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        לב שלםלב שלםלב שלםלב שלם

  שיחה חמישית

  

        חיי שעהחיי שעהחיי שעהחיי שעה

. . . . 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 יבקש לא יבקש לא יבקש לא יבקש,,,,המבין כןהמבין כןהמבין כןהמבין כן

ובזה תצא התפילה ובזה תצא התפילה ובזה תצא התפילה ובזה תצא התפילה , , , , אלהי ישעואלהי ישעואלהי ישעואלהי ישעולללל    נפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועיםנפשו משתפכת מגעגועים' ' ' ' טבע האדם הישר הוא שתהיטבע האדם הישר הוא שתהיטבע האדם הישר הוא שתהיטבע האדם הישר הוא שתהי

כ צריך שתהיה התפילה מעורכת רק ברגש כ צריך שתהיה התפילה מעורכת רק ברגש כ צריך שתהיה התפילה מעורכת רק ברגש כ צריך שתהיה התפילה מעורכת רק ברגש """"עעעע. . . . עולתהעולתהעולתהעולתהפפפפ    ככככ"""" ובזה תמצא ג ובזה תמצא ג ובזה תמצא ג ובזה תמצא ג,,,,לפעלהלפעלהלפעלהלפעלה

לפי משפט שכל האדם לפי משפט שכל האדם לפי משפט שכל האדם לפי משפט שכל האדם שששש    ,,,,ולא יערב עמה שאלות של חקירות מדעיותולא יערב עמה שאלות של חקירות מדעיותולא יערב עמה שאלות של חקירות מדעיותולא יערב עמה שאלות של חקירות מדעיות ,,,,בריא והישרבריא והישרבריא והישרבריא והישרהההה    הלבהלבהלבהלב

  1111,,,,שיג לעולם את מגמתו בענין התפילהשיג לעולם את מגמתו בענין התפילהשיג לעולם את מגמתו בענין התפילהשיג לעולם את מגמתו בענין התפילהיייי     לא לא לא לא,,,, והנקצב רק על חוגו הקצר והנקצב רק על חוגו הקצר והנקצב רק על חוגו הקצר והנקצב רק על חוגו הקצר,,,,הקצרהקצרהקצרהקצר

  

כמו . הדבר האמיתיהוא , "לבו הישרלבו הישרלבו הישרלבו הישר""""    ,ש היושר של הנפהשתפכות הנפש היא

ל  או תוצאה ש, של חוסר חיים נכוניםות הם פועל יוצאכל המאורע, שאמרנו

 .'תפאורה'  מין, רק הקליפה שלה, לא המציאות עצמהאבל הם. חיים נכונים

 עיקר החיים של לא רק שהםו .ציאותעיקר המ הם, אדםההחיים הפנימיים של 

עם , המציאות עצמהאדם נפגש עם ה דרכםאלא ,  הפרטיהאדם במישור

  .2'החלון האור'לזה  אקור הרב .ים האמיתיים לעולם הפתחאלו .אליה עצמהיהר

ממילא  לכן, הוא לא פתח למציאות, השכל המופשט לא חי את המציאות

   .מדעיות,  שאלות מחקריותלאדםת מתחילו

        

אדם שנפשו טבע ה", חייםה היאתפילה , ע"תפילה היא לא סימן בשוה

 שעדיף שהאדם 3' לכן אומרת הגמ,ם יוצא שלתפילה אין זמן מסוי."משתפכת

אין לה אבל בעיקרון , לוש תפילותות שלפחו ל סידר" חז. כל היום כולופללית

  .חייםהיא , זמן

אין הכוונה שזה , לייזה לא ביטוי של' חיי שעה'. ם חיי שעההשל הרגש החיים 

 'חיי שעה' הביטוי .יים שנמצאים בתוך השעה חאלא אלו, מוגבל, משהוא פרטי

מיטב  התפילה היא ',חלל וזמן' האדם נמצא בתוך ,אומר שאלו החיים של הזמן

 .יתפלל כל היום לכן עדיף שאדם, ]מיטב החלל והזמן [, מיטב האדם,החיים

                                                 
  .כג, פרק תשעי, ברכות, עין איה 1
 .רמז, פרק תשיעי, ברכות, עין איה 2
 .ברכות דף כא 3
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יחסים ל, ה"מקום לקב נתינת אלא היא,  לפרטיותהבכלל לא קשורהתפילה 

  .שלנו איתו

  

,  הרצוןישינובתפילה אין באמת  ורוב גדולי ישראל 4לפי רבי שמעון בן שטח

גם אצלם אני לא ,  שינויאצלם יכול להיותאבל יש גדולי תורה מיוחדים ש

אם ,  השאלה מאיפה אני לוקח את השלמות האלוקית... שינויזה נחשבש בטוח

אם השלמות האלוקית  ?ותר עמוקיםאו ממקומות י, אני לוקח אותה מהחכמה

 ממקומות יותר אבל אם היא נובעת, נובעת מהחכמה אז יש בעיה לשנות

 שיהיו קרובים ,יתפללו אליוש, ה רצה"אז יכול להיות שזה מה שהקב, עמוקים

 רב  בסוגיה של את זה אפשר לראות.הצורך לשנותמוכל  בתוך המציאות .אליו

, ה שינוי ז אז לעשות נס,החכמה מה נובע"ם הקבעהקשר שלנו  אם ,5ודההי

 שבני אדם יהיו , רצהה"כי זה מה שהקב.  זה לא שינוי,אותנטי יש לנו קשר ואם

  .נטימיתדבקות א, במצב של קירבה אליו

  

לכן הוא ,  שכל שנמצא מחוץ למציאותהוא, תורה שכל של  אינו'השכל הקצר'

 כמו .החקירות האלו לא מענינות אותו, ם שכל שנמצא בתוך החיי.לא יודע

 הוא ה" ר.והיא מתעלה מכל השאלות, היא צורך של האדם  האמונה,האמונה

ה קורה לבן משנה בכלל מ א ל. מופיעהה"ת של הקבהמלכו, חג של האמונה

והאמונה עולה עד למקומות הגבוהים ,  כל המדרגות האחרות נעלמות-אדם 

  .עד המחשבות שקדמו לעולם, ליוניםעהכי עד המקומות  ,שלה

  

 .באות השאלות לכן, השכל הוא טכני,  אין חיבור אמיתיאומות העולםאצל 

ה  שלכל שאל6הרב כותב. יאות אין שאלות כאלואנשים שנמצאים בתוך המצל

לל שהיא תוצר של  יש שאלות שהפילוסופיה שאלה בג.יש את הסיבה הראשונה

 לכן יש להם -רבות שנמצאת מחוץ לגבורה האלוקית  ת-תרבות אנושית 

  . אם יש שינוי או שאין,  או איןהאם יש את הדבר עצמו, ספקות

כל הדברים . ה" מחפש את הקרבה לקבבתפילה אדם, זה לא מענייןכל בתפילה 

יש אם הדיון ה .ה" לקבבלהיות קרו,  להתפללים לו הם כדי לעורר אותושמציק

  .וי או אין שינוי כלל לא משנהשינ

  

                                                 
  .לא, ק שלישיפר, ברכות, עין איה 4
  .לה, ברכות פרק שלישי, עין איה 5
 ".אנו מוצאים", 35' עמ, ה"מאמרי הראי 6
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 בשביל חידוד  בשביל חידוד  בשביל חידוד  בשביל חידוד ,,,,נפש האדםנפש האדםנפש האדםנפש האדםובכוחות ובכוחות ובכוחות ובכוחות מציאות מציאות מציאות מציאות הההה    ללללתפילה בכלתפילה בכלתפילה בכלתפילה בכלהההה    כי לא נוצרה סגולתכי לא נוצרה סגולתכי לא נוצרה סגולתכי לא נוצרה סגולת

צריכה להתהלך עם צריכה להתהלך עם צריכה להתהלך עם צריכה להתהלך עם שששש  ונפשו ונפשו ונפשו ונפשו,,,,א בעד לבו של אדםא בעד לבו של אדםא בעד לבו של אדםא בעד לבו של אדם""""ככככ    ,,,, המתבודד חוץ מרגשותיו המתבודד חוץ מרגשותיו המתבודד חוץ מרגשותיו המתבודד חוץ מרגשותיושכלישכלישכלישכליהההה    הכחהכחהכחהכח

,  חולניהוא משהו,  ששכל מתבודדהדברנו על ז ....כונתהכונתהכונתהכונתהאלהיה כפי טבעה ותאלהיה כפי טבעה ותאלהיה כפי טבעה ותאלהיה כפי טבעה ות

 ,כמו אדם שנמצא מחוץ לתופעות .וביי לא שכל חהוא, אריסטוקראטי

להשתמש ,  לחללשכל אפשרגם את ה. שכל בשביל להוכיח דבריםומשתמש ב

 לתקן בעיות שיש  כדיכמו שאפשר להשתמש בתפילה, משהו שזה לא הואבו ל

ל ויכ השכלכך גם , יים עצמם החום שהיא תהיהבמק, עם המציאות מסביבלי 

, כי הוא ביטוי של המציאות, השכל צריך להבין ולהסביר. יצוניחלהפוך למשהו 

השכל צריך אם . הוא פשוט מביע אותה, אבל הוא לא צריך לתרץ את המציאות

 .'לשמה'השכל האמיתי הוא , י וחיצונישהוא מלאכות עדות וז ,וכיח משהולה

 כ"בד, ם הדברים נכונים או לא נכוניםא הוא רק אמצעי להוכיח שכל פילוסופי

 אני לא צריך להוכיח ,ך התופעהאם אני חי בתו.  מחוץ למציאות נמצאהוא

   .אותה

 אדם לא מטיל .היא החיים עצמם,  צורךאבינים את הנקודה שאמונה הימש כמו

ריך להבין כך גם צ, יחהוכל אלאבל , לבטא, להבין,  להסבירהוא צריך, ה ספקב

שכל שאלו השאלות . יםפועלהדברים איך בדיוק הם לא השאלות . את השכל

  . קורא שכל המתבודדהרבהוא מה , שלו

  

        ו הישרו הישרו הישרו הישרלבלבלבלב

הגיוני את הגיוני את הגיוני את הגיוני את הההה    להשוות לפי שכלולהשוות לפי שכלולהשוות לפי שכלולהשוות לפי שכלו, , , , אריכות העיון המופשטאריכות העיון המופשטאריכות העיון המופשטאריכות העיון המופשט, , , , תפילתו ומעיין בהתפילתו ומעיין בהתפילתו ומעיין בהתפילתו ומעיין בהבבבב    כ המאריךכ המאריךכ המאריךכ המאריך""""עעעע

היא תוחלת היא תוחלת היא תוחלת היא תוחלת  ,,,,שיג לעולם דבר זהשיג לעולם דבר זהשיג לעולם דבר זהשיג לעולם דבר זהיייי    מה שלאמה שלאמה שלאמה שלא, , , , י התפילהי התפילהי התפילהי התפילה""""אפשרות שינוי רצון האלהים עאפשרות שינוי רצון האלהים עאפשרות שינוי רצון האלהים עאפשרות שינוי רצון האלהים ע

' ' ' '  הראוי להיות מתענג על ד הראוי להיות מתענג על ד הראוי להיות מתענג על ד הראוי להיות מתענג על ד,,,, הטהור הטהור הטהור הטהור,,,,בעו הכשר והבריאבעו הכשר והבריאבעו הכשר והבריאבעו הכשר והבריאטטטט    רק סגולתרק סגולתרק סגולתרק סגולת. . . . ממושכה מחלה לבממושכה מחלה לבממושכה מחלה לבממושכה מחלה לב

ומה בצע לו לאדם ומה בצע לו לאדם ומה בצע לו לאדם ומה בצע לו לאדם , , , , גיונוגיונוגיונוגיונוהההה    ומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמל        ,,,, יאבד יאבד יאבד יאבד,,,,לם ונפש חפיצה ושוקקהלם ונפש חפיצה ושוקקהלם ונפש חפיצה ושוקקהלם ונפש חפיצה ושוקקהשששש    בלבבלבבלבבלב

  ....יים ועזיים ועזיים ועזיים ועזחחחח    וחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלא, , , , בהיותו כולו שכליבהיותו כולו שכליבהיותו כולו שכליבהיותו כולו שכלי

  

  משהו, אחרשהוהוא מ' מוח' ,יש גם מוח. 'רוח' הוא נקרא ,הלב הוא שכל

בכל  .כ מדברים עליו הוא בלב"דכל שאנחנו בהש ,מאוד עליוןשכל ', נשמתי'

  .הוא לא שכל מופשט, מקרה

כל המופשט הוא הש, קראטי לאצילייש חילוק אצל הרב בין אריסטו

מנחיל לאדם נורמות שהוא הוא , הוא בא מבחוץ ומנסה לשלוט, אטיראריסטוק

או , כמו מלך זר.  כי אין יחש לדברים,פיקות ס ולכן יש לאדם,משיג מחוץ לו

ום  יש מק.אבל הוא החלק הגבוה,  הוא חלק מהאישיות שכל אצילי.הנהגה זרה
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 כגון תאוות , גסיםיש חלקים, נהלא כל האישיות עדי, למעמדות אצל האדם

 שיכולים -דווקא החלקים העדינים . ל את האדם הם לא צריכים להובי-ויצרים 

. ם להוביל את האדם הם אלו שצריכי- מהותיים ועקרונייםלהתעסק בדברים 

  .היסוד העצמי, דין הזה שבתוך האדםהלב הוא המימד הע

  

 מה , הדברים מבפניםכשאתה חי את. שכל ורגש, לב ונפש, שתי מדרגותכאן יש 

ל מיני ערכים מתחיל לפעול עם כו, אם אתה בא מבחוץ. רבהיהקו זשמעניין 

 אם. הבריאשכל ה וגםהרגש  גם,  נפגמיםם הדברישני, שיותיחיצוניים לא

  . גדולחיסרון יש כאן, במקום אצולה תשלוט על האדם אריסטוקרטיה

  

, וך התהליךלחיות בת, האמתלהשיג את , ול לחיות את הדברים מבפניםאדם יכ

ה אישית וגם נ גם מבחי-ה "להיות אדם שמדבר עם הקב, להיות בהיכל של מלך

 כל אדם . כמו שאומן נפגש עם הפנימיות של הדברים.מבחינה אובייקטיבית

הוא רואה את , אבל הוא לא מבין מה נאמר פה, את הנוף, פוגש את העץ

ם אם הם מתעסקי, יות את העולם מבפנים יש אנשים שיכולים לח.וניותהחיצ

גם השכלי ,  את כל שיעור הקומה שלהםתהורסההתעסקות , מבחינה חיצונית

  .וגם הרגשי

  

פ "פ חוקים וע"ע,  אחרתבגלל שהוא בנוי,  זהא יכול להשיגגיוני להשכל הה

 זה השכל ,עובד בלי נמנעות חיוביותמשהו  איך קשה לו להבין, נמנעות חיוביות

 אצל הרב עיקר החופש .לשכל עצמו אין נמנעות חיוביותאבל . שנמצא מבחוץ

   .הוא חופשי לגמרי, של האדם נמצא בשכל

גם ו, בתפילה יוצא שיש שכל, גם השכל וגם העולם הרגשי, אז שניהם נפגעים

  .לכן זה מחלה לב, שלובד את החיים מאהוא  .הוא נפגע מהחקירות המופשטות

  

יים יים יים יים חחחח    וחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלא, , , , ומה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכליומה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכליומה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכליומה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלי, , , , גיונוגיונוגיונוגיונוהההה    ומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמלומאומה לא ישיג בעמל""""

ודבר , לא משיג מה שהוא רוצההוא , דבר ראשון,  שני דברים קורים לו""""....ועזועזועזועז

קצת דומה לבן מצב כזה  .את הצד הבריא של האישיות שלוהורס הוא שני 

ק שאין לו  לא ר,מי שלא חי את החיים כמו שצריך, המלך ובן העבד שהתחלפו

         .אין באמצע, או של עונש,  מדרגה של שכרש י.אין לו כלום, את המעלה
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כולו "אז ממילא הוא , אם האדם הוא חויקר """"מה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלימה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלימה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלימה בצע לו לאדם בהיותו כולו שכלי""""

 רות לשנות או איןש שעסוקים כל הזמן אם יש לאדם אפאנשיםיש , "שכלי

הם בזה וטוענים ש, הם רוצים להגיד שיש אפשרות לשנות, אפשרות לשנות

כי הם מעמידים עולם ,  לכאורה זה דומה לפה.הקוישיבות ל בניגוד, כאילו חיים

אתה מתלבט זה אומר שאתה  אומר שעצם העובדה ש הרבאבל. רגשי של תפלה

אולי ,  הזו אני חושב שאנחנו כמגזר מאוד חולים במחלה.ואתה מבחוץ, שכלתן

אם היינו ,  חיים את העולם מבפנים עוד לא הגענו למקום שאנחנו.י"כל עמ

  .נים במושגים כמו אומנות ולא מדעהיינו יותר מאמי, באמתחיים 

  

  .נות בריאה מה המקום של סקר:אלהש

ולא מסתפק ,  המילה רוחלמה הרב מכניס פה את, שאני מסביר זה מה :שובהת

 אבל גם השכל .יש בו, י אין בו דעת ואין בו שכל זה לא שאדם ח.במילה נפש

אדם שיש לו קנאק באישיות  .שאיפות אחרות, יש לו מטרות אחרות, הוא אחר

, לא יש לו תחושה של נתקמימ, יתייםמלו צרכים א  אין- שלא חי את החיים -

 . השאלות והספקותואז מתחילות, הוא מנסה לגשר על הנתק ו,זרות, ניכור

 זאת ומתעל .הוא מקבל תפנית של להוכיח,  אדם הוא כזההשכל של רוב בני

  .השכל קיים, אישיות בריאההכש

  

 בלי, דם צריך להיות בלי דעת  אין הכוונה שא""""יים ועזיים ועזיים ועזיים ועזחחחח    וחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלאוחסר לב מלא, , , , כולו שכליכולו שכליכולו שכליכולו שכלי""""

נפתח ,  ואז השכל נראה אחרת לגמרי,ויש לו גם רגש,  יש לו דעת וחכמה.חכמה

גם  .הלב מלא חיים ועז ,גם הלב חי .חי במקומות אחרים, למקומות אחרים

  .תית יותר גדולהאבל המוח זה הארה נשמ, המוח חי

  

. עולם רגשייש לה ,  אמיתי של חייםרק לאישה יש ערךש, פעם אמר לי מישהו

 אלו אינםאבל , זה חשוב, בעיון' צריך לשבת ללמוד גמ, שיבהבי לומדמי ש

 מאוד נחמד אבל זה זה, ברכבהוא תיאר את זה כמו אדם שנוהג  .החיים עצמם

תחושה שרק גורמת ל, עצם העובדה שדנים על השאלה הזו .עצמוהרכב לא 

ת חיים מי שרוצה לחוו,  כמו אדם שלוקח סמים.לרגש יש את הדבר עצמו

ום לרגש כשאדם מבפנים יש ערך עצ. ם מבחוץלוקח דברי, ואין אצלועמוקים 

יש ' השכל לא נגרר לכיוון של .אבל יש גם ערך עצום לשכל, והשתפכות הנפש

להבין , בתפקיד המקורי שלו, הוא נשאר במקום המקורי שלו', ה"ה אין קב"קב
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, כליש ש. השכל עסוק בחיי עולם, יש חיי שעהיש חיי עולם ו. את האלוקות

  .ספקות אחרים לגמריאלו אבל , ספקותיש לו גם ו .אבל הוא עובד אחרת

  

, ם בעלי כישרון מיסטיהוא אומר שבה, 7 שמעדו קרסוליהםהרב מדבר על אלו

 .םיהוא לא מתכוון להגיד שהם מחוץ לחי .להם הוא כותב את הדברים שלו

ם הכי  שהם חייתאולי אומר, שהוא קורא להם בעלי כישרון מיסטי העובדה

  גםיש, לאדם בריא שחי את הדברים. םכ חיי"דווקא בחורי ישיבה לא כ, הרבה

ת מהרצון שהדבר יהיה עמוק הם נובעו, עות מספקבלא נון האבל , שאלות

ואז השכל הוא לא רק , פגש עם המימדים הנצחיים שבדברימהרצון לה .ואמיתי

  .והשכל הוא מטוס וחללית, הרגש הוא רכב, נהג

אבל שכל שעסוק בלהבין ,  מעיד שהנפש מרגישה ניכורלהוכחותשכל שנגרר 

כי , ויש לו שאלות .אין לו את תחושת הניכור הזו, הוא שכל חי, את מה שיש

יש דברים , ל שזה באמת פלאבגל,  קושיות גדולות גםכולל, הוא רוצה להבין

אבל ,  דבר פשוטהיא לא,  השואה לדוגמה.האיאמת מעוררים תהייה ופלשב

ש שי,  שיש נצח,טוב בעולםמבינה שיש  את זה שהאמונה תלא סותר היא

אלו , יש שני סוגים של ספקות מהשואה .שהעולם הוא חדש, הרמוניה ויופי

שבאמת העולם הוא איך ,  להיטלר מסכימיםבעצם, מטילים ספק באלוקותש

,  אבל מי שחי את העולם כמו שצריך.ממילא יש להם ספק, יטלר ראה אותושה

 זה נכון, את הגודל האלוקי, לוקיתאז הוא חי את השירה הא, הישראליבמובן 

,  פלא זה שיש שאלות,יש חילוק בין תמהון לבב לפלא, זה נקרא פלא, קשה

  .ם עומד מול גודל וזה מפליא אותואדה

  

א א א א """"ככככ, , , , ם רק בשביל שכלו לבדום רק בשביל שכלו לבדום רק בשביל שכלו לבדום רק בשביל שכלו לבדואדאדאדאדהההה     לא יצר את לא יצר את לא יצר את לא יצר את,,,,השם יתברך שהוא אדון כל המעשיםהשם יתברך שהוא אדון כל המעשיםהשם יתברך שהוא אדון כל המעשיםהשם יתברך שהוא אדון כל המעשים

, , , ,  בחכמתו שאין לה קץ ותכלית בחכמתו שאין לה קץ ותכלית בחכמתו שאין לה קץ ותכלית בחכמתו שאין לה קץ ותכלית,,,,והוא התקיןוהוא התקיןוהוא התקיןוהוא התקין, , , , הגופנייםהגופנייםהגופנייםהגופנייםוווו    םםםםכל כוחותיו הנפשייכל כוחותיו הנפשייכל כוחותיו הנפשייכל כוחותיו הנפשיי    בשבילבשבילבשבילבשביל

קרבת אלהים קרבת אלהים קרבת אלהים קרבת אלהים בבבב     יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים---- שהם עיקר חיות לבבו של אדם  שהם עיקר חיות לבבו של אדם  שהם עיקר חיות לבבו של אדם  שהם עיקר חיות לבבו של אדם ----    כוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםהההה    שגםשגםשגםשגם

  .... ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה,,,,משושםמשושםמשושםמשושםוווו    תענוגםתענוגםתענוגםתענוגם    ,,,,את בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהם, , , , ושפך שיחם לפניוושפך שיחם לפניוושפך שיחם לפניוושפך שיחם לפניו

        

י  אדם ששופך שיחה לפנ.ויצעק אבא אבא ליערות לא מתכוון שיהודי ילך הרב

 מפה היא , מפה המציאות באה-  אדרבה. מנותק מהמציאותאיננו, ה"הקב

קרבת אלהים ושפך קרבת אלהים ושפך קרבת אלהים ושפך קרבת אלהים ושפך בבבב    יהיו מוצאיםיהיו מוצאיםיהיו מוצאיםיהיו מוצאים"""" .ואת העצמיות שלה, מקבלת את המהות שלה

                                                 
 .אגרת שמז, אגרות ראיה 7
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זה כל האומנות וכל . מפה הם יונקים, אלו החיים, """"את בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהם, , , , שיחם לפניושיחם לפניושיחם לפניושיחם לפניו

  .המדע

 הדמויותועליו חרותים , נותנים לו כיסא ששהוא חלם, 8נחמן' יש סיפור של ר

 המקום ,ה נמצא"שהקב המקום ואה כיסא .זה היה בראש השנה, י" עמ כלשל

קבלו רק מי שמתחבר לצדיקים גדולים ש נחמן' יוצא שלשיטת ר .שהמלך יושב

 לפי זה. עם האוצר הזה, פגש עם הכיסא הזהייכול לה,  אוצר החייםאת

 נשאר מאוד הוא, חוץב עדיין מה ומשוחח איתו אתה"שכשאתה מתפלל לקב

  .ם הכיסאעיפגש רק מי שבא אל הצדיק יכול לה, גבוה

בזכותו זה , ק ערבהצדיק הוא ר, אצל הרב האוצר שייך לכולם, לעומת זאת

        .האוצר שייך לכולם,  אבל הוא רק ערב,הגיע

        

 חלל פנוי הכוונה . יש פילוסופים- כשיש חלל פנוי """"פילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירההההההדייקנות הדייקנות הדייקנות הדייקנות """"

, יש מיותרהוא מרג,  לו שום דבר לא ברור,כשהאדם נמצא מבחוץ .שיש ריק

 . השאלותת מתחילו,פילוסופיתהדייקנות ה ואז באה. זרות, הוא מרגיש ניכור

הוא מתאר שיש , חכם ותםמעשה מ על ,רב עדין שטיינזלץ הל שמאמריש 

 .בית האב של האמונההשכל ו בית האב של ,י שתי דרכים להגיע לאמת"מלע

נחמן מאוד התנגד '  לכן ר. שבית האב של השכל נכשל לגמריירהוא מסב

ה שנשאר זה הבית של היהודי מו. הוא ממש דיבר נגד,  מורה נבוכיםללימוד

ואז הוא צריך  , יש לו ניכור,מגיע למין ריק,  של השכלמי שהולך בדרך .הפשוט

, י העולם האמוני הרגשבא ואז .בשביל לסלק את הניכור, להוכיח את הדברים

  . אמונה פשוטה,יושהוא מין מרחב פנ

כי גם הרב אומר שלא יתעסק בדייקנות פילוסופית , זה קצת דומהה התיאור

  !?למה בכלל הגעת למצב שיש חלל פנוי, שואל  אבל הרב,יתרה
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