ההומי'נפשע
 כל את לכבוש כח נעצור הכי המתוקנות, האומות שבחיי והאושרהשלווה
 ! בקרבנו? והמתחוללות המתרוננות הרגשותסערות

 הקר- כל בטילה, אינה והוודאה לבא לעתיד בטילות התפלות,כל
 ולב יזדעזע ש ומי ק'(. תהלים )ילקוט תודה מקרבעת חוץ בטיליןבנות
 שפילטנו הפליטה שתה למראה ומתנצחת מנגנת תזמורת יהפך לאמי

 אימון ולהתאמן להתייגע האדם צריך ובטחה השקט בימי אמנםהשי"ת.
 בימי בדם . . . האלקי הניגון ויופי ונועם טיב על לעמד בכדי אימוןאחר
 הלא הטבע במרומי הדר-האלקות הופעת בימי מערכות, ושדידתנסים

 ותישרנה עה"פ רז"ל וכדברי ישירו, אף ירונו יתרועעו ובהמות-ברחית-יעד
 בר וויר לישרא* פלשתים מארץ הארון בהחזרת הנס )במעשההפרות
 מאליכן שירה אומרות ואתן ללויים שירה שלימד עד בן-עמרם יגע כמהנחמני
 ק"ג(. שמואל )ילקוט חיליכוןיישר

 שבו הצלם-האלקים על מעט ולהגן לשמר שהצליח מי רק לאכי
 כנף-רננים וכל צפור רמש, והבהמות, החיות הבריאה,הטבע, כל אםכי

 שהנס גם ומה והנפלאות. הנסים למראה חוגג בהמון הודי' קולמשמיעים
 כמעט וקבוע ממושך נס אם כי חולפת, זמנית תופעה בבחינת הי' לאשלע
 מהלכים שהיו הכבוד ענני וכאותם שנים על שנים ונמשך הולךשהי'
 הבלתי- הנסים את בעין עין ראיע כן במדבר, ישראל עם ומסביבמלפני
 ושנים. רב-ימים שהוא הנס ערך הוא וגדול והממושכיםפוסקים

 ישראל ובני וזה"לי במדבר המן של הנס על עזרא האבןכמש"כ
 על שנעשו הנסים מכל גדול הי' הנס זה שנה, ארבעים המן אתאכלו
 הנסים כל ולא שנה ארבעים ועמדו במן היו רבים נסים כי משה,יד

 )בשלח(. עכ"להאחרים,

יב*

 וכל הדברים, מארבעת אחד על להודות ווריבוע המריצוע חז"לווום
 מ'דבר, י'סורים, י'ם, ח'ולה, להודות צריכים ארבעה סלה יודוךה"ורי"ם"



שש ם נ ה את זכורל
 ומנןפלת כפולה במדה המניים והצרות היסורים כל עלינו עברווהלא

 רק כאן אמסר לדוגמה ביותר. ומטאצת ומדוכדכת ומסוכנתומשולשת
 י אחדיםפרטים

 שעות עשר שמונה פרך עבודת עבדי בעת בקיז, תש"ב  בשנתא(
 החרושת לבתי עפרות-חול מוליכים כשהיימ ונשימה, הרווחה ללאליום
 גדול גשר דרך ובעברנו גדולים, חויטובוסים גבי על ומטעיניםלנשק
 בשעה לי נתן והשי"ת המים אל כולם ונפלו הגשר נתמוטט ופתאוםאחד,
 בצנעח וברכו שבהם, הקלים ואף לפינונ התאספו  שנמלטו העבודתנה במח- שהיו היוודים וכל גדול. מאסון ונחלצתי היבשח אל וקפצתי דיעהזו

 הגומל.ברכת

 הי' וכרגע ר14שי על גדולה אחת קורה ונפלה ביער עצים לכרותמידונו שה- בשעה אלול, תש"ג בשנת ביער שעבדתי מדבריות והולכי2(
 קרוב החולים לבית ומשם להרופא למפקדה ונשאוני המות וביןביני

 הרופאים וכל נתחוני במהירות מראשי. שותת והדם מהעיר מליםלעשרה
 השערה חוט וכמרחק מהמוח אחד מילימטר רק היתת שקבלתי שהמכהאמרו

 גדול. נס הקב"ה לי עשה כי ידעתי דוי ערש על מוטלובהיותי
 יחד ימש"ו הנאצי מהשו2א בריחתמ בעת - שנתרפא וחולחג

 של האלה בימים לצבא. אותמ וגייסו כולנו את שאסר הרוסי הצבאעם
 דלקת במחלת התקפתי וכו', ולילה יום בבוץ וזחילה עשן ותמרות ואשדם

 הי' משמע ללכת ולהמשיך קלה נשימה אף לנשום יכולתי ולאהריאות
 נשארמ וכולנו להתעכב הרוסי לצבא הפקודה ניתנח וחגה לפוע,חלילה

 . . . גבי על קודח וחשמש-מרפא וגונח, חולת בשדה מוטל ואניבמקומותמ,
 וכת וכו', ושומן חם חלב לי להמציא מאמציהם בכל והשתדלומיהם רח- נכמרו אז אתי ווהיו היהודים השבויים שאר ניצלתי. ה' בחמלתאבל

 נרדף הייתי כן אחרי וגם המוות. מיסורי וניצלתי לאיתני ושבתיהחלמתי
 להת- מנין מארגן בתור ונתפרסמתי . . . הזדון ממשלת תחת חותרוחשוד
 יוכל זה ומי החדשה". לשחברה בניגוד שהנם ומשימות .מפעלים ועודפלל

 מאורעות אי-אלו כאן לרשם רק ואמרתי והתלשת. הצרות כל אתלתמת
 נפלאותיו זכרו וכמשה"כ הנס", את "לזכור בכדי ושנה שנה מכללכה"פ
 ! עשהאר
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ינ

 והשתמטותו משה של שבהתנצלותו דל הרמב"ן פי' י' ד' שמותובפ'
 מהש"ת ביקש לא למה וכו' אנכי דברים איש לא באמרו למצריםמלכת
 בעכור פיו כובד ממנו להסיר רצה שלא והתשובה פיו, כבדותשיסיר
 פרעדנ עם נס לו שאירע רבותיט שסיפרו כמו הנס* "מעשה בושהי'

 ומוטעמים מושפעים חוויתו וכל הרגשתו שאופן האדם אבןכי
 המוסרית דרגתו ממרום לרדת וצפוי עלול איננו בחייו שקרהבמעשה-הנס

 בתוך-תוכו לגנוז האיש יתאמץ מאמציו ובכל היום-יומיים. בעניניםאף
 עולם. לזכרון הנסאת

 שהושבו הלוחות עם הארת את ישראל בני שגנזו מציט זהובגלל

 )בבא פלשתים סרניע"י
 בתרא"

 להקים שיהין מי את יהושע קילל ולכן
 מו'0. )רמב"ם זכר-הנסים את שיטשטש בנין הוא זה בי יריחה אתולבטת

 על המברך בל י יוחנן א"ר אסי רב אמר חנינא ב"ר אחא רביאמר
 וכתיב לכם הזה החדש הכא כתיב השכינה, פני מקבל כאילו בזמנוהחודש
 להקביל אלא בנ"י זכו אילמלא ישמעאל רבי דבי תנא ואטהה א-לי זההתם
 נימרינהו הילכך אביי אמר דייה וחודש חודש כל שבשמים אביהןפני

 לברוכי בעי מעומד הו(ו שכינה פני ומקבל הואיל י פי' ז*ל וברש"ימעומה
 סנהדרין )עכ"ל, מקבל שהוא השבינה כבודמפני

 נ"ד"
 שהקב*ה מפני י פי' השחר( תפלת פ' ברכות )במס' דל יונהוהרבינו

 כענין ונפלאותיו, גבורותיו ידי על הוא טראה לעין נראה שאינו פי עלאף
 שאתה אעפ"י כלומר מושיע, ישראל אלקי מסתתר א-ל אתה אבןשנאמר
 מושיע ואתה נפלאות במה עמהם שעשית ישראל אלקי הו(ו אתהמסתתר
 מחגלה ואתה אדם בני אותך רואים תשועתך וע"י שעה ובכל עתבבל
 לבני מתגלה הוא החדשים שמחדש מה ע*י בכאן וג"כ אותך, ומכיריןלהם
 עכ"ג פניו, מקבלין כאילו והואאדם

 מדותיו בבל השי"ת של התגלותו את לראות זכינו בדורטאנו
 הקדמונים בדורות שראוהו מכפי יותר הרחמים במדת והן הדין במדתהן

 והמושיע המסתתר אלקינו לפני ובכבוד באימה נא ונעמוד הבההשקטים.
 כ~ה העולם בכל כבודו ספר למען להצילנושההויל



שיז חנם אתלזסור

יד.

 המפיץ אפיעי אחד סקדה על העתונות סיפדה תש"י בשנתוהנה
 באמיתותה לכל מתגלה שהיא האיך האנושית, הנפש תסבוכת עמקי עלאוד

 למסלולם החים שוב ועם הסכנה בעת דק וצחותה בהידותה בכלומופיעה
 ההתכהשות! ואיזוד הצביעות מעיל מתעטפת שוב הנפש, והיא,הדגיל,

 מכונתו, נתקלקלה טשכ" - פראג בכיוון טיסתו בעצם אחדאוידון
 אינמ האוידון כי מאד גדולה שהסכנה הנוסעים לכל הודיע האוידוןומפקד
 כדי עד הנוסעים כל את תקפו וצלמחת פלצות היבשה. על לנחותיכול

 סר כי היות לאשתו לה ולחש גחן הנוסעים מן ואחד ממשהתעלפות
 ביידוי להיפרד הוא דוצה הזה העולם מן הסתלקות שעת והגיעה המותמד

 . . . לאחדת נתון הי' לבו הויו ימי שכל על סליחתה מבקש וגם דעתוגילוי
 הצלמות דעד אחוזת כן גם האשה לו. ותמחל שתסלח מבקש הואוכעת
 דיזהם תעלולי הם מה כי והשלימה, התפיסה לבה ובדוך לבעלה,מחלה
 . . . סופיים האין לעלמות וההעבדה החים קץ הדגשתסול

 שבו אחד בדגע חפצם. למחוז יגיעו סעט ועוד הסכנה מחשש שיצאועים להטס- שנית הודיע והמפקד האוידון במהלך לטוב שינוי באבינטם
 אוון כחש, המעורבת הגסה האנוכיות אל וישובו הקודמת צודתם אלכולם

 דבדיו את וביטל מהודאתו חזד - ימיו כל בו שקוע שהי' מחטאוחטא ולהת- להיטהד לו שתעזור ובקש שחטא אשתו לפני דעזוודה אחדיםדגעים שלפני ההוא האיש גם לעצמו. דק דאג אחד כל ואצטופפו נדחקווצביעות,
 ותבעה דבדי' את ביטלה וסלחה שמחלה אשתו וגם להד"ם. וטעןהראשונים

 ואיט. נעלמו סכנה בשעת שהדאתה והתפיסותה דכות-לבה וכל לדין,אותו
 ששעת כמה עד נאמנה עדות לנו לשמש יכול הנ"ל מאודעהדי

 וכחות החלאה כל את ממנו ומסידה ומטהדתו האדם את מעלההמכנה
 ופנת והדגילים, השקטים חייו מהלך במשך בו הנדבקים והזדיםהמסואבים

 ומיטשטשת ונדדסת נדחקת באדם הנמצאת והצנועה הטהודה האמתיקדת
 מן הפדידה הדגשת שעת עם דק וההתחפשות. הצביעות דגשותבהמון
 הבגדים כל את מעלי' ומדחיקה והדקה הזכה הנפש גובדת הזההעולם
 ז"ל וכאמדם אדמוהנ עלי היותה זמן בל בהם ואפופה כדוכה שהיאהצואים



 וחחייםחםרעשיח
 שכל ובמקרה השכינה. את ורואים זוכים פרידתם בעת הרשעיםשאף
 הצדיק אזי הסכנה, מן וחורג יוצא והאדם נסיון בבחינת רק היתההסכנה
 ומבהיק דרגתו על ושומר שבעתים, ומזוקק ומטוהר מצוחצח אזנעשה
 אלא בא לא הנסיון שכל ומבין ומעריך החדשים, חייו על החדשמאורה
 חייו. ימי כל הנס את ההו וזוכר ושומר ולזככולצרפו

 זקנתי פ הנה שנאמר ע"ה אביט יצחק על דל הספורעוכמ"ש
 סמוך המברך בהיות יותר תחול הברכה אמנם כי מותי, יום ידעתילא

 )עכ"ל החומר, מן נבדלת יותר הנפש אז כי ובמשה, ביעקב כעניןלמית41
 תולדוהפיפ'

טו.

 מצוא שלעת הפשוט האדם אף הגבוהה, המדרגה בעל הצדיק רקולא
 השמים וויער הרקיע חלון פתאום לפניו הפתח לעת הפירוד, הרגשתרגע

 באספקלריא להסתכל יזכה אחד ולרגע כוזב, הבלתי האמתי באורלהסתכל
 יתאמץ כבר ממילא כזה אדם וכף, החים תהלוכות כל על וצחהמאירה
 אלף הטוורה מחשבתו את ובהשוותו הטהורה. בדעה להחזיק כחותיובכל

 אותו המלפפות הרגילות מחשבות ערפלי מול הנ"ל המובחר ברגעזכה
 הצבועים החיים אותם לכל יש ערך מה . . . היום-יומיים חייו מהלךבכל

 באותו מוארים יהיו מעלליו שכל כבר יתאמץ כזה אדם ! 1והמעורבבים
 והמבחן! הסכנה ובשעת במצר זכה אליו העליוז אור יקרות,אור

 לנו נתגלתה הלא ביום, שבע פרידה ובהרגשת בסכנה שהייטאט
 אותה היא צווחת הלא וממעמקים והברה, הצחה המזוקקת, האמתאותה
 הקב"ה, של האמת חותמת החותמת, למי אלי, תתנכרו נא אל י היקרההאמת

 בברית- להשאר קודש-מקודש הבטחת והבטחנו ובנשמותינו, בטפינושחתמט
 נפשיט צקון את שפכנו בו הרגע אותו נכחיש הכי זה חויית-אמת עםנצח
 בהירותה לכל לקבורה, שנזכה והמטיב הטוב השי"ת לפני והתחננוהדווה
 - מצוא לעת חסיד כל יתפלל זאת על הפסוק על חז"ל אמרת לנונראית

 הכושלות רגלינו את מכתתים היינו פעמים וכמה כמה כי ח'(. )ברטת קבורהזו
 פרסאות כמה מהלך מעלות ארבעים-חמשים של הנורא והכפור הקורובימות
 יהודי הנכרים מקברי משם ולהוציא קבר לחצב בכדי השומםבמדבר



שיפ חנפ אתלזכ1ר
 כרוכה שהיתה העצומה הסכנה על נוסף ישראל. לקבר להביאו בכדיאחד
 . . . והזדונית המרשעת הרשות מצדבזה

 שוחט יהודי, אותו של קבורתו היתה וטראה ונרגשה מזעזעתומה
 רבים בעינתש יצאה ונשמתו וברזל, עוני אסירי אתנו, יחד שנקלעהומיל,
 לב וטוב ירקש מחרקוב, שמרי' ר' הסנדלר היהודי עם יחד ואניבמרתף.
 היום כל וחתחתים ובקור בשלג המזחלת החודף, עגלת אתסחבט
 מקום ממט שנעלם אחר בפעם אירע זה וכמו הקבורה. למקום שהגענועד

 ולאחר המת, כבוד על לדחם גדולה בבכי' לשמים עינינו נשאנו ובדכאתצוקה ובמ- . . . וחצי כשעה גדולה ובקרירות טיט וסבבנו בלילה המוכןהקבר
 חפרט ואצבעותיט ידינו ובמו הקבר מקום לנו נתגלה אחדיםרגעים
 מאמרם את יפה הביטנו כזו ולעת כנחל, נגרות ודמעותינו הקבראת
 קבורה. זו מצוא לעת חסיד כל יתפלל זאת עלז"ל

טז.

 והמאבקים הנסיונותופרשת
 התחי~

 בעיר בהיותי לכך. מקודם עוד
 לנהל זכיתי בה סטחניסלחו, לעיר הסמוכה טרנופול פלךבוטשחטש,
 בסדר לי ושעזרו המיסדים את להזכיר הראוי ומן מפוארונישיבה
 זעלדין נחמן ר' הרב ומוסרי התורה גדולי הם בהישיבה,העבודה

 נ"ע איזביצער יעקב ר' יששיקעוקער, זיידעל ר' וושלקיוויסקער, סיניר'
 והמהומות הרדיפות סדר התחיל ת"ש, בשנת האדומים וכשנכנסולבדי. נותרתי החני לווילנא נסעו המלחמה פרצת בעת אהטר עלינו, יגןזטתם
 מן מלאכה - בעלי בתור להתחפש היו ואלצים הקודש כלי חטאריבנים הר- ההורה. לומדי אגודות נתפרדו ובמצוות, בתורה העוסקים כלעל

 מנת נעשו וחרדה פחד יטן, רעב, נפשם. להציל בכדי הנמוכההדרגה
 וכמה בכמה מוזהר היותי למרות ואני, התושבים. כל של היומיתחלקם
 בישיבה הקודש עבודת את לעזוב וחברי קרובי כל מטעם חמורותאזהרות
 וכו' הישיבה בני ולכל משפחתי ולבני לי צפו" היתה גדולה סכנחכי

 המוסרים הכחות לי שהעניק ה' ברחמי לשמוע. ומיאנתי והתחזקתיהתאמצתי
 מצות את באהבה לקיים בכדי נפשי מסרתי רבותי של איקונין זיוובדמיון
 ברבים השםקירחם



 וחחייםחפרעשכ

 לעלי' לעלות באלצמ והבוגדים העוכרים מטעם המלשינותכשנתגברה
 לאור לומדים והיינו בקדשים, וחישלנום הישיבה חלומת כל את סגרנוביהמ"ד.
 רדפומ הרשעים כי נפשות, סכנח של ענין ג"כ הי' נדות להשיג אבלנרות-חלב.
 ומוכדחים הנרות. לקמית כסף מעט לאסף אף וגרול איום ופחדועקבונו
 הת- על שיודיעומ הישיבה מבחורי שומרים-צופים יום בכל להעמירהיימ
 לבא הלומדים את להזעיק בכדי מיוחד ופעמון לאסרימ. הרשעיםקרבות
 . . . ימש"ו האדומים פחד מפני להיטמן הבלים והטילים השמות ערמותבין
 הבל ! שעה בכל מתדחשים הנסים איך בעין עין ראימ בעזהש"יאבל
 פיהם הבל את פעם בכל מבריח הי' הישיבה תלמירי של הקדושפיהם
 והערצה התפעלות עוררה רוחנו ועוז נפשנו מסירות המאלים. הממוליםשל

 קשר הישיבה אל התקשרה הישיבא בני ושש העיר, תושבי כל ביןעצומה
 ממש.נצחית

 מנעו גבול. כל עברו בתורה ולהטת ללמור וחשקם התלמידיםהתלהבות
 שיערי את לשמוע וחצי באדבע הבוקר באשמודת קמים והיו מעיניהםשנה

 אחרים שיעודים שומעי התלמירים שאר וכל הסופרים קנאת וגדלההראשון.
 גדול, ואור לישיבדנ בשעה באים היו מודיהם על ויחד הם אףהזררזו

 השחר עלות לפני ויום יום בכל נדלק ה" הקדושה התלהבותאור
 בישיבדנ-

 לפני לתפלה לעמר השנים כל רגילים שהי הזקנים הבתיםבעלי
 הקדוש המחזה על עצומה בהתפעלות פיהם ופערו השתוממו היוםאור

 שפכו ממש הישיבה. טהלי בעת בבוטששטש, ראו שעיניהם הזהוהנהדר
 קדשים הצאן את לקרב בעזהשי"ת שהצלחמ האיך והתלהבות גילדמעות
 הישיבה בני וכל וליל. יומם חומה המסותרת חקישיבה שבשמים.לאביהם

 תלמידי ואם הדדית. ותמיכה הוקרה בעבותות ואהובה נעימהשבת-אחים
 כל סביבו מתכנסים היו מיר . . . ולהסס לפקפק ומתחיל טשל הי'אחד
 ורוחניים חומריים ופיציים שידולים מיני בכל בו ולהפציר לעודדוחבריו

 כזו. בשעה השמחה היתח גדולה ומה השכינה. במחנה להישאר הואילועדי

 מאשמורת ממש, העליונה במדריגה עלתה לימודם שהתמדתואף

 זמן עד ללמור מעצמם הוסיפו בעש"ק גם ואף הלילה, נשף עדהבוקר
 כמו העיר, תיקוני להצטרכות בעזרה לבוא זמן הפרישו מ"מ הנרות,הדלקת
 אספו נפש במסידת וגם צד מכל נוהדים שהיו והגולים הפליטיםבתמיכת

 ה" זה גם כי בנס, המקוה את לקיים בכדי בשבוע שבוע מרי ידועסכום
 יחרצו שלא למען האדומים המחבלים את לשחד נפשות בסכנחברוך
 החחללשונם



שכא פ נ ח את זפורל

  בוטטז האחרון ומטבועוחז דג ליל הלילה אותו זכר יקר מהולי
 מסודרים כשישבנו טשטרטקטת, החסידים בבית הלילה כל 'טלימדותש"א,
 והשמחה, התורה באור מאירים כלנו היינו בלילה וככוכבים שלחנות,ע*י

 נפלאה במתיקות מפיהם משתפכים היו מוסריות וחעדות תורהבחידושי
כזו.

יז.

 ונק- בעולם הפירצה פרצה שבו המיועד יום הנורא האסון בואעד
 באמצע הגיעתני הידיעה המלחמה. מעורכי להיות לצבא להתטיסראתי

 לבי על בהעלותי אבל בלימוד, והמשכתי הבלגתי לרגע השיעור,אמידת
 כל את גליתי מבנים, החביבים בני-תלמידי, טפי את לעזוב מוכרחשאהי'
 למקטון ימים שני התעט התלמידים וכל נודאה. בבכי' פרצו וכלםלכי
 אבל הועיל. ללא השתדלויות מיני בכל בעיר השתדלו וגם גדול.ועד
 הלא הנסתרים, וחסדיו ה' ברחמי כי לעינים, רק כנראה היתהגזירה
 בחיים. נשארתי זהבגלל

 הבכיות קול את לתאר שיוכל סופר עט ואין למלל שיוכל הפהואין
 ראש חפויי מעליהם. להיפרד גשתי בעת ותלמיד תלמיד כל שלוהיללות
 תמורתי ורי לתת מובן ואחד אחד כל ה" מלאי-געגועים נשבריםובלבות
 אחד כל הפרידוג ברכת ממני לקבל אחד אחד התייצבו בשורהשאנצל.
 והקולות ומסליד. מורמח הי' שחלב עד רותחות בדמעות צוואדי עלנפל
 במחשבת יחד מוצקים הייט בגעייתי ואני בגעייתם הם הרקיעים. אתבקעו
 ובכל בעמודים ביהמ"ד בכותלי ומנשק מגפף חזדתי השם. ויראתאהבה

 אללי ועניתיי ואמרתי ומוסר יראה תורה דברי וזרעט שלמדנוהמקומות
 למרחקים. נכרים בין ולחתגורר שורה שהשכינה מקום המנוחה לעזובלי

 הרגע בזה עלי/ תהא מה תורה רבי, י שאלני התלמידים מגדוליואחד
 בשבוע ופעם אהדדי, ואתט בפ*ע שילמדו סדר לפניהם וסדרתיהתאוששתי,

 ישראל ר' הרב לבוטשטטש, הסמוכה דבאריש להרב רגליהם לכתתעליהם
 לאה המהוללה בתו שנשאתי הראשון חותני שה" ז"ל ווארמא אהרןב"ר

 לבחן אליהם הרב יבא ופעם יעקב". "בית בביה"ס מורח ע"ה,יהודית
 אטש. חולה הי' זיל וויליג פיעול שדגא ר' דמתא הרב כי בתלמודם.אותם



 והחייםחםדעשכב

 מבני-תלמידי. היפדדי בשעת נודאה כ"כ היללה היתה בכדיולא
 הנאצים של והאפלה ההושך בימי ונהדט נשהטו הי"ד כלם בעוותידכי

 בני- בישיבת התלמידים ממצתיני באה"ק כעת שהוא אהד, תלמיד ודקימש"ו.
 עד ונסגר נהתם כה ניצל. נ"י צחהללעד יונה פוניעוויזש, בישיבתבדק
 הקדושות הנשמות אלו של השם קידוש של פדק וההזון, הפלאות יוםבהש

 זכי"ע!והטהודות

 להשיב אכה שעוד בדעיוני, חלום הלמתי סיביד בגלותובהיותי
 והנהדד הגדול היום בבהש תלמידי, את אדאה ועוד ליושנה תפאדתעטדת
 והנאצות הגידופים על הדצוצה נפשי את ושקטתי השתעשעתי הזהובהלום
 שבעים וחלאת חיות פדיצי בין בגולה תהתיות בבוד בהימצאישחדפוני
 התקלסו בעצמם שבתים בהיותם הם ואף זו. לגולה שהתלקטוהעמים
 ללעג. וישימוני היהודי, ביבי,

 בשעה י יקט( ב' השידים )שיד שבמד"ד הכוונה לי נתבדדה גםואז
 נגאלי4 אט האיך לו אומדין נגאלין אתם הזה בהודש לישדאל אומדשחוא
 י להם ישובות ב' שמר שמות, בע' משעבדנו שהוא הקב"ה נשבע כבדוהלא
 כלכם, גליתם כאילו דומח לסאטדי, טלי מכם ואהד לבדבדי גולה מכםא'
 ואומה אומה וכל העולם, מכל טידוניש מכתבת הזאת שהמלכות אלא עודולא
 אומתם כל בכם ששעבדתם כגון בכם, ומשעבד בא אחד בדבדי אחדכותי

וכאי~
 יב"3 אומות, בע' נשתעבדתם

 עוד כך עליהם, שהוזהרט בהודבטת שהשבדט וכשם ממש, לעינינוגשמים ומת- והולכים דש"ל דברי ונסדדו נכתבו ובדוה"ק הם נצחייםאבן
 ! בנהמה ונראהנזכה

יה.

 עוד אפדט עליהן, ההודי' והובת הנסים פדסום בהובות דבדיומדי
 ופסק דש"ל דעת כפי חיי, ימי במשך שהגיעוני הנסים ממעשי קטןפדט

 הוה דעדבות בפקתא קאזיל הוה דדבינא בדי' מד בדכותי במס'השו"ע,
 הדא זימנא ותו ואישתי. דמיא עינא איברא ניסא לי' איתעביד למיםצמא
 רש"ק - משוגע ט" פדיצא גמלא עלי' נפל דמהוזא בדיסתקא קשילהוה

 מטא כי הגמג מפני לתוכה ונכנס החומה שנפלה אשיתא, לי'אתפדקא



שכנ חנפ אתלזפ1ר

 אמר למחוזא מטא כי ובגמלא, בערבות נס לי שעשה ברוך בריךלערבות
 ובערבות. בגמל נס לי שעשהברוך

 בהגיעו הרבה נסים לו שנעשו שיחיד משמע מכאן ו כתב ז"לוהרא"ש
 בשו"ע. הפסק וכן זה. עם הנסים שאר כל יכלול מהמקומות אחדאל

 תחת לחסות כשנכנסתי בשנים, ורך צעיר עודני תרע"ט,בשנת
 אדמו"ר פטירת לפני שנה קעושהרידשק' יוסף בית בישיבת השכינחכנפי
 סניף אז שהיתה מינסק, פלך משזיר בעיירת זצ"ל, הורוויץ רי"יהגה"ח
 שליט'א, סטשלמשן יצחק ר' הגאון הרב ע"י השנה בזו שנתיסדה)הומיל(
 ד' שנפטר ז"ל מלטדז יוסף אהרן ר' הרב ויבל"ח בדעטרשיט, רבכעת
 בחודש שנהרג בשרשווקע רב דל גרשיעווסקי אייזיק ר' והרב תר"ף,שבט

אל~
 הרעב, מצוקות ומפני הי"ד, ימח"ש, הארורים השצים ע"י תש"א

 נעתקה - תלמידינם שנתרבו הי' )וכן - הספסלים על להוסיף כדיוגם
 תחת באחרונת התנהלח אשר למשזיר הסמוכה יור~ויטש לעיירההישיבה
 הארורים הב~צים ע"י בקטוונע שנרצח זצ"ל רייז משה ר' הגאון הרבהנהלת
 והחורבן המבול אחר כמו היתה ההיא והתקופה שזשריטש, בעיר ומנהיג לרבמיה נת- יצחק ר' הרב כי זצ"ל, סטשרידובער דב אברהם ר' והרה"ג ה."ד,ימ"ש,
 והפולנים ראש להרים התחילו הכופרים והפושעים ושעל צעד כל על ניכרהי'
 שהשעה וכראותם הפולנים, הצליחו מועט זמן ועל הבולשביקים עם קרבעשו

 להרוג עצמם התירו וביותר האכזריות במדת בשונאיהם נקמה עשו להםמשחקת
 הישי- מקום הקטנה בעיירה הרוצ~ים האורבים וכשבאו אשמים, בלתיביהודים

 הנשארים ושאר רב, מספר הרגו חנוכח קודם שבועות איזה ש"ק בלילבה
 ואני הבתים ועליות ובמחתרת לעיר מחוץ וזה ביער זה להתחבאברחו
 ואף הקיר אל לעמוד עלי ויצוו הרוצחים עליע קפצו כי לברוח, הספקתילא

 תכ"ד שפתאום עד המות, ~ין ביני הי' וכרגע עלי, רוביהם אתכיווע
 להרוצח וקרא ומרוצה, פחד מתוך נשימה בקוצר העיר מאנשי אחדבא

 וכה ממני, וחרבו ידו ומשך טובות ואבנים וזהב כסף ליתן לווהבטיח
 חרב. חללי מתטללים היו העיר ברחובות אשר אחרי ה' בחסדינצלתי

 וחחורבן השבר כלפי השום כקליפת הים מן כטפה כלל בדרךאכן
 הפליטה שארית של הנסים כבור וגרול ישראל, לעם שקרה באחרונההגדול
 על לברך הנשארים אע ~יבים ואלו אלו ועל מהראשוה האחרוןבהשבר
הנס.
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שכה חנפ אתלזכור

 ונפ- חחט הישארות את ידים במקיש ממש הרגשט אז כי וסכרוהלעירר
 מורגשים חיים מהעדר אלא ניכר הטוב ואין לה', נשאנו וכפטשט

 לחמט הי' ואז קודש, בני דם נשתפך עליהן תזעק מקיר ואבןומעורכים,
 הנשמות פורחות הי' פונים שהייט ופנה פנה ובכל ובאפר בדםמטאל

 תשכחו ואל זכרו י האדמה מן צועקים היו אחינו דמי וקול לעיניטהקדושות
 %ם שנעשה הנס את להעריך איך ודעו בחיים, שזכיתם ומה לנו שנעשהמה

 נשארתם אתם השמים, מן אתכם שזיט חנם במתנת לעשות מהותדעו
 במיתתיט. ש"ש שקידשט כשם כחייכם שמים שם לקדש בכדיאחריט
 את דעתט על מעלים וייט יום בכל היוצא הזה הקול את בשמעט אזכמובן

 מפש- היו והרעמים והקולות משונות במיתות שגועו עד והענויםסבלותיהם
 המקו- אל כעת נקלענו לו י בעצמכם נא והגעו שבלביט. עקמימות אתטים
 הנח- ישראל ובתי התורה מוסדות וכל הקדושות הישיבות שכט בםמות
 ומצב תואר לצייר ומומחה מהיר סופר ואף עט אין והנהרסיםרבים

 ההיא. בעתרגשותיט

 קלם מושבו בעיר טיולו בעת זצ"ל, רש"ז הגה"ח עלומספרים
 מעלה הי' פרך, עבודת עובדי המלך אסירי סללוהו אשר הראשיבכביש
 לאנשים אפשר כיצד ותמה אלה, אומללים של סבליהם את דעתו עלתמיד
 והשקיעו רבות כה תלאות בו סבלו אדם שבני זה במקום במנוחהלדרוך
 המקו- לעינינו הי' אם דוי לבנו שהי' וכש"כ כש"כ וזיעתם. דמם אתכאן
 מדבר שהי' הקדושים אלפ*ם אלפי של והדמים והאנחות השברים כל אשרמות
 ממקומות רחוק כזו במדינה אט שנמצאים כעת אבל יסף. ולא גדול בקולאלינו

 בתחבולות ולבוא בגדרים להגדיר צריכים אט וחשבון זכרוןהמעוררים
 לנס. ציונים ולעשות כבושיןבדברי

 חמל, ולא ה' בבלע אפין ס' דייש הוה יוחנן ר' חז"ליוכמ"ש

 סמיך הוה דרבי אלא יתיר, יוחנן דר' ולא אפין. כ*ד דריש הוהורבי
 תעניר4 סוף )ירושלמי ומתנחם ובוכה נזכר הי' הביתלחורבן

 כמה מהחורבן אנו רחוקים כאילו השכחה לנו גרם והמקום~מן
 העטיים מאתנו נעקרו וכאילו זאת, נעשה בדורנו לא כאילו שנים,וכמה

 במ- ושיחות דרשות כמה לדרוש ויכולים ונשמותיט, בשרט עלשנחקקו
 ואנחות. ויללות הבכי' והתפרצות לב רגשות מבליתינות



 1החייםהטרעשכו

כא.

 הסיבה ומהי שנעשהו מה מלבנו והמטשטש המשכיח זה הואומה
 הזאת החידה ופתדון הסוד את חז"ל לנו פידשו אמנם הקדידותו.לזו
 שבנ"י חז"ל לם סיפדו הלב. ואבידת טמטוםעל

 התעצ~
 יהושע של בהספדו

 והיו מדאי יותר עליהם חביבח הארץ והיתה הארץ, א שנתחלקהמפני
 עוסק וזה בביתו עוסק וזה בשדהו עוסק זה במלאכתן, עסוקיןישדאל
 )ילקוט עכ"ל יושביו, על העולם להדעיש הקב"ה ביקש לפיכךבתחומו,
יהושע(.

 הספודם מש"כ ראה כהלכה, בנ"י הספידו לא אהדן במיתת אידעוכן
 הצדיק שתפלת שראו אעפ"י וזה"לי נסעו", ישדאל "ובני עקב בפ'ז"ל

 שהיו דובם או קצתם הנח מיתתו, על להתאונן ושראוי דודו, עלמגינה
 מת שם ובעודם לצאן, ומדעה מים למצוא למוסדה נסעו במדבדדועים
 להתאבל ולא המיתה* על להתאונן באו "ולא אלעזד ויכהן ויקבד,אהדן
 הגדגדח נסעו משם אבל תחתיו שכהן אלעזד לכבוד חששו ולא הקבודהעל

 ולא הצאן למדעה נכונים מים נחלי אדץ יטבתה הגדגדה ומן צי4לדעות
 עכ"ל. הצדיק, במות שקדה להיזק לבםשתו

 בשויון להתנהג יכולים שאין כזה ומקום במצב כעת אםנמצאים
 משעבוד שבדחו ישראל עם וכדוגמת ! מדאי יותד מחושבת ובמתיןתדוח

 כן . . . חנסיון להם מזדמן ושוב הים אל ובאו ואכזדי עז משונאמצדימ,
 ים הזועה ים למקום ובאנו והדודפים האכזדים מידי ונצלם בדחנואנו

 המ- תביעותי' לה, אזנו ונוטה חשומע לב כל על מתחקים העוה"זתענוגי
 בחומדות ע"ע שנחמיד דאוי ויקדה נכוגת מדה כל ומאבד נפש כלגרים

 של השואוה את לדגע נשכח חלילה נא ואל ללבנו, דמי נתן ואלוגדדים,
 כרוכים שהיו הגדולים הנסים את לדגע נשכח נא ואל האחדונה,התקופה
 זו. בשואח אףומעולפים

 עשידה במדינה כאן נתבדכט בם והשלווה התעןטת חיי גםכי
 וחבה השמים, מן עלים שהטילו ומבחן נסיון זהו גם - זוומפונקת
 נחטא! לא למען - והדווחה העונג בנסיון נאונתאמץ



שמ ם נ ח את זכורל

 )נחטך8ל וחפשים מפורזת בעיד לוזד שאסוד אמר, וצ"לוהגר*א
 ומאומות מדינות בני מהדבה ומקובז מעודב העיר שדוב מפניבלע"0,
 העקומות והנהגות הרעות ומדותיו בתכונתו מתנהג אחד וכלשוטת,

 דעותיהם. מהשחתת מושפע ולהיות להתדבק ועלוליםוהמשובשות,
 שתי כזה ובמקום בדוד כעת נמצאים שאט לומד המדה על נפדיולא
 כך כל נה" איך ומומיהם בחסדוטתיהם מיניהם כל עם האומותעדובות
 והשקר חוצות, כל פני על מרחפת החטא שסכנת אחדי ובמנוחהבשקט
 ידוט. בחוצותוהרע

 *תגנבון וטעם תגנבו", *לא עה*פ אמוד בפ' ז*ל עזדא האבןוכמ*ש

 והיודע אצלך, מופקד בפקדון תכחשון *ולא גנב, הוא גם ומחריש הדואחכי
 עכ*ל. מכחש, הוא גם מעידואימ

כב.

 טה- בס' המשנה חשבתי האדומים מארז מגלותי שבצאתיוזכודני
 ומבי- סלע ע*ג בירושלים בטיות היו חצידות י ב'( משנה ג' )פרהדות
 הדע*בי ופ" וכו', בניהם את ומגדלות שם ויולדות עובדות נשיםאים
 שהיו מפני בה ליזלזולי דלא היכי כי בהם, עשו ויתידות מעלות אלוכל

 הכהן את מטמאין שהיו ז' משנה ולהלן עכ"ל. יום, בטבול אותהעושין
 שהי' אף בה שתלזלו כית הש"כ צדוקים. של מלבן להוציא הפרההשודף
 יולזלו שלא ביוהד חז*ל הגדידו מ*מ בפדה כשד יום טבול כי דיןעפ*י
 43א. סוכה ובמס'עיישש.

 ובשם למען אף הלב על והמפתים המטיפים לאלו לב נשים לאגם
 שלוותם איבוד פחד צפת תוכם שבתוך העבד, את שנשכח ודחמיםחסד

 להפדיע שלא הבשד סיד על בשבתם מצבו סידוד יופי יתגנה שלאבעוה*ז
 ומאטמים העוה*ז מאויי יפים, בטונים והמשתעשע המצחד יצרםדמיון
 דמיונם. ומגנה המייסר ומוסד תוכהה דבדי לשמוע שלאאזניהם

 חמת וט' מרחם רשעים זרו עה*פ נ*ח בתהלים ז"ל רש*יוכמש*כ
 באזט חרש נעשה מזקין כשהוא הנחש י וזה*ל וגו', נחש חמת כדמותלמו
 עכ"ל. יזיק, שלא משביע כשחבר ישמע שלא בעפד השנית ואוטםאחת



 1חחייםחמדעשכח
 עליון קדושי רבותיט אחינו דמי קול אל אזן פ נטה אחיםאפ
 זכרו קולי ומשמיעים מעוררים אשר והקטנים הגדולים מאורותחברינו

 להסתאב עצמכם תשלו נא אל לכם. רק שהגיע הנס תשכחו אל הנעשהנא
 ה' שם שיתקדש למען המות וזכרו החיים שכחו והשמן, הטובבמרעה

 בטלה אחינו מכל יתר קול ולהרים לקונן עליט בעוה*ז, בחייכם עודכל
 שבמרינתט לדהטור לט שיש מפני הארץ וכנפות תפוצות בכלהנשארים
 לאכזרים, ח"ו שנהפוך ער הלב מטמטם הטוב*"המרעה

 ביניט תנאי נעשה לירמיהוי ישראל אמרו בלילה*, תבכה"בכה
 תעשה ואל עליו שים ועיניך קחנו דכתיב ברוחה נתון שאתה ואתהאנו
 בוכה הי' ירמ" עשו. וכן בלילה. בוכינ ואט ביום בוכה הוא רע. מאומהלו

 יהא אל אמי יולדתני אשר יום בו, יולדתי אשר היום ארור ואומרביום
 ביום אבכה ואני ביום, וירמ" בלילה, בוכין ישראל הקב"ה אמרברוך,
 עכ"ללובלילה,

 ולפרסם צערו לגלות צריך ה" כטף מעט הג~ת לו שהוקלירמי'
 להגב" ברבים,מחאתו

 קו~
 ישראל עמו עם קרה אשר צערו הרגשת להרחיב

 הש~ה בכל בועט בו, שטלד היום גם וקלל בחיים מואס שהי' כך כדיעד
 להגדיל עליט מולדתי. באבדן וראיתי אוכל איככה כי הסידור,וסותר

 העינים ישחד לא הטוב והמרעה אזנינו יאטם שלא החורבן הרגשתולהגביר
 הלב. וישמין יאטםולא

 צרכי שעל בזמן מקמצים אט אחת אנחה שאף פנינו תכסהוהבושה
 הזה שזמן בעת אף המצב על באנחות היום וכל מצטערים אנוגופינו
 המצב. על ולהתרעם להתאונן שחטא טוב* ב*מרעה הקב*ה לטהעניק

כנ

 משכיל ב' פ"ט תהלים בספר ז"ל עזרא האבן שכתב מהוראיתי
 בספרר וה" : בפי אמונתך אודיע ודר לדר אשירה ה' חסדי האזרחילאיתן
 יכול ה" הלא קורא ה" ולא קשה, עליו ה" המזמור וזה וחסיד גדולחכם

 עכ"לל וכו', קשות הנכבר השם כנגר ידבר המשורר זה כי בעבורלשמוע

 התהלים בס' המעיין הלא דבריו בספור המתבונן על ויפל יאחזופחר
 ונפלאותיו ומעשיו הבוי"ת הגדלות בשבחי מדבר הק' שרוב יראה זהבפרק



שכפ חנם אתלזכ1ר

 בגלותם ישראל כלל של והצרות המצב על מתאוע הוא לבסוף אךאשר
 ההוא החסיד להאיש יחשב כבר ה', אל בשיחו הנכאב לבו כלושופך
 הנלהבים הרברים הי' אילו אשר בעיניו, חן רבריו נשא ולא פגםאיוה
 ישראל ואהבת ה' אהבת מדריגת לבעל נחשב הי' בחרנו מי ומייסראומר
 יצור כל יבין ולו ובהתאונטונ בבקשה ונבוא שיח נשפוך אליו רקכי
 ומעלה ומוריד חי כל נפש להחיות ובירו בכל המושל והוא המלוכהשלו

 הכש"כ מן כש"כ א"כ ישראל, כלל בעד וזהו שפלים, ומגבי' גאיםמשפיל
 בעת החטא יותר ועוד הצטרכותו, על רק מצבו, על מתאוע הארםאם

 מסודר ותאינתו גפט תחת כ"א בשלוה שיושב בשעה לחנם מתאונןשהוא
 שדי עאכו"כ משאלותיו כל לו מספיק לא שעוד בלבבו חורש והחובכל,
 ותאוותיו עצמו דאגת על באנחותיו משתמש הוא כאשר וה ומפני וקצף.בזיון
 ומה שה" ממה עין ומעלים זולתו בשביל האנחות שמקמץ קמצן הואלכן

 לפניו.שנעשה

 ניזול אמרי הדדי כי בתרי' תלמירי' אזיל רדב נפשי' נח"כי
 רוקא הסבו לי' מבע" וקא יתבי רדכיכו בתר רנק, אנהר לחמאוניכול
 רב קם בידיקי, הוה לא דמי, הפבו כי דילמא או לא ישבו אבלתנן
 נח אמרי אחריטב קריעה וקרע לאחורי' קרעי' איהרד אהבה ברארא
 גמרינן. לא רמזונא וברכתא רדבנפשי'

 החזיר, רב, בהספד שקרע וקרע, שחורי' קרע" איהדר י ו"לוברש"י
 עכשיו להראות אחר קרע לקרוע כדי ל8נים שלאחור ומה לאחוריוהחליף
 עכ"ל להורות, יודעין ואינן להוראה צריכים שהיו על המיתה","כיום
 ע"נ(. מ"ב)ברכות

 ונס- והטרא הגרול ומהאסת המאורעות מזמן מתרחקים שאטבמדה
 מרגישים אט יותר הרי נפשיט את ולוחצים רוחקים מתקרבים ההויםיוטת
 יחד, והנפש הגוף את העוקץ לעמט שקרה הגרול והשבר העשק הכאבאת
 ושיי- טעותט שיברר אין נפשיט, על שיוכיח מי אין ררך, שיפתור מיאין
 .חסרת את אט מרגישים עתה ורק הרוח, שירומם מי אין מרותיט, אתשר

 ההוים, נסיוטת עם בפנים פנים ונפגשים כשבאים ז"ל. רבותיט שלוהערר
 מעמט, נערדים הם עכשיו הרי הגבוה ושכל האמת רוח מאתטוכשנסתם

 ובספרו בבכי נפרוץ עכשו ח" שכעת הראוי ומן מתו, כעתוכמו



 1חחייםהמדעשל

כד.

 ומן. וענן באר י הן ואלו ירם על נתט מתנות ושלשה ומרים, ואהרןמשח י הן אלו לישראל, עמרו טובים פרנסים ג' י ט' )רף תעניתבמס'
 נסתלק מרים מתה משה, בזכות מן אהרן; בזכות ענן עמוד מרים, בזכותבאר

 ואבחיד שנא' כולן, נסתלקו משה מת כבוד, ענני נסתלקו אהרן מתהבאר,
 בניסן מתה מדים והלא מתו אחר בירח וכי אחד, בירח הרוע*ם שלשתאת

 שניתט טובות מתטת שלשה שנתבטלו מלמד אלא בארד, ומשה באבואהרן
 עכ"ל. אחד, בידח כולם ונסתלקו ידןעל

 מלפניהם הנעדדים כל את להרגיש אותט מעוררים למדום והנאספיםרדים שהנע- דודנו חורט למצב הנ"ל המאמד מאד עד הווו והולםמתאים
 אחדו בידח הקרושים הגדולים כל נעדרים וכאילו פניהםולפני

 אבדל - יחד לומא מישיבת שנסעתי בקיץ הרצ"ו שבשנתזכודני
 לעידה הקיץ לזמן זצ"ל דטזינשטיין משה ד' הגה"צ המשגיח עם -לחיים

 הזמן בל שקוע ה" דל והוא לסוס, מדותמה בעגלה ונסעטטשדווחני-בוד
 אותו ענה ושתיקותו דציניותו לסיבת וכששאלתיו בריבור, וממעטבמחשבות
 בזכיות, לזכותה האיך ודאגה במחשבה שקוע הוא אשה4 עליו שמתהשמ*ום
 מתאמץ והוא ש~, הרוחניות במעלת חלק לה הבטיח פט*רתה שקורםוהיות
 ודעתו . . . יקופח לא הנפטרת אשתו שחלק בכרי ומעלותיו מעשיולשפד
 שמחה הביעו ופני' בחלום זמן לפני אותו וראה היות עליו נתי"שבהאמנם
 דוח.וקודת

 ה' שדף אשד הגרולה מהשדיפה לפליטה הנשארים אנוואמנם
 אפשד עליט הנשרפין, כל גודל ובין ביט הי' שכרגע המוצליםהאורים
 אלעזד ואל אהדן אל משה וידבר י הפסוק על מפרש ז"ל שדשא מהלומר

 על מיתה נקנסה עליהם שאף מלמר המיתה. מן - הנותרים, בניוואיתמר
 אהרן בעד גם ואתפלל שנא' מחצה בטלה משה של ותפלתו וכו' העגלעוון
 עכ"ל. ההיא,בעת

 במה כי ניצלט שבגללה זו זכות מאתט היא וטמירה נעלמהואמנם
 יצאה שעליהם והטהודים הקרושים קרושי-עליון אלה מכל והטבטנחשבט
 משול- מאוחדים עצמט את להרגיש עלינו חיינו בשארית גם אבלהגזירה.



שלא פ נ ה ת א ר זנול

 ולה- במחיצתם, תמיד עצמט את לראות אנו ו~יבים בהם, ומחושליםבים
 ווי- ואורח אופן את ובהליכותיט במעשיט ולהדגים תמיד ולזכרם בהםגות
 המקודשים.הם

כה.

 ברבים שמו המקדש ברוך שתיקט מה על הטעם הלבחם בעלכתב
 והוצרכו ק"ש, לקרות שלא גזירות בהם שגזרו דורות כנגד נתקנה זוברכה
 וקדש שאמר וזהו ית' השם קידוש על עצמם מסרו ורבים בסתרלקרות
 שטתנים ברבים שמך את מקדש ומסיימים וכו' שמך מקדישי עלשמך
 ית' שמו לקדש אט ורשאים השמד גזירת שנתבטלה להשי"ת ושבחתודה
 עכ"ל.ברבים

 האדומים של הרשעה ממשלת ובשבי בגולה במצר כשהיינווהנה
 ולהלל להודות פינו את לפתוח לט נתנו ולא אותט שיתקו דומה,באלמנו
 אך היהה ר"ל והמסולפת המטומטמת מחשבתם וכל יתברך, בשמוולברך
 לבורא תשוקה כל את קשר כל את נפשנו מסעיפי ולכרות למחוק האיךורק
 לקל-חי, ושיוועט צעקט והמתיפחת הדואבת נפשנו במסתרי ורקעולם,
 ! בסתר ית' שמו אתוקדשנו

 רחשי- את מבע לידי להביא לנו והאפשרות שהרשות עכשיווהנה
 1 נחשה זה למה ציוונו כאשר אלקינו ה' את לעבוד לנו והיכולתלבט

 ננעים זמרה נשמתט, וזיו יפעת כל את כל לעין ונגלה נפרסםהבה
 הקדחיה ותורתו ה' לכבוד עצומים ובמפעלים ותשבחות בתהלות נריםוקול
 הג- היישוב מקומות כל כדוגמת והמוסר התורה בדרכי ווינו את נאנחדש
 שכיטע בשוב לראות נוכה זה ובגלל בגלויות. נדידתינו במשך לט בםדולים
 המובטחות הנחמות כל בט ויקוימו העמים כל לעיני כבודו ויתגלהלציון
 בשצף אבלך ימי ושלמו עולם לאור יהי' ה' כ. ונביאינו. חוזיט ידיעל
 !! ה' גואלך אמר רחמתיך, עולם ובחסד ממך רגע פני הסתרתיקצף

ר



 הצדיק הגאון הרב חותני שם המפר על יוחק נצחלטזכרת
 קאממשעוומקי לייב ארי' ב"ך שמואל אברהם ר'ח"ה
 באישישטק ר"ט טלפנים ווילנא פלך וטיאדזיל פשדבערזעאב"ד

 שנהרג זצ"ל, רח"ע הגאון של וטטקורביו דליפא הרבניםטחשובי
 הרב גיסי חתנו עם ביחד אלול, תש"א, בשנת השם קידושעל
 חארורים הנאצים ע"י טיאדזיל, בטתא שו"ב שאג ישראלר'

יטחש"ו.

 היקרים ילדי' שני עם יהוךירן משךרן הרבנית גימתיולז"נ
 תש"ב. שנת יוהכ"פ של לטחרתו שנהרגו ומלכה,יהושע

 אבד"ק קאממשעוומקי, ךאובן ך' הרב גימי נשטתולזכרון
 הרב בת פ"גל הרבנית רעיתו עם לווילנא, המטוכהליפנישטק

 אב"ר זצ"ל מימאוומקי ציון בן ך' טו"ה הטפורמם הגדולהגאון
 ציון בן תנם מלכה בתם עם ציון בני ספר טחברליעבעדאוו,

 ישראל. ~נל לנו תעמור זנותם רמם ינקוםחשי"ת

_אשחיא-



 אפךים חיים ב"ך אשך ך' מורי אבי נשמת יהי' עולםלזכרון
 תר"פ. שנת בשבמ עשר חמשה שנפמרז"ל

 בת בןךים הצדקנית מורתי אמי נשמת תהי' נצחולמזכרת
 אלול חודש ראש ערב שנפמרה ךאיענפעלך, לבית ז"ל אבאך'

 רש-"פ.שנת
 ונמעו וחיראה התורה מבועי על לגדלני נפשם מסרוהם
 שהייתי ואף הישיבה, לחיי געגועים נעורי בשחר עוד ביוחשרישו

 בגעגועי ושלמו רחמנותם כבשו מ"מ וחלש, רך ויחיד זקונםבן
 הדרכים אז היו גם תורה. למקום לגלות למרחקים לנסוע והרשונילבם

 שמעתי פעמים וכמה החירום. ושעת המרידות בגלל סכנהבחזקת
 בשושילתא מקנאים אנו אין : עצמם לבין בינם לשונם על חוזריםשהיו
 ומקץם"מ. לתורח יגדל שבננו היחידה נפשנו מגטת אלאדדחבא

 פג"ע. נרם ותאיר וזפות לציקח זאת להםתיחשפ
 י"א שנפמר אשך, ב"ך אבא הגדול אחי נשמתולזכר

 זכי"ע. נ"ע בבחרותו מת ברוסיא. פאריץ בישיבת למד תרם"ז.אדר
 ונשמת עפ~טמ!"ן, נמ!ע בעלה עם פךרבןון אחותיולז"נ

 ימש"ו. הנאצים ע"י שנהרגו ךחל ח" אחותי ונשמת ציךלאחותי
 ויעודדוני הרבה שעזרוני המוב פעלם על למוב להם ה'זכור
 בהישיבה. בהיותי תמכוני אף התלמוד, לביתבנסיעתי

 יפם. ינקוםח'
 חסידי מחשובי יר"א חכם תלמיד העיר מנכבדי דודיולז"נ

 פוב בשם שנפמר ראיענפעלד, אבא ב"ך שבןעת ך'סמשלין
 ילאמע, ציךל, ובנותיהם פעשע ורעיתו אדר. ז' תר"פבשנת
 יר"א ת"ח וחתניהם צפורה. חנה, מיימע, שפרה,רבקה,

 קאנמאראווימש. אשר ר' ראוענפעלה משה ר' זעליג,ר'
 אפרים חיים ב"ר אברהם ך' דודיולז"נ

 חחח18 בצרור צרורח נשפתםתהא
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 בוררת נוררתרמעה

 יודע אינך כי ידך תנח אל ולערב זרעך את זרעבבקר
 אם י"א( )קהלת כאחד שניהם ואם זה או הזה יכשר מהםאיזה
 פ"ב(. )יבסות בזקנותך תלמידים לך יהי' בילדותך תלמידים לךהי'

 בזכרי בקרבי לבי חם לבבי, ובדם בדמע עמי את מובלהנני
 האחרונים חתלמידים הם לבי, לוח עלי החרותים התלמידיםאת

 שנתקדשו בנךמששאמשש בי,טיברצ הרבים בזיכוי הק' עבודתיבתקופת
 התורח רוח נפסקח לא דעתם על עמדם שמיום ובמותם.בחייהם
 בקדהטח גוועו זו ובהשראת-רוח וקדושתם יראתם החליפו ולאמקרבם
 בנשמתם. וזקנים תמימים אבל בשנים רכים והעבודה, התורה מזבחעל

 נשחמו חמזבח מעלות על ובמרוצתם נגדעו, ועלייתם פריחתםבעצם
 לנדד יצאתי הקרבות תום עם ובשובי לה'. כליל כעולהונשרפו
 את חפשתי והרים, סלעים ובנקיקי ובמערות ובשווקיםבחוצות
 קדרו ופני בושח לבשתי מצאתים. ולא בקשתים נפשי, אהבהאשר

 הרימותי מאד. לי שיקרו התלמידים בני על וקוננתי וצער,מחרפה
 שנח )כעבור לנחמה מהם אחד אף מצאתי ולא גדול בבכיקולי
 המצויינים התלמידים מן שאחד מאה"ק ידיעה הגיעתני לאה"בבבואי
 בישיבת לומד הוא וכעת נם עפ"י ניצל נ"י ואחיו צאללעריתח

 אחת דמעח אתי נשארח הדמעות ומאוצר ברק( בבניפטניעוויזש
 וחמעלח בקרבי והמפעמת בי המחלחלת - בי אצורה בודדתנודדת
 שלמדו תורח של פיהם וחבל דיוקנם דמות עיני ולנגד תמיד,זכרונם
 אשרי השונא. אורב מפני ובמחבואות במסתרים נפשבמסירת
 זכרונם יעלח באחה נשמתם ויצאח גוועו פיהם על התורה שבקולחלקם
 עוד שאזכח משפחתי ובעד בעדי מוב וימליצו הכבוד כסאתחת
 וכצביונם. כמוחם תלמידים לגדל בחיי, שמים שםלקדש

 : הראשיים חשיעורים תלמידי של שמותיהם את כאן מפרםהנני
 חפחן שווארץ 2יתבן

 לאנפשנעראברהם
 זהדמאן מרדפי ב"רחהם



 שלום ב"ראחרן
 קאץיתח
 קאסירער ירטיחו ב"רדב
 רובין כמצח ב"רחחם
 ש6אפילפסח

 אויערבאךאהרטשע
 צווחפלערנחטן
אליעזר
 רויזין טאיר ב"ראברחם
 שיארץיצחק
 וואחרמאןאחרן
 טקראקעהפלי6
 טפטיהאיץיוסף
 קראטערבעניע
 לאנטשנער חירשצבי

 ווילנערבער6שע
 אריענש6חןבאמע

 וויליג פייוול שרגא ר' טו"ה הגאון הרב נשטותולזכר
 הירש צבי ר' הרב וחתנו ל"בךש ר' והדיין דאתרא מראז"ל

 קיוטה. ובהמשכת הישיבה בימוד עזרה יד שהושיטוטמוימם.
 בומשאמש מעיר הקדושים החשובים הבע"ב נשטותולזכרון

 : הישיבה של קיומה ולהטשיך הימוד להנחתשעזרו

 סאטעט זעלינר'
 חעלד פרץר'
 שריענשטיין י,צראלר'
 בופוואלד חחםר'
 ודוד מאיר ובניחם לאח ורעיתו וושחרטאן שלמחר'
 רחך יוסףר'
 זיידטאן טרדפיר'
 קראטער ברוךר'
 פרחנקעל טשנ"שר'
 שו"ב טאירר'
 שו"ב זאבר'

 ווילינישראל
--*ישש444*---



 במסירת שהתמסרח והעסקנית הצנועה חאשח נשמתלזכר
 מרת הק' ובארץ בארצה"ב והרבנים הישיבות לטובת ונפשלב

 תשי"ב. יוחכ"פ, בערב שנפטרה נוימארק, רחלליבע

 חכם תלמיד אלקים ייא בעלאוו יומה משה ר'ולז"נ
 בניזשני באוראל, הקרים במקומות בגלות שהתגורר חארקובמעיר
 יחשב וחעינויים, הרעב בימי נפשי פיקוח למען עשה והרבהפאגיל,

 תש"ה. חשון במר נפטר בג"ע. לנשמתו זכות לוה'

 אשר תש"ט, בשנת שנפפר ע"ח סאקאל דב ר' דודיולז"נ
 האפשרות לו ניתנח לעזרתו והודות הגה"צ, חותני לפובת הרבהפעל

 בתורח. עוסק ולהיותלהשתלם

 דביהמ"ד גבאי סיגאל, מרדכ4 משה ב"ך אברןץמ ר'לז"נ
 פלעטבוש.ת"ת

 רבלןץ, בתח עם )מבאריש( ךך4שד:רמאן שרך: הרבניתלז"נ
 ימחש"ו, הארורים הרשעים ע"י שנרצחו יעקב" "בית בביה"םמורה
 דמם. ינקוםח'

--*יא448*--4
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 ףאזענבעףג ישף84ל ף' סו"ח הדור פאר הגדוללהגאון
 הברית דארצות הרבנים אגודת של הנשיאות יו"ר שליפ"אהלוי

וקאנאדע.

 שהושיפו שליפ"א הענקין אליהו יוסת ף' הצדיקולהגאון
 ספרי. בחדפסת עזרהלי

-יששיי-

 וחנאמן היקר לידידי ונלהבח חסה סיוחדת ברכח קובעוחנני
 שליפ"א. מארדוכאווימש יןםת ף' המפורסם חרה"ג פעליםרב

 הרח"ג לקחלתו וסכובד ואהוב לבריות אהוב היקרולידידי
 חצעיר" ב"ישראל רב שליפ"א, ש4*ףפבשאן י1כמף זלמן ף'המפורסם
 החבח אותות בכל וקרבוני כאחים עמי שהתרועעו איזראעל"()"ישנג
 עתח. ועד לארצה"ב בואי מאזוהכבוד

-יששיי-



 תלמיד המשכיל הישיש יקירא גברא להאי פיבותאמחזיקנא
 עם שי' צימעלם הכהן הירש צבי ר' ידידי ונדיב שועחכם

 וכפ"ס. פובח בשיבח הברכות מאדון יתכרךמשפחתו,
 עטקן חמפורסם הנכבד ידידי ראש על תחול מיוחדתברכה

 משארנאף קלמן שלמה ר' מו"ה רבנן ומוקיר אוחבנפלא
 ומשפחתם. שיחיו רבקהיעיתו

 על עלח מאז בתמיכתם שהחזיקוני לאלח ברכתיואביע
 הדפום. מזבח על רעיוני את להעלותטחשבתי

 רייזל שיינע רעיתו ווינער צית בן ר' טו"הלהנדיב
 אביו ולז"נ תחי', פעךיל מרת החשובה ואטו ומשפחתםשיחיו
 ע"ח. שמריהור'

 שיחיו גימיל ורעיתו םיגאל אלימלך ר' מו"הולהנדיב
וטשפחתם.

 יאנאווםקי. שיחיו זיםקא ורעיתו אברהמ ר' מו"הולהנכבד
 יךקעלעם מאיך ר' תורה אוהב רבנן טוקיר הטפורטםולהנדיב

 ומשפחתם. שיחיו העניערעיתו

 ומשפחתו. שיחי' קימאוויץ שמתפל ר' והיקר חנאטןולידידי

 שיחיו לאה ויעיתו קאהן ישראל ר' והיקר הנכבדולידידי
ומשפחתם.

 ועיתו פיילער מענדל בונחם ר' טו"ה יר"אולהנכבד
 שיחיו. גימלאםתר

 ויעיתו ,טמיינבערג יעקב ר' יר"א המפורטם הנדיבולידידי
 ומשפחתם. שיחיואימע

 חאפורות חברנהע בנל חברכות האדת חשפים מאלקייתברכו
 תורח.לסחזיקי
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 ויעיתו רייכמאן אלתר ך' היקר לדודי מיוחדתברכה
 ומשפחתם. שיחיומלכה

 ורעיתו ך"ממאן ח"ם אבךןקמ ך' מו"ה היקרולדודי
 )קיובא(. ומשפחתם שיחיומלכה

 ומשפחתם. שיחיו חנה ורעיתו ך"ממאן בפאיך ך' היקרולדודי
 גאלרבעךג זאב ך' מו"ה שו"ב חזן יר"א חכם תלמידולש"ב

 ומשפחת. שיחיו ךאזעורעיתו
 הינרע ,טךה ורעיתו ך"ממאן אןקרן ך' מו"ה היקרולש"ב

 ומשפחתם.שיחיו
 ורעיתו תיזטני נחמן ך' מו"ה יר"א חכם תלטיד הישישולש"ב

 )ביישן(. ומשפחתםשיחיו
 גאסיע ויעיתו קלאסאוויפש אבךהם ך' הנדיבולש"ב

 ומשפחתם.שיחיו
 ומשפחתם. פאליא ויעיתו סאקאל צביולש"ב

 ולומדי' תורח אוהבת לב נדיבת הצנועה האשהולדודתנו
 ך' בעלה ולז"נ יעקב, מאיך ך' בת באשע סימעמרת
 ע"ה. ןקרם ובתה ע"ה הירשצבי

 תחי' סאקאל מלכה אסתר החשובה האשהולדודתנו
ומשפחתה.

--6אש44*----



 לעזרתי שבאו החשובים הרבנים חברכה על יעטדוואלה
 : הספרבהדפמת

 באל1יטץר - אקפילמאןחרב
 באלטימשר - ביארסקי שטעון טשחחרב
 ברוקלת - באלאבאן עבי יעחקחרב
 בץפטץן - דזחקץבסץן מאיר יוסףחרב
 ברוקלין - דרויזין זאבחרב
 באלטיטץר - דרויזין נחוםחרב
 ,שיקאגץ - הירשפעלד עיון בןהרב
 ברוקלין - טשיל שלמחחרב
 ברוקלין - כרפל אברחםהרב
 ברוקלין - מארקוסחרב
 בץסטץן - מרגלית ,שלטחהרב
 ברוקלין - סטאלפאן עביהרב
 באלטיפץר - סץליקץווהרב
 ברוקלין - פאסטערנהשק יעקבהרב
 בץסטץן - 8לץטניק כהטחהרב
 באלטימץר - פעלדמאןחרב
 באלטיפץר - פרידלאנדער אליעזרחרב
 ברוקלין - פרנס יעחקחרב
 ברוקלין - קארלין מאירחרב
 ברוקלין - קראסנער משח שפחאלהרב
 באלטיפץר - ראבינץוויטש אליעזרהרב
 באלטיטץר - רץזענבלאטחרב
 באלטימשר - שוחם יחיאלחרב
 באלטיפץר - שיאב שפעוןהרב
 ברוקלין - חלוי שולמאן כהטחחרב
 באלטיטץר - שפיראחרב
 פארינדחל - שו"ב לאנדא יעחק אברהםר'
 דענווער - שו"ב ליעיין לייב אר"ר'
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 חובבי וישועה גאולה ולחיי לאוי"פ הברכה על יעסדואלה
 איש ספרי, להדפסת שעזרו הספורססים עם נדיבי תורהוסוקירי
 : שסותם ואלה יתברכו.כברכתו

 ברוקלין - ביונים טאיר יצחקר'
 ברוקלין - פארבער יצחק אליחור'
 ברוקלין - רשזענצןתג יוסףר'
 ברוקלין - שפירא יוטףר'
 ברוקלין - לעןין נחר'
 ברוקלין - קעסטענבוים יעקבר'
 לשנג - 6רוטח ורעיתו קאנטשרשןיטש אברחםר'

אילאנד
 ברוקלין - רשזענבערג בהשחר'
 לייקןאור - אלטשטאטער חיםר'
 ברוקלין - קאנטאר מאירר'
 ברוקלין - פראמבערג פנחםר'
 ברוקלין - גינזבורג זאבר'
 ברוקלין - גשלדבערג חיםר'
 ברוקלין - סארשער אהרןר'
 ברוקלין - פהצער אגשיל אשרר'
 ברוקלין - אייזמאן דבר'
 ברוקלין - פרתנקיל אפריםר'
 ברוקלין - קר"שחאר מאירר'
 - וטהצפחתו דבורח ורעיתו אןריק זלטן שלטחר'

ברוקלין
 ברוקלין - גענשע ורעיתו לעןין טשח ב"ר יוטףר'

 באלטיטשר - לעןין יוטף ר' אלקים יראחעטקן
 ישרק ניו - טילןערטאןטר
 יוטף ר' בת רחל רעיתו לז"נ ובהצפחתו ןאקסמאן דבר'

 ברוקלין - ע"חדור
 יעקב ב"ר שבתי ר' אביו לז"נ נשןיק ליב חיםר'



 8רוקלין - קליין יפאל ב"י גרשוןי'
 מנחפ אברחם י' אביו לז"נ פינפאן יחודח בניפיןי'

 8רוקלין - שפייחו י' בת שיח אפויז"נ
 8רוקלין - וטשפחתו טינעי אלקנהי'

 לייקהאוד - גשלדשפיין בצלאל י' תריב ת"חחיש-ט
 באפ*שן - וכמטניות תחליםחביח
 8רוקלין - פטיי* 2פע אחים אחבתביחפ"ר

6 - - - 44י יש- - - 6  

 ולברכה: לפובה אלו הםוזכורים

 ומש- )מזאמששפץ( בריינדיל ויעיתו קאםנער משהר'
פחתט.

 רהל ובתה בפשה בנה עם קלדגהאשה
 הנה ורעיתו מאיר שלבפה ר' מפלפוסק וואלמאןמשפחת

 )באה"ק(. משפחתםעם
 ומשפחתו. מחרקוב שמריהור'

 ליפפשע. מרת הצנועהיהאשה
 נידהת בארץ נדח בהיותי נפשי פיקוח בעבור השתדלותםעל
 וניזשני אוראלסק קראסני אוראל, הרי בין הקרח במקומותברוסיא
 בכפ"ס. כפלים ישלם ה'פאגיל.

 תורח חובבת העסקנית חצנועה האשה תבורך באהלמנשים
 משףנ פיידדל ר' בת שתחי' בראדםקי רהלמרת

 מיכליע ורעיתו גרעקין אהרן ב"ר יעקב יהדדא ר'הנכבד
 אהין. ר'בת

 ומשפחתה. פרייבאפש יעפעהאשה
 ש*יצער. יעכעהאשה
 גאלדין מיניעהאשה
 אברהמ. ר' בת גינזבוג אביגילהאשה
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וו ןן
 יראח בתורחחטצוחנים נפש~ יקרי לחטדפיפים תודח טביעחנני1

 גנזבורג ש" צבי וה"ר שוטטערמאן שי' מררכיה"ר
 "עזרא" דפוסמנהלי

 נאח וחידור בדחקנות זח פפרי את טתח"י להוציא ששקדועל
 ! חטוב פעלם את ח'יברך

 שיי הלל בן א. וקטננ לידידי להורות בזח חנניכן
 חלשוך סגנע בתיקת חנאטנה עזרתועל
 2 עליו חטובח נפשו ככהטאת השטים מןיבורך

י4שןט


