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כשאנו מתחילים במסילת ישרים ללמוד, שיסוד החסידות הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על ד' 

רי שלנו מפני האיגואיסמוס, וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הנצחי, נסלד החוש המוס
  .ונקי משום תערובת הנאה ,טהור-ואהבת התענוג, שביסוד זה, ותובעים אנחנו יסוד יותר

  

אמנם זהו גורל העולם והאדם, שירד כבר בראשית יצירתו מהתכונה הטהורה אשר להאידיאליות העליונה, 
יתברר לו אמנם אחר כך  והושבתה אצלו הטהרה האצילית, ומלמטה הוא צריך לטפס למעלה למעלה.

שמושג תענוג זה של התענגות על ד' הוא התוכן הטהור שבאידיאליות היותר טהורה, שאי אפשר לבטאה 
בשום הגה אנושי. מורגשת היא הרגשה מועטת בשאיפת הלב הטהור בהתעלותו מעל כל המצרים 

  ירוב גס.המצמצמים אותו, וזהו רק צל של צל צללה של השאיפה העליונה, הנקיה מכל ע

  

באים אנו להלן, רואים אנו, שכשתעמיק עוד ביותר תראה, שהתכלית האמיתית היא הדבקות בשם 
יתברך, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה. ואנו 

  :תובעים את עצמנו
  

הטהורה מכל שמץ איגואיסמוס אחת, שהדבקות האלהית הזאת בעצמה תהיה משוערת בקרבנו בצורתה 
  נשפל.

  
ושנית, הדבקות האלהית במובנה העליון, אוצר הטוב המקורי, צריך שיעלה את כל מה שחשבוהו בני 
אדם לטוב שיהיה באמת טוב, ולא עוד אלא גם כל מה שיחשבוהו בני אדם לרע צריך שיהיה נודע 

מיון כוזב ושוא נתעה, מפני שאיננו והרע אינו אלא ד שהוא טוב, מפני שבאמת אין רע כי אם טוב,
  במציאות.

  
אמנם הקדמה כזאת אי אפשר לה להיות יסוד לספר מוסר מעשי כי אם אחרי עיבוד מרובה במעמקי 
התיאוריה, עד כדי ההסברה הברורה, שכדי להגיע אל האור העליון של השלמות הנשאפת, הטוב המוחלט 

מעשי, המפריד את הטוב מן הרע, ושיש עסק עם של הדבקות האלהית, צריכים להקדים את המוסר ה
היסוד הרע כעם דבר של מציאות. ומזה באים לאור העליון של הדבקות האלהית העליונה, שהוא תכלית 

  הטוב, שרואים על ידי אספקלריא מאירה זו את כליון הרע במציאות ואפסותו המוחלטה למפרע.
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יידבק בו בכח מעשים שתולדתם זה הענין, שהם "וכשקוראים אנו להלן, כי האמצעי אל הדבקות הוא 
עולם בכל  חסרים אנו חוליא גדולה של השלשלת ההיסטורית הרוחנית, שהיא חוזרת כימי -" המצות

  :אדם בכל שעה ובכל מקום
  

הדבקות האלהית יסודה הוא הדבקות בעצמה, תשוקת הטוהר, המתעלה על ידי טהרת מחשבה, עומק 
אמנם ההסתכלות  ;של דורות הראשונים "התהלכות את האלהים"-ה ;כלות בהירהיון, חופש רוחני, והסתהג

הזאת בעצמה פוגעת במעצורים שנתרבו ביותר במשך הזמנים, ויש מניעות גדולות בתכונת הנפש, וקל 
  וחומר בתכונת הגוף, וישנן הברקות עליונות הצריכות לסיוע של תכסיס מעשי.

  
ך השלמות העליונה בעצמה, מתוך ההתגלות של הדבקות האלהית ועל כולם מתוך התשוקה האדירה, מתו

לאחד את כל התוכן המעשי  מתגלה רז עליון, של אספקלריא המאירה, שסכם לנו את הדרך הסלולה,
שבחיים עם היסוד של התשוקה האידיאלית, אשר היא יסוד הכל, חשק הטוב העליון של הדבקות האלהית, 

מושג של תענוג ועידון, והם הם המצות, אשר יעשה אותם האדם העולה בטובו מכל שנקלט אצלנו ב
  וחי בהם.

  
ואנו צריכים ללמוד מעתה, בבת אחת, את החזיונות הרוחניים של המהלך התיאורי, העולים אל המכון 
של המגמה הרוחנית הנקיה, מגמת הדבקות האלהית, ואת הדרכים המעשיים העוזרים לה, המשכללים את 

כיה דרכי נעם וכל דר"את אורה, והמסירים את כל אבני המכשול מכל נתיבותיה, צורתה, המרחיבים 
  ."נתיבותיה שלום

  (אורות הקודש ג', שער ראשון: מוסר הקודש, סדר שביעי: מגמת העדן והטוב העליון, פיסקא קיד)
  

האידיאה האלהית, בתור נשמת האומה, הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. יסוד התגלות פעלה 
הוא יסוד הכלל, ומעשרה של האורה האלהית הרבה הזורמת בקרב הכלל, המלבבת וזוהרת בגלוי ובבליטה רבה 

כלל ושהוא חלק ברשומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, מתמלא הפרט, שהוא מחובר אל ה
עב דורכת האומה הכללית הזאת, ואינה זקוקה לדבר על דבר קבלת פרס -מחלקיו מלוי שלם וגמור. על במתי

של היחידים הפרטים שלה, שיסוד חייהם הוא שלם רק לפי אותה המדה שהם חשים את התמלאותם כולם בחיי 
ם ואתם תהיו לי לעם", שנותן עז ועצמה הכלל. הדבר הגדול הכללי של "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהי

בתוך כל נשמה יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי הגיון תוכל לתן, הוא יסוד הכל. כל הדברים האחרים, 
המתפרטים והולכים בהעתק הרעיון מעט או הרבה מזיו האורה העליונה הזאת, הם רק מסובבים ממנו ובאים 

ת מחיה את האומה היא מתרוממת בגדלה ובתעופת רוחה מעל כל על ידו. כשהנשמה העליונה האלהית הזא
הגבולים וההבדלים הפרטיים, המחלקים בין המצבים השונים של החיים כל רעיון לא יוכל לבא אז על דבר 
חלוק שבין חיי עולם הזה לחיי עולם הבא. במעמקי כל נשמה מוטבעת היא הידיעה, שאין לפני האורה האלהית 

, שהחיים האלהיים אינם נפסקים עדי עד והנם בעולם הזה ובעולם הבא, ובודאי מוצאים הם גבולים ומעצורים

להם בכל מצב של חיים את תנאיהם. אבל אין כל רעיון הולך אפילו למצא צורך לצייר את האופי המיוחד של 
אלהית כי אם אותם החיים, שאין לנו מהם רק מושג כללי על דבר הויתם, כמו שאין לנו שום מושג מהאורה ה

  מה שאנו חשים את מציאותה ומתענגים מזיוה בכל עומק נפש רוח ונשמה.

  

אבל חשכת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם, בהעיפו עין השמימה על מרחבי אין קץ 
ועולמיהם. וחשכת חרבן בית ראשון וסלוק השכינה העליונה, האידיאה האלהית, מהתגלות בהוה באוצר החיים 

קים, ולפרט את מה של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולעדנה בנשיאת עין למרח
שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלמודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים 
והגבלותיהם ונושאים דעם למרחקים, על אותן הגדולות של חיי העולם הבא ותחית המתים וחיי הנצח בכלל, 

יחידי סגולה, נעשו עתה לקנין כללי לאומה, בכל חליפותיהם ושנויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קנינם של 
על ידם שאפה רוח. הם המשיכו לה את האורה האלהית במובן רחב ונאדר, החובק בזרוע עזו עולמי עד ונותן 

  מחיה לרעיונות המתנשאים, אשר הככר של ההגבלות החושיות צר להם.

  (מתוך מהלך האידאות)


