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ה ְיהּוָדה) ח( עֶֹרף ָיְדךָ  ַאֶחיךָ  יֹודּוךָ  ַאּתָ ֲחווּ  אְֹיֶביךָ  ּבְ ּתַ ֵני ְלךָ  ִיׁשְ  ּבְ

ֶרף ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור) ט( :ָאִביךָ  ִני ִמּטֶ ַרע ָעִליתָ  ּבְ  ָרַבץ ּכָ
ַאְרֵיה ֶבט ָיסּור לֹא) י( :ְיִקיֶמּנוּ  ִמי ּוְכָלִביא ּכְ  ּוְמחֵֹקק ִמיהּוָדה ׁשֵ
ין י ַעד ַרְגָליו ִמּבֵ ילֹה ָיבֹא ּכִ ַהת ְולוֹ  ׁשִ ים ִיּקְ  אְֹסִרי) יא( :ַעּמִ
ֶפן ֵרָקה ִעירֹה ַלּגֶ ִני ְוַלׂשּ ס ֲאֹתנוֹ  ּבְ ּבֵ ִין ּכִ ּיַ  ֲעָנִבים ּוְבַדם ְלֻבׁשוֹ  ּבַ
ִין ֵעיַנִים ַחְכִליִלי) יב( :סּוֹתה ִים ּוְלֶבן ִמּיָ ּנַ   :ֵמָחָלב ׁשִ

  
  ז"ט', תוספתא ברכות ד. 2

 בתמר שהודה מפני לו אמרו למלכות יהודה זכה מה מפני
 יהושע' ר של שער בבית יושבין שהיו זקנים בארבעה מעשה
 ושמעון עזאי בן ושמעון חכינאי בן חנינא מתיא בן אלעזר

 מפני ע"ר להן אמר ט"ר להן ששנה במה עסוקין והיו התימני
 מעצמן הן הוסיפו בתמר שהודה מפני למלכות יהודה זכה מה

 לבדם להם מאבותם כחדו ולא יגידו חכמים אשר) טו איוב(
 לו אמרו העבירה על שכר נותנין וכי להם אמר הארץ נתנה
 מן אחיו את שהציל מפני למלכות יהודה זכה מה מפני אלא

 כי[ בצע מה] אחיו אל[ יהודה ויאמר) לז בראשית(' שנא המיתה
 דיה להן אמר לישמעאלים ונמכרנו לכו) שם( וכתיב] נהרוג

 למלכות יהודה זכה מה מפני אלא המכירה על שתכפר להצלה
 שאול] אף' וגו[ עבדך נא ישב ועתה) מד שם(' שנא הענוה מפני

 אבי יחדל פן) ט א"ש(' שנא הענוה מפני אלא למלכות זכה לא
 אלא כן אינו שמואל אבל בו עבדו שקל לנו ודאג האתונות מן

 מה לאמר לכם ודאג האתונות דברי את אביך נטש) י שם(
 שם] (אומר הוא מה[ השררה מן בורח] וכשהוא[ לבני אעשה

 הוא הנה ויאמרו] איש הלום עוד הבא[' בה] עוד[ וישאלו) יא
 לצאת ערב של וסופו הוא ערב ולא להם אמר הכלים אל נחבא

] להם אמרו[ למלכות יהודה זכה מה מפני אלא. ערבותו ידי
 שכשעלו ה"הקב של שמו שקידש מפני להם אמר רבינו למדנו

 יורד אני אומר וזה יורד אני אומר זה הים על ועמדו שבטים
 ועל ה"הקב של שמו] וקדש בתחלה וירד[ יהודה של שבטו קפץ

 באו כי אלהים הושיעני) סט תהלים( אומר הוא השעה אותה
 ישראל בצאת) קיד שם( אומר הוא וכן' וגו נפש עד מים

 ה"הקב של שמו קדש יהודה לקדשו יהודה היתה' וגו ממצרים
  :ממשלותיו ישראל] ולפיכך[ הים על

  'ח, ט"ח בראשית מ"מש. 3
 ברכות בתוספתא - אביך בני לך ישתחוו אויבך בעורף ידך

. ש"יעו למלכות יהודה זכה מה מפני טעמים נאמרו) טז-ד(
 העם את שאול וישמע ו"ט' א בשמואל כי עוד יתכן ואולי

 יהודה איש אלפים ועשרת רגלי אלף מאתים בטלאים ויפקדם
 העם אך כי ונראה. 'כו והעם שאול ויחמול כתוב ולבסוף

 כיון ולכן חמלה בלא החרימום יהודה אנשי מספר אבל חמל
 שידך משום שאמר וזה. ונכון במלכות זכו בעמלק חטאו שלא

 וזהו' כו ישתחוו לכן עמלק על תחמול שלא אויבך בעורף
' ע( מלך להם ולהקים עמלק של זרעו להכרית מצות שני

  .ק"ודו:) כ סנהדרין
  
  ז"ט, ב"ח בראשית כ"מש. 4

 והתברכו שונאיו שער את זרעך וירש' וכו את עשית אשר יען
 מחלה והיא נשחתה מדה הוא האכזריות הנה - ' וכו בזרעך

 מדה בו יקנה אחד פעם זה האדם יעשה אם כי המתדבקת
 לבלי גם ולחבל להשחית טרף כחיתי ויהי הזאת הפחותה
 אמרו' כו בחמתו כלים השובר כי עד בזה והפליגו תועלת
 דין האדם עושה אם ואף ז"ע כעובד הוא כי:) קה דף( בשבת
 בו להתברך אדם בני דרך אין אבל המועיל במקום ומשפט
 את לשחוט האכזריות במדת השתמש שאברהם עכשיו אמנם
 כוון ולא הטבע נגד הוא אשר לזקנותו לו הנולד יחידו בנו
 זרעך ירש מעתה לכן אלקותו ולפרסם ת"השי רצון לקיים רק
' הז הם הנשחתים העמים נתונים שמעתה שונאיו שער את

 נשמה כל תחיה לא עליהם שנאמר ישראל שבארץ אומות
 צריך שלזה ויונק עולל על אף לחמול ואסור) טז, כ דברים(

' כו בזרעך והתברכו כי יודע אני ז"ובכ לכאורה אכזריות
 שדרך וכמו ת"השי מצות לקיים רק בהאכזריות יכוונו שלא

 מצותו לקיים) כד, י יהושע( המלכים צוארי על בעצמו יהושע
 חלילה האכזריות מדת בהם שיקנה לא אבל בלבד יתברך
  .והבן

  
  ט"פאגרת  ;'ק 'עמ ,'א ה"אגרות הראי. 5

בשעה שהשכנים כולם היו , כלל' אי אפשר הי, ועניני המלחמות
שאז היו מתקבצים , לא ילחםשרק ישראל , ממשזאבי ערב 

מוכרח מאד גם להפיל ' היואדרבא ; ו את שאריתם "ומכלים ח
להביא . רק עם צפיה, י הנהגות אכזריות"פחד על הפראים גם ע

אבל לא לדחוק את , את האנושיות למה שהיא צריכה להיות
שבהלכות הציבור לא החמירה תורה כלל לדחוק ודע . השעה

היתה החסידות הכללית מפני שאז , את רוח העם לחסידות
ותכלית התורה היא שתקבע ההערה , נעשית דרך קבע וחובה

-וזהו יסוד כמה קולות שיש בדין. השכלית בכח אהבה ונדבה
ועזיבת האלילים היא נאותה , המלחמותתורה ביחש לסדרי 

ד "הדבר מסור לב' מ הי"ומובן שמ, לתעודת ישראל הכוללת
, ולא היו כל הענינים שוים, ז ההיא"עלראות מצב המוסר של ה

ממיעוט השימוש , ר לא נתפרשו לנו הדברים לפרטיהם"ובעוה
ת "עד אשר ישיב לנו השי, חסננו הלאומיהמעשי מאז אבדנו 

  .עטרת תפארתנו במהרה בימינו
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        ''''הההה, , , , בר חנהבר חנהבר חנהבר חנה

 דהויא אקרוקתא ההיא לי חזיא לדידי חנה בר בר רבה ואמר
 בתי שתין הויא כמה דהגרוניא ואקרא דהגרוניא אקרא כי

 וסליק לתנינא ובלעה פושקנצא אתא בלעה תנינא אתא
 רב אמר דאילנא חיליה נפיש כמה חזי תא באילנא יתיב
  .הימני לא התם הואי לא אי שמואל בר פפא

 :כרך כאותו היה גדול - דהגרוניא כאקרא :צפרדע -  אקרוקתא

 אתא :ליה קאמר הגמרא - בתי שיתין הוה כמה דהגרוניא ואקרא

 ענף על -  באילנא :נקבה עורב - פושקנצא :ליה קאמר רבה - תנינא

  :האמנתי לא - הימני לא :העופות כדרך אחד

כי 'כ בנוסח התפילה "כמש. הנה עיקר מדת התורה היא חסד

אמנם שלמות ' חסדחיים ואהבת באור פניך נתת לנו תורת 

בסוד התורה ושורש האמונה שיהיו כל המדות כלולות בה 

וגם מדת האכזריות כשמשתמשים ממנה לקדושה , האחדות

והנה שורש החסד תחילה פועל , התורההיא דבר המשלים את 

: שמירת הגוף ל על "כדחז, כ חסד"שזהו ג. לאהוב את עצמו

מל נפשו איש גו'בואו נגמול חסד להדא עלובתא וכדכתיב 

אבל כשעל פי התורה מזדמן , )ר לד ג"ויקר, יזמשלי יא (. חסד

. לקדש שם שמיםשצריך למסור נפשו למדות אכזריות כדי 

אצל איש בעל מדות טובות הוא דבר קל למסור נפשו  ]אך[



אבל להיות אכזרי על אחרים הוא דבר , במקום הצריךועצמו 

שמזדמן שהשעה אך כ. יותר כבד ומנגד למדות הטובות

, )ירמיה מח ו(' ארור מונע חרבו מדם'ז "צריכה לכך נאמר ע

כ כבד "ז אינו כ"אך כ. נכשל בחמלתו על עמלקושאול 

שלפעמים צריך להתאכזר כמו , כשהאכזריות היא על גוים

שהם נחשבים בנים ממש לכל יראי , כ על פושעי בני ישראל"ג

דברים (' יו לא ידעואת אחיו לא הכיר ואת בנ'ז נאמר "וע' ד

ז לא "ועכ, שבמדת האכזריותוזאת היא האדירה , )לג ט

אדרבא , ז מהשלמות"ואינו מתרחק עי, נמנעת מחק השלמים

ומזה אנו . בזה הוא מעטר שלמותו ועולה ומתחזק בעץ החיים

, ק"הגבורות הקדושות הנכללות בתוהיכולים להכיר כח 

מרחוק אדם אה הרו. ובאמת. שאורייתא בגבורה איתיהיבת

מתנהג במדת אכזריות אינו יכול לצייר שעוצם עיקר כוונתו 

רק מי שמגיע למעלה זו הוא כא , אמיתי לקדושה ולחסד 

הוא , לחסדלמקום איש כזה ורואה איך כל מחשבתו היא רק 

מאמין שהוא אחוז בעץ החיים שהוא מקור החסד והרחמים 

, ההיא אקרוקתאש לדידי חזי לי "וז. אכזריותוי מדת "ע

, השם במצריםדהצפרדעים מסרו נפשם על קידוש , צפרדע

שחנניה מישאל ועזריה למדו קל  )ב, נג(כפסחים ' וכדאמרי

. למסור נפשם על קדושת השם לכבשן האשוחומר מצפרדעים 

, בכל מיני גבורותדהיינו שנכללת , דהויא כאקרא דהגרוניא

, ין פולסי דנוראסוד שת, )ש ו ח"שה(' ששים המה מלכות'ש

וענין אקרא , א כלול מעשר"ק כ"בו הגבורות הנכלליםסוד 

כ סוד "ע, רמוזים הדיניםשהגרון בו , דהגרוניא מלשון גרון

כ "שמגירים ומוציאים ממנו הדינים ועי, השחיטה מהצואר

בתי ' רומז לס', ואברא דהגרוניא כמה הויא שיתין בתי. הותר

שכל מדות הרוח מתלהטים , בנפשזו ' בחידהיינו שיש , דינים

ז "אולם כ. השםנ על קידוש "ומתאכזר עצמו במס. בדינים

אבל גדולה מזו כשמתלבש , א אכזריות על עצמו"אינו כ

', אחרים לצורך קידוש השם להנקם מאויבי דכאכזריות על 

שבטל מדת אכזריות , בלעהדף וזהו אתא תנינא שהוא אכזר 

שהיא אכזריות יותר , יות על אחריםשל עצמו נגד מדת אכזר

. ז שאינו צריך להתאכזר על בניו"ז הוא כאין כ"אך כ. גדולה

פושקנצא דהיינו עורב נקבה מלאה דינים אבל לפעמים אתא 

ובלעה עד , בניוכעורב שהוא אכזרי על , ואכזריות על כניה

שלא נודע שבא אל קרבו מדת אכזריות לגבי עצמו והזרים 

ז סליק ויתיב באילנא "ועכ. אכזריות על בניות נגד מד. ממנו

כי כל מגמתו , בעולםלהפריח פרי חסד וטובה . בעץ החיים

היתה חסד וטובת העולם כולו כמה שמבער קוצים מהכרם 

שבאתי לכלל , אי לאו דהואי התם: רב פפא בר שמואל אמר 

ז יעשה מצד חסד "הימניי שכלא , מדה זו לקיימה בעצמי

כי כל , ז אמר תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא"וע. וקדושה

אנו יכולים ללמוד כמה גדול , הדינים הללו הוא לתכלית חסד

, והדינים הללו בטלים לגביו ונכללים בכח החסד עד שכל 

  .סדכ על גורל הח"והמה נחשבים ג

  
  ז"קפ', שמונה קבצים ו. 7

. הגאוה והאכזריות הן המדות היוצאות מהתכונה האלילית
עבודה זרה מגררת אחריה  הסביכה של הדעות הרעות של

בתור מדות תרבותיות בצורה , את הגאוה ואת האכזריות
אותה הזוהמא נקלטת היא מהעורון הכללי של . סיסטמטית

פגם המחשבה העליונה . השכל היותר טהור והיותר עליון
, שאינו מניח לרומם את האדם עד כדי הזיקוק הראוי לו

זה לא . א כלאל בור, לתעופת היחש אל בורא כל העולמים
נרעד הוא רעדה , יוכל הרעיון האלילי לנשא את עצמו

עיניו הכהות , פרואה מתקיפת האור שבמחשבה זו העליונה
מהאמת , מתעורות מתוקף הזוהר שבמחשבה קדושה זו

והוא מעמיד את . נופל ומתחלש, הנצחית שלה הוא מתעלף
, לא אל מהוה כל ההויות, לא אל כח כל הכחות, קישורו
וממילא כל המדות , א הוא שלם בתכלית השלמותשממיל

, וכל היקום מאוחד הוא בשרשו, הטובות שופעות ממקורו
וכל יחיד מיחידי . ואל הכל מתקשר הכל באהבה ורחמים
ושפלות רוח ביחד . היצורים בעצמותו הבודדה כלא נחשב

ואהבת חסד עם עוז חיים מתגברת היא , עם גבורה קדושה
יים הולכות ונבנות על יסודות ומסלות הח. בהדר קדשה

כי אם לכחות פרטיים של איזו זהרורית . הצדקה והענוה
שתוכל , מאיזה מקצוע שבהויה, קלוטה מאיזו פנה שביש

איזו עין של איזה יחיד בעל כשרון או איזה קיבוץ לסופגו 
והנפש המזוהמת . לאלילים ישאף רוחם העכור, ברוחו

רחמים וחסד שהושפלה ממרום פסגתה לא תדע מקור 
עומד הוא כערער . ולא אחדות וקישור בכל היש, במציאות

, בערבה כל יצור מתגאה בהוייתו הפרטית בגאות רשע
וכה הולכת . מלא חמה על רעהו המתנשא גם הוא להמצא

ועד כדי , היא הרשעה ומתרחבת עד כדי שנאת הצדקה

, עד אשר באה האורה של תורת אמת. הערצת הגאוה
וכל המתגאה הרי , מעלים עינו מן הצדקהשכל ה, והכריזה

ותוסד התרבות האנושית בעיקר . הוא כעובד עבודה זרה
והגוי . על יסוד הענוה והרחמים, בגוי קדוש' יסודה בעם ד

שואף הוא לבצר את עמדתו , גוי עז הוא, הזה גוי איתן הוא
כדי לכונן , במציאות העממיות המסובכה שבעולם, בחיים

אלהי ' ד, בורא כל היקום, אחד' לקדש שם ד', כסא ד
, רבון כל המעשים אדון כל הנשמה, השמים ואלהי הארץ

, ורחמיו תמיד על כל מעשיו, המאיר לעולם כולו בכבודו
, ובמקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו

ואותה . המשפילי לראות בשמים ובארץ, המגביהי לשבת
אה למראה שהיא נ, התמצית הטובה הקלושה והרפויה

מהעצמה החיצונה של האכזריות והגאוה הוא כולל , עינים
מראש , אותה בקרבו ברב כשרון מיסוד הקודש בעצמו

אף , עז התאזר' מלך גאות לבש לבש ד' ד. פסגת הטוהר
לביתך נאוה , עדותיך נאמנו מאד, תכון תבל בל תמוט
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עד , בו רצון פנימיעזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש 

שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא , אשר תבא עת מאושרה

שכדי , מובן הדבר. זהו הזמן שאנו מקוים;  רשעה וברבריות

להשתמש בכל , להגשימו אנו צריכים להתעורר בכחותינו כולם

. הכל יד אל בורא כל עולמים מנהלת: האמצעים שהזמן מביא

שנו בחטאים בחלה נפ, אבל האיחור הוא איחור מוכרח

קרוב , והנה הגיע הזמן. האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה

כי לנו כבר , העולם יתבסם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, מאד

היושר , החכמה, אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב

: "יעקב שלח לעשו את הפורפירא. "וההארה האלהית הברורה

אין הדבר כדאי , "יעבר נא אדוני לפני עבדו" ):אשית לג ידבר(

, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, ליעקב לעסוק בממלכה

אנו קבלנו רק את היסוד כפי . בעת שתובעת כשרון של רשעה

בגוים , וכיון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, ההכרח ליסד אומה

ר הגיע עד אשר עת הזמי, נזרענו במעמקי האדמה, נתפזרנו

  .וקול התור ישמע בארצנו
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