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 ,עולבו להם שמתוקן מה דהן"לא
 בשלוה לישב .מבקשים שהם אלאהבא '.

 וישב(. )מד"ר הזה".בעולם

 הוי וחובתו האדם עבודת עיקר כי אצלנו נתבארכבר
 ולהשתלם. להתפתח המבע, על הדעת את להגבירלהשתדל

 תהיינה השכליות והכרותיו שהשקפותיו עד הנפשבמעלות
 יתנועע ואל יחוש שאל כזו, במדה אצלו וקימותחזקות
 במלואה, זו מדה לו תחסר אם כי והרגלו. מבעו מפנילבבו
 שעור. איןעד זדי ידי על להכשל הוא עלול בו, וימשול ישלופ עודופבעו

 לישבו יעקב "בקש : וישב פ' חז"ל דברי בזהובארנו
 לישב מבקשים צדיקים יוסף. של רוגזו עליו קפץ מידבשלוה
 להם שמתוקן מה לצדיקים דיין לא הקב"ה אמרבשלוה
 הזה" בעולם בשלוה לישב שמבקשים אלא הבאלעולם
 בזו. איתא א'( פ"ד. )פ' רבה ובמדרש ב'( ל"ז ברש"י)מובא

 בשלוה' יושבים שהצדיקים בשעה ר"א "אמרהלשון:
 אמר: ומקטרג. בא השפן הזה, בעולם בשלוה לישבומבקשים

 מבקשים שהם אלא הבא לעולם להם מתוקן שהוא דייןלא
 חז"ל דברי פשטות והנה - הזה". בעולם בשלוהלישב
 ישבו צדיקים אם להקב"ה לי' איכפת מה וכי מאד.קשה
 שאמרו. ואף ! ? ח"ו בהם צרה עינו וכי ? הזה בעולםבשלוה

 לא הרי ע"ב( ה' )ברכות שולחנות לשתי זוכה אדם כללא
 שלזד אלא שולחנות, לשתי לזכות לאדם לו אפשר איאמרו

 הי"ד. ז"ל מיא דוד יעקב ר' ע"י ונרשם הרע"ו קרח א' nva יאמר8



מא הטבע על, .הדעת.התגברות

 - שזוכה מי אבל שולחנות, לשתי הזכות יש אדםלכל
 לישב מבקשים כשהצדיקים באמת כי. הוא הבאור אבלזוכה.
 כי הוא ואות נפשם במעלת היא מגרעת הזה בעולםבשלוה
 אינם הבא, לעולם להם שמתוקן מה להם יספיק לאעדיין

 ועדיין לפניהם שמוכן במה לנפשם ונועם מרגוע דימוצאים
 להם שהסרה מפני וזה - פשופה גופנית שלוה מבקשיםהם

 בהירה אינה הכרתם רוחניים, בענינים הראוי'ההשגה
 מקומה את תשמת איננה עליהם והסכמתם שלמהבמדה

 לענינים אצלם מקום נשאר ועוד ובלבם, במחשבתםהראוי
 הבוחן והקב"ה, הזה. בעולם מנוחה להם לתורהפשוטים
 זה. על המה ונתבעים והחסרון הפחת אותו רואהלבבות,
 של רוגזו עליו קפץ "מיד : שאמרו מה עוד לבאריש
 בעולם והנהגתו הקב"ה שמדת הו"ל שהורונו מה כפייוסף"
 כאן גם למצא יש כן ואם מדה, כנגד מדה היא ברואיועם

 והוא מדה. כנגד המדה - יוסף של רוגזו - העונשבמדת
 על * יא( הושע ובילקוט א' פ"ו )וישב במדרשדאיתא
 ר' "אמר : אהבה" בעבותות אמורכם אדם "בחבליחכתוב
 לירד אבינו יעקב הי' ראוי סימון בר' יודא ר' בשםברכי'
 זרעך יהי' גר כי שנאמר מה לקיים בקולרין שלוללמצרים

 הריני בבזיון מורידו ואני הוא בכורי בני הקב"ה אמרוגו(
 את הוריד וגו' מצרימה הורד ויוסף הה"ד לפניו. בנומוריד
 נמשכת, ואינה למקולין אותה שמושכין לפרה למצרים.יעקב
 כרחה בעל הולכת והיתה לפני' בנה את משכו ש עשומה
 בטובתה".שלא

 מת כי מאד. קלים פשוטם לפי המדרש דביי.והוה
 ולמה למקולין אותה שמושכים לפרה זה משל לנוהוסיף
 ענין לבאר מקום בכל בא המשל הן ? למשל צריכיםאנו

 המשל בלי המאסר אותו יוחנן ר בשם איהא ע"ב 48ט. שבת בגת,*



 רעת"עירימב

 לנו מובן הדבר הלא כאן אבל כלעדו, להבינו שקשהמפשט
 למצרים בנו יומק אל ירד אבינו יעקב כי המשל בליגט
 יותר מתבוננים כשאנו אולם מאומה. מוסיף המשלואין
 של חכמתם מעומק ולהתפלא להשתומם עלינו זהבענין
 בהתבוננם כי פנימה, לב לקרב החודרת החדה ומעינםחז"ל
 החשבונות המון שבין ומצאו ראו בתורה המעשהבספור
 בע יוסף אל לירד אבינו יעקב את שהניעו הכהותושפעת
 בהכרעתו ועזר הועיל אשר פטום טבעי כח גם פעללמצרים
 אם כי ואמרו בקרת קו חז"ל מתחו זה ועל מצרימה,לירד

 משל זה הרי למצרים לירד אצלו הכריעה ליומךאהבתו
 מצרים כי ידע הלא 1 מצרימה ירד ולמה זה מה על כי !לפרה
 צאצאי על נגזר כי בקבלה שידע ואף הוא, פומאהמקום
 למה דרחמנא כבשי בהדי אבל למצרים, השעבודאברהם
 כנען בארץ אבותיו במקום לישב יכול שהי' זמן וכל ?לי'
 בהכרח כן אם אלא למצרים מרצונו בעצמו לירד לו הי'לא

 הפשופ המבעי שהכח מפני אלא זה אין בקולרין. שלולוכפי'
 למקולין, אחריו ולרוץ בנה את לאהוב בפרה, כן גםהנמצא
 מדה בנגד מדה הי' שהעונש הרי למצרים. שירד בו גםפעל

 שביקש והפשוט הטבעי הכח בו ששלט המדה באותהשנכשל
 דקה במדה זה הי' שבודאי ואף הזה. בעולם בשלוהלישב
 הבוחן הקב"ה, לפני אבל כלל, בה מרגישים היינו לאשאנו

 נענש זה ועל הדק מן הדק אף ורגש כח כל גלוילבבות,
 שנה כיב אליו נפשו וכלתה האהוב בנו ממנו שנאבדיעקב
 מצרימה אליו לירד מיד נמשך חי בנו יוסף עוד כי לוובהודע
 שלשלאות בעדו דרושים היו לא זאת חולשה בו בהמצאכי

 הוא הטבע, כח זה, כח אם כי מצרימה. להורידו.וקולרין
 אחר כפרה מצרימה רץ כח ובאותו שטה אותושהוריד
 למקולין.בנה

 השכל להגביר לאדם קשה כמה מזת.'עד אנולמדים
 הוא תמיד כי בזה, לעבוד הוא צריך מאד ומה המבעעל



מג הטבע על הדעתההגברות

 טהכרותיו לבו את יסב וקמן קל דבר שכל במכנהכמצא
 הישרה והדרך המבעיים. רגשותיו אחרי וילךהשכליות
 לבו תמיד כשישים התפלה ידי על היא הסכנה מזאתלהנצל
 הבורא בהשגחת האמונה יסוד מוצא הוא בה אשרלתפלתו
 וידע ונפלאותיו ה' בכח הכרתו אצלו ובהתחזק א-לירוממות
 ויתרומם ה' אל ממילא יתדבק ית', ברצונו אך תלוי.שהכל
 למטה אותו המושכים השפלים וכחותיו רגשותיו'5על

 השכל. כח אתזמעמעמים
 עומד הוא מי לפני לו יצייר להתפלל שכשיעמודוזה
 לפני מתיצב שהוא הוא, שענינו הויני, אתה "ברוך :יאוסר

 אל אם כי אחר כח לשום לא האמתית, וההוי'המציאות
 ככתיבתו. השם של הפשומ כבאור הכל את ומהוהניהוה
 הוא לכן אנוש השגת מכח למעלה הוא זה ענין באשר.אולם
 הזאת* במציאות השגתנו לפי דהיינו "אלקינו",מוסיף
 אנו לכן מדי יותר פעומה ית' באלקותו השגתנו באשראבל

 נפשותינו התקשרות לפי אבותינו דעת אל דעתנוסומכים
 ומפרמים השגתם, כפי אבותינו", "אלקי ואומריםאליהם
 השגתו לפי אחד כל יעקב" ואלקי יצחק אלקי אברהם"אלקי

 אנוש כח לפי עליונות היותר ההשגות שהןהמיוחדתי
 כי ומכירים . יודעים אנו הזאת ההשגה ולפי ית'.."באלקותו

 ועל מכל עליון עליון", א-ל והנורא הגבור הגדול הא-להוא
 תחת וכלם בבריאה, הנמצאים הכחות כל על עליוןכל,

 אותה קוראים שאנו הנוהגת ההנהגה מעל עליון ;וצונו
 - רצונו כפי ומשדדה אותה המנהיג והוא הטבע",.,,הנהגת
 ,מקורו שמשם אנו ומכירים ההוי'. באותה השגתנו היא,את

 טובים", חמדים "גומל הוא כי והחסד הפוב כל של,ומוצאו
 הוא כן פי על ואף הכל ומהוה בורא שהוא הכל","וקונה

 אלקים השם כי רכיבו באר ששם 41 ובארץ בשמים כל "כי שעו"ד ע"י'
 יאמיד  )וה"באיפך ןל  ההבמאים אנצ' ולכן הכרתו מידת לפי האדם אל.שתיחס

 . , )הםערבה4 'וכיו"ב.  4ברהם4 (אלקיושלקינו"



 דעתשעירימד

 "מביע לפניו, שעשו המובים מעשיהם אבות", חמדי'],זוכר
 שיתקדמו שמו קדושת למען שמו", "למען בניהם", לבניגואל
 ה' אתה עלינו "ומלוך בקשתנו כענין הגדול לשמו כראויבנו

 במלכותו עלינו ה' שיופיע היינו "לבדך" שהמובןלבדך",
 ובזה הנהגה וסדרי אמצעים בלי בהויתו עלינו שימלוךלבדו
 שמו, למען גואל שיביא האמונה בנו לקיים תוקף נותניםאנו

 "שמו - אחת הוי' רק שתתראה היא האמתיתשהגאולה
 "באהבה". זה וכל אחר. שם ולאהגדול"
 כל כוללת שהיא שבשמ"ע, הראשונה הברכה זאתהנה
 העתיד ומצב עתה והנהגתו ושרשו מתחלתו המציאותהיקף
 שגם היינו מגן", ומושיע עוזר "מלך מסיימים ואנוהודאי.
 אחר. ולא והמגן המושיע והוא העוזר הואעתה

 לנר בשים .הראשונה בברכה להתפלל האדם יתרגלואם
 האמתית האמונה מעט-מעט בקרבו ירכוש הראוי'ובהרגשה
 מתנהג נצחים נצח ועד הבריאה מתחלת כי אצלוויתברר
 שני', ובברכה בבריאתו. רצונו ולתכלית ית' רצונו לפיהכל

 גבורות". בעל כמוך "מי שאומר: ה', גבורות ממפרכשהוא
 רק ותלויות הם ממנו מסה ברואי שבכה הגבורותיכוון.שכל
 המניאות המבעיות נמיותיו מעל האדם יתרומם ובזהברצונו,
 ערה תהיה שלא זמן כל ית'. רצונו וממלוי ה' מדרךאותו
 הות עלול כי מאד לירא לו יש בזה האמתית ההכרהאצלו

 שאול.. לדרכי סמה מסה ולירד ה' מדרך ח"ו ולסורלהכשל
 התורה מספור שכנראה המרגלים במעשה אנו רואיםזבן
 זה ידי ועל האמת מדרך מעט שמטו אלא מיד הרשיעולא

 ה'. אחרי מלאו שלא הי' הדבר ושורש דהי, אל מדהיהלכו
 כל ועל משונה במיתה למות עליהם שנגזר הנורא האמוןכל גרני וזה בשלמותה ה' בגבורות האסונה אצלם היהה לאעוד
 במדבר. ולמות לארץ להכנס לאהדור

 ה' פי על ישראל לבני משה כשאמר בתחלה הנה בי..
 דבר כאשר .רש עלה הארץ את לפניך אלקיך ה' נתן*ראה



מה הטבע על הדעתהתגברות

 כ"א( א' )דברים תחת" ואל תירא אל לך אבותיך אלקימ'
 אשר מבעיים באמצעים לאחוז הדרישה אצלםנתעוררה

 בהנהגה מנוסים היו שכבר ואף הארץ, כבוש את עליהםיקלו
 רצון נגד שיעמוד דבר אין כי פעמים כמה כבר וראונסית
 מכל הארץ, את להם להוריש להם הבטיח הלא והקב"ה!ה'

 במדה אצלם שלמה הזאת האמונה עדיין היתה לא:מקום
 שישלח ממנו ולדרוש משה אל לבא לנכון מצאו ולכןהראוי'.
 האמונה בנפשם נשלמה זה עם וביחד לפניהם,מרגלים
 בדחיפה משה לפני כולם באו ולכן לפניהם, הארץהיתכבש
 כלכם"-- אלי "ותקרבון הפמוק על במדרש כמבוארובבהלה,

 את דוחפים והזקנים הזקנים את דוחפים הילדיםבערבוביא,
 הארץ. את לחפור אנשים לפניהם לשלח ודרשוהראשים,
 ממקור שלא והבין ידע דרישתם אופן את משהובראות
 כי ית'. לרצונו וניגוד הוא המרי שורש אלא מוצאה,מהור
 לתור מרגלים לשלח - לעצמה כשהיא - העצהאמנם
 שלחו ויהושע משה גם בי רעה, שום בזה אין הארץאת

 נם ולאחוז הנס על לסמוך שלא ונכון ראוי וכןדורגלים
 האמצעים שלא תמיד לדעת יש אבל מבעיים,באמצעים
 הפועל. הוא ה' רצון אם כי ופועלים מועילים המההמבעיים
 לבא אפשר אי בה ומוחדרים זו בידיעה מרגישים.וכאשר

 הם כאלו האלה האמצעים בדרישת והתלהבותבהתפעלות
 ראה וכאשר ההצלחה. אפשרות צפונה בהם ורקמעיקר
 בה' אמונתם כי והבין הדבר שורש את מיד בחן משה,את
 שרוח ידע כי דרישתם את למלא ופחד נתירא ולכן.רפוי'
 לו ויאמר ה'. מאחרי לנסרי לסור כדי עד להביאם יכול.זה
 תרצה אם לך, מצוה איני אני לדעתך, אנשים, לך "שלחה'

 ש,,אם הדבר רע כך ובין כך בין כי * שם( )רש"ייאלח"

 מקום מכל ויענשו ויכשלו שישלחום הח שראוי אף כי הדבר טעם נראה*
 )המערכת(. והבן. התורה, צווי זה על ליחד הקב"ה רצהלא



 דעתשעוריסו

 הראים לא סובה שאינה על אומרים הם עליכם אני~עכב
 ויהפלל המרגלים את משה שלח ולכן )מד"רנשם( לנו',אותה
 ראה כי שם( )רש"י מרגלים" מעצת יושיעך. פי' יהושעעל
 נימרו יהא שלא אבות קברי על נשתטח וכלב רעה עצליםאת

 לו וגו'-..מיספרו משזו אל "ויבאו בעצתם. להיותלחבריו
 ודבתו חלב זבת וגם שלחתנו אשר הארץ אל באנוויאמרו
 בצורות. והערים בארץ היושב העם עז כי אפס 131'היא

 בארץ יושב עמלק שם. ראינו הענק ילידי וגם מאדגדולות
 על יושב והכנעני בהר יושב והאמורי -והיבוסי- והחויהנגב
 שהשיבר והתשובה הספור מעצם והנה הירדן". יד ועלהים
 שרצוללהדגיש מדבריהם הי' ניכר אך בולם, אין-רע למשהלו
 ומורא פחד להפיל כדי הארץ את לכבש הדבר קשיאת

 והסתירר בגלוי עוד יברו לא זה ובכל למלחמה.לצאת
 באמרר כלב דברי את שמעו כאשר אולם בקרבם,מחשבתם

 יראתם עם יחד ההתנצחות אש בם התלקחה נעלה","עלה
 חזק כי העם אל לעלווה נוכל לא ויאמרו הארץ אל'לעלות
 גלויים בדברים אם כי בסתר עוד דברו לא עתה ממנו.היא
 מורכשת והיתה ממנו הוא חזק כי ואמדו שהתבטאועד

 אה שם( )רש"י מעלה כלפי כביכול "ממנו"בדבריהם
 מישראל. חזק שהאויב ישראל כלפי היתה הדבריםשפשמות

 הארץ דבת להוציא מפה מפה. לרדת התחילו - כברומזה
 בתוכה ראיני אשר העם וכל היא יושבי' אוכלת "ארץכי

 כעינינר ונהי ענק בני הנפילים ראינו ושם מדותאנשי
 באמרם הרעה כל שנשלמה עד בעיניהם", היינו וכןכחגבים
 האמינה בהירות הראוי' במדה להם חסרה הזתה'כבתחלה. מפני והם -בא יה וכל מצרימה". ונשובה ראש:"נתנה
 ובקשו ית' רצונו בפני העומד דבר אין אשר .ה'בגבורת
 ונכשלו. עצותלהם

 כשנתעוררה בדורנו. גם רואים אנו הזה ההזיון ככלוהן
 הארין גאולת דגל אה בגאון והרימו הציוניו:התנועה



בוז הטבע על הדעתהתגברות

 אנשים כמה נמצאו בפעולותיהם, העולם אתוהרעישו
 ורבים אהייהם. שנמשכו הדור, מגדולי גם וביניהםחשובים,
 התנןעה מצאה לא ישראל גאוני של ובנין מנין רוב כיתמהו
 תוך אל שהשקיפן הדעת אנשי אבל כלל. בעיניהם חןהזאת
 לחסרי שנתפתו אחריהם הנמשכים על להפך תמהוהדבר
 משתוקקים כולנו אמנם אם כי יעבודתם. יד ונתנואמונה
 יכסוס א-ל עם רד לבו אשר ישראל בן וכל חמדתנולארץ
 בתנועה שנתלבשה הצורה אבל אלי', תכלה ונפשו ציוןאל

 נחקיר אם הן כי ה'. צוה לא אשר היא זרה אשהציונית
 :יני ראות לפי הלא אידיאתם התגשמות של הסכוייםאחרי
 וכשנתבונן שנים עשרות כמה אחרי אלא לבא תוכל לאבשר

 כדי עד באה היא מאין נתפלא הלא שלבשתםבהתלהבות
 'מאינו' דבר בעד כך כל במרץ ולעבוד נפשם אתלמסור

 של התגשמות מפק בעד אם כי בחייהם, להתגשםבמציאות
 -- העולט מן וחלפו עברו כבר שאז כן, אחרי הבאיםחרות
 שפק אין והלא ? כלל מזה ידעו ולא - הם השקפתםלפי

 ומכיר הכלל בצרת יותר מרגיש ה' את הירא כיבדבר
 מרגיש שהוא הדבר כי עמו, לטובת לעשות בחובתויותר
 אם כי יזמן רק לא ומועיל בתכלית אצלו הוא טובלפוב,
 ער הבריאה ראשית עם אצלו קשור דבר כל כילנצה,

 חלקים- אצלם הוא העולם שכל אמונה, נעדרי אבלתכליתה. סו"
 והאבשימ בו, הי שהוא לזמנו רק היא תועלת וכלחלקים
 אין היום והחיים אתנו התקשרות שום להם אין היושככר
 ההתלהבות להם תבא מאין העתיד, עם התקשרותלהם
 זה אין ? אחריהם שיבאו דורות בעד נפש במסירותלעבוד
 ממנו הדורשת מבעית נפ"' לו יש אדם שכל לפי אםכי
 וכשרונותיו כחותיו את ימסור בעבורה אשר שאיפהאיזו

 אמתיים נשגבים, בדברים והשבה אמונה ובאשרהנפשיים,
 רעיון איזה כשמוצאים לכן להם, אין בתכלית,ומועילים
 מבעם דרישת הם ממלאים ובזה בו נאחזים הםאידיאלי



 דעתשעורימח

 בדרכם ההולך בה' המאטין אולם נאצלים. רוחנייםלדברים
 אנשים כמה שישנם בעבור אם בי זה אין רגשם אחריונמשך

 בדרק רק היא בה' שאטונתם מהגדולים וגםמהפשומים
 בה', להאמין מחויבים עצמם הם מוצאים דין, פי עלחיוב
 בכח הם מאמינים זה ובעבור להאמין שלא אסור הלאכי
 באמונה זה כל אבל ישראל, לעם גאולה יביא ושעודה'

 זאוע באמונה והשלמה הראוי' המדה להם חסרהפגומה,
 התגשמות מאמונת פנימה לבם בעמקי אחור הם נסוגיםעוד

 הגדולים העכובים מפני בו מאמינים שהם הזההדבר
 ולכן הראות. קצרי לעיניהם הנראים הקשיםוהמכשולים

 מבע בדרך לפועל הגאולה להוציא דרך איזה מוצאיםבשהם
 אליי ירוצו מאד, רחוקה בדרך אם אף מעשי,ובאופן
 אמונתם שלמות מוצאים הם בה כי ידים. בשתיויחבקוה

 לבם אל לקרב בקרבם הטורגשת נפשם השוקת משליםוזה
 כחם ובכל בה, חייבים שהם האמונה את טבעםולרגש

 הכלל, לטובת דואגים שהם באמתלא בזה הםמתאמצים
 לעבודתם. אותם הדוחף הכח את בעצמם מרגישיםואינם

 הפח תמיד פוגשים אנו הענינים ובכל הדבריםובכל
 יודעים ואינם אדם בני רוב בהם נבוכו אשר הזהיקוש

 מתעוררת למשל לזה. ודרישתם תשוקתם מבת אתבעצמם
 מתגוררים שאנו המדינה לשון ללמוד דרישה בינינותמיד
 הדרישה עצם באמת והנה הגרמנית.4( השפה כעתבה,

 יען עול, שום בזה אין - המדינה לשון ידיעת -הזאת
 בני עם ומתננו למשאנו תמיד לנו להועיל יכול זה דברכי

 לא הדרישה אופן אבל תמיד. לנו נחוץ זה אשרהארץ
 הלוק ; דורשים אופן באיזה הוא גדול חלוק כי בעיני.פוב
 עלבון ובאמת ! הדבר דחוף ובין הדבר ראוי בין הואגדול
 נכרי אלי כשנכנס הן הזה. הדבר לנו הוא לב ודאבוןגדול

 הראשונה. העולם במלחמת הגרמני הכיבוש כעת'



מוט הטבע על הדעתהתגברות

 אחת, מלה אף ממנה מבין שאיני המשונה, בלשונווהמדבר
 זאת כי יען במבוכה לנמרי בא ואינו מאומה מתביישאינו
 אחת, : משונות שתי לנו יש הלא ואנחנו עמו. לשון"יא
 היא כלנה, על עולה ואחת ; בינינו המדוברת יהודית'לשון
 ענין מלאות ועדינות נאות כך כל לשונות הקדש.ישון

 בלשוננו מתביישים אנו כן פי על ואף ומעמן. ונמוקןבדקדוקן
 - לרוסיא באנו זרות. לשונות ללמד עצמנו אתודוחקים

 ; אשכנז שפת - באשכנז היום ; רוסיא שפת לומדיםאנו
 את להצדיק לנו יש אמנם אנגלית. שפת - באנגליה'למחר
 לכך צריכים ואנו הארצות בכל הגרים אנחנו כיעצמנו
 פעם בכל לנו וקשה עסקינו ויתר ומתן במשא חיינובכדי
 בעצמנו לדעכו לנו מוב ויווצר מליץ ידי על אליהםלפנות
 ללשונם ונצעק כך כל נתלהב זה בעבור האם אבלישונם.
 עצמנו את עוד רואים שאנו בעבור אם כי זה אין !הידד
 כראוי אצלנו נתבררה לא עוד לשונם, ידיעת בחסרון)חסרים

 הסרי עצמנו את עוד ומרגישים האמתית השלמות היא'מה
 זה. ישלים מעותנו לפי אשר זר לאל כפינו ונפרש"שלמות

 זאת היא פעות אבל אותנו."דבר
~ 

 הגענו כבר בשכלנו
 ומבימם הזה הדבר קמנות היטב מבינים שאנו זולמדרגה

 הם וההרגל המבע אבל האמתית, השלמות היא מהאנו
 הממעה. פעולתם עלינו הפועלים-המה

 לפוקח המבע, על השכל להגביר להתרגל עלינולכן
 יזהיינח בשכלנו מכירים שאנו שהכרותינו ,עצמנואת

 ואל נחוש ואל שלמה. במדה אצלנו ומקויימותמוחזקות

*תגוערי
 ונשלם. נשתלם ואז כלל, המבע כחות , מפני לבבנו



 ועת שעילי~4ז

,.י,.:. ד*שעור
.' * הפלגהדור

 להם שיש כאלה וביחוד ישיבות תלמידי בין הואמצוי
 ויודעים שמרגישים דעת בעלי גם ואף נעלים.:כשרונות
 ברכה. רואים ואינם בלמודם כראוי מצליחיםשאינם

 ותרופות עצות לפניהם ומוצאים לנפשותיהם עצותומבקשים
 סוברים. .פנימיים, מחסרונות ונובעות מעויות הרבה בהםשיש

 הצדדיים ובענינים בו שנמצאים במצב הוא שהחסרוןהמה
 הסוחבים והענינים מצבם' ישנו שאם וחושבים להם.שמחוצה
 בעצמת בהם שהחסרון אלא הדבר כן לא אמנם יצליחו.אוחם

 לעליי' הדרוש והמרץ הכחות מחסרון או ובדרכםבתכונתם
 הנפטו מעדינות הטובות ממדות החסרון נובע אשרויש

 בהם לאחוז הישר הדרך מן אין שלפעמים והבושתהענוה
 תימת בן יהודה: ר') פ"ה, אבות חז"ל, שאמרו כדרךוכדומה העזורי כמו אחרות במדות גם להשתמש צורך יש אלאבלבד,
 לעשורו כארי וגבור כצבי רץ. כנשר -וקל. כנמר .עז הויאומר
 הנחווט בכל להשתמש צריך האדם שבשמים, אביךרצון

 העזות בסדת ונם. והמצוה התורה בדרך ילך למעןהשונים
 הסובבת בסביבה. מעמד להחזיק לתורה לבן א"אשבלעדיה
 ללכוד במדרגתו לעמוד תורה לבן מאד קשה באמתאותו.
 דגל את בגאון,' .ולשאת השורר ירוח להכנע ולאבדרכו

 באבות השני מאמר .צחות( .)בדרך ע"ז ,אמרנוהתורה..לפנום
 לגן-עדן פנים ובשת לגיהנום פנים עז אומר הי' הואהנ"ל
 וכו' בימינו במהרה בה"מ שיבנה או"א מלפניךיה"ר

 והרב ~מן ר הרב ע"י ונרשם חרפ"ז בחשון חק* בישיבה*נאמר
 הייה בלוך יצחק אברהםר



בא הפלגהדור

 הנה כי ואמרתי לזה, זה שייכות מה תמהושהמפרשים
 למען העזות במדת גם להשתמש שצריך אותנו מלמדהתנא
 אביך רצון לעשות כו' כנמר עז הוי התורה, בדרךלכת

 העזות שמדת לדעת יש כי ואמר, הוסיף ולזהשבשמים,
 פנים עז אומר הי' הוא סובה, מדה איננה לעצמהכשהיא
 במדה להשתמש צריכים היו לא אם כדאי יותר והי'לגיהנום

 שאז כו' המקדש בית שיבנה רצון יחי מאמרו סיים ולכןזו
 להשתמש מוכרחים נהי' ולא התורה. באור העולם כליכירו
 התורה וקדושת בגודל הכל שיכירו בשעה כי העזות,במדת
 עולם. כימי ביראה ה' אתנעבוד

 למשכיל למעלה לעלות האדם ברצות כי לדעת, ישבכלל
 בדרך ללכת הוא וצריך לפניו מעצור אין התורהבדרך
 באדם הוא וחסרון העדינות, רגש מפני לפועל, להוציאםולא הכשרונותי להסתיר כדאי ואינו הראוי ובמרץ רוח בעזהחיים
 במעלות עלות למען הנדרשת המדה לפי דעתו מניס אינואם

 והחכמה.התורה
 אר הבושה ממדת החסרון נובע אם הן פנים, כלעל
 פי על נובעת ההצלחה אי כי ודאי, זה אבל אחרת,ממדה
 הענינים במצב ולא בעצמו בו הוא והחסרון נפשו מכחותרוב

 מה כי והמצב, המקום שנוי יועיל לא ולזה 'לו,שמחוצה
 חסרונותיו את עצמו את הלא המקום ושנוי בריחתותועיל
 משל משלו כבר זה כגון ועל ? יצליח ואיך שם גם עמויקח
 נדמה ולו ממנו נודף רע שריח ידוע לעוף ? דומה הדברלמה

 ומרגיש וכשעומד הלאה, ממנו ופורח לזה גורםשהמקום
 כל וכן אחר למקום הפעם עוד פורח הוא רע ריח שם3ם
 יארע כן מנוח. באין למקום ממקום פורה הוא חייוימי
 הוא שהחסרון חושב הוא בעצמו חסרון לו שיים האדםאצל
 תמיד מחליף והוא לו שמחוצה ובסבות אותו הסובבבמצב
 זה. ידי על כי בחשבו לעבודה מעבודה ומדלג מעמדואת

 זמן שכל הועיל ללא זה כל אבל לו, ויהוקן מצבוישונה



 ועת"עירי?ב

 בכל המצב, שנוי לו יועיל לא ממנו החסרון מרחקחטאינו
 לכל היא והעצה עמו, חסרונותיו נומל הוא שיהי'נקום

 שנמצאים והמניעות החסרונות את להכיר לעלי' שישאףסי
 יצליח. ואז להמירן יתחזק מצב ובכל מקום ובכל בעצמונו

 להרגיש יש בעצמו סועה שהאדם זה המרון מלבדאולם
 שממציא ובמה כאלו ותחבולות עצות שיחפש במה'כי

 האמונה במדת חסרון בזה יש וזרות, רחוקות דרכים'לעצמו
 לחשוב לאדם אין בכלל כי ישראל. לבן הראוייםוהבמהון
 עצות למצוא לו ושאפשר עתידו ולתקן להכין מוהלפועליו

 אושרו ולמצוא הייו גורל את להעמיד איךותחבולות
 ועליו ולהתרשל להתעצל רשאי שאינו אף כיוהצלחתו,
 הבורא רצון כן כי תבל, עלי וחייו לצרכיו ולעשותלחשוב
 דרך לפי הראויי בסדה ויעשה יפעל ישתדל שהאדםהוא

 ראוי שאז נמצא שהוא מצב בכל עליו במופל ולהזדרזהתורה
 לזכור עליו תמיד אבל ידיו, במעשה ה' ברכת שתחולמאדם
11WWאשרו לתכלית הדבר גמר את להביא יכול בעצמו הוא 
 הראוי כפי לעשות צריך הוא אלא עתידו, הצלחתולבסס
 ה' ביד תלוי' ההצלחה גמר כי וידע לאדם לווהיאות

 רק להיות עלי - בעדי יגמור וה' לומר, בפומיוכדמרגלא
 3מר אבל האדם חובת הוא כן כי ולעשות בדברמתחיל
 אם אבל יהי' כן וכחפצו ה' בידי רק תלוי' והצלחתוהדבר
 הוא שחושב ניכר רחוקות ותרופות עצות לעצמוותמציא

 תלוי ובידו עתידו, דבר על בהשתדלותו תלוי העיקרבי
 והאמונה. התורה דרך לפי אינו וזהגורלו,

 הוא כאן החסרון כי מרגישים זה בדברוכשמתבוננים
 כך כל עצה ומוצא מבקש שהוא בזה כי עמוק יותרעוד

 ההשגחה, יד שהעמידתו מהמצב להנתק רגש בו נמצאוחוקה
 אלה, דברים מפי נמלמו רק זה רגש לכנות איך ידעתיולא
 שום יכול כאילו השגחה", דער טיט זיך געריסן איו"דטס
 אם אף שונות מעצות בעצות מצבו את להימיב ת"ואיש



נגל הפלגהדור

 זר מחשבה עוד אמנם ואם בזה תרצה לא ההשגחהגם-
 מחותלות והיא לעצמו לו גם ברורה ואינה בנפש וממונהחבוי'

 מחשבה פה מורגשת זאת בכל שונים, וכחותבמחשבות
 שהית הישרה האמונה מדרך קצת נטי' ; מאדמסוכנה
 והמות. ההיים ביןבפשע

 עניך אצלי נתבאר בזה והתבוננתי שהרגשתיואחרי
 והנה. וחמאם, ההפלגה דור ענין הק', בתורתנו וכמוססתום-

 בראשיות כתיב, חמא, שום לנו נתבאר לא הכתוביםמפשמות
 ויאמרר וגו' אחדים ודברים אחת שפה הארץ כל ויחיי"א,
 פך שם לנו ונעשה בשמים וראשו ומגדל עיר לנו נבנההבה
 ומה פשעם מה לנו מובן ואינו הארץ, כל פני עלנפוץ

 כאץ שהי' ג"כ נתברר לא התורה בפשמות אולםחטאתם.
 העיר. את לראות ה' "וירד נאמר רק מעשיהם עלעונש
 ושפה, אחד עם הן ה' ויאמר האדם, בני בנו אשר המגדלואת
 כל- מהם יבצר לא ועתה לעשות החלם וזה לכולםאחת
 ויפץ. וגו' שפתם את ונבלה נרדה הבה לעשות, יזמואשר
 לא. העיר" לבנות ויחדלו הארץ כל פני על משםאותם

 שהיתה משמע אם כי חטאם, על אותם שהענישונתפרש
 מהם. יבצר לא "ועתה וכשאומר במעשיהם מכנה איזוכאן

 מובך זה אין אבל עצתם, והפיר שפתם ה' בלל ולכןוגו'"
 לאחוז. נחוץ שהי' והמגדל העיר בבנין יש סכנה איזובלל

 זאת. עצתם הפר למען מיוחדיםבאמצעים
 מסופר. אינו התורה בפשטות כי אנחנו יודעיםאמנם

 הדרוש. חלק עוד יש לזה כי שהוא, מה כפי הענין כלעוד

 הדרוש. כללי ע"פ בתורה שדרשו חז"ל במדרשיהמבואר

 כידוע- תורה, בדברי הממון הסוד הלק יש ועוד בידם,שהיו
 כבר הלא אבל הקב"ה של שמותיו הן הן כולה התורהשכל
 מוכרח. והמפורש הנגלה בחלק גם לעולם כי לדעתלמדנו

 הימני, וללמוד להבין אנו שצריכים לנו שלמה תורהשתחי'
 וילך פשוטו לפי הענין כל מבואר הכתובים בפשטותובאמת



 דעתשעורינד

 3ם ושייכות ק-רלזה

 להדרו-

 בו,, .ומרומז הנדרש והסוד,

 בון המתלבשת לנשמה .הגוף כיחם הוא לחסוד הפשמ יחסכי

 ונשמתא כגופא ברא דא, ומתקשרין .אחידן התורה הלקיוכל
 המזג" .יחקר "אל דעת שעור )עיין דנשמתהונשמתא
 מובן בתורה.אינו והמפורש. הנגלה וכאן התורה"(ו,,נשמת

 הדרושים עם וקשר שייכות ,לו אין לכאורה ובם כלל,לנו
 בענין מצינו חז"ל בדבהי דחנה ההפלגה. דור בעניןשנאמרו

 )פירוש אחדים ודברים הכ' על מאד, מופלאות דרשותזה
 הימנו כל .לא ואמרו אחת בעצה באו. .א'( ז"א נחרש"י
 מלהמה, . עמו ונעשה לרקיע. נעלה העייונים את לדשיבור
 הימנו .כל לא אמרו אחרת, בלשון איתא תנחומאובמדרש
 -ונכהו. לרקיע נעלה התחתונים לנו ויתן עליונים יושיבור

 .ודברים ד"א ידם ז"ל ברש"י מובא מצינו עודבקרדומות.
 כמו מתמומם הרקיע שנה ותרנייו לאלף אחת אמרואחדים,
 והנה )ב"ר(, סמוכות לו ונעשה בואו המבול בימישעשה
 ענינים כאן שהיו כלל נראה לא בכתוב שמהמפורשמלבד
 מי כי א', מאד. נפלאים לעצמן כשהן המדרשות דברי .כאלה
 קין הפלגה שדור כמשומן המדרש _דברי. לפרוט יאמרפתי

 אתו יולעשות לרקוע לעלות אפשר .גדמות.,כי כאלומפסדם,
 דוהות כי ונוכחנו, ידענו הלא וכדומה. בקרדומותמלהמה..
 דור בתוך ,שהיי ונמרוד בחכמה גדולים היוהראשונים
 הוא הפסוק, עי ז"ל ברש"י כמבואר - ומנהיגםהפלגה
 הקב"ה על העולם כל את "להמריד בארץ גבור להיותהחל
 ,ומכון את.רבונו "יודע עליו נאמר ח'( )י' הפלגה" דורבעצת
 נמצא .והי' הבונו את כיודע חז"ל אותו תארו הרי בו"למרוד
 הפלנה שדור לומה אפשר אי כן ואם ! גבוהה כ"כבמדרגה
 עם מלתמה לעשות אפשה כי לחשוב מדעת נבעריםהיו

 אמנם ואם ב'. לשמים.. ממוכות לעשות או עולם שלרבונו
 דרוש ומה עמהם להתחשב יש צורר מה. כאלה בוריםהיו
 מגדל להם שפתם,..יבנו. ולבלל בשבילם המבע לשנותהי'



נה הפלגהדור

 שהלא יקשה יותר ועוד ג'. כחם. יפה מה ויוכיחווידעו
 כל מהם יבצר לא "ועתה י"א, שם בתורה, מפורשכתוב
 להם הי' ואפשר גדול הי' שכחם משמע לעשות" יזמואשר
 וזה שפתם, ויבלול כביבול הקב"ה יתערב לולא מה,יפעול
 ? כאלו שפות בדמיוני יש ענין איזה הוא,5לא

 לנו מבאר הפשמ רודפי על שמשיג אחרי ז"לוהרמב"ן
 שם כתב זה ועל בנפיעות לקצץ היתה כונתם כי הסוד,ע"פ
 אלקים הזכיר המבול ענין בכל בי "והסתכל לשונו:וזה
 עבור המבול כי המיוהד, שם הזכיר הפלגה ענין.ובכל

 ענושים והנם בנפיעות שקצצו עבור והפלגה הארץהשחתת
 גם והנה יבין" והמשכיל הירידה טעם וזהו הגדולבשמו
 יש שייכות ואיזה ועונשו החמא ענין לנו גלה לא ז"להוא
 החפאים ענין ויחס בנטיעות" "קצוץ ענין עם המגדללבנין
 הכתוב. פשט עם הסודלפי

 חכמת ע"פ הפלגה דור ענין הק' בספרים מצאנוכן
 "מלכות" ספירת להפריד שרצו במה היו התאים כיהאמת,
 מובן אינו זה וגם כרצונם בה ולהשתמש הספירותנושאר
 הם הספירות כל כי האמת, חכמת פי על ידוע הלא כי3לל,
 מספירות אחת מפירה להפריד שייך ואיך אלקות.מעצם

 להולמם קשה האלה הענינים כל אלקות. עצם שהםהקדושות
 עניני משאר יותר וסתום מופלא תמיד בעיני זה עניןוהי'

 וגם כלל מבוארת אינה התורה פשמות כאן כיהתורה,
 הדרוש הפשט כן וכמו זה את זה סותרים לכאורהוהמדרשות

 לזה זה סותרים הם אדרבה וקשר, יחם שום להם איןזהסוד
 במפרשי זו לפרשה מספיק באור שום אין ובכלללכאורה,
התורה.

 הענין כל לפני הואר שהזכרנו הרגש אותו בהרגישיאולם
 כל "ויחי הכתובים: לפורומי בהתאם מתבאר והכלבע"ה
 בארץ בקעה וימצאו וגו' אחדים ודברים אחת שפהובארץ
 כי והיינו וגו'" רעהו אל איש ויאמרו שם וישבוהינער



 דעתשעורינו

 ורב גדל סבך ובאשר אחת בדעה יחד מהדבריםבהיותם
 להיותו וממילא בארץ להתפשם עליהם הי' בהכרחמספרם
 לפורעניות. סבות כמה והבינו וידעו לעברו, אחד כלנפרדים
 בדעתם עלה השונים, העולם מפגעי היחידי לאדם לומוכנות
 ביניהם תשלט למען ותחבולות עצות למצא המהשצריכים
 ללחום מאורגנות הארץ משפחות כל ושתחינה גמורהאחדות
 העליונינן הבריאה וכחות העולם פגעי עם משוחפיםבכהות

 והארגון ההתאחדות ידי על לאדם. לו המריעיםוהתחתונים
 נגד כתריס עבורם שתהיינה שונות תחבולות למצאאפשר
 חשבו וגם וכדומה, מלחמות עניות כמו הפורעניות מןכמה
 וארגון מוחלטת אחדות ביניהם תשלם שאם בחכמתםוהבינו
 תחבולות למצא ישתדל המיוהדים בכחותיו אחד וכלגמור
 הפורעניות כנגד אמצעים למצא אפשר בכלל האנושיותבעד

 פגעי ומשאר מחלאים היחידי לאדם לו המוכנותהרבות
 שעור לאין נפלאים כחות בעולם אצורים כי בידעםהעולם,
 להשתמש יכולים אותם יישכללו ימצאו אם רק אשרוערך
 כמת ראינו האחרונים הדורות גם הלא ענינים, לכמהבהם

 ידי על התבל עניני בכמה מהפכה שעשו חדשותהמצאות
 כה שכחם ונפלאים נסתרים מבע כחות ינתגלושנמצאו
 כי ולהאמין לשער היי קשה התגלותם שקודם עד ורבגדול

 עתד לנו שנתגלה מה כל ואמנם במבע, כאלו כחותנמצאים
 לא שעדיין המבע סתרי מול הים מן כמפה אלא זהאין

 בכל האדם בני היו ואלמלא אודותם ידענו ולא לנונתגלו
 אחד כל עובדים והיו ושלוה בשלום גמורה באהדותהדורות
 כחוור כמה יודע מי העולם, לתועלת שלו במקצועבמנוחה
 ולהשתמש למצא יכולים היו המבע בחיק הממוניםנפלאים
 השונים. הפורעניות נגד וכתרים העולם להנאותעמהם
 ידעו הראשונים בדורות כי אנחנו, יודעים הלאובאמת
 הדורות. במשך שנשתכחו נפלאים וכחות ענינים מאדהרבה
 ופירש"י הרפואות ספר גנז חזקיהו י'( לברכות שמצאנווכענין



בז הפלגהדור

 אלא חילים על נכנע לבם הי' שלא לפי רחמים, שיבקשוכדי
 רפואות להם שהיו משמע נ"ו( פסחים )רש"י מידמתרפאים
 קרובים שהיו הראשונים בדורות החלאים מיני לכלבדוקות
 הם וחכמתם, נפשם בכחות מאד שגדלו הבריאהלראשית
 בטבע מאתנו הנעלמים נסתרים כחות מהרבה ידעוודאי

 כמו הנסתר בטבע משלנו ידיעתם רבתה יותר ועודהנגלה,
 במבע יש כי נראה, ובאמת וכדומה. וכשפים שדיםעניני

 הנמצאים הפגעים כל כנגר ואמצעים תרופות עצמההבריאה
 והרעות הסכנות את בידעם ולכן בה הכרובותוהספנות
 "ויאמרו ולהתארגן להתאחד חפצו לאדם לו המוכנותהרבות
 להם שישמש בשמים" וראשו ומגדל עיר לנו נבנההבה
 פונת איש כל יהי' לא למען להתאחדות וממל מרכזבתור
 אלא לבדה, משפחה כל הארץ, כל פני על יפוצו ולאלעברו
 ההיים. במלחמת לאחיו איש לעזור מאוהדים .יהיוכולם

 בבקשם ועוון חמא שום כאן אין לעין הנגלה לפיוהנה
 ראה ב"ה הבורא אבל העולם, מפגעי להנצל איךתחבולות
 החפץ רע רגש ממון, האלה האמצעים שבבקשתוידע,

 ח' הנהגת תחת מוסל להיות ושלא מההשגחהלהשתחרר
 בהיותם לידם הממורים בכחות בעצמם חייהם את להנהיגרק

 להם היכולת נמסרה הבריאה שנמררה אחרי כי לחשובפועים
 ויוכלר רצונם כפי הבריאה במבע הנתנים בכחותלהשתמש
 ובמחשבתם האלוקית, בהשגחה תלויים בלתי עי"זלהיות
 להפרד אם כי השם הנהגת עם קשור להיות שלא זהורצונם
 ומרידה כפירה של חטא נמצא בעצמם, בעולם ולהיותממנו
 בבהירוות נתגלתה שלא נסתרת כונה היתה זאת אמנםבהן.
 בפשטותו ולכן לבבם, בעמקי טמונה רק והיתה בעצמם להםגם

 שהביער כפי הנגלית המעשה התורה לנו מפרההכתובים
 פני על נפוץ פן שם לנו "ונעשה שאמרו המפרשיםבדבריהם

 עיר בנו ולזה ולהתארגן להתאחד חפצם שהיי הארץ"כל
 וסמל מרכז בתור להם שישמשו בשמים וראשוומגדל



 ועתשעורינח

 המגדל ואת את.העיר 'לראות ה' "וירד שבארנו וכמויארגונם
 דעתם לסוף וירד ידיהם במעשה הקב"ה נסתכלוגו'"

 מעליהם ההשגחה עול להמיר בזה שרצונם מהו,וכונתם
 אחת ושפה אחד עם הן ה' "ויאמר בידם, גורלםולקחת.
 לפי כי וגו'" מהם יבצר לא ועתה לעשות ההלם וזהלכולם
 ידי על השמים מן שעכבום לולא הוא ברוך העליוןידיעת
 העיר בבנין כונתם לפועל יוצאת 'והיתה שפתםבלבול
 בכחות מרובה השתדלות ידי על להם ,אפשר הי'והמגדל
 ולהוציא הפורעניות מיני כל כנגד אמצעים למצאמשותפים
 מעול להשתחרר - הרעה הפנימית מחשבת -מזימתם
 מחשבתם את והפרה העליונה ההשגחה ירדה ולכןההשגחה,

 הארץ כל פני על משם אותם "ויפץ שפתם בלבול ידיעל
 העיר". לבנותויחדלו
 וגו' נרדה הבה וגו' לראות ה' וירד ענין האטתולפי
 נעשה השפה בלבול כי דהיינו עמוק יותר ענין עלמראה
 שהיא הוי', שם הנהגת עליונה, היותר ההנהגה ידיעל

 ההנהגה על מורה "אלקים" שם אלקים, שם מהנהגתלמעלה
 מערכה ולפי המבע במערכות ומוגבלת המסודרתהתטידית

 אור נתגלה באן אבל מזימתם, להוציא להם היי אפשרזו
 בבריאה הבורא רצון עצמיות על המראה "הוי'" שםהנהגת
 בעולם -והמתראה התבעית  ההנהגה מערכות גלהמשדד
 "וירד" בלשון בתורה ונקראה  המכוונת, לתכליהכשנצרך
 העליונה שההנהגה היינו ירידה וענין וכדומה"נרדה"
 וירד וזהו ג'( .ומבע נסים שעו"ד )עיין בתחתוניםמתגלית

 מחשבתם- ובמל עכב זה ידי ועל בתחתונים כביכול שירדה'
 תסיד הוא ההנהגה עצם כי הבינו, ולא ידעו לא הםוהנה
 הבריאה לבחור ההנהגה מוסרות נמסרו ולא הקב"ה שלבידו

 המיד מסדר לבדו צב-אות ה' כי העליונים אוהתחתונים
 "הוי'" שם הנהגת ענין וכי רצונו, תכלית לפי הבריאהכל

 הידיעה; וזאת מבראשית, הבריאה בחוק הוא גםנסדר



נט הפלגהדור

 "אלקים". של התמידית בהנהגה בהתבוננם כי מהםנעלמה
 הבחירה. כח ידי על האדם .בני ביכולת יש כי להם.נדמה
 ההשגחה,: כחפץ שלא הבריאה בכחות להשתמש להם.שנתן
 עם ולהלחם עצמם ) כרצון חייהם עניני להעמיד חפצווהם

 המדרש כונת וזהו השגחה" דער מיס רייסן "זיךההשגחה,
 שברצונם כלומר מלחמה, עמו ונעשה לרקיע נעלהשאמרו.
 בכחות ולתשתמש ההשתהה יד מתחת לצאת הי'הפנימי
 המכוונת כתכלית שלא בבריאה שנתנו :הנפלאיםלטבע
 עמו ונעשה בקרדומות "נעלה ענין וזהו יתברך. רצונולפי

 אחת אמרו "ד"א המדרש דברי להבין יש וכןמלחמה"
 להם ונעשה בואו מתמומם הרקיע שנה ותהנ"ולאלף

 פורעניות כנגד גם אמצעים למצא שחפצו דהיינו.במוכות"
 של הנסתרים בכחות למצא' אפשר כי בהבינם.המבול
 שבארנו -וכמו זה פורעניות כנגד גם אמצעיםהבריאח
 הזה, העולם פורעניות כל' כנגד אמצעים למצא הי'.שחפצם
 דור: ענין כי בעיקרם, מתאימים; המדרשות דברי כילנמצא
 שלא בבריאה הנתנים בכהות להשתמש שחפצו הי'הפלגה
 ההשגחה..כרצון

 הרמב"ן שכתב מה גם לנו יובן בדבר עודוכשנתעמק
 בחשבם ההשגחה, מעול, להשתחרר, זאת בכונה הנהכי והדרושי הפשט פי על שבארנו למה ג"כ מוד,)המתאים פי,!ל

 כחפץ שלא .בבריאה הנתנים בכחות להשתמש-שאפשר
 היתה בבריאה, המכוונת התכליתית והכוונה"השגחה

 מסבב כי שחשבו' והיינו באלקות וכפירהטמונה,(מרידה
 וממונים לכחות שליטה, ונתן הבריאה כל שברא אחרי.הכל

 ענין וזהו משרשם, ולהפרידם בהם להשתמש אפשר.שונים,
 .הסבות כל מסבם אחד מא-ל ידעו הם כי בנפיעות"",קצוץ
 הכל שברא אחרי כי לאמר במרדם סעו אבל הכלושורש
 קבוע, וסדר חוק פי על ותחתונימ עליונים כהותיהשליט,
 נתנה וארץ מידו "הנהגה מוסרות ח"ו עזב כביכול. כאלומרי



 ועתשיוריס

 אפשר לאדם לו שנתן הבחירה כח ידי על כי רשע,ביד
 המכוון ב"ה "הויי" ברצון שלא ההם בכחותלהשתמש
 וירד נאמר ולזה בנסיעות, לקצץ ברשעתם וחפצובבריאה,

 אור הופיע כאן כי שפתם" שם ונבלה נרדה הבה וגו'ה'
 "והנה הרמב"ן שכתב מה וזהו לשונם ובלבל ב"ה"הוי'"
 שבלבול דהיינו הירידה" טעם וזה הגדול בשמוענושים
 היותר ההנהגה היא "הויי" שם הנהגת מכה הי'לשונם
 הכחות כל המשדדת ההנהגה במערכות הנמצאתעליונה

 כשדרומו בתחתונים מתגלה ושאורה בבריאההמומבעים
 יבין. והמשכיל לתכליתה הבריאה את להביא למעןזאת
 שדור הק' ספרים בשם לעיל שהובא מה מתבארוכן
 שזה כחפצם בה ולהשתטש "מלכות ספירת לנתק רצוהפלגה
 כינר האמת שחכמי אלא שאמרנו, מה לכל באמתמהאים
 הנה כי האטיתי, ענינם כפי בשמם עצמם הדבריםלאותם
 הלוך עושה הוא מואר יהי' שביתו רוצה כשהאדםלמשל
 ואנר מאיר שהחלון אצלינו הדבר ומתבמא הביתבכותל
 האמת. לפי אולם בביתו, לו המאיר חלון עשה פלוניאומרים
 החלוך פתיחת שע"י אלא כלום לו מאיר החלון איןהלא
 ומאירים הבית לתוך החלון דרך בוקעים השמש אורקוי
 היינו באמת, שהוא כמו הדבר את לבטא חפצנו ואלובו,

 את להמשיך ביתו את להאיר שרצה שפלוני לומרצריכים
 שדברנר מה ענין הוא לזה בדומה ביתו. לתוך השמשאור
 בבריאה הפועלים הענינים וכל המבע כחות כל הנהבי

 על הנעשים והפעולות בעצמם בהם נמצא שכתם לנונדמה
 כחות כל לאמתו האמת לפי אבל להם, אנו מיחסיםידם

 מרצון אלא אינו כחם וכל כלום מגרמייהו להם איןהבריאה
 שדרך כחלון רק אינם הטבע עניני וכל בם המאירהאלקות

 היא "מלכות" ספירת והנה האלקי. רצון שפע לנו מאירשם
 האלקוט אור על מורה הקדושה, מספירות האחרונהספירה

 נכרכו ידי' ושעל העולמות להנהגת הבריאה עםהמתקשר



מא הפלגהדור

 חמא ענין לפנינו שנתבאר מה ולפי בבריאה, ית'מלכותו
 בבריאה הנתנים בכחות להשתמש שחפצו הי' הפלגה~ור
 לפי וזהו לבדם עמם ולפעל התמידית הנהגתה מבעיפי

 הבריאה בהנהגת הנמצא האלקות בכח לפעול שחפצוהואטת
 זו הנהגה דרך האלקי אור השפעת ולהמשיך"תמידית

 בספירת להשתמש שרצו האמת הכמי לזה וקוראיםלבד,
 רצונם ענין האמת דלפי הספירות, משאר ולנתקהמלכות
 הכהות דרך המאירה מלכות ספירת באור להשתמש"יה

 וכאילו הבריאה, מראשית להם שנתן החק כפי"מבעיים
 המאירים העליונות הספירות מאור הזה האור את.הפרידו
 בבריאה הנכרת האחרונה הספירה שהיא מלכות ספירתזרך

 מאד. זה והבןמהנהנתה,
 בזה זה נקשרים והסוד הדרוש הפשט, כי לנו,ונתבאר

 כפי לנו מספרים הנגלה שבפשטות אלא הוא, אחדיהכל
 ובדרוש ודבריהם, במעשיהם מהנגלה הדברים, שלששמותן
 במחשבתן הממונה להכונה לעומקן, הדברים דרישתיפי

 אמתתו. שהוא וסודו הדבר שורש כפי ובסוד"פנימית,
 שהאדם בזה מצאתי הפלגה דור של חמא שמץוהנה
 מהמצב להנתק ורוצח מצבו להטיב מרחוק עצותתבקש

 כי לדעת יש באמת אולם ההשגחה, פי על בושהועמד
 ושיבקש עתידות, לחקור האמונה דרך לפי זה שאיןשלבד
 מכפי יותר השתדלות ידי על חייו גורל להעמיד"אדם
 הטבע דברי לפי גם כי ומבין יודע דעת הבר הנה"נאות,
 האדם בכח אין כי עתידו, להכין לאדם לו אפשר איהפשוט
 העתיד- בחק הנסתרים והענינים הסבות כל בחשבוןיחביא
 סבות בהמון תלוי דבר כל כי עתידות, לחקר כדאייאינו
 מה כי לבסוף יוכשר מה יודע ומי בו תלוים שאינםהטונות
 ומכשול לפוקה לבסוף להיות יוכל לטוב עכשיו לושנראה
 אחרית מזה שתצמח אפשר לרעה שנחשבהו מה וכןח"ו,
 לאדם. ואושרטובה



 דעתשעוריסב

 הנראית החתם ממהלך להוכח לכל,אים ."ש'כל.עה
 הנוראה המלחמה לפנ" זכורת -- ולמוגמא בכל=זמהלפנננו
 הי' עסקיהם ושמצב לזה זה מקורבים בע"ב שני בהלז פההיו

 לעיר עסקיהם להעביר השתדלו ושניהם לזה זה דומיםבערך
 דעת. יפי וכן הם דעתם לפי אשר להלז, הממוכההגדולה
 עמקיהם להתפתחות יותר מסוגל המקום שמל הי'אחרים
 מהם לאחד והנה מפה, יותר הרבה ולהרויח מסחרםלהגדיל
 מסחרו להעביר והתחיל עמקיו והעביר בנקל הדברעלה

 בידר עלתה לא סבה איזה מפני ולחשני מראש,והצליח
 שלא מזה נפש עגמת הרבה לשני והי'_ לשם עסקיולהעביר
 ממש. ולאמון מאד, בו והתקנא חברו כמו לעשות בידועלתה

 הברו. כמו לעשות הצליח שלא מה בעיניו נחשבהי'
 חדשית כמה כעבור הדברים, אחרית היתה מהאבל
 הלזו. מהעיר היהודים התושבים כל ונגרשו המלחמהפרצה
 צרורו הרבה סבל ששם לרוסי' לנלווה מוכרה הי' הלזונם

 ובניר אשתו עליו מתו והחלאות הצרות ומרוב נהרסוועסקיו
 שלא בהלז ונשאר בו שקנא והשני ואובד, לאומלל ויחיר"ל

 ועסקיו הגלגל- עליו נהפך לסובה, הכל הפך אצלוברצונו,
 שמת נמצא לו, לאושר הי' מקומו על נשאר שהוא ומהגדלו

 אנר רואים כאלו דוגמאות אושרו. הי' אסונו שהואשחשב
 מצבו להטיב איך נכון אל ולחשב ידעת איש היוכלהרבה.
 לפעמים ויארע שונות, סבות .בגלגולי כך כל התלויבעתיד
 בחשבו מעשים עושה או מקום לאיזה בורה כשהאדםהרבה
 ובורת ממנו ירא שהוא' אסון מאיזה לו למפלט יהי'..שהם
 ואלו הרעה אל נתקרב עצמו. שבזה נמצא ולבסותמרעה

 אסונו. את לקרב הסבות היו הם להצלחתו שעשההמעשים
 עליהם. ימשול כי חלומו, את בשמעם יוסף באחי מצינוהרי

 לעבר שמכרוהו ידי על מזה להנצל חפצו ממנו,וביראם
 ונתקיים ממשלתו הרבו ממש בידיהם אלו ובמעשיהםבמצרים
 כן וכמו ,.ממנו,. שיראו מה בהם שיקוים וגרמו בהםחלומו



סג הפלגהדור

 וממצבו ממקומו מתרחק שהאדם יש האושר, בקשתבענין
 מאשרו הוא מתרחק זה ידי ועל ואושרו טובו יטצאלמען
 ~ בו. נמצא שהוא ומצב במקום דוקא לפניוהמוכן

 fttts )סנהדרין בגם' דמצינו מה על אמרתי זהכענין
 ואפס שנאמר הגאולה מן שיתייאשו עד בא דוד בןאין
 זירא דר' הא כי לישראל ועוזר סומך אין כביכול ועזובעצור
 בעינא במפותא לחו אמר בי' המעמקי רבנן משכח הוהכי

 הדעת בהיסח באין שלושה דתניא תרחקוה. לאמנייכו
 ועקרב. מציאה משיח, הםאלו

 בא משיח דאין שמביא א( מובן הדבר איןולכאורה
 בהיסח באים דברים דגי דתניא מהא ממנו כשיתיאשואלא
 דמשיח רק טשמע מזה והנה ועקרב, מציאה משיח,הדעת

 ואין מפסידה המחשבה אין במציאה גם והלאכמציאה,
 שצריכים אמרו ולמה המציאה את למצא מועילהיאוש
 אפשר איך ב( הדעת, היסח לידי עצמו את ולהביאלהתיאש
 לחכות נצטוינו הלא הגאולה מן להתיאש שעלינולומר
 מן ואחת ב'( )חבקוק לו" חכה יתמהמה "ואם הגאולהעל

 תפלה ובכל לישועה?" "צפית היא הדין ליוםהשאלות
 להזכיר חז"ל לנו תקנו המזון ובברכת וצהרים ובקרערב
 אנו מבקשים זה ובזכות דוד ביוד ומלכוום ירושליםבנין

 אפשר ואיך לך" אנחנו מחכים כי עלינו "ותמלוךשיגאלנו
 הגאולה. מן להתיאש שעלינולומר

 הגדולה מן שיתיאשו עד בא דוד בן איז המאמרוהנה
 ולמדוחו קדשם ברוה ראו שחז"ל דהיינו לפרש אפשרהי'
 רע במצב ישראל בני ימצאו הגאולה בזמן כי הכתובמן
 אחרות מימרות וכדמצינו הגאולה מן שיתיאשוכזה
 הכיס" מן פרומה שתכלה עד בא דוד בן "אין זהכעין

 לו נאמר ממוןל לו שיש שאהד מצאנו לא מ"מ אבלוכדומה,)
 לזה וכדומה הגאולה, את בזה לקרב כדי לים כספךהושלך
 יסג" חוצפה דמשיחא בעקבתא .סיפה( )שילהי בנמ'טצינו



 דעתועוריסד

 בן נערים, בפני יעמדו זקנים ילבינו זקנים פני נעריםוכו'
 הכלב, כפני הדור פני כו' באמא קמה ובת אבמנול
 העולם את להביא להשתדל אנו שצריכים מצאנו לא זהובכל
 אמצעי בזה אין פורעניות שהוא מלבד כי זה, מצבלידי
 בעקבתא הזמן מסמני אחד שהוא אלא הגאולה אתלהביא

 ביאת קודם העולם מצב כי להם ידוע כי והיינודמשיחא,
 ימגי וחוצפא הכיס מן פרומה שתכלה לזה יגרםהגואל
 אלא לגאולה, סבה עצמה בזה אין מקום מכל אבלוכדומה,
 ויגרמו יסבבו הגואל לביאת הגורמות הקודמותשהסבות
 מסימני שאחד זה גם לפרש אפשר הי' וכן זה, מצבבהכרח
 ובשאר הגאולה מן שיתיאשו כן גם הוא דמשיחאדעקבתא
 מר. הגם' דמביא הא אבל דמשיחא, עקבתא שלפורעניות

 לא מינייהו בקש בה דמעסקי לרבנן משכח הוה כיוירא
 מן להתיאש להשתדל שצריכים משמע הרירנרחקוהו,
 יתכן לא וזה הדעת הימה לידי עצמנו את ולהביאהגאולה

 על לחכות היא באמונתנו העקרים מהיסודות אחד הלאכי
 הגואל.ביאת

 )עיין בארנו כבר אחרת, בדרך מתבאר המאמרוהנה
 "אני הכתוב על חז"ל מאמר את העולמות"( "חיישעו"ד

 דאין בעתה, זכו לא אחישנה זכו אחישנה" בעתהה'
 להקדים ישראל בני יזכו לא שאם העולם שמפרשים כמוזה
 כי אופן, בכל קץ לעת במשפם הגאולה תבא הגאולה,את
 כן אינו הדבר העולם, במצב הגאולה תלוי' שאינהאזי

 שנועדו ובאופנים התנאים לפי רק באה הגאולה איןשבאמת
 הקדושים הנביאים בדברי ומפורש בתורה שמצינו וכמולזה
 ביאת קודם להיות מוכרחים ענינים איזה קדשם ברוחשצפו
 ב"ה הבורא משפם לפי רק תבא הגאולה וכיהמשיח

 מה וזהו הנאולה, לקראת ומסוגל 'מוכשר יהי'וכשהעולם
 הכין ב"ה שהבורא אלא תפדה" במשפט "וציוןשנאמר
 יהי' קץ עת שעד כזה באופן הבריאה עניני מתהילהומידר



מה ;;:לגי:דור

 והיינו לגאולה, ויזכה הראוי' ההכנה העולם.לידי שיבאזקכהח
 להתנלנל העולם למצב שאפשר והאופנים הסבות כל פי על"כי
 וגודל הבחירה כה מדת לפי האדם, בני בחירת ידיעל

 שישתלשלו האופנים כל פי שעל מוכרח להם. שנתן.החופשה
 מצב לידי קץ עת והיא ידועה לעת יגיעו העולםומאורעות
 לגאולה.וכראוי
 סוף עד להגיע לאדם אפשר אי כי לדעת עלינו זהוגם
 ענין תכלית כי הגאולה, תבא ואיך מתי לדעת זההישבון
 שקדמה הקב"ה של במחשבתו תלוי המשיח וביאת,הגאולה
 איך האמצעים לדעת אדם לבני אפשר אי ולכן'לבריאה
 שונים בזמנים הרבה תעו ובזה הגאולה, את ולהביאלקרב
 שהוא, מה לפי דור בכל הגאולה את להביא עצותימהפשו

 שמות ידי על רוחניות, מגולות ידי על הקודמים בדורותאם
 סבות ידי על האחרונים בדורות אם וכדומה,אקדושים
 הגאולה כי שתצליח אפשר ואי הצליח לא זה וכל.שבעיות
 לדעת אפשר ואי אדם בני תחבולות ירי על להביא אפשראי

 הדעת, בהיסח ונבא ולכן הגאולה, עניו הוא ונעלם נעלהאותן,
 לגאולה, הראוי הוא מצב איזה נכון אל אדם בני ידעו לאבי
 עד היינו הגאולה, מן שיתיאשו עד דאמרינן מהוזהו

 ותחבולות, אמצעים ידי על הגאולה את מלהביא.שיתיאשו
 ואם ותחבולות עצות ידי על מציאה למצא אפשר שאינשם
 ידי שעל עלול מציאה אחרי ולחפש להשתדל אדםיאבה
 ומוכנת קרובה אמנם שהיהה המציאה מן יתרחקורפושו
 ממקום יתרחק זה ידי ועל שאיננה במקום יחפש כילפניו

 להביא אמצעים אחרי ונחפש נשתדל אם כן כמוהמציאה,
 שנתרחק עלול ועוד יועילו לא האמצעים הנה הגאולה.את
 אנו מובננו לפי הגאולה אחרי בחפשנו הנה כי הגאולה,יון

 הגאולה מדרך אנחנו מתרחקים הרי הגאולהבמהות
 המיועדת הגאולה זאת אין נמצא אולי אשר ואתהאמתית
 פעמים כבר שראינו וכמו לרחוקה. סבה עצמה וזהינו,



 דעתשעורי.סו

 אונ.הגאולה שונימילאניא: בירחים שחפצו זה ימי שעל'הרבה
 הואים שאצו וכפו "הנכונה; 'והאמונה האמת מירךנתרחקו

 עצמי בכח "גאולה את להביא; שהפצו זה ידי שעל בדורנוגם
 לכמה וגדמו והאמיני .התורה;- מדרך דורנו בנינתרחקו'
 הגאולה מן נתרחקו זה ידי ועל הדור ולשפלותפורעניות

 ירחם. ה' מעלותכמה
 הגדולה, מן שיתיאשו עד בא דוד בן אין דאמרינןוזהו
 השתדלורנ ידי על . ויחפשה 'מלבקשהי שיתיאשו עדהיונו
 הוה דכי וירא מא' מביא זה ועל תצלח' לא זאת כיעצמנו,
 אלא שמדברימ;אדותה נאמרל לאל בה; לרבנן:.דמיעסקומשכח'

 1__ הגאולה. אתי לקרב איף ,עסוקיםזממעסקי'.שהיו
 אם אף

 להג אפר ב-. לרבנז כיאות הם: וקדושימק נעליםהאמצעים
 ההשולית ייצא אין' כי: תרחקוהו אל מינייכהו. בעינא;בממותא;
 תלכו באשר ממנה, מתרחקים)- הנכם עצמה ובזה.יגאלה
 ודאי זה' אמנם האמיתית, הגאולה לדרך מנגד אחרתבדרך

 ולהתחזק ה' בתורת להחזיק הכללים באמצעים לאחוזכי'דרוש
 ולהאמין לדעת. 'ה( לישועת ולצפות לגאולה לחכותבאמונתו

 שקוינו 'ה' וזה ;תקותנו ואליו ניחל. לו מבטחנו בה( רקכי
 . . ;. '. ונשםחה;.בישוערצו.ן ננילהלו
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