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תמיםתהיהעם ה'אלהיך ט
*אכןהלינו הוא בשט ומששביבו סבלם*
(ישולהב)

רבר שאלתכםאיךצריכה להיות עתה דרך עבודתכם ,אם
להמסר רק להשתלמות והתפתחות עצמית ,או לתכנים נהונ
עבורתכם גם למעול ולהשפיע על אחרים ,לא אדע אם ברברינו
היום תמצאו תשובה ישרה על שאלתכם זו ,אך חושבני שכהתברר
לנו בכללות דרכי ואפני העבורה המוטלת על האדם יתברר גם רבר
זה בע"ה.
הנה אם שאלתכם מכוונה בנונע לדרך העבודה של האדם
בכלל אם צריך הארם לעבור בממירות יתירה לתועלת נפשו
ורוממות רוה :ולא ישתדל להשפיע מרוחו  %אחרים; או שצריך
הוא להיות ממור בכל כחותיו לפעול למען קרושת שמו יתברך
ולפרפם בין יושבי תבל את מורת ה' ,אמונתו ומצוותיו -
לשאלה כזו בענינים גשמיים,
נתבונןנא ונראה ,האם יש
~lpD
השאל איש מעולם ,מנקודת ההשקפה החמרית ,איזו דרך סובה
וישרה לפניו ,אם להיות חנוני פעוט ,הקונח מעמ סחורה בפכויו
המכנים ריוח
קטן ומונרה בריות מצער ,או ליסד בית חרשת
י
ו
ר
נ
הלא אם יש לו ההון הררכם והמקום המוכשר לזה וראי
לטאולבפיומכי
שר לפניו להיות בעל בית חרשת גדול ואיש עשיר מלהיות

חנוניפעוטמרויחפרוטות.
אכן כזאת ינול שאול איש שיש לפניו שתי דרכים אלו:
אם לקנות מעמ פתורה ולמכור בריות מצעה או שלא לסחורע5
*) נאמרלפני חבורת תלמידים י"ז שבס תרע"ו ונרגוםע"י הרב

אליי מאיר כלאך.
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שנ
חשבון עצמו אלא להיות סרסור והמקבל שכר מועט בעד טרחתו
בעסקיהם ש 5אחרים .ואמנם גם בעניני הרוח יש מסחר סרסורי
כזה ,ישנם אנשים  -ובפרט ברורות שלפנינו נמצאו באלה -
העסוקים תמיר לזכות את אחרים במצוות ,לגרום למי שהוא
שישמע קריש או קרושה ,להביא איש מן השוס להתפלל תפלה
בצבור וכהנה רבות ,וכודאי אין לשער את גדל השכר הנוער לזה
המזכה את אחרים במצוות הבורא ועבודתו ואין להעריך את גדל
טובי .אולם ראוי שיתבונן אולי טוב לפניו שישתדל להתעלות
יותר בעצמו -לפי ערך כחותיווכשרונותיו  -בררך ה' ומצוותיו,
לחשוב יותר את ררכיו ולהזהר מלהכשל ח"ו באיזה חמא ועון:
כי בהיותו עסוק תמיד לזכות את הרבים ,הנהו נמצא הרבה
בחברת בני ארם המפריעים אותו מליתר את מחשבתו לעבודת
הבורא ואינופנוי להיות מסור ,במדה מרובה ,לתועלת נפשו
ומבמל מן התורה והעבודה ,ואפשר כי טוב לפניו לשקוד על
תקנת נפשו הוא ולרכז את השתדלותו ומסירותו להיות בעצבתו
זהיר במצוותוזריז בעבודת ה' יותר מאשר יזכה את אחרים
שהם יעשו מצוות על ירו ,אבל לא כן האיש אשר זכה להכרות
אמת והבנה בתורה על פי אמתות דרכה ,ואשר הניע במעלות
נפשו להתבונן בררבי ההשגחה להרגיש אמונת ה' וליראה אותו
ומה גם אם יש עור בכחו להשפיע על אחרים ,לנסוע בלבות בני
אדם אמונת הבורא יתברך ולהורותם את דרך החיים הנכונה,
להאיר עיני ההולכים בחושך ללכוד אותם דעת ולקרבם לתורה,
ויש לו האמץ ללחום מלחמת ד' ולהנן ,לפי יכלתו ,על האמת
העלובה למען יתקדש שם שמים בעולם ,היובל איש כזה לשאול
הטוב וכשר לפניו להיות מסור רק לעניניו הרוחניים הנונעים לו
לעצמו ,להיות בבחינת חנוני הקונה מחורתו בדנרים ומרויח
פרוטות ,אושיהיה בבחינת בעל בית חרשת גדול משתכר לאלפים?!
הלא זה האיש שבכחו לפעול על אחרים בהכרת האמת ,לפקח
עיני עורים ולנטוע בלבות בני-האדם את האמונה במהרה וזיוה,
לא נוכל לכנותו בשם סרסור,כי כל מה שפועל ומשפיע על אחרים
הלא תוצרותיו המה ,שהוא מפיץ בין יושבי תבל ובע מה שהם
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מתעלים על ירו רכושו הוא שנתרבה ורוחיו הם אשר אין שיעור
וערך למו.כי בזה שפעל והשפיע ע 5אחרים בתורה ,חכמה ,אמונה
ודעת ,רוחו הוא החי נהם והכרותיו ושאיפותיו פועלים בם לעולם.
רמשה זכה ונכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו" (אבות פ"ה)
5א רה מרמר משה את התורה לישראל אלא נתן להם מרוחו,
מלבו ומהכרותיו ,ברוחו ההיה את נפשות בני האדם ובאורו
האיר את דרכם וכ 5המעלות והזכויות של הרכים תעיות בו,

הוא העלה אותם ורוממם ורוחוחי ושורר בם.)* .

ומלבד זה שנחכאר כי

כדאי וראוי לאיש המעלה לבחור

בדרך זו לזכות את הרבים ולזכות עמהם יחד ,הנה בכלל לא יתכן
לבן ישראל אשר שאר רוח 5ו וכחו גדול להאציל מרוחו וחכמתו
עלאחרים 5תתתהומין בין העבודיו להשלמת עצמו או לתועלת
הרבים ,ואי אפשר שיפריד בין שתי הדרכים ויבחר באחת טהם;
כי כל מה שהאדם עומד במעלה יותר גדולה ,קרוב הוא יותר
לשרשי הדברים ומתאחדים אצלו כ 5עניני
חע1לם המובדלים ומופרדים לעצם אחד
מתקרב הוא למקור האחדות ...ישנם אנשים
המקפירים על יופי רהיטי ביתם ונלי תשמישם ,אבל 5א יקפידו
על תלבשתם מלכת קרועים ,לבושי בלאות ,וישנם הטקפידים על
לבושיהם ועדי בגריהם אבל לא ישימו לב ליופי כלי ביתם ,וכמו
כן נוכל לראות בעניני הרוח; יש אשר יהר האדם זהיר במצוות
לפי מדת הבנתו  -אכל לא יקפיד על כבור שמים ולא אכפתלו אם אחרים אינם חורכים בררך ה' וישנם אנשים שאינם מדלרקים
כל כך במצוות  -מפני כח היצר השורר בם  -אבל מתעסקים
הם בכבוד שמים ורואנים שאחרים ילכו בדרך התורה והמצוה -
האחרונים מרוביםעל הראשונים  -אבל מעולם לא ראינו שיעשה
האדם הבדל בין הדברים הנונעים לעצמו ובשרו ,שיקפיד רק אם
יחוש בראשו אבל אם יכאב לבבו לא יצמער ולא יצרלו או

י

") עי"ש סוף המאמר" :שנאמר צרקת ה' עשה ומשפמיו ע ם
ש ר אל " -הרי שהוא נחשב העושה הצדקות והמשפמים עם ישראל.

[הרושם].

שן
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שיקפיד וידאג אם יהלה באלה אבע עא יחוש ולאירניש אם יפצע

את ידו ,ואם בשעת הסכנה יתן עור בעד עור וישמורביותר את
האכרים שהנשמה תלויה בהם ,אבל בדרךחייו תמיד ישטר את
בל טפו ,כל אבריויחר .ובחליו של בל אבר ואברירניש את עצמו
נלו כואב וחולה.
והנה הא"ש אשר הגיע למעלה גדולה ,שהכרותיו נשתרשו
עטה בפנים נפשו ,ונשמתו  -שאיפתו ומנמתו  -מכוונת
לתכלית הבריאה ומקושרה עם רצון הבורא ברוך הוא ,עליו נאמר:
"תמים תהיה עם ת' אפקיך" בלומה שלמוחך תהיה וק ביחד עם
ה' אפקיך ,תרניש עצמך תמים ושלם רק בהדבקך עם רצון ה'
לתכלית כונתו בבריאה .נם כל הנברא ברצונו של מי שאסו
והיה העולם צריך לתפוס מקום בכל נפשך ,ילהתמזנ אתך יחר
"לאני" אחד המתדבק כביכול כשכינה ,ואז תהיה תמיסתך
ושלמותך עם ה'אלייך)* .
וראוי להתבונ! במה שנא'מר מראשית הפהקה" :לא ימצא
בך מעביר בנו ובהו באש ,קומם קסמים מעונן ,מנחש ומכשף
וחובר חבר ושואל אובוידעוני ודורש אל המתים ונו' תמים תהיה
עם ה' אלקיך" ולבאר את יחס רפסוק תמים תהיה וט' לפמוקים
הקורמים לו פי' רשאי ז"ל והתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא
הוותור אתר העתירות אלא 3ל מה שיבא עלך קבל בתמימות ואז
י דברי הש"י אפשר להבין נם D"Y
תהיה עמו ולחלקוא ואם כ
פשטם ,שהאדם צריך לסמוך ה' ולבטוח בו ולבלי התחקה יותר
טרי לדעת שתידו ,בי בהיות לבו נכון ,סמוך ובטוה בה' ,לא
ילך בגרולות ונפלאות מכונו ,אלא יהיה תמים בכטתונו בה' כגימל
עלי אמו ושמילא יהיה עמו ולחלטו ,נלומר קרוב אל ה'ויזכה
לברכתו ,בכל זאת יש כאן רעיון עבצק כאשר למביני רשפן .איתא
בנמראחולין (דףז' ע"ב)" :ההיא איתתא דהות קא מהררא
למשקל עפראכטעותי'כרעידרביחנינות אמרלהשקילי לא ממתייעא
13ילתיך.אין עוד מלבדו נתיב  -ופריך  -והאמר ר' יוחנן למה

עי

*) עי' שע"ד "קרבנות".
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נקרא שמן כשפים שמכתישין פמליא ש 5מעלה  -ומשני -
שאני ר' חנינא רנפישא וכותי'" ולכאורה אין זה מובן כי הלא
מרברי ר' חנינא ,שאומר לה ראין עור מלברו כתיב" ,משמע שמתוך
הכתוב אנו למרין שאין כח בכשפים להזיק כלל והרי באמת יש
כח בכשפים וכמ"ש רש"י ר"ה כשפים וכו' כשלא נזרו על ארם
למותוהוא מתע"י כשפים" ,וזה קים גם למסקנת הגמרא ורק ר'
חנינא רנפישי זכותי' וכותו עומרת לו .אך זהו ביאור הדבר,
כי אמנם נתן ה' יתברך כח למערכת המ"ח להיות לה הנהגה
חפשית באיזו מדה ומכותר בספרים הקדושים ,שהוא בבחינת
"כלב קשור בשלשלת"; שכתות וזרע עושים ופועלים וכמרומה שיש
להם נח עצמי ,אבל באמת בשרשם מקושרים הם לרצונו יתברך
ונבול הושם להם בל יעבירו לפנע ביסודות העולם ולשנות את
תפקיד הנריאה ותכליתה ,וכמו בן מוגבל כחם לבל ישלטו באלה
האנשים בני העלי' הדבקים בה' ,נטועים במקום טהרה ומרוממים
על כחות המומאה,כי שורש שפע כחם הוא למעלה משורש הס"א
ולכן האיש היודע את רבונו בדעת בהירה מכיר בלב שלם את
יאין עור מלבדו,
השנחתו על ברואיו ,ומרניש הרנשה נמורה כ
הוא אינו עומר תחת שלימת נח הכשפים ואפם כחם ננדו.
מובן שלזה לא די שיהיה מאטין בה' ובהשגחתו
בידיעה מפשטת בלי הכרה פנימית והרגשת לב
אמתית ,כאשר נמצאים כאלו בין הנמנים אל כת
המאמינים ,כי בכנון זה מלבד שלא יתכן שתהיה אמונתו
שלמה; אחרי שאין לו מושנ נכוו בזה לא נתבררה אצלו הכרה
זו בשבלו ולא נצטיירה בלבבו ,הנה מכיון שלא הדרה אמונתו
בכל מהותו ,בהבנת השכל ורגש הלב; אי אפשר שאמונתו תהיה
בהכרת דעת ובהבנה גמורה; ומכ"ש שאין בכחו להכניס את הכרת
אמונתו זו בחייו שתהיה האמת הזאת עימדת לננדו תמיר
ובאמונתו יהיה .ורק איש כזה אשר הגיע למלטה וו של התפתחות
השכל והרנש ואשרלומד לחקור אחר כל דבר אמת להבינו לאשורו,
להכירו אל נכון להכניסו בלבו ולהנהינו בהייו ושהכרתאמונתו
נמועה במעמקי נפשו ממלאה את כל פהותו וחיבאמונתו הוא
משובק ומקושר א 5מקום רם ונשא  -א 5ה"אין טד מלברוי
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שהוא למעלה ממערכת כחות הס"א ואז (א יגיעו אליו הכשפים
ולא ישלטו בו .וכן לפי ערך כל אדם לפי מדת הכרתו ואמונתו
בה' ,הוא נצול ממקרי הזמן ,ופנעי התבל כי 5א יגיעו כל אלו
הכחות השפלים למקור שפע הקדש השופעאליו ממרום והרבהפגעים
רעים לאיניעו אליו ואל ישלמו בו ,ולכן ר' חנינא דנפישא זכותי'
שהיתה גדולה מעלת זכות נפשו והר חי בהרנשת "אין עוד

מלבדו" לא שלמו בו כלל הכשפים ,אע"נ שכחן  -כח הס"א -
רב,שמכחישיןפמליא של מעלה ,ואמרלהשקילי לאמטתייעאמילתיך
אין עור מלבדו כתיב,כימי שמרניש זאת בכל מהותו וחי ברגש זה
אין שום כח אחר יבול לשלומבו.
וזהו מה שאמרה תורה" :לא ימצא בך וגו' קוסם קטמים
מעונן ,מנחש ומכשף" וגו' כי כל אלה הדברים אין להם שלימה
אלא בזה שאינו מקושר כולו לשורש הקרושה ,אבל אתה "תמים
תהיה עם ה' אלקיך" .כל תמימותך צריכה להיות דבוקה ואחורה
כביכול ,עם ה' אלקיך יאי
ן מקום לכשפים שישלטו בך *) והנה
אצל איש זה לא תפרד מצוה ממצוה ולא ימצא שום דבר ,הנוגע
לעבודתו יהברר ,שלא ירגיש כי שלמות נפשו תלוי' בו ,כי
בכל דבר אשר יראה שם איזו מגרעת ,אם במעשיו הוא או במעשי
אחרים ,כל מה שהוא נגר רצונו יתברך ,תסבול מזה נפשו ותררשהו
לתקן את הנפנם ולבנות את ההרוס וכמו שהורונו חז"ל "הוי זהיר
במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרם של מצות"
לאבות פ"ב) וכלל זה הורו חז"ל לכל המון בית ישראל שלא
יבחנובין מצוה למצוה להזניח ח"ו איזו מצוה מפני שאינם יודעים
טתן שנרם אולם לזה האיש התמים עם ה' אלהיו לא יתכן בלל
שיפריד בין המצווח ,כי כל מנרעת תכאב לו והכל מורנש כחלק
מעצמו ובשרו ,לבו ונפשו .ואם באברי הגוף שאינם הקאני" העיקרי
*) ורש"י ז"ל בבארו בפשטות "התהלך עמו בתסיסות ותצפה
לו ולא תחקור אחרי העתידות" הוסיף ,כדרכו נצחות לשונו ,לטביני דעת
"ואז תהיה עמו ולחלקו" ,דהיינו חלק מן הכל כי התמימות תהיה
עמו יתד וכאסור"כי חלק ה' עמו",

[חרושמן.
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ש 5האדם ,כולם חשובים ויקרים לו כאחר  -בדברים רוחניים,
הנאחדים ומאוגדים בפנימיות נשמתו של האדם לתכלית נצחיית
אחת עאכו"כ שאת הכל ירגיש וכל דבר ימצא את הדו בנפשו
לתור ולדרוש את הפוב והמועיללתכליות האמת בכל מקום
שהוא ,ולא יובל להעלים עינו מכל חסרון ומגרעת אשר יהיה
בעולם .אם אחרים עוברים על רצונו יתברך ופוגמים בזה את
העולם  -טכאובו הוא ,עלבון האמת  -עלבונו הוא ,ומכל דבר
שהוא ננד רצון ה'  -הוא יסבול וגם אלהבני האדם הרחוקים
מדעת אמת והולכים בחשך ,גם הם קרובים אליו ,כי אף
הם חלק מבחיר היצירה ומכלל הבריאה שנבראה לתכלית
הנצח ,שהוא עצמו חלק בלתי נפרד סטנו; וכשהם אומללים,
אובדי דרך כאבו נעכר ,כי בנפשו הוא שכני האדם ,שהם עצם
מעצמו וחלק מנשמתו ,יכירו וירעו את האמת הנצחית המאורגה
בכלנימי נפשו ,ומאוחדה עם כל מהותו ונשמתו.
"אכן חלינו הוא נשא ומכאובנו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע
מוכה אלקים ומעונה והוא טחולל מפשעינו טדוכא מעונותינו" וגו'
(ישעי' גג).
הנביא מתאר לפנינו את גואלנו ,דושיח צדקנו *) ,ראינוהו
נגוע מוכה אלקים ומעונה אבל באמת לא יחסר לו אלא שלומנו,
שלום עסו; כי "חלינו הוא נשא ומכאובנו סבלם ,והוא מחולל
מפשעינו מדוכא מעונותינו" ,כי כל החסר בשלמות הבריאה וכל
מכאיבי בני האדם כאבו הוא ועל פשעיהם נפשו עליו תאבל.
ובהיות הארם מקושר עם רצון ה' דואג הוא לשלמות ותקון

כל הבריאה כולה ,שש ושמת בנצחון האמת ומפלת השקר ,בי אין

קץ לדרישת נפשו שהצדק ישרור בעולם ורצון ה' ישלם בכל.
בפרשת יתרו כתיב" :ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה
ה' לישראל אשר הצילו מיד מצרים" וכתב ספורנו ז"ל" :לא שמח
על אבדן מצרים בראוי לטקנא לכבוד קונו כענין ישמת צדיקני
חזה נקם אבל שמח על טובתם של ישראל כמרחם על דמעת
*) עי' סנהדרין צ"ת.
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העשוקים" .והנהלפי דעת כני אדם הרי לכאורה השמחה בישועת
הצריקים והצלת העשוקים מיד עושקיהם היא מדה טובה יתרה
מאשר לשמח במפלתן ש 5רשעים אבל לא כן דעת התורה! היא
דורשת מעלה יותר גבוהה ,רגש יותר נשגב קנאת כבוד קונו לא רק
שיהי' האדם רחום וטוב 5ב א5א יקנא נם כן לעלבון האמת ,יכאב
לו נשהרשעה מתגברת וישמחכי חזה נקם;כי פגימת העולם כאבו
הוא ותיקון העולםע"י אבדן הרשעה נותנת שלמות בנפשו ומעוררת
בו שמחה רבה בראותו אור האמת זורח והרשעים מורדי אור
יאבדו .ואל יחשוב האדם שהוא טוב לב באשר אינו שמח במפלתן
י אין זה ממעלת טובו ,אלא מפני שלא נצמער במדה
ש5רשעים,כ
הראוי' כשראה את דרכם צלחה להרום ולאבד את הטוב והישר
וכהשום כך לאירגיש שמחה במפלתם.
על כן דעו נא כי אי אפשר להתחשב בדברים אלו עם
השקפת העולם ,כי התורה הקדושה דורשת טהאדם מסירות גדולה
והתענינות מרובה לקדש שמו יתברך .עד אשר בראותו רשעים
מעליבים את האמת והטוב עליו לדרניש כי מכאיביםומעיקים
לו  -לבאני" האמתי שלו ,המאוחד עם רצון ה' ודבוק עם הבורא
כביכול ,ואז ישמחכי הזה נקם.
בדרשי זה כבר ברבים אמרתי לבאר מפני מה יש טועים
לחשובכי עובדי ה' קהלהיראים אינם כ"כטובי 5ב ודורשי שלום,
במדה הנראיתלעין לפעמים אצל החפשים ,ובארתיכי באמת ודאי
אי אפשר שתהי' מרת הטוב ועדינות הנפש אצל החפשי יותר מאשר
אצל המאמין בה' ית' ושואף לילך בדרכיו ולשמור מצוותיו; כי
הלא אצל הירא ה' מדת המוב והחסד היאיותר עמוקה בפנימיות
נפשו ,בהרנישו הטוב והחסר לדבר נעלה ונשנב מועיל בתכלית
לעולמי עד ,בשעה שאצל החפשי כל דבר יש לו רק ערך זמני,
אשרסוףתכליתו הוא בעולם הזה העובר; אולם בכל זאת יש אשר
ההתלהבות וההתפעלות במדת ההסבה לבני אדם נראית יותר אצל
החפשי ,ובעבור זה נדמה בי הוא מטיב יותר מפני שהוא
י
נ
י
נ
ר
מ
את עשיית הטוב עם בני ארם לדבר היותר נשגב ונעלה ל,,טמר
האחרון" ,המעלההכיעליונהבערכיםהרוחניים,כי הלאאין לו מושג
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יותר נאצל טזה ,תחת אשר המאמין בה' מוצא לפניו הרבה דברים
נעלים נכבדים ונאצלים שאליהם .הוא נושא את נפשו ,כגון עבורת
חזוק האמונה ,אהבת ה' ממירות נפש בעד קדושת שמו יתברך,
ועוד רבות כאלה ,דברים נעלים ונשגבים ,אשר על כן הדברים
הנחשבים אצל החפשי לתכלית הטוב ומדרגה הכי עליונה בשלמות
האדם הם אצל הירא רק אחת מהחובות הרבות המוטלותעל האדם,
ושמעתיכי נמצאו כאלה אשר התרעמו על דברי באמרםכי השפלתי
את ערכה של מדת החמד ,אבל באמת תלונת שוא היא,כי התורה
דורשת מהאדם דבקות בה' התקשרות עם רצונו יתברך יימסירות
לקדושת שמו ,והעמירה את זה לעיקר ושורש כל המדות המובות
והמעילות אף שבין ארם לחבירו ,שגם הן צריכות לנבוע ממקור
קדוש זה ,שבלעדי זאת יתרוקנו מתוכנם ויאבדו ערכן וחשיבותן.
ויתרו אשר היתה בו מדה גרולה של אהבת ישראל ורחמים על
העשוקים לא היתה דעת התורה נוחה הימנו על אשר לא היתה
בו בטרה הדרושה מסירות לה' יתברך ,הכרת האמת ודבקות א5
הנעלה והנשגב ,ולא שמח בראותו נקמת ה' ברשעים מרניזי קל
[ובאמתיש לדעתבי אלה הדורונים תמיד מתינותבעניניםרוחניים
ואינם מובלים את הקנאות בעד קרישת השם אין זה מטובם
ומעלת נפשם,כי אם מחומר ממירות לה' וקדושת שמו והוכחה לזה,
כי הלא אם אך יפגעו בכבודם או בממונם יקפידו ויתרגזו ולא
יהיו מתונים כלל ,הרי שאין המתינות באה אצלם מתוך אהבת
הבריות אלא מפני שלא יכאב לבם על עלבון האמת וחלול שם
שמים ח"ו].
ש
י
מקום לחשוב כי לשלמות ותמימות העבודה
אולם אולי
ו
ב
ח
ר
ת
י
ש
השקפותיו ויתרוממו מושגיו
של האדם אינו כדאי
,
ו
ת
מ
כ
ח
כי יש לחשוש
והכרותיו ותגדל השפעתו על אחרים ברב
ק
ו
ס
ע
בהרבה דברים
שבהתרחב אפקי המחשבה של האדם ובהיותו
של מחשבה-עיון ומעשה אינו פנוי כ"כ לעבודה של פשפוש
הכנעשים ותכלית הזהירות המצוות ה' ויראתו .אבל באמת לא
כן הדבר ,בי כמעט אי אפשך
של האדם
שתהא מעלת גדולתי
סותרת את עבדתו ביראת ה' ואדרבה לאיש אשר לא נתפתחו
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כחותיו ושאיפותיו כראוי ואשר לא הרחיב את השקפותיו ופושניו
באמונה ורעת ה' ,קשה מאר להיות זהיר בזהירות גדולה.בעבורת
ה' ומצותיו. .ואף שנמצאים רבים יראים וחרדים כאלה ,בכ"ז
עלולים המה תמיד להכשל ח"ו ,באשר לא למדו לשקול כל דבר
במאזני צדק וישרות הדעת הבאה מתוך הסתכלות עמוקה
והתפתחות רחבה .אך אף אם נניח שאפשר לו לאדם להזהר יותר
במצוות ה' וביראתו אם לא ירחיב את דעתו והשקפותיו ,בכל
זאת יש לנו 'ללמיר מרברי תורתנו הקדושה כי מעלת האדם
המפותח ברעת והכרה ברורה ובהירה באמונת ה' ותורתו ,לדעת
ולהבין כל דבר ע"פ אמתת ענינו בעמק החכמה ,כדולה ממעלת
הזהיר ומדקדק ביותר במצות ה' מתוך יראה בלי דעת והכרה

עמוקה.
הנה עצת יתרו למשה היתה ,שיבחר מן העם אנשי חיל,
יראי אלקים ,אנשי אמת ,שונאי בצע 1נ '1ונתיב בתרח "ויבחר
משה אנשי חיל וישם אותם שרים על העם" וכתב ספורנו ז"ל:
"אחרי שבקש ולא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר
יתרו ,בחר באנשי חיל ,בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמתות
דבר ולהביאו אל תכלית ,יותר מיראי אלקים בלתי אנשי חיל,
כאמרם ז"ל אם תלמיד חכם כנחש הוא חגרהו על מתניך ואם
עם הארץ חסיד אל תדור בשכונתו".
כי'
,
ל
י
ח
הנה
ג
ש
ו
מ
ב
ל
"
כן הבין ספורנו ז
דהיינו
אנשי
חרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית ,ולמד
מדברי תורתנו הקדושה כי נדולה מעלת החכם ,אשר בכחו
לברר וללבן כל דבר לאמתו עד אשר יביאהו אל תנלית ,היינו,
עד סוף דעתו והבנתו ,ושיהיה הדבר מוסכם ימוחלמ אצלו ,אף
אם יחסר לו ממדת שלמות היראה יקשוט המעשה ,עד אשריהיה
ראוי לכנוי "ירא אלקים" כפי מושנ התירה הקדושה ,יותר ממדת
ירא אלקים ,הראוי לשם זה וחסרה לו ההתפתחות השלמה
בתכלית החכמה .וסמך על זה דברי חז"ל שאמרו "אם תלמיד
חכם נוקם ונומר כנתש תנרהו ע 5מחניף" ~אמנם ספורנו ז"ל
רלג על המלים "נוקם ונוטר" וכבר נתבאר אצלנו כי נוקם ונוטר
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כנחשאין הכונה בזהשיהיה ח"ו פגום במרותיו ,אלא הכונה היא
כי תלמיד חכם אמתי ,שיש לו בהירות השכל ואור הדעת במרה
מרובה מוכרח שיהיה לפעמים נוקם ונוטר כנחש מפני שנדל

אור החכמה והכרת האמת אינו סיבל את הרע והפחיתות וגם
אסור לו לפעמים לעבור על סדותיו וכמאמר חז"ל נמק"א (יומא
ב"ב) "כל תלמיד הבם שאינו ניקם ונומר כנחש אינו תלמיד
חכם*) ואעפ"כ "חגרהו על מתנך" ואף שיש מבנה שתכשל
באיזה דבר והוא לא ינקה אותך מ"מ טוב להיות הרוב אליו ,חגרהו
על מתנך ,כי סי"ם התחברך אליו יהר לך לברכה ואחרית שלום.
ואם עם  -הארץ חסיד הוא  -כאשר הי' רגיל ביותר בעת
אשר יראת ה' היתה שלמת במדה מרובה אף בין המיני עם,
שנמצאו אז אנשים יראים וחרדים  D"yטבעם ודרך חייהם ומה
שהוא נגד הדין נזהרו מלעבור על זה בתבלית הזהירות וגם
נתראו בעלי מדות מובות מתחסדים עם קונם ועם בני אדם
אבל רחוקים היו טחכטה ודעת ולא ידעו לשקול את כל דבר
במשקל החכמה בברירות וישרות השכל  -על איש שכוה אמרו
חז"ל "אל תרור בשכונתו" ,כבנה היא לרור בשכונתו ,כי אי
אפשר לדעת מה שיעלה על דעתו הבלתי מפותחת ומה יהיה
ישר לפניו  Dt'yהלך נפשו הקצרה ,ולפעמים ,דוקא מפני חסידותו;
ל עם  -הארץ
הסבנה עוד יותר נדולה ,אי אפשר לשער כמהעיו
חסיד להתעקם ולההפתל ולחשוב ע 5דברים פחותים ורעיםכי
הם תכלית הטוב והמועיל ע"י דרכי חסידותו הבלתי מפותחת.
כל זה בנונע לאיש המעלה ,אשר הניע למדרגה נשגבה
בתורה ,בחכמה וביראת ה' ,אבל עור יש להסתפק בריננו;
כשעדיין רחוקים אנו ממדרגה גדולה זו ,וא"כ נשאלת השאלה
לפניכם ההגעתם כבר למדרגה זו לפעול ולהשפיע ע 5אחרים
ולהאציל מרוחכם על העולם? אכן אם לזאת יחכה האדם ויצפה
לא אדע מתי נתמלאה סאת התפתחותו והשתלמותו עד אשר יאמר
יש לי רב ואוכל כבר להשפיע על נעקרים ,כי האם הגיע האדם
*)

עי'

1"pe

דאל יחסר המזג".
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מעוקם להבעית השעימוה ולמור מעכת הקשוט ושפור'המהשבה
והמעשה ,עד אשר במוח הוא בי כבר נועד ללמךלבני 'אדם
דעת אמת וכשרון המעשה,מי לנו גדול ממשה רבינו עליו השלום,
אבי הנביאים ,אשרהביע למעלההכיעליונה ובהיותו עסוק בעבודה
קדושה; בענין הכי.רם ונשא ,הופעה נכבדה היחידה בעולם מיום
ברא ה' אדם על הארץ  -מתן תורהוגלוי שכינה אשר ה' ,כביכול,
ירדעל הרסינילעיני כל ישראל והוא הנבחר מאת ה' שתנתן תורה
על ידו; עליו ספרה התורה והעירה בשבחו! "וירר ששה מן ההר
אל העם" וררשו חז"ל שלא פנה לעסקיו אלא מן ההר אל העמי
מה נפלא הרבר ומעורר השתוממות ,איזו שבח הוא למשה
רבינו; בשעה שהוא הולך בשליחות נשגבה כזו ,בשעת הרת עולם
של מתן תורה ,אינו.פונה לעסקיו; אינו סר לביתו לראות בשלום
משפחתו! אבל כך הוא טבע הארם 4ף בעמרו על המצב הכי גבה
עדיין דרישותחייו מושכים איתו למטה ,מעסיקים אותו וממרירים
אותו ויש כאן שבח אף למשה רבינועליו השלום ,שבהיותו שלוח
מאה הקב"ה מן ההר אל העם לא פנה לעסקיו לראות את אשתו
ובניו ולא דחה את מלוי שליחותו למסור לעם את דבר ה' לאחר
זמן .לנו נדמהכי לו נפקדנו אנו לשליחות חשובה ורבת ערך בער
הכלל כולו מאת ה' ,אףלפי מדרגתנו לאהי' עולה על דעתנו לפנוה
לביתנו אבל באמת האדם אף הכי נדול קשור כ"כ עם הקשר הנופני
והדרישות החמריוה ,שאף בהמצא במצב הכי נעלהעדיין יש מקום
בנפשו נם לדברים פחותי וקטני ערך המושכים אותו אליהם ולא
יפלא אפוא אם הקשר עם עמקי הבית והמשפחה וכדומה גדול כ"כ
עדבי מעלה היא למשה רבינו ע"ה שלא פנה לעסקיו והלך ישר מן
ההר אל העם.
ולכן אם יחכה האדם; עד אשריניע למעלת השלמות 5א יבא
י מעשים ופעולות לעולם .ואעפ"י שנאמר "התקוששו וקושו"
ליד
ואמרו חז"ל נקשוט עצמך ואח"ב קשוט אחרים" (ב"מ קו) אין
הכינה בזה שלא ישתדל להשפיע על אחרים ער שיניע לתגלית
השלמות ורק אז יקשמ את אחרים ני אם לזאת יחכה לא ימלא
תעודתו זאת לעולם ואדרבה כל כמה שיגדלייוצא עוד יותר מנרעות
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וחסרונות בעצמו הדורשים תקון ושפור; אלא נאמר בזה כי יכון
ויתאים את הקשוט לאחרים לרגשותיוולשאיפותיו הוא וההשפעה על
אחרים תהא שופעת טנפשו כתולדה מקשוט עצמו.
לכן אם רק מרגיש האדם ,כל אחד לפי מדרגתו,
שאיפה לטוב ואהבת האמת וכבר זכה לאיזו הכרה

נכונה ,בה במדה שהוא מצא לעצמו מן האמת ושואף
ועמל לקבוע את ררכו על פיה ,באותה מדה עליו לשתף באשרו
את אחרים ולהאיר עיניהם מאותו האור המזהיר לפניו .ומה גם
אם זכה שיהד לו מורה דרך המלמדו ועוזרו ללכת בדרך המוב
והמועיל ,וראי שהחובה עליו לזכות את אחרים ,להראוהם את
הדרך המובילה אותם לאשרם ולהעניק אותם מאותו האוצר של
רעת ה' ותורתו אשר הניע אליו.
עלו בדרך ה' ויכנסו דברי תורה יראה חכמה ודעת בלבבכם.
והא כל שעה כי תפקחנה עיניכם והאמת לפניכם תופיע ,האצילו
מרוחכם על אלה התועים ,אובדי דרך ואת עיני ההולכים בחשך
תאירו וראו אור!

2יו
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.

"תנו רבנן .אין מעברין את השנה אלא במזומנין להל מע"ה ברבן
גמליאל שאמר (:השכימו לי שבעה לעלי' ,השכים ומצא שמונה ,אמר :מי הוא
שעלה שלא ברשות  -ירד ,עמד שמואל הקטן ואמר :אני הוא שעליתי שלא
ברשות ...ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת ביסופא הוא דעבד,
כי הא דישם רבי וקא דריש והריח ריח שום ,אמר :מי ~ שאכל שום יצא ,עמד
ר'.חייא ויצא ,עמדו כולן ויצאו .בשחר מצאו ר' שמעון ברבי,לר' חייא ,אמר
לו :אתה הוא שצערת לאבא? א"ל :לא תהא כזאת בישראל .ור' חייא מהיכא
נמיר לה? .7--מר' מאיר ,דתניא מעשה כאשה אהה שבאתה לבית סדרתו של
ר"מ ,אמרה לו :רבי ,אחד מכם קרשני בביאה ,עמד ר' מאיר וכתב לה נט
כריתות ונתן לה ,עמרו כולן ונתנו לה; ור' מאיר מהיכא נמיר לה?  -ששמואל
הקטן ,ושמואל הקטן מהיכא נמיר לה?  -כשכניי בן יחיאל ,דכתיב :ויען
עילם ויאמר לעזרא :אנחנו סערנו באפקינו ונך ,ושכנר
שכני' בן יחיאל כובני
בן יחיאל מהיכא גמר לה?  -מיהושע ,דכתיב :ויאמר ה' אל יהושע קום לך,
למה זה אתה נופל על פניך ,חטא ישראל ...ואיבעית אימא ממשה,דכתיב :עד
אנה מאנתם"( .סנהדרין י"א ע"א).
כל הענין הזה תמוה .האם זקוקים אנו להוכחות בכרי לאמת מדה כזאת,
אשר נכונותה ותועלתה מובנות לכל? ומי זה לא ירגיש ,כי יפה  15לאדם
לחשוך חרפה מחברוולמנוע ממנו בזיוןוכלימה,וכי לא נוכללהגיעלידי הנהגה
זו עלפי דעתנו אנו מבלי הוכחה מז הכתוב ומן הקבלה?
זאת ועור אחרת :אף אםאין לסמוך על עצמנו ודרושה לנו הוראתנרולים,
בשל מה חוזרה תנמרא אחר השתלשלות אותו הלמוד עצמו ,היינו שכל אחד
למד מהקודם  15בזמן ובמעלה ,עד יהושע בן-נון או כנצה רבנו ששמעו מפי
הקב"ה בעצמו ,הרי אפשר לנו ללמוד מראי' אחרונה ,מדברי התורה הק'?
כן נפלאת ממנו ראת אחרונה זו ,שאמר הקב"ה קער אנה
מאנתם" ,הרי שם המעם הוא כמש"א חז"ל" :בהדי הוצא לקי כרבא" ,והיינו
לא משום שמשה ואהרן נמצאו אשמים ,אלאתמיכות השושנה לקוץ נרמה לה
55קות  ;1DVוא"כ הריאין שם  tQVDnספני שרצה הקב"ה לחפות על האשמים
שלא ירבו?!
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ע"יעיי
ן מעמיק בדגרי חז"ל ,בהתאמצות להבינם ולחדור לתוך-תוכן
של דברים ,הננו למריםכי חכמינו ז"ל בעומק חכמתם ירש,כי אף אלה הדברים
אשר למראה-עין פשוטים הם ,אל לו לאדם להנהינם בחייו בשישען רק על
בינתו כלבר ,מבלי אשר למד מרנותיו ,אשר נם הם לא המציאו את ההנהגה
עפאי שכלם ,אלא למדוה מרבותיהם עד כדי הניע לדברי תורתנו הק' ,מקור כל
דעה נכונה ומדה טובה; וזה מפני שכל רנש  -אף הכי טוב והיותר נאה -
ערין טעון הוא בדיקה ,אם גם למעשה כדאי והנון להתנהנ לפיהו ,ראשית :כי
גם ברנשות עילאיות אל לו לארם להפריז על מדתם (לזאת נקפאו טד 1ת,
מפני שעלינו להעמיד כל דברלפי מרתו הנכונה) ואם יפריז על המדה ,יש אשר
יצא כבר מכלל הטוב ויהפך ,ח"ו ,לרועץ; הבקורת ,שקול הדעת וההכרעה
בכנון דא ,יש למצא בתורה"ק ונמסרו לחז"ל יודעי דעת-עליון ורצונו אשר
התלבש בתורה"ק ,ומפיהם אנו חיים .השנית :כל מרה נכונה ,אם נהפוך בה
ונבחין את כל הענינים המסתעפים על ידה בנפש המסיב ,וגם בנפשות אחרים,
אשר יחם להם לאותו הענין ,נמצא כמה שוברות בצרה .יש אשר עפ"י השקפה
שטחית ומשקל ראשון נחליט ע 5דבר זה או אחרכי טוב מחלט הוא ,ונשחרי אשר
נשים עליו עין בקורת חוררת ,נבחיז בדבר זה עצמו בקעים ,חסרונות ומגרעות
לאין ספור ,עד כדי יציאת שכרו בהפסדו.
מכל האמור מתברר ,כי א"א להחליט על טובו ויפיו של רנש ומה נם
להתנהנ לפיהו בחיים המעשיים ,טרם שקל אותו האדם במאזני השכל; ועוד
לאדי לו בזה ,אלא גם על שכלו ובקרתו לא יסמך ,אלא עליו להעמיק ולעיין
בדברי הראשונים ,להתבונן בדרך היי גדולים ,להבחין כוון מעשיהם ולהשכיל
לדעת איך ולפי אי-אלה תנאים החליטו קדושי עליון להתנהנ למעשה ,עפ"י
אותה המדה ואותו הרנש.
ראת
ן
כ
ראשונה ממעשה דרבי חייא נם רבת צררים
בא וראה ,כי אותה
ספק
בלבותינו בנוגע לסוכו ש 5הענין
היא; היקף הדבר 5כ 5צדדיויכניס
ותועלתו בעדנו.כי אף זה שמצאנו לנכון ,היינו העברת הפשע מהחבר ונטילתו
על עצמו ,ג"כ אינו כ"כ פשוט בזכותו ,כי ראשית :הרי מחזיק הוא את עצמו
כחוטא בעיני אחרים שגרם צער לרבו .שנית :במקום שאתה מוצא ענותנותו,
אתה מוצא מקום לרגש של יהירות ,בזה שאותו המטיב מרגיש בעצמו כי הוא
כ"כ זרנוקה מעון ,ער שהוא ראוי לשאת חרפת חברו .השלישית :תחת להכל
משא חכרו הוא נם מחמיר עליו ,בזה שהוא מרגישבפחיתות ערכו ,שאינו ראוי
לשאת עונש
חטאו ,וחברו עולה עליו כמעלה שתוא נוטל עליו עונשו הוא.
עייש כאז לחשוש לעלבון בבור רבו ,שרצה להעניש את החוטא,
בא
והרביעית :הל
וכי יש לו רשות לחפות עליו? למען דעת כי מדה ,רנש והנהגה נזו ממקור
י צריך ר'
האמת ינבעו ,למען היות בטוח כי יצא הדבר מתוקן ומשוכלל ,הי
חייא ללמוד מדה זו מרכותיו ,בידעוכי נם הם לא החליטו עפ"י שכלם ודעתם,
כ"א למדו רב  -מפי -רב ,עד אשר מצאו יסוד ושורש לזה בתורה הק'.
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זולת הנמוקים הנזכרים ,הנה באמת שונה סאה המעשה הנעשה עפ"י

שכל האדם ורגשו ,מאשר יעשהו לפי הכוון אשר נתנה לו התורה הק' .ויש אשר
אותו הרבר בעצמו ,יקבל תוכן אחר לגמרי ,מתוקן ומשוכלל ביותה כשנכון
אותולפי דעת -תורה.
,
ה
מ
ד
נ
ת
א
ז
ושוב אנו רואים
ממעשה דרי חייא :לנו הלא
שהעושה ככה
ק
ר
ו
מדת חסד נעלה היא ,ולו יאחה תהלה,
הנהו באמת מנוקה ttVD
וכשנתבונן בדברי תורה"ק ,נמצא כי שורש המעשה לכל פרטיו וגוניו ,נשמתו
לכל חלקיה ,ממקור אחר לגמרי ינבעו ,מאותה ההנחה ,כי לא משום חסד נפרז
ונדיבת-לב רחב ראוי לו לאדם להשתתף בעלבונו וענשו של הברו ,כשהלז
עושה דבר לא מוב ,כי אם בדין ובמשפט הוא נוטל חלק בעזן ובגמול ,ואררבה,
פחיתות בנפש ושפלות תהד לו ,בראותו את חברו עלוב והוא יאמר :שלום
עליך נפשי ,כאילו אין לו חלק באשמה זו.
כ 55נד 51הוא:
שותף הוא האדם לפעולת חברו .רבר שאינו נכנס בחונ האפשרות הוא,
כי פעולת האחר תהד משוללת השפעה על משנהו ועל הקרובים לו .ולא רק
עליהם ,כי אם במרה זו או אחרת משפיע הוא על נפשות בני האדם בב~.
הארם השפעתו מרובה על חברו .בזכותו את נפשו ,בשפרו את מעשיו ,במהרו
מחשבותיו ,בתקנו את דרכיו  -תרבה השפעתו 5הטיכ ולתקן נפשות
זולתו .רנשותיו הטהורים ,מחשבותיו הזכות מתפשטים באויר העולם וחודרים
ללבות בני-אדם ויוצרים אוירה של אמת טהורה וטובה .וכמו שמצינו
בספה"ק ,שכשהאדם עושה מצוה מוקף הוא באויר נן-עדן ,המתפשט ומטהר
את הסובב אותו; וכפי טרל המצוה וזכות נפש עושיה ,כן יתרחב חוג התקף
של אוירת נן-עדן אשר תקיפהו ומתפשטת ממנו; וכן הדברים האמורים
בהכשל האדם באיזה דבר מגונה ,כי אזי על כולנו להרגיש את השתתפותנו
באותו המעשה ,כי לו היינו מזקקים את לבותינו יותר ,לו היינו מתקנים את
ררכנו ומשפרים כל מעשינו ,אזיאין ספק שהשפעתנו היתה מתגברת ע 5עושה
הע 51והיתה מונעתו מעשות רע .ולא עוד אלא שפועל הרע מוכרח שישפיע
נם עלינו ,בזה אשר קרב את החטא גם א 5אלה אשר לא נכשלו בו בפועל
ומושפעים הם ממנו .נמצא שהחוטא בשעה שהוא פועל רשע .משתתפות בזה
 מבלי דעת  -נפשות יתר בני האדם המתקלקלות אתו יחר .הנלבב ,זההמרגיש ומבחין את המתרחש בתוכו פנימה ,מכיר בכל חטא הבא לעולם,
שנם הוא נעשה  15שותף ,אם אף במדה זעומה ,ועפ"ז אינו מתיהם כלפי
החוטא בתורזךוישר ופטור מקחת חלק בעונש.
עפ"ז נבין את הדברים אשרעמדנו עליהם בראש דברינו ,במה שהמשילו
חז"ל כהג"א הכתוב" :ער אנה תואנתם"' ,שהוא כראטרי אינשי" ,בהרי הוצא
לקי כרבא" ,כי אין זה מפני שא"א להבדיל את השושנה מן הקוץ ,שהרי לא
כמדת בשקד מדת הקב"ה ,היורע ומכיר שורש ומקום כ 5דבר ,וחלילה לו
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לשופט כל הארץ להעניש את הצדיק ונקי יחד את החומא ופושע ,אלא
באמור :בהיות השושנה קרובה לקוץ ,ישנה השפעה מהאחד על משנהו ,ואם
נברה השפעת השושנה על הקוץ לבלי יכאיב ,אות הואכי ההשפעה ההפכית
המפסידה עשתה רושם שלילי גם בנפשות הצדיקים .ועל כגון דא נאמר :עד
אנה מאנחם ,והעונש אשר גתן עליהם  -בדין הוא.

יא

זה הוא בנוגע להשפעה הכללית ,אשר יש
על אנשי תבל ,אולם בני-ישראל יש להם קרבות-נפש מיותרת המסבבת ונורמת
להשפעה נדולה בנפש כל אים מישראל על שאר בני עמו; ואפשר שזוהי כונת
חז"ל באמרם" :וכשלו איש באחיו  -מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה"
לכל אדם באשר הוא אדם,

(שב'ועות ל"מ)  -לא אמרו  ,,ז ה ל ז ה "  ,אלא  ,,ז ה ב ז ה "
היינו שנפשותיהם מקושרות ומעורבות יחר ,ולכן פעולת היחיד מוצאת הד-
לול בלבות כל בנ"י ,וא"א שיפרד האחד ויחמאעל חשבון עצטו ,מבלי אשר
יפנום כנפשות זולתו; (ועיין בספר "תומר דבורה" ,המבאר עניז כל ישראל
ערבים זה בזה ,שהם מעורבים ממש .ודברי תורה פ ר ד ס נדרשים והכל
עולה לטעם אחד) ,וכשחטא עכן ,כשמעל בחרם ,אמר לו הקב"ה ליהושע" :חטא
ישראל"  -כי אמנם לא רק עכן חמא ,אלא עם ישראל חמא כשנמצא בתוכו
עכן שמעל בחרם - ,וחטא הבלל הוא .וכשיצאו טן העם ללקוט ולא האמינו
בדברה' ,חסרון אמונה הוא בכלל ישראל ובתוכם גם משה ואהרן ,ולכן אמר
הקב"ה" :עד אנה מאנתם לשמורמצוותי ותורותי".
למדים הננו מזה ,כי אם יתעורר אצל האדם הרנש והחפץ להשתתף
בעלבונו של חברו ,בער מעשה לא-מוב אשר עשה  -אם ירע האדם בשעה זו,
כי לא רק הרצון לחפות על כלימתו של חברו הוליד אצלו החפץ לשאת בעונשו,
כי אם ,ובעיקוף הידיעה שגם הוא אינו חף מפשע ,וכתוצאה מזה יש לו ליטול
חלק בעלבון ובעונש ,כמה נאה ומשופר הוא המעשה הזה וסרו כל הדברים
המתעוררים ובאים ,כשהוא עושה בלי רנש ע ר ב  1ת שלמרתנו תורה"ק.
עד כמה גדולה השפעת האדם על חברו ,אנו למדין מדברי חז"ל לאבות
ובאין,
פיה)" :עשרה דורות מנח עד אברהם וכו' ,שכל הדורות הי'
אלהי
עד שבא אברהם אבינו וקבל שכר כלם" .לכאורה אי-מובנים לנומכעיס
יהדברים,
שהרי איזה שכר מזומן הי' בשביל המכעיסיו כי יוכל אברהם לקבלו? וכן תמוה
הוא ,איך זה אפשר שימסר שברו ש 5זה לאחת וכי ח"ו עביר קוב"ה רינא
בלא רינא?
אב 5הוא אשר אמרנו ,כי כאן למדונו חז"ל ,עד כטה במבעו של האדם
הוא להתרשם מאחרים ,עד אשר אם ימצא אחד אשר נטה הצדה מדרך האמת,
כבר הכביר עול קבלת מלכות שמים וההליכה בדרכיו ית' על הנשארים; כש"כ
אם רפים הם ומה גם אם רוב העולם רחקו מדרך ה'  -אז בכפלים הוא המרץ
אשר ידרש למען התגבר על היצר ולשמור על הצעד הנכוו .השכר הקבוע לו
,
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לאדם עולה בד-בבד עם תמרץ והאון אשר ידרשו לו לבלי פור מררך ה'"-לפופ
צערא אגרא"-וכשקוב או כל אנשי העולם עזבו ררך-ה' ורק תאחר נשאר אשר
יחזיק בה ,אין ערוך לשכר הצפח  ;15רב הוא צל אותו השכר שהי' מניע לו
י שמרו
 15הלכו הכל בדרכי-אמת .לפ"ז נמצא שחלף השכר שהי' נתן 5הם5,
כהפטרת השם ,ושנאבד מהם באשמתם ,עלה שכרו של וה האחר ,אשר נשאר
תמים עם ה' ומחזיק במעוזו.
ק
ו
י
ד
ב
אולם למען הבין בשל מה נמסר
כל השכר אשרהי' שמור לאחריפ
לזה אשר נשאר נאמן לברית-ד'  -עלינו להתבונן כי חז"ל ידעו להעריך את
מדת ההשפעה שיש לו לארם על חברו ואת מדת הקושי ש"ס לו לפי מה
שיתמעט מספר ההולכים בדרך ה' ,ומדרו באמת-סדה מדויקת,כי כסו שבעניני
החומר ,אם יעמיס האדם על שכמו משא ,נמצא שכל כובד הכהנא הוא עליו,
ואםיצטרף אליו שני ,אזי יחלק המשא בין השנים וכן הדין בעשרה .וכמו כן
אם יתרפה אחר מהעשרה ,יתחלק הטגיע  * 15לולא עזב את פעולתו
 בין התשעה הנותרים ,כמו כן הוא ביחס לכחות הנפש :לפי מדת ומספוהעוזבים את מצוות השם ותורתו* ,כבר הכמגא על הטתרים ,אלה הנאמנימ
לה',שהרינושאים הם טשא המוטל על אחרים ולכן הם נוטלים שכר עוזבי
הכרפא ,ואם אחד הוא שנשאר נאמן לה' ,שכרו יגרל כפי מרת שכרם של כל
אנשי העולם לו הי' כולם יראי ה' ,וברין יגיע לו ,כי ע"י המרץ והאחריות
שלו פעל ותקן בבריאה והרבה התגלותהאורהאלקי ,באותה המדה ממש שהיו
מהקנים כל העולם כולו ,אלמליהיו כלם עוברי ה' ונוצרי פקודיו,כי לרחמנא
נלי ונשקל בשקול קל-דעות ,שאותה המרה ש 5טרץ נבתרות בכל אופן ,בין
אם כל בני-אדם הולכים בדרכיו ית' ,ובין אס  -א ח ד ממלא תפטיר הכ.5
כי המעטים הנשאים העולם משאים את
המשא ותתמצה מהם הטיש
הדרוש ,ואם אחד הוא הנשאר ,ומה גם אחרי עבור עשרה דורות שהיו מכעיסין
ובאין ,אז זה האחד המכיר את האמת ומכונן את חייולפיה -עליו לתמציא
את אותו המרע ,שהי' צריך להטצא לוהיו כ 5עשרת הדורות מאמינים בה'
וחומים בצלו .הקב"ה לא את רוב העוברים הוא מבקש ,אלא את המרץ הדרוש,
שעי"ז מגיע העולם לתכלית הנרצה ,תגלית תקונו ,וזהו ביאור דבריהם ,5*1
י אברהם אבינו קב 5שכר כולם ,כלוסת שכר כל הרוחות המזומן להם,
באמרםכ
לו היו מעשיהם מניעים למעשי אברהם.
הכרת כ 55הערבות למרו חזאל מתורהאק ,שבעשות אחד מאנשי תבל -
ומה נם בנאי ואף אחרסבני החבורה  -דבר אשר 5א טוב ,ח מ א ה רבי ם
הוא ועל כל אחד לקבל נזיפת הרב ולשאת בעול חרפת החוטא.
למדים אפ כמה:
א .כ 5מרח נכונה ,אף הכי סובה ומשובחת ,תתגלה ברגש נבון ומהוה
רק כשתבחן ותצרף בכור המבחן של תורהאק ,אך ורק אז היא מדח טובה ,נאה

בני

ומתוקנת.

כי
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ב5 .א די לנו בזה ,אלא שאפילו קלטור טן התורה  %מהות וטיב
המרה ,לא כ 5אדם יכשר לזה ,אחרי שהענין טעון שקול-דעת בהירה והתבוננות
חוררת ועמוקה ,איך להתיחס בפיעל לרגש כזה הנמצא בתורה ולהנהינו בהייו
הוא .ולכן לא לקח לו ר' חייא עטרה זו ,ולא רק שלא דרש בעצמו  -את
הנוגע להנהנתו  -מדברי התורה  ?pnאלא א 4סדורות שקדמו לו 5א לטד
לרכוש את המדה לעצמו ,מפני שלא כל אדם יכול לקבל מדות וחנהנות
מאנשים אשר נדלו הרבה על שעור-קומתו; אותה המדה אשר נאה וטשובחת
היא לגרול ,אפשר שאינה יאה בלל לקטן הימנו .ויש אשר אותה המדה המעולה
אשר יתנהנ בה מורם מעם ,תתפתל אצ 5זה אשר 5א עלה למדרגה זו והתוצאות
תהיינה הפוכות .ונבר ראינו כי קטנים אשר החזיקו במנהגי גדולים ,לא הלמה
אותם העטרה ,ואדרבה הם עצמם נתקלקלו וההנהגה נתקלקלה עמהם .ובשביל
כך 5א לטד ר' חייא הנהגה זו אלא מרי טאיר ,שהי' חי עור בדורו ולמד
ממעשיו ומצא בנפשו איזו השתוות עם דרכו ש 5ר"כנ ועפ"ז ידע להחליט ,כי
הנהנתויחל ר"מ הולמתו ,וכן רעם למד משמואל הקטן הלאה עד שכני' בן
י עפ"י דעת תורה"ק,
כו
זנ
יחיאל ,אשר מצא בעצמו אותו הרגש והשוה אותו ותק
ורק מנקודת מבט זה הנהינו בחייו הוא ומסר לדורות הבאים למוד ההרנשה
באחריות בעד פעולת ההבת הסביבה והעולם  -עד כרי להעניש את עצמו
חברו ומחויב לשאת חלק בעלבונו.
בעונו
מרה~טוכה ממדת פורעניות ,וכמה גדול שכרו ש 5העושה טוב,
ירובה ff
לכוחותט
אשר במעשהו הוא מזכה וטזכך את הרבים והטוב מהנבר בעולם.

