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ìàøùé øåà
úðùá àðååà÷ì àðìéååî åàåá úìéçúá ì"÷åöæ ø"åîãà áúë øùà íä ,íéðåùàøä íéáúëî äùîç
:àðìéåå øéòá åéáøå÷îå åéãéîìúì ,è"øú
.à
ידידי האהובים אני אתחיל לכתוב.
.øáãì ìéçúà íéáäàðä ééãéãé
את תכלית רצוני אשר אני מציע לפניכם תמיד הוא ïúéì .ãéîú íëéðôì éúòöä øùà éðåöø úîâî úà
ליתן לבבכם על דברי ולהתבונן בהם אם אכן אין
äâäé úîà íà ,äðéá íá ïðåáúäìå íäéìò íëááì
אמת בדברי.
ברגע אחד היו נכנסים מוסרי באזניכם ,וזמן מועט .àéëéç
לאחר מכן הדברים נעלמו כלא היו .כאילו באוזן è÷ èòî ãåòå ,íëéðæàá éøáã ñðëð äéä áòâø èòîë
אחת נכנסו ובאוזן אחרת הלכו!
אין דרך אחרת להסביר תופעה זו אלא בהרגל !åëìä úøçà ïæåàáå åàá úçà ïæåàá ,âäððéàå
בשימוש בתכונה השלילית שלא להתבונן בענינים íéðéðòá áì úúì àìù ìâøåîä ïåøñçä íà éë úàæ ïéà
הנוגעים ביראה ומוסר .ותחת זאת מתנהגים øçà íäá âäðúäì íà éë ,øñåîå äàøéá íéòâåðä
בנושאים האלו כפי שהלב חושק ,כמעשה
.äîäáä äùòîë ,ïåöøä úééèð éôì úéùôçä äåàúä
הבהמה.
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הענינים הגשמיים .כמה יתבונן הסוחר בסחורתו
טרם יסגור עסקה ,אם לעשותו או לא .גם יחשוב øçåñä .íééîùâä íéðéðòä ìëá úåððåáúäå ïåéò
בינו לבין עצמו ,וגם יתייעץ עם חביריו הנאמנים÷ñòä òöáé íøè ùîúùé úåððåáúä äîë ,åúìåëøîá .
יחקור על הפרטים לבקש אם יש נקודת תורפה .עד åéòéø íò õòééúéå åùôðá áåùçé .ìåãçì åà úåùòì íà
אשר יתברר לו הדבר עד כמה שידו מגעת.
וכן הדבר מצוי בלימוד התורה הקדושה ,כל אחד ãò .úåòèä íå÷î ù÷áé .íéèøôä ìò øåúé .åì íéðîàðä
לפי ערכו יעיין ויתבונן בה לגלות את מעמקיה.åçë éôì øåàì øáãä àéöåé ,
ולחדש חידושים ולתרץ קושיות ,ולא יסתפק ïééòé .åëøò éôì ãçà ìë äùåã÷ä äøåúä ãåîéìá ïë
בסקירה שטחית בעלמא לפני שמוציא מסקנה
÷øôìå íéùåãéç ùãçìå .äéðåîèî úåìâì äá ïðåáúéå
אליבא דהלכתא.
èìçä øáãä èéìçäì .úçà äøé÷ñá âìãé àì .úåéåä
:ä÷åñô
אמנם לא כן הדבר בדרכי המוסר ,אשר ההתבוננות ùåôéçä äá úåððåáúää øùà .øñåîä éëøãá ïë àì
בה עניינה החיפוש בכל דרכי אדם ומעשיו,
וההישמרות מנטיית הרצון ]אחר הערב לו[ .ïåöøä úéèðî øîùäì .íãàä äùòîå éëøã ìëá
ומהיצר המפריע ומונע כל דבר טוב ,הרי המה éçøëää .äìåòîå áåè øáã ìë òðåîå òéøôîä øöéäîå
הדברים ההכרחיים לשם השגת היראה .וממילא äâäðääå øñåîä íå÷ú àìå .äàøéä úâùäì áéåçîå
בעל כרחך שלימוד המוסר וההנהגות הטובות לא
ייקבעו בלא תחבולות גדולות ,כדי לכפות את כלי ãò .äæì çåîä éìë øåñàì .úåìåãâ úåìåáçú àìá äáåè
המוח לעמול אף בדברים אלו .עד שיעשה הדבר íéøáàì úåîåöòúå æåò úúì .áìá ÷æç íùåø äùòéù
רושם חזק בלב ,לתת עוז ותעצומות לאברים åäåøöòé ìá .äìåòîä ïéðòä ìòåôì àéöåäì .íéðåöéçä
החיצונים ,להוציא לפועל את הענין ,כך שהתאוות
הגופניות הפחותות לא יעצרוהו ,וכן הקנאה .íééåæáä ãåáëäå äàð÷ä .äúåçôä úåéðôåâä úåàú
והכבוד הבזויים ,ובכל האמור רבה מאוד עצלות éäú äñîòîì .äæá äáø íãàä úåìöò äæ ìëáå׳ íà åì
האדם .עד כדי כך שאפילו אם יפנה לכך זמן מועט
יהיה לו הדבר למעמסה ,עד אשר יחשב לו הדבר ïîæä ìåèéáì íâ øùà ãò .äæì øö÷ ïîæ åîöò úà äðôé
:1åì áùçé
כביטול הזמן.
עלינו
לפרוץ
עומדת
:
לעשות
עלינו
עתה מה
äåàúä .áøàî øöéä .äðåëð äîçìîä .úåùòì äî äúò
המלחמה ,היצר אורב לנו ,התאוה מחוסרת רסן,
המדות סוערות ,כלי המלחמה אַ ִין .איך יתכן ליצור äùòéä .ïéà äîçìîä éìë .úåùâøî úåãîä .úèèåùî
כלי מוכן לפעולה אם הפועל אינו רוצה לעשות äå÷ú ïéà ïë .äæì äöøð ìòåô éúìá åäùòîì éìë
את אותה הפעולה ,כמו כן אין תקוה להנצל .äîçìîä éìëá ÷éæçð íà éúìá .úåî éù÷åîî ìöðäì
 1כמעט אין חכמה בעולם המלווה בכה הרבה טעויות כחכמת המוסר .ויש טעם לזה ,עמוק בלב
מקננת הנטיה להשאיר את עניני מוסר בלתי ברורים ,כי אם עומדים על אמיתת דבר מוסר
בבירור ,זה מחייב אותנו לשנות את עצמנו )עלי שור ח"ב קנז(.
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ממוקשי מות ,אם לא שנתפוס בחזקה בכלי :øñåîäå äàøéä éðéðò
המלחמה להשתמש בהם] ,הרי הם[ עניני היראה
והמוסר.
לכן אמרתי דבר אחד שתעשו ויהיה לכם טובùéàä - íëì áåèå åùòú äë éúøáã úçà úàæìå :
]משל[ לאדם הטרוד ,אשר בכל אשר יפנה הוא
נכשל ,עסקיו נסוגים ,כחו ושכלו נבוכים ונתונים íéëìåä åé÷ñò .òéùøé äðôé øùà ìëá ãøèåîä
במאסרי הדאגה והבלבול ,המכלה את כל הכח ÷äâàãä éøñàîá íéðåúð íéëåáð åìëùå åçë .úéðøåã
האנושי .ואם היה יתקרב אליו איש לאמר לוéäå .éùåðàä çë ìë úà äìëîä .ìåáìáäå ,׳ áø÷é éë
"הלא ראיתי לך פתח תקוה! אם תעשה את הדבר
הזה ,הרי שעל פי הסברא תוכל להרויח אלף úà äùòú íà .øåà êì éúéæç àìä øîàì ùéà åéìà
אלפים דינרי זהב ,והענין לא יפריע הרבה óìà çéåøäì ìëåú .äðåëðä äøòùää éôì äæä øáãä
מהרגליך ועסקיך ,ולא תצטרך לבלות זמן רב על äáøä ïéðòä êåãéøèé àì .áäæ éøðéã íéôìà
זה" הרי שפשוט שתתן לבך לזה ברוב עוז
ותעצומות .תעורר את כל כחות התבונה עד אשר äáøä ïîæ úåìáì êøèöú àìå .êé÷ñòå êéúåëåìäúî
ישרש הדבר בלבו כדבר קבוע ,לייחד מעט זמן .úåîåöòúå æåò áåøá äæì ïåáð áì ïúé éàãåá - äæ ìò
לזה בהתבוננות גדולה ,וכן יחפש לעצמו חברים
אשר הינם אחים לו לדעה אשר יעזרו לו בדבר זהåááìá øáãä ùøùé øùà ãò ÷éöé äðåáúä úåçë ìë ,
ולא יחוש לכך שיתכן כי יצטרך לסבול מעט úåððåáúäá äæì ïîæ èòî ùéøôäì .íéå÷îå ïåëð øáã
ביטול הכבוד ]וכן יצטרך להיאזר בסבלנות.
.äæì åúåà åøæòé øùà åááìë íéòéø åì ù÷áì .äáçø
:úåðìáñäå ãåáëä ìåèéá èòî ìò ùåçé àì
כן אנחנו היום בצער ,מחמת עונותינו ועל כן איש .ùôð éåðéòá åðçðà íéðåòî .íåéä äìà åðçðà ïë
איש לפי ערכו מאד רחוקים מהתכלית אשר בגללה
נבראנו בעולם הגשמי הזה ]אשר הוא כדי[ להכין ÷çøä -åëøò éôì ùéà ùéà åðùàø åøáò åðéúåðåò
לנו את חלקינו בעולם הבא .ועתה ראינו אור בהיר úéìëúäîå .àøáð äæì øùà æëøîäî ãåîòð ãåàî
מתנוצץ בכדי לזכות את הרבים ,על מנת לחזק äúòå .åúéøçàì åì ïéëäì äæìä éîùâä íìåòì àá øùà
ידים רפות בלימוד המוסרי] .עליהם[ לתת עצה
כיצד לנהוג ]לרומם את מעלת לימוד ולומדי íéãé ÷æçì .íéáøä úà úåëæì õöåðúî øéäá øåà åðéàø
המוסר בעיני ההמון[ ,עד אשר יהיה ניתן úåùòì äìåáçúå äöò úúì .éøñåîä ãåîéìá úåôø
להתגאות ,לאמר ולהתפאר ,הראיתם איש זה ,כמה ïéðòá úôçøîä äåàâä èåìùé øùà ãò .äæá ïåëð âäðî
ידו תקיפה בחכמת היראה והמוסר! ומתוך שלא
לשמה יבא לשמה ,אם יצליח ד׳ את דרכינו .אין åãé äîë .äæìä ùéàä íúéàøä øàôúäìå øîàì .åæìä
ערוך לתועלת שיכולה לצאת מזה ,כמה גדול יהיה àìù êåúî øùà .øñåîäå äàøéä úîëçá äôé÷ú
ערכו .ועל ידי כך ניבנה גם אנחנו בשיעור כל
שהוא ]במדריגתנו ביראה[ כל אחד כפי הראוי לוã çéìöé íà .(á"ò ð íéçñô) äîùì àáé äîùì .׳ úà
äðáð úàæáå .åëøò ìãâé äîë ãìåðäì êåøò ïéà .åðéëøã
:- ãìëàð äáøä íàå èòî íàå .äî åðçðà íâ
לכן תקבעו זמן בשבת קדש להתאסף יחד בשעה ãçé óñàúäì .ùã÷ úáùá ãòåî úò åòá÷ú úàæì
מיוחדת להתבונן איך למשוך את בעלי האיכות,
הרי הם גדולי העיר ]ללימוד המוסר[ ,אשר .úåëéàä êéùîäì êéà äðéá ïðåáúäì .ãçåéî äòùá
אחריהם רבים ירוצו ללימוד המוסרי .תדברו .éøñåîä ãåîéìì åöåøé äáøä íäéøçà øùà øéòä éìåãâ
דברים בנחת ובישוב הדעת ,ללא שחוק וליצנות÷åçù àìá úòãä áåùéáå úçðá íéøáã åøáãú ,
תעריכו מעלות האיש וחסרונו ]דהיינו הגדול
שאתם רוצים להשפיע עליו[ ,ובמה אפשר לתת לו øñåé äîáå .åðåøñçå ùéàä úåìòî åëéøòú .ìåúéäå
מוסר ובמה צריכים לקרבו .אל תצאו לקרב את .úçà äøé÷ñá øáãä åèéìçú ìà .äæì øñàé äîáå
הכל בצורה גורפת ובשיטה אחת לכל ,אלא תחלקו ãáåë éìáå ïîæ èòîá íëìåëì äãåáòä úà å÷ìçú
את העבודה לכולכם במעט זמן ובפעולות קלות,
וקובץ על יד ירבה .אכן בדעת שקיטה בישוב נבון äáøé ãé ìò õáå÷å .äãåáòäהäèé÷ù úòãá ïëà .
ונכון ,איש את רעהו יחזק ,ויחליש את השטות úåèù úàå .å÷æçé åäòø úà ùéà .ïåëðå ïåáð áåùéá
שבלבו ,ויבטל את עצלות ההרגל שלו ,בדרך ארץ
ובנחת לשמור כל אחד את כבוד חבירו ,בנחת õøà êøãá .ìèáé åìéâøä úåìöò úà .äôøé åááì
ובסבלנות .לילך אחר רבים בלא עקשות ומחלוקת.úåðìáñáå úçðá .åøéáç ãåáë ãçà ìë øåîùì úçðáå ,
ובכך ]על ידי ההשפעה ברבים[ יכונן המוסר ïðåëé äæáå .ú÷åìçîå úåù÷ò àìá íéáø øçà êìéì
בנפשיכם על נכון כרצונכם.
:íëéùôðë ïåëð ìò íëéùôðá øñåîä
.á
אחי ורעי ,נתגלה לי לפני זמן רב ,כי האיש כאשר äðåòîä ùéàä éë ,éúéìéâ äúåà íéðôìî ïä ,éòøå éçà
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הוא בצער ודכאון בהבלי העולם הזה ,שפרנסתו
דחוקה עמלו מרובה ,ואינו מוצא נחת רוח בכל
עניניו ,כאשר יתעורר כי יש איזה דרך נכון לפניו,
אשר התקוה רבה כי טמונה בו האפשרות לינצל בו
ולבטל את שברון הרוח ,הרי שפשוט כי לא ינוח
ולא ישקוט ,עד אשר יעשה מחשבת לבו בנחישות
מבלי להרפות ,וכי מיהו הטיפש שיגשש באפלה,
וכאשר יתנוצץ לפניו האור לא יזדרז להתקרב
אליו.
כמותו כן אנחנו היום בהתעסקותינו בהכשרת
חלקינו לעולם הבא ,לינצל מדינה של גיהנם,
מרעיונות של הבל ומבושת פנים בעולם הבא.
מתענים אנחנו בתאוות דמיוניות שאין בהם ממש,
הכבוד המוציא את האדם מן העולם עוטף אותנו,
ואנחנו נמשכים אחריו ואחריו נרדוף ,הוא מבלבל
את מחינו ומכלה כוחינו בעמלינו לספק את
מאוויו ,הוא מבטל אותנו מן התורה אשר היא
חיינו ואורך ימינו ,גם בעולם הזה וגם בעולם
הבא ,הוא גונב מאתנו את המצות וכל מדה
חשובה ,הוא מנהל אותנו לתכלית של עשיית
עוונות ופשעים אשר מגיעים עד השמים ]ברוב
חומרתם[ .לאן נברח לקבל עזרה ואל מי אפשר
לפנות ,אם לא אל לימוד המוסר המייסר את האדם
לזכור את סופו שלא לעד יחיה בעולם השפל הזה,
וכי אנחנו רק גרים בחיינו אלה] ,וכן להזכיר
לעצמינו[ לעסוק בעבודתינו המוטלת עלינו ,למען
ישולם שכרינו במקומינו האמיתי .עתה ,איזה
כבוד אפשר כבר לקבל בעולם הזר הזה ,אשר הוא
כצל עובר ולא נראנו עוד -
אלה הם מקצת ממעלות דרכי המוסר ,הוא עצמו
אור בהיר ,ואילו אנחנו כמגששים באפלה אחרי
רצונותינו הגופניים השפלים והנבזים .איך לא נזרז
עצמינו להתקרב אל היסוד הזה ,לעשות לו יסודות
נאמנים כדי שלא יפול ,שלא יקרה לו מקרה רע
ח"ו ,שעל ידיו יושבת זה הרעיון הנשגב ,לכך נכון
מאוד יהיה לחזקו במסמרים תקועים היטב ,לקבוע
עתים מסודרים לכך בכל יום בין מנחה למעריב,
וכל א' יחזק את רעהו ויזרזו לעשות תחבולות
שתעמוד הקביעות לכך בחזקה בלי חיסור של
אפילו יום אחד ואם איש אחד מהחבורה יחסר
פעם או אולי יפריע לכך ח"ו ,אזי הדבר הנכון
לעשותו יהיה לפקח על זה הדבר ,לבקש עצה
ותחבולה ,לסבול את טפשותו ]של המפריע[
ולפתות לבו בדברים רכים ,כל א' לפי דרכו
ושכלו ,ובזאת י ָוסד המוסר ביתד נאמן.
להתרגל בחכמה הזו ,אשר דרכיה נחלקת לב׳:
הראשון ,להלהיב את הנפשות לטהר את המחשבה
בלימודים הנשגבים הללו ,ללמוד בפה מתלהב,
במחשבה ברורה ,בתיאור מפורט בהרחבה ,ולקרב

åìîò ä÷åçã åúñðøô ,äæìä ìáúä éìáäá äëåãîäå
øøåòúé øùàë ,åéðéðò ìëá çåø úøå÷ àöåî åðéà ,äáø
éë äáø äå÷úä øùà ,åéðôì ïåëð êøã äæéà åáø÷á
øùà çåø ïåéòøäî äæá èé÷ùäì ,åéðôì àöåî íå÷î
íé÷é øùà ãò ,èå÷ùé àìå çåðé àì éàãåá -åéìò
éúô àåä éî éë - èåîé ìá ïîàð ãúé åááì úåîéæî
àìå ,øéäá øåà õöåðúé åéðôìå ,êìäé íéëùçá øùà
:åéìà áø÷úäì åäéùòî ùéçé
ïéëäì ,åðéúåùôð é÷ñò úåëåìäúá ,íåéä äìà åðçðà ïë
çåø ïåéòøî äèî ìåàùî øåñì ,åðéúéøçàì äãéö
íéðåòî ,èåîé ìá ãòì éçöðä íìåòá ,íéðô úùåáîå
íãàä úà àéöåîä ãåáëä ,úåîåãîä úååàúá åðçðà
,àöð åéúåá÷òáå êìð åéøçàå ,åðéôôìî íìåòä ïî
ìèáî ,å÷åôéñ éã ïéëäì åðéçåë äìëîå åðéçåî ìáìáî
äæá åðéîé êøåàå åðééç àéä øùà ,äøåúä ïî åðúåà
åðìäðé ,äø÷é äãî ìëå úåöîä åðîî ÷ùåò ,àááå
äøæòì ñåðð äðà ,åòéâé íéîùì øùà íéòùôå úåðåòì
úøñééîä ,éøñåîä ãåîéì ìà àì íà ,äðôð éî ìàå
éçé ãòì àì éë ,åúéøçà øåëæì íãàä׳ ìôùä íìåòá
åðéúãåáòá ÷åñòì ,äæìä åðééçá åðçðà íéøâ ÷ø ,äæìä
åðéîå÷îá åðéøëù íìåùé ïòîì ,åðéìò úìèåîä
,äæìä éøëðä íìåòá ìçðð ãåáë äî äúò ,éúéîàä
- ãåò åðøåùé àìå øåáòé ìöë øùà
ç
åðçðàå ,àåä øéäá øåà ,øñåîä éëøã æúåö÷ äìà ïä
íéìôùä íéðôåâä åðéðåöø éøçà êìäð íéëùçá
ãåñéì ìà áø÷úäì åðéùòî ùéçð àì êéà ,íéæáðäå
øåáòé ìáì ,èåîé ìá úåðîàð úåãåñé åì úåùòì ,äæìä
,äæìä áâùðä ïåéòøä úéáùäì ,å"ç äòø äø÷î åéìò
,íéòåèð íéøåîñîá å÷æçì øáãä ïåëð ãàî úàæì
,áéøòîì äçðî ïéá ìëá äæì íéøåãñ íéúò òåá÷ì
úåéäì ,úåìåáçú úåùòì æøæéå ÷æçé åäòø úà ùéàå
éäé éìåà åà ùéà ã÷ôé íàå ,øñçé ìá äæì ïåëð ãòåîä׳
ù÷áì ,øáãä äæ ìò ç÷ôì ïåëðäî æà ,å"ç äæì ïèùì
íéøáãá åááì úåúôìå åúåìëñ ìåáñì ,äìåáçúå äöò
ãúéá éøñåîä ãñåÈé úàæáå ,åìëùå åëøã éôì à"ë ,íéëø
:ïîàð
áì åãøôé 'éëøã øùà ,åæìä äîëçá ìéâøäì׳ ,íéùàø
àä׳ íéãåîéìá ,ïåéòøä êåëéæá úåùôðä áéäìäì
,ïåëð ïåéòøá ,2íé÷ìåã íéúôùá ãåîìì ,åììä íéáâùðä

 2עי' לקמן הערה  ,331והוא לשון הפסוק במשלי )כו כג( ,ועיי"ש בגר"א שזה לשון של חמימות.
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áúëîä øéàî – ìàøùé øåà
את הדבר עד אשר יתלהב הלב אם מעט אם
הרבה ,ויוכל לתת כח לאברים לפעול ,להוציא
לאור כל מעשה הטוב בשבילו ,אם ברצון הלב ,או
בכפיה.
והשני הוא חכמת העולם ,לראות את הנולד ,לפקח
מראש טרם יבואו נסיונות ,להכין עצה איך לנהל
את עצמו ואת אחרים ,וכן איך להקטין את
המעשה באופן שיוקל הנסיון ,עד אשר תגדל
היראה יותר מהתאוה .וזה כל האדם להגביר
היראה ולהחליש את התאוה על ידי לימודי מוסר
וחכמת בני האדם "חכמת העולם" .לכן מה נהדר
הוא ,אם יהיה לנו נושא מסויים על מה יסוב זה
הלימוד וההרגל במוסר ובחכמה ,כדי לקרב את
לבבות הציבור ללימוד המוסר ,במוסר יתחיל
הדבר ,ועל ידי סבלנות יתחזק ,ועל ידי "חכמת
העולם" יעשה פרי ]להשפיע על הלבבות
להשתנות[.
ובזאת ,אם נהיה חזקים שלא לקפוץ לכעוס על
חברינו ,למה לבו סתום מלהבין מה טיבו של
הלימוד הזה ,באמרינו הלא גם בנו הטפשות
גוברת בענינים רבים ,בזאת נחקוק בלבינו ונרגיל
את עצמינו במדת הסבלנות ובשפלות הרוח ,שלא
נתגאה על אחרים.
עמקות הרעיון הוא להכין עצה ותחבולה ,איך
להוכיחו בדברים שניכרת אמיתתם על מנת לקרבו
אל אבינו שבשמים ,ובכך להוסיף כח לעצמינו,
להתעורר לייסר את עצמינו בענינים רבים ,לקרב
את נפשותינו אל העבודה אשר בשבילה נבראנו,
כדי להטיב לנו.
וביותר ]יועיל הדבר[ כאשר נפרט את עסק
המלאכה הזו לפי סוגי האנשים ,להיות כל אחד
שולט בענין שמסוגל לו ]בתוכחות למתרפים[ .זה
ייסרהו בדברי הגיון ,וזה יקרבהו בפנים מאירות,
זה יחזקהו בהתלהבות לבבו הטהור ,וזה ימשוך
אותו בתחבולותיו המתאימים ובחכמה הנדרשת
לשם כך .כמה חיוני הוא ההרגל הזה ,להעמיד כל
לימוד וכל מדה נכונה לבל ימוט ,בכדי למנוע
מראש את הנסיונות הרבים הבאים על האדם ,עניני
פיקוח נפש וכדומה ,אשר בפתע פתאום ירשיע
האדם מאד באין מקום לחזור לעצמו ח"ו.
אכן ,אם נרגיל את עצמינו שיהיו ענינינו נפעלים

úåðåéîãá äáø÷ìå ,3øáã ìë áéçøäì áçø øåéöá
÷,äáøä íà èòî íà áìä áäìúé øùà ãò ,íéáåø
ìë àéöåäì ,íéøáàä ïéëäì äçë úú ìëåú øùà
:- ä÷æçá åà ,ïåöøá íà ,åäðòîì áåèä äùòî
,úåãìåðä úà äàåø úåéäì ,íìåòä úîëç àéä éðùäå
äöò ïéëäì ,äòøä éîé åàåáé íøè ùàøî ç÷ôì
øáãä ïéè÷äìå ,íéøçàå åîöò ìäðì êéà ,äìåáçúå
ìë äæå ,äåàúäî äàøéä ìãâú øùà ãò ,4ïåéñðä ì÷äì
éøñåîá äåàúä ùéìçäìå äàøéä øéáâäì íãàä
éäé íà ,àåä øãäð äî úàæì ,äîëçå׳ äî ìò àùåð åðì
äæìä àùåð ,äîëçáå éøñåîá ìâøääå ãåîéìä áåñé
,ãñåé éøñåîá ,éøñåîä ãåîéìì úåááìä áø÷ì
-:çøô ìãâéå õéö õéöé äîëçáå ,÷æåçé úåðìáñáå
éäð íà úàæáå׳ ìò ñåòëì õåô÷ð ìáì ,ìéç éùðàì
ãåîéìä ìù åáéè äî ïéáäìî åááì íåèà òåãî ,åðéòéø
íéðéðòá úåøáåâ úåìëñä åðá íâ àìä åðéøîàá ,äæìä
úãîá åðéîöò ìéâøð åðéáìá ä÷çð úàæá ,íéáø
ìò åðéîöò äéáâð àìù ,çåøä úåìôùáå úåðìáñä
:íéøçà
åøñééì êéà ,äìåáçúå äöò ïéëäì ïåéòøä úå÷îò
óéñåú ,íéîùáù åðéáà ìà åáø÷ì ,5íéçåëð íéøáãá
íéðéðòá åðéîöò úà øñéì øøåòúäì ,åðéîöòì çë úú
äæì åðàøáð øùà äãåáò ìà åðéúåùôð áø÷ì ,íéáø
:åðì áåèì
ìë úåéäì ,íéøáâì åðéúëàìî øôñð øùàë øúåéáå
,íéãåîéì ïåùìá åäøñéé äæ .ìâåñîä åðéðòá øøåù ãçà
úåáäìúäá åä÷æçé äæ ,úåøéàîä íéðôá åäáø÷é äæå
íé÷ãåöä åéúåìåáçúá åäøñàé äæå ,øåäèä åááì
ìë íé÷äì äæä ìâøää àøåð äî ,äùøãðä äîëçáå
úåùâøúîä úåáø úåðåéñð ÷ìñì äðåëð äãî ìëå ãåîéì
òúôá øùà ,äîåãëå úåùôð çå÷éô éðéðò ,íãàä ìò
.å"ç äîå÷ú ïéàáå øéáëîì íãàä òùøé íåàúô
éãé ìò íéìòôð åðéðéðò úåéäì åðéîöò ìéâøð íà ïëà

תכלית לימוד המוסר הוא התאחדות הידיעה עם האדם ,ולכן צורת הלימוד לכתחילה הוא
באופן שאחרי הלימוד והחזרה נגיע להתפעלות ,והוא הפוך ממי שנכנס בדרך שכלית )עלי שור ח"ב
קסו(.
 3הציור הוא המפתח לאמונה ,ציורים מעוררים ומחזקים את הכח והם המבססים את
המחשבה .לכן כתב הרמב"ם כי האמונה זהו הציור הנכון והאמיתי וכו' ,דבר גדול הוא לצייר
לעצמו כיצד היה נראה יציאת מצרים ,קריעת ים סוף וכו' )עלי שור ח"א קד(.
 4ד"מ ,הלימוד בישיבה ולא ביחידות ,ועוד כאלו דברים המרגילים להתנהגות נאותה מבלי
להתנגש עם התנגדות היצר.
 5משלי ח ט .עי' אבן עזרא שפי' שזה לשון של אמת ,אמנם הגר"א פי' )משלי כד כו( שהוא
מלשון תוכחה.
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áúëîä øéàî – ìàøùé øåà
על ידי אנשים רבים ,כל אחד מהם כפי דרכו
וענינו ,מה נקל יהיה להעמיד כל דבר במעט מאמץ
ובהוצאה קטנה] ,ועל ידי כך[ להחיות נפשות
רבות ,ולקיים עולם מלא.
חכמת העולם בכדי להקל על הנסיון ולהקטין את
הדבר ,עד אשר תתגבר היראה ,צריכה ביאור רחב
עם משלים רבים אשר לא נמצא ענינם בספרי
המוסר] ,אלא[ כל א' צריך לעשות את זה בתבונתו
הפרטית ,אם תשקיע את לבך לזה.
בלב ונפש ,אם ירצה ה' עוד נדבר מזה.
ידידי! הנה אני חשבתי לדבר ברור ,כי דברַ י
הראשונים ]מכתבי הקודמים[ יספיקו כדי לעורר
את לבבכם אל חיזוק הזה ,הרי הוא לימוד המוסר,
אשר לא ככל הלימודים הוא לימוד זה של המוסר.
אין לך לימוד אשר יקיף חיובו על כל הנפשות.
הנשים פטורות מתלמוד תורה ,קשי יום וחסרי
דעת מרוב מצוקות רעות ח"ו יש מקום הרבה
לפוטרם ,איש איש לפי ענינו ימצא מקום ליפטר
מחיובם ,כל א' וסיבתו הוא .אמנם ככל אשר
יעשיר האדם ,כן יגדל חיובו בלימוד התורה.
לא כן הלימוד הזה ,הוא חיוב המקיף את כל
הנפשות ,אף אחד אינו יוצא מזה הכלל ,כי
המלחמה פרושה על כל בני האדם ,הרי היא
מלחמת היצר ותחבולותיו .תאוות האדם ושקריו,
אשר המה יתפשוהו ברשתם באופן שלא תהיה
לאדם דרך לחזור לצדקותו ח"ו ,אשר תוך זמן קצר
יפשע האדם פעמים רבות ללא שום מעצור,
להוציא לפועל כל מעשה רע ונתעב בפרהסיא.
אוי! מה נעשה ליום הדין ,כי ידון ה׳ את המשפט
על כל החיים ,מעשה האדם ותחבולותיו ,איך
נתחזק בכח ,ללהתגבר במלחמה החזקה הזו ,אם
לא על ידי הלימוד הזה ,לימוד המוסר ,לזכך את
המחשבה מעט ,להלהיב את הלב במקצת ,ולשים
לב לאחריתנו ,כדי להיות לנו לאור מאיר ,אשר
האברים החיצוניים ילכו לאורם ,ובגבורתם יעשו
מלחמתם למען האמת והצדק ,כי זהו כל פרי
רצונינו ,רק על האברים החיצוניים לשומרם מכל
פגם ,הן במדות והן בקיום המצוות ,אשר לא יהיו
תחת שליטה כי אם על ידי יד חזקה והרגל רב.

אבל מי ישתלט ]על האיברים[ ,מי יכבוש אותם,
מי יזרזם לכל טוב ומועיל אם לא לימוד המוסר,
לשבור את הלב ולטהרה מעט מזוהמתה ,לעורר
את הדעה הנכוהנ למלחמה הזו ,הרי היא כבישת
האברים בחזקה ,ההישמרות מכל נגע וחולי רע.
ומפני כן כל אשר יצר לאדם מצד נגעי מידותיו
עוד תרבה עליו המלחמה ,וממילא יגדל החיוב
בלימוד זה של המוסר .והן עתה ]התקופה אינה
תקופה של הארת פנים וסייעתא דשמיא[,

øáã ìë íé÷äì ì÷ð äî ,åðéðòå åëøã éôë ùéà ,íéáø
,úåáø úåùôð úåéçäì ,äðè÷ äàöåäáå úèòåî äòéâéá
ïéè÷äìå ïåéñðä ì÷äì íìåòä úîëç ,àìî íìåò íéé÷ìå
áçø øåàéá äëéøö ,äàøéä øáâú øùà ãò ,øáãä
ïë ,øñåîä éøôñá íðéðò àöîð àì ,úåáø úåðåéîãá
,äæì ïåéñð áì åðúú íà ,äðìãé åúðåáúá ùéà ùéà
:äæî øáãð ãåò ù"äéà ð"åìá
.â
íéðåùàøä éøáã éë ,èôùîì éúáùç éëðà äðä !éãéãé
àåä äæìä ãåîéì ÷åæéç ìà íëááì øøåòì éãîì å÷éôñé
éøñåîä ãåîéì íéãåîéìä ìëë àì øùà ,éøñåîä ãåîéì
,úåùôðä ìë ìò åáåéç óé÷é øùà ãåîéì êì ïéà ,äæìä
úòã éøñçå íåé éù÷ ,äøåú ãåîìúî úåøåèô íéùðä
ùéà ùéà ,íøèåôì äáøä íå÷î ùé å"ç úåòø úå÷åöîá
øùà ìë ,äæ éàøë äæ éàø àì ,íáåéçî ììåùé åðéðò éôì
:äáøé ïëå áåéçä ìãâé ïë ,íãàì áéçøé
úçà úåùôðä ìëì ó÷åî áåéç àåä äæìä ãåîéì ïë àì
,íéøáãîä íééçä ìë ìò äùåøô äîçìîä éë ,øãòð àì
íãàä úååàú ,åéúåìåáçúå øöéä úîçìî àéä
'éäé ìáì ,íäéøîëîá åäåãëìé äîä øùà ,6åéúåìéìòå
äáøîì íãàä òùôé èè÷ èòîë øùà ,å"ç äîå÷ú åì
éðéòì áòúðå òø ìòôî ìë àéöåäì ,åçåøì øåöòî ïéàá
ã ãå÷ôé éë ,äãå÷ô íåéì äùòð äî !éåà ,7ùîùä׳
äîá ,åéúåìåáçúå íãàä äùòî ,íééçä ìë ìò èôùîä
,åæìä ä÷æçä äîçìîä ãâð ãåîòì ,úåîåöòúå æåò øæàð
èòî êëæì ,éøñåîä ãåîéì äæìä ãåîéìá àì íà
,åðéáì ìò åðéúéøçà úúìå ,áìä äî áéäìäì ,ïåéòøä
íéðåöéçä íéøáàä øùà ,øéàî øåàì åðì úåéäì ïòîì
úîàä ïòîì íúîçìî åùòé íúøåáâáå ,åëìäé íøåàì
íéøáàä ìò ÷ø ,åðéúîâî éøô ìë äæ éë ,÷ãöäå
ïäå úåãîá ïä ,äìçîå òø òâð ìëî íøîåùì íéðåöéçä
:áø ìâøäáå ä÷æçá íà éë åøñåàé àì øùà ,íéðéãá
,ìéòåîå áåè ìëì íæøæé éî ,íùáëé éî ,íøñàé éî ïëà
èòî äøäèìå áìä øáùì ,éøñåîä ãåîéì àì íà
àéä ,åæìä äîçìîä ìà ïåëðä úòãä øøåòì ,äúîäåæî
,òø éìçå òâð ìëî øîùäì ,ä÷æçá íéøáàä úùéáë
,äîçìîä åéìò äáøú ãåò íãàäì øöé øùà ìë úàæáå
íéîéä äúò ïäå ,äæìä éøñåîä ãåîéìá áåéçä ìãâåéå

 6עי' לעיל מכתב א' שכתב רבינו חילוק בין ההתגברות על התאוה לבין סתם מלחמת היצר.
 7היינו משום שטבע האדם הוא שבעד דבר קטן ופגיעה קלה במדותיו מסוגל הוא להגיע עד
לידי רשעות היותר גדולה שיכולה להיות )אור יחזקאל פו(.
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והמלחמה מתגברת ]יותר ויותר[ ,וממילא גדל :áåéçä äìãâ ïë ,úøáâúî äîçìîä ,íéáåè àì
החיוב ]יותר ויותר[.
והנה כאשר הגיעה אלי השמועה כי אתם מתרפים úàæì ,äæá éíéôøð íúà íéôøð ,éðæà äç÷ì øùàë äðäå
בדבר זה ,לזאת אמרתי הלא חכמת המוסר אינה
אלא הרחבת הדברים הפשוטים והנגלים ,וממילא íéøáãä úáçøä ÷ø àéä ,øñåîä úîëç àìä éúøîà
נראה כי אין טוב אלא להרחיב את הדבור קצת äî áéçøäì ÷ø áåè ïéà úàæå ,8íéìâðäå íéèåùôä
בענין המכתב הראשון ששלחתי אליכם.
:ïåùàøä áúëîä ïéðòá øåáãä
כאשר נשקיף על רצונותינו ,הרי שהגדולה שבהם àéä ìë ìò äìåòä ,9åðéåàîå åðéðåöø ìò óé÷ùð øùàë
היא תאות החיים המדומים הללו ]של העולם
הזה[ .הרצון הזה תקוע בעומק לבבינו ]כ[יתד ÷îåòá òå÷ú äæìä ïåöøä ,äæìä íéîåãîä íééçä úåàú
חזק ,ואנחנו מוכנים לתת את כל אשר לנו בעד ïîàð ãúé åðéááìיאãòá ïúéð ïúð åðì øùà ìëå ,10
חיינו אלה] .אמנם[ אנחנו מסופקים מתי נמותåðéúéøçà úò òãð àì åðçðà íé÷ôåñî ,áéåðùôð ,יגïéà ,
ובדבר זה אין לנו אפשרות להשען כי אם על
אבינו שבשמים הרוצה להחיותינו כדי שנעבוד äöåøä ,íéîùáù åðéáà ìò àìà äæá ïòùäì åðì
11
אותו באמת ובנאמנות ,או כדי לקבל את שכרינו íàå ,äðåîàáå úîàá åúåà ãåáòð ïòîì åðéúåéçì
בעולם ההבל הזה ,אם לא מצאנו חן בעיניו.
ïç åðàöî àì íà ,äæìä éìáää íìåòá åðéøëù ìåáé÷ì
אנו
כי
ועתה אם נעיין במצבינו ,הרי שנמצא
רחוקים מאוד ממרכז החיים ,עבודתינו איננה לשם .12åéðéòá
שמים ,ברוב העתים אנחנו הולכים בחשך בכוונה æëøîî ãåàî åðçðà íé÷åçø åðéáöî ùôçð íà äúòå
למלאות את בטננו ,להרוות את תאוותינו השפלים
והנבזים ,ולא עוד אלא אנו מלאים בחטאיםäì àì åðéúãåáò ,íééçä ,׳ äëéùçá íéúòä áåø ,àéä
מצוותינו המועטות חסירות השלמות ביותר ,וכל íéìôùä åðéúååàú úååøì ,åððèá úåàìîì ,13êìäð
זה נעשה בלי התבוננות וידיעה מהו הדרך הנכון ,ùàø äìòîì íéòùôå íéàèçá äæì óñåðå ,14íéæáðäå
והישר.
éìá ,15ìáð éøáùë äîä íéøåáù åð÷ãöð øùà èòîä
:16øùéäå ïåëðä êøã úòã éìáå úåàø

 8עי' הקד' מס"י :החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו ,אלא להזכירם
את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול .כי לא תמצא ברוב דברי ,אלא דברים שרוב בני
האדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל ,אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה
לכל ,כך ההעלם מהם מצוי מאד והשכחה רבה.
 9עיין במצודת ציון על תהלים )קמ ט( ש"מאויי" הוא לשון של תאוה וחשק.
 10רצון ותאות החיים המדומים תקוע עמוק בלבבנו ,ואף שעובד לשם עולם הבא מ"מ התאוה
התקועה בנקדות הבל אינה אלא תאות חיים מדומים ועבודה קשה מאד חייב אדם להתיגע כדי
לעקור מלבבו יתד זה ורק ע"י הגברת כוחות מנוגדים לכך יעקר את התאוה הזה )אור יחזקאל
אלול עמ' רע(.
 11או )עלי שור ח"ב תרעט(.
 12אפשר והאדם אוכל פרי מעשיו מעשי המצוות אשר עשה בחייו על ידי הנאות העולם הזה
שלקח במשך ימי חייו ,שכן אם לא מצאנו חן בעיניו ,עבודתינו לא לה' היא ,אלא למלאות בטנינו
אוכלים אנו פרי עמלינו בחיינו )אור יחזקאל אלול ח(.
 13גם מה שאנו עושים במשך היום הכל בחושך רוחני )שפתי חיים מועדים ח"א שכו(.
 14כל מעשינו על פי יצר הרע שלו )שפתי חיים מועדים ח"א שכו(.
 15עי' לשון רד"ק על ישעיה )ל יד( ,ז"ל :יהיה זה השבר כמו שישבור כלי היוצר בלי חמלה שאין
בדעתו להשאיר ממנה ]מאומה[.
נוקבת הגדרת הגרי"ס את מצבנו ,שרחקנו ממרכז החיים הרוחניים וכל מאויינו ושאיפתינו הם
רק תאוות גשמיות ולכן איבדנו את כל ההרגשים הרוחניים .ולכן אף הדברים הברורים היודעים
לכל אינם תופשים את לבבנו ומחובתנו להשריש מחדש את היסודות ואת ההרגשה ברצון החיים
הרוחניים כי מבלעדי השרשה המחודשת אין לנו הרגש כלל )אור יחזקאל אלול רנט(.
 16הסיבה לכך כי אין מחשבה והתבוננות כיצד יש לקיים את המצוות והתורה והתפילה )שפתי
חיים מועדים ח"א שכו(.
זה אף לאנשים צדיקים וישרים שיתכן שאף מעשים טובים נובעים מכח תאות החיים
המדומים ורק כאשר יחוש נשיאות עול וקבלת מלכות שמים יוכל לדחות את התאוות הללו,
והדרך לכך היא הגברת יראת שמים )אור יחזקאל אלול רעא(.
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ולכן אין ה' ית' מוצא נחת מחיינו ,כי הכל הולך
אחר הרוב ,ואם נקבל שכר על מעט מצוותינו ,יש
בזה הרבה בזיון ,מי יודע מעמדינו ב]ענין[ זה,
אולי נמצאו עוונותינו רבים מצדקותינו,
חסרונותינו בתאוות לדברים שאנו מדמים כי המה
חסרים לנו נובעות רק מהרגשת החשק של כח
רצונינו ,ואפילו אם נתבונן באלה שיש להם עולם
הזה הרבה פחות מאתנו ,מי יודע אם לא קבלנו
כבר יותר מדאי על כל צדקותינו ,וכל חיותינו הוא
בזכות רחמי שמים בלבד ,ובנס אנחנו עומדים,
ואולי לא כל יום קורה נס? ולכן ,אם נעמיק בדבר
הרבה בהתבוננות רבה ,דבר זה שבכל רגע מי
שאינו לומד ]תורה[ חייב מיתה ,וממילא אין לך
שעה שאין המות עומד ח"ו לנגד עינינו ,במה
נמצא תרופה לתאוותינו זו הרי היא תאוות החיים
הבוערת בקרבנו כאש בכדי לעורר רחמי שמים,
אם לא שנמסור את עצמינו לצבור אם מעט ואם
הרבה ,ואל כביר לא ימאס ובצלם נחיה ,ובזכותם
נעמוד לאורך ימים.

ומה נעשה ,הרי אנחנו עניים ,אין מקור כסף כדי
להחזיק את התורה ולומדיה ,ולזאת נחפש דברים
לחזק ידים רפות ,לעוררם בדעת ובתבונה אל
לימוד המוסר ,אשר היא המלמדת את כל הרפואות
לחולי הנפש ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות ככל
האמור בה ,למען תהיה תקוה טובה לאחריתינו ,כי
ככל שנחבר ]את המוסר[ אל החיים יש בטחון
]שיהיו חיים טובים יותר[ ,אם בילך בדרכי המוסר
בכדי להתהפך מרע לטוב ולהוציא יקר מזולל .וה׳
הטוב יחזק את לבבינו אם נהיה ממזכי הרבים
אשר אין חטא בא על ידם.
עתה נתבונן בעין חודרת ,היתכן שאדם ילך ללא
רגלים ,ויסתכל ללא עינים? כן לא תתקיים התורה
והעבודה לאדם החולה בחולי היצר ,אם לא על
ידי לימוד המוסר.

äì àöåî úçð ïéà úàæìå׳ úé׳ êìåä ìëä éë ,åðéúåéçî
ïåéæá éãë ,åðéúå÷ãö èòî øëù ìá÷ì íàå ,17áåøä øçà
äúìò åðéúåðåò éìåà ,äæá åðéãîòî òãåé éî ,ãéóö÷å
úåîåãîä úååàúá åðéúåðåøñç éë ,åðéúå÷ãö éãéî øúåé
,åðéðåöø úöôç úùâøî ÷ø òáåð àåä ,åðì øñçé øùà
,18åðúàî úåúåçô úåâøãî äîë ìò øåçà äáåùð íàå
ìë ìò éàãî øúåé äáøä äìò àì íà òãåé éî
åðçðà ñðáå ,íéîù éîçø àåä åðéúåéç ìëå ,åðéúå÷ãö
úàæìå ,åèàñéð ùçøúî àîåé ìë åàì éìåàå ,19íéãîåò
òâø ìëá øùà ,áø úððåáúäá äáøä øáãá ÷éîòð íà
) áééç àìè÷ óéìé àìã ïàîאבות פ"א מי"ג(êì ïéàå ,
àöîð äîá - åðéðéò ãâðì å"ç ãîåò úåîä ïéàù äòù
úøòåáä ,íééçä úååàú àéä åæìä åðúåàúì äôåøú
àì íà ,íéîù éîçø øøåòì úøòåá ùàë åðáø÷á
øéáë ìàå ,äáøä íàå èòî íà øåáöì åðéîöò øåñîðù
:íéîé êøåàì ãåîòð íúåëæáå ,äéçð íìöáå æèñàîé àì
÷éæçäì ïéà óñëì àöåî ,åðçðà íéìã éë äùòð äîå
íéãé ÷æçì íéøáã ùôçð úàæìå - äéãîåìå äøåúä
,éøñåîä ãåîéìä ìà äðåáúáå úòãá íøøåòì ,úåôø
ãîììå ãåîìì ,ùôðä éìåçì àôøî ìëì äãúåòîä
äå÷ú äéäú ïòîì ,äá øåîàä ìëë úåùòìå øåîùì
ùé íééçä ìà øáåçé øùà ìë éë ,åðéúéøçàì äáåè
àéöåäìå ,áåèì òøî êôäúäì êìäé éøñåîá íà ,ïåçèá
ãå ,(èé åè äéîøé) ììåæî ø÷é׳ íà ,åðéááì ÷æçé áåèä
éäð׳ :20íãé ìò àá àèç ïéà øùà íéáøä éëæîî
?åì ïéà íéìâøå ùéà êìäéä ,úøãåç ïéòá àð äàøð äúò
äøåúä æéïåëé àì ïë ?åì ïéà íéðéòå ùéà óé÷ùéä
àì íà ,øöéä éàåìçúá äìçðä íãàä ìà ,äãåáòäå
:21éøñåîä ãåîéìá

 17עי' אבות )פ"ג מט"ו( הכל צפוי ,והרשות נתונה ,ובטוב העולם נדון .והכל לפי רב המעשה,
וברש"י :לפי רוב מעשיו של אדם הוא נדון אם רוב זכיות זכאי ואם רוב עונות חייב.
 18אם נרד אפילו לרמת חיים הרבה יותר נמוכה מזו שלנו )עלי שור ח"ב תרעט(.
 19מצד עבודתנו איננו ראויים לחיות ,מעט עבודה מול רוב עסק בתאוות אפשרות שניה
שהקב"ה משאיר אותנו בחיים הוא לשלם לנו שכר מצוותינו בעולם הזה אך מי יודע אם לא קבלנו
כבר מטוב עולם הזה הרבה יותר ממה שמגיע לנו ,נדמה לנו שאנו חיים בצמצום אבל זה רק מפני
שיש לנו השגה גדולה מאד בתענוגי החיים ,אלא למה אנו חיים זה נס ורחמי שמים ,ורק אפשר
לחיות בזכות הוא על ידי למסור עצמנו לציבור )עלי שור ח"ב תרעט(.
 20עי' יומא )פז ע"א( כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים כמעט
אין מספיקין בידו לעשות תשובה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו מאי טעמא כדי שלא
יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן שנאמר כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת.
 21בלי הרגש אי אפשר לחשוב ע"ד ענין התשובה כמובן ,כמה רחוק הוא האדם מהכרה
ומידיעת עצמו בלי לימוד המוסר )אור יחזקאל מכתבים עמוד קלד( .ללא לימוד המוסר כמעט אין
מקום לעבודת ה' )אור יחזקאל מדות רפו(.
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עתה נחפשה דרכינו ונחקורה ,חולים אנחנו מכל
צד ופינה ,התאוה והכבוד מקיפים אותנו ,אנו
לקויים מאוד בגזל ועַ וְ לה  ,הגאוה והכעס ,הקנאה
והקפדנות ,הם דרכינו ,הלשון שולטת בנו ואין לה
שום מעצור .מדוע שלא ננוס אל בית הרופאים,
אולי נמצא איזו תרופה למכותינו ,כי מי השוטה
אשר לא יבקש תרופה למחלתו ,אין זאת כי אם
עצת היצר המלומד במלחמותיו .כי איש מלחמה
מנעוריו הוא ,לא יעכבוהו טרדות הבלי הזמן כמו
]שזה מעכב[ אותנו ,וכל מגמותיו אינם אלא למנוע
מאיתנו את כלי מלחמתינו ,הרי הוא לימוד המוסר,
ובזה יקשור אותנו לפניו ואין מושיע.

לזאת נלמד ממנו ונקח לנו את דרכיו למדריך,
להחזיק במוסר ולא נרפה ]ידינו ממנו[ ,לגדלו ]את
הלימוד המוסר[ ולהאדירו להלבישו במלבושי
התאוה המדומה למען ישלוט בו ה"שלא לשמה",
אשר ממנה תבא ה"לשמה" הטהורה ,וכל אשר
יהיה עניינו קשה סימן הוא על כך שאינו דבר רֵ ק
הוא ,והוא אשר יחיה אותנו  ,למען אשר נלמד את
עצמנו לכבוש תאוותינו ,ולאהבת חברנו,
ולהטותם אל דרכי ה׳ ותורתו ,בצדק משפט
ומישרים וכל מדה יקרה ,ובזה נמצא חן ושכל טוב
בעיני אלקים ואנשים.
אתם חברי בבקשה חוסו עלי בזאת ,להודיעני מי
ומי ההולכים בבדרכי השלמות ,ומי המה
המתרפים .ידידם דורש שלום וטובתם.
ידידי! הנני בא למלאות את אשר הבטחתי זה
אתם ַ
מכבר .להרחיב את הדיבור בעניין "חכמת
העולם" ,ענייני מילי דעלמא הנצרכים לחכמת
המוסר .ובלעדיה תכבד העבודה ,שכן לא נודע
אופן התחלתה.
שהרי מחלות הנפש ,הרי הן התאוה והטעות המה
27
נקודות התורפה של העבודה .התאוה והנטיה
הטבעית בוערת על מנת לטהר את השרץ אשר
טומאתו כמו תכריז על עצמה בעת מיתתו של

äøå÷çðå åðéëøã äùôçð äúòיחãö ìëî åðçðà íéìåç ,22
äìåòäå ìæâä ,24åðåëëåñé ãåáëäå äåàúä ,23äðéôå
íä ,úåðãô÷äå äàð÷ä ,ñòëäå äåàâä ,åðåááåñé
ñåðð àì òåãîå ,øåöòî ïéàá åðá èåìùé ïåùìä ,åðéëøã
äôåøúå èéøåæî äæéà àöîð éìåà ,íéàôåøä úéá ìà
áì øñç éúô éî éë ,åðéúëîìכ øåæî ù÷áé àì øùà
ãîåìîä øöéä úöò íà éë úàæ ïéà ,25åúìçîì
åäåøöòé àì ,àåä åéøåòðî äîçìî ùéà éë ,åéúåîçìîá
øéñäì ÷ø àåä åéúåîâî ìëå ,åðåîë ïîæä éìáä éãøè
äæáå ,éøñåîä ãåîéì àåä ,åðéúîçìî éìë åðéðôìî
:òéùåî ïéàå åéðôì åðúåà øåñàé
÷éæçäì ,úôåîì åðì ç÷ð åéëøã úàå ãåîìð åðîî úàæì
åùéáìäì åøéãàäìå åìãâì ,àëóøð àìå øñåîá
àìùä åá èåìùé ïòîì äîåãîä äåàúä éùåáìîá
øùà ìëå ,äôåøöä äîùìä àáé äðîî øùà ,26äîùì
åðéúåéçì áëàåä ÷øÅ øáã àì éë àéä úåà ,åðéðò ãáëé
,åðéúååàú ùåáëì åðîöò ãîìð ïòîì ,âëäæä íåéë
ã éëøã ìà íúåèäì åðéòéø úáäàìå׳ ÷ãöá ,åúøåúå
ìëùå ïç àöîð äæáå ,äø÷é äãî ìëå íéøùîå èôùî
:ãëíéùðàå íé÷ìà éðéòá áåè
íéëìåää éîå éî éðòéãåäì ,úàæá äëàð éðåðç éòø íúà
:íúáåèå ù"åã íãéãé .íéôøðä äîä éîå ,åëíîåúì
.ã
. øáëî éúçèáä úåàìîì àá éððä !éãéãé íúà
äëøöðä àîìòã éìéî íìåòä úîëçá øåáãä áéçøäì
òãåð àì äãåáòä ãáëú äãòìáå .øñåîä úîëçì
.äøçù
éøëåòá äîä úåòèäå äåàúä .ùôðä éàåìçú éë׳.
øùà æëõøùä úà øäèì .ú÷ìåã äéèðäå úøòåá äåàúä
ìò ïåáùçå ïéã úúì èëàåöî úòá .çëàø÷é àîè àîè
28

 22ללא חיפוש וחקירה לא ידע האדם מזאת )אור יחזקאל אולו קכד(.
 23אנו איננו מרגישים בכל זאת הלא ודאי כי בתרדימה אנו שרויים ונתבטלה הרגשינו ולכן
איננו יודעים כלל מצבינו הרוחני )אור יחזקאל אלול קלא(.
 24מלשון סוכה המסככת על הנמצא תחתיה כן התאוה והכבוד מסככים על האדם וכל מטרתו
וחיפושו בעולם להשיג תאוה וכבוד שהיינו העולם הזה )אור יחזקאל מדות נח(.
 25ונוראות הדברים למתבונן שהרי כותב זאת הגרי"ס הצדיק הקדוש והחסיד והטהור וכנראה
מלשונו הטהור שכולל אף את עצמו בכל זאת שהרי כותב חולים אנחנו התאוה והכבוד יסובבנו
וכו' ואם כן מה נענה אנן יתמי דיתמי )אור יחזקאל מדות נח(.
 26עכ"ז צריכים למצאו עצה לעבודה המוסרית שלא תביא לידי גאוה )עלי שור ח"ב קפח(.
 27נראה שהתאוה היא היצר שאומר לעבור על עבירה ,והנטיה היא היצר שאומר שזה לא
עבירה.
 28עי' אגרת ב'.
 29לא בשמים היא – אנו חייבים לפסוק הלכה כפי שכלנו אבל התורה נמסרה רק לשכל
השופט בלי נגיעות איננה כבושה אצלנו שנוכל לעשות בה כפי העולה על השכל המשוחד מנגיעות
9

áúëîä øéàî – ìàøùé øåà
האדם ,בהגיע הזמן לתת דין וחשבון על תוצאות
מעשיו ,לשלם לאיש כדרכו ,וכתמורת מעשיו
יקבל .שכן אע"פ שהתורה מסורה לבני אדם,
לפסוק את ההלכה כפי השכל אנושי ,היא לא
רכושינו הפרטי לעשות בה כחפצינו ע"פ רצונינו,
]מי שעושה כך הרי הוא כמו קרבן[ פיגול ,לא
ירצה .להשיב תשובה לשואלינו צדק ולשפטינו
מישרים.
לזאת ,כמה טפשים אנחנו בכל דרכינו ,מי יורנו
את הדרך הישרה .התאוה והכבוד הקנאה והנצחון
משתלטים על כל חלק ממוחינו ,ועל כל יסודות
שכלינו .אמנם יש ליראה את הכח לשלוט על
הכל :על התאוה אשר היא תקשור בכחה ,שלא
תעבור את גבוליה ,כך שלא תשתמש כי אם
בהכרחי המותר .על הנטיה תשתלט היראה על ידי
שתזרוק את חציה על פני האדם ,להפחידו בכל
ענייניו ,להכריחו להסתכל אנה ואנה ]לחפש את
הנגיעות שלו[ ,עד אשר ממילא יזרה את המוץ
וברוח ידפנו ]ידע להפריד את הרע לעצמו ,והרוח
יזרוק אותו[.
אמנם אם נפנה אל היראה ,שיהיה ליסוד מוסד
ולאבן בוחנת על כל מעשינו ,ולא נצרף ליראה
דבר אחר ,עבודתינו תהיה רחוקה ]מהמטרה
הנרצית[ .כי ראינו ,ושמענו וכן הנסיון יורה ,כי
מאוד יכבד על האדם שנקבע בלבבו להיות יראת
ד׳ פרושה על עקשנותו ,ואפילו אם יעמול בה
מספיק ,עדיין לא תשלוט היראה ברעיונו אפילו
כדי אפס קצהו לעומת התאוה הגוברת ,ומה תוכל
היראה לתת מכחה לעומת הנטיה המבלבלת
אותנו ,וכִ ְשחוק הוא להקים כל מזימתה.
לכן כנגד כל מה שיעמול האדם לשים את האמת
לנגד עיניו ואת התמימות נר לרגליו להעמיק בה
כדי שלא נהיה אבודים לחקור תמיד אחר מעשינו
ופרי מחשבותינו ,עד אשר יתגלו לפנינו מאוויי
לבבינו .עד אשר נבוש להחליף שקר באמת,
ולהלביש את יסודות הרשע בכיסוי הצדק ,ללכת
כעור באפילה אשר לא ידע במה יכשל.

åéãé ìåîâëå .åëøãë ùéàì íìùì .ùéà éììòî éøô
êåúçì .íãà éðáì äøåñî äøåúäù íâä éë .ìåì äùòé
úåùòì àéä äùáëð àì .éùåðà ìëù úøèî éôë äðéðò
àì àåä ìåâéô .29åðéðåöø úåëåìäú ô"ò åðéöôçë äá
åðéèôùìå ÷ãö åðéìàåùì äáåùú áéùäì .àìäöøé
íéøùîלב:30
.äøùéä êøã åðøåé éî .åðéëøã ìëá âìåðìàåð äî úàæì
íäéôðë úåùøåô .31ïåçöðäå ãìäàð÷ä ãåáëäå äåàúä
äàøéä ïëà .åðéìëù éãñåî ìëáå .åðéúåçåî éìë ìëá
.äãé ìéçá äéøñàú øùà äåàúä ìò .úèìåù ìëä ìò
.úøúåîä éçøëää ùîúùäì ÷ø äéìåáâ øåáòú ìáì
ìëá åãéçôäì .íãàä éðô ìò äéöç ÷åøæú äéèðäáå
úà äøæé àìéîî øùà ãò .äðàå äðà ìëúñäì åéøáã
.åðôãé çåøáå õåîä
ãñåî ãåñéì úåéäì .åðéðô íéùð äàøéä ìà íà íìåà
àìä .à"ã äì ìôèð àì .åðéìòôî ìëá ïçåá ïáàìå
åðòîù àì íà åðéàø éë .åðéúãåáò ãåîòú ÷åçøî
òá÷ðù íãàä ìò ãáëú ãåàî äî éë .äøåé ïåéñðäå
ã úàøé úåéäì .ïîàð ãúé åááìá׳ úù÷ò ìò äùåøô
èèåùú àì ãåò .å÷åôéñ éã äá ìåîòé íàå .äù÷ä åôøò
äîå úøáåâä äåàúä úîåòì åäö÷ ñôà óà åðåéòøá
.åðá úã÷åøå úìáìáîä äéèðä úîåòì äçë úú ìëåú
:äúîéæî ìë íé÷äì àåä ÷åçùëå
ãâðì úîàä íéùäì íãàä ìåîòéù úîåò ìë úàæì
äéäð éìáì äá ÷éîòäì .åðéìâøì øð 32úåîéîúäå .åðéðéò
ãò .åðéúåðúùò éøôå åðéùòî øçà ãéîú ùôçì íéëåáð
33åðéááì éùøåî åðéðôì äìâ øùàלהùåáð øùà ãò .
÷ãöä äñëî äùéáìäìå .úîàá ø÷ù óéìçäì íìëðå
òãé àì øùà äìéôàá øåòë êåìäì .òùôä éãñåîá

)עלי שור ח"א דף קלב( .זה שייך לאגדתא יותר מהלכה ,שבאגדתא רצו לכסות ,ועי' לקמן סי' כט
)עי' עלי שור ח"ב קג( .ועי' לקמן בשמועות על הגרי"ס בשם דעת תורה ח"ג ריד.
 30אחרי כי ידוע שהתורה אינה פסוקה מן השמים ורק נמסרה לחכמי הדור דיירי ארץ בקביעת מועדים
בכריתות ומיתות ב"ד הכל כאשר נראה לב"ד של מטה וע"י נפסק הדין בשמים להלכה למעשה ואין לו
לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ואם כן הלא צריך הדיין להשלים עצמו במדות תחילה ואז לא יהיה משוחד
ואז אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות כי יש לו עינים לראות משא"כ אם לא השלים עצמו במדות אז
אינו ראוי להיות דיין אף אם פעם א' מכוון אל האמת אין תורתו תורה כלל )חכמה ומוסר ח"א כז(.
 31עי' מש"כ בגמ' ברכות יז ע"א ,שכל טוב לכל עושיהם לעושים לא נאמר אלא לעושיהם
לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא .פי' רש"י
העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא  -פירוש שאינו לומד כדי לקיים אלא לקנטר ,דבפרק מקום
שנהגו )דף נ ע"ב( אמרינן רבא רמי ,כתיב עד שמים חסדך וכתיב מעל השמים ,כאן בעוסק שלא
לשמה כו' ,והתם איירי במקיים כדי שיכבדוהו ,וכן משמע בירושלמי דפירקין .ועי' לקמן אגרת ו'
מש"כ רבינו בעניין לשמה.
 32היינו היפך הנטיה.
 33עי' פי' הגר"א על משלי )יד לג( שהלב הוא כלי למח.
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כן נכון הדבר להעמיק ולהתבונן בתהלוכות
העולם ,אשר הולכים הנטיות והפיתויים תמיד
במרמה .ושאיפת כל א' מהם לצוד נפשות ברשתו,
איש איש לפי דרכו .הריקנות תלכדנו בפעמוני
הריקנות ,בהראותו לאדם כי יש רווח ממוני
בדבר .המתאוה למאכל ומשתה יצודד ברשתו שלו
עצמו ולכל אשר יחפוץ יטנו ,על ידי שתחניפנו
תאות האכילה .החפץ בכבוד המדומה ,רצונו היא
עצמה היא רשת שלו עצמו ללכדו ,והחנופה
תלכדנו בהעניקה לכל איש את מגמת חפצו ,ככל
אשר יהיה בידיו לעשות .כן כל אנוש בדרכו ילכד,
ואל תבונת נפשו יארבו הרמאים ]מפתי השקר של
העולם הזה הלכדים את האדם בשקריהם[ ,לידע
ולהבין במה יאסר האדם לפניהם על ידי שיתמלא
מאוויים .הן אלה קצות דרכם ,ומי יוכל להתחקות
אחריכל נתיבותיהם ,תקצר היריעה מהכיל.
גם זאת תכונת האדם בעסקי העולם הזה ,להתחכם
לראות את הנולד בכל עניניו ,לדאוג לתקן כל דבר
טרם תבוא הרעה כפי אשר יהיה בכחו ,עסקי
העולם ילמדו את האדם את עניניה ותהלוכותיה.
ואיש איש לפי טבעו ילמד את חכמתה .והמכשלה
בעניינים אלו מצויה תחת יד שלטון האדם ]לימנע
מהם או עכ"פ ללמוד מהם לא לשוב על הטעות[.
וככל שלא יתן מקום לשטותו ]אם ירשה לטעויות
למשול במעשי ידיו[ כן תגדל חכמתו .שליטה בכל
דבר באה מתוך ההרגל והנסיון.
אשר על כן ,אם הסכמתינו תהיה חזקה לבל נימוט
מה טוב אם נשתמש באלו הדברים בעבודת ה'.
להתחכם להכיר את טבעי נפשינו במה נוכל להיות
נוחים להתפתות להיות ניצודים ]לעבודה באופן
שלא נוכל להתחמק ממנה[ ,להטות לבבינו אל
עבודת הקדש ,להקל על הנסיון ,והיראה תתן כח,
וכל אחד יחזק את חבירו .חכמת העולם תקל את
המשא ,והיראה תסייענו .נירא ונפחד מכל פגע רע
ועון .ובכך נברח מהמצודות הרעות בעודם
רחוקים מאיתנו.
אין בכח העט שלי לכתוב כל מה שיש במחשבותי,
ובזה תן לחכם ויחכם עוד .עצם העסק בדרכי
העבודה ,המה עצמם ילמדו את האדם את דרכיה.
ויותר יועיל מכך ,שכל א' ילמד את חבירו ,ידריכנו
אל השלמות ,ולבסוף במלכודת יתפשנו .לא כדי
לקנות כבוד ,אלא רק למען האמת והצדק.
ולתכונת נפשו יארוב בסתר להטות את לבבו אל
היראה והתורה! וכל כשלון יהיה כנר המאירנו

ìùëé äîáלו:34
øùà ìáúä úåëåìäúá äðåáúä ÷éîòäì øáãä ïåëð ïë
.åîøçá úåùôð ããåöì éùåðà ìë éøôå .åëåìäé äîøîá
áäæ ïúé úåìëñä éðåîòôá ìéñëä .åëøã éôì ùéà ùéà
.åúøîëîá ããåöé äúùîå ìëàîì äåàúîä .äúøåîú
õôçä .35âåòî éâòì éôðçá æìåðèé õåôçé øùà ìëìå
åðãëìú äôåðçäå .åúùø àéä åöôç .äîåãîä ãåáëá
éäé øùà úà .åöôç úîâî ùéà ìëì ÷éðòäì׳ åéãé ìàì
åùôð úðåáú ìàå .ãëìé åëøãá ùåðà ìë ïë .úåùòì
íäéðôì øñàé äîá ïéáäìå òãéì .çìíéàîøä åðôöé
ìëìëé éîå .èìíëøã úåö÷ äìà ïä .íöôç éã úåàìîì
:ìéëäî äòéøéä øö÷ú íäéúåáéúð ìë
úåéäì íëçúäì .ìáúä é÷ñòá íãàä úðåëú úàæ íâ
íøè øáã ìë ï÷úì úåàøì .åéðéðò ìëá ãìåðä úà äàåø
éäé øùà éôë äòøä àáé׳ äîä ìáúä é÷ñò - åçëá
éôì ùéà ùéàå .äéúåëåìäúå äéðéðò íãàä úà åãîìé
äìùëîäå .äúîëç åãéá íå÷ú ïë úìâåñîä åòáè
ìãâú ïë åúåèùì íå÷î ïúé àì íàå .36íãàä ãé úçú
.úìùåî øáã ìëá ïåéñðäå ìâøääå .åúîëç
äî .åðéìâø åèåîé ìáì ä÷æç äéäú úåîéîúä íà úàæìå
ã éëøãá ùîúùð íà áåè׳ íëçúäì .íéøáãä åìàá
úåèäì 37íéãåöð úåéäì ìëåð äîá åðéùôð éòáè òãéì
ïúú äàøéäå .ïåéñðä ì÷äì .ùã÷ä úãåáò ìà åðéááì
38
íìåòä úîëç .åøéáç ÷æçé ãçàäå .úåîåöòúå æåò
òâô ìëî ãçôðå àøéð .åðãòñú äàøéäå .àùîä ì÷ú
:äòø äãåöîî çøáð ÷åçøî úàæìå .ïåòå òø
÷íëçéå íëçì ïú äæáå .éúåáùçî ìéëäì éèéò øö
íãàä úà åãîìé äîä .äãåáòä éëøãá ÷ñòä .îãåò
ìàå - ãîìé åäòø úà ùéà øúåéáå .äúëåìäú
úåð÷ ïòîì àì .åðùôúé äãåöîáå åðìäðé úåîéîúä
ïåôöì åùôð úðåëú ìàå .÷ãöäå úîàä ïòîì ÷ø .ãåáë
éäú 39äìùëîäå !äøåúäå äàøéä ìà åááì úà úåèäì׳

 34עי' מסילת ישרים פרק ב :הנה ענין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו,
כלומר ,מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו ,הטובים הם אם לא ,לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון
חס וחלילה ולא ילך במהלך הרגלו כעור באפלה .והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי.
 35תהלים )לה טז( ופי' רש"י ,אכילה ושתיה שמחניפין.
 36ישעיה )ג ו( .ועי' גמ' )גיטין מג ע"א( :והמכשלה הזאת תחת ידיך אין אדם עומד על דברי
תורה אלא אם כן נכשל.
 37דהיינו להכיר את החסרונות שלנו ועל ידי החכמה הזאת לעשות הנסיון להיות יותר קל.
 38יש להתיחס אל כל אדם כאילו אין לו בחירה וכאילו הוא מוכרח על ידי טבעו חינוכו הרגלו
ונגיעותיו זה יסוד של חכמת העולם )עלי שור ח"א קנו(.
 39עי' לעיל הערה .36
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áúëîä øéàî – ìàøùé øåà
לעמוד על האמת ,אז יבקע כאור השחר צדקינו.
אם לסתובב בעולם להתבונן את אופני פניות
האדם ושקריותו ,אשר באופן ברור יעמדו לפנינו,
בצירוף הסכמתנו החזקה .יש בזה כח לגרש כל
דבר מוזר ומחשבה בלתי נכונה אם נצרף בתורת
עזר וסיוע לכך את היראה.
אשר על כן סוף דבר הוא כי יש להחזיק בדרכי
המוסר ,להעמיק ולהבין איך להשתמש בחכמת
העולם ע"מ לחזק את המוסר ולא להרוס ח"ו.
ובאין תחבולות אין חכמה .ובאין לימוד אין חכמה
מוצאת .ולצורך זה הלימוד יהיה צורך לקרב
נפשות אל המוסר .וליסד בחכמת העולם עם
היראה ותוקף ההסכמה.

אנחנו נבראים של ה׳ ית׳ המחכים לחסדו ומיחלים
לרחמיו .במה נזכה ]בדין[ בעיני אדונינו ,ובמה
נמצא חן לפניו ית"ש ,אם לא בהתדמות מעט
בדרכיו .ולכן מכיוון שמדת טובו הפרושה על כל
הנבראיםללא תנאי ,רק רחמים פשוטים בלי שום
התעוררות .כמו כן אנחנו מחוייבים להתחזק
בלעזור לחלשים אפילו שאינם מבקשים זאת
ואינם עושים דבר לעורר אותנו לכך .עכ"ז מה
כוחנו ]בכלל[ ,עזרתינו דומה לכלום .הרע התפרץ
בכל מקום ,והרשעה גוברת ,אין מנוס ואין מפלט,
אם לא נכנס למחתרת ע"מ להפר עצת המזיקים.
ובהשכל נוציא לפועל את רצוננו לכבוש את הרשע
במאסר של צדק ,בכיבול המדות ,ובהרחקת
התאוות .והוא יסוד הדבר לבנות עליו כלי מצור.
אכן מי יכין חומר ולבנים לבנותם ,מי יוציא הדבר
אל הפועל .אין אדם ישר ,גם חסרים הם דעת
ותבונה .ולכן אנו בורחים מן המערכה.
וכי אין יראים בישראל? מדוע רחוקה היא
התרופה? על יראי ה׳ להתחזקו לכבוש את הרָ שַ ע
במצודת תאוותיו! ומה יעצרם? הם מוכנים לכל
חפץ לבבם להקים את מחשבתם .וכי הגשמיות
תמנעם ,והאמנם הבושה תבלבלם .האמנם יראי ה׳
יקראו ,אם כך המה דרכי התורה? הלא זה ראשית
דבר ה'  -שלא יבוש מהמלעיגים! ולסלק מעליו
תאוות העולם והבליו .אמנם בדבר זה ,התבונה
והמוחש יתנגדו זה לזה.

ולזאת נבקש להשכין שלום ביניהם ונרדפה ,לדעת
מקור היראה ,ומאין באה :אם מההרגל היומי ,או
מהלימוד בדעת ובהשכל .החוש יעיד כי דעת
ותבונה אין ,אין לה לא מנוחה וגם לא חלק ביראת
ה׳ ,ואפילו מרחוק אין לה מקום שם .ולזאת צדקו
דברי החוש ולא כזבו .ואם כך לא תוסיף התבונה
מאומה אם בענייני היראה היא אינה שולטת?
]והתשובה היא כי[ אכן כל א' מבין כי החוש הוא
כלי המוכן לקבל את כל הצורות ,ובשינוי הצורה
ישתנה החוש .ואם ישתדל לחבר את התבונה

.åðé÷ãö àîøçùë ò÷áé æà .úîàä ìò ãåîòì øéàî øð
íãàä úåéðô ïéáäì ìáúä éðô ìò àð äèåùð íà
ìà óøåöî .åðéðôì ãåîòé ìéìòá øåøá øùà .åúåø÷ùå
øæåî øáã ìë ùøâì äçëá úàæ .äòåá÷ä úåîéîúä
.úøæåòä äàøéä íò äðåëð éúìá äáùçîå
÷éîòäìå .øñåîä éëøãá ÷éæçäì øáã óåñ úàæìå
éøñåîä ÷æçì .íìåòä úîëçá ùîúùäì êéà ïéáäìå
ïéàáå .äîëç ïéà úåìåáçú ïéàáå .å"ç ñåøäì àìå
áø÷ì äéäé ãåîéìä úàæìå .úàöåî äîëç ïéà ãåîéì
äàøéä íò íìåòä úîëçá ãñéìå .éøñåîä ìà úåùôð
:úåîéîúä ó÷åúå
.ä
ä éàåøá åðçðà׳ úé׳ äîá .åéîçø éìçéî åãñç éëçî
àì íà .ù"úé åéðôì ïç àöîð äîáå .åðéðåãà éðéòá äëæð
ìë ìò äùåøôä åáåè úãîáå .åéëøãá èòî úåîãúäá
íéèåùô íéîçø ÷ø .äæì äîåã÷ äáéñ éìáî .íéàøáðä
íéùìçä úøæòì íéùåç õìçð åðçðà ïë .øøåòî ïéàá
åðéúøæò .åðçåë äî ïëà .øøåòî éìáîå ù÷áî éìáî
ïéàå ñåðî ïéà .äøáâ äòùøäå .õøôð òøä .äîã ìáäì
.íéòøî úöò øôäì äàåáð úøúçîá àì íà .èìôî
.÷ãöä øñàîá .òùøä ùåáëì .åðéååàî òöáð ìëùäáå
øáãä ãåñé úàæ .úååàúä ú÷éçøáå .úåãîä éìáëá
àéöåé éî .íéðáìå øîåç ïéëé éî ïëà .áî÷ÅécÈ åéìò úåðáì
äðåáúå úòã íâ .ïéà íãàá øùé .40åäùòîì øáãä
.øåçàì äáåùð úàæáå .åøñç
âî
.äôåøúå øåæî ä÷çø òåãî .ìàøùéá íéàøé ïéà éëä
ã éàøé׳ úãåöîá òùøä úà ùåáëì .æåò åùáìé äîä
íááì õôç ìëì äîä íéðëåî .íøöòé äîå .åéúååàú
úùåáä íàå .íòðîé íùâä éëä .íúîéæî íé÷äì
ä éàøéä .íìáìáé äîéìëäå׳ éëøã äë íà .åàø÷é
.íéâéòìîäî ùåáé ìáì 'ã øáã úéùàø äæ àìä .äøåúä
äðåáúä - úàæáå - åéìáäå ìáú éãåîç äàìä úåøæìå
:äæì äæ åãâðé ùåçäå
ãî
àöåî øå÷î úòãì . äôãøðå íåìù ù÷áð úàæìå
ãåîéìäî íà .éîåéä ìâøääî íà .äàá ïéàîå .äàøéä
çåðî .ïéàÈ äðåáúå úòã éë ãéòé ùåçä .ìëùäáå úòãá
ä úàøéá äì ïéà ÷ìç íâ äì ïéà׳ìà ÷åçøî íâ ,
óéñåé äîå .åáæëé ìá ùåçä éøáã å÷ãö úàæìå .ãåîòú
.äçë èìù àì äàøéä éãåñéá íà .äðåáúä ïåéòø úú
ìë ìá÷ì ïëåî éìë àåä ùåçä éë ïéáé àì éî ïëà

 40עי' רש"י ישעיה פרק נד פסוק טז :למעשהו  -לצורך גומרו כל צורכו.
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áúëîä øéàî – ìàøùé øåà
ליראה ,אזי גם החוש ישתנה ,כעוזר וסומך.

úåìåáçúá íà .ùåçä äðúùé äøåöä éåðéùáå .úåøåöä
ïéòá .äðúùé ùåçä íâ .äàøéì äðåáúä øáçì äùòé
:êîåñå øæåò
ìà íìäðì .úåôø íéãé ÷æçì åðéùòî úéùàø úàæìå
.ïåëð áìá .úòãå ìëùäá .éøñåîä ãåîéì øôñä úéá
íéáéäìîä ì"æç éøîàî øåæçìå .42íé÷ìåã íéúôùáå
äéäå .äîåì øñçé øùà åøåñçî éã ùéà ùéà .íãàä áì
éäé íà׳ ä׳ úàæáå .43ãåîò åðìëéå .åðéùòî òöáì åðîò
ä úáø÷ øùà ùéà ìëì øáãä ïåëð äî׳ .åîïåöôçé
áëòîå òðåî ìë ìèáìå øéñäì .øáãä ìò ã÷åù úåéäì
:44úåìéòåîå úåðåëð úåìåáçúá
íéøáàä éòâð .äòø äìçîå òâð ìë àôøîä àéä úçà
.äøåúìå äàøéì øæåò ìâøää úåéäá íâ øùà .úåùôðäå
.úéöøðä äøèîî ãåàî ä÷çø .éøñåîä ãåîéì éãòìá
åðàá äæì øùà øöéä úîçìî .úåì÷ìå÷î úåãîä
äîå .åðéúåçåë åðôé ïåöøä ìà ÷ø .æîàöîú ïéàî íìåòì
àì íà .äàøéä ìà ãâðúî ìâøää øùà äúò øîàð
ã úãåáòì íå÷î ïéà .éøñåîä øåæî ìà äðôð׳èòîëå .
:øáãá ùåàé
õôçä ùéàä éî .áø äéøôå àéä äì÷ äàåôø úàæáå
.èîåøéäæé íéáëåëë øùà .íéáøä éëæîî úåéäì çîíééç
óåèçé .àðíééçä øåàá øåàì .ðäçîú àì íìåòì íú÷ãöå
àì íàå .áðíåé ãìåé äî òãåé éî éë .äðîæá åæìä äåöîä
åðçðà íâ äðáð äæáå .(ã"éî à"ô úåáà) éúîéà åéùëò
ãîìì àáäå .åéúååàúå øöéä ùåáëì ïåéòøä ùåèìì
- .âðãîì àöîð
åðåöøå åöôç åúîâî .ùåðà ïåôöî øéëäì øáã úéùàø
.àøáð øùà úîàä úøèî ïî ÷çøé äîëå .àåä äî
äîéìùä äãåáòä ìà åúåèäì .åúåàú øåñàé äîá
íåçìì ãñåî ãåñéì úåéäì .éøñåîä ãåîéì úòéâé .åæìä
.íéøáàä úééôëá íà .øöéä úîçìî äáåç úîçìî
èòî úåôëì .ïåéòøä úùéèìá íâå .ïåöøä êôéä úåùòì
íàå .45ïåéòáå ïåúîá ì"æç éøîàî úøæçá íà .áìä
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ולכן תחילת מעשינו כדי לחזק ידים רפות ,הוא
להביאם לבית המדרש של לימוד מוסר בהשכל
ודעת ,בלב ]המוכן לקבל[ ,ובשפתים בוערים
בהתלהבות ,ולחזור על מאמרי חז"ל המלהיבים
את לב האדם .כל א' כפי חסרונו אשר חסר לו.
ובעזרת ה' נעשה ,ובכחנו לעמוד בזה .ובזאת כמה
ראוי לכל איש אשר קרבת ה׳ יחפצון ,להיות שוקד
על הדבר ,להסיר ולבטל כל מונע ומעכב
בתחבולות נכונות ומועילות.
רפואה אחת יש לכל נגע ומחלה רעה ,נגעי
האברים והנפשות ,אשר גם בהיות ההרגל ]בתורה
ומצות[ עוזר ליראה ולתורה] ,עכ"ז[ מבלי לימוד
המוסר ,היא מאד רחוקה מהמטרה הנרצית.
המדות מקולקלות ,ושורש ההצלחה במלחמת
היצר ,אשר לשם כך באנו לעולם ,נעלם מאתנו.
ואנו מפנים את כחותינו רק לאשר רצוננו לעשות
]לתיקון המידות[ .ומה נאמר ]לעשות[ עתה ,הרי
ההרגל ]באופן טבעי[ מתנגד אל היראה ,אם לא
נפנה אל התרופה המוסרית ,הרי שאין מקום
לעבודת ה׳ ,וכמעט הדבר לאחר יאוש.
וממילא נמצא כי היא רפואה קלה ,אשר פירותיה
רבים .מי האיש החפץ חיים ,להיות ממזכי הרבים,
אשר ככוכבים יזהירו ,וצדקתם לעולם לא תמחה,
ֵלא ֹור באור החיים .צריכים לתפוס את המצוה הזו
בעיתה ,כי מי יודע מה יהיה מחר ,ואם לא עכשיו
אימתי .ועל ידי כך ניבנה גם אנחנו ללטוש את
הרעיון ולכבוש את היצר ותאוותיו ,והבא ללמד
נמצא למד:
ראשית דבר יש להכיר את נטיות האדם ,ומה
מגמתו חפצו ורצונו .וכמה רחוק הוא ממטרת
האמת אשר לשמה נברא .וכן במה ישים רסן
לתאותו כדי להטותו אל העבודה השלימה הזו .רק
יגיעת לימוד המוסר ,להפכו ליסוד מוסד בכדי
ללחום מלחמת חובה ]הרי היא[ מלחמת היצר .אם
ע"י כפיית האברים לעשות היפך הרצון ,וכן ע"י
ליטוש הרעיון לכפות מעט את הלב .אם בחזרת
מאמרי חז"ל במתינות ובעיון .ואם בהעמקת
השכל בהרחבת הענינים ,לפי נטיית הטבע והרגלו.
מה גבהו הענינים האלה ,אשר חיובם מצודה

 41הג"ר אורי וייסבלום העיר אולי צ"ל באין ,ול"נ שצ"ל "כעין".
 42היינו חזרה תהיה בקול ובנגינה לעורר התרגשות והתפעלות )עלי שור ח"א צא(.
 43שמות )יח כג( ,ועיי"ש רש"י  -וצוך אלהים ויכלת עמוד  -המלך בגבורה אם יצוה אותך
לעשות כך תוכל עמוד ואם יעכב על ידך לא תוכל לעמוד.
 44כאן באה חכמת העולם להקל על העבודה הנ"ל מכתב ב'.
 45זה אפילו בפסוקים ומאמרי רז"ל הידועים לשכל מכבר ,וז"ל בשערי אור ]הקדמת הגרי"ב
לספר אור ישראל[ )סי' ט אות ג( :טוב לחזור מאמר מיראה ומוסר כמה פעמים וביחוד כאשר יגיע
לאיזה מאמר חז"ל או שאר דברי מוסר אשר ירגיש בנפשו כי יתפעל מזה ויחדור לתוך חדרי לבבו
יחזור וישנה עליו בהתפעלות כמה וכמה פעמים עד אשר יהיה חרות על לוח לבבו )שפתי חיים
מועדים ח"ב שסו(.
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