
 חטא בני עלי – ניתוק הקדושה מהחיים והפרחתם

 שמואל א פרק ב, יב-יז

ַהּכֵֹהן ַנַער ּוָבא ֶזַבח זֵֹבַח ִאיׁש ָּכל ָהָעם ֶאת ַהּכֲֹהִנים ּוִמְׁשַּפט ה': ֶאת ָיְדעּו לֹא ְבִלָּיַעל ְּבֵני ֵעִלי                    ּוְבֵני

ֲאֶׁשר ּכֹל ַבָּפרּור אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבּדּוד אֹו ַבִּכּיֹור ְוִהָּכה ְּבָידֹו: ַהִּׁשַּנִים ְׁשלֹׁש ְוַהַּמְזֵלג ַהָּבָׂשר                 ְּכַבֵּׁשל

ַהֵחֶלב ֶאת ַיְקִטרּון ְּבֶטֶרם ַּגם ְּבִׁשלֹה: ָׁשם ַהָּבִאים ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ַיֲעׂשּו ָּכָכה ּבֹו ַהּכֵֹהן ִיַּקח ַהַּמְזֵלג                  ַיֲעֶלה

ָחי: ִאם ִּכי ְמֻבָּׁשל ָּבָׂשר ִמְּמָך ִיַּקח ְולֹא ַלּכֵֹהן ִלְצלֹות ָבָׂשר ְּתָנה ַהּזֵֹבַח ָלִאיׁש ְוָאַמר ַהּכֵֹהן ַנַער                   ּוָבא

ִתֵּתן ַעָּתה ִּכי לֹא לו ְוָאַמר ַנְפֶׁשָך ְּתַאֶּוה ַּכֲאֶׁשר ְלָך ְוַקח ַהֵחֶלב ַּכּיֹום ַיְקִטירּון ַקֵּטר ָהִאיׁש ֵאָליו                   ַוּיֹאֶמר

ִמְנַחת ֵאת ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ה' ְּפֵני ֶאת ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַהְּנָעִרים ַחַּטאת ַוְּתִהי ְבָחְזָקה: ָלַקְחִּתי לֹא                  ְוִאם

 ה':

 

 שמואל א פרק ב, כב-כו

ַהּצְֹבאֹות ַהָּנִׁשים ֶאת ִיְׁשְּכבּון ֲאֶׁשר ְוֵאת ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ָּבָניו ַיֲעׂשּון ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְוָׁשַמע ְמאֹד ָזֵקן                  ְוֵעִלי

ָרִעים ִּדְבֵריֶכם ֶאת ׁשֵֹמַע ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַּכְּדָבִרים ַתֲעׂשּון ָלָּמה ָלֶהם ַוּיֹאֶמר מֹוֵעד: אֶֹהל                ֶּפַתח

ִאיׁש ֶיֱחָטא ִאם ה': ַעם ַמֲעִבִרים ׁשֵֹמַע ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ַהְּׁשֻמָעה טֹוָבה לֹוא ִּכי ָּבָני ַאל ֵאֶּלה: ָהָעם ָּכל                    ֵמֵאת

ה' ָחֵפץ ִּכי ֲאִביֶהם ְלקֹול ִיְׁשְמעּו ְולֹא לֹו ִיְתַּפֶּלל ִמי ִאיׁש ֶיֱחָטא ַלה' ְוִאם ֱאלִֹהים ּוִפְללֹו                  ְלִאיׁש

 ַלֲהִמיָתם: ְוַהַּנַער ְׁשמּוֵאל הֵֹלְך ְוָגֵדל ָוטֹוב ַּגם ִעם ה' ְוַגם ִעם ֲאָנִׁשים:

 

 עין איה שבת פרק חמישי אות נג

ופנחס חפני עלי בני שני ושם שנאמר טועה אלא אינו חטאו עלי בני האומר כל אר"י שב"נ                   א"ר

ל"ח חפני אף ל"ח פנחס מה לפנחס חפני מקיש חטא לא פנחס רב דאמר כדרב ס"ל לד'                   כהנים

בעליהן אצל הלכו שלא קיניהן את ששהו מתוך הנשים את ישכבון אשד מקיים אני מה                 אלא

שעל שילה, במשכן הקדוש ורוח הקדושה מנפילת הסיפור שכבום. כאילו הכתוב עליהם              מעלה

קבוע בערך ההשחתה פעלה אופן באיזה כללי בדרך הענין איכות את לנו שיסמן צריך נחרב,                 כן

פרעות מצד לא כרחנו שעל בישראל, ד' משכן להבנה ראוי שעליו היסוד תכלית את                לעקר

הדבר, סיבת להיות יוכל מזקת שיטה בתור להכנס ראויות ואינן ועוברות חולפות שהנן               מקריות

ימשך הוא שאם שיטתי, באופן בתכונתו הקלקול את ולמצא הענין עומק אל לחדור עלינו                כ"א

עיני את מראות תחשך ידה על המושפעת והקדושה העבודה, תכלית כל את לרועץ               יהפך

החיים וקדושת ד' עבודת שיסוד לדעת ראוי ע"כ שילה. משכן לטוש הכרח היה שע"כ                הדורות,

בכל ועמקם רחבם בכל החיים שיתרוממו אופן בשום שא"א מפני צמודים, יחד הולכים               המה

אמיץ בקשר נקשרנו ע"כ ב"ה. העולמים צור החיים במקור השתאבם ע"י לא אם וגבהם                הקיפם

מי וצרותיו, מחשכיו את ג"כ עמו נושא והוא כשעובר החיים שטף העליונה. האלהית               בקדושה

הלידה כולם. החיים על הנקרא אלהים ד' שם רק ותפארת? להדר לתחיה ישיבו מי                יאירו?

ג"כ עמו הביא אמנם יולד, ילד ע"י במשפחה הגיעו חדשים ששונים חדשים, חיים קול                האנושית,

והחיים ישכח הכל מסויים זמן משך עבור אחרי רק אשר מסובכים, ויסורים לידה חבלי וקצף                 חלי

חטאת אשר והעצב, מהיסורים הקודר רושם את ימחה מי אבל וצהלה. בשמחות להאיר               ישובו



חטאת להתם והעולה, החטאת ד'. אל הקירוב הארץ? על אדם היות בראשית לזה גרמה                אמנו

העולמים חי צור רוממות אהבת אל נשאה בנפש ולהנשא לבו בשובבות עמו הכרוכה               האדם

של תיו את עליו לשאת ביחוד, לידה קרבן הזאת העבודה צריכה הנה היצורים. כל אהבת                 מקור

לבא הטהור האנושי המוסר יוכל לא וממילא והשלמתם. החיים עם הקדושה העבודה              התאחדות

אשר כראוי, שלא העז, רוח נחמדה. הרמונית באחדות יתאחד והכל בטרוניא העבודה מושג               עם

מצרכיו העם מעניני הלב הקשחת והחמלה, היושר המוסר רגש השפלת שילה במשכן              התראה

בתור להתנשא הבאים כהנים של בחזקתם המתגלה והזרע, היד חוזק של הסדר ע"י               ורגשותיו

מעל טהור לב בכל המפעם הטהור המוסר את הרחיק המשטר את הרס יד, חזקי משרה                 נושאי

השקפת הכל. גורם וזה הקשר, נתק והתקדשותם החיים מעל גם וממילא הקודש, עבודת               מושג

את ישהה איך ע"כ לקדשם, החיים את מכשרת היא הקן הבאת כי להתרומם הצריכה                הכהן

חפץ שהם והשוקטים הטובים החיים וסדרי הבית שלום הראשית המטרה את ימעט איך               הקן?

אין שדבר בפ"ע לענין הקודש עבודת ציור נעשה הנה ההשקפה, קלקול מתוך אבל בעולמו?.                ד'

העבודה, קדושת מעל הטהור המוסר ג"כ נקרע מיד והתמלאותם, החיים קדושת עם              לו

היכול לענין נעשתה והקדושה הטוהר יסוד את בתוכה לסמן שצריכה הכהונה של              והקדושה

כזאת צורה החיצונית. בצורתה העבודה חובת את שימלא רק והכיעור, הרע את בתוכו               לכלול

לידי עד ישראל ירד לא כי כן. עשות תוכל לא כפשוטה מרי שחטאת מה יסודי חורבן                  גורמת

להחזיק כפשוטו מכוער ענין יוכל ולא המגולה. והרשע הרע את חוש לבלתי לעולם זו                השפלה

כ"א כלל, פרטי חטא כאן היה לא אבל לאיתנם. חוזרים הדברים היו דהוא כל הערה וע"י                  מעמד

תביט הברורה שהעין בכללה הקודש עבודת כל של הבסיסי יסוד את המשבש משטר,               קלקול

 עליו כעל כל ירידה בזויה. מעלה עה"כ כאילו שכבום.

 

 עין איה פרק ו אות ע

ובמראה לבך בדרכי והלך בחורתיך בימי לבך ויטיבך בילדותך בחור שמח מ"ד הונא, רב                אמר

יצר דברי ואילך מכאן יצה"ר, דברי כאן עד במשפט, האלהים יביאך אלה כל על כי ודע                  עיניך,

לב חמדת כל לקראת הצוהל הרוח סערת עם המתאמת הנפש חדות הגופניים, החיים עז                טוב.

הנטיות שלם. ואופיו טיבו שיהיה כדי באדם, להמצא מוכרחות הנן החומר, וחיי הרוח               בחיי

איסור בין לעול, יושר בין לרע, טוב בין בקרבן מבחינות אינן ובמילואן בעינן כשהן                הטבעיות,

את המסמן ודעת מחשבון הבא והתורה, השכל של מוסרי למאסר הן צריכות כן על                להיתר,

בכל הטבעיים החיים נטיות שיהיו האדם, שבנפש הנעלה מצב זה אין כן על גבולן. על                 הנטיות

צריך האדם אלא ופגומה, לקויה הוייתו תהיה אז כי ממנו, ניטלות רוחם וסערת חסנם                מילוי

שיש החסרון ואותו נטיותיהן, בכל טבעיות הרגשות מלא החסון, טבעו ע"פ מבונה              להיות

חכמה, של הדרכה ע"פ שישלים צריך זה בתוכן, קבוע המוסרי המשקל שאין הללו,               בההרגשות

יצר ודברי הלב, בקרב להמצא צריכות היצה"ר של טענותיו השכל. ומוסר קדושה השפעת               ע"פ

המלאה הנפש ובתוך עמהם, מתלוה תמיד להיות צריך חשבון, המלא השופט כח יסוד               הטוב,

הדרך את להם מאירים יצה"ט ודברי הטבעי, יסודם מצד יצה"ר דברי מוארים להיות               צריכים



גם כי לטובה, תהיה ופעולתו ופועל, חי האדם יהיה יחד בהאגדם דוקא אשר ידרכו, בה                 אשר

 אויבו ישלים אתו - זה יצה"ר.

 

 עין איה פרק ט אות כא

החיים הבעת היא העליונה הקדושה דאורחא. חולשא משום מידי ולא להו אמר לא בשבא                ובחד

הרחבה האצילית ההתפשטות את מפריעה היא העצבות, כמו העיפות מילואם. בכל             השלמים,

הבלתי והטוב היושר בטהרת העמוקות, וההרגשות בקדושתן, הרמות שהמחשבות           והטהורה,

תמיד יוכל והיגע העיף העיפה. הנפש על המלא, בשלטונן להתרחב יכולות אינן שבהן,               גבולי

שהרשמים, טוב ויותר אלהים. ירא לא אשר הרוחני, העמלק של למתלעותיו לברות              להיות

אני, גבור לומר יוכל והחלש לעיף הכח ישוב אשר עד מעט יתאחרו עליונה בקדושה                הקדושים

את העליונה, והנשמה הרוח גבורת תכונן עליהם אשר והבשר הגויה גבורת גבורתו, את               ויחוש

האלהי שהמבוקש לצייר מזדייפת, להיות הרשימה שתוכל החולשה, ובעת כבודה.            כסא

זאת לעיף, להניח צריכים צביונם, ומיעוט החיים רשלנות החולשה, אותה היא             האידיאלי

האיתן במסלולם ללכת יחלו והנפשיים הגופניים והכחות החיל, שיקבץ עד לעיף, הניחו              המנוחה

ברוכי ניצנים על ד' מאת כטל עשב, עלי כרביבים האלהיים החיים אור עליהם יפול ואז                 והבטוח,

חולשה משום מידי ולא להו אמר לא בעיפותו, המטושטש החול, תחילת קמא, יומא לזאת                אל.

 דאורחא.


