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 אמרה הנשמה: תשיב לי אתה. אמר השכל: למה רצה הבורא ב"ה לברוא נבראים?

 –אמר השכל: מה שנוכל להשיג בענין זה הוא כי האל ית"ש הוא תכלית הטוב ודאי. ואמנם, מחק הטוב הוא להיטיב, וזה הוא מה שרצה הוא ית"ש 

אין הטבה. ואמנם, כדי שתהיה ההטבה הטבה שלימה, ידע בחכמתו הנשגבה שראוי  -לברוא נבראים כדי לשיוכל להיטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב 

 .. קבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר.מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא ישאר להם בושת פנים ב –שיהיו המקבלים 

. אלא שכאשר גזרה ..שהאלוה ב"ה היה יכול ודאי לברוא האדם וכל הבריאה בתכלית השלימות ..ואמנם כאן אנו צריכים להקדמה אחת עיקרית מאד.

חכמתו להניח לאדם שישלים הוא את עצמו, ברא הבריות האלה חסרות השלימות. והרי זה כאילו עכב מדת שלימותו וטובו הגדול שלא לעשות כחק 

 ..בבריות האלה, אלא לעשותם באותה התכונה שרצה בה לפי התכלית המכוון במחשבתו הנשגבת. גדולתה

אם היה רוצה לברוא בריותיו לפי ערך הפועל לא היה להם ... והיינו... שאמר לעולמו די" –וכאן נכללת ידיעה אחרת והוא מה שאמרו ז"ל "שדי 

ערך הנפעל, דהיינו ששיער בהם המדה והתכונה הנאותה בהם לפי המכוון בהם. ונמצא, שעכ"פ  שיעור, כמו שאין שיעור לו וליכולתו. אבל בראם לפי

 עיכב, כביכול, יכולתו הרבה ובלתי בעלת תכלית, שלא תפעל בבריותיו כמו ערכה ולא תפעל אלא לפי ערך הבריות האלה הנפעלות ממנה...

את יכלתו, בברוא נבראיו שלא לעשות אותם כפי כוחו, אל לפי מה שרצה וכיון בהם; זה הכלל: האלוה ית"ש מנע, כביכול, את עצמו, פירוש: שמנע 

 ובראם חסרים כדי שישלימו הם את עצמם, ויהיה שלמותם שכרם בזכות מה שטרחו להשיגו. וכל זה רק ברצותו להטיב הטבה שלימה.

 

 ההשלכה התיאולוגיתא. 

 דברים יח. 2

היך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת ואתה בא אל הארץ אשר ה'  אלכי 

הגוים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן 

. תמים ..ומנחש ומכשף. וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים

 .היךותהיה עם ה' אל

התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא  :רש"י)

 (.עמו ולחלקו ל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיהכ
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פעם אחת בן מלך אחד נפל לשיגעון שהוא תרנגול הודו הנקרא 'הינדיק'. 

וצריך לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו 

. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה. והמלך היה בצער הינדיק

גדול מזה. עד שבא חכם אחד ואמר: אני מקבל על עצמי לרפאות! והלך 

והפשיט גם כן את עצמו ערום וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנ"ל, 

וגם כן גרר פרורים ועצמות. ושאלו בן המלך: מי אתה? ומה אתה עושה 

אתה עושה פה? אמר לו: אני הינדיק! אמר לו: אני פה? השיב לו:ומה 

גם כן הינדיק! וישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם 

זה. ואז רמז החכם לבני הבית להשליך להם כתונות. ואמר החכם 

 המלך: אתה חושב שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת? -ה'הינדיק' לבן

. ולבשו שניהם אף על פי כן יהא הינדיקם כתונת ויכולים להיות לבושי

הכותונת. ואחר איזה זמן רמז והשליכו להם מכנסיים, ואמר לו החכם גם 

כן כנ"ל: אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק?! וכו' עד 

כן רמז והשליכו להם -שלבשו המכנסיים. וכן עם שאר הבגדים. ואחרי

ים מאכלים ושב שאם אוכלאדם מהשולחן. ואמר לו: אתה ח-מאכלי

דיק נישט? מען עסן און אויך זיין אהינידק! טובים איז מען קיין הינ

כן אמר לו: אתה חושב, שהינדיק מוכרח להיות דווקא -ואכלו. ואחר

תחת השולחן?! יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן! וכן התנהג 

 עמו עד שריפא אותו לגמרי.
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מה מקור הידע של החכם שהודות לו הוא יכול לעשות למען החולה מה 

שנבצר מידי כל האחרים? כלום לא הנסיון שהוא עצמו נתנסה בו? האם 

הוא עצמו אינו בהכרח משוגע שעתה זה נתרפא משיגעונו? ואם כך הוא 

כם הדבר, אנו מעיזים לצעוד צעד נוסף ולשאול: האם מצב בריאותו של הח

שפיר מן המצב שאליו הוא מביא את החולה? הייתכן כי החכם עצמו אינו 

גם מניעו של החכם עשוי  .ול הודו שלמד לאכול בסכין ומזלג?..אלא תרנג

לעניין אותנו. לשם מה טרח ובא לרפא את בן המלך? ושוב אנחנו פונים אל 

במורי ר' נחמן. רצוף אשמה ואכול ספקות הוא מכריז על עצמו כעל הגדול 

הדרך ורופאי הנפש. האם בעבודתו למען שפיונם של אחרים מקווה הצדיק 

 למצוא לו מרגוע כלשהו מהתקפת השיגעון שלו?
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שפעם אחת אמר המלך לאוהבו, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל 

ה משוגע, אם כן מי שיאכל ממנה יהיה נעש -התבואה שיגדל בשנה זו 

יטכס עצה. וענה לו: שעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול 

מתבואה הנ"ל. וענה לו המלך: אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים. 

שאנחנו יהיו המשוגעים. על כן  ,וכל העולם יהיה משוגע אז יהיה להפך

ל מצחנו בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה. אבל רק זה שנסמן סימן ע

שנדע כל כל פנים שאנחנו משוגע. שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן 

 נדע מהסימן שאנחנו משוגע. -שתסתכל על מצחי 
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לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה. מעשה דר' יוסי היה מתפלל 

בחורבה, ואמר לו אליהו היה לך להתפלל תפילה קצרה. כי הנה כשהרב 

רוצה להבין לתלמידו שכלו הרחב ואין התלמיד יכול לקבלו, אזי הרב 

מצמצם שכלו בדיבורים ואותיות. עד"מ כשאדם רוצה להריק מכלי אל כלי 

פוך לחוץ אזי נותן כלי הנקרא משפך ובזה המשקה ההיא ומתיירא שמא יש

 נתצמצמה, ועל ידיו מקבלת הכלי ההוא ולא ישפוך דבר חוצה.

 

 ההשכלה האתית. ב
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 נתן להיך-א' ה אשר בארצך שעריך באחד אחיך מאחד אביון בך יהיה כי

 תפתח פתח כי האביון. מאחיך ידך את תקפץ ולא לבבך את תאמץ לא לך

 לו. יחסר אשר מחסרו די תעביטנו והעבט לו ידך את
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 עליו מצווה אתה ואי, לפרנסו עליו מצווה אתה - מחסורו די: רבנן תנו

 . לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס אפילו - לו יחסר אשר; לעשרו

 ועבד עליו לרכוב סוס אחד טובים בן לעני שלקח, הזקן הלל על עליו אמרו

 ...מילין שלשה לפניו ורץ, לפניו לרוץ עבד מצא לא אחת פעם; לפניו לרוץ
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, אותו מכסים כסות לו אין אם, לו ליתן מצווה אתה העני שחסר מה לפי

 היתה ואם, אותו משיאין אשה לו אין אם, לו קונין בית כלי לו אין אם

 הסוס על לרכוב העני זה של דרכו היה אפילו, לאיש אותה משיאין אשה

 לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס לו קונין מנכסיו וירד והעני לפניו רץ ועבד

 חסרונו להשלים אתה ומצווה, לו יחסר אשר מחסורו די שנאמר לפניו

 .לעשרו מצווה אתה ואין

 

  א רנ, דעה יורה ערוך שולחן. 11
, רעב היה אם, כיצד. לו יחסר אשר מחסורו די, לעני נותנין כמה

 סוס על לרכוב דרכו היה אם ואפילו. יכסוהו, לכסות צריך היה. יאכילוהו

 אחד לכל וכן. ועבד סוס לו קונה, והעני, עשיר כשהיה לפניו לרוץ ועבד

,  ביחד רבים או, צדקה בגבאי זה דכל ונראה: הגה. שצריך מה לפי ואחד

, לרבים צערו מודיע אלא, מחסורו די לעני ליתן מחוייב היחיד אין אבל

 .משגת ידו אם, היחיד יתן אצלו רבים אין ואם
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הכלל, ... הצדק המוסרי של הלל היה הצדק היהודי ולא הצדק הנוצרי ח"ו

כלל וכלל. כי מהו הדין כשהוא  שנוח לך תעשה לאחרים, אינו מספק שמה

בעצמו לא ירצה ליהנות מן העולם ולא כלום, האם צריך הוא להתיחס 

באופן כזה גם לאחרים? ברם, הצדק המוסרי של היהדות אומר גם באופן 

אתה צריך להיטיב לאחרים לא לפי  –כזה: "די מחסורו אשר יחסר לו" 

 תך אלא לפי רוחם והשקפתם של אחרים. השקפ

 

 קדושים פרשת, השילוח מי, מאיזבצא ליינר מרדכי ר'. 12
 ולא לחבירו להמציא האדם שיוכל טוב דבר כל היינו, רעך את תעשוק לא

 בעד' ה אל להתפלל האדם שיכול תפלה ואף. אותו עושק נקרא לו ימציא

 וגם שאמר בשמואל שמצינו כמו אותו עושק נקרא בעדו מתפלל ולא חברו

 כל זה על' הגמ ודרש, בעדכם להתפלל מחדול' לה מחטא לי חלילה אנכי

 .חוטא נקרא מתפלל ואינו חברו בעד להתפלל שיכול

 

 


