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הרואה.ח*

 התאן "מם קמ יש למש"מ
 סי ט. א.)שמואל,

 אאמו"ר ה' עבד מות אחרי יום שלושים עברוכבר
 על חז"ל קבעו איטר הבכי, ימי המו כבר זצ"להגה"צ
 או; ואמנם להספידם עכעדו אגו ובאים nDW חכםתלמיד
 הבכי, בימי להגיד אפשר אי וקדוש חכם על הנכוןההספד

 לעיין צריך ולזה נפשו וגודל מעשיו תאור הוא ההספד,כי
 תכן על במעם, אף אם ולעמוד, הקדושים דרכיוונקצות
 וכולי רב, ועיון גדולה התעמקות ע"י רק אפשר וזהנשמתו
האי

 לזה. הדרושה לחכמה שסונלים אינם הבכי וינשר ואולי,-
 ה' עבד משה מות אחרי הקדושה בתורתנומצינו
 יום שלושים מואב כערבות משה את ישראל בני"ויבכו
 חכמה, רוח מלא נון בן ויהושע משה. אבל בכי ימיויתמו
 מפני הספה;גו, דקדק וכבר עליו", ידיו את משה ממך3י
 הכתוב אל יהושע, חכמת אדות המדבר זה, כתוב נסמךטה

 בימי "כי ומתרץ: משה. אבל בכי ימי תם אדותהמדבר
 אבל בכי ימי כשתמו רק ולכן עצה" ואין חכמה איןקגכי
 הגדולה. החכמה לידי יהושע בא אזששה

 אחרי עיון מחשבת לידי לבא לנו קשה מאד מהובאמת
 מרגישים: אנחנו אחת רק השברנו. אשר הגדולמושבר
 "יתום" השם אמנם ממש. יתומים אב! ואין היינויתומים
 מרגישים אנחנו אבל אביו, עליו שמת קפן ילד על רקשקובל

 השלושים לןום נ"ל מוהרי"ל הגאון אביו על נ"ל הגרא"מ שנשא הסטר'
 הר"ץ. כסלו, ו'ולפטירתו,



 דעתשעוויקנט

 של גדלו רב לעומת כי ; היינו קפנים יחומים אנו גםגי
 היינו קמנים ילדים קטנים, אמנם ראשנו עמרתאבינו,
 ורחמים חסד של השפע ולפי והמובה הגדולה נפשוומפאת
 לאור להתחמם הבינו אשר תלמידיו, ולכל לנושהעניק
 קמנים בנים - לו היינו קפנים בנים הגדולה, ואהפתופוצתו
 האחרון יומו עד מילדותנו כן, ואמנם ורחמן. נאמןלאב
 הקדוש. פיו שאלת בלי צעד אף צעוד לבלי תמיד הורגלנוהלא
 קפן דבר כל הפרסיים, ענינינו בכל והן הכלל בעניניהן
 והוא הוראתו, פי על רק אלא עשינו לא בחיינו גדולאו

 עינו שם הכל על דבר, מכל עין העלים לא הגדולהבנפשו
 אין וגלמודים, יתומים נשארנו ועכשיו לבו, שם הכלועל
 חיינו. ארחות יורנו אשר מי לנו ואין לפנות מי אל עודלנו

 נשארנו ומשענה, משען בלי נשארנו אשר קפנים,כילדים
 ! אב ואין היינו יתומים חיינו. דרך להוראת ביחס אנואף

 יותר ._לא___בכו _רבנו __מיעה על גם 1 בכי טל -אך
 ולחדול ישיבה להושיב צוה הקדוש רבינו גם יום.משלושים
 רבינו" ממשה עדיפנא "דלא יום שלושים עבור אחרימבכי

 יותר, לבכות התירו לא זה ממעם ואולי ק"ג(.)כתובות
 נחוצה טאד ומה עצה". ואין חכמה אין הבכי ש,,בימימפני

 ; העינים ומאור הירך מורה הרב בהעדר והעצההחכמה
 לעצה אנו זקוקים כמה רבינו של הסתלקותו אחריוכן

 האוצר את ולהחזיק הקדושה ישיבתו את להושיבותבונה
 את להמשיך צריך הלא ברכה. אחריו הניח אשרהגדול
 החכמה באור תבל יושבי עיני להאיה הקדושהעבודתו
 שלא כזו עבודה הגה"צ, אאטו"ר ע"י נתגלה אשרהנשגבה
 צריפים דורות להתגשם, תוכל אחד אדם חי4 ימיבמשך
 בהתגשמות לראות נזכה אשר עד רבינו, שהתחיל במהלעבוד
 האור את העלי' בני כל יכירו אשר עד הקדושה,שאיפתו
 בענקיפ. הגדול האיש גילה אשר זו אמת בתורתהצפון
 אשר ואת ישנו אשר את עולמות, *צר לא חדשות, האשלא



קנג ה א 1 רה

 הוא רבינו, ע"י נתגלה הראשונים רבותינו כברלמדונו
 גילה הקדושים, מדבריהם פנינים והעלה דעתם סוף אלירד
 ברורה המציאות את 'ראה הוא ! אור ויחי - הלום פניאת
 האמת, את ראה זח ובנר לרגלו נר היתה האמת שהיא,כמו
 כבר, מהמקובל הושפע לא חצונית, סברא מברק נשתחדלא
 שהיא כמו ויגלנה וימצאנה פניו שם לאמתה האמת אלרק
 זאת להראות, עלינו זה ואור לסלול עלינו זו דרך ! חדושווזה

 אחרינו. הבאים הרורות ותעודת אנותעודתנו
 ולהגיד הנפטר בדרכי לעיין הוא ההמפר עניןכאמור,

 של בשבחו נאמרו כבר דברנם הרבה ואמנם פעל, מהצדיק
 תפוצות בכל כן ואחרי כאן ההלוי' יום במשך הגדולרבינו
 חלק אף עדיין נמסר לא כקדומני, זה, מכל אךישראל,

 בשלמותה, נמסרה =לא אחת מדה אף רבינו,אחל,מסגולות-
 ולא,מקיבעא. טקופיא נגעו בקצות-דרכיורק

 לא. אשר את למלא לעצמי עטרה אקח לא אנכיגם

 רב פי על כי -מעיני, שמתי אחת על אך אחרים,המפיקו
 אשר והמעלות הסגולות ביותר, המפורסמות אדותדברו
 הקדושה נפשו בסגולות אך מבחוץ, יותר ניכרוההיו

 ואולי עדיין, נגעו לא מבחוץ כך כל ניכרו שלאחטמירות
 מנפתו חשוב הינתר החלק הן עמוק, יותר הממונותאלח,
 וחלק חכם, תלמיד של אישיותו ביותר מתבלטת ובהןתאדם
 הצבור. לפני בזה למסור אשתדל אלו ממקצועותקמן

 : חיפה דמן אבדימי רב "אמר : י"ב ב"ב בגמראאיתא
 הנביאים מן הנבואה שנמלה אעפ"י כו' ביהמ"ק שחרבמיום
 מנביא, עדיף וחכם : אמימר אמר נמלה. לא החכמיםטן

 קמן אומר הוי במי, נתלה מי חכמה, לבב ונביאשנאמר:
 סגולות בו נמצאות שהחכם מזה וראינו בגדול".נתלה

 "נביא". בשם לכנותו אפשר חכם כל כי אומר לאהנבואה.
 מהי ולמדנו הנבואה ענין אדות הגדול מרבינו שמענורבות
 לדעת. זכינו בודאי נבואה אינה מה - נכון יותר אונבואה,



 דעתשעוריקני

 כגבח אשר האיש .את אף י-"נביא" בשם לכנות: נהיןואל
 מעין כי מרבינו, למדנו זאת גם טך הרוחני, גבהוענקים
 עליון, קדושי הקדמונים, באנשים הנמצאות הסגולותאותן
 לפי אהד כל דורנו, באנשי גם אנפין בזעיר למצאאפשר
 חלוקי באותם להשתמש לנו ואכשר שלו. קומה""שעור
 האחרונים. לגבי אף הראשונים לגבי המקובליםהשמות
 הנגלה החלק הלקים: לשני מתחלק נביא עניןוהנה

 ז.א.(, שמות )רש"י שפתים ניב מגזירת דהיינו ה,,נביא"הוא
 " ה א ו ר ,, ה הוא -ובמעלה, בזמן קודם שהוא הנסתר,והחלק
 לפנים יקרא היום לנביא "כי שמואל בספר שמצינוכמו

 ט.(. מ. א. )שמואלהרואה"
 ברבינו העולם בני כל ראו ה,,נביא" חלק אתואמנם

 נתקיים-מה-שנאמר-לירמיהו:."נביא בו זצוק"ל;הגדול
 ועל הזה__על_הגוים היום הפקדתיך ראה וגו' נחתיךלגוים

 ולנסוע". לבנות ולהרוס ולהאביס ולנתוץ לנתוששממלכות
 לכו הדרך זו : העם את להזהיר בפלץ עומד תמיד הי'הוא
 לשום כליל התמכר לא ! בה תעבור אל פרעוה הדרך וזו !בה

 העוברים את והוכיח האמת את ודרש חפש בכל אלאוכנועה,
 האמת,. מן הרחוק במים על ח"ו העומדים את רק לאעלי',
 ראה_ אם והאמונה, התירה יסוד על העומדים אפילואלא

 :. וקרא הזהיר האמת, באור מוהדרים ואמצעיהם דרכם איןכי

 ן מים ונלחם יחידי עומד ימיו כל הי' ולכן בסיטנווון
ומשמאל.
 רביה יטל ה"רואה" בחלק מעט יטנזבונן כדאיאולם

 : ישראלנר
 )תמיד הנולד את הרואה - חכם איזהו : אמרוחז"ל

 . את מבין שהחכם המאמר, את להבין אנו רגיליםל"ב(.

 כי. הבין, רבינו דרכי אל שהתבונן מי אותו. ויודעהנולד
 בין יש גדול הפרש ממש. הנולד את הרואה הואהחכם

 . חי הנולד את המבין אותו. ל,,רואה" הנולד אחה,,מבין"

ג
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 ע"י בהוה רוחו מצב את לשנות לו אפשר ואי ההוהעם
 המצב, ישתנה בעתיד כי הוא יודע אמנם ואם העתיד,ידיעת
 מרגש מושפע הנהו בהוה פובה רואה הוא אם זאתבכל
 הוא ההויים חייו את כי העתיד, עם להתחשב לו וקשהזה

 בשכלו. מבין רק הנהו העתיד ואת חייו מיתרי בכלשרגיש
 הגדולה בחכמתו ! הנולד את ה" א ,,ר הוא - רבינו כןלא

 טידיעותיו הויתו בכל מוחדר כך כל הי' החזקהזבהכרתו
 השכיל הוא ; עיניו לנגד הי' היתה שהידיעה עדיהכרותיו
 שהתחשב וכטורט אצלו ערה היתה והידיעה שיהי' מהלהבין
 שניהם ההוה. עם שהתחשר הרגש באותו העתיד יריעתסם

 כן וכמו אחד. אל אהד אותם ומדד עיניו לנגד היובאחד
 כמו המצב עם התחשבו והכל ומצוקה צרה איזו ח"ובבוא
 שעתיד בזה והתבונן ז"ל רבינו עמד עולמית... טציאותעם

 רציני הוא כמה עד שהוא כמו המצב את והעריךלהיות
 קימת עצתו נכונה, דעתו תמיד היתה ולכן בהוה, ענינולפי

 אמת.ופעולתו
 עדיף "חכם : חז"ל אמרו זה שממעם לומראפשר
 במה עליונות לידיעות מגיע שהוא אע"פ הנביא כימנביא",
 רק אליו באים הנבואה גלויי זאת בכל להיות,שעתיד
 לידי בא כשהוא הרוה, התרוממות בשעתלפרקים,

 לא אולם אליו. הדבור ליהוד וזוכה הגשמיותהתפשמות
 התקינים לחייו שוב בהכנסו והרי זה במצב קים הואלעולם
 שראה כמו הנבואה במראנו שהשיג מה את מרגישאיננו

 ראה כאלו הנבואה ענין את מרגיש אינו ההוא,במראה
 בתור הנבואה ידיעת אצלו נמצאת אלא בחוש, עתהאותו
 כי זצ"ל, רבינו לנו ביאר וכבר כבר. שהשיג ממחידיעה
 אשר המראה אותו את במחשבתו לתפוס לנביא לו אפשראי
 בנבואתו הנביא ישיג אשר המראה כי הנבואה, במראהראה
 המציאות אח המשיג האדם במחשבת שתפופם אפשראי
 המראה את להשיג יכול לא הנביא וגם חושיו בחמשתרק



  ועתשעיריקנו

 הגשמי, ממצבו והתפשטותו התרוממותו בשעת רקההוא
 לו אפשר אי הרגילים חייו מצב אל שוב בהכנסוואח"כ
 הגלוי שמתוך אלא באמת, ראה אשר כפי אותולהשיג
 קבוע הענין וישאר והשכלה מחשבה בו תמשךהעליון
 הידיעה בו תמצא האנושי למצבו ישוב כאשר שגםבשכלו,

 היתה בשלימות הנבואה של בוריה על עמוד ולמעןבבירורה,
 אותה למדו אשר הנבואה, חכמת נפלאה, חכמהדרושה
 רמייה להגה"ק ה'" "דרך בספר זה ומבואר הנביאים,בני

 אות רביעי ופרק ו' אות ג' פרק שלישי )חלק זצ"ללוצמו
 את מכיר הוא הנולד, את הרואה הנכון החכם כן לאד'(.

 שעתיד במה מתבונן הוא התמידיים, חייו מצב מתוךהעתיד
 להרגיש יכול הוא הרי ומשראהו הנולד, את ורואהלהיות
 חכם ולכן תדיר, השגתו עם ולחיות השיג אשר אתתמיד
 מנביא. עדיףכזה

 בשם בעלי' את לכנות שאפשר ישנה אחת סגולהעוד
 נהין לא כי נדגיש הפעם ועוד ללבב. הרואה"רואה":
 א' )שמואל : שנאמר וכמה אשה, ילוד לשום זה בשםלכנויה
 לעינים יראה האדם כי האדם, יראה אשר לא "כי ז'(מ"ז
 הגדול האדם יכול שהוא כל במדה אך ללבב". יראהוה'

 האדם, בכח שנתנה מזו מרובה, ובמדה זו. למעלהלהתקרב
 ! ללבב" "רואה מכח הרבה בו נמצא הבדול. רבינוהצמיין
 של נפשם לעומק יורד הגדול, המחנך הוא הי' זהובכח

 שהוא מה הבין ואחד, אחד כל של תכונתו את ידעתלמידיו,
 זו ראיתו פי ועל לבבו, מסתרי שבתוך מה וראהמרגיש
 העקום את ישר עצבותיו, את חבש אתו, דבריו אתכלכל
 נפשו. אתותקן

 כתוצאה זצ"ל ברבינו הי' נפלא אחד כח עודאולם
 לאלה ביותר ידוע הי' זה וכח ללבב, רואה היותוממעלות
 אדם בל את לדון ההזק ורצונו הגדול כחו והוא אליו,הקרובים

 למחול". אומרת זאת - "להבין : ידוע פתגם ישנו זכות.לכף
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 שבתוכה מה ונראה האדם של נפשו לעומק נחדור אםכי
 לא אם ואף ותביעות, טענות הרבה ממנו יסורופנימה,
 בו נמצא כן אעפ"י אשם, אשם כי ונחליט בדיןנצדיקהו

 שבו המוב חלק הכרת ממנו נשלול ולא האוב הצד אתגם

 חברך את תדון "אל חז"ל שאמרו מה כלל וזהו הרע. חלקמפני
 דברים של פרושם להבין אנו רגילים למקומו". שתגיעעד
 למצבם, אנו שנגיע עד חברינו את לדון לנו אפשר שאיאלו,

 מי שיגיע היתכן כי אצלנו, הדין מדת שבמלה כמעםולפ"ז'
 הגדול רבינו של דרכו אך ממש. חברו של למצבושהוא
 שתתבונן עד חברך את תדין אל : בזה אחר פי' אותנולמדה
 שהוא למקומו ותגיע נשמתו לעומק תחדור נפשו,במצב
 יחייבהו, שלא אומרת זאת אין לדונו. ותוכל תבינהו ואזעומד,
 ימלמ לא וגם שבו הרע סבות את וידע יכיר עכ"פאבל

 גדלות ונכונות. יפות סגולות גם טוב, חלק גם בומלמצא
 בן-אדם של שפלותו עוסק עד לרדת גדול, לאדם היאמיוחדת
 מכל "ויחכם : הכתוב אמר ע"ה המלך שלמה על ולהלבינו.קטן
 נפלאה חכמה ואמנם השופים". מן "אפילו : רז"ל ודרשואדם"
 מצב את להרגיש השופה, של נפשו כחות את ללמוד.היא
 יכול השופה מנפש חכמה הלומד וזה ! מזה ולהחכיםרוחו
 האמת. על להעמידו אף ולפעמים שפותו עללדונו

 טוב את ראה רבינו של בקרבתו שבא מי כל אמנםאם
 זו מדה היתה זאת בכל אדם, לכל וחסד אהבה המלאלבו

 כל נגד תמיד לוחם בהיותו שבו, הגבורה מכח בצלעומדת
 על עמד ! ישראל לבית הצופה הי' ז"ל רבינו וחניפה.שקר

 על אפי' וותר ולא עמנו קדשי על הגין נפש ובחרוףהמשמר
 ואף מחדשות ירא לא הוא הקדושה. מהאמת יו"ד שלקוצו
 עם מה דבר התאים לא אם אך איגרי, מרפסן תהיינהאם

 ישן, או חדש שיהי', מה יהי' אבותינו, ממורת ועםהאמת
 וידעו ! הדרך זו לא : ויקרא זה נגד חרה בקרת מוציאהי'
 יותר מוויתורים הרחוק יותר, חזק דעתו על העומד כיהכל



שעורי-ועתקנח

 של לבם את להרגיש כזה איש יוכל והיאך רבינו, הואגדול
 ולהבין ? זכות לכף ולדונם . למקומם להגיע אחרת,החושבים

 סבה הוא האחד הכח אדרבה אלא הפכים, שני כאן איןכי
 זה. בענין רבינו שלמדנו מה בזה נביא השני,אל

 רבינר מתורת מאמר איזה בהביאנו כי לדעת,וראוי
 ונראה זה. במקצע רבינו של אישיותו את בזה מתאריםהרינו

 אומרים, אין ג'( )ברכות חז"ל שאמרו מה בזה להמליץלי

 בשביל לשכוח לנו אל )אמנם מת של דבריו אלא המתבפני
 בפני תורה ללמוד שאמור דברים, של פשופם המליצה,יופי
 המת. לכבוד השייכים הדברים ורק לרש לועג משוםהמת,

 דמות את לתאר נחפץ אם כי נאמה( מליצה בתור אךמותר,
 מאשר לזה מתאים יותר אופן למצא נוכל לא רבינו שלדיוקנו
 כל לא אמנם מפיו. ששמענו הקדושים דבריו אתנמסור

 יש כי וחכמתו, תורתו בדברי לתארו אפשרתלמיד-חכם
 את מזה נראה לא אבל ונכונים חשובים דברים ידבראשר
 בנקל ולא אלו דעותיו ע"פ דרכו את מלל לא כי חייו,דרך
 כן לא בשכלו. לזה הגיע אשר את בחייו האדםיגשים
 מעשה". לידי שמביא תלמוד "גדול בעצמו קיים הוא -רבינו
 הויתו ובכל מהותו בכל קבל הזך בשכלו שהשיג מהכל

 תלמודו' תמיד הביאו ולכן הגדולה, מנשמתו חלק זהונעשה

 למוד הוא ובאמת - בפומי' מרגלא היה וכך מעשה.לידי
- מאד ונעלההשוב  הואל למלאך אדם בין גדול הכי ההפרש 

 חלקים: לשלשה מתחלק האדם אצל המושכלות מהלךבי
 ודורש,. החושב האדם הוא המשכיל ומושכל. שכל,משכיל,
 הואל והמושכל חקרו, שהמשכיל השכלי הדבר הואהשכל

 אבל השכלית. הידיעה את שרכש אחרי האדם אותושוב
 המשכיל, אלא לשלשה, נחלק זה ענין אין המלאכיםאצל

 השכל' את מרגיש המלאך הוא. אהד הכל והמושכלהשכל,

 ועבודת בתולדתו. השכל מזה ומושכל עצמו השכל הנהווהוא
 יהי' שלא המדרגה, לזאת האפשר כפי להתקרב הואהאדם



קנטהרואה

 החפוש אצלו יארך שלא היינו אלה, שלש בין רבמרחק
 SD1 יעביר לא השכל אליו יגיע אשר ואחרי השכל,אחר
 את ישכיל אלא זה, משכל מושכל הוא יהי' אשר עדרב
 אליו ויגיע הנכון השכל את במהרה להרגיש ויפתחולבבו
 הויתו בכל מיד יתמם השכל אליו ומשהגיע ושהיה, פיגורבלי

 להכיר שזכה מי וכל ממנו. מושכל להיות זה משכלויעובד
 הוא בחייו, וקים חי זה כלל הי' כמה עד ראה רבינו,את
 לחוש אצלו נעשתה דעת-תורה, דעתו, היו, אחד דעותיועם

 סללה והכרתו והכירה, אותה ראה האמת, את הש הואששי,
 ששמענו השקפה איזו כשנמסור ולכן הייו, אורח אתמיד

 הקדושה דרכו את בזה מתארים הננו ממילא הגדולמרבינו
 : לעניננו נחזור ועתהבחיימי

 )שהוא ערום" רשע "איזהו כ"ב: סופה בגמ'איתא
 שקרא יה אמר "עולא : אמוראים בזה ונחלקו עולם(,ממבלי
 מקרא "שקרא : ופירש"י חכמים", תלמידי שמש ולאושנה
 סברת ללמוד חכמים תלמידי שמש ולא משנהושנה
 על תורתו שאין הוא רשע ; הם מה המשנה בפעמיהגמרא
 באיסור חלוק יש המעמים שע"י ממנו, לומדין ואיןבורי'
 ולמהר לטמא ובמהרות ולחיוב לזכות ממונות ובדיניוהיתר
 כסבור משניותיו שונה קולו את שהשומע ,הוא וערוםכו,.

 ובגמ' הכמים". תלמידי כבוד בו ונוהגים במעמים -בקישהוא
 ולא ושנה שקרא זה של בגנותו לספר האמוראיםהוסיפו
 הארין, עם זה הרי אמר אליעזר "ר' : חכמים ומלמידישמש
 הרי אמר מנאי ר' בור, זה הרי אמר נחמני בר' שמואלרבי
 מכשף - מגוש" זה הרי אמר יעקב בר' אחא רב כותי,זה

 כדאי שם(. )רשיי הלבבות את וגונב העינים אתהאוחז
 המשנה בעלי היו אלה בימינו משנה כלומדי לא כילהעיר,
 ובין ביניהם אז שררו אמון ואי חתנגדות כי התלמוד,בימי
 "שונאיכם מציאות: אלו פרק בסוף כדאיתא התלמודחכמי
 בסמכותם להכיר המשנה בעלי מאנו כי משנה" בעליאלו



 דעתשעוריקם

 מתוך הלכה מורים עצמם הם ואיו הגמרא בעלי שלהמיוחדרנ
 שכן וכיון בהם הטורים הגמרא בעלי את ושונאיםמשנתמ
 חכמים כתלמידי עצמם להראות השתדלו וגם בדין שטעומובן

 בשמות אותם וכנו עולם" "מבלי חז"ל להם קראו כךובשביל
 משנה שלמדו אלה אם כי להעיר יש שני מצד אלו. גנאישל

 אותם כינו משנתם מתוך הלכה להורות ורצו ההםבימים
 אשר יש בימינו עתה הנה כאלה, בשמות התלמודחכמי
 הראשונים בדברי כרסו ימלא ואת גמרא גם אדםילמוד

 לירד וסודם פעמם להבין ישתדל לא אם אךוהאחרונים
 הלכתו ע"פ לפסוק הוא סמכא בר כי ויאמר הלכה שללעמקה
 התלמוד, בימי המשנה מבעלי הוא טוב לא בפיו,השגורה

 דור בכל הם שונים ההלכה של ומעמה הפסוקה ההלכהכי
 פסוקה הלכה שבכתב התורה היתה מתחלה מדרגתו.לפי

 שבכתב תורה זו "תורה, ; תורה של פרושה היתהוהמשנה
 "שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה וכו' פירושה זווהמצוה
 כבר הדורות וכשירדו תורה(. למשנה הרמב"ם )הקדמתפה"
 טעמה להבין פרושה הגמרא והיתה המשנה טעם אתבקשו
 חתימת ואחרי פסוקה. הלכה להיות הטשנה וחזרהונמוקה
 הראשונים ורבותינו פסוקה. הלכה התלמוד נעשההתלמוד
 אנו זקוקים עתה אשר עד הלאה, וכן ובארוחו, אותופרשו

 רבותינו דברי את ולהבין ללמוד חכמים וכלמידילשמוש
 שיקח ומי סברותיהם, לעומק ולירד והאחרוניםהראשונים

 ההבנה בלי בהם יפלפל או פמוקה כהלכה דבריהםאת
 משנתו. מתוך הלכה כמורה זה הרי הבריא,וההגיון

 על חרה בקרת קו מתחו התלמוד חכמי כי ראינועכ"פ
 שמצאו לחשוב מקדם אין לכאורה אשר עד המשנהבעלי
 את כינו עצמם הם כי הדבר נפלא ומה מוב, שמץ איזהבהם
 ע"ב כ"ו במגילה ! חכם תלמיד : הכבוד בשם המשנהבעלי
 חכם תלמיד אצל אותה גונזין שבלה תורה ספר רבא"אמר
 שמש לא אפילו "כלומר ופירש"י... הלכות" שונהואפי'



קמא ה א 1 רה

 וברייתות". משניות אלא ובגמרא בהש"ם חכמיםוכלמידי
 רב הנה בזה, רבא על שחולק מי מצינו שלא מה מלבדוהנה
 ההלכות שונה את הוא מכנה מומה שבגמי יעקב, בראחא
 כאן נמשך הלבבות, וגונב העינים את מסמא מגוש,בשם
 יעקב בר אחא רב "אמר : עליהם ומוסיף רבא דבריאחרי
 ההלכורע שונה שאותו יתכן זה איך וכו', חרס"ובכלי
 בור כותי, הארץ, עם ערום, רשע בשם חז"ל אוחושכינו
 הס מושגם ע"פ חכם לתלמיד בעיניהם וחשבומגוש

 חדרו הקדושים הכמינו ! האלקי כחם זה אבל ! ? חכםתלמיד בערי
 ההפכים שני את ההלכות בשונה ומצאו האדם של נפשולעמק
 ופוסק תורה ליודע עצמו את וחושב הוא מתפאר אמנםיהד.

 מוכיחיו, את שונא בסברותיו, טועה זה והרי ידיעתועפ"י
 ,ומצד הבריות את ומרמה נכונות חבלתי בידיעותיותתגאה

 יחד אבל בו, המנויות המגרעות וכל הוא ערום הוא, רשעזה
 הוא מלא הרי כי וגדולה, השובח מעלה בו מצאו זהעם

 ומזככים הלב את המטהרים ה', ללמודי מסור התורה,בידיעות
 מהבלי הוא רחוק לאחרים. תורה דברי ומוסר הנפשאת

 ומתקדש והטהרה הקדושה במזון נפשו את מזין הזה,העולם
 איזה ! הוא הרם תלמיד אלו מעלות ומצד התורהבקדושת

 אותו דנו. להלכה ואולי שמים, משפם זהו - המכריע הואצד
 אבל תורה, ספר גניזת לענין שראינו כמה חכם, לתלמיד)חז"ל
 בעין אותו ראו שבו, החסרון בצד כשהסתכלו זאתבכל

 רשע הוא, עולם מבלה כי תקיפה, בדעת אותו ודנובהירה
וערום.

 את וראינו אור-ישראל רבינו של בדרכיובהסתכלנו
 האמת, עפ"י שאינו דבר כל על משפטו וחריפות דעתוועקף
 נדמה והי' המדות וליושר התורה לדעת מתאים שאינוסח
 בגחלתו יכוה מעשיו טהר ושלא לבו זכה שלא מי כל כילנו,
 רק לא רבינו, סבל כמה עד לראות הי' נפלא מה יחונן,ילא
 אנשים אמת. מדעת הרחוקים אלה אף אלא חניכיו חטאיאת



 דעתשעוריקסב

 ומצה ריב אנשי היו הם אף והם תעלוליהם נגד לחםאשר
 הבין אותם גם ישראל, בני את למד אשר האמת תורתנגד
 זה. בגלל והחשיבם הטובות סגולותיהם את בם ומצארבינו
 תמיד ולא ושימתו בדרכו סתירה בזה ראינו פעמיםהרבה
 את הכרנו הזמן בהמשך אך טעמו, את מיד לדעתזכינו
 ומעלה המצוה, את עברה כבתה לא אצלו : שבדרכוהאמת
 במגרעת. נאוזרחלא

 כדי דרושה מיוחדת לב שימת כי ידעה ז"לחכמינו
 רוחב. מפני כי הדעת, תקיף של דרכו את ולהביןלהשיג
 הגדולה. דעתו היקף כל את מבטנו יקיף לא נפשו וגודללבו

 לההוא ספדי' לקיש "ריש כ"ח, מגילה בגמרא,איתא
 הלכתא תני דהוי דישראל בארעא דשכיח מרבנןצורבא
 רבא. נברא דישראל ארעא המרא ויי : אמר שורתא,בכ"ד
 אתו ושכיב, ותוספתא וסיפרי סיפרא הלכתא תני דהווהההוא
 נמפדי', היכי אמר מר, ליספדי' יצחק בר לר"נ לי'ואמרו
 דארעא תקיפי בין מה חזי תא דחמר. סיפרי דמלי צנאהי

 מתקיפי לקיש "ריש ופירש"י: דבבל". לחסידידישראל
 רבה בהדי דאפי' יומא במס' דאמרי' היה, דישראלדארעא

 לקימו ריש בהדי דמשתעי דמאן משתעי, לא הנה ברבר
 מחסידי יצחק בר ר"נ מהדי, בלא עיסקא לי' יהביןבשוקא
 הזקה. בקרת בעל הדעת, תקיף הי' לקיש ריש וכו'.דבבל"
 תהלה ישים הנה בר בר ברבה גם מגרעת שום על ויתרלא

 ההלכות שונה את שלו, הבקורת תקף בכל לבקר, שידעומכ"ש

 שבשביל שלו, המגרעת את חריפות ביתר עוד ראהובוודאי
 ריש ומגוש. כותי ערום, רשע, בשם לכנותו הוא ראויכך

 מגרעת תראה לבל אצבעותיו דרך להבים אהב לאלקיש
 יהוצדק בן ור"ש זרנוקי בר חייא לר' כשראה הנכון,בצביונה

 "יכול כי שביעית מחללי של מעשיהם את לתרץ רוציםהם
 צריךן אני הבד בית לעקל או בתורה אני אגוממוןלומר
 ואמר לעקלקלות" או לעקל אם יודע "רלב ואכר עליהםרעף



קסג ה א 1 רה

 בקר רועי להם וקרא השבועות על חשודים עצמם שהםעליהם
 אשר' על הקפיד הוא כ"ו(. )סנהדרין רשעים קשרוקשרם

 רצה לא הוא כן. שאינו יודע בעצמו שהוא כזו בזכותמהפכים
 וקרא חסר. הרי שחסר מה להחלישו. לא ואף דינו אתלפתל
 את לראות זה כוח בו בהיות ודווקא בשמו! הילדאת

 שונה של חשיבותו את ג"כ ראה שהיא, כמוהמציאות
 וצעק כמותו היו שרבים דישראל, בארעא דשכיחההלכות,
 הוא רבא". גברא דישראל ארעא המרא "ויי : מר בקולעליו
 חסר והרבה הוא רבא גברא עדיין מגרעותיו כל שלמרותידע

 שהי' יצחק, בר נחמן רב ודוקא במיתתו. דישראללטרעא
 לקיש מריש יותר דעתו על ומעביר ענותן דבבל,מחסידי
 לקיש ריש כמו ההלכות שונה על קשה משפס הוציאולא

 אחא לרב שמסכים הוא גם דעתו תקיפות לנו שדי')אעפ"י
 משמע מ"מ אך במומה(, )שם מגוש שקוראו יעקבבר

 כשבא כך, בשביל עליו(. עלתה עוד לקיש ריש שלשתקיפתו
 מלא מל שהוא אלא בו מצא לא ג"כ מעלותיו, אחרילחפש
 מה כי לחשוב, אנו רגילים ניספדי". "חיכי ואומרמפרים
 שלא היינו זכות" לכף אדם כל את דן "הוי חז"לשצוונו
 ! נצמוונו לא בזאת האמת. את נראה ולא במגרעותנסתכל

 טעלוו2 למצא הרבה הרבה, יש עדיין האמת הכרתאחרי
 אבל זכות, לכף אמת בדין ולדונו אדם בכל ומועילותחובות

 האדם. את זכות למען אך שאינם, דברים ולבדותלהתפתל
 דין. ועוות סילוף אלא זכות לכף דיון זהאין

 את ראה בהירה בעין הדעת, תקיף היי זצ"לרבינו
 שונות, לתנועות ביחם כמו אדם לבני ביהם הוא, במו דברכל
 אוד החסרון צד ולא החסרון צד את המעלה צד ההלישלא
 משפה בהוציאו הצדדים שני בין פשר לא הוא המעלה,צד

 ואל אחד כל של לבו אל חדר אלא ולרביע לשלישלמחצה,
 הכיר, אשר את ויגד המגרעות את וראה דבר כל שלתוכו
 לא זה כהו אבל לרגליו. נר היתה האמת כי כל. מפני הר2לא



 דעתשעוריקטר

 אדם כל את דן הי' זה בכח דווקא נכון אותו-ויותרהניא
 זכורך לכף אותו דן והי' ואחד, אחד_ כל של למקומובהגיעו
 ברי', ולכל אדם לכל אהבה מלא תמיד לבו הי' כךובשביל
 צר. לו ובצרתם במובתםשמח

 בבוא ביותר מתבלטת היתה אדם לכל הגדולהאהבתו
 וישאל אדם יבא אשר יש בעצתו. לשאול שהוא מיאליו
 אי-אפשר לזה בה, בחר אשר בעצה שיעצהו בחפצו חכםעצת
 אי ושואל וחוזר "לשואל : בפומי' מרגלא היה וכךליעץ.
 היתה לזה דעתו, את לו ומסר אליו שבא זה אבל ליעץ".אפשר
 השואל, של לבו לתוך והודר מתעמק הי' הוא אמונה.עצתו
 לבו פי על והיאות המוב כפי אלא הוא, דעתו כפי יעצהולא

 השואל. שלונפשו
 דעת נגד רבינו יעץ זה איך : ושאלנו תמהנולפעמים

 על עומד איננו שהשואל אחרי כי היתה, ותשובתו ?עצמו
 ובעצה זו, עצה כפי אלא לו טוב אין הלזו, האמתמדרגת
 תצלח. לאאחרת

 איש, והנה עבודתו לחדר בהכנסי ראיתי פעמיםכמה

 את מקמם במחשבות, שקוע ז"ל והוא ידו על יושב השוקמן
 האם בחשבי: ונפלאתי דבר, איזה פשר למצא ויגעמצחו
 הראה האם חמורה, סוגיא באיזו חזקה בקושיא בא האישזה

 נורע ולבסוף ? לתרצה יגע ורבינו הרמב"ם בדבריסתירה
 ולמען הפרטיים בעניניו האיש זה שאל רבינו עצת כילי,
 ימצא למען נפשו לעומק לרדת הי' צריך נכונה עצה לותת
 דעתו בפי יעצהו לא שהיא. מה כפי. לו הראוי' העצהאת

 שאלתו, עם יהד השואל לב את בלבו הכנים אלאהפרמית,
 נפלא כה בא מאין יחד. השואל ובלב בלבו והקרהוהכינה

 אפשר זה מלבד אבל לזה, דרושה גדולה חכמה אמנם ?זה
 לבו בעד לרוחה הפתוח אהבה מלא לב לו שיש למי רקזאת
 וככח אדם כל לב את רבינו הרגיש ככה ואחד. אחד כלשל



חסההרואה,.

 נבון לב ורוחב לעומק וארץ לרום "השמים ! מוכתם אתדרש
 חקר".אין

 עמום הגדול רבינו אבינו בהיות כי הוא, לרביםידוע
 ג"כ הספיק תלמידים .לאלפי תורה ובהרבצת הכללבעבודת
 על חס ולא ביתו בני לחנוך מיוחדה לב תשומתלהעניק
 דרכר את להם ולמסור עמהם ולתת לשאת שלמותשעות
 מן המלקק ככלב "אפילו ממנו חסרנו לא כי וידעתיבקדש,
 הרגש את בנו לפתח לבו שם מכל ויותר קודם אך.הים".
 כל בשמחת לשמוח למקומו, ולהגיע חברנו לב אתלהרגיש
 עלינר גדלה בזה השפעתו כי לן, ותיתי בצרתו ולהצטעראדם
 להצטער אדם בני בין הנמצא הרגש את נבין לא אשרעד

 .הנחש. ארס ואת אחד של דרכיו את ה' הצליח כיבראותם
 השורש. מן כמעם מחניכיו רבינו עקרהזה

 תתפשמ רבינו תורת אשר עד יהלופו דורות עודכאמור,
 המבעות להיות תלמידיו עלינו אך עולם. לאור והיתהכערכה

 הגדול רבינו אשר הדורות שרשרת הגדולה, השבבשרשרת
 כי לזכור עלינו תתלכד. הנצח עם ובסופה לחשלההתחיל
 אשית וכגדל תורתו מאור ליהנות זכינו המאושריםאנחנו
 התעודה נעתקה ישראל נר רבינו במות כי חובתנו, גורלכן

 לתעודה כחנו דל כי ואם תלמידיו, עלינו הזאתהרוממת
 בזה רצתה ההשגחה כי בראותנו להתחזק עלינו זו,נשגבה
 להיות ועתידה שצריכה רבנו תורת מקבלי להיות בנוובהרה
 משה רבו של מקומו למלא נון בן יהושע בבא גויים.לאור
 ישראל ובני ממעל ה' קול אך ! ברוח ליפול עלול היה ה'עבד

 אל ואף ואמץ! חזק אליו ויאמרו רוחו את עודדומלמפה

 ואמצו, חזקו ! פחד אל מורך, אל : קורא ה' קול רבינותלמידי
 לב ובאמץ רוח באמן ובאחדות באהבה יחד כולנונעבוד
 תעודתנו את נמלא ית' ובעזרתו הגדול אבינו אלקי ה'ובשם

 באור תבל יושבי עיני ולהאיר שמים שם לקדשהנשגבה
 והדעת.התורה



 ועתשעוויקמו

 העמים* לארץ א"י ובין לעמים ישראלבין

 העמים מכל בנו בהר אשר לה' יום בכל מברכיםאנו
 שלנו בזה רק הוא החלוק ולכאורה תורתו. את לנוונתן
 בשבע רק נצטוו העולם אומות משא"כ מצות תרי"גנתן

 מציות תר"ו תוספת הוא גדול יתרון ואמנם נח. בנימצוות
 אין עדין כך משום אבל העולם, מאומות יותר לנושנתנו
 לקבל אוה"ע סרבו מדוע קשה דלפ"ז ועוד עקרוני חלוקזה
 כי עליהם, מצווים שהם המצוות אלו בשביל התורהאת
 וש"ד נ"ע ע"ז ה' וברכת דינים הם ב"נ מצוות שבעהלא
 מסית ה' עה"ב ע"ב ב' ע"ז בגמ' ומצינו החי מן ואברוגזל
 אומה כל על הקב"ה שהחזירה מלמד אריו"ח וגו'בא

 לא בה כתיב מה שאל שעשו ומצינו קבלוהו ולאולשון
 עשו של עצמו שכל משום התורה את לקבל סרבונרצח
 מה אמרו ומואב עמון תחי' חרבך ועל אביו מברכתהוא
 ישמעאל באו, זנות ע"י עצמן כל הלא תנאף לא בהנתיב
 בי' כתיב עצמו כל הלא - תגנוב לא בי' כתיב מהאמר
 הרויחו ומה ב"נ עליהן שנצמוו מצוות אלה כל והנה בכל.ידו

 ש התורה את קבלוכשלא
 ארץ וימודד עמד יוסף ר' "דתני בגמ' שם מצינועוד

 ולא נח בני עליהן שקבלו מצוות ז' ראה גויים, ויתרראה
 איתגורי ופריך להן והתירן עמד קיימום שלא כיוןקיימום
 לומר דרבינא ברי' מר אמר נשכר חופא מצינו א"כאיתגר
 "התרה ופירש"י שכר" מקבלים אין אותן שמקיימיםשאע"פ

_ לא יקיימו ואם לקיימו מצווין שאין אלא הוא טובתן לאזו 4

 קשים. יסורים מהוך הניתוח קודם החולים בבית נכתב'



קסז העמים לארץ איי ובין לעמים ישואלנין

 שאפיי מנין אומר ר"מ הי' והתניא ולא ופריך שכר"*קבלו
 מפרש סנהדרין )ובגם' וכו' ככ"ג שהוא בתורה ועוסקעכו"ם
 שכר מקבלין שאין לומר אלא דידהו( מצוות בז'דהיינו
 גדול דאר"ח ועושה מצווה שאינו כמו אלא ועושהבמצווה
 ועושה. מצווה משאינו ועושההמצווה
 מצוות בז' גם לעמים ישראל בין חלוק שיש ראינוהרי
 ואם שכרן יקופח היאך הם מצווין אם להבין וישויידהו
 ב"ק רשני ועי' יקיימו כשלא יענשו אמאי מצוויםאינם
 אבל מצווין אינן שהרי שכר מקבלין שאינן שפי' ע"אל"ת

 אפי' אם אמאי לכאורה מובן אינו וזה פמרן. לאמעונשין
 לא מדוע אבל מצוות ז' קיימו שלא מפני לעונש הםואויים
 יענשו ומ"מ ועושה כמצווה שכר המצוות מקיימייקבלו
 ? אותן יקיימו לאאם

 המצוות ענין דבר ישראל חכמי שחקרו החקירהידועה
 דהיינו החולה על המצוה רופא בבחינת הם אםועבירות

 ידיעת ולפי עלמא וברא באורייתא אסתכל יתברך השםכי
 גורמת ח"ו ועבירה האדם לנפש תרופה היא מצוה דעותא-ל

 לאדם לו מוב מה בתורתו הודיענו יתברך והשם הנפש"לי

 ה' מצות על העובר נמצא אותם. מפסיד ומה נשמתובחיי
 שבמציאות מפני אלא ה', פי את עברו על נענשאינו

 נענש אינו הרופא מצות על שהעובר כמו לו מזקתהעבירה
 מוב מה לו גילה שהרופא אלא למצותו, שמעו בלתיעל
 לעצמו,- מזיק הוא הרי בקולו, ישמע לא ואם בעדו. רעומה
 גוזר המלך כי : העם על המצוה מלך בבחינת שהואאו

 לשומעים שכר וקובע עמו אשר ונמוקיו מעמיו לפיבזירה
 מצותו. על לעוברים ועונשיםלדבריו

 כי זה, בענין עינינו האיר כבר זצוק"ל אאמו"רוהנה
 תכנית פי על העולם נברא בודאי כי אמת. הדבריםשני

 הבריאה שמציאות בשביל היא תורה צותה אשר וכלהתורה
 האדם נפש את ומקיימות מבריאות הם מצותי' שכל היאנך



ן
 דעתשעורי..קסת

 הדברים הם עליהם התורה הזהירה אשר ובכל ובבא,בזה
 ולדוגמא מציאותן.. מתכונת ' עפ"י האדם אתהמפסידים

 על התורה ותרה ששם אחד במקום שיש ז"ל, רבינוהראה
 רעות,. ותוצאותי,- מפסיד הדבר נשאר שבמציאות אףצווי'
 ע"ז שאמרו תואר. יפת ענין תצא כי בפ' שמצינו מהוהוא
 יצר כנגד אלא תורה דברה "לא ע"ב(: כ"ז )קדושיןחז"ל
 ואל שחוטות תמותות בשר ישראל שיאכלו מוטבהרע
 רע דבר שבמציאות והיינו - נבילות" תמותות בשריאכלו
 להוליד וסופו לשנאותה שסופו הנה והתוצאות הואומפסיד
 דעתר לסוף ירדה שהתורה מפני אלא ומורה. סורר בןממנה
 לו קשה גדולה הדם שרתיחת מלהמה שבשעת אדםשל

 אף לכן יצרו, על להתגבר כזה נורמלי בלתי במצבלאדם
 הצלוי את הסירה אעפי"כ הדבר, תוצאות על התורהשרמזה
 שקראו מה הוא וזה צווי. בלתי מציאותו לפי הדברונשאר
 היתר להם שיש דהיינו שחופות" תמותות "בשרחז"ל
 עוד הם. תמותות בשר בעצמם אבל התורה, צוויממעם
 מעשה "ת"ר : ע"א ג' דף תגינה מגם' לזה דוגמאהביא
 פני להקביל שהלכו הסמא אלעזר ור' ברוקה בן יוחנןבר'
 המדרש בבית הי' חידוש מה להם אמר בפקיעין יהושער'

 להם אמר שותין,, אנו ומימיך אנו תלמידיך לו אמרוהיום,
 בפרשים לו אמרו וכו' חדוש בלא המדרש בית איןאעפ"כ
 והטף. והנשים האנשים העם את הקהל בה דרש ומההקהל
 באין, למה פף לשמוע באות נשים ללמוד באים אנשיםאם

 היתה טובה מרגלית להם אמר למביאיהן. שכר ליחןכדי
 האם תמוה! והדבר - ממני" לאבדה ובקשתםבידכם
 כדי רק זו מצוה להומיך הקב"ה שנזקק אנחנו מצוהתמירי
 יש חידוש איזה כן, המצות שכל נאמר ואם ? שכרלקבל
 יהושע, ר' של התפעלותו את להבין נוכל לא עכ"פ ?בדבר
 באמום כי ז"ל הוא וביאר ? מוכה מרגלית לזה שקראומה

 המק את להביא הקהל בשעת ישראל בני היומוכרחים



קמט העמים לארץ א"י ובין לעמים ישראלבין

 יחמוד "ולא ית' ה' הבסיחנו רא" במצות אם כיעמהם
 הקהל בשעת הנה וגו'", לראות בעלותה ארצך אתאיש
 חייבים אחד ויום שנה י"ב ומבת אחד ,ויום שנה י"גשמבן
 מי שימצא מבלי הפעומות את להשאיר א"א הלאלהקהל
 היי המק נורמלי בלתי דבר יוצא היה אבל להםשידאוג
 והטרדה בירושלים ובסדורם בהבאתם רב מקוםתופס

 הגדולים סדור טרדת על כמה פי עולה היתהשבשבילם
 בשביל אלא עצמם תועלת בשביל לא הי' זה כלואעפ"כ
 את תביאו כרחכם שעל מכיון : תורה אמרה חיצוני,הכרה
 שכר זה עבור ותקבלו מצוה בזה תהא לירושלים,המק
 הרי הטף. בהבאת וחשיבות חוכן כבר יהי' וממילאמצוה,
 בחמדו ה' אלא החולה, על המצוה רופא של פעם כאןשאין
 של חשיבות לזה שנתן בזה הטף למביאי שכר לתתרצה
 התורה.מצות

 המצוה רופא בחינת בין יש גדול הבדל כנראהוהנה
 המצוה רופא בבחינת כי העם, על המצוה למלך החולהעל
 כחותיו מפאת אם הכלל מן יוצא שיהי' אפשר החולהעל

 על מרובה שהשכר צורך איזה מפני אוהאינדיבידואליים
 יוצא שום אין העם, על המצוה מלך בבחינת אבלההפסד.

 ל"ת דוחה עשה כגון בתורתו שנצטוינו מה זולת הכללמן
 שיש אדם יאמר אם אבל וכיו"ב. שבת דוחה נפש פקוחאו
 ענוש התורה, מצות את לקיים שלא פרפי מעם איזהלו

 אינו העם על המצוה מלך ענין שנם אלא עוד ולאיענש.
 הצווי אין שם כי המדינות, בהנהגת מלך לצווי ממשדומה
 שמענישים חיצוני הוא שהעונש אלא מציאות איזופועל
 מציאותן התורה צווי משא"כ המלך, מצות על העובראת
 שברא מה כל כי הבריאה ממציאות חזקה יותר הרבההיא

 למציאות דומה מציאותם אין בראשית ימי בששתהקב"ה
 )מ"ר : חז"ל שאמרו כמו התורה בנתינת שנעשההבריאה

 התורה את הקב"ה כשנתן יוחנן ר' בשם אבהו א"ר יתרו(פ'



 דעתשעור*'קע

 עפו לא אופנים געה לא שור פרח לא עוף צווח לאצפור
 דברו לא הבר*ו'ת נזדעזע הים'לא קדוש אמרו לאשרפים-
 -- אלקיך". הי- אנכי הקול ייצא ומחריש שותק העולםאלא

 אני "ופניתי וארא: במ"ר שמצינו מה מתבארבזה
 אחרי שיבוא האדם מה כי וסכלות והוללות חכמהלראות
 וכו' שלמה -על נאמר הזה הפסוק עשוהו", כבר אשרהמלך
 מקצת למלך ונתן וכו' לישראל תורה נתן כשהקב"הניצר
 נשים לו ירבה ולא וגו' סומים לו ירבה לא שנאמרמצות
 של גזירתו על והחכים המלך שלמה עמד לבבו. יסורולא

 לא נשים לו ירבה לא הקב"ה אמר למה ואמרהקב"ה
 אמרו יסור. לא ולבי ארבה - אני לבבו, יסור שלאבשביל
 לפני ונשתטחה שבירבה ' יו"ד עלתה שעה באותהרבותינו
 מן בפילה אות אין 'אמרת כך לא רבש"ע ואמרההקב"ה
 היום ושמא אותי ומבמל עומד שלמה הרי לעולםהתורה
 כולה. התורה כל שתתבפל עד אחרת ולמהר אחתיבטל
 ממך וקוצה במלין יהיו בו כיוצא ואלף שלמה הקב"הא"ל
 זקנת לעת ויחי : אחריו כתיב מה להלן ושם מבטל".איני
 האם ! מובן בלתי והדבר - לבבו. את הטו נשיושלמה
 אות שאיזה מצינו ולא ה' מצות על שעברו אלה היומעטים

 ? אותה יבטלו שלא הקב"ה לפני ותשתטח תבהל התורהמן
 היו"ד, נתנחמה במה ועוד ש שב,,ירבה" יו"ד דוקא מזהועוד,
 מצוות על עוד ועבר פשע על חמא שהוסיף בזההאם

 ? התורה אותיות במלו לאהתורה
 מצות על שעובר מי שבאמת מפני הוא העניןאבל
 וכשם וקיימת חי' היא אלא התורה את מבמל אינוהתורה

 ונתתי תלכו בחקתי. "אם בתורה נאמר עליושהמקיים
 את מקיים שאינו כזה מתקיים כמ"כ וגו'" בעתםגשמיכם
 כאן אבל וגו'. תשמעו לא "ואם התורה שאמרה מהצווי'
 היתה, נכונה החולה על המצוה רופא מטעם שלמהטענת
 שרש עד כחותיו את בחז כי רב, כי כחו את ידע הואכי



קע8 העמים לארץ א" ובין לעמים ישראלבין

 מן יוצא והוא לו יזיק לא נשים רבוי כי והכירכשמתו
 עומד ואינו נשים להרבות יכול שהוא לפ"ז נמצאהכלל,
 התורה צווי שנם מזה יוצא הי' הלא ולכן זאת סכנההחת
 שהוא שב"ירבה" שהיו"ד הז"ל אמרו זה ועל עליו חלאינו
 מורה הנוסף והיו"ד "רבה" הוא השרש כי - הצוויאות
 השוי הוא "לא" המלה אחר בא כשהוא ובעניננו הצוויעל

 ואמרה הקב"ה לפני השתמחה הזאת היו"ד -בשלילה
 נמצא הנשים רבוי יזיק לא שלו שלמה עם שהצדקביון

 את מבמל שלמה הרי כלום, פועל הצווי איןשבשבילו
 הדבר נכון צווי, הי' לא אלמלי הקב"ה א"ל לזאתהצווי.

 הצווי אין התורה צווי שהוא מאחר אבל יזיק, לאשלשלמה
 אף כי הכלל, מן יוצא שום בו ואין תנאי שום תחתעומד
 יהיו ואלף שלמה ולכן בפל, אינו התורה מצווי אחדקוץ

 שבשביל התוצאות הן ומה התורה. צווי על יעבור אםבמלים
 זקנת לעת "ויהי לנשמתו: הפסד לו נרמה הצוויעבירת
 וגו'". לבבו את הטו נשיושלמה

 שקייטו הק' באבות שמצינו מה ליישב ג"כ אפשרבזה
 שתי יעקב נשא ואעפ"כ נתנה, שלא עד כולה התורהכל

 תורה מתן שעד מפני וזה ועוד, דודתו נשא עמרםאחיות,
 רופא בבחינת אלא היו לא בתורה שנאמרו הדבריםאפי'
 תורה. מתן ענין זהו הצווי בריאת כי החולה, עלהמצוהי
 מפני או הכלל מן יוצאת שהיתה מציאותם מפאת אםולכן
 ע"י ישראל בית בנין כמו אחר צורך של חשיבותאיזה
 לאה את יעקב שנשא שאחרי הבית עקרת שהיא אמנורחל
 רחל את שישא ראוי הי' רחל, את נם שישא הי' ההכרחטן

 4 שבזה. החסרוןלמרות
 שבשעה הצדיק יוסף אצל שמצינו מה לבאר יש וכן:

 מעמים לה הסביר לעבירה פוטיפר אשת אותושתבעה
 ומן וגו'" הזה בבית גדול איננו וגו' אדוני "הן :ונמוקים
 מקרא א"א על נצפון כבר האומות הלא הואהתימה



 דעתשעוריקעב

 לפעמים עוד צריך והאם תבירו, באשת ולא - באשתו";,ודבק
 שביארנר כמו אבל חבירו. אשת עם לזנות שלאאחרים
 שלה באצפגנינות ראתה פומיפר אשת כי חז"ל אמרוהלא
 הקדש ברוח צפה יומק גם ובודאי משניהם, יבנה יוסףשבית
 בי היתה נכונה מענתה ולכן יבנה, ביתם וממנה ממנהכי

 עריות שבגלוי החסרון את מכריעה שבדברהחשיבות
 הי' זה אעפ"כ תורה, מתן קודם הי' כבר זה שצוויואע"פ
 הוכרח ולזה החולה על המצוה רופא של ידיעה בבחינתרק
 חק נגד דבר לעשות הנמוקים כל כי לה להסביריוסף

 א"א וחמס שוד אבל בעצמו לו שנוגע במה רק הואהבריאה
 מצינו שלא לזה וראי' שיהיו. מעמים מאיזה בשו"אלהתיר
 נמצא גזילה, או גניבה איסור שתדחה חמורה הכיעשה
 בעליו נגד כזה דבר שיעשה ראוי שיהא הדבר שא"אלפ"ז
 לאלקים", "וחמאתי ואמר: הוסיף שכן, וכיון - יוסף.של
 מאד גדול החמא עצם הלא דחי', כאן אין שבודאי מכיוןכי

 נצחים. לנצה אותם ויפסידשיזיק
 : ע"א נים סנהדרין חז"ל שאמרו מה ג"כ מתבארבזה

 נאמרה, ולזה לזה בסיני ונישנית נח לבני שנאמרה מצוהעכל
 וכו' לב"ג ולא נאמרה לישראל בסיני נשנית ולאלב"נ
 לעכו"ם "מדנישנית : ז"ל נאמרה ולזה לזה בדייה פי'ורשיי
 תורה מתן לאחר עלייהו עכו"ם דאיענש ואשכחן בסיניוגו'
 לחנך שקלינהו לא לישראל תורה קב"ה יחיב כי ש"מכו'

 נאמר בסיני נשנית שלא וכל קיימיי להן וכדקיימיימב"נ
 עלי' נצטוו סיני דעד אע"ג ואילך ממיני לב"נ ולאלישראל
 לקדושא שיצאו ישראל ש"מ כו' בסיני תניי' הדרמדלא
 אע"פ כי עכ"ל. כו' מהן נפלו עכו"ם אבל באיסורןעמדו

 בשעת אעפ"כ הבריאה במציאות המצוה נקבעהשמתחלה
 בה נשאר ולא ישראל לעם מציאותה עברה תורהמתן

 לישראל נתחזקה בסיני, שנישנית מצוה אבל כלום.לאוה"ע
 שהיתה. כמו נשארה ולאוה"ע צוויבתורת



קעג העמים לארץ א"י ובין לעמים ישראלבין

 בתחלת עליהם שעמדנו המאמרים את להבין נוכלולכן
 תרי"ג להם 'לתת הנבחר העם ב"י היו מעולם כיזברינו.
 אלקים-בשביל ברא "בראשית : חז"ל שאמרו כמו.מצות,
 'אוה"ע על הקב"ה ימחזר אלא ראשית", שנקראוישראל
 מצות והזי בשבילם 03 מציאות תהי' תורה מתןשע"י

 העם על המצוה מלך בבחינת בהם גם יקבעו עליהןה2נצמוו
 מתן פעל לא לכן לקיימן. רצו ולא סרבו וע"ז תורה. מתןע"י

 בבחינת רק עליהם המצות ונשארו מאומה עליהם.הורה
 כמצ'ווה שכר מקבלים אינן ולכן החולה, על המצוהרופא

 ודאי עליהן יעברו ואם ועושה. מצוה כאינו אלא.ועושה,
 על בעברו הנענש החולה כמו הדברים פבע מצדיענשו
 הרופא.רוצות

 מה וכמ"כ ל"ת דוחה עשה ענין להסביר נראהובזה
 דחוי' הרמב"ם שכ' מה וכן בצבור, דחוי' שטומאהוחמצינו
 בין ההבדל מהו להבין שקשה נפשות, סכנת אצלשבת
 כגון להלכה חלוקים מצינו טומאה לענין ואמנם להיתר.דהי'
 ועשה נפש פקוח לענין וכן אחר, אב בבית מהורים יש.אם

 מותר היתר שהוא דבדבר י"ז ביצה בריין מצינו ל"תזוחה
 בשעורין רבוי דהי' משום שהוא ובדבר בשעורין רבויבם

 רבינו כי עוד ולא ההבדל. מהו נדע לא עדיין אבלאמור
 הדחי' במעם בפי' כתב ע"א קל"ב דף שבת בגמי גאוןכימים
 אחד בדבור כבשים שני השבת וביום יומת מות מהללי'כי

 בדבור לך תעשה וגדילים שעטנז תלבש לא וכןנאמרו
 מפגי הל"ת את בפירוש התירה שהתורה הרי נאמרו,אחד

 ? לדהי' היתר בין ההבדל מהו וא"כהעשה,
 היינו בצבור הותרה טומאה למ"ד כי הוא העניןאבל
 זה והרי הבריאה במציאות מפסדת הפומאה איןשבצבור
 שאין ע"ז. בפסחים אמרתן ולכז כלל, מומאה כאן איןבאלו
 רובן ראם פ' דף שם אמרינן וכמ"כ ציץ רצוי ע"זנטייך
 ומצורעים זבים ודוחים ממש שהורים כמו הם הרי מתיםשמאי



 דעתשעוריקער

 מציאות הרי בצבור, דחויי מומאה לס"ד אבל שני.לפסה
 התורה צווי ע"ז שגובר אלא נשארת והפסדההמומאה
 על המצוה רופא שמצד נמצא חשובה. יותר מציאותשזוהי
 ואין ציין רצוי בזה שייך ולכן חסרון כאן יש עדייןהחולה
 מצד אבל מהורים, היו כאילו נחשב במומאה הבאפסח
 אחד בדבור כי נמור, היתר זה הרי העם על המצוהמלך
 אסור. המצוה שבלעדי הדבר על ההיתרנאמר

 לחו"ל. א"י שבין בחלוק אורה שערי לנו יפתחוובזה
 ; וגו'" דברי את "ושמתם הפסוק על עקב פ' בספרימצינו
 עשר תפילין הניחו במצות מצויינים היו שתגלו לאחר"אף

 רמב"ן ועיין וכו'" כשתחזרו חדשים יהיו שלא כדימזוזות
 שנשא מה ענין תי' וכן הארץ אלקי משפם מצות שכלשפי'
 אחיות. שתייעקב

 הן המצות שכל אפשר זה איך מבהיל הדברוהנה
 שהם אלא חשיבות שום להם תהי' ולא בארץתלויות
 שישראל הימים אותם כל ח"ו האם ? וציון" "מימןבבחינת
 הדבר באור אבל ? דבר שום המצוה עליהם פעלה לאבגולה
 בחינת און ישראל לעם כי לנו מחדש הספרי כי : הואכן

 הדברים שבמבע התורה ע"פ מכוונת הבריאהמציאות
 לטובה עליהם המצות תפעלנה בראשית ימי ששתמצד

 אלקי משפט ששם בא"י אלא העברות, אותםותפסידנה
 מלבד המצות כל את שנקיים התורה שצוותה ומההארץ
 רק הוא הפעם בגולה בהיותנו גם בארץ התלויותאותן
 מהן ונסתלק לזרה עלינו המצוה ח"ו תהיינה שלאבשביל
 גם ישראל של לשונאיהם תקומה ח"ו היתה לא ואזלגמרי

 מלך בבחינת רק הן בחו"ל המצות ולזאת לארץ.כשיחזרו
 במציאות פועלת יותר הרבה זו בחינה אבל העם עלהמצוה
 בראשית. ימי ששת מבחינת והאדםהבריאה
 ה' "אני : הפסוק על חז"ל שאמרו מה לבאר ישובזה
 שכל וגו'" לאלקים לכם להיות וגו' הוצאתי אשראלקיכם



קפה  העמים לארז א"י  וגין לעמים ישראלבין

 עובד כאלו ממנה היוצא וכל לאלקים לו אני בא"יהדר
 היושב ישראל בן כל אמרו מכאן בספרא מצינו וכןע"ז.
 כאילו לחו"ל היוצא וכל שמים, מלכות עול עליו מקבלבא"י
 כ"ו א' )שמואל אומר הוא בדוד וכן ומזלות. כוכביםעובד
 עבוד לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני "כי :י"מ(
 עובד המלך שדוד דעתך על עלתה וכי אחרים",אלהים
 בא"י היושב כל ואומר דורש שהי' אלא ! ? ומזלותכוכבים
 עובד כאילו לארץ לחוץ היוצא וכל שמים מלכות עליומקבל
 ומזלות.כוכבים

 בישיבת תלוי עמהם אלוקותו קשור כי מפרשהמלבים
 ידי על לנבואה הנבהרת הארץ והיא השכינה ששםהארץ
 לחוץ והיוצא תמיד, אותה דורש ה' אשר הארץקדושת
 והיינו והמבע. העליונים השרים ממשלת תחת נכנסלארץ
 נתגלתה הוי' שם הנהגת כי וארא, בפ' ז"ל רש"י פי' כברכי

 הבריאה מבע ע"פ זהו אלקים שם אבל מצרים,ביציאת
 אמרו וכן ומבע"(. "ונמים "השבחה" שעו"ד )ועייןמתחלתה

 אלקים בחינת כן גם לו יש ישראל בארץ הדר שכלחז"ל
 העבודה ממנה, היוצא אבל הבריאה, מציאות ע"פשהיא

 מבחינת ולכן ה' נחלת שם אין כי היא זרה מבעבבחינת
 והבן עתיקים והדברים אחרים, אלהים כעובד הואאלקים
 מאד.זה

 חלקי מכל נבחרה ישראל ארץ אלה: מדברינוהיוצא
 שאנו העבודה וכל מציאותה ע"פ הבריאה בבחינתתבל

 שמציאותה התורה צווי בבהינת היא לארץ בחוץ לה'עובדים
 בארץ, התלויות המצות זולת הבריאה מציאות כל עלעולה
  היא העמים מכל דוקא ישראל עם בחירת זה לעומתאבל
 היא מצווים, שהם מה אפי' כי לנו, רק נתנה שהתורהבזה
 בראשית, ימי מששת מתכונתה ע"פ הבריאה בבחינתרק
 גדולה הכי להופעה זכינו סיני הר לפני שעמדנו אנחנואבל

 תורה. במתן שנתגלרנה נפלאה הכיוליצירה



 דעתשעוריקעו

 העמיה מכל בנו בהר "אשר בברכתנו לכוון עלינוולכן
 ואין היא לנו כי כולה, התורה כל על תורתו" את לנוזנתן
 בה. חלקיזר

 ונזכה זו בבחירה הצפון הרב האשר את להבין יעזרנוה'
 קדשנו בארץ בחינותי' בכל התורה כל את לקייםבמהרה
 בה' ה' חשקאשר




