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 - *( דעה* בינה'חכמה'
 .ביהד מה גיר דא ולא ביה, כולה ביה דדא אמרי:במערבא

 קני? מה קנה לא דא חסה מה קוידא
 iR~b (R~p)נדרים

א*

 אויביך את *ועבדת הפסוק: את חז"ל ביארו מ"א נדריםבגמי
 רב פנים, בכמה כלז ובחסר ובעירום ובצמאברעב

 נחמי
 באסר אמר

 במערבא בדעה' אלא עני אין נקטינן אביי ואמר דעהכל-בלא
 חסרן מה קני דא ביהו מה ביה דא דלא ביה' כולה ביה דראאמרי:
 זדה רק כי מערבא' בני בפי שגור היה כך קניו מה קני' לאדא

 כל לו שיהיו אף דעה' לו שאין ומי כל לו יש דעה לו שישהאיש
 אמרה רק ולא כלום. לו אין לאדם, אושר לאת שבידההדברים
 זהו כי התורה' דברי את חכמינו ביארו כך אלא במערבאןהיא

 כל"."בחסר
 האדמן ברשות ימצא הכל גם אם בלעדה' אשר זו דעהמהי

 אותוו ומאשרת מעשרת ומציאותה הוא'עני
 הנשוגר דעה. בינה' חכמה' לו: יש מדרגות ג' העליהסולם

 הי"ו מזה למעלה הוא. חכם מרובה בכמות החכמה ידיעותומאסף
 במערכי נסדרו האדגמן לו רכש אשר הידיעות' אלו אםהבינה'
 והקיפן רחבן במלא אלו ידיעות הוא מרגיש בשכלון נצטירוהלב'
 הדעתי היא כולן על העולה יקרא. נבון לזה דבר' מתוך דברומבין

 הבינה' ע"י האדם של בלבו ונצטיירה שנתרחבהכשהחכמהן
 כי להחליט כדי עד ומהותו* מציאותו כל עם ומתאחדתמתאגדת
 פיה ועל חייו הלך בכל אותה להנהיג היא. מוחלטת אמת 11ידיעה
 הדעת מדת היא זאת אין. בעדו ואחרת צעדיו ולכונן שעגלולפלס
 לב והבנת רבה תכמה ע"י ובינה' מהראשונות-חכמה היאותולרה
 הדעת. למדרגת האדם מגיעעמוקה

 קץץ* מרדכי חיים ר' הרב ע"י ונרשם המע"ג וארחנו פ' פ"ק נאמר*(
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 רק באמת אבל השמות' לאלה אחרים פתרונים נתנועכשיו
 שבארנו. מה כפי הם ובעיקרן הם מושאליםשמות

 "אמא". בשם ובינה .אבא' בשם חכמה מכנים הק'הספרים
 מרחיבתה זה השפעה הקולטת היא אמא ומוליד, המשפיע הואאבא

 ענין והוא והבינה החנתה תולדת היא .דעת" ומשלימתה'בקרבה
 למען ידעתיו "כי בתורה שמצינו וכמו עצם' לאיזה וקשורקרוב
 כמו חיבה' ידעתיו-לשון *כי ופירש"י: וגו' בניו" את יצוהאשר
 4הי44ש אינו כולם לשון עיקר ואמנם בשם' ואדעך לאישה'מודע
 וכן ומכירו". ויודעו אצלו מקרבו האדם את שהמחבב ידיעה'לשון
 נקראנו אליה שנתקרב אשתו"-מכיון חוה את ידע .והאדםמצינו
 י-הוא משמעו הק" בספרים שמצינו דעה* ענין וכן אותה"."ידע

 הנאצרות הידיעות, וכשאלו האדם. אל החכמה ידיעותשמתקרבות
 הפנימי ל"אני" נפרד בלתי בקשר ונתאחדו נתאגדו האדש שלבלבו
 ידיעותיו מהתמזגות ישרה תוצאה הם ומעשיו חפצו ורצונו,שלו
 עליד-הן הוא בעלים הן' שלו אלו' כגון ידיעות נשמתו' שורשעם

 התישבות מתוך שבאו ורצונו חפצו עפ"י מעשיו אתבהסותו
 ונשמתו. בלבוההכמה

 לדרגא יהגיע כהו בכל ולהתאמץ להשתדל לאדםוראוי
 הנמצאות הבינה גם ההכמה גם זאת זולת כי זו'עילאה
 שונים מושכלות של מושגים ערבוב אם כי הן איןאצלו'

 והיכולת האפשרות לו בחסור וחיים' תנועה בלי אצלוהמונחים
 את להפיק היאך יודע הוא ואין הנכון כוונם עפ"י בהםלהשתמש
 סגולות בעליהם. את לאשר שנתנו הדברים אלו מכל הרצוי'התועלת
 עליהם, אדון הוא אין אבל אצלון הפקדו יקר ואוצרותחמדה

 ע-יון אשר בכל והמצוה המושל הוא לא אבל נמצאים, הםברשותו
 מרגש יקלע רק עליון אשר את לדעת והחלטה הכרעה לו איןכי
 לו אפשר הדעה ע"י ורק לשכנגדדהן אחרה מהכרה למשניהואהד
 חייו. שאלות בכו-( הנכונה ההכרעה את למצואלאדם

 אי הראשונות, אלו משתי היא תולדה שהבעת מכיוןאבל
 חכמיהן הרבה לאסוף ישתדל אם רק עדיה להגיע לאדם לואפשר
 אמתית. לב בהבנת ולהבינן מרובות ידיעותלאגור

 הבינתם מדרגת גם כי אמתית', לב *הבנת אנומתבטאים
 גדולדק מעלה הדעת למדרגת האדם יגיע טרם ופשוטה* קלהאינה
 מה עוד נקראת לא בינה כי הבינה' נכה להשתלם לפניוויתירה
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 המתות' המלים הוראת ע"פ לב בקרב היבשה היריעה חוסישנקלט
 בשם מכנים שאנו מה ,הידיעה פנימיות אלא יקרא' בינה לזאתלא

 האדמן ומחשבת לב בגנזי הספונה ונשמתה תוכה החכמה*ן*צורת
 הנשמה בשפת' ורק לזה יספיק לא האדם בלשון המלים שאוצרמה
 ביצה. יקרא לזאת והמלה, הביטוי אחרי ונמשכת באה נמסרתןהיא

 רבי מתבטאת: היא' ובסה' הבינה מהו והכירו ידעו ז"5חכמינו
 קד5י'*דר"ט רחמי בגין א5א 5אורייתא אנא זכית "5אאומר

 אשר הי* ר"6 בערפו'של ב'(,ההסתכלות ה' פיה ביצה~ירושלמי
 לזכורת אפקי ע"י אשר האמתיתן הבינה לאוריתאן אותוזיכתה

 רשת בלבד,בשמעו אוזן בקליטת להשיגה לתלמיד א"אלאוריתאן
 )ונמסרים'  חוזרים להיות דברים בכח *אין הרב, מפי היוצאיםהדברים
 אשר המעלה* רם איש אצל מורגשים שהם כפי המיוחד אפיםעפשי
 הויתו נכל ומוארת' מוקפת נפשו, בנימן קשורה ידיעה כלאצלו
 וגמורה' שלמה היא הידיעה אז שרק מנשמתו' לחלק שנעשיתעד

 ומשכן מעון לה וקבעה נשמתו לפנימיות חדרה אשר כזוידיעה
 בזעזועי ומוגלטת מודגשת מהותון מכל ומתנוצצת מברקתבנפשו'
 לקבלם יבול *הן מכל ולהשכיל ללמוד היודע זה ורק ותנועותיופניו

 ברודה באכם. בנפש ומורגשת מצטירת שהיא כמו כולה הידיעהאת
 כדי עד למודו דרך את לו התוה פיה על זו' ידיעה לרבי לוהיתה
 קד5ע דחסי .בגין א5א 5אורייתא אנא זכית "5א בעצמוהעיד
 ועד ז"ל שבחכמינו נבון לב ורוחב החכמה עומק מזה אנורואים
 אופן ובאיזו היקפה בבל שהיא מה לפי הבינה' את לכירוכמרע
 פניו הבעת ע"י גלוי לידי מהבא רק ולא ולקבלה להשיגהיש

 רבי של בערפו מההסתכלות *מערפו", גם אם כי האדם'ותנועות
 %ר*ל'תרווייהון .ריי שם: מצינו כן לאוריתא' וזכו בינה למדומאיר
 דרבי &ninyis דחמךגן בגין אלג לאיייתא זכינן לא אנןאמרין
 זכו טשרוולו היוצאת רבי של מאצבעו דירי" נו5גוקיןמן

 ) *(.לאוריתא.

 עד הדערץ' מדרגת לידי האדם את המביאה היא כזאתבינה
 יוכל ובתורתו לאוריתא' זכה אשר זה בתור אותו לסלן.שנוכל

 דשם אף  האיש'  נקרא  ואת  זולת  הטהור'  ורצונו חפצו לפילהשתמש
 כל-. .חסר והחכמות' הידיעות אלו 'כל 'את לורכל

 וצורח" "חומר דעת שעור עי'ט
 " אחוריומן
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 לקבל אנו צריכים עכשיו' בה מדברים שאנו זו ידיעהואף
 אפשר אי כי הידיעה' לקלוט יש כל קודם אלו: מדרגות שלשדרך
 מדרגת לידי יגיע אם רק כרצונו' בידיעותיו להשתמש לאדםלו

 לאמת בקרבו אוצר שהוא וחכמה ידיעה כל להחליט שיוכלהדעתי
 דהלב בציורי זו ידיעה לצייר כן ואחרי בחיימן ולהנהיגהמוחלטת
 זו ידיעה כי להחליט ובאחרונה והקיפה' רחבה במלאולהרגישה

 פיה. על ולחיות בהייו יהכניסה היא ואמתיתנכונה
 משה *הואיל הפסוק על חז"ל שאמרו מה לנו מתבארובזה

 )מד"ר' להם פירשה לשון לאמר"-בשבעים הזאת התורה אתבאר

 לשוןן לשבעים משה נזקק למה הואו תמוה ולכאורה ברש"י(והובא
 לו כשמבארים החכמה את יבין שלא ומי אתתו בלשון די איןהאם
 הלשונותן שאר לו ותוספנה תועלנה מה אחתבלשון

 אינדס החכמה צורת כי הבינה' ענין שביארנו מה לפיאבל
 בכדי שונים אמצעים לזה דרושים אלא בלבד בדבריםנמסרת
 יכול התורה וגוף חומר אמנם כי לומר אפשר השומע' בלבשתתישב

 צורת ולמסור היטב לבאר בכדי אבל אחת' בלשון להמסרהיה
 מקוריות לשון לכל כי לשון, לשבעים היה זקוק ונשמתההתורה
 להדבר צורת בטוי לידי ובאה נמסרת ע"י אשר לה, ישמיוחדת
 לאו-~ו אלו לשון-המשלימות הלשונות-ע' כל וע"י מקוריבאופן

 המושכלות אמנם כי התורהב את באר משה הואילבסקוריות,1
 מובנות הן רק לבד וכתב בדבור להמסר בכחן איןשבתורה
 המלים אחר וממלאה הבאה הגשמה בשפתומורגשות

 לשון שבעים המספר ענין מהו ולהבין להתבונן ישואמנתם
 אלא בסנהדרין מושיבין .חין חז"ל בדברי מקומות בכמהשנמצא
 כשפים ובעלי זקנה ובעלי מראה ובעלי חכמה ובעלי קומהבעלי

 לשון שבעים ידע יוסף ע"א(. י"ז )סנהדרין לשון* בע'ויודעים
 יוסף את השביע לשון שבעים ידע שלא ופרעה ע"א( ל"ו)סוטה
 3שם( יגלהשלא

 בני
 למדה להם", פירשה לשון .בשבעים בעניננו

 מאורע כמה בעולם ישנן כעת כי ]וידוע לשון? שבעיונםדוקא
 כח את בחנו קדשם ברוח ז"ל חכמינו כי לומר יש ואולילשונות[
 יביע ידביר שעל כחות שבעים בו יש כי ומצאו שבאדםהמדבר
 שבאדם המחשבה בכח יש אופנים בשבעים כי מחשבתון אתהאדם

 צד הרגשת בו יש אופן וגל רעיון, כל נשמת תוך אתלהרגיש
 שרשי הם והם לו המתאים באופן בדבור גס המתבטא מיוחדמקורי
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 רעיון האדם אצל ובהמצא בעולם* ונתרבו שנתפתחו הלשונותכל
 ומושלם שלם אז רק המיוחדים האופנים שבעים כל פי עלהדבר
 חייפא נשמת באפיו "ויפח הק' בתורתנו שמצינו מה וזהוהואי
 ענין ל כ ש הרי ממללא,' לרוח באדם .והמת נקלוס אתרגם

 מכל  נובעים ת הלשם  חילוקי וכלהדיבור
 שהוא החיים שבנשמת הכחות חילוקיאפני

 ~בץ מעין הע הממרץ כי נבע %ק . " א ל ל מ מ ח 1 ר *ה
 בכדי לפסיהם הבא ואחד אחד כל של המקורית הלשק אתבעצמם
 ופרעה לשון, שבעים של מקוריותן להבין כדי עד ק-~ב רחבלו היופי יוסף וכן בנפשו, ופועלים החיים הכחות אלו כל טיבלהבחין
 שענש מקוריותה את לרכוש בכדי ישראל סגולת לו חסרהשהיתה

 לו היה אפשר אי כי גמר,, ולא אגמרי לו .אמר הקרושהלשוננו
 שהמלים )אעפ"י זו. שפה של וצורתה תוכה ולקבל עצמו אתלסגל

 ותשע ששים כבר היודע לזה ללמוד הוא קשה לאהפשוטות
 הביע למען הלשונות שבעים בכל התורה את באר משה וכןלשונות(

 שבנפש המחשבה אפני כל פי על התורה צורת את האפשרכפי
האדם.

 מנה: למדין אנו דבריםשני
 מה הראשוניסו דורות לבין בינינו המרחק הוא רב מהא(
 וברור מואר מהשיג. שכלנו קצר ובהיר' נהיר גלוי לפניהםשהיה
 המדבר כח את והכירו הבחינו האדם' כחות הלך לפניהםהיה

 שאצלנו וכמו מתבטא, הוא לשון ובעי לו כחות ששבעים בו,הטבוע
 וגדול צמיחה זריעה' ענין כמו וטבעיים פשוטים דבריםישנם
 אצלם היו התדיריים-כן בחיינו בזה אנו שמשתמשים בזה'וכיוצא
 כי והנשגבים' הרמים הדברים אלו כל וטבעיים פשוטיםדברים
 פשוט הקודם שבדור ומה ודור דור בכל האדם קומת שעורשונה
 *( וחתום. סתום כבר הוא אחריו הבא לזהוברור'

 בין רב והבדל נכר שנוי לפנינו נראה אחד בדור גםואמנם
 חולין שיחת השוק מן פשוטים אנשים ישמעו אם למשל' לאדם,אדם
 כי יען וזהו כחדושימו בעיניהם ידמו לא האם מעלה אנשישל

 ועוד מעולמם. קטן בעולם הם וחיים משלהם פעוט קומתםשעור
 אלו הראשונים' דורות לבין בינינו ההבדל שעיר לאין מזהרב

 קומה" _שעור שע"ד עיין-(
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 בעינינו' הם וסתומים נפלאים אצלם, וברורים הפשוטיםהדברים
 הביע למען לאדם לו דרושה התאמצות כמה מזה למדין אנוועוד
 הממללא כח בכל והנפש, הלב ברגשות התלוי רוחני תורנידבר

 התורה עפ"י לחיות כי התורה' את באר למען רבינו, משההשתמש
 והתלכד הלב בציורי ותתרחב אותה יבין אם רק לאדם לואפשר
 יכול הבינה זו ע"י ורק שהיא. כמה הרגישה למען נשמתועם

 היים לחיות לו אפשר אי בלעדה הדעת. מדרגת לידי לבאהאדם
 מבלי השונים ורגשותיו כחותיו כל עם בהתאמה ונכוניםשלמים
 אמתי' מאמין להיות א"א וגם לאלו. אלו בסתירה ויבואושיתנגדו
 בקרבו ירכוש אם רק הימנו, שלמעלה ומה לפניו אשר אתהיודע
 ואחרת בתכלית לאמת יודע שהוא מה להחליט שיוכל הדעת'מדרגת
 גם לו ותחסר בספקן הכל אצלו להיות מוכרח זאת לולי כיאין'

 הכל שהוא האחד, הנשגב בעצם להאמין שיוכל האמונהבשלמות
 בלחו. אחר כח ואין פועל הכליכול

 לידי האדם את מביאה הדעת שמדרגת מכיון יאמרוואם
 לדבר אותה מרגיש שהוא ידיעה כל אצלו בהעשות כזאת'מעלה
 דעתו ע"פ בההלט כופר גם להיות האדם יוכל א"כ ומוסכם'מוחלט
 בשנייכם עשרות חיי שנוה משך זאת, לא זאת הפנימית'והכרתו
 אחד ראיתי לא - שונות בדעות שונים אנשים לפני עברו-בהם
 שאי וברור מובן ובמצמת פנימית' בהכרה כופר יהיה אשרבהם
 לו ה י ה שת ה פ ק סו ה 1 י י א ש יען כזאת, להיותאפשר
 שרשו-כיה אפשר אי הבריאה סוד עללאדם
 יוו-זר היא נכונה כי להחליט ודאיתאצלו

 ואפילו דבר בכל הנמצא והסוד הפלא כי , ה' ב ה נ ו מ אמ
 וההשערור-נ הביאורים כל אחרי אף יקטן לא הדומם שלבמהותו
 ודהעיונים החקירוה כל ע"י וסתום אדם פחות יהיה ולאשלהם
 יתבונן אם גם ומה פשוטה, באמונה אפי' בה' המאמין אצלמאשר
 ומדבר! חי כצומה' נעלים היותר בברואים אשר הגדול בפלאהאדם
 יכיר אשר את ולהכריע להחליט הדעה לו תועיל בה" המאמיןאבל

 וממשמשים רואים אנו אמונה הלא אמנם כי ומוחלט, לברורויאמין
 ד-השם בסוד הבאים האנשים אודות מדבר מי פונים' שאנו צדבכל

 ונתאמרת נתברר אשר אלה ומהלכה, הבריאה מסודויודעים,הרבה
 החכמה שערי כי בה" האמונה בנקל עולה להם זה' כלאצלם

 הבורא כח את מרובה במדה הם ומרגישים ורואים לפניהםפתוחים
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 קומה לשעור הגיעו לא אשר אלה גם אולם הכי* ובוראהמהוה
 איזה והבנה בישרות חוננו רק אם אלק בסוד באו ולא כזהנשא
 והבריאה הטבע התורהן חכמת ע"י לראות לפניהם יש נרחבכר
 ו-(ו דעת אשר זה ומי המציאות' בכל המניע האחד העצבנם כהאת

 להם נקל פשוטים היותר האנשים ואף יאמיזז! ולא עיניוויעצם
 נעשים מעשים בעולם אנו רואים שהרי באלקות, מושג איזהלקבל
 ופועל שפעל מכון ישנו בודאי הלא מכוון יש ואס מכוון, איזהעפ"י
 דבר כל להחליט הדעת' מדרגת בנפש לקנות רק צריכיםהכלן

 ובחייבכם. בעולם פיו על ולהתנהג לאמתהמורגש
 מדרגת אצלם שררה כמה עד אנו רואים חז"ל דבריבלמדנו

 כששר והרגשות הידיעות לפי חייהם את לכונן כדי עדהדעת'
 במה התבוננתי היום שעור את בלמדי ונפשם. לבם אתמלאו

 רבנן גזרו דרבי נפשיה דנח יומא "ההוא כתובות בגמראשמצינו
 ידקר דרבי נפשיים נח דאמר מאן כל ואמרו: רחמי ובעותעניתא
 את מבקשין עליונים אמרה' לאגרא' דרבי אמתיה סליקאבחרב'
 ארץ תחתונים שיכופו רצון יהי רבי' את מבקשין והתחתוניםרבי

 תפילין וחלץ הכסא לבית דעייל זימני כמה דהזאי כיוןהעליוניבנם'
 התחתונימן את עליונים שיכופו רצון יהי אמרה: וקמצטער' להוומנח
 מאיגרא שדייא כוזא שקלה רחמיי מלמיבעי רבנן שתקי הווולא

 דרבי". נפשיה וזח מרחמי אישתיקילארעא
 בדעתדה דרבי אמחא גמרה זה איך הוא! להשתומםהלא
 אפשר איך מ4מ מחליו רב צער לו שהיה ואף רביו שימותלהסכים
 לעמוד גם ומה הקדוש! רבינו - ומיג שימות? להחליט לההיה

 לרש בזה וגם התחתונים' את עליונים שיכופו מהשם ולבקשבתפלה
 בשברה הלא כי שימות' במעשיה וגרמה סייעה אם כי די'אמרה
 הוא' להתפלא ועוד רחמי' מלבעי רבנן שישתקו גרמה הכוזאאת
 עם להתחשב שלא עד כזו בתקיפות דערזה את העמידה זהאיך

 הלרש והגמרא בחרבנם?! ישאר שרבי רבנן ובקשתתפלת
 זו עובדא הבימם מבלי בפשטות המעשה ספור לנומוסרת

בבקורת.
 כמדה מוצאה! הבינה ממקור כזו דעת גבורת באמתאבל

 מ"מ שיחיה' שרצתה כמה ועד הק' לרבינו ואדוקה מסורהשהיתה
 בכחה היה נורש בצער מוטל רבי כי המצב' את שהכירהמכיון
 את עליונים שיכופו טוב כי וברורה, גמורה ההלטה לידי מידלבא
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 איש החלטתה את מיד הביבשה שהחייטהי ומכיוןהתחתונים,
 לפעל' החלטתה שתצא והשתדלהתכלית

 כח הוא גדול ומה הדעת כח הוא רב מה מזה אנולמדין
 מן כמה הנה כי בזו, הדעת גבורת לידי לבא בכדי הדרושההבינה
 עד והטצוקים האראלים בין המלחמה צדדי להבין היה דרושהבינה
 שצריכה אף לעשוו-ז' עליה אשר את הדעת בגבורת להחליטכדי
 שרבנן זו בשעה גם ומה מיתתו, בגרמת חלק לקחתה בעצמההיתה

 התנגשות פה שיש וברורה בהירה בידיעה ידעה כי בתפלהזעומדים
 וצריכים רבי כשת מבקשים ואלו אלו והתחרעונים' העליוניםבין
 רבי מטה דרי לו' הצפון את בידעם רבי את מבקשים העליוניםלו,

 בחיים, בהשתררו השפעתו וגודל פעולותיו ערך בהכירם להם,דרוש
 והחליטה מהותה בכל אותם הרגישה בנשמתה' אלו ידיעותספגה

 אחרי אבל בחיים. רבי וישאר העליונים את התחתונים שיכופולהתפלל
 לוחם אחד כל עמדותיהם, על מוצקים עומדים ואלו שאלוראותה
 מהם אחד בכח ואין עמדתו את ו-ישני מניח ואינומלחמתו
 אותו מבקשים העליונים בחליו' להשאר רבי ועל ה'סני' עללהתגבר
 ואינם לו צריכים התחתונים מחליו' לקום אותו מניחיםואינם
 והחליטה, עמדה בצער' מוטל ורבי נטושה המלחמה למותן לונותנים

  שקמורה  לרבי לו  טוב בי  ההתנגשות' קוטב הבהירה ידיערעהאחרי

 להשתדל עליה הלא כזאת' החליטה ואם כזה' בצערמלחיות
 הלא כי בו, תפגע ידה אם גם אף רבי' וימות לפעל רצונהשיצא
 הדעתה גבורת איזו הנה אלה. צער חיי מלחיות למות לרבי לוטוב

 בין התנגשות פה נמצאת כי זו' ידיעה עצם להחליט בכדיצריכים
 להכריע ועליה רבי של טובתו דורש אחד כל והתחתונים'העליונים

 ותגבורת בינה בחכמה' ממשלה היא זאת ומצוקים. אראליםבין
הדעת.

 ידיעתה כל אחרי הלא כי כאן, רואין אנו נפלא תחד כחעוד
 לעשות לההין באדם כזה כח נמצא מאין בני והחלטתההבהירה
 שיאמרו ממדה לירוש ולבלי רבים דעת נגד דעתו פי על כזהדבר

  כזוו! לב אמיצות באה מאיןהבריות'

 מדרגה לידי האדם בהגיע כי הדעתן כח פרי זהו .באמתאבל
 את מלהוציא יתעכב לא הדעת, תגבורת ע"י בעצמו למשולזון

 למנוע הרגילים הדברים אלו כל בשביל הפעל אל ודעתומחשבתו
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 הבריות יאמרו מה כגון והברתו' דעתו פי על מלהתנהג אותוולהפריע
 מלב מסיר החזקה ההחלטה כח כיוכדומה'
 כל. מפני יחת ולא ופחד מורך כלהאדם

 ננסדה באדם' אשר הדעת גבורת כח את ראינו אשרואחרי
 ע"בז ב"ג תענית בגמ' המובא נפלא מעשה דעתנו אל קצת לקרבנא

 זו, דעה לסוף לירד נוכל לא ואמנם ויבהל, ישתומם רואה כלאשר

 כאלו* מרגשות אנו רחוקיםכי

 שבקיה יוקרת' דמן יוסי דר' קמיה שכיח הוה רבין בר.ר"י
 דמן יוסי דר' קמיה ולאו ליה: אמר וכו' אשי דרב לקמיהואתה
 ואחא מר שבקיה משט איל: הן' לו: אמר מר? שכיח הוהיוקרת
 היכי דירי עלי תם לא ברתיה ועל בריה רעל גברא א"ל:הכא?
 נגה בדבראן אגירי ליה אגרא הוה חד יגמא היא, מאי בריהחייסז
 ישובי הוו בפינן' לברירה: ליה אמרו ריפתא' להג אייתי ולאלהו

 פועלי ויאכלו פירותיך הוציאי תאנה תאנה' אמר: תאינתא'תותיה
 תינקטו לא להו: אמר אבוה' משתא והכי אדהכי ואכלו' אפיקואבא'

 דסגאי' הוא השתא ועד טרחנא אמצוה דנהגנא דהאיבדעתייכו
 מהיכא' להו: חמר ברך דאשבען היכי כי לישבעך רחמנא לי:אמרו
 קונך את הטרחת אתה ברין לו: אמר מעשהו הוה והכי הכיאמרו:
 מאי ברתיה בזמנה שלא יאסף בזמנה שלא פירותיה תאנהלהוציא
 דהוי גברא לההוא חזיא חד יומא בעלת-יופי' ברתא ליה הויאהיאז
 אם רביי ליה: אמר האי? מאי לו: אמר לה' חזי וקא בהוצאקריא

 להו מצערת קא בתי: א,ל אזכה? לא לראותה יכיתי, לאללוקחת
 אדמע. בני ביך יכשלו ואל לעפרך שובילברייתא'

 לקלל כזה נורא שמעשה לאמר היא גדולה טעות הלאוהנה
 מה מלבד כי מוצאו' טהור ממקור לא מיתתם את ולגרום ובתבן

 יוקרת דמן יוסי ר' הרגיש כמה גופא' אדם באותו אנו,שרואים
 ויראתו בגדלותו כזהי איש כי הוא' מובן הלא בריות' שלבצערן
 עד והמדות הנפש בתיקון כך כל לו שיחסר הוא הנמנע מן ה',את
 גם ה' את הירא אצל כי ובתו' בנו של חייהם על לחוס שלאכדי

 עם אצלו ה? מקושרות תנבענהן גבוה יותר ממקור לאדםחובותיו
 בעולמה חובתו את ומכונות קובעות כאחת ושתיהן למקוםחובתו
 בעדינות ולהרגיש לחוש לבו מתרכך האמונה רגשות שע"יועוד
 לו תחסר אשר זה כן שאין מה חברו. בצער אשר הכאב אתיתירה

,*..
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 ואף במדותיו; נם האמתית השלמות שתחסר מוכרח בשם,האמונה
 רעות ממדות זך לבו שיהיה אפשר אי טובות בתכונותהנולר
 מעשיו בכל אלא מכל, למעלה האנכיות אצלו תהיה ושלאומגינות

 שמאמין זה ורק בהם' מוטבע עצמו אהבת חותם טובים הכיאף
 באפסיות הכרה לידי לבא יכול יתברך גדולתו בתוקף ומכירבה'

 הנאתו ערך ובמיעוט לבורא חובתו לעומת שלו הפרטיה.אני"
 טובה ובהביאו הנפש במעלת בעלותו הנצחי' אשרו לעומתהזמנית
 ומתעדן מתרכך לבו האמונה, רגשות ידי על וגם לעולם.וברכה
  הטבע  הלא ואת  וגלת זולתו. בצער ולהרגיש הבריות אתלאהוב
 כזה, יקר בן גם ומה בניו על מרובים האב ורחמי שלו. אתדורש

 נמנע לא זה ואיך בזמנה; שלא מתאנה פירות להוציא היהשבכחו
 ובתן בן מיתת לגזור יוקרת דמן יוסיר'

 גמר אדות הדבר, עיקר אחר להרהר באים אנו איןאמנם
 עינינו-להמית ראות קטנים-יפי דברים בשביל עליהם שגמרדתו
 חייבים כי הדין מדת עפ"י יוקרת דמן יוסי ר' מצא בודאי כיאותם'
 קונו את שהטריח מפני בזמנו שלא שיאסף ראוי הבן הס'מיתה
 בשביל לעפרה לשוב הבת ועל בזמנה שלא פירותיה תאנהלהוציא

 ואפשר מכשילהן, וגם הבריות את היא מצערת עלי-אדמותשבהיותה
 תכונה בדעתנו נשמתו-אין ושורש מזגו לפי יוקרת דמן יוסישר'

 הדין מדת ועפ"י הרחמים' מדת תחת ולא הדין מדת תחת היה-מוטל
 אף בבקרת זה מעשה להביא לנו אפשר ואי מיתה היומחויבים
 שמבקרים בעולמנו היום גם אנו רואים כי משכלנו' הדברשרחוק
 שרחוקים מפני במעשיהם הנראים מדומים חסרונות עלאנשים

 ובאמת כאלו מעשים לעשות אותם הגורמים כל את מלהביןהמבקרים
 הידיעה אחרי להתבונן: עלינו בזה אך נעלה. ממקור הםנובעים
 אפשר איך הם' מיתה שחיבים יוקרת דמן יוסי ר' שידעהברורה
 אם כי זאת' אין לפועל?! להוציאה כדי עד בזה החלטה לידילבא
 ראוי הדין מדת עפ"י כי שהכיר אחרי כאן! היתה הדעת גבורתיד

 ועליו וברורה גמורה בהחלטה הכיר אשר את ההליט מידשימותו'
 יודע ואמנם החלטתו. כפי הדין מדרה לפי גזר-דינו אתלהיציא
 יתברך' לפניו רצין יהיה ואם המקום לפני רחמים יש כיהוא'
 עומדת במקומה הדין מדת בכ"ז אבל הרחמימן במדת עמהםיתנהג
 כח זהו הנה הם. שבניו אף דעתו החלטת עפ"י הדין את פוסקוהוא
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 מוחלטת לאטת לב בקרב המורגשת ידיעה כל להחליטהדעת
 בחיים. אתהולהתנהג
 בהחלטת המחלטת בידיעה יש חזק כח איזה אנו למדיןעוד

 ומתו. דבריו הועילו דינם גמר את בהוציאו כי עדהדעת
 מאד* הוא וחשוב גדול הדעת גבורת כח אמנם אםאולם

 ובלעדו ביהן כולא ביה אדדא האדם על לומר אפשר בנה רקאשר
 ובאיזד-ץ אופן באיזה וקצב גבול יש בזה גם מ"מ כלום, לואין
 פיון עג-( האדם יתנהגמדה

 בר' אלעזר רבי שבא *מעשה כ. דף תענית בגמיאיתא
 שפת על ומטייל החמור על רכוב והיה רבו מבית גדור ממגדלשמעון
 תורה שלמד מפני עליו גסה דעתו והיתה גדולה שמחה ושמחנהר

 שלום לו: אמר ביותר' מכוער שהיה אחד אדם לו נזדמןהרבה'
 האישן אותו מכוער כמה ריקהו לו: אמר לו, החזיר ולא רביעליך
 ואמור לך אלא יודע, איני לו: אמר כמותך1 עירך בני כלשמא
 בעצמו שידע כיון שעשית' זה כלי מכוער כמה שעשני,לאומן
 מחול לך' נעניתי לו: ואמר לפניו ונשתטח החמור מן ירדשחטא
 לו ואמור שעשני לאומן שתלך עד לך מוחל איני לו: אמרלי,
 לעירו: שהגיע עד אחריו מטייל היה שעשית' זה כלי מכוערכמה
 מורי רבי' רבי עליך שלום לו אומרים והיו לקראתו עירו בנייצאו
 שמטייל לזה לו: אמרו רבי? קוראים אתם למי להם: אמרמורי'

 אסרו בישראקןין כמותו ירבו אל רבי, זה אם להם: אמראהריך'
 טחול אעפ"כ לו: אמרו לין עשה וכך כך להם: אמר מהע מפנילו:
 לו מוחל הריני בשבילכם להם: אמר הוא, בתורה גדול שאדםלו,

 בר' אלעזר ר' נכנס מיד כן; לעשות רגיל יהא שלושובלבד
 כארזע. קשה יהא ואל נקנה רך אדם יהא לעולם ודרש;שמעון

 שמעון בר' אלעזר שר' יתכן האיך מפליא' המאמרלכאורה
 לבזותו לזה ונוסף לאדם שלובבה להחזיר שלא כזה באופןיתנהג

 אוקליאנסקי. אבנר ר' והרב בלוך מ. א. ר' הרב ע"י נרשם*(
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 שלמד אחרי היה שזה אלא עוד ולא מכוער: שהוא נשבילכ"כ
 ר' למד טהרה באיזו קדושה באיזו לצייר נוכל האם הרבה,תורה

 נמצא היה וטהורה קדושה מעלה ובאיזו תורה! שמעון בר'אלעזר
 שמחה שמח והיה הרבה תורה שבבם שלמד רבו' מבית שהלךבשעה
 הנותן לאדם' ישיב כזה גבה במצב שבהיותו אפשר זה ואיךגדולה!

 ואפילו פשוטים אנשים אף הלא וקלוןי בזיון בדברי שלום,לו
 המברכם איש, ויבזו יחרפו לא טובות' מדות כעלי שאינםכאלה
 מכוערן שהוא מפני ארץ' ובדרך בכבוד שלוםבפרכת

 "לעולם ודרש המדרש לבית מיר נכנס והן שאחר קשה'ועוד
 בי ידע' לא קודם ובי כארז", קשה יהא ואל כקנה רך אדםיהא
 וכי ועור חנמן על ולבזותם אנשים על להתנפל לאדם לו ראויאין
 הלזה הזהו המעשה אחרי אליה שהגיע כקנה" *רך מדת היאזו

 שלוכים אדם לו יאמר שאם כקנה' רך אדם יהא לעולם לאמריאות
 יותר הלא ובכלל וגדופים? בזלזולים עליו יתנפל אל רביעליך
 כי אדם' כל ארת ומכבד ענותן אדכם שיהיה לומר לו היהראוי
 חסרון מפני ולא הלב מגבהות גא שהרבר נראה ביותרהלא
 1רכות

 גדיותו רוב את לראות כן גם יש זה מעשה מתוךאמנם
 ונשתטח כ"כ התרפס שחטא בהרגישו בי ברעש' ר*א שלוצדקתו
 הגדולה הבושת מזה עכבתו ולא לו שימחול ממנו ובקשלפניו
 וישמעו לפניו מתחנן שהוא הכל ויראו לעירו כשיבא לושתהיה
 עוד המעשה בגנות יותר שנתבונן מה וכל שעשה' זה מגונהמעשה
 כשיראו כבודו על חס לא איך ולהשתומם' להתפלא ישיותר

 ר,א בא איך מובן' מנוין מ"מ אך הדברו את עירו בניוישמעו
 כזה! מעשה לידיבר"ש

 שמחתו רוב כי לתרץ' נדחקים כזה לענין כשבאיםכידוע
 של שמחה כי להיות' אפשר אי באמת אך כך; לידי הביאתוהנפרזה
 אפשר אי כזה' חטא לידי בר"ש אלעזר לר' הביאתותורה

 האדם דעת את תשכר וטהרה קדושה מתוך הבאה לתתורהששמחת
 כאלה. מעשינכם לידיותביאהו

 רזא האמת-כי הוא שכן הדבר-וכמדומני לנאר ליונראה
 שמחה שמח והיה הרבה תורה אשלמד רבו מבית בלכתובריש
 גשת והרגיש והכיר וטהרה קדושה במצב עליה/ במצב היהגדולה'
 את מלאה זו והכרתו הגדולה נשמתו תוקף בכל התורהחשיבות
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 נמצאיבנם איך ולהבין להרגיש בלבו מקום היה שלא עד הויתוכל
 מה וזהו תורה. של ריח בהם שאין כ"כ, וריקים שפליםבני-אדם
 היא *זחה" מלת עליו"' דעתו .וזחה אחרת גרסא לפישנמצא
 ממוסרותיה דעתו שנתנתקה כלומר: החושן" יזח עולאמלשון

 האדם שבנפש הפשוטים החיים מושגי כל מעל ונתעלתרהונתרחבה
 לפי וגם וטהרהו קדושה של תורה' של רגש אלא בו חי היהולא

 *( דעתה שנתרחבה מענין ג"כ הוא עליו" גסה דעתו *והיתההגרסא
 אבריו תבנית מפני ביותר מכוער נקרא לא בו שפגעוהאדם

 בכל נסתבל שאם אנשים שישנם נדע אנחנו גם הלא כיהחצוניים'
 מאד מכוערים הם הגשמיים אבריהם אחרי ונידון עצמו בפניאבר
 גבם הרי הנפש ועדינות רוחני תכן איזה להנצם יש אם זאתובכל

 *אדם בשם  אופן בשום לכנותם אפשר ואי משתפרתחצוניותם
 בודאי זה בשם אותו ציין שמעון בר' אלעזר כשרי וכש"כמכוער*
 ודעת חכמה מכל וריק ביותר מגושם שהיה הכעור בו נראההיה
 ובהמצא כלום. בתוכו שאין ריק אדם כלומר: ריקה! לו שקרא סווכ

 לא הרבה תורה שלמד אחרי ומרומם, נעלה במצב בא"שר*א
 בו גער התפעלותו ומרוב והשפלות הכיעור את לסבול יכולהיה
 שמעון בר' שמצינו וכמו האישו אותו מכוער כמה ריקה לוואמר
 כרבי דקא אינשי .חזו המערה מן כשיצאו ר"א ובנו יוחאיבן

 שנותנין מקום כל שעה! בחיי ועוסקין עולם היי מניחין אמר:וגרעי
 בצאתם כי הוא, הדבר באור לג:( )שבת נשרף" מידעיניהן

 יכולים היו שלא עד כך כל מעולה במצב נמצאים היו המערהמן
 והרגישו שעה. בחיי ועוסקיכם עולם חיי מניחים זה איךלהרגיש

 עיניהם במבט שממש עד שכלם חריפות ובכל דעתם אומץ בכלזאת
 באדנו כבר והנה בו. שהביטו המקום כל שרפו החודרהחריף
 ושבחריפות מוחשת מציאות היה זה כי ואת, להרגישאיך
 שיין ממש שורף עינינתם מבט היה והכבירה החזקהדעתם
 ואמרה קול בת שיצתה עד כמלאכים*[ הראשונים .אם דעתשעור
 וגם כך' לדתיות ראוי הלא כלומר יצאתם' עולמי להחריבלהם

 למערתכם"1 חזרו זה' בלא אפשר ואי זקוק העולם כאלולאנשים
 כשהלך ג"כ עצמו בריש בר"א היה המדה מזארע כןובמו

 ודעתו עליה במצב היה כי הרבה' תורה שם שלמד רבומבית

 דעתך. הגט לאהרן משה לו אמר בשרש כדמוינו9(
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 הזדה המכוער האדם את שבראותו עד וחריפה רחבה כההיתה
 אותו מכוער כטה ריקה, לו: ואמר שלום לו להחזיר יכל היהלתן

 שום בלי בעולם כזה אדם ליגדל יכלת איך והתפלאהאישו
 מכוערים עירך בני כל האם לו: ושאל תורה של ולחלוחיתנפשיות
 היה שלשו מכוערים אדם בני בין אתה חי האבם כלומר:כמותךז

 שעשני לאומן ואמור *לך הלז לו השיב וע"ז להתלמדז ממילך
 שמע והכמתו גדלותנו ברוב והוא שעשית" זה כלי מכוערכמה

 וכי כלומר: נפל~ן' מוסר המכוער האיש של הפשוטיםמדבריו
 הוא לעצמה כשהיא הקב"ה של כפיו יציר האדם-בריאת
 הסבעית' יצירתו פי על האדם הלא כך' כל מכוערדבר
 את שברא למי ואמור לך כך' להיות מוכרח תורהבלי

 שחטאת בעצמו ידע מיד כזה. מכוער כלי עשית מדועהאדם,
 ואל כקנה רך כשדם יהא .לעולם ודרש לביה"דונכנס
 הדעת אמץ לאדם לו שהיה צריך באמת כי כארז" קשרהיהא

 להגיע להתלמד בר"ש ר"א ויגע עמל הרבה ובודאי חזקת,והחלטה
 הצדה מעט אף לנטות לבלי כארז, קשה להיות כזולמדרגה

 האנשים מדת היא רעה מה ובאמת והברורות. החזקותמהחלטותיו
 יוליכבם אשר ולכל לדעה מדעה וקופצים הפוסחים הדעתקלי
 החלטה שום להם ואין גבר טלטלד-; יטלטלם והומת ילכוהרוח
 ההלטתי1 היא ךזך דךכי וגיא זךלדעת:

 להגיע לאדם דרושה מרובה והתלמדות זו היא גדולהמדה
 מצא זה' מעשה לו שאירע אחרי בר"ש' ר"א אך כארז, קשהלמדת
 חזקה דעה בעל להיות האדם שצריך אף כי והכיר, חשובה יותרמדה
 על מוצג יעמוד לא זאת בכל שינשב, רוח מכל ממקומו הנתקלבלי
 צריך רק בו, וינגף יכשל הפוגשו שכל לנגף, ולהיות כארזמקומו
 *מה מ"א[ פרק דר"נ ]אבות זה בענין וכדאמרינן כקנסו רךלהיות
 דממו עמהם, ובא הולך בו ונושבות באות הרוחות כל זהקנה

 מושרש עומד כן גם הקנה פי' במקומו" ועומד הקנה חוזרהרוחות
 מכל אבל שיבואן רוה מכל ממקומו נעקר ואינו במקומובחוזק
 ך י ר צ ן כ ו הרוחות כל עם ובא ראשו את מרכין הואמקום
 אמיץ בדעתו, שעקיף שיהיה שצריך אף ת' 1 י ה ל ם ד אה

 להיות צריכה אינה זו מדה גם זאת בכל בהכרותיו, וחזקבדעותיו
 בארו כפוגע בו ינגפו ושהכל כלל* ממקומה תזוע שלא כארז,קשה
 יותר רכה, יותר להיות צריכה עצמה זו מדה אלא קשה' באבןאו
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 רכית איזו הבריות עם בהנהגתו לאדם לו שתהיה .צריךעדינהן
 הם מצבם לפי אחרים את ולהבין. להרגיש להם עצמולכפוף
 ד ו מ ע י ו מ 1 ק מ ל ע ו מ צ נע ת~הוא א ז כ,וב

 כלל. ממנו ינתקואל
 את לעדן האדם צריך כמה רואים' אנו הזה הענץמכל
 קשה הדעת גבורת הצענה: במרתן שתהיינה ולהכינן לטרדןמרותץ'

 דרושה שהיא זה מדהעתרמדיאיננהמדהנכונהןגם
 ך כ תיר ה ל ה כ י ר צ ם, ד א ל ו ל ה צ 1 ח נו

 לאדם. לו הראוי כפיולהתעדן
 האדם ביותר, המבימם בעד אחד דבר עוד להגיד אנירוצה

 לדות ת ספר זה אומר עזאי *בן חז"ל כמש"א חוררה, לספרנמשל
 איתא כ"הי קטן מועד ובגמ' ]ת"כן בתורה" גדול כללאדם--זה
 דומה זה לקרוע-למה חייב נשמה יציאת בשעת המת על.העומד
 יהיה שלא הבריאה בכל דבר לך שאין וכמו שנקרע' תורהלספר
 רמיזא דלא מידי לך לית חז"ל: כמש"א בתורה' כתובענינה

 באורייתא איסתכל הוא בריך קודשא חז"ל: ואמרובאורייתא';
 באדם- נשרש יהא שלא וענין דבר לך אין כן כמו עלמא"'וברא
 ויש ותגין' טעמים נקודותי אותיות, יש בס"ת והנה הקטן.העולם
 למעלה בשרשם שהם מה להבין הנסתר בחכמת נפלאה חכמהבזה

 נראה קצהו ואפס זה כל להבין הדל ערכנו לפי זה ואיןבקדש
 כי הואן בזה חז"ל שלמדונו וממה חכמה' של ים לפני אנוועומדים
 אלא הלשונות' שאר כמו המוסכמים סמנים אינן הקדש לשוןאותיות

 העליון בשרשם עליונים אורות שהם למעלה, שורש לה יש אותכל
 בצורת לפנינו שמתראים עד מדרגה אחר מדרגה הםומשתלשלים

 מהאורות , מצטרף למעלה התורה וספר .בית" או ואלף*אות
 ~בכתב ומתגלם הקב"ה של שעשועיו התורדם דבר* שהםהעליוניסי
 למדנו ועוד אותיות, בצורת פה המשתלשלים האורותמאותן

 רמ"ח של החמר נגד הן התורה אותיות כי הקדושיםמדבריהם
 וכמו הנשמה, והטעמים-נגד הרוח הנקודות-נגד האדם' שלאברים
 שיש באותיות' נתגלמו השפל לעולם למטה בירדם התורהשאורות
 גם כן כמו בקדש' למעלה הנמצאים להאורות ויחס קשר איזהלהם

 מדה כל לאותיות יחס איזה להם יש. האדם בנפש הנמצאיםהאורות
 יש , ד. סי ה. באותיות בתורה שנתגלמתם חסד מדת כמווהדהי
 לתמונת בערכם ומתיחסים השייכים אורות האדם בנפשכנגדן
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 מלבד אולם זו' במדה הנמצאים האורות דקות לפי אלואותיות
 בבחינת והם ותגין טעמים נקודות' גם מדה בכל נמצאיםהאותיות

 גוף' בחינות בה יש ג"כ עצמה המדה כי המדה' לעצם ונשמהרוח
 כל עם להתנהג איך להבחין כח נתן הארם ובהרגשת ונשמהרוח

 ותגה טעמה נקודתה' עם האות-גם המדה-שהוא עצם מלבדמדדיכן
 ומדה מדה כל להקראו צריכה היא נגון ובאיזה אופן באיזהולדעת
 הניגון עפ"י וטעמה' נקודתה ע"פ ומעודנת מרוככת להיותצריכה
 אז הנכון' הנגון בלי שהיא כמו האות תקרא ואם לה הראויהנכון
 טובה יותר מדה לך אין היא! רעה ומדה קשיותה בכל המדהתצא

 בקשיות לב אמיץ האדם יהיה אם אבל הלב' מאמץ הדעתמגבורת
 מגונה באופן המדה אותה יוצאת ומעדן' המרכך הנגון בליפשוטהן
 יסוג בה הפוגע שכל כך, כל קשה להיות המדה צריכה אינהוקשרה.
 צריבה ובאבן' בארז קשה להיות צריבה אינה קשיותה' מרובאאור
 וחגה. טעמה נגונהן ע"י לסובלה אפשר שיהיה באופן לצאתהיא

 ומעוטרת הנכון בטעמה מוטעמת הדעת מדת בהיותורק
 ומעטרת האדם את המאשרת טובה מדה היא אז לה' הראויבתגה
 בכל ולהשתמש כתותיו כל ועל עצמו על למשול מלוכה בכתראותו

 אשר את ובהכירו ידע אשר את בידעו ולהצלהתו' לאשרוסגולותיו
 בחיים. דרכו את זה פי על ולקבוע בעדו מחלטת לאמתהכיר

 סימן נירמיהו הנביא דברי את כאן נזכיר בעלמאלסימנא
 אל בגבורתון הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל ,אלט'[

 השכל המתהלל' יתהלל בזאת אם כי בעשרון עשיריתהלל
 ולעשיר לגבור אל בחכמתו, להתהלל לחכם אותי"-אין ע ו ד י1

 המצא לא אם אלון להם יועילו מה כי ועשרם, בגבורתםלהתהלל
 הטהור, ורצונם חפצם עפ"י ברכושם להשתמש האפשרותבירם

 השכוין הדעת: מדרגת לידי האדם יבא אם רק אפשרלהתהלל

 באלה *כי מעשיו: בל על לומר שיוכל אותי-עד ע 1 ד י1
 דעתי זה אנכי' הפצתי ובאלה יתברך הבורא חפץ זהוחפצתי"

 1 החלטתיוזהי

 עבאלה עליהם יאמר אשר אלה הם מעטים לבנולדאבון
 סגות מפני רק הם האדם בגי אצל המעשים רוב כיחפיתי"ן
 נשמתו* האדם-רצון של הפנימי רצונו לפי שלא צדדיים'ומניעים
 האדם מעשי וכל בתסעטו שהלבבות עכשיו כזאת אנו רואיםביחוד
 ע"פ אם כי הברורה' והחלטתם מהכרתם נובעים אינם השמשתחת
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 ופעוט? קטנונךם גורמים ע"י .,והבאים מבחוץ האויר מן שנקלטמה
ערך

 מדרגה לידי להגיע אפוא היא ושאיפתנומגמתנו
 על לפעול בע"ה נוכל זה בכח ורק הדעתזו-מדרגת
 וסגולותיך כשרונותיו כחותיו, עפ"י אחד כלהסבובה,

 ימעמדו. מצבו עפ"י אחדכל
 בעלי אנשים של כביר כה לעולזים דרוש מאדומה

 ואמונתה, לתורה האדם בני את יעוררו אשר ומרץ,ההלטה
 כבר הוסר' דרך-ארץ ועול ח"ו ופוסק הולך התורה שריחבשעה

 הרוצים אור ראו שלא מאנשים בורות דברי במהננונשמעים
 תורתנו במקום ישראל לרוה זרות אדיאות אומתנו במרכזלהעמיד
 רוח את שלהחיות" יבאו הנצחית ישראל תורת ותחתואמונתנו

 ויעבורו. יחלופו כצל אשר שונות בשיטותעמנו
 תורתנו- ידיעות את ללמוד היא אהד כל של חובתוולכן

 פיהן על להחליט פנימה, לב בקרב אותן לספוג ההיים,תורת
 את ההיות למען העולם על לפעול זה ובכה בהייתם,ולהנהיגן

 התורשה באור , תבל יושבי עיני את ולהאיר עמנו בנילבות
והאמונה.

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



15

 . '1 ח,בם -תלמיף

 רבוך משה, "אמר כ"נ: פ' ובמדרש בהנה" ישיר"אז
 _ברבי לוי ר' אמר מקלסך; אני בו לפניך שחטאתי במההעולמים,
 לפני משה אמר כך וכו', המלך על שמרדה 'למדינה משלחייא,

 אל באתי "ומאז שנאמר באז, לפניך שחטאתי אני יודעהקב"ה,
 הה"ד ב,,אז", כהזבחך אני לכך בים, אותו טבעת והרי ונויפרעה"
 הם סורחים שהם במה הצדיקים, דרך וראה בא משה". ישיר"אז

 וכו .משקנים"
 בטה אלא חטא, ב;,אז" לא הלא מובנים, בזההדיוקים

 בקאו" לא ונם ישראל, לעם רעה נרמה ששליחותו ~וחשבשמעה
 החמא עם לזה יש שייכות ואיזו להקב"ה, בחלומו -אם כיתקן,

 מפני "אז", למלת יחם איזה לחטאו שיש נניח אם ואףהקודם?
 אינה שירתו, היינו תקונו, הרי זו, מלה נמצאה דבריושבכלל
 לתחלת עצמה השירה הלא כי כלל, "אז" מלת בתוכהכוללת

 התחילו מתי הענין ספור רק היא אז ]ומלת וגו', " לד'ב3,אשירה
 זו.[בשירה

 עד 45, אם הוא הטוב איש, כל לשפוט אדם בני שלדרכן
 ראשונה בהשקפה המורגשות במדותיו להשתכנך דרכוכמה

 בסביבתו הנמצאים אדם שבני והרגשות הכחות והםלטובות,
 לטבע קרובים בהיותם להם, הם ונוהות נעימות ידם עלחשים
 המרות אלו רק הן הטובות המדות באמת אבל נפשו. וכחותהאדם

 ו"כחות המדות כל כי מוצאן, הדעת וממקור חכמה מלבהנובעות
 ובמקום הראוי בזמן הדרוש; באופן האדם בהםכשמשתמש

 החיים, בעלי שאר על האדם יתרון ובזה הנה, מובות טפותהנאות,
 זה מבעי כח ועפ"י מוגבל, כח איזה נמוע במבעםאשר

 בהם שהטביע הכחות כפי רק תמיד לעשות תוצאותלפעולותיהם
 למרים היינו תורה ניתנה לא "אלמלא ז"ל: באמרם ית',הבורא
 בעל שכל והיינו ק'(, )עירוביז וכו' מנמלה" ונזל מחתולצניעות

 הארם, אבל הבורא, בו שהטביע טיוחד וכח במדה מצטייןחי
 להשתמש ועליו ב"ה, הבורא בו הטביע מספר, אין שוניםכחות
 וחכמתו, דעתו שכלו, יורנו אשר כפי אחד בכל כולם, הכחותבכל
 באופן, הטוב, את לקבל שראוי' לזה להטיב היא מזבה שמרהוכשם
 לזה להטיב היא המדה מן ולא יכשר לא כן הראוי, ובמקוםבזמן
 נאות שאינו ובאופן בזמן או הטוב את לקבל ראוישאינו

 ~עזבו זצווך;ל אדמו"ר של כי"ק בין נמצא גורגחן חרפ"ד הגדול שגת נאפר*(
 גליך. יצחק אברהם ר' הרגזך**
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 עמו, להטיב שיש למי להרע היא רעה שמרה וכשם הטוב.להשפעת
 מחייבים והמקום הזמן וכשתנאי לזה שראלי למי הרבר כשרכן

 זו.הנהגה
- הקב"ה" של במדותיו"הדבק  שמעמרת המרות תורת זוהי 

 ההנהגה לדרכי היינו לקונו, להתדמות צריך האדם הוה"ק.אותנו
 הנראות הקב"ה של ומדותיו בבריאה, לנו הנראים הבוראשל

 פיהן ועל לאדם, הנכונות המרות הן מה אותנו מלמרות הןלפנינו
 בכל להשתמש ואיפה איך לדעת אנו, מדותינו למוד אנוצריכים

 הנכונה. המדה לפי וכחכח
 עצמו והוא וחנון, רחום נקרא שהוא מצינו ית' הבוראאצל
 הקב?ה,"שאליו לאויביו; גמול ומשלם ונוקם קנא אל בשםמתואר
 ומסיימים: וכו', תקוה" תהי אל "ולמלשינים מתפללים:אנו

- וכו' אויבים" שובר"בא"י  הוא, בזה הנכון הבאור ואשר 
 העולם להנהגת ית' בו הנמצאת זו מרה בעולם ותתרבהשתתוסף
 "על תוכ"ר: מתפללים אנו לברו לו - אויבים שוברשהוא

 כהטען ה' אתה "ברוך וממיימים: וכו' החסידים" ועלהצדיקים
 הנמצאת המדה אותה ותהרבה שתתוסף והיינו לצדיקים",ומבטח

 כהשום וזהו לצדיקים. ומבמח ~twen שהוא העולם, להנהגת ית'בו
 במקום, היא שאז והרעת, החכמה ממקור הנובעת הנהגהשכל
 זו הנהגה אם הפרש אין בתכלית, היא טובה הראוי, ובאופןבזמן
 אחרת.או

 נמצאו אשר הנפלאים ובכחות במדות מעמ נאנתבונן
 פלאים. בראותו שכל בעל כל ישתומם ואז עליון, קדושיבראשונים
 הולך "אנכי אומר: החכם בנו לשלמה בצואתו החסירהמלך

- לאיש" והיית וחזקת הארץ כלבדרך  יסוד נכלל "איש" במלת 
 מתכונתם עפ"י ויפעלו יחיו בו הנמצאים הכחות שכל שאמרנו,זה

 הוראתן, כפי הכל לעשות והדעת החכמה בדרך ושיתנהגהנבונה
- "איש" בחינתזוהי  ללכת אלהיך ר' משמרת את ;ושמרת 

-בדרכיו"...  אדמות, עלי האדם מטרת זהי הלא כי מובן, זה הנה 
 תכלית זו ורק לבבו בכל ד' עובד יהר אחריו מניח שהואשהבן
 כבזניחים אינם לבניהם שמאהבה לאבות, להם ואוי הבנים,קיום
 שהם מבינים אינם אלו הורים והמצוה, התורה בדרךשיוכו

- בם אמון לא בנים להם למה כי לבהלה,מולידים  אתה "וגם 
- צרוי'"... ב! יואב לי עשה אשר אתידעת  טה רז"ל פירשו 

 "ועשית - אורי' ביר דור ששלח הספר שהראה בזהשבישו'
 שמעי עמך והנה שאול... בשלום שבתו תורד ולאכחכמתך

 שאת". בדם שיבתו את והורדת הנקהו... אל גרא...ועתהבן
 ב.( א.)ם5כים
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 של נפשו במצב קצת בהתבוננו אדם כל וישתומם יבהלהלא
 מכל נפרד שהוא אלו, חייו ברגעי מיתתו, קודם החסידהמלך

 רגשות אילו ישראל, מלכות הגדולה, וממשלתו ללבבוהקרובים
 ברגעיו פשוט איש הלא לבבו, את מלאו וטהוריםקדושים

 ונפשו רך מלא לבו אהוביו, מכל נפרר שהוא בשעההאחרונים,
 אשר ע"ה, המלך דוד גם ומה וחנינה, אהבה מרגשותמוצפה
 לאלקים נפשי "צמאה לבו: מנהמת קרא ובריא איתן עורבהיותו
 ברגעיו אותו מלאו קדש רגשות אילו וגו', אבא" מתי חילאל

 נורא ומה מהגוף, להפרד הקדושה נפשו התחילה כאשרהאחרונים
 מאויביו, לנקום אז ורצונו חפצו יהר כי היתכן מצבו, הי'וקרוש
 אופן בשום אפשר אי ונקם? שנאה רגשות בו שיתעוררוהיתכן
 ונשגב, קדוש על גם ומה וגס, פשוט איש על גם כזאתלהגיד
 ! ד'עבד

 רק באה, ושנאה נקם מרגש לא זו צואה כי יבין דעת ברבל
 ימלוך. לצדק אשר מלך, של נכו, ומשפט מדוקדק וחשבוןמחכמה
 גמולם את יקבלו הרע שעושי ונחוץ, לנכון מצא זה קדושכולך
 דורש העולם תקון להעשות, צריך צדק משפם רשעתם,כפי

 החסרון את הרגישה הזכה נפשו מכונו. על העולםשיתקיים
 של בכבודו שזלזלו מאלה ינקמו לא אם לבא העלולוההפסד
-מלך  להנהגת המוצקים היסודות אחד משמעת, ישראל, מלך 

 זה. בלי תחסרמלכות,

 שכלו דעתו, תקף על ולהפלא להשתומם יש אפואוא"כ
 ובשעת רוחו שברון בעת שאף יהל, כי ואורה רבה, כיוחכמתו

 ידיו רפו לא העולם, מן בהפרדו הקדושים רגשותיוהתעוררות
 הראויים את להעניש ודרוש שנחוץ למה לדאג הרנשתו נחלשהולא

 הגדולה דעתו ושקול הכרתו ובחוזק הצדק, משפט לפילעונש
 בן מיואב הנקמה דבר על גם הפרירה בעת בנו את לצוותהחליט
 שמעי כי ואם שאול. בדם גרא בן שמעי שיבת את ולהורידצרור
 לו ירע שלא לו הבסיח והוא מליחה, בבקשת לפניו התנפלכבר
 במצאו בכ"ז לשמעי, השנאה רנשות מלבו כבר עברו וודאיבחייו,
 שכמעם יבין חקור המעמיק אותו. להמית בנו את צוה לנחוץהדבר
 שבהמצאו המוגבלים, הארם כחות לפי הוא אנוש מכחלמעלה
 ומה לאחרים להרע ולהחליט בדעתו תקיף להיות יוכל כזהבמצב
 שמדת בדורנו, ואף זאת, דורשת שהאמת בשביל מיתה בעונשגם

 מסונל איש שיהי' אפשי אי כ"כ, חזקה אינה והחמלההרחמים
 הנכונה הבהירות חסרון מפני אלא המדות, מעלת מצד ולאלזה,
 חסיד למלך אבל ההחלטה. וכח הרצון וחלישות הדרושבענין
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 רגשותיו על להתנבר לו היתה דרושה לב אמיצות כמה כדוד,וטוב
 איש נפש לרצח להחליט ויוכל שכלו אור יחשיכו שלאהעדינים

 ביחד מיתתו, וקודם שלמה, של רבו לשמעי ביתו, ממקורביגדול
 ד'"י משמרת את "ושמרת בנו לשלמה הנאמרת הצואהעם

 לא אם כי בברור, ובהחליטו בהרנישו רבו, נפש לרצח ג"כיצוהו
 שמים. למלכות גם וממילא למלוכה, רעה יגרום זה דבריעשה

 אחרי דורות במה ישראל גדולי של בדרכם עוד נאנמתכל
 ארם יש כלום אמרו וכו', בתירא מבני נתעלמה זו הלכה "ת"ר,כן:

 אחד אדם להם אמרו לאו, אם השבת את דוחה פסח אםשיודע
 שמעב הדור גדולי שני ששימש שמו, הבבלי והלל מבבל שעלהיש

 והר עליהם, נשיא ומינוהו בראש הושיבוהו מיד וכו',ואבטליון

 מקנטרן התחיל הפסח; בהלכות כולו היום כל ודורשיושב
 עליכם, נשיא ואהי' מבבל שאעלה לכם נרם מי להן: אמרבדברים,
 שמעת הדור כדולי שני שמשתם שלא בכם, שהיתהעצלות

 אמר מהו, מע"ש מכיז הביא ולא שכח רבי, לו אמרוזאבטליון.
 אמר ר"י "אמר ע"ב: ושם וכו'. ושכחתי" שמעתי זו הלכהלהם,
 מהלל וכו' ממנו מסתלקת חכמתו הוא חכם אם המתיהר כלרב,

 ס"ו( )פסחיםוכו'".
 למעלה מושגינו ולפי לב, כל יפליא בתירא בני מעשההנה
 רם לאחר, ולממרו הנשיאות מכסא לקום הוא,מהאפשרות

 גדלות מהם. שנעלם אחד, דין בידיעת יתרון בו שמצאו זה,בשביל
 בסדת חז"ל שהפליגו הקדוש, רבינו ! רוגמתה שאין היאנפלאה
 אמר מ"ט( )סוטה ענוה", בטלה רבי "משמת ואמרו: שלוהענוה
 בני שעשו סמה חוץ עביר, אנא נש בר לי דיאמר טה "כלע"ז:

 עוד אבל ל"ג( )ב"ר אותו". והעלו מגדולתן שירדו לזקני,בתירא
 ואונאת בקנטור לבא הלל, של הנהגתו ממנו היא נפלאתיותר
 -ומסרוהו ראשם מעל הנשיאות כתר הסירו שהם זו בשעהדברים
 מרת להורות ברצותם חז"ל והסבלנות, הענוה סמל הלל,לו!

 ענותן 5"א( )שבת כהלל" ענותן אדם יהא "לעולם אמרו:הענוה
 חז"ל לנו שספרו כמו פנים, בשום להקניטו אפשר היה שלאזה,
 שילך מי כל ואמרו: זה את זה שהמרו אדם בני בשני מעשהשם:

 מהם אחד שהטרידו שאחרי זוז, מאות ד' יטול הלל אתויקניט
 ממנוחתה נעתקה לא ונפשו קפירא שום בו עורר לא מבהילבאופן
 כל על בנחת לו ולהשיב "בני" לו לקרא הי' יכול כי עדכלל,

 באפשרותנו שאין כזו למעלה הענוה במדת שהגיע הרישאלותיו,
 ויצער בדברים יסנמר הענו הלל כי האפשר ולהשיגה,להבינה
 נשיאותם9 כבור את לו בטמרם כ"כ לו שהטיבו אלואנשים
 בהירותו בכל הרנש אצלו ער הי' שבודאי עצמה, זו שבשעהוהיתכז
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 שאז והמרם, טובם ומרת בתירא בני של וצרקתם בנדלותםותקפו
 איש גם הלא ולצערם? לקנמרם ננדם כזו יהירוה מדת בותתעורר
 שלא גם ומה חמדו, איש על יפה בעין להביט דרכו רוח וגםפשוט
 מעשה ובאותו עמו חסר שעושה השעה באותה ולקנטרולצערו
 והענו החסיד שהלל הדעת על להעלות אפשר ואיך עצמו,החסר
 הטבע מצד זאת עשה שהלל שיגיד ומי כזו, רעה מדה לידיבא
 הוא הרי חז"ל[, בקדושת מאמין ]אינו רשע, שהוא מה לבדהרע,
 ממש. ומשוגעשוטה

 הלילקי מהכח ונשתומם נשוב אדרבה הוא, בן הדברואם
 בתירא, בבני הנפלאות אלה כל את שהכיר אחרי כי בו,הנמצא
 15 שממרו עמו, כ"כ שהטיבו ואחרי וענותנותם, צדקתםגודל

 אור החשיך לא זה כל קרת, מרומי גפי על והושיבוהונשיאותם
 ביום, בו מלהוכיחם אותו מנע ולא נכוחה ראות לבלישכלו

 ולהביע הדור גרולי שני לשמש לבלי להם גרמה שעצלותםכשמצא
 תקלע שהתגנחה בידעו עי"ז, להם שחסרה התורה על הרבצערו
 ביותר. ומורגש ניכר שחסרונם בשעה כשתאמר המטרה אליותר
 מגדלותו וישתומם יבהל האדם, נפש בכחות מעט ויודעהמבין
 יכולת לנו שאין וכמעט דעתו. ומגבורת שכלו ברל מנונה הלל,של

 כזה. נביר וכח בהיר שכל האדם אצל שימצא האפשרות לנולתאר
 הלכה, ממנו נתעלמה יהירות מפני כי עליו, אמרו אמנםואם

 וכחות היתה, לשמים כונתו ודאי כי לדברינו, סתירה זואין
 נפלא דבר בזה הורונו הו"ל אבל לזה. אותו הניעו ונשאיםרמים
 אשר כזה, ונשא רם במצב שעמר בשעה בה כי האדם, נפשבכחות
 רנשותיו על להתגבר בנסיון שעמד בשעה לב, כל עליוישתומם
 עצמו, בשבח לדבר הדבר הגיע אם עכ"ז האמת, מטרתבשביל

 שנרפה עד מה, במדה יהירות מדת נם שעה באותה בונתעוררה
 וגה וכו', המתיהר כל כמשום לו, הידועה הלכה ממנושתשכח
 אלפי איש כי עצמו, בשבח לדבר הדבר הוא מסוכן כמהונלמדנו
 בנחם וחז"ל בו. נכשל כזה, ונורא קדוש במצב בהמצאוכהלל,
 גם בזה פעלה בי מצאו האדם, של נפשו כחות אל לחדורהנפלא
 ומרת הנפש בכחות חכמתם עמק לנו מראה זה דבר יהירות.סדת
 מבין. לב כל המפליאה הקדושים בדבריהם הנמצאתהאמת

 שלאחריהם. ברורות נ"ל חכמינו של כררכם ונתבונןנשוב
 שחרית ראינוהו ואמרו שנים שבאו "מעשה כ"ה( השנה)ראש
 בזמנו ראינוהו ואמרו שנים באו ועור במערב... וערביתבמזרח
 הרכינם בן דוסא ר' אמר גמליאל, רבן וקבלו נראה לא עבורוובליל
 לי' שלח דבריך, את אני רואה יהושע ר' לו אמר הן... שקרעדי

 ביום ובמעותך במ"לך אצלי שתבא עליך גוזיני גמליאל:דבי
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 והלך בידו וטעותיו מקלו נטל בחשבונך... להיות שחלהכפורים
 בחשבונו. להיות הכפורים יום שחל ביום ר"ג אצלליבנה
 רבי- ותלמידי, רבי בשלום בא לו אמר ראשו, על ונשקו ר"געמר

- ותלמידיבחכמה,  דברי". את שקבלת 
 לפני שבא אחד בתלמיד "מעשה כ"ז( )ברכות מצינועוד

 רשות, לו אמר חובה, או רשות ערבית תפילת לו: אמר יהושע,ר'
 לי אמר ר"י והלא לו אמר חובה, לו אמר גמליאל... רבן לפניבא

 תריסיי בעלי שיכנסו ער המתן לו אמררשות,
 אמר לביהמ"ר...

 ורצי ודורש יושב ר"ג הי' בך... ויעירו רגליך על עמוד יהושעלו,
 עמוד, התורגמן להוצמית ואמרו העם בל שרננו ער רנליו עלעומד
 צערא, אשתקד השנה בראש וניזל, נצערי' כמה עד אמרו,ועמר.

 ונעברי', תא' צערי', נמי הכא צערי', צדוק דרי במעשהבבכורות
tRDאותו תנא, עזרי'... בן אלעזר לר' נוקמי' אלא לי'... ניקום 
 ליכנם. לתלמידים רשות להם ונתנה הפתח לשומר טלקוהויום

 יכנס לא כברו תוכו שאין תלמיד כל ואומר: מכריז ר"גשהד
 בו עריות תנא, ספסלי... כמה אתוספו יומא ההואלביהמ"ד,

 ולא הוה, יומא ההוא בו-ביום, דאמרינן היכא וכל נשנית,ביום
 לא ר"ג ואף פירשוה, שלא בביהמ"ד תלוח שהיתה הלכההיתה
 אמר וכו', ביום בו דתנן אחת, שעה אפי' מביהמ"ד עצמומנע
 וכו' ר"ג"לו

 שהורידו ביום בו כזה! מדרש בית נפלא מה להעיר, ישבכלל
 היום כל עסקו יום באותו תחתיו, אחר ומנו מכסאו רבןאת

 הפריעה לא שם שנהיתה וההתחדשוה והמהפכה כחם בנעבתורה
 בתורה עסקו אם כי מאומה, זה אדוה דברו ולא נפשםמנוחת
 שעשו שמה לנו מראה זה נמורה, רוח בשלות הוראות כמהוהורו
 מבעיים כחות חלק בזה שלקחו מבלי ודעת, בחשבון רקהי'

 הדעת. ובישוב תורה בשכל נעשה הכל אלא אישיים,ורצונות
 כזה? מדרש בית בזמננו שימצא אפשר האם בנפשנו, נאנצייר
 אם תרעומת, איזו אם הרבים, אצל המתעורר קטן דבר כלהלא
 נדול ענין נם ומה מלמודם, ויבטלם יפריעם כבר קל, חדושאיזה
 כחות מצד הוא חדוש מעניני המסובב הבמול באמת אבלכזה.
 החכמה מצד נעשים כשהדברים אבל המדות, והתעוררותהמבע
 תורה. בטול לגרום ינול החדוש אין שמים,ולשם

 בנפשו עוז שמצא ר"ג, על להשתומם יש יותר עודאולם
 מנע שלא עד במנוחתה, נשארה שנפשו רוח, בשויון כ"זלקבל
 לעמוק צלולה היתה שדעתו אחת. שעה אפילו מביה"מעצמו

 שהורידוהו מנה כלל התפעל ולא ומנוחה בישוב הלכהבעניני
 בביהמ"ד, שהנהיג מה וכל המררים כל ובטלו הנשיאותמכסא
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 אל כברו תוכו שאין שתלמיד לדעתו בנגוד הכל, שיכנסובהורותם
 באותו 5ו היי האדם טבע כחות שלפי מה ולמרות לביה"מ.יכנס
 מחמת ולברוח לנום ולהצטער, להתביש מדוכא, עצמו להרגישיום

 עליו וקבל יום באותו שנעשה מה כל בעיניו ראה ובזיון,הרפה
 בהלכות ונתן ונשא לפניו כפוף והי' במקומו הבא שלנשיאותו
 רואים הלא נפש. ומנוחת צלולה בדעת המדרש בביתשנשאלו

 במלו שכמעט ער בנפשו, מאיר העצום שכלו נר היי כמה עדאנו,
 גבור שאיש הדבר, מפליא יותר ועוד הטבע. כחוה כלאצלו
 ר"י, על שגזר כזה, באופן ברמה נשיאותו שנהג כביר,ומנהיג
- בתורה ממנו גדולשהד - כחכמה רבו שקראו   לפניו שיבא 
 לו: וצוה בחשבונו, להיות שחל הכפורים ביום ומעותיובמקלו
 כזו חזקה משמעת העת, כל רגליו על עמד והוא רגליך, עלעמוד
 ראינו לא מכסאו, הורידוהו כאשר ובכ"ז מדרשו, בביתשררה
 יושב והי' אחר של נשיאות עצמו על קבל כלל, התפעלותממנו
- דבר. עמו נעשה לא כאלו בתורהועוסק  מה כל כי הוא, אות 
 כי בהכירו תורה, ודעת החכמה ממקור רק הי' לכן קודםשעשה
 בזה וגם האמת, לתכלית כזה באופן הנשיאות לנהוג ויאותראוי
 ממנו גדול ר"י כי והודה שהכיר במה האמת, כח בו אנורואים
 אצלו הי' שהכל ומפני דבריו, כשקיבל ראשו על ונשקובתורה
 שקול לפי מנשיאותו, כשהורידוהו אח"כ גם לכן האמת,בכה
 נתפעל לא ג"כ ככה, להתנהג הדבר נכון לא כי והוראתםדעהם
 על עמוד לר"י לומר כזה נפלא כח בו שהי' ר"ג, ואותומזה,
 מנע ולא הנשיאות מכסא ברדתו נתפעל לא עצמו ר"ג אותורגליך,
 דבר כל העושה האדם כי אנו רואים מזה היום. כל מביה"מעצמו
 לשנות לו ואפשר צריך ומדותיו, בכחותיו השולט הדעתבכח

 ולהשתמש הקצה, אל הקצה מן הפכיים שונים באופניםמדותיו
 הכחות אין כי הראוי, ומקומו בזמנו אחד בכל השונים, הכחותבכל

 משתמהר והוא כחותיו בכל חודרת הדעת רק בו, שולטיםוהמדות
 האמת. לתכליתבם

 קצה אף מלהבין אנחנו רחוקים כמה אנו רואים זהומכל
 הסופרים אלו של המבלות גדולה מה ז"5, קדמונינו ש5דרכיהם
 יורדים שאינם שטחי, באופן ישראל גדולי תולדותהכותבים
 הבנתם עפ"י הגדולים אלו את בתארם דברים, שללעומקם
 אילו ולכושל שלהם, המדה אמת עפ"י אותם הם מודדיםהפעומה,

 כי כותבים היו בודאי רב"ב, מעשה עפ"י הלל את מתאריםהיו
 וכיוצא ומתיהר מקנטר הי' חבריו בין מ"מ עניו, הלל שהראף
 בקדושת ציור שום להם שאין מפני וקטנוניות, בלע דבריבזה

 הרברים, לעומק לירד יגעים אינם ולכן וגדלותם, ז"לחנמינו
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 הם. דיוקנם בדמות אלו עליו, קדושיומציירים
 שגם אחריהם, דורות במה עוד חז"ל בדרכי ונתבונןנראה

 הקצה מן מתנגדים שונים בכחות השתרהטו איך אנו רואיםבהם
 הטהורה האמת רק בהם, פעלו והמדות התכונה ולא הקצה,אל

 החכמה. באורהמוארה
 אתיבנא אחווי בעי דהוי נברא "ההוא קי"ז: בב"קאיתא
 א"ל תחוי, ולא תחוי לא לי' אמר ררב, לקמי' אחארחברי',
 מינת לקועי' שטטי' דרב, קמי' כהנא רב יתיב ומחוינא,מחוינא
 לר' תיקשי דלא עליך וקביל דישראל לארעא מק קום א"ל...בו'.
 לעיין מבבל, עלה ארי לר"י, לי' אמר ר"ל אזיל ... שנין שבעיוסנן
 אמר דר"י, קמי' קמא בדרא אותבוהו למחר דלמחר, במתיבתאסר

 שבע אחורר אנחתי' אקשר, ולא שמעתתא אקשר, ולאשמעתתא
 נעשה שאמרת ארי לר"ל ר"י א"ל בחרא, בדרא דאותבי' עדדרי,
 שנין שבע חלוף להוי דרי שבע דהני רעוא יהא אמרשועל,
 שמעתתא אמר ברישאן מר נהדר א"ל אכרעי', קם רב, לידאמר

 יתיב הוה ר"י ואקש4'ן שמעתתא אמר קמא, בדרא אוקמחואקשי',
 שמעתתא אמר מתותי', בימתרקא חרא לי' שלפא ב*סתרקי,אשבע
 על ריתיב עד מתותי' בימתרקי כולי לי' דשלפא עד לי'ואקשי
 עיני דלי א"ל גביני', וממרחי הוה סבא גברא ר"יארעא,
 סבר שיפוותא, דפרטי' חזא דנספא, במכחלתא לי' דליואחזי,
 ר"י להו אטר למחר נפשי'. ונח דעתי' חלש בי', המחייךאחוך
 כוצרתא, לגבי על הכי. דרכי' א"ל עביר, היכי לבבלאה חזיתולרבנן:
 ויכנס פומיך פתח עכנא עכנא א"ל: עכנא, לי' הדרא דהויחזי
 יכנס פתח, ולא חבר אצל חבר יכנס פתח, ולא תלמיד אצלהרב

 ירענא הוה אי א"ל ואוקמי'. רחמי בעי לי', פתח הרב אצלתלמיד
 וכו'. בהדן" מר ליתי השתא דעתי, חלשא לא הבי דמרדררכי'
 לשקול מררשם, בבית ששררה האמת דרך אנו רואים כאןגם

 ואחד אחר כל את ולהושיב הרוחניות מעלותיו לפי אחד כלאת
 חכמים תלמידי אצל רק אפשר זה מררנתו. לפי לו היאותבמקום

 אנו רואים מיוחד נפלא כח אולם ומנהיגתם. מלמדתםשהחכמה
 ולא לי' אקשי שהתלמיד בראותו קרקע ע"ג שישב ר"י, רבםאצ5
 ונם מלמורו. להפריעו רושם שום עליו עשה לא וזה לפרוקי',ידע
 על חם ולא מדרשו לבית עמו שילך כהנא מרב בקש שלבמוףמזה

 בר"י ראינו זה כל ועם נפלאה,*( ענוה כח בזה אנו רואיםבבורו,
 לכבור נוגע כשהי' הלב, ואמיצות הדעת בגבורת התנהנ איךעצמו
 ר"י סחי קא הוה חד "יומא פ"ר( )ב"ס שמצינו במה שמים,מלכות
 שם ותוצא וכן כבלאמים** לבשומם באם בשעו"ר זח ענין תטמא באור ביחש*(
 יוהרתן. וכג'ל 5'"עגון
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 לאוריירטש חילך א"ק: אבתרי', לירדנא ושוור ר"ל חזי'בירדנא,
 קביל מינאי, דשפירא אחותי לך יהיבנא בך אהדרת אי א"לוכו',
 מיפלני הוי חד יומא רבא, גברא ושוויי' ואתניי' אקריי'עלי'...
 משיצרנים אמר ר"י מלאכתן, גמר ומאימתי מדרשא...בי

 בלסטיותי' לסטאה א"ל במים, משיצחצחן אמר ר"לבכבשן,
 הבא לי, קרו רבי התם לי, אהנית ומאי לי' אמרידע,
 השכינה, כנפי תחת דאקרבינך 5ך אהנאי א"ע לי, קרורבי
 בכיא, קא אחתי' אחאי ר"ל, חלש דר"י, דעתי'חלש
 אחיה", אני יתומיך "עזבה לה: אמר בני, בשביל עשה לי':אמרה
 נפשת נח תבטחו", עלי "ואלמנותיך א"ל: אלמנותי, בשבילעשה

 רבנן, אמרו מובא. בתרד ר"י מצטער קא והוי לקיש, בןדר"ש
 דמחדדן פרת בן אלעזר ר' ניזל לדעתי', ליתבי' ליזלמאן

 לי' אמר ר"י אמר דהוי מילתא כל קמי', יתיב אזילשמעתתי',
 אמינא הוה כי לקישא בר לקישא, כבר את אמר לך, דמסייעאתניא
 פרוקי כ"ד לי' ומפריקנא קושייתא כ"ד לי מקשא הוהמילתא
 לא אסו לך, דמפייעא תניא אמרת ואת שמעתא, רוחאוממילא
 היכא ואמר: בכי וקא מאנח וקרע אזיל הוי קאמינא, דשפירידענא
 דעתה דשך עד צווח קא והוי לקישא, בר את היכא לקישא, בראת

 ". נפשי' ונח עלי' רחמי רבנן בעומינח,
 ונבורה, עוז משפט, מדת נפלאים, .כחוה כאן אנורואים

 שעה לא אחיה", אני "יתומיך לאחותו ואמר ר"ל על רחםשלא
 מאב יתומים שישארו בני' על חס לא אחותו, והפצרותלבכיות
 הרחמים רגשות בעד וסגר גבורה במדת התלבש כר"ל,ומרריך
 לר"ל אהבתו רגשות ואת רחמיו את כבש ולבניה, להוהחמלה
 לא אח"כ ונם ההורה, בכבוד פגעו בשביל הגדול ותלמידוחברו
 צערו כל בני', והתיתמות אחותו אלמנות מיתתו, עצם ע5הצטער
 ולא נר"ל ותיק תלמיד בהעדר התורה, חסרון בשביל הי'ואבלו
 נפש כחות בר"י אנו רואים זה מכל דעתי'. דשף עד להרגעיכול

 אחד מצד הקצה, אל nspn מן ורחוקים לזה זה מתנגדיםנפלאים
 לפני מלהשפל נמנע ולא כלל כבודו על חם שלא נפלאה,ענוה

 אמ לבו את להקשות לב ואומץ גבורה כח השני ומצדתלמידו,
 וזה שטים. כבור בשביל הדרוש במקום חביב היוהר תלמידוננד

 אור רק רגשותיהם, את הניעו והטבע התנונה לא כימוכיח
 את וקבע שעורר הוא נפשם, מהות כל את שהאירהחכמה,

 הועילו קץ אין עד הרוממה נפשו מעלת ובשבילרנשותיהם,
 דעתו חלישות שבשביל עד כ"כ, עז רושם ועשו ימחשבתורגשותיו

 בר"י מצינו וכן אותו. החי' כהנא רב בעד ובתפילתו ר"ל,פת
 5א ראית לא אלמלא "א"ל שלגלג, תלמיר אותו על ע"ה()ב"ב
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 של גל ונעשה בו עיניו נתן אתה, חכמים דברי על מלגלגהאמנת,
 ורש וקדושה, גדולה נפש ממקור נובע זה נשגב כחעצמות".
 ורצונם.*( במחשבתם נפלאות לפעול הכח הי' כמותם,לענקי-רוח
 ת"ח "כל כ"ג( )יומא חז"ל מאמר להבין יש דרכנוועפ"י

 נפלא הוא שלכאורה חכם", תלמיד אינו כנחש ונוטר נוקםשאינו
 שהוא במסום אלא שאינו המפרופים, שביארו לפי"מ ואףמאד,
 בשם ובכ"מ ת"ת ה' סוף רמב"ם ]עיין התורה לכבורנוגע

 שמצוה למיסר דהו"ל קשה, עדין מ"מ והריב"ש[**(,הראב"ד
 תלמיד "אינו אמרם מהו אבל התורה, כבוד בשביל ולנטורלנקום
 בעולם, המקובלת ההשקפה נגד חרה בקרת מתחו בזה אולםחכם"?

 מוב אך שעושה זה רק הוא לממל, לשמש הראוי חכם תלמידכי
 אינו ת"ח אם כי לנו והורו אדם, לשום רעה לעשות יכולואינו
 תלמיד-חכם שאינו הוא אוה הדרוש, במקום ולנטור לנקוםיבול
 עושה שהוא הטוב גם כי ה, מ כ ה ה ל ש ה ד י מ ל ת א ו ה ן יא

 ההולך האיש כי מוצאו, החכמה ממקור ולא טבעי מכח רקהוא
 משתמש הוא כח באיזה הפרש שום אצלו אין התכמהבדרך

 הוא החכמה הוראת עפ"י וראוי שנחוץ מה ורק הטוב,לתכלית
 החכמה דרך עפ"י עושה אינו ואם למשפט, בין לחסר ביןעושה,
 שירא מפני או אלא זה אין ולהלחם, בפרץ לעמוד שנדרשבמקום
 הלב. אומץ לו שחסר מפני או כבודו ממעוט או פרנסתומקפוח
 מה בהחלט לדעה ההגרעה בת חלישוה מפני שזהן אפשרוגם

 באופן כי חכם, תלמיד אינו כה או כה בין לעשות, לו ודרוששנחוץ
 תלמיד אינו בודאי נזק, חשש מפני משפס לעשות יראשהוא
 כי איש מפני תגורו "לא הק' בתורתנו הוזהרנו כבר כיהכם,

 מצד נזק יקרנו שלא שנאמין בזה הוזהרנו הוא", לאלקיםהמשפט
 המשפט "כי פי' וזהו וכו' פנים בו נכיר לא כאשר הצדק,כבנפט
 ג' שער לר"י )קע"ת כסבתו" נזק יבואכם שלא הוא"לאלקים
 וכמאמר חכם תלמיד אינו ג"כ הלב, אומץ לו חסר ואם ל"ג(,טימן

 בהרבה שטציבו זה ענין את רכיבו באו האחרונות טהשנים טשעו'-ד באחת*(
 ג"ח, ברכות שם, )ב"ב עצמות", של גל ובעשה בו עיניו "נתן הבטוי: את בגי'תקומות
 פכחן את ברטזו חטאו. ועל החוטא על בהשקיצו הגדול שהאדם ק'( סנהדרין ל"ד,שבת
 אפשר חי נפשה בשפלות חכרהו ptna ובהתבוננו תוכו לתוך בחורו טחיתוחו, ועיעליו
 שטציט טה ג"כ וזהו עצטות. של גל שנעשה עד טציאוחו וטתבסלת טעטד לאיציקלו

 מציחין סטר ווריד ברב* רקח WSIR~ חחזו ל"ג( )שבח טהפערה בייצאו ובני ב"יבש"ש
 השקפתם שמהוך - גשרף.' סיד עיניהן שקומבין טקום 3ל שעה, בתיי ועוסקין עולםחיי

 חיי הטגיהין חיו של בגנותם הכרתם וטחוזק אדמות, עצי והייו האדם בת3לירעחבהירה
 זעת כטת ושללו נפשם בטחות במבטם הדרו בם, עיניהם נתבו שעכו היי בשבייעולם
 מנפלאים הקדושה ממחות אחו הוא ות 3ח סציאותט ויטל נשרפו  וטגוילאקיומם
 הטהורה בטהשבתו בפלאות לפעול גח לו שיש באלקיה הדלוק מאיש בנפשכמצאים
 האלקי. כשרשה הדבוקה נשמתו yon" חנובעים הגביר,ורצוע

 המזגי. וחסר אVW 4~1 יעה*0(
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 כח לו חסר ואם מוצאו", הרעת ממקור הלב אומץ "בםהחכם:
 שקול הצריכים הדברים בכל להחליט הדעת ושקולההכרעה
 צריך חכם התלמיד כי חכם, תלמיד שאינו הוא אות ג"כוהכרעה,
 לב, ואומץ דעת אומץ וברורה, חזקה והכרה דעת לושתהד
 קני".*( מה קני לא "דא מ"א( )נדרים חז"לוכמש"א
 יוכל הגבורה כח לו שחסר האיש בי לומר, אדם לחשוךואם
 תלמיד שאינו האיש כי הוא, טועה והגון, כראוי להטיבלפחות
 ידען לא להטיב נם הראוי, במקום ולנטור לנקום בכחו שאיןחכם,
 עד טובתו אף והטבע, התכונה עפ"י רק עושה שהוא מכיוןכי

 עד רק בו שולמות אינן הטובות מרותיו גם הלא כי ? תגיעהיכן
 ננד מה דבר לעשות נסיון לידי וכשיבא נסיון, לירי יבאשלא
 זה אצל אף האדם, אצל והטבע מאומה, לעשות יוכל לאטבעו,

 האדם לב יצר "כי כמ"ש בו, יש הרע מן הרבה נוחה,שתכונתו
 הי' לא אילו מבעו. את לנצח יכול הוא הדעת בכח ורק מנעוריו",רע

 ומעותיך", במקלך "בא או רגליך" ע5 "עמוד לומר ר"ג שלבכחו
 עצמו ימנע לא הנשיאות מן התפטרותו שביום אפשר הי'לא

 ע"ג לישב יוחנן ר' של בכחו הי' לא אילו אחת, שעה אפי'מביה"מ
 לבו להקשות באפשרותו הי' לא אזי תלמידיו, כל לפניקרקע
 ריש עם כזה באופן להתנהג בכחו הי' לא אילו ולהימך, ר"ל,כנגד
 עצמו את להכניע יכול הי' לא התורה, לכבור שנוגע במקוםלקיש
 לזה. וכדומה תלמידיו,בפני

 עד למדים אנו גופא מזה בי לדעת, עלינו גימא מאידךאולם
 לזה האכזריות במדת ולהשתמש לאחרים להרע לירא ישכמה
 תלמיד מרת היא הגבורה שמרת מכיוז כי חכם, תלמידשאינו
 תלמיד-חכם, שאינו זה הרי טוצאם, הדעת ממקור שמעשיוחכם,

 ונוטר. נוקם להיות רשאי אינו בו, שולטים הטבעייםשכחותיו
 זה טה במדה לו שחסר מכיון ד', בחיר המלך, שאול אפילווהרי
 מלכות, כח ממנו נימל לתלמיד-חכם, היאותה הדעת גבורת שלהכח

 מה מפני רב, אמר יהודה רב "אמר כ"ב(: )יומא בגם'וכדמצינו
- שאולנענש  מלכות- ממנו נטל שעליו דבר לידי לבא פירש"י 
- כבודו" על שמחלמפני  מחל מלכותו שבתחילת מפני פירש"י 
 בליעל שנאטר,ובני למלוך כראי שאינו עצמו על וניגה כבודועל

 כמחריש" ויהי מנחה 15 ויבזוהגו5אהביאו זה יושיענו מהאמרו
 נקמתו לנקום ה5ב ואומץ הדעת כח לו שחטר מכיך כיוהיינו
 ולהנהיג ישראל את לשפומ מלכות כח בו הי' לא הראוי,גמגום
 הי' לא חכם, תלמיד של השלמה המדה לו שחטרה אחרי כיאוחם,
 ישראל על למשול כדאי הי' ולא משפט במדת להשתמשרשאי
 דעה'. היגח "חבסה שעו"ד ע"י*(

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



186

 נוקם הי' שלא עצמו, חסרון מאותו כי שראינו וכמוולשפטם.
 אכזרים, על ו.חמן והי' הראוי במקום הנדרשת במדהונוטר

 ע5 ונתאכזר הראוי במקום שלא נקמה במדת אח"כהשתמש
 ואמרו חרב", לפי הכה הכהנים עיר נוב "ואת כמש"כ:רחמנים,

 על אכזר נעשה לטוף אכזרים, על רחמן שהוא "כל חז"ל:1"1
 ט"ו(. שמואל )ילקוטרחמנים".
 בי בעצמנו שנטעה עלול ודאי ריתמי, יתמי אנן גםומה
 פשוטים טבע מכחות מושפעים נהי' ובאמת שמים, לשםכונתנו
 סיום לנו אוי הדיז מיום לנו "אוי ויגש(: )מד"ר חז"לוכמש"א
 לעמוס יכולים הי' ולא הי' יבמים של קטנן יוסף וכו',התוכחה
 מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח הקב"ה כשיבא וכו',בתוכחתו
 . עאכ"ו לעיניך, ואערכה אוכיחך נ'( )תהלים שנאמרשהוא,
 מצד הוא שעושים מה בל כי חשבו השבטים בודאי כיוהיינו
 מה כפי חטאם מהות את והכירו יוסף לפני כשבאו ובכ"זהאמת,
 מהות לפי אחד בל את ויוכיח הקב"ה כשיבא מפניו, נבהלושהוא,
 האדם לפני זה ויעריך יתברך פניו אור לפני הנלוי כפימעשיו,
 אנחנו, ק"ו של בנו בן וק"ו עאכ"ו. שהוא, כמו מעשיו אתלראות
 שמים לשם שכונתנו לחשב עצמנו את להשלות אנו עלוליםכמה

 ולפחד לירא לנו יש ולכן בנו. שולטים והכחות שהמדותבמקום
 היא מקור מאיזה בהנהנתנו, הנכונה הבחינה נדע לא כימאד,
 שהיא. מה לפי תכנה את נכיר ולאנובעת

 תהיי הנהנתו שכל להשתדל, צריך ערכו לפי אחד בלועכ"ז
 בו, שיש ההכמה הוראת עפ"י אם כי לבד, הטבע מצדשלא

 באדם הנטועים השונים בכחות להשתמש הוא צריך מדהובאותה
 החכמה. הנהגת לצרך כולםוהנחוצים
 ממקור הנכורה במרות הנהגתו אם האדם, ידע למעןאבל
 ולעשות נפשו כחות את לכבוש פעולתה החכמה פועלתוממונו לכבורי שנוגע במקום אם בנפשו, לבחון הוא צריך נובעת,החכמה
 במדות נם אחרים עם להתנהג יוכל אז רק כי האמת, דרישתכפי

 והאמת. החכמה עפ"י לנחוץ שמוצא במקום ולהרעהנבורה
 שתמשול היא שהדעת להשתדל האדם צריך דבר, שלכללו

 כולם, הכחות בכל להשתמש הנהגתו בכל תנחהו והיא כה,תיועל
 אמת. ודעת החכמה אור לפי הנדרש במקום נ"אעם

 העצה יכשל, ולא זו בררך הארם ימעה לא למעןאולם
 לפניו, הכאה שאלה שבכל עצמו, את האדם שירניל היא,היעוצה
 הכחות בו יתעוררו ולא נפש ומנוחת רעת בישוב עלי'ידין

 המיושב הדיון אחרי ורק בלבו, ויתישב הדבר יתברר טרםוהאנשות
 הדרוש. במקום בו להשתמש הנכון והכח הרנשיבא
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 בדרך מדותיו הנהגת לפנינו מתראית כביכול הקב"ה אצלנם
 שורש נמצא ודאי כן, להיות צריכה הארם שהנהגת ונכיון כיזו,
 האדם ש5 קומה" "שעור כרוגמת שהיא העליונה בהנהגה זהעניו

 ודמות.*( בצלםשנברא
 את ההוא ביום ד' "ויושע כשלח( )ילקוט במדרשמצינו

 שיצאו בשעה אלא היו, מצרים ביד ישראל מצרים, מידישראל
 ואמר הקב"ה לפני מצרים של שר עוזא פתח ממצריםישראל
 דין, עלי' לי יש ממצרים מוציא שאתה יו אומה רבש"ע,לפניו:
 בא למיכאל הקב"ה אמר עמי, לפניך לרון שלהם שר מיכאליבא
 באותה מיכאל, שתק מיד וכו' מצרים של שר עוזא פתח עמו...ודון
 בני על זכות ללמד לי יש לעוזא: ואמר הקב"ה השיבשעה

 שבקש בשעה הגדולה, היד את ישראל "וירא ולהלן: וכו'.ישראל"
 הקב"ה לפני מצרים של שר עוזא עמר מצרים, את להטביעהקב"ה
 להם ואמר מעלה של פמליא כל הקב"ה כינס שעה ובאותהוכו',
 עליהם הבאתי בתחילה מצרים, של שר עוזא ובין ביני דניןהוו
 מעלה ש5 פטליא כל לו והשיבו ובו', יוסף להם והעטדתירעב
 ואמר: עוזא ענה שעה באותה חפץ. שאתה מה ועשה עמךהדין

 במדת עליהם שב אלא חייבין, שהן בעצמי אני יודע"רבש"ע,
 לפני ועמד טיט של מלבן ולקח נבריאל עמד שעה באותהרחמים",
 תרחם קשה, שעבוד בניך שעבדו הלא "רבש"ע, ואמר:הקב"ה
 ומבעם וחזר הדין במדת עליהם וישב הקב"ה הזר מידעליהם?"

 הנדולה". היד את ישראל "וירא נאמר: לכך -בים
 של ושר הקב"ה שבין זה ומתן משא להכין קשהולכאורה

 עליהם וישב "וחזר רחמים", במרת עליהם "שב ומהומצרים,
 היוצא ענין על המראה נפלא ציור הוא באמת אבל הדין".במות
 עם לההנהנ צריך הקב"ה שכשהא וחכמה, הדעת ישובמתוך

 לנו הורו כזה, ומבהיל נורא באופן קשה, דין כמדתהמצרים
 כשאחרים הצדדים, מכל דעת שקול אחדי כביכול, זה, שהי'חז"ל,
 וישב חזר ולבסוף מחייב. וזה מזכה זה לפניו, ונותניםנושאים

 ישוב אחרי כביכול, היתה, מצרים עם שהנהגתו דין, כסאעל
 בפטפט. במדת ולהשתכנם דין כסא על לשבתוהחלטה

 ישראל וירא מצרים, מיד ישראל את ההוא ביום ד'"ויושע
- הים" שפת על מת מצריםאת  שרו לא שירה, אמרו לא ועדיין 
 להם שהרעו אף כי מצרים, מפלת ועל ישועתם על שירתםאת

 כשרואים שלמה שמחה ולשמוח לשיר אפשר איך זאת בכלמאר,
 ביסורים מתנלנלים הים, שפת על מוטלים אדם בני של גדולמחנה

- אב5 מתים, ולא מתיםנוראים,  הגדולה היד את ישראל "וירא 
 כרמותנו". אגצלמנו שעו"ד עיין*(
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 ובכהנה בה' ויאמינו ד' את העם וייראו במצרים, ה' עשהאשר
-עבדו"  את בהכירם אז, רק כי ישראל", ובני כנשה ישיר "אז 
 ואמונה יראה לידי ובאו ית' מלכותו התגלות כשראו ד',יד

-בהירה  ולשיטוח. לשיר הי' ראוי זה על כי משה, ישיר ז א רק 
 החכמה ממקור ורק מבעו נגד למשה היי זה דברוהנה
 אנשים בראותו האלקים, איש למשה, הי' הנקל כימוצאו,

 לשיר והמות, החיים בין מפרפרים נוראים, ביפוריםמתגלנלים
 החכמה ואור שהדעת אלא, זאת אין עצומה? שמחהולשמוח
 בני את והביא שנתנלה הגדול, ה' כח את בראותו לזה,הביאוהו
 כזה, ונשא רם ענין לעומת ואשר ויראתו בה' אמונה לידיישראל
- וכאפם כאיןהכל  של אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו "אין 
- ע"ב( ל"ג )ברכות בלבד" שמיםיראת  מחשבת לפי היינו, 

 בעולם הנמצאים הענינים ומכל הפעולית מכל התכליתהקב"ה,
 של "אוצר אלא אינו העולם וכל בהם, שאצורה שמים יראתהיא
 א5א בעולמו להקב"ה לו "אין חז"ל: וכמש"א בלבד". שמיםיראת
 עקרם פעולה, וכל יצור כל ררכה, ומהלךהבריאה עניני כל כלאמת כי ע"ב( ל"א )שבת בלבד" שמיםיראת
 ד' ויראת אמונה של הפנימי הגרעין רקהוא

 באמת תכנם זהו ורק ידם, על ומתעוררהמתגלה
 הבל. והכל כאין הם הענינים כלושאר

 23צרים, ומפלת סוף ים בקריעת רבינו משה כשראהובכן
 אצלו נכבשו ישראל, בני בלבות שהאירו ואמונה, יראה שלאור
 אור את בחכמתו בראותו השמחה, מהתגברות הרחמים רגשותכל

 הכל. תכלית והיראההאמונה
 פרעה", אל באתי "ומאז באמרו: כבר שחמא מה תקןובזה

- רנשותיו אחרי שנמשך ע"י החטא באשאז  האהבה רגשות 
 ישראל, עם של הנאמן הרועה הוא, בי ישראל, לבניוהחמלה
- מהם" אתר של צפרנו ינוזק ואל יסותו משה "אלףשאמר:  
 נפש עגמת שמרוב עד מזה, כ"כ נתפעל ישראל, של צערןבראותו
 אחרי שהלך במה שחטא ונמצא מעלה, כלפי רברים הטיחוצער

 הנאמן, העבד האלקים לאיש גדול חטא הי' וזה הטבעיים,רגשותיו
 על הדעת התגברות אח"כ שהראה במה חטאו, את תקן הכחובנה
 שעה 5א במצרים, ד' עשה אשר הגדולה היד את שבראותוהרגש,
 שפת על מתים אותם כשראה למצרים, רחמים של הרגשותאל
 מלמרנו, וזה לר'. השירה את אז לשיר השכל גבורת והראההים,
 כחות בכל להשתמש האדם, כל את להאיר צריך החכמה אורכי

 "תלמיר-חכם". השם: לו יאות אז ורק החכמה. הוראת כפינפשו,
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