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        שיחה שישית    ||||    ים חייםים חייםים חייםים חייםההההלולולולו----אאאא

        

השם יתברך שהוא השם יתברך שהוא השם יתברך שהוא השם יתברך שהוא . . . . ועזועזועזועז    ייםייםייםייםחחחחֿֿֿֿלֿאלֿאלֿאלֿאממממֿֿֿֿוחסר לֿֿבוחסר לֿֿבוחסר לֿֿבוחסר לֿֿב, , , ,  לאדם בהיותו כולו שכלי לאדם בהיותו כולו שכלי לאדם בהיותו כולו שכלי לאדם בהיותו כולו שכליומה בצע לוומה בצע לוומה בצע לוומה בצע לו""""

א בשביל כל כוחותיו א בשביל כל כוחותיו א בשביל כל כוחותיו א בשביל כל כוחותיו """"ככככ, , , , אדם רק בשביל שכלו לבדואדם רק בשביל שכלו לבדואדם רק בשביל שכלו לבדואדם רק בשביל שכלו לבדוהההה     לא יצר את לא יצר את לא יצר את לא יצר את,,,,אדון כל המעשיםאדון כל המעשיםאדון כל המעשיםאדון כל המעשים

כוחות כוחות כוחות כוחות הההה    שגםשגםשגםשגם, , , ,  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    הנפשייםהנפשייםהנפשייםהנפשיים

קרבת אלהים ושפך שיחם קרבת אלהים ושפך שיחם קרבת אלהים ושפך שיחם קרבת אלהים ושפך שיחם בבבב     יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים----עיקר חיות לבבו של אדם עיקר חיות לבבו של אדם עיקר חיות לבבו של אדם עיקר חיות לבבו של אדם  שהם  שהם  שהם  שהם ----    הרגשייםהרגשייםהרגשייםהרגשיים

ואז כשינצל ואז כשינצל ואז כשינצל ואז כשינצל . . . .  ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה,,,,משושםמשושםמשושםמשושםוווו     תענוגם תענוגם תענוגם תענוגם,,,,את בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהם, , , , לפניולפניולפניולפניו

ת ת ת ת אאאא    שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב להביאשבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב להביאשבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב להביאשבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב להביא, , , , פילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירההההה    מהדייקנותמהדייקנותמהדייקנותמהדייקנות

 שאצלו  שאצלו  שאצלו  שאצלו ,,,,רעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחווווו    מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיומערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיומערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיומערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיו

            1111""""....רך השכל המופשטרך השכל המופשטרך השכל המופשטרך השכל המופשטעעעע     דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי,,,,הוא דבר גדולהוא דבר גדולהוא דבר גדולהוא דבר גדול

        

            קיוםקיוםקיוםקיום

הפילוסופיה באה ליצור  .צל מהדייקנות הפילוסופיתשהאדם ני כךעל דברנו 

עגן את  לובעצם, ינסצנדנטטרמה שנקרא , המציאות שמחוץ לאדםגשר אל 

 של קריזה הנושא העי. ומיתקי, נפשית, דם בצורה מדעיתהחיים של הא

בין האדם לבין , ים בין האדם לבין המציאות היחסםמה ,החשיבה האנושית

  . לבין המרחבים שהוא חלק מהם, קיוםה

אלא גם , ביותרמסקרנת הולא רק , שישביותר מסקרנת ה הינה זו שאלה

 אחד א הפילוסופיה הי לכן.הכי מהותית לתהליכים של האדם,  נצרכתהכי

י שא, הרב רואה בה דבר מרכזי ומהותי, הכלים החשובים ביותר של האדם

 יורדת,  שתרבות שאין לה שאיפות לחיפוש2 הוא כותב. לוותר עליואפשר

  .למקומות מאוד נמוכים

. הוא נשאר במקומות הנמוכים, תרומם מ לאאבל הוא, גם המדע מחפש

מת  א,בסוגיות של מהות ואיכות,  במקומות גבוהיםהפילוסופיה מחפשת

ל ממה מהשאלות ש, שאלות הרבה יותר מהותיות אלו,  טוב ורע,ושקר

פחות הרבה  ןהות אבל  מרתק אלו שאלות גם.המציאות עשויה

   .ות לקיום של האדם מהותילא ןה ,ותמשמעותי

                                                 
 .כג, פרק תשיעי, ברכות, עין איה 1
  .ישראל ותחיתו יז, אורות 2
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הוא עסוק במה שאדם , ק במעברלא עסושהוא  ,מדע עוד חיסרון בנויש

 ןההשאלות החשובות  אבל – הוא מתאר את זה בצורה מאוד טובה –מכיר 

מה היחש של האדם , אמת המוחלטתמה היחש בין הערכים של האדם אל ה

  .מה הפשר של כל התהליך שאנחנו רואים, לקיום

  

זקוק אדם הו חלקיות המציאות תופעה אמיתית של הרב אומר שיש בתוך

לצאת בשבילו י כלהיא , לפילוסופיהלכן הוא זקוק , ים מוחלטושגיםלמ

אדם חי במקומות הש בגללאבל  .מעצמו ולהיפגש עם מה שמעבר

 – הפסיכולוגיהוהחברה , שנמצאים מדעי המדינה היכן – 3םסובייקטיביי

החיפוש ו, הוא מרגיש זרות וניכור, נוצר נתק מוחלט בתוך האישיות שלו

הפך להיות כל מה שמחוץ לתחושה שלו  .הפילוסופי הופך להיות דבר רחוק

אדם ה ,וד הערך הזה איב בגללו, לכן הפילוסופיה אבדה את ערכה. זר

 הוא מרגיש שאין לו דרך .שתמיד ניסה לצאת ממנו אותו הדברמרגיש את 

 מאוד נמוכות ,נקודות מאוד שפלות ןה, תו הקיומיותהנקוד . משםלצאת

   .ויצריות

כפי שהרב מתאר , "שפיכת הנפש"היא " להציל את המצב"הדרך היחידה 

ש השכלי הוא של מה  החיפו."בולבחיות ",  היא מחיה את השכל.אצלנו

  . ולא של דברים רחוקיםכאןשיש 

  

אחד . הניכורו  התופעה הזו של החלקיות סופרים שמתארים אתיש

ם שמתארים את  כתב ספרי, בסוגיות הקיומיות שמתעסק4הפילוסופים

 הוא . גועל נפשממש, ביטוים קשים מאדבוהוא משתמש , התופעות האלו

את המשמעות הקיומית ,  הניכורשמעות שלעושה את זה כדי לחדד את המ

  .של התופעה

  

        עולם המדמהעולם המדמהעולם המדמהעולם המדמה

 ושפך שיחם  ושפך שיחם  ושפך שיחם  ושפך שיחם אלהיםאלהיםאלהיםאלהיםקרבת קרבת קרבת קרבת בבבב    יהיו מוצאיםיהיו מוצאיםיהיו מוצאיםיהיו מוצאים... ... ... ... כוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםהההה    שגםשגםשגםשגם""""הרב אומר פה 

השפה של " " " "  ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה ומעוז צורם בעת צרה,,,,משושםמשושםמשושםמשושםוווו    ענוגםענוגםענוגםענוגם ת ת ת ת,,,,את בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהם, , , , לפניולפניולפניולפניו

 היא השפה היותר טובה לתאר את , האומנותהיא, המדרגות האלו

                                                 
 ).מז' מע (.מד' אג, אגרות ראיה 3
  סארטאר 4
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נים של התהליך ולא רק את רת לאדם לחיות את הְפהיא מאפש, המציאות

כב מקרניי ר הנוף מו.מורכב הישממה ,  רק מתאר מה יש המדע.הידע

היא ,  נקבעת רמת הסינוןהאטמוספרה לפי זווית החיתוך שלהם עם ,ששמה

 ויוצר תמונת  זה נקלט במציאות כלךכר אח .משתנה לפי זריחה ושקיעה

המראה כי גם גמד היה יכול לצייר את , דברל' יתמצכי יה' אבל זה רק .נוף

 שלמה רצה דווקא את ,5ר לראות את זה בסוגיא של בת פרעה אפש..הזה

 ולא את ו שם לא את אנשי האקדמיה שהי,של פרעהלא את הבן , בת פרעה

היא מאפשרת לנו להיכנס ו  יותר עשירההשפה של האומנות .הפילוסופים

   . שיש בחיים הטבעייםתלחשוף את המהויות הייחודיו, פנימה

 בלי להיכנס -ומופשטות יותר , הפילוסופיה עסוקה בסוגיות כוללות יותר

 שייכיםמדע ההן ת ואומנוההן ,  לעומתה.לשאלה אם זה נכון או לא נכון

 .המקוםתאר את החומרים ואומנות את מדע מה .דמיוןעולם הל שניהם

יודע את המהות לא י אנעדיין אני יודע את הידיעות המדעיות גם אם  אבל

 התהליכים את מתארתא יה 6.האומנות מתארת את המהות .של הדבר

  .הפנימיים של העולם הזה

כל הדברים האלו מתארים את , אדריכלות, מחול, ציור, פיסול, מוזיקה

השאלה  .עולם הזההבעצם  הואש, המציאות במובן הרגשי והדמיוני שלה

לכן אם נקשיב נוכל  . פהמה המציאות שנוכחת, ים מתארםההיא מה 

כתב ספרים  הואההסיבה שהפילוסוף  וז . באמת היא המציאותמהלשמוע 

 , ערומות מפילוסופיה רצה להראות את התופעות הקיומיותכי הוא, בנושא

בספרים שלו ניתן באמת לראות את  .דיונים כולליםוערומות מהפשטות 

ת התופעות  שמתארים איש גם גרמניים .היא גסה מאוד, הקיומיות

ה כמו גת, משוררים גדולים, הם לא גסים אבל הם רעים, הקיומיות

  .ופאוסט

ההבדל בין ספר  . איפה הדברים הקיומיים נמצאיםרואיםדרך האומנות 

אר את הנקודה  מת,םרי האגדות של האחים גרילסיפו, האגדה של ביאליק

ם ה .תאכזריו היאמה שמתאר את החיים אצלם  .שאנחנו מדברים עליה

                                                 
  .עח, פרק חמישי, שבת, עין איה 5
אם קוראים , מתאר מהם דברים מהותיים) לרבי ברוך קסובר(' עמוד העבודה'הספר  6

הם אלו שמתארים את המציאות פה , אפשר להבין איך הדמיון הרגש ואומנויות, אותו
. ה כי הוא מאוד מאריךאבל קשה לקריא, הוא ספר מאוד מומלץ. פנימית, מבחינה מהותית

  . הרבה ברוחניותאי אפשר להבין להבין את הנקודה הזובלי 
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ואספו את ,  גרמניהמקומות הנידחים ביותר שלב, הלכו מכפר לכפר

יש , כיפה אדומה וסינדרלה הם הסיפורים היותר קלילים .הסיפורים האלו

 הפילוסופים . זה מה שהעם הגרמני סיפק-שמה אגדות אכזריות מאוד 

 של ,הם טענו שהאגדות האלו ,הקיומיים הגרמנים מאוד העריכו את זה

 .וויה הגרמנית יותר מהפילוסופיםההמתארים את , מנייםגרהם יאיכרה

  . מה המהות של החיים הטבעייםבדוק ל אפשרדרכם

 גם האומנות והחיים הטבעיים ,,,,כוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםכוחות הרגשייםהההה    שגםשגםשגםשגם    פה  אומרלכן הרב

  אלו,,,,את בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהםאת בית חייהם, , , ,  ושפך שיחם לפניו ושפך שיחם לפניו ושפך שיחם לפניו ושפך שיחם לפניואלהיםאלהיםאלהיםאלהיםקרבת קרבת קרבת קרבת בבבב     יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים יהיו מוצאים,,,,הישראלים

  .החיים שלהם

  

, יםטיול לעשותול כיו יכול להיות נוודאדם  .ם נמצאם בו אדהמקו הואבית 

השתפכות הנפש .  איפה מונחים החיים.אבל השאלה היא איפה הבית שלו

  ."בית חייהם" היא 

המאורעות ו, קרבת אלוקיםא יה, הכוחות הרגשיים מה שמעניין את

 ואה החיים עצם. ותנו ולחשוף אותנו לנקודה זותפקידם להוביל א

 כמו .לחשוף ולברררק  באים החיצוניים םוהאירועי, ייםמיהפנבאירועים 

, כאןגם  ,יזהרחולה נדלקים לו אורות אדומים איפה צריך להשאדם 

ם שלו בצורה לא י את החילהראות לאדם איפה הוא חי יםבא המאורעות

 זוהי.  רק מה שמתחולל אצלו בפניםואהחיים של האדם העצם  אבל .נכונה

חלון ', ציאות עצמהמפגש עם המאלא , יקטיביתסובי, תפיסה פרטיתלא רק 

 אבל יש לזה השלכות על , נכון שאני חי את זה בצורה אישית.'האורה

  .האמת עצמה

ממילא אין , רגשות הישראלים בית החיים של האם קרבת אלוקים היא

 לא צריך את השפה הספקולטיבית שמאפשרת ואז.  את תחושת הניכורהםל

  .עם מושגים אחרים שהיפג לצאת מעצמו ולאדםל

גם את   יש אצל הרב.בין ביטויים לועזיים ועברית בכוונה מבדיל הרב

ים אבל  מקבילים ביטויהםשני. ערההש יוהביטוי ספקולציה וגם את הביט

 .פגש עם המעבר באופן מלאכותייאדם מנסה להכש ספקולציה היא .שונים

מנסה , נותלהתגונ  משתמש בוהוא אבל, עיקר בשביל השכלהאדם נברא ב

 .הוא לא חי חיים אמיתיים,  למציאותיםלקשר דבר, לאחוז במציאות
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נמצאת רה עההש. רותעבהשבריא עסוק השכל ה, לעומת השימוש המתגונן

   : הלב.היא נמצאת בלב, יא לא נמצאת במוחה, במקום אחר

  . מרכזי בתוך האדם)א

   . של האדםשוניםהמימדים את ה מחבר )ב

  .הי רגש ועשי, רצון,שכל :ארבעה מימדיםבלב יש 

  

        השכלהשכלהשכלהשכל

 ,ה של המחשבהדילההשלב הראשון הוא  ,שלושה שלבים נןשכל ישב

 תחושה מאוד , להביןרךוצה הופעת  עצם החידוש,הנקודה המהותית

החדשה  המחשבה .בנה נקרא הואה, עיקר השכל השלב הזה הוא  .קיומית

 לדבר על כמו שאי אפשר ,הזו לא יכולה להשתמש בשפות הישנות

צריך ליצור שפה כדי להביע  בשלב הבא  לכן. פסיכולוגיה בשפה של מדע

אחרי יצירת רק  .כלים שיוכלו להכיל את המחשבה החדשה, את החידוש

 מהות המבנה בא לקחת את ה. המבנים באים,ישי בתור שלב של,השפה

  תוכלכאן . צריך לבנות את החייםאוה,  כללים וחוקים לויש, הולממש אות

בונה מבנים ,  אותוהיא לוקחת את החידוש ומפתחת, הספקולציהס כנילה

לכן יש למבנים תפקיד  ,צורך לצאת מעצמויש לאדם  .ויוצרת מימדים

   .חשוב

את המימדים , יש צורך להבין את מה שקיים מהותהת  אחימי שלאבל 

 נמצא לאהוא . שה דברים מלאכותייםיעהוא לא  .השונים של המציאות

 מפריעלא לכן גם  , הוא בנחת וברגיעה, עליוקימעשום דבר לא ו במצוקה

לפרק , לא אכפת לו לפרק מבנים. לו לשאול שאלות קשות ונוקבות

. יכול להיות שזה עיקר השמחה שלו, אדרבה. וזה לא מאיים עלי, מימדים

   . ולפרק אותםכמו ילד קטן שאוהב לבנות מגדלים

', להציל אותו מטביעה, 'בלעגן את האדם במעבר עסוק הספקולטיביהשכל 

א בעיקר מה שמגונן בגלל שהמבנה הו,  מכור למבנים שלולכן הוא כל כך

של ערה השל .ו ליצור את הרצף בינו לבין המרחבמה שמאפשר ל, עליו

 עניין ה שיש ל,להיפךש יכול להיות .7לא מפריעים המבנים, שכל הישראליה

  . גם חופשית מאודשהיא, ויתרון נוסף יש לה . מחדשםרק אותום לפכל י
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היא והשלישית ,  הן תנועות אנושיות, של השכלוהשניה הראשונה התנועה

מחשב יכול גם  שישכל מבנ . להעביר אותה למחשב גםאפשר , יבשה,כניתט

, לדמיונות, לרגשותבעצם כל מה ששייך . שכל מנוכר וזרהוא , חקותל

לא נוגע לשכל , למשמעויות, לערכים, למוסר, לעליות, לנפילות, לחוויות

אבל הוא , במפץ הגדולאו ,  הוא טוב בשביל להתעסק בחורים שחורים.הזה

  . לעולמות הפנימיים של האדםיך ששימהעל לא יכול לדבר 

ואז הוא , יהיה שייך לתנועה הראשונה של השכל, השכל שהרב מדבר עליו

 את רוב המימדים של –ין ראש פירמידה  כמ–יכול להכניס בתוכו 

וגם , גם רצון גם רגשות, יש בו גם שכל. למרות שהוא שכל, האישיות

  . הוא אישיות שמכנסת בתוכה הרבה מימדים עדינים, עשייה

עולם רגשי יש ,  העולם הרגשיאהו, הרווח הראשון שנובע מהשכל הזה

, המבנה של השכל , מתוך זה יש דבר נוסף. בית החיים של האנושיותהואו

הוא לא ,  בגלל שהוא חי במרחב. אל המעבריםיצירת גשרעסוק ב לא שכלה

   .צריך ליצור יחס למרחב

להשתחרר מעולמות הפנימיים האדם צריך , בתור שלב שלישי, ואחר כך

וכל צריך לחפש שכל כזה שגם מחשב יהוא  .יתייםישהם עדיין בע, ושל

  . של האדםהפנימיכ קשר לעולם "שלא יהיה לו כ, להבין

  

        אצילותאצילותאצילותאצילות

תפילה שבאה  . יש שם שלוש תפילות,8קובץפסקה ב הושא שלנו זהנו

בתפילה הזו ,  לקטול את הנחשת נקראהיא, להחיות את השעה בחיי עולם

 ."יבהינן ליה ברתא דמלכא"', בת'התהליך הזה נקרא שם . 'זנב'הרגש הוא 

 ',אחות'היא נקראת .  של מי שמשתעשע עם הנחש היאהתפילה שניי

ורא לאימו  מי שק שלת היאי תפילה שליש."לחכמה אחותי אתמר יא"

של המקור היא , כאןיותר דומה למה שכתוב  השלישיתתפילה ה. שתנחמנו

דברים  מבין ולומד ויושבלא אני בתפילה הזו  .שלה לא התוצרו, החכמה

גם תפילה  יש –יות שלי וגורם לי מהפכות פנימיות וזה חודר לתוך האיש

תפילה זו  כאןאבל  .םואולי היא אפילו יותר חשובה מבחינת האד, כזו

  .שהיא החיים עצמם

                                                 
 .קצט, קובץ ו 8
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 רב ,יש עוד גדולי תורה כאלו, יה צריך להתפללי שהוא לא ה"כתוב על רשב

 אבל ."תורתו אומנותו", החיות את השעה לכים לא צריהם . לדוגמאודהיה

התפילה  על !? לא התפלללמה להגיד שהוא, בתפילה מהמדרגה השלישית

המפתח ,  החיים עצמםאלו ."יום כולו כל ה אדםיתפללשלואי ו"נאמר  הזו

 בלי זה אדם לא, זה החלון שפותח לאדם את האור, 'חלון האורה', לחיים

  .חי

צומחת פה ,  נמצאים בתוך האורה האלוקיתעולמות הקיומיים שליאם ה

   .רוויח מזהמות שלימה וגם השכל יאיש

  

שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב שבאה לאדם רק מפני הרצון הנכזב , , , , פילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירהפילוסופית היתירההההה    ינצל מהדייקנותינצל מהדייקנותינצל מהדייקנותינצל מהדייקנותואז כשואז כשואז כשואז כש

, , , , רעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחווווו    ת מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיות מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיות מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיות מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת מנטיותיואאאא    להביאלהביאלהביאלהביא

למה שאדם . . . . רך השכל המופשטרך השכל המופשטרך השכל המופשטרך השכל המופשטעעעע     דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי,,,,שאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדול

האדם  ?עסק רק במימד אחד של האישיות שלולהת, יעשה שטות כזו

  לוהתלא הי. בשירה, היה מאוד עשיר בעולמות הרגשיים, לדוגמא, האלילי

כורח , 9 התחילה כשבא העולם הדתי והפילוסופיהיא. הבעיה הזואת 

    . בפרטיות ובחלקיותרל להישאו יכ היההאדם לא, המציאות דחף אותם לזה

  

 הוא אומר ,10לדוגמא בחטא של קורח, יש מקומות שגם הרב מדבר ככה

 קורח אומר .פגש עם הגודל האלוקיישרק מימדים מסוימים יכולים לה

 רק כוהנים בכל זאתאבל ,  נכוןזה, עונה לוומשה , לו קדושו כי"עמש

ולא כל אחד , ק" לקוהכנסייכול להורק כהן גדול , ק"לבהמכנס י להיםיכול

הריחוק של בין  ההבדל . רק מי שלמד וקידש את עצמו,ח"ות תייכול לה

 :ולם הרגשיעב . בשתי הנקודות שהזכרנויהיהיחוק של הפילוסופיה משה לר

האם הוא עסוק  :אופי של השכלב? יםמה הם העולמות הקיומי? מי הוא

  .או שהוא עסוק בחיות לבבו, בדייקנות פילוסופית

אם הוא הל  ההבד.לאריסטוקרטהבדל בין אציל כמו הההבדל ביניהם הוא 

 .ות זרהוא יוצר , לבד בא לנהל את החייםמוחאם ה .זה במוח או בלב

 . האישיותבא בשביל להחליף את,  להיות זרנתמל  הוא עספקולטיביתהליך 

המוח שכמו  . עליהתא שולטי לחברה שהת לא מנוכרותהאציל, בניגוד לזה

                                                 
 שניהם באו לענות על הצורך במושגים מוחלטים כלליים,   הם התחילו ביחד 9

 .ישראל ותחיתו טו, אורות 10
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ם י האינטימיםירבד ההם , שלוהמהותוהם השפיץ ,  לא זרים לאדםבוהל

, אריסטוקרטיםהם לא  ,היסודות האלו הם שלו, המיוחדים של האישיות

 כל יםלולכהחלקים האינטימיים והעדינים   בתוך,נוסף דבר .יםיהם אציל

לא צומח  הוא זר והואלא רק ש,  בעוד שהשכל הזר.של האישיות מימדיםה

  .הוא גם תמיד יהיה שייך רק לפן מסוים של האישיות, באישיות

  בויש,  הוא תמצית עדינה של האדם,יםיהלב לא מנוכר לעולמות הפנימ

השכל והרצון הם דבר אחד .  רצון ועשייה, רגש,שכל :ארבעת המימדיםאת 

היא חלק  ,בת להיות מלווה לשכל היא חיי,אחר כךהעשיה באה , 11מוחלט

, היא יכולה לפעמים לבוא קצת באופן מלאכותי כדי לתקן [,ומהותי של

  שכלהוא מבנה כזה . בא הרגשאחר כך ,]אבל עיקרה הוא רק מלווה לשכל

 אדם שמתפרק ומחפש כלי חיצוני שיוכל איתו להגיע לאיזה אין כאן .אצילי

  . חלק ממנות היאשהמהו אלא אדם ,מקום

  

ת מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת ת מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת ת מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת ת מערכת כל ההנהגה האלהית רק בפרטיות של אחת אאאא    להביאלהביאלהביאלהביאהרצון הנכזב הרצון הנכזב הרצון הנכזב הרצון הנכזב """"

רך השכל רך השכל רך השכל רך השכל עעעע     דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי דהיינו משפט ההגיון לפי,,,,שאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדולשאצלו הוא דבר גדול    ,,,,רעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחורעיוני רוחווווו    מנטיותיומנטיותיומנטיותיומנטיותיו

הכלים שאיתם השכל רק  לא ,הם השכל עצמו, כהונה ואצילות    """"המופשטהמופשטהמופשטהמופשט

 . 'אחת מנטיותיו 'לא רקו,  עם כל המימדים של האדםים משולבםה. עובד

 ,לא העידית של האישיות –  הוא כלי של השכל המופשטןההיגיו, לעומתם

השכל שיוצר גם , טלסקופ כמו שיש לאדם . אחד הכלים של האדםרק אלא

 לא מתביישת ספקולציהה[ . אמצעיהואימת מבחינה מסו, את הטלסקופ

 וגם הרב, יעצהפילוסופים הגדולים לעגו לבלתי אמ, יעלהגיד שהיא אמצ

  .]לועג לבלתי אמצעי

היא ממש ,  הפילוסופית זרה לתהליכים הפנימיים של האדםספקולציהה

התהליכים ומת על .פ השכל הזה"גם מחשב יכול לעבוד ע לכן, מנוכרת

כך ,  כמו שרק אדם בוכה וצוחק.הפנימיים של השכל שהם אנושיים לגמרי

, רבה חיות יש תקשורת לה.'מדבר'רק אדם נקרא , רק אדם יכול לחשוב

 הואדיבור , תקשורת היא העברת מידע, תקשרת ודיבור זה לא אותו דבר

  . סוג של הבנה
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         חיים חיים חיים חייםאלהיםאלהיםאלהיםאלהים

א בחוק הצר של השקפת האדם א בחוק הצר של השקפת האדם א בחוק הצר של השקפת האדם א בחוק הצר של השקפת האדם """"תעסקת כתעסקת כתעסקת כתעסקת כממממ     אינה אינה אינה אינה,,,,אבל עצת עליון שכוללת הכלאבל עצת עליון שכוללת הכלאבל עצת עליון שכוללת הכלאבל עצת עליון שכוללת הכל

  הוא'ים חייםהאל' ............ חיים ומלך עולם חיים ומלך עולם חיים ומלך עולם חיים ומלך עולםאלהיםאלהיםאלהיםאלהיםתברך הוא תברך הוא תברך הוא תברך הוא יייי     כי הוא כי הוא כי הוא כי הוא,,,,הפילוסופיתהפילוסופיתהפילוסופיתהפילוסופית

 ההופעה  זוהי,ה מתגלה לשכל"השם שבו הקב, ה"ל הקבאחד משמותיו ש

  .האלוקית שפונה לתבונה האנושית

  

. של הפילוסופיה' שכל הפועל'ל קצת דומה ,שכל שאנחנו מדברים עליוה

 הוא אצל הרב השכל הפועל ,12אצל הפילוסופים הוא מלאכותי וריק

קרונות  על חיים ולא על עכיון שהוא חי הוא מדבר, הוא חי, אלוקים חיים

  .מופשטים

הוא מתאר סריס אחד ששתי נשים צוחקות בו , שייקספירשל יש מחזה 

 להם והוא עונה, יכול להבין מה זה אהבהשהוא לא הם אומרות  ,עליו

מסוגל כי הוא ,  ואפילו יותר טוב מהם,שהוא כן יכול להבין מה זה אהבה

 ]פשטהה ,עידון [לימציה האהבה שהוא מתאר היא סוב.לזכך את התופעה

אני מרוויח שאני מסלק את המימדים בהפשטה כזו  .של אהבות אנושיות

  .נקרא אהבה מה שנשארלא יודע אם אני  , בסוףאבל .בתוכי השונים שיש

אצל כל רשע  כי , רשעאיננו שההיפך של צדיק ,פעם שמעתי מהרב בזנסון

כמו שההיפך של תפוח . צדיק מזויף  זההיפך של צדיק ה.יש טיפה צדקות

וח אדמה  תפההיפך של תפוח אדמה הוא,  בננה לא תפוז ולאהוא, אדמה

ל  שיאהשירה , בשירה גם ככה.  רק הקליפהה ונשארבפנים הכל חלול, רקוב

, ככל שאתה יותר מסלק מרכיבים,  מרכיבים המוןהיש ב, ק"ם בביהמיהלווי

 ההיפך של המנגינה של מנגינה ריקה היא.  ריקהאתה מקבל מנגינה

  .ק"ביהמ

  חלולשכל אבל הוא ,להוא שכ . באותו אופןפועלהשכל אפשר לתאר את ה

הוא הופעה , השכל שמדבר איתנו. ציאו לו את כל המרכיבים הפנימייםשהו

 אפשר לדמות את .'אלוקים חיים 'מרכיבים של המציאותמלאה ב ,אלוקית

המופשט לא היה להם את הניכור בין לכן  ,הם היו חיים,  לאלים היונייםזה

ים קרא נ הםןלכ .בניגוד לפילוסופיה שהיא מעבר לחיים. למימד האנושי

                                                 
אריסטו זה לא נמצא אצל מנו ומאבל חוץ מ, יםם הכניס לו נפשות ושכל"הרמב 12

  צריך להבין למה אצל אריסטו זה ככה, הפילוסופים
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השכל  אבל .13כיוון שהם בבואה של אלוקים ,'אחריםאלוהים ', אלוהים

יל הוא מכ, ים הוא חיאלוקים חי . הוא זיוף גמור,קליפהרק הפועל הוא 

  .בתוכו את כל המימדים של החיים

, םאובייקט דומלא ב . מדבר בחייםהוא?  מדברה"הקבאיך  ,בכלל

, כך ר היה להסביר אפש.מסתכל ומסביר אותווובב מסתהסובייקט רק ש

, יםיהוא מדבר בח, ה מדבר בסובייקט"הקב .נכוןלא הסבר  זה אבל

  . הוא רק כלים שלו–  שלו הדומם במובן–והאובייקט 

ש י[ .ת שמתגלה בחיים תבוניים הופעה אלוקי,תאו המציאלוקים חיים הוא

חכמה  ' מקביל ביטוי יש.]זה חיים תבוניים כאן, א תבונייםגם חיים ל

בפני דבר הופעה כהחכמה העליונה היא . ה" היא חכמה של הקב'עליונה

כמו במאמר דעת  .נוי מתייחס אלעצמו ואלוקים חיים מתגלה באיך שהדבר

 אל הנושא יםש המתיחותארימצד  וו של החזיוןמצד עצמ" ,14אלוקים

  ."העסקן

  

 יש .... יחד עם החיים השכליים יחד עם החיים השכליים יחד עם החיים השכליים יחד עם החיים השכליים,,,,יים גשמיים וחיים הרגשייםיים גשמיים וחיים הרגשייםיים גשמיים וחיים הרגשייםיים גשמיים וחיים הרגשייםחחחח    ,,,,לכל בריותיולכל בריותיולכל בריותיולכל בריותיוונותן חיים ונותן חיים ונותן חיים ונותן חיים 

 השכל לא .יסוד הרגשיה לא רק ,גם היסוד השכלי חי .שלוש מדרגותכאן 

 וגם ,את הרגשות כמו המדעהוא לא בא להסביר , משרת של העולם הרגשי

         .הוא חיים בפני עצמם, לא בא להציל את העולם המדעי מלקרוס

        

ל חשבונות ל חשבונות ל חשבונות ל חשבונות שששש     שאינו צריך לההצעות ארוכות שאינו צריך לההצעות ארוכות שאינו צריך לההצעות ארוכות שאינו צריך לההצעות ארוכות,,,,י הרגש הטבעי הקצר והישרי הרגש הטבעי הקצר והישרי הרגש הטבעי הקצר והישרי הרגש הטבעי הקצר והישרפפפפלללל    כ רקכ רקכ רקכ רק""""עעעע

ך ומעיין ך ומעיין ך ומעיין ך ומעיין וכל המאריוכל המאריוכל המאריוכל המארי, , , , שר נועדה לזאתשר נועדה לזאתשר נועדה לזאתשר נועדה לזאתאאאא    א התפילה ותתן פריהא התפילה ותתן פריהא התפילה ותתן פריהא התפילה ותתן פריהוווו תב תב תב תב,,,,בתם לב ונפשבתם לב ונפשבתם לב ונפשבתם לב ונפש, , , , רביםרביםרביםרבים

 ,,,,האדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כלהאדם צריך לדעת כי ההנהגה הריבונית לא תחסר כל, , , , ל דברל דברל דברל דברשששש    כללוכללוכללוכללו. . . . בא לידי כאב לבבא לידי כאב לבבא לידי כאב לבבא לידי כאב לב

 שהכל צפוי לפניו  שהכל צפוי לפניו  שהכל צפוי לפניו  שהכל צפוי לפניו ----,,,,מעשיםמעשיםמעשיםמעשיםהההה    ון כלון כלון כלון כלצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדצריך שישכיל כי אין צריך ליחש שינוי רצון לאדוווו

 עבודתו  עבודתו  עבודתו  עבודתו ,,,,א צריך להשכיל שכל השלמת האדםא צריך להשכיל שכל השלמת האדםא צריך להשכיל שכל השלמת האדםא צריך להשכיל שכל השלמת האדם""""ככככ    ,,,,י פעולת התפלהי פעולת התפלהי פעולת התפלהי פעולת התפלה"""" ע ע ע ע----מראש מקדםמראש מקדםמראש מקדםמראש מקדם

ההופעה  ,האמת מתגלה בכל מקום    ,,,,המה לפי ערכו ותכונתוהמה לפי ערכו ותכונתוהמה לפי ערכו ותכונתוהמה לפי ערכו ותכונתו, , , , ישרותישרותישרותישרותהההה    ודיעותיוודיעותיוודיעותיוודיעותיו

 ,קורים מאורעות,  לא יוצא לפועל בצורה נכונהואם משהו, האלוקית מלאה

 אדםהש לפי היכן .ן האלוקיה לא שינוי ברצו ז,לכן כשאדם חוטא הוא נענש

המקום בו  התוצאה של  זו,"לפי ערכו", המציאות פועלת איתוכך  ,נמצא

                                                 
 .ם חיים הוא לא אנושיאלוקי ,כיוון שהם אנושיים' אחרים'הם  13
 .קלא' עקבי הצאן עמ 14
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בגלל , להרהר למה הוא נמצא במקום כזה ,עוררהתיכול להאדם  .הוא נמצא

  .שהעולם הפנימי שלו לא בנוי כמו שצריך

  

 לפי צד  לפי צד  לפי צד  לפי צד ,,,,ניותניותניותניותמשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמומשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמומשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמומשתמש בתפילה ובכל הדיעות האמווווו    וכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חייםוכל המהלך באורח חיים

עושה עושה עושה עושה וווו    הוא מצליחהוא מצליחהוא מצליחהוא מצליח, , , , בהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםבהם למעמדו של אדם במדותיו וכשרונו המרומםשששש    ההשלמהההשלמהההשלמהההשלמה

אלא זה הבריאה , שלורצון  זה לא שינוי שחל ב....אותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרםאותם על זה הצד שכוננם יוצרם

ואם היא לא חיה בגובה הזה ,  צריכה לחיות בגובה הזההבריאה. בשלמותה

אות כשאנחנו עומדים אנחנו חיים את המצי. היא מתפרקת או שהיא נבנת

  .לפניו

 בתור ענינים שצריכים הם  בתור ענינים שצריכים הם  בתור ענינים שצריכים הם  בתור ענינים שצריכים הם ,,,,פי הערך שראוי להכירםפי הערך שראוי להכירםפי הערך שראוי להכירםפי הערך שראוי להכירםככככ    אבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לאאבל המשתמש בהם לא

כבד של הטבע כבד של הטבע כבד של הטבע כבד של הטבע הההה    א בתור חוקים יבשים איתנים כחקיא בתור חוקים יבשים איתנים כחקיא בתור חוקים יבשים איתנים כחקיא בתור חוקים יבשים איתנים כחקי""""ככככ, , , , ליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתליו הפעולה המוסריתעעעע    לפעוללפעוללפעוללפעול

 ,המציאות כאובייקטאם אדם מבין את  ה....הוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתםהוא מוציא אותם מתכונתם, , , , בבבב""""וכיווכיווכיווכיו

ה שהאובייקט הזה "צריך להתפלל לקבלא מסתדר לו אז הוא וכשמשהו 

הוא  היכן ההשלכות של  או שהוא מבין שכל המאורעות שלו הם,יסתדר לו

 דברים יפעלו ה"ואם הוא יתפלל לקב, הוא חיהיכן היא ואז כל הנקודה , חי

    .אחרת

  

  

 


