
 

  

בבאור כלל חובת האדם בעולמו. יסוד החסידות ושרש העבודה  
התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה  
צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה 

לא נברא אלא להתענג   שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם
על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל  
העידונים שיכולים להמצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם  

 הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנם ודאי שמי שמתכוין בעבודתו לטהר נפשו  
לפני בוראו, למען תזכה לשבת את פניו בכלל  
הישרים והחסידים, לחזות בנועם ה' לבקר בהיכלו,  
ולקבל הגמול אשר בעוה"ב לא נוכל לומר שתהיה  
כונה זו רעה, אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר  

טובת עצמו, סוף סוף  טובה, כי עד שהאדם מתכוין ל
עבודתו לצורך עצמו. אך הכונה האמתית המצויה  
בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא 
שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון 
ב"ה יגדל וירבה, וזה יהיה אחר שהתגבר באהבה  
אליו יתברך, ויהיה חומד ומתאוה אל הגדלת כבודו,  

אז יעבוד עבודתו   ומצטער על כל שימעט ממנו, כי
לתכלית זה, שלפחות מצדו יהיה כבודו יתברך  
מתגדל ויתאוה כל שאר בני האדם יהיו כמו כן,  
ויצטער ויתאנח על מה שממעטים שאר בני האדם,  
וכל שכן על מה שממעט הוא עצמו בשוגג או באונס  
או בחולשת הטבע, אשר קשה לו לישמר מן  

(: כי אדם  החטאים בכל עת, כענין הכתוב )קהלת ז'
 אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.  

ודבר זה ביארוהו בתנא ד"א ז"ל אמרו: כל חכם 
מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו, ומתאנח על  
כבודו של הקדוש ברוך הוא כו', כל ימיו, ומתאוה  
ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש  
ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גליות, זוכה לרוח  
הקודש בדבריו וכו', נמצאת למד שזאת היא 

מעולה שהיא רחוקה לגמרי מכל הנאת  הכוונה ה
עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו 
יתברך המתקדש בבריותיו בשעה שעושים רצונו,  
ועל זה אמרו )זהר כי תצא(: איזהו חסיד המתחסד  

 עם קונו... 

ואמר )שם מ'(: כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ  
השדה, ופי' ז"ל )תיקונים(: שכל חסד שעושים 

צמם הם עושים לטובת נפשם ולהנאתם, ואינם  לע
מתכוונים לכונה השלמה הזאת, ולא מבקשים על  
עילוי הכבוד וגאולתן של ישראל, שהרי אי אפשר 
לכבוד העליון להתרבות אלא בגאולתן של ישראל 
 וברבוי כבודם שזה תלוי בזה באמת, וכמו שכתב  

 

  בתד"א שהזכרתי ומתאנח על כבודו של הקדוש
ואמנם עוד עיקר   הוא ועל כבודן של ישראל...  ברוך

ב' יש בכונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה ראוי  
לכל חסיד שיתכוין במעשיו לטובת דורו כולו, לזכות  

ותראה שזהו רצונו של מקום  אותם ולהגן עליהם...
שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר 

בלולב   המדריגות שבהם, והוא מה שאמרו ז"ל
כי  ומיניו )ויקרא רבה(: יבואו אלה ויכפרו על אלה...

אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את  
ישראל וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם  
הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו, ואלה הם הרועים  
האמתים של ישראל שהקב"ה חפץ בהם הרבה,  

על   שמוסרים עצמם על צאנו, ודורשים ומשתדלים
שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ  
להתפלל עליהם ולבטל הגזירות הקשות ולפתוח 
עליהם שערי הברכה, הא למה זה דומה לאב שאינו 
אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את 

   .בניו אהבה נאמנת והוא דבר שהטבע יעיד עליו

 



 

 

 

יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיו כל עבודתינו  
ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל. שלא נשתמש 
בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בה איזה  
ענין לטובת זולתנו. וכמובן בכל הקדשות שהוא התיחדות  

דם מיישר הליכותיו ושואף למטרה נכבדה. והנה כשהא
  ...יד יהיו דרכי חייו מוקדשים לכללשתמ

וסגולה זו היא, שיתברר ויתאמת אצל האדם איכותו של  
ה"אני" שלו. כי בזה יומדד מעלת כל האדם לפי מדרגתו.  
 האיש הגס והשפל, כל "אני" שלו מצומצם רק בחומרו

 
דא יומא   -ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על ה'", 'ויהי היום' 

ודאי למתבעא  -להתייצב על ה'' דדינא, ראש השנה. 'ויבואו בני האלוקים 
עלבוניה, דכולהו צווחין ככלבא, הב הב, הב לן חיי, הב לן בני, הב לן מזוני,  
הב לן סליחה וכפרה. 'ואין איש שם על לב' לבקש עלבוניה דמאריה ושמו 

ה', שאין השם שלם ואין  -המחולל בגויים, כמה דאת אמר 'כי יד על כס י
 .הכסא שלם"

 

הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל 
ת בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן אלא הולך  ואינו עושה מצו

 ... בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן אין לו חלק לעולם הבא

תֹו   ֵאל ִכי ִאם ִמי ֶשִנְשמָׁ ְלֻאִמי ֶשל ִיְשרָׁ ְיסֹוד הַּ ֵבק ֶבֱאֶמת בַּ ר ְלִהדָׁ ]א[ ִאי ֶאְפשָׁ
ְפחּותֹות, א יו הַּ ְמֻגנֹות ּוִמדֹותָׁ ם הַּ דָׁ אָׁ ְטאֹות הָׁ ה ֵמחַּ ל ְיֵדי ְתשּובָׁ ר, עַּ ה ְכבָׁ ֹו  ֻהְטֲהרָׁ

ה   ֻאמָׁ ת הָׁ ֲאִמִתי ֶשל ְתכּונַּ ְיסֹוד הָׁ ה. ִכי הַּ ה ִהיא ֶנֶפש ְטהֹורָׁ ְתִחלָׁ ְפשֹו ְלכַּ ִמי ֶשנַּ
ֵהם   ל ִמי ֶשִנְזדַּ ם, ְוכָׁ עֹולָׁ ת ד' בָׁ ה, ִצְדקַּ ֶעְליֹונָׁ ה הָׁ קָׁ ְצדָׁ ת הַּ ִיְשְרֵאִלית הּוא ְשִאיפַּ הַּ

ה ֶשל זֻ  ִמדָׁ ּה הַּ טֹוב ֵמִאיר ְבִקְרבֹו ְבֵאיֶזה ֵחְטא, ְלִפי אֹותָׁ ה ְוהַּ קָׁ ְצדָׁ תֹו ֵאין ֵחֶפץ הַּ ֲהמָׁ
ר. ד ֲאֶשר ִיְטהַּ ְלֻאִמית עַּ ה הַּ ְתכּונָׁ ר ֶבֱאֶמת ִעם הַּ ל ֵכן ֹלא ְיֻקשַּ אּוי, ְועַּ רָׁ  כָׁ

ֻמ  ֶצֶדק הַּ ֵאל ִהיא הַּ ּה ֶשל ְכֶנֶסת ִיְשרָׁ תָׁ ְשמּותֹו הּוא כֹוֵלל  ]ז[ ִנְשמָׁ ט, ֶשְבִהְתגַּ ְחלָׁ
ֵאל   ְיִחיִדי ִמִיְשרָׁ ִאיש הַּ ִרי, ֶשהָׁ ם מּוסָׁ ל ְפגָׁ ל ֵכן, כָׁ ל, עַּ ִרי ֶשְבֹפעַּ מּוסָׁ טֹוב הַּ ל הַּ ֶאת כָׁ
ה   ִראשֹונָׁ ה הָׁ ְתשּובָׁ ּה. ְוהַּ ה ֻכלָׁ ֻאמָׁ ת הָׁ ֶזה ִקשּורֹו ִעם ִנְשמַּ ֲחִליש הּוא בָׁ עֹוֶשה, מַּ
ֵקן ֶאת   ּה ֶהְכֵרחַּ הּוא ְלתַּ ּה, ְוִעמָׁ תָׁ ה ְבִנְשמָׁ ֻאמָׁ ֵשר ִעם הָׁ ְיסֹוִדית ִהיא ְלִהְתקַּ הַּ

ה. ֻאמָׁ ת הָׁ הּוִתי ֶשְבִנְשמַּ מַּ ֹתֶכן הַּ ם, ְלִפי אֹותֹו הַּ ֲעִשים ֻכלָׁ מַּ ִכים ְוהַּ ְדרָׁ  הַּ

דעיקר הקדושה ע"י שמכניס אדם עצמו בכלל ישראל כי הקדושה שורה  
בכלל ישראל שהיא כנס"י הכנסי' והתאספות כל החיות להש"י. וע"י הביטול  

 להכלל יכולין להתקדש.
 
 

 

 אם המכתב הזה יגיע אליך סימן שקרה לי משהו. ,גליתי שלי יקרה

חד אין דבר שאני רוצה בעולם יותר אני מרגיש שמצד א ,אהובה שלי

מלהיות אתך לאהוב אותך ולהקים אתך בית ומשפחה, אבל מצד 

אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה ולהכות את  ,שני

הנבלים האלה מכה כזו גדולה כדי שלא יחשבו אפילו לעשות עוד פיגוע  

במקום   ויקחו בחשבון שכל פעם שיעשו זאת נכה אותם ,או אירוע חבלני

ונהיה מוכנים לשלם את המחיר. אני מוכן   ,הכי כואב שיכול להיות

להיות המחיר הזה. אל תכעסי עלי אהובתי אבל ברגעים כאלה הרגש 

הכלל ישראלי שלך הוא שאמור להוליך אותך ועליך להלום ברשעה כאילו  

"בצבאות דוד היו נותנים גט כריתות לפני   -אין לך חיים פרטיים 

 ה" )תסתכלי ב"לאמונת עיתנו" חלק ד'(.יציאה למלחמ

 

"ואת אשתו לקחת לך לאשה", לקוחין יש לך בה, דאר"ש ב"נ אר"י,  
האומות,   .כריתותכל היוצא למלחמת ב"ד כותב לאשתו גט 

שמטרת הווייתן היא חמרית, והנן מצויירות כעין אגודת שותפים  
לצרכי קנינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה  
בכללה רק אז מבוססת, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים, אל  
הטבת מצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגדה האומה,  

טבען מתקבצות לפעמים לרגלי  כשם שחיות מדבריות הבודדות ב
צרה משותפת או למחזה ריוח של טרף משותף. ע"כ, אימוץ הזכרת  
המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות  
הקרב, ע"כ היו הנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. לא  
כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה, מצד צורתה, מצד  

ח חייה, בשביל קדושתה ורוח ד' השפוך עליה, זהו  נשמתה ואור
האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה  
ושל כל הכלל כולו, זהו הנותן עז ועטרה להויית המשפחה עצמה  
בצביונה המקודש הישראלי. ע"כ, בבא התור לעבוד לטובת האומה  

לבל תחלל את   בכללה, אז כשרגא בטיהרא תבטל אהבת המשפחה,
עז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא היתה ע"פ חשבון של  
הצלחת הפרט, שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר.  
לא, הוא צייר בעצמו כאילו התיאש מן החיים הפרטיים, והולך הוא  
בשמחה ע"מ למות מות גבורים וקדושים במלחמת ד' לרומם קרן  

אשתו ליאש את לבבו בכל האפשרי  לעמו, ע"כ כותב גט כריתות ל
מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו, בהיותו דורך מהלך של  

 רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו.

 

 
כל   -'וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ' 

 שיחתן של בריות אינה אלא על הארץ,

"עבדת ארעא, לא עבדת", וכל תפילתן  

של בריות אינה אלא על הארץ, "מרי 

כל    .תעבד ארעא, מרי תצלח ארעא"

תפילתן של ישראל אינה אלא על בית  

המקדש, "מרי יתבני בית מקדשא, מרי 

מתי יתבני בית מקדשא".  

 
  אלו בימים ובחסד בצדקה להרבות נהגו ולכן

  כדי ([ד' הל, ג פרק) ם"להרמב תשובה הלכות]
  הכלל - ישראל בני אחינו כלל בתוך להשתרש
  ילדה כמו והוי. תמיד בשמים לאבינו הדבוק
  דבטל, הזקנה אל דבטלה, בזקנה שסבכה

  בכלל הדבוק כן, (ב, מג סוטה) ערלה דין מינה
  ישראל כלל בתוך מטומאתו נטהר, ישראל
.תמיד' בה הדבוקים עמנו

 

  הקדוש לפני עומדין לעולם ישראל הכלל כי
  לבטל פרט לכל רק והעבודה הוא ברוך
. ויום יום בכל הוא היום וזה. הכלל אל עצמו
  ושפת. נצבים אתם בתורה' שכ מאחר וגם

  לא לדבר הפסק' הי אם כי לעד תכון אמת
  כל יכולין זה ומצד. בתורה זאת נאמר' הי

  רק החטא כי בתשובה לחזור הרשעים
  יכול ולכן ישראל מכללות שנפרש במקרה
  אני אבותי לירושת כמאמר לשורשו לחזור
.חוזר

 
אדם מישראל שהוא רוצה לזכות  

לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים 

להיות שותל עצמו בכנסת ישראל  

בכל לבו בכל חושיו וכחותיו 

   ... הגשמיים והרוחניים

 

 

ויהי היום ויבא שמה. ויהי היום, איזהו יום  
זה? אלא כמו שבארוה. ובא וראה, אותו יום, 
יום טוב של ראש השנה היה, שבו נפקדו 

ם בו בני העולם, קרא עקרות העולם ונפקדי
לשונמית ואמר, הנה חרדת אלינו את כל  
החרדה הזאת. משום כך הצטערתי לעיין  
היום הזה בדיני העולם, שהקדוש ברוך הוא  
דן ביום הזה את העולם. ומשום שנפרדתי 
לבד במקום זה, הצטרכתי להסתכל ברוגז של  

 העולם.

ומה לעשות לך היש לדבר לך אל המלך או 
וכי דבר זה לשם מה אשה  אל שר הצבא, 

צריכה, שהרי אינה יוצאת ולא הולכת ולא 
נכנסת להיכל המלך? אלא יום זה היה גורם,  
שכל בני עולם יושבים )עומדים( בדין, ובאותו  
יום נקרא הקדוש ברוך הוא מלך. המלך 
המשפט. אמר לה, אם את צריכה בשבילך 

 אצל המלך העליון על המעשים שבידך?

אנכי יושבת. מה אמרה?  ותאמר בתוך עמי 
אלא בשעה )בזמן( שהדין תלוי בעולם, שלא  
יפרד אדם לבדו, ולא יהיה רשום למעלה ולא 
יכירו אותו לבדו, שהרי בזמן )אחר( שהדין  
תלוי בעולם, אותם שרשומים ונודעים לבדם 

אף על גב שהם צדיקים, הם נתפסים  -
בראשונה. ועל כך לא צריך לאדם להפרד מן  

שבכל זמן רחמי הקדוש ברוך   העם לעולם,
הוא על העם כולם כאחד. )ואין צריך האדם  
לפרוש מן העם לעולם( ולכן אמרה בתוך עמי 
אנכי יושבת, ולא רוצה להפרד מהם כמו 

 שעשיתי עד היום הזה.

 

 

ולמעלה ממנו מי שמרגיש ש"אני" שלו הוא מורכב  וגופו. 
מגוף ונפש. ולמעלה מזה מי שמכניס ל"אני" שלו בני ביתו 
ומשפחתו. והאיש ההולך על פי דרכי התורה, ה"אני" שלו  
כולל את כל עם ישראל. שבאמת כל איש ישראל הוא רק 
כאבר מגוף האומה הישראלית. ועוד יש בזה מעלות של  
איש השלם, ראוי להשריש בנפשו, להרגיש שכל 

ני" שלו, והוא בעצמו רק כאבר  העולמות כולם הוא ה"א
קטן בתוך הבריאה כולה. ואז גם רגש אהבת עצמו עוזר לו  

 לאהוב את כל עם ישראל ואת כל הבריאה כולה.
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