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שעורי דעת

*ת' ,אז אף אם גזר דינו כשהוא לעצמו הוא להובה ח"ו
מפנישעוונותיומרובין על זכויותיו ,מ"מ מפני זכות הרבים,
שהיא תלוי'-בו,קורעיןלו גזרדינו הוא.והיא מליצה נפלאה
על פעולת האדם להגדיל ולקדש שם שמים ולאו דוקא על
הגדתו אמן ישר"ם בכל כחו .אולם אין אנו צריכים לרחק
רששע:ל רד 14ו_1ם_שנפ 1של "דירים .דבאמה .הש בהא תליא,
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שעור י"א
אמור מעט ועשה הרבה*

נשאלה שאלה ,בענין מה שמצינו" :שמאי אומר עשה
תורתך קבע ,אמור מעם ועשה הרבה" (אבות פ"א) ופירעו
רש"י ז"ל אמור מעט ועשה הרבה ,לעשות צדקה מעט.
ועשה הרבה שכן דרך הצדיקים ,שכן מצינו אצל אברהם
שאמר ואקחה פת לחם וגו' וכתיב ויקח בן בקר רך ומוב
וכתיב מהרי שלוש סאים קמה וגו' ע"כ .אם ענין זה של
אמירה מעט הוא דוקא בענינים חומריים והנהגה בין אדם
להבירו והטעם שאין זה מדרך הנמוס להבמיח מראש
בהרחבת דברים עלענינים כאלו ,או שלמוד זה שייך ג"כ
בענינים כלליים ורוחניים ואף ביחס האדם לעצמו צריה
הוא להתנהג במדהזו של אמירה מעמ.
מה שדברנו כבר בענין זה שנמצא בגמ' ב"ם'
נזכרתי
פ"ז" .כתיב ואקחה פת לחם ,וכתיב :ואל הבקר רץ אברהם,
אלעזר ,מכאן שצדיקים אומרים מעמ ועושים.
אמר ר'
הרבה ,רשעים אומרים הרבה ואפילו מעמ אינם עושים,
מעפרון ,מעיקרא כתיב" :ארץ ארבע מאות שקל'
מנלן- 1
אברהם אל עפרון וישקול'
:
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אברהם לעפרון את הכסף ,אשר דבר באזני בני חת ארבע
מאות שקל כסף עובר לסוחר"  -דלא שקל מיני' אלא
קנמרי דאיכא דוכתא דקרי לי' לתיקלא קנטירא" ובארנר
כי הצדיק שבא בהתנגשות תמידית עם החיים היום יומיים
וזקוק להתאמצות כבירהכדי להתגבר על כל אלו המפריעים,
המתהוים בדרכו לעשות רצון קונו,יודע ומכיר הוא משדם

.

נרשעע-י הרב דב יהווה vneנ"י ,והרב יואל דב זקס הי"ד.

אמור.מעט ועשה הרבה
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את ,כל הקושי במלחמה כבדה זו ובהכונו לעשות ולפעול
אוזה דבה טוב _,הוא מפחד מפני אלו המניעות' הנמצאותו
וקיש בכחן להפריע ולבטל רצונו הטוב ,מפני.שמעריך.הוא
היטב את ,מדת כחותיו ומרגיש אלנכוןעד כמה'אגיע.תוקף

רצונו; לטוב ולכן חושש הוא שמא עדיין אין בו כ"כ עז
ועצמה להתגבר,ולהתרומם על כל המעצורים והמפריעים
העלולים להפגש בדרכו ולהפריעו ולעכבו מלגשם את הפצו
הטוב :במדה השלמה .ומאחר ושהצדיק אינו מזלזל בדבורו,
בידעו ערכה הרב של אמירה ,הוא זהיר לומר "מעט" פן
לא יתאים מיום מעשיו למחשבותיו תחלה ומה :שלבסוף
הוא "עושה הרבה" הוא מפני שלמרות הכרת עצמו ,טרם
התחיל במעשה .הטוב,עדייןאינו יכול להבחין בכל כחותיו
האצורים בתוכה פנימה ,חפונים .בעמקי נפשו וסתומים
מידיעתו ורק כשמתחיל להוציאיפוע
ל את מחשבתו הטובה,

אז רגש זה מתפתח ,מתגדל ומתרחב בלבו ורגש זה מעורר
את הכחות הנרדמים באדם ומעניק לו כחות חדשים לנצח
את כל המפריעים שבאמת אינם אלא בו בעצמו ולא מחוצה
לג ולהיפך ,חרשעימ ,אלו ההולכים אחר יצר לבם ,אומרים
הרבה ואפילו מעט אינם עושים,כי מהעדר הרצון והחפץ
להלחם ולהתגבר על יצרם ,אינם מכירים את כל אלו
המפריעים ,שיכולים להתקל בהם בדרכם ואינם באים
בחשבון עמהם,וביחדעם זה אינם נותנים את הערךוהשיווי
הדרוש לאמירה ודבור ,ולפיכךאינם דואגים שמא לא ימלאו
אחרי דבורם ואומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושיה .כי
נם ,לפעולה סובה קטנה צריכים התאמצות מרובה ,והרשע
שאינו מלומד להתגבר על יצרו ,אי אפשר לו לקיים או2
דבורו לטוב אף במעט.
ועל פי מה שנתבאר בזה יובן לנו באר היטב מת
ששמעתי בשם גדול אחד בהא דאיתא (סוכה נ"ב ע"ב)
"דרשר'יהודהלעתיד לבא מביאו הקב"הליצר הרע ושוחטו
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ם הבפנן -הרשעים;" צדיקים'ךנדמה להם:
נפניהצדיקי
גבוה וישע:ם,:ננמה להם כחוט השערה הללו בוכים והללו
בועים ,צדןקים'בזכין .ואמרין היאך יכולנו לכבוש הה גבוה
קזה .וךשעימןבוכין ואומרים(היאך לא יכולנו ולכבוש. :את
חוט(:הקערה.הזה; ואף 'הקב"ה תמהיעמהם ,שנאמר" .:כה
אמר ה)-יב-אות ,ופלא
שארית'העם נימים ההם;
י
נ
י
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ב
נם בעינן יפלא" ,והןינו כי הרשעים שהלכו תמיד אחר
שרירות לבם ולא .התאמצו להתגבר יצרם ,אינם רואים
בחיי צדיק שום קושי,כיון שלא הגיעו לעולם לכלל מעשה;
ולפיכה נדמה להםכי לו חפצו-היויכולים גם הם לעשות
כמעשה'הצדיקים ,ובהכירם אח"כ את דרף :האמת יבכו
לכבוש את חוט השערה (הזה".,כי באמת
"היאה לא
י
נ
ל
ו
כ
י
לבא
גם לעתיד
כשיכירו וידעו כל יושבי תבל את האמת,
בכל זאת לא יוכלו הרשעים להרגיש את נפש הצדיק ואת
כל ,אשר עברעליו במלחמתחייו ולאיבינו את הקושי ואת
התאמצות הכהות .שהיו דרושים לצדיק להתגבר על יצרו
וללכת בדרך הפובה,,ובראותם עד כמה דרך החיים קרובה
לדרכם דרף,המות ,א"כ-דרכו.בה:.,שבאמת כפתע הוא
ביז האמונה :ובין(.המרי;:יבכו)במה
 tאיד~ (לאW.ילולנDה
לכבוש אוץ חוט,השעהה (הזה; לא בז הצדיקים ,בהביסם ע4
עברם ובראותם את מלחמת חייהם ,את כל ההרפתקאות
רעדו עלייוץ,בשביל כל דבר מוב ופהור בכד להגיע אל'
ית ,איך היון
מפרתם ,הנשגבה ,הרי (הם באים לידו התפעלו
יכולים בכחותיהם הם (להחזיק,מעמד נגד הר גבוה כזה;כי
תלוי .תמיד בחוס השערה',
אף שהתקברות המוב על הרע
קכ"ז :על ,גל .צעד השעל פוגש הצדיק את היצר'
המתגבר עליו תמיד כטאמרם ז"ל" :יצרו של' אימן
מתנבה.;.עליג "בכל יום" ( .ברכות) 'ולכן ביודעו:את
המלחמה; סבלתי פוסקת .שהיתה לו בחייג ,הוא 'מרגיש':
כן הה יבוה!,נצטבה וקם מכל ההפגנות .ההדירות של.יצרי"
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זוווע.,ואם .בשעת מעשה עזרו ה' תמיך להתגבר על.יצרו;:
בכל זאת בהביאו על-עברו הוא עומף ותמה.איך הי' יכול!
יכבוש הר גבוה כזה ,עד שמרוב ההתפעלות הם באיםלידי
ומכי',כי בעמדם כעת להסתכל על היצר הלע הגדול שארב
תמיד לנפשם ,ודחו אותו ,ובראותם את הסכנה הגדולה
כנהיתה מרחפת תמיד עליהם ויצאו בשלום ממנה ,רגש של
פחד ושמחה מתעורר בהם ,ובאים הם לידי בכי' ,כי כן
;מבע האדם ,שבספרו ע"ד הצרות והיסורים שסבל מכבר -
אף שעכשיו מאושר הוא ,מרגיש הוא את יסורי הנפש

שעברועליווזה מביאולידי בכיף
ובדבר שאלתכם  -בהא דמצינו ,באבות דר"נ פי"ג
"מלמד שהצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה וכו' אף

כמקב"ה אומר מעש ועושה הרבה ,שנאמר" :ויאמר ה' אל
אברםידוע תדע כי גריהי' זרער וגו' ונם את הגוי אשר
יעבודו דן אנכי וגו'  -לא א"ל אלא בדלי"ת ונו"ן ,אבל
באחרונה כשפרע הקב"ה משונאיהם של ישראל לא פרע
אלא בשבעים ושתים שנאמר :או הנסה אלקים לבא לקחת
י במסות באותות ומופתים וגו' הא למדת
'לוגוי מקרבגו
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אותיות" -
איך אנו יכולים ליחם ענין זה של "אמירה מעת" "ועשה
מרבה" לאלקים ,הצופה ורואה ויודע סוף דבר מתהלה?
הנה לפי מה שדברנו בכמה משעורינו יובן לנו הדבר,
בי הנהגת הקב"ה בעולמו ממודרת בחוקים קבועים וע"פ
התעוררות מדות ידועות שהן שמותיו של הקב"ה ,והכל
ננבל ונסדר ע"פ שעור קומה ,כדוגמא :מה שאנו רואים
בדמות צדיק מושל ביראת אלקים המתרמה לקונו ,ולכן נוכל

להמשיל מעלול לעלה ,כי גם למעלה נמצאת מדת הנהגה
זו ,שמתחלה אין תגבורת החסד והשפעת המום מוכנת
במדהכזו כמו שהיא יוצאת אח"כ במעשה,כי אם בהתעורר
פטדת חובו וחסדו עלבריותיו,הרי השפעהזו הולכת וגדלה

לכד
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הולכות ומתרחבת במדה יותר מרובה ,מאשר בשעוט
ההבמחה ,וכאשר ההבפחה הנמטרת לנביא אינה נתנת אל24
עלפי מה שנמצא באותה שעה ,על כן ההבמחה נאמרת רת
"מעם" וההשפעה במעשה מרובה יותר.
ועוד כי באמת ההבטחה נאמרת תמיד רק לפי מדו
י מעשה בני אדם ומצבם,
שעומדת ההשפעה לחול על פ
שהם הם המניעים את ההשפעה האלקית מלמסה למעליז
בכדי שתחול עליהם ההשפעה מלמעלה לסמה ,ולכן תמיד
עלולה ההבמחה להשתנות על פי שנוי מעשיהם של בני
אדם וכמה שמצינו נבי יעקב שחשש פן לא תקום בר
ההבטחה שהבמיחו הקב"ה "ושמרתיך בכל אשר תלך".
משום שמא יגרום החמא.
ומדה סובה מרובה ממדת פורענות ,לכן ודאי כל מו4
שמימיב האדם את דרכו ומתקרב אל ה' ,הרי השפעתו ית'
מתגברת ומתגדלת עליו ומכיון שגבר חסד ה' עליו הרי
נתעלה ונתקדש יותר וגברה מדת מובו וחמדוית' יהד את
תגבורת כחותיו של האדם לעשות רצון קונו ובשביל כה
נמצא תמיד ג"כ ענין זה בהבמחתו של הקב"ה שאע"פ
שמתחילה נאמר אך מעט בכ"ז אח"כ נבר עלינו תמדר
ומרבה הוא לעשותעמנו אך טוב וחסד.

ואת  atylJsחכמה
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ואת צנועים חכמה*
על השאלה כיצד רצוי ביותר דרך העבודה אם להזהר
בזהירות יתרה שכל פעולותיכם תעשינה בצינעה או שאין
ישום לב לזה ואין לחשוש כ"כ אם בעבודתכם יהי' ניכר
!נרגשמי הם העוסקים ומאין היא מוצאה?
התשובה לזה:
ואתצנועיםויכטה (משליי"א)היינו רק אלו שמעשיהם
בצינעה יכולים לרכוש חכמה והמעם לזה הוא,כי כלל גדול
!ברור להיודע בכחות נפש האדם,כי כל אדם אינו משוחרר
.מהתחשבות עם סביבתו ,כי אי אפשר לו לאדם בעשורם
.איזו פעולה בפני אחרים ,שלא יתפוס מקום במחשבתו
מהרהור כיצד מתיחסים לזה אנשי סביבתו .ודבר זה יגרום
"פסד לחכמה משתי בחינות :ראשית ,מכיון שמחשבתו
אינה נתונה רק לענין גופו ומרודה  03בענינים אחרים,
י4ונעת היא אותו במדה ידועה מלהתעמק ומלחדור לתוך
תוכה של החכמה .והשנית ,כשנמצאים בסביבתו אנשים
אחרים מתעורר אצלו הרצון למצוא חן ולהתכבד בעיניהם
א"כ עלול שימעה במשפטו ולא תצא הפעולה בטהרתה כפי
מדרוש ,ועד היכןיש בכחה של מחשבה כזאת להזיק רואים
אנו ממח שמובא בפרי מגדיםליו"ד בכללי ההוראה שהמורה
כלמעיין בהוראה צריך להזהר שלא ימצאו אצלו אנשים בלתי
ידועים לו מפנישימרידו מחשבתו מלכוון לאמיתה של הלכה
וזהו כמו שדברנו שע"י מרדת המחשבה יחמר לו העיון
וההתעמקות הדרושה לברר את הדין לאמתו וגם עלול
,
.

* גומר י*ב כסלו

תרפ"ט ונרשם ע"י הרבהיים פותן הי"ו.
.
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הוא מפני רצונו להתכבד ,לטעות ע"י שימהר לפסוק הדין
קודם העיון הנכון ומובן הוא שמחשבה ממרדת כזו מונערנ
הרבה לרכישת החכמה .והנה יש לדעת שלא רק לרכישתו
החכמה יפה הצניעות אלא כל פעולה:שובה שהאדם עושה
אם נעשית בצינעה ,תצא יותר נקי' ,יותר זכה ,מבלי
,שיתערבו בה הכהות הפחותים של האדם ויבאו גם הם

להשתתף בפעולה ויקחו
שתוכלו להצניע מעשיכם יותר
ובעבודתכם עד
"
מ
כ
שלא יורגש שאתם הנכם היוצרים ומחוללים ודאי כדאי הוא
וחשוב מאד  03מטעם אחר - ,מפני שאז תוכל עבודתכנו
תהיותיוער מרובת :ההשפעה ,כי"למרות זה שהרגזתי לעיל
עד כמה האדם מושפע 'מאחרים ,ובכל פעולותיו מתחשב
עם דעת האחרים'בכל ואתרואיםאנוכי נמצא בו גם ההיפוך
מזה[ ,שקשה לו להסכים על פעולה סובה של חברו ולקבלות
ברצון טוב ולהמשך אהרי' וכפי שבארנו למקום אחר מת
שאמרו חז"ל" :גדול העונה אמן יותר מהמברך" שלכאורה
אינו מובן איזו מעלה וגדלות נמצאת בענית אמן שתהולל
כי -הלא" ה,,אמן" אינו אלא
יותר מברכת המברך עצמי
 03הם 'חלקם.
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הסכמה לברכת המברך ובמה'גדל ערכה ',זבארנו 'שחז"ל
גילו..לנו בזה -אחד מכתות הנפש'.של האדמו יש-לך אדם

שהגיע כבר לדרגה נעלה ועושה פעולות מובות ,בכ"ז כשאדם
אחר שיעשהאיזו פעולה טובה לא יעריך אותה במדה הראוי'
ולא בנקל'יוהלמ אצלו להכיר חשיבות הדבר ולהמשך אחרי
זה ,ומעלה נעלה היא באדם להעריך-כראוי ולהסכים על דבר
טוב שנוצרע"י אחרים :ולזה אמרו חז"ל גדול העונה אמן
יותר מהמכרך ,בענית ה,,אמן" כלומר 1בהסכמתו על פעולת
מובה של חברו נראית מעלה מיוחדה שעינה נמצאת אצל
המכרך ,זאת אומרותי אצל העושה .בעצמו פעולה טובה .ואל
לנו לאמור,כי מה שאמרנו הוא רקרעיון לבד ,אבל פשטותן
לא 14א2
המאמר מכוון על החשיבורנ' של'ענית .נאמן"

נ__

ואתצנועים חכמה

כי.נם המאמר בפשטותו מתבאר על דרך זה,כי הנה יש
ושהאדם .בעצמואינו מרגיש סבתאי הסכמתו לפעולתו של

חברו ,אך הכחות הצפונים בו פועלים בכל דברוענין ,וכל
כח שנטצא באדם מתבטא ומתלבש בכל פעולותיוועניניו
חכיזעירים ובכל תנועה שלו מבוע חותם תכונתו וכאןהגידו
חברו יש לה
י הזהירותבענית אמן אחר
לנו חז"ל:כ
"
ב
ר
ב
יחס ישר לאותה סגולת הנפש ,שהאדם רוכש להסכים עם
מעשה טוב של חברו,ואי הזהירותבענית אמן אחר ברכת
חברו הוא מפני אי-הערכה כראוי על פעולת חברו ולכן
העמידו חז"ל את העונה "אמן" במדרגה יותר נבוהה
מהמברך ,מפני שדרושה לזה מעלה מיוחדת וכמו שאנו
רואים למעשה כי לברך את הברכה יותר נקל מלענות
אמן אחר ברכת חברו ובאמת המקור לזה הוא מאותו
הכח הממון בנפש האדם שקשה לו להסכים עם פעולת
חברו שמפני זה אפילו אותם האנשים שעושים דברים
טובים ומועילים אך בכל זאת חמר להם אותו הכח להעריך
כראוי פעולותיו של הברו ולמדד אותן במדת האמת ולהכיר
את הטוב הצפון בהן.
ודבר זה שמכל הגה ורחש שיוצא מהאדם משתקפת
לעינינו פנימיותו של האדם ,מצב נפשו ומדת כחותיו ,אנו'
למדים  03מדברי רבותינו :אמרו (.שבת קי"ש) "כל העינה
אמן יהא שמי' רבא מברך בכל כהו קורעין לו גזר דינו",
ולפי פשוטו יקשה להביןאיזה מעלה מתוספת באדםבעליים
אמן יהש"ר לקרע גזר דינו דאף לפי' רש"י :בכל כחו -
בכל כונתו ,הלא גם ענית אמן יהש"ר בכונה אינה דורשת
מהאדם התאמצות יתרה כ"כ ,שיזכה לשכר כזהומאיזו מדת
משפט הוא לקרע גזר דינו בשביל אמירה זו? ולכן נראה
לבאר כונת חז"ל"בזה :דהא הוכנה של ההש"ר מברך ,הוא
שיתוסף ויתרבה כבוד-שמו הגדול בכל העולמות וכמו שכבר
אח"כ בספה נפש החיים) שלואן
בארנוענין ברוך( ,ומצאתי

קבה

 .שעורי דעת
.

ענין'*תוספת ורבון נגזר משם,,:בריכה" והכונה של אטירה
'

זו" :יהא שמי'",.-טמו' קלנהקפ"ה שם הוי'י,,.מברך"
מתוסף ומתרבה" :,לעלם" ... -כמ"ש בספרים הק'ל ושהוא
בערלם העשי),; ,ולעלמי עלמיא"-בעולם'הבריאה והיצירה;'
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ואם נמצא האדם במדרגה,כזו שכל חלל נשמתו .נתמלא 'רק
משאיפהזו ש-תקדש שם שמים בעולם ,כל מאוי) נפשו.הוא.

וק להגדיל כבוד שמיק ,קורעין לו 3זר דינו,אין מתחשבים
עמולפימעשיוהפראיים:אלא החשבון עמו הואלפי תפקידו
בעולם בהשפעתו וקדוש"שם-שמים ,שזהו תכלית הכל.וגם
אםלפי מעשיו הפרסיים במצב נפשו הוא;,נגזרעליו להענש
אבל כשבא בחשבון מה שפועל ומשפ-ע בעולם ,לקדושת שם
שמים אז מדת .משפמו שונה ואחרת היא וקורעיןןגזרדינו
וגםענין זה מתבאר .בפשטות,כי זההעונה "אמן יהאשמיי.
רבא מברך" בכל כחו,כלומרהוית נשמתוורגשותיו מתמלאים
בשאיפה והשתוקקות זו ומנפשו תבא התפלה "יהא שמי,

ר"מ"  -הוכחה גמורה ה-א שמצב נפשו הוא רק לדרוש
ולבקש קדושת שם שמים ,כי בלעדי זה אי אפשר שתצא
ממנו הקריאה בכל כחו.
ובדרך זה נראה לבאר ףה שאמרו חז"ל (ברכות מ"ז)
יכלהעינה יאמןיתומהץיקי)וניו,,יתומים" ומקומים הדברים
למהיענש בעונש מ-תה על זהוכיאיזה חפאיש באן ,הלא
כונתו היא לענות אמן .על ברכה ואף שאינויודע על איזה
ברכה הוא עונה.,בכ"זעניתו אמן הלא הסכמההיאעל ברכת
ל . ',
ה' ולמהיענשש נפלאים הדברים!
והנה גם כאןגילולנו חז"ל כהטמיר בנפוט האדםוכונתם
בזה לציין זה האיש .אשר..חסר לו דעת,מקורית,להבחין
בכל דבר את טיבהיאלא(נמשף,הוא תמיד אחרי דעת אחרים
ועונה אמן אחריהם מבליל שהוא יבחן אם טוב הוא או'יע,
א אם לא -ץנ
מבללשיעביר;דרך כור.ולכלו להכיר.אם.נכון הו
זהיהאיש.אונו אדוןעל עצמו ותלוי.הוא.בדעת אחרים ,אדם

קבם

ואתצנועים חכמה

כזה אי אפשר שבניו יהיו סרים למשמעתו וילכו בדרך
הנכונה מתחנכים הם מאליהם שלא כחפצו ורצונו ונחשבים
כאלו זרים הם לו ואינם בניו  -יתומים! אמנם גם כאן
פשטות הדברים כפי שבארנו,כי מדת דעתו של האדם אם
ותקיפה היא אם לאו מתגלה לנו גם ימהנהגה קלה זו של
האדם ,בענית אמן יתומה,כימי שאינולקוי בתקיפות
~
ח
ע
ד
וזכות שכלו,אי אפשר שיעשהאיזו תנועה מבלי שידע אם
צריך הוא לכך ,לאיענה אמן טרם שיכיר מהי הברכה ,כדי
לדעת על מה הוא מביע רצונו ונותן הסכמתו._,והכלל .הוא
מה שדברנו,כי בכל דבר קמן משתקפת ומצמירתלנו צורתו

הפנימית של האדם מצב נפשו ונשמתו.
ומכיון שאנו רואים שכך מדת כח האדם שקשה לו
להסכים עם פעולת רעתו ולקבלה ברצון,עלכןאין טוב אלא
שמעשה אדם יהיה בהצנע ואך אז תרבה ההשפעה  -ואת
-צנועים חכמה!

-

-

קל

שעורי ועת

שעור י"ג

בערבוב הרע בהטוב ועבודת ההפרדה**
"ואהבת את ה ,אלקיך בכל לבבך*,
וגו' בכל לבבך בשנייצריך ביצר הטוב
וביצר הרע.
(ברכות נ"דז

ז(ץה3דהבוזרה ,כבד לא התראיתי עמכם ואם אמנם כי

קשה

היום ,אבל הדבר נחוץ לעורר תמיד בנוגע
עלי
.
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הגדתי
כי
כ
מה שהאדם תופס מקום יותר גדול(,ויותר רחביש לו מקום
גם למעותיותר תחת אשר בהיותו בחוג צר מאדאין מקום
כ"כ למעות ,ובכל זאתכמובןאיןכדאי לאדםלבלי להתפתח
וכן לבלי להלוך בגדולות,ויהי' נשאר קמן ושפל ערך בדי
שלא יתעה; ואדרבה על האדם לפתח עצמו ,את ה,,אני"
שלו .כל אחדלפי ערכו.ואין לשער גודל האדם ,גם היותר
קמן באיכותו וכשרונותיו ,אם רק יגלול כל הנמצא באדם -
הספר הגדול הזה .ולא ימצא נחת להיות יושב בחבוק ידים
ובהשך ,פן ח"ו ימעה במה .אבל ביהד עם זה עליו להיותו
זהיר וזריז ,לבלי להיות תועה מדרך השכל והאמת .אמנם
כן ,מאז אחרי החמא של עץ הדעת נתערב המוב ברע ,וטה
מאד גדול ערבוב הכחות ,ואין הדעת עומדת בפני עצמה.
וכל דבר חוב ,ואפילו היותר פוב תיכף יתערב בזה גם הרע
ויוכל לגרום מגרעת וחסרון; אם גם יהעורר האדם להיורנ
שוקד על התורה יומם ולילה  -גם מזהיש לפחדכי עי"ז
תתעורר בו מדת הגאוה והכעס תולדתה וכדומה .והוא
באשר תיכף כשיתעורר האדם ,אף אם תחלידו היא רק
* נאמר לפני חברי הועד בקיץ תרע"ד ונעתק מכי"ק של אדמו"ר.

ערבוב הרע בהטות ועבודת ההפרדה

קלא

לעשות רצון קונו ,הנה מיד יתעוררו כל הכחות הנמצאים
בו וידרשו גם הם תפקידם להשתמש בזה להנאתם ולתאותם,
הם .וכל הכהות והתשוקות אפילו היותר נפסדים יתעוררו'
בו ברב עזם להוציא מזה איזה דבר לתועלתם .ותמיד כל
האדם יחד מצמרך בכל פעולה,כיאין הדעת נפרדת מאז;
וזה גורם שתי רעות ,האחת :שהרצון המום מתערב ונעשה,
מהול במים הרבה ויאבד מעמו; וממש כמו שיתערב מעה
"ן מוג וחזק במים .הרבה ,ומה גם במים סרוחים  --יאבד
מעמקכן גםברוחניות :אם גםאינהנראית הה41זנתז שחלה
ולא נרגרוז במעם ,אבל כן הוא' ,מלא יעמוד מעמו בה ---
ועוד יטניוז :והוא מה מרע עוד מזה ,כי ע"י ,טטזעוררו
הכחות למצא בו התועלת לתשוקתם הם ,ימצא אח"כ
כי טוב לפניו לעזוב דרך זה באשר לתועלתם הם יותר
הנאתם בפעולות אחרות ,שהם היפך המוב .ועל כן.
קרובה
על האדם לראות -וזהועיקר העבודה  -לעשות ההפרדת
הגדולה הזאתכפי האפשר וכולי האי ואולי .אולם ,אם לא
ישתדל האדם להיות נזהר ,הנה עלול הוא ליפול בפח היצר
גם בהיותו מתחיל לצעוד בדרך היותר מובוהיותר קדוש-.
אנכי כבר ראיתי בימי ח" ,איש אחד שהפליא את כל
היראים בדמיונו העז ורצונו לעשות למען התורה וקדושת,

שמו יתברך .האיש הי' איש

קמן,

משולל כשרון ועני

מדוכא ,ולעני אין כל כ אם לבו המוב ומרץ עצות
ימראשיתו הרבה מאד עד אשר.
וממירות נפש .ובזה פעל
כמעם נתחוללה תקופה חדשה בעולם התורה עלידו ,ח41פ
אח"כ שנעשה בעל כה גדול ,ונסמר תחתידו הון רב ע"י
התקרבותו לעשיר וצדיק שכל אשר לו נתן לידו כמעם
והפקידו על .אוצרותיו  -רק אז נפסקה התנועה לתורה,
וכמעט לא פעל מאומה או מעט מאד לתורה ולעבודת ה'.,
כי אם נאחז במצך מסחרים שונים ,ולא עוד אלא שהפצו
היי להפיק תועלות גדולה לעצמו ,אףבי גם בזה הי' שמז

דל5ייך

"שלירי

קלב

'

אבל,נפלדםה.רבה מאד ממדרגלתטוו,ב;:תחת אשרלפי
לשם שמים ,שהא

הנה נכח זה
מרגיל עצמו
הטבע ,בשעה
מתפתח יותר אצלו; והדבר מתבאר בזה שדברנו.
זהו מה שאמרו חז"ל ברכות י"ז ר' אלכפנדר בתר
דמצלי אמר הכי :רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שרצוננו
לעשות רצונך ומ 4מעכב  -1שאור שבעיסה וכוך ומה שבח
בוא זה שאין היצר הרע מניחו לעשות .אבל באמתננאמנם
יש אנשים כאלה שלחסר להם הרצון לגמרי לעשות מה
בשביל מלכות שמים וקדושת שמו ית' .וגם בהיותם לומדי
ונורה בישיבה,וכידוע מעתהלפי מצב ,הדור וכו' וכו' כמעט
אין לנו שיור רק 'התורה הזידות היינו ~ '1-מקומות התורה
האחלים; ולא זולתם,ןוהם כל תקותינו,בעתיד; ובכ"ז נראה
בי ישנם גם מיושבים בצלה שאינם דואגים כלל לאובתה
ועוד יפעלו לרעתה בכל האפשר .אבל זוהי ג"כ מדרגה
גדולה שהרצון מתעורר לעשות רצון השי"ת ,ורק ערבוב
כחות הרע שבמבע האדם מחליש הרצון ,וכאמור ,אבל על
ונאדם להתחזק מאד להפריד המוב מהרע וכמ"ש אבל כמה
שיעמול האדם א"א להפריד לגמרי את המזב מהרע .ועוד
יאולי העובדה שמוצא בכל דבר מוב3 -ם
יותר אפשר להגיד,כ
הועלת והנאה לעצמו כמובן הנאה מותרת בעוה"ז תעולדהן
ותתן חיים יותר לפעולותיו .ולכן כינו אותו חז"ל לשאור
שבעיסה ,שאמנם נדרשת במדה מה ,אבל העיקר על האדם
למדוד את פעולותיו אם נעשות על מהרת הקדש הנדרשת
'

יעושה לשמה לגמרי.
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על מה ששנינו "כל העמלים עם הצבוריהיו עמלים עמהם

י

מלנמר זצוק"ל

לשם שמים" ,לא אמרו לעשות בכונה לשם שמים ,רק יהיו

עמלים לש"ש .ופירש באופן זה ,או קרוב לזה ,שיהי' בגדר
ישיש .ולפ"ד הוא שתהיינה הפעולות תמיד נמדדות במדה
זו ,שלא לנמות מדרכן ,ותהיינה הפעולות גדורות ,כאלו

ערבוב הרעיבהטוכ ועבודת ההפרדה

קלג

נעשות רק לשמים לבד ,ונרצות לפניו יתיש .סוף דבר על

האדם לעשות ולפעול בעוז ועצמה ,הנדרשת והנמצאת אצל
צעיריימים .ולא חוב אס יזדקן האדם קודם זמנו ופעולותיו
תהיינה בלי לחלוחית ורעננות ותאבדנה חן ערכןבעיניו.
וחוב לאדם להחזיק את הצעירות והרעננות  -לאחר
שישתלם .בדעה ,ויחד עם זה ישתדל לעשות את ההפרדת
כפי האפשרבין הטוב והרע .גםידע האדם שא"א להפרידו
לגמרי .ואולי גם טוב היא שידע מרחוק את הטבע הדורש
תפקידו והנאתו .ובלבד שכל פעולותיו תהיינה נמדדותעפ"י
הכונה התכליתית ,ותהיינה,מתאימות,אך לזה ,כמו שאין
' לעזר לנון
דבר זולתזה .וה'יהי

קלך

משויוער

שע1ר י"ר
פתחון פה*
מדרש רבה כי תשא (פ' מ"ג ס"ה) "וכן ויחל משה
אמר ר' יהושע בןלוי בשם רשבי"ח פתח של תשובה פתח
הקב"ה אנכי ה' אלקיךבסיני למשה ,בשעה שעשו ישראל
את העגל היה משה מפייס את האלקים ולא הי' שומע לו,
אמר לו אפשר שלא נעשה בהם מדת הדין על שבמלו את
"דבור ,אמר משה רבון העולמים כך אמרתבסיני אנכי ה'
י אמרת שמא להם אמרת,
צולקיך ,אלקיכם לא נאמר לאל

יו

יכו".

קשה להביןאיך ומהוענין זה הפתח שפתח לו הקב"ה
ובמה הוקל חפאם בזה שאמר להם הקב"ה בלשון "אלקיך",
זנאם באמת לא הבינו שגם להם נאמר הדבור של אנכי,
הלא מובן לכלהי' שנאמר כלפי כל קהל ישראל ואיזה פתח
יטל תשובה הי' להם ,ועוד אם באמתהי' להם בשביל כה
מקום למעות ,ואלו אמר להם הקב"ה "אלקיכם" לא היו
עושין את העגל ,א"כ מדוע לא אמר להם כן ,למען לא
יפעו ולא ישחיתו את נפשם בחפא העגל?
ונראה לבאר את הדבר על הדרך אשר בארנו מכבר את
ן דברי יעקב אבינו עם לבן שהתנה עמו ברחל בוקי
עני
"קמנה ,ומביא שם רש"י ז"ל פירוש הדברים ע"י המדרש
"ברחל (בתך) ולא בלאה ,בתך שלא תביא אחרת מן השוק
ושמה רחל ,הקפנה שלא תחליף שמותן זו בזו" .ותמוה
מאד הדבר ,מה זה ראה יעקב אבינו להתנות כל התנאים
האלה עם לבן האם יש מקום לפעות בכונתו של יעקב בלי
*

נאמר ח"י כסלו הרפ"ט ,ונרשם ע"י הרב זלמן בלוךהי"ד.

פתחון פה

קלה

כל התנאים האלה ,הלא הכל יודעים שעל רחל בתו נתכון
בדבריו ,ובעבורה עבדו שבע שנים ועלי' היי דעתו ,וא"ב
י לאהיייכול לבן לבאלידי מעות בזה ,ואם נאסר שהכיר
ירא
3בר בלבן שהוא רמאי ,וחשש שמא יתן לו אחרת א"כ
מהיועילו לו כל תנאיו! וכמעשה שהי' ,שאחרי כל התנאים
ימהו ,ואם חשב שאינו רמאי כ"כ הלא גם בלי התנאים
לא הי' יכול להחליף ברחל אחרת מן השוק או בלאה
כלהחליף את שמה ולאמר שעלי' היו הדברים ,אלא האמת
היא שיעקב בהכירו את כהות האדם ,ידע שמדות האדם
התחלקות לכמה מדרגותוכי נקל לו לאדם יותר לשקר ואף
שהוא יודע שהכל מבינים שהוא משקר ,בכ"ז יכול הוא
להעיזפניו נגד ב"ד כשיש לואיזה אופן ותחבולה שבדבריו
לא יהא ניכר שהוא משקר ,ואע"פ שאינו יכול להסעות
איש ,בכ"ז איזה פתחון פה יש לו נגד בע"ד ,אבל כשאין
לו גם פתחון פה אז אינו יכול להעיז פניו ואין לו הכח
לשקר ,ועל כן נזהר יעקב והתנה את כל התנאים האלו
למנוע מלבן את כל תרוצי הדברים ,שלאיהי' לו פתחון פהגם לעצמו ,שלא יוכל למעון שאינו משקר,ואולי הודות לכך
לא יוכל להעיז פניו נגדו ולא יהי' בכחו לומר דבר שקר
הידוע ומפורסם לכל ,אבל כח השקר של לבןהיייותר עמוק
ר מושחת ,עד שלא הועיל כל זה וסוף כל סוף רמהו.
ייות
והנה לא רק שקשה לו לאדם ואין בכחו להעיז כ"כ
במקום שאי אפשר לו לתרץ דבורו ,הלא באמת אינה דומה
שדת ההשחתה והעומק של שורש השקר אצל האדם בשעה
שיש לו איזה צד להסביר את דבריו גם לעצמו ולפתות את
עצמו שאינו משקר כל כך.
ואף לענין הרושם הנעשה בנפש האדםכידוע ג"כ אין
רומה הרושם שעושה השקר בשעה שהוא יוצא במלא סדת
החמא שנמצא בו ,שאז הרושם הנעשה על הנפש הוא יותר
עמוק ומביא יותר חסרון בנפשו של עושה העבירה ,מכפי

קלו

שעורי דעת

שהוא יוצא באופזי.שיש לו לאדם פתחון פה לרמות אח
ולתרץ דבורו שאין השקר כ"כ גלוי ובולט:
עצמיובזה נוכל להבין מה שמצינו אצל יעקב אבינו
שהפץ לקבל הברכות מיצחק אבינווהי' מוכרח לרמוכתשע"
את.
אביו ולהתיצב לפניו כאלו הוא עשיו בנו ,מפני שלא היתה
לו עצה אחרת בכדי לקבל את הברכות שהיי צריך לקבל,
בכ"ז כששאלו אביו מי אתה בני ענהו אנכי עשו בכורר
ומפרש רש"י ז"ל והוא מדברי המדרש "אנכי הוא המביא,
ועשיו הוא בכורך" שלא רצהילהוציא.דבר שקר מפיו ,אע"פ
שעיקר השקר הוא בזה שמרמה את.אביו ואביו הלא הבין
מדבריו שהואצנועשיו ,בכ"זמכיוןשהי' מוכרח לשקר,חפשו
אחר כל העצות שלא להוציא שקר מוהלם מפיו וראה לפרש'
הדברים בלשון שאפשריהי' לכל הפחות לתרץ לעצמו שאינו
שקר מוחלםוהיינו שלא רצה להגעיל את נפשו בדבר שקר
במלא מדתו וכל כמה שאפשר הי' להקל את חמא השקר

עשה זאת.

וכפי מה שדברנו יובנו לנו מעתה יותר דברי המדרשו
גלויהי' לפניו
שהתחלנובענין חפא העגל 'והוא,כי
ואעמגתל ,-אך גם זההי'
ית' שיעברובני ישראל הדבורויעשב
נלוי לפניו ית"ש שאם יעברו על הדבור אחרי שישמעו
בפירוש "אנכי ה' אלקיכם" ואז כבראי אפשריהי' לעבור
על מדתהדין ולהצילם,כילפי החוק שקבע ה' ית' במערכות
הבריאה ,נסדרו כלעניני' בגבוליםידועים וגם מדת הרחמים
נמצאת בבריאה במשפה ידוע וקבוע ,וידוע הי' לפניו ית'
י כשלאיהי' להם פתחון פה לומר שלא -לחם נאמר הדבור,
כ
שאז העבירה תהי' ביתר מרד ,אז לא יהי' כח במדוש
הרחמים לשכך את מדתהדין ,ולכז הצופה מראש
שלא
מדי
הקב"ה.
יבוא לידי זה ,וזהו ענין פתח תשובה שפתח לו
למשה שבכדי שינצלו ממדת הדין .ראה הקב"ה במחשבה
אצלבני ישראל את חמא העגל שלא
תחלה ,כדי

עי

להקפיי

פתחון פה

קלו

אמר "אנכי ה' אלקיכם" ואמר "אנכי ה' אלקיך" ,שתמצא
בעדם זכות ופתחון פה לומר שלא להם היי הדבור כ"א
למשה ובזהניתן כח למדת הרחמים להתגבר על מדת הדין
ושינצלו מכליון ,וכשהזכיר משה את הזכות הזאת נענה
ונאמר לו:
ס ל ח תי 2

ן

י

קלת

שעוריועת

שע1ר ט"ו

תחילתו של גדול*
י למה הדבר דומה ?
"אמר ר,ינא
לככר שה"תלויבאויר .טיפש אומר
מי יוכל להביאו ופקח אומר לא
אחד תלה אותו .מביא סולם או
קנה ומורידאותו .כך כלמי שהוא
טיפש אומראימתי אקרא כלהתורה.
ומי שהוא פקח מהו עושה ? שונה
סרק אחד בכליוםויום עד שמסיים
כל התורה כלה",,

(מ"ר דברים מ"ח)

"מה ה" תחלתו של ר ,עקיבא1
אמרו :בן ארבעים שנה הי' ולא
שנה כלום .פעם אחת ה" עומד על
פי הבאר ,אמר מי חקק אבן יו?
וכו' אמרו לו :עקיבא ,אי אתה
קורא "אבנים שחקו מים" .מיד הי'
ר' עקיבא דן ק"ו בעצמו :מה רך
מסל את הקשה ,דברי תורה שהם
קשים כברזל עאכו"כ שיחקקו את
לבי שהוא גשר ודם".
(אבות דרבי נתן פרק ששי)

בעת האחרונה הנני שבע רצון ועונג מהישיבה .נראית
בה ת"ל ברכה ,עולים ומצליחים בתורה ,רכשו וקנו ידיעות
בהבנה וסברא .גם ניכרת התעלות מרובה ביראת שמים
ובדעת אמת .כמובן ,בעת האחרת ,בשעה ששלו' ומשטר
בעולם ,אפשר שההצלחה היתה יותר גדולה ,והישיבה היתה
עומדת במצב יותר נעלה .אך לפי המצב שאנו חיים בו
עכשיו,אי אפשר לדרוש יותר.כי הרבה מפריעים ובטולים
נטצאים בישיבה הק' ואין מדר נכון במהלך הלימודים בעת
הנוכחית ,כמו חסרון המאור בסדר השני המפריע הרבה
י זה רחבות הדעת הנחוצה
ללמד בשקידה ,וגם חסרה עליד
כל כך ללמוד התורה .וכמו כן מעות מספר התלמידיםבבנין
הגדול של הישיבה מפריע הרבה לרוח החיים שצריך לשרור
בין התלמידים ,ועוד מפריעים רבים בשל תנאי החיים
הקשים ומצב העולם כעת ,שבהכרח כל זה יפעל וישאיר
' נאמר כ" 1שבט תרע"ה (בשעת המלחמה העולמית הראשונה) בישיבה
חש ונרשםע"י הרב א.מ .בלאך והרב א,אקייאגסקי.

תחילתו של גדול

קלט

ונושם על האדם .אולם בכלל לפי המצב נראה ב"ה הצלחת
וסרובה ואפשר לשבוע רצון.
אבל שמעתי כי נמצאים בין בני הישיבה כאלה
"טהתעוררה אצלם התמרמרות .באים עם עצמם בפרוניה
על שאינם נעשים נדולים בתורה ומתאוננים וקובלים על
אחרים שאינם עוזרים להם להגיע לידי זה - .אולי הלק
:.עבר כבר אותו הרוח ,אך באשר חשבתי לדברעל כך ,מוצא
חני לנכון למסור לפניכם מהשבתי והשקפתי בזה- .
באמת לא אדע מהי המדה של "גדלות" שיקראו ויכנו
יבשם "גדול בתורה" .אפשרכי גם במדה כזו ,לפי מדרגתם
"ם,ישלקראם"גדולי תורה",ביחס למצב הדור,וההתמרמרות

'למההיא באהל
כמובן,איןרוחי נוחה מזה,ולדעתי לא נכון הדבר .כאשר
לומדים ועוסקים בתורה ,בודאי עולים בה ,ומי שלומד יותר

עולה ביותר .והלימוד הוא העיקר .אי אפשר לבקוע את
"מח ולשים בו תורה :חכמה .רק כשהאדם לומד מתעלה
הוא עד שנעשה גדול .שאין לשער ולהעריך באמת כמה
*וכל האדם להשיג אף אם בעל כשרונות ממוצעים הוא ,רק
אם ילמד ויתחיל לגולל את עצמו  -הספר הגדול הזה -
ולפתח בקרבו את הכהות המרובים הנמצאים בו ,יתעלה
"רבה ובלבד שלא יהי' טפש  -מתבמא אני במבפא זה
מפני שכן נמצא במדרש (דברים פ' ח') "ראמות לאויל
והכמות בשער לא יפתה פיהו"  -רבנן אמרי :הפיפש הזה
ככנס לבית הכנמת ורואה אותם עוסקים בתורה והוא אומר
להם :היאך אדם לומד תורה תחילה 1אומרים לו :תחלה
,קורא במגילה ואחר כך בספר ואחר כך בנביאים ואחר כך
בכתובים .משהואגומר את המקרא שונה את התלמוד ואחר
נך בהלכות ואחר כך באגדות .כיון ששמע כך אמר בלבו
אימתיאני לומד כל זה  -וחוזר מן השער.הוי בשער לא
יפתח פיהו .אמר ר'ינאי למה הדבר דומה  -לככר שה"

י ועת
יעור

קם

תלויבאויר .טיפש אומרמייוכללהביאו ופקח אומר לא אחד
תלה אותו .מביא מולם או קנה ומורידאותו .כך כלמי שהוא
שהוא פקח מהו'
טיפש אומר אימתי אקרא כל התורה.ומי
עושה? שונה פרק אחד בכליוםויום עד שמסיים כל התורה

כולה"- .

המיפש ,בראותו תורה כל כך גדולה ורחבה ,אינו יכול

לצייר לעצמו איךיכולים ללמוד את כל התורה בדרך מבעי
ואומר אימתי אלמד כל זאת ,ולכן חוזר הוא מן השער .אבל
הפקחיודעומביןאיךלומדים את התורהובאיזה דרךמגיעים

עדי' ,הוא לומד ושונה פרק אחד בכל יום ,ובדרך זו ילמד
כל התורה כולה.יודע הוא שלא נפלאה היא ממנו,אין לבקש
דרכים גדולים ונפלאים ,ורק הלמוד הוא העיקר ,וככה יהפך
לגדול.
זוהי כשמות המדרש .אךבכדילהבין במה דומה הנמשל
למשל ,צריך להתבונןולעיין בזהיותר .הפקח אומר ולא אחד

הוא שתלה אותו  -כונת הפקח היא מאחר שרואה את
הככר תלוי ,מבין הוא שבודאייש מי שתלה אותו ,וכשם
שיכולים לתלותו כך יכולים להורידו .וכן הוא בנמשל:
הפקחיודעכי כל מה שנמצא בבריאהיש בכח האדם ,המכיל
בקרבו כלעניני הבריאה,להגיע עדיהם .וגם התורה הק' בכל
רחבה ,הקפה וגדלותה ,מכיון שנמצא בבריאה ,ודאי היא
מתאמת לכחות האדם .ובודאי יש לו לאדם היכולת להגיע
אל כלעניני'.ובידעו את כל זאת ,הואיודעכי באופן טבעי,
כשילמד את התורה ויעסוק בה תמיד וישנה אפילו רק פרק
אחד בכל יום,יסיים וידע את התורה כולה.
זוהי תחלתו של גדול במו שמצינו באבות דר' נתן פ'
ו')" :מה הי' תחלתו של ר' עקיבא? אמרו :בן ארבעים
שנה הי' ולא שנה כלום .פעם אחת הי' עומד עלפי הבאר,
אמרמי חקק אבן זו? וכו' אמרו לו :עקיבא,אי אתה קורא
"אבנים שחקו מים" .מיד הי' ר' עקיבא דן ק"ו בעצמו :מה

החילתו של גדול

קמ8

יך

פסל את הקשה דברי תורה שהם קשים כברזל עאכו"כ
ושיחקקו את לבי שהוא בשר ודם".

הוא אשר אמרנו :אין צריך לו לאדם להתמרמר כלל,
,יש רק ללמוד ,ואזיגדל בתורה .וכשהגיע האדם למדרגהיותר
גבוהה ,אז הצלחתו ועליתו בתורה היא יותר גדולה ואין

שיעור וערך לההעלות האדם אחרי שכבר רחש לו הכמת
התורה במדה גדולה.כי אז נבקעים לפניו מעינות החכמה
ימרג~שלהוא כאלו עומד ושואב חדושי תורה מאיריםוחיים
י ההארות ממעל ,הזורחות
ודשים ,מתענג ועולה על ~ד
שבאות לו באור התורה
~

(.

.

.

-

-

קמב

שעורי דעת

שעור ט"ו

כענבים במדבר*
אמר ר ,יודן :התאנה הזו ,בהחלש
אורים אותה אחת-אחת ואח"כ שתים-
שתים ,ואח"ם שלוש-שלוש ,עד שאורימל
אותה בסלים ובמגרפות  -כך ,בתחלות
אחד הי' אברהם (יחזקאל ל"ג) ואח"כ
שנים אברהם ויצחק ,ואח"כ שלושה
ישראל פרו וישרצו.
וכו' ,ואח"כ בני
וירבו ויעצמו במאד מאד.
(מ"ר בראשית ם ,ט"וז

הןצריך אני להורות לכם הדרך בעבודתכם העתידה,
י ראיתי בעת האחרונה,
אך אינני מוכן כעת לדבר בזה ,כ
כי אינכם מקבלים מדברי את התועלת הנרצה; ובדברי
אתכם ,מעשיכם בפועלהרי הם כאילו לא שמעתם ,אך אדבר
ו כמה,
עתה אודות פרט אחד ,אשר כברהעירותי אתכםעלי
' יותר את.
פעמים ,היינו :שעבודתכם צריכה לשאת עלי
י לולא זאתהיא נעשית רק כעבודת.
החותם שליראת שמים,כ
ועד שלבעלי שיטה מיוחדת ,אשר עומדים הם בעד מטרתם
ולוחמים בעד קיומה .אף שאפשר ,כי מעשיהם בפועל
יצטיינו עוד ביתר הם ויתר אמץ מאלו ,שמעשיהם רק לשם
שמים ,פשוט הדבר כי שונה הוא הכה המניע את האדש
לפעול בעד עצמו ,מהכח לפעול בעד שמים ,כי ,כל כמה
שיהי' אדם ירא שמים ומבקש כבוד ה' ,לא ידמה למבקש.
תועלת עצמו וכבודו ,יען שהאדם קרוב לעצמו ולמדותיו.
ודרישותיהן יותר קרובות ונרגשות אצלו מדרישות ה,,אני*
* שיחה לפני ועד מבני הישיבה שסגלו עצמם לקבלת דרכו של אדמו"ר
ו"ל בכל עניניהחיים.

כענבים במדבר

קמג

היווסר פנימי שלו בעד כבוד שמים ,ואף שהדרישות ההן
ממקוםיותר עמוק בנפשו ינבעו וביתר התלהבות וההלכיות
הן פועמות אצלו ,וביתר טוהר ואף ביתר ישרות -כי דעו,
שישרות השכל תלוי' בטוהר הפנימי של הלב ,אבל רגשות
אלו המות ,נלהבות הנה ,אבל לא יוקדות,אינן בוערות ,ולכן
הפעולות הנובעות ממקור נשמת האדם הזה הן ג"כ בלי
קנאות כ"כ ,בלי עמידה על דעתו כ"כ במפגיע - ,ואף
אמנם שגם אצל הקנאי הלוחם שיש רגשות יראת שמים
בקנאותו ,מתחלקת היא לאחוזים ,ומי שיש לו עין רואה.
הוא בוהןומכירעל כל עבודה ופעולה ,על כל תנועה ומעשה,
מאיזה מקור הן נובעות וכמה אחוזים ממקור האמת נובעים
וכמה ממקור המדוה ,והקשיות עורף בעבודתו  -הטובה
היא אם רעהש הקשיותעורף שלישראלהיא ,אם של נכריםש
י דרך עבודת האדם תלוי' בשקול גדול  -ממש כהוא
כ
השערהבין דרךההיים לדרך המות; ואם נומה הוא  -הוא
צועד בדרכי השאול .וכאמרם ז"ל על הפסוק :דברי הכמים
כדרבונות (קהלתי"ב,י"א) " -מה דרבן זהמכוון את הפרת
לתלמי' כךדברי תורהמכוונים את האדם מדרכי מותלדרכי
היים" ממש ,דרך ההיים והמות תלוי בהוה השערה .נפת
מעט מדרך התורה ,מיד הולך ותועה בדרכי מות; כי ,אם
מכוון הוא האדם לדרכה של תורה ,אז כל דרכיו והנהגותיר
חתומות בחותמה של תורה .נאונו  -גאון ישראל; אמין
לבו  -אמץ ישראל! עז רוחו וקשיותו של בן ישראל! ואם
רק מעט נופה הוא מדרכם ,אז כל מדותיו והנהגותיו נובעות
ממקור הרע ,ממקור ההשהתה ,גאונו  -גאון זרים; אמץ
לבו  -אמץ נכרים! עז רוהו וקשיותו שלאינו ישראל! ואם
כל מעשיו ופעולותיו פבועות ,שממקור הרע מוצאן .הנה כן
הוא גאון ישראל ,רצונו מתאחד עם שפלות נפשו .אמץ לבר
ושברונו ממוזגין ,בקשיות עורפו מורגש רך לבו .ומתוך עז
נפשו נכרת דכאותה .א"א לבאר זאת ,אבל נרגש הדבר לכל

שעורידעת

קמל

לב מרגיש ,ונראה בעליל לכל עין
פנימיותה של הנפיט הנפלאה ,שבאדם.
ינ
ן עלינו לדעת ,כמה קשה~תפקיח 'טל בן "אראל
אמתי! כמה עמוקה עבודת שומר התורה באמת! ואמנם,
לא רבים הם המכונים את דרכם בשלמות ברצון ה' .וא"א
שיהי' רבית.
תהפוכות
גם באיזה דור שיהי' ,ואף
י
כ
בדוי
זה.
אתם אומרים ,מעטים הנכם ,כי אך עשרה חברים
נמנים בחבורתכם ,לא כן הוא! תמה אני ,אם עה עשרה
יגיעו! מספר עשרה חברים
ממפר היותר גדול הוא,
האפשר שישנם עשרה עובדי ה' באמת ובטהרה הלב?
החודרת ובוחנת את
,

ל ,

-

'-

הלא אפשר הדבר!
ת
ו
מ
כ
ובאמת ,אינה
ה
נ
ב
ר
ד
מרובה; אם אך נמצא
אחד-פוב;די .ולו יתחבר עוד אחד ,עוד אחד; והעבודה
יצוי' ורצון ה' נשלם .ולא דבר קל הוא ,שימצאו הרבהבעלי
רוח ,שעבודתם ופעולותיהם תתאמנה לאמת האמיתית
ויהיו מרותקים למקור נאמן ומהור שממנו הפעולות תנבענה
כמו שמצינו במ"ר בראשית פ' מ"ו" :כענבים במדבר מצאתי
ישראל ,כבכורה בתאנה בראשיתה" וכו' (הושע ט') "א"ר
יודן התאנה הזו בתחילה אורים אותה אחת-אחת ואח"כ
וצתים-שתים ,ואח"כ שלש-שלש ,עד שאורים אותה בסלים
זמגרפות .כך בתחלה אחד הי' אברהם וכו' (יחזקאל ל"ג)
וליה"כ שנים  -אברהםויצחק ,ואה"כ ,שלשה וכו'  -ואח"כ
3ני ישראל פרו וישרצו ,וירבו ,ויעצמו במאד מאד" ע"כ
לשון המדרש.
הנה ראינו,כי בראשית ההתימרות דרך עבודת ד!' א"צ
שיהיו רביםכי הימצאו במדברענבים מרובים? א"א שיגדל,
טספרעובדי ה' בתחלה .אךמתי מספר  -אחד,שנים ואח"ב
לאם לאםילך הלך ורב,עדכי גדל מאד; ולכן גם בעבודתכם
צריכים אתם לדעתכי למטרה גבוהה קדושהזו ,שהציבה לה

*

כענבים במובר

קמח

חבורתכם ,א"א שיהיו רבים בתחלה,כי מצב העולם הוא
עתה ממש כמדבר.עליכם רק לעבוד בעבודתכם ביתר יראת
שמים,כי הלא ממרתכם להתחזק בזה ,להפיצה בעולם,כי
על זאת נוסד הועד!
בשים לבנו אל המצב הנורא ,השורר בעולם,כי דרךה'
מאד; דרכי התורה שוממו; האמת נעדרה; ואפלה נוראה
על פני תבל שוכנת .לא נדבר אודות רגשות העונג הנפלא
טהבנת עומקה של תורה ,מהפלפול האמיתי בדרכי התורה.
לא נדבר אודות חסר הנעם והעונג מהרגש הנכון כאמונת
ה' ,מהכרת גדולתו ורוממותוית' ,אשר זה כמעט אפסבעולם
אבל גם האמונה הפשוטה ,שקוראים אותה "אמונת נשים"
גם זה כבר אינו נראה ,פשוט ,כמעט כבר חדלו מלדרוש
דעת הדינים המצויים מאת ההורים והמורים ,היושבים
עלמדין; משלח בשרע"י עכו"ם כמה וכמה מיליםבלי שום
הותם ,אמירה לעכו"ם בשבת וכהנה רבות .לגמרי פסקו
להתענין בזה ,לדעת דרך הדין ,אפילו בשאלות החמורות,
ענינים התלוים באיסור כרת ר"ל לא ידרשו דעת בזה*
אין דורש ה'; אין מבקש
!
הלא מאמר חז"ל" :עתידה תורה שתשתכח מישראל"
מולךומתקייםבנו ממש .ואך במוחיםאנו בהבמחה ,שהבמיח
לנו ה' :לא ימוש מפיךוכו'.
אבלמייודע כמה הואהשיעור? הלא אפשר שעד לאחד
יגיעו ולכן בשים לבנו על כל זה ,נוסד הועד שלכם במפרה
לבקש להאיר פני תבל באור האמונה ,להזק ידים רפות
כיראתו ועבודתו ית' להפיץ ממעינות חסמת תורתנו הק'
בעולם ולהרימה נס  -יתנוסס בדגלה ,ולהחזיר העטרה
.ליושנה.
ולכן עליכם רק להתחזק בעבודתכם הק' .אחת היא,

יד

צרי

* ומה נענה עוורנו אוו!! (המערכח).

קמו

_-קעורי_ דעת.

ההב הוא ממפר העובדים בה ,המעט הוא :ואף אם יתמעטד
טסטר החברים עד שמונה.,עד ששה ,עד.שנים
גם באחד ,אם ישארחירעיון האמת,ויפעלויתחזק בעבודתו,
עד שיתחבר לו עוד אחד ,עוד אחד ,עד [שתפרה ותשגשג
דרך.
עבודתו .כמבואר ברעיון "כענבים במדבר" .הנה זוהי
עבודתכם; ואך ורק עליסוד האמונה והיראה -זו עבודתה
י; .ואף:
1--ד

,וזו תכליתה!!
,
ה
נ
ו
ר
ח
א
ה
והנה כאשר התבוננתי בכם בעת
כי עבודתכם'
איננה מכונת לכל האמת הזאת ,נתעוררבי הרגש  -טרם
עיינתי והתבוננתי בזה  -לבטל לגמרי עבודתכם;כי מכיון
שלא משתכללולא נבנה'הבניןעפ"י המבחןהאמיתי,שחשבנו
להרסו לגמרי ,ושרש רגש זה;' המתעורהל
עליו מתחלה -נכון
לבמל הדבר בעת שלא נהיי כולו עפ"י התכלית ,המכוונתו
נמצא בהנהגה העליונה ,כמו שמצינו בתורה אצל מעשה
העגל (דברים פ' ,י"ד) שאמר הקב"ה למשה :הרף ממני
ואשמידם וכו' "ואעשה אותךלגוי גדול וכו'; ואח"כ התפלל
משה ,ונמלח להם.
והנה ביאור זה הענין,כי אין זה שינוי ותמורה אצל
הקב"ה ,שמתחלה חשב להשמידם-ואההיכן נהם,קיל
.זה ,רק
כן הוא הדבר -הענין הזה הואעניןעמוק מאדודורסלביאורן:
לא התכוננתי לבאר לכם את זה,כי לא חשבתי לדבר אדווש
זה  -כמו שמצינו פה בעולמנו ,שמתעורר בנו ההרגש לבטל
ולהרוס את כל אשר עמלנו ובנינו ,בראותנו שכל עבודתנו
אינה עפ"י הכונה האמיתית ,שרש זה הרגש נמצא בהנהגת
העליונה ,שסדר הקב"ה בבריאה כח הקמרוג .אחרי כל העמל
והגידול ,שנדל הקב"ה ,את עמו השראל ,עוד לא מלאו אחרי'
ה' ,ועוד הי' אפשר ,שיארע אצלם מעשה העגל  -דבר זה.
עורר כח הקטרוג להשמידם .ולהרוס את כל הבנין ,אשר
כמה וכמה דורות חלפו בעבודת גידולם ,ולהזור מחדש לגדע
ולבנוים את כלל 'שראל.

כענבים במדבר

קמן

אךאחריהעיוןוישוב הדעת אחרתגמרתי ,לאכן הדבר2

אין אנו יכולים ואין אנו רשאים להרוס בנינינו; במצב נורש
זה ,שנמצא בו העולם! מוכרחים אנו ומחויבים אנו לעבוד
ולפעול לכבודה'; ואם עד עתה חסרה היתה אותה הקדושה,
אותה היראה ,הדרושה לעבודה כזו ,נתחזק עתה להוסיף
בה רוחיותר קדוש ,רוח יותרנכון ביתר יראת שמים ,ביתר
אמת.ואין לנו לרפות אתידינו על שעבודתנו הקודמת לא
עלתה כ"כ יפה ,מיום שחרב בית-המקדש ,מיום שהתגבר
כח הרעעל הטוב,כה הטומאהעל הקדושה -פסקה ההצלחת
מעבודת הקדושה והרוחניות .לא רק פעם אחת חרב בית
המקדש; בכל יום ויום הרבים בתי מקדשנו; בכל יום ויום
מתגבר כח הטומאה ,וחודר הוא בכלענין ,אשר קדושיאמר
לו ,ומהרס אותו; וכל מה שהענין יותר קדוש ומסוגל ועלול
יותר לפעול בעד האמת ,מתערב בו השמן יותר ולוחם
כנגדו להרוס ולעקר אותו ,ולכל קשה מאד ,שענין רוחני
יצלחדרכובאילמפריע.ולכן זה לאיעצור אותנו מעבודתנו;
אם בראשונה לא הצליח ,נתחזק לעלווה בעבודתנו למדרגה
יותר קדושה ופהורה,יותר לשם שמים ,עד שלאיהי'שלימה
לכח הרע למשול עליה ולהפריעה.
אלאחייבים אנחנו לעבוד ולבנות.חייבים אנחנו לפעול
ולעשות בכל אשר ביכלתנו!! אולייהי' ה' בעזרתנו ,שיבנה
עלידינו מה להרמתקרז התורה ולרוממותרוח כלל ישראל.
הלא בודאייבא העולם לתקונו הנרצה וליעודו באחרית
ימים ,שישוב ויתגבר כח הטוב על הרע; שהאור ידהה את
החשך מהעולם ויזהיר שבעתיים כאור החמה.
ואולי ע"י עבודתנונוסיף מה לקרב את התקון המיועד,
ולכן על משטרתנו נעמוד22
עבודתנו מצעוד קרימה!!
ואם יקרה ,שאחד מבני הועד לא יעצור כח ללכת עמנר
יחד ,לא נשים לב לזה .איש הירא ורך הלבב ילך וישוב

ן

ן

קמח

שעירי דעת

לדרכו ואל ירפה אותנו בעבודתנו; ואם עוד אהד לאיחזיק

מעמד ,נעזוב גם אותו; ועבודתנו תמשך הלאה במרץ ועז1
כי אחת היא התכלית ,אם מעפ ואם הרבה יעבדו ,כמו
נתמצינובטייר בראשית פ' מ"ז ,שאמר לו אברהם להקב"ה:
קאם חביבה היא המילה ,מפני מה לא נתנה לאדם הראשון?
אמר לו הקב"ה לאברהם" :דיך אני ואתה בעולם; ואםאין
י לעולמי" ובאור זה :אברהם
אתה מקבל עליך לימול- ,די
,טאל  :אם כך חביבה המצוה של מילה ,הלאראויהי' שכבר
היתה מצוה לאדם הראשון,ואז כבר כלהעולםהיועושיםרצונו
ומלים את עצמם  -אמר הקב"הדייך בעולםאני ואתה -
לפי התכלית האמיתית אחת היא הכמות ,המעם היא; כי
הענין הוא כך :עיקר רצונו של הקב"ה שיצא אור מיוחד
בעולם מהאדם ע"י מעשיו ופעולותיו ,אשר לפי הידיעה
העליונה נושא הפרי הרצוי ,ומדת האור הזה היא לפי מדת
התגברות האדם וההתאמצות המתמצית ממנו לעבודת ה':
ואם נמצאים אנשים מעפים בעולםאזיעליהם להתאמץ יותר,
למעז יתגברו על הכחות הרעים ,שמסביב להם ,ודרוש מכל
אחד מסירות נפש והקרבת הכחות יותר גדולה ,וכל מעשה
יוצא בנפשיות יותר מרובה .ולפי רב מספר העובדים תקל
העבודה .כשכבר ישנו בעולם אחד עובד את ה' ,נקל לו
לחשני להשתתף עמו בעבודתו; ואם עשרה הם העובדים,
נקל עוד יותר לעבוד עמהם; ואם מספרם עד למאה יגיע,
אזי בכחות מועמים ימנה ביניהם .ואם רק אחדיהי' העובד,
כי אז הרבה והרבה יותר הקרבת כהותועז ואמץ דרוש לו,
כדי להוציא לפועל את התכלית הדרושה ,כדי למלאות רצון
ה' ,והאור הזה היוצא מנפשיות האדם ,הוא העיקר מה שהי
דורש מאתנו ,לכן אחת היא להקב"ה אם רבים הם העובדים
או מעמים .ובזה אנו מבינים באור משנה אחת סתומה מאד,
אשר לכאורה היא משוללת כל באור ,והוא בפרק ד:סשי
מאבות משנהג' "עשרה דורות מנח עד אברהם וכו' ,שכולם

כעגבים במדבר

קמש

היומכעיסיןובאין.עד שבא אברהםאבינו וקבל שכר כולם"
ולכאורה קשה מאד :מדוע יקבל אברהם שכר כולם הד
מה שזכה בעצמו יקבל ומדוע יגיע לו שכר אחרים? ונם
מההי' זה שכר כולם? וכי איזה שכרהי' להם? הלא
י
נ
ל
ו
כ
היו מכעיסין ובאין ,ואם נאמר ,שזה השכר הוא מה שהי'
ראוי להנתן להם ,אלו זכו במעשיהם -וכי מדה ידועת
היא? הכי כולם שוים בה?  -אבל בדברינו נבין את זה
היטב ,פה באר לנו התנא אותו המושג האמתי בעבודת ה',
שהיא שקולה ונערכת רק בה במדה ,שצריך האדם להקריב
כוהות למענה; וחז"לידעו את אלו הכהות ומדדו,כי אותת
מדת ההתגברות ,היוצאת מנפשיות האדם ,כשכל העולם
עובדים אתה' אותה מדה עצמהיוצאת מהמעמים או מהאחד
העובד אותו ,בעת שכל העולם נסוג אחור מהאמת .ואם
דורות שלמים חולפים ועוברים ,ואין איש יודע את ה',אזי
האחד העובד את ה' ,הקם אחריהם ,נמצאת בעבודתו
התגברות נפשית כה גדולה ,שהיתה נמצאת בעבודת כל
אלו הדורות .ולכן ,כשעשרה דורות מנח עד אברהם כלם
היו מכעיסיז ובאין ,כשכל העולם הי' כ"כ נסוג אחור מדרך
האמת; שבכל מעשיהם היו רקמכעימין להקב"ה ,והנהגתם
זו כבר נמשכה כ"כ זמן רב מעשרה דורות לפניו  -בכמה
וכמה כחות הי' צריך אברהם אבינו לעמוד כנגדם ,נגד כל
המכעיסים ,ולעשות רצון אביו שבשמים ,לכמה התאמצות.
וחרוף נפש הי' צריך על כל מעשה מוב אשר עשה ,ולכן
עבודתו רבת הנסיונות זו נשאה אותו למלאות רצון ה',
ובזה זכה לשכר כלם ,היינו :שאם היו כולם יחד עובדים
את ה' ג"כ לא היתה יוצאת אך התכלית האחת הלזו,
שהביאה עבודת אברהם את ה'ף)
* ועיי"ש בפירוש מגן אבות לרשב"ץ ז"ל שכגר ביאר הדברים כן..
ועיי"ש גם בדברי רבינו יונה .ועיי"ש בפירוש רוח חיים להגר"ח איש ולווין
ו"ל שכ' :וזהו ליחן שכר טוב לצדיקים כמו אברהם שעמד וקיבל שכרכולתי.
הרי שיש גזה חשבון עליון להגביר אור האמת בעולם .והבן( .המערגת).

4ב

שווייודת

הוא אשר אמרתי; לא רב כמות החברים הוא העקר
בחבורתכם ,כי אם העקר הוא ,שעבודתכם תהי' יותר
ביראת שסים ויותר אמת ומהר; ונשמת עבודתכם תהיי
יותר קדושה ויותר רוממה.
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