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כאשר ישראל מיוחדים ונבדלים מכל האומות, אשר הם 
במדרגה החומרית, וישראל במדריגת הצורה. ודבר זה 
בארנו פעמים הרבה, כמו שאמרו חז"ל )יבמות סא.( 
'אתם קרויין אדם, ואין האומות קרויין אדם'. כאילו דבר 
פשוט הוא אצלם שמדרגת ישראל בערך אל האומות, 

הבלתי מדברים. וזה כי  כמדרגת האדם אל בעלי חיים
האדם נבדל מן הבעלי חיים במה שאין האדם חומרי 
גשמי כמו שאר בעלי חיים, והאדם הוא שכלי. וכך 
מדריגת ישראל, שהם נבדלים מן החומר, ואינם 
מוטבעים בחומר. וכאילו אצל ישראל בטל החומר אצל 
הנפש, ואין החומר רק נושא שעליו רוכב הנפש, ובטל 

ל רוכבו, כמו שבטל וטפל החמור אצל החומר הזה אצ
מי שרוכב עליו. וכך ענין ישראל כאשר עושים רצונו של 
מקום, ואז הם צורה נבדלת בלבד. ואילו אצל האומות 
הוא ההיפך, כאילו היה הנפש בטל אצל הגוף, וכאילו 

 היה כולו גוף וחומר בלבד:
וכבר התבאר בראיה ברורה כי הנפש גובר בישראל. וזה 

ן המדה הפחותה שבישראל, שהעיד עלינו יוצרנו נודע מ
"כי עם קשה עורף אתה" )דברים ט, ו(. רוצה לומר שהם 
בלתי מקבלים תוכחה, ואינם שומעים מוסר, והם עם 
קשה עורף. ודבר זה בשביל שאינם חומריים, שהחומר 
בלבד הוא מקבל התפעלות. ולא כן דבר שהוא כמו 

ו מתפעל. ולפיכך הצורה בלבד, שהוא עומד קיים ואינ
ישראל הם עומדים במדתם, ואינם מתפעלים לקבל 
תוכחה. ועוד אמרו ז"ל )ביצה כה ע"ב( כי ישראל הם 
העזים שבאומות. וזה מפני כי כל זה יש לו כח הצורה. 
ועוד האריכו עליהם במסכת ביצה )שם( שהם עזים כמו 

 -אש. וכל זה מפני שהם נבדלים מן החומרי, כי האש 
אין בו גוף, והוא קשה וחזק, וכך הם  - שהוא להב

ישראל שאינם חומריים, לכך הם קשים לקבל התפעלות. 
ואילו האומות הם קלים להתפעל, ולקבל תוכחה ומוסר. 
ובשביל כך אמרו ז"ל )ירושלמי סנהדרין פי"א ה"ה( שלא 

היה יונה רוצה ללכת בשליחותו של מקום לנינוה, שידע 
ובודאי יחזרו בתשובה, כי הגוים קרובי תשובה הם, 

ויקבלו תוכחה ומוסר מן הנביא אשר מוכיח אותם, כמו 
י(, ויחייבו את ישראל; שהאומות -שעשו )יונה ג, ד

חוזרים בתשובה, ואילו ישראל אין חוזרין בתשובה כלל. 
וכל זה מפני כי האומות הם הפך ישראל; שכמו 
שישראל הם קשה עורף, ועומדים במדתם מפני שאינם 

ם, לכך אינם מתפעלים, כך האומות שהם חומריים, חמריי
הם מתפעלים ומוכנים לקבל התפעלות, כמו שהחומר 
הוא מקבל התפעלות, ולכך הם מקבלים דברי תוכחה 
וחוזרין בתשובה. כי כאשר מוכיח אותם, הם מתפעלים 
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ובפרק הערל )יבמות ע"ט, א'( אמר ג' סימנים באומה זו 
רחמנים ביישנים גומלי חסדים, רחמנים דכתיב ונתן לך 
רחמים ורחמך כל המרחם על הבריות מרחמים עליו כו', 
וכל שאין מרחם על הבריות אין מרחמים עליו, ביישנים 

ו על פניכם לבלתי תחטאו, דכתיב למען תהיה יראת
גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 
אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, כל מי שיש 
בו ג' סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו וכל מי שאין 
בו ג' סימנים הללו אין להדבק באומה זו ע"כ. ויש לך 

לית כי לדעת מה שאלו ג' סימנים הם באומה הישרא
ירשו אלו ג' סימנים מן האבות, כי בא להם מדת 
הרחמים, מן יעקב שמדתו מדת הרחמים שכך כתיב 
אצלו )בראשית מ"ג( ואל שדי יתן לכם רחמים, וכן ירשו 
מדת הבושה מן יצחק שהרי מדת הבושה הוא מדת 
היראה וכדכתיב למן תהיה יראת ה' על פניכם, וזהו 

כדכתיב )שם ל"א( מדת יצחק כי מדתו מדת היראה 
ופחד יצחק היה לי, )שם( וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, 
גמילות חסדים מן אברהם דכתיב אצלו )שם י"ח( למען 
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' 

לעשות צדקה וגו', הרי לך כי מדת אברהם מדת החסד 
כאשר ידוע, ולפיכך מי שיש בו ג' סימנים הללו ראוי 

ק באומה זו והא דקאמר הכא דישראל הם ביישנים להדב
ואלו בפרק אין צדין )ביצה כ"ה, ב'( קאמר תניא משמיה 
דר"א מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים 
שנאמר מימינו אש דת למו, ותניא ר' ישמעאל אומר 
ראוי הללו לתת להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של 

ראל אין בריה אלו אש שאלמלא לא נתנה תורה ליש
יכולה לעמוד בפניהם. אין זה קשיא דהא והא איתא 
שהם עזים היינו שאין להם גסות ועבות החומר כמו שיש 
לביישן שהוא בעל חומר, לכך מה שישראל הם עזים 
מורה שהם בעלי נפש ואין הנפש שלהם מוטבע בחומר, 
ומ"מ הם ביישנים שהם מקבלים התפעלות מזולתם, 

שהוא  תפעלות מן הש"י או ממיכאשר ראוי לקבל ה
גדול ממנו אז הם בעלי בושה ביותר. ודבר זה מדה 
אחרת לגמרי כאשר הוא מוכן לקבל התפעלות מאחר 
אבל בעצמם עזים הם, ואף שיאמר על ישראל שהם אינם 
עזי פנים והם מקבלי התפעלות מאחר אבל עזים הם 

כי אינם בעלי חומר והם כמו אש שהוא  בעצמם, וזה
פועל ביותר מפני שהוא פועל בכח גדול, וכמו שהוא 
פועל בחוזק כך הוא ממהר לקבל התפעלות כי מי הוא 
שהוא יותר תקיף מן האש ועם כל זה הוא ממהר לקבל 
התפעלות מן המים שהם מבטלים כחו, וכך הם ישראל 

ם לקבל שהם חזקים ותקיפים מאוד בעצמם אבל ממהרי
 התפעלות מאחר הוא הבושה, ודבר זה מבואר מאוד:
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