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 תלמיד חכם *)
 ״אז ישיר משה״ ובמדרש פ׳ כ״נ: ״אמר משה, רבון
 העולמים, במה שחטאתי לפניך בו אני מקלסך; אמר ר׳ אוי ברבי
/ כך אמר משה לפני כי  חייא, משל למדינה שמרדה על המלך ו
 הקב״ה, יודע אני שחטאתי לפניך באז, שנאמר ״ומאז באתי אל
 פרעה״ וגו׳ והרי טבעת אותו בים, לכך אני משבחך ב״אז״, הה״ד
 ״אז ישיר משה״. בא וראה דרך הצדיקים, במה שהם סורחים הם

 מתקנים״ וכוי.
 הדיוקים בזה מובנים, הלא לא ב״אז״ חטא, אלא במה
 שטעה וחשב ששליחותו גרמה רעה לעם ישראל, וגם לא ב״אז"
 תקן, כי אם בקלוסו להקב״ה, ואיזו שייכות יש לזה עם החטא
 הקודם? ואח אם נניח שיש לחטאו איזה יחם למלת ״אז״, מפני
 שבכלל דבריו נמצאה מלה זו, הרי תקונו, היינו שירתו, אינה
 כוללת בתוכה מלת ״אז״ כלל, כי הלא השירה עצמה מתחלת
/ [ומלת אז היא רק ספור הענין מתי התחילו ו נ  מ״אשירה לד׳ ״ ו

 בשירה זו.]
 דרכן של בני אדם לשפוט כל איש, הטוב הוא אם לא, עד
 כמה דרכו להשתמש במדותיו המורנשות בהשקפה ראשונה
 לטובות, והם הכהות והרגשות שבני אדם הנמצאים בסביבתו
 חשים על ידם נעימות ונוחות הם להם, בהיותם קרובים לטבע
 האדם וכחות נפשו. אבל באמת המרות הטובות הן רק אלו המדות
 הנובעות מלב חכמה וממקור הדעת מוצאן, כי כל המדות והכחות
 כשמשתמש בהם האדם באופן הדרוש, בזמן הראוי ובמקום
 הנאות, מדות טובות הנה, ובזה יתרון האדם על שאר בעלי החיים,
 אשר בטבעם נטוע איזה כח מוגבל, ועפ״י כח טבעי זה
 לפעולותיהם תוצאות לעשות תמיד רק כפי הכחות שהטביע בהם
, כאמרם ז״ל: ״אלמלא לא ניתנה תורה היינו למדים ,  הבורא ית
 צניעות מחתול ונזל מנמלה״ וכי׳ (עירוביז ק׳), והיינו שכל בעל
 חי מצטיין במדה וכח מיוחד שהטביע בו הבורא, אבל האדם,
 כחות שונים אין מספר, הטביע בו הבורא ב״ה, ועליו להשתמש
 בכל הכחות כולם, בכל אחד כפי אשר יורנו שכלו, דעתו וחכמתו,
 וכשם שמרה טובה היא להטיב לזה שראוי לקבל את הטוב, באופן,
 בזמן ובמקום הראוי, כן לא יכשר ולא מן המדה היא להטיב לזה
 שאינו ראוי לקבל את הטוב או בזמן ובאופן שאינו נאות

 ״) נאמר שנת הגדול וזרםיד בורגה׳ נמ1א בין כי״ק של אדמויר זגוק״ל ו*ובד
 דיי הרב ר׳ אברהם י1חק בלוך.

 ב



 •להשפעת הטוב. וכשם שמרה רעה היא אהרע ימי שיש אהטיב עמו,
 בן כשר הדבר אמי שראוי אזה וכשתנאי הזמן והמקום מחייבים

 הנהגה זו.
 ״הדבק במדותיו שא הקב״ה״ — זוהי תורת המרות שמאמדת
 אותנו תוה״ק. האדם צריך אהתדמות אקונו, היינו אדרכי ההנהגה
 שא הבורא הנראים אנו בבריאה, ומדותיו שא הקב״ה הנראות
 לפנינו הן מאמרות אותנו מה הן המרות הנכונות אאדם, ועי פיהן
 צריכים אנו אמוד מדותינו אנו, אדעת איך ואיפה להשתמש בכ־:

 כח וכח אפי המרה הנכונה.
 אצא הבורא ית׳ מצינו שהוא נקרא רחום וחנון, והוא עצמו
 מתואר בשם אל קנא ונוקם ומשאם גמוא לאויביו, הקב״ה, שאאיו
 אנו מתפללים: ״ולמלשינים אל תהי תקוה״ ובו׳, ומסיימים:
 ״בא״י שובר אויבים״ וכו׳ — ואשר הבאור הנכון בזה הוא,
 שתתוסף ותתרבה בעולם מרה זו הנמצאת בו ית׳ להגהגת העולם
 שהוא שובר אויבים — לו לבדו אנו מתפללים תוכ״ד: ״על
 דצדיקים ועל החסידים״ וכו׳ ומסיימים: ״ברוך אתה ה׳ משען
 ומבטח לצדיקים״, והיינו שתתוםה ותתרבה אותה המרה הנמצאת
 בו ית׳ להנהגת העולם, שהוא משען ומבטח לצדיקים. וזהו משום
 שכל הנהגה הנובעת ממקור החכמה והדעת, יטאז היא במקום,
 בזמן ובאופן הראוי, טובה היא בתכלית, אין הפרש אם הנהגה זו

 או אחרת.
 נתבונן נא מעט במדות ובכחות הנפלאים אשר נמצאו
 בראשונים קדושי עליון, ואז ישתומם כל בעל שכל בראותו פלאים.
 המלך החסיד בצואתו לשלמה בנו החכם אומר: ״אנכי הולך
 בדרך כל הארץ וחזקת והיית לאיש״ — במלת ״איש״ נכלל יסור
 זה שאמרנו, שכל הכחות הנמצאים בו יחיו ויפעלו עפ״י מתכונתם
 הנבונה ושיתנהג בדרך החכמה והדעת לעשות הבל כפי הוראתן,
 זוהי בחינת ״איש״ — ,ושמרת את משמרת ד׳ אלקיך ללכת
 בדרכיו״... — הנה זה מובן, כי הלא זהי מטרת האדם עלי אדמות,
 שהבן שהוא מניח אחריו יהי׳ עובד ד׳ בכל לבבו ורק זו תכלית
 קיום הבנים, ואוי להם לאבות, שמאהבה לבניהם אינם משגיחים
 שייכו בדרך התורה והמצוה, הורים אלו אינם מבינים שהם
 מולידים לבהלה, כי למה להם בנים לא אמון בם — ״ונם אתה
׳״... — פירשו רז״י מה  ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרו,
- ״ועשית  שבישו בזה שהראה הספר ששלח דוד ביד אודי׳ -
 כחכמתך ולא תורד שבתו בשלום שאול... והנה עמך שמעי
 בן גרא...ועתה אל תנקהו... והורדת את שיבתו בדם שאול״.

 (מלכים א. ב.)
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 הלא יבהה וישתומם כיל אדם בהתבוננו קצת במצב נפשו של
 המלך החסיד קודם מיתתו, ברגעי חייו אלו, שהוא נפרד מכל
 הקרובים ללבבו וממשלתו הגדולה, מלכות ישראל, אילו רגשות
 קדושים וטהורים מלאו את לבבו, הלא איש פשוט ברגעיו
 האחרונים, בשעה שהוא נפרד מכל אהוביו, לבו מלא רך ונפשו
 מוצפה מרגשות אהבה וחנינה, ומה גם דוד המיר ע״ה, אש״
 בהיותו עוד איתן ובריא קרא מנהמת לבו: ״צמאה נפשי לאלקים
/ אילו רגשות קרש מלאו אותו ברגעיי ו ג  ?אל חי מתי אבא״ ו
 האחרונים כאשר התחילה נפשו הקדושה להפרד מהגוף, ומה נורא
 וקדוש הי׳ מצבו, היתכן כי יהי׳ חפצו ורצונו אז לנקום מאויביו,
 היתכן שיתעוררו בו רגשות שנאה ונקם? אי אפשר בשום אופן
 להגיד כזאת גם על איש פשוט וגם, ומה גם על קדוש ונשגב,

!  עבד ד׳

 כל בר דעת יבין כי צואה זו לא מרגש נקם ושנאה באה, רע
 מחכמה וחשבון מדוקדק ומשפט נכון של מלך, אשר לצדק ימלוך.
 מלך קדוש זה מצא לנכון ונחוץ, שעושי הרע יקבלו את גמולם
 כפי רשעתם, משפט צדק צריך להעשות, תקון העולם דורש
 שיתקיים העולם על מכונו. נפשו הזכה הרגישה את החסרון
 וההפסד העלול לבא אם לא ינקמו מאלה שזלזלו בכבודו של
 מלך — מלך ישראל, משמעת, אחד היסודות המוצקים להנהגת

 מלכות, תהסר בלי זה.

 וא״כ אפוא יש להשתומם ולהפלא על תקף דעתו, שכלו
 וחכמתו כי רבה, ואורה כי יהל, שאף בעת שברון רוחו ובשעת
 התעוררות רגשותיו הקדושים בהפרדו מן העולם, לא רפו ידיו
 ולא נחלשה הרנשתו לדאנ למה שנחוץ ודרוש להעניש את הראויים
 לעונש לפי משפט הצדק, ובחוזק הכרתו ושקול דעתו הגדולה
ja החליט לצוות את בנו בעת הפרידה נם על דבר הנקמה מיואב 
 צרוי׳ ולהיריד את שיבת שמעי בן נרא בדם שאול. ואם כי שמעי
 בבר התיפי לפניו בבקשת סליחה, והוא הבטיח לו שלא ירע ל1
 בחייו, וודאי עברו כבר מלבו רגשות השנאה לשמעי, בכ״ז במצאו
 הדבר לנחוץ צוה את בנו להמית אותו. המעמיק חקור יבין שכמעט
 למעלה מכח אנוש הוא לפי כהות האדם המוגבלים, שבהמצאו
 במצב כזה יוכל להיות תקיף בדעתו ולהחליט להרע לאחרים ומה
 גם בעונש מיתה בשביל שהאמת דורשת זאת, ואף בדורנו, שמדת
 הרחמים והחמלה אינה חזקה כ״כ, אי אפשי שיחי׳ איש מסוגל
 לזה, ולא מצד מעלת המרות, אלא מפני חסרון הבהירות חנכונה
 בענין הדרוש וחלישות הרצון וכח ההחלטה. אבל למלך חפיד
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 .וטוב כדור, כמה אמיצות לב דרושה היתה לו להתגבר על רגשותיו
 העדינים שלא יחשכו אור שכלו ויוכל להחליט לרצוח נפש איש
 גדול ממקורבי ביתו, לשמעי רבו של שלמה, וקודם מיתתו, ביחד
. ״ ' ו ,,ושמרת את משמרת ד נ  ׳עם הצואה הנאמרת לשלמה ג
 יצוהו ג״ב לרצוח נפש רבו, בהרגישו ובהחלימו בברור, כי אם לא

 יעשה דבר זה יגרום רעה למלוכה, וממילא גם למלכות שטים.
 נסתכל נא עוד בדרכם של גדולי ישראל כמה דורות אחרי
/ אמרו כלום יש אדכ כו  כז: ״ת״ר, הלכה זו נתעלמה מבני בתירא ו
 שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו, אמרו להם אדם אחד
 יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור שמעי׳
, / מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם, והי כו  ואבטליון ו
 יושב ודורש כל היום כולו בהלכות הפסח; התחיל מקנטרן
, נשיא עליכם,  בדברים, אמר להן: מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהי
 עצלות שהיתה בכם, שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעי׳
 זאבטליון. אמרו לו רבי, שבח ולא הביא סכין מע״ש מהו, אמר
/ ושם ע״ב: ,,אמר ר״י אמר ו כ  להם, הלכה זו שמעתי ושכחתי״ ו
 רב, כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו וכו׳ מהלל

/ (פסחים סי׳ו) ״ ו כ  ו
 הנה מעשה בני בתירא יפליא כל לב, ולפי מושגינו למעלה
 מהאפשרות הוא, לקום מכסא הנשיאות ולמסרו לאחר, רק
 בשביל זה, שמצאו בו יתרון בידיעת דין אחד, שנעלם מהם. גדלות
 נפלאה היא שאין דוגמתה! רבינו הקדוש, שהפליגו חז״ל במדת
 הענוה שלו ואמרו: ״משמת רבי בטלה ענוה״, (סוטה מ״ט) אמר
 ע״ז: ״כל מה דיאמר לי בר נש אנא עביד, חוץ ממה שעשו בני
/ (ב״ר ל״ג) אבל עוד , ו ת  בתירא לזקני, שירדו מגדולתן והעלו או
 יותר נפלאת היא ממנו הנהגתו של הלל, לבא בקנטור ואונאת
 דברים בשעה זו שהם הסירו כתר הנשיאות מעל ראשם ומסרוהו
 לו! הלל, סמל הענוה והסבלנות, חז״ל ברצותם להורות מדת
״ (שבת ל״א) ענותן  הענוה אמרו: ״לעולם יהא אדם ענותן כהלל
 זה, שלא היה אפשר להקניטו בשום פנים, כמו שםפרו לנו חז״ל
 שם: מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה ואמרו: כל מי שילך

, מאות זוז, שאחרי שהטרידו אחד מהם  ויקניט את הלל יטול ד
 באופן מבהיל לא עורר בו שום קפידא ונפשו לא נעתקה ממנוחתה
, ולהשיב לו בנחת על כל , י , לקרא לו ״בנ  כלל, עד כי יכול הי
 שאלותיו, הרי שהגיע במרת הענוה למעלה כזו שאין באפשרותנו
 להבינה ולהשינה, האפשר כי הלל הענו יקנטר בדברים ויצער
 אנשים אלו שהטיבו לו כ״כ במסרם לו את כבוד נשיאותם?
, ער אצלו הרגש בכל בהירותו י  והיתכן שבשעה זו עצמה, שבודאי ה



 *תקפו בגדלותם וצדקתם של בני בתירא ומדת טובם וחסדם, שאז
 תתעורר בו מדת יהירות כזו נגדם לקנטרם ולצערם? הלא גם איש
 •פשוט וגס רוח דרכו להביט בעין יפה על איש חסדו, ומה גם שלא
 לצערו ולקנטרו באותה השעה שעושה חסד עמו ובאותו מעשה
 החסד עצמו, ואיך אפשר להעלות על הדעת שהלל החסיד והענו
 יבא ליד מדה רעה כזו, ומי שיגיד שהלל עשה זאת מצד הטבע
, הרי הוא ל] ״  יהרע, לבד מה שהוא רשע, [אינו מאמין בקדושת חז

 •שוטה ומשוגע ממש.
 ואם הדבר כן הוא, אדרבה נשוב וגשתומם מהכח האלקי
 •הנמצא בו, כי אחרי שהכיר את כל אלה הנפלאות בבני בתירא,
 ׳גודל צדקתם וענותנותם, ואחרי שהטיבו כ״כ עמו, שמסרו לו
 נשיאותם והושיבוהו על גפי מרומי קרת, כל זה לא החשיך אור
 ישכלו לבלי ראות נכוחה ולא מנע אותו מלהוכיחם בו ביום,
 כשמצא שעצלותם גרמה להם לבלי לשמש שני גדולי הדור ולהביע
 צערו הרב על התורה שחסרה להם עי״ז, בידעו שהתוכחה תקלע
 •יותר אל המטרה כשתאמר בשעה שחסרונם ניכר ומורגש ביותר.
 המבין ויודע מעט בכחות נפש האדם, יבהל וישתומם מגדלותו
 ישל הלל, מנוגה ברי. שכלו ומגבורת דעתו. וכמעט שאין לנו יכולת
 לתאר לנו האפשרות שימצא אצל האדם שכל בהיר וכח כביר כזה.
 ואם אמנם אמרו עליו, כי מפני יהירות נתעלמה ממנו הלכה,
 אין זו סתירה לדברינו, כי ודאי כונתו לשמים היתה, וכהות
 דמים ונשאים הניעו אותו לזה. אבל חז״ל הורונו בזה דבר נפלא
 .בכחות נפש האדם, כי בה בשעה שעמד במצב רם ונשא כזה, אשר
 ישתומם עליו כל לב, בשעה שעמד בנסיון להתגבר על רגשותיו
 •בשביל מטרת האמת, עכ״ז אם הגיע הדבר לדבר בשבח עצמו,
 נתעוררה בו באותה שעה גם מדת יהירות במדה מה, עד שגרמה
/ וזה ו כ  •שתשכח ממנו הלכה הידועה לו, משום כל המתיהר ו
 מלמדנו כמה מסוכן הוא הדבר לדבר בשבח עצמו, כי איש אלקי
 כהלל, בהמצאו במצב קדוש ונורא כזה, נכשל בו. וחז״ל בכתם
 הנפלא לחדור אל כחות נפשו של האדם, מצאו כי פעלה בזה נם
 מדת יהירות. דבר זה מראה לנו עמק חכמתם בכחות הנפש ומדת

 ־האמת הנמצאת בדבריהם הקדושים המפליאה כל לב מבין.
 נשוב ונתבונן בדרכם של חכמינו ז״ל בדורות שלאחריהם.
 ־(דאש השנה כ״ה) ״מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית
 במזרח וערבית במערב... ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו בזמנו
, דוסא בן הרכינס  •ובליל עבורו לא נראה וקבלן רבן גמליאל, אמר ר
 ־עדי שקר הן... אמר לו ר׳ יהושע רואה אני את דבריך, שלח לי׳
 •יבז גמליאל: גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותך ביום



 הכפורים שחל להיות בחשבונך... נטל מסלו ומעותיו בידו והלך
 ליבנה אצל ר״נ ביום שחל יום הכםורים להיות בחשבונו.
 עמד ר״ג ונשסו על ראשו, אמר לו בא בשלום רבי ותלמידי, רבי—

 בחכמה, ותלמידי — שקבלת את דברי״.
 עוד מציגו (ברכות כ״ז) ׳,מעשה בתלמיד אחד שבא לפני
, יהושע, אמר יו: תפילת ערבית רשות או חובה, אמר לו רשות,  ר
 בא לפני רבן נמליאל... אמר לו חובה, אמר לו והלא ר״י אמר לי
 רשות, אמר לו המתן עד שיכנסו בעלי תריסי! לביהמ״ד... אמר
 לו, יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך... הי׳ ר״ג יושב ודורש ור״י
 עומד על רגליו עד שרננו כל העם ואמרו לחוצפית התורגמן עמוד,
/  ועמד. אמרו, עד כמה נצערי׳ וניזל, בראש השנה אשתקד צערי
/  בבכורות במעשה דר׳ צדוק צערי/ הכא נמי צערי/ תא ונעברי
 מאן ניקום לי׳... אלא נוקמי׳ לר׳ אלעזר בן עזרי/.. תנא, אותו
 יום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס,
, ר״נ מכריז ואומר: כל תיימיד שאין תוכו כברו לא יכנס  שהי
 לביהמ״ד, ההוא יומא אתוםפו כמה ספסלי... תנא, עדיות בו
 ביום נשנית, וכי היכא דאמרינן !^ו־ביום, ההוא יומא הוה, ולא
 היתה הלכה שהיתה תלוי, בביהמי״ד שלא פירשוה, ואף ר״ג לא
/ אמר כו  מנע עצמו מביהמ״ד אפי׳ שעה אחת, דתנן בו ביום ו

 לו ר״נ״ ובו׳.
 בכלל יש להעיר, מה נפלא בית מדרש מה! בו ביום שהורידו
 את רבן מכסאו ומנו אחר תחתיו, באותו יום עסקו בל היום
 בתורה בכל כחם והמהפכה וההתחדשות שנהיתה שם לא הפריעה
 מנוחת נפשם ולא דברו אדות זה מאומה, כי אם עסקו בתורה
 והורו כמה הוראות בשלות רוח גמורה, זה מראה לנו שמה שעשו
 הי׳ רק בחשבון ודעת, מבלי שלקחו בזה חלק כחות טבעיים
 ורצונות אישיים, אלא הבל נעשה בשכל תורה ובישוב הדעת.
 נצייר נא בנפשנו, האם אפשר שימצא בזמננו בית מדרש כל.ן?
 הלא בל דבר קטן המתעורר אצל הרבים, אם איזו תרעומת, אם
 איזה חדוש קל, כבר יפריעם ויבטלם מלמודם, ומה נם ענין גדול
 כזה. אבל באמת הבמול המסובב מעניני חדוש הוא מצד כחות
 הטבע והתעוררות המדות, אבל כשהדברים נעשים מצד החכמה

 ולשם שמיס, אין החדוש יכול לגרום בטול תורה.
 אולם עוד יותר יש להשתומם על ר״ג, שמצא עוז בנפשו
 לקבל כ״ז בשויון רוח, שנפשו נשארה במנוחתה, עד שלא מנע
 עצמו מביה״מ אפילו שעה אחת. שדעתו היתה צלולה לעסוק
 בעניני הלכה בישוב ומנוחה ולא התפעל כלל מזה שהורידוהו
 מבםא הנשיאות ובטי ו כל הסדרים וכל מה שהנהיג בביהמ״ד,
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ד ידעתו שתלמיד שאין תוכו כברו אל  בהורותם שיכנסו הכל, בעו
 יכנס יביה״מ. ולמרוח ייגה שלפי כהות טבע האדם הי׳ לו באותו
 יום להרגיש עצמו מדוכא, להתביש ולהצטער, לנוס ולברוח מחמת
 הדפה ובזיון, ראה בעיניו כי מה שנעשה באותו יום וסבי עליו
 נשיאותו של הבא במסומו והי׳ כפוף לפניו ונשא ונתן בהלכות
 שנשאלו בבית המדרש בדעת צלולה ומנוחת נפש. היא רואים

 אנו, עד כמה הי׳ נר שכלו העצום מאיר בנפשו, עד שכמעט בטלו
 אצלו כל כחות הטבע. ועוד יותר מפליא הדבר, שאיש גבור
 ומנהיג כביר, שנהג נשיאותו ברמה באופן כזה, שגזר על ר״י,
 שהי׳ גדול ממנו בתורה — שסראו רבו בחכמה — שיבא לפניו
 במקלו ומעותיו ביום הכפורים שחל להיות בחשבונו, וצוה לו:
 עמוד על רגליך, והוא עמד על רגליו כל העת, משמעת חזסה כזו
 שררה בבית מדרשו, ובכ״ז כאשר הורידוהו מכסאו, לא ראינו
 ממנו התפעלות כלל, סבל על עצמו נשיאות של אחר והי׳ יושב
 ועוסס בתורה כאלו לא נעשה עמו דבר. — אות הוא, כי כל מה
 שעשה סודם לכן הי׳ רס ממסור החכמה ודעת תורה, בהכירו כי
 ראוי ויאות לנהוג הנשיאות באופן כזה לתכלית האמת, וגם בזה
 רואים אנו בו כח האמת, במה שהכיר והודה כי ר״י גדול ממנו
 בתורה ונשסו על ראשו כשסיבל דבריו, ומפני שהכל הי׳ אצלו
 בכה האמת, לכן גם אח״כ כשהורידוהו מנשיאותו, לפי שסול
 דעתם והוראתם כי לא נכון הדבר להתנהג ככה, ג״כ לא גתפעל
 מזה, ואותו ר״ג, שהי׳ בו כה נפלא כזה לומר לר״י עמוד על
 רגליך, אותו ר״ג עצמו לא גתפעל ברדתו מכסא הנשיאות ולא מנע
 עצמו מביה״מ כל היום. מזה רואים אנו כי האדם העושה כל דבר
 בכה הדעת השולט בכחותיו ומדותיו, צריך ואפשר לו לשנות
 מדותיו באופנים שונים הפכיים מן הקצה אל הקצה, ולהשתמש
 בכל הכחות השונים, בכל אחד בזמנו ומקומו הראוי, כי אין הכחות
 והמרות שולטים בו, רס הדעת חודרת בכל כחותיו והוא משתמש

 בם לתכלית האמת.
 ומכל זה רואים אנו כמה דחוסים אנחנו מלהבין אף סצה
 דרכיהם של סדמוניגו ז״ל, מה גדולה הסכלות של אלו הסופרים
 הכותבים תולדות גדולי ישראל באופן שטחי, שאינם יורדים
 לעומסם של דברים, בתארם את אלו הגדולים עפ״י הבנתם
 הפעוטה, מודדים הם אותם עפ״י אמת חמדה שלהם, ולמשל אילו
 היו מתארים את הלל עפ״י מעשה דב״ב, בודאי היו כותבים כל
 אף שהי׳ הלל עניו, מ״מ בין חבריו הי׳ מסנטר ומתיהר וכיוצא
 בזה דברי בלע וקטנוניות, מפני שאין להם שום ציור בסדושת
 חכמינו ז״ל וגדלותם, ולכן איגם יגעים לירד לעומק הדברים,
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 *מציירים קדושי עליון אצו בדמות דיוסנם הם.
 נראה ונתבונן בדרכי חז״ל עוד כמה דורות אחריהם, שגם
 בהם רואים אנו איך השתמשו בכחות שונים מתנגדים מן הקצה
 אל הקצה, ולא התכונה והמרות פעלו בהם, רק האטת הטהורה

 המוארה באור החכמה.
 איתא בב״ק קי״ז: ״ההוא נברא דהוי בעי אחווי אתיבנא
/ אתא לקמי, דרב, אמר לי׳ לא תחוי ולא תחוי, א״ל  דחברי

, י נ , לקועי, מי , דרב, שמטי  מחוינא ומחוינא, יתיב רב כהנא קמי
. א״ל... קום סק לארעא דישראל וקביל עליך דלא תיקשי לר' , ו  ב
, לר״י, ארי עלה מבבל, לעיין  יוחנן שבע שנין ... אזיל ר״ל אמר לי
 &ר במתיבתא דלמחר, למחר אותבוהו בדרא קמא קמי׳ דר״י, אמר
, שבע , אחורי / אנחתי / שמעתתא ולא אקשי  שמעתתא ולא אקשי
, בדרא בתרא, א״ל ר״י לר״ל ארי שאמרת נעשה  דרי, עד דאותבי
 ישועל, אמר יהא רעוא דהני שבע דרי להוי חלוף שבע שנין
, א״ל נהדר מר ברישא, אמר שמעתתא  .דאמר לי רב, קם אכרעי,
 .ואקשי/ אוקמי׳ בדרא קמא, אמר שמעתתא ואקשי׳, ר״י הוה יתיב
׳ אמר שמעתתא , , חדא ביםתרקא מתותי  אשבע ביםתרקי, שלפא לי
, עד דיתיב על תי , כולי ביסתרקי מתו , עד דשלפא לי  ואקשי לי
, א״ל דלי עיני  •ארעא, ר״י גברא סבא הוה ומסרחי גביני,
, במכחלתא דכספא, חזא דפרטי, שיפוותא, סבר  זאחזי, דלי לי
. למחר אמר להו ר״י , , ונח נפשי , חלש דעתי ,  אחוך קמחייך בי

 לרבנן: חזיתו לבבלאה היכי עביר, א״ל דרכי, הכי. על לגבי מערתא,
ל: עכנא עכנא פתח פומיך ויכנס , , עכנא, א, י דהוי הדרא לי  הז
 הרב אצל תלמיד ולא פתח, יכנס חבר אצל חבר ולא פתח, יכנס
ל אי הוה ידענא , , . א , / בעי רחמי ואוקמי י  תלמיד אצל הרב פתח ל

/ ו כ , ו ,  :דדרכי, דמר הבי לא חלשא דעתי, השתא ליתי מר בהדן
 נם כאן רואים אנו דרך האמת ששררה בבית מדרשם, לשקול
ת כל אחד לפי מעלותיו הרוחניות ולהושיב את כל אחד ואחד  א
 ־.במקום היאות לו לפי מדרגתו. זה אפשר רק אצל תלמידי חכמים
-שהחכמה מלמדתם ומגהיגתם. אולם כח גפלא מיוחד רואים אנו
, ולא י, שישב ע״ג קרקע בראותו שהתלמיד אקשי לי ,  •אצל רבם ר,
 *דע לפרוקי/ וזה לא עשה עליו שום רושם להפריעו מלמודו. וגם
 &זה שלבסוף בקש מרב כהנא שילך עמו לבית מדרשו ולא חס על
 בבורו, רואים אנו בזה כח ענוה נפלאה,*) ועם כל זה ראינו בר״י
, גוגע לכבוד  ־עצמו איך התגהג בגבורת הדעת ואמיצות הלב, כשהי
י , , ומא חד הוה קא סחי ר י , , ב״מ פ״ד) ) ו נ י  0לכות שמיס. במה שמצ

ov מ *נץ זה בשעו׳׳ד ״אם ראשונים כמלאכים״ וכן חמגא מ  •) ביחד באיר ח
 *גץ ר״י ור״ל דלהלן.
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 .בירדנא, חזי׳ ר״ל ושוור לירדנא אבתרי״, אייל: חילך לאורייתא
 וכוי, אייל אי אהדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי, סביל
 עליי... אסריי' ואתניי׳ ושוויי׳ גברא רבא, יומא חד הוי מיפלגי
 בי מדרשא... ומאימתי גמר מלאכתן, ר״י אמר סשיצרפם
 בכבשן, ר״ל אמר משיצחצחן במים, א״ל לסטאה בלסטיותי׳
 ידע, אמר לי׳ ומאי אהנית לי, התם רבי קרו לי, הכא
 רבי קרו לי, א״ל אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה,
, קא בכיא,  חלש דעתי׳ דר״י, חלש ר״ל, אתאי אחתי
/ ה׳  אמרה לי׳: עשה בשביל בני, אמר לה: ״עזבה יתומיך אני אחי
 עשה בשביל אלמנותי, א״ל: ״ואלמנותיך עלי תבטחו", נח נפשי׳
 דר״ש בן לקיש, והוי קא מצטער ר״י בתריי טובא. אמרו רבנן,
/ ניזל ר׳ אלעזר בן פדת דמחדדן  מאן ליזל ליתבי׳ לדעתי
/ כל מילתא דהוי אמר ר״י אמר לי׳ , אזיל יתיב קמי  שמעתתי'
 תניא דמםייעא לך, אמר את כבר לקישא, בר לקישא כי הוה אמינא
 מילתא הוה מקשא לי כ״ד קושייתא ומפריקנא ליי כ״ד פרוסי
 וממילא רוחא שמעתא, ואת אמרת תניא דמםייעא לך, אטו לא
' וקא בכי ואמר: היכא  ידענא דשפיר קאמינא, הוי אזיל וקרע מאני
 את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוי קא צווח עד דשה דעתי׳

/ מנו רבנן רחמי עליי ונח נפשי' ״. י נ י  מ
 רואים אנו כאן כחות נפלאים, מדת משפט, עוז וגבורה,
 שלא רחם על ר״ל ואמר לאחותו ״יתומיך אני אחיה", לא שעה
 לבביות והפצרות אחותו, לא חס על בני׳ שישארו יתומים מאב
 ומדריך כר״ל, התלבש במרת גבורה וסגר בעד רגשות הרחמים
 והחמלה לה ולבניה, כבש את רחמיוי ואת רגשות אהבתו לר״ל
 חברו ותלמידו הגדול בשביל פגעו בכבוד התורה, וגם אח״כ. לא
 הצטער על עצם מיתתו, אלמנות אחותו והתיתמות בניי, כל צערו
 ואבלו הי׳ בשביל חסרון התורה, בהעדר תלמיד ותיק כר״ל ולא
/ מכל זה רואים אנו בר״י כחות נפש  יכול להרגע עד דשה דעתי
 נפלאים מתנגדים זה לזה ורחוקים מן הקצה אל הקצה, מצד אחד
 ענוה נפלאה, שלא חס על כבודו כלל ולא נמנע מלהשפל לפני
 תלמידו, ומצד השני בח גבורה ואומץ לב להקשות את לבו אף
 .נגד תלמידו היותר חביב במקום הדרוש בשביל כבוד שמים. וזה
 מוכיח כי לא התכונה והטבע הניעו את רגשותיהם, רס אור
 החכמה, שהאיר את כל מהות נפשם, הוא שעורר וסבע את
 רנשותיהם, ובשביל מעלת נפשו הרוממה עד אין סץ הועילו
 רגשותיו ומחשבתו ועשו רושם עז כ״כ, עד שבשביל חלישות דעחו
 מת ר״ל, ובתפילתו בעד רב כהנא החי׳ אותו. וכן מצינו בר״י
 >ב"ב ע״ה) על אותו תלמיד שלגלג, ״א״ל אלמלא לא ראית לא
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 האמנת, מלגלנ על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של
 עצגית״. כח נשגב זה נובע ממקור נפש נדולה וקדושה, ורס
 לענקי־רוח כמוהם, הי׳ הכח לפעול נפלאות במחשבתם ורצונם*)
 ועפ״י דרכנו יש להבין מאמר חז״ל (יומא כ״נ) ״כל ת׳יח
 שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם״, שלכאורה הוא נפלא
 מ<;ד, ואף לפי״מ שביארו המפרשים, שאינו אלא כמהים שהוא
 נונע לכבוד התורה [עיין רמב״ם סוף ה׳ ת״ת ובבי״מ בשם
 הראב״ד והריב״ש]**). מ״מ עדין קשה, דהו״ל למימר שמצות
 לנקום ולנטור בשביל כבוד התורה, אבל מהו אמרם ״אינו תלמיד
 חכם״? אולם בזה מתחו בקרת חדה נגד ההשקפה המקובלת בעולם,
 כי תלמיד חכם הראוי לשמש לסמל, הוא רק זה שעושה אך טוב
 ואינו יכול לעשית רעה לשום ארם, והורו לנו כי אם ת״ח אינו
 יכול לנקום ולנטור במקום הדרוש, אות הוא שאינו תלמיד־חכם,
, כי גם הטוב שהוא עושה ה מ כ ח ל ה ה ש ד י מ ל א ת ו ן ה י  א
 הוא רק מכח טבעי ולא ממקור החכמה מוצאו, בי האיש ההולך
 בדרך החכמה אין אצלו שום הפרש באיזה כה הוא משתמש
 לתכלית הטוב, ורק מה שנחוץ וראוי עפ״י הוראת החכמה הוא
 עושה, בין להםד בין למשפט, ואם אינו עושה עפ״י דרך החכמה
 במקום שנדרש לעמוד בפרץ ולהלחם, אין זה אלא או מפני שירא
 מקפוח פרנסתו או ממעוט כבודו או מפני שחסר לו אומץ הלב.
 וגם אפשר שזהו מפני חלישות כח ההכרעה לדעת בהחלט מה
 שנחוץ ודרוש לו לעשות, בין כה או כה אינו תלמיד חכם, כי באופן
 שהוא ירא לעשות משפט מפני חשש נזק, בודאי אינו תלמיד
 חכם, כי כבר הוזהרנו בתורתנו הק׳ ״לא תנורו מפני איש בי
 המשפט לאלקים הוא״, הוזהרנו בזה שנאמין שלא יקרנו נזק מצד
 משפט הצדק, כאשר לא נכיר בו פנים וכו׳ וזהו פי׳ ״כי המשפט
 לאלקים הוא״ שלא יבואכם נזק בסבתו״ (שע״ת לר״י שער נ׳
 סימן ל״נ), ואם חסר לו אומץ הלב, נ״כ אינו תלמיד חכם וכמאמר

 •) באחת םשעו׳ י מהשנים האתר •גויי באר רבינו את *נין זה שמנינו בהרבה
 מקומות בגמ• את הבשוי: ״נחן ?יניו בו ונעשה גל של ע1פות״, (ב״ב or. ברכות נ״יו.
 שבת לי׳ד, סנהדרין קי) שהאדם הגרו בהשקיפו *ל מחוסא ואל חטאו. ברכזי אח סנטו
ל פחיתותו, בחדרו לתוך תוכי ובהתבוננו בחזק הכרתו בש*לות נםשו׳ אי אםשי  ?ליו מ
 לו להחזיק מעמד ימתבטלת מעיאותו עד שנעשה גל של עגמות. יזהו ג״כ סה שמיינו
 בר״ש ב־־־יובגי כשיואו כאמערח (שבת ל״ג) .חזו איגשי דקא נדני וזרעי׳ אמר ממחין
 דיי עולם ועוסקין ביייי שעה׳ כל מקים שנוחנין עיניהן מיד גשרף״ — שמתוך השקפתם
 הבהירה בויכליר־ז חאד0 וחייו עיי אדמות, ומחוזק הכרחם בגנותם של אלי חמניחין חיי
ח זכות  עולם בשביל חיי שעה׳ נתנו עיניהם בס, חדרו במבטם במהות נ0שס ושללו א
 קיומם וממילא נשרפו ובטל מאיאיתג• כח זח חוא אחד מכהות רקדועח חנפלאיפ
ס בנפש יןאיש הדבוק באלקיו׳ שיש לו כח לט־-ול נפלאות בםחשבתו הסתורה י מ פ  ג

 ירמגו הכביר, הנובעים ממקור גשפתו הדבוקה נשרשה האלקי.

 *•) ועי׳ שעז״ד ״איי יחסר המזג׳.
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 החכם: ״גם אומץ האב ממקור הדעת מוצאו״, ואם חסר מ כה
 ההכרעה ושקול הדעת להחליט בכל הדברים הצריכים שקול
 .והכרעה, נ״כ אות הוא שאינו תלמיד חכם, כי התלמיד חכם צריך
 שתהי׳ לו דעת והכרה חזקה וברורה, אומץ דעת ואומץ לב,

 וכמש״א חז״ל (נדרים מ״א) ״דא לא סני מה קני״.*)
 ואם לחשוך אדם לומר, כי האיש שחסר לו כה הגבורה יוכל
 לפחות להטיב כראוי והגון, טועה הוא, כי האיש שאינו תלמיד
 חכם, שאין בכחו לגקום ולגמור במקום הראוי, גם להטיב לא ידע!
 כי מכיון שהוא עושה רק עפ״י התכוגה והטבע, אף טובתו עד
 היכן תגיע? כי הלא גם טדותיו הטובות אינן שולטות בו רס עד
 שלא יבא לידי גסיון, וכשיבא לידי גסיון לעשות דבר מה נגד
 •טבעו, לא יוכל לעשות מאומה, והטבע אצל האדם, אף אצא זה
 שתכונתו נוחה, הרבה מן הרע יש בו, כמ״ש ״כי יצר לב האדם
, י  רע מנעוריו״, ורק בכח הדעת הוא יכול לנצח את טבעו. אילו לא ה
 בכחו של ר״ג לומר ״עמוד על רגליך״ או ״בא במקלך ומעותיך״,
, אפשר שביום התפטרותו מן הנשיאות לא ימנע עצמו  •לא הי
 מביה״מ אפי׳ שעה אחת, אילו לא הי׳ בכחו של ר׳ יוחנן לישב ע״נ
 קרקע לפני כל תלמידיו, אזי לא הי׳ באפשרותו להקשות לבו
 כגגד ר״ל, ולהיפך, אילו לא הי׳ בכחו להתנהג באופן כזה עם דיש
-לקיש במקום שנוגע לכבוד התורה, לא הי׳ יכול להכניע את עצמו

 בפני תלמידיו, וכדומה לזה.
 אולם מאידך ניסא עלינו לדעת, כי מזה נוםא אנו למדים עד
-כמה יש לירא להרע לאחרים ולהשתמש במדת האכזריות לזה
 שאינו תלמיד חכם, כי מכיון שכרת הגבורה היא מדת תלמיד
 חכם, שמעשיו כמקור הדעת מוצאם, הרי זה שאינו תלמיד־חכם,
 שכחותיו הטבעיים שולטים בו, אינו דשאי להיות נוקם ונוטר.
/ מכיון שחסר לו במרה מה זה  והרי אפילו שאול המלך, בחיר ד
 הכח של גבורת הדעת היאותה לתלמיד־חכס, ניטל ממנו כח מלכות,
 וכדמצינו בנמ׳ (יומא כ״ב): ״אמר רב יהודה אמר דב, מפני מה
 נענש שאול — פירש״י לבא לידי צער שעליו נמל ממנו מלכות—
 מפני שמחל על כבודו״ — פירש״י מפני שבתחילת מלכותו מחל
 על כבודו וגילה על עצמו שאינו כדאי למלך ״ובני בליעל אמרו
— ,  מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הבי^ו לו מנחה ויהי כמחריש,
 והיינו כי מכיון שחסר לו כח הדעת-.ואומץ הלב לנקום נקמתו
, בו כח מלכות לשפוט את ישראל ולהנהיג  במקום הראוי, לא הי
, י  אותם. כי אחרי שחסרה לו המדה השלמה של תלמיד חכם, לא ה
 דשאי להשתמש במרת משפט ולא הי׳ כדאי למשיל על ישראל

ר ,הכשר. ב י נח דעה״. ד ע  *^ עיי ש
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 ולשפטם. וכמו שראינו כי מאותו חסרון עצמו, שלא היי נוקם
, רחמן על אכזרים,  ונוטר במדה הנדרשת במקום הראוי והי
 השתמש אח״כ במדת נקמה שלא במקום הראוי ונתאכזר על
, ואמרו , ,  רחמנים, כמש״כ: ,,ואת נוב עיר הבחנים הכה לפי חרב
 ע״ז חז״ל: ,,כל שהוא רחמן על אכזרים, לסוף נעשה אכזר על

.( ו , , . (ילקוט שמואל ט , ,  רחמנים
 ומה גם אנן יתמי דיתמי, ודאי עלול שנטעה בעצמנו כי
, מושפעים מכחות טבע פשוטים  כונתנו לשם שמים, ובאמת גהי
ר וינש): ״אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום ,  וכמש״א חז״ל (מד,
, יכולים לעמוד , ולא הי / יוסף סטנן של שבטים הי ו כ  התוכחה ו
 בתוכחתו •וכו/ כשיבא הקב״ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה
) ״אוכיחך ואערכה לעיניך, עאכ״ו״. ,  שהוא, שנאמר (תחלים נ
 והיינו כי בודאי השבטים חשבו כי כל מה שעושים הוא מצד
 האמת, ובכ״ז כשבאו לפני יוסף והכירו את מהות חטאם כפי מה

ת ו ה  שהוא, נבהלו מפניו, כשיבא הקב״ה ויוכיח את כל אחד לפי מ
 מעשיו, כפי הגלוי לפני אור פניו יתברך ויעריך זה לפני האדם
 לראות את מעשיו כמו שהוא, עאכ״ו. וק״ו בן בנו של ק״ו אנחנו,
 כמה עלולים אנו להשלות את עצמנו לחשב שכונתנו לשם שמים
 במקום שהמדות והכחות שולטים בנו. ולכן יש לנו לירא ולפחד
 מאד, כי לא נדע הבחינה הנכוגה בהגהגתנו, מאיזה מקור היא

 נובעת ולא נכיר את תכנה לפי מה שהיא.
 ועכ״ז כל אחד לפי ערכו צריך להשתדל, שכל הנהגתו תהיי
 שלא מצד הטבע לבד, כי אם עפ״י הוראת החכמה שיש בו,
 ובאותה מדה צריך הוא להשתמש בכחות השונים הנטועים באדם

 והנחוצים כולם לצרך הנהנת החכמה.
 אבל למען ידע האדם, אם הגהגתו במדות הגבורה ממקור

 החכמה נובעת, צריך הוא לבחון בגפשו, אם במקום שגוגע לכבודד
 וממונו פועלת החכמה פעולתה לכבוש את כהות נפשו ולעשות
 כפי דרישת האמת, כי דק אז יובל להתנהג עם אחרים גם במדות

 הגבורה ולהרע במקום שמוצא לנחוץ עפ״י החכמה והאמת.
 כללו של דבר, צריך האדם להשתדל שהדעת היא שתמשול־
 על כחותיו והיא תנחהו בבל הנהגתו להשתמש בכל הכהות כולם,

 עם כ״א במקום הנדרש לפי אור החכמה ודעת אמת.
 אולם למען לא יטעה האדם בדרך זו ולא יכשל, העצה
 היעוצה היא, שירגיל האדם את עצמו׳ שבכל שאלה הבאה לפניו,
, בישוב דעת ומנוחת נפש ולא יתעוררו בו הכחות  ידין עלי
ושב  והרגשות טרם יתברר הדבר ויתישב בלבו, ורס אחרי הדיון המי

 יבא הרגש והכה הנכון להשתמש בו במסום הדדרמ.
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ו בדרך י ת מ  נם אצל הקב״ה כביכול מתראית לפנינו הנהגת מ
 זו, כי מכמן שהנהגת האדם צריכה להיות כן, ודאי נמצא שורש
 עניז זה בהנהנה העליונה שהיא כדוגמת ״שעור קומה״ של האדם

 שנברא בצלם ודמות.*)
ת  מצינו במדרש (ילקוט בשלח) ״ויושע ד׳ ביום ההוא א
 ישראל מיד מצרים, ישראל ביד מצרים היו, אלא בשעה שיצאו
 ישראל ממצרים פתח עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה ואמר
 יפניו: רבש״ע, אומה־ זו שאתה מוציא ממצרים יש לי עלי׳ דין,

 יבא מיכאל שר שלהם לדון לפניך עמי, אמר הקב״ה למיכאל בא.
 ודון עמו... פתח עוזא שר של מצרים וכו׳ כיד שתק מיכאל, באותה
 שעה השיב תקב״ה ואמר לעוזא: יש לי ללמד זכות על בני
. ולהלן: ״וירא ישראל את היד הגדולה, בשעה שבקש ,  ישראל״ וכו
 הקב״ה להטביע את מצרים, עמד עוזא שר של מצרים לפני הקב״ה
 וכו׳, ובאותה שעה כינס הקב״ה כל פמליא של מעלה ואמר להם
 הוו דנין ביני ובין עוזא שר של מצרים, בתחילה הבאתי עליהם
, והשיבו לו כל פמליא של מעלה ,  רעב והעמדתי להם יוסף וכו
 הדין עמך ועשה מה שאתה חפץ. באותה שעה ענה עוזא ואמר:
 ״רבש״ע, יודע אני בעצמי שהן חייביז, אלא שב עליהם במרת
 רחמים״, באותה שעה עמד גבריאל ולקח מלבן של טיט ועמד לפני
 הקב״ה ואמר: ״רבש״ע, הלא שעבדו בניך שעבוד קשה, תרחם
 עליהם?״ מיד חזר הקב״ה וישב עליהם במדת הדין וחזר וטבענו

 בים — לכך נאמר: ״וירא ישראל את היד הגדולה״.
 ולכאורה קשה להבין משא ומתן זה שבין הקב״ה ושר שצ
 מצרים, ומהו ״שב עליהם במדת רחמים״, ״וחזר וישב עליהם
. אבל באמת הוא ציור נפלא המראה על ענין היוצא , , ן  במדת הדי
 מתוך ישוב הדעת וחכמה, שכשהי׳ הקב״ה צריך להתנהג ענו
 המצרים במדת דין קשה, באופן נורא ומבהיל כזה, הורו לנו
 חז״ל, שהי׳ זה, כביכול, אחרי שקול דעת מכל הצדדים, כשאחרים
 נושאים ונותנים לפניו, זה מזכה וזה מחייב. ולבסוף חזר וישב
 על כסא דין, שהנהגתו עם מצרים היתה, כביכול, אחרי ישוב

 והחלטה לשבת על כסא דין ולהשתמש במדת משפט.
 ״ויושע ד׳ ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל
׳ — ועדיין לא אמרו שירה, לא שרו  את מצרים מת על שפת הים,
 את שירתם על ישועתם ועל מפלת מצרים, כי אף שהרעו להם
 מאד, בכל זאת איך אפשר לשיר ולשמוח שמחה שלמה כשרואים
 טחנה נדול של בני אדם מוטלים על שפת הים, מתגלגלים ביסורים
 נוראים, מתים ולא מתים, אבל — ,,וירא ישראל את היד הגדולה

 •) עיין עעו״ד *uoStn כדמותנו״.
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ב את ר' זיאכיינו בה׳ .׳במיטה ע ״-או :  איטי עיצה ה׳ במצ־ים, ,
:ברו״ — ״אז ישייר מיטה ובני ייט־אי", בי רק אז, בהכירם את -

ו ית׳ ובאו לירי יראה ואביונה ת ו כ י  יר ר׳, כשראו התגלות מ
י זה ראוי הי׳ ישיר ולשמוח. ז ישיר משה, כי ע  בהירה - - רק א
׳ ימיטה נגר טבעו ורק ממקור החכמה י זה הי ב  והנה ד
ב ׳ למשה, אייט האיקים, בראותו אגשי קי הי , כי הנ  מיצאו
 מתגלגלים ביםורים נוראים, מפרפרים בין החיים והמות, לשיר
א, שהדעת ואור החכמה י זאת אי  .*ישמוח שמחה עצומה? אי
ת בני ה והביא א י נ ת , שנ י ת כח ה׳ הגדו זה, בראותו א ו י ה ו א י ב  י
ה בה׳ ויראתו ואשר לעומת עני; רם וניטא כזה, נ די אמו י  ישראל י
־ •טי צ ת גנזיו אלא או ה בבי ׳ ו יהקב׳ י כאין וכאפס ־ ,,אי; י נ  ד
ה ב ש ח פי מ בר״ (ברבות ל״ג ע״ב) - היינו, י  *־את שמים בי
ם י ם בעי נים הנמצאי י י הענ כ מ י הפעולות ו כ , התכלית מ ה ״ ב ק  י
י א ,,אוצר ש י ו א נ י העולם אי כ א יראת שמים שאצורה בהם, ו י  ״
א י מו א י ה בעו הקב״ ו י ן י כמש״א חז״ל: ״אי . ו בר״ ם בי ת שמי א ־  ׳
בר״ (שבת ל״א ע״ב) כי באמת כל עניני  יראת שמים בי
 הבריאה ומהלך דרכה, כל יצור וכל פעולה, עקרם
 הוא רק הגרעין הפנימי של אמונה ויראת ד׳
 המתגלה ומתעורר על ידם, ורק זהו תכנם באמת

 ושאר כל הענינים הם כאין והכל הבל.
 ובכן כשראה מיטה רבינו בקריעת ים סוף ומפלת מצרים,
ת בני ישראי*, נבביטו אצלו ו ב י נה, שיהאירו ב  *אור של יראה ואמו
ת אור ת השמחה, בראותו בחבמתו א ו ־ ב  בל רגשות הרחמים מהתנ

 ־־אמונה והיראה תכלית הבי'.
י פרעה״, ומאז באתי א , , :  ובזה תקן מה שחטא כבר באמרו
י שנמשך אחרי רגשותיו - רגשות האהבה  •טאז בא החטא ע״
י יש־יאי. כי הוא, ה־ועה הנאמן ׳טי עם ישראל, בנ ה י י מ ה ה  ו
ד מהם״ - ח י א ו ש מ פ י ינוזק צ א תו ו מו  שאמד: ״אלף משה י
 בראותו צע־ן של ישראל, נתפעי* כ״כ מזה, ער שמרוב עגמת נפש
ך אחרי י ה נמצא שחטא במה ש ה, ו י מעי פ י ח דברים כ  יצער הטי
, ם העבד הנאמן קי ו הטבעיים, וזה הי׳ חטא גדול לאיש האי תי  ־נשו
י כ התגברות הדעת ע ״ ח , במה ׳טהראה א  יבזה הבה תק; את חטאו
תו את היד הנרולה אי״־ עיטה ד׳ במצרים, לא יטעה  ־־־־ניט, שבראו
ם על יטפה תם מתי י הרגשות יטי רחמים למצרים, כ׳טראה או  א
, ו נ מד . וזה מי ׳ ד ת היטיל לשיר אז את השיירה י י ו ב  ־־ים, והראה נ
ת ך י־האי־ את כי־ האדם. י השי ת משי בכי" כהו י ־ החכמה צ־  ב׳ או
. ׳ הימיד־חבם׳ . י אז יאות י• דיטב: , ־ . ו , בפי הוראת ־הכמה  :פשו


