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חמושה אז,  שתי הערים היו מערי המרכז לההשכלה הזמנית אז בזאמוט אשר ברוסיא, ההשכלה שהיתה
כנודע, בגבורת השלילה, התקונים בדת וההתבוללות שהיו מסובכים זה עם זה, והיו צריכים מאד לכחות 
רוחניים כבירים ומושכים את הלב, מצד הנאמנים לשם ד' אלהי ישראל, לתורתו ולעמו, שיעמדו לעומתם, זה 

לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה לעומת זה, כחות מחייבים ובונים, נגד כחות שוללים ומהרסים. אמנם 
אם -כיהעקרית, בעת מלחמת הרוחות ותסיסת הדעות. לא כל כך מכתיבת מאמרים שהם מריחים ריח מלחמה, 

. חכם גדול אחד גאון בתורה, צדיק במעשיו מנצחון של הקדושה המוסר והצדק המתגשם בחיים ובמעשה
ע"פ רוב דוקא בלי שום כונה מצדו, הרבה יותר מאלפי וישר במדותיו, יפעול במהלך חייו ובהשפעתו, היוצאת 

מאמרים ודרשות מלהיבות. אמנם ראוים הם המכשירים להתקבל בתור כלים עוזרים, הכח הספרותי והשפעת 
הדרשה ראוים הם תמיד להיות מתלוים אל השפעת החיים עצמם ולהיות גם כן עולים ומתפתחים באותה 

שיר את הלבבות, לישר את העקמומיות שבהם ולטהר את הדעות ואת המדה הנאותה לשכלל את החיים, להכ
המדות, לכון לבן של ישראל לאביהם שבשמים, אבל כח ההכרעה צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם. ע"כ 

חכמים וצדיקים מצד עצמם, בהמצאם בסכום -ידע ישראל מאז, כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי
י באומה, כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו, מטהרים את מרובה היותר אפשר

 חכמים" )ב"ב ז:(.-אלו תלמידי -זו תורה, ושדי כמגדלות  -נפשו ומעוררים את כחותיו, "אני חומה 

כל סכסוכי הדעות שבמין האנושי, בכל עם ולשון, בפרט, ובישראל בפרטי פרטות, עומדים ביסודם רק על 
הבסיס המוסרי. הכל יודעים שהחכמה והכשרון הם מתיחשים אל היכולת, לחזק ולהאדיר את היכולת השכלי 

ץ בטוב, והנה אם או את היכולת המעשי של האדם. המוסר אמנם עומד הוא לתקן את הרצון האנושי שיחפו
יגדל היכולת האנושי על אחת שבע, אם רצונו הטוב לא יתפתח, ע"פ ההדרכה של המוסר השלם, אז הלא רבוי 

. האהבה העצמית, כשמתגברת למעלה ממדת היושר, )לשברו, לאסונו, עיין משלי י, ג וכן י"א א שם(הכחות יועילו רק להותו 
מעמד הגון בחיים הרוחניים והנצחיים, היא משתפלת והולכת,  באבדן המוסר ואותה האהבה בעצמה. מאין לה

לחפצים גסים וכעורים, היא מוכרחת להכביד את חיי האדם בכללו באותה המדה שיכלתו יגדל, ולהפך עם 
המוסר הטוב, המביא אצילות הנפש רוממות קדושה ואהבת הבריות, יכול הוא האדם לסדר גם את אותם 

כלתו הדל, באופן המביא טובה וברכה רבה לו ולעולם. אמת הדבר, שהטובה הכחות המועטים הנמצאים בי
הכוללת והשלמה ודאי תבא דוקא מהתחברות השלמה של מילוי שני הכחות היכולת והרצון בתכלית טובם, 
ובהתחברם יחד והיו לאחדים ככל הכחות המתגלים לעינינו במרחב הבריאה, שהם מתאחדים במקורם, וכל 

ם דעת כן יכיר ביותר אחדותם של הכחות המתגלים בסגנונים שונים. "אי בעו צדיקי ברו אשר יוסיף האד
עלמא" )סנהדרין סה:(. זאת היא השקפה היותר אדירה לאחדות השלמת היכולת והרצון, בתכלית הגודל 
בשכלול האדם. אבל הכח הגובר בכל הדרך המתמדת של התפתחות ועליית האדם ממדרגה למדרגה, מדור 

ומתקופה לתקופה עד סוף כל הדורות, למרות הנסיגות הנמצאות בינתיים, הוא כח המוסר והצדק ]הרצון[  לדור
 שהוא יקיים ויפתח גם את החכמה והכשרון ]היכולת[, "על עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמו" )חגיגה יב:(.
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, גדולה באהבה. שמה לרב נתמנה, וארבע שלשים בן אוהו, בפוניביז לשבתו שנה עשרה כחמש עבור אחרי
, בעירו תקן ערך וגדולי רבים תקונים. וגדול הולך הלך ושמו, בעדתו שרוי היה ומצויין מיוחד גדול ובכבוד

 הסגולה פעולת היא גדולה פרטית פעולה מכל יותר אמנם. מסביב הגליל כל על כ"ג נכרת היתה והשפעתו
 איש, החיים שפלות מכל ומרומם נעלה אדם. בקרבם שוכן קדוש אלהים איש כי העם שהכיר ההכרה, הכוללת

 היא, שמים ויראת תורה אהבת, הבריות ואהבת יתברך השם לאהבת רק נתונים ונפשו ושלבו' לד קדש שכלו
 בגאוננו זה מצאנו מרובה ובמדה. המיוחדת השתדלות מכל יותר הרוחנית פעולתה את בישראל תמיד פעלה

, שלהם המעשית התועלת את רק שבה הסגולה באנשי תמיד מחפשת כשהיא לאומה היא גדולה ירידה. ל"זצ
 הדורות לגדולי היא גדולה חובה אמנם, לבד מעשה לכלי להיות אם-כי הגדולים האנשים נבראו לא כאילו

 שפלות אבל, ,כראוי בהם לעשות בידם שיש מה ובכל, להם להגיע שבידם המקצעות בכל עמם עבודת לעבוד
 מציאות. שבה הסגולה אנשי ערך לפי נערכת היא ובריאותה האומה חיי שעצם, העם יכיר לא אם הוא מוסר
 להכשירו תמיד החובה ועלינו. כלו לדור רוחני עז הנותן הוא, וצדיקים מובהקים חכמים-תלמידי, הדור גאוני

 והחסידים הגדולים הצדיקים את, לומדיה ואת התורה את לבניו שנחבב מה י"ע, הזאת הנעלה לההכרה
 עמנו רוח את לרומם עלינו. וטובות טהורות ומדות קדושה של ארוכה שלשלת הם חייהם שכל', לד הקדושים

 בגדולת אם-כי בשלמותם באים שאינם ובהיות, עצמם מצד קדש בחיי שיש והנשגב היקר את להכיר, תמיד
 להם שרכשו מרבבה הדגולים האנשים את נאמן ולב פנימי בכבוד לכבד עלינו כ"ע, גדולה שמים ויראת התורה

 .גדול וכשרון יגיעה של בחריצות, התורה ואהבת' ד באהבת, הקדושה עז

 

 ברכות, פרק א'|  ה. עין איה

 והניחותי ילכו פני שנאמר, כעסו בשעת לאדם לו מרצין שאין מנין"סט. 

 .(ז ברכות)" לך ואניח זעם של פנים שיעברו עד המתן למשה ה"הקב ל"א, לך

 אחת בהם אין, ונפשו האדם בטבע ת"השי שחקק המדות שכל, הורנו
 הפועל כי. נעדרת בהיותה לנפש טובה שהיתה עד, בהחלט רעה שתהא

 מזה. וכמדתה כשעתה אחת בכל שישתמש צריך רק, לטוב הכל פעל הטוב
 שום לה לתן שלא באופן, מדאי יותר, הרעה המדה' אפי, לדחוק שאין יצא

 בשעת כ"ע. לתקנה ולהשתדל, לה לתן ראוי המצומצם מקומה א"כ. מקום
 צריכה כ"ע. שיכעוס אפשר כ"ג השלם שהאדם, לאדם לו מרצין אין כעסו
 הכעס אל' יהי שלא לאמר אבל, מיד להרצות וראוי, להמצא הכעס מדת
 ודברי) ,להאמר ניתן לא זה, להרע בנפש נברא כח כאילו מורה, מקום שום

 יעשה שלא היא המעולה הנקי שמעלת שכתב, א"י' פ י"במס החסיד
 הראוי השלמות מדת כפי ומכוון.( ד"לע ע"צ, כלל בו רושם מעולם הכעס

 כוחות שישנם, הכללית בהנהגתו' ית העליון המנהיג יסד, המעלה להאדם
 שאפשר ואם. באדם הכעס כתכלית הבריאה בכלל דומה שתכליתם

 כי, מקום איזה להם להניח ראוי אבל, וזכיות צדיקים תפילת י"ע לכובשם
 של פנים שיעברו עד המתן אמר כ"ע. טוב לתכלית נברא הכל' ד מעשה

. לך ואניח, נמצאו לריק לא כי, פ"עכ ערך באיזה פעולתם ויפעלו, זעם
 מן מעט הוא המעולה האדם בהתעוררות לכעס הניתן המקום ובהיות
 מתנהגת בהיותה, עצמה מצד הכוללת בההנהגה ההנחה כן כמו, המעט
, וקטן מועט חלק רק כ"ג היא, טבעיים אינם קלקולים יתרון בלא כראוי
 תהילים) היום כל אל וחסד(, ו, ל תהילים" )באפו רגע כי, "רגע בערך מכונה

 (.ג, נב

 בזמן רק בכעסו להשתמש לו ראוי השלם האדם, שבעולם בנוהג והנה
 הכוחות, העליונה בההנהגה וכן. במציאות מעט שזהו, מאד לזה הראוי

, באדם הכעס יסוד נבנה שעליו עצמו התכלית לאותו שהם, להרע המוכנים
 ז"ע ם"הרמב שהאריך כמו, הטובות וסיבות הכוחות נגד המעט מן מעט הם

 היא בכללה והמציאות המעט מן המעט הוא שהרע( יב פרק) ג"ח נ"במו
 רגע וקראוהו. טובה לתכלית הוא ההוא המועט שגם הוסיפו ל"וחז. טובה

 ישתמש, חסיד' הי אם, גדול חכם שהוא מי והנה. בו כועס ה"שהקב
' יהי אם אמנם. הטובים הכוחות פעולות ולהרבות להיטיב איך בחכמתו

 להרע בחכמתו יועיל(, י, כא משלי פ"ע) רע איותה שנפשו רשע איש
 המשולל הדעת דמות הוא הרשע ובלעם, הרעים הכוחות חוג ולהרחיב
 על ומשקיף יודע בהיותו הוא, להרע פונה כולו א"כ, מוסרי מתכלית

 להרחיב השתדל, להרע בו שיש ההכנות כ"ג ויודע, כולה המציאות
' הי אם אמנם. בה כועס ה"שהקב שעה אותה לכוין וזהו, הרעים הענינים

 להשחית בחכמתו להשתמש יכול' הי אז, הרגיל הדרך לפי ישראל מצב אז
 בניסים', ית עליון מלך פני באור שהיתה המדבר דור הנהגת אבל, מאד

 שבמציאות הרע בכוחות להשתמש יכול' הי לא, שכינה וגילוי ונפלאות
 י"ע המוסרי המצב תחילה להשחית רחוקים דרכים בקש כ"ע. להם להרע

 אותן שכל ל"חז המליצו ויפה.(. קו סנהדרין' עי, יד, כד במדבר) מואב בנות
 שיכול רע כח למצא רשע אותו של ידיו מצאו שלא', ד זעם לא הימים
 .הנעלה מצבם לפי אז בישראל לפגע

 ח, ג פרק|  ישראל ב. אורות

 י"ע בעצמה התורה קדושת שפועלת, הסגולה מצד להיות כ"ג צריכה חכם תלמיד הוקרת

 של, סגולתה ערך בטול מצד, ח"ת המבזה. בישראל חכמים תלמידי של ורבוים מציאותם

 וסגולתה עצמיותה הוד את מכיר שאינו, כהלכה שלא בתורה פנים מגלה הוא הרי, התורה

 בתועלת מודה שהוא פ"אע, הסגולה בעיקר כופר הוא ח"ת בפני חברו ומבזה. הפנימית

 כ"ג בא וממילא, שבתורה השמושי בערך כ"ג הוא כופר עצמו ח"ת מבזה אמנם, השמושית

 הוקרת כ"ג אצלו להתעורר תוכל השמושי בערך מודה פ"שעכ מי כי; הסגולי בערך לכפור

 .הסגולה

 מצד רק בענינם ההכרה על מורה עם בית הכנסת ולבית ארנא הקדש לארון הקריאה כן כמו

 של העיקרי היסוד כל את הלב מן המאבד הוא זה ויחס. הסגולי הערך מצד ולא השמושי הערך

 .שלהם התחתונה הדיוטא עד הארץ עמי את ומוריד, התורה חמדת

, הסגולי הערך של כחו את מכירים בעיקרם הם, עליונים שכליים שהם, השרת מלאכי אמנם

 השרת שמלאכי, רז היא לנשמע נעשה הקדמת כן על. ממשית בתפיסה נתפס שאינו

 .בו משתמשים

 חלק ב', אגרת שע"הא. אגרות הראי"ה | 
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