
1 
 

 ל עולם - בשם ה' א

 

 29-08-76אור לכ"ט במרחשון תשפ"ג | 

 

 

 אולפן חדת

 הגיון לבי  
 חיים -מאת דוד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל בר

 

שכבר היתה   ישנה-מתוך ראיה חדשה  ההוימביט ב  האמון על הכפירה  החילון ירד לעולם, ובן האדם .א

לאדם שונה היא, בין היתר, ישנה. כ. ומכל מקום הכפירה החדשה אינה לעולמים חסה   . בי

משום שהלה חבירו  דופי ב  והטילובודאי שלא  ,  מותר האדםב  ו הוד  והעובד אל זר  כופרהבימי קדם  

אחד  לגנותו שנוהג הוא כ  ואדרבה, הרואה באדם בעל חיים ותו לא, כיצד יעלה על דעת  .אוכל בשר

אוכל שהוא  פני  מ  'רוצח'בתואר    אדם  ויכנשחלושי דעת    נםמבעלי החיים? אך בדור משונה זה, יש

 . בשר

נובעת מתוך זו  נקבית.    תופעה חולנית  גדותיהת  ניגשההשקפה הר כאשר  חשיבה  ונטיית ,  עולה על 

ִהי ָהֱאֶמת  ,  1ת את העולם והמקייממדת הדין  ו  המשמעת  ותבדוא  ,גוברת על השכל החמלה הנשית   ַותְּ

ֶדֶרת   .2כל הארץ ושך על פני ח, וונשחתים החיים הולכים. ו(נט, טו  ישעיה) ֶנעְּ

 

ה'    ,האדם צריך   . ב   לב בן  כושים  תילעשהרוע  ט  בפרו,  בנפש האדםלהכיר את הרוע ש  ,המשכילעובד 

  ם סדריבאת עולמו  סידר  וערך ולמעלה מכל השגה,  ם  חכהינו  בורא כל    אל חי העולמיםהיודע ש.  רפוכה

  .רי בראשיתסד  מירלשנות ולה לא יעלה על לבו, ביםיוחמועילים ומ

את  הוא שרואה  , וודאי  ואה בעצמו את עצם החכמה רש ויו,  ולא כלוםאין על גביו  ש  , הכופרלעומתו  

  תפיסתו על פי    םחייהאת  , להנדס  עולם במלכות עצמותקן  ל  עליוש  ורעלול לסב  אקראי,מקרי וכהעולם  

 . (יוב ט, יבא) ֶשהַתע   ַמה ֹיאַמר ֵאָליו ִמיו, כי רבהוחכמתו 

ֵאין ָכל   .3כעת העוברות על העולם    תיעוהמזו  תהפוכותהזהו יסוד   ֵיש ָדָבר ֶשֹיאַמר    . ַתַחת ַהָשֶמש  ָחָדש   וְּ

ֵאה ָפנֵנּו  –  ֶזה, ָחָדש הּוא  רְּ ֶשר ָהָיה ִמלְּ ֹעָלִמים, א  ָבר ָהָיה לְּ בשלשה מקומות חלקו באי '  .(י-א, טקהלת  )  כְּ

ָדואחד בימי יהושע, שנאמר    : ש ברוך הואדו עולם על הק צּו ַיחְּ ַקבְּ ִהָלֵחם ִעם ַוִיתְּ ִעם  לְּ ַע וְּ הֹושֻׁ ָרֵאל   יְּ , ִישְּ
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ָדומהו    .(ב  , יהושע ט)  ֶאָחד  ֶפה ַיצְּ שנאמר    ש ברוך הוא. ואחד בימי גוג ומגוג,דושחלקו על הק  ,ַיחְּ  בּו ִיתְּ

ֵכי ִנים  ֶאֶרץ  ַמלְּ רֹוזְּ דּו  וְּ ַעל  הָוה-יְּ   ַעל  ,ָיַחד  נֹוסְּ ִשיחוֹ -וְּ ִהי ָכל  . וכאן, שנאמרב(  ,)תהלים ב  מְּ ָשָפה    ָהָאֶרץ  ַויְּ

ָבִרים ּודְּ ָחִדים  ֶאָחת,  יא, א)  א  ועל מעשה   ידו של עולםעל יחרו  שדיב  –  '( כד,  נחישן,  תנחומא    ; בראשית 

 .4ידיו

ִהי ָעם ִמֶקֶדם  ַויְּ ָנסְּ אי איפשינו לא בו ולא   :אמרו  .היסיעו עצמן מקדמונו שלעולם'  –  ב()בראשית יא,    בְּ

 . (לח  ,נח, בראשית רבה)' באלהותו

אנשי מגדל לא  '.  "ה משפיע על עולמומקום בשהרוב טובה  מתוך    אכדי כך אלמשתפל  ולם  ואין הע

ִהי ָכללהם שנ'  נתגאו לפני המקום אלא מתוך הטובה שהשפיע   ָבִרים  ָהָאֶרץ  ַויְּ ָחִדים  ָשָפה ֶאָחת, ּודְּ   . א 

ִהי, בְּ  בּו ָשםַויְּ ָער, ַוֵישְּ ֶאֶרץ ִשנְּ ָעה בְּ אּו ִבקְּ צְּ ָעם ִמֶקֶדם; ַוִימְּ ואין ישיבה אלא אכילה ושתייה שנ'   .()שם ָנסְּ

ָשתוֹ  ַצֵחק]  ַוֵיֶשב ָהָעם ֶלֱאֹכל וְּ מּו לְּ שאין אומות    .(י,  ג,  וטהסתוספתא  )  'היא גרמה להם  .ו(  ,ב)שמות ל  [ַוָיקֻׁ

לא רוב טובה ולא    וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל'.  מרדוולא יהעולם יכולות לקבל רוב טובה  

  .ב(-)בבלי יבמות מז, א 'רוב פורענות
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