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 טיהרא עילאה

 פתיחה

מדת החסד אמנם חפצה היא להצדיק את הברואים כולם, אבל מאחר שכבר 

להעמיד רז העולם  הטוהרהינם ונבראו, ראוי להמשיכם חסד. אבל אין לה זה 

על המחשבה הקדומה, לפאר את העולם בהמלכתה של נשמתן של צדיקים, 

 1קודם שנברא העולם.גדרה יושבי נטעים, אשר עם המלך ישבו במלאכתו 

אבל , שורש יש לו יחס לטומאה וטהרה בתור אולי ,'טמא'ניגוד של ה איננו 'טוהרהמושג '

בספרי קבלה הוא מקום שמכונה 'טיהרא . כלל לא נמצא במקום שיש בו רע הטוהר עצמו

כיוון שהם  .ה"קבקום נבדל מהמלבני אדם יש ושיש בני אדם,  כךקשור ל הוא, 'עילאה

הטהרה והזיכוך באים רק בתור שלב אבל עבודה של טהרה וזיכוך, צורך בנבדלים, יש להם 

ואז בני אדם  – שהקב"ה נותן מקום למציאות –טוהר. הטוהר הוא הנקודה היסודית ל שני

 ם יכולים וון שזה מקום נבדל, הייכולים ליצור ולהיות דומים לקב"ה. אבל מכ

 והנבדלות שבו,  עם כל הסיבוךאבל  שמכיל מורכבות וסיבוכים.מקום  הז .כשלילהגם 

מדרש, הבתי עמל של בו בוא לידי ביטוי במחשבהת האצילות שבו. מקום אצילי הוא

 .2כהונהו הם סגולה ההביטויים שמבטאים אותו

 .עולם היצירה, נקרא )בני אדם( נבדלות בין היוצר )הקב"ה( לבין היצירהה יקרעהמקום בו 

 בו ותראל ניתןהוא נמצא במרחב אצילי,  כאשראיננו אצילי, אבל בפני עצמו עולם היצירה 

 ל כמו אור של צהרים ללא הנוכחות שזו המשמעות של המושג טיהרא, . אצילות

בבית של האצילות רושם ניתן לפגוש את ה התופעה מותירה רושם ניכר.השמש עצמה. 

יו. הרגש והרצון יחד ,את השכל ,יכול לחבר בדעת שלושבאופי של תלמיד חכם  – המדרש

 . 'הרגשת הגיון הלב' 3לחיבור בין השכל, הרגש והרצון, הרב קורא 'הרגשת הגיון הלב'

גם  היא .אותה לא ניתן לקלקל גרעין של ערגה וגעגוע, נקודה אצילית שנמצאת באדם היא

 .שלוכושר השיפוט ממנה בא  נקודה של חופש שיש באדם,

, מכיוון מכוח נקודת החופש הזו שיש באדם, אנו יכולים לבוא בטענה לרשע על שהוא רשע

אמנם לא  4עשה שאני רשע.והוא לא יכול לבוא ולטעון, מה א שתמיד הוא יכול להשתחרר,

                                                      
 עין איה שבת, פרק תשיעי, קלז. 1
 יתבאר בהמשך. 2
  מוסר אביך א,א. ייןוע עולת ראיה ב, עמ' ס, 'יהיו לרצון'. 3
 פרק תשיעי, רכא. עין איה ברכות, – 'רשעים יצר הרע שופטם' תעיין בסוגי 4
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בבת אחת הוא יוכל להשתחרר, הוא צריך לעבור תהליך. אבל הנקודה הראשונה היא נקודה 

 אחרי ההחלטה הזו יש תהליך שהאדם עובר. .שהאדם מחליט שהוא דומה לקב"ה –אצילית 

הנקודה הזו לא תהפוך אותו לחסר נגעים, להיפך היא אפילו נותנת תוקף לכך שהוא נגוע, 

אבל היא נותנת לו גם . שהיא נותנת תוקף לקיום שלו וממילא גם לכל המחלות שלו ווןכי

 מחלות האלו הן חלק מהמלכות של הקב"ה, ה מתברר שגםאת היכולת לצאת, מכיוון ש

 .מקורןממילא ניתן להחזיר אותן ל, הן ביטוי שלו

עצמו לא נמצא שם,  קב"ההטוהר הוא מקום שמורגשת בו נוכחות אלוקית, אבל הנסכם: 

אבל  ,נותן מקום הוא :האלו נה קשור למקומותהמלך שמתגלה בראש הש הוא מפנה מקום.

יום  וזה .ה"קבהאדם ל ביןלאדם ו ה"קבה ביןראש השנה הוא מין חלוקת גורל  .מאוד נוכח

זה לא אומר שהכל חלש רפוי וחסר משמעות, ו .הכל מקוריוהכל טהור אז מולך,  ה"קבשה

הוא  ה"קבה .תוקף וקיום האדם מתמלא . בראש השנהעוז וכוח ,םיך הכל מלא חילהיפ

  5נוכחת בחופש.המציאות, כשהוא נותן חופש לאדם אז המחויבות שלו  מחויב

 גורל

אלו מקומות בהם האדם נפעל  '.גורל'ו 'הכרח'קשור למושג כל ההסבר שלנו על הטוהר 

אחת הדוגמאות למושג גורל היא כאשר דוד ויהונתן נותנים סימן על ידי מהרצון האלוקי. 

שהם הם הטילו גורל, הם רצו לשמוע מה הקב"ה אומר, ולא את מה כשיריית החיצים. 

  6חושבים.

אין עוד ' –שלו  עולם טוטליטרי, שנוטל מהאדם את המשמעותזה יכול להתפרש ככתיאור 

 כיוון שיש רק את הרצון האלוקי ולא  נטולי חופש ועצמיות. יליםיצר חישמי 'מלבדו

 את האדם. 

כשמחויב המציאות נותן מקום בתוכו. נותר הרושם ש ור שלאיתהוות ל יכול הגורלאבל 

שכל יוצר, אנשים בעלי כוח ויכולת, יש  ממילאהקב"ה רוצה שיהיה עולם נבדל, הזה  בהסבר

הוא מבטא  ובן מאוד עמוק, כמו שותפות.אחריות במההגורל הוא לקיחת  בעלי חופש וזכות.

בניגוד לחיילים  ואז .יבות האלוקיתחופש שנוכחת בו המחו זהו, שיש באדם חופשאת ה

אין דיסטנס דת עילית, ישרועדים מפחד כשרואים את הסמל שלהם, כאן מתואר חייל ביח

 ואין מרחק, כולם שותפים באחריות להצלחה.

                                                      
 כז.-עמ' כו אורות הקודש ג, ייןע 5
 . 4עיין 'שחיטת יצר הרע ח' עמ' . 305'מנופת צוף', חלק שני, עמ' הרב יונתן בלס עיין בספרו של  6
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מספר על  קרליבך )גם את התיאור של החיילים הצייתנים ניתן לתאר בצורה מופלאה. הרב

עיירות, ישב יהודי למדן ולו תפילין מהודרות, עליהן הוא הבאחת  :התפילה של חסיד קוצק

שמר ביחוד שלא להרהר בהן הרהורים בטלים. זמן קצר לפני שקיעה התפרץ יהודי חסידי 

כיוון שטרם התפלל  ,לבית הכנסת ומיד ניגש אליו בעזות וביקש להניח את התפילין שלו

היום. צר היה לו לתת את התפילין שהיו כל כך יקרות לליבו, ליהודי ריקן זה, אבל יהודי 

צריך להתפלל. מסר לו אותם בכאב והזהירו שאלו תפילין מיוחדות, ושיזהר להתכוון בהן. 

אחרי שהות ממשוכת פנה לתפילתו. עמד הניח הלה את התפילין, פנה להביט בחלון, ורק 

 היה לול ארון הקודש דקות ספורות וכבר סיים את תפילתו. בעל התפילין כבר לא יכאצ

להתאפק, קפץ וחטף את תפיליו. מיד הרגיש את הטלית, שהיא כולה רטובה מדמעות. 

התבייש מאוד במחשבותיו, ואחרי שהתחנן לחסיד שיגלה לו את סוד תפילתו, לקח אותו 

ם שצועדת וממלאת בצייתנות מלאה אחר החסיד לחלון והראה לו מחלקה של חיילי

 ,כולם ירעדו ,הקצין א, תתאר לך שיבותים לסמלייראה כיצד כולם מצתלו, אמר הפקודות. 

  .(; כך חשבתי איך ראוי שאנחנו נפגש עם הקב"החיל ורעדהיהיה שיבוא הקיסר, הכל וכ

  .אך אצל הרב ראש השנה הוא שונה של ראש השנהאחר סוג היות ליכול זה 

. לממלכהונותן מקום למלכות  ה"קבשה ,טוהרראש השנה של הרב הוא כמו שהסברנו את ה

 .נותן תוקף והכרחיות מוחלטת למציאות המקום הזהמכיל את הכל,  ה"קבזה מקום שבו ה

 .בתוך ההכרח נמצא החופש – מופיעה בצורה חופשית לגמרי מציאותלמרות שה

 פאר

הקדומה, ]כלומר[ לפאר את העולם להעמיד רז העולם על המחשבה 

 בהמלכתה של נשמתן של צדיקים.

לא ברא את העולם לאנשים  הוא .7צדיקים גמוריםלם ויברא את העולם לרשעים גמור ה"קבה

  .יש להם רצוןולגיבורים שיש להם חופש  ותובינוניים שמתנדנדים כמו קנה, הוא ברא א

 ה"קבשל ה, המלכות 'של צדיקים ןתשל נשמ הפאר את העולם בהמלכת'ל ו המשמעות שלז

 קיסר.המלא מלכות של קוזקים שנכנעים ורועדים ו יות חופשיותויוצרת דמ

 ה"קבהאבל לא היו קיימים, עצמם הם ם האלו ישבו עם המלך קודם שנברא העולם. יהצדיק

חשב עליהם, הוא חשב על אנשים צדיקים שהוא יכול לתת להם את היצירה שלו שיהיו 

 .ות מלאות בעוזוידמאלא יות שלא מתנדנדות כמו עלה נידף, ודמ .פעילים בהשותפים 

                                                      
 רכד.עין איה ברכות, פרק תשיעי,  7
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 צדיקים

, 8, יש מקומות שהרב מדבר נגד הצדיקיםמאוד ינתיסוגיה מענ היאשל הצדיקים הסוגיה 

דבק יויש מקומות שהוא כותב שצריך לה בגלל שהם מחליפים את המבט של כנסת ישראל;

בי גים ליריצריך להיות ש – שאין צדיק כמו כנסת ישראלבמקום אחד הוא כותב ו .9בצדיקים

 הכוונה לחיות את העולם כמו שעכשיו תיארנו, 'שיריים לכנסת ישראל'  .10כנסת ישראל

  ., היא מגלה אותוה"קבשותפה ל כמוכנסת ישראל חיה את העולם 

מבטא הצדיק  , כולם מדברים עליה, גם הליטאים.ותחסידהתורת הצדיק איננה סוגיה רק של 

. ההבדל שכדאי להיות קשור אליה תהוא בהחלט דמות מופ .המחשבות שקדמו לעולםאת 

 11בטלים אליו.הוא קשור לזה ויתר האנשים רק האוצר שייך לצדיק, הוא שאצל החסידות 

 ותוהצדיק הוא זה שמבטא אוך לכולם, לכנסת ישראל, יהאוצר שי ,לשםעל האצל הרב וב

 12.לפועל ותוומוציא א

 מש ישהוא בחר בטוב ומ ךאלא בכ ,בלעדיתלומר שהמעלה של הצדיק איננה אפשר 

מי גדול  על השאלה סוגיההרב מסביר בכך  ינוני שמתנדנד., הוא כבר לא באת היכולת שלו

רבי יוחנן אומר ו .רבי אבהו אומר שבעל תשובה יותר גדול יותר, צדיק, או בעל תשובה?

צדיק  בחינות שונות,אלו שני  13.צדיק גמוראלא אבל לא צדיק מעיקרא,  ,גדול שצדיק יותר

אז הוא ענק,  הוא גדל בבית ענק,מעיקרא הוא אדם שיש לו מבחינה סגולית משהו עליון, 

 בוחר  ואאיתו השרצון חופשי עז  ושיש ל הוא אדםצדיק גמור,  .לא חוטא הואלא יממ

יכול להיות אדם שהתחיל בתור  הואדיקים גמורים, כמו בסוגיה שהעולם נברא לצ .את הטוב

יותר גדול מבעל  הוא .לו את הכוח לקחת את הכל וליצור משהו חדש הרשע גמור, אבל הי

  .נופל וקם – דמות מתנדנדת ואתשובה, בעל תשובה ה

אומר שאדם צריך הוא יש מקום שהוא מתאר בצורה מאוד חריפה את היחס לצדיק, מנגד 

משהו עליון מאוד, שבעצם יש בעבדות לצדיק  14.מוחלטביטול  – לצדיק להיות כמו עבד

באיזשהו שלב נמאס לאדם להגיד ש מובן החיובי הוא,ה .הצדיק לושום אמירה מ אדםאין ל

  .את כל הסברות שלו, הגיע הזמן שרק האמת תאמרושטויות האת כל 

                                                      
 אורות ישראל, פרק ג, ג. 8
 , פרק יז.אורות התחיה 9

 אורת ישראל, פרק ט, ה. אורות התחיה, כד. 10
 ליקוטי מוהר"ן תנינא, א. 11
 קכ.-אורות הקודש א, עמ' קיט 12
 עין איה ברכות, פרק חמישי, קיח. 13
 עין איה ברכות, פרק שישי, מב. 14



 ברדח אמנון הרב   
 ה"תשע –נוראים ימים    

3 

 

bm-roshpina.co.il 

 כל האדםכי זה 

  זר בנו,עקשור לכך שרשב"י אומר לרבי אלבסוגיית הצדיק, אחד המקורות המעניינים 

גם הרצי"ה מספר שם. )יבשביל הצדיק הואהעולם הקיום של כלומר . 15'די לעולם אני ואתה'

 על הפסוק  במקום אחר, אריכותבר זאת יהרב מסב .(אביו אמר לו את המשפט הזה

אה שלוש הסברים: 'כל העולם לא נברא אלא הגמרא מבי 16.)קהלת יב, יג('כי זה כל האדם' 

 א נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה'. שקול זה כנגד כל העולם כולו', 'לבשביל זה', '

 . זו סוגיה ארוכה ונפלאה

 שכל העולם לא נברא  ,את המעלה של הצדיקמצד אחד  זו מסבירהרב בסוגיה 

פותח  ואה .הוא רק ערב צדיקהואת זה שהאוצר שייך לכולם אלא בשבילו; ומצד שני 

הרמב"ם אומר שלא יכול להיות שהקב"ה ברא המציאות.  בדבר תכלית 17בשאלת הרמב"ם

את העולם רק בשביל כמה צדיקים. ההסברה שהעולם נברא בשביל כמה צדיקים, מניחה 

. כלומר כדי שיצא צדיק, הוא שאת כל יתר הדמויות שבעולם צריך בשביל הסטטיסטיקה

להיות צדיק.  וכך הוא צומח ,ולהתחכךצריך הרבה דמויות מסביבו, שיהיה לו עם מי לדבר 

  רק כשדנים זו תשובהלעשות שום דבר בלי סטטיסטים, אבל  אמנם נכון שלא ניתן

צדיק זקוק בו הצריך לברוא עולם  ה"קבה, אבל למה לכתחילה בראאחר שהוא נלעל העולם 

איננה מהות זר שתכלית המציאות וממילא הרמב"ם ג .מספיק היה צדיק ?להרבה סטטיסטים

 .ישנה תכלית פרטית בכל נברא אלא, )הצדיק( אחתעליונה 

 , מספיק רשב"י ורבי אלעזר?אם כן למה צריך את כל היצירות הטפלות .יש צדיקצל הרב א

זו השאלה הראשונה שצריך לשאול כשמדברים על הסוגיה של הצדיק. הקב"ה היה יכול 

 יצירות טפלות. למצוא שיטה אחרת להפיג את השעמום של הצדיק, ולא היה צריך לברוא 

רצה לבנות אנשים שיהיו דומים  ה"קבהבו ש חגהראש השנה הוא  ראש השנה נותן תשובה.

צריכים להיות יכולים ו כולםממילא  .לחשוב ולהגות ,דומים בגודל וביכולת ליצור – לו

  .גם לחטואמכיוון שיש להם יכולת, הם יכולים אבל  צדיקים.

. 18התשובה קשורה לסוגית הכהונה בעם ישראל? םיאלו שאינם צדיקמה עם כל  ,זאתובכל 

 נבדלת . אמנם היאטוהרשומרת על ה , היאיתליאצשומרת על המקוריות ההכהונה 

, אבל יש יחס חי בין השכבות הנמוכות בעם ישראל אדמהעבודת ל ס, אין לה יחמההמוניות

                                                      
 עין איה שבת, פרק שני, רעז. 15
 צד.-עין איה שבת, פרק שני, צג 16
 כים, חלק ג, פרק יד.ונב הבמור 17
 מ. ,עין איה שבת, פרק שני אורות התחיה, ד. 18
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שראל י ההבדל הוא שלעם בודאיות.בנצרות ובבפילוסופיה וגם . כהונה נמצאת גם לכהונה

 ,ה די במתנה אחתצריך לתת צדקה לאיזו כנסיה, הי האם הי יש עשרים וארבע מתנות כהונה.

בעם ישראל ואילו  .בחיים מימד אחדהיא ממלאת  –אולי מתנה גדולה, אבל רק מתנה אחת 

, המוח המוח והלבהכהונה היא . 19יחס חי מתבטא בעשרים וארבע ממדיםיחס חי,  מדובר על

  חיים לכל הממדים של האדם.והלב נותנים 

 מוח, אז שיהיה מוח, בשביל מה צריך  יםרוצ אם ,בסדר :אבל עדיין נשאלת השאלה

 רחף בעולם בצורה שיפטנט שלא צריך רגליים, ראש    המציאאפשר ל ?את הרגלים

 גרבים, לעשות ספורטוכאב ראש, צריך לקנות נעלים  רק עושות רגליםהרי ה .יותר מושלמת

השאלה הזו נכונה בהסבר של האורגניות  בלי רגלים. ,מתגלגל ראשוב יותר ט וכו'.

אבל באורגן  .ת, לכן הרמב"ם גזר )בצדק( שאין תכלית כלליאין תשובה באמת בו, 20הגופנית

 כץ טוביהפעם כמו ש) .אלו שני דברים שונים – 'ספורטו' 'הליכה', יש 'רגליים'הרוחני, אין 

בהסבר של  (ריקוד.כמו המשחק שלהם הוא ש ,של ארגנטינה הכדורגלשחקני על  אמר

המוח הוא אבר שהנשמה אמנם  ,וגם רגליים ל'אני' יש גם מוח ,יש 'אני'האורגניות הרוחנית, 

  .הוא שייך לכולם, צדיקהאוצר לא שייך ל. הוא העיקר ולא המוח 'אני'התלויה בו, אבל 

. אז ודאי שיש צדיק, והצדיק הוא איבר ה"קבה ' הואאני'ה ,צדיק הוא רק ביטוי של האניהגם 

באורגן הרוחני  .רגליים בא במקום, אבל האבר שהנשמה תלויה בו לא שהנשמה תלויה בו

  .לכל דבר יש ערך אבסולוטי

 זה כנגד כל העולם כולושקול 

 כךהוא מתחיל מעל 'כי זה כל האדם'. סבר כניס בהמהרב ההסברים האלו על הצדיק, את כל 

 את הבעיה הזו אנו פותרים  – תריםברא דברים מיו ה"קבשלא יכול להיות שה

 על מערכת היחסים הרב בונה מבנה שלם, אחר כך  לפי הסבר האורגניות הרוחנית.

 כנגד  'שקולצדיק ה – נכנס הביטול כלפי הצדיקבין הצדיק לאיש הפשוט. במקום הזה 

 . 'כל העולם כולו

 

 

                                                      
 ברכות, פרק תשיעי, סח. ;רפב ;שבת, פרק שני, מ ,עין איההממדים של האדם הוא עשרים וארבע. עיין  סך 19
 נמצאת בנקודה המהותית ומעלתו  מבינה את האדם כגוף אחד בעל אברים,האורגניות הגופנית  20

 עדיין לא מובן אבל אלה מה הערך של האברים, הם חלק מהגוף. שאין זו בהסברה  .והלבהמוח  – שלו
 , בכל פרטהמהות נמצאת בהסבר של האורגניות הרוחנית,  .לכתחילה היה צריך לברוא יצור כזהלמה 

 .  14-13עיין, מאמרי הראי"ה עמ  .נמצאת במוח ולב. ]א.ש.ל.[ללא סתירה לנקודת המהות המרכזית ש
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  –דברים מאוד חריפים הרב אומר בזה 

 התכונה הגדולה הוא הערך של ב ונשגצריכים להבין, שכל כך גדול 

כדאי להעביר מהעולם גם ש דאמיתי, צדיק יסוד עולם, עהשלם היצירת של 

  .ברואים כדי לתת מקום ליצירת המעולה התכליתיו יצירות המון

על פי אותו הדרך  רה שהולכת לדרכהצי, היההעדר הוא מתנאי ההוויה

 היא מעדרת גם כן את הדורות הקודמים  המותוה מאדון כל המעשים,

  21.כדי להמציא יותר נאותים

 כל עוד מתייחסים לפסקה הזו כמדברת על דברים מופשטים, קל לקרוא את דברי הרב 

פירושו  על אנשים חיים לומר ככה. ם חייםיאנשב ברומדעל ביטול וכדו'. אבל כאן הרי 

 .כמו נבואה על השואהים האלו הם ! הדברמשרפותתאי גזים ו יכול להיותהמציאותי 

 ,גדולה יותרתקופה ו נמחקים כדי ליצור דור יותר גדולו דורות נעלמיםשאומרים ששפטים מ

רק בני אדם שבאמת אבל זה, כלהגיד משפט  עלולהכל חליפות אסלמית  הם מסוכנים מאד.

ל ילא יפגע בהם בשב ,מי שאוהב בני אדם .להגיד כזה משפטבצדק יכולים בעליל,  ,אוהבים

מאוד חריפים ודורשים  האלוהמשפטים  22.לו לא בשביל כנסת ישראלפיאוחליפות אסלמית, 

על כך שהכל מצד אחד אורגן רוחני בנוי הסוגיה של האורגן הרוחני. להבין מאוד טוב את 

גם הכל  ,הכל חסר משמעותש אחרימצד שני  .המוח והלבמהות אמתית אחת, רק  ישטפל, 

קל להגיד את זה, אבל כתופעה היסטורית  .ביחדשהולכות שתי תנועות  . אלושמעותבעל מ

יש שעבור תהליך כזה ללא פחד, לטעמי, היא רק כהיכולת ל. ואף מפחיד זה מאוד קשה

, אבל בכל היה מוותלא רוצים שיבני אדם שאוהבים  .יש עולם הבאכשאחרות,  פרספקטיבות

 , רק ההבנה שיש עולם הבא כות האלו כואבותזאת לפעמים יש מהפכות בעולם והמהפ

  .עם המבט של האורגן הרוחני יכול לרפא את הכאב

  לאהם משמעות? ברור שהכל הסטטיסטים חסרי ם עמה עושים  –זו אותה שאלה 

הצדיק ערב  –הצדיק לא בא לסלק אותו ממשמעות  ,כשאדם בטל לצדיק חסרי משמעות.

 כי אז באמת אין לאיש הפשוט משמעות. בעיה, הייתהו ז ,מלווההיה אם צדיק  –ה לא מלווו

  .נותן לאדם את ערכו באמת שהוא , הכוונהכשצדיק ערב אבל

                                                      
 .צדציטוטים מתוך: עין איה שבת, פרק שני,  21
 ז.עין איה ברכות, פרק תשיעי, קללכן רב קטינא אומר שהם שקר, עיין  22
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 צדקה
לא קב"ה ה .את הרצון של הקב"ה לשותפות בצורה יפה הרב מסביר בהנוספת סוגיה יש 

הוא אומר  .אוהב סטרטאפיםגמילות חסד, הוא  להלוות בתור וגם לאאוהב לתת צדקה, 

כמו עשיר ואני מצפה שתחזיר לי בגדול', את עצמי, אני נותן לך את התכונות שלי, לאדם, '

ליון ילא שתחזיר לי עשרה מ ,ליון שקל, ומצפה ממךיאני נותן לך עשרה מ'שאומר לחברו 

 שלב אחר שלבהרב בונה את זה  .23זה נקרא מטיל בכיס –' ליונרישקל, אלא שתעשה אותי מ

 ון הוא ששום דבר לא נעשה בצורה של חובה. העיקר .בצורה מופלאה

 –'יש מצווה לתת צדקה', 'יש מצווה גמול חסד'  – ם בצורה של חובהיעושה דבר כשאדם

תחושה לא נעימה. בעיקר לא נעים למקבל, אבל גם לנותן עצמו. ואפילו ל החובה גורמת

 לא נעים,  יא דברחובה התחושה לא נעימה.  נוצרתחובה,  בתור כשאדם 'מטיל בכיס'

  .הרב כותב שצרך לסלק את התחושה שיש חובה לכן

 חובה,  המצווה בתור, 'אני רוצה לעשות את ה"קבלכאורה צדיק אמיתי יכול להגיד ל

זה דבר  '.אל תיתן לי על זה שכרלכן , בשלמות, לשם שמיים אני רוצה לעשות רצונךכיוון ש

רק כך המוסר  ,וכניס את עצמלהא ול' הקטיגורי אדם צריך להישמע ל'צומופיע גם אצל קנט, 

אפילו אם  עני.ם ליהרב אומר שזה נורא ואיום, בגלל שבסופו של דבר לא נע יישאר טהור.

ה וחובה ו של דבר יש כאן חובבסופצדקה,  ונותן ל שהוא וולא יספר ל אותו תחמןיהעשיר 

הוא אומר  שיש לו אינטרס,העשיר הוא אגואיסט גמור, אלא אבל אם היא דבר לא נעים. 

, מיליארדר, אבל אני רוצה להיות כלום לא בא לי לתת לךולא אוהב אותך  משאני מ'לעני, 

  .ההרבה יותר גדולצדקה  כך היאש אומר הרב –' לבד אני לא יכול, אז תבוא ותעזור לי

 בני אדם נהנים דרך הזובש ווןנפלא, כי דבר אבל במובן העמוק זה ,זה נשמע נורא ואיום

 טובים.  מכך שהם

ל חסד, ואפילו וגמלהיה יכול לתת צדקה,  ה"קבהאז , ה"קבאת כל המבנה הזה ל עתיקאם נ

רוצה  ה"קבהזה לא מה שעצם באבל בסופו של דבר זה לא נעים, כיוון ש .לתת סטרטאפ

ם ילא נעמכיוון ש ,שאומרים שצריך לגמול חסד 'םיצווים קטיגורי'יש לו ש לא, אלעשות

אבל עדיין לא  – בצורה של שותפותאז הוא עושה את זה לגמול חסד כצדקה ולא כחסד, 

קצת 'הוא אומר אוהב את עצמו, ו דואג לעצמוכי הוא  נותן ה"קבאבל אם ה נעים לקבל חסד.

זה הפשט 'אנא  .נותן את עצמו ה"קבברור שה אז, 'משעמם לי ואני רוצה אנשים דומים לי

  ,הרגשות שלי תאני נותן לכם את עצמי, את האהבה שלי, א – 24נפשי כתבית יהבית'

 את המחשבות שלי ואת היכולות שלי, ואני רוצה שתהיו דומים לי. 

                                                      
 עין איה שבת, פרק שישי, סה. '.מן העושה צדקה ומטיל בכיס יותר מכולםיותר גדול המלווה ' 23
 מסכת שבת, דף קה, עמוד א. 24
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 .את החובה שלו ותעשהנצרות מדברת הרבה על חובה, כדי שאדם יתחבר לטוב, הוא צריך ל

מלוכלך הלעשות להודיים מסכנים, מאשר לשכן  יעדיפובדרך כל את החובה שלהם הם 

שלו,  האינטרסיםמצד טוב את הכשאדם עושה אבל  .שזה נראה מאוד הירואי כיוון –שלהם 

 הכל משתנה.

חובה  וגם לא מתוךאגואיזם, נוספת, אדם שלא עושה מתוך יש אפשרות לכאורה  אלה:ש

 ?, הוא מתענג על העונג של האחרעצם אהבת הטוב . הוא עושה מצדדתית

הנקודה החשובה היא העונג צריך להבין שאבל  .הוא כזה הקב"ההעונג של , נכון תשובה:

אם נשאיר את זה כ'אהבת ] .הנויבני אדם יגם הוא רוצה שונהנה  ה"קבה –וההנאה מהדבר 

סופיה )אהבת חוכמה(, פילוסוף יכול לעסוק כל -העונג של האחר', זה עלול להיהפך לפילו

זה קשור למושג  [ם החוכמה עצמה.ימיו במה שאמרו החכמים, אבל לעולם לא להיפגש ע

 . מרגיש את העולם, הוא מרגיש אותו לפי ההרגשה שלו ה"קבהכש'הרגשה פנימית', 

, שאסור להם להרגיש את העולם רואים, יראי ה'צדיקים היהיו אלו  ,ההנאה ללא הנקודה של

 ה"קבהמטיל בכיס הוא הפוך הוא רוצה להרגיש את הדבר בדיוק כמו שה בהרגשה שלהם.

 .לא מפחד מאהבה עצמית הרבלכן  – מרגיש את הדבר

וזה הדבר מרגיש את הדברים לפי ההרגשה שלו,  ה"קברואה שההצדיק כך גם היחס לצדיק. 

לשנות ולעשות. להשתמש בו ווהוא יכול  ,ממילא גם לו יש את הכוח הזההכי נפלא שיש, 

הוא אומר שכמו שלו יש לא מלווה, ונותן ערך עצום לצדיק, אבל הצדיק ערב,  הכוח הזה

פיה מאדם שמקבל יחס מהצדיק היא, שיהיה צדיק בעצמו, יהיכולת הזו, יש אותה לכולם. הצ

 כולם יכולים להיות צדיקים וכולם בדרך לשם. –שיהיה שותף לקב"ה 

ל אדם לא מוכן לוותר עמכיוון שאם  הדרך להיות צדיק, יכולה לבוא רק מתוך ביטול לצדיק.

 בסופו של דבר אנחנו לא רוצים את הסברות  .לא יהיה צדיק אף פעם הוא הקטנות שלו,

 ., שהכל בטלוחריף במובן הכי עמוק ה,"קבאנחנו רוצים את הסברות של ה ,ונשל עצמ

ביטול  צריך דמות אדירה; אוהצדיק ה שלושת הדברים נכונים בו בזמן בצורה מלאה:

 .טוב כל אחד יכול להיות צדיק. אין לנו את יריעת הזמן להסביר את זה ;לצדיק

 חתימה

אדם שקשור לצדיק נפגש עם הטוהר. המקום הזה נותן לאדם את הערך שלו, לא רק בתור 

ם ישבעצם כולם יכול אומרת תורת הצדיק של הרב. דמות משמעותיתסטטיסט, אלא בתור 

 .דמויותמיותר לברוא כל כך הרבה  היהאחרת  .יקיםלהיות צדיקים וכולם גם באים להיות צד


