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 הלוי

 הקדמה

 הקלקול היה עמוקאמנם  .בעם ישראל אנחנו רוצים להסביר עד היכן הפגיעה של היוונים

  התהליך הזה מתחולל. והיכן לראות איךאבל אפשר , מאוד

, לבין היסודות הנפשיים והתבוניים 'הכהן'נקרא שישנה חלוקה בין היסוד הנשמתי, 

בסוגיה שאנו רוצים לראות, הרב מתאר  1.'הלוי'הם נקראים ששוטים של האדם הישראלי, הפ

העולם של הלויים. המרחב הזה של התודעה אחוז  הוא זהמרחב את המרחב של התודעה, 

ר, ב  ע  מ  ה לאאם יש יכולת לצאת ההקומפוזיציה, מהי במציאות, אבל השאלה היא 

 ום הזה, הם גורמים למחלה בתוך התודעה.לטרנסצנדנטי. היוונים מטמאים את המק

יוצא שהרע הוא בעצם  ,2'אורח טוב ואורח רעבסוגיה של 'את זה למה שראינו  אם נקשר

 ובעצם זהאבל  –דברים שנראים כנכונים ואבסולוטיים  –עמדה נפשית שמולידה מסקנות 

  אליו.והמציאות מגיבה  )אורח רע( חיסרון יש .חטא ועונשו

זה  –אומר הרב שם  – אבל ני רואה דרך העולם שלי ושופט את המציאות.הנקודה היא שא

 אפשר לראות אחרת. לא חייב להיות ככה,

הוא ו ,מסוימתליו מישהו ואמר לו שיש לו בעיה אד, שבא "רי חב"על אחד מאדמו מספרים

יפור הנקודה העולה מהס .הזו בעיהב הלדון על זה, כיוון שאין לו נגיע תיכולאין לו לו ש ענה

להבין את אמירה  אפשר. וניים שלירואה את המציאות רק דרך הע אדם היא אותה נקודה.

כמו חדר של מראות. כך מצטטים  את עצמי, הוא רק כל מה שאני רואהאומר שש הזו באופן

כל  ו.רואה את עצמ הוארואה,  הואמה שכל להסתכל בסביבה ואדם יכול ש ,3ש"טעהבבשם 

האדם הזה  ו.עם עצמ ובעצם בעיות של ןה, מותואיו נוראיות ןשה , כמההאחרים הבעיות של

בבהירות א צריך לצאת מהטעות ולראות והטעות,  זהנמצא בטעות, לכן כל מה שהוא רואה 

הוא יכול ממצע על ידי ו – סוג של אובססיה –האדם עצמו חולה  .לראות את האחר –

  להשתחרר מזה.

 איןאבל אצל הרב  .אורח רעיש אורח טוב ו יששגם הוא אומר  ,דומה מאודהרב לכאורה 

אורח רע  .חס למציאותנקודת ימציאות, חלון למראה שחוסמת, אלא יותר כמו ספקטרום, 

במאמר  התיאור של הרב ,. לדוגמאשל רע בקומפוזיציה ה אותורואומסתכל על העולם 

                                                           
 אורות הקודש ג, עמ' רא. 1
 .ת פתיחה לחנוכה'חיש'ועיין רפז. עין איה, ברכות, פרק תשיעי,  2
 הבינו אותו.לא בטוח עד כמה זה נכון, יכול להיות שהוא לא אומר את זה, ורק ככה  3
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מבט הכל אם הוא ישנה את ה הפחד, אדם מדבר דברים אובייקטיביים מוחלטים, ובעצם

רואה  דםאין שיח, כל מה שאמה שאומרים בשם הבעש"ט,  ההבדל הוא, שלפי יראה אחרת.

 הכרההאצל הרב האורח הרע רואה את המציאות,  ואילו ;4שלו הוא דמיונות של הקליפות

 .מקבלת את הצבעים והצביון שיש בתודעה של האדם . ההכרהמדעיתואמיתית  שלו היא

 . 5ש יחסיויש שיח במציאות,  ממילא

אנחנו רוצים לדבר על מחלה שנקראת 'אסכרה', מחלה של אנשים שלא רואים את העומקים 

אה עולם דו וכמו אדם שרהם  אלאמהמציאות,  יםקטוע אבל אנשים כאלו לאשל המציאות. 

ממילא ) טרנסצנדנטי.יחס  אין לושעומק,  יחסירואה לא אדם ש ;ממדי במקום תלת מימדי

 ית.(חלק תמונה הוא אלא איננו טעות ואשליה,דרני גם העולם הפוסטמו

 נשמה

 על אומר לעזר ברבי יוסיאבי ר. המעשר על לעולם באה אסכרה ר"ת

 והמלך, קרא מאי בי יהושוע בן לויר תימא ואי רבא אמר. הרע לשון

 . שקר דוברי פי יסכר כי בו הנשבע כל יתהלל באלהים ישמח

 העומד הכללי הכח כל מקוםמ ;רבים חומריים צרכים לו יש שהאדם כשם

 הראויה האנושית הצורה אותה חייו על להטביע ועוזרו עניניו לכל בראש

 הוא כן ;העליונה מעלתו מצד דווקא הבא, הרוחני הדיבור כח לו, הוא

 החלקים לאותם נזקקת שהיא בפרטה הישראלית והאומה, האדם בכללות

 בני עמוד יוכלו ר למעןהמעש קדושת יסוד הוא וזה, שבה הרוחניות משפיעי

 6.הקודש משמרת על לוי שבט

 לשהמהות, הנשמה  הוא, 'ש'הרא'העומד בראש' ו'כח הדיבור' הם לא אותה מדרגה. 

  נקרא 'כח הדיבור הרוחני'. שלה הגילויוומתגלית, ת טמתפשהמהות הזו  .7נשמהה

 הואמפטפט,  לא פנימיעולם  –גם לראש עצמו יש נוכחות, אבל היא גילוי מאוד פנימי 

 . ורגליים ידייםכמו  ברחובות תלא מתגלגלו 'ראש'ב תעומד הופעה הנשמתיתה .תקוש

                                                           
אומרים לעצמם 'אני אמלוך', 'אני אבנה מדינה', אבל הכל עלמא  . הציוניםה הציונית היא הכי קשההקליפ 4

 לפרק את עולם הזה. פשוטצריך  .טעותדשיקרא ו
 הדבר הזה הוא חידוש גדול, כיוון שזה אומר שאנחנו יכולים גם לראות 'מצד עצמו של החיזיון'. 5
 שני, רמו. עין איה, שבת, פרק 6
שאר יבדרך כלל כשמדברים על הנשמה לנשמה, מתכוונים לאור סובב, משהו שלא מאיר בנו )לכן הוא גם י 7

הנשמה, היא שונה  שלטהור(, החזיון מצד עצמו, אולי זה האור של הכהן הגדול. כאן מדובר על הנשמה 
 נשמה, היא הפנים של הנשמה. הנשמה של הנשמה מאירה בנו.למהנשמה 
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 .נוכחות סוג של – זו התגלות פנימית .בצורה של מחשבה? איך נפגשים עם המהות הזואז 

שימוש תלמידי חכמים  כמו שימוש תלמידי חכמים, .תמורגש ונוכחתוכח ונפשוט הראש 

כוח הדיבור הרוחני לא מתעלמת מהצדדים הנמוכים, 'המדרגה הזו  .נוכחות, מציאות הוא

  .הראש נותן לאדם רגליים .ם הנמוכים את ערכםיצדדהוא נותן ל, 'עוזרו להטביע

של  'תוך'מה יונקשל כוח הדיבור  'פנים'. ה'נשמה'והראש הוא ה 'רוח'ה כוח הדיבור הוא

שורש  – ש העולם הרוחני שלנו, הוא שור)של הנשמה( התוך של המהות ,בעצם .8הנשמה

  .הדיבור

  קטורת

 ביחוד מיוחדת היא ,סגולית השפעה, מורגשת בלתי השפעה ישנה אמנם

 עושים הם, כקטורת, שבחשאי דבר שהן בעבודות שגם, המקודשים לכהנים

 .ישראל לבית טוב רב

 משהה' אל  כתוב "וידבר ללכרך למשל, בד .9כאור מאוד פנימי הקטורת הרב מסביר את

ד דברים שלא אמרו לך ייש איסור להג, צריך להבין. בקטורת לא כתוב 'לאמר'אבל , "לאמר

מאותה סיבה גם בתפילה של  , הוא לא אומר.להגיד משהכשלא אמרו ללכן  .אותםלומר 

אין חלוקה בקטורת ש כיוון .רק 'אלוהינו' , אלאלא כתוב 'אלוהינו ואלוהי אבותינו'הקטורת 

, המדרגה שאסור להגיד אותה, דווקא המדרגה שבחשאי .מתפשטת רגהשל מדרגות, זו מד

אלא לא מתחלקת לדורות ולתקופות, ש זו מדרגה .מתפשטת על כל המדרגות כולם היא

דורשת לא הנוכחות היא נוכחת, אבל , תנוכחאין הכוונה שהיא לא אבל  .נשארת בתוך עצמה

 צאת מעצמה.ממנה ל

השמחה יש עת ש. 10'בקודש הסך נסך שכר לה'' מיד',על השמחה של ה'ת גםהרב כותב כך 

 ,נמצאת היאכל הזמן אבל  .לא מתגלה היאחכמה, ויש עת שבקודש, במתגלה, זה  הזו

                                                           
עולמות הרוחניים יש חלוקה של 'נשמה' 'רוח' ו'נפש'. הנשמה היא עולם המחשבה, היא נקראת 'מוח', זו ב 8

המהות של האדם; הרוח היא עולם הדיבור, היא נקראת 'לב', שם נמצאת התבונה של האדם; והנפש היא 
'תוך'  ,פנים'' :מהמדרגות האלו יש שלושה מימדים תעולם המעשה )הלכה( והיא נקראת 'כבד'. לכל אח

'חוץ', הפנים הוא המהות של המדרגה, התוך הוא מילוי )דומה למידות של הנפש, אבל במובן עמוק(, ו
 והחוץ הוא ההופעה החיצונית של המדרגה )דומה למעשים(.

 בעצם עולם הרוח של האדם יונק מה'תוך' של הנשמה, וכן עולם הנפש של האדם יונק מה'חוץ' של הנשמה.
 ,ו מאוד חשובה, במקום להיפגש עם אדם רק במימד אחד, אנחנו יכולים לראות בו עומקיםכל החלוקה הז

מהויות ומימדים נוספים שלא היינו מודעים אליהם במבט פשוט. חלוקה זו נותנת למציאות עושר ומורכבות 
 גדולה.

עולם הנשמה וכן הממדים הפנימיים של הרוח ונפש, וה'לוי' הוא 'התוך' ו'החוץ' של  לענייננו, ה'כהן' הוא
לימוד התורה במובן הרוחני שלו ובמובן המעשי שלו. וה'כהן' הוא  –הרוח והנפש. ה'לוי' הוא בית המדרש 

 מימד שפחות נתון לבחירה של האדם. ]א.ש.ל[ –הנשמה של עם ישראל 
 .קלו-קלהעולת ראיה א, עמ'  9

 ת ראיה א, עמ' קלב.עול 10
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לפעמים צריך  .השלא מתעסקים איתככל הזמן, אפילו  תנוכח – המוח –המדרגה שבחשאי 

  .עישפלהו לדברך יצרתמיד לדעת לשתוק, לא 

הנביא מספר לנו על  ,שנעשה למלך לפנירגע רואים ש שתיקה.דמות של  –כזה היה  שאול

אול היה צריך ללמוד מביאה שלוש הסברים מה ש 11. הגמראנשים הלושש שלו עם פגשמ

גם שתקן צריך לדעת  דבר,מהשיחה של הנשים. אחד הדברים שהוא היה צריך ללמוד הוא ל

  לדבר כשצריך.

 ראיה ושמיעה

שם נמצא האור של האדם, ומשם מתפשטות  –במוח  – הוא במקום של השתיקה עיקר האדם

  .ירידהת היא מתפשטה המדרג כלחשוב להסביר שאבל  .תמדרגוה

. רבי עקיבא על כוס שהיה מוזג היה אומר 12תאר את המדרגה הזו אצל רבי עקיבאהרב מ

עיקר האדם  .חייםה את אחר כךו הכוונה שקודם כל יש את השמחה '.חמרא וחיי לפום רבנן'

(, אין להם אפילו שפת מחשבהחשבות שממדובר על ) שלו המחשבות אלו –א השמחה הי

  .זה נותן משקל ענק לעולמות הפנימייםכל  מדרגות שתקניות.

ישנו  .זאת פעולה שניה'עוזרו להטביע'  '.עוזרו להטביע'אחר כך  ,'ראש'זה מסביר את הכל 

אם היא  )בין היא כבר ירידה יהשנ פעולההבדל מוחלט בין פעולה ראשונה לפעולה שניה, 

. לדיבורו הכמו ההבדל בין ראיה לשמיע (.13למטה ובין אם היא מתפשטתמתפשטת בקומתה 

הראיה הוא עצום,  הםית פנימיים של האדם, ובכל זאת ההבדל בינוכוח שניהםראיה ושמיעה 

רים לראות את הדב שאפשרהיא 'החיזיון עצמו', והשמיעה היא 'התארים המייחסים'. זה 

 14שאפשר להבין. שיש תארים מתייחסיםלא פחות חידוש מ הוא – בעומק שלהם – עצמם

 בית המדרש

 העם מתעלה, רמים היותר הסגולה אנשי בחירי של הפנימי הערך יפל וע

 תצא לא אבל, הניםולכ המיוחדת התרומה קדושת היא זאת, ומתקדש

 כי אם ,כולו הכלל עם, העם אל להתחבר עליונה היותר הסגולית ההשפעה

 ומדיבורים מפעולות הבאה הגלויה ההשפעה של הגלויה ההתחברות על ידי

 .כולו הגוי כל בלב ונקנים הנשמעים כאלה

                                                           
 ברכות דף מח:, ועין איה שם, פרק שביעי, לד. 11
 עין איה, שבת, פרק שישי, קיד. 12
 בין אם היא מתפשטת מה'פנים' ל'תוך' ול'חוץ', ובין אם היא מתפשטת מה'מוח' ל'לב ול'כבד'. 13
 בן'[חנוכה הוא החג היחיד שיש בו מצווה של ראיה, לכן הוא חג כל כך גדול. ]בשם 'החל 14
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שוב, יוצא שיש השפעה סגולית, עיקר קומת האדם היא עולם השתיקה, ההתבוננות, וזה 

 הלב והכליות. –נמצא ונוכח. וההתחברות הגלויה היא כוח הדיבור  –משפיע 

. 'עולם הזה' – ה שאנחנו חייםאיפ הואעולם הרגשי ההעולם הרגשי שלנו,  הנושא שלנו הוא

 פנימה, תחודר הפגיעהעד כמה  היא השאלההעולם הרגשי שלנו נפגע מהתרבות היוונית ו

( נפגעה, והכהונה )הנשמה( נשארה טהורה; או כוח הדיבור, בית המדרש) רק הלוויה האם

 גם הכהונה נטמאה. 

אנחנו חיים בעולם פוסטמודרני, בעולם הזה ישנה מחלה פנימית, לא רואים מרחב, רואים 

ואפשר לראות זאת כאידיאל,  –שאין מבט כללי  –רק קטעים )אפשר לראות זאת כחולשה 

 הבאמחלה זו  .יש את העולם שלו והפנימיות שלו( שיש חופש ואוטונומיה, שלכל אחד

יכולת לראות דברים באופן  הוא שיש, שהרב כותב כאןמה הארה האלוקית פגומה. הבגלל ש

 , היא מחנכת אותנו לראות מושגם כלליים. דיבוריתה הסגולית היא מחשבה   עההשפ .כללי

יצירה היא בלמה אנחנו מדברים דווקא על בית המדרש? כיוון שעיקר העצמיות של האדם 

מחשבות  . בבית המדרש ישעמל הואשם  –שהיא נמצאת בבית המדרש  ,המחשבתית

יש משמעות אם הוא  כאן ;נוצר מבט כללי, או לא אםהכאן השאלה דיבורים, וופנימיות 

 .אורח טוב או אורח רע

 גיטו וידו באים כאחד

 כל את מביאה היא ,הגלויה הרוחנית ההשפעה צורך של ההכרה מניעת

 .התמוטטות יליד היסוד

בחולשה של  הוא עצמו הנפילה. אין יחס למושגים כלליים,שיחס כלפי התופעה, החוסר 

כשאדם קונה 'חירות', הוא בבת אחת , 15'גיטו וידו באים כאחד'כמו ש .האדם שם הוא נופל

'מניעת ההכרה'  .קורס, הכל קורס כשהוא :הפוךגם כך  ,קופץ למדרגה חדשה

 שאדם במקוםך, אבל בסופו של דבר, ייכול להיות שזה תהל ביחד. ותבאו'ההתמוטטות' 

  .שלון, עומק הקריסה של האדםיזה עומק הכאלא  שה,יזה לא ענ – נופל הואשם  ,חלש

 בית המקדש

                                                           
איך עבד יוכל לקבל את גיטו מהאדון, הרי מה שקנה עבד קנה רבו )הוא צריך להיות בן חורין בשביל  15

 –לקנות את הגט, אבל הוא צריך את הגט בשביל להיות בן חורין(? הפיתרון הוא 'גיטו וידו באים כאחד' 
 ]א.ש.ל[ כשהוא מקבל את הגט לידו, הוא גם מקבל את היכולת לקנות אותו.
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]להרים[  לנטל בכחה מוכנת אמנם שהיא, העליונה הרוחנית הסגולה כי

 בזה רק אבל 16,מלימודה יותר שימושה וגדולה, אליה הקרב כל את ולנשא

 הגדולה והדעה העליוניות והרשמת הכללית להבנתה כשיעזרו, מקום תמצא

 כמו .הלויים עבודת דוגמת שהיא, גלויה השפעה של הכשר על ידי שבה

 .מבחוץ שומר לוי בן, בתורה כן במקדש

 –מדרגה שאין לה כלים, היא רק קיימת מדרגה כללית,  זוהמדרגה הזו,  אתמגדיר  רבה

אותה היא תהייה גם הבנה פנימית והשפעה. ההבנה הפנימית 'נדבר' ואם של המוח.  'פנים'ה

לא תהייה לפנים של  אבל ללא היסוד של הדיבור ,וההשפעה, הם ה'תוך' וה'חוץ' של המוח

 מוח השפעה.ה

'בן לוי שומר מבחוץ'. לא מדובר על חיצוניות, החוץ כאן הוא בית המקדש. הלוויים 

ל בית המקדש )המוח(, ויורדים ויוצרים גם את התוך והחוץ ש 'חוץה'ו 'תוך'מתחילים מה

 את בית המדרש )את הלב והכבד(. –שמחוץ למקדש 

אם כוהן מזייף  .את הפעולה העוש ההכוונ בקודשים, 17עולם של מחשבה בית המקדש הוא

אחרת אי אפשר להבין איך כוהנים עושים כזו  .המחשבה הואהעיקר  – בכוונה, הקרבן נפסל

אלא בזכות ; יים כל הזמן בתוך עולם של דםואיך אנשים עדיני נפש יכולים להיות שר פעולה,

נופלים לבית  מחשבהאת ה דרגע אחלעוזבים אם  שזה עולם של מחשבה, אבל באמת

בהתנהגות,  . איפה נראה את הנוכחות שלה?למדרגה הזו נוכחות שאבל ודאי שי .מטבחיים

)היד היא שפת  , הידבברכת כוהנים נים נושאים כפיהם למעלההסיבה שכוה וז הגוף.בשפת 

יש לאדם שני  .מבטאת את העולם המחשבתי ברמה יותר גבוהה מהדיבור גוף ועשיה(

מה'עצמו'  יש צד שה'עצמו' המפעלי יותר גבוה 18., 'עצמו' קיומי, ו'עצמו' מפעלי'עצמי'

העצמו המפעלי יכול להיות ילו וא , כיוון שהעצמו הקיומי נמצא איפה שאני נמצא,הקיומי

עיקר  רואים שמעשה ומחשבה באים ביחד, לעומת הלויים, .בעולם עתידי, מקום נשגב

. שיר ודיבור הם בחינה של הבנה, הלויים שייכים להבנה 19שירה היאהמצווה של הלויים 

  של התורה.

                                                           
ם המדרגות שהתלמיד חכם אינו ערנו, שימוש תלמידי חכמים, הוא להפגש עם היסוד השתקני, כמו שאמ 16

 יכול לדבר אותם.
 קנח.-קנזעין איה, שבת פרק שני,  17
ך יא – שלו מעשיםל הכוונה) המפעל שלו ויש את ,אדם הוא נקרא 'עצמי'ב קייםהעולם הפנימי שאת יש  18

העולם בדרך כלל אנו מבינים ש .ים אחד עם השנימזוה שני הצדדים האלוולא תמיד . (ביע את עצמוא משהו
המעשים של האדם הוא חיצוני, אבל הרב רוצה להגיד ש הפנימי של האדם הוא האור הפנימי, והצד המפעלי

 ]א.ש.ל[ מגלים אור יותר פנימי ממה שיש בו כרגע.
 יש מחלוקת אם כלי נגינה הם גם חלק מהמצווה, אבל ברור שהשירה היא העיקר. 19



 ברדח אמנון הרב
 שניהשיחה  –נוכה ח

7 

 

avashlevin@gmail.com 

 המשפיעים, הקול בעלי, הלויים פגיעת המעשרות ןובעו קאודו ל כןע

 כפי לב לכל הנערכת, והידיעה הלימוד של, וההוראה הדיבור של הגלויים

, כולו הגוף ביחש האסכרה לליקוי הדומה הליקוי נמצא ,לשמוע שיכול מה

, מתאחדים הקצוות .הכללי הגלוי הדיבור של הרוחנית ההשפעה את המעכב

 הגלוי הדיבור בהשפעת שיש והתועלת הכבוד כח הכרת של והמניעה

 שלו הרע שכח עד ,הדיבור לכללות הראוי הרוממות ציור את לטובה מאבדת

 .ומורגש מוחש להיות יוכל לא כ"ג מתקלקל בהיותו

הוא מאבד את  – מבפנים הוא נחרב, חיצונינחרב על ידי משהו לא  של הדיבור מקוםה

דווקא ' .ושל ההבנה של הדיבור המקוםכל  עד איבודנופל אז הוא החשיבות של עצמו ו

אנחנו  –ם שהמעשה קשור לעולם הפנימי . גם כאן רואיהי, זה קשור לעשי'בעוון מעשרות

גם הזלזול המעשי פוגע  .במעשה של המעשרות זלזול פוגעים בפנים של התופעה על ידי

 .ביכולת ההבנה

במעלה של האדם הוא  בדיוק הנקודה, וז . אבלרק לא נותן כבוד קטן, הואמשהו זה לכאורה 

עולם ההיכולת להסביר את ו נכשל ובה הוא נענש. היכולת לדבר היא המעלה של האדם, ז

; ואז יש לו חוסר הערכה כלפי הכוח הזה –; והוא נכשל להיות חברתיהיכולת המחשבתי ו

 הכל נופל והוא מאבד את המעלה הזו.

 יםלבוש

זלזל בלבוש הוא  .דוד נענש על שהוא חתך את הבגד של שאול .20סוגיה דומה על דודיש 

יש פרווה כי  דובללא כמו פרווה של דוב,  הוא של האדם הלבוש .שלא היה לו חםונענש 

צריך להתחמם, אדם לא צריך לבוש בשביל להתחמם, הוא יכול להתחמם בעזרת  הוא

. לבוש הוא הופעה, הופעה להביע את עצמו כדיצריך לבוש, היא  אדםהסיבה ש .מדורה

הלבוש  .לדבר את עצמו אדםעוזר ל וחלקמסתיר את הערווה שלו,  ממנוחלק  נקייה וצלולה,

שיח אמיתי נוצר על ידי זה  –מה אני מביע ומה אני לא מביע  – סוג של קומפוזיציההוא 

 יהיה לבוש, נתקן את חטא אדם הראשוןגם כש .זה הערך של הלבוש .נכון עם הסביבהו

 22''עטרותיהם בראשיהם – 21'הדר'זה ה אבל ודאי שיהיה לבוש,, ע-ולא ב א-כותנות אור, ב

שלכל תופעה יש את עצמותה ואת התופעות שלה.  23הרב מסביר .יש לזה ערך עצום –

                                                           
 , רנח.יעתשיעין איה, ברכות, פרק  20
 ז, 'הוד והדר'."ר-ו ב"עולת ראיה א, עמ' י 21
 עין איה, ברכות, פרק שני, סד. 22
 פרק ט, רנח.ברכות, על דוד. עי"א בסוגיה  23
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כשאדם מאבד את המדרגה האמיתית ; 24תכשיט –עצמותו של הלבוש, הוא המדרגה הזו 

 .מחמם, גם הוא כבר לא פועל על האדם וא, שהולבוש, אז גם מה שמתלווה לשל ה

רואים  .הבושהב שהם הסירו את מעיל ותשרצו לבייש את הלל, כ בסוגיה על שני האנשים

 ,בצורה נכונה ואמיתית ולהביע את עצמ אדםלהלבוש עוזר כמו ששהבושה נקראת לבוש, כי 

 . מפגש של כבוד שמאפשר גם דיבור והבעהכך הבושה היא 

אמר  דוד .היה שייך למדרגת החכמה, לכן הוא היה שתקן וביישן, ומזה דוד התפעל שאול

אבל בגלל שראה את , 'רודף'מדין  והורג אות הוא היההבושה,  הוא תולו שמה שהציל או

הוא ראה את הערך ש ,את הלבוש הוא למעלתו זה שדוד חתך לא הרגו.הבושה של שאול 

לכן  – הלבוש לא השפיע עליו יותרש ,זה שהוא פגע בזה, הפיל אותו . אבלשל הלבוש

 . הלבוש לא היה מחמם אותו

עוד לא בסך הכל לא נותן מעשרות, הוא לא מכבד,  הואחיל בזה שהאדם הזה התאצלנו, גם 

שמה שמוציא את האדם  25ראינו בסוגיה של 'מיהו עם הארץ' .ךזה הול לשם , אבלעמוק נפל

 ומעשית. החלטה שכלית ,)מפריש מעשרות( שהוא מכבד החליטמלהיות עם הארץ זה שהוא 

 ,הדיבור לכללות הראוי הרוממות ציור את מאבדת הכבוד... כח הכרת של כך כאן 'המניעה

בסך הכל פגם הוא ומורגש'.  מוחש להיות יוכל לא גם כן מתקלקל בהיותו שלו הרע שכח עד

 . נעשה אורח רעהוא כבר ו במעשה,

 לשון הרע

לשון  עוון את גם כן מוכרח מסובב בתור עמדו כורך מעשרות עוון על כן

על  זה מתבחנים לערכו כל אחד יחד וכרוכים השקולים והרע והטוב הרע

 .זה ידי

מחלה בפועל )אסכרה( השיוצא  –הם באים ביחד  –הזלזול במעשרות מביא ללשון הרע 

 יותר קשורה ללשון הרע.

העוסק בהיבט הרוחני של לשון הרע, יותר  ,היה אומר שהספר 'שמירת הלשון'ה "הרצי

יודע את ערך היה , אם אדם כאןזה קשור ל'חפץ חיים' העוסק בהלכות לשון הרע. החשוב מ

אדם שיודע את ערך הדיבור  .נזהר בדיבורו היה הוא  הדיבור, את הערך של השיח התרבותי,

                                                           
 עין איה, שבת, פרק שישי, א. 24
 .יז שביעי, שיחת פתיחה לחנוכה. עין איה, ברכות, פרק 25
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הוא יסתכל בספר ההלכתי רק כדי ירגיש גועל להשתמש בכוח הדיבורי הזה לדברים רעים, 

  .26דבר עבירהמ גועל חושהרב אומר במפורש שצריך ללדעת מתי מותר לו לדבר. 

יא התוצאה ה ., לא קייםשל האדם אז הכל מתחיל מזה שבעצם כל השיח התרבותי הרוחני

תמיד ידבר שנאה וולם פוסטמודרני תמיד יהיה רכלן, שהוא ידבר לשון הרע ורכילות. ע

הוא לא מכיר את החיוב שבזולת, הוא לא מכיר את האחר, מכיוון ש . למה?שניה לעושלילה 

הוא לא וכשיש לאדם עין רעה . דיבור מקולקל ומעוותלא האנושי ולא האלוקי; ממילא ה

 גם חסרונות שלו, ממילא הואב הכירוכו, ממילא הוא לא יכול למכבר את צלם אלוקים שבת

אדם כאילו סוגר את , נסתם לא יכול להכיר את האחר, ואז מתחילה השנאה, חלון האורה

צריך פשוט לחיות אחרת, לחיות אדם  כדי להבריא מהחולי הזה, 27עצמו בעולם של מראות.

  ו.תוא תחזקמרק  קלקול הזההות עם התפלמסה בצורה של כבוד לעולמות הרוחניים.

 והמלך ישמח באלהים

 והשפעה מהסתכלות הבאה הפנימית השמחה", באלהים ישמח והמלך"

 כל יתהלל, "הגלויה ההשפעה את להחיות מביאה ,עליונה כמוסה רוחנית

 השפעתו התפתחות על ידי הטוב הדיבור של ךהער מהכרת ".וב עבהנש

 השלילה של השפלות הכרת ציץ יציץ וממילא, ידו על הנגרם הטוב והכרת

 פי יסכר כי. "במציאות ופעולתו הדיבור גבורת של ההכרה מחסרון הבאה

 ,הדיבור רוממות רגש את עינוייו ירומם במצב הזה והסכרון", שקר דוברי

  .ממנה באה מכבודו שהשפלתו יתהדמיונ סבתו את ממנו בהסירו

, אפשרות חיובית ואפשרות שלילית. האפשרות המחלה הזורפא מישתי אפשרויות לה ישנן

', המלך ישמח באלוקים, יתהלל כל נשבע בולהיות תלמיד חכם. ' – תרופההחיובית היא 

ת הפשט הוא שהאדם הזה מסוגל לחיות את החיים שלו אחרת, הוא יכול לראות את הטוב וא

פתאום הוא רואה את המחלה,  הסכרון זה אסכרה, ,'פי דוברי שקריסכר ' – אולי –הרע; ואז 

, מהשלילה הוא 'יציץ ציץ'ממילא  חתככל שהעולם הרוחני יותר מפו .את עומק התועבה

מבחינה , רציונלייםיותר מאשר דיון של מדעים  'מדעים נצרכים'זה דיון של  .יבין את החיוב

יה יהאפשרות השנ .28חולה ושל מה לדבר אחד עם השני, מכיוון שהרציונלאין רציונלית 

 רוממות רגש את עינוייו במצב ירומם הזה 'והסכרון – אותו אירפבסופו של דבר הכאב היא ש

ממילא יציץ ' –בצורה חיובית  אפשרלעבור את המחלה הזו,  כרחומלא אבל אדם הדיבור'. 

                                                           
 .(עט)אורת הקודש ג, קיח,  26
 .לח-עין איה, שבת, פרק שישי, כז .מהלך שהרב עושה בסוגיית 'יען כי גבהו' 27
 , מהצורך אפשרה שאי אפשר להבין בעזרת הרציונל כיוון שהוא מה שנפגע, אבל הצורך לא נפגענהכוו 28
 .01עמ'  ,י הראיה, 'מהות הכפירה'. עיין מאמרלדוןתחיל לה
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יחוש גועל  אממילהספר העיוני של לשון הרע, אדם שילמד את  '.ציץ של הכרת השלילה

אין לו את שמי שאין לו מלך, ו ;ישמח באלוקים ,מי שיש לו מלך .ולא ירצה לדבר לשון הרע

הדיבור, אדם כזה 'יסכר פי דוברי שקר', של המחשבה ואין לו את העולם  להעולם הנשמתי ש

או  ,ים, יש שתי אפשרויותהרב מדבר בתהליכים קיומי .הייסורים של האסכרה ילמדו אותו

 ילמדו אותו. יסוריםהיבית, על ידי דעת והבנה, או שולבנות את זה בצורה חי

 ?מהי הסיבה הדמיונית .'ממנה באה מכבודו פלתוששה הדמיונית סבתו את ממנו בהסירו'

 ו. מכבוד השפלתו

 המוח הגמיש

המחלות שקשורות שככה מסביר את כל  29מדעןיש אפשר להבין את זה גם מבחינה מדעית. 

מחזק רק ואם אתה מתעמת איתו אתה  ;ותה עצמה יוצרת מוח מעוכלומר שהמחלבמוח. 

היא  הישניהאפשרות ה .האפשרות החיוביתזו  – להעמיד אלטרנטיבההתרופה היא אותו, 

 . חסר להםשמה את ילמדו אותם  ,הייסורים שהאנשים האלו יעברו – המחלה עצמהש

את הנזק שזה יגרום. אוהבים להסתיר את מתאר  הוא, בחירת נשיםשל הרב נגד יש אגרת 

כל המחלות של אובדן  – אבל לדעתי זה רק הולך ומחריףמיושן,  שמעה נזגרות האלו, כי אה

 . התדרדרות של אותה תופעה הםהזהות המינית, 

ואילו . וםהינג םאו המאורעות, המאורעות ה ,או הדעת שלו הוא:את האדם שמרפא מה 

רק  –י כדאי להיות טהור ונק הסימפוזיון ונסביר למהכוונה, שנעשה  – עם החולי תומיעה

חגיגה בשבילו,  וזות, שהשטן רוצה שתדבר אותו, בזה מופיע גם בחובת הלב .חזק אותות

ככה המוח עובד, הוא יוצר  .עלםי פשוט הוא ,אם אתה תבודד אותוהוא רוצה לשוחח; 

לחי, הוא לא מבין ירת טסים. למשל המוח רגיל שאהבה תמיד באה עם קשרים אובייקטיב

להעמיד אלטרנטיבה  .כשאתה שותק הקשרים האלו מתים משהו אחר. לכן צריך לשתוק,

אף  בכל ההיסטוריה האנושית, .פשוט לצאת החוצה – נורמליוהכוונה להעמיד עולם בריא 

שהוא מכיר הם  םהקשרישכל הלמה? מכיוון  את עצמו, מעמד מדוכא לא הצליח לשחרר

זה קשה, כיוון שכל העולם  .החוצה אותו צריך פשוט להוציא ,לשחרר יםאם רוצ כאלו.

  , זהו, יצאת.הכשאתה יוצא החוצאבל אי אפשר, שהפנימי שלו צועק 

 שיח
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 הערך את וליקר שפתיו מוצא את לכבד, יחד כולו והגוי, האדם ידע וממילא

  .לה אויכר בכללה הרוחנית ההשפעה של

ה מדבר "הקב י מאוד וזה חי וקיומי.זה רציונל .שיח ויש אפשרות להתחבר לעולם כאןיש 

או המציאות בהתבוננות. אם אנחנו לא משתמשים בדעת, המציאות תדבר.  – בדעת איתנו

 ברת.מדברת או הדעת מד

 ברית מלח

 על אף דילמא או ,קאמר עהרון לש על ,יבי יוסבר ליעזראבי ר ,להו איבעיא

 . קאמר נמי הרע לשון

 להשפעה שיש הגדול הצורך הכרת מיעוט יל ידע הדיבור של ערכו כשנופל

 שמוציאה עד האנושי הקיבוץ את וסובבת הולכת המחלה ,בעולם הרוחנית

 30.תקפו בכל לשון הרע חטא את הפועל אל

 הדיבור .'רת הצורך שיש להשפעת הרוחניות בעולםכה'א והדיבור ה ות טובות.גדרהכאן יש 

עד שנאה ולשון  , בהתחלה בחוסר כבוד וחוסר יחס, ומשם הוא נופלנפל (הכרת הצורךהזה )

עולם של ערך הדיבור, של  היאארץ ישראל  ,למה עם ישראל יצא לגלות ובןממילא מ הרע.

המדרגה של . אם סברות פנימיות – 31המדרגה של הירושלמי. כמו לימוד תורה, במובן החי

 לא קיימת יש גלות. הדיבור

 היהמה שהרס את עם ישראל  .רצי"ה אומר תמיד שהחפץ חיים הוא חלק מהגאולהלכן ה

המדרגה  .הדיבור הוא – המדרגה של ארץ ישראל –ממילא התיקון שנאת חינם ולשון הרע, 

 .היא המחשבה ושל ארץ ישראל היא הדיבור ית המקדשב לש

 הרוחני הכח של ההכרה מחלישות יבא לעולם לא המעשר רפיון אמנם

 דור יראה לפעמים כי אם ,הכללית שבחברה המעשיים הצדדים על בפעולתו

 את ימלאו לא' ד כלי ונושאי ,הלויים מצד העזובה שרבה בעיניו אחד

 זה נצמח שבאמת מה ,הלויה ברית את גם כן להפר הרוח יפול ואז, תפקידם

 אחריתה עד מראשיתה האומה חיי את ללית המקפתכ הקפה מחסרון הרעיון

 הפגעים כל למרות הנה. בקיומו ]במהות שלו[ ברית שנכרתת מה וכל

                                                           
 עין איה, שבת, פרק שני, רמז.  30
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 יקום אלהינו ודבר" תיקון לידי יבא הזמן הכל במרוצת להתחולל שיוכלו

 .תפסק לא הלוי ברית של מלח וברית" , לעולם

'חכמת סופרים  תי,ימשהו אמ כאןיש  .את הלוויםמכבד הוא לא התחילה בזה ש המחלה לא

מאבדים את הברית.  לכן הם .משמעות יחסר םה –' מי האנשים האלו ותרא' – 32תסרח'

 ,לא רק על הלוייםנכון  הדבר .העולם המעשי מצדיק את חוסר האמון כלפי האנשים האלו

 '?מלחברית ' למה הברית נקראת .מלכות דודכל מה שניתן בברית, גם כהונה ו ביגלאלא 

  .קלקלגם המלח התהקלקול עמוק עד שכאן . לא מתקלקל מלחבגלל ש

לא מכבד את אדם אם  .זה אותו קלקול '.כללית הקפה מחסרון הרעיון זה נצמח באמת'

הוא מאבד את יותר גרוע, ו נום של לשון הרע,יהגם נופל לג הואממילא  ,ההקפות הכלליות

מאורע הוא , פחד 33אנחהוהבדל בין פחד למבט כללי. קצת דומה  ואין ל –ברית הלוויה 

יותר חמור, ממילא אין יכולת לראות , אבל יש חוסר כבוד כך כאן, .יאושי יאספציפי, אנחה ה

. הנפילה שתיארנו קודם היא נפילה , תהליכים של עומק ושל רוחבםיוריטהיסתהליכים 

אנשים רק היסטוריונים, יש  במקום .לעיקרון כלליא הפכה יהזמנית, משהו פרטי, ועכשיו 

 לא מכבד ומספר לשון הרע, אדםד, אם זה בא ביח .(ניבמובן הטכ) שמתעסקים במאורעות

 אין פילוסופים, ,נחרב, אין היסטוריונים הכל הוא מאבד את היכולת לראות הקשרים כלליים.

  .רפיהתיש  ותאומנבמקום  ;יש רק פסיכולוגים

 מחנך

כוהנים נראים כמו שהם נראים, וזרע בית דוד הו ,כרגע הלויים נראים כמו שהם נראיםש נכון

, יודע עיקרון ותכונה, אדם שרואה מהויות כאןיש  ,זה לא משנה . אבלא נראהונראה כמו שה

ורואה למה תלמידים, הכמו מחנך, שמסתכל על  .הוא מסתכל יהעלו שזו הנקודה העיקרית

מעל  זה שובב ולמה זה מפריע. הוא רואה מה מציק לו ויודע לדבר ולעזור לו להתרומם

שטוח, אבל פעם  הכל ים, עושאת הבעיה יםרתוופ התרופלכולם היום נותנים הנקודה הזו. 

לא רואה  גםאת הלוויה, ממילא לא מכבד מי ש , יש תהליכים ודמויות.ראו משהו יותר עמוק

עשר אחוז יש ה, אבל ר  ר  אדם שתשעים אחוז מהחיים שלו הם ב  אפשר לקחת  .מהויות

ואז הוא גם כל האישיות, , ועל זה הוא ממקד את אותם רואה – הלוי – אדם פנימי ;נפלאים

יכול להסביר למה התשעים אחוז הם בררה, בגלל שיש לי את העשרה אחוז החשובים, לכן 

ר כבוד, נופל ללשון הרע הוא מתחיל בחוס .מלחהזו ברית התשעים אחוז מתנהגים ככה. 

יסורים גדולים, חברה שלמה של לשון הרע, יאסכרה, המחלה של הזו  ;רכילות ושנאת חינם

                                                           
 מט:דף סוטה, מסכת  32
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אז לא , סקירה כללית באמת אין – יותר גרוע ; אבלאוכל את השניודוקר את השני  אחד

ות ויאין איכשבעיה הכי גדולה של הפוסטמודרניזם, ה וז .לא רואים ערכיםויות ורואים מה

  .אין מהויותו

ק ומחעלול ל, אתה הזה מלחמאבל אם אתה עושה על נגיד שתשעים אחוז מהגברים אלימים, 

', ואז העולם הולך ומתדרדר עוד יותר עמוק לתוך ה'אני העליוןשל ה'אבא' ואת המעמד של 

מכיוון שאבד הערך לפילוסופיה  .מחלה על מחלה נוצרתרגשות, וחוויות תסביכים 

יותר  ;ת ולשון חותכתובתוך עיניים דוקר ים שרוייםחיוהלאומנות, לדברים כשלעצמם, ו

תשעים אחוז מהאבות באמת יכול להיות ש .שהמהות נעלמה לגמרי גרוע, התוצאה של הדבר

המון  נותרוהמהות נעלמה.  – אלימים, אבל המושג אבא? המושג זכר? הוא נאבד לגמרי

עולם של נמלים, מין ביניים, מישהו  נוצרבסוף  .מקרים, בסופו של דבר גם נשים אלימות

 ?המהויות מה עםלנו מין אנושי מתוקן. אבל יהיה  בזהו – שיודע רק לעבוד, מתוכנת

, באמת אצל הזכר יש יותר מאבקים של טוב ורענכון,  ?אדםעם המה  ?אהבהה ?הערכים

לאן נגיע? אבל  ., רוחניות וגשמיות זה דבר אחדהמציאות יותר הרמוניתאצל אישה ואילו 

  כל מי שיש בו עדינות נבהל מזה.

נראים כמו גויים, , יכול להיות שחמישים אחוז מהיהודים 'יהודי'אותו דבר לגבי המושג 

רואים רק שהמחלה,  אגופאבל זה לא משנה, זה  – יכול להיותשאין הבדל בין יהודי לגוי, 

 כויות וסימנים פנימיים. יא ,יותוסימנים חיצוניים, ולא מה

לכן אין מה לדבר, צריך  ו.תוכל מטפח אוהנופל ונופל,  הואנעשה אורח רע,  כך אורח רע

מעמידה טוב ורע אחד מול השני, כבר  קודם כללטרנטיבה, הא .פשוט להעמיד אלטרנטיבה

  זה מבריא את הכל.והיא מזרימה לכל האורגן הזה בריאות, ש . דבר נוסףזה נפלא

 של הצירוף אותו יל ידע, זהרו בעצם להגלה עתו בבא ערכו יוכר אז ודוקא

 . הזמנים ובכל הדורות בכל הזו לברית שהיתה נפסקת שאינה השמירה

אמנם הצלחנו אז  .בררה אצלו היה תשעים אחוז הריערכו?  מהונקודה חשובה,  יש כאן

אפשר להגיד, שמעז אדם נורמלי, אבל אין כאן ערך כל כך גדול. אבל עשרה אחוז להוציא מה

יכול להיות  – יצא מתוק, הנגע הפך לענג, והפשע הפך לשפע, והחושך לאור והזדון לזכות

פתאום יתגלה ד איתו ותראה את הנקודה הנפלאה שבו, שאותו ילד שובב, אם תדע להתמוד

במובן לא נקודה טובה שהיא זאת שעושה את הכל לסיבוך, ממילא יתגלה שהכל מעלה. זו 

 ,'כמה נקודות טובות ישבאמת אתה בררה, אבל בתוך הבררה ' זאת שאומרת לאדם,, הקטן

  .מהות טובה אלא נקודת
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, המעשרות ביטול לפעמים יחולל כללית גבוהה סקירה של חסרון רק ןכל ע

 הוא שלה שיסוד, הרוחנית ההשפעה של הצורך כח הכרת ערך הקטנת ולא

 ון הרעלש על וסייבי רב לעזראבי ר דברי יהיו הזי פל וע. הדיבור רוממות

 ולא האסכרה של הכבדות עם יחש לו יש זה וןוע שרק, קאמר קאודו

 המעמד אל להתנשא תהיכול ומניעת הסקירה ירידת שגם או. המעשרות

 קלישות על מאומה תפעל לא עוברת תקופה ואיז של שהחשכה עד ,הכללי

 הבאה נפש משפלות הבא היא עצמה, הזו הנצחית הברית של העליון הקשר

 הטוב הדיבור גבורת לש ההכרה ומיעוט הרוחנית ההתעלות מחסרון

 ותוהרוחני שהקדושה המשקל אותו לפי תמיד נשקל שהוא, כחו ורוממות

 שמזאת. ברךית בצורו ודבקותו נפשו עילוי יעל ידי, לאדם מובנת היא בכלל

 אף ןכל ע, ון הרעללש גם, המחשבות ירידת גלגולי יל ידע תוצאות הירידה

 .קאמר נמי ון הרעלש על

 


