בס"ד

הפגישה הנכונה של האדם עם החברה  - 3נבנים עם מסכת אבות

.1

אבות פרק א משניות ו-ז

ֲשה
אֹומר ,ע ֵּ
ְנִתאי הָ אַ ְרבֵּ ִלי ִק ְבלּו ֵּמהֶּ ם .יְהֹושֻׁ עַ בֶּ ן ְפ ַר ְחיָה ֵּ
ו .יְהֹושֻׁ עַ בֶּ ן ְפ ַר ְחיָה ו ַ
ּוקנֵּה ְלָך חָ בֵּ ר ,וֶּהֱ וֵּי ָדן אֶּ ת כָל הָ אָ ָדם ְלכַף זְ כּות:
ְלָך ַרבְ ,
אֹומר ,הַ ְרחֵּ ק ִמ ָשכֵּן ָרע ,וְאַ ל ִת ְתחַ בֵּ ר לָ ָר ָשע ,וְאַ ל ִת ְתיָאֵּ ש ִמן
ז .נִ ַתאי הָ אַ ְרבֵּ ִלי ֵּ
הַ פֻׁ ְרעָ נּות

.2

אורות פרק ד .אהבת ישראל

א .אהבת ישראל והעבודה של הסניגוריא על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה
הרגשית לבדה ,כי אם מקצוע גדול בתורה ,וחכמה עמוקה ורחבה ,רבת הענפים,
שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד.

ב.

אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת ישראל ,שהוא לה
סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים .ביותר צריכה אהבה עליונה
זו ,וסבתה האמונה הפנימית בשורש האלהי שלה ,להיות מתעוררת בקרב אנשי
לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח ,בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת
יראו בכל תוקף ועז - ,להבחין שעם-כל-זה כח ישראל גדול הוא ועצום לאלהיו,
ולהסתכל במאור הפנימי ,החודר את רוח הכלל ,ושמשכנו הוא ג"כ בכל נפש פרטית
שבישראל בגלוי או בסתר ,גם בנפש הנסוגה מאד ,אשר סרה הרבה מדרך ד'.
הגילוי שמגלה הצדיק ,האוהב את עצמיותה של האומה בכל עז חייו ,את הטוב
האלהי הצפון בקרבה ,פועל לטובה על האיש העוסק בסניגוריה האמיתית הזאת,
לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים ,ההולכים קרורנית בזעפם העגום.
והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה ,להכנים בם כח מעורר לחן
ולחסד אל ,שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה.

ג.

האהבה הגדולה ,שאנחנו אוהבים את אומתנו ,לא תסמא את עינינו מלבקר את כל
מומיה ,אבל הננו מוצאים את עצמיותה ,גם אחרי הבקורת היותר חפשית ,נקיה
מכל מום .כולך יפה רעיתי ומום אין בך.

וְאַ ל ִּת ְת ַחבֵּ ר לָ ָר ָשע
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התחברות עם נפש פחותה  -אורות הקודש הקודש ג ,דרך הקודש ,חסידות יט

כשמתחברים עם נפשות פחותות של פורצים ורשעים ,נפגמים .אבל אם יש בהם
איזה דבר טוב ,ומתכוונים בההתחברות רק אל הצד של הטוב ,אז אם כחו יפה
הרי זה מתעלה .ואפילו ההסתכלות בפני אדם רשע שאסורה ,אם יש בו צדדים
של טוב ,ומתכוין בההסתכלות רק לקלוט את הטוב ,נראה שיש בזה דרך של
מצוה .ואפילו כשיש איזו חיבור לרשע לאיזה צדיק בדרך אהבה ,כבר מסולק ממנו
איסור ההסתכלות ,מפני שעל ידי חיבורו אל הצדיק נחשב כאילו יש בו כבר חלק
טוב .ואמר אלישע ליהורם בן אחאב ,לולא פני יהושפט מלך יהודה אני נושא ,אם
אביט אליך ואם אראך ,משמע הא על ידי נשיאת פנים של יהושפט מלך יהודה
שנלוה עמו הביט גם אליו וראהו ,ולא חשש לאיסור ההסתכלות בפני רשע ,דמהאי
קרא ילפינן ליה.
 .4שמנה קבצים ,קובץ ח רכח
שנאת הרשעה ,כשהיא עמוקה וגדולה ,צריכה לבוא בתחילת ברייתה יחד עם
שנאת הרשעים .רק אחר כך היא מתמתקת על ידי כח הדעת ומתבררת ,עד
שהיא עומדת על נקיונה האצילי ,שאין כי אם שנאת הרשעה לבדה ,והנושאים
שלה ,שהם הרשעים בעצמם ,מתמלאים עליהם רחמים ,ויתמו חטאים ולא
חוטאים .אבל אם מתחילת ברייתה תבוא בצורתה האידיאלית ,לכוין את מהותה
רק על השנאה של הרשעה המופשטת ,לעולם לא תצא אל הפועל בכחה אפילו
בתור שנאת הרשעה ,כי חסרון השנאה אל הרשעים יטשטש את השנאה של
הרשעה עצמה ,ואז כל אוצר הטוב מונח הוא בסכנה גדולה .וזה היה מקום
המכשול של נפילים רבים ,שנפלו מפני שהשתמשו בתחילת הוייתה של שנאת
הרשעה במדה האצילית ,והעדר שנאת הרשעים נתהפכה אחר כך לאהבתם,
ומתוך אהבת הרשעים נפלו הם עצמם באהבת הרשעה עצמה .על כן מוכרחת
היא המחשבה הראשונה להיות בתכונת מדת הדין ,ואחר כך מדת הרחמים באה,
וממתקת אותה בשיתופה.
 .5שמירה מיון מצולות  -אורות הקודש הקודש ג ,דרך הקודש ,חסידות כ

מי שחסר לו החוש של שנאת הרשעים יוכלו התכונות המעשים והדעות הרעות
להדבק בו ולפגמו ,ואף על פי שעל ידי גודל מיתוק של חסד הולך האור ונזרח גם
על הרשעים ,מכל מקום ראוי לאחוז במדה ידועה של גבורה ,שהיא מכרת בשנאה
פנימית לרשעים הגדולים ,מרימי יד בתורה .ומדה זו היא כמו סנדל לנשמה ,שלא
תטנף רגליה ביון מצולות הקליפות ,והיא משומרת על ידי תכונה זו בטהרתה.

