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 ספר בראשית פרק ב' פסוק כה'

ְתֹבָששּו." ְשּתֹו ְולֹא יִּ ים ָהָאָדם ְואִּ ְהיּו ְשֵניֶהם ֲערּומִּ ֹכל ַחַית  ַויִּ ְוַהָנָחש ָהָיה ָערּום מִּ

ֹכל  י ָאַמר אלקים לֹא תֹאְכלּו מִּ ָשה ַאף כִּ ַהָשֶדה ֲאֶשר ָעָשה ה' אלקים ַויֹאֶמר ֶאל ָהאִּ

י ֵעץ ַהָגן נֹאֵכל.ֵעץ ַהָגן. ְפרִּ ָשה ֶאל ַהָנָחש מִּ י ָהֵעץ ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהָגן ַוּתֹאֶמר ָהאִּ ְפרִּ ּומִּ

ְגעּו בֹו ֶפן ְּתֻמתּון. ֶמנּו ְולֹא תִּ ָשה לֹא ָאַמר אלקים לֹא תֹאְכלּו מִּ ַויֹאֶמר ַהָנָחש ֶאל ָהאִּ

י בְ מֹות ְּתֻמתּון. י ֹיֵדַע אלקים כִּ ְפְקחכִּ ֶמנּו ְונִּ יֶתם ֵכאֹליֹום ֲאָכְלֶכם מִּ ְהיִּ ים קּו ֵעיֵניֶכם וִּ

ם ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע. י ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַניִּ י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוכִּ ָשה כִּ ַוֵּתֶרא ָהאִּ

מָ  יָשּה עִּ ֵּתן ַגם ְלאִּ ְריֹו ַוּתֹאַכל ַוּתִּ פִּ ַקח מִּ יל ַוּתִּ  "ּה ַויֹאַכל.ְלַהְשכִּ

 

 שמונה קבצים , א קכט'

יש יצר הרע נסתר מאד במעמקי הנפש, קנאה מרקבת עצמות, המביאה רפיון 
ומחשכים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה, רבים לא יכירוה, מפני 

שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה, אבל היא ישנה, נרדמה 
תה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצור

האמיתית, כדרכן של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כ"א במלבוש 
-אלנכרי, ונושאות עליהן תמיד שם זר. הקנאה המוזרה הזאת, היא הקנאה ב

ם על אשרו האין סופי, על שלמותו המוחלטת. הי-אלם, האדם מקנא הוא בהי
הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשכת המחשבה, טמטום השכל ורוגז 

הרוח. וכשכל האמצעיים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה 
מוחלטת, כדי להסיר מהנפש הכואבת, אכולת הרקב, את העוקץ של הקנאה, 

ם, הי-אלהדוקר נורא. אין מרפא למחלה זו כי אם הארה עליונה של דעת 
ת, בבירור ובעומק הגון. הנתיבות המיוחדות ביחוד להסרת הנגע של קנאה זא
שבהסרתו נפטר גם כן מכל התולדות הרעות של הלבושים השונים שהיא 
מתלבשת בהם, עד מחלת הכפירה המשועממת המתפשטת בדורנו בתור 
מחלת הזמן, הנתיבות הללו שתים הנן. האחת היא נתיבה מדעית טהורה, 

ם הי-אלוהשניה מדעית מוסרית. הנתיבה המדעית מבררת, שההבדל שבין ה
א רק בדעה והשגה וארחות החיים. כל מה שהדעה מתעלה, והעולם תלוי הו

, וברוממותו העליונה של האדם והכרתו הי-אלמתקרב האדם והעולם לגודל ה
ם, והעצמיות הפרטית של כל פרט הי-אלהגמורה, מוצא הוא שהכל הוא כלול ב
ות, הזורחת בגוונים שונים לפנינו. ולפי המפרטי ההויה איננו כי אם התגלות אל

הלא הוא אושר של הכל, והאושר הוא הולך ומתגדל, כל  הי-אלהאושר הזה כל 
ת היא הולכת ומתבררת. וזהו סוד העונג הנעלה של הי-אלמה שהידיעה ה

ת, שהוא הולך וחש את אשרו העליון, את שלמותו הנצחית, הי-אלההשגה ה

 .המלאה חדוה ועז, ואין כאן מקום לשום קנאה

 


