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יש ענף עקרי אחד של התקדמות האנושיות היותר גבוה, שהוא עומר כעת, לפי מצב "

אידיאליסטים יותר קיצוניים, והיא  הקולתורא הנוכחית, רק במצב חלום נעים של איזה
שאיפה מוסרית טבעית לרגש היושר האנושי, "שימת עין למשפטם של בעלי חיים במלא 
המובן". הפילוספיות האכזריות, ביותר אותן שפקרו גבוהה גבוהה, ע"פ השקפתם על המוסר 

בו לגמרי את רגש היושר בנוגע האנושי מנקודת הפילוסופיה הכללית, החליקו לאדם, כל אחד ע"פ דרכו, לחנק בקר
לבע"ח. אמנם לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם, לשנות את טבע הצדק הטבעי, אשר נטע יוצר האדם בקרבו. 
ואע"פ שביחש לבעה"ח הוא דומה ממש לזיק של גחלת כהה ועמומה הטמונה תחת גל אפר גדול מאר, מ"מ אי אפשר 

י חסרון מוסרי כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב להם להכחיש את המוחש בכל לב רגש, כ
והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, בשביל צרכיו והנאותיו. וחז"ל לא התחכמו כאותה ההתחכמות הפילוסופית, ויספרו 

ל לכך לנו שרבינו הקדוש נענש ביסורין (ב"מ פה.), מפני שאמר לעגלא המוכל לבי טבחא דערק תותי כנפיה: "זי
נוצרת", ורפואתו ג"כ היתה ע"י מעשה, ברחמו על הני בני כרכושתא. הנה לא עשו כמעשה הפילוסופים, לעשות חושך 
לאור, כדי להתפשר עם החיים המעשיים, מפני שאי אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשים המרחם על בריותיו, ברוך 

היה למין האנושי להתקיים כ"א בעכרו את רגש מוסרו ע"י הוא, ישים חק נצחי כזה בבריאתו הטובה מאד, שאי אפשר י
שפך דם, יהיה גם דם בע"ח.  אין ספק לכל איש משכיל והוגה דעות, שהרדיה האמורה בתורה "וירדו בדגת הים ובעוף 
השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרומש על הארץ" (בראשית א) איננה מכוונת לרדיה של מושל עריץ 

ועבדיו רק להפיק חפצו הפרטי ושרירות לבו; חלילה לחק עבדות מכוער כזה שיהיה חתום בחותם נצחי המתעמר בעמו 
בעולמו של ד', הטוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, שאמר "עולם חסד יבנה" (תהלים פט), וביותר, שכבר העידה תורה, 

של חז"ל: (סנהדרין קט)  שפעם אחת התאוששה האנושות בכללה להתנשא אל מצב המוסר הרם הזה, כפירושם
בכתובים המוכיחים שאדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע על פני כל הארץ 
ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאכלה" (בראשית א). רק אחר שבאו כני נח, אחרי המבול, הוא 

" (בראשית ט). ומעתה, האפשר הוא לצייר שתהיה נאבדת לנצח טובה שהותרה להם "כירק עשב נתתי לכם את כל
מוסרית רבת ערך שכבר היתה במציאות נחלה לאנושות? על אלה וכיוצא באלה נאמר: "אשא דעי למרחוק ולפועלי 

 ".יוציאנו מן השאלה המסובכת הזאתאתן צדק" (איוב לו). העתיד הוא ירחיב צעדינו ו
  )א' יסקהום", פ(מאמר "חזון הצמחונות והשל

  
האדם הישר צריך להאמין בחייו. כלומר שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם 
טובים וישרים ושהם מוליכים בדרך ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם 

ת הבטחון הנפשי. האיש הישראלי הטעות עלולה, שלפעמים תתע הנפש בתהו לא דרך. אבל המעמד התמידי צריך להיו
מחויב להאמין, שנשמה אלהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה. ואות מן התורה היא עולם 
מלא, ההולך ומתרבה לאין שיעור, כי אפילו להתפשטות הרוחנית של גרגר חול אחד ג"כ אין מדה וקצב, ולא יכילו 

ם המיוסדים בחכמה ומשולבים בדעה וגבורה נוראה שבקרבו. וקל וחומר העם שנות האדם לבאר את כל המון החקי
צריך בכללו להאמין באמונה בהירה ונלהבת מאד בחייו בנטיותיו וללכת בהם בבטחה, אז ידע איך משתמשים לאורה 

  .של תורת חיים
  (הרב קוק, אורות התורה, יא, ב)

  
זה הספר הנקרא "ספר בראשית" נקרא בפי הנביאים "ספר הישר", כדאיתא במסכת עבודת כוכבים (כה ע"א) על 

ישר", ובספר שמואל (שמ"ב א יח): "ויאמר ללמד שני מקראות: בספר יהושע (י יג): "הלא היא כתובה על ספר ה
לבני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר". ומפרש רבי יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו "ישרים", 

  שנאמר: "תמות נפשי מות ישרים" (במדבר כג י).
ו "חסידים" וכדומה. וגם למה ויש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם "ישרים" בייחוד, ולא "צדיקים" א

  מכונה זה הספר ביחוד בכינוי "ישרים", ובלעם התפלל על עצמו שיהא אחריתו כמו בעלי זה הכנוי.
והענין דנתבאר בשירת האזינו על הפסוק "הצור תמים פעלו... צדיק וישר הוא" (דברים לב ד), דשבח "ישר הוא" נאמר 

ני, שהיה "דור עקש ופתלתל" (שם פסוק ה); ופירשנו שהיו צדיקים להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית ש
וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חנם שבלבם זה אל זה, חשדו את מי 

כל שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ול
  הרעות שבעולם, עד שחרב הבית.

ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כֵאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם 
  בהליכות עולם, ולא בעקמימות אף־על־גב שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסּות ישוב הארץ.

צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו "ישרים", היינו:  וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו
שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים; מכל מקום היו ִעמם באהבה, וחשו לטובתם, באשר היא 
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ואת מלכם קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף־על־גב שהיה שנא אותם 
  תכלית שנאה עבור רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום. מכל מקום חפץ בקיומם!

ובבראשית רבה פרשת וירא (פרשה מט) איתא על זה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו : "ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא 
ינו ממש כ"ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים" (בראשית יז ד "אהבת להצדיק את בריותי, ותשנא להרשיען...", והי –ֶרַׁשע" (תהלים מה ח) 

מכל מקום ׂשוחר שלומו וטובו. וכן הוצק חן ודרך ארץ נפלא,  –ובפסוק ה), שאף־על־גב שאין הבן הולך בדרך מישרים 
  על דבר אברם את לוט, כמו שנתבאר בפרשת "לך".

נתפייס באופן היותר  –מאבימלך ומרעיו וכן ראינו כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו, ובמעט דברי פיוס 
  ממה שבקשו ממנו, כמבואר במקומו.

ויעקב אבינו, אחר שהיטב חרה לו על לבן, שידע שבקש לעקרו לולי ה', מכל מקום דבר עמו דברים רכים. עד שאמרו 
  , ונתפייס עמו מהר.על זה בבראשית רבה (פרשה עד): "ַקְפָדנּוָתן של אבות ולא ַעְנְוָתנּוָתן של בנים" (עיין שם)

וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ מה ששייך לקיום העולם, המיוחד לזה הספר שהוא ספר הבריאה. ומשום 
  הכי נקרא כמו כן ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט.

, אחרי לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו, שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב –ובלעם בשעת רוח הקודש 
שהוא נביא אומות העולם וראשו במקור הטומאה. אכן התפלא על רוע הילוכו בדרך ארץ, שאם שראוי היה לו לשנוא 
את ישראל תכלית שנאה, באשר שהמה בני אברהם יצחק ויעקב וראשם במקור הקדּושה, אבל מכל מקום לא היה ראוי 

לם. ועל זה צעק "תמות נפשי מות ישרים", היינו: מקיימי לפניו לבקש לעקר אומה שלימה. ואינו דרך ישרה בקיום העו
  הבריאה.

  ובדברינו נתיישב יפה על מה נקרא זה הספר ספר הישר, שהוא ספר הבריאה.
  ב לספר  בראשית)"(פתיחת הנצי

  
  

  בהפרש אשר בין החסיד המעולה ובין הכובש את יצרו והמושל בנפשו:
י שעושה המעשים הטובים והחשובים, הוא עושה אותם והוא אמרו הפילוסופים, שהמושל בנפשו, אף על פ

מתאוה אל הפעולות הרעות, ונכסף אליהן, ויכבוש את יצרו, ויחלוק עליו בפעולותיו אל מה שיעוררוהו אליו כחותיו 
ותאותו ותכונת נפשו, ויעשה הטובות והוא מצטער בעשיתן ונזוק, אבל החסיד הוא נמשך בפעולותו אחר מה 

תאותו ותכונתו, ויעשה הטובות, והוא מתאוה ונכסף אליהן. ובהסכמה מן הפילוסופים, שהחסיד יותר חשוב שתעוררהו 
ויותר שלם מן המושל בנפשו, אבל אמרו, שהמושל בנפשו כחסיד בענינים רבים ומעלתו למטה ממנו בהכרח להיותו 

כונה רעה בנפש. וכבר אמר שלמה המלך מתאוה לפעל הרע, ואף על פי שאינו עושה אותו, מפני שתשוקתו לרע היא ת
עליו השלום כיוצא בזה (משלי כ"א י') "נפש רשע אותה רע" ואמר בשמחת החסיד במעשה הטוב והצטער מי שאינו 
צדיק בעשיתו זה המאמר (משלי כ"א ט"ו) "שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפועלי און". זהו הנראה מדברי 

  פים:הנביאים נאות למה שזכרוהו הפילוסו
וכאשר חקרנו דברי חכמים בזה הענין, נמצא להם שהמתאוה לעבירות ונכסף אליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר 
לא יתאוה אליהן ולא יצטער בהנחתן, עד שאמרו, שכל אשר יהיה האדם יותר חשוב ויותר שלם תהיה תשוקתו 

רו (סוכה נ"ב) "כל הגדול מחברו יצרו גדול להעבירות והצטערו בהנחתן יותר גדולות. והביאו בזה הדברים ואמ
(אבות פרק ב') הימנו", ולא דים זה, עד שאמרו, ששכר המושל בנפשו גדול לפי רוב צערו במשלו בנפשו, ואמרו 

"רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש .. ועוד "לפום צערא אגרא".
  ..ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי". בא על הערוה, אלא אפשישעטנז, אי אפשי ל

  )פרק ו - שמנה פרקים להרמב"ם  - ות רמב"ם פירוש המשני(
   

כההטבה המוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר, והכובש. כשם 
ר, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החותם של שהיחיד בשעה שהוא עדיין לא עלה עד מרום פסגת המוסר הגמו

הצדק והטוב, אז דרכו הישרה קשה עליו, הוא צריך למלחמות על כל צעד והוא מוכרח להדוך את כחותיו הרעים, 
לכבשם ולבטלם לפעמים. אבל זה איננו דרך האורה עדיין, כי כאשר יוסיף לקח, וישתמש באורה של תורה מצורף עם 

כך להיות בעל -הטבעית, שבלב הישר והתמים שהתעורר יפה, אז ימצא כי הוא איננו צריך כלהמאור השכלי והנטיה 
מלחמות. ואם לפעמים יהיה לו צורך במלחמה, יראה גבורה אחרת, ולגמרי אחרת, כי לא יכבוש את שום כח מכחות 

ת אהבה " אל הטוב ואל אם יקחם ישעבדם בחבלי אדם ובעבותו-נפשו שיהיו אסורים וכלואים, שלא יעשו מאומה, כי
היושר, אל מרומי המגמות היותר נשאות, שהם הנם החפצים האלהיים. ואז יצא מכלל עבדות ויהיה בן חורין, מאושר, 
עטור בעבדות העליונה שהיא עטרת תפארת, "עטרת זהב מזוקק על ראשו". האידיאלים היותר נשאים, והמתרוממים 

  תעששת.עד אין קץ, עד אותו המקום שעין האדם מ
  (מתוך מאמר הדור של הרב קוק)

  
יסורי דר' אלעזר בר' שמעון עדיפי מדרבי דאילו ר"א בר"ש מאהבה באו ומאהבה הלכו דרבי ע"י מעשה באו וע"י 
מעשה הלכו ע"י מעשה באו מאי היא דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי 

צרת אמרי הואיל ולא קא מרחם ליתו עליה יסורין וע"י מעשה הלכו יומא חד הוה קא וקא בכי אמר ליה זיל לכך נו
כנשא אמתיה דרבי ביתא הוה שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו אמר לה שבקינהו כתיב (תהלים קמה, ט) ורחמיו על 

 .כל מעשיו אמרי הואיל ומרחם נרחם עליה
  (תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף פה עמוד א)
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