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הוא סילוקן של צדיק לפני מי שאמר והיה העולם ממאה  קשה

  .תוכחות חסר שתים שבמשנה תורה ומחרבן בית המקדש
  

  ט"מ, ג"כלי יקר במדבר ל. 3
ראש השנה ששקולים המה ' ל אמרו במס"אהדדי כי רז קשיין

והבט ימין וראה כי במדרש הזכיר , וכאן אמר גדול סלוקן
ובמדרש הזכיר לשון , לשון סלוקן ובגמרא אמרו מיתת צדיקים

  :חורבן בית המקדש ובגמרא אמרו כשריפת בית אלהינו
כי לשון חורבן בית המקדש מורה על הזמן , לכל זה והביאור

שחומר הבית מעצים ואבנים נשאר קיים אך שנחרב כי יצא 
ממנו כל הדרו והודו דהיינו סילוק מן הבית כל הדברים 

אבל לשון שריפת בית אלהינו קשה מזו כי , רוחניים שהיו בו
כמו כן . נוסף על סילוק הרוחניות משם גם החומר נשרף

בצדיקים כשמזכיר לשון מיתה הוא מדבר כנגד החומר כי 
מת אבל הנשמה אינה מתה כי חיה אבל לשון סילוק  הגוף

ש "שייך על הנשמה ולא על הגוף כי היא לבדה העולה כמ
והנה מיתת . א העולה היא למעלה"ריח בנ) קהלת ג כא(

דבר זה  ודאיצדיקים דהיינו הדבר הנוגע בחומר גוף הצדיק 
אבל סלוקן , ק"שקול כשריפת בית אלהינו החומר של ביהמ

היינו רוח בני האדם המסתלק ועולה למעלה של צדיקים ד
דבר זה מתיחס לחורבן בית אלהינו דהיינו יציאת הרוחניות 

  :משם
לא שזה גדול במהות אלא שהנזק , שאמר שזה גדול מזה ומה

המגיע לעולם בסילוק נשמת הצדיק הוא גדול מן הנזק המגיע 
כי יש לדקדק מהו , לעולם בסילוק הרוחניות מן הבית המקדש

ר לפני מי שאמר והיה העולם למה לא אמר סתם לפני שאמ
זה גדול מזה ואמר  מהאלא ודאי שבא ליתן טעם ל. ה"הקב

ונפש , ה אמר והיה העולם וחפץ בהוויתו וקיומו"לפי שהקב
הצדיק נותן יותר הוייה וקיום לעולם יותר מכל הרוחניות 

לפי שצדיק אחד יסוד עולם ונשמתו , שהיו בבית המקדש
חת כסא כבוד על כן יש בה קדושה גדולה ונותנת חצובה מת

ותדע שכן הוא שהרי מביא על זה . העולם הויה וקיום לכל
פסוק הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא ואבדה 

ומאי משמע שמדבר בסילוקן של צדיקים אלא , חכמת חכמיו
קראה חכמת חכמיו כי ודאי בסילוק הנפש המשכלת היא ש

נפש המשכלת היא נותנת קיום והויה לכל העולם וסלוקה 
  .וזה דבר אמיתי ונכון. שעמודי עולם ירופפו םגור

  

  'אורות התחיה ה; ט"נ' אורות עמ. 4

העתיק אשר יהיה חדש , זהו המכון של הקולטוס הדתי, המקדש

הכה חרם את האליליות עם תועבותיה ונתן  אשר, לעד

אחד  במקום...  ,הרוחניים לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחייה

במלא התבל כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת 

גבורת הנער ובזיו עדן של עלית הנשמה  בחוסן, ילדותה

  .ישראל השב, העתיק פלאות זה-החתומה בחותם עם, הכללית
  

  ז"קכ' עמ 'ה א"עולת ראי. 5
שכל , ההכרה באה. ותבנה בית המקדש במהרה בימינו

הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים  הקלקולים
הוא הוא , ת חיינושנטל כבוד מבי ,חרבן בית המקדש. הכלליים

ועל כן , מצרים ומחשכים והנשמות סובלות, הגורם שעולמנו נחשך
  .וכל פשע כל עון, המסבבים כל חטא, באים הגרעונות הנוראים

  

  'א; ב"כ- א"כ' אדר היקר עמ. 6
 שאלת החיים תהפך כולה. ישפל איש, בעת התמוטטות הרוח

כלומר איך משיגים עצים להסיק את , שפלה רק לשאלה מכנית
והעצים ". האדם"החמר  לחמם על ידו את בית, התנור הקטן

 העבודה כ רבה היא"ע, "לחם"הללו עולים ביוקר מפני שהם 
כ חלונות שעל ידם נכנסים "אמנם הבית הזה יש לו ג. להשיגם

כ "ע, והם מפריעים את המנוחה השוממה שבקרבו ,קרני אורה
שעל פי , הסותמים את החלונות הללו כ לאמצעים"צריך הוא ג

כשהסגנון . הזמן הכרח זה נוצרו כל החכמות היפות להמתת
ו יכולים אין אנ, הזה עולה מכל ההוראה של החיים ההוים

; הכלל עלול הוא להיות שוקע ויורד עד כמה רוח לשער
, עת אשר יתקפו היאוש .... חקר והשקיעה היא עמוקה עד אין

, ללחך עפר ,ל גחוןללכת ע, כעת, ויאמר יעקב אולי זהו גורלו
אשר , אל יחידי הסגולה; אל הזקנים שבדור , ישא ישראל עיניו

מהם . ורוממות שאיפותיהם, יראה הוד נפשם, ברכיו נולדו על
אז יכיר את תוכן . האומה יתגלה בגדוליה כי רוח, יכיר את רוחו

שאלה גדולה שצריכה  אשר אם כי שאלת הלחם היא, חייו
אמנה כי לא היא תהיה כל הסכום אבל ידע נ, פתרונים

, חיים טבעיים לו, ורוח חיים חדשים; שאלת חייו הכלליים  של
וילך במסילתו לסול לו , ימלאהו, רוח חיים של קדושה ועדינות

שגם שאלת הלחם  עד, דרך אשר בה ועל ידה יגיע לכל חפצו
 כן גדול-על .בידו יצלח' תהיה יותר קרובה להפתר כי חפץ ה

הוא ערבה של פעולת סיפור תולדותיהם של צדיקים 
של חיי איש , כמה שיגדל הרושם של החזיון המפליא ,לישראל

וחי , החפצים הפעוטים של המון החיים המתרומם מעל, הרוח
הנה האור , ומישרים של צדק, כולו באויר של קדושה וטהרה

רק , לפי המקרים, לפי המקבלים, הזורח חודר בכל עת
ולא יחושו , ויש אשר ישעו העינים מקוצר רוח; קמעא  קמעא

אבל עת אשר יתקבצו כפי היכלת סכום  .בקרני האור מדי עברם
בלא מעצור בכל משך  ששטפו ועברו, הגון ממכסת קוי האור

, אז יאספו להיות יחד לשמש צדקה, חיי איש המעלה
   .מחשכי ארץ באור עזה המאירה

  

  'ד; ו"ל-ה"ל' אדר היקר עמ. 7
בעת , מהלוחמים בפועל תצא העזרה העקרית אמנם לא רק

לא כל כך מכתיבת מאמרים  .מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות
המוסר  אם מנצחון של הקדועוה- כי, שהם מריחים ריח מלחמה

, חכם גדול אחד גאון בתורה. והצרק המתגשם בחיים ובמעשה
, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, וישר במדותיו צדיק במעשיו

הרבה יותר מאלפי , כונה מצדו פ רוב דוקא בלי שום"היוצאת ע
המכשירים  אמנם ראוים הם. מאמרים ודרשות מלהיבות
הכח הספרותי והשפעת הדרשה , להתקבל בתור כלים עוזרים

הם תמיד להיות מתלוים אל השפעת החיים עצמם  ראוים
באותה המדה הנאותה לשכלל  ולהיות גם כן עולים ומתפתחים

שבהם  לישר את העקמומיות, הכשיר את הלבבותל, את החיים
לכון לבן של ישראל לאביהם , ולטהר את הדעות ואת המדות

כח ההכרעה צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים  אבל, שבשמים
גדול הוא ערכה של תורה  כמה, כ ידע ישראל מאז"ע. עצמם

בסכום  בהמצאם, חכמים וצדיקים מצד עצמם-וערך תלמידי
כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה , בה היותר אפשרי באומהמרו

מטהרים את נפשו , הללו מחיים את רוחו הספרים החיים
תורה ושדי כמגדלות אלו  אני חומה זו", ומעוררים את כהותיו

   . "חכמים-תלמידי
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