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        קרבת אלוקיםקרבת אלוקיםקרבת אלוקיםקרבת אלוקים
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        1111....עולתהעולתהעולתהעולתהפפפפ    ככככ""""גגגג

  
 יוצא שהסוגיה. בשכל יש דעת אלוקים, לא בשכל,  ברגשנמצאתקרבת אלוקים 

זה מתאים למשל  . נמצאת על גבי קרבת אלוקים,של היחש בין תורה לתפילה

אז אז אז אז """", הפנמייםלאדם יש קרבת אלוקים לפי רגשותיו  ,של השושנה שפורחת

  . כשיש קרבת אלוקים אז כל האישיות פורחת,,,,""""תפרח נפשותפרח נפשותפרח נפשותפרח נפשו

 והכל נמצא ,הכל משוחרר, הכל מרשים,  הכל פורח,אה ושלמהכשהמציאות ברי

ומר  כשהרב א.ים לפועל במקום הזה כל הכוחות של האדם יוצא.בפריחה גדולה

  .הוא בעצם אומר שהאושיות של החיים נפתחים, שזה כמו פרח שנפתח

        

 2 יש מקום שהרב כותב.זה כל העולם המוסרי של האדם, """"כוחותיו המוסרייםכוחותיו המוסרייםכוחותיו המוסרייםכוחותיו המוסריים""""

הוא לא ,  עצבניאם האדם .ף משפיע על העולם המוסרי של האדםשאפילו הגו

התורה שהאדם , אם הגוף חלש, להה הנכונה שורציכול לקבל את התורה ב

.  האדם מקרין על כל האישיות כולהכל אחד מהמימדים של .ילמד תהיה חלשה

או , מוצש את עיממלא הוא כי ,  ואם הגוף לא בריא.הגוף מקרין והרגש מקרין

והתורה לא יכולה , ליםאז הם מקרינים דברים שלי, מוצמש את עישהרגש לא מ

 הרבה מלחמות  מהאדםזה דורש, שביתי ואם היא כן ת.להתיישב שמה

צריך שימצא קרבת אלוקים ברגשותיו צריך שימצא קרבת אלוקים ברגשותיו צריך שימצא קרבת אלוקים ברגשותיו צריך שימצא קרבת אלוקים ברגשותיו אדם אדם אדם אדם """"לכן  . הרבה חולשות יש שם,ומאבקים

  . כמו שידוך.""""הפנימייםהפנימייםהפנימייםהפנימיים
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 אומר ששמחה זה הדבר החשוב הוא, ורהתתלמוד הדרכה לנותן , 3 באגרתהרב

לרצות להגיע לדברים , ללמוד תורה, ח תכונות שכליות" כמו שיש לת.ביותר

מי שהעולם , יש לו תנאים ברגש, ח תכונות רגשיות" כך גם יש לת.גבוהים

  .התורה לא יכולה להתישב אצלו, הרגשי שלו לא בנויי כמו שצריך

  

 הארץ םבהתחלה היא מדברת על מי זה ע, 4מדברת על מי זה עם הארץ' הגמ

הרגש הוא תנאי הכרחי . רגשהכ היא עוברת לתאר אתו מצד "ואח, מצד השכל

שהרגש הוא , יתי אומר יותר מזה הי.צלו עולם רגשיאאין שכל שאין , ללשכ

השכל , ההלכתי,  במיוחד השכל המעשי.ין היכל שבו השכל שוכןמע, מעין בית

, שי לא בנוי כמו שצריך ואם העולם הרג.ם הרגשי והדמיוניההלכתי שוכן בעול

ח "ת, ח"א תזה ל,  קנייץ כזה קטן,הוא מין פילפול כזה  העולם השכליאז כל

רגשותיו רגשותיו רגשותיו רגשותיו לפי לפי לפי לפי     אם יש לאדם קרבת אלוקיםאם יש לאדם קרבת אלוקיםאם יש לאדם קרבת אלוקיםאם יש לאדם קרבת אלוקים"""" .חייב שיהיה לו עולם רגשי מתוקן

  ".".".".אז תפרח נפשואז תפרח נפשואז תפרח נפשואז תפרח נפשו, , , , הפנימייםהפנימייםהפנימייםהפנימיים

        

        

        אדםאדםאדםאדםותיו של ותיו של ותיו של ותיו של עעעערררראואואואוממממ

כוונת כוונת כוונת כוונת ממממ    צריכים להזמין את המערכה הפנימית של נפש האדם שתהיהצריכים להזמין את המערכה הפנימית של נפש האדם שתהיהצריכים להזמין את המערכה הפנימית של נפש האדם שתהיהצריכים להזמין את המערכה הפנימית של נפש האדם שתהיההההה    כ כל הדבריםכ כל הדבריםכ כל הדבריםכ כל הדברים""""עעעע

זה ,  מה שגורם לעולם הרגשי להיות....להשלמתה הם מכללי סדרי הבריאהלהשלמתה הם מכללי סדרי הבריאהלהשלמתה הם מכללי סדרי הבריאהלהשלמתה הם מכללי סדרי הבריאה

המאורעות לא רק של כל אחד באופן  .והסביבה של,  שקורים לאדםמאורעותה

  כדיכיםנצר ,איך שהם פועלים עליו ,כל אלו .אלא כלל המאורעות, אישי

  לא." מכוונת להשלמתהלהזמין את המערכה הפנימית של נפש האדם שתהיה"

, םייסורי מה שחשוב זה לא ה.ואז הוא מתפלליסורים י שיש לאדם מדובר פה

באה לתרץ ולהסביר דברים שיש לא התפילה  .'קרבת אלוקים'ה שחשוב זה מ

ילה היא תפ,  טוב לי אז אני מתפלללא, רע לי אז אני מתפלל, בעולם המעשי

מי שיש לו רגש של , "ה"לה לקבי נושא תפ,לב טהור" .הדבר הכי נורמאלי שיש

ת  יכול להיו.הוא גם מתפלל וממילא, ממילא הוא פורח, בריא, םקרבת אלוקי

הכי ' התולדה המעשית היא רק .סורים באים בשביל לעוררי הי,ייסוריםגם שיש 

  .לעולם הפנימי של האדם 'תמצא
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 אם ? בחוץ או בפנים, איפה אתה חי?איזה ערך יש לאדם בחיים המעשיים שלו

, תפלל כי אתה דתיאתה מ, אז העיקר זה המאורעות שקוראים, אתה חי בחוץ

 אבל אז אין שום קשר בין זה .גם אדם חילוני מתפלל, לליםיש צרות אז מתפ

 מה שהרב אומר זה .וודאי שאין קשר לעולם הפנימי, לבין תרבות, לבין אומנות

,  לא במישור הריאלי לא במישור הריאלי לא במישור הריאלי לא במישור הריאליייייההומאנההומאנההומאנההומאנהמאורעות הם מה שמתחולל במישור המאורעות הם מה שמתחולל במישור המאורעות הם מה שמתחולל במישור המאורעות הם מה שמתחולל במישור  ,הפוך

 אנחנו .שמה מתחוללים הדברים האמיתיים, י הפנימהעולם העיקרי זה העולם

דשות האמיתיות זה מה שקורה אבל הח, ם שהחדשות זה מה שקורה בחוץרגילי

 חכמה , ממילא גם אומנות ותרבות.שמה עיקר החיים של האדם. בפנים

 זה בעצם - דם חי את המציאותהאשלא במובן של ידע אלא איך  -והשכלה 

  . שמה התהליכים של האדם,  שמה מתרחשים הדברים האמיתיים.החיים

  

הוא זה ש . בכלליכול להיות שהוא לא חי,  ותרבותבאומנותאדם שלא עסוק 

לא חיים במובן זה עדיין  ,חררתשהל,  בשביל לבלות,עושה את זה קצת

 .בפרנסה ודברים כאלהשלו הם  יםחיה, לא חיים של אמנותזה , האמיתי

בחיים , אצל הרב הריאליה זה החיים, גם לא חי את הריאליהאדם כזה ממילא 

  .עצמה שקוראתיש את המציאות 

  

,  שלו מימדים אומנותיים בתוך החיים לושאין,  רגשות לויוצא שאדם שאין

אם הוא לא חי את היופי של , ציור/ כשאדם עושה טיול.הוא לא חי את העולם

 בעצם רוב .רק את הצל של התופעהחי הוא בעצם , ואת הערכיות של, הדבר

 אצל רוב .החיצונייםאת הביטויים , האנשים חיים רק את הצל של התופעה

יוצא . היא לא מבטאת צורך, כ"ה זמן שצריך להיות בבייא התפילה ה,האנשים

  . את החייםמפספס בעצם ,דם שחי את הצלשא

אתה לא נפגשת  אבל , לא רואהאתהגם אם , קרהמל  בכקיימיםהחיים האלו 

 גם. מי שחי את זה בלי להיות נוכח מפספס בגדול.  כלוםומר לך א לאזה, אתם

, והוא לא זכה לחיות אותם, הים שנמצאים פי היה יכול לחיות חהאדם הזה, פה

ים  לחיות אותו כמו שחי או,אני יכול לא לחיות את ראש השנה, אדוגמל .מסכן

 מלכות יש פהשבאמת   בגלל. ראש השנה הזהירחם על' ה,  רוב האנשיםאותו

ההרגשה של , ה השאלה איך משיגים את ז.באמת הוא מולך בעולם, ה"של הקב

בשביל  הם, חיים שלוהכל ,  כל המאורעות של האדם.זה העיקרקרבת אלוקים 

   .כדי שפעם אחת ישמע יצירת מופת.  לנקודה הזולעורר אותו



רבעים  וזה עולה רק א. לארץהתזמורת הכי טובה שיש מגיעשהלכם תתארו 

או , עולה להתפקד לבית היהודיזה בערך אותו מחיר ש [ זה לא הרבה-שקל 

זה נקרא ,  ואדם לא נוסע- וללכת לשם, אפשר לקחת מחבר, ]סוע לירושליםיל

זה . לנקודה שלא להיות אדם שיש לו קרבת אלוקים, דוגמה זולהזה . פספוס

 זה בזיון עוד . זה שזה קורה ואתה לא שם.אדם חי את הצל, בבואה של אדם

  .היתה לי אפשרות ולא הייתי,  גדוליותר

  

צריך  ,כמו כל הדרשנים של חודש אלול, זה גם באופן מוסריאפשר להגיד את 

אז יוצא אבל  .ומצטער על זה שחטא, כ האדם מבוגר"אח, לחזור לפני שמתים

 האמיתיים המאורעות חדמימד א, שיש לאדם שני מימדים בתוך האישיות שלו

 היהדות שאומרת מימד שניו,  האלולמאורעותורים לו והחיים שמתלווים שק

הוא לא יודע בדיוק אבל  ,לו נשמה  אז יש.י שתמות תחזור בתשובהלו שלפנ

  ... היאמה

  

, שם מתחוללים הדברים האמיתים, הם הראליה, האמת שהחיים הם המציאות

שבת זה ,  שבת זה לא יום שבאים לנוח.והמאורעות הם רק הלבוש החיצוני

לן ֲח הוא מעצם מ.לן את השבת אדם שמֲח...המקום שבו האישיות של האדם

ולא עומד ,  אדם שלא מתפלל.הופך אותם לחסרי משמעות, את החיים שלו

  .המציאות היא הופעה אלוקית. מציאותהוא בעצם לא חי את ה, ה"לפני הקב

אומנות היא ,  זה מה שאומנות באה לומר?אתם מבינים למה זה קשור לאומנות

זה מנות  או. קצת להירגע-  שעובד קשה- נילתת לאיזה פלו לא באה בשביל

  כמו.באמת הנוף יפה, זה מה שקורא באמת ,זה הריאליה עצמה, החיים עצמם

עשר מיני כ רואה את העולם ב"שהמדען בסה,  על האלף מיני זמר5מה שדיברנו

  אתפוגשלא ו , כמו אדם שעומד מול שקיעה ונוף.זה רמה מאוד נמוכה, זמר

 אדם שיש לו או .חומרים שמהם זה עשוימתעסק באלא הוא , החיים שיש בזה

רוצים אם ,  נכון.ם זה עשוי מעץ כזה או מעץ כזהוהוא דן א, כלים של מוסיקה

 צריךו, כי זה משפיע, מאיזה עצים לעשות את הכליצריך ללמוד , צלילים טובים

  .אבל זה רק אמצעי לדבר עצמו, זה ללמוד את אפילו

יזם ל הסוצילזה בעצם המשך ש, כ עסוקה בראליה וכלכלה"זה שהיום החברה כ

 .שהעולם הוא עבודה וזה הכל, רוסיה זה המשך של הבית מרזח של .שהיה פה

גדול " ,היצירה האמיתית של האדם .זה רק אמצעי, זה כלום, אבל זה לא נכון
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 הוא האם,  קודם כל בחיים שלואבל זה, גם, זה לא רק כסף, 6"הנהנה מיגיע כפו

 . זה התפקיד של אומנות.יגיע כפו או שהוא בבואה של המציאותנהנה מ

נות מלמדת האמ, לרפא,  לשחרר,בשביל לבלות, ה לא בשביל משהואאומנות ז

 מה אכפת לך אם זה .מה שיש פהלהרגיש , אותך לראות מה קורא פה באמת

 זה .אין לזה שום נפקא מינא, יר את זה או שזה גמד שבא וצי,בא מקרן אור

זה כמעט לא , תוכאלו במציאשאדם יודע שיש חור שחור וכל מיני דברים 

אבל זה רק , הכי חדישה שיש,  תפאורה נפלאה,זה תפאורה. משנה לאדם כלום

  . שהוא חי את העולםאיך, זה לא משנה מבחינת המהות שלו, תפאורה

 היקום וכל . המציאות מסביבווכל, האדם הוא במרכזבאמת  יוצא שבעצם

זה רק כדי לתת במה ,  החיים האמיתייםתגליםזה המקום שבו מ, החלל הזה

התרבות והאומנות ,  הרבה יותר מפוארת, שהיא,מפוארת לאמירה של האדם

  . מבטאים את זה

  

 תזה לא כדי שאני יקדש את כל הדיכאונו, תוריהכל המאורעות שהיו לי בהס

  .שמע לא צריך להיות בדיכאון, מישהו יבוא ויגיד ליו, שלי

ולא שמישהו ,  לא בדיכאון,לחיותאפשר , אפשר לחיות את העולם אחרת לגמרי

אפשר . אפשר לחיות את החיים בגדול.  ויגיד לך שלא צריך להיות בדיכאוןיבוא

 כאילו הגוף זה ,אנשים מפחדים למות. לספר את הסיפור של החיים אחרת

 להם ןכי זה הדבר היחיד שיית, הרים קרייאנשים מחפש. הדבר היחיד שקיים

 הכל, יםכל השכלול, ווילה מפוארת, יתיד הביש לאדם חמש מכוניות ל. מעמד

ת אפשר לחיות א. לחיות זה קרבת אלוקים. אבל אדם הזה פיספס לגמרי, יש לו

אז נפתחים , חי את החיים באמתואז אתה , החיים בהארה של קרבת אלוקים

  . נפתחת לך מציאות, לך עולמות

זה , םסרטי, ניאוף, נוגרפיהרפו, השתיי, חפשים סמיםיבות שאנשים מאחת הס

 של ,נשים חיו בחרדהוזה לא כמו פעם שא. ל שאנשים רוצים לחיותבגל

לא ,  לא יודעים איפה החיים הםאבל .מותי כל האפשרויות קי היום,מיםאיו

פה אתה חי , החיים זה קרבת אלוקים, ומר אהרב ובעצם .יודעים מה זה חיים

 .ם הקליפה של החיי אבל זה לחיות את, הוא חיבסמיםגם  יכול להיות ש.באמת

  ...אולי זה יותר טוב מלהיות מדען
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 פתחים וחלונות  נפתחים לך,אם אתה מבין את הנקודה הזו, זה הבסיס להכל

גם יכול להסביר אותה  ואז אתה .למקומות שבהם המציאות באמת נמצאת

  .לחיות אחרת, בצורה נכונה

  

לא זה פשוט א, לא רק שזה רכילות וצהוב,  העיקרהם לאיוצא שהמאורעות 

 לכן רשע .הוא מת,  מי שחי במקומות האלו בעצם אינו חי.מחטיא את המטרה

הוא , החיצוניםמי שחי את המאורעות , ל" של חזהפרפראז זה לא .7נקרא מת

  . בתוכי חיים זה מה שמתחולל.בעצם אף פעם לא חי

  

        מלחמת התרבותמלחמת התרבותמלחמת התרבותמלחמת התרבות

לא , אי אפשר לצלם אותה, אהבה למשל, החיים הם מה שקורה בעולם הפנימי

 לא יותר כל הדברים האלו מתארים, .טי. במצלמת סיולא,  רנטגןתבמצלמ

 אין צורך להסביר אהבה . החיים לא שם. ותופעות כימיות חשמלייםפולסיםמ

 רק בשביל להבין איך מדעי המוח הם. זה חסר משמעות, מוחעל פי מדעי ה

אבל ,  איזה חלק במוח משתתף בזה, שמחכשאדם,  ביחדנפש מחובריםהגוף וה

 שהשמחה א אל, יוצר את השמחה- שהוא כימי חשמלי -לא שהתהליך הזה 

ואני עושה , כשאני לובש לבוש כמו ש. יוצרת בגוף תופעת לוואי,שיש בנפש

  .זה פועל על הלבוש, פעולה

  

זה ,  זה לא תביעה דתית,ה ולהתפלל" לעמוד לפני הקב,ודה חשובהנקיש פה 

 זה דבר ראשון, יש פה שני דברים .העולם בצורה נכונהיות את חזה ל, יםחי

זה נקרא לחיות את .  שלונכונההצורה ה שזו דבר נוסף, ות את העולםלחי

  . אומנותזו, השפה של החיים בעולם הזהו.  כמו שקורא באמת-העולם מבפנים 

אם ,  לךישזה קשור לאיזה חיים ,  דתיזה לא משהו, רגשות של קרבת אלוקים

  .מה אתה החי, ואם אתה חי,  או מתאתה חי

  

 הרגשזה , זה חלון שפותח אותך למציאות, 8"חלון האורה",  אצל הרביש ביטוי

 . נותן לי להפגש איתה במובן הנכון,הוא פותח אותי למציאות, במובנו הגבוה

 אסור .אדם חלון אורה לחופתל יכולהאישה , הביטוי הזה קשור לאישה

מה , אלא על מה היא עושה עם הצל, המוחצנות של החיים ,הצללהסתכל על 
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,  סיגיםיש הרבה שלנומגזר ב,  זה לא קשור למדרשה.היא עושה עם החיים שלה

  .בה  ללמוד גמרא בצורה טו- ד של הבחורים" מזדנב אחרי הבימהעולם הנשי

  

במקום של להבין , אחרלחיות את העולם במקום , זה משהו אחרחלון אורה 

איזה אולפנית לומדים  ב?באיזה ישיבה לומדים מה זה תרבות. זה תרבותמה 

 רק בגלל שהבנות לא  אבל זה,יש אולפניות שלומדים את זה? מה זה תרבות

אז עושים ,  אבל הרוב לא, יש קצת שלומדות ריאליה,רוצות ללמוד ריאליה

 לא הם, ם מתייחסים לזה כחולשה ה,ראשהדבר בעיקר על אני מ. מגמות כאלו

 ים שחוזר מקומות גם. של עולם רגשי,מבינים את המשמעות של תרבות

מעט מאוד , וע בבנותלא לפגביל ש את זה בשיםבתשובה על הדבר הזה עוש

  אבל,גם בנות יכולות, 19 אפשר היום לגמור תואר שני בגיל .מבינים את זה

 ה רקז,  החיים לא מתחוללים שם.אלו לא חיים את החיים לעולםאנשים כ

שכל  ,ריקספייש של משפטיש  .כמו החומר ממנו הכלי בנוי, האמצעים לדבר

 שמעות שלמהש הוא הבין ,ק לא אמר את זה בצחוהוא, העולם הוא במה

  .אומנותה העולם היא

  

מקבל ואתה קורא אותם , ה"בר הפחדים והחרדות שיש כל התיאור הזה של

ר הרבה את החילוק זה מסבי, יהטדמוקר זה שאנחנו חיים בעולם של .חלחלה

 של ,של עבדים, הם חיו בעולם של עבדות .לבין הרב,  ההםתיאוריםבין ה

ככה , אם משהוא לא הלך הוא העניש, היה אדם אחד שהיה שליט. נתינים

 הראש שנה מופיעב אבל בעצם . גם ראש השנה נראה ככה לכן.האנשים חיו

 .ח שיכול להיותזה הדבר הכי שמ, ריזה משהו אחר לגמ, ה"המלכות של הקב

 . דיןתנקרא, כי גדול שלה במובן ההאמונה,  מידת דין עליונהה מאירה"בר

, ו אדם שעומד מול תופעה מלכותית כמהיא,  שאוחזת את האדםחלחלהה

 , אימת הדין. מרגש מיוחדיש פה מאורע, פלא גדול, מלאת נוראיות, מלאת הוד

יש קהל , תירה מיוחד יצישו,  מאוד איכותיתזמורתהיא כמו אדם שמנגן בת

וכולם מקפידים לנגן כמו , כולם במתח, מאורע מאוד מיוחד עומד להיות, מיוחד

 אישתו ,הוא יחזור הביתהו כי אם יפטרו אותו , אחד מנגן כמו שצריך.שצריך

 ו הגיעםעד שה,  ינגנו טוב כי זה בושה גדולהאחרים ו...תיקח את המערוך

ש אדם שהוא באימה וי. ..יוקרתית הכי תזמורתזה  ה, םלמקום הזה יפטרו אות

זה ראש השנה במובן . ..לזייף, גוע בהאיך אפשר לפ, מהיצירה שמתחוללת פה



כ מלא "א כהו, עולם של מקדם, 9"מראש מקדם" של  כמו בסוגיה.הגדול שלו

, 10 השעה שאדם נכנס בה לדין!?איך אפשר לקלקל אותו, מלא בגודל, בוודאות

  ...אישיות הולך לקבל מלקותעה שעבד חסר זה לא ש, א שעה גדולההי

  

מד מה שעו .מכיר שהוא החיים עצמם, ר את ערכוזה קשור לנקודה שהרגש מכי

  .הכל פורח, כשהוא פורח, בחיים עצמם זה העולם הרגשי

 ירושלים .ק" ביהמ, קרבת אלוקים יש אז,בנוי כמו שצריך העולם הרגשישככל 

הוא , י"ל עמשהעולם הרגשי ש, ודה הזוו את הנק אחרי שיבינ,תהיה מטרופולין

 כמו היכל שיכול להכיל את כל התרבות הוא, הבסיס והתשתית לאנושות כולה

  .הוא מאוד חזק, הרגש הזה לא חלש .המציאות האנושיתכל את , האנושית

  

,  מדבר על זה שלמשיח תהיה תזמורת מופלאהרבי נחמן, 11במגילת סתרים

ויבנו את ,  לירושליםו יבוא שהם,ולפעיתכ "וכל המלכויות כ, סטרהקאור

דומה למה שכתוב קצת  זה .והיא תהיה מטרופולין, ם בירושליםת שלההארמונו

 ,לא מעשיתו, מדיניתזה ציונות אצלו ,  יש הבדל גדול בינו לבין הרב אבל.פה

הלכות , 'מלחמותש ה"גם עהלכות מלכים  קרא לם"שהרמב, אומרהיה ה "הרצי

   .12היש גם מדרש כז. 'מלכים ומלחמותיהם

 סוגיהב כמו,  הם לא תלושים,הריאלים הם מאוד ריאליםהחיים  אצל הרב

 .לא רק תזמורתהיא , הרירושלים היא לא רק אורקסט, 13 תכשיטשהחרב היא

  .מדיניות וצבא, יםהרגש הזה מכיל בתוכו גם חיים מדיניים ופוליטי

ר ק כשהעולם כבור - הוא לא מרחף בעולם,  של הטוב היא מוחלטתהנוכחות

 אצל הרב העולם .וא אומר שאין יאושאז ה -הכול שבור ומיואש ולגמרי  אמדוכ

היא בתוך התהליכים של , רגם ההופעה של המשיח לא פורחת באווי ,נוכח

גבורה הם מלאי ,  כאלו פספוסים לאהרגשות של הרב פה הם. המציאות

  .המאוד גדול, ק ולהיאבהיכולת שלהם להלחם, ועוצמה

אבל יש ,  בה צד רךיש,  לא תכונה רכהזו .ההרגש הז ,דוד המלךהתכונה של זה 

צי מעצמה שולחת את השכש .כמו מעצמה, בה צד אחר של נוכחות של מדינה

  .כולם יודעים מה היא יכולה לעשות.  מקום כולם מפחדיםהשלה לאיז
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הם אומרים , הם לא אומרים שהם לא רואים, נחמן' בשבעה קבצנים אצל ר

אבל ,  זה מקביל, את העולם הזה עד שהם לא רואים,כ הרבה"ם רואים כשה

   ...   ותרבמובן העמוק בי,  את העולם הזהותאלרכן יש את היכולת אצל הרב 

  

 לא עדיף לעבוד את ,ה" מהקבים אותיקירחמ והאומנותרגש הלפעמים : אלהש

ות אותו  או לוותר עליו קצת בשביל לבנ?על חשבון העולם הרגשי לפעמים' ה

ולמות זה לא , מבחינתי זה מוות, לאבד את העולם הרגשי :שובהת ?טוב יותר

 - למות למה האלטרנטיבה צריכה להיות. םצריך לחיות חיים אמיתיי .אופציה

 או -ואתה צריך לסבול את ראש השנה הזה , שיש לך כיפה כזו גדולה על הראש

 אצלי. ך לקבליאתה צרות ולבדוק כמה מלק,  בפחדים וחרדותלחלופין להיות

ממזר , א להחזיר"יש דברים שאם אתה מפספס א .רק לחיות זה אלטרנטיבה

  .לדוגמא

  

 כותב שהוא  הרב. אותויך לחיותהרב בא ללמד אותנו א,  קייםפנימיהעולם ה

 מרוב שהם רוצים , יודעים איךא שכל הזמן רוצים לחיות ול- 14של ברי נפלירב 

תחיל נש ,נוזה כדי לעורר אות, שיםנחנו עוכל מה שא . נופלים כל הזמןהם

 .לא משתנה ה משתנה או"לא אם הרצון של הקב היא לכן השאלה .לחיות

 שמסוגל לעמוד בבוקר מול ,השאלה היא אם הרגש שלך עדין ואציל כזה

כ "ואח, בבוקר קם ומסתרך לפינת קפה  אתה?או שהוא לא מסוגל, ה"הקב

המקום , שהבסיס שלו, בעולם של יופי, או שאתה חי בהיכל של מלך, לעבודה

  .תר גדול שקייםזה הפלא היו, שבו הוא נמצא

אז ו ,את המופלא שלה,  לחיות את הגודל שיש במציאות זהלהיות קרוב אליו

גם , ח גם השכל פורכ" אח, הכוונה שזה הבסיס להכל, הכל פורח.הכל פורח

גם , וות יצירהכשיש חד, המדע הוא כמו תפאורה . פורחהכל, המדעוהדמיון 

ות את חיי  לחיאפשר .ערך גם לחיי מעשהרק כך יש . התפאורה היא דבר גדול

 - לחיות את המעשה כמו פשרוא, עולםה את ו חיח"המעשה כמו שאנשי הפלמ

, י מעשהשניהם אנש . שטרן חי את המעשהיר שיא- י על הדוגמהסלחו ל

אבל , היה איש מעשההוא , משורר כמויאיר שטרן ו ,ניקניק חי כמו פלמחפלמח

זה . הוא עשה היה בשביל מלכות בית דודכל מה ש, חי את מלכות בית דודהוא 

  .זה לא בא לשלול צבא ומדינה, מעשילא בא לשלול עולם 
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 סטוריוןהיההיה לו עם שוויכוח  מתאר', ם לבדד ישכוןע' וספרב, 15ב הרצוגיעק

ות איך אלראפשר  .גדול בתור ילד קטןזה עשה עלי רושם ה הוויכוח ,16יטוינב -

.  שאנחנו לומדים פהכמו מדינאי ויש, מפאי  מדינאי שליש ,חימדינאי 

אבל הוא לא , ך ביד"היה לו תנ, ינבי לטורבין לא היה מה לענות ללפוליטיקאי ש

 יעקב .הוא לא חי את זה, ידע מה כתוב בו לא הוא בכלל,  אותורידע להסבי

 ,והוא גם ידע לדבר את זה, החי את זה בהארה מאוד גבוה, הרצוג חי את זה

  .ים שמעו והבינו וקבלו אותוואנש, להסביר את זה

  

אנשים צוחקים איך  . הנצרות עםכמאבק, הרב טאו מנתח כל דבר שקורה פה

יכול להיות שזה  אבל ,אפשר לצחוק .שכל דבר הוא רואה כמלחמה עם הנצרות

ן בי ,יש רק מלחמות של תרבות, שהוא אחרלא קורא מ - מה שקורה פה באמת

  .תרבויות בין ערכים

צריך ללמוד , כמו שצריך מי שרוצה ללמוד מדעי המדינה ,אפילו באוניברסיטה

 להיות שאנחנו נהיה המשך לא יכול. ח זה ככה"יהודי תאצל דאי שו .פילוסופיה

 צריך לדעת איפה החיים מתחוללים מה באמת .ח"המשך של הפלמ, של מפאי

יש פה , תל תרבויוש, של ערכים, תיש פה מאבקים של אידיאו, קורה פה

  .לחמת תרבותמ

. אלין שר של רומי ובין השר של ישרב, ה"בין שרים של הקבהם מלחמות ה

זה  .זה לחיות במקום הנכון, לחיות ככה זה לחיות את העולם אחרת

  . האמיתיותתההתרחשויו

  

    שימצא קרבת אלהים לפי רגשותיו הפנימייםשימצא קרבת אלהים לפי רגשותיו הפנימייםשימצא קרבת אלהים לפי רגשותיו הפנימייםשימצא קרבת אלהים לפי רגשותיו הפנימייםככככ    כ באשר האדםכ באשר האדםכ באשר האדםכ באשר האדם""""עעעע"""", זה מה שהרב אומר

צריכים צריכים צריכים צריכים הההה    כ כל הדבריםכ כל הדבריםכ כל הדבריםכ כל הדברים""""עעעע. . . . פ טבעם הנאותפ טבעם הנאותפ טבעם הנאותפ טבעם הנאות""""כוחותיו המוסריים יתפתחו עכוחותיו המוסריים יתפתחו עכוחותיו המוסריים יתפתחו עכוחותיו המוסריים יתפתחו עוווו    אז תפרח נפשואז תפרח נפשואז תפרח נפשואז תפרח נפשו

כוונת להשלמתה הם מכללי סדרי כוונת להשלמתה הם מכללי סדרי כוונת להשלמתה הם מכללי סדרי כוונת להשלמתה הם מכללי סדרי ממממ     של נפש האדם שתהיה של נפש האדם שתהיה של נפש האדם שתהיה של נפש האדם שתהיהלהזמין את המערכה הפנימיתלהזמין את המערכה הפנימיתלהזמין את המערכה הפנימיתלהזמין את המערכה הפנימית

רר את האדם לחיות בשביל לעו, דבר הזהה כל הבריאה היא בשביל ."."."."הבריאההבריאההבריאההבריאה

המבין כן המבין כן המבין כן המבין כן  .האמיתיים שלו לבטא את החיים י אולאו, מו שצריךאת החיים שלו כ

טבע האדם טבע האדם טבע האדם טבע האדם . . . . בעובעובעובעוטטטט    פפפפ""""שיהיה לבו הישר פועל בו עשיהיה לבו הישר פועל בו עשיהיה לבו הישר פועל בו עשיהיה לבו הישר פועל בו ע, , , , א תעודת הרגשא תעודת הרגשא תעודת הרגשא תעודת הרגש""""תפילה כתפילה כתפילה כתפילה כבבבב    לא יבקשלא יבקשלא יבקשלא יבקש

ובזה תצא התפילה לפעלה ובזה ובזה תצא התפילה לפעלה ובזה ובזה תצא התפילה לפעלה ובזה ובזה תצא התפילה לפעלה ובזה , , , , אלהי ישעואלהי ישעואלהי ישעואלהי ישעולללל    נפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועים' ' ' ' ישר הוא שתהיישר הוא שתהיישר הוא שתהיישר הוא שתהיהההה

  ....עולתהעולתהעולתהעולתהפפפפ    ככככ""""תמצא גתמצא גתמצא גתמצא ג
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