
n1rrדעתשעורי 

 ח"ו להובה הוא לעצמו כשהוא דינו גזר אם אף אז*ת',
 הרבים, זכות מפני מ"מ זכויותיו, על מרובין שעוונותיומפני
 נפלאה מליצה והיא הוא. דינו גזר לו קורעין תלוי'-בו,שהיא
 על דוקא ולאו שמים שם ולקדש להגדיל האדם פעולתעל

 לרחק צריכים אנו אין אולם כחו. בכל ישר"ם אמןהגדתו
 תליא, בהא .הש דבאמה "דירים. של 14ו1_ם_שנפ1 רדרששע:ל

 דעתשעוריקכ

 י"א ר ו עש

 * הרבה ועשה מעטאמור

 עשה אומר "שמאי : שמצינו מה בענין שאלה,נשאלה
 ופירעו פ"א( )אבות הרבה" ועשה מעם אמור קבע,תורתך
 מעט. צדקה לעשות הרבה, ועשה מעט אמור ז"לרש"י
 אברהם אצל מצינו שכן הצדיקים, דרך שכן הרבהועשה
 ומוב רך בקר בן ויקח וכתיב וגו' לחם פת ואקחהשאמר
 של זה ענין אם ע"כ. וגו' קמה סאים שלוש מהריוכתיב
 אדם בין והנהגה חומריים בענינים דוקא הוא מעטאמירה
 מראש להבמיח הנמוס מדרך זה שאין והטעםלהבירו
 ג"כ שייך זה שלמוד או כאלו, ענינים על דבריםבהרחבת
 צריה לעצמו האדם ביחס ואף ורוחניים כללייםבענינים
 מעמ. אמירה של זו במדה להתנהגהוא

 ב"ם' בגמ' שנמצא זה בענין כבר שדברנו מהנזכרתי

 אברהם, רץ הבקר ואל : וכתיב לחם, פת ואקחה "כתיבפ"ז.
 ועושים. מעמ אומרים שצדיקים מכאן אלעזר, ר'אמר

 עושים, אינם מעמ ואפילו הרבה אומרים רשעיםהרבה,
- 1מנלן  שקל' מאות ארבע "ארץ : כתיב מעיקרא מעפרון, 

 וישקול' עפרון אל אברהם "וישמע : כתיב ולבסוףכסף"

 ארבע חת בני באזני דבר אשר הכסף, את לעפרוןאברהם
 אלא מיני' שקל דלא - לסוחר" עובר כסף שקלמאות

 ובארנר קנטירא" לתיקלא לי' דקרי דוכתא דאיכאקנמרי

 יומיים היום החיים עם תמידית בהתנגשות שבא הצדיקכי
 המפריעים, אלו כל על להתגבר כדי כבירה להתאמצותוזקוק

 משדם הוא ומכיר יודע קונו, רצון לעשות בדרכוהמתהוים

 הי"ד. זקס דב יואל והרב נ"י, vne יהווה דב הרב ע-י נרשע.



קכא הרבה ועשהאמור.מעט

 ולפעול לעשות ובהכונו זו כבדה במלחמה הקושי כלאת,
 הנמצאותו המניעות' אלו מפני מפחד הוא טוב,_ דבהאוזה
 הוא .שמעריך. מפני הטוב, רצונו ולבטל להפריע בכחןוקיש
 תוקף אגיע. כמה' עד נכון אל ומרגיש כחותיו ,מדת אתהיטב
 עז כ"כ בו אין עדיין שמא הוא חושש ולכן לטוברצונו;
 והמפריעים המעצורים כל על ולהתרומם , להתגברועצמה
 הפצו את מלגשם ולעכבו ולהפריעו בדרכו להפגשהעלולים
 בדבורו, מזלזל אינו ושהצדיק ומאחר השלמה. במדההטוב:
 פן "מעט" לומר זהיר הוא אמירה, של הרב ערכהבידעו
 :שלבסוף ומה תחלה למחשבותיו מעשיו מיום יתאיםלא
 טרם עצמו, הכרת שלמרות מפני הוא הרבה" "עושההוא

 כחותיו בכל להבחין יכול אינו עדיין .הטוב, במעשההתחיל
 וסתומים נפשו בעמקי . חפונים פנימה, בתוכההאצורים
 הטובה, מחשבתו את יפועל להוציא כשמתחיל ורקמידיעתו

 מעורר זה ורגש בלבו ומתרחב מתגדל מתפתח, זה רגשאז
 לנצח חדשים כחות לו ומעניק באדם הנרדמים הכחותאת
 מחוצה ולא בעצמו בו אלא אינם שבאמת המפריעים כלאת
 אומרים לבם, יצר אחר ההולכים אלו חרשעימ, ולהיפך,לג

 והחפץ הרצון מהעדר כי עושים, אינם מעט ואפילוהרבה
 אלו כל את מכירים אינם יצרם, על ולהתגברלהלחם

 באים ואינם בדרכם בהם להתקל שיכוליםהמפריעים,
 והשיווי הערך את נותנים אינם זה עם וביחד עמהם,בחשבון
 ימלאו לא שמא דואגים אינם ולפיכך ודבור, לאמירההדרוש
 כי עושיה. אינם מעט ואפילו הרבה ואומרים דבורםאחרי
 והרשע מרובה, התאמצות צריכים קטנה סובה לפעולהנם,

 או2 לקיים לו אפשר אי יצרו, על להתגבר מלומדשאינו
 במעט. אף לטובדבורו

 מת היטב באר לנו יובן בזה שנתבאר מה פיועל
 ע"ב( נ"ב )סוכה דאיתא בהא אחד גדול בשםששמעתי
 ושוחטו הרע ליצר הקב"ה מביאו לבא לעתיד יהודה ר'"דרש



 ועת שעורי,קכב

 להם: צדיקים'ךנדמה הרשעים;" הבפנן- הצדיקיםנפני
 והללו בוכים הללו השערה כחוט להם וישע:ם:,ננמהגבוה כהי

 גבוה הה לכבוש יכולנו היאך ואמרין בזכין. צדןקים'בועים,
 .את ולכבוש: יכולנו לא היאך ) ואומרים בוכין וךשעימןקזה.

 "כה :. שנאמר תמהיעמהם, 'הקב"ה ואף הזה;חוט:)הקערה.
 ההם; נימים העם שארית' בעיני ופלא כי יב-אות, ה(-אמר
 אחר תמיד שהלכו הרשעים כי והןינו יפלא", בעינןנם

 רואים אינם יצרם, עי להתגבר התאמצו ולא. לבםשרירות
 מעשה; לכלל לעולם הגיעו שלא כיון קושי, שום צדיקבחיי
 לעשות הם גם יכולים -היו חפצו לו כי להם נדמהולפיכה
 יבכו האמת דרף: את אח"כ ובהכירם הצדיקים,כמעשה'
 באמת .כי )הזה", השערה חוט את לכבוש יכולני לא"היאה
ל לעתידגם  האמת, את תבל יושבי כל וידעו כשיכירו לבא 
 ואת הצדיק נפש את להרגיש הרשעים יוכלו לא זאתבכל
 ואת הקושי את יבינו ולא חייו במלחמת עליו עבר אשרכל,

 יצרו על להתגבר לצדיק דרושים שהיו . הכהותהתאמצות
 קרובה החיים דרך כמה עד ובראותם הפובה,, בדרךוללכת
 הוא כפתע א"כ-דרכו.בה,.:שבאמת דרף,המות,לדרכם
 ילולנה )לא. איד :t~WDa ובין).המרי;:יבכו(במה האמונה:ביז

 ע4 בהביסם הצדיקים, בז לא )הזה; השעהה חוט, אוץלכבוש
 ההרפתקאות כל את חייהם, מלחמת את ובראותםעברם
 אל' להגיע בכדי ופהור מוב דבר כל בשביל עלייוץ,רעדו

 היון איך התפעלות, לידו באים )הם הרי הנשגבה,מפרתם,
 כי כזה; גבוה הר נגד מעמד )להחזיק, הם בכחותיהםיכולים
 השערה,' בחוס תמיד תלוי. הרע על המוב שהתקברותאף

 היצר' את הצדיק פוגש השעל צעד גל. על, :קכ"ז
 אימן של' "יצרו ז"ל: כטאמרם תמיד עליוהמתגבר

 ביודעו:את 'ולכן )ברכות( . יום" "בכלמתנבה.;.עליג
 'מרגיש:' הוא בחייג, ' לו .שהיתה פוסקת סבלתיהמלחמה;

 יצרי" של. ההדירות ההפגנות. מכל וקם יבוה!,נצטבה ההכן



קכג הרבה ועשה מעטאמור

 .יצרו:; על להתגבר תמיך ה' עזרו מעשה בשעת ואם.זוווע,.
 יכול! הי' .איך ותמה עומף הוא עברו על- בהביאו זאתבכל
 לידי באים הם ההתפעלות שמרוב עד כזה, גבוה הריכבוש
 שארב הגדול הלע היצר על להסתכל כעת בעמדם כיומכי',
 הגדולה הסכנה את ובראותם אותו, ודחו לנפשם,תמיד
 של רגש ממנה, בשלום ויצאו עליהם תמיד מרחפתכנהיתה
 כן כי בכי', לידי הם ובאים בהם, מתעורר ושמחהפחד
 - מכבר שסבל והיסורים הצרות ע"ד שבספרו האדם,;מבע
 הנפש יסורי את הוא מרגיש הוא, מאושר שעכשיואף

 בכיף לידי מביאו וזה עליושעברו
 פי"ג דר"נ באבות דמצינו, בהא - שאלתכםובדבר

 אף וכו' הרבה ועושים מעט אומרים שהצדיקים"מלמד
 אל ה' "ויאמר : שנאמר הרבה, ועושה מעש אומרכמקב"ה
 אשר הגוי את ונם וגו' זרער יהי' גר כי תדע ידועאברם
 אבל ונו"ן, בדלי"ת אלא א"ל לא - וגו' אנכי דןיעבודו

 פרע לא ישראל של משונאיהם הקב"ה כשפרעבאחרונה
 לקחת לבא אלקים הנסה או : שנאמר ושתים בשבעיםאלא
 למדת הא וגו' ומופתים באותות במסות גוי מקרב גוי'לו

 - אותיות" ושתים בשבעים אלא נפרע לא 31ד'כשנפרע
 "ועשה מעת" "אמירה של זה ענין ליחם יכולים אנואיך

 ? מתהלה דבר סוף ויודע ורואה הצופה לאלקים,מרבה"
 הדבר, לנו יובן משעורינו בכמה שדברנו מה לפיהנה

 וע"פ קבועים בחוקים ממודרת בעולמו הקב"ה הנהגתבי
 והכל הקב"ה, של שמותיו שהן ידועות מדותהתעוררות

 רואים שאנו מה : כדוגמא קומה, שעור ע"פ ונסדרננבל
 נוכל ,ולכן לקונו המתרמה אלקים ביראת מושל צדיקבדמות
 הנהגה מדת נמצאת למעלה גם כי לעלה, מעלוללהמשיל

 מוכנת המום והשפעת החסד תגבורת אין שמתחלהזו,
 בהתעורר אם כי במעשה, אח"כ יוצאת שהיא כמו כזובמדה
 וגדלה הולכת זו השפעה הרי בריותיו, על וחסדו חובופטדת



 דעתשעורילכד

 בשעוט מאשר מרובה, יותר במדה ומתרחבתהולכות
 אל24 נתנת אינה לנביא הנמטרת ההבפחה וכאשרההבמחה,

 רת נאמרת ההבמחה כן על שעה, באותה שנמצא מה פיעל
 יותר. מרובה במעשה וההשפעה"מעם"
 מדו לפי רק תמיד נאמרת ההבטחה באמת כיועוד
 ומצבם, אדם בני מעשה פי על לחול ההשפעהשעומדת
 למעליז מלמסה האלקית ההשפעה את המניעים הםשהם
 תמיד ולכן לסמה, מלמעלה ההשפעה עליהם שתחולבכדי
 בני של מעשיהם שנוי פי על להשתנות ההבמחהעלולה
 בר תקום לא פן שחשש יעקב נבי שמצינו וכמהאדם

 תלך". אשר בכל "ושמרתיך הקב"ה שהבמיחוההבטחה
 החמא. יגרום שמאמשום

 מו4 כל ודאי לכן פורענות, ממדת מרובה סובהומדה
 ית' השפעתו הרי ה', אל ומתקרב דרכו את האדםשמימיב
 הרי עליו ה' חסד שגבר ומכיון עליו ומתגדלתמתגברת
 את יהד ית' וחמדו מובו מדת וגברה יותר ונתקדשנתעלה
 כה ובשביל קונו רצון לעשות האדם של כחותיותגבורת
 שאע"פ הקב"ה של בהבמחתו זה ענין ג"כ תמידנמצא

 תמדר עלינו נבר אח"כ בכ"ז מעט אך נאמרשמתחילה
 וחסד. טוב אך עמנו לעשות הואומרבה



קכה חכמה atylJsואת

 י"ב ר 1 עש

 * חכמה צנועיםואת

 להזהר אם העבודה דרך ביותר רצוי כיצד השאלהעל
 שאין או בצינעה תעשינה פעולותיכם שכל יתרהבזהירות
 ניכר יהי' בעבודתכם אם כ"כ לחשוש ואין לזה לבישום
 ? מוצאה היא ומאין העוסקים הם מי!נרגש

 : לזההתשובה
 שמעשיהם אלו רק היינו י"א( )משלי ויכטה צנועיםואת
 גדול כלל כי הוא, לזה והמעם חכמה לרכוש יכוליםבצינעה
 משוחרר אינו אדם כל כי האדם, נפש בכחות להיודע!ברור

 בעשורם לאדם לו אפשר אי כי סביבתו, עם.מהתחשבות
 במחשבתו מקום יתפוס שלא אחרים, בפני פעולה.איזו

 יגרום זה ודבר סביבתו. אנשי לזה מתיחסים כיצדמהרהור
 שמחשבתו מכיון ראשית, בחינות: משתי לחכמה"פסד
 אחרים, בענינים 03 ומרודה גופו לענין רק נתונהאינה
 לתוך ומלחדור מלהתעמק ידועה במדה אותו היאי4ונעת
 אנשים בסביבתו כשנמצאים והשנית, החכמה. שלתוכה
 בעיניהם ולהתכבד חן למצוא הרצון אצלו מתעורראחרים
 כפי בטהרתה הפעולה תצא ולא במשפטו שימעה עלולא"כ

 רואים להזיק כזאת מחשבה של בכחה יש היכן ועדמדרוש,
 שהמורה ההוראה בכללי ליו"ד מגדים בפרי שמובא ממחאנו

 בלתי אנשים אצלו ימצאו שלא להזהר צריך בהוראהכלמעיין
 הלכה של לאמיתה מלכוון מחשבתו שימרידו מפני לוידועים
 העיון לו יחמר המחשבה מרדת שע"י שדברנו כמווזהו

 עלול וגם לאמתו הדין את לברר הדרושהוההתעמקות

 הי"ו. פותן היים הרב ע"י . ונרשם תרפ"ט כסלו י*ב גומר *.,



 ועתשעורי'קכו

 הדין לפסוק שימהר ע"י לטעות להתכבד, רצונו מפניהוא
 מונערנ כזו ממרדת שמחשבה הוא ומובן הנכון העיוןקודם
 לרכישתו רק שלא לדעת יש והנה החכמה. לרכישתהרבה
 עושה שהאדם שובה פעולה: כל אלא הצניעות יפההחכמה

 מבלי זכה, יותר נקי', יותר תצא בצינעה, נעשיתאם
 הם גם ויבאו האדם של הפחותים הכהות בה,שיתערבו
 'חלקם. הם 03 ויקחו בפעולהלהשתתף

 עד ובעבודתכם'
 כמ"

 יותר מעשיכם להצניע שתוכלו
 הוא כדאי ודאי ומחוללים היוצרים הנכם שאתם יורגששלא

- אחר, מטעם 03 מאדוחשוב  עבודתכנו תוכל שאז מפני 
 לעיל שהרגזתי זה כי"למרות ההשפעה, מרובת: יוערתהיות
 מתחשב פעולותיו ובכל 'מאחרים, מושפע האדם כמהעד

 ההיפוך גם בו נמצא כי אנו רואים ואת האחרים'בכל דעתעם -.-
 ולקבלות חברו של סובה פעולה על להסכים לו ]שקשהמזה,
 מת אחר למקום שבארנו וכפי אהרי' ולהמשך טובברצון
 שלכאורה מהמברך" יותר אמן העונה "גדול חז"ל:שאמרו
 שתהולל אמן בענית נמצאת וגדלות מעלה איזו מובןאינו
 אלא אינו ה,,אמן" הלא" - כי עצמי המברך מברכתיותר

 'שחז"ל זבארנו ערכה,' גדל ' ובמה המברך לברכתהסכמה
 אדם -לך יש האדמו הנפש'.של מכתות אחד בזה- לנוגילו..
 כשאדם בכ"ז מובות, פעולות ועושה נעלה לדרגה כברשהגיע
 הראוי' במדה אותה יעריך לא טובה פעולה איזו שיעשהאחר
 אחרי ולהמשך הדבר חשיבות להכיר אצלו יוהלמ בנקל'ולא
 דבר על ולהסכים כראוי להעריך- באדם היא נעלה ומעלהזה,
 אמן העונה גדול חז"ל אמרו ולזה אחרים: ע"י שנוצרטוב
 פעולת על בהסכמתו 1 כלומר ה,,אמן" בענית מהמכרך,יותר
 אצל נמצאת שעינה מיוחדה מעלה נראית חברו שלמובה

 ואל טובה. פעולה .בעצמו העושה אצל אומרותי זאתהמכרך,
 פשטותן אבל לבד, רעיון רק הוא שאמרנו מה כי לאמור,לנו

 נאמן" 'ענית. של החשיבורנ' על מכווןהמאמר
 נ__
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 חכמה צנועיםואת

 יש הנה כי זה, דרך על מתבאר בפשטותו המאמר נםכי.
 של לפעולתו הסכמתו אי סבת מרגיש אינו .בעצמוושהאדם
 וכל וענין, דבר בכל פועלים בו הצפונים הכחות אךחברו,
 ועניניו פעולותיו בכל ומתלבש מתבטא באדם שנטצאכח
 הגידו וכאן תכונתו חותם מבוע שלו תנועה ובכל זעיריםחכי
 לה יש חברו ברב" אחר אמן בענית הזהירות כי : חז"ללנו
 עם להסכים רוכש שהאדם הנפש, סגולת לאותה ישריחס

 ברכת אחר אמן בענית הזהירות ואי חברו, של טובמעשה
 ולכן חברו פעולת על כראוי אי-הערכה מפני הואחברו
 נבוהה יותר במדרגה "אמן" העונה את חז"להעמידו
 שאנו וכמו מיוחדת מעלה לזה שדרושה מפנימהמברך,
 מלענות נקל יותר הברכה את לברך כי למעשהרואים
 מאותו הוא לזה המקור ובאמת חברו ברכת אחראמן
 פעולת עם להסכים לו שקשה האדם בנפש הממוןהכח
 דברים שעושים האנשים אותם אפילו זה שמפניחברו
 להעריך הכח אותו להם חמר זאת בכל אך ומועיליםטובים
 ולהכיר האמת במדת אותן ולמדד הברו של פעולותיוכראוי
 בהן. הצפון הטובאת

 משתקפת מהאדם שיוצא ורחש הגה שמכל זהודבר
 אנו' כחותיו, ומדת נפשו מצב האדם, של פנימיותולעינינו
 העינה "כל קי"ש( .)שבת אמרו : רבותינו מדברי 03למדים
 דינו", גזר לו קורעין כהו בכל מברך רבא שמי' יהאאמן
 בעליים באדם מתוספת מעלה איזה להבין יקשה פשוטוולפי
- כחו בכל : רש"י לפי' דאף דינו גזר לקרע יהש"ראמן  
 דורשת אינה בכונה יהש"ר אמן ענית גם הלא כונתו,בכל

 מדת ומאיזו כזה לשכר שיזכה כ"כ, יתרה התאמצותמהאדם
 נראה ולכן ? זו אמירה בשביל דינו גזר לקרע הואמשפט
 הוא מברך, ההש"ר של הוכנה דהא : חז"ל"בזה כונתלבאר

 שכבר וכמו העולמות בכל הגדול שמו כבוד- ויתרבהשיתוסף
 שלואן החיים( נפש בספה אח"כ )ומצאתי ברוך, עניןבארנו



.קבה
 דעת שעורי .

 אטירה של והכונה :,,בריכה" משם ' נגזר ורבון תוספתענין'*
4 הוי'י.,,מברך" שם קלנהקפ"ה -.,טמו' שמי'" "יהאזו: -  

 ושהוא הק'ל בספרים ..כמ"ש -. "לעלם" ומתרבה,:מתוסף
 ;' והיצירה 'הבריאה עלמיא"-בעולם ;,ולעלמי העשי(,בערלם
 'רק .נתמלא נשמתו חלל שכל כזו במדרגה, האדם נמצאואם

 .הוא. נפשו מאוי( כל בעולם, שמים שם ש-תקדש זומשאיפה

 מתחשבים אין דינו, 3זר לו קורעין שמיק, כבוד להגדילוק
 תפקידו לפי הוא עמו החשבון :אלא הפראיים מעשיו לפיעמו

 וגם הכל. תכלית שזהו -שמים, "שם וקדוש בהשפעתובעולם
 להענש עליו הוא;,נגזר נפשו במצב הפרסיים מעשיו לפיאם
 שם ,לקדושת בעולם ומשפ-ע שפועל מה בחשבון כשבאאבל
 דינו גזר וקורעיןן היא ואחרת שונה משפמו מדת. אזשמים
 שמיי. יהא "אמן העונה זה כי בפשטות, מתבאר. זה עניןוגם
 מתמלאים ורגשותיו נשמתו הוית כלומר כחו, בכל מברך"רבא

 שמי, "יהא התפלה תבא ומנפשו זו והשתוקקותבשאיפה
 לדרוש רק הוא נפשו שמצב ה-א גמורה הוכחה -ר"מ"
 שתצא אפשר אי זה בלעדי כי שמים, שם קדושתולבקש
 כחו. בכל הקריאהממנו

 מ"ז( )ברכות חז"ל שאמרו ףה לבאר נראה זהובדרך
 הדברים ומקומים וניו,,יתומים" יקי( יתומהץ יאמן העינהיכל
 הלא באן, יש חפא איזה וכי זה על מ-תה בעונש יענשלמה
 איזה על יודע שאינו ואף ברכה .על אמן לענות היאכונתו
 ברכת על היא הסכמה הלא אמן עניתו עונה,.בכ"ז הואברכה
 . ,' ל הדברים! נפלאים ש יענש ולמהה'

 וכונתם האדם בנפוט טמיר כה חז"ל לנו גילו כאן גםוהנה
 ,להבחין ,מקורית דעת לו אשר..חסר האיש. זה לצייןבזה
 אחרים דעת אחרי תמיד הוא טיבהיאלא)נמשף, את דברבכל
 'יע, או הוא טוב אם יבחן שהוא מבליל אחריהם אמןועונה
 -ץנ לא אם הוא להכיר.אם.נכון .ולכלו כור דרך שיעביר;מבלל

 אדם אחרים, הוא.בדעת ותלוי. עצמו על אדון .אונוזהיהאיש



קבם חכמה צנועיםואת

 בדרך וילכו למשמעתו סרים יהיו שבניו אפשר איכזה
 ונחשבים ורצונו כחפצו שלא מאליהם הם מתחנכיםהנכונה
 כאן גם אמנם יתומים! - בניו ואינם לו הם זריםכאלו

 אם האדם של דעתו מדת כי שבארנו, כפי הדבריםפשטות
 של זו קלה ימהנהגה גם לנו מתגלה לאו אם היאותקיפה
 בתקיפות לקוי שאינו מי כי יתומה, אמן בעניתהאדם,

 אם שידע מבלי תנועה איזו שיעשה אפשר אי שכלו,וזכות דעח~
 כדי הברכה, מהי שיכיר טרם אמן יענה לא לכך, הואצריך
 הוא הסכמתו,_.והכלל. ונותן רצונו מביע הוא מה עללדעת
 צורתו לנו ומצמירת משתקפת קמן דבר בכל כי שדברנו,מה

 ונשמתו. נפשו מצב האדם שלהפנימית
 לו שקשה האדם כח מדת שכך רואים שאנוומכיון
 אלא טוב אין כן על ברצון, ולקבלה רעתו פעולת עםלהסכים
 ואת - ההשפעה תרבה אז ואך בהצנע יהיה אדםשמעשה
 ! חכמה-צנועים

- -



 ועתשעוריקל

 י"גשעור

 ההפרדה** ועבודת בהטוב הרעבערבוב
 לבבך*, בכל אלקיך ה, את"ואהבת

 הטוב ביצר יצריך בשני לבבך בכלוגו'
 נ"דז )ברכות הרע.וביצר

 קשה כי אמנם ואם עמכם התראיתי לא כבד זהזץ3ה
עלי

 בנוגע תמיד לעורר נחוץ הדבר אבל היום, )הדבור,
 כל כי בארוכה, פעם הגדתי כבר כאשר כילפעולתכם.

 מקום לו יש רחב גדול,)ויותר יותר מקום תופס שהאדםמה
 מקום אין מאד צר בחוג בהיותו אשר תחת יותר למעותגם
 להתפתח לבלי לאדם כדאי אין כמובן זאת ובכל למעות,כ"כ
 בדי ערך ושפל קמן נשאר ויהי' בגדולות, להלוך לבליוכן
 ה,,אני" את עצמו, לפתח האדם על ואדרבה ; יתעהשלא
 היותר גם האדם, גודל לשער ואין ערכו. לפי אחד כלשלו.
 - באדם הנמצא כל יגלול רק אם וכשרונותיו, באיכותוקמן
 ידים בחבוק יושב להיות נחת ימצא ולא הזה. הגדולהספר
 להיותו עליו זה עם ביהד אבל במה. ימעה ח"ו פןובהשך,
 אמנם והאמת. השכל מדרך תועה להיות לבלי וזריז,זהיר
 וטה ברע, המוב נתערב הדעת עץ של החמא אחרי מאזכן,
 עצמה. בפני עומדת הדעת ואין הכחות, ערבוב גדולמאד
 הרע גם בזה יתערב תיכף פוב היותר ואפילו חוב, דברוכל
 להיורנ האדם יהעורר גם אם ; וחסרון מגרעת לגרוםויוכל
 עי"ז כי לפחד יש מזה גם - ולילה יומם התורה עלשוקד

 והוא וכדומה. תולדתה והכעס הגאוה מדת בותתעורר
 רק היא תחלידו אם אף האדם, כשיתעורר תיכףבאשר

 אדמו"ר. של מכי"ק ונעתק תרע"ד בקיץ הועד חברי לפני נאמר*



קלא ההפרדה ועבודת בהטות הרעערבוב

 הנמצאים הכחות כל יתעוררו מיד הנה קונו, רצוןלעשות
 ולתאותם, להנאתם בזה להשתמש תפקידם הם גם וידרשובו
 יתעוררו' נפסדים היותר אפילו והתשוקות הכהות וכלהם.
 כל ותמיד לתועלתם. דבר איזה מזה להוציא עזם ברבבו

 ; מאז נפרדת הדעת אין כי פעולה, בכל מצמרך יחדהאדם
 ונעשה, מתערב המום שהרצון : האחת רעות, שתי גורםוזה
 מעה שיתערב כמו וממש ; מעמו ויאבד הרבה במיםמהול
 יאבד -- סרוחים במים גם ומה הרבה, . במים וחזק מוג"ן

 שחלה הה41זנתז נראית אינה גם אם : ברוחניות גם כןמעמק
 --- בה מעמו יעמוד 'מלא הוא, כן אבל במעם, רוז נרגולא
 ,טטזעוררו ע"י כי מזה, עוד מרע מה והוא יטניוז:ועוד

 אח"כ ימצא הם, לתשוקתם התועלת בו למצאהכחות
 יותר הם לתועלתם באשר זה דרך לעזוב לפניו טובכי

 כן. ועל המוב. היפך שהם אחרות, בפעולות הנאתםקרובה

 ההפרדת לעשות - העבודה עיקר וזהו - לראות האדםעל
 לא אם אולם, ואולי. האי וכולי האפשר כפי הזאתהגדולה
 היצר בפח ליפול הוא עלול הנה נזהר, להיות האדםישתדל

 קדוש.- והיותר מוב היותר בדרך לצעוד מתחיל בהיותוגם
 כל את שהפליא אחד איש ח", בימי ראיתי כבראנכי

 וקדושת, התורה למען לעשות ורצונו העז בדמיונוהיראים
 ועני כשרון משולל קמן, איש הי' האיש יתברך.שמו

 עצות ומרץ המוב לבו אם כי כל אין ולענימדוכא,
 אשר. עד מאד הרבה מראשיתו פעל ובזה נפש.וממירות

 ח41פ ידו, על התורה בעולם חדשה תקופה נתחוללהכמעם
 ע"י רב הון ידו תחת ונסמר גדול, כה בעל שנעשהאח"כ

 כמעם לידו נתן לו אשר שכל וצדיק לעשירהתקרבותו
 לתורה, התנועה נפסקה אז רק - .אוצרותיו עלוהפקידו
 ה',. ולעבודת לתורה מאד מעט או מאומה פעל לאוכמעט

 שהפצו אלא עוד ולא שונים, מסחרים במצך נאחז אםכי
 שמז הי' בזה גם בי אף לעצמו, גדולה תועלות להפיקהיי



 ' יך י דל5 שלירי"קלב

 לפי אשר תחת ממדרגתו, מאד הרבה אבל,נפל שמים,לשם
 זה נכח הנה לטוב;: ' עצמו מרגיל שהאדם. בשעההטבע,
 שדברנו. בזה מתבאר והדבר אצלו; יותרמתפתח
 בתר אלכפנדר ר' י"ז ברכות חז"ל שאמרו מהזהו

 שרצוננו לפניך וידוע גלוי העולמים רבון : הכי אמרדמצלי
 שבח ומה וכוך שבעיסה שאור 1- מעכב ומ4 רצונךלעשות
 באמתננאמנם אבל לעשות. מניחו הרע היצר שאין זהבוא
 מה לעשות לגמרי הרצון להם שלחסר כאלה אנשיםיש

 לומדי בהיותם וגם ית'. שמו וקדושת שמים מלכותבשביל
 כמעט וכו' וכו' ,הדור מצב לפי מעתה וכידוע בישיבה,ונורה
 התורה מקומות ~-1' היינו הזידות 'התורה רק שיור לנואין

 נראה ובכ"ז בעתיד; תקותינו, כל והם זולתם,ן ולאהאחלים;

 לאובתה כלל דואגים שאינם בצלה מיושבים גם ישנםבי
 מדרגה ג"כ זוהי אבל האפשר. בכל לרעתה יפעלוועוד
 ערבוב ורק השי"ת, רצון לעשות מתעורר שהרצוןגדולה
 על אבל וכאמור, הרצון, מחליש האדם שבמבע הרעכחות
 כמה אבל וכמ"ש מהרע המוב להפריד מאד להתחזקונאדם
 ועוד מהרע. המזב את לגמרי להפריד א"א האדםשיעמול
 3ם מוב- דבר בכל שמוצא העובדה אולי כי להגיד, אפשריותר

 תעולדהן בעוה"ז מותרת הנאה כמובן לעצמו והנאההועלת
 לשאור חז"ל אותו כינו ולכן לפעולותיו. יותר חייםותתן

 האדם על העיקר אבל מה, במדה נדרשת שאמנםשבעיסה,
 הנדרשת הקדש מהרת על נעשות אם פעולותיו אתלמדוד
 לגמרי. לשמהיעושה

 זצוק"ל מלנמר רפי החסיד הגאון שהעיר מהנזכרתי
 עמהם עמלים יהיו הצבור עם העמלים "כל י ששנינו מהעל
 יהיו רק שמים, לשם בכונה לעשות אמרו לא שמים",לשם
 בגדר שיהי' לזה, קרוב או זה, באופן ופירש לש"ש.עמלים
 במדה נמדדות תמיד הפעולות שתהיינה הוא ולפ"דישיש.

 כאלו גדורות, הפעולות ותהיינה מדרכן, לנמות שלאזו,



קלג ההפרדה ועבודת הרעיבהטוכערבוב

 על דבר סוף יתיש. לפניו ונרצות לבד, לשמים רקנעשות
 אצל והנמצאת הנדרשת ועצמה, בעוז ולפעול לעשותהאדם
 ופעולותיו זמנו קודם האדם יזדקן אס חוב ולא ימים.צעירי
 בעיניו. ערכן חן ותאבדנה ורעננות לחלוחית בליתהיינה
 לאחר - והרעננות הצעירות את להחזיק לאדםוחוב

 ההפרדת את לעשות ישתדל זה עם ויחד .בדעה,שישתלם
 להפרידו שא"א האדם ידע גם והרע. הטוב בין האפשרכפי

 הדורש הטבע את מרחוק שידע היא טוב גם ואולילגמרי.
 עפ"י נמדדות תהיינה פעולותיו שכל ובלבד והנאתו.תפקידו
 שאין כמו לזה, ,אך מתאימות , ותהיינה התכליתית,הכונה
 לנון לעזר יהי' וה' זה. זולתדבר



 וערמשויקלך

 י"ר ר 1 עש

 * ה פ ן ו ח תפ
 משה ויחל "וכן ס"ה( מ"ג )פ' תשא כי רבהמדרש

 ישראל שעשו בשעה למשה, בסיני אלקיך ה' אנכי הקב"היו פתח תשובה של פתח רשבי"ח בשם לוי בן יהושע ר'אמר
 לו, שומע הי' ולא האלקים את מפייס משה היה העגלאת
 את שבמלו על הדין מדת בהם נעשה שלא אפשר לואמר

 ה' אנכי בסיני אמרת כך העולמים רבון משה אמר"דבור,
 אמרת, להם שמא אמרת לי לא נאמר לא אלקיכםצולקיך,
יכו".

 הקב"ה לו שפתח הפתח זה ענין ומהו איך להביןקשה
 "אלקיך", בלשון הקב"ה להם שאמר בזה חפאם הוקלובמה
 אנכי, של הדבור נאמר להם שגם הבינו לא באמתזנאם
 פתח ואיזה ישראל קהל כל כלפי שנאמר הי' לכל מובןהלא
 כה בשביל להם הי' באמת אם ועוד להם, הי' תשובהיטל

 היו לא "אלקיכם" הקב"ה להם אמר ואלו למעות,מקום
 לא למען כן, להם אמר לא מדוע א"כ העגל, אתעושין
 ? העגל בחפא נפשם את ישחיתו ולאיפעו

 את מכבר בארנו אשר הדרך על הדבר את לבארונראה
 בוקי ברחל עמו שהתנה לבן עם אבינו יעקב דבריענין

 המדרש ע"י הדברים פירוש ז"ל רש"י שם ומביא"קמנה,
 השוק מן אחרת תביא שלא בתך בלאה, ולא )בתך("ברחל
 ותמוה בזו". זו שמותן תחליף שלא הקפנה רחל,ושמה
 התנאים כל להתנות אבינו יעקב ראה זה מה הדבר,מאד
 בלי יעקב של בכונתו לפעות מקום יש האם לבן עםהאלה

 הי"ד. בלוך זלמן הרב ע"י ונרשם הרפ"ט, כסלו ח"י נאמר*



קלה פהפתחון

 נתכון בתו רחל שעל יודעים הכל הלא האלה, התנאיםכל
 וא"ב דעתו, היי ועלי' שנים שבע עבדו ובעבורהבדבריו,

 שהכיר נאסר ואם בזה, מעות לידי לבא לבן יכול היי לאיראי
 א"כ אחרת לו יתן שמא וחשש רמאי, שהוא בלבן3בר
 התנאים כל שאחרי שהי', וכמעשה ! תנאיו כל לו יועילומה

 התנאים בלי גם הלא כ"כ רמאי שאינו חשב ואםימהו,
 בלאה או השוק מן אחרת ברחל להחליף יכול הי'לא

 האמת אלא הדברים, היו שעלי' ולאמר שמה אתכלהחליף
 האדם שמדות ידע האדם, כהות את בהכירו שיעקבהיא

 ואף לשקר יותר לאדם לו נקל וכי מדרגות לכמההתחלקות
 הוא יכול בכ"ז משקר, שהוא מבינים שהכל יודעשהוא
 שבדבריו ותחבולה אופן איזה לו כשיש ב"ד נגד פניולהעיז
 להסעות יכול שאינו ואע"פ משקר, שהוא ניכר יהאלא

 כשאין אבל בע"ד, נגד לו יש פה פתחון איזה בכ"זאיש,
 הכח לו ואין פניו להעיז יכול אינו אז פה פתחון גםלו

 האלו התנאים כל את והתנה יעקב נזהר כן ועללשקר,
 פה פתחון לו יהי' שלא הדברים, תרוצי כל את מלבן-למנוע
 לכך הודות ואולי משקר, שאינו למעון יוכל שלא לעצמו,גם
 שקר דבר לומר בכחו יהי' ולא נגדו פניו להעיז יוכללא

 עמוק יותר היי לבן של השקר כח אבל לכל, ומפורסםהידוע
 רמהו. סוף כל וסוף זה כל הועיל שלא עד מושחת,ייותר

 כ"כ להעיז בכחו ואין לאדם לו שקשה רק לאוהנה
 דומה אינה באמת הלא דבורו, לתרץ לו אפשר שאיבמקום
 בשעה האדם אצל השקר שורש של והעומק ההשחתהשדת
 את ולפתות לעצמו גם דבריו את להסביר צד איזה לושיש
 כך. כל משקר שאינועצמו

 אין ג"כ כידוע האדם בנפש הנעשה הרושם לעניןואף
 סדת במלא יוצא שהוא בשעה השקר שעושה הרושםרומה
 יותר הוא הנפש על הנעשה הרושם שאז בו, שנמצאהחמא
 מכפי העבירה, עושה של בנפשו חסרון יותר ומביאעמוק



 דעתשעוריקלו

 אח לרמות פה פתחון לאדם לו באופזי.שיש יוצאשהוא

 ובולט: גלוי כ"כ השקר שאין דבורו ולתרץעצמי
 את. לרמות מוכרח והי' אבינו מיצחק הברכות לקבלשהפץ כשע" אבינו יעקב אצל שמצינו מה להבין נוכלובזה

 היתה שלא מפני בנו, עשיו הוא כאלו לפניו ולהתיצבאביו
 לקבל, צריך שהיי הברכות את לקבל בכדי אחרת עצהלו

 בכורר עשו אנכי ענהו בני אתה מי אביו כששאלובכ"ז
 המביא, הוא "אנכי המדרש מדברי והוא ז"ל רש"יומפרש
 אע"פ מפיו, שקר רצהילהוציא.דבר שלא בכורך" הואועשיו
 הבין הלא ואביו אביו את. שמרמה בזה הוא השקרשעיקר
 חפשו לשקר, מוכרח שהי' מכיון בכ"ז עשיו, צנו שהואמדבריו
 לפרש' וראה מפיו מוהלם שקר להוציא שלא העצות כלאחר

 שאינו לעצמו לתרץ הפחות לכל יהי' שאפשר בלשוןהדברים
 שקר בדבר נפשו את להגעיל רצה שלא והיינו מוחלםשקר
 השקר חמא את להקל הי' שאפשר כמה וכל מדתובמלא
 זאת.עשה

 המדרשו דברי יותר מעתה לנו יובנו שדברנו מהוכפי
 כי 'והוא, העגל חפא בעניןשהתחלנו

 באמת-
 לפניו הי' גלוי

 הי' זה גם אך עגל, ויעשו הדבור עי ישראל בני שיעברוית'
 שישמעו אחרי הדבור על יעברו שאם ית"ש לפניונלוי

 לעבור יהי' אפשר אי כבר ואז אלקיכם" ה' "אנכיבפירוש
 במערכות ית' ה' שקבע החוק לפי כי ולהצילם, הדין מדתעל

 הרחמים מדת וגם ידועים בגבולים עניני' כל נסדרוהבריאה,
 ית' לפניו הי' וידוע וקבוע, ידוע במשפה בבריאהנמצאת
 הדבור, נאמר -לחם שלא לומר פה פתחון להם יהי' כשלאכי

 במדוש כח יהי' לא אז מרד, ביתר תהי' העבירהשאז
 שלא מדי מראש הצופה ולכז הדין, מדת את לשכךהרחמים
 הקב"ה. לו שפתח תשובה פתח ענין וזהו זה, לידייבוא
 במחשבה הקב"ה ראה הדין. ממדת שינצלו שבכדילמשה
 להקפיי כדיתחלה,

 שלא העגל חמא את ישראל בני אצל



קלו פהפתחון

 שתמצא אלקיך", ה' "אנכי ואמר אלקיכם" ה' "אנכיאמר
 כ"א הדבור היי להם שלא לומר פה ופתחון זכותבעדם
 הדין מדת על להתגבר הרחמים למדת כח ניתן ובזהלמשה
 נענה הזאת הזכות את משה וכשהזכיר מכליון,ושינצלו
 : לוונאמר
 2 י ת ח לס
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 ועתשעוריקלת

 ט"ו ר 1 עש

 * גדול שלתחילתו
 ? דומה הדבר למה ינאי ר,"אמר
 אומר טיפש באויר. תלוי שה"לככר
 לא אומר ופקח להביאו יוכלמי
 או סולם מביא אותו. תלהאחד
 שהוא מי כל כך אותו. ומורידקנה
 התורה. כל אקרא אימתי אומרטיפש
 שונה ? עושה מהו פקח שהואומי
 שמסיים עד ויום יום בכל אחדסרק
 כלה,," התורהכל

 מ"ח( דברים)מ"ר

 1 עקיבא ר, של תחלתו ה""מה
 ולא הי' שנה ארבעים בן :אמרו
 על עומד ה" אחת פעם כלום.שנה
 יו? אבן חקק מי אמר הבאר,פי
 אתה אי עקיבא, : לו אמרווכו'
 הי' מיד מים". שחקו "אבניםקורא
 רך מה : בעצמו ק"ו דן עקיבאר'
 שהם תורה דברי הקשה, אתמסל
 את שיחקקו עאכו"כ כברזלקשים
 ודם". גשר שהואלבי

 ששי( פרק נתן דרבי)אבות

 נראית מהישיבה. ועונג רצון שבע הנני האחרונהבעת
 ידיעות וקנו רכשו בתורה, ומצליחים עולים ברכה, ת"לבה

 שמים ביראת מרובה התעלות ניכרת גם וסברא.בהבנה
 ומשטר ששלו' בשעה האחרת, בעת כמובן, אמת.ובדעת
 היתה והישיבה גדולה, יותר היתה שההצלחה אפשרבעולם,
 בו חיים שאנו המצב לפי אך נעלה. יותר במצבעומדת
 ובטולים מפריעים הרבה כי יותר. לדרוש אפשר איעכשיו,
 בעת הלימודים במהלך נכון מדר ואין הק' בישיבהנטצאים
 הרבה המפריע השני בסדר המאור חסרון כמוהנוכחית,

 הנחוצה הדעת רחבות זה ידי על חסרה וגם בשקידה,ללמד
 בבנין התלמידים מספר מעות כן וכמו התורה. ללמוד כךכל

 לשרור שצריך החיים לרוח הרבה מפריע הישיבה שלהגדול
 החיים תנאי בשל רבים מפריעים ועוד התלמידים,בין

 וישאיר יפעל זה כל שבהכרח כעת, העולם ומצבהקשים

 בישיבה הראשונה( העולמית המלחמה )בשעת תרע"ה שבט כ"1 נאמר'
 אקייאגסקי. א, והרב בלאך מ. א. הרב ע"י ונרשםחש



קלט גדול שלתחילתו

 הצלחת ב"ה נראה המצב לפי בכלל אולם האדם. עלונושם
 רצון. לשבוע ואפשרוסרובה
 כאלה הישיבה בני בין נמצאים כי שמעתיאבל

 בפרוניה עצמם עם באים התמרמרות. אצלם"טהתעוררה
 על וקובלים ומתאוננים בתורה נדולים נעשים שאינםעל

 הלק אולי - זה. לידי להגיע להם עוזרים שאינםאחרים
 מוצא כך, על לדבר חשבתי באשר אך הרוח, אותו כבר.:עבר
 - בזה. והשקפתי מהשבתי לפניכם למסור לנכוןחני

 ויכנו שיקראו "גדלות" של המדה מהי אדע לאבאמת
 מדרגתם לפי כזו, במדה גם כי אפשר בתורה". "גדוליבשם
 וההתמרמרות הדור, למצב ביחס תורה", "גדולי לקראם יש"ם,
 באהל היא'למה

 כאשר הדבר. נכון לא ולדעתי מזה, נוחה רוחי איןכמובן,
 יותר שלומד ומי בה, עולים בודאי בתורה, ועוסקיםלומדים
 את לבקוע אפשר אי העיקר. הוא והלימוד ביותר.עולה
 מתעלה לומד כשהאדם רק :חכמה. תורה בו ולשים"מח
 כמה באמת ולהעריך לשער שאין גדול. שנעשה עדהוא
 רק הוא, ממוצעים כשרונות בעל אם אף להשיג האדם*וכל
 - הזה הגדול הספר - עצמו את לגולל ויתחיל ילמדאם

 יתעלה בו, הנמצאים המרובים הכהות את בקרבוולפתח
 זה במבפא אני מתבמא - טפש יהי' שלא ובלבד"רבה
 לאויל "ראמות ח'( פ' )דברים במדרש נמצא שכןמפני

 הזה הפיפש : אמרי רבנן - פיהו" יפתה לא בשערוהכמות
 אומר והוא בתורה עוסקים אותם ורואה הכנמת לביתככנס
 תחלה : לו אומרים 1 תחילה תורה לומד אדם היאך :להם
 כך ואחר בנביאים כך ואחר בספר כך ואחר במגילה,קורא

 ואחר התלמוד את שונה המקרא את גומר משהואבכתובים.
 בלבו אמר כך ששמע כיון באגדות. כך ואחר בהלכותנך

 לא בשער הוי השער. מן וחוזר - זה כל לומד אניאימתי
 שה" לככר - דומה הדבר למה ינאי ר' אמר פיהו.יפתח



 ועתיעוריקם

 אחד לא אומר ופקח להביאו יוכל מי אומר טיפש באויר.תלוי
 שהוא מי כל כך אותו. ומוריד קנה או מולם מביא אותו.תלה
 מהו' פקח שהוא ומי התורה. כל אקרא אימתי אומרטיפש

 התורה כל שמסיים עד ויום יום בכל אחד פרק שונה ?עושה
 -כולה".

 יכול אינו ורחבה, גדולה כך כל תורה בראותוהמיפש,
 מבעי בדרך התורה כל את ללמוד יכולים איך לעצמולצייר
 אבל השער. מן הוא חוזר ולכן זאת, כל אלמד אימתיואומר
 מגיעים דרך ובאיזה התורה את לומדים איך ומבין יודעהפקח
 ילמד זו ובדרך יום, בכל אחד פרק ושונה לומד הואעדי',
 לבקש אין ממנו, היא נפלאה שלא הוא יודע כולה. התורהכל

 יהפך וככה העיקר, הוא הלמוד ורק ונפלאים, גדוליםדרכים
לגדול.

 הנמשל דומה במה להבין בכדי אך המדרש. כשמותזוהי
 אחד ולא אומר הפקח יותר. בזה ולעיין להתבונן צריךלמשל,
 את שרואה מאחר היא הפקח כונת - אותו שתלההוא
 וכשם אותו, שתלה מי יש שבודאי הוא מבין תלוי,הככר

 : בנמשל הוא וכן להורידו. יכולים כך לתלותושיכולים
 המכיל האדם, בכח יש בבריאה שנמצא מה כל כי יודעהפקח
 בכל הק' התורה וגם עדיהם. להגיע הבריאה, עניני כלבקרבו
 היא ודאי בבריאה, שנמצא מכיון וגדלותה, הקפהרחבה,
 להגיע היכולת לאדם לו יש ובודאי האדם. לכחותמתאמת

 טבעי, באופן כי יודע הוא זאת, כל את ובידעו עניני'. כלאל
 פרק רק אפילו וישנה תמיד בה ויעסוק התורה אתכשילמד
 כולה. התורה את וידע יסיים יום, בכלאחד

 פ' נתן דר' באבות שמצינו במו גדול של תחלתוזוהי
 ארבעים בן אמרו: ? עקיבא ר' של תחלתו הי' "מהו'(:
 הבאר, פי על עומד הי' אחת פעם כלום. שנה ולא הי'שנה
 קורא אתה אי עקיבא, : לו אמרו וכו' ? זו אבן חקק מיאמר

 מה : בעצמו ק"ו דן עקיבא ר' הי' מיד מים". שחקו"אבנים



קמ8 גדול שלהחילתו

 עאכו"כ כברזל קשים שהם תורה דברי הקשה את פסליך
 ודם." בשר שהוא לבי אתושיחקקו
 כלל, להתמרמר לאדם לו צריך אין אמרנו: אשרהוא

 יותר למדרגה האדם וכשהגיע בתורה. יגדל ואז ללמוד, רק,יש
 ואין גדולה יותר היא בתורה ועליתו הצלחתו אזגבוהה,
 הכמת לו רחש שכבר אחרי האדם לההעלות וערךשיעור
 החכמה מעינות לפניו נבקעים אז כי גדולה. במדההתורה

 וחיים מאירים תורה חדושי ושואב עומד כאלוימרג~שלהוא
 הזורחות ממעל, ההארות ~די על ועולה מתענגודשים,
 התורה באור לושבאות

~ 

(.. .

--



 דעתשעוריקמב

 ט"ו ר ו עש

 * במדברכענבים

 בהחלש הזו, התאנה : יודן ר,אמר
 שתים- ואח"כ אחת-אחת אותהאורים
 שאורימל עד שלוש-שלוש, ואח"םשתים,
 בתחלות כך, - ובמגרפות בסליםאותה
 ואח"כ ל"ג( )יחזקאל אברהם הי'אחד
 שלושה ואח"כ ויצחק, אברהםשנים
 וישרצו. פרו ישראל בני ואח"כוכו',
 מאד. במאד ויעצמווירבו

 ט"וז ם, בראשית)מ"ר

 העתידה, בעבודתכם הדרך לכם להורות אני צריךהן
 האחרונה, בעת ראיתי כי בזה, לדבר כעת מוכן אינניאך
 ובדברי ; הנרצה התועלת את מדברי מקבלים אינכםכי

 אדבר אך שמעתם, לא כאילו הם הרי בפועל מעשיכםאתכם,
 כמה, עליו אתכם העירותי כבר אשר אחד, פרט אודותעתה

 את. יותר עלי' לשאת צריכה שעבודתכם היינו:פעמים,

 כעבודת. רק נעשית היא זאת לולא כי שמים, יראת שלהחותם
 מטרתם בעד הם עומדים אשר מיוחדת, שיטה בעלי שלועד

 בפועל מעשיהם כי שאפשר, אף קיומה. בעדולוחמים
 לשם רק שמעשיהם מאלו, אמץ ויתר הם ביתר עודיצטיינו
 האדש את המניע הכה הוא שונה כי הדבר פשוטשמים,
 כמה כל כי, שמים, בעד לפעול מהכח עצמו, בעדלפעול
 למבקש. ידמה לא ה', כבוד ומבקש שמים ירא אדםשיהי'

 ולמדותיו. לעצמו קרוב שהאדם יען וכבודו, עצמותועלת
 ה,,אני* מדרישות אצלו ונרגשות קרובות יותרודרישותיהן

 אדמו"ר של דרכו לקבלת עצמם שסגלו הישיבה מבני ועד לפני שיחה*
 החיים. עניני בכלו"ל



קמג במדברכענבים

 ההן שהדרישות ואף שמים, כבוד בעד שלו פנימיהיווסר
 וההלכיות התלהבות וביתר ינבעו בנפשו עמוק יותרממקום
 דעו, כי - ישרות ביתר ואף טוהר וביתר אצלו, פועמותהן

 רגשות אבל הלב, של הפנימי בטוהר תלוי' השכלשישרות
 ולכן בוערות, אינן יוקדות, לא אבל הנה, נלהבות המות,אלו

 בלי ג"כ הן הזה האדם נשמת ממקור הנובעותהפעולות
 ואף - במפגיע, כ"כ דעתו על עמידה בלי כ"כ,קנאות
 שמים יראת רגשות שיש הלוחם הקנאי אצל שגםאמנם

 רואה. עין לו שיש ומי לאחוזים, היא מתחלקתבקנאותו,
 ומעשה, תנועה כל על ופעולה, עבודה כל על ומכיר בוהןהוא

 נובעים האמת ממקור אחוזים וכמה נובעות הן מקורמאיזה
 הטובה - בעבודתו עורף והקשיות המדוה, ממקורוכמה
 ש נכרים של אם היא, ישראל של עורף הקשיות ש רעה אםהיא
 כהוא ממש - גדול בשקול תלוי' האדם עבודת דרךכי

 הוא - הוא נומה ואם ; המות לדרך ההיים דרך ביןהשערה
 הכמים דברי : הפסוק על ז"ל וכאמרם השאול. בדרכיצועד

 הפרת את מכוון זה דרבן "מה - י"א( י"ב, )קהלתכדרבונות
 לדרכי מות מדרכי האדם את מכוונים תורה דברי כךלתלמי'
 נפת השערה. בהוה תלוי והמות ההיים דרך ממש,היים"
 אם כי, ; מות בדרכי ותועה הולך מיד התורה, מדרךמעט
 והנהגותיר דרכיו כל אז תורה, של לדרכה האדם הואמכוון

 אמין ; ישראל גאון - נאונו תורה. של בחותמהחתומות
 ואם ! ישראל בן של וקשיותו רוחו עז ! ישראל אמץ -לבו
 נובעות והנהגותיו מדותיו כל אז מדרכם, הוא נופה מעטרק

 אמץ ; זרים גאון - גאונו ההשהתה, ממקור הרע,ממקור
 ואם ! ישראל אינו של וקשיותו רוהו עז ! נכרים אמץ -לבו
 כן הנה מוצאן. הרע שממקור פבועות, ופעולותיו מעשיוכל
 לבר אמץ נפשו. שפלות עם מתאחד רצונו ישראל, גאוןהוא

 עז ומתוך לבו. רך מורגש עורפו בקשיות ממוזגין,ושברונו
 לכל הדבר נרגש אבל זאת, לבאר א"א דכאותה. נכרתנפשו



 דעתשעוריקמל

 את ובוחנת החודרת עין לכל בעליל ונראה מרגיש,לב
, , ,שבאדם. הנפלאה הנפיט שלפנימיותה ל  - 

 "אראל בן 'טל תפקיח קשה~ כמה לדעת, עלינוינן
 ואמנם, באמת! התורה שומר עבודת עמוקה כמה !אמתי
 וא"א ה'. ברצון בשלמות דרכם את המכונים הם רביםלא

 תהפוכות בדוי כי ואף שיהי', דור באיזה גם רבית.שיהי'
זה.

 חברים עשרה אך כי הנכם, מעטים אומרים,אתם
 עשרה עה אם אני, תמה הוא! כן לא בחבורתכם,נמנים
' חברים עשרה מספריגיעו! -  הוא, גדול היותר ממפר 
 ? הלב ובטהרה באמת ה' עובדי עשרה שישנםהאפשר
 ! הדבר אפשר *הלא

 נמצא אך אם מרובה; כמות דרבנה אינהובאמת,
 והעבודה ; אחד עוד אחד, עוד יתחבר ולו די. ;אחד-פוב

 בעלי הרבה שימצאו הוא, קל דבר ולא נשלם. ה' ורצוןיצוי'
 האמיתית לאמת תתאמנה ופעולותיהם שעבודתםרוח,
 תנבענה הפעולות שממנו ומהור נאמן למקור מרותקיםויהיו
 מצאתי במדבר "כענבים : מ"ו פ' בראשית במ"ר שמצינוכמו

 "א"ר ט'( )הושע וכו' בראשיתה" בתאנה כבכורהישראל,
 ואח"כ אחת-אחת אותה אורים בתחילה הזו התאנהיודן

 בסלים אותה שאורים עד שלש-שלש, ואח"כוצתים-שתים,
 ל"ג( )יחזקאל וכו' אברהם הי' אחד בתחלה כךזמגרפות.
 ואח"כ - וכו' שלשה ואה"כ, ויצחק, אברהם - שניםוליה"כ
 ע"כ מאד" במאד ויעצמו וירבו, וישרצו, פרו ישראל3ני
 המדרש.לשון

 א"צ ד!' עבודת דרך ההתימרות בראשית כי ראינו,הנה
 שיגדל, א"א ? מרובים ענבים במדבר הימצאו כי רביםשיהיו
 ואח"ב שנים אחד, - מספר מתי אך בתחלה. ה' עובדיטספר
 בעבודתכם גם ולכן ; מאד גדל כי עד ורב, הלך ילך לאםלאם

 לה שהציבה זו, קדושה גבוהה למטרה כי לדעת אתםצריכים



קמח במוברכענבים

 הוא העולם מצב כי בתחלה, רבים שיהיו א"אחבורתכם,
 יראת ביתר בעבודתכם לעבוד רק עליכם כמדבר. ממשעתה
 כי בעולם, להפיצה בזה, להתחזק ממרתכם הלא כישמים,
 ! הועד נוסד זאתעל

 נוראה ואפלה ; נעדרה האמת ; שוממו התורה דרכי ; מאדיד ה' דרך כי בעולם, השורר הנורא, המצב אל לבנובשים
 הנפלא העונג רגשות אודות נדבר לא שוכנת. תבל פניעל

 התורה. בדרכי האמיתי מהפלפול תורה, של עומקהטהבנת
 כאמונת הנכון מהרגש והעונג הנעם חסר אודות נדברלא
 בעולם אפס כמעט זה אשר ית', ורוממותו גדולתו מהכרתה',
 נשים" "אמונת אותה שקוראים הפשוטה, האמונה גםאבל
 מלדרוש חדלו כבר כמעט פשוט, נראה, אינו כבר זהגם
 היושבים והמורים, ההורים מאת המצויים הדיניםדעת
 שום בלי מילים וכמה כמה עכו"ם ע"י בשר משלח ; מדיןעל

 פסקו לגמרי רבות. וכהנה בשבת לעכו"ם אמירההותם,
 החמורות, בשאלות אפילו הדין, דרך לדעת בזה,להתענין
 * בזה דעת ידרשו לא ר"ל כרת באיסור התלויםענינים
 ! צרי מבקש אין ; ה' דורשאין
 מישראל" שתשתכח תורה "עתידה : חז"ל מאמרהלא
 שהבמיח בהבמחה, אנו במוחים ואך ממש. בנו ומתקייםמולך
 וכו'. מפיך ימוש לא : ה'לנו

 לאחד שעד אפשר הלא ? השיעור הוא כמה יודע מיאבל
 במפרה שלכם הועד נוסד זה, כל על לבנו בשים ולכןיגיעו
 רפות ידים להזק האמונה, באור תבל פני להאירלבקש
 הק' תורתנו חסמת ממעינות להפיץ ית' ועבודתוכיראתו
 העטרה ולהחזיר בדגלה, יתנוסס - נס ולהרימהבעולם
.ליושנה.
 היא, אחת הק'. בעבודתכם להתחזק רק עליכםולכן

 )המערכח(. ! ! אוו עוורנו נענה ומה*



 דעת. _קעורי_-קמו

 יתמעטד אם ואף : הוא המעט בה, העובדים ממפר הואההב
 .ואף: ; די --1 .שנים עד ששה, שמונה,.עד עד החבריםטסטר

 בעבודתו, ויתחזק ויפעל האמת, רעיון חי ישאר ,אם באחדגם
 ותשגשג ]שתפרה עד אחד, עוד אחד, עוד לו שיתחברעד

 דרך. זוהי הנה במדבר". "כענבים ברעיון כמבוארעבודתו.

 עבודתה זו - והיראה האמונה יסוד על ורק ואך ;עבודתכם
 ! ! תכליתה,וזו

 עבודתכם' כי האחרונה, בעת בכם התבוננתי כאשרוהנה
 טרם - הרגש בי נתעורר הזאת, האמת לכל מכונתאיננה

 מכיון כי ; עבודתכם לגמרי לבטל - בזה והתבוננתיעיינתי
 שחשבנו האמיתי, המבחן עפ"י 'הבנין נבנה ולא משתכללשלא
 המתעורהל זה;' רגש ושרש לגמרי, להרסו נכון - מתחלהעליו

 ,המכוונתו התכלית עפ"י כולו נהיי שלא בעת הדברלבמל
 מעשה אצל בתורה שמצינו כמו העליונה, בהנהגהנמצא
 ממני הרף למשה: הקב"ה שאמר י"ד( פ', )דבריםהעגל

 התפלל ואח"כ ; וכו' גדול לגוי אותך "ואעשה וכו'ואשמידם
 להם. ונמלחמשה,

 אצל ותמורה שינוי זה אין כי הענין, זה ביאורוהנה
 רק זה, קיל. נהם, כן -ואההי להשמידם חשב שמתחלההקב"ה,

 ביאורן: ודורסל מאד עמוק ענין הוא הזה הענין - הדבר הואכן
 אדווש לדבר חשבתי לא כי זה, את לכם לבאר התכוננתילא
 לבטל ההרגש בנו שמתעורר בעולמנו, פה שמצינו כמו -זה

 עבודתנו שכל בראותנו ובנינו, עמלנו אשר כל אתולהרוס
 בהנהגת נמצא הרגש זה שרש האמיתית, הכונה עפ"יאינה

 העמל כל אחרי הקמרוג. כח בבריאה הקב"ה שסדרהעליונה,
 אחרי' מלאו לא עוד השראל, עמו ,את הקב"ה שנדלוהגידול,

 זה. דבר - העגל מעשה אצלם שיארע אפשר, הי' ועודה',
 אשר הבנין, כל את .ולהרוס להשמידם הקטרוג כחעורר
 לגדע מחדש ולהזור גידולם, בעבודת חלפו דורות וכמהכמה

 'שראל. כלל אתולבנוים



קמן במדברכענבים

 2 הדבר כן לא גמרתי, אחרת הדעת וישוב העיון אחריאך
 נורש במצב בנינינו; להרוס רשאים אנו ואין יכולים אנואין
 לעבוד אנו ומחויבים אנו מוכרחים ! העולם בו שנמצאזה,

 הקדושה, אותה היתה חסרה עתה עד ואם ; ה' לכבודולפעול
 להוסיף עתה נתחזק כזו, לעבודה הדרושה היראה,אותה
 ביתר שמים, יראת ביתר נכון יותר רוח קדוש, יותר רוחבה

 לא הקודמת שעבודתנו על ידינו את לרפות לנו ואיןאמת.
 שהתגבר מיום בית-המקדש, שחרב מיום יפה, כ"כעלתה
 ההצלחת פסקה - הקדושה על הטומאה כה הטוב, על הרעכח

 בית חרב אחת פעם רק לא והרוחניות. הקדושהמעבודת
 ן ויום יום בכל ; מקדשנו בתי הרבים ויום יום בכל ;המקדש
 יאמר קדוש אשר ענין, בכל הוא וחודר הטומאה, כחמתגבר

 ן ועלול ומסוגל קדוש יותר שהענין מה וכל ; אותו ומהרסלו,
 ולוחם יותר השמן בו מתערב האמת, בעד לפעוליותר
 רוחני שענין מאד, קשה ולכל אותו, ולעקר להרוסכנגדו
 ; מעבודתנו אותנו יעצור לא זה ולכן מפריע. באיל דרכויצלח
 למדרגה בעבודתנו לעלווה נתחזק הצליח, לא בראשונהאם
 שלימה יהי' שלא עד שמים, לשם יותר ופהורה, קדושהיותר
 ולהפריעה. עליה למשול הרעלכח

 לפעול אנחנו חייבים ולבנות. לעבוד אנחנו חייביםאלא
 שיבנה בעזרתנו, ה' יהי' אולי ! ! ביכלתנו אשר בכלולעשות

 ישראל. כלל רוח ולרוממות התורה קרז להרמת מה ידינועל
 באחרית וליעודו הנרצה לתקונו העולם יבא בודאיהלא
 את ידהה שהאור ; הרע על הטוב כח ויתגבר שישובימים,
 החמה. כאור שבעתיים ויזהיר מהעולםהחשך

 המיועד, התקון את לקרב מה נוסיף עבודתנו ע"יואולי
 2 2 נעמוד משטרתנו עלולכן

 ! ! קרימה מצעודעבודתנו
 עמנר ללכת כח יעצור לא הועד מבני שאחד יקרה,ואם
 וישוב ילך הלבב ורך הירא איש לזה. לב נשים לאיחד,



 דעתשעיריקמח

 יחזיק לא אהד עוד ואם ; בעבודתנו אותנו ירפה ואללדרכו
 1 ועז במרץ הלאה תמשך ועבודתנו ; אותו גם נעזובמעמד,

 כמו יעבדו, הרבה ואם מעפ אם התכלית, היא אחתכי
 להקב"ה: אברהם לו שאמר מ"ז, פ' בראשית בטיירנתמצינו

 ? הראשון לאדם נתנה לא מה מפני המילה, היא חביבהקאם
 אין ואם ; בעולם ואתה אני "דיך : לאברהם הקב"ה לואמר
 אברהם : זה ובאור לעולמי" דיי - לימול, עליך מקבלאתה
 שכבר הי' ראוי הלא מילה, של המצוה חביבה כך אם :,טאל
 רצונו עושים היו העולם כל כבר ואז הראשון, לאדם מצוההיתה
 - ואתה אני בעולם דייך הקב"ה אמר - עצמם אתומלים
 כי ; היא המעם הכמות, היא אחת האמיתית התכליתלפי
 מיוחד אור שיצא הקב"ה של רצונו עיקר : כך הואהענין
 הידיעה לפי אשר ופעולותיו, מעשיו ע"י מהאדםבעולם
 מדת לפי היא הזה האור ומדת הרצוי, הפרי נושאהעליונה
 : ה' לעבודת ממנו המתמצית וההתאמצות האדםהתגברות

 יותר, להתאמץ עליהם אזי בעולם מעפים אנשים נמצאיםואם
 מכל ודרוש להם, שמסביב הרעים, הכחות על יתגברולמעז
 מעשה וכל גדולה, יותר הכחות והקרבת נפש מסירותאחד
 תקל העובדים מספר רב ולפי מרובה. יותר בנפשיותיוצא

 לו נקל ה', את עובד אחד בעולם ישנו כשכברהעבודה.

 העובדים, הם עשרה ואם ; בעבודתו עמו להשתתףלחשני
 יגיע, למאה עד מספרם ואם ; עמהם לעבוד יותר עודנקל
 העובד, יהי' אחד רק ואם ביניהם. ימנה מועמים בכחותאזי

 לו, דרוש ואמץ ועז כהות הקרבת יותר והרבה הרבה אזכי

 רצון למלאות כדי הדרושה, התכלית את לפועל להוציאכדי
 שהי מה העיקר הוא האדם, מנפשיות היוצא הזה והאורה',

 העובדים הם רבים אם להקב"ה היא אחת לכן מאתנו,דורש
 מאד, סתומה אחת משנה באור מבינים אנו ובזה מעמים.או

 ד:סשי בפרק והוא באור, כל משוללת היא לכאורהאשר
 שכולם וכו', אברהם עד מנח דורות "עשרה ג' משנהמאבות



קמש במדברכעגבים

 כולם" שכר וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין. מכעיסיןהיו
 הד כולם שכר אברהם יקבל מדוע מאד: קשהולכאורה

 ונם אחרים? שכר לו יגיע ומדוע יקבל בעצמו שזכהמה
 שהי' מה הוא השכר שזה נאמר, ואם ובאין, מכעיסיןהיו כולני הלא ? להם הי' שכר איזה וכי ? כולם שכר זה הי'מה
 ידועת מדה וכי - במעשיהם זכו אלו להם, להנתןראוי
- ? בה שוים כולם הכי ?היא  זה את נבין בדברינו אבל 
 ה', בעבודת האמתי המושג אותו התנא לנו באר פההיטב,
 להקריב האדם שצריך במדה, בה רק ונערכת שקולהשהיא
 אותת כי ומדדו, הכהות אלו את ידעו וחז"ל ; למענהכוהות
 העולם כשכל האדם, מנפשיות היוצאת ההתגברות,מדת

 מהאחד או מהמעמים יוצאת עצמה מדה אותה ה' אתעובדים
 ואם מהאמת. אחור נסוג העולם שכל בעת אותו,העובד
 אזי ה', את יודע איש ואין ועוברים, חולפים שלמיםדורות
 בעבודתו נמצאת אחריהם, הקם ה', את העובדהאחד

 כל בעבודת נמצאת שהיתה גדולה, כה נפשיתהתגברות
 כלם אברהם עד מנח דורות כשעשרה ולכן, הדורות.אלו
 מדרך אחור נסוג כ"כ הי' העולם כשכל ובאין, מכעיסיזהיו

 והנהגתם להקב"ה, מכעימין רק היו מעשיהם שבכל ;האמת
 בכמה - לפניו דורות מעשרה רב זמן כ"כ נמשכה כברזו

 כל נגד כנגדם, לעמוד אבינו אברהם צריך הי' כחותוכמה
 התאמצות. לכמה שבשמים, אביו רצון ולעשותהמכעיסים,

 ולכן עשה, אשר מוב מעשה כל על צריך הי' נפשוחרוף
 ה', רצון למלאות אותו נשאה זו הנסיונות רבתעבודתו
 עובדים יחד כולם היו שאם : היינו כלם, לשכר זכהובזה
 הלזו, האחת התכלית אך יוצאת היתה לא ג"כ ה'את

 ה'ף( את אברהם עבודתשהביאה

 כן.. הדברים ביאר שכגר ז"ל לרשב"ץ אבות מגן בפירוש ועיי"ש*
 ולווין איש להגר"ח חיים רוח בפירוש ועיי"ש יונה. רבינו בדברי גםועיי"ש
 כולתי. שכר וקיבל שעמד אברהם כמו לצדיקים טוב שכר ליחן וזהו : שכ'ו"ל
 )המערגת(. והבן. בעולם. האמת אור להגביר עליון חשבון גזה שישהרי



  ודתשוויי4ב

 העקר הוא החברים כמות רב לא ; אמרתי אשרהוא
 יותר תהי' שעבודתכם הוא, העקר אם כיבחבורתכם,

 תהיי עבודתכם ונשמת ; ומהר אמת ויותר שסיםביראת
 רוממה. ויותר קדושהיותר

 : 2 לה' והרצוי היבוש הפריוהגע




