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ֲעלוּ ) כה( ְצָרִים ַוּיַ בֹאוּ  ִמּמִ ַנַען ֶאֶרץ ַוּיָ ) כו( :ֲאִביֶהם ַיֲעקֹב ֶאל ּכְ

דוּ  ּגִ ל הּוא ְוִכי ַחי יֹוֵסף עֹוד ֵלאמֹר לוֹ  ַוּיַ ָכל מׁשֵ ָפג ִמְצָרִים ֶאֶרץ ּבְ  ַוּיָ
י ִלּבוֹ  רוּ ) כז( :ָלֶהם ֶהֱאִמין לֹא ּכִ ל ֵאת ֵאָליו ַוְיַדּבְ ְבֵרי ּכָ  יֹוֵסף ּדִ
ר ר ֲאׁשֶ ּבֶ ְרא ֲאֵלֶהם ּדִ ר ָהֲעָגלֹות ֶאת ַוּיַ ַלח ֲאׁשֶ את יֹוֵסף ׁשָ  אֹתוֹ  ָלׂשֵ
ִחי ָרֵאל ַוּיֹאֶמר) כח( :ֲאִביֶהם ַיֲעקֹב רּוחַ  ַוּתְ ִני יֹוֵסף עֹוד ַרב ִיׂשְ  ָחי ּבְ

ֶטֶרם ְוֶאְרֶאּנוּ  ֵאְלָכה ע) א: (ָאמּות ּבְ ּסַ ָרֵאל ַוּיִ ר ְוָכל ִיׂשְ  ַוּיָבֹא לוֹ  ֲאׁשֶ
ֵאָרה ַבע ּבְ ָ ח ׁשּ ְזּבַ  ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר) ב( :ִיְצָחק ָאִביו ֵלאלֵֹהי ְזָבִחים ַוּיִ

ָרֵאל ַמְראֹת ְלִיׂשְ ְיָלההַ  ּבְ ִני ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ּלַ ) ג( :ִהּנֵ
יָרא ַאל ָאִביךָ  ֱאלֵֹהי ָהֵאל ָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר י ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ּתִ  ְלגֹוי ּכִ
דֹול יְמךָ  ּגָ ם ֲאׂשִ ךָ  ֵאֵרד ָאנִֹכי) ד( :ׁשָ  ַגם ַאַעְלךָ  ְוָאנִֹכי ִמְצַרְיָמה ִעּמְ
ית ְויֹוֵסף ָעלֹה ָקם) ה( :ֵעיֶניךָ  ַעל ָידוֹ  ָיׁשִ ֵאר ַיֲעקֹב ַוּיָ ַבע ִמּבְ  ׁשָ
אוּ  ׂשְ ָרֵאל ְבֵני ַוּיִ ם ְוֶאת ֲאִביֶהם ַיֲעקֹב ֶאת ִיׂשְ יֶהם ְוֶאת ַטּפָ  ְנׁשֵ

ֲעָגלֹות ר ּבָ ַלח ֲאׁשֶ ְרעֹה ׁשָ את ּפַ ְקחוּ ) ו( :אֹתוֹ  ָלׂשֵ  ִמְקֵניֶהם ֶאת ַוּיִ
ם ְוֶאת ר ְרכּוׁשָ ֶאֶרץ ָרְכׁשוּ  ֲאׁשֶ בֹאוּ  ַנַעןכְּ  ּבְ  ְוָכל ַיֲעקֹב ִמְצָרְיָמה ַוּיָ
ָניו) ז( :ִאּתוֹ  ַזְרעוֹ  נָֹתיו ִאּתוֹ  ָבָניו ּוְבֵני ּבָ ָניו ּוְבנֹות ּבְ  ֵהִביא ַזְרעוֹ  ְוָכל ּבָ
  :ִמְצָרְיָמה ִאּתוֹ 

  
  'ד, ו"ח בראשית מ"מש. 2

 לו אמר כי יתכן - עיניך על ידו ישית ויוסף' וכו עמך ארד אנכי
 הענין ומהות תכלית על השכלים ובעיניו יונובע יחקור שבל

 לאיזו וסבה תכלית זה מה כי ולעלות למצרים לירד שצריך
 בארץ שם להשאר כנען לארץ לילך אמר שלאברהם. שלמות

 של הענין כי אמר. תכלית זה מה למצרים לילך אך לו המיוחדת
 תחקור שבל עיניך יעצום הענין שזה עיניך על ידו ישית יוסף
 אשר זה מלל מי כי. רמו כי ההשגחה דרכי אחרי תכלתס ובל

 ויהי במצרים שידור כזה נרצה לתכלית יהא יוסף של הצער
 זה הלא לו כפופים יהיו הארץ וכל צודקות דעות ויפרסם לשליט

 הבנתך והבטת עיניך השקפת ולכסות יד לשום די הענין
  .צחות ד"ע וזה, המוחשת

  
  ד"תהילים ל. 3

ּנֹותוֹ  ְלָדִוד) א( ׁשַ הוּ  ֲאִביֶמֶלךְ  ִלְפֵני ַטְעמוֹ  ֶאת ּבְ  ֲאָבְרָכה) ב( :ַויֵַּלךְ  ַוְיָגֲרׁשֵ
ָכל ְיהָֹוה ֶאת ִמיד ֵעת ּבְ תוֹ  ּתָ ִהּלָ ִפי ּתְ יהָֹוה) ג( :ּבְ ל ּבַ ְתַהּלֵ י ּתִ ְמעוּ  ַנְפׁשִ  ִיׁשְ

ָמחוּ  ֲעָנִוים לוּ ) ד( :ְוִיׂשְ ּדְ י ַליהָֹוה ּגַ מוֹ  ּוְנרֹוְמָמה ִאּתִ ו ׁשְ י) ה( :ַיְחּדָ ּתִ ַרׁשְ  ּדָ
ל ְוָעָנִני ְיהָֹוה ֶאת יָלִני ְמגּורֹוַתי ּוִמּכָ יטוּ ) ו( :ִהּצִ  ַאל ּוְפֵניֶהם ְוָנָהרוּ  ֵאָליו ִהּבִ

רוּ  ֵמעַ  ַויהָֹוה ָקָרא ָעִני ֶזה) ז( :יְֶחּפָ ל ׁשָ יעוֹ  ָצרֹוָתיו ּוִמּכָ  חֶֹנה) ח( :הֹוׁשִ
ֵצם ִליֵרָאיו ָסִביב ְיהָֹוה ַמְלַאךְ  י ּוְראוּ  ַטֲעמוּ ) ט( :ַוְיַחּלְ ֵרי ְיהָֹוה טֹוב ּכִ  ַאׁשְ
ֶבר יו ְיהָֹוה ֶאת ְיראוּ ) י( :ּבוֹ  יֱֶחֶסה ַהּגֶ י ְקדֹׁשָ ) יא( :ִליֵרָאיו ַמְחסֹור ֵאין ּכִ

ִפיִרים י ְוָרֵעבוּ  ָרׁשוּ  ּכְ  ָבִנים ְלכוּ ) יב( :טֹוב ָכל ַיְחְסרוּ  לֹא ְיהָֹוה ְודְֹרׁשֵ
ְמעוּ  ְדֶכם ְיהָֹוה ִיְרַאת ִלי ׁשִ ים ֶהָחֵפץ ָהִאישׁ  ִמי) יג( :ֲאַלּמֶ  ָיִמים ֹאֵהב ַחיִּ

ָפֶתיךָ  ֵמָרע ְלׁשֹוְנךָ  ְנצֹר) יד( :טֹוב ִלְראֹות ר ּוׂשְ ּבֵ  סּור) טו( :ִמְרָמה ִמּדַ
ה ֵמָרע שׁ  טֹוב ַוֲעׂשֵ ּקֵ לֹום ּבַ יִקים ֶאל ְיהָֹוה ֵעיֵני) טז( :ְוָרְדֵפהוּ  ׁשָ  ְוָאְזָניו ַצּדִ
ְוָעָתם ֶאל ֵני) יז( :ׁשַ י ְיהָֹוה ּפְ עֹׂשֵ  ָצֲעקוּ ) יח( :ִזְכָרם ֵמֶאֶרץ ְלַהְכִרית ָרע ּבְ

ֵמעַ  ַויהָֹוה ל ׁשָ יָלם ָצרֹוָתם ּוִמּכָ ֵרי ְיהָֹוה ָקרֹוב) יט( :ִהּצִ ּבְ  ְוֶאת ֵלב ְלִנׁשְ
ֵאי ּכְ יעַ  רּוחַ  ּדַ יק ָרעֹות ַרּבֹות) כ( :יֹוׁשִ ם ַצּדִ ּלָ יֶלּנוּ  ּוִמּכֻ  ׁשֵֹמר) כא( :ְיהָֹוה ַיּצִ
ל ה ַאַחת ַעְצמֹוָתיו ּכָ ָרה לֹא ֵמֵהּנָ ּבָ מֹוֵתת) כב( :ִנׁשְ ע ּתְ  ְוׂשְנֵאי ָרָעה ָרׁשָ

יק מוּ  ַצּדִ מוּ  ְולֹא ֲעָבָדיו ֶנֶפשׁ  ְיהָֹוה ּפֶֹדה) כג( :יְֶאׁשָ ל יְֶאׁשְ   :ּבוֹ  ַהֹחִסים ּכָ
  
  ד"י-ב"י, ז"ט' שמואל א. 4

ַלח) יב( ׁשְ  ְיהָֹוה ַויֹּאֶמר רִֹאי ְוטֹוב ֵעיַנִים ְיֵפה ִעם ַאְדמֹוִני ְוהּוא ַוְיִביֵאהוּ  ַויִּ
ֵחהוּ  קּום י ְמׁשָ ח) יג( :הּוא ֶזה ּכִ ּקַ מּוֵאל ַויִּ ֶמן ֶקֶרן ֶאת ׁשְ ֶ ח ַהׁשּ ְמׁשַ  ֹאתוֹ  ַויִּ

ֶקֶרב ְצַלח ֶאָחיו ּבְ ִוד ֶאל ְיהָֹוה חַ רוּ  ַוּתִ  ַויָָּקם ָוָמְעָלה ַההּוא ֵמַהיֹּום ּדָ
מּוֵאל אּול ֵמִעם ָסָרה ְיהָֹוה ְורּוחַ ) יד( :ָהָרָמָתה ַויֵֶּלךְ  ׁשְ  רּוחַ  ּוִבֲעַתּתוּ  ׁשָ

  :ְיהָֹוה ֵמֵאת ָרָעה
  
  ט"כ-ז"כ, ח"י' שמואל א. 5

ִוד ַויָָּקם) כז( יו הּוא ַויֵֶּלךְ  ּדָ ים ַויַּךְ  ַוֲאָנׁשָ ּתִ ִלׁשְ ּפְ  ָדִוד ַויֵָּבא ִאישׁ  ָמאַתִים ּבַ
ֶלךְ  ַוְיַמְלאּום ָעְרלֵֹתיֶהם ֶאת ן ַלּמֶ ֶלךְ  ְלִהְתַחּתֵ ּמֶ ן ּבַ אּול לוֹ  ַוִיּתֶ  ֶאת ׁשָ

ּתוֹ  ִמיַכל ה ּבִ ָ אּול ַויְַּרא) כח( :ְלִאׁשּ י ַויֵַּדע ׁשָ ִוד ִעם ְיהָֹוה ּכִ ת ּוִמיַכל ּדָ  ּבַ
אּול אּול ַויֹּאֶסף) כט( :ֲאֵהַבְתהוּ  ׁשָ ֵני ֵלרֹא ׁשָ אּול ַוְיִהי עֹוד ָדִוד ִמּפְ  ֹאיֵב ׁשָ
ל ָדִוד ֶאת   :ַהיִָּמים ּכָ
  
  ז"ט-א"י, א"כ' שמואל א. 6

ִוד ַויָָּקם) יא( ְבַרח ּדָ יֹּום ַויִּ ֵני ַההּוא ּבַ אּול ִמּפְ ת ֶמֶלךְ  ָאִכישׁ  ֶאל ַויָֹּבא ׁשָ  :ּגַ
 ָלֶזה ֲהלֹוא ָהָאֶרץ ֶמֶלךְ  ָדִוד ֶזה ֹואֲהל ֵאָליו ָאִכישׁ  ַעְבֵדי ַויֹּאְמרוּ ) יב(

חֹלֹות ַיֲענוּ  ה ֵלאֹמר ַבּמְ אּול ִהּכָ ֲאָלָפיו ׁשָ ִרְבֹבָתיו ְוָדִוד ּבַ ם) יג( :ּבְ ִוד ַויָּׂשֶ  ּדָ
ָבִרים ֶאת ה ַהּדְ ְלָבבוֹ  ָהֵאּלֶ ָרא ּבִ ֵני ְמֹאד ַויִּ ת ֶמֶלךְ  ָאִכישׁ  ִמּפְ ּנוֹ ) יד( :ּגַ  ַוְיׁשַ
ֵעיֵניֶהם ַטְעמוֹ  ֶאת ְתהֵֹלל ּבְ ָיָדם ַויִּ ְלתֹות ַעל ַוְיָתיו ּבְ ַער ּדַ ַ  ִרירוֹ  ַויֹּוֶרד ַהׁשּ
עַ  ִאישׁ  ִתְראוּ  ִהּנֵה ֲעָבָדיו ֶאל ָאִכישׁ  ַויֹּאֶמר) טו( :ְזָקנוֹ  ֶאל ּגֵ ּתַ  ָלָמה ִמׁשְ

ִביאוּ  ִעים ֲחַסר) טז( :ֵאָלי ֹאתוֹ  ּתָ ּגָ י ָאִני ְמׁשֻ עַ  ֶזה ֶאת ֲהֵבאֶתם ּכִ ּגֵ ּתַ  ְלִהׁשְ
יִתי ֶאל ָיבֹוא ֲהֶזה ָעָלי   :ּבֵ

  

 א"רמז קל ,'ילקוט שמעוני שמואל א. 7

 את הכתוב שאמר זה. שאול מפני ההוא ביום ויברח דוד ויקם
 אמר, יפה בעולמו ה"הקב שעשה מה כל בעתו יפה עשה הכל
 מן יפה חכמה, יפה בעולמך שעשית מה כל ע"רבש ה"הקב לפני
 בשוק מהלך אדם הזה בשוטה הנאה מה, השטות מן חוך הכל

 משחקין והעם אחריו ורצין בו משחקין והתינוקות בגדיו וקורע
 אתה שטות על דוד לדוד ה"הקב לו אמר, לפניך נאה זה, עליו
 לו יחבל לדבר בז אומר שלמה וכן, לו שתצטרך חיייך תגר קורא

 לו אמר. רעך שלמת תחבול חבול אם א"כמד עליו ממושכן
 דוד עשה לא, ממנה לך שאתן עד עליה ותתפלל תצטער ה"הקב
 שאול מפני ההוא ביום ויברח דוד ויקם פלשתים אצל הלך אלא
 הולך אתה אכיש אצל דוד ה"הקב לו אמר, אכיש אל ויבא

 בידך וחרבו אחיו אצל ביום והלכת גלית את הרגת אתמול
 של דמו נסתפגה לא עדין הרי אכיש של ראשו שומרי ואחיו
 את שהרג למי נהרוג ל"וא אכיש אצל באו אליו שבא כיון, גלית
 לא אותו אחיכם הרג ואילו היתה מלחמה לא אכיש ל"א, אחינו

 אם אחיכם לו התנה כך זה שהרג ועכשיו הורגו היה במלחמה
 שהמלכות מכסאך עמוד כן אם ל"א, והכני אתי להלחם יוכל
 באותה, לו עבדים ואנחנו הארץ מלך דוד זה הלא א"וכה. לדוד
 התחיל, אבטח אליך אני אירא יום אומר התחיל דוד נתירא שעה
 לו אמר, השעה בזו ענני העולמים רבון ואומר להתפלל דוד

 מאותו מעט לי תן) לט( לו אמר מבקש אתה מה דוד ה"הקב
 אתה והשטות לו יחבל לדבר בז לך אמרתי ולא לו אמר, דבר

 מלך אכיש הדלתות על כותב הזה כשוטה עצמו עשה, מבקש
 היתה אכיש של ובתו חמשים ואשתו רבוא מאה לי מחוייב גת

 ומשתטה צועק ודוד בפנים ומשתטה צועקת והיתה שוטה
 שנאמר אני שוטים שחסר אתם יודעים אכיש להם אמר, מבחוץ

 כשיצא גדולה שמחה דוד שמח שעה באותה, אני משוגעים חסר
 בכל' ה את אברכה דכתיב הוא הדא, השמחה מתו השטות לו

  :עת
  
  א"ס', ה ב"עולת ראי. 8

 .ויגרשהו וילך, בשנותו את טעמו לפני אבימלך מזמור לדוד
שירה מיוחדת צריכה להאמר ברוח הקודש על הרוממות של 

וכל , והתעלותה מעל לכל מה שקורא האדם, החכמה האלהית
וחדירתה של החכמה העליונה לכל סדרי , שכל וחכמה, נברא

, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חכמה, המעשים כולם
עד השלילה היותר , ושלילת כל שכל, שאנו קורין היפוכה ובין מה



עד אשר מזמור שיר צריך , של חסרון הדעת לגמרי, תחתונה
שאנו רואים שנעשות לפעמים , להאמר על מפלאות תמים דעים

ז "וע. י דברים שהם ממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההגיון"גם ע
זה אנו באים ומ. לו שוגג ומשגה, לו עצה ותושיה: אמר הכתוב 

שאי אפשר כלל , להכרה גם ביחש להערכים של טוב ושל רע
וההיפוך , שמה שאנו מכירים לטוב הוא טוב, לומר במובן החלטי

שבה ורק בה אור , מפני שכשם שהחכמה העליונה, שלו הוא רע
עד , היא עומדת למעלה מכל ערכי חכמה שלנו, האמת מופיע

, יפוך החכמה במדותינושאין הבדל לגבה בין היחש של חכמה וה
, שהוא תוכן אחד עם החכמה העליונה, ככה לגבי הטוב העליון

שאנחנו נוכל לקראת אותם , אין הפרש כלל בין אלה הענינים
כי הכל הוא טוב , ובין מה שאנו קוראים אותם היפוך הטוב, טוב

, שאירע לדוד בעת צרתו, ובשביל כך נאה המאורע הזה. ולטוב
להיות מתאים , יאות של חוסר הדעה בעולםי המצ"שנצל ממנה ע

בתור הרחקה של בוז מהיכל , שבו נתלבשה הטובה אז, עם הלבוש
וזהו . אשר בא למצא בו את חסותו ואת כבודו לפי מעמדו, המלך

ביחש , לרומם את כל ערכינו כולם, דבר המלמד על הכלל כולו
 ולהיות בזה מתעלים ומתרוממים, להרום העליון, לחכמה ולטוב

אשר בו ירוץ צדיק , מגדל עז' וחוסים בשם ד, על כל המעשים
ויגרשהו , מזמור לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך. ונשגב
  .וילך
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חושיו המוגשמים  בהנאותיו היחידיות מצד, שאדם שקוע בפרטיותו

אז מדת הטוב והרע מצומצמות אצלו רק כפי הנוגע , והמוגבלים

לאהוב את אשר השכל , למצב שכלי אמנם כשיתעלה. לעצמו ובשרו

דורש  באמת' וימצא זאת בנפשו כשיהי, הטהור והיושר האמיתי נותן

אז ימצא כי . ההשכלה הטהורה את אלהים ופונה בכל לבבו אל

לנפשו האהבה והעונג אינם ראויים כלל שיהיו לו מוגבלים רק ביחש 

א כגבור ירוץ אורח שכלו להיות מודד את כל "כ, ולחוג הקרוב לו

במציאות הכל  ואצל הכלל כולו אין רעה, חפצו לפי ערך הכלל כולו

והרעה שנדמית להיות רעה פרטית היא , עשה האלהים יפה בעתו

והאיש שהתנשא ברוחו לאהבת . מסבבת טובה רבה אל אוצר הכלל

כי במה שנוגע לעצמיותו הפרטית , ענגהשכל והיושר האמיתי הוא ית

אבל הלא הוא סובל כדי להיות תוצאות . יש לו מצב של הפסד ורעה

כי הלא ההנהגה הכללית של המציאות היא ודאי , לטובת הכלל מזה

כ ודאי תצא מרעה זו טובה "א, הוא טוב' וכל אשר עשה ד. טובה

ו מקבליה אם גם יהי, והטובה. גדולה שקולה הרבה נגד מרירות הרעה

ונפש נדיבה האוהבת . בחוג קרוב או רחוק בזמן ובמקום לו הכל שוה

החשוב , א הכלל"את הטוב והיושר אין מרכז המשקל נפשו הפרטית כ

כ יהיה באהבה מברך על הרעה "ע, לעולם נגד הפרט ועומד לעולם

וכן בהשקיפו תמיד אל התוצאות . כשם שהוא מברך על הטובה

יש , ו ההתפלגות של נטיות טובות ורעותהכלליות כבר אפסו מנפש

למי שמבטו הוא צר ואינו יכול להסתכל , לקרא בשם טוב ורע בנטיות

אבל מי שהגבה לבו . א על ההוה והמקום של הרגש והעובדא"כ

הנטיות כולם עולות להתכלית המקובצת הכללית הנבנה ', בדרכי ד

גם . ר"צהט ובי"ביצה, אדון השלום בכל לבב' הוא אוהב את ד, מהם

עדונו וענגו האמיתי הוא , כי אהבתו, טיותורפאינו מסתכל כלל על 

שהוא לפי ההבנה , ואם הטוב והיושר. שיהיה הטוב והיושר נעשה

, בשמחה יתנדב לזה, מחייב שיתן את נפשו', ית' היותר אמתית חפץ ד

שכאור . כי נפשו חשה את החיים הכלליים בכל שאונם, יתנדב ויתענג

פ שהם "בטלה אצלו ההשתעבדות לחיים הפרטיים אע לפני אבוקה

מקוצר , אמנם יש שמצעיר את רגשות חייו ומקטין מאויי נפשו. חייו

איש כזה אינו פועל גבורות , רוח וחסרון ידיעה והרגשה בנועם החיים

כ רק בזאת תבא האהבה השלמה "ע. ואינו יודע את ערך החיים

כשהדרכים המובילים בהיות רגשי החיים וחפץ הרחבתם , לגבולה

, להתכלית הכללית המאושרת והטובה', אליו המה מתאימים לחפץ ד

הנפש המואסת . יקרים בעיניו הקנינים המה המושג של הרחבת החיים

, ושאינה יודעת את רגשי החיים לעמקם ולאמתתם, בהרחבת החיים

כמה יש . לא תוכל להתפשר עם השכל הישר והבריא באהבת הקנינים

כהמתרחבים . אם יביט רק אל צמצום החיים, לחיי נפשו צורך לאדם

, כ הם נקראים מאד"ע. י הקנינים"החיים בכל משאלותיהם הרחבים ע

כ האיש "ע. שהם בנויים רק על ההפרזה והמאודיית שבחיים". מאדך"

הוא לא יזעיר , איש חי רב פעלים, שהוא גדל דעה וכביר כח לב

, אהבת השם יתברך הטהורהנפשו בשביל התכונה של מסירות נפש ב

ומתוך שהוא מכיר את החיים . א יהיה מלא חיים בכל הרחבותיה"כ

הוא מכיר את רוממות ערך הכלל וערך המשפט הראוי , וחשיבותם

. אפילו נוטל את נפשך' כ יתנדב לאהבת ד"ע, לאהבת השכל והיושר

שבכל מדה ומדה שהוא מודד , וממוצא דבר בא לידי המדה הנפלאה

הודאה מאודית תבא מנפש מרגשת , מודה לו במאד מאדלך הוי 

כי , הנפש שהקמיטה כוחותיה לא תתעורר בהודאה של מאד. ושואפת

הולכת היא כצל בנותה ולא תרגיש לא את עומק הטוב ולא את עומק 

ולא זאת היא תכונת המסירת נפש . לא את העונג ולא את הנגע, הרע

ולא מנפש שאופלו , ברומגבורי כח עושי ד' הבאה לקדושת השם ית

א "כ, השקפותיה על החיים יתכונן המין האנושי ברוממות מוסרו

מנפש חיה ערה ובהירה המרגשת בהרגשה חודרת את הטעם של 

, את העדן והשמחה ואת המרירות של הרע והמות, הטוב והרע

גדולת הגבורה ' אשר כגדולת ההרגשה כן תהי, המחסר והשפלות

שם . שרים שיסודתם בטובה הכלליתואהבה אל הצדק האמת והמ

ואוצר הכלל . באוצר הכלל ימצא האדם השלם אשרו חייו ושמחתו

לעולם הוא מתעלה והולך לטוב בכל מסיבותיו הפרטיות המתכנסות 

כ בכל מדה ומדה שהוא "ע. אל הים] ההולכים[ככל הנחלים , אל תוכו

כל בהודאה טהורה ושלמה לאדון , מודד לך הוי מודה לו מאד מאד

 .וכבודו מלא עולם, שהכל ברא לכבודו, מלך שהשלום שלו, המעשים
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ביטול הרגש עד שלא יבחין בין טוב לרע ולא  ....ההההשמחשמחשמחשמחבבבבלקבלינהו לקבלינהו לקבלינהו לקבלינהו 

ולא זאת היא , יעריך כלל ערך עצמותו הפרטית אינה ממעלת הנפשות

א ידוע ידע האיש המשכיל את "כ, ההתעודה הראויה לאיש המעל

ואת מגרעת , את נועם הטוב והחיים העושר והכבוד, הטוב ואת הרע

ויעריכם בערכם הראוי , המחסור וכל רעה בחיי ההוה לכל פרטיהם

כ שיותר מכל אלה באין ערוך שוה "אמנם ידע ג. ולא יקטנו בעיניו

להמסר ששוה , הוא הטוב האלהי והיושר השלם של ההנהגה העליונה

, כ עם כל ידיעתו והרגשתו בחיים ומעלותיהם"ע. אליה בכל לב ונפש

כ בשמחה את כל אשר נטל עליו מאהבת השם יתברך ויושר "יקבל ג

כ הברכות צריכות להיות טבועות "ע. דרכיו המלאים צדק ומשרים

כ "ע, במטבע של הרגש הזמני שמרגשת הנפש לפי טעמה וחושה בה

למה עולה עליהם אמנם הדעה הש. ין הרעבהכרח ישתנו בין הטוב וב

 .שמחהלינהו בבמשפט ובחשבון לקב
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