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 חשבהמ

 חזרה

 הנושא הזה איך. והעצמיות החזרה לטבעיות יו בשיעורים האחרונים היהדברנו עלהנושא ש

 ?שלנו למהלך קשור

הראשונה היא המדרגה של אדם  .מדרגות שלוש יש ותחיתו ישראל של יח-יז פרקיםב

 החיים תוךמ הבאהתורה  – שלה אידיאלי הכי במובן תורה הוא הראשון אדםהראשון, 

 מה כל, טבעי הכל בעצם .אלוקיים ממש החיים אלא ,ועבודה התמודדות צריך לא, עצמם

 שר עצמו הטבע, עסק בפרק שירה'הכמו ' .שוכן ה"הקבשם , מדמייןו חושב מרגיש שאדם

 קורה הרב לזה – ייסורים של טיפה בלי, ומתוקנת שלמה הכי בצורה מופיע הכל .ה"הקב על

  (.שיח) חיים

האדם שהתורה איננה טבעית.  –ה של שלמה המדרג עומדת ראשון,כנגד המדרגה של אדם ה

ולהיפגש עם להשתחרר  , והתורה באה מלמעלה ועוזרת לומשועבד לתאוות וליצרים שלו

 .הקב"ה

את המדרגה של משה. אצל בין המדרגה של אדם הראשון לבין המדרגה של שלמה, ישנה 

 . אך עדיין לא הטבע עצמו ,מאוד טבעית משה התורה

 רחל ולאה

 בשל ממש יהיה שהעולם עד, 'דור אלף'גיעו שי עד לחכות לויכהיה  לא עולםשה כותב הרב

 החיים מתוך ולא מלמעלה לבוא צריכה שהתורה . המשמעות של זה היאהתורה להופעת

 התורה, תורה לקבל צריכים נויהי שלא להיות יכול, מופיעים היו 'דור אלף'ה אם .עצמם

, ללא ישראל לארץישר  ממצרים ם ישראל היה נכנסע   .יואמית טבעי ןבאופ צומחת הייתה

 לכן, למדרגה הזו בשלהיה  לא שהעולם כיוון, קרה לא זה אבל .מדבר וללא קבלת תורה

 .להקדים צריכה תהיהי התורה

, הוא רצה שהיא תהייה הֵאם רחל את אהב יעקבגם לסוגיה של רחל ולאה.  קשור זהכל 

 בפועל ',םא  ' רק זה אבל. 1לא היה צריך את לאה ,באמת שלמה הייתה ההנהגה םא  . היחידה

 טבעי שהכל ולהגיד עיניים בעצימת ללכת אפשר אי, שלמה לא ההנהגה, כך נברא לא העולם

 יאה, כהכ בנויה לא המציאות אבל ;לעתיד להוביל היה יכול ההווה אם היה נפלא .ונורמלי

 אלא, קלקול אין כאן .להקדים צריכה הייתה ההתורש הסיבה וז .שברים של בצורה בנויה

                                                           
 .מיני זמר ב'רחל שייכת לעמוד ההווה, בעמוד ההווה הכל העתיד נבנה באופן טבעי. עיין 'אלף  1
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 אפשר אי .הזמן ילפנ להתערב צריכה שהתורה ,הולך לא שזה – העולם את ברא ה"הקב ככה

 לא זה .ברורים יהיו הדברים לבגרות יגיע כשהואלצפות שו טבעי באופן לצמוח לאדם לתת

 כאן יצמח לא ,םהתהליכי על נשפיע לא אם, עצמם התהליכים בתוך נתערב לא אם, עובד

 !כלום

מעכשיו  – הראשון אדם של המדרגה ממילא כבר אין את, םילהקד צריכה הייתה התורה לכן

 הכל אחרת.

 בין אדם הראשון לימות המשיח

. 2, 'לעתיד חיים אני נותן לכם'בפרק יז הרב אומר שהיום הולכת ונבנית מדרגת חיים חדשה

גם אצל אדם ובעצם  גה של אדם הראשוןהמדרגה שתהיה לעתיד היא לא בדיוק אותה מדר

ה היא מדרגה יוהשני בתורה שכתוב כמו הראשון אדם היא אחתה .מדרגות יתש הראשון היו

חטאו של אדם הראשון היה . כתוב בחז"ל ששהוא היה יכול להגיע אליה לולי היה חוטא

 היה ואה ואז לשבת נכנס היה הוא ,לנחש מקשיב היה לא הראשון אדם אם ','אכלה פגהש

 לו שיאה שהנחש העובדה עצםכבר בולזכות למדרגה גבוהה יותר.  הדעת מעץ אכולל יכול

אלו שתי  .לגמרילו  תטבעי הייתה המצווה עוד לאחיסרון ו בו שהיהאנחנו רואים  ,עצה

 . מאוד דקביניהם  ההבדל, ותעליונ ותמדרג

מתאר בפרק  שהרבכפי  ,ונבנה שהולך מההמדרגה של שבת שהוא היה יכול לזכות לה, היא 

 בגלל דווקא .'ה עצת זוהי ,חזקה מאוד בצורה מאירים הטבעיים החייםו חוזר הדמיוןש יז,

  .מועקה שום בלי פורחים ממש הטבעיים החיים, כפירה של במצב ישראל שעם

 להתערב צריכה שהתורה כזו למדרגה שייכים אנחנו, אידיאליהמצב ב לא עדיין אנחנוכיום 

 והחכמה השכל את חייב הוא, מוחלט באופן ספונטני להיות יכול לא האדם .החיים בתוך

החזרה של  אבל .שצריך כמו לפועל יוצאים דברים ,מאיר השכלרק כש .בו ואיריו ואוביש

 היה לא אילו ,הראשון אדםשבת של  של למדרגה אותנו הדמיון והחיים הטבעיים מכינה

  .חוטא

 הוא להם המשותף ,מדרגות כמה יש נם טבעיים,מדרגה שהחיים איב גםשהסברנו,  פיכ

 . החיים את ולהוביל להתערב צריכה שהתורה

 

                                                           
 .עמ' קלח הקודש ג,אורות  2
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 בין חוויה דתית לחיים 

 ,מתארים שאנוהמדרגה  בין עצום פער נוישצריך להבהיר נקודה אחת, לפני שנמשיך 

 פילוסופיהב .הפילוסופיה של המערביות התפיסות לבין, בחיים להתערב צריך שהשכל

 שמעבר מה עם פגשילהכדי  ן,נתו הוא שבו הסובייקט מעל גשר ליצור ךצריהאדם  המערבית

. לפי תפיסה זו לבין השכל והתודעה של האדם ,נתק מוחלט בין החיים הטבעיים נויש ו.אלי

תפיסה זו  .מעבר ,)אלוקים( שמעבר מה, נורמליהטבעי וה הוא הזה העולם בעצםש יוצא

 ,הזו הבעיה את איןישראל לעם זאת  לעומת .הראשון אדםחיים של הינה ההיפך הגמור מה

, אלוקי כן ואה נמצא באמצע, מצד אחד טבע שלנוה .טבעית היא האלוקות בעם ישראל

 לו ששי אדםל דומה .התהליך בתוך להתערב חייב השכל, אלוקי ואשה למרותמצד שני ו

 וטכניקה. וכדי לפתח אותו הוא צריך התערבות מלאכותית של אימון טבעי כישרון

שזה  3כל דצריך ייתי ויפסח'. הרב מסביר ,ויכול ייתי דכפין כל' אנו אומרים פסח של בהגדה

 אצלו ופיעה ,ממצרים השתחרר עם ישראלש ברגע ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם,

 לדבר שלאו, חסד של תנועות הם והחיזבאללה סאהחמ, חסד גומלי העולם ומותא גם .החסד

 מלוגאצל אומות העולם אדם ש היא הנקודה ;אדירים חסד מסדרי להם ישש, הנוצרים על

אחר, ל ה טבעיתהיא איננה אהב אבל ,אלוקית מצווה, חסד לגמול חובה ול שיש בגלל חסד

  .ועצמ את רק והבאו ולעצמרק  דואג אדם כזה בעצם

 הטבעי העולם על מוותר האדם דתיתה יהובחו, תורניים חיים לבין דתית חוויה בין הבדל יש

 .עצמי את לבטל עניין שיש –ככה הנצרות מסבירה את עבודת ה' . רך עליוןעומתמסר ל שלו

 מוכניםש אנשים אפשר לראות ,(מאוד ותרואייאפילו ה)ו ותטבעי תכונות המון אדםל יש

, ולשוב זה על לוותר היא הדתי האדםעבודת ה' של  .המדינה למעןאו , החברה למען למות

, פרדוקסלי דבר היא אמונה בתפיסה שלהם .יותלעשות את זה בגלל החובה ולא בגלל הטבע

 צריך כך אחרי, על הטבעיות לוותר אוה ראשוןה דברה לכן ,גיוןיוהה לנורמליות מעבר היא

אלא כי  ,לא כי זה טעיםאבל , מצות כלואאדם  .אמונה זוהי – לעולם ולחזור בעךענ להיות

 לכן .מהטבע הפוך, התוא לעשות שצריך האל של גזרה יש, סלםיבא גם אמרו לו לאכול.

יש קצת  .בכוח אותו לכסות צריך, הפוך טבעהש בגלל, כך כל מכוסות להיות צריכות נשים

 והם נשארים מתפתח לא דבר שוםאז , סגור הכל אסלםהבדל בין האסלם לנצרות, ב

להם.  מחוץ היא הדתית החוויהיש חיים טבעיים, אבל , כזו פחות הנצרות .פרימיטיביים

  .למדינה דת בין כל כך פשוט להם להפריד לכן ,המערכות שתי בין פרדהה יש בנצרות

                                                           
 אגרות ראיה ב, אגרת תקנ"ה, )עמ' קצז(.עולת ראיה ב, עמ' רסד, 'כל דכפין'.  3
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 בספרו 'אמונתו של הרמב"ם' .מאוד דתי אדם אוה ליבוביץישעיהו ש אומר היה ה"הרצי

 מצווהה של העניין, לפרגוד מעבר יש מה יודעים לא אנחנו, אותה נקודה את אומר ליבוביץ

  את החיים מעבר להבנה. ניחלה ,ודלפרג שמעבר מה בפני בטלתלה הוא אלוקיתה

 סגולה, אור, רוח אפינו

 היא שהתורה אומר תת"י הרב גרתבא .דתית חוויההם שונים לגמרי מ תורה של חייםאבל 

 .טבעיים תהליכים מתאריםהאלו  המושגים שלושת '.אפינו רוח'ו 'אור'ה, 'סגולה'ה

ו. של העמוקים שרונותיהכ עם מתעסק הכוונה שאדם, האישיות של המעמקים היא 'סגולה'ה

, אור לא הוא לפרגוד מעברמה ש, לפרגוד מעברלמה ש הכוונה אין ,חוכמהה הוא 'אורה'

כי ציווי  ,טוב יותר זה מבין לא אני אם ,להיפך )ממילא ,לעשות שצריך עיקרון , אוווייצ ואה

 ',אפינו חרו(. ו'לא שייכים כאן עיון, סברה והבנה, .להבין בלי לעשות יםחייבהוא דבר ש

 .החיים בתוך מתיישב שזה הכוונה

וכן , שכל היא שהתורה שאומר ם"לרבמ מתנגד הוא, אלוקית גזרה עלהרבה  מדבר ל"המהר

 כמו לא אבל, גזרה התורה היאש אומר הוא .מוסר התורה היאש שאומר ן"לרמב מתנגד הוא

גדולה יותר  שהיא היא שיש כאן חוכמה 'גזרה'. המשמעות של דתיים אותם כל שאומרים

בין ל ביננו יחס ישש ם התופעה,עשהאדם יכול להיפגש  מדגיש הוא הזמן כל מההבנה, אבל

 לכן .והתבונה התודעה עולמות את לנו המאירהיא , אור זו הכוונה שהתורה היא החוכמה.

אורטית אם לא הייתי יאם הלימוד היה רק כהכנה למשהו דתי, אז ת .תורה ללמוד מצווה יש

, לא הייתי לומד. אין בלימוד משהו עקרוני שיכול לחשוף את האור, אלא רק צריך ללמוד

ן את המצווה, המצווה צריכה להיות ילא צריך להב ים.יידיעה מהם הסדרים המעש

 פך מהחיים.יפרדוקסלית, זו אמונה, הה

 התורהש מוסיף 'אור'הביטוי  .לי תטבעי הכוונה שהיא 'סגולה' התורה היאש אומר הרבכש

', אפינו רוח' היא גם, כך אחרכשאדם מבין זה חושף לו את האור עצמו. , 'סגולה' רק אל היא

 .למעלה נשארתש דתיתה חוויההההיפך הגמור מ, החיים בכל תמתפשטהיא 

 טבע ישראלי

 הופיע מיד ,עבדותה של מהכבלים שתחררה עם ישראלש ברגעש הרב אומר בהגדה של פסח

 חסד גומל לא הישראלי. הדתית מהתופעה מוחלט ופןבא שונה הישראלי הטבע. החסד עולם

 דכפין כל. 'אדם בני אוהב הואש בגלל אלא, חסד לגמול דתית חובהו מצווה ול שיש בגלל

 בנקודה .מיד, אוהבנעשה  אוה משתחררהוא ש ברגע, מצווה של עניין זה לא', ויכול ייתי

 לא היא הזולת שאלתבטבע הישראלי  ,האנושי מהאופי שונה הישראלית הסגולה, הזו

 בעם ישראל. האחר של הערך והכרת הזולת הכרת היא העיקרית שהנקודה ברור, שאלה
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 .אנוכי נשאר הפניםכש ,האחר עם להיפגש שרוצה אינטלקטואלית תופעה תהיה לא לעולם

 .האחר עם פגשילה רוצהלכן הוא ו חופשי הפנים להיפך,

 לא פגש עם האחר.ימהרצון לה ,הזו ודהנקמתחילים מה, בציבור ותורה בציבור תפילהגם 

 ארץ גםכך  .בציבורם הוהתורה  שהתפילה ואה לכל הבסיס אבל ,יש, אינדיבידואליות איןש

 ארץ היאש בגללאלא , ניופל של האישית המולדת היאש בגללאיננה  לארץ שייכותה, ישראל

, יהילשנ אחת זרות התופעות את עושהלא  האינדיבידואליות .ישראל כלל של, החיים

 פרטי משהו כאן אין, הנושא לא בכלל היא, לא קיימת 4'?חלונות יש הלמונד אםה' השאלה

 .הכל את שמאחדת, אחת אישיות, אחת מהות, שייכות יש, אחרה עם דיאלוג ליצור שצריך

 מאוחד יהיה שהכל חלם ומוחלב יעקב .גמורה באחדותהכל  לא בעם ישראלאמנם גם 

 הזמן לכאלא  ,יציבה רהובצ עומד לא העולם, אחרת עשתה' ה עצת אבל, גמורה באחדות

 בעלילכן הם  .הכל מפורק, חריף הרבה יותר זה העולם אומות אצלאבל  .ונהרס מתפרק

. ואילו בעם מהפרטיות אותם איצהוליכולה ההפשטה רק ו, חזקהכל כך  אינדיבידואליות

 .עצמיותאת ה יוצרוהוא , ותיציבחוסר  של תהליך אז יש .מהכלליות מתחיל הכל ישראל

  .עליונה גבורה יוצרת שהיא או, כפירה יוצרת העצמיות האם, ההבדל הוא

 תכל תופעמאז שחטא אדם הראשון,  כלומר, ?ן עם ישראל לעמיםיב ההבדליוצר את  מה

 מה שונים החיים הישראליים מהחוויה של הדתות?באז להתערבות של השכל,  החיים זקוק

 לתחום אם אתה שייך לתחום ההוא, לצד האחר, .לא או שלך כישרון זה אםה הוא ההבדל

 השכללכן  .פילוסופיה וא דתאו  יאה 'כלליותו' ,חובה הוא החסד , אזופרטי מפורק הכלו ב

 דעת על בנוי עם ישראל של השכל טבעיות. ואילולים מעל וגשר תלוגי   הפשטה צריך ליצור

עם ישראל לא שייך  .מסודרים לוגיים מבנים על יםבנוי לא ס"הש אגדותו ס"שה לכן והבנה.

 את לחשוף הוא השכל של התפקיד. הזולת הכרת ויש חסד ישלצד האחר, בעם ישראל 

 רליצו בשבילבאה רק  לוגיקהה כי ,לוגיקה צריך לאממילא  , כמו חשיפה של כישרון.טבעה

  ות.רחוק תופעותל וגשר הפשטה

 מצווהה המשמעות של .הקיים את לחשוף בא הוא, ורצון דעת על בנוי עם ישראל של שכלה

, פרגודל מעבר נמצאים לא העולמות העליוניםהיא ש, )ולא רק לקיים תורה( תורה ללמוד

  .זה את להאיר אמוריכול ו הואו ועצמ בתוך נמצא אדםה .איתם וקשר יחס לנו שיאלא 

 

 

                                                           
 א.ש.ל[]האם ה'אני' יכול להביט החוצה?  4
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 סגולת ישראל

היא רק סוג של  ,ת הקיים בתוכיחשיפ בעצם. מהותית יותר נקודה ישנה בשכלאם כל האמור 

  .התהליך כל השכל הוא יותר מזה, הוא הלב והמוח, הוא המרכז שלואילו  .5ךסילוק חוש

רבי מאיר אומר  ,6דרך המחלוקת לגבי ישראל שחטא ,הזו ת המהותלהסביר את נקוד נוכל

 7"לשישראל שחטא עדיין ישראל הוא, ורבי יהודה אומר שישראל שחטא אינו ישראל. המהר

 אומרבאמת  מה אבלישראל שחטא לא איבד את סגולת ישראל. שהולך בדרך של רבי מאיר, 

 אומר אוהנחדד את הדברים שלו,  אם האם יכול להיות שאין סגולת ישראל?בי יהודה? ר

 ישאז ו כרטיס קנה אדם, קונצרט כמו – הבא בעולם חלק ישישראל  לכל באמת :דבר כזה

 מה זה עובד שאדםמה  אבל – השכינה מזיו ונהנים יושבים – לחזות לשבת מכובד כיסא לו

 יכנסמה ש, רא אחדגמ דף למד םדא, כלומר. אין מילימטר של עולם הבא ללא עבודה ,שיש

  מה שאדם לא עבד, לא קיים. ,אחד' תוס וישב על הכיסא, הוא דף גמרא אחד או

אם , 'שם'ל להגיע ריךצהאדם הוא כלום והוא , דבר דומה יםאומר דתיתה החוויהגם בעלי 

אדם לא  ,תמלאכותי זו תנועהחוויה הדתית ב אבללא יהיה כלום. הוא , 'שם'אדם לא יגיע ל

ואילו בעם ישראל המדרגה  יכול ליצור תופעה שלא קיימת, ממילא זה גם לא מחזיק מעמד.

 . ורק צריך להאיר אותועולם הבא נוכח הזו קיימת, 

 לאכ הואאמנם , ישראל עדיין הוא שחטא ישראל, מאירבי ר של השיטה בדיוק והיז לכאורה

, ואילו הכיסא על שיושבת שלמה דמות יםרוא הבא עולםל גיעיכש אבל ,ורמשים שקצים

מלבד זה , שלו לאמא עזר שהוא אחת פעם ,קטנה ציפורן ים רקרוא, לא ,אומררבי יהודה 

 האופי פסגת, שראלי סגולת כפסגת רבי יהודה את לתפוס אפשר אבל .כלום עשה לא הוא

רבי יהודה אומר, נכון שיש סגולת ישראל,  .החושך את ומאיר שבא מיכ רק ולא, הישראלי

 אין עבד לאאדם  אם לכן, האדם של התבוני העולם הוא העיקר, זה כל של העיקר מה אבל

 אינדיבידואליים הם עולם אומות, אומות העולם זו אמירה שונה לחלוטין מזו של. כלום ול

 יש מה להבין שמנסה כפרי כמו, חוויות לחוותהם מנסים ו, ופרטי חלקיאצלם  הכל, ילגמר

, הארמון בתוך שנמצא מי על מדובר ואילו כאן ;, אבל לעולם הוא יהיה כפריהמלך בארמון

 אבל – שיש בגלל, שאין בגלל לא ;ובדעת בהבנה מותנה הכל זאת ובכל, החסד היכל בתוך

 .דבר שום זה אין תבונה אם, התבונה אהו שיש החשובים הדברים אחד

                                                           
משמש את גם בהסבר שהשכל יוצר גשרים והפשטה וגם בהסבר שהשכל חושף את הקיים, השכל רק  5

 .הטבע
 קידושין לו, א. 6
 .פרק יא ,נצח ישראל 7
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אומר  הכוזרי. יותרחריף  ילופאו, לאדם קוף בין ההבדלההבדל בין ישראל לעמים, הוא כמו 

הישראלי הוא מין מיוחד על גבי שיש חמישה מינים )דומם, צומח, חי, מדבר, ישראל(, 

 שיבו ש, יוניאבולוצ אחד מיןבאמת יש רק שני מינים,  ,יותר מזה אומר 8הרבאבל האדם. 

ולא בצורה  מבפנים בא הכלבו ש שני, ומין, )דומם, צומח, חי, אדם( מדרגות כמה

 החיה בין הבדלמה חריף יותר הוא, העולם לאומות ישראל בין הבדלה לכןהתפתחותית. 

 א, אז הומוטציה עבר שהוא להיות יכול, משוכלל קוף הוא, מהקוף יצא האדםאם , לאדם

 יםהישראלי החיים .התעלות תהליכי שעברה חייה בסך הכל הוא בלא, מעולהוכבד זן חדש 

 השכל, דעת אין העולם אומות אצל .בדעת מותנההכל  זה בגלל ודווקא, לגמרי אחרת בנויים

 יגיע הוא בסוף, הר על סופיט כמו, אחר משפט על בנוי משפט כל, מלוגיקה בנוי שלהם

 ולהאיר להבין שאפשר רק לא ,שראלי סגולתב זאת לעומת .גבוהה הפשטהמין  –לפסגה 

 אמרתי אני" –הכל מותנה בדעת , ישראל סגולת היא בעצמה הארהש אלא ,החושך את

  בי מאיר.ר אחרידווקא  בא בי יהודהר לכן. "כולכם עליון ובני אתם אלוקים

 נשאר שחטא שישראל אומר בי מאירר רבי מאיר. של הפנימית המשמעות רבי יהודה הוא

, אליותאינדיבידו יש שם, 'שם' לאו 'פה'הישראלי הוא , מישראליות יוצא י לאלישרא, ישראל

 שיהודילא יעלה על הדעת , זה כל על חולק לאבי יהודה ר .הזולת הכרת ,מוחלט חסד יש פה

 את שמבין אדם להיות פירושו יהודי להיות: אומרהוא  אלא, יהודי להיות מפסיק שחוטא

 לא אוה, הדבר את ונשכיל נבין לא שאם, אמיתית כך כל היא ההבנה אבל, האלוקי הגודל

 .אצלנו גם ככה, הדבר לא קיים ,הדבר על חושב לא הוא אם ה"הקב שאצל כמו בדיוק ;יהיה

  .חכם תלמיד להיות צריך שאדם הסיבה זו

 אפילוו עצמם החיים היא התורה .'אפינו רוח'ו 'אור'ה 'סגולה'ה היא, שהתורה הפשט זה

דבר זה יותר יקר  – התופעה את יוצרהוא , משכילו מבין לומד אדםשכ .ייםמהח היקר תרוי

 .תנמצא לא התופעה חושבים לא שאם , עדמשמעותית כך כל המחשבה ישראל בעם .מחיים

 שטות איזו, גבוהה מאוד במדרגה היה הראשון אדםעכשיו אפשר להבין את אדם הראשון. 

 יכול השהי משהו הנחש של באמירה שישמוכרחים להגיד ? הנחש בעצת ללכת יועל נפלה

 כמו להיות .כאלוקים להיות היא הכל של פסגהה .ה"הקב את שראה אדםאפילו  לפתות

 . הדוגמה לזה היא בית המקדש, בבית המקדשמפעל כוח יש שלמחשבה אומר זה, אלוקים

  .היא יכולה להזיק ולפגל את הקורבןרבן וו, היא פועלת את הק9הכל עושה המחשבה

                                                           
 י. ,ה ישראל,אורות  אורות, 8
 שבת, פרק שני, קנז. איה,עין  9



 ברדח אמנון הרב
 טז רזמ מיני אלף                        

8 

 

avashlevin@gmail.com 

 ירה חופשיתבח

 אין ולישראל, יהודי להיות יכול גויעובדה ש, חופש יש העולם אומות שאצלאמירה  שנהי

  .גוי להיות יכול לא שישראל עובדה, חופש

 אצל אבדוו סיני הר במעמד שהיו נשמות םה, םיהודי להיות יםשיכול יםהיחיד, שטות וז

 יכול יהודי רק אינו חופשי, לכןמי שאינו אלוקי  ,אלוקית תכונה וז חופש .העולם אומות

 מחשבות לחשוב יכול אדם .איפה נמצא החופש האלוקי? במחשבהאבל  .לבחור תחילהל

 עבודתך של יצירה, יצירת מקום חדש. ייהיה ממש תהל זהו, חדשים דברים ולהבין חדשות

 דברים מבין אדםש בזה ,ובמחשבה בדעת מתחילה' ה עבודת, ובחוויה ברגש המתחיל לא' ה

 ואה זהיראדם , 10זהירות לידי מביאה תורה .דבר מכל יותר משמעותי זה ,תהליכים ומבין

סר ובאמת שימת הלב על הדרכים והדקדוק במעשים לפלס הכל על פי התורה והמו' – חופשי

הזהירות  .11'...קאי ולמוד בעמוד החיים הוא דבר שתמיד שדרךזו מכל הון יקרה ... מידה  –

מסוגל שדם א זוהי דרך החיים, ,של האדם ושימת הלב לדקדק במעשיו היא מידה יקרה

  .חכם תלמיד אתה אם רק בא דבר כזה חופש. והז .לעצור ולחשוב

 העולם אומות של השכל .העולם אומות של לשכל שלנו השכל בין, חילוקים ינש מצאנואז 

 צריך האדם, והפשטה לוגיקה ידי על וזה, שלו מהאינדיבידואליות האדם את להוציא בא

 ואילו .כללים מושגים וליצור רחוקים יותר למקומות ולהגיע, (סובלימציה) מעצמו לצאת

 משתחרר הואש עברג, ככה בנוי לא הישראלי הטבע, בכלל הנקודה לא וז ישראל עם אצל

 של יציאת מצריים . היוםחסד לאנשי ,לכללי ךנהפהוא  – והיצרים מהתאוות – ממצרים

 הוא, 'הנהר מעבר', 'עבריאברהם אבינו היה ', אבינו אברהם של היוםזה , דחסד יומא נקרא

 שטותהפ סובלימציות ליצור צריך לא השכלממילא , הטבעית הנקודה הוא החסד אצלו, אחר

 את בלהבין עסוק דםא אםה, עצום הבדלה. ישכבר ש מה את להבין צריךרק  הוא, גשריםו

 אםאבל  ו,מעצמ שיברח עדיף באמת ,ו. אם אדם אנוכימעצמ לברוח מנסה הואש או, ועצמ

רבי יהודה . אחת חלוקהכל זה דברים של רבי מאיר,  יש לו לברוח?ממה , כללי הוא אדם

 הדבר היא המחשבה שבעצם אומר שההבדל הרבה יותר חריף,הוא  נוספת. החלוקאומר 

והוא דומה  לכללות יךישהישראלי ש ווןיכמלכן  .עצמו הדברהיא , ריאלי הכיו בהיר הכי

 ליצור לאו ריהגדלו צמצםל התפקיד של המחשבה הואו .אלוקי ממש לקב"ה, הוא

 אין, נההבו תבונה היא ישראל סגולת – ישראל סגולתשל  שיאה אוה בי יהודהר .לציותימוס

מי ש ,אוה ההפסד המחשבה. של ביטוי רק היא המציאות כלוהכל חופשי  ,מוכרח דבר שום

 חיעם ישראל  .ה"לקבה דומעם ישראל ש, גדול רווח וזה, הוא הרווח, קיים לאשלא חושב 

                                                           
 הקדמה למסילת ישרים. ; :עבודה זרה, דף כמסכת  10
 .א"תרפ ראיה ב, אגרתרות אג 11
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 אין אם, את הכל יש, ותבונה הבנה אם יש, הבנה של בצורה, שלו הנכונה בצורה העולם את

 .כלום אין זה את

רק בעולם של  שייכיםשהם , חטאאת ה חופשית וממילא גםה הבחיראת הלהסביר  אפשר

 אמת ויש כזו אמת יש, באופן מוחלט ברור לא דבר שום מפורסמות של בעולםמפורסמות. 

במקום  .הפרסום לפיאז בוחרים לפי הרוב או , אחרת חושב אלמוני ככה חושב פלוני, אחרת

 אותו מושכים, מסטיק כמו הוא האדם ,מפורסמות בעולם של ,חופשית בחירה יש בקושיכזה 

 חופש על לדברך שיי מה ?כזה לאדםכמה בחירה יש , הזה לכיוון אותו ומושכים הזה לכיוון

 שיכול אדם הוא חופשי אדם איכותי הרבה יותר. משהוהיא  חירהב באמת כזה? בעולם

, אין אמת כזו ואמת מושכלות של בעולם ,איתה קורה מה ולהחליט המציאות על לשלוט

 ,ובהיר חד ברורכל כך  לוהככשש להגיד טוב, אבל אפשר אחרת, אלא יש אמת ויש שקר.

 מבנים על הבנוי היתהי המחשבה אם. אבל גם זה לא נכון, חופשית בחירה איןכבר 

מחשבה , אחר משהו היא מחשבה אבל ;חופשאין  רהובר הנוסחהכש, נכון אז, מתמטיים

זה באמת חופש  .חדשים דברים להביןו חדשות תופעות ליצור יכול אדם בהבנה, הבנה היא

  .למושכלות שייך היה הראשון אדם .מושכלות של םעול זה –

 .לא או ,הכול לבחור יכול אדם אםה, האדם של פשהחו מגיע היכן עד ראבגמ מחלוקת יש

החופש שלנו  .שקיים בהיר הכי החופש זה, לחיים מוות בין לבחור יכול היה הראשון אדם

, הוא חוטא היה לא הוא אם שלו. נההבוה החשבהמ מעין ,הראשון אדם של בבואה רק הוא

 לבוא שלעתידו פשיתחו בחירה לו היה שלא סביראז אפשר לה .עצמם החיים היה משיג את

 אנחנו עדן גןל קרובים שאנחנו ככל אז ,אלוקית תכונה הוא 'חופש' אם אבל, חופש יהיה לא

 יותר הרבה ברמות החופש . זהחופש אין עדן שבגן זה על לדבר שייך לא, חופשיים יותר

 .שותף להיותו ליצור ,להבין אלא, לא או לחטואאם  לא זה, גבוהות

קשה לתאר חופש  היא, האם אחרי החטא יש בחירה חופשית?השאלה שצריכה להישאל 

, זה כלל חופש יששגם במקום כזה  התורה החידשאילולי  .ויצרים בתאוות ששקוע אדםאצל 

 לא היה ברור.

 סיכום

, חופשי מאוד שהוא, לפני החטא הראשון אדם של המצב, מצבים ינשתיארנו , לענייננו

. החטא אחרי של המצב השניו, איתה ולברוא ליצור יכול שהוא כדי עד חזקה ושל והתבונה

 ואין כמעטבה ש העולם אומות של המדרגה, מדרגות שתי נםיש במצב של אחרי החטא

  .חופש יש בהו חסד שהיא, ישראל עם של והמדרגה, חופש
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 התאוות ביןבמקום בו ישנה התמודדות היא נמצאת , הדעת עץ של תורה היא שלנו התורה

, עסוקה התורה .חופש של לעולם שייך חורין ןב האדם היות לבין ,החופש ואבדן והיצרים

 שני מדרגות, יש במקום הזהגם . חופש של לעולם לחרות, מעבדות האדם את להוציא

שתיהן . שלמה של המדרגה את ויש, בעגל חוטא היה לאעם ישראל  אםמשה,  של המדרגה

 צריך היה ,משהבמדרגה של  כבר אחר שכוח המדמה הוכרח להיות נדחה ונלקה.באות 

  .הטבע את להחליש

 ללכת צריך היה עההבדל היה, שיהוש .לשלמה עיהושעל ההבדל בין  12תיאור של הרבזהו ה

הנשים הזונות באו , שלמה אצלואילו , "רחב ושמה זונה אשה בית"ויבואו , זונה אישה לבית

 ותבא ןשה או ללכת צריך אתה אםהבדל ה ."המלך אל זונות נשים שתים תבואנה אז", אליו

לדבר  שייך לא משה אצלואילו  .זונות נשים אלו היו זאת בכל אבל הוא הבדל עצום, ,אליך

, הראשון אדם של במדרגה כמו לא, אלוקי היה הטבע משה אצל .זונות נשים והי לא, על זה

 צריכים היו הם, ונןולהתב לדעת היה השכל של התפקיד', דעה דור'הם היו , קרוב מאוד אבל

, נעלם האור הזה גם, לארץ נכנס לא שמשהמכיוון  אבל .מתוקן היה הכל, ללמוד טפשו

המצב בו אנחנו משועבדים לתאוות וליצרים  .וליצרים ותולתא משועבדים ונעשינ ובעצם

, ותבונה דעת יש אמנם אז .הזה המסובך במצב התורה נציג הוא שלמה, 'זונה אישה' נקרא

 אצל, משה של התקופה לעומת שלנו התקופה אפיינתבזה מת, קשה מהחהמל זאת בכל אבל

 וכל מסובך כך כל ,מושך כך כל החומר אצלנו ואילו ,תורה ללמוד לשבת רק צריך היה משה

 .לבנות הזמן כל שצריך, מפריע כך
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