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וכך , ז ורבנן פליגי בהאי מלתא אם לקרב אם לרחק פריצי בני עמנו"לכאורה נראה דר
במה דמצינו חלוקי דעות ' אמרתי דתלי: ל"ז, כתב בענף יוסף בשם ספר מיני תרגימא בהשמטות

תו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין , ז"ז ובסנהדרין ק"בסוטה דף מ' בזמן היותר ראשונים כדאי
, ז דהוי מקרב להו"ולפי זה נאמר דהנהו רבנן דהיינו תלמידים קפדו על ר', לא כאלישע וכו ,מקרב

וידע גם הברייתא , ז רבם דידע יותר מהנהו רבנן"ואולם ר, משום דראו דאלישע שדחפו לגחזי
ובפרט בדורות האחרונים שאין כח ביד הכשרים להעמיד הדת על , שמזהיר התנא שלא לנהוג כך

דאדרבא בדרך , ז"לא באלה בחר ר, הנופל אחרהבריוני בהרחקה יתירה לדחות האבן  תלה להרחיק
אלא , לא לבד שאינו מכבהו, וידמה כמו ששופך שמן לתוך האש, דיחוי לגמרי יפרוש מכל וכל

, דוחה הז נזהר בה שתהא שמאל שהיא יד כה"ולכך הזהירה הברייתא וגם ר, אדרבה מוסיף הבערה
. ל"יעזבו החטאים וייטיבו עשיהם עכ כ"עי, לקרב אליו' נטוי' ברות תהיוימין שיש בו כח התג

דוחק הוא לומר דהנהו רבנן היו , ג קדשו"כ ה"אלא דבמה, טימאל "דבריו אלו מרגניתא טבא דל
ד תורה היא "ע, ל למישאל לרבם מכח עובדא דאלישע"רק הו, והקפידו על רבם, ז"תלמידי ר

ועוד דהרי חזינן דהיינו , סתם" קפדי"אלא " עליה"ס דקפדי "הש ותו דלא קאמר. וללמוד אני צריך
, ה השתא מאן בעי רחמי"עיון יעקב ד' ש בס"דאהני להו דהדרי בתיובתא משום דקפדי רבנן כמ

כי , אחרים דנבעי רחמיז האיכא רבנן "אף מת ר, אבל אי לא קפדי, ז"דר' כיון שרבנן קפדי עלי, ל"ז
ז "הרי חזינן דהתקרבות של ר, ז"י נימא דהכרעה מוחלטת היא כרכ היכ"א. ש"ע' כו השמש וזרח

  .ה מועיל בלעדי קפידא דרבנן"ל
ומנפלאות . ואלו ואלו דברי אלקים חיים, ד דתרוייהו שיטות צריכי"אשר לזאת נלע

, אשר ידם פשוטה לקרב פריצי הדוראשר בכל דור ודור ישנם חכמים צדיקים , תמים דעים הוא
, והן המה השמאל דוחה, וישנם לעמתם המרחיקים והמקפידים, ימין מקרבת, זהן המה הימין עוו

ם לא יועילו כי המקרבי, א לאלו בלא אלו"וא, ותרוייהו צריכי ושניהם לשם שמים מתכוונים
והמקפידים גם המה לא , שו עוונתםכי לא ירגי, בלי דחיית המקפידים, פריציםלהטבת מעשי ה

ם את עצמם לשנואי חשבב, אל מרחיקיהם כי לא יתקרבו, בלעדי המקרבים םחפצת טרו מגישי
אבל זהו , מוקדם אם במאוחרבאם , םתיהם יצא צירוף כלי ויש תקווה לאחרינורק מבין ש, נפשם

אלא שכל אחד על משמרתו , ואין לוחמים זה מול זה, ז"צדיקים אוהבים זאהרק באם שתי כתות 
, הכתות המה רעים אהובים' ואם ב, והשוער ששורר חייב מיתה, למלאכתו נוצר' כי כל א, יעמוד

א לומר "זה אהלא , מדוע זאת יאהבנו המקרב ומה מצא בנו, הנה פריצי העם ישאלו לנפשם
ל אשר כוונה "ועכצ, איך יאהב המקרב את המרחקכי הלא עינינו רואות , שמעשינו טוב בעיניהם

וההיפך , בימינו המקרבת וזה בשמאלו המרחקת זה, להם אודותינו להטיב נפשינו ומטרה אחת
הנה הוא , ש ושכנתי בתוכם"כמ' כי עם ישראל הוא מקדש ה, כוננו ידיך' ה ויש לבאר מקדש. מובן

, לקרב' זירא משמרתו בעולם הי' ור, יד מקרבת ויד מרחקת, י שתי ידיך אשר כוננת"מתכוון ע
, אלא על הנהו בריוני, ו"ז ח"י רבנן על רואין הכוונה דהו קפד,ורבנן להקפיד על פריצי הדור

, לא הדרי רבנן בהו מדרך הקפידא על בריוני, הכי אפילו לאחר שעשו הבריוני תשובה והשתא
ועל פי דרכנו יש ללמוד גם כן . כמו כן אהני אינהו בקפידא דידהו, ז בקרבוהו אותם"דכמו דאהני ר

דיש להקדים הןדעת הקפידא , תכ ימין מקרב"השמאל דוחה מקודם ואח' מהא דאמרו תהי
ואז יש , ובא הצדיק השני ומקרב לפי דרכו בקדש, דזה יעשה רושם על הנהו בריוני, לההתקרבות

  .תקוה
אם (אומר ' ככה הי, ל"ל מפרש ומטעים בהרחבה המאמר הנ"מרן אבי זצ' וזכורני כשהי

התבטא כך על נביא ועל וכי איך אפשר ל', יהושע בן פרחי' ולא כר... לא כאלישע): אינני טועה
אלא אלישע וכגון הוא בדורות ראשונים שהיו בעלי רוח הקודש ויכלו . כאילו לא נהגו כראוי, תנא

ם ראו ה, דוחהאת הימין המקרבת ואת השמאל ה, לאחד בתוכן את שני ההפכים בנושא אחד
אבל , מי איןוהבינו ברוח קדשם את מי לרחק ואת מי לקרב כלומר במי יש עוד זיק של תקווה וב

אל תבוז ותדחה את כל האדם מפני שאינך יודע אם אין בו עוד , לנו נאמר אל תהי בז לכל אדם
  .גרעין בריא וטוב בנשמתו
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