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 זהשפה הספרותית 
 י שאלות שהוא נשאל. הראשונה, שלכאורה יש בשיטה תבהתייחסות לש חת)הרב פ

 ם לכולכאילו של הרב התגאות והתנשאות, אולי אפילו שלילה של שיטות אחרות. 

יה השאלה השניה, על ההבדל בין ההרמונהכל שלם.  יש שוקת שבורה ורק אצל הרב

 הרמונית אצל הרב(.שהרב שג"ר תיאר ושלל, לבין השיטה ה

 גאווה 

זו  והיאהאומה נבחרה להיות עם סגולה, כיוון שמ –באומה  ות אצל הרב היאתגאהה

  .נכנסה לארץ, יצאה לגלות וחזרה לארץאחר כך היא גם נבחרה לקבל את התורה, ש

: אפשר לומר אחרת, אלו תהליכים שעם ישראל עובר. אישיים של הרבליכים האלו לא ת

 תק בא מכוח האומה, מצד השראיהאומה. הצד והתוקף והכוח לצדיק זשנותן את  הדבר

מכוח  .א שייך לאומהוהאוצר לא שייך לצדיק, הבכלל ישראל.  משרה ה"קבהשכינה שה

 .מתרומם ומתעלהשיש לאומה, הצדיק האוצר 

 הוא: שהוא רואה, יקהיתרון היחיד שיש לצד 1כשרון לבעליה כי אם ראות עיניו".מה "

 לבאר. ו להסבירשהוא יודע 

כוח הוא אומר שלא יכול להיות ש' 2.ולא לאומה לצדיק שהאוצר שייך רבי נחמן אומר

'כוח ואילו הרב אומר ש רק של הצדיק. הוא שייך לרשעים, לכן ה' יהימעשיו הגיד לעמו

הרשע  .שייך לכלל האומה הישראליתכיוון שהוא מלרשעים,  גם שייך מעשיו הגיד לעמו'

 .שייך לכולםעדיין שהוא לקח את האוצר וקלקל אותו, אבל זה על כך  ישלם מחיר גדול

כלל ישראל  יכןה אלא ,הרבהמעלה האישית של  הוא לא שאנחנו מדברים עליוהנושא 

 חזר לארצו העובדה שהואעם ישראל,  :תוהיסטורי. אלו עובדות הקץ המגולה נמצא,

חלק  הםגם  ש גם בעיות, אבלי לתחייה. נכון, יש גם דברים נוספים,מה קש והשפה שלו

מתגאה,  אכן לכן כשהוא מתגאה, והוא ,. הרב בחר להיות עבד לעם ישראלמכלל ישראל

 הוא תמיד בא מכוח האומה. 

רוצה  , הרבשברים האלולא קשור ל אבל הרב ,שוקת שבורה עומדים מולכולם שן ונכזה 

לא גם בני אדם, ול תודעות שללא , ללמד אותנו תורה, והתורה לא קשורה לחוויות

היא חוללה  נמצאת בהם משברים שהאנושותהכל את למשברים שהאנושות נמצאת בהם. 

  .שהיא כיסא ה' לכנסת ישראל קשרבעצמה, אין לזה 
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שריד של התקופה  הואכתב על השיר 'תלחש לי סוד ההוויה', ש רוזנברגפרופסור 

בני האדם  ום שלמקל השיר הזהקח את והוא לכשהוא אומר כזה דבר הרומנטית. 

התשובה היא ו ?השאלה היא אחרת, השאלה היא האם יש קדושה בטבע הפרטיים, אבל

ים משברים, גם אם בני אדם לא חווים את זה, וגם אם אנשים עובר .שה בטבעויש קדש

 , יםדבר מסוינים במהעובדה שרוב האנשים אינם הרב אומר ש .עדין יש קדושה בטבע

יודע ש חדא יקצדש ימספיק ש ,םניקטם שיאנ להיות שהם שהוא לא נכון, יכול אינה ראיה

חלום, צוהר  אלאמנטיקה, שריד של הרו איננו 'תלחש לי סוד ההוויה', גםכך  3.את זה

 העולם בתקופת גאולה. צוהר למראה שללימות המשיח, 

 הרמוניה 

שאלה השניה מבולבלת לגמרי. אני אמרתי שהרב מתחיל מהסובייקטיביות, מהרגש, ה

, זה סימן לגאולה. 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' .מגיע למקום של שלום ואהבה שםומ

 הרב ואילו , של הרב שג"ר היא ה בפעם שעברההמילה 'הרמוניה' שהשתמשנו באבל 

 כיוון שכך, רציונליסטית־אולטרהניה של הרב שג"ר היא וההרמ לא משתמש במילה הזו.

אבל זה לא נקרא  .רק חלקי סיפוריםאלא אין סיפור שלם, שהוא אומר  ולכןהוא שבור, 

 . זה לא נקרא 'אלו ואלו דבר אלוקים חיים'להכיר את האחר, 

. אבל זה לא נכון, גם אצל ר' נחמןשזה רק הרב שג"ר וזה לא מייצג את  אפשר להגיד

 הם, כל היתר ר' נחמןרק את ים, יכולים לדבר על כל הצדיקים, אבל באמת יש רהברסלב

  יפים. נותרעיוו יםווארטבסך הכל 

פירושו  ', איחוד ה'אחדות השונה מזה  'איחוד ה .מה שנקרא איחוד ה'את ד, יש "בחב גם

 ם'.אלו ואלו דברי אלוקים חייש'הרב אומר אחרת, הוא אומר אבל  .רק שיטה אחתשיש 

ממדים בעולם, הריבוי אלא , של הרב שג"ר הרמוניהה איננו'אלו ואלו דברי אלוקים חיים', 

 מה שיוצר את השלום.  הואדווקא ש

 ה' צבאות

 ד, "של חב 'צבאות הב כמולא  4'.ה' צבאות' את הביטויהרב מסביר אפשר לראות איך 

 של הרב, פירושו שהעולם בנוי מאין סוף  'חיילים של אדם אחד. צבאות ה בהם כולם

 יודעים להבין אחד  כל המימדים והעצמיות שלו.של ממדים, ולכל מימד יש את האופי 

שלום. שלום ה המפתח ליכולת ליצור שיח הואליצור שיח בין כל אחד ואחד. ואת השני 
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מקומו  כל מלאך יודע אתש מלאך ה' צבאות פירושו ני אדם.יכולת לתקשר בין ב פירושו

את המלאכים האחרים  גם כל מלאך רואהועצמיותו, כל מלאך יודע את תפקידו,  ואת

 ומתקשר איתם. 

רוצה  ודש הקודשים, פירושו של דבר שהוארוצה להכניס את ארון הברית לקשלמה שכ

 אמר שהוא  יבל ונפתח אבל הדלתות של ההיכל לא 5להביא את המשיח בימיו.

 , שלכל אחד סינגולרייםעולמות  ךמתגלה בעולמות דר ה"קבון שהומכי 6'.צבאות 'ה'

שומר על עצמיותו, הוא שלא מתכלל ולא מתמסמס בשיטות האחרות, אלא  יש עולם אישי

  .אחד עם השניומשוחחים ל זאת הם מדברים כוב

  .ה"קבהדרך בה הוא משיג את האת ולכל עם יש את האופי שלו  גם באנושות זה ככה.

ר מתאר, היא "ההרמוניה שהרב שג .זה נקרא שלום ,יאחד עם השנ דברמסוגלים להם 

 הכוליות של לוינס כוליות שלוינס מדבר עליה. מההרמוניה רציונליסטית, היא בנויה 

  .רבשלום לפי התפיסה של הזה לא קשור לאבל טעות של האנושות. ה היא

 . שהי מזרקהום שמתלכדים לאיזמי רסיסי הרמוניה כמו אלפימתאר את השיש מישהו 

עלי בר על בני אדם חושבים, במדהוא הרב לא מדבר על מזרקה,  ,די"ציור חבל דומהזה 

יש ביניהם  .ה"קבהופעה של הזו ה – דברי אלוקים חייםרבה העולם בנוי מה .עצמיות

 ניגודים וסתירות, אבל בכל זאת זה נקרא שלום. 

 אף פעם לרב.  את ההבנות שלור, הוא לא יכול להדביק "הכבוד לרב שג כל עםלכן, 

שלום זו אחת  .על שלוםומדבר על אחדות  רבלא דיבר על הרמוניה מהסוג הזה, ה הרב

  .המילים הכי יפות שיש בתורה

 הין מידה יותר גדולובכל זאת הוא אומר שאהוא אדם פשוט,  חפץ חייםהמהבחינה הזו 

יך לקרוא את הפילוסופים ולא את הרב שג"ר, יש לו ידיעה פשוטה הוא לא צרמהשלום. 

  ר"רב שגלל דמויות שונות. שלום והרמוניה ש אלו יש הרמוניה בעולם.שיש שלום ו

 רוחניים שקורים בעולם. התהליכים ה מהםטעות בהבנה מהי הרמוניה ו יש

וף מגיעים בסנהדרין יש הרבה בני אדם עם דעות שונות, הם מתווכחים ביניהם ובס

אני רוצה  .ם חושבים ובעלי אופיייעצמאשל אנשים  אבל זה שיח .להחלטה לפי מי ההלכה
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 והפוכה .מההרמוניה של התרבות המערבית כההפוהיא יש הרמוניה כזו, לחדש לכם ש

מחשבות של התרבות האנושית ל ל נמצא הרבה מעבר"ר כותב. הרב זצ"ממה שהרב שג

 .שהרב שג"ר מתאר

 חזרה

שדברנו עליו, הנושא השני  וא המזמור 'לדוד בשנותו את טעמו'.הראשון שראינו ההנושא 

 ות האנושית ומתקרבים חזרה ליהדות.הוא התהליכים שעוברים אנשים שפוגשים את התרב

וניה מהייתה הרמוניה, ההרכביכול של שבירת הכלים.  הוא הנושא יםהנושאן שני הקשר בי

 זו האמת. שיו עכם. ועכשיו יש לנו רסיסי נשברה,

אותן שתי אפשרויות שראינו בנוגע להתייחסות לשבירת הכלים, קיימות גם בהתייחסות 

 מתאר את השבירה, איך שהכל הרבהבאנו את הדרך שמצד אחד  לרסיסי התרבות האלו.

שעברו  ת השבירהחוויאת  ומצד שני ראינו .ואפילו השמות האלוקיים נמחקים מתפרק

 זה קיים אבל ,מיאקאלבר בתרבות האנושית היא לזה הדוגמא ם. אנשים מרכזיים ואיכותיי

מספרים לנו הם וחוזרים בתשובה, ש אנשיםאלו גם בתוך עם ישראל, הרבה בגלל השואה. 

 . במה שהם אומרים יש הרבה אמת. שהם כבר היו במקומות האלו והם מכירים אותן

 (בלעג)א מספר הו .בהר בתשומתאר ככה את התהליך שהוא עבר כשחז ניהרב עודד ניצ

י, "גדל בבית של מפאהוא והרי '. על לאומיות וכדו הוא שמעהגיע למכון מאיר, שכשהוא 

 ת, הרי הוא גדל שם, היה פרופסור, אז מה פתאום רוצים לספר לו מהי לאומיו ואבי

הוא עבר במלחמת נכון, אז הגיע לברסלב.  יותר טוב מהם. לכן בסוף הוא ההוא מכיר אות

יניקית "השלווה המפאכל , את שברה לו את כל התפיסה הבטחוניתחוויה שפורים יום הכי

 הואנחמן  'רכיוון ש נחמן. זה בסדר, 'ר המפלט שלו היהוהוא מתאר איך הוא גדל. שבה 

 . , אינם דברים כל כך גדוליםהמסקנה שלוודברי אלוקים חיים. אבל החוויה שהוא עבר 

 לפגוע בהם.  ואלצמצם  ,ביושר, לא התכוונו להקטין התפיסות האלו נראה לי שתיארנו את

 ואז נראה נבין מהי ספרות  בהמשךאחרת. הוא גם מתייחס לחוויות. בדרך הרב הולך 

הספרות היא הדבר שמחבר בין שני  .הממדים השונים שללו איך הרב מתייחס לספרות

לבין  ה;במקום הזהצעקה שיש ואורות בלי כלים שיש בין מהלך השבירה,  המהלכים;

  7תיארנו.אותן החוויות ש
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 חכמי המחקר וחכמי הרגש

 נראה את זה שוב:לתאר את הספרות אצל הרב, התחלנו 

 האדם לו יבחר מסילה איזו, הדורות חכמי נפלגו הארחות בפרטי רק

 , האלהיים החוקרים גדולי שדעת. קביעות בדרך הרוחניים בעסקיו

 מצות שיסוד, היא וסייעתם ל"והחוה ם"הרמב, גאון סעדיה כרב

. הישרה החקירה והתעמקות הידיעה מצות בעצמה היא האמונה

 . דרכם על פי המעמיקים הקבלה חכמי מגדולי כמה אחזו ובדעתם

 ובעקבותיו, הלוי יהודה' ר עומר שבראשם, הרגש חכמי גדולי ודעת

, אברבנאל ליאון י"ר הבן וגם האב, אברבנאל ץ"הרי, העקדה בעל אחזו

, בדרכם הלכו ,הנפש רגשי של לחש נבוני, המקובלים מגדולי והרבה

 את ביותר ובססו, ההגיוני המחקר של המהלך בכל, נרגא שדו אשר

 והתעלותה הנשמה רגשי של השירית ההכרה קדושת עומק של היסודות

 אגרת תשצג(. עמ' סז, ,ג )אגרות ראיה. הפנימית

 שיטה אחת שיד לא להגובא לתת ציון לאף שיטה,  הוא לא שתי שיטות.כאן הרב מתאר 

 הוא מכבד אותם  ,אלוקיות ןושתי השיטות ה לא נכונה. הוא אומר שיש שתי שיטות

 זו דרכו של הרב.  – עד הסוף

 על מי שהוא גם אבל  ודאי שהוא יגיד.שהוא לא יגיד באיזו דרך הוא הולך,  אין הכוונה

תוך כה מפוסקים הלממש כמו שלא דברי אלוקים חיים.  אלומר שולפיו, הוא אלא הולך 

 לראות ממדים, ו ותצריך לפתוח את הראש לעוד שיטש ווןכימרק מגמרא, אלא משנה, 

מחליטים לפי אחת השיטות מתוך המרחב הזה, ובסוף שיטות אלוקיות  אלו כולן

כל הרב רואה ואוהב את  ,גוונים וגווני גווניםבנושאים רוחניים, יש ם ת האלו. גהאלוקיו

 .הבנהמשהו ביחסר לנו , כל השיטותאם לא נלמד את  אבל בסוף הוא מכריע.השיטות, 

 לחשוב, לראות הפכים, אחרי זה אפשר להחליט.  ,צריך ללמוד

 ההגיון עומק על פי דוקא זו שיטה תמך' ד אור בעל קרשקש ח"והר

 יסוד על בנה עוזו בתועפות העמוק הרגש בנין ואת, עצמו המחקרי

 לאורחא קרובה היותר זו ושיטה. ההגיונית הפילוסופיא של מפלתה

. האחרונים הדורות של הרוח במהלך ומתחזקת הולכת היא דמהימנותא

 )שם(. .חיים אלהים דברי ואלו אלו דברים של ובעקרן
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הולך עם השיטה  אלא גם פוסק הלכה כמו שיטה אחת, לא רק רבשה הוא מענייןהכי דבר ה

הלל, שהוא כמו מו, על עצ אמר רבאמירה שה המזכיר וזהגישה הה. משתמש בהשניה ו

שמאי. כמו  ההי הואאם היו הרבה הללים  . בעצםבגלל שיש כל כך הרבה שמאי רקאבל 

 שהאמת בנויה מריבוי גוונים. הסיבה לכך היא 

  דמהימנותא'. לאורחא קרובה אחת שהיא 'יותר אבל הוא גם יודע להכריע ואומר על שיטה

 האדם לו יבחר מסילה איזו, תהדורו חכמי למשפט שהרב פתח בו: 'נפלגושימו לב 

יכול להיות חסיד מידי פעם, גם חסיד יכול  איגם ליט .קביעות' בדרך הרוחניים בעסקיו

 עושה בקביעות. דםמה א הבדל הואמידי פעם. ה אילהיות ליט

 הידיעה מצות בעצמה היא האמונה מצות 'שיסוד אומרים גדולי החוקרים האלוקיים

  .ידיעה וחקירה היאמר אמונה כלו .הישרה' החקירה והתעמקות

 הראשון הואשני דברים,  הנפש'. אלו רגשי של לחש רב קורא 'נבוניהואילו לחכמי הרגש 

הדבר השני הוא  ם'.'נבונילכן הם נקראים הכלי התבוני שאיתו הם עובדים, זאת ההבנה, 

 בלחש של רגשי הנפש.  ות שלהם היאנבונהלחש של רגשי הנפש. כלומר ה

קודם יש עה והמחקר, אצל חכמי הרגש ישאצלם האמונה היא היד מי המחקרבניגוד לחכ

היא והם מקשיבים לזה. הבנה  הם משהוהנפש לוחשת ל .כל את הלחש של רגשי הנפש

 .כלל הקשבה ךבדר

 יםיכול אנחנו, נואלי ים אלינו. החיזיון מתיחש  קשורה לתארי החיזיון שמתייחש   הקשבהה

הרב מתחיל בביטוי  אורות התחיה תת שלנו. גם אהרוחני האותו, הוא פונה לתודע לחוׁש

נבוני '. יוצא לנו שהיא הכרת היחש   האלוקותדעת מתוקה של שלמה ו, 'הבינה היותר הזה

אלוקים 'נקראת ש ה"קבהופעה של ה היאפרצוף אלוקי,  היאלחש עסוקים בבינה, הבינה ה

 ה אותו. הנשמה פונה אל 'בי' ומחי הוא כאשר אלוקים חיים'. חיים

 הבינה

התחיה  הראשון הוא .במאה שנים האחרונותשהיו מרכזיים האירועים ה תשלוש דברנו על

 אמרו שארץ ישראל. היו הרבה אנשים, לאו דווקא אנטישמיים, של עם ישראל ו

 עם, בעצם זו דת. נראה זה לא ו נראה עםיש כללים איך שמת, הוא עם שעם ישראל 

 במקום להיות מופיע כעם. הוא ו ל קם לתחיהעם ישרא ,קרה משהו מהפכניאבל 

פתאום מפחדים מהם. השפה  .לגיבורים ' נרדפים, החלוצים במושבות נהפכובני מוות'
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הארץ שנענית לתהליך הזה,  עם קם לתחיה וחוזר למולדת שלו.העברית קמה לתחיה. 

 פותחת את עצמה ונותנת פירות.

  כל כך מהותית בעם ישראל ובאנושות.לא הייתה מהפיכה  יציאת מצרים ומתן תורה,מאז 

טלטלה עצומה שעברה על האנושות  זוהי מלחמת העולם הראשונה, הואשני האירוע ה

אף אחד חשיבות של שר להמעיט בפהשואה. אי אהוא השלישי אירוע ה ושברה אותה.

אלינו. ככה  ה"קבשל ה ש  היחהאירועים האלו הם הופעה של הבינה,  .אירועים האלומה

  8.נואית ברהוא מד

זו הבינה, 'אלוקים חיים',  המציאות לוחשת.יודעים להקשיב כשש הם אנשים 'נבוני לחש'

מזעזע  ה"קבה שאדם לא מבין מעצמוכ היא מדברת אלינו בדעת ומסבירה לנו דברים. אבל

  .יםלהבין דברגרום לדעת להיפתח ול את המציאות מסביבו, כדי

מיני  בכל ות הזו מדברתאיהמצכאן מציאות, היא שקודם כל יש  החשובהנקודה האבל 

  יש גם הופעות אחרות .בין אם זה דרך אלוקים חייםו צורות, בין אם זה דרך הנפש

מנהיג את העולם.  ה"קבכל אלו הנהגות אלוקיות שדרכם ה – החכמהו כמו מקור החיים

לומר  אפשר הם., הם יודעים שיש משהו שקודם להבנה שללזה ביקשיודעים להנבוני לחש 

 תהליך. חלק מהיא  הםההבנה שלששזה המרחב של ההבנה, 

 ייסורים של אהבה. תשובה קשורה לייסורים כאשר הבינה מייסרת את האדם, אלו 

ה פונה אל האדם ומסביר לו דברים, האדם צריך לעבור שינוי, "כשהקב .של אהבה

 שהתודעה מרחבה הדבר הראשון הוא. אבל יש לו ייסורים גדולים וכשהאדם משתנה

 קשיבה. בו ומ תנמצא

 עומקים של רע

 , בריון שכלימו לבוא לעולם כטוב לא ש אומר גם הוא 9,גרהייד על מרטין יש ספר

לכן ו. נפקדת לת  גלה שהמציאות לא מ  נ אז פתאוםכיוון ש, דבר כללהסביר צריך שאדם 

לה  הוא אומר שצריך ללמוד להקשיב למציאות, המציאות נמצאת ומדברת, ואם נקשיב

נוכל גם להבין והכל יסתדר. זה לא אומר שהכל יהיה טוב, כיוון שיש במציאות גם רוע, 

 . אבל צריך להקשיב למציאות

                                                      
8
כשהרב אשכנזי מדבר על השואה, ברור לו שהקב"ה מדבר במקום הזה. אחרי מלחמת העולם הראשונה,  

 הבריטים מינו נציב יהודי לאזור של ארץ ישראל. בסיפורים של התקופה רואים שכולם התייחסו אליו כמו 
עלו לארץ, אז הקב"ה הרעיד את האדמה. זה נקרא יהודים לא האל משיח, גם הבריטים וגם הוא עצמו. אבל 

 ה מתגלה אלינו בתארים שמתיחש ים."יחש , שהקב
9
 ג'ורג' שטיינר, 'משנתו של מרטין היידגר'. 
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ולא מלחמת העולם  מלחמת העולם השניה אנושות הואהוויכוח האמיתי בין עם ישראל ל

. יהעולם הדתעם לא ו ;לבין העולם האלוקי ,. הוויכוח הוא בין העולם האליליהראשונה

 . עם ישראל שלו שתי השפות העיקריות הן של העולם האלילי. העולם הדתי כבר נגמר

  איתו צריך להתמודד. הרע לכן היידגר הוא

  גרמניםה ל הטוב.א מנואפשר לשמוע מומדבר דברים אמיתים, הרע הרבה פעמים 

 נטמון את הראש באדמה ונגיד אבל לא בגלל זה אנחנוהקשיבו למציאות ויצאו רעים. 

 להיפך ראינו את העומק  .רסיסים של אמיתותו קורקט־רק פוליטקלי שיששאין עומק, 

  .עומק אז אנחנו יודעים שיש – של הרע

 אומר אינו נכון, בגלל שבפועל מה שיש , מה שהוא וינרוטד "עם כל הכבוד לעולכן, 

אבל . נוהאויב של הואלהגיד שאליו, גד נלא להסכים לו, להת אפשר הוא סיפור גדול.

. )!(את התודעות של בני אדם ושברהיו כאן עוצמות כאלו שגיד שהוא לא נמצא?! הרי הל

יש סיפור גדול, ועוד איך  –להגיד שאין סיפור גדול  אי אפשר להתכחש לעומקים האלו,

 משהו חדש.  לבנותציג אלטרנטיבה, להתמודד, גדול. וצריך לה

זה לא אומר  אבל ל מיני ייסורי מצפון,כשיש לאנושות יה הזו נרדמת, בגלל מידי פעם הח

הרוע הזה עמוק ו יש רוע –. אפשר לראות את זה מסביב בכל מקום שהיא לא נמצאת

 למפלצות  לגשתתרופות עומק. אי אפשר  וגם לתת לנדע דע שהוא עמוק, אם נ .מאוד

  10.לחםי. עם מפלצות של רוע צריך להבגישה צמחונית של רוע

, יש מרחב וצריך לדעת הקשבההנקודה של ההזה את  אנחנו יכולים ללמוד מהרוע

 ואז המציאות מסתדרת.  ו,להקשיב ל

קו ישיר בין קאנט אפשר למתוח  וינרוט הסביר.קאנט, ולא מה שההסבר האמיתי של זה 

נראה היה מן הסתם קאנט  '.ארכי רוצח' מכנה את קאנט 12נהינריך הייהילכן  11.לשואה

                                                      
10
 עין איה שבת, פרק שישי, פד. 
11
 .113-141ראה מאמרו של ישראל אלדד, 'אכן כך הוליד קאנט את אייכמן', הגיונות ישראל, עמ'  
12

בתחום  רובספייר למקסימיליאן ומעבר מעל הרבה רוצח-ארכי הינו קנט עמנואל, ונותהרעי 'בתחום 
מוצאים  אנו, ראשית. האישים שני בין השוואה מזמינים אשר רבים דמיון בקווי ניחנו השניים. הטרור

 ,לחשדנות הכישרון אותו בשניהם מוצאים אנו, שנית. פיוטיות וחסרת חדה, עקשנית פיכחות אותה בשניהם
אותו  ומזכה לאנשים אותו מפנה השני ואילו, ביקורת לזה וקורא רעיונות כלפי חשדנותו את מפנה שאחד רק

גזר  הטבע. הפרובינציאלית הבורגנות את ביותר הגבוהה במידה מיצגים שניהם אך. הרפובליקנית במעלה
של  המאזניים על והניח אחרים דברים לשקול צריכים שהם קבע הגורל אבל, וסוכר קפה לשקול עליהם
 )תרגום חופשי(.  .אל' האחר של המאזניים ועל, מלך האחד

Concerning the History of Religion and Philosophy in Germany”, “ 
Heinrich, Heine, Selected Works, trans. by Helen M. Mustard (New York: Random House Inc, 1973)., 
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כבד כל אחד, ממש אדם עדין שמ, רחובהוא פוגש באומר שלום לכל אחד שש אדם מתוק

 . אמר עליו שהוא ארכי רוצח היינהבכל זאת אבל  –לא נראה מפלצת 

 רעידת אדמה

  ואובילא הם אף פעם לכן , חכמי הרגש יודעים שהתודעה שלהם נמצאת בתוך מרחב

 .שזה לא שייך ים מראשדעם יוון שהולהגדיר את התופעה, מכים איזשהו רציונל וינסו ע

 א לא שופט אותו, ושל בעל הבית, ה מרחבנכנס להוא עני יודע שהוא עני וכשה

 הבנות חדשות. כל הזמן נע בתוך המרחב הזה ויוצר  שומע אותו. הואוהוא מקשיב לו 

 דמה. כל הבנה היא רעידת א .כל הבנה היא מהפכה

וינרוט מתארים אחרי מלחמת העולם עו"ד ר ו"שג כמו מה שהרב פירושה,רעידת אדמה 

דבר  הסיבה לכך היא שכלרגע. ובכל  כל יוםזעזוע כזה בחכם רגש עובר  .הראשונה

 , הוא האויב של לימוד האמונה.להגדרותולמבנים לידע, שקשור 

ראש שלהם רץ קדימה, הגלל שפלים בנושא של אמונה, בועילויים נדווקא הרבה פעמים 

מכיוון שאמונה לא לומדים  .בפח יםנופל אבל אז הםים הרבה הגדרות, הם מגדירו

חכמי משהו חדש ועמוק. ובונים  ,כאשר שוברים את ההגדרהאמונה לומדים  .בהגדרות

לבנות הרגש הם מהפכנים, הם כל הזמן שוברים מוסכמות ובונים משהו חדש. זה נקרא 

 הואאם  13בוכה, דםאם אא וההתפתחות להמדד שרעידות אדמה. הזכרנו  ואה יחש  ה. יחש  

 תקוע באותו מקום.  , סימן שהוא נשארלא בוכה

גם אם אדם יודע להביא עשרים הוכחות למה שהוא אומר, זה עוד לא אומר שקרה אצלו 

גלל ב –ו שתרעיד אותבסוף תבוא רעידת אדמה  .קוםמב תקוע רק מוכיח שהואזה משהו, 

 מבינים אותו הוא מרעיד את המציאות.  ואם לאמדבר בצורה מאוד רצינית,  ה"קבשה

 דעת אלוקים

 האדם צריך לדעתש, ה"קבדעת של הל הכוונה איננה, דעת אלוקיםכשהרב מדבר על 

  ל". הרב זצמשותף דעת אלוקים הכוונה שנוצר שיח. יודעכן  קב"הא לא יודע וההוש

בחר להיות רב, בגלל שהוא רצה לדבר  לא רצה, הואהיה יכול להיות אדמו"ר, אבל הוא 

הוא לא וא רצה ליצור שיח של הבנה. מבינים, הום, עם אנשים שחושבים מיעם תלמידי חכ

 למיד שלו.ת העם ברנר, שברנר יהי שוחחצה להוא ררצה להפוך את ברנר לחסיד שלו, 

 זה מישהו שמבין אותו, שנוצר ביניהם יחס.  דתלמי

                                                      
13
 עין איה ברכות, פרק חמישי, עה; פרק תשיעי, קטז.אגרות ראיה ג, אגרת תשמא;  



  

11 
  

 כאב ושינוי

 סבל?יהיו בכל חייו  רגששהוא איש של מי האם זעזוע, את הש ילמה הרב מדג ה:אלש

ת ובנל נוהעובדה שהצלחמ שלווהו למין נירוונה לופשלא ניבשביל קודם כל  שובה:ת

 א לא מבין.הולמקום כזה סימן ש דם מגיעאם אצריך לדעת ש רוחניים. בנינים

 ין המושג רגש, לבין חכמי הרגש.צריך להבדיל בהשאלה לא מדויקת כיוון שדבר שני, 

אבל כשאנחנו מדברים על חכם רגש, שהוא נבון עליו.  מדבריםהמרחב שאנחנו הרגש הוא 

 אילו הבינה מלכות, ואחר מהרגש. המרחב הוא ה זה משהוההבנה,  לחש, מדובר על

 .שוברתכל הזמן מדברת היא כשהיא שהיא מידת הדין העליונה, האמא האמא.  היא

, אבל זו לא הנקודה העיקרית, העיקר הוא שהאמא רוצה מחבקתמימד שהיא  אמא גםל שי

  .ללמד את האדם דעת

  התועלתאז מה  .שהוא אומר שהתודעה שלנו לא שווה כלוםכהרי ר' נחמן צודק 

סביר לך שאתה שמישהו יצריך  .היא לא נכונה, כיוון שלשבור אותהצריך להדבק בה? 

א משתנה ומבין דברים הוהכוונה ש)מבין, , ולבין את זה בדעת שאדם מטועה. אם 

לא מוכן  הקב"ה. דואג שהוא יבין ה"קבאז המבין, לא הוא אם  ; אבלנפלא זה, (חדשים

 לוותר על הגאולה. 

 בתורה שיהיו  להיות יכול יום, היא הבל לגבי תורתו של משיח. אזשהתורה של ה כתוב

 א שאדם צריך ידה העיקרית ההנקודים, אבל וקיהרכבים מוזיקלים ורשל המשיח גם 

בשביל להשתנות צריך להקריב את התודעות, ולהחליף אותם בתודעות  לעבור שינוי.

  14הרב.לפי השיטה של  –בה על תשובה וזה נקרא לעשות תש. חדשות

 לא טוב לךשמשהו זה אומר שיש כאב, בגלל ש מקום שלקשה, מקום דעת אלוקים זה 

 .ולא תהיה תורה של משיח לא יבוא משיחהכאב הזה בלי איתו.  םשאתה לא מסכי, איתו

 חוויותובים במקום שלהם בשביל משיח צריך לבנות משהו חדש, אם אנשים מתאהב

כדי להתקדם  .םמילא מתקד ם, בין אם זה חוויות טובות ובין אם זה חוויות רעות, השלהם

 ם ולהשתנות. מבין, ולהבין דברים חדשי דםך לעזוב את החוויות, לעזוב את מה שאיצר

                                                      
14
 וכמ מושגים אחריםמדבר על הרב . ו, גתורה ן, "ליקוטי מוהרבה' מגיע מ'תשובה על התשוהמושג  
 .'ריתתדיהתעלות 'ו .'תשובה מתמדת'
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כל . 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' היא הפירוש הנכון שללהשתנות היכולת 

לא אבל זה , מטפיזיקהבשביל לתאר  ביטוי הזהב תמשתמש הפילוסופיה של העולם

 תישאראל  תצא מהגלות שלך, לומר,כ .'לך לך'אומר לאברהם ש "ההקבזה פיזיקה, טמ

 . ותתחדשממשי תעבור שינוי ובמטאפיזי, אלא  סטייבמ

ה המרחב, אבל ברור איך נראים השינויים ואיך נרא נושות הואבין עם ישראל לא ההבדל

לאדם ברור לכן צריך להיות  .התודעות שלנו קטנות וילדותיותש שצריך להשתנות, בגלל

כתב דוקטורט שאדם  .שנים עשרבין בעוד הוא יהוא לא מה ש ,עכשיו ןא מביהוש הדברש

 להיות תקוע, לא לזוז.  פירושוומאז הוא תקוע בדוקטורט שלו, זה נורא ואיום, 

 חכמי הרגש אומרים שצריך להבין. הבנה היא שינוי. 

 קפדן ועניו

תתארו לכם: למצוא אותו דווקא אצל חכמי המחקר.  יוכלמחפש את המקום הנעים, ש מי

תלמידים יוצאים הרואים שנעים שם,  , כבר מרחוקחכמי המחקרכשמגיעים לישיבה של 

 מיוי לבחיבוקים. אבל או ותיפ סבר פניםב שלהם מאירות פניםהמדושני עונג, ומחויכים 

כבר בישיבה של חכמי הרגש, ואילו . אותו בטשצריך לשאז  ןו, מכיוואת דעתשם גיד שי

 חכמי הרגשבגלל שהסיבה לכך היא , יוצאים חבולים צעקות, התלמידים יםמרחוק שומע

 דורשים מהאדם לעבור שינוי.

 פירושו להיות . קפדןהוא הנעים 'קפדן'אבל דווקא ה 15הגמרא אומרת ששמאי היה קפדן.

פשר להרגיש כבר מרחוק א לכןאיש של אמת, והאמת היא החסד האלוקי, הטוב האלוקי. 

דרישה לעבור  הענוותנות פירושה את הטוב והמתיקות שיש במקום הזה. אבל אצל הלל

 .זה קשהוהוא תובע את זה ממך. ו .הרע לטובהלל רוצה שתהפוך את  שינוי,

 הבינה היא הנהגה אלוקית  הבינה. הוא שתובע מהאדם להבין ולהשתנות כל התיאור

הבינה היא האמא, היא לא רעה ולא כעסנית, אבל היא רוצה שנבין אותה. שאין סופית, 

כל הטרחה של הגידול היא בהחלט תובעת גודל. במיוחד מהבנים, מהבנות קצת פחות. 

 היא האבא, החכמה אלו ייסורים של אהבה.  –בעיקר בשביל שאדם יהיה יותר עמוק 

 הוא קשור לתהליכים אחרים, זה כבר סיפור אחר. 

                                                      
15
 שבת, דף ל, ע"ב. ועיין בעין איה שבת, פרק שני, קיב. 
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 להיות הדבר  היכולהיא , הרעתחושה  זו איננה בהכרחתביעה להשתנות, כשאדם חש 

 לא מספיק להגיד  .לא כזה שהוא וב לילגדול, ומכא אדם מרגיש צורך .הכי עמוק בחיים

  מהפכה.צריך להרגיש כאב ולעבור  מילים, אלו רק, וידוי כל בוקר

כשהעני נשאר בחוץ, טוב לו, הוא נמצא במולדת שלו, הוא נמצא בבית שלו, בסביבה 

כל גם ו שזה כתוב בתורה גם לצטט את הפסוק 'לך לך' מכיוון הוא מוכן .לוהמוכרת 

 זה לא תובע ממנו כלום, חוץ מלשפוט המקום ה. אבל ותוהפילוסופים מצטטים א

פנימה אל בעל הבית.  חכם הרגש נכנסאילו דרך החוויות שלו והרגשות שלו. ו ה"קבאת ה

תני ודורש , אבל בעל הבית הזה הוא דעהוא דבר נעים פנימה אל בעל הבית לכאורה להכנס

השתנות, בשביל לחזור העני נכנס, בשביל ל לשם כך .תוכן מהעני להבין שיש כאן

והוא משתנה.  עובר תהליכים של ייסורים של אהבה דםשא ,תשובה מאהבה ובתשובה. ז

 מבין דברים חדשים דםון שאוזה נורא, מכי. ואוהב אות קב"הוה ה"קבאוהב את ה הוא

ואילו דווקא תשובה מיראה יכולה להיות חיבוקים  ה.עשהוא מתבייש במה ש והוא

 וליטופים. 

 כאבים

חוויה כזו תקן אותה, ושהי נכות שהוא לא יכול לחוויה כואבת, איז לפעמים אדם חווה

הבינה. כמו התקומה, בדרך כלל זה מגיע מ –להתקדם קדימה  מנוע אדיריכולה להיות 

לשבת ולתאר  פשרא ו;שרטו ושבר האירועים האלומלחמת העולם ראשונה והשניה, וכמו 

ובעזרתו להתקדם את הכאב הזה,  תקחפשר לאבל א ;מיםפות לרחצ  מכל כיוון ול   הכאב את

אחרי דברים  תמשהו צריך לקרו – ככה נותדיבר א ה"קבלא סתם ה ולבנות את האישיות.

שה את זה, ע ה"קבזה הברור שלא מעכלים את השואה, אבל עוד . עד היום אנחנו כאלו

  במקום הזה.מדבר הוא 

 מלחמת קודש

ענקי עולם  למלחמת קודש, מלחמה ש –לחמה מויש מאבק  גם אצל חכמי המחקר

 שמתווכחים ביניהם. 

המלך מינה אותם שכמה כתות של אדריכלים,  וא מספר עלה של הרב אבינר: משליש 

. כשיש כמה כתות של אדריכלים, ניתן לצפות שיהיו להם וויכוחים פלטרין לולבנות 

כמעט הם הסכימו  תעהושיהיה קשה להכריע כיצד לבנות את הפלטרין. אבל למרבה ההפ

 לשים את היהלום  איפה –ושם הייתה מלחמת עולם בהכל, עד שהגיעו למקום אחד, 
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תהיה המשמעות של המציאות כולה.  ו, על פיתלוי כל דבר יהלום של הכתרב .של הכתר

 גדול.  הוא וויכוחה לגביולכן שולי,  ממש לא דבר של היהלום הואהמיקום 

היה משבר  ליהדות: ותהתקרבשל  היה בתהליךשהראה לי יהודי פעם יש סיפור נוסף ש

גדול בעולם התורה, והתארגנה משלחת משותפת של ליטאים וחסידים, לנסיעה לאיסוף 

כספים באמריקה. אותו אדם הראה לי קטע עיתון שסיפר על הוויכוח שהיה להם מי יעלה 

הוא  אבל אם זה היה מאבק בין קבוצות כדורסל מן הסתם ,ראשון למטוס. הוא לעג לזה

 גם זה  אמת השאלה מי הולך בראש היא השאלה האמיתית.מתלהט בעצמו. אבל ב היה

הוא מאבק דווקא בגלל שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ה, באגרת הגידלמה שהרב רוצה 

 .על שטויות לא צריך לריב ?אז מה הטעם לריבחיים אמיתי. אם זה לא דברי אלוקים נכון ו

  רגשי הנשמה

  השירית ההכרה קדושת עומק של היסודות את ביותר סוהרב כתב שחכמי הרגש 'בס

 נמצא, המעמד. אדם' זה המקום בו 'רגשי הנשמה. הפנימית' והתעלותה הנשמה רגשי של

. אלו מדרגות שונות –ההבנה נמצאת במוח והרגש נמצא בכבד,  שונה מהנבונות. דבר זה

 הם משיגים.אותו מהמרחב מהמקום, מתחילה  חכמי הרגש מתאר שהתודעה של הרב

המציאות ש ,זה קשור לנקודה הזו 16לומד. אהוש צריך לחשוב לפנים אדאומר ש הרב

ניגש  רק אחרי זה אדם ., קודמים ללימוד הפנימיותנווהתהליכים שהמציאות יוצרת ב

 צר תהליך.נושאר בידע, ולא נאחרת הלימוד  .נכוןהוא ללימוד, ואז הלימוד 

 הדורות של הרוח במהלך ומתחזקת הולכת זו ש'שיטה בכשהוא כותהרב מתכוון  למה

על ההזרמות הנפשיות. המאמר  17מאמר דרך התחיה,זה קשור לש יכול להיותהאחרונים'? 

 להתגלות הזה לא כל כך מדויק, אבל הרעיון מובן, שבדורות שלנו עכשיו מתחיל 

  תרבות םמקוב   חיפוש של חיים, כלומר הןהזרמות נפשיות  .הזרמות נפשיותהצורך ב

 18שםבתקופה של הזרמות נפשיות. הרב אומר נמצאים כיום של רציונליזם עמוק, אנחנו 

הצליחה שהחסידות ניסתה לעשות את זה, והיא לא הצליחה, ודווקא הציונות היא זו ש

 ת את זה. ועשל

 , של עם ישראל כמו התקומה הןשהזרמות נפשיות אמיתיות  הרב מתכוון להגיד

  וא, היוצר איתנו יחש   ה"קבשה וןומכי .מלחמת העולם הראשונה, כמו השואהכמו 

  איתנו. מדבר

                                                      
16
 פנקסי הראי"ה חלק ג, עמ' שכז, ה. 
17
 .1-9מאמרי הראיה, עמ'  
18
 .6-7מאמרי הראיה, עמ'  
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 בבלי וירושלמי

 פתוחים ששרשיהם, חיים אלהים דברי ואלו אלו דברים של ובעקרן

 אוצרות הן שהן, האגדות אל בייחוסן בבל גאוני של חלוקות בשיטות

 מקורות, ההקבל מכונות, שבעל פה שבתורה האמונה חכמת קדושת

 והדברים. העליונה האמונית השירה ומעינות, הקדושים הרגשות

 הבבלי התלמודים שבמהלך השיטות השתרגות עד ומתפלשים הולכים

 (.ת תשצגאגרראיה ג, עמ' סז, )המשך האגרת, אגרות  .זה וקדוש עמוק בנידון והירושלמי

 יני אגדהיבבלי אין הלכה בענשב 19מי,שיש בין הבבלי לירושלאחד ההבדלים הבולטים 

חושב בסגנון  דםשא , פירושוהלכה בעניני אגדה .בירושלמי יש הלכה בענייני אגדה ואילו

 א מגיע להכרעות בתוכם. הוני אגדה ויהלכתי בעני

  תואול בימוש ה"קבמהע גימ זהלא סתם אדם בוחר להגיע להכרעה בענייני אגדה, 

הרב כותב שזו  20משה,אחת הדוגמאות היא, ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של  ו.הזך דרב

 זכה לחדש  תניאל בן קנז,ההלכות נשתכחו. וע השורשים של הייתה מחיקה גמורה, גם

 שיחזר הוא בשכל שלו כלומר,  '.גולות עילית וגולות תחתית'כבש  הוא – את ההלכות

גמרא דוגמא נוספת נמצאת באת העולמות הנבואיים. לא רק את הפלפול, אלא גם 

לא גנזו את ספר יחזקאל שדבריו סותרים שבזכותו  21בן חזקיה, חנניה שמזכירה לטוב את

 כושהשכל יכול לנוע בתושיש מרחב  נקודהל ותקשורהדוגמאות האלו את ההלכה. 

 22עתיד, להגיע למקומות שבני אדם לא נמצאם שם. לכן אומר הרבה שיג השגות שלולה

  .אחריםהם נמצאים במקומות כיוון ש, הםלא שולטת ב רעהעין יש אנשים שש

. 'אז ידלג כאייל פיסח'לדלג. היכולת להשיג את ההשגות של העתיד לבוא, היא היכולת 

סתדר ' הוא חכם המחקר שנשבר, האולטרה־רציונליסט שנשבר כיוון שמשהו לא הפיסח'ה

 הגאולה תהפוך אותם לאנשים שיודעים לדלג הכוונה ש, 'אז ידלג כאייל פיסח' לו.

 הגיע למקומות חדשים.פרדוקסים, להים ורמשבהעל מ

 חכמת האדם

ואלו אלו 'ים בתורה. י המחקר, הם היו ענקגדלות של חכמהרב מתאר את ה באגרת תשצה

  מהם.בכל זאת הרב מסתייג ו '.דברי אלוקים חיים
                                                      

19
  קכד.-אגרות ראיה א, עמ' קכג 
20
 כד, אגרת קג.ק 'ועיין אגרות ראיה א, עמ תמורה, דף טז, ע"א. 
21
 שבת, דף יג, ע"ב. עין איה שבת, פרק ראשון, סז. 
22
 איה ברכות, פרק שלישי, לז.עין  
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המפלגה השניה של דורשי ד', בקרב בית ישראל, היא אלה אשר 

 עמיקו השפילו לראות, ירדו למרחבי ההכרה האנושית בכללה, גם ה

האמונים, הישר, ההולך ויושב על כל נאות ד', התורה הכתובה -ברוח

והמסורה, ההלכה וההגדה בכלליותן ופרטיותן, באו עד חקר רוח האדם 

 העולה למעלה, שטו ודאו על שדות עמים רבים לדעת ארחם 

והלך רוחם, ערכי מחקריהם, השערותיהם וסדרי חכמתם. גם אלה מלאו 

ראו לדעת ברוח יתירה, כי המסולת והיפה אשר ידיהם קודש לד', וה

אגד באהבה עם רוח ד' השפוך תבחכמת אדם, הוא תמיד עומד הכן לה

 אגדות הזאת, תעל אור התורה וחכמת ישראל הבהירה. והה

אשר להדורשים הנאמנים הללו, היתה תמיד קשורה בתנאים יסודיים, 

ארחות למען שמרה מכל מפגע, שכללותם הוא שכשאנו מחברים את 

 התורה, מקור האמת הנצחית, עם הגיוני לבב אנוש, אנו יודעים 

את החולשה אשר להצביונים הפרטיים של כל שיטה אשר ברוח האדם 

יסודה, ואין אנו בטוחים שמה שהוא אהוב ומוסכם במשך איזה 

תקופות, שלא יהיה מרוחק, עזוב ומופסק, כשיגיעו זמנים אחרים, 

 .אגרת תשצה(אגרות תראיה ג, עמ' עב, ) ם.ישמיעו בעולוזמירות חדשות 

שבו עם ישראל נמצא,  אי. הם לוקחים את המרחבלכתחילמקום חכמי המחקר נותן להרב 

האלוקות שנמצאת במקום  את חושפיםהם וכל אחד והמקום שלו, כל אחד והתקופה שלו, 

חוץ מזה שזה עוזר ליהודים לצאת מהנמיכות שלהם, יש בזה גם עבודת קודש,  הזה.

  23וקות שיש במקום הזה.להראות את האל

'המסולת והיפה אשר בחכמת אדם, הוא תמיד עומד הכן להתאגד באהבה עם רוח ד' 

, שלמה היה זקןזה כמו שלמה המלך.  –השפוך על אור התורה וחכמת ישראל הבהירה' 

לברר הוא רצה  בכל זאתו ,בקדושה, משהו פלאיונק בתורה פירושו של דבר שהוא היה ע

 בחכמת האדם'. אשר  והיפה המסולת'את 

, ולהתמודד איתומקור מהתרבות האנושית כאשר רוצים להביא אבל הרב אומר דבר נוסף, 

 'אנו יודעים תמיד צריך לזכור את היחס הזה שבין התורה לבין התודעה האנושית. 

 כלומר,  .'את החולשה אשר להצביונים הפרטיים של כל שיטה אשר ברוח האדם יסודה

יש בזה  ;שבני אדם עוברים והמשבריםחוויות ההבנות, ה עם תמודדזה נכון, צריך לה
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ך לזכור יאבל תמיד צראפילו עבודת ה' גדולה, להיכנס למקומות האלו ולהסביר אותם; 

 הרבה יותר רחב.  משהו התורה היאשהמשבצת הזו היא לא כל התורה כולה, 

  את מה שכתוב כאן.כיוון שהם לא יודעים הסיבה שאנשים נשברים, היא  נאמר אחרת:

הכל הכי מושלם שיכול ועכשיו ימות המשיח שם בסוף ההיסטוריה, יאהם חשבו שהם נמצ

 זה באמת –ות מפלצבעצמם שהם  להם שהתברר ו,להיות, ואז הם עברו רעידת אדמה כז

שהמציאות היא הרבה יותר  ,כאן יודעים מראש את מה שכתוב הם נורא ואיום. אבל אם

 . בשביל זה צריך להיות אלו עוברים עליהם בצורה שונהה יכיםהתהלאז גדולה, 

מחר הוא מקום נפלא, אבל  ה יודע שהמקום בו הוא נמצא עכשיובעל תשובה, בעל תשוב

 במקום אחר. להיות רוצה כבר הוא 

 הדברים הנפלאים

מציאות כל הדברים הנפלאים בעולם, לפי מה שהורונו חז"ל, הם 

  רק שביעי, נג(.)עין איה ברכות, פ דברים חיים.

לפי הגרסה הזו  במהדורה החדשה של עין איה, כתוב 'מציאות כל הדברים הנפעלים',

', כך יוצא הנפלאים'את הגרסה של  מעדיףאני לכאורה מה שאינו נפעל הוא לא חיים. לכן 

דבר סוד מופלא, גם מכיל בתוכו שתי הגדרות, הוא  ה'פלא' ל דבר נפלא יש בו חיים.כש

 הוא מפליא אותנו ה פונה אלינו הם פלא,"הקב איתןכל המדרגות בן. ומ הוא גם דבר לאו

 חנו כן ננסהאם אנכיוון שיש בו משהו פלאי, משהו שאנחנו לא יכולים להבין מצד עצמנו. 

ון ונזק נוראי, כילעצמנו שה נע ו, אננוחוויות שלוב, במחשבות נולהבין אותו מצד עצמ

מיד באים על ידי לכן הדברים הנפלאים ת ככה. תקדםנצליח להגם לא ו ונשזה יפרק אות

  חדשים. מביאה אותו למחוזותו אל האדםמדברת ששמה נהזו  24ייסורים רוחניים,

השכל משיג הכל. יכול להיות  יסטרציונל־של האולטרה על פי הגישהנגיד את זה אחרת: 

 בתוך  נמצאים ם כולםשהוא עוד לא למד, אבל השיש עוד פרקים, ספרים או שפות 

  אעניין של זמן עד שהו בידע שלו ובהבנה שלו, זה רק הוא תמיד נעי שלו. הסד השכל

, כיוון שאי אפשר להקיף הכל, אבל בכל זאת הוא יקיף הכל לאהוא יקיף את הכל. אולי 

 הפלא אומר שאין דבר כזה, אבל מקיף את הכל. שנאל שלו ותמיד נמצא בתוך הרצי

 מבנה תבוני לא יכול להשיג אותו.  אףהמציאות היא סוד, סוד הוא דבר ששכיון 
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 מושגים שהתודעה שלנו  יש שלושה משפטים פלאיים, 25בפיוט 'יגדל אלוהים חי',

נעלם וגם אין סוף 'אחד ואין יחיד כיחודו', 'לא מבינה אותם: 'נמצא ואין עת אל מציאותו', 

 ה"קבת שהיכול מהמושגים האלו, היא קטן משהו הסיבה שיש בנוהרב אומר שלאחדותו'. 

מי שבא  .מהתודעות שלנו אליהבוא לאי אפשר אבל  .בנה בנו, שנוכל להעיד על העולם

 מהתודעות שלו ומהתבונות שלו לא מסוגל להבין. 

 המציאות היא חיים

 הפלא הוא חיים. –ג שנקרא חיים , הוא המושוהז סוגיההנקודה שאנחנו רוצים להרוויח ב

הזרוקות שלו מישהו באחת הפינות ום יקו נויש היה אפשר להסתכל על המציאות אחרת:

 .תודעה וחיים בונוצרה באופן מאוד משונה עד שה התפתח הזהחומר , חומר שכח איזשהו

 ם היא תמשיך להתפתח, שא ,בתוכו קבוצה קטנהו כאן מרחב דומםאבל בסך הכל יש 

 אוליובמערכת השמש, מעבר לאירופה, הם ילכו לטייל בירח, גם יום אחד הם יצאו לטייל 

תיירים, תיירים לא יותר מהם אבל בסופו של דבר אפילו יותר רחוק, בגלקסיות אחרות. 

אבל הייתה  כה הקופרניקאית.התובנה הזו שייכת למהפ .כאןשנמצא העצום במרחב 

אמרה שהכל חסר ו היא הלכה בכיוון הפוךרט, אשל דיקשניה, מהפיכה קופרניקאית 

  מלבד האני החושב. משמעות

  דיקארטשון כמו זה יכול להיות מעניין: ללכת ליש, הזההתרגיל  לעשות אתאפשר 

שאני חושב.  הוא נשארשמה  הלך לישון, שהכל מוטל בספק, הכל זה כולל הגוף והמוח.

 הם אותו דבר.הקיים והחושב  ',שאני קיים משמעאני חושב ' זה משפט כל כך נפלא:

 החיים. היאציאות המ – אומר כאן הרבין הדבר שהיא מע התובנה הזו

האני החושב זו המדרגה הראשונה של הוודאות, רט המשיך את התהליך: הוא אמר שאדיק

 בעצם יקום. שהיא ה שלישיתמדרגה ו שהיא האל,וודאות יש מדרגה שניה של אחר כך 

 ת. כל היקום הגדול הזה, , הוא השולים של השולים של האמנוכל מה שהמדע מביא ל

 החיים.  אלומה שבאמת משמעותי  –הוא כלום 

 יאי אפשר להבין מה ,וזה החיים שהמציאות היא פלא בלי להבין את מה שכתוב כאן,

 הןספרות ושירה גם אי אפשר להבין מה זה להקשיב ללחש של הנפש.  .שירה ימהוספרות 

כשאדם  .של היקוםהאמיתי היש, שם נמצא המרחב  המפגש עם המציאות, עםפגש המ

ל כ  ש  מה שהרב קרא לו ' ,זה הסובייקט שדברנו עליו ,'שאני קיים משמעאני חושב אומר '

ם עשאר רק אדם מתפשט מהכל ונ. כלומר 'ההכרות האנושיות הנן סוביקטיביות יחוסיות
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הם כולם בנויים  – 'אני מדמיין', 'אני מרגישגם ' .זה לא חייב להיות רק 'אני חושב' ה'אני'.

חיים הם שבעצם ה ,פכה האמיתיתהקיום זה החיים. זו המה 'אני חי', ,על אותו מבנה

 .הם הריאליה המציאות,

 הסיב זה כל מה שנוצר על ידי נפעל הגרסה שגורסת 'כל הדברים הנפעלים' איננה מובנת.

דברים שהם לא סיבות  יש הרבה מהמציאות,אבל זה רק חלק קטן  ונפעל,, פועל ומסובב

ואיך אור אין סוף  האם י?ח איננו ה"קבההאם חיים?  . האם הדברים האלו אינםומסובבים

ים? יש הרבה הארות אלוקיות שהן חי שאור אין סוף פועל במציאות, אלו לא דברים

 חיים.  ודאי השעשועים של המלך הםוכלל לפועל ונפעל,  ותלא קשור שעשועים, הן

 השכל

 ? ועל השכל יקורת על החוקריםב יש כאן הרבהלכאורה נשמע ש אלה:ש

 הם כאילו הסיפור הגדול האחרון שהיה,  כדוגמא, רמניםהגאפשר לקחת את  שובה:ת

היא, המסקנה האם אז  בסוף לאושוויץ.והם הגיעו  דברו על הרומנטיקה ועל חיים.הם 

יכולה להיות בעיה נכון, אז . םישטני הם עומקים אבל יש !אין פנימיות?שאין עומקים ו

כי מסוכן שיכול להיות. יכול להיות שטני, הוא יכול להיות המקום ה בעולם הרגשי, הוא

ובכת, כל כך מס)במובן הפרטי של האדם( ש פן שהוא עמוק. הניוומכ רק הסכנה היאאבל 

 זהר, לא לקבל יבגלל זה אין נפש? צריך לה אבל האם .עמוקה, מורכבת, בלתי צפויה

 להתעלם ממנה.  נכוןאת המסקנות שלה, אבל לא 

לנקז את קל את האבנים, לטפל בה: להשקות, לסצריך  כן אפשר לעשות עם הנפש? מה

, עובדי השדההם אלו  26,'מחצדי חקלא' לעשות את העבודה הזו הם יםשיודע ואלהביצות. 

  27.'ה כוברר אשה שדה יחר ההיי יוגדבו-ודיבגח ריש דיכהעבודה  תהם יודעים לעשות א

 על חשבון השכל.  באה לא, הרגשמאדירים את  כרגע שאנחנו בכל מקרה העובדה

  הביקורת שאמרנו היא לא על השכל, אלאא. הוא דבר נפל מקומו מונח,השכל כבודו ב

 למציאות, אותם והוא רוצה להדביק  השכל יוצר מבניםכש .מבנים של השכלעל ה

 הוא מסתכל  מנהוית שמואת הז ים רקמתאר המבנים האלוהוא צריך לדעת שזה זמני, 

 עכשיו. על העולם

                                                      
26
 .תסח, 'מחצדי חקלא' ב, עמ' ה"ירא ה, עולת"הרצי הערותעיין ב 
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ולעשות מהפכות.  ת חדשותיודע ליצור שפו שכלה ,שכלה לשעוד מדרגות אצל הרב יש 

הוא הדבר הכי נפלא שיש ועליו צריך  ,המלך האמיתי של החיים , השכל הואכלומר

הרגש הוא המרחב, והשכל הוא המלך שמולך במרחב הזה. הרגש הוא  להשתית את הכל.

 בדיוק זה הרי אם השכל עובד לבד אין לו תוקף. , כיוון שהוא נותן לשכל מקוםו אדיר

בגלל שהוא לא מסוגל  קודם כלאין לשכל תוקף, ש –, ווינרוט מיאאלבר ק ,םיּומה שטענו 

 הרגש רק אין מי שיתן לו מקום.תוקף, מי שיתן לו אין לו  נוסףלהכיל את כל המציאות, וב

 .שלו מקוםה לשכל אתנותן הוא זה ש

 .השיטה המחקרית היא זמניתכל שאנחנו חושבים.  כךלהב מלהתמה אין ר' נחמן צודק, 

 . אוליכשהיא מתפרקת יםלא מתפרק חנועליה, אננשענים רק לא אנחנו כיוון שמאבל 

סוף סוף כיוון שמהפיכה,  נויש לוסוף סוף היא התפרקה שח ושמפשר ללהיפך, אולי א

 בשכל.  יש לנו אמוןאבל עדיין  .ללמוד דברים חדשים נוכל

 אפשר לראות את זה בהמשך האיגרת:

' ד קודש את המחיה, הנצחי להיהא האור שאותו, להראות אנו מרוצים

 , הגן מעבר כל דרך להגלות הוא יוכל, קדם ימי משני בישראל החי

 אשר, המזוהמים והדמיונות הגסים השקרים חלאת ממנו סרה אך אשר

, הטבעית בהשכלתו האדם רוח יתעלה וכאשר, יסודם הפראות ברוח

 האות לפי אז, החיים במת על להראות לפניו יבקעו חדשים ואורות

 על שרויה שתהיה, הבינה ויושר הדעת מנוחת, התוכן וזכות הבהירות

, אמת תורת אור נתיבי את בהן לפלס בהרחבה יוכל כן, ההן האורות

 .(אגרת תשצהאגרות תראיה ג, עמ' עב,  ,)המשך האיגרת .לעד וקיים החי ישראל רוח לעז

 יכולה להיות זו . 'חלאת השקרים''חלאת השקרים'הרב כותב כאן ביטוי מאוד חריף: 

זה שקר, כאן  – ם השכל בא ואומר 'אני ואפסי עוד'. או, הכוליות שללשכה של הטוטליות

 הוא אומרשהמבנה שעכשיו  ןא מביוה לא אומר את הדבר הזה,השכל אבל אם  הוא נופל.

א צודק לא רק למען השבורים שבאותו דור, אלא גם למען . הוא צודקוהוא זמני, אז ה

  יעה.המדרגה הזו האמת האלוקית מופ הקב"ה, בגלל שדרך

הגיון הלב 'רק צד אחד של השכל. עיקר השכל הוא  כל שמבין שהוא זמני, הואשגם האבל 

 משהו שדורש לימוד., שכל םההם לא רגש,  'דיבור הפנימיבהגיון הלב ' 28'.דיבור הפנימיב
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בנוי בצורה שונה, הזה  אמונה. אבל השכל כך צריך ללמודהלכה,  צריך ללמודכמו ש

 אותם.  הבנום חדשים שעד עכשיו לא ימדייך לייצר יחס לממכיוון שהוא צר

 משלי וקהלת

 אפשר לראות את ההבדל בין השכל שלומד הלכה לשכל שלומד אמונה, דרך ההבדל 

בין ספר משלי לקהלת. את שניהם חכמים רצו לגנוז מפני שדבריהם סותרים זה את זה, 

 וז, ואילו בספר משלי בשביל לא לגנעשו ש את המהלך תתבוכהגמרא בספר קהלת אבל 

הרב מסביר,  29רק כתוב שכמו שאת קהלת לא גנזו כך גם את משלי לא צריך לגנוז.

לכן ספר קהלת  .שעוברים על האדם פלאות, משברים יש ינים רוחנייםינע הואבקהלת שש

 ,גמראלימוד כמו  לא כל כך עמוק, קצת הקושי הואמשלי ב דורש לימוד עמוק מאוד. אבל

אבל לא צריך לעשות  ,בשביל להבין נכון אלא צריך קצת לעיין ראשוני הואשלא הפשט ה

בתחום אותו הדבר ההבדל בין השכל שלומד הלכה לשכל שלומד אמונה, מהפכות. 

ללמוד את ההנהגה של הקב"ה רק אנחנו צריכים מכירים את המושגים, אנחנו ההלכה 

 מילים אנחנו יודעים הוא רק לצטטכל מה ש אבל בדברים רוחניים אנחנו לא יודעים,. איתם

  30הדברים האלו. הםמה אין לנו מושג , אבל ומושגים

היא לא תמיד כל כך נחמדה. אחרי שהיא קוראת לבן  האמא המתוקה שדברנו עליה,לכן 

שבהן ת ויש שעמכיוון ש .בכוח וקוראת והוא לא חוזר הביתה, היא מושכת אותו פנימה

רואים שגם האמא לא כזו  כל לפי מה שמתחשק לבן.הצריך לאכול וללכת לישון, ולא 

 יש לה מעמד. רכרוכית,
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 צא; קד.-שבת, דף ל, ע"ב. עין איה שבת, פרק שני, פט 
30
 פרק א, א. מוסר אביך, 


