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ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ַלֲעָבֶדיָך ) ה( ֵעיֶניָך ֻיּתַ ַוּיֹאְמרּו ִאם ָמָצאנּו ֵחן ּבְ

ן ְרּדֵ ֲעִבֵרנּו ֶאת ַהּיַ ה ַאל ּתַ ה ִלְבֵני ָגד ְוִלְבֵני ) ו( :ַלֲאֻחּזָ ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
בּו פֹה ׁשְ ם ּתֵ ְלָחָמה ְוַאּתֶ ה ) ז( :ְראּוֵבן ַהַאֵחיֶכם ָיבֹאּו ַלּמִ ְוָלּמָ

ר ָנַתן ָלֶהם  ְתִניאּון ָרֵאל ֵמֲעבֹר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֶאת ֵלב ּבְ
ְדרֹת צֹאן ִנְבֶנה ְלִמְקֵננּו ּפֹה ) טז( ... :ְיהָֹוה ׁשּו ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו ּגִ ּגְ ַוּיִ

נוּ  ָרֵאל ַעד ) יז( :ְוָעִרים ְלַטּפֵ ֵני ִיׂשְ ים ִלְפֵני ּבְ ַוֲאַנְחנּו ֵנָחֵלץ ֻחׁשִ
ָעֵרי הַ  נּו ּבְ ב ַטּפֵ ר ִאם ֲהִביאֹֻנם ֶאל ְמקֹוָמם ְוָיׁשַ ֵני ֲאׁשֶ ְבָצר ִמּפְ ּמִ

ֵבי ָהָאֶרץ ָרֵאל ) יח( :יׁשְ ֵני ִיׂשְ ינּו ַעד ִהְתַנֵחל ּבְ ּתֵ לֹא ָנׁשּוב ֶאל ּבָ
ָבר ) כ( ... :ִאיׁש ַנֲחָלתוֹ  ֲעׂשּון ֶאת ַהּדָ ה ִאם ּתַ ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם מׁשֶ

ְלָחָמה ָחְלצּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ַלּמִ ה ִאם ּתֵ ל ְוָעַבר ) כא( :ַהּזֶ ָלֶכם ּכָ
ָניו ן ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת אְֹיָביו ִמּפָ ְרּדֵ ) כב( :ָחלּוץ ֶאת ַהּיַ

ם ֵמיהָֹוה  בּו ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוַאַחר ּתָ ׁשָ ְוִנְכּבְ
ה ִלְפֵני ְיהָֹוה ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ ׂשְ ) כג( :ּוִמּיִ

ר  אְתֶכם ֲאׁשֶ ה ֲחָטאֶתם ַליהָֹוה ּוְדעּו ַחּטַ ן ִהּנֵ ְוִאם לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ
ְמָצא ֶאְתֶכם ה ) כה( ... :ּתִ ֵני ָגד ּוְבֵני ְראּוֵבן ֶאל מׁשֶ ַוּיֹאֶמר ּבְ
הֵלאמֹר ֲעָבֶדי ר ֲאדִֹני ְמַצּוֶ ֲאׁשֶ ֲעׂשּו ּכַ ינּו ִמְקֵננּו ) כו( :ָך ּיַ נּו ָנׁשֵ ַטּפֵ

ְלָעד ָעֵרי ַהּגִ ם ּבְ נּו ִיְהיּו ׁשָ ֶהְמּתֵ ל ) כז( :ְוָכל ּבְ ַעְברּו ּכָ ַוֲעָבֶדיָך ּיַ
ר ֲאדִֹני ּדֵֹבר ֲאׁשֶ ְלָחָמה ּכַ   :ֲחלּוץ ָצָבא ִלְפֵני ְיהָֹוה ַלּמִ
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וכן ', הזכיר משה בזה כמה פעמים לפני ה. למלחמה' ה לפני
וכל ', חתם במאמרו והיתה הארץ הזאת לכם לנחלה לפני ה

ש מקודם ואנחנו "האריכות במאמר זה הלא כבר הוא נכלל במ
ע "זו הר' אמנם יפה ביאר פ, נחלץ חושים לא נשוב אל בתינו

י לא נשוב אל בתינו "בנ לפני ץכי הם אמרו ואנחנו נחל, פיגו
הנה ביארו דעתם הנכונה וההגונה , עד התנחל איש נחלתו

יסבלו גם הם , לבלתי צאת מקו היושר והמשפט אשר יחויב
ולא שיירשו ארץ בלי , טורח ועמל בסכנת המלחמה כאחיהם

ובכל אלה לא הזכירו בפיהם שיעשו כל זה מפני , עמל ויגיעה
כ "ע, כל עושה עול' עבת האשר כל תו, ומהדר גאונו' פחד ה

אך לא יספיק היותו , טוב הדבר אשר דברתם, אמר להם משה
שנראה היותכם עושים כן בעבור היושר , סתמי כאשר אמרתם

, אלא אם תעשו הדבר הזה אשר אמרתם, המדיניי והכללי
, והוא שכשיעבור כל חלוץ מכם, צריך שיתוסף בו עוד תנאי

היות התכלית מפני שכן  כאילו, י גרידא"לא יהיה לפני בנ
, לעשות רצונו', אלא לפני ה, יחייב הקבוץ המדיניי והכללי

א "כ, ולא מפני היות הדבר מוסכם מן השכל וסברה אנושית
שאמר לעשות כן ', ז חיובכם להכניע לפני ה"יניע אתכם ע
' הנה בזה האופן תהיו נקיים בפעם אחת מה, ונעשה רצונו

אשונה מהנקיון המתחייב ור עצםשתעשו עיקר ב, ומישראל
ואז תהיה הארץ לכם לאחוזה לפני , וממנו לישראל', מצדו ית

מה שלא ימשך כשלא תשימו , בכך' שיסכים רצונו ית', ה
פ שמצד התנאי לבד יתנו "כי אע, מגמת פניכם העיקר בזה

א לפני "אמנם באופן זה לא יהיה כ, כ הארץ לנחלה"לכם ג
ם לא תעשו כן ירצה אם וא עודואמר '; אנשים ולא לפני ה

אז אף , כאשר אמרתי' תלכו לפני אחיכם לבד ולא לפני ה
שלא תחטאו בזה לשום אדם והייתם נקיים מאחיכם ישראל 

, בהחסר עיקר שלמות הכוונה האמורה', אבל חטאתם לה, לבד
ולהיות ענין זה דבר המסור ללב ואין שום בריה יכולה לדעת 

כי פנימיות לבכם גלוי  ,עצמכםלכן חתם דעו ב, חטאתם זאת
לכן השיבו ואמרו עבדך יעשו ', אם לעקל וכו, וידוע לכם

ירצה לא כאשר אמרנו מקודם לפני אחינו , כאשר אדוני מצוה
והוא דרך ', מצוה שהיא לפני ה שאדוני א על האופן"י כ"בנ

  .'נכון ביישוב המקראות ויסוד גדול בעבודת ה
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 ,כשהרוח החשוך .והרג מלכים עצומים, שהכה גוים רבים
מתכנס אל תוך , הטומאה והרשעות, הזדון השורש הפורה של

נוראות להפסיק את  הרי הוא מחולל, הלב של המונים גדולים
והאצילות של טהרת , החדירה של אור הקדושה האלהית

שהוא יסוד , ר הנצחישהיא מביאה את האוש, האנושית הנשמה
אחוזי , זמן שמספר גדול של אנשים וכל. תיקון העולם באמת

, תרבות מיוחדת הם מאוגדים ביחד בתור גוי בעל, רוח העועים
הרי הם , שהיא בנויה על אותו היסוד של הזוהמא הרשעתית

ולהחזיק על ידי , קיר ברזל להפסיק את האורה העליונה נעשים
יוצר האורים היא ' שביל כך יד דוב ,זה את העולם במחשכים

אלה ההמונים  פ שאין"אע, להכות את הגוים הרבים, נטויה
גם , ורבים מהם ממשיכים את חייהם, כולם כלים ונאבדים

י "ע, אבל כבר נחלשה, שהוכו הגוים בתור כח מאוגד אחרי
בהיותו , העבה של הרוח המלא רשע אותה החציצה, הכאה זו

אלה האישים , המלכים אמנם. נשען על אגד חזק של גוים רבים

ואוצרי , עמודי הטומאה, כבירי כח הרשע, היחידים
באישיותם הפרטית , הם, מפיצי הזדון ומחזיקי העול ,המחשכים

, את גלגל העולם אחורנית יכולים הם להשיב, הגאיונה
של  בבית האפל, להיות בוקע שהתחיל, ולהחשיך את הזוהר

שהגשימו בתרבותם , י ההכאה של הגוים הרבים"ע, התבל
להם אין תקנה . הרשעות לכל טומאותיה הכללית את תוכן

  .ואיבוד מן העולם, מחית השם, אלא הריגה
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אמר להם רבן גמליאל לחכמים כלום יש אדם " .ולמלשינים
ברכות " )עמד שמואל הקטן ותקנה. לתקן ברכת המינים שיודע

ראוי , ת חסד ואהבהשהן מלאו, התפלה כל הברכות של(. ח"כ
לערוך תפלות , כזאת לתקנן כל חכם הראוי למעלה רוממה

, התפלה אבל ברכה זו של. קבועות לגוי קדוש ועם חכם ונבון
והאדם באשר , שבתוכה אצורים דברים של שנאה ומשטמה

אפשר כלל שלא תמצא בקרבו איזו שנאה טבעית -אי הוא אדם
דוקא ממי שכולו  צריכה היא לבא ,לאויבי נפשו ורודפי עמו

ורק , אין בלבבו כלל שתכונת השנאה הטבעית', טהור וקדש לד
ההתגלות  י תקלתם של הרשעים המכשילים מחוסרת"מפני שע

אבל אם . להדוך אותם' יעתר אל ד, של התכלית הכללית
דהו של שנאה מפני ההתנגדות - בלבבו איזה רגש כל ישאר

בר בלב להיות מ תג"מ, בהתחלתה' לד אף שהיא קדש, הטבעית
על כו עמד . האמתית כ לשנאה טבעית חוץ משורת הכונה"ג

אשר  כי הוא, ורק הוא באמת ראוי לה, שמואל הקטן ותקנה
והסיר מלבבו כל רגש ', דרש תמיד בנפול אויבך אל תשמח וגו

והוא כשיתעורר לתקן ברכה למינים , גם לשונאי נפשו שנאה
הטוב האמתי  רגשת לב טהור לתכלית אם- לא תמצא בה כי

  " .הכללי
 .... )שם(" והשקיף בה שתים ושלש שעות, שכחה תלשנה האחר

ולשנה , הציורים הטהורים משתכחים וצריכים לסיעתא דשמיא
השקיף שתים ושלש שעות עד שמצא בנפשו את הכשר  האחרת

שנאמרה לפי מלותיה , הראויה לברכה זו הקדושה והטהרה
ורק , רוח אהבה וחסד ז מלאה"כ ושתהיה עם, ברוח שנאה

', כבוד ד בהגלות, בחשקו אל תכלית השלמות, צבאות' קנאת ד
   .תעשה זאת, בסור כל מניעה וכל סיג
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