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  א "צדקת הצדיק ר. 1

חכמניות ) א"א סוף ע"נדה ל(שאמרו  כמו, בנות צלפחד
דרשניות ונתגלה גם כן על ידם פרשה מחודשת מדברי תורה 

כמו ששמעתי ענין הירושה עיקרו ירושת הכוחות של . תבנחלו
וידוע נוקבא הוא החשק וחסרון ודכורא המילוי . האב לבן

ולכך הירושה לדכורא אך כשאין לו בן זהו שלא היה לו מילוי 
קבא אז זה החלק גם רק תוקף החשק לבד שזהו מסיטרא דנו

  .הבנות יורשות
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        קדושה מחרבת ובונהקדושה מחרבת ובונהקדושה מחרבת ובונהקדושה מחרבת ובונה, , , , אאאא""""ככככ

, הבונה טובה גלוי הקדושה, ויש קדושה מחרבת, יש קדושה בונה

כדי לבנות מה שהוא יותר  מפני שהיא מחרבת, והמחרבת טובה גנוז

המשיג את סוד הקדושה המחרבת יכול   .נעלה ממה שכבר בנוי

. וא כח תקונוולפי גודל השגתו כך גדול ה, כמה נשמות הוא לתקן

המביאים את הברכה , המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים מהקדושה

מי שאין  .ששבר את הלוחות, מעלת משה בעל היד החזקה ,לעולם

אור האמת והטוב  מי שאינו דורש את, נפשו משוטטת במרחבים

אבל אין לו גם כן בנינים  ,איננו סובל הריסות רוחניות, בכל לבבו

כמו השפנים , הטבעיים צלם של הבניניםהוא חוסה ב. עצמיים

, מי שנשמת אדם בקרבו ,אבל האדם. שהסלעים הם מחסה להם

, שהוא בונה בעמלו הרוחני נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבנינים

   .שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה
   

  ב"אורות התחיה נ; ח"פ- ז"פ' אורות עמ. 3

קות אותם בעולם שהסבות המחזי, ישנם דברים טובים וקדושים

שלפעמים הן תומכות , רשעות, שקר, כמו חולשה, הן כעורות

אמנם . וכיוצא בהם, אמונה, צניעות, את יסוד הטוב של בושה

כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים ככה היא 

מחוללת היא , שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא, הטובה

י מה "א ע"כואין אור גאולה יוצא אל הפועל , רעות רבות

אפילו אותם שהם מחזיקים את , שיהרסו כל היסודות הרעים

והם , ז סובל הטוב הקודש והאמונה"פ שעי"ואע. הטוב והקודש

דלדול זה וירידה זו עליה , יורדים ונראים כמתדלדלים

שאחר הרקבון של היסודות הרעים , והתעודדות הם באמת

ות בדיאים של יחל מיד לצמח אור הזוהר והקודש על יסוד, הללו

ובזה תוסד מלכות , תפארת נצח והוד, גבורה, חכמה, דעה

, וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים' עולמים לאור ד

  .שהם ברית עולם אשר לא יכזבו עדי עד
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הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי 

הוא מגדיל את כל . ין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לוא .המרגיש

וכל רפיון  מקור כל חולשה ..., ערוך ממה שהם הרעות יותר באין

הוא ; הוא רק הפחד העובר את גבולו , חמרי מוסרי ושכלי

שלא ינקף אצבע , שלא יעשה כל דבר לישועתו, על האדם יאיים

עד שהוא , פרהשמא יביא עליו רעה לא יוכל כ  ,שמא ינזק, להצלתו

שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל  עד, עושהו לחלש ומלא רפיון

הצללים הנם  ..., הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי .בכל רע

ולפי מה שיגדל כשרונו של אדם , האורות  הולכים תמיד בעקבות

 .... פחדו המדומה מפעולות המחשבה  כן הוא גדול, להבין ולהשכיל

אחרי ההשתדלות  - פי רוב -על -רק , ומיםממר  מתת אלהים הנתונה

היא מוכרחת  ..., " בכל אשר תעשה אלהיך' וברכך ד"המעשית 

זה - על, תקון הדעה והמחשבה, לבא רק על ידי תקון הנפש  לעולם

אל , לא יגעתי ומצאתי, יגעתי ולא מצאתי: "ברית יש כבר כריתות

שהאורה האלהית היא , באחרית הימים בעקבא דמשיחא " .תאמין

הנה ראשית כל ההכשרים היא הסרת הפחד , כתלנו  עומדת אחר

ביחוד מתוך נפשותיהם , הנפש הכללית  העודף של המחשבה מתוך

בכשרון של קדושה , טוב החנונים בשכל, של היחידים המצוינים

י "היא עלזה   הדחיפה. והם הנם היותר נלקים בפחד וחולשה, וצדק

שבמקום  ,כח החוצפה שהוכרח להתגבר בעת הזאת -, הכח ההפכי

  .שמתגלה אין שם שום פחד
  

  ח"תכ', שמונה קבצים א. 5
על כן אינו , הכל דומה לו כמישור, הערום מכל לבוש חכמה

זאת היא מדה נוהגת בין בערכים . מתפלא ואינו בא לידי ידיעה
תגלתה עליו מי שלא נ: השכליים ובין בערכים המוסריים

אינו יכול לחזות פרעות מוסריות , הארתה של הנשמה העליונה
והוא מקבל את הכל , בהגיונות שכל בני אדם מעריצים אותם

מיד , וכיון שאור היושר העצמי מתגלה באדם. עם הפסולת
הנמצאים במחשבות שבני , רואה הוא את הפגמים המוסריים

, ם מתגלים לפניוורזי עול, אדם לוקחים אותם ממקור של קודש
ומטהר את הקודש מכל , והוא הולך ומעלה את המחשבות

  .טומאותיו

  'כבוד ג, ה"מדות ראי; א"פ' מוסר אביך עמ. 6

הנטיה לתן . תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון, כבוד אלהים
-והולכת באותה מדה שדעת שהיא מתפשטת ...' כבוד לשם ד

, הנפחדים ונרעשיםאדם - אבל בני. מתגברת בעולם ...אלהים 
שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור  ומתוך פחדם אינם

וחובת הכבוד לאלהים מתגלמת אצלם  ... האלהי ובחקר כבודו
שהיא , כבוד לאין חקר בתור תביעה אכזרית מעצם שואף
ומהפכת אותם לעבדים , משפלת בקרבם רגש עדין וטוב

נאים את אלהים באמת ואכזרים שונאים זה את זה ושו עצובים
דברי אהבה וכבוד  פ שיאמרו תמיד"אע, בתוכיות לבם

   .בפיו ובשפתיו יכבדוהו ולבם רחק ממנו, כשמזכירים את השם
  

  'ג', אורות ישראל ג; ו"קמ' אורות עמ. 7

כדי שיתערב כח המציאות שבנשמתם עם , הדבקות בצדיקים

ת היא דבר נכבד מאד במהלך התפתחו, הבלתי נשלמת הנשמה

, שאם יטעה בצדיק אחד, גדולה אבל צריך שמירה. הנפשות

הם , בחסרונותיו כ"וידבק ג, וידבק בו דבקות פנימית הויתית

יפעלו לפעמים על הדבק במדה גרועה הרבה ממה שהם 

אשריהם ישראל שהם דבקים בנשמת . על האיש המקורי פועלים

   .הטוב' לשאוב על ידה אור ד ,שהיא טוב מוחלט, האומה
 

  ד"י, ד"ה בראשית י"רשר. 8

": אנק" לכך קרוב... ; "חנק" לבין" חנך" שבין הקרבה תמוהה

 רכה היא" ענק" הוראת כבר, ואולם. הנחנק של האימה זעקת

 את מקיף הוא; הצואר תכשיט הוא" ענק"ה) א: יותר ומיטיבה

, העבד את מכלכל" מעניק"ה) ב; הגוף כל את ומקשט הצואר

 לחיים לצאת: אומר הוה, "התפרנסול לנשום" שנית המתחיל

 -. החיים כלל של הנעימות הרגשת": ענג" עליו יתר. עצמאיים

 וקיבל שנתרכך - , "חנך" במושג מצטרפים האלה הגוונים כל

 הצעיר האדם את מרגיל המחנך. ומוסרית רוחנית משמעות

 לעצם דרושה זו הגבלה; לחיים המתעוררים כוחותיו את להגביל

. הללו הגבולות במסגרת כוחותיו את לפתח לומד והחניך; ייעודם

. האדם ינוע בו רוחני לבוש אלא, "מחניק" מחוך איננו החינוך

 בו יש, אמת". עונג" בבחינת הוא הרי, נכון הוא" החינוך" אם

 - הראוי המרחב את להם מניח הוא אך; לכוחות הגבלה משום

  .והמספק
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