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 םאני נותן לכ חייםא לבלעתיד 

ח המדמה זה הוכרח להיות נדחה ונלקה קצת על ידי שפעת רוח הדעת כ

עליון של רוח הקודש הנשגב שבמקור ישראל, שהוכרח להקדים ולבא ה

פני שלא יוכל העולם להתקים עד אלף דור בלא אור תורה, שהיא מלעולם 

 1אוצר כל הדעת.

 חזרה

 תהליך שבעצם קורה היום –רוחניים תהליך של התפרקות העולמות ה רתאמ הרב יז פרקב

 וגם, העולם אומות אצל גם קורה הזה תהליךה. נדחק והשכל ראש מרים הדמיון – בחברה

, בסיבות דומה לא אבל, ההתפרקות של בנקודה דומה ,דומה ולא דומה זה .ישראל בעם

 .לגמרי ותשונ סיבותה

 מתברר ממילא –הם של ותלחומרנהיא  החזרה, העולם אומות אצל ה.לעצמ תחוזרהאנושות 

 טבעי זהאין , ה"קבל יחס להם איןבאמת ש בגלל, ונורמלי טבעי דבר היא שאפיקורסות

 החזרה ישראל עםב גםאחרת, אמנם  סיבהיש אצל עם ישראל  לעומת זאת 2.להאמין עבורן

 קרבת של שיפוח בעצם הוא העצמיות פושחי ישראל בעם אבל, לכפירה גורמת לעצמו

 .בתוכנו תהיה שהאלוקות רוצים – אחר מסוג, חדשה אלוקים

אומות העולם אינם מכירים את הקב"ה , המקורי   הקיומי לצד חוזרים כולםאפשר להגיד ש

צד ל לחזור' בעם ישראל זאת לעומת .ה"קב שאין מעיד שלהם הקיומי צדה מבפנים, לכן

 שהתורה למצב, מבחוץ הבא תורהשה ממצבלחזור , לגאולה מגלות לחזור בעצם זה מי'קיוה

 .אלוקיים הם שלנו הטבעיים החיים, לטבעיות החזרה זו. מבפנים היא

 עולם'ה החיים – הדמיון את לבנות בשביל הוא כל התהליך הזה, שהאנושות כולה עוברת

 הכיסא היום שעד משמע .'ה לרוח הכיסא את השליםל וזה נקרא: .ישראל עם של – םי-'הזה

 להופיע עומד ואה המשיח בימות רק .חסר היה משהו ,ראשון בבית לא גם .שלם היה לא

 . שלמה בצורה, נכונה בצורה

                                                           
 אורות, ישראל תחייתו יח. 1
 אבל, בפילוסופיה גם, )בדתות חולני משהו שיש (01מאמרי הראי"ה עמ' )'הכפירה מהות'ב כותב הרב 2

 (.יהנקי יותר קצת הפילוסופיה
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 ה"קבה ות של עם ישראל היו צריכות להיחלש.ימסביר למה הנטיות הטבע הרב יח פרקב

, חזקות מאוד ארציות נטיות וגם גבוהות מאוד רוחניות נטיות גם לה שיש זוכ יצירה ברא

 הוכרח המדמה כוח' – נפגע הטבעי הצדש כךל גרם, הזמן לפני התורה תהופעל הצורך אבל

 הייתה התורה אם .הזמן לפני באה שהתורה בגלל –' הקודש רוח שפעת ידי על נדחה להיות

כך הסברנו  – בלא .גבוהה יותר הרבה הארה הייתה זו, בשל היה כשהכל, הנכון בזמן באה

 .להיבשמ הייתה לא המציאות פעם שאף להיות יכול –בשיעור האחרון 

 ישראל עם אצלאילו ו, הדתיות ההזיות את להם למחוק כדי באה העולם אומות אצל הכפירה

 ולםהעש. שלם יהיה הזה העולםש, המלא במובן הטבעיים החיים את לבנות בשביל באה היא

 תהיה לאו מוות יהיה שלא בזה . איפה זה יבוא לדי ביטוי?הבא העולם שא עליו אתיי הזה

 משכיח הגוף שיש מאבק בין הגוף לעולמות הרוחניים, כיווןמ יםבא השכחההמוות ו. שכחה

 העולמותגם ו להופיע הרוחניים לעולמות מאפשר לא הוא ,3הרוחניים העולמות את

 שזה יוצא. ורע טוב של מאבק הזמן כל ביניהם יש, להופיע לגוף מאפשרים לא הרוחניים

 ואת התורה את משכיח הגוף. ולשכחה למוות גרם' קצת ונלקה נדחה להיות הגוף הוכרח'ש

 פעם לומד אדם, ושלמה נקיה בצורה קבלי הגוף, למדי שאדם מה כל לבוא לעתיד. הלימוד

 מחזיק אחד, הגשמיים עולמותה גודל כך הרוחניים העולמות כגודל; בו נשאר וזה אחת

 .ונלקה נדחה זה לכן, הלך לא זה אבל. השני אתומפרה 

 תורה

, במובן האידיאלי הגדול שלההתורה י המדרגות האלו. יש את תצריך לעשות קצת סדר בין ש

 והי – העליון הרוח – דור האלף אם אלו החיים בשלמותם, כפי שמתואר בסוף פרק יז.

 בלא להתקיים יכול היה לא העולם אבל .תה מופיעה תורה כזו, היישצריך כמו יםמתקבל

 מנשא הוא, 'מעל' שהוא משהו יש בתורה .תורה למתן התורה את הקדימו לכן, תורה אור

 שהחיים – חולשה בה יש אבל, יותר וחדשים יותר גבוהים למקומות אותם ומרים החיים את

 .בשלמותם מופיעים לא

 בצורה ופיעמ הארצי הצד, האלוקית בהופעה משהו הרוקבעצם כשהחיים לא בשלמותם, 

 יותר במובן מאירה היא, המלא ןבבמו תאיר שהתורה במקום לכן .בריאה ולא שלמה לא

. למה? מהמוות לברוח שצריכים אנשים – מתים באנשים מתעסקת חלקיתה התורה .יחלק

      .מיםשל מספיק לא הזה והעולם הגוף כי

  

                                                           
  .חע ,ד שמונה קבצים, קובץ 3
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 שיר ושיח

 :4שיח'ו 'שיר נראה את הפרק האלו ,ההבדל בין שתי המדרגותלהבין את בשביל 

 השקפתנו פיי, ליחוש רק וא, הבטלים לדברים קדושה דברי בין ההבדל

 של פנימי וציור הכרה כדי עד שתתעלה לההשקפה לה אפשר. המוגבלה

 לו שאין דבר לך שאין, דבר לכל מפליג תהי אל ,הדברים כל של מקומן

ימצא את  ז לכל אדםכשיגדל הכח של כבוד הבריות, כשהאל תהי ב .מקום

וכל הדברים  מקומו האמתי בחיים, אז ימצאו גם כן כל הדברים את מקומם,

 .הבטלים יתעלו, יצאו מכלל ארור, ויבאו לכלל ברוך

 דברים בטלים

, ההבדל טוב של היפך הוא רע ;ים ולא רעיםטובע, לא באמצ םה 'יםבטל יםדבר' לכאורה

 אפשר אבל. מוחלט משהו אין 'בעצם טוב' לבין 'לבט 'דבר ביןט, אבל בינו לטוב הוא מוחל

 ,משמעות יחסראינם דברים  בטלים דברים .רעים מדברים גרועים יותר בטלים שדברים לומר

 אותם להכיל שיכול כלי להם שאין כוונהה, המטר סריוחמשמעותיים אבל מ דברים אלא

 יכול לא שכלי דברים הם בטלים דבריםם, ואות להכיל יכול שהכלי דברים הם קדושה דברי)

 יווןקלקול מאוד חמור, כ הם בטלים דברים לכן .לבטלה זרעהוצאת  כמו .(אותם להכיל

 הםב יםשתמשמ ,נכונה בצורה הםב להשתמש במקוםם, אבל יחיובי יםדבר םה שבעצם

  .נכונה לא בצורה

 פי'ל קרב, וטו דבר כן גם הוא שבעצם הכוונה '?יחוסישההבדל הוא ' הכוונה מה אם כן

ל י, ככל זה קוםד, מקיותפ מקום להיות יכול דבר לכל בעצם .הבדל ה' ישהמוגבל השקפתנו

 .ההשקפה היא הכלי – לכלים להכניסדבר אפשר 

אבל גם  .לבטלה ברכה וה, זמטר ללא ברכה שמברך אדם ה'.לבטל רכהא, 'בדוגמ עוד יש

 כלי הד', זוע לעולם ותמלכו כבוד שם : 'ברוךלברכה לבטלה יש כלי שיכול להכיל אותה

, מופיע ו לעולם ועד'ת'ברוך שם כבוד מלכו .לבטלה שהלכו האורות כל את להכיל שיכול

 יוםבקריאת שמע של  ,מקום ועוד ;5להלבט ברכה שאמר מי אצל כל קודםי מקומות, נבש

 כל תל, אהכ את להכיל שיכול ורל, אגדו אור בעצם ו', הואמלכות כבוד שם ברוך' .6כיפור

הדברים  מסוימת מבחינה .לריק בזבזוהתש הטובים בריםדה כל ת, אתבמציאו שיש התנועות

                                                           
 אורות הקודש ג, עמ' קו. 4
 '.ההופעות העליונות, 'לא עולת ראיה א, עמ' 5
 .אנו אומרים'ש'כ, שמבעולת ראיה ב, עמ'  6
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 גם. אותו וזורק ומבזבז ה"קבה את לוקח אתהם, כי ים מהדברים הרעיגרוע המבוזבזים יותר

 .רע וצרי הם, זסת אותו זורק ואתה ה"קבאת ה לךכשיש  – וח של בטלהמכ נוצר עצמו הרע

. ה"קבה של מלכותו ידי לך? עיה, אבטלה כל את להציל שאפשר ,ןכא אומר זה מה שהרב

 .החסרונות את וגם הטעויות אתל, גם הכ את מכיל ה"הקב

 .לשיח שיר בין ההבדל את להבין בשביל הרב של הקדמה היה זה כל

 רצון וחיים

וא יסוד הממדרגת שיר, ש יסוד השיח, מדתו של יצחק, העומדת למעלה גם

.שכל, יכולת, רצון התגלות קדושת ישראל, שיר אל,

ו, שדיברנ התורה של למדרגות זה את נקביל אם. 'רצון' 'יכולת' 'כלו, 'ששלנ השכל השי"ר ז

 אם .יהםעל שתשלוט)רצון(  דעת צריךו שלמים אינם החייםתחתון', עצם  עתא 'דהו שיר זא

 ולהעמיד לבוא צריך השיר אז .לבטלה ילך הםמ גדולי, חלק ספונטנ באופן לצאת םילחי יתןנ

 של התפקיד .הנכונ תלמשמעוו לכלים אותםת, להכניס המערכו את כווןט, לומשפ חוק

  .נכונים למקומות אותם ולהנהיג החיים על לשלוטהוא  השכל

 יותר הרבה אורם 'גדולים עליו'. הם שייכים לשה דברים שיהיו להניח צריך שירהגם  אבל

 :'חיים' 'יכולת"ח, 'שכל' 'שיה של ל, האורגדו

 קראתכולו, והעתיד הולך ל החיים ץמע קטן סעיף רק הוא הרצון גם אבל...

 אל הבטל לש, כהקוד אל החול כל התעלותם, בבשלימות החיים התהוות

 נותן אני חיים לבא עתידם, ללכ נתתי תורה כשיו. עמאד והמרומם הנשגב

יים, מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך זהו יסוד השיח, שכל, יכולת, ח. לכם

 שיחה לי.

 הכפירה .עם ישראל של כפירהל ,העולם אומות של הכפירה בין הרב מחלקכמו שאמרנו, 

 הגודל על לשלוט מנסים םה ,עצמיים הם העולם כשאומותת, לעצמיו באה מהדחיפה

 לעם שיש ןווי, כיהאלוק הגודל של דחיה יןת, אחוזר שהעצמיותל, כישרא בעם אבל .האלוקי

 –ם  מבפני האב היא מבחוץ תבוא שהתורה במקוםש הוא קורהש מה .ה"לקב יחס ישראל

 .'לכם נותן אני חיים לבאלעתיד '
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 אושר החיים

 :אלא נקבל את התורה כחיים ,כתורה התורה את נקבל שלא בו הרב אומר פרק עוד יש

 צדקו מוסר, חובות לימודי רק העולם על השפענו העתידה הגאולה תור עד

אמת. וחובות אין העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל  אלהיםהיוצא מדעת 

 להנפשעל המעורר הראשי לידיעת החובה, שאינה נותנת  טינא לבב נשאר

, להגלות העולם אור של התור בבא אבל. מאוייהבכל  התפשטל הברברית

אנחנו משפיעים בעולם, את  האמיתיהחיים של העונג  דרכיש ,לעולם יודע

הוא שלול כל ערך. ועונג  מבלעדואת ערכו, אשר  ול ושר החיים הנותןא

 אושר המשפיע המקור ואת, בו לחשוק"פ כע לכל, השוהואושר זהו דבר 

 הגויים לשונות מכל אנשים שרהע "כ "יחזיקווע, ומחבבים מכבדים ועונג

 7".יהודי איש בכנף

 שראליאם עם ל לקבל תורה, בעצם זו מדרגה מאוד גבוהה, היא אומרת שלא היה צריך כל

 הנקודהזו  .ולירושלים ישראל לארץ ישר ממצריםהיה במצב השלם שלו, הוא היה נכנס 

לחזק את הנקודה שעם  החזרה לעולם הדמיוני באה שהרב רוצה ללמד אותנו בפרק יז,

 . ישראל רוצה לקבל את התורה כחיים ולא כתורה

גדולה. אמנם לא היה אפשר לחכות מדרגה  הרב מתאר יחבפרק גם  השלב הבא הוא פרק יח,

תורה היא שכל שמדריך את העולם איך )שהאידיאל יתממש ולכן היו צריכים לקבל תורה, 

. אבל אם היו לנו כלים לתורה, הכוונה, אם היו לנו תודעות והבנות להכיל את האור (להתנהג

  .משה של התורה, אז התורה הייתה יושבת בתוכנו כמו חיים. זו המדרגה של

איך כלה סוטה בשעת  ,שואלת ראהגמ רה.זבודה עבדו ע ישראל עםלכן אבל לא היו כלים, 

 הכלאז לכן הכל יצא לבטלה. ולא היה מסוגל להכיל את הגודל,  העולםש בגלל ?8החופה

  .יםכיפורהיום ו םיישנ וחותל . המדרגה שנבנתה אחר כך היאלוחות ראשונים נשברוו נפל

 רב ערבו משה

 יודע הואכן ודאי שו למות שמפחד אחד לא הוא ? הרילארץ להכנס נאבק כך כל שהמ למה

 למצב להגיע מאבק של משה הואה? המאמצים כל למה אז, לכתחילה הכל ה"הקב שמצד

 רצה משה  .מלא באור יופיע הטבעי האור וגם, מלא באור יופיע האלוקי האורגם ש, כזה

                                                           
 ו, טו.פרק , אורות ישראל, אורות 7
 (:שבת, דף פחלעבוד עבודה זרה. ) – מתחיל לזנותשעת מתן תורה, עם ישראל אחרי איך מיד  8
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 שהטבעיות כיוון, מהלך לא זה אבל. ביחד יחיו ףוהגו שהנשמה – לשלמות הכל את להחזיר

 . נפל הכל לכןו, האלוקי הגודל את לקבל בשלה הייתה לא

 סיני הר מעמד תאורטית. רב הערב את להכניס בעיה שום היתהי לא למשה מאותה הסיבה

 היה ישראל עם ואז; כולו העולם תיקון את, הכל את להכין צריך היה( ראשונים לוחות של)

 המצב זה; מתגיירים לא וחלקם מתגיירים חלקם; בו נדבקים היו העולם ואומות בשלמות

 . האידיאלי

 הוא – חריפים מאוד משיחיים חשבונות למשה היו, 9התחש של בסוגיה זה את מסביר הרב

 שהיו אנשים הם רב ערב. רב הערב את מכניס שהוא פשוט לו היה , לכןהכל את לתקן רצה

 היה לא העולם במקום זה, הכל הסתבך, אבל. ישראל מעם חלק ולהיות להתגייר מתאימים

, שלםו מתוקן שהכל – המשיח ימות של האור את, רבינו משה של האור את לסבול מסוגל

 טובי אותם של השילוב .העגל לחטא גרם זה לכן – מתגיירים העולם שבאומות שהטובים

 שהדמיון במקום. והגשמה זרה עבודה של לכיוון ישראל דחף ַעם ִעם ביחד, העולם אומות

 . לזה בשל היה לא הוא כי . למה?האלוקי הגודל את חנק הוא, האלוקי לגודל כיסא יהיה

 ועם האנושות אבל .כרובים לעשות בעיה אין המקדש בביתולכן , עצמו הדמיון עם בעיה אין

 . הכל הקטינו הם ולכן הזה הגודל את להכיל מסוגלים היו לא ישראל

 בא זהו .לעימות נכנסו והעולם התורה, העולם את תרים שהתורה במקוםש התוצאה היא

 היה ולא משיחיסט כזה היה לא משה אם. האלוקי הגודל את שהגשימו כךב ביטוי לידי

 האור מופיע היה לא גם אבל, הזה הקלקול כל היה שלא להיות יכול, רב הערב את מכניס

 . השלם

 . מופלא מאוד אור הוא – בגאולה – יועכש להופיע שצריך שהאור יוצא זה לפי

 חתימה

העולם  .הכלי – חסר ומשה שלמה. מיהו להסביר בשביל ארוכה הקדמה הוא הזה המהלך כל

 התורה זה שנשאר מה .זמשה נגנ לכןהתודעתי שלנו לא יכול להכיל את הגודל של התורה, 

זה מלך  – ברע לחםימשמע ששלמה מולך במקום שצריך לה .שם שלמה מולך – הרגילה

 תוךמקדושה,  מתוך הכלו במציאותמבין טוב מאוד את כל ההקשרים שיש  הוא – החכמה

 .ברע לחםילה הולך הוא זה
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