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 הקדמה

 
 

חיק יודע עד כמה תצטרכו להר הדרשה על ההר היא הטקסט המדהים ביותר שנוצר בתרבות הנוכחית שלנו. אינני

מהתורה של אלפיים שנה. הברית החדשה מוכרת כקטעים  אחורה בזמן כדי לומר 'התרבות שלנו', אבל לפחות

 )הברית הישנה(. היא מדברת אל העולם, אולם עליה להתחיל היכן שהוא.תנ"ך מן ה. 'השפה' באה תקופתה

ובנסיבות העכשוויות. היא  העבודה של ימינו היא אותה העבודה כמו שתמיד הייתה, אלא שהיא מובאת בשפה

שלה נמצאת באזור שונה לחלוטין מהדברים  המשמעות. אבולוציהתוכניתה  –משלבת את אותם העקרונות 

לפרקים  נודע, ניתן-העוסק, בעצם, ב'עולם הבא'. אף שהוא בלתי –נודע' -כלל. אזור 'בלתישאנחנו מחשיבים בדרך 

נודע. אם כן, כיצד מדברים על -בלתי אך בחלקו המכריע, הוא להריח אותו, לגעת בו או לחוש בו באינטואיציה.
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 הדרשה על ההר

 )1 חלק(

 2004לפברואר  14

 

 נתחיל עם:

ּו םָָׁ וַיֵֶָּׁב ֶאל הָהָר וַיַעַּל הָָעם ֶאת הֲמֹון ָרָאה כֲַּאֶָׁר וַיְהַי'  לָהֶם וַיֹוֶרה יהּוףַ ֶאת פְּקַּחוַיִּ קַּלְַּמיָדיו׃ ֵאלָיו וַיִּגְָּ

 '׃לֵאמֹר

 פסיכולוגיים./הפתיחה הזאת במושגים אזוטריים את נבחןכאן ו נעצור

 '.ֶאל הָהָר וַיַעַּל הָָעם ֶאת הֲמֹון ָרָאה רֲאֶָׁכַּ  וַיְהַי'

. 'אני' ךהקיים ב הקטנים ת ערה לקהל ה'אניים'נעשי – התודעה עצמה בתוכךאשר כ – בך כאשר משהו גבוהזה 

 גם, ההוא אוהב 'אותי' או לאכן רוצה את זה, 'אני' לא רוצה את זה, 'אני' אוהב את זה, 'אני' לא אוהב את ההוא. ו

החבר  כלפי'אני' אמא שלי,  כלפי. כולם 'אניים' שונים. 'אני' נוסף 'אני'כאילו על גם הוא מעיד דבר ה, אוהב 'אותי'

 – הזה המוןהכל  – הללו מגוון ההזדהויות ו'האישויות' את כל רואהה עצמה הבנקאי שלי. כשהתודע כלפישלי, 'אני' 

שרואה, שעורך את כל  זה כי נוכחודיו ה'אניים' הקטנים, רואה  ריבוירואה את  הצופה'אני' ה .נפרדת היאאז או 

 .נוכחאני  – זהאת  אני רואהאשר . כהאמיתיהוא ה'אני'  – התצפיות

אשר  אהיהבמעמד הסנה הבוער 'מי אתה?' והתשובה הייתה, ' והיםאל את אלזה מה ש'אלוהים' אמר. משה ש

 .'אהיה

 .שונה בתכליתמשהו  – 'משהו אחר'כ רואה את ריבוי ה'אניים' הקטנים הוא מזהה את עצמוהצופה' אני הלכן כש'

 '.ֶאל הָהָר וַיַעַּל הָָעם ֶאת הֲמֹון ָרָאה ֲאֶָׁרכַּ  וַיְהַי'

 .הפרדהם, ישנה קרבב תוןנ הואאשר הביטויים הנמוכים, אפילו כ בך רואה את 'הגבוה'כאשר 

 'ההרל א' – 'הוא' עולה

ּו ָָׁם 'וַיֵֶָּׁב  לֵאמֹר׃' לָהֶם וַיֹוֶרה ֶאת ףַיהּו וַיִּפְּקַּח קַּלְַּמיָדיו׃ ֵאלָיו וַיִּגְָּ

 עבודה.ה'אניים' של  היינו מכנים אותםמיהם ה'תלמידים'? בשפה אזוטרית 

 'ר׃לֵאמֹ לָהֶם וַיֹוֶרה'

 , אומר לנמוך.מזכירבך  כאשר הגבוהזה 

 'הַּשָָׁמיִּם׃ מַּלְּכּות לָהֶם כַי הָרּוחַּ ֲענַיֵּי אְֵַָּׁרי'

  האמיתית שלהםהגבוהה ו הצורך בנוכחות – 'והיםצורך שלהם באל'האת  וכריםז אשר]עניי הרוח[ ה'אניים'  אשרי

 ם'. תוכבש והיםשל 'אל הנוכחות – עצמם

, תוכוהעמוקה שב נוכחות, בוהיםשלו באל הצורךאת  יכול לזכורהה עם 'אני' קטן, הוא דדם מזאם כאשר א

 'הַּשָָׁמיִּם׃ מַּלְּכּות לָהֶם 'כַיאז  – שלמותב

 מקוםב – בתוך עצמך הגבוהה יותררמה ב – 'מלכות שמיים'בנמצא אלוהים? אלוהים נמצא אתם יודעים איפה 

אתה אשר שכ כיווןבתוכם.  את הגבוה צורך שלהם לזכורהמכירים בלה אאשרי , אם כךהמושלם השלו והאוהב. 

 זה נשמע מוגזם? .עכשיו', מלכות שמייםבעם 'אלוהים נמצא , אתה זוכר

 'יְנֻחָמּו׃ כַי הֵם לַיםהַַּםתְׁאַּבְּ אְֵַָּׁרי'
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'אניים' הקטנים לא ההמאוכזבים, לא ה'אניים' הקטנים הכועסים, לא ה'אניים' הקטנים  – [מלאי הצער]אבלים מתה

מדמיינים  אינם ,זמןובו ב, יותר אמת העצובה של הרמה הנמוכהב   ההכרה לנוכח ,כי אם אלה המתאבליםים. ביקורתיה

 .היאתה כמות שורואים אהם . שזה יכול להיות אחרת ברמה הזאת

 'יְנֻחָמּו׃ כַי הֵם...'

. הם ימצאו שבא כתוצאה ממנה 'צער'וה חותהיווכה עבור גמולאשר תהיה יותר מאשר  הבנהלהם יגיעו  – נחמה

 .יתעוררו לחייםהבנה, הם ימצאו נחמה, הם 

למה ? שווה מאמץ ,מלבד הבנה, אתה מקבל בתמורה משהו ששווה להתאמץ בעבורו. מהנחמה?  ,באופן כללימהי, 

כי נחמה. נראה אן כלא, נאמר  ...?אורגזמותה להם ינתהיכי  ,אשרי המתאבליםאורגזמה? לאולי  עוד יש בכלל ערך?

יותר יש דברים הרבה שאני אומר לכם,  בל. א'א'שמתחילה בהזו במילה  מצויהרוצים  הכי גדולה שאנשיםה'נחמה' 

 .'תווכחויהמ כתוצאהשבאה  הבנה' ונמצאים תחת הכותרת לנו מתיניםמשטובים 

 'יִּיָרָּו ָאֶרץ׃ כַי הֵם הֲָענָוִּים אְֵַָּׁרי'

עוללים, לתינוקות, ל. מגיע לי, לא גאווה, לא חמדנות, לא ובכןמה היא 'ענווה'? אם כן,  רשו את ה'ארץ'.יהענווים י

הדבר היחידי כאשר , תלמידמדהים. "תודה"! להיות  הכולענווה  מתוך. כל כך ל נראה להם מדהיםוהכ – הענוו יש

. זה לא די בכךעל הים,  , משקיףעל פסגת הרבשקיעה,  פה-פעורלעמוד רק יכול אינך . שעליך לעשות הוא ללמוד

מה קורה ב'עולם התחתון'. אנחנו חיים בעולם  לבדוק עליךלקרוא ספר, לפעמים  עליךבברור לא מספיק. לפעמים 

זו  שםשחסר תחרותי, מר. הדבר היחידי  מלא פחדים, תוקפני, כפייתי, ,מבעית, חשוך – מזה זמן רב תחתוןה

, הם רק מגיבים לכאב האישי עצוב זהשים מרגישלא אפילו אנשים ל בדרך כל. עצוב כל כך כל זהש כךבהיווכחות ה

 .עצמם שלהםהחשיבות -וחסר

 'יִּיָרָּו ָאֶרץ׃ – הֲָענָוִּים...'

. לא יש לךשבעצם למה  לשים לבכדי לך מספיק אנרגיה  עשויה להיותאז  ,להחזיקו תפוסכולך בלרצות, לעסוק כל  אינךאם 

 שלך. אתה הגוף הואבסיסי, הכי באופן  קיים ברשותך,ש. ומה קיים ברשותךאכן ש אלא למה ,למה שעשוי היה להיות לך

ברשותך  אינוכעת הוא . 'ברשותך'והוא אמור להיות מחומרי הארץ  עשוי ה'ארץ' שלך. הגוף שלך הואוגוף,  בתוך נמצא

ודעות שלך, הרגישות שלך . המבתוכובאמת אינך , אבל עדיין באופן תיאורטי אתה מכיר אותו אותו! מכירמשום שאינך 

 על ידי חלומות 'מתוקים'.כעת נאכלת 

'stars shining right above you 

night breezes seem to whisper i love you 

birds singing in the sycamore trees 

dream a little dream of me.' 

 'יִּיָרָּו ָאֶרץ׃...'

או ההווה. לכל תא,  ,העתיד, העבר לגבי שיש לכםתמונה הבזת על ומתבז מתכלהשוב, זה כאשר האנרגיה שלכם לא 

שלנו לבין בין התודעה  חיבוראנחנו יוצרים  גוף,לאנחנו רגישים  כאשרבמוח.  המקביל לואיבר, עצב, חוש, יש את 

 .משאלת לב מתוך חשיבהלולא רק  לעובדהאת המוח שלכם  מרחיב הוא. גדול דברזה  פיזיולוגיה שלנו.ה

בובה גאה, יהירה, יומרנית, להיות אתה צריך 'ענווה'. כלומר, לא  ליצור חיבורכדי שנראה ממה שנאמר כאן  ,אם כן

אתה יורש את ה'ארץ',  ועל ידי כך – בתוכו מודעלהיות ו גוף שלךל מודעמאפשרת לך להיות  ענווה. תאגרסיבינאחזת ו

 במראה. דמות יהירה רק יותר מאשרשלך הוא כך שהגוף 

 'יִָּרוָיֻן׃ כַי הֵם לַצְָּדָקה וְהַּצְֵּמַאים הָָרֵעבַים יאְֵַָּׁר'

למוניטין שלהם;  יםוצמא יםרעב ;לכך שהדברים יתנהלו כרצונםעל זה! לא נאמר 'הם רעבים וצמאים תאמרו , מה ובכן

 נאמר:  – זה לא מה שנאמר ,שלהם'. לא ריגושיםל יםוצמא יםרעב

 '...לַצְָּדָקה וְהַּצְֵּמַאים הָָרֵעבַים...'
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'אינטרסים' השגחה על המדבר אל ריבוי ה'אניים' שבדרך כלל עסוקים בה ה'גבוה' ,דרך אגב ו,? זהלמי בכלל אכפת

 יופי!? הדברים אחר מצליחים לעקובלחלוטין. אתם  להזדהותהם נוטים איתם ש המידיים שלהם

 ]בעלי רחמים=רחמנים[  'יְֻרחָמּו׃ כַי הֵם ֲעלֵי ַרחֲַמיםבַּ אְֵַָּׁרי'

לעתים רק  באנגליתשומעים   mercyהמילהאת מאד.  חזקהמילה המילה 'רחמנות' בעברית היא  ?'רחמנות'י מה

  .רחוקות

 תמרה: חמלה?

רחמנות פושע, למשל.  רחמנות כלפילהיות לכם יכולה מעין 'סלחנות'. כלולה  מנותרחבמילה אבל  – במידת מהכן, 

קיים  ,הזו מילהלרוב במשתמשים ש'מגיע לו'. בדרך שאנו  פיכ אדם מענישיםלא שאו ריכוך של החוק,  מצביעה על

אבל  ,עשה משהו 'רע', ואז לומר: 'בסדר, אני נהנה מזהמשום שמקל ב. זה כמו להכות מישהו 'שיפוט' אלמנט שלבה 

אם  ולםלשלוח מישהו לכלא לעשרים שנה, אלמשל,  ,שופט יכול .שונהמילה מ הי. זורחמנות'יש בי  – אני אפסיק

בתי בדרך כלל להאכיל את הילדים שלו, רחמי השופט עשויים להתעורר. זה אפשרי.  כדיאדם ביצע את הפשע ה

 .שלהםהרחמים ידועים במידת  אינםהמשפט 

עם  שלואני חושב ש'הבעיה'  .(ע  -ש  -הֹו-י  ) ישו אני רוצה לחזור קצת אחורה. כאן אנו עוסקים בדרשה על ההר של

אולי . בויתה ינראה שרחמנות בהחלט החוק. התורה מלאה בחוקים. על ה הסתמכומידי היהודים הייתה שהם יותר 

אמר: 'סלח  הרומאים מסמרו אותו לצלב הואאשר רחמנות, שככזאת הייתה בו  .רחמןכ   ובהקנחשב במהוא אפילו 

 הנמוךר אל שמדב הגבוהבעצם  וזה ,אולםלהם אבי, הם אינם יודעים מה הם עושים'. כלומר, אל תעניש אותם. 

. אם אתה 'אתה שוכן, ומאחורי מה שהם עושים עשותשהם מסוגלים ל היחידיואומר: 'אל תכעס, הם עושים את הדבר 

 כן, באופן לעטעות גדולה. וזוהי  – שלהם כאילו היו הם עצמםאותם, אתה מתייחס אל הביטויים המכאניים  שופט

שהוא  – האחד לראות אתהחיצוני אלא  לשפוט אתזה לא . רהעמוק ביות ןמובב ראייהבעצם 'רחמנות' היא , כלשהו

  .מעוותת ללא ספקשהיא  רמהביטוי דרך בא לידי  ,במקרה ,הרגעובאותו  – והתודעהמקור האור, הרוח 

 , זה בסדר.לא יודע מה לעשות עם זהשלכם השכל אם כך ש – למדי זה מורכב

 ?זו רחמנותשוב, מה 

 ...תמרה: לא לשפוט

. אתה לא מסתכליםמכיוון שאנשים אומרים 'אל תשפוט' אבל אז הם , 'לא לשפוט'כשאומרים  חושש אני קצתאלן: 

 – שלך בשיפוט להיות מקובע. הטריק הוא לא שיפוטל לא להאמין, אך המרכיביםשקול את ל ,כלומר ,יכול 'לשפוט'

. שיפוט יכול המחרתביום  מנוגדלהיות מודע לו. אתה יודע שיכול להיות לך שיפוט אחד ביום אחד ושיפוט  כןאבל 

מה שלא על , שלוהאיזון על עשוי להעיר על הצבע או  ואז – על ציורמסתכל להיות כמו ביקורת אמנות. מבקר אומנות 

'אני  להתווכח עם אדם אחר שאומר, צורךהערכה יחסית. אין לו  טאיהיה. יש לו אוצר מילים מסוים והוא יכול לב

 .סובייקטיבי עניין זה, אוהב אותו שהוא לאבשעה אוהב את הציור הזה' 

 הכוונה היא שרק לא – ?ראה'ת  'אל  – הם מתכוונים? באמת או 'אל תעביר ביקורת'. למה 'אומרים 'אל תשפוט רבים

 .ברמה הזאת'מקובע'  תהיה

 ּו׃'.יְֻרחָמ 'כַי הֵם ...ללוהמזל הנראה מה קורה לאנשים ברי  ובוא ...'ֲעלֵי ַרחֲַמיםבַּ 'אְֵַָּׁרי

שלך  כשהזהותאחרים. של  מכאניותלהתמקד ב גםיכולה  ,להתמקד במכאניות שלך שיכולה התודעה הגבוהה. כמובן

 ימישהו אחר, אז ובאמת לראות הזה בוהשהות בג. אם אתה יכול ללראות את 'מה שלמטה'אתה יכול גבוה, ב מצויה

 הוא מסתכל עליך.אשר כ תעוררלהגם הוא עשוי  ותוכבהגבוה 

 ת: זה כמו ו'אהבת לרעך כמוך'.חגי

? לא המילה הכתובה האמיתיתמהי התורה  'פרשנות. ו, כל היתר זכולההתורה 'זו  :אלן: כן, כן, כן. ויותר מרבי אחד אמר

 'הגבוהה של 'רמתוך האתה פועל מאו אז ! ברגע שאתה באמת תופס את זה, כעובדה החיהאמת ה אהסבר, אלככ'חוק' או 

הם  – במה שהם עושים יכולים לשלוט לאסלח להם אבי, הם לא יודעים מה הם עושים. הם תוכך. לכן, ב( ע  -ש  -הֹו-י  )

 . םי שלהתרבותהמכלול האלוהים יודע מה עוד, המכאניות וההרגלים של ו צווים אמונות טפלות, פועלים מתוך

  '.רואה-כלה' גם, דרך אגב,ו'. הרחמן'הוא בקוראן  והיםאלל שניתנו שמותהאחד מ
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אנשים משתמשים באופן שבדרך כלל , 'Forgiveness'למילה 'סליחה'  מתקשר? זה רחמןאז, מה זה אומר 'להיות' 

 באופן כלשהו. לפני, 'be-fore' -ב כמו הוא forgive -ב 'for' -ה בעצם '!, אבל אני סולח לךעשית משהו רע ,בה: 'אה

ידעת שדברים כאלה  כברכי  ,(for-gave) מראש חתסלשהוא קרה. אתה  לפניעוד  הוא בלתי נמנע ענייןהש הבנת

 !אתה רואה ....על מה ל'סלוח' איןפשוט 'קורים'. 

 .'ראייה'כ'רחמנות' אני מבין את המילה  ובכן,

  או.ר  י  הם  כי ...אשרי הרואים

   תפסנו את זה. – או הו

 1)סוף קלטת (

 

 הדרשה על ההר

 (2חלק )

 2004לפברואר  20

 

הולכים עובדה מדהימה'. איך דברים  ו'איז ,מרו? חלק אחד בי רוצה לאת הדרשה על ההר, נכוןאינכם מכירים היטב 

שזהו המסמך המדהים ביותר שראה אור באלפיים  בכלל,ספק  ישבעולם כולו זמן. אני לא חושב שמהלך הבלאיבוד 

אנשים לרציניים? ר . למה אני מתכוון כשאני אומלאנשים רצינייםהוא נועד אבל, כאמור,  שנה האחרונות.ה

. תועלת-מה שחסרבין ל מה שמועילבין . שמעוניינים לדעת להבחין עובד לאומה  עובדים לדעת מה מעוניינש

 !יתמעשמבחינה רציניים 

הם שנים רבות לפני רוב האנשים בחילה. לעורר אצל  כדי ודי בכך'דתי', מינוח שקרוי א מה ובמסמך הזה ה מינוחה

מאז  בל. אשונה אוצר מיליםבאמצעות  געון והתקווה בוטאויהשת חלקם. בתקופה ההיא , לפחוהיו מבינים אותו

אנשים, חלק מה, אצל משהו. אנוש-מעצם היותם בני עליהם שנכפהבלבול אותו מודעים לחלק מהאנשים ומעולם 

ים מכנ נולקתוך מה שחאל נום' יה'גיהתוך מלצאת , איך כךעבורם. אם לא להיות כך, לפחות  חייבשזה לא  יודע

 .יש לו ערךשבאמת היחידי  הבדל'. זה המלכות שמיים'

 : הגענו לבקריאה האחרונה 

 'יְֻרחָמּו׃ כַי הֵם ֲעלֵי ַרחֲַמיםבַּ אְֵַָּׁרי'

זוהי ל נסיבות מקלות. ש'מגיע' עונש והשופט מרחם עליו בכאשר לאדם  ים,הרגיל מושגיםברחמנות דברנו על 

ט ושפלקודם חייב כיוון שמישהו  שלא באמת ניתן ליישם את הרחמנות הזאת,מסקנה הגענו ל .'חוק'ל יחסית רחמנות

אתה סולח לפני שמשהו בכלל קורה, כך ש הבנה מספקת יאח. ו'סליחה אמיתית' הוסלל כאילולרעה, ואחר כך, 

זה  .(You give, give before, for-give) לפניקורים. אתה נותן את סליחתך  כאלהאיך דברים  הבנת רשכבמשום 

בעצם  זוהי הגענו למסקנה שבסופו של דבר .ן'ענייאני לא אעשה מזה , אתה יודע, הולרעה' ואז לומר, ''פוט שלא ל

 .ראייה שאלה של

או. ,אשרי הרואים'  'כי הם י ר 

שזה  חושב'נכון'. אני המהו אותו ולא משנה רואה?  אינךלפעול נכון אם  תוכל. איך כל כךיפה  נופתרו בא עלזה 

 כך'צורך'. גם לשם  קרויששהוא, במקרה של מה ', אלא גם עברה' נעשתה שעל פיולחוק  בהקשרלא רק  מדויק

 , נכון? ראייהנדרשת 

 הבא:הפסוק , כעת

 'ֶאת ֱאֹלהַים׃ יֶחֱזּו כַי הֵם לֵבָב ֵריבָ אְֵַָּׁרי'

מי שבורך מתנה.  הי. זו'למעלהמ' שבא משהו – לקבל 'חסד' משמעו ,להיות מבורך – אשרימילה 'אשרי'. נביט ב הבה

ומהו . מצבאת ה םוממראו אותך  םוממר ,למעלהמ 'משהו' .הוא עצמו עשה זאת. לא יותר על ידי משהו גבוה הורם
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גם הבסיס  הוא. במהותךה'אני' האמיתי, מה שאתה  ,העצמי האמיתי שלך הואלדמיון שלך!  מעבר הוא? 'למעלהה'

 ה'אני' האמיתי.  נמצא – צופה' ה. 'מאחורי' ה'אניצופה'אני' השל ה

 וכאן נאמר:

 'ֶאת ֱאֹלהַים׃ יֶחֱזּו כַי הֵם...'

 שעשוי להשתקף בה.מהכול ומכל דבר שלהם, מופרדת  התודעה הבסיסיתהם יזהו את 

 '...לֵבָב ֵריבָ...'

ר, קנאה טהואינו הוא  אולם. כעס הוא רגש, שלנו כמילה נרדפת לרגשותמשמשת לב המילה  מהם 'ברי הלבב'?

. כל יתר הרגשות אחד רגש אמיתיטהורה. יש רק  אינהטהור, אשמה  אינו 'מגיע לי'אינה טהורה, עלבון אינו טהור, 

 ן, גאווה ויהירות הלמעשה. המון דברים היא כוללת. מתוך 'טעות מושגית' נובעיםהם  – מזוייפים רגשות הם

 שם. בססת''מת תתחושת ה'אני' הדמיוני – הללוהדברים כל לכותרת ה

 ו הטוב הזהמהאתה צריך לדעת  באמת,טוב להיות כדי להיות 'טוב'. , אנחנו לא מדברים על מודעות, בעצםהוא, העניין 

. ולפני שינוימחולל  שבאמתלהיות משהו  חייב הואטוב?  'טובה'מה ל  טוב? ה איפה מצוי? מיהו זה שטוב. במציאות

 עצמך.תוך ב פרטלמה שקורה, ב במקצת עראשר מאתה צריך להיות יותר  ,ושאתה יכול לדעת מה

 לפחות, את העבודה' אפילו אם באופן מגושם לעשות'. כשאתה מנסה 'עבודה', זה מחזיר אותנו לאת זה איך שלא תהפכו

, במידה להיותכזה אתה חייב לעשות מאמץ  כדי. ומודע. העבודה דורשת מאמץ רגילה שלךבמכאניות ה אינך נמצא

 כדי שםנוכח לא היית  אתה שום בהירות.להשיג ולא ניתן  קורה פשוטהכול בלבד, תה במכאניות כשא ער.מסוימת, 

  .האות שמרולהבנה להשיג 

לנסות משהו כדי להרהר, כדי  באופן אינטליגנטי, כדי לערוך ניסוי ,עבורךמשמעות  שהוא בעללעשות משהו כדי 

 . זה ברור לא?נוכחיך להיות עלכך  לשם. ודעמאמץ מש נדר ,במושגים אמיתייםעיל מושאתה חושב שיהיה 

 '...לֵבָב ֵריבָ אְֵַָּׁרי'

 'לב אוהב', נאמר 'לבכאן נכון? אך, לא נאמר  ,'לב אוהב' ומר שזהום עשויים להאנשי 'לב טהור'? רוב בדיוק ומהו

 .  נגועלא  – כמו אלכוהול טהור, זהב טהור, חמצן טהור – מהותי נקי, משמעו. טהור טהור'

 יה הטהורה'ישל 'ההפרדימוי , לא מלוכלך. זה מחזיר אותנו לנגועהמרכז הרגשי שלהם לא שאלה  יאשר

(Immaculate Conception). נולדת' באדם. טוהר הלב הרמה של 'הגבוה' המקום שבו  ה. זלגמרי היינק – הטהור'

 יה הטהורה.יהפרה הוא

 'ֶאת ֱאֹלהַים׃ יֶחֱזּו כַי הֵם' ...ואחר כך

 .גדול למדיפרס  וזה

          , אם כן

 הם יראו את אלוהים! – נגועיםרגשותיהם אינם שאשרי אלה 

 ונמשיך:

 'בְּנֵי ֱאֹלהַים׃ יִָּץָראּו כַי הֵם ָָׁלֹום עֵֹׂי אְֵַָּׁרי'

 'בְּנֵי ֱאֹלהַים׃...'

'סטנדרטים' של ל' אםנוהג בהת, נכון? בן אמיתי הוא זה ש'יואבב המיטבג האמיתי של נציהוא ה בןבמובן האידיאלי, 

 אביו.

 '...ָָׁלֹום עֵֹׂי אְֵַָּׁרי...'

האם זה האם זה מסתכם בכך? שמשכין שלום בין אחרים?  מי. האם רודף שלום הוא כל כך זה באמת לא פשוט

 חי אינךשלום בחוץ, אם  השכיןל תוכל? האם בתוך עצמורודף שלום שמשכין שלום  בענייןבכלל? מה אפשרי 

 ?עצמך בשלום בתוך
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להסתכל על זה? ישנם 'פעילים חברתיים' מהמערב ך . איסמנטיתמבחינה יכולים הדברים להיות כמה מורכבים 

אני לא משכיני שלום. על הם חייבים לחשוב על עצמם כ איכשהום. יהטנקים הישראלי לפנישבאים לארץ ונעמדים 

נקודת רחיב את מיותר ו מעודנתיגנציה אינטלבהם היה מעורר זה . 'שלום'היא נקודת המוצא שלהם בטוח כל כך ש

, לא רק סיבהלת גשל עליךמה -דבר לרפא מתכווןההיסטוריה וכו'. אם אתה במהלך על האנושות  המבט שלהם

 .הכתמים הסתרת על ידיחצבת לרפא  אי אפשרלסימפטומים. 

לשאוף להיות  עליךו באת. שממנמקור שקיים ב להקרין את המיטב. להיות 'בן אלוהים' אמיתי זה 'שלום' הואאלוהים 

 זה. בסיסיבמצב 

 'המטרה מצביעה על האמצעים!'

ָקתָׁם ֵעֶקב הַּנַָרָדפַים אְֵַָּׁרי'  'מַּלְּכּות הַָָָּׁמיִּם׃ לָהֶם כַי צַדְּ

מין של ה ו'לכפר על עוונותי איכשהו כדיכל כך, וכואב  מבזהסבל ממוות  (ע  -ש  -הֹו-י  ישו )יש נטייה לחשוב ש

'ישו  כי . נאמרמאד הכול 'דרמטי' – , ירקו עליו, זר של קוציםהלקו אותולצלב, בין שני פושעים,  '. ממוסמריאנושה

 אנו נוטים. ברמה הפסיכולוגיתהיא  תהאמיתי סוגיהה. כךב הרהרלאולי שווה . שלנו'החטאים  בעבורמת  (ע  -ש  -הֹו-י  )

 .שהתרחש היה ללא ספק יותר מרובד אחד למהבאופן מילולי. לא שהאפיזודה הזאת לא התרחשה, אבל זאת להבין 

ו את הביניהודים מקומיים ש'כמה אלה היו  בתחילההם סבלו! ש וכמהל, והנוצרים הראשונים היו מוכנים לסב

ם. עבורזה לא היה אירוע מקרי בכך ש. במשך דורות ביאת המשיח חזו את '. הם היו הראשונים בתור. היהודיםמסרה

 .לדבריהם, כעתשל המסורת היהודית. הם היהודים האמיתיים  בולוציהכאעצמם  תא וחשיבהנוצרים ה

 מעט נוכחות'ו'הרבה הסברים 

שגרם לכל העולם הארור דבר  בוחניםלהקשיב, להרגיש, לחוש זאת. אנחנו רק שפה. אולי אתם יכולים  ווואו, איז

ויתרו על אלוהים, ויתרו על  רוב האנשים. בכללותושכמעט אף אחד לא רואה את המצב כדי כך הזה להתבלבל עד 

כוסית ויסקי, כדור שינה,  – נוילא יודע מה נחשב לאושר בימכבר שלום, ויתרו על אהבה, ויתרו על אושר. אני 

 כדור אקסטזי?

ָקתָׁם ֵעֶקב הַּנַָרָדפַים...'  ';צַדְּ

היהודים  עד אזה'. החדש האמונה' חיקאל  עובדי אליליםאת מי שנקראו  לטו, 'היהודים הנוצרים' קבשלב מסוים

'הוא'  אז'. ולמעננואת הכול לסדר שנים, הוא יבוא לבואו מזה ים צפו מחנ, אנלעשות סדר כדי'המשיח יגיע  אמרו:

 .כולם למעןזה  – ואומר מגיע

האנשים  .הרומאים השליכו לקולוסיאום כל יהודי שרק הצליחו לשים את ידיהם עליו, כדי שישמש טרף לחיות בר

 צריך' הגבוה. 'תואישי תאינדיבידואליהיא  תהאמיתי סוגיהה. אך שוב , פשוטו כמשמעו'תםצדקקב עהאלה סבלו '

 .שלךהעבודה  היאה הטהורה' יהפריה. 'בתוכך להתעורר

לפני אלפיים היה ממה שבאופן ניכר השתנה ? העולם ללורדיפות' הה'ן, בתקופתנו, מהעלינו לסבול? עכשיו, מה 

כעת . אנו מנסים מהתקופה ההיאוא השבו,  יםוהעידוד וההסברהשידול הטקסט הזה, עם שנה, לפחות על פני השטח. 

 ת 'פרשנות עכשווית'.תל

 האם נותר לנו עדיין זמן לכך?

שלכם? אתם יכולים להגיע  במגבלות, ולהיווכח לכםהכי טוב שיש לבוא מתוך אתם יכולים לעשות מלבד עוד מה 

שלכם כאילו אין מחר. אתם עדיין  מיטבמה שיש לכם במלואו. נצלו את הלנקודה הזאת רק על ידי כך שתנצלו את 

 להשתהות. אין זמןזקוקים להסברים? מישהו צריך להגיד לכם שאתם חיים בגיהינום? 

 לאבנים. כואב. הפכוברגע שנאמרו שהרגשה  נותנותשעוד מילים  ,למילה 'סבלנות'? שוב השיחה הזו עושהמה 

"won't it be nice when freedom comes 

when mommy and daddy is gone 

when pimples and pains and all that is vain 

will vanish like words of a song 

won't it be nice when we wake in the morning 
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and jump from our bed with some joy 

not having to answer to anyone else 

or to lie or pretend or be coy." 

השפעה הורית. ל אותויחס יהוא . 'אגו-הסופר'כול פנימי. פרויד דיבר על הזה באופן מילולי מדי. להתייחס ללא צריך 

נעשה, ש ו הדברמול הגישה של הוריו. לא משנה מהאל  אופן באיזשהובודק את זה מישהו עושה משהו, הוא אשר כ

שלנו, תחושת ה'מוסר' יוצר את מה שזה או לא? נבדק 'שם למעלה'. האם הם יאהבו את  הוא למחצה-באופן מודע

 בעד או נגד.

אנשים לנוטות לגרום . הן כך-כל הגרועל'עסקה' משפחות הופכות מרבית העל איך  ודרותח ותאבחנכמה אושו עשה 

 – צודקת אינהך מאמך בויכוח עם השכן, ובמקרה השכן צודק וא. הוא נתן את הדוגמא: 'אתה רואה את בלבול מוחלט

 שה טובה.הרג, אין מצפוןאין  כביכול. אגו, מוסריות,-, סופרבלבול מוחאיזה . באמך' אתה חייב לצדדאבל 

שאתה יכול לראות את  שוםמ .מלהח תמלא זו אבחנהגישה שלילית כלפי 'משפחה'. למעשה  על מרמזכלל לא זה 

. כךעל  ואם תחשב ן יחס של כבודמפגילמה שאתה רואה. זה  מודעאתה אלא  – 'יפוטעסוק ב'ש אינךהתמונה הגדולה. 

 שגורמת לכל השליליות והאלימות. החשיבה תצרּותוך מביציאה  – ראייהבמסתכם  זהבסופו של דבר 

. אני עושה את זה קודם חיּות קצת יש בההערב. נראה אם  השיחה הזאתאת  אלץהייתי צריך ל במידה מסוימת, טוב

של את עצמם במלכודת בכו יאבל אולי ס ,עצמם 'נוצרים'כנים את מ כעתאותם אנשים כנים ש למעןכל, אני חושב, 

של  מואת מקו הזה לא אמור לתפוס '. האביכומר שלהם 'אבאת ה מכניםאגו. הקתולים -מילים, היסטוריה וסופר

עשה ואל האגו עם כל -הממסד, הכנסייה, יכולה בקלות להפוך לסופר – האב האמיתי. זה כל כך קל, אתם יודעים

 'חוק'.ההם כמו  ה'עשה' ו'אל תעשה'. 'יהירא' מעט מאד עםו תעשה

אות ניתן לשנות ולו הוא אמר: 'לא  '.ובמקומלהציב חוק אמר שהוא לא בא לבטל את החוק אלא ' (ע  -ש  -הֹו-י  ישו )

 כל החוקים האחרים':ל מעל שעומד חדשאבל 'אני' מביא חוק  – בוצע במלואובטרם יאחת מהחוק 

 אהבתי אתכם"אני ש פיכ רעהואת  איש"אהבו 

 נורמאליאדם שהוא האהבה הזאת. כל פעלה  שבו טעמו של האופןתוכלו לזהות את  ,בשורההספרי אם תקראו את 

 .ויכול בקלות לזהות ,ורגיש באמת

ניסו  כמה מהםלסקול את הזונה?' נראה ש עלינו'האם  ,לסקול באבנים את הזונה', הם אמרו לו כי עלינו'החוק אומר 

 הראשונה.'האבן מי מביניכם שאין בו חטא ישליך את 'לדבר כנגד החוק. תגובתו הייתה:  'ם לוגרול'

. הוא לא אומר אינטליגנטיתאהבה אהבה, זו אשר רק יותר מ ואני לא יודע. ז ...את זה מזההאם מישהו לא  ובכן,

האנשים , לא? אליהםאנשים שהוא מדבר זונה? את הלצד ה ,שווהבמידה לפחות 'לא'. ואת מי הוא 'אוהב',  ולא אומר'כן' 

הסיפור עם  עושים. לא משנה מה מי עושה מה עם מהעצמם! טוב, אלוהים יודע  את תפסו ,עמדו לפעול עתה-זהש

 ה-ו  -ה  -י   – 'השם'אהבת  קרויאחת למה ש , יש כאן דוגמאאם כןשלו, לא כן? וההגיון הבהירות  מבחינתיפהפה  הואזה, ה

 .האמת, הגבוהה ביותר הברמ אינטליגנציהה .(בקוללהגותו  איןש)

להתרוצץ סביב ולצעוק 'הללויה'. רוב האנשים  אין צורךהגיון פשוט טהור. היא המילה האחרונה בפסיכולוגיה אזוטרית 

מה'מוסר' המוגבל והמותנה גדולה יותר  אינטליגנציהמצריך . טוב אמיתי באמת נוכחיםמנסים להיות 'טובים' בלי להיות 

 סוגים שונים שלמתעוררים ו אין בהירות, אחרת שלווהשאדם חייב להתחיל לפעול ממנה היא  נקודת המוצא .שלנו

מי  מצדחויבות לגרום למבעיקר ניסיון  זהוהמקרים, וגם, במרבית  לעשות טוב'. ה'מנסאדם ש בזמן קורה שליליות. וכל זה

  . זה לא בדיוק טהור.שמיטיבים איתו

 ."בני האדם יתרעל אשר לרחם עלינו יותר מהיה , צריך נוכחייםהחיים הלמען  רקובלים עובדים וסהיינו  אילו"

את  – כםלקחת אית וצתר לאוודאי שהחלק זה יהיה  הגוף,את בו תעזאשר כ. שקרי, עכשיומה של ותמּו, ניםמוכ והי

מקמו את עצמכם . רהלכאו ים 'זהות'תחזקן אנו מבאמצעותההנחות שביסודו של דבר, את  ,השקריםאת , ההשערות

 .האמיתיהתשלום  מצויהיכן  לפקפקתחיל לה יםעשוי םאתלגילי  ושתגיעלכהמהותי. ' נוכח 'אניב

 2)סוף קלטת (
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 הדרשה על ההר

 (3חלק )

 2004לפברואר  25

 

 זוהי ההתעמקות השלישית שלנו בטקסט הזה.

  ְַָׁמי׃ ֲעבּורבַּ ָרָעה תְׁכֶםבַיאּו ַדבַּיָ ּובַּשֶֶׁקר ֶאתְׁכֶם פּוַאם יִָּרדְּ  ַאם יְחָָרפּו אְֵַָּׁריכֶם'

פּו צָָׁמיִּםמְּאֹד בַּ הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי וְגַילּו ִֹׂיֹּו ְַּביַאים כַי כֵן ָרדְּ  'לַפְּנֵיכֶם׃ הָיּו ֲאֶָׁר ֶאת הַּנ

 בקברי וברחבי הגליל ובקר וטיילפשוט  ,'בינים אתכם'לא מש יםמרגיש םאתאשר כ ם נלחציםרק במקרה שאת

בעודם  לא יכלו לסבול אותםשההמונים  משוםבגבעות בארץ שום מקום? למעלה הם קבורים אי שם  מדוע. הצדיקים

 בחיים.

 '...ֶאתְׁכֶם פּוַאם יִָּרדְּ  ַאם יְחָָרפּו...'

 אנחנו מצטטיםש האישהחיים והמוות של . באמת 'מבקשים את סופך'הם אשר זה כ – ביקורת רקלא  וז – רדיפות

 .משל'הדרך על ' לא רק. טק, טק, טק, על הצלב. זה רחיק לכתעד כמה זה יכול להבדיוק כאן מראים 

 '...צָָׁמיִּםמְּאֹד בַּ הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי...'

 נמצאים םאת ,מלאזוכרים את עצמכם באופן  ם. כשאתשאתם זוכרים את עצמכם שרויים במצבכאשר אתם  זה

עדיין, ולא  זאת יםלא ממש מרגיש םשמע מאד נחמד, וכמעט אמיתי. אבל אתטוב, אני מתכוון, זה נ '.מלכות שמיים'ב

 רק במילים.במיוחד שזה מרומם  יםמוצא

שבו , אהבההשבו נמצאת , מלכות שמיים תשבו נמצאאת המרחב  םניקית הרי שזה עתהללא פחד,  םאתאשר כ

. שם נוכחים באמת ם. שם אתאחר לגמרי אופןם, אבל במיעדיין קיי ם. אתעכשיוה נמצאשבו , האמת נמצאת

ת. אבל האמת היא מסויממשמעות איזושהי  בעלשם 'מוניטין'  לתחזק ניתן כמעט שלא. 'אהיהאשר  אהיה'מתקיים 

 קשר למי רואה מה. ואין לה שוםהאמת, 

 :רבה הזה מתחיל 'בעדינות' קטעה

ָקתָׁם ֵעֶקב הַּנַָרָדפַים 'אְֵַָּׁרי  '...צַדְּ

 מתחדד:הוא ואז 

 הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי וְגַילּו ִֹׂיֹּו ְַָׁמי׃ ֲעבּורבַּ ָרָעה תְׁכֶםיָבַיאּו ַדבַּ ּובַּשֶֶׁקר ֶאתְׁכֶם פּוַאם יִָּרדְּ  ַאם יְחָָרפּו כֶםאְֵַָּׁרי'

  '.צָָׁמיִּםמְּאֹד בַּ

ולם , 'בעכך-אחר רקקיימת  מלכות שמייםכי ים סבור. אנשים עכשיופוטנציאלי,  באופן תמיד הזמינ מלכות שמיים

 טעות חמורה. – הגוףלרגע עזיבת טעות לחכות  והיז עכשיו.בא' יכול לבוא ההבא'. אבל '

 ,אזו

פּו צָָׁמיִּםמְּאֹד בַּ הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי...' ְּבַיַאים כַי כֵן ָרדְּ  'לַפְּנֵיכֶם׃ הָיּו ֲאֶָׁר ֶאת הַּנ

אנשים כנים, עשויים מאותם החומרים היו רק  הם, ביסודו של דבר .תםאמונישרים בהיו לפניכם' היו אשר 'הנביאים 

. הם לא זקוקים יםישר והי ,התאמצו להשתוות אליהם – כדי להתפללהם ילקבר כו. אל תלם מהםייעשו םשאת

 .אם אפשר לומר כך – 'שם' כםלהיעזר בהם יכולים אך , כםלתשואות של

פּו כַי כֵן...' ְּבַיַאים ָרדְּ  '׃הָיּו לַפְּנֵיכֶם ֲאֶָׁר ֶאת הַּנ

 , הא?מדי את זה באופן אישי ואז אל תיקח

 '...ֶאתְׁכֶם פּוַאם יִָּרדְּ  ַאם יְחָָרפּו אְֵַָּׁריכֶם'

 .זועםמבט  לא רקדפו'. זה ר, 'יחרפו ויטוב

 '...וְגַילּו ִֹׂיֹּו...'
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ׂשוׂשכאב ב' מקבלים. איך כאב ושזה כיווןקשה. מ דבר, זה ובכן תוצאה שבאה כוהיכולת  הבנה מתוךובגיל'? רק  מ 

 .טרנספורמציה לאנרגיה הזאתממנה לעשות 

 שרי: זו אשליה.

 לא אשליה! ווז – אשליה? יש כמות אדירה של אנרגיה לאהוא ש כאבמה יש באשליה. אבל  ו, כן, זובכן

 לתשומת לב.' נןגבוה, המתח רטט'כאב הוא 

 יםמורגל םממה שאת יותר נטנסיביאי ג'עונ' מתוך גם להתעורר הוא עשוי. ליוא יםלא מורגל שאתם, זהו רטט גבוה

מעמיקים  םאתכאשר  בשעת קבלת עיסוי,כמו נחווים תחילה ככואבים,  חדשיםהרבה דברים כאשר הם רק ו. אלי

 לתוך הגוף. לחדור 

 .'בתחתונים, כך גם בעליונים'כמו 

ׂשוׂש ובגיל' את הכאב ים'מקבל םאתש זו הסיבה ,ם כןא  התנסות באמצעותבאופן פילוסופי', אלא '. לא רק במ 

מאחוריו. לא נדרשים  כםעצמאת ולמצוא  – דרכותוכלו לחדור בכאב' . אם תוכלו 'לדבוק תשומת לבישירה, 

 כל 'המרכזים'.גבי . זה נכון לחדירהרק  אלא – הסברים

 '.צָָׁמיִּםמְּאֹד בַּ הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי...'

מלכות נקרא 'ש. המקום במקום אחר םאז אתאו , דרכו תםעבר ממש אם לחוות את הכאב עד תומו, תוכלואם 

ות מדי, קטנות מדי, רז, המילים אשליהבתוך ה', הזמני. הסברים הם 'שקריאת הקו של ה יםחוצ ם'. אתשמיים

אלפי לפני  זוכה להארההיה כולו העולם  ם,יכולת ילובמילים. א המציאותאת  ללכוד יםיכוללא  אתםת מדי. לינאריו

העולם  – העולם שמעבר נמצא, 'שקרי', ללא סוף. מאחורי הכאב, מאחורי הכאילו הוסברכבר זה העניין ה שנים.

 בא.ה

פּו...' ְּבַיַאים כַי כֵן ָרדְּ  'הָיּו לַפְּנֵיכֶם׃ ֲאֶָׁר ֶאת הַּנ

 .באופן קבוע ,נכון לא מביניםהאמת את הנביאים לא הובנו נכון, . בינים אתכםמלא  אשרכ ושוב, אל תופתע

 :ובכן

 וְהָיָה לְַּמָרמַּס הַּחּוצָה ַאם יְזֶֹרה לַּכֹל כַי יָמְּלָח קָׁפֵל ֹלא יִּצְּלַּח ֶםהבַּ טַּעְּמֹו יָפּוג וְַאם הֶַּםלַּח הָָאֶרץ ֶמלַּח םאַּקֶׁ'

 'ָרגֶל׃

 הרבה חומר למחשבה.  כאןיש . שלו מהותה, את מה-של דבר מוטעאת חזק ה'מלח'? המלח ממייצג מה 

  '?יָמְּלָח ֶםהבַּ מֹוטַּעְּ  יָפּוג וְַאם הֶַּםלַּח...'

 : כם, העבודה מזהירה אתיםלהיות זהיר עליכםכן, 

 '.ךתוכו'שמור את העבודה חמה ב 'אל תתרחק יותר מדי מהבית'

 '...טַּעְּמו יָפּוג וְַאם הֶַּםלַּח...'

  הוא מאבד את 'מליחותו'. – תפקידולא ממלא את 'שכלתני' באופן  יםיודעשאתם אם מה 

 'ָרגֶל׃ וְהָיָה לְַּמָרמַּס הַּחּוצָה ַאם יְזֶֹרה לַּכֹל כַי קָׁפֵל ֹלא יִּצְּלַּח יָמְּלָח ֶםהבַּ...'

 '.עבודהלשטות ב'אי אפשר 

לַיַקים וְֵאין עַּל הָהָר ֹלא תּוכַּל לְּהַָסתֵׂר׃ יֶָׁבֶת ַעיר הָעֹולָם אֹור אַּקֶׁם' כַי ַאם ֶאל  הֵָאיפָה קַּחַּת לְּתִׂקֹו נֵר מַּדְּ
נָֹרה  וְִָׂבְּחּו ֶאת ֲאבַיכֶם מֲַּעֵֹׂיכֶם הַּּטֹובַים וְָראּו בְּנֵי הָָאָדם לְֵּענֵי אֹוָרכֶם כֹה יֵָאר בַּבָיִּת׃ ל ֲאֶָׁרלְּכֹ לְּהַָאיר הַּםְּ

יִּם׃    'בַּצָׁמַּ

 '...אֹור אַּקֶׁם'

לשכוח. כל לכם ולגרום להשתלט עליכם ל'שטן'  וניח. אל תבעצם, אתםשזה מה . נוכחותהיא גם  – אהבה היא אור

 יכול לשנות את המציאות.לא הוא  – לשכוחלכם זה לגרום  ,ן יכול לעשותמה שהשט

 '...אֹוָרכֶם כֹה יֵָאר...'
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מקיים את ש המקום? זה במודעזאת  ם. אך כמה פעמים חוויתמכיר את עצמו שם, במידה מסויימת, מכםכל אחד 

. ראש ממשלת עכשיותמיד מה קורה העניין הוא  – איננוכבר אתמול ה. ' בעבודה. אין שום 'אשראיעכשיו, העבודה

בזמן שהייתה  הולחממעמד החזיקה השראתו אנגליה בהיה ווינסטון צ'רציל.  בזמן מלחמת העולם השנייה בריטניה

 – בחירות ארציות נערכו. הוא היה הגיבור של העולם המערבי. זמן קצר לאחר המלחמה שלא תאמןנתונה לאלימות 

 משהו טוב יותר לעשות.כם אם אין ל ,זהוב על לחש יםיכול ם. אתןבהוהוא הפסיד 

 וזה ממשיך:

 '...מֲַּעֵֹׂיכֶם הַּּטֹובַים וְָראּו בְּנֵי הָָאָדם לְֵּענֵי אֹוָרכֶם כֹה יֵָאר...' 

שיהיה 'מוערך'. לאו דוקא מה  .מועילשהוא מה  שטוב מה לשיטתי, מילה די מעורפלת.  והי? זהזה 'טוב'ו ה, מהובכן

מחולל  הואכלומר,  – מועילהיותו הוא היחידי שלו  הערך הרציני ביסודו של דבר,אבל  ,ערך'הוא יכול להיות 'מו

. אנחנו סתם משהו נחמד ש'מוצא חן' בעינינו או בעיני אנשים אחריםולא  אמיתי שינוי .ירגערק  אינובאופן ש שינוי

 מלכות שמייםלחיים'.  הסתגלות' לאאחד הדברים הקשים ביותר להבנה. העבודה היא  ובעניין של פשרות. זה לא

 לו! צהמחוא יה – ארגון מחדש של הגיהינום לאא יה

יִּם׃ וְִָׂבְּחּו ֶאת ֲאבַיכֶם )היעילות של הזכירה שלכם, אם אפשר לומר כך( מֲַּעֵֹׂיכֶם הַּּטֹובַים וְָראּו...'    'בַּצָׁמַּ

 .'קחת בה חלקל' יםיכול םאבל את, מלכות שמייםיצרתם את לא  ם. אתמ'למעלה' מתוחזקת כםהרמה הזאת בתוכ

 .'והים'אם אתה רוצה להיות גאה, היה גאה באל

יִּם׃ וְִָׂבְּחּו ֶאת ֲאבַיכֶם...'    'בַּצָׁמַּ

 ה'שבח' הזה? וומה

 בפטיסטים שחורים מהדרום.אולי  – נוצריםמה נאמר על ידי חלק אתם שומעים זאת השבח לאל, השבח לאל!

איזה  ,הואדם: 'לעתים הקהל כמעט מרחף. מילה מוזרה 'שבח'. אנשים משבחים וכל  ...'!השבח לאל ...השבח לאל'

יכולה ברמה הזאת. מה  לא לכך הכוונהבוודאי רופא'. בני האתה'! או שאתה משבח את הילד שלך: ' מעולהמוסיקאי 

 !מעשיתית? ברמה האזוטרברמה הפסיכולוגית  להיות המשמעות של זה

 אאללה הו'המשמעות האמיתית של  היא ,במזרח התיכון ותוה שהוא למד בזמן שהגדולכי אמר שהאמת הסאם י פ  סּו

מר 'אלוהים הוא ו, הוא אומר. איך אתה יכול להמשמעותלא  ו'. זכביר'אלוהים הוא כבדרך כלל מתורגם זה  .'אכבר

  '.עוצמה איהשלווה 'א: יה 'אכבר אאללה הו'של  תיממשה שמעות'? בהשוואה למה? הוא למד, כך אמר, שהמכביר

 כיםצרי םאת '!כבירל: 'אתה ו? זה לא ממש מתאים להגיד למקור, ליוצר של הכוהיםלשבח' את אל' מתכוונים םאת

 דבר מוזר.הן , לא? 'מחמאות' זאתכדי לזהות רק  כםבעצמ כביריםלהיות 

 הואה אומר שאת – משהו משבחאתה אשר את זה! כ תפסנואת זה!  תפסתי. בזה קצת יותר התעמקלצריכים אנחנו 

תשימו , תקשיבו'? אתם יותר לשבח משהו 'טוב דרך יעילה'מעבר' לרגיל. ומה תהיה  הואש, יותר טוב הוא, שאמיתי

 לזה. יותר , דומהשכאןבהקשר ', השבח לאל, לא? אני חושב ש'רמזיםל או לדוגמא בקשבתהיו , לב

 .לזכורשרי: 

זכור את לזכור אותו, נכון? אתה צריך ל ואז – לכןותו קודם א הכירל עליךלזכור משהו  כדי. אבל לזכורכן, אלן: 

 .לבין למטהלמעלה ההבדל בין 

 ממנו.בא הכול כי . 'השבח לאל'הם אומרים אשר השבח, אני חושבת, כ ומאלוהים. זהבא ל ושרי: זה אלוהים, הכ

 אוה 'הקדוש ברוך הוא''. השם'תקראו לו או ', ות גבוהותגנצייאינטל', תקראו לו 'קדוש ברוך הואאלן: תקראו לו 'ה

'מחמאה'? אתם  בגדר , ולא רקיעילאיזה 'שבח' יהיה  .נותו' רמות ש'למעלה ישו. 'למעלה'מ בא הכול קשה. כינוי

 מחמאה.נשמעת כמו שבח ים, המילה מבינ

אחר. איך אתם משבחים אותם?  דם'תשואות' מכל איותר מקבלים שאמנים אחרים במוסיקאים או בלרגע תביטו 

בחו 'והאם יכולה להיות הקבלה בין זה לבין  או  שומעיש משהו בעבודתו של אמן שהוא  '?ייםאת אביכם בשמש 

שבח' את האמן יהיה להקשיב, לשמוע, לראות. הסיפוק שלו הוא ל. 'שומעים או רואים , שאתם בדרך כלל לארואה

רציני לא רוצה  סופרך. כבר נאמר: 'שלך, לא למידת מחיאות הכפיים של קליטההיחסי למידת  ואה, ושלך טובב

 '? תשומת לב, נוכחות, אכפתיות!'שילמדושיקראו אותו, הוא רוצה שילמדו אותו'. מה זה אומר 
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זה כמו  'Spect' היא מילה נהדרת באנגלית.)כבוד(  Respect'. דו'כבלמילה אולי הכי דומה  'שבח'המילה 

. חקור את ההקשררחב את התמונה, קח בחשבון זוויות אחרות, . הסתכל שוב, השוב להסתכלזה   Re-spect.''לראות

 .אל תסתפק ב'סריקה' בלבד

הג'נטלמן  הנהזאת של ההיסטוריה. הכאן אנו מגיעים לנושא חדש. אני חושב שהנושא הבא חשוב במיוחד בתקופה 

את הסמכות לדבר כך?  תן לךו. 'מי נשמאתגרים אותוה מסוימת ועם אנשים סביבבשנמצא , (ע  -ש  -הֹו-י  ישו ) ,הזה

מגיב . אתה לא אמור לעבוד בשבת'. אך הוא בשבתאתה שם את עצמך מעל לחוק! אתה הולך ומרפא אנשים 

  ?'מהבורו להעלותמר: 'איזה איכר שהעגל שלו נפל לבאר בשבת לא ילך ואלה. הוא אכות האשמל

חברה כל ה לעאיום מהווה הוא כאילו  '. נראהלהמעיט בערכו' רצו. נראה שהם שוב ושובחוזרים  כאלה'אתגרים' 

 ת' שלהם.ימוסר'ה

 :משיבאז הוא 

ְּבַיַאים אֹו הַּקֹוָרה לְּהָפֵר בָאתִׂי כַי קַּחְְָּׁבּו אַּל'  עַּד לָכֶם מַּגַיד ָאנֹכַי ָאֵמן הֵן כַי ַאם לְּמַּלְּאֹת׃ כַי בָאתִׂי ֹלא לְּהָפֵר הַּנ

יִּם ֲאֶָׁר  'יָקּומּו׃ כַי כֻלָם עַּד אַּף ֹלא קֹוץ ֶאחָד ַמן הַּקֹוָרה אַּחַּת יּוד בֹררּון ֹלא תַּעֲ וְהָָאֶרץ יֲַעבֹ הַּצָׁמַּ

שבע יודעים שיש  ש'נכנסו בעובי הקורה'. אך אלה מ'למעלה'באה  בבירורשהחוק שהוא מדבר עליו בא מהתורה 

מחשב התורה להטקסט של יום את כיש אנשים שמעלים  עין.ל גלויללא ספק יותר ממה ש – משמעות רמות של

לוודות, מכיוון לעבור  תוכלוהתורה,  את לפענח ו? כשתגמראת התורה. מי יכול לפענח 'צופן'בתקווה לפענח 

ישו  לקבל את הואשאתה צריך לעשות  היחידי. נוצרים אחדים אומרים שהדבר שם נמצא שהכולשההינדים אומרים 

להתבוננות  יות נושאאותו. כל זה יכול לה בצעל יםיכול םמצוין אם את פעלול ו, זהובכןך. בבלב (ע  -ש  -הֹו-י   )

 :גוף הכתובל לעת עתה נישאר צמודים בל. אמעמיקהו רצינית

יִּם בְּמַּלְּכּות יִָּץֵרא נַקְּלֶה לֲַּאנִָָׂים וְהֹוָרה כָזֹאת ֵאלֶה קְּטַּנֹות ַמַםצְּוֹת אַּחַּת כָל הֵַּםפַיר לָכֵן'  וְהָעֹשֶׁה אֹתַּן הַּשָׁמַּ

ל לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי הַּשָָׁמיִּם׃ בְּמַּלְּכּות יִָּץֵרא נַכְּבָד תָׁןלֲַּעֹֹו ּומְּלֵַּםד קַּתְׁכֶם ַאם ֹלא תִׂגְּדַּ קַּת הַּסֹופְַּרים צַדְּ  ַמפַדְּ

 'הַּשָָׁמיִּם׃ לְּמַּלְּכּות וְהַּףְּרּוִָׂים ֹלא תָׁבֹאּו

. הרבה מאדת מוכרוהן  .ואגודת ישראל ש"סבהקשר המקומי העכשווי, יש שתי סיעות דתיות גדולות בישראל, 

אם לא תהיה הרבה יותר  – כעת. הטקסט הזה אומר לי בבוז שחורי המגבעת הללומתייחסים למהחילונים בישראל 

 '.מלכות שמייםש"ס ואגודת ישראל, לא תמצא שלווה, לא תגיע ל'האנשים של טוב מ

 .'חלופית'הפסק לשים אותם ללעג, והתחל לחיות בדרך 

אותם לנפשם,  ו, עזבלשים אותם ללעג וקיאת ש"ס, אגודת ישראל ודומיהם. הפסעסוקים בלבקר כאן הרבה אנשים 

 .נכונה םאת נהגו. אם הם 'טועים' אז חלופיתבדרך  ווחי

הילד. ואתה  ואאחר, באותו הרגע אתה המבוגר והאדם מ יותר באמת יודע טוב ה, אם אתיהיו אשר יהיו הנסיבות

, אתה לא מסתובב מתאימהשאתה 'צודק'. אתה מחכה להזדמנות השאתה יודע כ, אפילו תבאכפתיו מתייחס לילד

לחכות שנים שיהיה עליך יתכן . יבינו משהוהם אולי שהיא התקווה שלך '. ילד רע, ילד רע'צועק ומנופף באצבעך ו

 .כךלשם 

 לָכֶם אֵֹמר בַפְּלַלַים׃ וֲַאנַי לַַּםְָׁףָט יִּנָתֵׂן יִָּרצַּח וְהַָאיָ ֲאֶָׁר לַּץַּדְּמֹנַים ֹלא קִָׂרצָח נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת ְָׁמַּעְּקֶׁם'

ַרין וְַאם בַיֵדי יִּנָתֵׂן ֵריָקה לְָּאחַיו וְהַּץֵֹרא לַַּםְָׁףָט בַפְּלַלַים יִּנָתֵׂן חַנָם בְָּאחַיו הַַּםתְׁעַּבֵר ְּהֶדְּ  יִּףֹל יִּקְָּרא לֹו נָבָל הַּסַּנ

 'גֵיהַנֹם: לְֵּאָ

 שלך שהגישההוא  כאןמה שנאמר  .בתנ"ךשהוזכרו אבותיהם -אבותיו ' ההקדמונים'ליהודים. כעת הוא מדבר 

 אותך למטה. מחזיקמה ש זה – ות, הכעס, הלעגויאותך בגיהינום. ההתעלל מחזיקה

 זה ממשיך:

ְּבֵחַּ ָקָרבָן כַי תַּקְַּריב ֵאפֹוא עַּל כֵן' בַּר וְלַבְָּך יַגֶד לְָּך ָָׁם עַּל הַַּםז ַּח ׃לְָּאחַיָך ַעָםְך ַריב כַי דְּ ְָּך לַפְּנֵי ָָׁם הַּנ  ָקָרבָנ

ְּבֵחַּ  'ָקָרבָנֶָך׃ וְהַּקְֵּרב בֹא ָאחַיָך וְָאז ּוָרהַּב הַתְַׁרףֵס וְלְֵך הַַּםז
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, 'מקריב קרבן על המזבח''. אם אתה ךעצמב שטהמר 'אל תו'. זו דרך אחרת למעלים קורבנות' היומקדש בית הב

ונקה את החדר שלך. אויר  חזורקודם כל  – שלך מתחת לשטיח השליליותזמן קובר את ב, ובו הטוב למעןכביכול 

ניתן  לא, הנסיבותלמרות הנסיבות,  בכל, עניין פסיכולוגימשהו טוב'. זה עשייה של 'מקדם הרבה יותר את הצח 

 .החוקן מאות אחת  לשנות ולו

 שאני אהבתי אתכם.' פיכ רעהואת  יש'אהבו א

 גם אתם יכולים להתחבר, ולחלוק בתהילה.

 למישהו הערה?יש האם 

 'להיות טוב'. לא לקחת את ה'טוב' לאגו. בענייןחשבתי על מה שאמרת קודם  רחל:

 כן, כמובן. אלן:

 על האגו. זה מה שעלה בי.צריך להשגיח . פעילצריך להיות  בך שהגבוה', אלא לוהיםאת א לשבח'רחל: לא רק 
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 פסיכולוגיים:אזוטריים דרשה על ההר במונחים ה לחשוב עלזהו הניסיון הרביעי שלנו 

ָך ַעםֹו ַעם ַאיָ הְַָּׁלֵם מַּהֵר'  הַּשֹּׁטֵר וְהַּשֹּׁפֵט יַסְּגַיָרָך בְּיַד הַּשֹּׁפֵט ַריבְָּך בַיֵדי אֹתְָׁך ַאיָ בַָּדֶרְך ףֶן יַסְּגַיר ַריבְָּך בְּעֹודְּ

ְָּך לְּבֵי וְהּוא  'הָאַּחֲֹרנָה׃ קְַָּׁלֵם ֶאת הַּףְּרּוטָה ֲאֶָׁר עַּד ַמצָׁם לְָּך כַי ֹלא תֲַּעלֶה אֵֹמר ָאֵמן וֲַאנַי הַּסֹהַּר׃ תיִּקֶׁנ

אשר כ מגישים תביעהאיתו. אנשים סכסוך  יש לךעם מי שלא יהיה ש יישר את ההדורים – משפט'האל תלך ל'בית 

 .'ש'חייבים להםהם חושבים אשר כ מגישים תביעההם חושבים ש'משהו' 'מגיע להם'. הם 

יהיה שלו  המוניטין. של דעת הקהל הדיןבבית גם אדם ע' ותבניתן 'לבית משפט רגיל. ב שלא מדוברנגיד  ו, בואובכן

זה יכול לכלול של דעות קדומות ושמועות.  תערובת. אנשים נוטים לשפוט אחרים מתוך מוטל על כף המאזניים

פוליטיקאים. את ה מעסיק תמידמה ש היאהכפשות. 'דעת הקהל' כלה בקרים ושדרך חצאי אמיתות, החל מ ,הכול

 :תחיּומזה קצת  הוציאל נוכלנראה אם  ושל האדם הממוצע? בוא ולחיי נוגעאיך זה 

 'הָאַּחֲֹרנָה׃ קְַָּׁלֵם ֶאת הַּףְּרּוטָה ֲאֶָׁר עַּד ַמצָׁם כַי ֹלא תֲַּעלֶה...'

 עד ש'תשלם'. להשתחרר. ולא תוכל כספיעניין  לשבב'בית הסוהר' מניח שאתה הזה  הדימוי

מטוס, את הלבנות  כדי (כסף :קרי)אנרגיה  הושקעהלשלם.  םעליכלטוס להודו  יםרוצ ם. אם אתלאנרגיהכסף שווה 

מזון שמיוצר  יםקונ םלבנות אותו. אתכדי הושקעה הרבה אנרגיה  – בית וקנאם תטייס. את הלהביא דלק ולשכור 

 .אנרגיה ביסודו של דבר,אחרים. כסף, הוא אנשים ל ש האנרגיה באמצעות

ָך ַעםֹו ַעם ַאיָ הְַָּׁלֵם מַּהֵר'  '...בַָּדֶרְך ַריבְָּך בְּעֹודְּ

'חשבונות'? מישהו נותן משהו  מכנהלו. האם זה מה שהעבודה  חייב תובע אותך, הוא חושב שאתה כאשר מישהו 

 צבורדרך ל ברובוהוא  ,שלנוכביכול,  ,? ה'טוב'כךשם לב לשלו. מי לא  בפנקס החשבונות המנטאליזה נרשם מיד ו

 זהו עסק לכל דבר. מתי שהוא.  ,להחזיר', ומצפה ממך 'למענךקצת אנרגיה  משקיע. אני נקודות זכות

 קח!' ,אתה לוקחאשר אתה נותן, תן! וכאשר 'כ
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 ...אחרי כל מה שעשיתי בשבילך'נראה שכולם תובעים את כולם. בימינו ת 'עסקים'. עשייב כםאת כל חיי זבזואל תב

 מקבל בתמורה?' מה שאני וזה

 :בואו נמשיך לרגע בקו המחשבה הזה

ָך ַעםֹו ...ַריבְָּך ַעם ַאיָ הְַָּׁלֵם מַּהֵר'  '...בַָּדֶרְך בְּעֹודְּ

 את החוק להפרלפעמים אתה יכול כי . נאמר חוקים ומנהגים של החברה משלב של דעת הקהל', השיפוט הדיןב'בית 

 להפר מנהג ולהתחמק מעונש. לעולם לא תוכלאך  ,מעונשתחמק ולה

 '...ַריבְָּך ַעם ַאיָ הְַָּׁלֵם מַּהֵר'

'אני אגיד לכם מה . לטענות הרגילותשל דעת הקהל. אל תכנס  הדיןבבית  ותתלונןאל תסתובב  – הענייןדר את הס

  והם טועים!' ...שאני צודק ...קורה. כדי שתוכלו לראות

אנחנו חושבים  ו מתלוננים,חנים. כשאנתופסהרבה יותר ממה שאתם  נרחבעת הקהל יכול להיות של ד הדיןבית 

 מהאנשים היו יודעים לו . רחב של אינטליגנציות טווחקיים ' בחוץ שםלא ש'בני אדם. אבאוזני שאנו מתלוננים רק 

דרך ים'. אנו חווים במכנסי עשותל' םלוליעהיו ההשפעה הרחבה יותר שיש לכל מחשבה או רגש שלהם, הם 

 לאהמציאות הגדולה יותר. א ו, שזעולם הבא'ה'לפעמים על מדברים מאד של המציאות. אנשים  דק נתחהחושים 

מצבנו ל. מותת, עכשיו, במספר רומתרחשדקויות ה. יש קשת רחבה של עכשיוקיים גם  ,המוות אחרל קייםמה שש

 נרחב האמיתי הדיןבית , ם כןמושג עליהם. אשום לנו  באזורים שאין השלכותיש תדר המחשבות שלנו להרגשי ו

 .לשער בדמיונםבכלל הרבה יותר ממה שאנשים יכולים 

הזאת משפיעה על  שליליותמי חייב למי מה, הבקשר ל מחלוקתיש אשר . כאחדשופט'? לא אדם העכשיו, מיהו '

הם בו 'השופט' 'השוטר ו'הכלא' הכול מתחבר למקום ששופט אותך! הוא ש. שדה האנרגיה הזה שלם שדה אנרגיה

 דינאמיקה אחת.חלק מ

ְָּך לְּבֵית וְהּוא...'  'הַּסֹהַּר׃ יִּקֶׁנ

השליליות שלך שופטת אותך, תופסת אותך כמו  ,היקום ות שלחוקיהבמסגרת . כלאב נמצאאתה שלילי, אתה אשר כ

 , ומחזיקה אותך כמו כלא. זו עובדה. שוטר

 למטרה! – זה עתה קלענו בול לכלא

 ממשיך: וזה

 'הָאַּחֲֹרנָה׃ קְַָּׁלֵם ֶאת הַּףְּרּוטָה ֲאֶָׁר עַּד ַמצָׁם לְָּך כַי ֹלא תֲַּעלֶה אֵֹמר ָאֵמן וֲַאנַי'

את המחיר המלא. ובכן, איך אתה משלם? לדוגמא, איך אתה משלם על  שתשלםוחזק בשליליות שלך עד ת, אתה הו

-דבריתה בכך ש'ידעת' מי ומה אמור או צריך לעשות יה'ציפיות'?  הטעות הראשונה כך שהיו לך ב עשיתהטעויות ש

את העניין  ת. לא סבלההמכאנית של הצדקהב והמשכתהמכאנית שלך,  ההעדפה שנבעה מתוךבשליליות  האמנת. מה

באיזשהו אופן רימו , שליליחיים', חייב לך משהו. אתה האיתו. חשבת שמישהו, או אלוהים, או ' הזדהית. באופן מודע

 כועס.ואתה  – לך עוול עשו, ו בךפגע, אותך

אתם קנאה,  לכנות זאת יםיכול םם. אתעבוראפילו שמות שונים  כםרגשות שליליים שונים. יש ל ,כביכולקיימים, 

על שהנחתם  אבל הם, ללא ספק, פוברקו על ידי מה. אתם יכולים לכנות זאת איך שתרצועלבון, יכולים לכנות זאת 

 .מה שיכול או צריך היה להיות

 !לחלוטיןת דמיוני 'אני' תתחושדרך אגב, ב ,יםק  ז  ח  ת  , ובכך מ  זאתים שליליים ומצדיקים עשאנשים סובלים, נ ם כן,א

 במודעות ובסבל מרצון.שלם'. הם לא משלמים ל' מגיעים באמת לרגע שצריךכך שהם לעולם לא 

מול השופט, השוטר ניצב ה אתאשר , כאם אפשר לומר כךחרא, תוך הבנמצא הטקסט הזה אומר שברגע שאתה 

עד טיפה האחרונה', העד שתשלם עד ' תשתחררלא אבל לשלם.  עדייןיכול  , אתהבית הסוהראותך, ואתה ב תפס

 'עצור'שלט  חלוף על פני. אתה לא יכול לאינה פוטרת מעונשהחוק  ידיעת-אי? משלםפרוטה' האחרונה. איך אתה ה'

. משם בחשכהנמצא אתה שלילי, אתה אשר כ קוסמי.ה חוקדבר בהותו לשוטר, 'לא ידעתי שצריך לעצור'. אולומר 

 שכולםשזה מה  שום, מ'שאתה מצדיק את עצמך'מוצדק זה . אתה חושב שוחושב שאתה 'צודק' לך אתה מסתובב
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החשיכה.  ממעמקית רפלתחושה מעואשר לא יותר משלך היא  תחושת הצדקחוק. ה מכיר אתלא עושים. אתה 

  שלו. 'המידה-אמת'כל אחד ו – , זה סובייקטיבי לחלוטיןבכלל לא משנהזה  מנקודת מבט קוסמית

הם מגלים שלא יותר ויותר מהשליליות שלהם ככל שהם מתבגרים.  באופן עמוק יותראנשים נוטים לסבול כי נראה 

ות' ה'זהוי רפרטואר, כלום לא משתנה. אבל כל דבר וםשלהצדיק, זה לא משנה והם מנסים להסביר  איךמשנה 

סרט אשר יותר מלא שהחיים שלהם היו  היווכחלא לשהם לא יכולים מוקדם או במאוחר, שם. בנמצא שלהם 

 .ותו לא סובייקטיבי

'אף היות שלו, הוא הופך ל לא צודקהצודק והאדם מגיע לנקודה שהוא לא יכול יותר לזהות את עצמו בתוך אשר כ

מה שנראה על ידי באופן בלעדי  תמכת'מישהו' נשלך שאתה  התחושה האישית! המוחלטתהמציאות  היאחד'. אבל זו

שאתה בזמן שאתה  'חושב'וכו'. זה מי שאתה  להיות' ו'יכול היה להיות' צריךו'לא  להיות' צריך, 'צודק ולא צודקלך 

 הזאת. רמהבמתפקד 

ושג הקבוע שיש לנו מהמ שונה לגמרי גישה ווז .'מקובעת מראש ה, בלי שום 'ידיעכאן ועכשיו הואאמיתי ה'אני' ה

 ל עצמנו.ע

מסוימים אתה יכול למצוא  סוהרמי חייב למי מה. בבתי בסוגיה של סקים ותוך שליליות, עובכן אנשים שוקעים ל

אור שמש, מעט '. אבל, אתם יודעים, ישנם תאי כלא שנכנס אליהם בית סוהרכאן נאמר רק ' – צינוקאת עצמך ב

כל הלילה.  יםלקוד ותשמשאירים האור כךשבהם מענים אותך על ידי  םחלונות בכלל. יש אפילו תאי ללא חלקם

 '.בידוד'תא וכמובן, שיש 

 'הָאַּחֲֹרנָה׃ קְַָּׁלֵם ֶאת הַּףְּרּוטָה ֲאֶָׁר עַּד ַמצָׁם לְָּך כַי ֹלא תֲַּעלֶה אֵֹמר ָאֵמן וֲַאנַי'

 את תאמו? דברים שלא לרוחך'היו מהם, כל הדברים שלא ' תנמנעשסובל? האם זה מכל הדברים  הממה את

לא  הואת ...' 'לא נוחה'המציאות של עכשיו' מוצא את האת .ךאו הגוף של ,ם של המוח, הרגשותיניאהרגלים המכה

 השאת שוםמ ,שזה 'לא בסדר' ומרל לא יכול ה. אמרת שזה 'לא בסדר'. בסופו של דבר את'כמו גבר'סבלת את זה 

אולי אז  ר, ושיש מיליונים של לא בסדר ומיליונים של בסדר.הוא הבסדר של מישהו אח ךשהלא בסדר של נוכח

 .התועלת-הסבל המכאני וחסר לסוףמתקרב  האת

 העבודה מקדמת:

 '.'עבודה מודעת וסבל מרצון

 כיצד יכול. באופן מודעהתנגדות(, ה) הכוח השניואתה מוכן לסבול את  מתוך הבחירה שלך ענייןל גשינאתה 

קטע הזה בדרשה על ההר הוא  קטעני יודע. הינ, אבכך יותר על החוקים המעורביםבלי לדעת מ זאתמישהו לעשות 

השפה  ,נותקופת. בבאמת מדעיהוא  בלא ,המשלבשפת  – חוק קוסמי – חוק בעצם . הוא מתארלהבנה ביותר קשה

של  ,השילוש הקדוש'ו יכולים ליישם את החוקים של 'חנ. אנהשפה הנגישה ביותרהמדעית של העבודה היא 

'השפעות  לטלטלות של חלוטיןים לנתונאנחנו  אלה. בלי נועצמ תוזכיר, הזדהות-אי, נובעצמ ביקורתית-הסתכלות בלתי

 .שום דבר על שום דברואף אחד לא יודע  – החיים'. שם, הכול פשוט 'קורה'

ו זאת, תגיע כזאת. העבודה לא אומרת, 'אוי ואבוי, אם לא תעשונוקטת גישה אזהרה. העבודה לא יש בטקסט הזה 

הרמה של הגיהינום. היא לא  לתוך, היישר למעמקיםשהעבודה חודרת  שוםמ – לגיהינום!' היא לא מדברת כך

משהו שיודע  כם! אולי יש בסובל כברשאתה משום .' עוד תסבול בגלל זהאתה  ילד רע, ילד רע,צריכה לנזוף בך, '

 – איים' על אף אחדל' כיםלא צרי םישם את החוק. אתלי יםומנס יםלומד םאולי אתכך ששזה לא חייב להיות כך. 

 .כבר וורשעה הם

שה הלא טובה' ההרג: אם אתה מצדיק את 'הוא נאמרמה שמשהו חדש? במונחים פשוטים  גילה הטקסט הזההאם 

 . אתה לא מכיר את החוק'עבריין'שלך, לא משנה מהו ההסבר שלך, אתה עדיין השליליות שלך, אם אתה מצדיק את 

 ם זאת,. ועעצמך המהות שלךאת  גילית, ועדיין לא במהותםאנשים הם יודע מה  אינךה בור, למעשה. עדיין את –

 משלם על כך.ו אומללות. אתה עובר על החוק,את האתה עושה החלטות, מצדיק 

 הבא: ענייןה

ְָּאף׃ נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת ְָׁמַּעְּקֶׁם' דְּמֹנַים ֹלא קִׂנ ְּנּונַים בְַּאשָׁה ֵעינֹו ל הַּנֹתֵׂןכָ  לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי לַּץַּ  נָאַּף לַּחֲָָׁק בָה בְּרּוחַּ ז

 'בְּלַבֹו׃ אֹתָׁה
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משמעות כך אתה נשוי ומקיים יחסי מין מחוץ לנישואין. יש לאשר רגילים זה כהנאוף', במושגים ל'

 אזוטרית/פסיכולוגית עמוקה יותר.

בו  הנשיחודר לאלמנט  מודעות(ה)באדם  הגבריאלמנט כשה םעד שהמוות יפריד בינינו', ה', הנישואין המושלמים

  זיווג משמיים. כם)גוף/רגשות(. אז יש ל

-קריאתרה מתחכמת, בדיחה, העשני כל הזמן? באחד ה מתגריםבגידה ברמה הזאת? האם אנשים לא  י, מהם כןא

' שלהם פקחות'תמשים בכך, מש מרואפשר לאם , 'להכניס לך' גרימת מבוכה. האם אנשים לא אוהבים ,מתיחהגר, ית

כדי בה משתמשים . הם עצמםשלהם  לבשרםלעיתים רחוקות  ? המודעות/תשומת הלב שלהם חודרתלחדורכדי 

ם רחוק. זה לא מישהו ש ...לתנות איתה אהביםאישה' שלך האנשים אחרים. יש לך את 'ל ק'הציללעצבן, '

 בתוכך, 'הגבוהשל ' תולידהוא זה ה. הגוף השני ניגוף ש של – לידה שנייהללהביא כדי  ונועדהללו החדירה/חיבור 

 ים.נחשבהנישואין היחידים שבאמת מתוצאה בא כוהוא 

 

* * * 

 

כיצד לשרוד ו'חונכנו'  בבית הסוהר נולדנו ת.באממגוחכים מנקודת מבט אנושית ממש שהם פיתחנו הרבה הרגלים 

תוכל לחשוב  כיצד ,אפשרות אחרת איזושהי שלקיומה יודע על  אינך. אם האלה , האכזריות והפחדבתוך השחיתות

שבו  חוץשם יש ש, ך. אם מישהו בא ואומר למתחילים לכנות את החשכה 'החיים האמיתיים'אנו כך שאחרת? 

לשמור על  הלחפש שמיכה נוספת, מנס ךממשי ה, או לא. אבל בינתיים אתבכךלהאמין  יכול ה, אתהשמש זורחת

 זה.תוך , גדלנו בהו'חמוד'.  ךשנראה ל הסמוךיידד עם הבחור בתא יחסים טובים עם הטבח, ואולי להת

. יםגדלהו ותצורהמופיע בכל  הואסוף, וו לנום. אין יהיהגנמצא מתחתיו מבינים, שגבול דק, אתם  כך שיש כאן

 למעשה,שאתה יודע.  חושב מה שאתה זה – לא מה שאתה לא יודע זהלמעשה, שא הו ''בורותבנוגע להדבר המוזר 

מייצר רק אסוציאציות השכל  ,מסודר ללא מבנהכמובן מאליו.  אנחנו לוקחים הכול – אנחנו לא ממש חושבים

זקוק , אתה דרךזקוק ללתקן את המצב אתה  על מנתהוא בלתי נמנע ברמה הזאת.  תועלת-חסרסבל  – יותאקרא

 !באמת זה מהפכני. ית הסוהרבלצאת מכדי עבודה,  ולא בשביל הסתגלות חברתית. ז ואה זהה סק. כל העידעל

ת, אחר'תוכנית' ללא זו עדיין חמדנות.  ,אהבהחומד או  חומד כסף האת בין אםשל החוק.  ו הפרהלעבור על החוק ז

  .מבוססת על אשליהה ,האישית שלוהחבילה  גבולותב םחּות   ואחד כשכל אחד – בהכרחתשלוט  האישיות המזויפת

. משמעות חדשה מתוך לתפקדאותו! התחל  התירדרך ל אין – הגורדי'-קשרהאת ' תוךזה מוסבר ומוצדק! ח איךו

מרושע. כשהמכאניות מופעלת, אתה ממש היות אתה הופך ל ,, ואז ברגעועניוגמיש  כל כךיכול להיות  הלפעמים את

 . אינך שולט עדיין בחוקמרצון. /מודעסבל מתוך  איך לשלם שכחת. שם אנרגיה חיוניתמבזבז ומאבד שליטה 

 

 )4סוף קלטת (

 

 

 הדרשה על ההר

 (5חלק )

 2004למרץ  27

 

הבלבול, התהייה,  – כאבה שהנושא הוא שום? ממדועמעלה קצת חרדה.  להעלות את הקטע החדש הזה לדיוןרק 

מנו . לא להתעלם מכולעבור דר היא, איתוכל העסק הזה. והדרך היחידה שמישהו יכול באמת להסתדר  ,השינה

 .לעקוף אותו, הם מנסים אותומעטים מרשים לעצמם לחוות  '. רקפקחות' בעזרת

שבה  האווירה הישזו שוםמ ,'לא מרוצה'כאילו עכשיו אני מסתכן בלהיות ממש מבאס. אני צריך להשתמש בקול של 

, אנחנו ובכן. האמת לאשורהאבל זוהי  – יםחופשי יםלא מרגיש םאתאנו מתחילים. אין באמת על מה להתלונן. 

  .ההז םהבלתי נעירטט ה את באופן מודע אנחנו צריכים לחוות זאתלעשות  כדי. ולעבור דרך הכאב ותים לנסעומד
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מה  יסודו של דברב ו! זהעליה לכםאספר בואו והאיש: 'אתם רוצים לדעת מהי הבעיה? אמר לפיים שנה כאלפני 

ואומר: אם  ממשיךוהקול הזה ות שבני האדם עשו וממשיכים לעשות. נפוצהטעויות ה – עוסקת בושהדרשה על ההר 

ם סופריוה הפרושיםמצבם של מיותר לא טוב  מצבנו ,. באופן כללי'מלכות שמיים'יהיה לכם חלק בלא , כךתמשיכו 

ים( מתקופת התנ"ך. דֹוק   )צ 

שלווה  להיות תוכל, לא מלכות שמייםלכם מקום ב לא יהיהמ'ש"ס ואגודת ישראל'  הרבה יותר טוב צליחואם לא ת

 מהן. אבל, הוא אומר, אני אספר לכם , איפואעשו זאתובדרך שלכם'? לכו 'את זאתם רוצים לעשות  עבורכם.

 הטעויות שרובכם עושים כל הזמן, בדרך זו או אחרת.הנובעות מהתוצאות הבלתי נמנעות 

לא נקל  , בתקווה שלא נגזים וגםבקולמצהירים עליו במצב.  ומכירים, צעד אחר צעד, ענייןגשים ליאנחנו נ ובכן

, סיוןיהניחד עם , פעולהלחר צעד, מכניסים את הידע . צעד אלגמריההרסניים  הרגליםהכל לנטרל את , מנסים ראש

 של כל המילים הללו.משמעות האמיתית ללהגיע מתוך תקווה 

 וזה הולך כך:

ְָּך הַּיְָמנַית וְַאם' ַּץְֶּרהָ  ֵעינ ִׂילֶָך נ  'ל בְָָֹּׁרָך לְּגֵיהַנֹם׃כָ  ֵמהְָָׁלְַּך ֶאחָד ֵאבֶר בֲַּאבֹדַמֶםָך טֹוב לְָּך  וְהְַָּׁלַיכֶהָ  קַּכְָּ

 'גרוטסקית'.כאילו היא כאן המשמעות המילולית ? כאןלמה הכוונה 

, אביכ', לא משנה כמה זה רווחתךכלל ל'מנוגד שאם אתה עושה משהו ! עצמךנגד דברים שהם ה – שלך כשולהמ

. שלך מסוימת הזדהות – שלךה'אני' הקטן הנוכחי שלך הוא 'העין'  – . זו ה'עין' שלךנקר אותה והשלך אותה ממך''

 .מה שאתה יודע טוב יותרערערת את מהיא 

ַּץְֶּרהָ '  'כָל בְָָֹּׁרָך לְּגֵיהַנֹם׃ ֵמהְָָׁלְַּך ֶאחָד ֵאבֶר בֲַּאבֹד ַמֶםָך טֹוב לְָּך וְהְַָּׁלַיכֶהָ  נ

אבל לכל אולי ייתן לך משהו,  הואיש את האינטרס שלו.  . לכל 'אני' קטןשלך הגוף הפסיכולוגיהוא  ,ה'גוף' כאן

הפוטנציאלי של  כובדהמרכז אמיתי הוא ה'אני' השל המילה.  האמיתי, במובן אליל הואלזמן מוגבל. היותר, רק 

 מכירים אינםמאמינים'. הם '-הלא'האחרים', ', הם 'הגויים', בעבודה אינם. ריבוי ה'אניים' הקטנים שהווייתך כולה

אלוהים, כעס כאלוהים, סקס כ אלכוהולאלוהים, כ. כסף 'אלוהים רבים' בעליהם הפוליתאיסטים,  אלוהים'.את 

 .האני האמיתי האחד והיחיד – האחד' האלוהיםאלוהים. מה שחסר הוא 'כ

 תחייבמשהו כמוגבל, לזהות  כדי מכל מקום,אתה רואה שהוא מוגבל ומגביל. ולם 'אני' מסוים עשוי לפתות אותך, א

 בשמות שונים: אלוהים, הנצחי, שלום, אהבה, אותומכנים  . אנשים'משהו' שהוא לא מוגבלשל הרגשה  להיות לך

שהוא  ל'משהו'מתייחסות  ,או כמה מהמילים הללואחת אמת או נוכחות. יש אנשים שיש להם תחושה חזקה ש

סיפוק זמני, אתה רק להביא  ,טובבמקרה היכולים, הרצונות הקטנים שלוותר על  שתוכל. לפני יותר מכל אמיתי

 .ובלתי משתנהיציב הוא באמת ש משהושל מובהק  טעםהיה לך יצריך ש

 וזה ממשיך:

ָך הַּיְָמנַית' ִׂילֶָך קַּפְּצֶהָ וְַאם יָדְּ  'כָל בְָָֹּׁרָך לְּגֵיהַנֹם׃ ֵמהְָָׁלְַּך ֶאחָד טֹוב לְָּך בֲַּאבֹד ֵאבֶר ַמֶםךָ וְהְַָּׁלַיכֶהָ  קַּכְָּ

 היא .מאז שנכתבה לפני אלפיים שנה להסיק מה מובנה של התורה הזו, אך השפה איכשהו השתנתה אנו מנסים

 חמישה ספרים של פרשנויות בניסיון לסכםלהוציא  טרח. ניקול ממנה קטעים הם שאלהעל אף , פה למדיבאמת מקי

שה ברורה הרג לעצמכםשתבססו על מנת מספיק  כם. הטקסט הזה עשוי לטלטל אתת ימינובשפהכוללת את התמונה 

 גיהינום'.ה'' לבין מלכות שמייםבין ' הבדל המהותילאשר ב

'דחף  ספקזה יכול ל. כמיטב יכולתם על פיהלחיות  רצוןו, אמתלאנשים שיש להם אהבה עמוקה ל נועדזה הטקסט ה

 שאנשים שבילבלא בטח . זה שעומד מאחורי כל זהלהבין את ה'למה'  עליךאבל  .מוטיבציה לעבודהאת  – 'התחלתי

 איזה בן אדם יפה ואמיתי אתה'! הועל השכם ויגידו ' יטפחו לך

והוא מוכן להיאבק כדי  נקי'. הוא מכיר את ההרגשה של מצפון מלכות שמייםהדתי' יש תחושה מסוימת של 'ל'שכל 

ברך להתך , אדם צריסכסוךלבין שלום בין הינום, יגבין הל מלכות שמייםההבדל בין  אתלדעת כדי . להגן עליה

 'חיים שאחרי'.ל'אלוהים' ובאשר למסוימת  שההרגב
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גדול יותר מתחושת הנוחות  – ויותר מהחיים הקטנים של גדול שהוא סיפוק ממשהו תתחושמאד שאדם יקבל נדיר 

לחוש  כדי. ומציאות קבועה שאינה מוטלת בספקשיש לו עוצמה אדירה  ונבתוכ משהו . ישווהביטחון המידיים של

 בשום דבר יתלו אינושבתוך אדם,  של וודאות''מקום אותו  .ושל ברטט הממשיות להתנסחייב אדם  ,ובטעם של

תחושות, רעיונות, רגשות, לך . יש מקום הזהמחוצה להן , הרגשות או התחושות שלו . כל המחשבות הקבועותחיצוני

, יש לך את כל מה ' האמיתיה'אני. בתוך שלך המהותי אנילחוץ' מ' כולםים אמצנהם אלא ש – , סלידותתאוות

שיכול  . מישהו יכול לחשוב על משהו טוב יותרבמובנה האמיתיאהבה קיימת  שם. יש לך את 'אלוהים'. צריךשאתה 

 הודו'?באולי משהו שאפשר למצוא ' ?להיות לו

 שעליכם מהו הדבר תדעואז לפחות  .העמיקו לתוכם – להרגיש את הכאב, את המתח, את הלחץ כםלעצמ והרש

'. הם הריבוי של אותם והשליכם ממך קצץמכשילים, 'קטנים ולאותם 'אניים'  אשרלעבור דרכו. זהו צעד מהותי. וב

 (.שאינם בעבודהאניים קטנים )

ֶצה  שמעודדים אותך ל'ו'מכשילה' אותך, ש'יד ימין'  מהי, כעת צ  שלך,  'ההזדהות'היא ' עיןה''? כה ממךולהשלי ק 

 פועל. אתה לא מגיבאתה  כיצד ,מה שאתה 'עושה' היא יד'ה''. קורה'מה שלביחס  אתהמי התחושה המיידית שלך של 

 מה שמדובר עליו פה. יד' שלך. זה בעצםה'באמצעות , אלא של ההזדהות שלךעין' ה'אמצעות ב

ָך הַּיְָמנַית' ִׂילֶָך קַּפְּצֶהָ וְַאם יָדְּ   '...ַמֶםָך וְהְַָּׁלַיכֶהָ  קַּכְָּ

התגובה  היא הפעולהדבר אחד,  יאה המחשבה '.ה' לבין 'תגובה'מחשב קרוימה שמובן? יש כאן הבחנה בין 

 פועלת.היא שיד' שלך ה. 'מחשבהל

 זהכאן. חשבתי שאולי בזה  עסוק. קיוויתי שלא אצטרך למורכב באמת ענייןנוסף,  עניין מורכבל וכאן, אנו מגיעים

 .עניין הזהבנו עסקכבר ש?' ואז נזכרתי, לבכל מדבר זההטקסט היעלם או משהו. 'אלוהים', חשבתי 'על מה 

 יְַָּלַּח ַאם לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי... )גט עפ"י המסורת היהודית( כְַּריתֻת׃ ֵספֶר בְּיָָדה וְנָתַּן ַאְָׁקֹו ַאיָ כַי יְַָּלַּח וְנֱֶאמַּר'

ְּנּות ַאְָׁקֹו ַאיָ בַּר ז  'הּוא׃ לְַּאצָׁה נֵֹאף לֹו גְּרּוָָׁה הַֹּּלֵקחַּוְלְּנָֹאפֶת  אֹתָׁה ֵמִֹׂים ַאם ֹלא עַּל דְּ

 היבט'. האמיתייםהנישואים 'בנוגע לחוזר למה שנאמר קודם  הוא. הזה ענייןהרך לקפוץ לתוך טאני מניח שנצ

נראה איך זה מסתדר כאן. עשויה להיות  ו. בואגוף/רגשותהוא  הנשיט היב)אינטלקט( וה שכלשל אדם הוא ה הגברי

 סמלית.ההמשמעות ילולית ומשל המשמעות הכאן חפיפה 

תזכורת מהירה  – מתומצתת צורהמספר רעיונות ב כילכמ ,או תרשים ,סמל וריאוספנסקי מצטט את גורדייף בהגד

על  לחשובלך  עוזרההוא'. העניין 'זה', וגם את העניין ה'זה' ואת העניין ה'את  יכול לייצג הואיחד. ב רבים םענייניל

 .החלקים בתוך התמונה הגדולהכל 

של  תהחיוני סוגיהה. סמל זה מעלה את הנצח, והקו האנכי של הזמןשל  אופקי. הקו הצלבכמו, למשל, הסמל של ה

יות התנסומגוון רחב של  ברשותך יהיה, אתה צריך שמידה-קנהשתהיה לך תחושה אמיתית של כדי . 'מידה-קנה'

 היות של נפילהתנסושונות. הולות, ברמות בין חשיבה, הרגשה, מניעים ופע ההבדליםמציין לעצמך את בזמן שאתה 

רק תחושה אשר יותר מ אתה צריך שתהיה לך .ןשביניהההתנסויות מגוון וכל  לגבהים התעלותשל ו לתחתיות

של  טווח שלם קיים'נורא ואיום' להרגיש לבין 'נפלא'  להרגישמעורפלת של 'אני מרגיש טוב', אני מרגיש רע'. בין 

'אני לא מרגיש  אשריותר מלא  זהמה שמשתמע מאתה אומר 'אני מרגיש טוב', אשר , כבדרך כלל. רגשות ותחושות

'תו  . כל רמה היא כמורטט מסויים. לכל שינוי ברמה יש טוב דקות'. זה לא מספיק מספרשהרגשתי לפני  פירע כ

שות מתרחשות מחשבות או תחו ילוא ו, ובדקקריאת מצב למצבכם הרגשי והגופניערכו . התווים בסולם מוזיקלי'

 עוברמה  קויותר, ובד ךאו נמו יותר גבוה מקוםכשאתם ב ,קריאת מצב נוספת מאוחר יותרערכו באותו הרגע. 

 את ההבדלים! ציינו לעצמכםאז. בתוככם 

 משל.בעל אופי של עשוי להיות  הטקסט כאןבחזרה לדרשה על ההר. 

 '...ַאְָׁקֹו ַאיָ כַי יְַָּלַּח'

 שלו. אינטלקטשכל/ה – ' בתוכוהאיש' ,ף/רגש שלו. הואהגו – 'אשתו' של אדם

 'כְַּריתֻת׃ ֵספֶר בְּיָָדה וְנָתַּן...'
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ולפנות מקום ל'אדון' חדש. האישיות המזויפת  שחרר אותהאם 'איש' לא יכול לשלוט יותר ב'אשתו', אז הוא צריך ל

שרוב האנשים  אפשר לומרחושב ש אני ,)גט(. אם נסתכל על זה כךנותנת 'לאישה' 'ספר כריתות'  – 'מוותרת'

 .מטרה משותפתאין להם  ,'אופןה' וגרושים. הראש והלב גרושים, הם לא רואים את הדברים באות

 'כְַּריתֻת׃ ֵספֶר...'

 אני לא יכול להתמודד איתך', את משוחררת מסמכותיר' אומר 'גבה'. את הענייןלהבהיר יש צורך מילים אחרות, ב

 ת אזחופשי ,אישה'ה' ,! הרגשנעשההדבר , וסופיבאופן מלא על כך שאתה מצהיר  שופירו. 'ספר כריתות' כעת

 .האב בשםמדברת ההסמכות,  אניהדרך,  אניאומר: ( ע  -ש  -הֹו-י  )' הגבוהלהיפתח לסמכות אחרת. '

 וזה ממשיך:

ְּנּות ַאְָׁקֹו ַאיָ יְַָּלַּח ַאם לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי' בַּר ז  לְַּאצָׁה נֵֹאף לֹו גְּרּוָָׁה וְהַֹּּלֵקחַּאֹתָׁה לְּנָֹאפֶת  ֵמִֹׂים ַאם ֹלא עַּל דְּ

 'הּוא׃

 . גאוותנות, או חוסר צניעותברמה הפסיכולוגית, נראית לי יותר כמו  ,'זנות'

 רעות בשדות זרים'.לזה לא ' – נקי, כנה, אמיתי, משהו אמין הוא טוהר

'נהג', אל . אם אתה מתייחס לנהג כנהגהייב להיות ח השכלגבר'. ה'של  וסמכותאת  ברצינות האישה' צריכה לקחת'

אותו להגיע לרצות . אתם אמורים להמחורבנת מפה'הביחס לנהג, ועוקב אחרי ' ,אז אתה משחק את תפקיד הנווט

 אז אתם לא תגיעו רחוק ביחד. – לא יודע מהאני או  ,חולם לוהוא נווט' לא מנווט, ההכיוון. אם הנהג נוהג ו'

אם מתברר שהשכל )הגבר( אינו לבטא בהירות, התחלה חדשה.  יםעשוי הםא בהכרח דבר רע. ' הם לן'גירושי

 שאינךאתה יודע 'נהג'. אם זקוקה לאישה' ה'. חדש משהוסמכות בעלת תוקף, אז הרגשות )האישה( צריכים מהווה 

 חלופה.את ה מצאעצמך, אז ך ת סמכות לוולה כיצדיודע  אינךאם  את הסמכות היומרנית שלך. עזוב, אז יודע

הסיבה הבסיסית את  יודעתה, הסמכות, 'אלוהים', כלומרבסופו של דבר הסמכות האמיתית היחידה היא האמת. 

 ידהבמחפש 'שמאן', יוצא לאתה אשר מאחרים. כיותר  להבנה הזו אנשים שקרובים להניח כי ישנםיש ו. כולל

ומחזיק  אוסף את הדבריםש'משהו  – ל' חדשמהיומרנות של השכל שלך. אתה מחפש 'בעכבר  תתגרשה מתמסוי

, ענווהשקרוי . אולי זה מה ברוריםשהם  ן, אתה צריך גירושיאופן ממשיאך לפני שתוכל לעשות זאת בביחד'. אותם 

 פתוח לחדש.  באמת! אז אתה אני לא יודעכשהוא אומר,  שום ספקשכל אין אשר לכ

 שוב:

ְּנּותַאם ֹלא עַּ  ַאְָׁקֹו ַאיָ יְַָּלַּח ַאם' בַּר ז  'לְּנָֹאפֶת אֹתָׁה ֵמִֹׂים ל דְּ

ט' – 'היא' אולי מזדיינת עם כולם, כמו שאומרים )לא פה ולא שם(. 'היא' לא מקבלת את  'רהֶ  ט ַאיש  יר, נ  ה   ַא נ יש 

לא מכירים  עדיין ועל אף זאת,שכל ב נותנים אמון. הרגשות לא ךנמשאיכשהו המשחק  בלא, הסמכות הנוכחית

משהו 'יש לי  ה'. באותו הזמן הם עושים 'משהו אחר' עם 'סמכות' אחרת. איזה שד קטן מגיע ואומרב'חוסר ההתאמ

 שם. שוכבתפה וגם  שוכבתבשבילך'! 'היא' טוב 

עושה, שנובע  ,טוב, אולי כל מה שהרגשות, 'האישה' '?ןסיבה לגיטימית ל'גירושיכ ,בטעות ,להיחשביכול מה 

 השתעשעל סתםזה כמו  .סמכותו של 'הנהג', אבל היא לא עקביתכחשת למתהתנהגותה לא בהכרח מכאניות. המ

 .ש'בשדות זרים' היא תמצא סמכות טובה יותרמחשבה ב

 אז:

 'הּוא׃ לְַּאצָׁה נֵֹאף לֹו גְּרּוָָׁה הַֹּּלֵקחַּ וְ...'

' הם ןישואי', נכון? 'נהאמינ לא'אישה ה, הוא נישא ללשא י, ואם גבר אחר נשלה אמינותהחוסר בגלל  התגרשו ממנה

מתייחס להיבט ו, המיני, גופניה נוניאוף' במובה'ניח בצד את . אם אתה מאמהתה איןטעות אם  הם. יחסים

 עדיין שאלה של 'חדירה'. זו, הפסיכולוגי

במובן , (סטראמה' )אדוןה'כמובן ש .'יכול לשרת שני אדונים אינואדם '. אמיתיה ניאוףה והתורות. ז מערבבאתה לא 

 .האמתעם  'להשתעשע מהצד'ר. אתה לא יכול רוצריך להיות בהוא  ,משהו רלוונטיאשר . כהאמת הוא ,הסופי
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? בעידן כבר אתזעשינו האם מהפסיכולוגי.  ענייןהחברתי מההעניין את  להפריד נוכלנראה אם ובואו עכשיו טוב, 

מפתחים יחסים  נוספות,, כתוצאה מ'חינוך' והתניות רוב האנשים – תמיד ואולי זה היה כך – שבו אנו חיים

 היטב. אז אנחנו יכולים להבין שהטקסט הזה עוסק בו הענייןרגשות שלהם. זה בין הבין השכל ל מאד מפוקפקים

 'סמכות חיצונית'. נושא עיניים אלשמישהו 

 תזאהם רואים  .אחת הסיבות שבגללן אנשים נוטים להתייחס ב'שחצנות' למה שהם מכנים 'כ תות' היא נושא הסמכות

מהאנשים שפגשו את גורדייף חשבו  תחצימ'כי . אוראג' אמר יםאחר נשיםכהשפעה לא לגיטימית של אדם אחד על א

ו אותו קיבלהאנשים שששראו אותו כשרלטן לא ראו  אלהאבל חשבו שהוא שרלטן'.  הישניה תחצימשהוא קדוש וה

 תם.מה שהרגישו שהוא נכון ולטובבגלל ' באופן כזהו אותו 'קיבלסמכות, כ

הסמכות מה שקרוי ' הם עובדה אפילו לפני שןמעצמם? האם 'גירושי כבר גרושיםר שאנשים ומהאם ניתן ל

סכסוך תמידי. זה כאילו בנמצאים והרגשות שלו שלו השכל  – את האדם הממוצע והחיצונית הגיעה לזירה? קח

'החלטות'.  כביכול לעשות נאלץה המותנשהשכל  מובןכ?' ואז, נו לעשותעליאת השכל: 'מה  תמיד שואלים הרגשות

גדולות של כי שתי החולשות השהן גורדייף אמר . מה תפלותאמונות מלאה בהנחות ומאד ו עצבניתמערכת יחסים  וז

 האדם?

  ן: נוחות להשפעה וחיקוי.יבסט

נס פנימה כל מה שנכ הכירל – בפתחשומר  שיהיה לואדם צריך '! בפתח שומראלן: כן, נוחות להשפעה וחיקוי. 'אין 

. מאיפה נכנסו להם לראשמושג שום אין להם  ברוב המקריםוכל מה שיוצא החוצה. אנשים מלאים ברעיונות, ו

, הרגשות בסערה. גמרי'חשיבה' מכאנית לה – למגוון משתנה של הרגלים יחדיו כל הרעיונות נאספים ,באופן כללי

אשים את האישה, האישה מאשימה את הגבר. הגבר גבר' מעמיד פנים. הגבר מהאישה' סובלת, ו'המאד לא מספק. '

את היסוד הנשי  מכיר. וכמובן שהגבר לא באמת יחליט כבר. האישה רוצה שהגבר בשקטתהיה רק רוצה שהאישה 

 .ן. לי זה נשמע כמו עילה אמיתית לגירושי. גם כן שותפותמהיסוד הגברי לצפותמה לוהאישה לא באמת יודעת 

לקבל  אפשרפסיכולוגי. ה היבטוההחברתי  היבטה, המילולי היבטה – למדי יםבבמעורנראים  יםהנושא כהעד 

להשיג  נוכלנראה אם  ו. עכשיו בואסבירים למדיאך נגענו בדברים שנראים סחרחורת מלהסתכל על כל אלה. 

 הזאת. 'סבירות'מהבהירות איזושהי 

זה ביסודו של דבר, אין  ,אישה? האםכו גבר אכאם נולדת  הבדל מהותיהאם יש ? להשפיע על חיינו עשויאיך זה 

 ?כן זו שאלה רצינית וחיונית, לא אתגר לכולם?האותו 

 ידע. מגיע לימודמיון, מ ,לב חשיבה מתוך משאלתמ יהחופש, המציאות ו. זהאמתהיחידה היא האמיתית הסמכות 

 גבוהה יותרברמה ה קיים בורחיה. עצמה אלוהיםה, בא מרוח הבלבול וההנחות ה'רגילות' כלל שהוא מעבר, 'למעלה'מ

 יםשלילי םשה רטטים. רוטטים בהתאמהבמידה ששניהם קבל' ידע רק לאדם יכולה 'של ההווייה ! בתוך עצמך

 .האמתשל  יותר לרטטים העדיניםלהתחבר  יםלא יכול ,במידה זו או אחרת

? אני בדבריהם מתכוונים שלי'. אני תוהה למה הם ןאנשים אומרים: 'אני עובד על הנישואי אפשר לשמועים עתל

רי רגש, הבין ה' בין השכל לןנישואיהעבוד על 'ת הוויההשהם עושים זאת? במובן הרציני ביותר, בשביל  כיצדתוהה 

 ה טהורה'.יהפריה נקייה, 'הפריבסופו של דבר, התוצאה עשויה להיות . ענווה מעט לאשלהוויה הזאת צריכה להיות 

זכרי ה/אינטלקטה. הפעיל/בתוכנו' הגבוה' של תולידנושא' הוא ה'. מאד ותמוקעההשלכות של העניין הזה  ,ם כןא

 !שניהוף הג – בתוכנו הגבוהשל  תוליד – הילדים לו, הוא צפמ ושאנחנמה  ואז'. םי כ'אקבנהכ'אב', הקולט/הגוף/

להגיע  צליחונראה אם נ נעשה עוד מאמץ קטןבל , אכעת אותוגם רוצה לעזוב  הייתי. הענייןרציתי להבהיר את 

 .כובעים-מתלהכמו מוחשי שיהיה משהו ל לתלות עליו את הכובע', כמו שאומרים. נוכלל'משהו' ש'

האין לא? 'אני לא יודע מה לעשות'! אבל , השורה התחתונה והי? איך זה שאתם לא יודעים מה לעשות? זמה הבעיה

גדולה מדי? אולי  השערה ו? האם גם זצעמסוגלים תמיד לבבערך, אלא שאינכם  מה לעשות, יםכן יודעזאת שאתם 

  .מחוללים שינוי קטנים שלפעמיםמהלכים  כמה רק כשעומדים לרשותכםלעשות, בדיוק יודעים מה  אינכםרוב הזמן 

 על העניין.  מסכמותובכן, כאן יש לנו כמה מחשבות 

 

  5סוף קלטת
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 הדרשה על ההר

 (6חלק )

 2004במאי  4

 

הן כולן  ,'נוכחות', 'אמת', 'שלום' ,'אהבה')עדיין(.  נודע-בלתיל שעומד בדרכנו מהתורות מתמודדות בעיקר עם 

'. אין באמת הרבה מלכות שמיים'אל מתייחסים אליה כלעיתים רמה שעל , מסוייםמקום על מצביעות המילים שונות 

. עבורכםבגמרי להחיים היו אחרים , 'לוקחים בה חלק' םהייתואם  שם. נמצאת היאש מלבד זאת ,יהעל ומרמה ל

ר כל מיני ורשזה מעמשום  ,תועלת אלא אף עלול להזיק-זה לא רק חסר ,שםנמצאים לא כאשר אתם  עליהלדבר 

 – תמונותה אינוברמה הנמוכה. הנושא האמיתי  העומד לרשותנוהיחידי ' תי'תפיסתפקוד הה שהואתמונות בדמיון, 

 !רבותעוד  ומראנחנו יכולים ל כךועל . אנחנו מותנים לחיות בתמונות, המציאות המהותית אלא

ה תוכ. זו הרמה הנמוכה שבאשליההן בעיקרן  ,ובפני עצמן, של הכול ומין הכולתמונות, הן במקרה הטוב, קטעים 

מכלול דברים  – ככל האפשר עניוו עין-חד ,התחלה, להיות אמיתיבתור מה לעשות?  ם כך,א אנו חיים מתוך הרגל.

 וידע יכולים להתחיל להשפיע.תורה ום היחידי שבו המק וזה'פשוטים וכנים'. 

, ממה באמת אתהמה שהוא  אט את-אטלהפריד ת עצמך. הזדהות וזכיר-, איהסתכלותכל עבודה אמיתית דורשת 

  בכך עוסקת העבודה.. לזכור את עצמך ,הביתהלחזור , מחדשאת עצמך  מקםשאתה 'חושב' שאתה. ל

עוד אפשר איך  בלעדית שלו?ההתמונה שהיא  כל אדם חי בתמונת עולםלהבין ש על מנתלראות עליכם עוד כמה 

 .עובדה מדהימה פשוטהוא ש ,פתאום'-לפתע' רואה משהו שאתה – תובנה לכנות זאת? אפשר לומר זאת

קהילה תוך אנשים מסוימים, בגדלו במחיצת ? הם נולדו לתוך בית מסוים, בני אדםהפרטי' של  מם'עולעשוי ממה 

ים ופנה למקומות שונים. שונלכו לבתי ספר מסוימים, היו להם מורים מסוימים. כל אחד שמע דברים מסוימת. הם ה

ואחד של כל אחד  ותאחים ואחיות, החוויוד ע לצדאותו הבית בם נולדו אהם עצמם היו 'טיפוסים' שונים. אפילו 

בדרך . למה שקורהגופניות, הו ,תשכליוהרגשיות, היש את התגובות שלו, מהם . וכמובן, לכל אחד ותשונ מהם היו

 אותה השפה. 'עולם'ב םדובריכמובן מאליו. אנשים, באופן מפתיע, אפילו נראים כ לגמרילוקחים את כל זה  ,כלל

 מבינים האחד את השני! ממש 'אחר' כאילו שהםעולם אחד מדבר עם 

נראה לי '? מלא עולם'המית  מדוע .'עולם מלא מית נפש אחת, כאילו המיתכל המ'אומרת: היש אמרה, אולי מהתנ"ך, 

הכי קרוב למשמעות של האמרה הזאת. כשאדם מת תמונת העולם שלו נעלמת, נכון?  שכאן אנחנו מדברים על הדבר

, מתעוררים למחרת בבוקר, לישון בלילה? אתם הולכים אותהמחזיק בנו מה ? מה ...באמצעות תמוחזק יתההי היא

כשאלה: האם מה זאת  נסחא אז ,? טובאת מי זה יכול לזעזע יכולה ליצור זעזוע.ההיווכחות בכך . שם היא שובהנה ו

 הגיוני? זה עתה נשמע לכם שאמרתי

 רחל: אני חווה את זה. אני חושבת שדיברנו על כך.

 אלן: כן, בטח.

 רחל: יש עולמות אחרים, כן?

. המשפחה היקוםמרכז שהם  . נראה שלכולם יש את התחושהו, לבדשלו מובעולמה שראינו זה שכל אדם נמצא 

באופן  ם כן,שלהם נעה סביבם, החברים שלהם נעים סביבם, השמש נעה סביבם, אנשים באים, אנשים הולכים. א

, הללואחרים אחרים', כל האגואיסטים ההאת ' יםמבקרהוא המרכז של כל זה. והם כאילו כללי, כל אחד מרגיש 

 המרכז של הכול. שהםשמרגישים 

שם לכמה רגעים! אני אירחתם אותי ש'. טוב, תודה כםעולם שלהז של 'מרכהאכן היות אחרת? אתם איך זה יכול ל

מקור שוחר טוב. ואני מסתכל על זה על ידי אפילו ושאני נשמע ציני. בכך הואשמתי שלאחרונה לא ציני, למרות 

 .ודעות מוגברתמ, היא בכיוון של בעצםשלנו,  היחידהואומר, אה, אני שמח ששמעתי את זה. התקווה 
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 על מנתיכול להציע.  כלשהו הסברשקף' הרבה יותר ממה שלת המודעות שלו, והוא מסוגל 'יכוללכל 'מרכז' יש את 

שיכול לעזור לנו  ידע על הרגליו המכאניים. ישהעבר  היא חייבת להשתחרר מנטל חופשי,אופן בתרחב תשהמודעות 

 אור לתוך יםמכניס למעשה םאת ,ולהשתמש ב יםמתחיל םאתכאשר הבורות הזאת.  תתוך חשכמלראות, אפילו 

 .כהיחשה

הזו ה מסהשאנחנו יודעים. חושבים אלא מה שאנחנו  – ו לא יודעיםחנאנשמה  היא לא. הבעיה זה עדין מאדאבל כול 

! אתה רוצה תוצאהכלל ל סתכםמ כל זה פשוט לא .'אתה'תפוס בתור המידע וההתנסויות שאתה נוטה ל של

. קיימת תחושת ה'אני' שלך תוכובאתה 'חושב' ו תוכוכל החומר שמ נמצאהזה בתוך הבלבול אלא ש. מזה להשתחרר

 קיים. 'אתה' לא – הבורות הזאת ללא

את אתה חושב שאתה. 'אני טוב, אני רע, אני יודע את זה, אני יודע שמי  היאי. עיקרה ענייןה היא אתהבורות הז

!' בגלל – , אני קנאי, אני נדיב, אני, אני, אני, אני, אני, אני, אניחומלי זה שאני זה שכועס, אנאני יודע יותר, , ההוא

 ו צעד אחורהיקח, תנפש-שוויוןבעליה ם תסתכלו . אולם אהיא מבוססת על הנחות – את ההצדקה 'בגלל'אל תשכחו 

 ול מתוך החשכה., הכהאשלי ושטויות, ז אלו? זה משנהאיך אני יודע? מאיפה זה? מה מר: ו, אתם עשויים להממנ

ת, כמו שאני אומר ומוחזק ושהי ותהתמונ , התוצאה תהיה התמוססותההסתכלותבאור אם תעמידו את כל זה 

 – מבחוץ כל זהעל  והסתכל, הפרדה ועש. ןס אותמוסאפילו מעט אור מתחיל ל. ק'רֹודבק ו  -, בעזרת 'ניירלפעמים

  .וחיוך יעלה על פניכם

 לא חשוב, יםעוש םשאתהטעות  ראו אתללכת עם זה? אתם רוצים כמה רחוק  ,ךכ ם. אמבינים םטוב, אז עכשיו את

 , 'להפסיק לעשות את הטעות.'הואתיקון'. התיקון ה'

 'ענייןה הוא לא עניין'ה

אפשר אם רחוב', מה'לאדם נועד '. זה לא ענייניםאיזשהו מושג על 'לכם ? טוב, קודם כל צריך שיהיה ענייןה ומה

? ההז ניעמאחורי המש ההנחהזה? מהי  מאחוריעומד מה  בלכסף'. א מעטהשיג ליכול להיות 'לכם ש עניין. הכך מרול

 !האמיתי ענייןה אוהבסיסי ה המניע

אני רוצה אותו כדי להיות מאושר". ומישהו שואל, אני מניח ש ...ודעאת הכסף הזה? "אני לא יאתם רוצים למה 

האם זה מה  ...בכך ותהרהראם  מאושר?' אני מתכוון... ותךזה יעשה א'טוב, אם תקבל את הכסף הזה עכשיו, 

; מישהו אחרבביוגננדה, או  ותיזכראז ר? אולי מאוש זהעל 'אושר'? מה  יםיודעאתם ? מה יםמאושראתכם שיעשה 

 להיות מאושר'? כדיזה לכסף ה זקוקהיה  הוא, 'האם יםיודעאתם , וגידאז תו

כנית' לבין וכ'ת מה שמדובר עליו כאןפער אדיר בין  ,בברוריש, ר. הדרשה על ההקריאת הנה אנחנו כאן באמצע 

התגבש בתוכנו זה שבו  על האופןאו  ספגנומה שעל שליטה מעט מאד של חיינו הרגילים. הייתה לנו  עמימותה

אנשים  קרבמצליחים לחיות באיכשהו ואנו  שלנו. האישי תמהילה לבטח, ,והית, רגשית או פיזית. אך זלאמנט

, מצטרפים לכאורהש ,אחריםאנשים עם ונמצאים בפעילות גומלין . אנו חיים 'מציאות', מדברים ביחד איתםו אחרים

אתם לא חושבים . זה די חשוב, למהכדי להבין מי עושה מה ורבה לסבלנות  אנו זקוקים. עולם שלנוה לתוךאלינו 

 ?כך

להתעלם , או לעובדות הבסיסיות הללו עיווריםההרגלים שלנו גורמים לנו להיות  – אנחנו יודעים לבטחדבר אחד 

עושים זאת. אנחנו  בקושיאנחנו כבר יודעים?  םאת מה שאת לחיות אפשר להביא את עצמכםאיך . לגמרימהן 

 שקרים. באמצעות. זה באמת כלא. והוא מוחזק שאנו יצרנו בכלאנעים בעצם מתחילים לראות שאנחנו 

 :כאללעבודה  מתייחסיםלפעמים 

 שקרים'ה חקר' 

 אמיתות.-'ההבנה' הרגילה שלנו מלאה באי

 משיך:נ

דְּמֹנַים ֹלא תִׂשָׁבַּע לַּשֶֶׁקר נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת ְָׁמַּעְּקֶׁם וְעֹוד' ַּלֵם לַּץַּ ְָּדֶריָך קְָׁ לָכֶם ֹלא  אֵֹמר וֲַאנַי לַּיהֹוָה׃ וְֶאת נ
יִּם תִׂשָׁבַּע כַי  בַירּוָָׁלַּיִּם וְֹלא הַיא כַי הֲדֹם ַרגְּלָיו בָָאֶרץ וְֹלא הֵָםה׃ הַיםֱאֹל כַי כֵַסא כָל ְָׁבּוָעה ֹלא תִׂשָׁבַּע בַּצָׁמַּ

בַָּרכֶם יְהַי זֶה אְַּך ָָׁחֹר׃ אֹו ֶאחָד לָבָן ֵָֹׂער לַּהֲפְֹך תּוכַּל בְּראֶָָֹׁך כַי ֹלא תִׂשָׁבַּע וְֹלא ָרב׃ ֶמלְֶך הַיא ַקָריַת הֵן  הֵן דְּ
 'הּוא׃ עַמםְּקֹור הָָר ַמזֶה וְיֹתֵׂר ֹלא ֹלא
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  בסדר, בואו נסתכל על זה:

שאנו לאנשים  ,'המוןאדם אחד, אלה ל'א למדבר ל הטקסט . וכאןקוםביבל חי גם כל אחד חי ב'עולם משלו', א

לפחות על  ,באיזשהו אופן הוא הובןואולי  תומתאימה לתקופהמקומית המוצאים בעולם כל הזמן. והוא מדבר בשפה 

  ?יוםכ נוגע לנו זהאיך . ידי חלקם

האם אני מבזבז את זמני כשאני מנסה לחזור  – אני שואל את עצמיתוך כדי שאנו בוחנים שוב את הדרשה על ההר 

התייחסנו לעובדה  זה עתה – משל? לימינובשפה של  אבלאמיתות האותן לומר את ה' הזאת? למה לא עתיקל'שפה ה

יש לנו 'רקע מורחב'. כעת . בזירהעדיין ופיע הלא פרויד , בתקופה ההיאבתוך עולמו המותנה.  תועהשכל אחד 

'תת מודע'. בכל הזמנים אנשים חיו בעולם משלהם, אבל רק הת של דקויולאוכלוסיה הכללית יש מודעות מסוימת ל

. זה לא זוכריםו חנאנאשר לרמה הזאת, כ מה-במידתאנחנו ערים  כעתלעיתים רחוקות היו ערים לרמה ה'לא מודעת'. 

העבר הרחוק? אני ן מהזו  תורהה משמעויותור בנבהאם אני מבזבז את זמני בניסיון ל ,ובכןימינו.  במציאות שלנדיר 

מילוליות האפשרית של משמעות הנוטים להתבלבל בין ההכמה 'נוצרים' כנים  מעןאת לזלא יודע, אולי אני עושה 

טקסט מדהים  וומה. למרות שזהטקסט בעל חשיבות עצזהו זמן יודעים שו בהסימבולית, וב והטקסט לבין משמעות

דבר עוד  ו רקזה בלזוטרית טהורה. איהדות אשזוהי אף על פי מושג על קיומו, אפילו ביותר, ליהודי הממוצע אין 

לא , ולא לגבי עצמ – ה'. אף אחד לא זוכר שום דברישנאנושות הה' קרבקורים בשהללו אחד מהדברים המוזרים 

 ., כמעט לאשעברהלגבי השנה 

 :מרוכך נא

דְּמֹנַים ֹלא תִׂשָׁבַּע לַּשֶֶׁקר נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת ְָׁמַּעְּקֶׁם וְעֹוד...' ַּלֵם לַּץַּ ְָּדֶריָך קְָׁ  '...לַּיהֹוָה׃ וְֶאת נ

היו אברהם, יצחק ויעקב,  אבותיכם-אבותאת התנ"ך.  תםקרא : אתם, הוא אומר,שלהםרקע אל הטוב, הוא מדבר 

ני האמת, בעיני יבעיני אלוהים, בע רציני עניין זה – א תשבעו לשקר'ומשה, ואולי עוד אחרים. ונאמר לכם, 'ל

נדרים 'רציניים'. אתם  נדרו שאז אנשים רבים. אני מניח קיימו אותופשוט משהו,  יםמבטיח םהשפיות. אם את

 לעולם, לעולם ...אשתיאת שוב  כהשבת, לעולם לא אאת הלא אוכל בשר יותר, תמיד אשמור  לעולםיודעים כמו, '

 .באלוהים''נשבעים . הם 'שוב זאתלא אעשה 

  כן,ו

ַּלֵם...' ְָּדֶריָך קְָׁ יִּם לָכֶם ֹלא תִׂשָׁבַּע אֵֹמר לַּיהֹוָה׃ וֲַאנַי וְֶאת נ  הֵָםה׃ ֱאֹלהַים כַי כֵַסא כָל ְָׁבּוָעה ֹלא תִׂשָׁבַּע בַּצָׁמַּ

 '...הַיא כַי הֲדֹם ַרגְּלָיו בָָאֶרץ וְֹלא

 .שלך מחשבהעל פי השיש לך על אלוהים ולא  רעיונותה על פילא  ,מה-דבר ותלעשתישבע אל נאמר כאן, 

 'ָָׁחֹר׃ אֹו ֶאחָד לָבָן ֵָֹׂער לַּהֲפְֹך תּוכַּל כַי ֹלא '

 , ואתה 'נשבע'?משערות ראשךשערה קטנה  אפילו אתה לא יכול לשנות

בַָּרכֶם יְהַי זֶה אְַּך...'  'הּוא׃ הָָרע ַמםְּקֹור ַמזֶה וְיֹתֵׂר הֵן ֹלא ֹלא הֵן דְּ

שאתה מבטיח או נשבע לעשות או לא לעשות, בא מהדמיון יותר ' מפורט'דבר . כל נדרנכון? לא  ,כוונה כנה היזו

עם  ההדמז אתהאשר בורות. וכ ודמיון, ז ו? זהזאת יאפשרו נסיבות ולעשות, ואל ביכולתךשלך. מה אתה חושב ש

. אתה זה כל מה שנאמר. תשקר'מר 'אל נא, בעצם? נאמר כאן נותן לו חיים! מה אתה. ומקור הרע זההבורות שלך, 

 באמצעותלראות,  יםיכול םואתאתה רוצה לזכך את נשמתך? אז אל תשקר. רוצה את 'אלוהים'? אז אל תשקר. 

 .יםכן משקר םאת איך – הדברים השונים שמוזכרים כאן

יִּן נֱֶאמַּר כַי ְָׁמַּעְּקֶׁם' יִּן קַּחַּת עַּ ל  לְָך לְּהַָרע הַּבָא בַפְּנֵי לָכֶם ֹלא תִׂתְׁיַצֵב אֵֹמר ן׃ וֲַאנַיֵָׂ קַּחַּת וְֵָׂן עַּ ַאם יַכְָּך עַּ
ַּח הַּכְּתֹּׁנֶת ַעםְָּך לָקַּחַּת לַָריב גַּם הַּעְָׁמאלַית׃ וְכָל הֶחָפֵץ קֶׁן לֹו הַּיְָמנַית הַּלְּחַי ַעילֶָך׃ וְהַּנֹ ֵמָעלֶיָך הַּנ בְָּך  גֵֹלֹו גַּם מְּ
ָך אַּל קַּסְּקֵׂר ףָנֶיָך׃ לַלְּוֹת הֶחָפֵץ ּוֵמֵאת ַמֶםךָ לַּמְּבֵַּץָ ַעםֹו ְָׁקָׁיִּם׃ קֵׂן לְֵך ֶאחָת ֶאֶרץ תכַבְַּר ַעםֹו לָלֶכֶת  'ַמיָדְּ

לְּ ֶאת אֹיבְּיכֶם ֶאהֱבּו לָכֶם אֵֹמר ֶאת אֹיבְָּך: וֲַאנַי ֶאת ֵרֲעָך וְָאיַבְּקָׁ  וְָאהַּבְּקָׁ נֱֶאמַּר כַי ְָׁמַּעְּקֶׁם'  לֵיכֶםבָֹרכּו ֶאת מְּקַּ

ְֵּאיכֶם הֵיטַיבּו קִׂירּו לְֹּנ ן בְּעַּד מַּכְַּאיבֵיכֶם וְהַּעְּ פֵיכֶם׃ לְּמַּעַּ יִּםבַּ ֶאל ֲאבַיכֶם בָנַים קִׂהְּיּו ֹרדְּ  ִָׂמְָֹּו לָָרַעים הֵַּםַאיר שָׁמַּ

כְּמֹו  יֲַעֹּון גַּם הַּםֹכְַּסים הֲֹלא לָכֶם מַּה צָׁכָר ֶאת אֹהֲבֵיכֶם ַאם קֱֶׁאהָבּון וְָלָרַָָׁעים׃ כַי לַּפַַּדיַקים ּומַּמְּטַיר וְלַּּטֹובַים
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 ֲאבַיכֶם כֲַּאֶָׁר תְַׁמיַמם הֱיּו גַּם הַּםֹכְַּסים׃ לָכֵן יֲַעֹּון לָכֶם כֵן מַּה יִּתְׁרֹון ֶאת ֲאחֵיכֶם ַרק לְָָּׁלֹום כֵן׃ וְַאם קִׂפְּקְּדּו

יִּם  'הּוא׃ קַָׁמים בַּשָׁמַּ

 אם תהרהרו'! קדוש: 'טוב, אני לא לזעוקהוא עלול זאת קורא אדם אשר , מה אתם אומרים על זה? ככעתטוב, 

 :באמרההעבודה כוונת למה  להבנה תכםיקרב א זה אולי ,אלוהבמילים 

 .'מותךת לפני 'מּו

במונחים חייב להיות  איך'. המלכות שמיים' הוא, כמודגש בטקסט הזה, למה. המצדכם דרוש קצת מאמץיזה 

לחיות על מנת במגבלות הנוכחיות שלך.  מכיר בזמן שאתה – הנושאים הללו את להבהיר לעצמךעיל יו. ייםמעש

 כוונות טובות.אשר נדרש יותר מ ,מה שכתוב כאןבהתאם ל

יִּן נֱֶאמַּר כַי ְָׁמַּעְּקֶׁם' יִּן קַּחַּת עַּ  '...ֵָׂן׃ קַּחַּת וְֵָׂן עַּ

, אמרנ – ים 'בנו'פוגע' . 'הםנותלפחות מדווח בעיתוה, או כך אלהנראה שהצבא באזור שלנו חושב במושגים 

', אז אתה מכה עוול'. מישהו עושה לך 'למד אותם 'לקחל, נקמהו 'מחזירים להם', זה כמו חנואנ – ים פצצהגרמש

הכיר דבר על ידע או סתם רצון טוב פשוט, אתה מתחיל לל, שלא הסתכלותאינטליגנציה ו מעטבחזרה. כמובן, עם 

  .במקצת סובייקטיביאשר הוא יותר מ חדוא' של כל אחד בסדר' וה'לא בסדרשה' בכך

 .'ענייןבגלל האופן שבו אתה מתייחס ל בפרושזה  ,'אם אתה שלילי

 .כולה ה לדבר על העבודהיהי ,בשלמותו עניין זהלדבר על 

 וזה ממשיך:

 'לְָך לְּהַָרע אהַּבָ בַפְּנֵי לָכֶם ֹלא תִׂתְׁיַצֵב אֵֹמר וֲַאנַי...'

מישהו  יםמכיראתם ? והאם מתגובה מכאנית כתוצאהלבוא יכול עיל מואו  האם משהו אינטליגנטיובכן,  למה?

 מחזיר אותנו לעניין'? זה הקיימות נסיבותב, 'נאמר, הוא עושה את הדבר ה'נכון'חושב ש אינוו איזשהו דברשעושה 

א צודק. חושב שהוואחד מהם שלהם. כל אחד לתמונה  בהתאםגיון' יהבבעולם שלו'. אנשים פועלים 'חי 'כל אחד ש

התמונה  ו? זכן , לאבאופן כלשהו' שלך, בסדרה'לא  הוא ו' שלבסדר', זה אומר שה'עוולמישהו עושה לך 'אשר כ

מישהו אחר'. אתה בקושי יש לשתמונה ה, 'אל תצא כנגד כאן הואנגד התמונה שלהם. למעשה מה שנאמר כשלך 

ש ח  'נ   שלמופע מדיה, -הם מולטי – בזק-צלוםת , היא משתנה כל הזמן. החיים הם לאעצמך מכיר את התמונה שלך

 מה'.

 'גַּם הַּעְָׁמאלַית׃ קֶׁן לֹו הַּיְָמנַית ַאם יַכְָּך עַּל הַּלְּחַי...'

. מה זה חזירחכה עד שהוא יקרא לך אז ...נבל. מישהו קורא לך פסיכולוגיה במובן זה – זה לא כל כך במובן הפיזי

 ערות מטרידות. היה לכהרבה השלכך ? יש וך 'איך אנחנו נראים'לחיות מת ? האם אנחנו חייבים להמשיךמשנה

 כללחי' השנייה. ה. תן להם את 'לא משנהאו  משנה כןאחורנית עד שתוכל לראות מה  סוג – ותך הפנימייתולתגוב

 לך!'ם נתן אלוהישאת האנרגיה  תבזבז לריק'אל : הואמה שזה באמת אומר 

 אז:

ַּח תֹּׁנֶת ֵמָעלֶיָךהַּכְּ  קַּחַּתלָ ָךַעםְּ  לַָריב הֶחָפֵץ וְכָל' ַעילֶָך׃ לֹו גַּם הַּנ  'מְּ

כלשהי כותב, ומסיבה יושב ו ילד לפעמים. הנה אתה רואיםאנחנו ש כשם עומקל'מבוגרים' את הרק יכולנו לראות לו 

נותן לו לקחת בכל זאת אבל אתה  – עשות את מה שאתה עושהללהמשיך , אתה רוצה כעתילד רוצה את העט שלך. 

אכפת לך מאי הנוחות! אכפת לך אשר הוא רוצה אותו. אכפת לך מהילד יותר מ מה בשביללראות כדי עט. רק את ה

שונה  יחסעל  מרמזזה  , הא?, או מהן 'הזכויות' שלךהדברים נעשים על פי רצונך לא אםולפניך, העומדים מהחיים 

 לחלוטין לבני אדם.

התקווה, זו  עצמך' 'דע את. גרידא 'ת'פילוסופי מבחינהלא , עובדהכ – עצמךשל בט אחר ילמעשה כל אדם הוא ה

 המתכון!וזה 
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 ? זהאלהמה שמשמח אותו בנסיבות ה זה , האם הוא שמח?כעתגם את הנייר. לקחת תן לו  – 'ילד' רוצה את העט

ז מה 'עובד'. וגם, למה לבזב על מנת להבין – שונה מטרה ל, עשונה מניע המבוססת עלאפשרי שתהיה גישה  אכן

 ?נקרה על דרכךש מהכל היות קרבן רגשי של כמעט על ל אנרגיה יקרת ערך

 'ַעםֹו ְָׁקָׁיִּם׃ לְֵך ֶאחָת ֶאֶרץ כַבְַּרת ַעםֹו בְָּך לָלֶכֶת גֵֹוְהַּנֹ'

יש פירוט נרחב הרבה יותר, הן של המטרות הידע של העבודה בתוך  .ושאים מדיטטיבייםנמעין  למעשה אלו הם

  והן של האמצעים.

רגע הם לא בהכרח כ. אך הרצונות שלי ומה שאפשרי אתזלסיים לעבור על הטקסט הזה, לעשות אני כל כך רוצה 

, זה דורש מאיתנולא משנה מה , האנרגיה? שאתה נמצא בה 'אפשרי'? מזג האוויר, החברהמה דבר. מה קובע האותו 

? לעת עתה. חשבתי, אולי זה מספיק טקסטלרדת לעומקו של השלנו  זה לא עובד כל כך טוב מאז הניסיון הרביעי

הטקסט הזה לצד ניתן לפרש את ? הייתי חייב לעשות זאת, לראות האם למה לחזור לעבר הרחוק לדרשה על ההר

 . ימינוהידע והעבודה של 

באמצעות ם ילמד ,אנשים, ו, זה מה שאתםביטהאומר: 'הזה זקוקה לאישור של האתמול. הטקסט  אינהאבל האמת 

על יעקב, ועל יצחק ועל על אברהם,  – בתנ"ך שלכם שקראתםאבותיכם. זה מה -אבותיתן לכם על ידי חוק שנה

 עליכםהעניין! שורש הזמן לרדת ל הגיעלאלוהים, אלוהים, אלוהים. עכשיו  והתפללתםהנביאים. על , ומשה רבנו

עבוד בכל ל' אינכם יכוליםאם  .חיבור-חסרי' נים, 'מאמיים, מפוחדים, אנוכיכםעצמתוך ב יםלהפסיק להיות סגור

 ם, אתמלכות שמייםנמצא ב אלוהים'. לחלל את המילה 'אלוהים ופסיקהאז  בכם ובכל נפשכם ובכל מאודכם'בל

 ...הם רק ,כםשלקרבנות, כביכול, וה כםלצאת מהגיהינום, או לא? התפילות של יםרוצ ם. האם אתגיהינוםעדיין ב

 !הם לא מספיקים ..., הם לא עובדיםובכן

אהבת לרעך' משש עשרה זוויות ו'ה! עכשיו אנחנו צריכים  לדבר על . מלמשהואולי הגענו  'סיום' נחמד. האו, ז

עם  לעבוד? עדיף הזו המתוחכמת'הקיברנטית של 'האווירה ברמה  הכולמחדש  פרששונות? האם אנחנו צריכים ל

 , עכשיו. נכון?הכי טוב מביניםאתם מה ש

 כשאמרתי 'נכון'. צבעהאת  שינתהבדיוק האנרגיה 

 ילד:אשר הייתי אתם יודעים, החיים נראו כל כך פשוטים כ

" i'm going to get you 

on a slow boat to china 

all by myself 

alone 

get you and keep you 

in my arms ever more..." 

 .החיים היו ממש פשוטים

" i'm going to buy a paper doll 

that i can call my own 

a doll that other fellows cannot steal. 

and then those flirty flirty guys 

with their flirty flirty eyes 

will have to flirt with other dollies 

that are real. 

when i come home at night 

she will be waiting 

she'll be the truest doll in all this land. 

i rather have a paper doll that i can call my own 

than have a fickle minded real live doll. " 

 .מוזר, העולם הזה של רומנטיקה
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 גדול. עולחררתי מהשתזה עתה כן, אני מרגיש ש

 קרא לעשות עוד.יאולי בשלב מאוחר יותר נ

 

 

 
 
 

 טובהכי ואלוהים יודע 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 30 of 33                                                                                                                  הדרשה על ההר  

 

    www.approachinginfinity.org                                                                                       אלן ג'. רודנר       
 

 שה על ההרהדר

 מתיהבשורה הקדושה על פי 

 פרק ה'

ּו םָָׁ בוַיֵֶָּׁ ֶאל הָהָר וַיַעַּל הָָעם הֲמֹון ֶאת ָרָאה ֲאֶָׁרכַּ  הַייְוַ  לָהֶם וַיֹוֶרה ֶאת ףַיהּו חוַיִּפְּקַּ קַּלְַּמיָדיו׃ ֵאלָיו וַיִּגְָּ

 ר׃לֵאמֹ ֹ

 ׃ָמיִּםשָׁהַּ מַּלְּכּות לָהֶם כַי הָרּוחַּ  ֲענַיֵּי אְֵַָּׁרי

 יְנֻחָמּו׃ כַי הֵם לַיםהַַּםתְׁאַּבְּ אְֵַָּׁרי

 יִּיָרָּו ָאֶרץ׃ כַי הֵם הֲָענָוִּים אְֵַָּׁרי

 יִָּרוָיֻן׃ כַי הֵם לַצְָּדָקה ֵמַאיםוְהַּצְּ  הָָרֵעבַים אְֵַָּׁרי

 יְֻרחָמּו׃ כַי הֵם ֲעלֵי ַרחֲַמיםבַּ אְֵַָּׁרי

 ֶאת ֱאֹלהַים׃ יֶחֱזּו כַי הֵם לֵבָב ֵריבָ אְֵַָּׁרי

 בְּנֵי ֱאֹלהַים׃ יִָּץָראּו כַי הֵם ָָׁלֹום עֵֹׂי אְֵַָּׁרי

ָקתָׁם ֵעֶקב הַּנַָרָדפַים אְֵַָּׁרי  ָמיִּם׃ָָׁהַּ מַּלְּכּות לָהֶם כַי צַדְּ

 הַָּרבֶה ְֹׁכַָּרכֶם כַי וְגַילּו ִֹׂיֹּו ְַָׁמי׃ בֲַּעבּור ָרָעה תְׁכֶםַדבַּ יָבַיאּו ּובַּשֶֶׁקר ֶאתְׁכֶם פּוַאם יִָּרדְּ  ַאם יְחָָרפּו אְֵַָּׁריכֶם

פּו כַי כֵן ָמיִּםצָׁמְּאֹד בַּ ְּבַיַאים ָרדְּ  יָמְּלָח ֶםהבַּ טַּעְּמֹו יָפּוג וְַאם הֶַּםלַּח הָָאֶרץ ֶמלַּח אַּקֶׁם לַפְּנֵיכֶם׃ הָיּו ֲאֶָׁר ֶאת הַּנ
 עַּל הָהָר ֹלא תּוכַּל בֶתֶָׁיֹ ֹ ַעיר הָעֹולָם ראֹו אַּקֶׁם ָרגֶל׃ לְַּמָרמַּס וְהָיָה הַּחּוצָה ַאם יְזֶֹרה לַּכֹל כַי קָׁפֵל ֹלא יִּצְּלַּח

לַיַקים וְֵאין תֵׂר׃לְּהַסָ  נָֹרה כַי הֵָאיפָה חַּתקַּ לְּתִׂקֹו נֵר מַּדְּ  לְֵּענֵי אֹוָרכֶם כֹה יֵָאר בָיִּת׃בַּ לְּכֹל ֲאֶָׁר לְּהַָאיר ַאם ֶאל הַּםְּ

יִּם׃ צָׁבַּ יכֶםוְִָׂבְּחּו ֶאת ֲאבַ  הַּּטֹובַים מֲַּעֵֹׂיכֶם וְָראּו בְּנֵי הָָאָדם ְּבַיַאים  אֹו הַּקֹוָרה לְּהָפֵר בָאתִׂי כַי חְְָּׁבּוקַּ אַּלמַּ הַּנ
יִּםהַּצָׁ ֲאֶָׁר עַּד לָכֶם מַּגַיד ָאנֹכַי ָאֵמן הֵן כַי ׃ַאם לְּמַּלְּאֹת יכַ  בָאתִׂי לְּהָפֵר ֹלא  אַּחַּת יּוד ּון ֹלא תֲַּעבֹרריֲַעבֹ  וְהָָאֶרץ מַּ

 לֲַּאנִָָׂים כָזֹאת וְהֹוָרה ֵאלֶה קְּטַּנֹות צְּוֹתַמםַ  אַּחַּת ל הֵַּםפַירכָ  לָכֵן יָקּומּו׃ כַי כֻלָם עַּד דֶאחָ אַּף ֹלא קֹוץ ַמן הַּקֹוָרה

יִּםהַּשָׁ תבְּמַּלְּכּו ֵראץָ יִּ נַקְּלֶה ַאם  לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי ָמיִּם׃הַּשָׁ מַּלְּכּותבְּ ֵראיִּץָ  דנַכְּבָ ןלֲַּעֹֹותָׁ ּומְּלֵַּםד ןאֹתַּ הוְהָעֹשֶֹּׁ מַּ
קַּתְׁכֶם לתִׂגְּדַּ ֹלא  קַּת צַדְּ קֶׁ ָמיִּם׃הַּשָׁ לְּמַּלְּכּות וְהַּףְּרּוִָׂים ֹלא תָׁבֹאּו הַּסֹופְַּרים ַמפַדְּ  נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת םְָׁמַּעְּ

ָ  יִָּרצַּח ֲאֶָׁר וְהַָאיָ דְּמֹנַים ֹלא קִָׂרצָחלַּץַּ  ָ  ָאחַיובְּ הַַּםתְׁעַּבֵר לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי בַפְּלַלַים׃ לַַּםְָׁףָט תֵׂןיִּנ ָ  םחַנ  תֵׂןיִּנ

ָ  ֵריָקה לְָּאחַיו וְהַּץֵֹרא בַפְּלַלַים לַַּםְָׁףָט ַרין בַיֵדי תֵׂןיִּנ ְּהֶדְּ כַי  ֵאפֹוא עַּל כֵן גֵיהַנֹם: לְֵּאָ יִּףֹל יִּקְָּרא לֹו נָבָל וְַאם הַּסַּנ
ְּבֵחַּ ָקָרבָן תַּקְַּריב בַּר יַגֶד לְָּך ָָׁם ָךוְלַבְּ עַּל הַַּםז ַּ  ְך׃לְָּאחַיָך ַעםָ  ַריב כַי דְּ ְָּך לַפְּנֵי ָָׁם חהַּנ ְּבֵחַּ ָקָרבָנ  הַתְַׁרףֵס וְלְֵך הַַּםז

ָך ַעםֹו ַעם ַאיָ הְַָּׁלֵם מַּהֵר ָקָרבָנֶָך׃ וְהַּקְֵּרב בֹא וְָאז ָאחַיָך ּוָרהַּב  ַריבְָּך בַיֵדי אֹתְָׁך ַאיָ ףֶן יַסְּגַיר בַָּדֶרְך ַריבְָּך בְּעֹודְּ
ְָּך לְּבֵיתיִּקֶׁ וְהּוא הַּשֹּׁטֵר יַסְּגַיָרָך בְּיַד שֹּׁפֵטוְהַּ הַּשֹּׁפֵט  ֲאֶָׁר עַּד םַמצָׁ לְָּך כַי ֹלא תֲַּעלֶה אֵֹמר ָאֵמן וֲַאנַי הַּסֹהַּר׃ נ

קֶׁ הָאַּחֲֹרנָה׃ ֶאת הַּפְּרּוטָה קְַָּׁלֵם ְָּאף׃לַּץַּ  נֱֶאמַּר ֲאֶָׁר ֵאת םְָׁמַּעְּ  ֵעינֹו נֹתֵׂןל הַּכָ  לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי דְּמֹנַים ֹלא קִׂנ

ְּנּונַים הבָלַּחֲָָׁק  בְַּאשָׁה ְָּך הַּיְָמנַית וְַאם בְּלַבֹו׃ אֹתָׁה נָאַּף בְּרּוחַּ ז ַּץְֶּרהָ  ֵעינ ִׂילֶָך נ  ֲאבֹדלְָּך בַּ ַמֶםָך טֹוב וְהְַָּׁלַיכֶהָ  קַּכְָּ

ָך הַּיְָמנַית כָל בְָָֹּׁרָך לְּגֵיהַנֹם׃ ֵמהְָָׁלְַּך ֶאחָד ֵאבֶר  ֲאבֹד ֵאבֶרלְָּך בַּ טֹוב ַמֶםָך וְהְַָּׁלַיכֶהָ  ִָׂילֶָך קַּפְּצֶהָקַּכְּ  וְַאם יָדְּ

 חיְַָּלַּ ַאם לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי כְַּריתֻת׃ ֵספֶר בְּיָָדה וְנָתַּן ַאְָׁקֹו ַאיָ חיְַָּלַּכַי  וְנֱֶאמַּר ל בְָָֹּׁרָך לְּגֵיהַנֹם׃כָ  ֵמהְָָׁלְַּך ֶאחָד
בַּ ַאְָׁקֹו ַאיָ ְּנּות רַאם ֹלא עַּל דְּ  ֲאֶָׁר ֵאת ְָׁמַּעְּקֶׁם וְעֹוד הּוא׃ נֵֹאף הלְַּאצָׁ לֹו גְּרּוָָׁה לְּנָֹאפֶת הַֹּּלֵקחַּ  אֹתָׁה ֵמִֹׂים ז

ְָּדֶריָך קְַָּׁלֵם לַּשֶֶׁקר בַּעתִׂשָׁדְּמֹנַים ֹלא לַּץַּ  נֱֶאמַּר  ָעה ֹלא תִׂשָׁבַּעְָׁבּול כָ  לָכֶם ֹלא תִׂשָׁבַּע אֵֹמר וֲַאנַי לַּיהֹוָה׃ וְֶאת נ
יִּםבַּצָׁ  תִׂשָׁבַּע וְֹלא ָרב׃ ֶמֶלְך ַקָריַת כַי הַיא בַירּוָָׁלַּיִּם וְֹלא הַיא כַי הֲדֹם ַרגְּלָיו בָָאֶרץ וְֹלא הֵָםה׃ ֱאֹלהַים כַי כֵַסא מַּ

בַָּרכֶם יְהַי זֶה אְַּך ָָׁחֹר׃ אֹו לָבָן ֶאחָד ֵָֹׂער לַּהֲפְֹך תּוכַּל ראֶָָֹׁך כַי ֹלאבְּ  הָָרע ַמםְּקֹור ַמזֶה וְיֹתֵׂר הֵן ֹלא ֹלא הֵן דְּ

יִּן נֱֶאמַּר כַי םְָׁמַּעְּקֶׁ הּוא׃ יִּן חַּתקַּ עַּ יַכְָּך עַּל  ַאם לְָך לְּהַָרע הַּבָא בַפְּנֵי בתִׂתְׁיַצֵ לָכֶם ֹלא  אֵֹמר וֲַאנַי ֵָׂן׃ חַּתקַּ וְֵָׂן עַּ
ַּ  תֹּׁנֶתהַּכְּ  ָך לָקַּחַּתַעםְּ  לַָריב וְכָל הֶחָפֵץ ָמאלַית׃הַּעְׁגַּם  קֶׁן לֹו הַּיְָמנַית הַּלְּחַי ַעילֶ לֹו חֵמָעלֶיָך הַּנ בְָּך  ֹגֵ וְהַּנֹ   ׃ָךגַּם מְּ
ָך אַּל  לַלְּוֹת הֶחָפֵץ ּוֵמֵאת ַמֶםָך לַּמְּבֵַּץָ קֵׂן ְָׁקָׁיִּם׃ ַעםֹו לְֵך ֶאחָת ֶאֶרץ כַבְַּרת ַעםֹו לָלֶכֶת  ׃ָךףָנֶי סְּקֵׂרקַַּמיָדְּ
קֶׁ לְּלֵיכֶם ֹרכּובָ ֶאת אֹיבְּיכֶם ֶאהֱבּו לָכֶם אֵֹמר וֲַאנַי ֶאת אֹיבְָּך: ֵרֲעָך וְָאיַבְּקָׁ ֶאת  וְָאהַּבְּקָׁ נֱֶאמַּר כַי םְָׁמַּעְּ  ֶאת מְּקַּ

ְֵּאיכֶם הֵיטַיבּו קִׂירּו לְֹּנ פֵיכֶם׃ מַּכְַּאיבֵיכֶם בְּעַּד וְהַּעְּ ן וְֹרדְּ יִּםשָׁבַּ ֶאל ֲאבַיכֶם בָנַים קִׂהְּיּו לְּמַּעַּ  ִָׂמְָֹּו ַאירהַּםֵ  מַּ
 גַּם הַּםֹכְַּסים הֲֹלא לָכֶם כָרצָׁמַּה  ֶאת אֹהֲבֵיכֶם ַאם קֱֶׁאהָבּון כַי וְלָָרַָָׁעים׃ לַּפַַּדיַקים ּומַּמְּטַיר לַּּטֹובַיםוְ לָָרַעים
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 תְַׁמיַמם הֱיּו לָכֵן גַּם הַּםֹכְַּסים׃ יֲַעֹּון כֵן לָכֶם מַּה יִּתְׁרֹון ֶאת ֲאחֵיכֶם ַרק לְָָּׁלֹום וְַאם קִׂפְּקְּדּו מֹו כֵן׃כְּ  יֲַעֹּון

יִּםשָׁבַּ ֲאבַיכֶם כֲַּאֶָׁר   הּוא׃ ַמיםקָׁ מַּ

 

 פרק ו'

 לָכֵן בֲַּעֹֹותְָׁך הַשָׁמְּרּו לָכֶם ֵמֲעֹֹות צְָּדָקה לְּמַָּרֵאה ֵעינֵי הָָאָדם ףֶן ָֹׁכָר ֹלא תַּעִׂיגּו ֵמֵאת ֲאבַיכֶם ֶָׁבַּשָָׁמיִּם׃

ן יַעִׂיגּו כָבֹוד לְֵּעינֵי בְּנֵיכַּ  צְָּדָקה ֹלא תְַַָּׁמיעַּ קֹול קְׁרּוָעה לְּפָנֶיָך  ֲאֶָׁר יֲַעֹּו הַּחֲנֵפַים בְּבָקֵׂי הַּכְּנֵֶסת ּובָָרחֹבֹות לְּמַּעַּ

ע ְֹׁמֹאלְָּך צְָּדָקה אַּל וְאַּקָׁה בֲַּעֹֹותְָׁך הָָאָדם ָאֵמן ֲאנַי אֵֹמר לָכֶם הַנֵה ְֹׁכָָרם לַפְּנֵיהֶם׃  ֵאת ֲאֶָׁר עָֹֹׁה יְַמינֶָך׃ קֵׂדַּ
ן קִׂ ָקתְָׁךלְּמַּעַּ ֵׂי קִׂהְּיּו אַּל לְּהַתְׁףַּלֵל תָׁבֹאּו וְכַי לְָך׃ הָֹרֶאה בֵַּסתֶׁר גְּמּולְָּך בַּגַּלּוי יְַָּלֶם בַָּסתֶׁר וְָאבַיָך הְּיֶה צַדְּ ְָּ  כְּאַּנ

ן הַּשְׁוַָקים ּופַנֹות הַּכְּנֵֶסת בְּבָקֵׂי לְּהַתְׁףַּלֵל לֲַּעמֹד הָאֹהֲבַים חֹנֶף  אֵֹמר ֲאנַי ָאֵמן הָָאָדם בְּנֵי ינֵיעֵ  אֹתָׁם קִׂיָרֶאינָה לְּמַּעַּ

לָתְָׁך ּוסְּגֹר בַּחֲָדֶריָך בֹא בַתְׁפַלָתְָׁך וְאַּקָׁה לַפְּנֵיהֶם׃ ְֹׁכָָרם הַנֵה לָכֶם  סְּבַיבָיו ֵסתֶׁר ֲאֶָׁר ָאבַיָך ֶאל וְהַתְׁףַּלֵל בֲַּעֶדָך דְּ

 יַחְָֹּּׁב ֲאֶָׁר כַּגֹויִּם בְַֹׁפָתַּיִּם קְׁבַּּטְּאּו אַּל ַמתְׁףַּלְּלַים אַּקֶׁם כֲַּאֶָׁרוְ לְָך׃ יְַָּלֶם בַּגַּלּוי גְּמּולְָּך בֵַּסתֶׁר הָֹרֶאה וְָאבַיָך

בַָרים׃ בֲַּעטֶֶרת יִּשָׁמְּעּו כַי לַבָם  כֹה וְאַּקֶׁם ַמיָדֹו׃ קְֲִָׁׂאלּו טֶֶרם םַּחְּסֹוָרכֶם מַּה ֲאבַיכֶם יֵֹדעַּ  כַי לָמֹו קְִָׁׂוּו אַּל לָכֵן דְּ

יִּם בַינּואָ  תִׂתְׁףַּלָלּו ָ ֶָׁבַּשָׁמַּ ְָּך יֵָּעֶֹׁה מַּלְּכּותֶָׁך קָׁבֹא ְֶָׁמָך׃ יִּתְׁקַּדַּ ֲַּעָֹׁה כֲַּאֶָׁר בָָאֶרץ ָרצֹונ  הַּיֹום קֶׁן לָנּו בַּשָָׁמיִּם׃ נ

ַּחְּנּו סֹלְּחַים כֲַּאֶָׁר ֶאת אְַָָּׁמתֵׂנּו ּוסְּלַּח לָנּו חֵֻץנּו׃ לֶחֶם ַאם  כַי מַָּסה לַיֵדי ֵאנּווְאַּל קְׁבַי לָנּו׃ ָאְָׁמּו לֲַּאֶָׁר ֲאנ
 ֶאת ָאָדם לַבְּנֵי קִׂסְּלְּחּו ַאם כַי ָאֵמן׃ עֹולַָמים לְּעֹולְֵּמי וְהַּקִׂפְֶּאֶרת וְהַּגְּבּוָרה הַּםַּמְּלָכָה לְָּך כַי ַמן הָָרע הַּפַילֵנּו

יִּם ֲאבַיכֶם גַּם אְַָָּׁמתָׁם  לָכֶם יִּסְּלַּח ֹלא ֲאבַיכֶם גַּם אְַָָּׁמתָׁם ֶאת ָאָדם לַבְּנֵי תִׂסְּלְּחּו ֹלא וְַאם לָכֶם׃ יִּסְּלַּח בַּשָׁמַּ

ְּפֵי קִׂהְּיּו אַּל תָׁצּומּו וְכַי אְַָּׁמַּתְׁכֶם׃ ַדיֵרי לֵב כְּחַּנ ע פְּנֵיהֶם יַףַילּו ֲאֶָׁר פָנַים מַּקְּ  ֲאנַי ָאֵמן בְּתֲַּענַיתָׁם ָאָדם לַבְּנֵי לְּהַּוָדַּ

ע וְֹלא ףָנֶיָך׃ וְתִָׂרחַּץ ֹראְָָׁך קָׁסּוְך ּוםתָׁצ כַי וְאַּקָׁה לַפְּנֵיהֶם׃ ְֹׁכָָרם הַנֵה לָכֶם אֵֹמר  ַאם כַי בְּתֲַּענַיתְָׁך לְָּאָדם תִּׂוָדַּ

 יֹאכַּל ֶָׁשָׁם הָָאֶרץ בְֶּקֶרב אֹוצָרֹות לָכֶם תַּאַּצְּרּו ֹלא יְַָּלֶם לְָך׃ בַּגַּלּוי גְּמּולְָּך בֵַּסתֶׁר הָֹרֶאה וְָאבַיָך בַָּסתֶׁר לְָּאבַיָך

ָ  וְָרָקב ָעָ ַּנ ַּנָבַים וְָרָקב ָעָ יֹאכַּל ֹלא ָָׁם בַּשָָׁמיִּם אֹוצָרֹות לָכֶם ַאצְּרּו ֶאפֶס וְיִּגְּנֹבּו׃ יַחְּקְׁרּו בַיםוְג  וְֹלא יַחְּקְׁרּו ֹלא וְג

ְָּך ַאם לָכֵן הָָעיִּן הּוא הַּגּוף נֵר לַבֶָך׃ גַּם יִּהְּיֶה ָָׁם אֹוצֶָרָך בַמְּקֹום כַי יִּגְּנֹבּו׃ ֵרי בְּכָל קְַׁמיָמה ֵעינ  אֹור׃ יִּהְּיֶה בַטְּנֶָך חַּדְּ
ְָּך וְַאם ֵרי בְּכָל חְֶָֹׁך ָרָעה ֵעינ  כַי ְָׁנָיִּם ֲאדֹנַים לֲַּעבֹד ַאיָ ֹלא יּוכַּל חְָָׁכֶָך׃ גָדֹול מַּה חְֶָֹׁך בְָּך הָאֹור וְַאם בַטְּנֶָך חַּדְּ

בַּק אֹו יֱֶאהַּב וְֶאת הָאַּחֵר ֶאת הֶָאחָד ַאם יְִֹּׁנָא  וְֶאת הֱָאֹלהַים ֶאת לֲַּעבֹד תּוכְּלּו ֹלא בְֵּעינָיו נַמְָּאס נַיוְהַּשֵׂ בֶָאחָד יִּדְּ

ְּנַי לָכֵן הַָּםמֹון׃ ֲאגּו ֹלא לָכֶם אֵֹמר הַנ ְׁכֶם תִׂדְּ ַּפְָּ  הַּנֶפֶָ הֲֹלא בְַָֹּּרכֶם לְּכַּסֹות כְּסּות ּומַּה קְִָׁׂקּו מַּה קֹּׁאכְּלּו מַּה לְּנ

ְָּרעּו ֹלא הַּשָָׁמיִּם עֹוף ֶאל הַּבַיטּו ַמכְּסּותֹו׃ ַאיָ ּובְַֹּּר ֵמאֹכֶל יְָקָרה  וֲַאבַיכֶם לַמְּגּורֹות יַאַּסְּפּו וְֹלא יִּקְּצְּרּו ֹלא יִּז

יִּם ֲַּעלֵיתֶׁם הֲֹלא וְאַּקֶׁם אֹתָׁם מְּכַּלְּכֵל בַּשָׁמַּ  קֹוָמתֹו עַּל לְּהֹוַסיף יּוכַּל ַמכֶם הֶחֵָרד הּוא ּוַמי ֲעלֵיהֶם׃ הַָּרבֵה יֶתֶׁר נ

ֲאגּו הוְלָםָ  ֶאחָד׃ גֶֹמד ְּנּו לַכְּסּות תִׂדְּ  אֵֹמר וֲַאנַי יִּטְּוּון׃ וְֹלא יִּיגְּעּון וְֹלא יָצַיצּו יֲַעלּו ֵאיכָה הַּעֶָׁדה ֶאל ָֹוַָּנֵי הַתְׁבֹונ

 הַּיֹום יָצַיץ רֲאֶָׁ הַּעֶָׁדה ֵעֶֹׁב ֶאת ֱאֹלהַים יֲַעטֶה כָכָה וְַאם ֵמהֶן׃ כְּאַּחַּת לָבּוָ ֹלא הָיָה בְּכָל הֲָדרֹו גַּם ְָֹׁלמֹה לָכֶם

 כַי נַלְּבָָ׃ מַּה אֹו נְַָׁקֶׁה ּומַּה נֹאכַּל מַּה לֵאמֹר קֶׁחֶָרדּו אַּל לָכֵן ֱאֻמנָה׃ קְּטַּנֵי ֶאתְׁכֶם כַי אַּף בְּתַּנּור יֻקַּן ּולְָּמחֳָרתֹו

יִּם וֲַאבַיכֶם הַּגֹויִּם מְּבַּקְִָּׂים ֵאלֶה כָל  ֱאֹלהַים מַּלְּכּות ַראָֹּׁנָה בַּץְָּּו אְַּך הֵָםה׃ מַּחְּסֵֹריכֶם ֵאלֶה כַי יֵֹדעַּ  בַּשָׁמַּ

ָקתֹו ֲאגּו לָכֵן נֹוָספֹות׃ מַּקָׁנֹות לָכֶם יִּנָתְׁנּו הָהֵם וְכָל הַּחֲפָצַים וְצַדְּ אַּג ָמחָר יֹום ָמחָר לְּיֹום אַּל קִׂדְּ י לְּעַּצְּמֹו יִּדְּ  דַּ

 בְּצָָרתֹו׃ לַּיֹום

 

 

  פרק ז'

 אַּקֶׁם׃ גַּם לָכֶם יִּםַּד קָׁמֹדּו ֲאֶָׁר ּובַַּםָדה אַּקֶׁם גַּם קִׂשָׁפְּטּו קְִָׁׂףֹטּו ֲאֶָׁר בַַּםְָׁףָט כַי ׃תִׂשָׁפֵטּו וְֹלא תְִָׁׂףְּטּו ֹלא

 הֶֶרף לְָּאחַיָך קֹּׁאמַּר ֵאיְך אֹו בְֵּעינֶָך׃ ֲאֶָׁר ֶאל הַּץֹוָרה לֵב תֶָָׁׁת וְֹלא ָאחַיָך בְֵּעין ֲאֶָׁר ֶאל ְָׁבָבַים תַּבַיט וְלָָםה

 לְּהַָסיר תִָׂרֶאה ָראֹה כֵן וְאַּחֲֵרי ֵמֵעינֶָך הַּץֹוָרה ֶאת ַראָֹּׁנָה חָנֵף הֵָסר בְֵּעינֶָך׃ קֹוָרה וְהַנֵה ֵמֵעינֶָך ְָׁבָבַים וְָאַסיָרה

 ֶאתְׁכֶם׃ וְטָָרפּו וְָָׁבּו גְּלֵיהֶםבְַּר יִָּרמְּסּום ףֶן לַּחֲזַיַרים ףְּנַינֵיכֶם וְֶאת לַּכְּלָבַים הַּץֶֹדָ תִׂקְׁנּו ֹלא ָאחַיָך׃ ֵמֵעין ְָׁבָבַים

 ַמי כַי לֹו׃ יִּףָתַּח וְהַּדֹפֵק יִּמְּצָא וְהַּדֵֹרָ יִּץַּח הַּשֵֹּׁאל כָל כַי לָכֶם׃ וְיִּףָתַּח ַדפְּקּו וְתִׂמְּצָאּו ַדָרָּו לָכֶם וְיִּנָתֵׂן ֲַָּאלּו

עּון אַּקֶׁם ָרַעים כַי וְאַּף נָחָָ׃ לֹו וַיִּקֵׂן ָדג בֵַץָ ַאם אֹו ָאבֶן׃ לֹו וַיִּקֵׂן לָחֶם ַמֶםנּו ָָׁאַּל בְּנֹו ֲאֶָׁר ַמכֶם ַאיָ  לָתֵׂת קֵׂדְּ

יִּם ֲאבַיכֶם כַי אַּף לַבְּנֵיכֶם טֹבֹות מַּקָׁנֹות  ֲעֹּו ֲאנִָָׂים לָכֶם ֶָׁיֲַעֹּון קַּחְּףְּצּו ֲאֶָׁר כֹל לָכֵן לְּדָֹרָָׁיו׃ טֹוב יִּקֶׁן ֶָׁבַּשָׁמַּ

ְּבַיַאים׃ הַּקֹוָרה זֹאת כַי אַּקֶׁם גַּם כֵן מֹוכְּ  לָהֶם  ֶאל הַּםֹולַיכָה ָרחָבָה וְהֶַּדֶרְך הַּשַּעַּר ָרחָב כַי הַּפָר בַּשַּעַּר בֹאּו וְהַּנ

 הֵם׃ ַמסְּףָר מְּתֵׂי מֹצְֶּאיהָ ּו הַּחַּיִּים ֶאל הַּםֹולַיכָה פָָרה מַּה וְהֶַּדֶרְך הַּשַּעַּר פַּר ּומַּה ָָָׁםה׃ הַּבַָאים הֵם וְַרבַים הֲָאבָדֹון
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ְּבַיֵאי לָכֶם הַשָׁמְּרּו ְֵּאבֵי וְהֵם כְּבִָֹׂים בְּעֹור לַפְּנֵיכֶם הַּבַָאים ֶָָׁקר ַמנ  ֲענָבַים הֲיִּבְּצְּרּו אֹתָׁם קַּכַירּו בְּפַָריָם טֶָרף׃ ז

 לֲַּעֹֹות יּוכַּל ֹלא טֹוב ֵעץ ָמְָׁחָת׃ ףְַּרי נְַָׁחָת וְֵעץ טֹוב פְַּרי יֲַעֶֹׁה טֹוב ֵעץ כָל כֵן ַמפְּנַינַם׃ תְֵׁאנַים אֹו ֵמעַּקְַּרבַים

ע טֹוב פְַּרי עֶֹֹׁה בַלְּקִׂי ֵעץ וְכָל טֹוב׃ ףְַּרי לֲַּעֹֹות יּוכַּל ֹלא נְַָׁחָת וְֵעץ ָמְָׁחָת ףְַּרי  כֵן עַּל ֵאָ׃ לְּמֲַּאכֹלֶת וְיֻקַּן יִּגָדַּ

 בַּשָָׁמיִּם׃ ֲאֶָׁר ָאבַי ָרצֹון הָעֶֹֹׁה ַאם כַי הַּשָָׁמיִּם לְּמַּלְּכּות יָבֹא ָאדֹון ָאדֹון לַי הַּץֵֹרא כָל ֹלא אֹתָׁם׃ קַּכַירּו בְּפַָריָם

 נַפְּלָאֹות ָעִֹׂינּו ּובְִָּׂמְָּך ֵַָׂדים גֵַרְָׁנּו בְִָּׂמְָּך נַבֵאנּו בְִָּׂמְָּך הֲֹלא ֲאדֹנַי ֲאדֹנַי ַרבַים ֵאלַּי יֹאמְּרּו הַּהּוא בַּיֹום וְהָיָה

קִׂי לָהֶם ֹלא אַּגַיד כֹה ָאז ֹות׃ַרב עְּ בַָרי כָל הַּשֵֹּׁמעַּ  לָכֵן ָאוֵּן׃ ףֲֹעלֵי ַמֶםנַי סּורּו ֵמעֹוַדי ֶאתְׁכֶם יָדַּ  אֹתָׁם וְעֶֹֹׁה ֵאלֶה לַדְּ

ַּחֲלֵי אַָּרצָה נַקְַּך הַּגֶֶָׁם עַּל הַָּסלַּע׃ בֵיתֹו בָנָה ֲאֶָׁר לַּחֲכַּם לֵב ֶאֶעָרכֶנּו יִּם נ  וַיִּפְּגְּעּו בָָאה גְּדֹולָה וְרּוחַּ יְִָּׁטֹפּו מַּ

בַָרי הַּשֵֹּׁמעַּ  וְכָל בַָּסלַּע׃ יֻסַּד כַי נָפַּל וְֹלא הַּהּוא בַּבַּיִּת  בֵיתֹו בָנָה ֲאֶָׁר לֵב לַּחֲסַּר נַמְַָּּל אֹתָׁם יֲַעֶֹׁה וְֹלא ֵאלֶה לַדְּ

ַּחֲלֵי אַָּרצָה נַקְַּך הַּגֶֶָׁם הַּחֹול׃ עַּל יִּם נ  גְּדֹולָה׃ לְּמַּףֵלָה וַיְהַי וַיִּףֹל הַּהּוא בַּבַּיִּת וַיִּפְּגְּעּו בָָאה גְּדֹולָה חַּוְרּו יְִָּׁטֹפּו מַּ

בַָרים ֶאת יֵָּּועַּ  כְּכַּלֹות וַיְהַי  וְֹלא ִָׂלְּטֹון ַאיָ כְּהֹוֹרת אֹתָׁם מֹוֶרה הָיָה כַי קֹוָרתֹו׃ עַּל הָָעם הֲמֹון וַיִּתְׁמְּהּו הֵָאלֶה הַּדְּ

 כַּסֹופְַּרים׃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 33 of 33                                                                                                                  הדרשה על ההר  

 

    www.approachinginfinity.org                                                                                       אלן ג'. רודנר       
 

 

 

 

 

 

The ‘NAME’ of God יהוה (Ye-ho-v-ā not to be Voiced out-loud)  

and the original Hebrew Name of Jesus יהושע (Ye-ho-shu-ah)  

are Vibrational Sounds – KEYS to ‘His’ and ‘your’ Higher Reality. 

 

 

 להגותו בקול(וָה שאין -הֹ-של אלוהים יהוה )יְ  'השם'

 עַּ(-שּו-הֹ-ושמו העברי המקורי של ישו )יְ 

 .'שלך'ו 'אלוהים של'למציאות הגבוהה  מפתחות - צלילי תדר הם

 

 


