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  שיחה שמינית    ||||    יצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראלית

  

        חזרהחזרהחזרהחזרה

 גשר שצריך שהו בעצם איזהיא.  משהו של לכתחילהאיננה, התרבות האנושית

 ואת הריק הזה  נמצא בריקאדםה.  בונמצאאדם הריק שתוך ה בליצור

ול בתוך איזה שהוא חדר עא כמו אדם שנהמשל לזה הו. תקןהפילוסופיה באה ל

המשל הזה מופיע אצל . בין מה קורה בחוץ מנסה להואמערה וה ואיזאו 

אבל גם  ,הפילוסופיה תחילת המסע של היא בעצםשתחושה ומבטא  ,אפלטון

הנושא המרכזי הוא , אצל גדולי הפילוסופים של התקופה האחרונה גם .סופו

   .את האחראם אפשר להכיר ה ,שיתמה המשמעות של החשיבה האנו

האם אפשר להכיר את  :שתי שאלות ,םשוני נושאים שני ניתן אולי לומר שאלו

את המציאות אפשר שנאמר  גם אם ?אם אני יכול להכיר את הזולתהו? האמת

 דמות אחר הוא ה.להכיר את האחרעדיין הרבה יותר מסובך , להכיר

כדי להכיר אותו . ת העולם בצורה שונה ממה שאני חיסובייקטיבית שחיה א

   . זה דבר לא פשוט, של האדםםסובייקטיבייר לתהליכי חשיבה וחדצריך ל

, מנקודה שהיא כישלון של התרבות האנושיתהשאלה הזו מתחילה , בכל מקרה

  .ולא מעלה שלה

  

        יצירה ישראליתיצירה ישראליתיצירה ישראליתיצירה ישראלית

לא בארץ לא בארץ לא בארץ לא בארץ אאאאאי אפשר לישראל אי אפשר לישראל אי אפשר לישראל אי אפשר לישראל , , , , במחשבה ובתקף החיים והמפעלבמחשבה ובתקף החיים והמפעלבמחשבה ובתקף החיים והמפעלבמחשבה ובתקף החיים והמפעל, , , , צירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתיייי

רץ ישראל רץ ישראל רץ ישראל רץ ישראל כל הנעשה מישראל באכל הנעשה מישראל באכל הנעשה מישראל באכל הנעשה מישראל בא ,]לא בניגוד, הכוונה במקביל[ ,,,,לעומת זהלעומת זהלעומת זהלעומת זה ....ישראלישראלישראלישראל

לא נכנס  1 ............כללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראלכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראלכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראלכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראלההההמתבטלת הצורה מתבטלת הצורה מתבטלת הצורה מתבטלת הצורה 

לא רק שיש פה יצירה עצמית הרב אומר ש. קשר לארץ ישראלהמה שאלה ל

זה הפשט . נעלמת, תהאוניברסאלי ,כל הצורה האנושיתגם שאלא , ישראלית

  . היא כאילו נעלמת, מתבטלת

  

במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של : ו בעוד מקוםאפשר לראות את הנקודה הז

תכלית האחרונה אינה התגדרות התיחדות הלאומיות תכלית האחרונה אינה התגדרות התיחדות הלאומיות תכלית האחרונה אינה התגדרות התיחדות הלאומיות תכלית האחרונה אינה התגדרות התיחדות הלאומיות הההה    אמנםאמנםאמנםאמנם. . . . לאומיות ישראל מצד עצמםלאומיות ישראל מצד עצמםלאומיות ישראל מצד עצמםלאומיות ישראל מצד עצמם

פ שזה פ שזה פ שזה פ שזה """"ואעואעואעואע', ', ', ', ל באי עולם למשפחה אחת לקרא כולם בשם דל באי עולם למשפחה אחת לקרא כולם בשם דל באי עולם למשפחה אחת לקרא כולם בשם דל באי עולם למשפחה אחת לקרא כולם בשם דככככ    א השאיפה לאחדא השאיפה לאחדא השאיפה לאחדא השאיפה לאחד""""בלבדה כבלבדה כבלבדה כבלבדה כ

. . . . הכלל הגדולהכלל הגדולהכלל הגדולהכלל הגדולכ על כ על כ על כ על """"א פעולתו גא פעולתו גא פעולתו גא פעולתו ג""""מ אין הכונה כולה רק המרכז כמ אין הכונה כולה רק המרכז כמ אין הכונה כולה רק המרכז כמ אין הכונה כולה רק המרכז כ""""יוחד מיוחד מיוחד מיוחד מממממ    כ מרכזכ מרכזכ מרכזכ מרכז""""צריך גצריך גצריך גצריך ג
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כ כעין הריסה כ כעין הריסה כ כעין הריסה כ כעין הריסה """"ין הלאומיות אל הכללות צריכה להיות גין הלאומיות אל הכללות צריכה להיות גין הלאומיות אל הכללות צריכה להיות גין הלאומיות אל הכללות צריכה להיות גייייעולם לעבור מענעולם לעבור מענעולם לעבור מענעולם לעבור מענהההה    וכשצריךוכשצריךוכשצריךוכשצריך

רטית רטית רטית רטית פפפפ    שיש עמה המגרעות של אהבהשיש עמה המגרעות של אהבהשיש עמה המגרעות של אהבהשיש עמה המגרעות של אהבה, , , , דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמתדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמתדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמתדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמתהההה    אלאלאלאל

    2222....ן דודן דודן דודן דודבבבב    משיחמשיחמשיחמשיח' ' ' ' ומלכות אמתית וקימת תהיומלכות אמתית וקימת תהיומלכות אמתית וקימת תהיומלכות אמתית וקימת תהי, , , , על כן עתיד משיח בן יוסף ליהרגעל כן עתיד משיח בן יוסף ליהרגעל כן עתיד משיח בן יוסף ליהרגעל כן עתיד משיח בן יוסף ליהרג. . . . יתרהיתרהיתרהיתרה

ומשיח בן דוד הוא היסוד ,  היסוד הפרטי שלנווא הף שמשיח בן יוסכאןרואים 

על היסוד עדיף לי א ממהלך הפיסקה שהיסוד האוניברסכאן ברור .האוניברסלי

   .והמטרה היא להגיע אל האנושיות כולה,  היסוד הפרטי הוא הכנה.הפרטי

 הרי המטרה היא להאיר ,""""יצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראלית"""" צריךלמה , לאור הדברים האלו

משיח בן דוד לא אמור להשפיע לעולם בחשיבה , זה לא סותר שלאא? לאנושות

 יכול להיות .'ישראליתעצמית 'הוא אמור להשפיע לעולם בחשיבה , אנושית

כמו שלשלמה היה , יה לו מה להגיד עליש, תישהוא ידון על החשיבה האנוש

 וודאי .3"'יושב על כיסא ה"מלך ש הואאפילו ש , בת פרעה להתחתן עםחשוב

אבל הצורה שבה מלכי בית דוד משפיעים , ת דוד יש עניין באנושותיכי בלשלמ

 משיח בן יוסף . אלא בחשיבה עצמית ישראלית, בחשיבה אנושיתאיננה לעולם

 ומשיח בן דוד לוקח את המעמד , את המעמד הישראלי-הפרטי את היסוד בונה

בצד שיוצא  .םהאוניברסאליי היסודות במישור שלהישראלי ומתמודד איתו 

 יש מדרגה שהיא בעצם מדרגה אנושית, הישראלי יש שתי מדרגותהלאומי ֿ

 לש הינבב קוסע ףסוי ןב חישמ .ישראלית ֿישראלית ויש מדרגה אלוקיתֿ

  .וד עסוק באיך האומה הזו משפיעה לעולםדח בן יומש המואה

 לתרבות  יותר קרוביש משהומשיח בן יוסף בדווקא , נקודה חשובהעוד 

 . ישראלייאינדיווידואלהוא בונה משהו שבגלל דווקא  .ת ממשיח בן דודיהאנוש

כן  ל.את החילוקיםלתאר , לבינינוכי הוא עסוק בלהבחין בין אומות העולם 

עם  של נושיים היו עסוקים ביסודות הא, או מלכי בנימין ואפרים,משיח בן יוסף

בצורה  אבל ,ותיבמובן הכי פשוט שיכול לה, 'כל העמיםכם  ַע' .ישראל

   . אלוקית-ישראלית

  

 תמיד הרב צבי יהודה. להבין את זה כדאי להכיר את חובת הלבבותעל מנת 

 המורה נבוכים של איננויהודה הלוי '  של רכוזריל הפוך שספרה ש, אומרהיה

ם מדברים על כלל "יהודה הלוי וגם הרמב' גם ר .אלא חובת הלבבות, ם"הרמב

 .בהבדלים והדגשיםניהם הם רק י בחילוקיםה .ונבואה ישראל שקיבל תורה

 נוגעת , שהיא ממש משיקה,פשט של התורהה וא חובת הלבבות המת זאתולע

                                                 
 .סעיף ו, פרק ו, אורות ישראל, אורות 2
 .כג, כטפרק  ,אהימים דברי  3



 3

ממש לחשוב בצורה  חובת הלבבות הוא . את השכל האנושי,ואפילו מכילה

 זה החילוק בין מלכי בנימין .איך התורה רואה את הצורה האנושית ,אנושית

שניהם רצו , שניהם היו מלכים,  באותו דברעסקו הם .ואפרים למלכי בית דוד

, שניהם רצו כלכלה, ם רצו יחסים בין לאומייםהשני, שניהם רצו צבא, מדינה

 ומלכי בית דוד ,ו בצורה אנושיתאבל מלכי בית יוסף חשב. חברה ומדיניות

, עסוקים כמו הכוזרי לכן מלכי בית דוד היו יותר . יותר בצורה אלוקיתחשבו

ההתעסקות של מלכי ש לא .ומלכי בית יוסף יותר עסוקים כמו חובת הלבבות

 דווקא . היסודות האנושייםשמחוברת עםתורה  וז .תורה איננה בית יוסף

 לגדור את ההבדלה היא בעיקר .ה לבין אחרים בינלהבדיל יותר שיטה הזו קלל

, הם כל כך דומים הרי . שונהבלבושאו , משניםועצמה בגדרים שמבדילים 

 . להראות שזה לא אותו דבר,אז היא צריכה לעשות הבחנות, כמעט אותו דבר

ממילא הם פחות נמצאים , אלוקית בצורה יותר, מלכי דוד חושבים אחרת

  . גשיםבעימות וההבדלים פחות מוד

יצירה עצמית '. ''''יצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראליתיצירה עצמית ישראלית''''    ביטויב רוצה להגיד גם רבזה מה שה

יש לה גישה יותר , להיפך, תאליוסהאוניבר בהכרח סותרת את אינה 'ישראלית

היא לא צריכה להבדיל את , בגלל שאין לה אפולוגטיקה?  למה.קלה לאנושיות

היא חובקת את , מוקה היא הרבה יותר גדולה וע.היא לא צריכה לריב, עצמה

  .בהארה הרבה יותר גבוהה, מכילה אותה, מאירה אותה, החשיבה האנושית

  

במחשבה ובתקף במחשבה ובתקף במחשבה ובתקף במחשבה ובתקף , , , , צירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתצירה עצמית ישראליתיייי, עכשיו נחזור לפיסקא שהתחלנו איתה

כל הנעשה מישראל כל הנעשה מישראל כל הנעשה מישראל כל הנעשה מישראל , , , , לעומת זהלעומת זהלעומת זהלעומת זה. . . . לא בארץ ישראללא בארץ ישראללא בארץ ישראללא בארץ ישראלאאאאאי אפשר לישראל אי אפשר לישראל אי אפשר לישראל אי אפשר לישראל , , , , החיים והמפעלהחיים והמפעלהחיים והמפעלהחיים והמפעל

 אין הכוונה .ת נעלמהצורה הכללית שבו .כללית שבוכללית שבוכללית שבוכללית שבוההההבארץ ישראל מתבטלת הצורה בארץ ישראל מתבטלת הצורה בארץ ישראל מתבטלת הצורה בארץ ישראל מתבטלת הצורה 

מדובר על  כאן . משיח בן יוסףזה - להיות נבדל מהאנושיות עומד עם ישראלש

  .  בארץ ישראלזה דווקאו, משיח בן דוד

  

עולם  הלע עם ישראל שההשפעה של ,אומר במפורשהרב בו  4יש עוד מקום

 אז הוא יכול להשפיע על  דווקא. גדול וחזק בעצמיותום ישראלהיא כשע

ם  כשע.ות מעין אלטרנטיבה לאנושיותוכי אז הוא יכול לה?  למה.האנושיות

 אז .נושיותארבה מהאז בעצם הוא לא שונה ה,  לא בתפארתו ובשיאוישראל

 הוא לכן מה שהוא אומר פה .ות וההשפעותהבעי ,הסיבוכיםכל  מתחילים

להאיר , וקי יכול להכיל את האנושי האל. של עם ישראלאלוקידווקא היסוד ה

                                                 
 . פרק שני מ, שבת,איהעין  4
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כל בגלל של,  לרומם אנושי אחראנושי לא יכולאילו ו, ו ולרוממם אותואות

  . שונה יש אופיאחד

  

  ישראל ואומות העולם

, אנושי נעלםקביל לזה הצד המוב,  בארץ'תיצירה עצמית ישראלי'נוצרה  ,אם כן

 ,אדרבה, אין דיאלוג שאין הכוונה אבל ".שכון ובגויים לא יתחשביעם לבדד "

יכול ו, אולי גם ניסינו להשפיע,  עד עכשיו יותר התגוננו.עכשיו מתחיל הדיאלוג

פילון . ה יותר מתוך מאבקתהי ההשפעהאבל  5,להיות שגם השפענו

 יכול להיות .צריך להתווכחהיה  היה יהודי שהיה בגלות ו,לדוגמה, אלכסנדרוניה

 לא ו ישעיה. לא היה ישעיהוהואאבל ,  תרבותיים גדוליםםלהישגישהוא הגיע 

אחרונים השפיעו הרבה ה שהנביאים 6 אומרים.היה צריך את כל הדברים האלו

 ההיית וז,  לא הייתה השפעה פילוסופיתוז, על הפילוסופים הראשונים של יוון

  7.השראה

לגבי הצורה העצמית לגבי הצורה העצמית לגבי הצורה העצמית לגבי הצורה העצמית כללית שבו כללית שבו כללית שבו כללית שבו ההההכל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה 

יהיה דיאלוג , ניתוק יהיה  לא.לעולםלעולםלעולםלעולםוווווזהו אושר גדול לישראל וזהו אושר גדול לישראל וזהו אושר גדול לישראל וזהו אושר גדול לישראל     ,,,, ישראל ישראל ישראל ישראלהמיוחדה שלהמיוחדה שלהמיוחדה שלהמיוחדה של

, הכוונה באופן סגוליש אפשר להגיד ."""" לעולם לעולם לעולם לעולםאושר גדולאושר גדולאושר גדולאושר גדול"""" כתוב במפורש .אמיתי

  . השפעה ישירה עלגם מדובראבל 

        

, , , , זלות טמאותזלות טמאותזלות טמאותזלות טמאותההההוהמקור מזיל והמקור מזיל והמקור מזיל והמקור מזיל , , , , החטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעין העצמיהחטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעין העצמיהחטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעין העצמיהחטאים שגורמים גלות הם הם שמדלחים את המעין העצמי

ה מופיע "אז ממילא הקב, 'המעיין' טימא את ם ישראלע. . . . """"טמאטמאטמאטמא' ' ' ' את משכן דאת משכן דאת משכן דאת משכן ד""""

 אם אנחנו . איך שאנחנו משיגים את הדברוא ה'המעיין' .חסרהבצורה בעולם 

 אז גם מה שאנחנו רואים, חסים לדבריםימקלקלים את הצורה שבה אנחנו מתי

 גם .את ראיהלו מקלקל  התבלול,  על העיןתבלוללו יש ש אדםכמו  .מקולקל

גם מה שרואים לא , טוב מתפקדותניים לא יאם הע, נייםיהע הואעיין המ, כאן

' את משכן ה" זה הפשט . מזיל הזלות טמאות,ה" הקב- לכן גם המקור.טוב

 במקום לכפר על ,זו הכפרה של יום הכיפורים . אנחנו פגענו במשכן- "טמא

אז גם מה , אדם לא רואה טובשכש בגלל 8. אנחנו מכפרים על הקודש-עצמנו

  .גם המשכן נטמא, שמתגלה לו הוא מעוות

                                                 
היידגר  'בספרו של ליוטאר, אפשר לראות את ההשפעה של היהדות על הפילוסופיה 5

  .'והיהודים
  ).מט(קנג ' עמ' קול הנבואה' 6
 ..88' עמ, רכח אורות האמונה, קובץ ה', שמונה קבצים' 7
 ".קדשי קדשים", קסו' עמ,  חלק א,עולת ראיה. טז, פרק טז, ויקרא 8
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 במה ששוכן  אפשר לפגוע לפגוע במשכן וגםאפשר, אלו שני דבריםמשמע ש

אנחנו פוגעים בהופעה של , יותר גרוע מזה שאנחנו פוגעים בעצמנוו .בתוכו

   ."הזלות טמאות המקור מזיל" - ה לא מופיע בצורה טובה" הקב.ה"הקב

ת גם בכנסו , אי אפשר להגיד עליו שהוא טמא,ה עצמו טהור לגמרי"הקבברור ש

 הצורה בה את,  אבל אנחנו יכולים לקלקל את המקום הזה. אין טומאהישראל

 מתוך זה , כשאנחנו פוגעים בתודעה שלנו. הדיבור האלוהי נהרס. נובעהוא

מקוריות מקוריות מקוריות מקוריות ההההמתעלה מתעלה מתעלה מתעלה , , , , וכשהמקור העצמי המיוחד נשחתוכשהמקור העצמי המיוחד נשחתוכשהמקור העצמי המיוחד נשחתוכשהמקור העצמי המיוחד נשחת    .בתוכן האלוקי אנחנו פוגעים

 היא המקוריות ....שיש לישראל בסגולת האדםשיש לישראל בסגולת האדםשיש לישראל בסגולת האדםשיש לישראל בסגולת האדם, , , , החלק העליון התמציתיהחלק העליון התמציתיהחלק העליון התמציתיהחלק העליון התמציתיהיסודית לאותו היסודית לאותו היסודית לאותו היסודית לאותו 

 במקום שנפגש איתו בצורה .ה מאיר בנו"ב הצורה שבה הק-איך שאדם נפגש

   .הוא מסתלק ליסוד האנושי, ישראלית

 עולה ה"קב כשה.יותרהיא מעלה גדולה ' לרדת',  הוא לא מעלה'לעלות'הביטוי 

כמו  . ההשחתהוצאה שלכת 'לההמקוריות מתע' .הוא כביכול מסתלק

אכל מעץ שקבל פרס כאדם הראשון  שלכאורה שואל 9נבוכים הבמורם "שהרמב

, עונש שהיכולת הזו היא פשוט אבל. להבחין בין טוב לרע למדהוא : הדעת

גם כך  .ואחריו הוא חי במפורסמות, שלפני החטא הוא חי את המושכלותבגלל 

  . שליליהוא 'המתעל' המובן של. כאן

בארץ עובר עלינו ואילו , שאנחנו בגלות אנחנו חושבים כמו התרבות האנושיתכ

 התהליך הישראלי שונה . שהוא יותר גדול מהתרבות האנושית, אחרתהליך

 נותן וא ה, להיפך. לא עושה אותנו זרים לאנושותהוא  אבל,מהתהליך האנושי

לדבר עם אנחנו צריכים  ,עם הגודל הזה . לדבר עם האנושותלנו פתחון פה

 חוטאים אנחנו אנחנוכש אבל .ולרומם אותה לגדל ,אנושותלהועיל ל, האנושות

אנחנו עדיין יכולים להוביל , גם כשאנחנו דומים להם .נעשים דומים להם

 אנחנו . מובילים אותם למקום של חולשה וכישלוןחנונאאז אבל , אותם

של חיים , ל אמתבמקום להיות חזקים בצורה ש, אבל בצורה של כישלון, חזקים

  .שראליםי

הוא מתייחד בייחודים ,  הוא לאומי,בארץ שראלים שעכש  הואמה שחשוב פה

וכשעם  .שותושונות לגמרי מהאנ ןשה, רות ישראליותייציוצר והוא , ישראלים

קרוב באופי שלו לאומות הוא ,  חושב כמו אומות העולםהוא, בגלותישראל 

  .העולם

  

                                                 
 .פרק ב, אחלק  9
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וסק וסק וסק וסק פפפפהמעין המעין המעין המעין . . . .  מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליה מתחרבת ומשתוממת וחרבנה מכפר עליהוהארץוהארץוהארץוהארץ, , , , זה נשאב דוקא בגלותזה נשאב דוקא בגלותזה נשאב דוקא בגלותזה נשאב דוקא בגלותוווו

צנור צנור צנור צנור ההההוההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך , , , , מלהזיל והוא מסתנן קמעא קמעאמלהזיל והוא מסתנן קמעא קמעאמלהזיל והוא מסתנן קמעא קמעאמלהזיל והוא מסתנן קמעא קמעא

ד אשר ד אשר ד אשר ד אשר עעעע, , , , """"כארבע רוחות השמים פרשתי אתכםכארבע רוחות השמים פרשתי אתכםכארבע רוחות השמים פרשתי אתכםכארבע רוחות השמים פרשתי אתכם"""", , , , שהוא פזור בכל העולם כלושהוא פזור בכל העולם כלושהוא פזור בכל העולם כלושהוא פזור בכל העולם כלו, , , , הכלליהכלליהכלליהכללי

מאסת הגלות לגמרי מאסת הגלות לגמרי מאסת הגלות לגמרי מאסת הגלות לגמרי ננננואז ואז ואז ואז . . . . ההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתוההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתוההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתוההזלות הטמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כח המקור לטהרתו

המעין העצמי הפרטי בכל המעין העצמי הפרטי בכל המעין העצמי הפרטי בכל המעין העצמי הפרטי בכל ממממוהאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת והאורה הכללית חוזרת היא להיות נובעת , , , , והרי היא מיותרתוהרי היא מיותרתוהרי היא מיותרתוהרי היא מיותרת

כל היהודים שנפלו הם ' נדחים' ,,,,מתחיל להופיעמתחיל להופיעמתחיל להופיעמתחיל להופיע ו של משיח המקבץ נדחיםו של משיח המקבץ נדחיםו של משיח המקבץ נדחיםו של משיח המקבץ נדחיםררררואוואוואוואו, , , , חילוחילוחילוחילו

ולא היה להם את הכוח והיכולת לבוא ולהתמודד , לתוך התרבות האנושית

של של של של , , , , רחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומיםרחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומיםרחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומיםרחל המבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומיםקול בכי תמרורים של קול בכי תמרורים של קול בכי תמרורים של קול בכי תמרורים של וווו    .איתה

יש יש יש יש וווו, , , , ושבו מארץ אויבושבו מארץ אויבושבו מארץ אויבושבו מארץ אויב', ', ', ', נאם דנאם דנאם דנאם ד, , , , מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתךמנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתךמנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתךמנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך""""

אורם אורם אורם אורם ממממויצירת החיים המיוחדים בכל ויצירת החיים המיוחדים בכל ויצירת החיים המיוחדים בכל ויצירת החיים המיוחדים בכל ". ". ". ". ושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולםושבו בנים לגבולם' ' ' ' נאם דנאם דנאם דנאם ד, , , , תקוה לאחריתךתקוה לאחריתךתקוה לאחריתךתקוה לאחריתך

, , , , רכת אברהםרכת אברהםרכת אברהםרכת אברהםבבבב, , , , םםםםרוויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקירוויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקירוויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקירוויה בטל העושר הכללי של האדם הגדול בענקי, , , , וחטיביותם המיוחדהוחטיביותם המיוחדהוחטיביותם המיוחדהוחטיביותם המיוחדה

, 'אברהם העברי'    ".".".".והיה ברכה בך חותמיםוהיה ברכה בך חותמיםוהיה ברכה בך חותמיםוהיה ברכה בך חותמים. ". ". ". "י שיבה זו להתגלותי שיבה זו להתגלותי שיבה זו להתגלותי שיבה זו להתגלות""""חוזרת היא דוקא עחוזרת היא דוקא עחוזרת היא דוקא עחוזרת היא דוקא ע

 .'אב המון גויים'אבל רק הוא היה ,  שונה,הוא היה מיוחד, היה מעברהוא 

היא מאפשרת שיח , להיפך,  היא לא בהכרח השתגעות וחוסר בהירותתייחודיו

   .ושת המאבק תחהיחודיות אז מתחילי כשאין .אמיתי

עוברים , מה שחשוב לנו שהרב אומר שכשאנחנו בגלות אנחנו דומים לאנושות

   .עלינו אותם בעיות שיש לאנושות

הרב  ,לת מלחמת העולם הראשונהיה אחרי תחננכתבה שש, דיתשגם באיגרת 

כי ירחמני כי ירחמני כי ירחמני כי ירחמני ' ' ' ' ואני בצפיתי אצפה לאור דואני בצפיתי אצפה לאור דואני בצפיתי אצפה לאור דואני בצפיתי אצפה לאור ד: פ שהוא נמצא בתוך החושך"אומר לרב חרל

רק במקום האור אפשר רק במקום האור אפשר רק במקום האור אפשר רק במקום האור אפשר , , , , ויתרון האור מתוך החושךויתרון האור מתוך החושךויתרון האור מתוך החושךויתרון האור מתוך החושך, , , , ני בקרוב אל הר הקודשני בקרוב אל הר הקודשני בקרוב אל הר הקודשני בקרוב אל הר הקודשבגלותי וישיבבגלותי וישיבבגלותי וישיבבגלותי וישיב

      10101010....לקוות שיגלה ויראהלקוות שיגלה ויראהלקוות שיגלה ויראהלקוות שיגלה ויראה

  

, יש הבדל גדול בין הקבצים שהרב כתב ביפויכול לראות ש, כתבים של הרבמי שמכיר את ה

יותר פתוחים , יפו יותר פיוטייםב הרב כתבקבצים שה .שוויץ ולונדוןלבין הקבצים של 

 אבל מצד מה .הם כבדים מאוד, ים יותר מתומצתולונדוןקבצים של שוויץ  הואילו .ומובנים

שהם יותר עמוקים , קבצים האלוביש צד אז , "יתרון האור מתוך החושך"שהוא אומר פה 

   .מהקבצים של יפו

 בעיקר וא ה'תויישראל ותח':  יש בו שני חלקים.'אורות' בספר  רואיםאת ההבדל הזה

יה י אורות התח. בעיקר מהקבצים של יפווא ה'אורות התחיה'ו, וןמהקבצים של שוויץ ולונד

 כשהרב היה .'ישראל ותחיתו' יותר בים נמצאםהו, אולה שורשיםגאבל יש ל, מדבר על הגאולה

   .ל הוא יותר ראה את השורשים של הגאולה"בחו

                                                 
  .שיג' עמ, אגרות ראיה חלק ב 10
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רץ היציאה הזו מהא. שהוא מתאר צינור שיוצא מהכותל אל הרב, 11פ"יש איגרת של הרב חרל

 מבחינת . לפני שהוא עלה לארץ-לא החזירה את הרב למדרגה של בויסק, בזמן המלחמה

הכאב יצר ו  הריחוק כאב לואבל,  המעלה של ארץ ישראל המשיכה בו,המעלה האישית שלו

   ."יתרון האור מתוך החושך"הבחנות דקות ועמוקות יותר 

 .בות של הכרח הוא יצא מהארץובגלל סי, ה לו רוח הקודשת אדם שהיה בארץ והי12הרב מתאר

   .יחזקאלהיא זה לדוגמה הבולטת ה 13.איר בוממשיך לההאור של ארץ ישראל הוא אומר שו

 של הפיסקאות תמהאינטנסיביו חוץ .ל"בתקופה הזו של חו לרב הרבה חידושים ויצא

  .הוא גם כתב את ריש מילין, והעומקים שלהם

משמע שכשמגיעים , "שר לקוות שיגלה במהרהרק במקום האור אפ, יתרון האור מתוך החושך"

יש גם  .כשהרב חזר לארץ הוא עלה לירושלים .לארץ יותר רואים את המשמעות של הדברים

 עולת הוא המקום הכי בולט , ליצירות של יפו שוויץ ולונדון,הבדל בין היצירות הירושלמיות

 .מי ספר מאוד פניהוא,  זה הספר הכי עמוק של הרב.הוא נכתב כשהרב היה בירושלים. ראיה

   . על הרב'חסידות' קצת עד כאן

  

  דאלהיאדאלהיאדאלהיאדאלהיא אלהאאלהאאלהאאלהא

שאינו נקלט ונתפס שאינו נקלט ונתפס שאינו נקלט ונתפס שאינו נקלט ונתפס , , , , נהירו דקיקנהירו דקיקנהירו דקיקנהירו דקיק ,,,,ואם כי ישנה נקודה דקה זעיראואם כי ישנה נקודה דקה זעיראואם כי ישנה נקודה דקה זעיראואם כי ישנה נקודה דקה זעירא :אגרת תשיד בנמשיך

ודומה שאין לו אלוה משום דקרי ודומה שאין לו אלוה משום דקרי ודומה שאין לו אלוה משום דקרי ודומה שאין לו אלוה משום דקרי , , , , לללל""""שבזה מתגדרת קליפת חושבזה מתגדרת קליפת חושבזה מתגדרת קליפת חושבזה מתגדרת קליפת חו ,בעצמיות פנימיות הנפשבעצמיות פנימיות הנפשבעצמיות פנימיות הנפשבעצמיות פנימיות הנפש

 .'נקודה דקה זעירה'והיא  שות באנוחיוביתהארה  ואיז יש .... אלהא דאלהיא אלהא דאלהיא אלהא דאלהיא אלהא דאלהיאההההלילילילי

 אין לו שטחירק באופן ש  בא להגיד לא'דומה'הביטוי  ,""""ההההדומה שאין לו אלודומה שאין לו אלודומה שאין לו אלודומה שאין לו אלו""""

שככה זה נראה ,  אלא הכוונה. תראה שיש לו אלוה טובאבל אם תסתכל, אלוה

 אם -אבל בכל זאת יש בו ניצוץ, 'אין לו אלוה' בעומק של הדברים .באמת

אין לו ',  יהודי של גלות. שם יש אלוקות תראה שגםעמוקעוד יותר תסתכל 

 מי שמתאר את . רחוקה"קבה """"דאלהיאדאלהיאדאלהיאדאלהיא אלהא  אלהא  אלהא  אלהא ההההמשום דקרי לימשום דקרי לימשום דקרי לימשום דקרי לי " " " ".כפשוטו, 'אלוה

הוא מוכיח , ' הטהורהביקורת התבונה' בספרו . קנטהוא ,הקליפה הזו הכי טוב

יש לנו  . אין לנו יחס כלפיו-א דאלהיאה הוא אלה" שהקב:את מה שכתוב פה

, יאושמכנה את השיטה שלו לכן הרב . לא לאלוהי האלוהיםיחס לאלוהים אבל 

התרבות האנושית יודעת לתאר אותם ברמה , המון אלים יש .14'יאוש מגוהץ'

זה , תעסק עם המקורנסה לה ואם כן נ.ו יחסנ אבל למקור אין ל.מאוד גבוהה

 האנושיתתרבות ל גרם 'סיבה ראשונה' גם מה שנקרא .יגרום לנו לחלות

גרם  שהוא  על שפינוזה15לכן הרב אומר .ה הרחיק אותה מעצמהכי ז, לחלות

                                                 
 . אגרת לב,'הריםהד ' 11
 .יב' עמ, פרק ז, ארץ ישראל, אורות 12
 . לא במפורש-.את זה על עצמונראה שהוא כותב  13
 .מז' עמ, אגרות ראיה חלק א 14
 .קלד' עקבי הצאן עמ', דעת אלוקים'מאמר  15
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 כך גם - לאנטישמיות םרג , הנוצרי,'אותו האיש'בדיוק כמו ש .לאנטישמיות

 בגלל . הנאציזםכולל, כל האנטישמיות המודרניתלשפינוזה אחראי  16.שפינוזה

 זיקה  לעולם הוא ניסה להכריח שיש.שהתפיסה שלו גרמה לאנושות מחלה

זה י  כ,זההתרבות האנושית לא יכלה כבר לסבול את , האנושותו .עצמולדבר 

   . פנימיכסוךס היצר אצל

הכוונה ', התרבות האנושית'בחינה של אור שנקראת  ואיז אפשר לראותאז 

  .רבות ומוסרתים  שמחפשניברסאליםוהיסודות הא

גדולתו של עשו שנצלה ממנו לאה גדולתו של עשו שנצלה ממנו לאה גדולתו של עשו שנצלה ממנו לאה גדולתו של עשו שנצלה ממנו לאה , , , , שהיא חלק העמיםשהיא חלק העמיםשהיא חלק העמיםשהיא חלק העמים... ... ... ... וההתרחבות הזאתוההתרחבות הזאתוההתרחבות הזאתוההתרחבות הזאת... ... ... ... """"

  זה. לא אותו דברם ה, דומהאבל זה רק נראה, לאה ועשו דומים. """"................בתפלתהבתפלתהבתפלתהבתפלתה

בגלל שהוא משלה ,  להיות הדבר הכי שיקרי שיכול להיותעלול 'יופי', ופיכמו י

זה כ .'שכינה עליונה' והוא יכול להיות .קסם חיצוני, יוצר איזה כזב, את האדם

כשהרב ,  היא השכינה העליונה'לאה', הדמיון בין לאה לבין הפילוסופיההוא 

 גם היא , הפילוסופיהאיה לה המדו, מתכוון לשכינה העליונה מדבר על יופי הוא

 .אבל לא דומים -לכן הם דומים, של שקר,  אבל זה סוג של אשליה.יפה מאוד

 אפשר לכן.  לקליפה הזו של עשו דומה בגלות יש בו משהו מאודם ישראלכשע

רק לקרות זה עלול  . אותו דברםאפשר לחשוב שה, לטעות בין לאה לבין עשיו

   .דבר כזהבארץ אף אחד לא יעלה על הדעת , גלותב

  

 בגלות הוא חושב כמו ם ישראלשכשע, רק רציתי לראות את הנקודה הזו

ם בע יכול לצמוח .ם ישראל בע גםעלולה לצמוח" קנות יתירהידי ".האנושות

הם  'מחקרהחכמי ' .17'מחקרהחכמי 'לזה  אקורהרב , צורך בפילוסופיה ישראל

הם ,  בגלותראלעם ישגדולי תורה שהיו צריכים להתמודד עם כישלונות של 

 יכול להיות שהם עצמם היו . מחקרים תורנייםל ידיבאו לתרץ את הניכור ע

אבל הוא כתב , נבואהה רצה לכתוב ספר על ה לדוגמם" הרמב.ברמה אחרת

 .שנמצאים באותו מקום כמו אומות העולם, אנשים נמוכיםלספר שמתאים 

, קרח כמו ספר מאהובאופן גלוי , שני ממדים בו זמנית מתארבתוך הספר הוא 

 ספר שבנוי על הואי מאבל באופן פני, )רוב החוקרים מזהים אותו עם אריסטו(

אפשר ,  היה אדם מיוחדם"רמבה . לא מסובך לראות את השילוב הזה.נבואהה

                                                 
הוא מזכיר שמות של כמה יהודים . 'הוגי הדור'מתאר את הנקודה הזו בספרו , גם הוגו ברגמן 16

זו ובזה הם גרמו לספינה ה, הם החריבו את החשיבה האנושית. שגרמו למשבר של הפילוסופיה
  .של האנטישמיות

 .)סז' ג עמ"ח(, אגרת תשצג, אגרות ראיה 17
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 במישור , אבל על פניו.לא נפגע כלל מהגלות הוא ,במהות שלו, לראות את זה

  .נראה שהוא נפגע מאוד, החיצוני

 .דומה לגישה הזו, הדתית, ות שגם חלק גדול מההוויה החסידיתיכול להי

יש נתק . 'החלל הפנוי'היא , נקודה שעומדת ביסוד של החשיבה החסידיתה

 כשאתה .הפערוחלק גדול מהמאמץ הוא להשלים את  ,נו לבין המציאותיבינ

 לא רואים -יש בעיה גדולה מאודשאתה בעצם בא לומר , 'אין עוד מלבדו'אומר 

 הכל אשליה ,כל מה שאתם רואיםתדעו לכם שש ,חשוב לומראז . ה"קבהאת 

 ,'מודה במקצת' בעצםזה ההטיעון  .ה"קבבאמת הכל מלא את ה, ואחיזת עיניים

 זו הבעיה של התרבות . כמו אומות העולםאנחנוש, יש נתקהוא מודה ש

, שהיא נמצאת באיזה ריק, התרבות האנושית מרגישה שיש חלל פנוי, האנושית

  . ניכור,ריחוק

 היא לא באה . היא תפילה ארץ ישראלית,שונה לגמריהתפילה שמתוארת פה 

היא באה לתאר את העולם הרגשי ,  ריק שנוצר על, חללאלדלג על איזה שהו

 , עם הדמיון יחדהוא חיש,  מעלה ראשונה.יש המון מעלותלעולם הרגשי  .שלי

בדמיון הכל , שכל יש אי אפשרב( ,אין בו אי אפשר, נמנעות חיוביותלכן אין בו 

 .מטרהללא , למה שאני מרגיש עכשיו, הרגש שייך להווהש ,מעלה שניה). אפשר

 מה שנותן ,הוא מקום מאוד נמוך ושפלהווה רך כלל הבד: בהווה יש צד שלילי

 ד אח.יש לו תכלית,  שיש לו שאיפה היא העובדהלאדם את המעלה שלו

 תשלוט .לגיטימי -ל מה שהוא מרגיש  שכ, הוא הגדולים של האדםישלונותכה

   ?למה אתה מקדש את השטויות שלך ,י הכל לגיטימ מה פתאום, עצמךעל

 הרגש . הרגש באמת צריך להיות כל הזמן בהווה:צד חיוביגם בהווה אבל יש 

 את אותו ויש ל, רגש של התפילהה, הרגש של השכינה, שהרב מדבר עליו פה

מגיע אל , הרגש במובן האמיתי שלו.  טמא לאוא אבל ה, הוא חי בהווה,אופי

לא רק שהוא , ה"קב זה אמירה כלפי ה'בלתי בעל תכלית' .'הבלתי בעל תכלית'

, נוסף יש דבר  אבל.הכל נמצאו זה אומר שהוא שלם 'אין סוף' .'אין סוף'

 זו הופעה.  ללא מטרה,הוא כל הזמן משתעשע ,כליתתעל בלתי  הוא בה"קבשה

  רצף.אבל לא הרצף חשוב,  רצף של אירועיםבמציאותיש  נכון ש.תיותר פנימי

אבל , תחלהה הואחשוב כיוון שה 'המושכל הראשון' .'מושכל ראשון'הבנוי מ

תכונה עם ה .הוא עצמיכל חלק  בשעשוע, לעומת זאת. ףו להגיע לס הואהעיקר

  . יש תכונה כזו וגם לרגש יש תכונה כזוה"קב ל.ה"קב לגעת באפשרהזו 
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 לעגה  העתיקההפילוסופיה .'אותנטי'יש מושג שנקרא , ט מודרניבעולם הפוס

פחות הפילוסופיה בו  אבל בעולם ?את מי מעניין אותנטי, לדברים האלו

 איך אני ת מתארהאותנטיות , אפשר לדבר על דברים אותנטיים,חשובה

  .יחס אל התופעהימת

, גיד משהורצה לה ה"שהקב ,אחדה, ה"קב כלפי היצירה של הים שני יחס לנויש

רוב בני אדם אצל  .ן אצל כל אחדו זה נכ. שהוא אמר את עצמו,והשני

 מה שמובע הואכשאדם אומר את האותנטיות שלו לכן  ,האותנטיות נמוכה

, הוא חי בפח זבל אבל, אמת מדעית לומר , אדם יכול להיות מדען.נורא ואיום

.  כזהאין הכרח שהאדם תמיד יהיה אבל . שלו היא זבלתהאותנטיואז 

  . מאוד גבוהה להיות  גםהיכולאותנטיות 

 איך שאני מרגיש את ואה' טעם'ה, 18'טעם' שבאומנות הכל בא מההרב אומר

 כל מדע נובע מתוך נקודה ,לפי השיטה השניה, שתי שיטות שם יש .הדבר

ויש מקומות שבאמת הם ,  אז יש מקומות שצריך לסתום את האף.אותנטית

 תפילה של השתפכות . היא כזוה שהרב מתאר פה התפיל.ביטוי של דבר גדול

 אין פה .ה"קבנפשו משתפכת מגעגועים ל,  היא תפילה של קרבת אלוקים,הנפש

  .חלל פנוי כלל

 

                                                 
 .לא, פרק תשיעי, רכותב, עין איה 18


