
 קשר המחנך והמתחנך
דֹּר ם ְצָבאֹות' ה ַותֹּאַמר ֶנֶדר ַותִּ ְרֶאה ָראֹּה אִּ י תִּ י ֲאָמֶתָך ָבֳענִּ ֹּא ּוְזַכְרַתנִּ ְשַכח ְול ים ֶזַרע ַלֲאָמְתָך ְוָנַתָתה ֲאָמֶתָך ֶאת תִּ יו ֲאָנשִּ  ָכל' ַלה ּוְנַתתִּ

ֹּא ּומֹוָרה ַחָייו ְיֵמי ֹּאשֹו ַעל ַיֲעֶלה ל  : ר
 ב עמוד לא דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 שאול - אינון ומאן, אנשים שני שמושח זרע: אמר ושמואל; בגוברין גברא: רב אמר? אנשים זרע מאי, אנשים זרע לאמתך ונתתה

; שמו בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן משה: שנאמר, ואהרן משה - אינון ומאן, אנשים כשני ששקול זרע: אמר יוחנן ורבי; ודוד
 ולא צחור ולא, אלם ולא קטן ולא, גוץ ולא ארוך לא: אמר, דימי רב אתא כי. אנשים בין שמובלע זרע - אנשים זרע: אמרי ורבנן
 .טפש ולא חכם ולא, גיחור

 גל עין איה ברכות פרק חמישי אות
קרוב  המשפיע להשפיע על הדור מוכרח שיהיה מר לא ארוך ולא גוץ כו'.א ורבנן אמרי זרע שמובלע בין אנשים. כי אתי רב דימי

יהיה מובלע בין אנשי הדור, היינו ש השפעה. ע"כ ויתרה החסידה על שלימות עצמו ובקשהל במעלתו אל הדור באופן שיהיה ראוי
צד. כי בזה מוצעות שלא יהיה נוטה לאיזה מ נהגה ממנו. ע"כ פירש רב דימי שיהיו תכונותיו הגופניותה באופן שיהיה ראוי שיקבלו

הוא דבר המתקיים לעד. כי אם יהיה בכללו נעלה מכל ש עולתו פעולה שלימה על העם ותכנס בהם באופן טבעיפ האופן תהיה
יפעל ש בא טובת הכלל מזה גם אם יהיה נוטה לאיזה קצה אפשרת אופן מופלג עד שלא יאתה כלל שיקבלו הנהגה ממנו לאב דורו

 מוצע שיפעול על הכלל כולו.מ תיו, ע"כ יהיהעל אנשים מיוחדים קרובים לתכונו
 א עמוד לט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 קפץ, לברך מהן לאחד רשות קפרא בר נתן, ופרגיות ודורמסקין כרוב לפניו הביאו, קפרא דבר קמיה יתבי דהוו תלמידי תרי דהנהו

 דומה חבירך אם; כועס אני המלגלג על אלא כועס אני המברך על לא: אמר, קפרא בר כעס. חבירו עליו לגלג, הפרגיות על וברך
: ואמר. כועס אני המברך על אלא כועס אני המלגלג על לא: ואמר חזר? עליו לגלגת מה על אתה - מעולם בשר טעם טעם שלא כמי
 .שנתן הוציאו לא ושניהם: תנא? כאן אין זקנה, כאן אין חכמה אם

 כגעין איה ברכות פרק שישי אות 
 שועל לנשיכת דומה הרצוני הכעס. עקרב עקיצת ועקיצתם שועל נשיכת שנשיכתם ל"חז כדברי .שנתם הוציאו לא ושניהם תנא

 שבא שעקרב כ"ג' ופי. בו הפוגע בזנבו ועוקץ הולך הוא כי, בכוונה שלא היא הטבעים דברי פ"ע עקרב ועקיצת, ברצון שבאה
 היא בטבע לכעס הטהורה נפשם שמעורר דבר מראותם בטבע אצלם המתעורר הכעס כ"ע. העקרב מצד היינו הדעת בהיסח

 במדה ענינו כל' הי שודאי פ"אע המורא מבטל שהשחוק נודע החכם ומאמר. בדיחא אינש בהיותו קפרא ובר. מאד מסוכנת
 ואנפוי מלכא דחזי מאן'( ב א"נ בשלח' ע) בזוהר כאמור, הראויה המורא שחסרו בזה שגו התלמידים אלה אבל. הקודש ובמשקל

 עבודתו דרך נ"וה. נהירין אנפוי למיהוי הכי דמלכא' דאורחי אלא דינא כ"ג דאית ידעין חכימין אבל, דינא' בי דלית סבר נהירין
 הוא חכמים מורא באשר התלמידים מלב שתחסר יתכן לא שכמותו' ד וקדוש גדול לרב הראויה המורא אבל, לב וטוב בשמחה' הי

 .מאד בזה מדקדקת העליונה וההשגחה, העולם מעמודי
 עין אי"ה שבת ח"ב פרק ד אות ט

 מר לה סבר לא ליה אמרו משא לא זוטרא מר משו אשי ורב אמימר ברדא לקמייהו אייתו יתבי הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר
 מגרר דתניא הא כי לה סבר ליה סבירא לא נמי בחול דאפילו דמר מיניה בר מרדכי רב להו אמר שרי ברדא ששת רב דאמר להא
 פניו אדם רוחץ דתניא הא כי סברוה כמאן ואינהו אסור ליפות בשביל אם צערו בשביל בשרו שעל מכה וגלדי צואה גלדי אדם
 למענהו.' ה פעל כל שנאמר משום קונו בשביל יום בכל ורגליו ידיו

הנטייה אל היופי יש בה שני צדדים האחד טוב והשני רע. מצד אחד, היא מרוממת את הנפש ומפעלת על העין הרואה, פעולה 
טובה ומכובדת, ומצד השני, האדם עלול לאבד על ידה את היסוד הראשי להצלחתו, שיסוד ההצלחה הפנימית הוא שידע האדם 

ילך לבקשה אצל אחרים. שהנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו, שרוב  שאושרו ימצא תמיד בעצמו בקרב נפשו ולבבו, ולא
ענייני היופי המה רק ביחש העין החיצוני, ובזה האדם עלול לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו, ולעשות את מעשיו רק על פי 

הדעת העליונה ש"נר ד'  המציאות המצוירת אצל זולתו, ובזה הוא מתרחק מכל דרך האמת ויראת ד' האמיתית, שיסודה היא
נשמת אדם חופש כל חדרי בטן", שהטוב העליון נובע רק מכפי הישרתו הפנימית על פי עומק חפצו לטוב לצדק ולמישרים, לא 

 בשביל מציאות חן אצל זולתו.
 היא היופי בעצם שיש הנפש מרוממות חוץ זולתו בעיני חן למציאת הנטיה כי מחזיקים בהן שימצאו צריך הנטיות שתי כ"ע

 קנה שכבר והנכבדים הטובים לדברים החברותית ההשתעבדות מתגדלת ז"שעי מפני הרבה כ"ג החברה בחיי מ"מ תועיל בעצמה
 הטוב לצד עצמם בהדרכת תלוי התיחדותם שיסוד אנשים נמצא הנפש בסגולות הנמצאים מחילופים באשר אמנם הכלל אותם

 הגדולים המורים הנם כולו הם להכלל גדולה תועלת הקדושים מאלה תצא כ"ע שניה פעולה בתור ורק ולקדושה לחסידות הנעלה
 להיות שנוצרו אנשים וישנם ומציאותם. הוייתם בעצם א"כ חיים בדרכי דורם את מדריכים הם פעולה של מעשית בהשפעה שלא

 ועל עצמם על רושם שיעשו ראויים הם יותר בפנימיותם טובם שכל הגנוזים האנשים .ובמעשה בדיבור ומשפיעים בפועל מדריכים
 הנטיה מזאת היוצאים הלימודים שיבאו כדי שלהם מהסביבה החן חפישת את ובבטלם וההתהדרות היופי את בשינאתם העולם

 להשפעה המוכנים האנשים אבל הנפש ועומק שבלב והקדושה הצניעות הפנימי והשלום השקט להרבות בעולם הזאת האמיתית
 בקודש. עבודתם מכלל הוא אותם המלוה היופי י"ע עושים שהם והמכובד הטוב והרושם העולם עם הם קשורים כ"ע הם בפועל

 אנשי של הטוב רושם שיגדל ה"ב מקום של כבודו שזהו קונם לכבוד יום בכל ורגליהם ידיהם פניהם רוחצים להיות צריכים הם
 טוב דבר בכל החברה להסכמת משועבד האדם שימצא מה י"ע בעולם הבושה כח ושיגדל הבריות על לפעול וחכמים צדיקים קודש

 מרכז את ולאבד זולתו עיני את לסמות החיצוני ביופי ההשתדלות של בנטיה שמשתמש למי מזה היוצא החסרון את שמכריע
 יצאו יחד ההשפעות שתי י"וע אתו לזרים ואין בפנימיותו לבדו לאדם דוקא ממרומים הנתונה שדי נחלת שהוא הפנימי האושר

 חיים. אלהים דברי ואלו ואלו הנטיות משתי להולד שצריכים הטובים הדברים
 רפ קובץ ג 

כאיל על אפיקים. הוי מי ימלל כאבי, מי יהיה כינור לשירי יגוני, מי ישמיע קול מרירותי, צער ביטויי הרחב  צמאתי צמאתי לאלהי
מרחבי כל ימים. צמאתי לאמת, לא להשגת האמת, הרי אני רוכב על שחקיו, הריני כולי בתוך האמת מובלע. הרי אני כולי מוכאב 

את כל לבבי? מי יגלה לרבים, לעולמים, לברואים, למלא כל, לגוי ואדם  מצער הביטוי, איך זה אבטא את האמת הגדולה המלא
יחד, את הזיקים מלאי אוצרות אור וחום, שהם אצורים בנשמתי פנימה. רואה אני אותם שלהבות עולות, בוקעות שמי שמי 

פנימה, ידע העולם את עשרם שמים, ומי יחוש, מי ימלל עזם, ואני איני גבור אל כאחד הגבורים אשר מלא עולמים מצאו בתוכם 
אלה עדרי הצאן ההולכים על שתי רגלים, מה יועילו אם ידעו מגובה איש ומה יזיקו בלא ידעם? הנני  -או לא ידע, הכל להם אחת 

קשור עם העולם. החיים, האנשים, הנם חברי, חלקים רבים מנשמתי עמם משולבת, ובמה זה אוכל להאירם מאורי, כל אשר 
מכסה את זהרי, מעיב את אורי. גדול צערי וגדל מכאובי. הוי אלי, עזרה היה בצרתי, המצא לי מערכי לשון, תנה  אדבר אינו אלא

 אמתך אלוהי. -לי שפה וניבי שפתים, אספר במקהלות, אמתי 


