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 השפה הספרותית ב

 חזרה

אורות אני רוצה להרחיב כמה דברים שדברנו בשיעור הראשון. התחלנו עם הפרק ב

נושא נוסף  .הרב מוסיף את הביטוי צעקהוהתורה והתשובה,  הנושא שם הוא 1התשובה,

 שח ויהי'. הוא 'מה שנקרא גם , הספרות ,שהרב מכניס שם הוא

באמצע יש מושג ואת הספרות.  תמעורר יאשהתשובה, את ה תמעוררשצעקה,  לנו יש

 ואצל הרב לא בטוח שז אבל ,הקליפהוא נוגה  ., 'נוגהה של הספרות'גהושנקרא ננוסף 

ספרות תגיע למדרגות הגבוהות שלה, עד שההנקודה היא שאלא  2.קליפה במובן השלילי

 קשור לדעת, עץ הדעת.  . הרב כותב שהואהנוגה שלה שהואיש לה אור קודם, 

  גם הדעת שלנו. ו, גם, אבל זה"קברק הדעת של ה ים זו לאאלוהאצל הרב דעת   

חשבה המתרוממת 'מ היא במאמר 'דעת אלוהים' הרב מתאר את הדעת של האדם,

לבין הדעה  ה"קביש מפגש בין שתי הדעות האלו, בין הדעה של הו מהשטח הנמוך',

 דרך האורות הנגוהים. יכול להיות שהמפגש הזה מתאפשר שלנו. 

יחס, היא הופעת הנשמה שמאירה בתוך רק בשביל לסדר את המושגים: ה'בינה' היא 

של דעת  תוקהמבינה היותר ה' – ור של הדעתהעולמות הפנימיים שלנו, והיא בעצם המק

דבר  – של טוב ורע ובמאירה במקום שיש בו עירב בחינה שהיא גםיש לה אבל  3.'אלוהים

שהנשמה יושבת בעולמות הנבדלים ומתמודדת עם הסיבוכים שלנו,  מעלתה,זה הוא ל

, ספרותה הנוגה של היאשתי בחינות, אחת לכן יש לה של טוב ורע.  מקוםאנחנו חיים בו

 . שתבוא בסוף הספרותהשניה היא הדעת שמתבררת, ו ושז

 .מאוד מהותי אצל הרב כל התהליך הזה הוא הצעקה. הצעקה היא נושאמה שמעורר את 

 ואיםרכאן הרב נתפס כמישהו שמאיר אורות,  רך כללבדמכיוון ש, את זה חשוב להגיד

 .מעורר את התשובה של הצעקה הוא קא הכאבואב, ודוכ היאצעקה  .כאבגם שלרב יש 

 

 
                                                      

1
 אורות התשובה, פרק י, יא. 
2
יש שם הסברות מאוד גבוהות , ושם הרב מדבר על אורות נגוהים עין איה שבת, פרק תשיעי, צז.עיין ב 
 עליונים.האורות ם בידברמתבררים  ך האורות הנגוהיםדרהוא אומר ש הזה. מושגל
3
 אורות, אורות התחיה, א. 
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 שבירת הכלים

 שנותו את טעמו בדוד ראינו את המזמור 'ל להסביר את המושג צעקה בשביל

 שאף אחת ור לכך שקשרת הכלים', י'שב על המושגשם '. רמזנו לפני אבימלך

 מהעצמות שלו לא נשברה. 

 ניושבקה והׁשב היום נעסוקיש הבדל גדול בין ר' נחמן לבין הרב.  בסוגית שבירת הכלים

 האלו. בין שני גדולי ישראל שיש

 אצל רבי נחמן יש שתי שאלות מרכזיות. שאלה אחת היא השבירה, הכלים השבורים.

נושא של הכלים השבורים שהמשמע נחמן  'ר אצל 4והשאלה השניה היא החלל הפנוי.

 שהכלים  . הסיבה לבעיה הזו היאבעיה כל כך גדולה, זה קשור גם לאפיקורסות איננו

נובל  הכל ממילאהכלי נשבר, וושבים טוב ילא מתי האורות , לכןלא מתאימים לאורות

אבל לבעיה של החלל . , אפשר לתת תשובותה תיקוןיש ל, כיון שהו לא בעיה חמורשם. ז

 .ות, לכן זו הבעיה האמיתיתהפנוי אין תשוב

 רים"לאדמודווקא לר' נחמן ולא למה הרב נתן התחבר פעם טוב חשין, הסביר  הרב יום

 ששםרים הרגילים עסוקים בלחבר את העולמות הנבדלים, "הסביר שהאדמוהוא  אחרים.

אחרי שאנשים אבל היהודי הפשוט, השבור, שחי בגלות, לחבר אותם לאצילות. נמצא 

 יש בעיה ואחרי שהם תקנו את השברים הרגילים וקיבלו תשובות,  צדיקיםהתחברו ל

 . עליה אין תשובות.של החלל הפנוי שאלההיא ה הרבה יותר גדולה,

הנושא אצל הרב דווקא הנושא של שבירת הכלים הוא הרב מדבר על משהו אחר לגמרי, 

 יא נובעת שבירת הכלים איננה בעיה של ההתאמה בין האור לכלי, אלא ה .העיקרי

 הרב אומר שעולם התוהו ושבירותיו באים דווקא מהתיקון: מכך שאין כלים.

עולם התוהו, ושבירותיו, ותיקוניו, מורים לנו, שעוצם הרצון לתיקון, 

 לשכלול, להויה, שהם הטוב הגמור, פועל הוא בכח מלא מאד מאד.

אין ההויה יכולה לקבל את כל עוצם הטוב של המהות העליון, אמיץ 

ח אין סוף. ההויה החלקית מתמסמסת מרוב הטוב, מעוצם החיים, כ

משתברת היא מרוב שאיפתה. אבל לא מפני זה יחדל הטוב הנשא 

לעשות את דרכו, הוא חוזר ובונה אחר השבירה, והבנין המתוקן עולה 

 )אורות הקודש ב, עמ' תקכו(. יפה יפה, באין ערוך ליקרתו.
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 ליקוטי מוהר"ן, סד. 
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  זה נושא לכן יש שבירה. .יכול לקבל את זהואף אחד לא  ,נותן את עצמו "ההקב

 החלל הפנוי. מ הרבה יותר חשוב

 החלל הפנוי א בין אור אין סוף לבין העולמות המדודים, והשל ר' נחמן הפנוי  להחל

 תנקראהתפיסה הזו  ו לבין התודעות שלנו.נשמפרידה ביניש מחיצה הוא מוחלט, כיוון ש

 הואדווקא בגלל שהוא לא נעלם אבל  לם,לא נע ה"קבה – טו'ו'צמצום האור שלא כפש

בתודעות שלנו בתוך התודעות שלנו. הוא לא מופיע יש מחיצה ו , לכןמוחלט קיים באופן

גאון אדם כמו  המשל לזה הוא. את התודעה חוסמותהן אותיות, שומילים  מופיעות רק

ים מילים שומע, ארסיאת הגרק אז לא רואים את הגאונות שלו, רואים ו, אשלומד בגירס

 הציווי פונה אל הגוף, כאשר אדם מקיים  .. ככה גם העניין של המצווהשגיםמוו

אין חלק של האדם את המצווה, הוא נעשה חלק מהנוכחות של הקב"ה, אבל לתודעות 

 במקום הזה. 

 א נותן וכשהאבל  .לא קיימתכלל המחיצה הזו  הקב"ה נותן את עצמו, לכן אצל הרב,

את השבירה  הרב מסביר ן יש שבירה.לכ את עצמו שום דבר לא יכול לקבל את זה,

 הכל מתחיל.  מנהמש ,הנפלאכתנועה 

סיפור  יש מבטא את העצמות של השם של הקב"ה, לא איך שהוא מופיע.' וצםע'הביטוי 

אדמו"ר משך להוא  .ר הזקן"כשהיה ילד קטן וישב על הברכיים של האדמוצדק על הצמח   

הוא אמר על הידים ר הזקן אמר לו שזה לא סבא, ו"אז האדמו, 'סבא'זקן וקרא לו ב הזקן

סבא זו המהות שמעבר לכלל  – ם הן לא סבא, והראש הוא לא סבאשזה לא סבא, והרגלי

ה מהסיפור על הצמח נבשואבל הסבא האמיתי. כביכול הוא  עוצם''י הביטוההופעות. 

הוא מופיע  ,' נותן את עצמואין סוף 'אמיץ כוח שהעוצם כן מופיע,אומר הרב כאן צדק, 

  לכן הוא שובר את הכל. אבל שום דבר לא יכול להכיל את זה, וממלא את הכל.

של אברהם  הוא מביא הרבה דוגמאות, כגוןסביר מהי שתיקה, מ רגלילי שחבאופן דומה 

 הכל מתרוקן. שריק, ההייאוש,  היאהשתיקה מגיע למסקנה ש הואו .אבינו בעקידה

. מכיוון מופיע ה"קבוצם של העהאין ייאוש, הכל מלא, בדיוק הפוך,  הרב אומר כאן

הייאוש, של השבירה היא לא המסקנה  ,שובר את הכל הואשהעוצם של הקב"ה מופיע 

 .הרב אומר שזה כדאי, לכן אלא היא באה בשביל התיקון
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 המחשבה העליונה והמחשבה הדלה

 כל דבר: קחמואין סוף אור נראה עוד מקור בהקשר של השבירה, הוא מתאר איך  

סמיכות הנקודות של המחשבה העליונה ברום עזה עם היותר  ל דברוע

, שיש סימוכים להכפירה מהמושג הפראי ביותר הקדום דלה וקטנה

 עמ' נא(.אגרת מד, )אגרות ראיה א, ות. אלוהמכל מושג דת ו

הן לא ממש  .מחשבה עליונה ומחשבה דלה – מדבר על סמיכות של שתי נקודותהרב 

 סמוכות, הן כביכול נפגשות לאחר שהן מסיימות את המעגל ההרמנויטי.נפגשות, אבל הן 

סיבוב ענק, הסיבוב הזה מכיל בתוכו ספקות וחולשות  ברים, עויש נקודה בה מתחילים

 ה.הרבה יותר גבוה הברמזה אבל עכשיו  .לאותה נקודה יםחוזר זוייסורים, וא

 מחשבה דלה,  ואותהאיך שהוא הרב מחבר את המחשבה הדלה עם כפירה ופראות. 

, היא היא הפוכהת. המחשבה הרמה מן הסתם למושג דקודמת היא ופראית,  רהכפי שהיא

ן שזה בא לדבר בר ל'דוד בשנותו את טעמו' במווזה קש כל .ה"קבהיא קרובה לועשירה, 

 הם כלים.שאין ל על שיגעון, אבל לא שיגעון של ריק, אלא שיגעון של אורות

ודאי כן הוא התוכן, שכל מושג מוגדר כבר קלוש הוא ועמום במקצת, 

 )שם(.כבר האור האין סופי בלתי מוכשר להגלות בו ברום טהרו. 

 , יםומגדיר יםמשיג וכל מה שאנכלומר ושג מוגדר', 'כל משהדבר החשוב הוא 

 שראינו  זה מאוד דומה לפרקקלוש. שהוא עמום במקצת,  הנחת היסוד היא שהוא

 לא מסוגלת להכיל את עוצם אין סוף.  ,שהיאבאורות הקודש, כל הגדרה 

 אין סוף מושג ושאינו מושג

 שיש בו המשגה.  באופן רגיל, כאשר מדברים על 'אין סוף', מתכוונים לאין סוף

הגדרה שלו תהיה שהוא לא יכול להכיל בתוכו דברים. האין סוף כזה ניתן לתת לו הגדרה, 

, הוא מדבר על אין סוף אין סוף הרב מדבר עלכאשר , זאת לעומתלכן הוא מאפס כל דבר. 

  5.גבולות וגדריםב , לא ניתן לבטא אותובהמשגה יולדבר על שלא ניתן

אפשר להבין שהוא מאפס  –שניתן להבין אותו כמושג שכלי  אין סוף המושג, הוא דברה

נשאלת הכל, זה מובן. אבל אין סוף שאינו מושג, אינו ניתן להשגה על ידי השכל. 

 השאלה, איך כן משיגים אין סוף שאינו מושג?

                                                      
5
 כו. מוסר הקודש, עמ' 
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שכן יכולות לתפוס, לדוגמא הרגש, הספרות,  , מלבד השכל,תכונות אחרות נויש בתוכ

ות שיכולות לפגוש דברים קיומיים, שלא ניתנים שפאלו  .הפרוזה, השירה, הפיוט

 .להמשגה

 כמו הוא האין סוף הלא מושג ש השיטה של הרב, יש כאלו שרוצים להסביר את

ההסבר . כאןאבל אז הוא בכלל לא נמצא  .מאוד רחוק , הוא משהוסתר, 'הוא'גוף שלישי נ

 אשרדווקא כ כמו שאנחנו מסבירים,הרבה שם רע על השיטה של הרב. אבל מוציא זה ה

 נמצא  ממילא הואא קשור לגדרים ולהדרגה, ולהוא  אז ,אין סוףאת ה יםלא משיג

 העובדה שאנו לא מכניסים אותו להמשגה, . לאדםהדבר הכי קרוב  הואובכל מקום 

 את האדם. תגם לא מאפס היא ניומהצד הש ,לא אומרת שאין לנו קשר אליו

, שהוא סובב עולמים, ה"קברים על המכשאוקת. לכן לכל מושג יש משמעות מאוד מדוי

אין סוף הזה  – , לכן הוא סובבמחוק אותםיעולמים הוא וונים שאם הוא ימלא את מתכ

ממלא  (חייםהנפש    בלשון של) נקראאין סוף לא מושג,  ואילוחק את הכל. ומשמושג ה

 . הוא נמצא בכל מקום ולא מוחק שום דבר ,הוא לא מוגדרכאשר מכיוון ש ים,עולמ

  מוולוז'ין ר' חיים רי.ההבדל הוא לא רק במילים, יש למילים האלו משמעות אחרת לגמ

  .ר"אא התבייש מהגוהרק שינה קצת את המילים מכיוון שבסתר, שדניק "היה חבלא 

ה אמר עליו "הרציעד כדי כך ש .ודקדק מאוד במילים שלהיה דייקן גדול, לכן הוא הוא 

 , יםהחיים קורא לקב"ה ממלא עולמנפש   גדול מכולם. לכן כשהשהוא המקובל 

אליו  לא ניתן לגשתון שוהאין סוף הלא מושג, מכידווקא וצינות. בר הוא מתכוון לזה

גם אותו אחד שניתן לצעוק אליו  .וממלא כל נמצא בכל מקוםש זה בגדרים ובהגדרה, הוא

 והוא הכי קרוב לאדם, הוא האין סוף הלא מושג. 

 ענווה

כל מקום ' –של הקב"ה  ענווהה ימהמסביר  אומר דבר דומה כאשר הוא 6ל"מהרהגם 

 הוא מסביר שההגדרה . 'אתה מוצא ענוותנותו שם ה"קבא גדולתו של השאתה מוצ

כאשר אנחנו הוא פשוט. אבל  ה"קבה היא פשיטות. אין לה גדר,ש של הענווה היא

 כבר  הואואז  ,אותו בהגדרה שלילית נולא גדר, אז בעצם הגדרלפשוט הוא הש אומרים

לשכל קשה  .ר שאין לו גדרדבהוא פשוט ואילו הגדרה מסוימת. שיש לו אין סוף מושג, 

פשוט, הכוונה שהוא נמצא בכל מקום, לא רק  הוא ה"קבה .להבין את זה, אבל זאת האמת

 גם במקומות הנמוכים. אלא במקומות גבוהים, 

                                                      
6
 .נתיב הענווהנתיבות עולם,  
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 . 'לא מורכב' קודם כל ', היאפשוטההגדרה של 'עדיין יש פה בעיה לוגית, כיוון ש

שהפשוט  להגיד ממילא איך ניתןהוא לא נמצא במורכב. אז פשוט הוא לא מורכב, ואם 

שזה יסתדר עם השכל,  אין צורך אבל ,ז זה לא מסתדר עם השכלא ? נכון,נמצא בכל מקום

במקום  נמצא הפשוט, האין סוף שאינו מושג, תפקיד מסויים; ואילולשכל יש בגלל ש

מכיל בתוכו  א קיימת, הואיקשור למציאות שה. המושג קיים, נובעולם הקיומי של –אחר 

 וגם דבר שיש לו גבול. ,גבולגם דבר שאין לו 

יגרת, 'שכל מושג מוגדר, כבר האור האין סופי בלתי מוכשר לכן כאשר הרב אומר בא

שום דבר מוגדר לכן ושהאין סוף מבטל כל דבר,  הוא לא אומר להגלות בו ברום טהרו'.

 רוצה אין סוף,דם אהכל קודם  .אחר תהליךכאן עושה  הוא אלא .לא מוכשר לקבל אותו

כך, כאשר בא המושג המוגדר, הוא כבר משהו תבוני, לתבונה של האדם יש גדרים, אחר 

 אז היא לא יכולה להשיג אין סוף. 

 א לא פוגש הואז ולא פשוט, ין לאדם ענווה, הוא ל, שאם א"המהראותו דבר אומר 

מקום זולת  בגלל שהוא ,אדם שיש לו גדר, הוא גאוותן . כלומרה"קבאת הפשיטות של ה

א פשוט, וכזה, אין לו גדר, ה איננוהאור האין סופי  ואילומדרגה זולת מדרגה,  ואהמקום, 

 לכן הוא נמצא בכל מקום. 

לא בא להגיד שאין לקב"ה  אומר שהקב"ה הוא אין סוף לא מושג, הוא הרבכאשר אז 

ודאי לא אמתהלך כמין נקודת עצבים, בלי הפנים שלו,  ביטויים. כמו שהאדמו"ר הזקן לא

 בא  דםשאם אהנקודה הראשונה היא , יש אמירה. אבל ה"קבגם ל . כךפניםגם יש לו ש

 אם הוא חסיד של המוגדר, לא משנה איזה מוגדר, כבר האור האין סופי עם הגדרות, 

  .ה"קבלא יכול לפגוש את ה לא יכול להאיר בו. הוא

 ייםאלוההשמות ה
 סתם גאווה, לא  הואשימו לב, המושג המוגדר שלא יכול לגלות את האור האין סופי 

השמות  .ה"קבהוא מדבר על השמות של האלא  בר על פלוני אלמוני שמתנשא,לא מדהוא 

כאלו.  מושגיםכל מיני ד ווע, 'אדם קדמון', 'הקו ומידה', ה"קבהפנים של ה הם מה שנקרא

 עליהם הרב אומר שהם לא יכולים לגלות את האור האין סופי: 

יירו השמות האלוהיים, הנם על על כן כל הציורים שמהם נולדו ונצט

כרחך מעובים ומוגבלים במקצת, שעל ידי זה הנם נושאים בתוכם איזו 

הקטנה, שבתגבורת החיים המושלמים הולך האור ושוטף על פני כל 

 מאותיותיו, הישנה מצורתו ישאר לא המוגבל המושג ומאותוהציורים, 

 )שם(. .שלו ונקודה אות מכל העמוק הפנימי ציורו י אםכ, המובלטות
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ציורים ה שובר את עצמו, הוא שובר את' אמיץ כוח' באורות הקודש:שראינו פרק ב כמו

סביר בא להכל זה . ייםאלוההציורים שמהם נולדו השמות ה הםש ,פיםושוט כיםהולש

 יש כפירה. 7למה למחשבה הפראית

 ההסבר הזה מאוד דומה לחלל הפנוי של רבי נחמן, אבל זו תנועה אחרת. ממילא 

 .מר' נחמן דבר עליהם, הם משהו אחרגם הצעקה והמשברים שהרב מ

 כאשר . 'שלו ונקודה אות מכל העמוק הפנימי ציורו י אםכ, הישנה מצורתו ישאר לא'

נמצא  'הוא'כאשר . אבל 'הוא'המבנים נשברים, נשאר רק הגוף השלישי הנסתר,  כל

העוצם  העוצם של העצם.רק מה שנשאר הוא  אתה' של הקב"ה נמחקים.ה'אני' וה'ונוכח, 

זו פשיטות שאין לה כיוון שהקיומיות מוחקת את האור,  ,משהו קיומי, שאין לו אור הוא

 .יאושילא ות היא הפשיטכיוון ש ל ר' נחמן,מהתפיסה ש השיטה הזו שונהאבל הופעה. 

 עכשיוו ,כל כך הרבה ניסינו להביא גאולהאחרי של התהליכים, כסוף מגיעה בהיא לא 

 הוא שותק. אז מה להגיד,  ו, ואין לאת בנו זהו, עכשיו אברהם עומד והולך לשחוט

 הסובייקט
 שרק, הבהמי אפילו אם יכ הפראי רק לא הציור הוא מקביל

, ציורי בנין מכל ערום הוא זה וזולת ,בו נמצא החיים של הסוביקטיביות

 )שם(. .והגבלה חושך מכל חפשי הוא ל כןוע

יש בו סובייקט, הוא היחיד שמצד שני אבל  גוף שלישי נסתר, 'הוא', הוא אין סוף הואה

ניתן לשים לב 'אנוכי'.  מרואזה שהוא לכן  – ד את המילה 'אני'יוא יכול להגהלכן 

 אצל הרב, נהפך למושג סובייקט.  'קיים'המושג ש

 8., היה ספר של פילוסוף אחדגוף שלישי הנסתרהנקודה של שעורר אותי לשים לב ל הדבר

זה, מושג ההשאלו אותו אם הוא יכול להגדיר את פעם אחת  .הוא היה אדם שרצה עוצמות

מביך אותו. הדוגמא שהוא מביא לא אבל זה  –א ענה שהוא לא יודע להגדיר את זה הו

לא. אותו דבר, החיים  מהי מוזיקה? ירלהגד ניתןמוזיקה נמצאת, האם ה :היא מוזיקה

 להגדיר את זה,  יםלא יודע נכון שאנחנואז  .נמצאים, כל כפרי יודע להגיד שהוא חי

 אין מילה פילוסופית להגדיר את זה, אבל זה נמצא. ש

 בלתי אמר שהקב"ה הוא הרב מתאר את אור אין סוף כסובייקט חופשי. קודם כל הוא 

זו נקודה חשובה, לא רק שאין לו גדרים,  9.בלתי בעל תכלית גם בול, אחר כך הואבעל ג

 שהוא מעבר לזה. זה בגללגם אין לו תכלית. 

                                                      
7
 נה.יבנו את המדאלו ש ה אומר שהם"הרציששאינו יודע לשאול,  בןל ההמחשבה הפראית קשור 
8
 .'ג'ורג' שטיינר, 'משנתו של מרטין היידגר 
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 9האומה

 בעזה המתגלה, אמת תורת אור יסוד על בנוי דוקא הוא זה ם כןא

 האגדה חדרי עם, והמסותרת הגלויה המסורת עם דוקא יחד באומה

 ולא בחכמה, 'בא ולא' בב מתחלת שהתורה, והמשל הדרש וחביון

 הראשונה ולא, האלקית הכוללת המחשבה של השניה במערכה, בכתר

, והשלמות האור הוא הוא כאן אבל. וסיפור ספר מכל המתעלה

 רעיון של הגה אפילו לנו שאין שמתוך, האדירה תיווההו   המציאות

 מאושרים והננו, הכָ ׁש  חָ ב   אותנו מבהקת היא, הוייתה מתנאי לאחד

 ותקפו בסיסו על מתיצב שלנו פנימי היותר שהכשרון, בבירור להגיד

  דת שכל, ומאדרת המחיה, התעלומה זוהר מערכת יל ידע דוקא

 , ומשפט חק כל, וחכמה דעה כל, עונג וכל םשלו שכל, מוסר וכל

 המוצצים האורה מניצוצות רק, מדולג וכל מסודר כל, ומשטר טבע כל

 )שם(. .זורחים הנם הנוגה מחשך מתוך

זה הבדל דיק. בצ רקלא ומתגלה באומה  המדרגה הזושנוספת. נקודה חשובה יש כאן 

 האומה הישראלית חיה  . אצל הרבלבין הרבה גדולי תורה ,בין הרבשיש עצום 

  את המדרגה הזו.

 הוא היה .'ישויות' קראו לזההנסתר שנוכח, נתנו שם לגוף בתרגום של אותו פילוסוף, 

ת ואלוהה ', זה ביטוי הרבה יותר יפה.הו  יות' . הרב קורא לזהעובד עבודה זרה אדם אלילי,

ובין האומה. היום מפחדים  הו  יותחיבור בין הזה קשור ל עוצמה וכוח, נותנת המון

 ,הו  יותאדם של קטעים. כאן לא, כאן יש  – הומו   דיפרנציאלהיום מחפשים  ,מדברים כאלו

, בחשכה אותנו מבהקת היא, הוייתה מתנאי לאחד רעיון של הגה אפילו לנו שאין שמתוך'

 דוקא ותקפו בסיסו על מתיצב שלנו פנימי היותר שהכשרון, בבירור להגיד מאושרים והננו

  .'התעלומה זוהר מערכת יל ידע

ר על שלוש שירות, שירת ההויה, שירת החיים ושירת הרב מדב 10האמונה באורות

המציאות. שירת ההויה ושירת החיים, קצת יותר פשוט להבין מהן. אבל מהי שירת 

  .הנושא שלוהיא  תיוההו   המציאות היא ?המציאות

                                                      
9
  זו מדרגה שהיא כבר בתוך הגבולות, כיון שהואת זו ההארה של הסובייקט החופשי. הבלתי בעל תכלי 

 .13לקמן בהערה ין יע א עולם, אבל היא בלי ההדרגה.ורבכבר פונה ל
10
 .קסה, א קובץשמונה קבצים,  .66' עמ, האמונה אורות 
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 מחויב המציאות

. אין סוף הוא מחוייב, ומצד שני הוא חופשיאומר שאור הרב  אין סוף. ראו ו אתנהזכר

 מחוייב: עכשיו נראה פרק שהרב מסביר מהו

המציאות האלוהית אין בריאה כלל, ואין עוד מלבדו, וכל  מצד חיוב

 )מוסר הקודש, עמ' כז(. הנמצא הוא רק מפני שהמשכתה חפץ גורמת שימצא.

. הרמב"ם אומר שאי אפשר להגיד 'מצד חיוב המציאות'מבינים מה הכוונה עכשיו אנחנו 

המושג ל באמת ם מותנה. אבוהמושג קיים הוא קיאצלנו ון שושהוא קיים, מכי ה"קבעל ה

האמירה כיוון ש. אין יחס בין הקיום שלו לבין הקיום שלנו, ה"קבהכלפי רק קיים הוא 

 שלנו היא זמנית. 

היא נמצאות חולפת, זה משהו עמוק בתוך המערכות מצאות שלנו, שהנ 11הרב מסביר

המודעות והלא מודעות שלנו, לכן אנחנו מחברים את הקיום שלנו עם הזמן, עם החולף, 

אנחנו נמצאים עם עת, אנחנו ואילו אל מציאותו,  ואין עתנמצא  ה"קבההווה. העם 

הסיבה שאנחנו מרגישים קיום, היא מכיוון  .חסר משמעות וערך ,חולפים, הכל קטעי

 שאנחנו קיימים בצורה איטית, אבל בסופו של דבר הכל חולף.

אין עוד וכלל, ית, אין בריה אלוהמצד חיוב המציאות ה'הרב אומר ש ,כאן אותו דבר

הסיבה לכך היא  .)?(שהם נמצאים אותם יםרוא ואנואנשים, כאן אבל בכל זאת יש  .'מלבדו

שום לאין טעם  ם כך גםא .'כל הנמצא הוא רק מפני שהמשכת החפץ גורמת שימצא'ש

כבר אבל עוד שניה ו, צריך אות הקב"הכרגע נמצא, זה רק מפני ששכל מה דבר, מכיוון ש

הרי גם ככה האדם חסר משמעות,  .רגש ולעשות דבריםלהתמה אין , אז ואות כולא יצטר

קיים, לא רק אחרי שתמות אתה לא תהיה  חסר קיום. לא רק לפני שנולדת אתה לא היית

 '. כלל בכל דבר שבהויה 'על כן אין שום צד חיוב קיים, אלא גם עכשיו אתה לא קיים.

  12רה אדומה.פשל מצוות ה'  תדועבאת איך שכתר שם טוב מתאר זה מאוד דומה ל

דם אחרי שאאבל בשביל לצאת מהטומאה, ולהתגאות להתפאר  לאדםמותר הוא אומר ש

זה קשור  די ה'.עלמכיוון שאין לאדם קיום בהיא גבהות,  ההתפארותיוצא מהטומאה, 

אדם  ממנה נגזר האופן בוכפי שהסברנו, צמצום האור שלא כפשוטו, תפיסה של מאוד ל

 חווית הקיום שלו.חווה את 

                                                      
11
 עולת ראיה א', עמ' נא, 'נמצא ואין עת אל מציאותו', 
12
 .ג"שצ פסקה, שם טוב כתר 
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 בכל דבר שבהויה, וכל הנמנע הוא  על כן אין שום צד חיוב כלל

 )שם(. בעצם הכל אפשר.רק ביחש, אבל 

 וני, יכול להתהפך, הכל אפשרי. יכלומר, אין נמנעות, כל מה שנראה לנו הגיוני ולא הג

, והוא מעין זריקה, לאפשרות אין בו הדרגה תהסיבוב שמחיוב המציאוו

 הוה ארץ. וכיון שבאמת  הכשלג שתחת כסא הכבוד שזרקו ואמר לי

ן עוד מלבדו, אם כן הכל הוא מחויב, כי כל האפשרי אינו באמת אי

 )שם(. מצוי, והמחויב הוא ההיפך מהציור הניסי.

 אחר שלב נבנה אורהכאשר , מששת ימי המעשהההדרגה מתחילה ? 'הדרגה' פירושמה 

יש בחינה של הופעה שהיא מעבר להדרגה, . המדרג אחר ה, מדרגןגוו אחר ן, גוושלב

 .אפשר לראותהיא כל מה שההדרגה  ואילו 13.'עין לא ראתה אלוהים זולתך' עליה נאמר

 .יש פמליה של מעלהכבר שכ , אלאלבדו ההדרגה היא כבר לא אור אין סוף

 ה, על ידיהדרגהברא על ידי  ה"קבהשמה בין ברא בעצמו, ו ה"קבהשיש הבדל בין מה 

הגוף,  , הואעשה בעצמו ה"קבההאדמו"ר האמצעי אומר שהדבר שאותו סיבה ומסובב. 

הוא אומר  הפוך,בדיוק שם אומר הל .ופילזה י, נותן את זה מאירוהויה אחר כך בא שם 

שהדבר שהקב"ה עשה בעצמו הוא החיה והיחידה שיש בכל דבר. הלשם שואל, איך יכול 

, הרי בהדרגה השמים קודמים לארץהארץ קדמה לשמים,  ,להיות שביום הראשון לבריאה

אומר שביום  ו. לכן הואיחבר אותה אלי לעמוד בפני עצמה עד שהקב"ה לא יכולההארץ 

של , אחר כך פמליה עשה כל, אבל רק את החיה והיחידה של כל דבר ה"קבהראשון ה

 הם עשו את ההרמוניה והאחדות שיש במציאות. . מעלה עשתה את הנשמה, הרוח והנפש

 הכוונה עשה את העולם בהיותו בלתי בעל תכלית, ה"קבפלא פלאים. ה ההסבר הזה הוא

הוא איחד אותם  ,בימים האחרים ,ר כךחארק בבת אחת, נקודות נקודות, ו הכל שהוא עשה

 פמליה של מעלה. . ההרמוניה כבר קשורה לניהווהפך אותם להרמ

 הקיום של האדם הואהדרגה, אז ה נחנו מדברים מצדאם א הרב אומר דבר דומה:כאן גם 

 דם הוא תוצרת. אמשמעו וברגע שינתקו את ההדרגה אין לושל ההדרגה, תור חוליה רק ב

זה לא קיום  יו.ליד את מי שיבוא אחרומוהוא  ,ותוצר של מי שקדם להוא של הדרגה, 

 מצד חיוב המציאות, אין הדרגה 'והוא מעין זריקה, כשלג שתחת כסא הכבוד'. עצמי. אבל

                                                      
13

 ה "לקבעין איה ברכות, פרק חמישי, קכב. הרב קורא למדרגה הזו 'בלתי בעל תכלית'. פירושה ש 
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כמו שהלשם כותב, שהקיום בא מהקב"ה עצמו. הדבר  כל מחויב.מצד חיוב המציאות, ה

  .הוא ממלא את הכל את הכל, לכן יצר בעצמו ה"קבשהמכאן, הוא  יכולים להבין שאנחנו

  הו  יותה

  אדםון שוקודם כל מוחקת את הכל, מכי הו  יותהההארה של  .הו  יותהעניין של נחזור ל

, הוא קשור ון שהוא לא פשוטוהוא לא מסוגל לפגוש אותה מכי .תהולא מסוגל לפגוש א

פוגש הוא אחר של. אבל ותוגש את העומק של המציאפהוא לא  להגדרות ולגבולות, לכן

תורה, ל גםעכשיו יש משמעות זה נותן לכל דבר את המשמעות והערך שלו. , הו  יותאת ה

 .'א-ב', אלא גם למה שמתחיל ב-חיל בלא רק למה שמת

 שברים ונהרסים, נרה על שיגעון, בשירה על השיגעון דברים יאז יוצא שיש לנו ש

  .היא היחידה שלא נשברתהאומה, כנסת ישראל,  שהואחוץ מדבר אחד שלא נשבר, 

 השיגעונותאולי גם את כל ו ,ה"קבהיא היחידה שיכולה לשאת את כל העולמות של ה

 ה.בלתי בעל הדרג העובדה שהואשלו, את 

 לה לשאת את הכל, ומלכות ה' יכ 14מסביר את העניין של מלכות ה' בעולת ראיה.הרב 

 ו גם הסיבהז .משמעות חסריונהפכים ל את כל האורות שנשברים, שהולכים לאיבודגם 

הוא בגלל ששבר, נ, אולי הוא נמעך אבל הוא לא הלא נשברשל דוד שאף אחת מהעצמות 

  .נושא את כל המצאות מכוח האומה

 אפיקורסות

שאנשים שבאים מרחוק  שאומרת התפיס, הוא פעם שעברהב עליו , שדיברנונוסףמעגל 

, הם קיבלו חינוך בספרד האנוסיםלזה היא מבינים דברים יותר טוב. אחת הדוגמאות 

עשו זאת  םחלק .לעם ישראל ולהתקרב יזשהו שלב חלקם רצו לחזור בתשובהבאונוצרי, 

  , שבנהנשיא ויות המופלאות היא דון יוסףאחת הדמ פחות. םוחלק ,רה מופלאהובצ

 מזה הוא שפינוזה.  וד 'התכשיטים' שיצאאחו את טבריה.

שעוברת תהליכי , יהדות שנמצאת בכל מיני מקומות בעולם, רבותיש דוגמאות 

 תסביכים גדולים. ול אפיקורסותהתבוללות, זה מביא ל

הם בעצם היו התלמידים שהאפיקורסים של אומן, על גם יש מי שרוצה להגיד כך 

 ., בגלל שהם היו אפיקורסות של החלל הפנויהגדולים של רבי נחמן. אותם ר' נחמן חיפש
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לאנשים שיש להם שאלות ואין להם תשובות, לכן הם כביכול מתרחקים,  אלו דוגמאות

 ם ספרים, הרבה ספרים. כל אחד יליהדות מחדש, והם כותב יםתקרבמאחר כך הם 

 . רבים יש עודושלום, רוזנצוויג,  םלפי עניינו. מרטין בובר, גרשו

סיפור גדול, אין אמירות  ןאת הדברים של רבי נחמן, שאי תמחזק ורההתופעה הזו לכא

זה מה  – אמיתות קטועות, חלקיות, יש צעקות, בכי, יש אנחות, כאביםרק , יש ותגדול

 שיש. 

קם בבוקר ורואה את עצמו ש דםאאת התחושה הזו, מתאר שקפקא, סיפור של הזכרנו 

מלחמת  אחריהחוויה את  היטב ארתמת. היא תחושה מאוד פוסטמודרנית וץ. זרֶ כׁשֶ 

 בחוויה של מלחמת העולם הראשונה שהוא יותר בעייתייש משהו  –העולם הראשונה 

שהעמים הכי מתורבתים מכיוון בעייתי בכיוון אחר, הוא , מאשר מלחמת העולם השניה

, באנגליה שכבות בני אדםמליוני נהרגו  . בשביל לא כלום,מה על לא כלוםחלמל ויצא

היו מדולדלות אחרי המלחמה, בגלל שפשוט לקחו אותם וזרקו  ,17-51מגיל  שלמות

 אנשים מתו סתם, לא הייתה שום סיבה אמיתית למלחמה הזו.  .לחם, והם מתויאותם לה

זה עורר אנשים, גם באומות העולם וגם בעם ישראל, לשים לב שבעצם התרבות הדבר ה

 זה יופי ושמחה, אבל כל ,ניההרמובה בעייתית, היא שקרית, יש  תרבות האנושית, היא

 הזו. אין אמת בהרמוניה .שקר וכזב

נקודת ההשקה  .החלל הפנוי של רבי נחמן ומלחמת העולם הראשונה נפגשים בנקודה הזו

המחשבה של האדם עשה מסעות ארוכים כדי להגיע לאיזשהו מקום, שבעצם  היא בכך

הוא  ,ר את זה מאוד יפהמסבי הוא לא מגיע. גלילי שחראבל האדם מתעלה ומתרוממת, 

אבל  – מנסים ליצור דבריםכך בתנועה, הכל מתקדם, תוך כדי  נמצא הכלמתאר איך ש

 שמגיעים לאיזשהו מקום.  טוחלא בבעצם כלל 

נכתב בסגנון של סיפור חסידי,  הואבכוונה  .ימיןנבבולטר הבאנו את הסיפור שכתב 

 ספר . הוא מברת אליוהחסידות מדהוא מרגיש שהזה מתקרב ליהדות, ו שון שהאיומכי

, הוא הקבצןהחלום של  שלו. םוחלהעל אנשים שיושבים בבית מרזח וכל אחד מספר מה 

 ושתהיה למה יצא לו מזה?  .שאר רק עם כותונתילה אזאת המלוכה, ו להיות מלך ולאבד

  .בואו נתפקח מהאשליה הזו שנקראת התרבות האנושיתהוא בעצם אומר, כותונת. 

ו בחוץ וחוו את החוויה של התרבות האנושית, פתאום שמים לב היהודים שהידווקא 

 הערכיים אין ומאחורי כל הדיבורים היפים, המוסריים ש, כאן הלשקר הגדל שקור
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 . חוויה, של חזרה בתשובה, של התנערותזו נים. עָ הם בַ הכל מתנפץ ל – שום דבר

וף את הגאולה. בס , הוא יוכל לראותיעבור את התהליך הזה הואאחר שלרק אדם מרגיש ש

ייאוש, אנחנו מלא הגאולה מותנית בחוויה הזו, חווית בת המלך האבודה, הכל אבוד, הכל 

  מלא בנפילות וכשלונות.נמצאים בעולם זר ומנוכר, עולם 

 שבעת הקבצנים

ראשון . ה, שקצת יתארו לנו את השיטה שלושל ר' נחמן יםסיפורשלושה אני רוצה לראות 

סיפור  .נואנחנו נתמקד רק בחלק ממ .אפשר לדבר עליו שניםשארוך,  מאוד סיפורוא ה

בתוך הסיפור . נעשה אפיקורסבן המלך ומכל מיני סיבות התפרקה שמלכות  הרקע הוא

תשימו ו מאיזו מדינה והלכו לאיבוד. שני ילדים שברח , עלסיפור יותר מצומצםהזה יש 

 ,הילדים הם התקווה של העולםוית שבורה אלוההמלכות ה לב שכל פרט בסיפור חשוב,

קבצנים עוזרים להם ומטפלים בהם. יום אחד והלכים לאיבוד, הו אבל הילדים .הם העתיד

 הקבצנים מחליטים לעזור להם להתחתן. כלומר, היה שבר גדול והכל התפרק, עכשיו 

  חתונה זה בניית העתיד. שהולכים להתחתן. ,הם עצמם נעשו קבצניםש, יש שני ילדים

מלכות ה, אולי זו אפילו מלכות שבורההעניין של הקבצנים הוא כמו בסיפור על הקבצן. ה

 קבצנים יכולים לעזור לה ולתקן אותה. הית, ורק אלוהה

 לא נקרא את כל הסיפור, רק חלק ממנו:

באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הבעטלירש  היה יריד גדול אחד, פעם

]הקבצנים[, ואלו הבנים ]הילדים שהלכו לאיבוד[ הלכו גם כן לשם, 

אלו שני הבנים שישאו זה את זו,  הבעטלירש שישדכו את ובא על דעת

מאוד בעיני כולם,  הוטב הדבר –זאת קצת בעטלירש  ותכף שדברו

ביום ?! ונתיעצו באשר שלהם חתונה ן. אבל איך עושיוגמרו השידוך

 הבעטלירש.וילכו לשם כל  ,הולדת המלךיום היה סעודה של יפלוני 

היה. ... מזה יעשו חתונה, וכן  ,שם בשר ולחם מןוממה שיבקשו לעצ

והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק מאה אנשים, וכיסו אותו עם קנים 

ועפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים הנ"ל, 

אוד מאוד, וגם החתן והכלה פה, והיו שמחים שם מווהכניסו אותם לח

 )סיפורי מעשיות, מעשה יג(. חים מאוד.היו שמ

 קטעים, שאריות.  רק ה חשוב, אין סיפור שלם,ות. זהם עושים את החתונה משארי

 . הכל הולך לאותו כיוון,מכוסה בזבל שהיהבאדמה, בור גדול גם החתונה עצמה נערכת ב
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יוצרים את ואז  .ערכיםמהצריך להתפקח מהמלכות, להתפקח מהעושר, מהשלטון, 

 העתיד. כך נבנה .שירייםממשהו שולי, מ החתונה

 בלחי טיץהיהודי מכה את השלאכ

 :(384)חיי מוהר"ן, אות קג; כל סיפורי רבי נחמן, צבי מרק עמ'  נראה סיפור נוסף

למדינה אחת וראה שם בניינים  מלךה סעונ ,היה מלך אחדאחת פעם 

נאים מאוד שקורין פאלאצין ]ארמונות[. והוטב בעיניו הבניינים מאוד 

שראה כמו  פאלאצין י מלאכות שיבנו לוונסע לביתו ושכר תכף בעל

במדינה הנ"ל. ובנו לו אותם הפאלאצין וצייר אותם בציורים נפלאים 

מאוד. ואחר כך כשבנה אותם וצייר אותם עשה משתה גדול מאוד, 

ושלח גיזעטין ]הזמנות[ בכל מדינתו שכל מי שרוצה לראות אותן 

 פאלאצין ילך ויראה. ונסעו מכל המדינות לראות.ה

ורין היה יהודי ואחד היה ערל שק ם. אחדומעיר אחת נתחברו שני אנשי

 פאלאצין שבנה המלך.שלאכטיץ ]שר[. וסעו יחדיו לראות אותן ה

וכשבאו להשער של הפאלאצין ראו שמצוייר שם דרך אחד נפלא מאוד. 

]הכוונה לאדריכלות, זה לא ציור ווירטואלי[. ומשני הצדדין של הדרך 

נה מלאך אחד. עומדים מעיינות עם מים, ועל כל מעיין ומעיין ממו

ומצד הדרך הולך בעטליר ]קבצן[ אחד, והבעטליר היה צמא למים 

אוד מאוד. והממונים הנ"ל לא רצו ליתן לו מעט מים לשתות. מ

ובאמצע הדרך נסע אדון אחד עם עגלות צב. ואמר לממונה שיתנו לו 

 מעט מים על ידיו והלך ממונה אחד ונתן לו, והלך הממונה השני 

לשתות והלך הממונה שנתן מים להאדון הנ"ל  ונתן להבעטליר מים

 ונתן רמץ על הממונה שנתן מים להבעטליר הנ"ל.

כל זה ראו השנים הנ"ל, היינו היהודי והשלאכטיץ. ואמר השלאכטיץ 

 על זה קייעפסטווע ]אינו הוגן[. ונתן היהודי לו הכאה על הלחי 

. ונעשה שם גישלייג ]קטטה[, עד ע המלך מזה ושלח המלך אחריהם

ושאל בתחילה את היהודי: "מפני מה הכית אותו על הלחי?". והשיב 

באשר שאמר על מעשה המלך קייעפסטווע. אמר המלך לערל הנ"ל: 

"מפני מה אמרת כך?". והשיב וכי הוא לא קייעפסטווע שזה רוצה 

לשתות ואינם רוצים ליתן לו לשתות, וזה רצה שיתנו על ידו ונתנו לו. 

ונתן לו לשתות, נתן עליו רמץ, זה שנתן מים  ויתר שאת כשהלך השני

 על ידיו.
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אחר כך אמר המלך שוב להיהודי: "ולמה הכית אותו?". ואמר היהודי 

ל למה היו נותנין על ידו להאדון ולהבעטליר לא נתנו. כי לזה צריך כֶ שֶ 

 צריך ליתן. אלולהבעטליר ליתן, היינו להאדון 

זה קשור יוון שיש לו כאב, חסר לו משהו, . זה חשוב, כצמא אז מדובר כאן על קבצן

 אולי הוא מציע לעשות מהפכה. –את השר שאומר שיש כאן כפיות טובה . ויש לצעקה

בן המלך המעשה בכמו  ,יכול להיות שהסיפור נכתב על רקע המהפכה הצרפתית

 , הוא בא להגיד נפוליאוןעל סיפר  ר' נחמן . את המעשה בבן מלך ושפחהוהשפחה

והוא מולך  מלךההבן של השפחה הוא עכשיו  .שכל המהפכה הזו היא של בן שפחה

מידים ללת אומר נחמן 'ראבל  .יחסית טוב, הוא עושה מהפיכה של שוויון ואחווה ורעות

 זה עניין של שפחה. ש לא להתפעל מכך, כיווןשלו, 

 חוסר צדק.יכול להיות כזה הולך לעשות מהפכה, לא  בסיפור הזה, הגוי אומר שהואגם 

ל והעני לא צריך לקבל, העשיר צריך לקבש ואמר לו היהודי, לא צריך את זה, כיוון

כלומר, יש עניים וצריך לתת להם להיות עניים, ויש עשירים  כפשוטו, בלי להתבלבל.

  מהפכת פועלים היא לא דבר גדול, היא כמו בן שפחה.וצריך לתת להם להיות עשירים. 

 הסיפור הזה חריף מאוד. לא מדובר כאן על גנבים ורמאים, גם לא מדובר על עשירים 

שמעוותים את האדם. אלא יש כאן אדם שצועק 'קייעפסטווע', יש כאן עוולה  ועל דברים

 שזועקת לעיניים. על זה אומר היהודי, זה בסדר, ככה צריך להיות. ככה אומר רבי נחמן.

אותו דבר הוא אומר על נפוליון, עם כל השוויון והחופש שלו, הוא אומר עליו שהוא 

 חופש?!עדר זכויות אדם? העדר שפחה. אם כך, אז איך נראית הגבירה, ה

אופן ב אניהאמת שקשה מאוד לחיות בדיקטטורה, גם לא בדיקטטורה תיאולוגית. לכן 

להגיד  אין סיבהגם בעולם התורה יש חופש.  .אוהב חופשואוהב דמוקרטיה  אישי

 הביקורת שיש לרב חופשי.  וא, הה"קבחופש שייך לה .שהחופש שייך לשפחה

   .יש חופש ה"קבאצל המשמע ש 15יא שאין אצלו חופש,ה על שפינוזה

 שני אנשים שבקשם המלך לצייר פלטין

 : (154)חיי מוהר"ן, אות צח; כל סיפורי רבי נחמן, צבי מרק עמ'  אחרון להיוםסיפור 

ִצָוה אֹוָתם  ֵני ֲאָנִׁשים ו  ָקָרא ִלׁש  מֹו ָעָלִטין ו  ַעצ  ֶמֶלְך ֶאָחד ֶׁשָבָנה ל  ַמֲעֶשה ב 

ֵני ֲחָלִקים. ׁשֶ  ִחֵּלק ָלֶהם ֶאת ַהָעָלִטין ִלׁש  רו ֶאת ַהָעָלִטין ֶׁשּלֹו ו  ַצט   ט 
                                                      

15
 '.יםהעבודת אלומאמר 'סוף עקבי הצאן, עמ' קנג, לקראת  
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ֶיה  רֹו וֶמֱחָצה ַהֵשִני ִיה  ַצט  ֶיה ֺמָחל ַעל ָהֶאָחד ל  נו ֶׁשֶמֱחָצה ַהָעָלִטין ִיה  ַהי 

ַמן ֶׁשַעד אֹותֹו ַהז   ָקַבע ָלֶהם ז  רֹו. ו  ַצט  רֹו ֺמָחל ַעל ַהֵשִני ל  ַצט  ֺחָטִבים ֵהם ל  ַמן מ 

ֵני ֲאָנִׁשים כו ָלֶהם ֵאּלו ַהש  ָהל    .ו 

מֹו זאת ָהָאָמנות ֶׁשל ִצטור  ִלֵמד ַעצ  אד ו  ָטַרח מ  ָיַגע ו  ָהַלְך ֶאָחד ֵמֶהם ו  ו 

ִצטור ָיֶפה קֹו ֶׁשָהָיה ֺמָחל ָעָליו ב  ִכטור ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַעד ֶׁשִףֵטר ֶאת ֶחל  ָלא  ו  ִנפ  ו 

אד.  ָנִאים מ  ָלִאים ו  ִצטוִרים ִנפ  ַכטֹוֵצא ָבֶזה ב  עֹופֹות ו  ִףֵטר ָׁשם ַחטֹות ו  אד. ו  מ 

ָלל.  לא ָעַסק ָבֶזה כ  ֵזַרת ַהֶמֶלְך ו  ַהֵשִני לא ָשם ֶאל ִלבֹו ג   ו 

ִריִכין לִ  ָבל ֶׁשָהיו צ  ַמן ַהֺמג  ַכֲאֶׁשר ִהִגיַע ָסמוְך ַלז  ָתם ִהֵנה ו  ַלאכ  מר מ  ג 

אד.  ָלא מ  ִנפ  ִצטור ָנֶאה ו  קֹו ב  ֶחל  ָאָמנותֹו ב  תֹו ו  ַלאכ  ָבר ָגַמר מ   ָהִראׁשֹון כ 

ֶהֶבל  ַמן ב  מֹו ַמה זאת ָעָשה ֶׁשִכָּלה ַהז  ַתֵכל ַעל ַעצ  ִהס  ִחיל ל  ֶזה ַהֵשִני ִהת  ו 

ָכא. ו   ַמל  ֵזָרא ד  לא ָחׁש ִלג  ִחיל ַלֲחׁשב ַמֲחָׁשבֹות ַמה ַּלֲעשֹות ָוִריק ו   ִהת 

ַתֵפן  ָׁשר ל  ָבל ִאי ֶאפ  ַמן ַהֺמג  מוִכים ַלז  ֵאּלו ַהָטִמים ַהמוָעִטים ַהס  ַוַדאי ב  ִכי ב 

ַמן ַהמוָעט  ֶזה ַהז  קֹו ב  ַצֵטר ֶחל  ַלֲעשֹות ָאָמנות ַהִףטור, ל  מֹו ו  ַעצ  מד ל  עֹוד ִלל 

אד ַלמֹוֵעד ַהָפבוַע ָלֶהם. ִכי ָהיָ   ה ָסמוְך מ 

ָעָשה  ִׁשיַחת ַסָמִנין ]סוג ֶצַבע[ ו  קֹו ִבמ  ֵהִטיַח ָכל ֶחל  ָהַלְך ו  תֹו ו  ַדע  ַיֵשב ב  ִנת  ו 

ָיא ]מראה[  ַלר  ַעק  מֹו ַאס  ט ָהָיה כ  ַהָעאִקיס  קֹו. ו  ט ָׁשחֹור ַעל ָכל ֶחל  ָעאִקיס 

ָתָלה ִוילֹון ַמָמׁש ֶׁשָהיו י   ָהַלְך ו  ָיא ַמָמׁש ו  ַלר  ַעק  ַאס  מֹו ב  ָראֹות בֹו כ  ִהת  כֹוִלין ל 

קֹו וֵבין ֵחֶלק ֲחֵברֹו.  ִסיק ֵבין ֶחל  ַהפ  קֹו ל  ֵני ֶחל   ִלפ 

ִנית  אֹות ַתב  ִהי ִכי ִהִגיַע מֹוֵעד ַהָפבוַע ֶׁשָפַבע ָלֶהם ַהֶמֶלְך ָהַלְך ַהֶמֶלְך ִלר  ַוי 

לַ  ֺצָטר מ  ָרָאה ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ֶׁשהוא מ  ֵאּלו ַהָטִמים. ו  ָתם ֲאֶׁשר ָעשו ב  אכ 

ָרִכים  כו' ִבד  קֹו ִצֳעִרים ו  ֶחל  ֺצָטִרים ָׁשם ב  אד ומ  ָלִאים מ  ִנפ  ִצטוִרים ָנִאים ו  ב 

אד.  ָלִאים מ   ִנפ 

ֹחֶׁשָך תַ  ִוילֹון ו  ֵחֶלק ַהֵשִני ָהָיה ָתלוי ב  ָעַמד ו  אוָמה. ו  ֵאין רֹוִאין ָׁשם מ  ָתיו ו  ח 

ֵהִאירו ָכל ַהִףטוִרים  ִריַח ַהֶשֶמׁש וָבאו ו  ִהז  ַהֵשִני וֵפַרש ֶאת ַהִוילֹון ו 

מֹו  ט ֶׁשָהָיה ֵמִאיר כ  קֹו ֵמֲחַמת ֶׁשָהָיה ָׁשם ַהָעאִקיס  ֶחל  ָלִאים ֺכָּלם ב  ַהִנפ 

ָיא. ַעל כֵ  ַלר  ַעק  ָאר ָכל ַאס  ֵחֶלק ָהִראׁשֹון וׁש  ֺצָטִרין ב  ן ָכל ַהִףֳעִרים ַהמ 

ֵחֶלק  ָכל ַמה ֶשָרָאה ַהֶמֶלְך ב  קֹו ו  תֹוְך ֶחל  או ב  ָלִאים כָֺּלם ִנר  ַהִףטוִרים ַהִנפ 

קֹו ֶׁשל ֶזה.  ֶחל   ָהִראׁשֹון ָרָאה ַגם ֵכן ב 

נֹוַסף ָלֶזה ֶׁשַגם ָכל ַהֵכִלים ַכטֹוֵצא  ו  ִהיִטים[ ו  ן ]ר  צ  ִריֶדנ  ָכל ַהפ  ָלִאים ו  ַהִנפ 

ֵכן ָכל ַמה  ֵחֶלק ַהֵשִני. ו  או ַגם ֵכן ב  תֹוְך ַהָעָלִטין כָֺּלם ִנר  ִניס ַהֶמֶלְך ל  ֶׁשִהכ 
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יו כֺּלָ  תֹוְך ַהָעָלִטין ִיה  ָלִאים ל  ִניס עֹוד ֵכִלים ִנפ  ַהכ  ֶצה ַהֶמֶלְך ל  ִאים ֶשִטר  ם ִנר 

ֵני ַהֶמֶלְך הוַטב ַהָדָבר ִלפ  קֹו ֶׁשל ַהֵשִני ו  ֶחל   .ב 

הנה לך בצד של זה שעבד, ואומר לשני,  זהבשם ארגז של  המלך, הייתי אני הייתיאם 

אדם  תבינו מה יוצא מזה: מר שהוטב הדבר בעיני המלך.או ר' נחמןתראה ותהנה. אבל 

למד תורה ועבד ועשה, והשני לא עשה ש אדםה זיכול להיות ש , בנמשלאחד טרח ועבד

כל פעם איך שהוא  .אובדןהבדידות וההוא חווה חווית שרץ, חווית יכול להיות ש .כלום

 הוא מצא להגיע לפלטרין לצייר במקום הוא הצליח להוציא את עצמו מהמיטה, ש

 הוטבהדבר , שם ראי, והתעשת. ברגע האחרון הוא מטקותשחק מחוף הים ב את עצמו

 ?!ום, והוטב בעיני המלךללא עשה כ הוא האיש הזה עצלן,הרי בעיני המלך. 

  !חסר ערךהכל  וטה, שכל מי שטורח לא מצליח, הריפשהסיבה הלי מוא

 איך פוגשים  מביאה שתי דוגמאותהיא  16יש ספר שכתבה אישה רצינית על בודהיזם.

ברגע שאין רוח אבל , כשהים סוער הגלים עולים . דוגמא אחת היא של ים,את הדבר עצמו

, כל תנועה מולו יםח אחד חלק. הדוגמא השניה היא ראי, כאשר עומדטמש נעשההים 

 חלק.  נעשההראי  יוצאים החוצה, אבל אם נמצאת גם בראי

זאת  .ערך למפעל, המפעל כולו הוא אחיזת עיניים ר' נחמן אומר כאן דבר דומה, אין

שכל  הבנהוצים גאולה, צריכים להגיע לאם ר .גאולההלקראת שמגיעים אליה ה נהמסק

גם בתוך  .משמעות יחסר םמה שאדם עושה, אפילו דברים גדולים כמו חופש ושוויון, ה

 מה שנשאר זה רק תפילה.  , לכןתלמיד חכםתוקף את ה 'בעל דבר'כיוון שהלם התורה, וע

לצאת . הדרך נעול בתוך עצמואדם אחד את השני, אנשים לא מבינים וי מזרות, נהעולם ב

 לדלג מעל החלל הפנוי. ,תפילה ואמונהמכל זה, היא להדבק בקב"ה על ידי 

אבל אין ספק שזו אחת החוויות חזקים, מידי אולי קצת הגזמנו, צבענו בצבעים יותר 

ככה אנשים חיים, זו התקופה שלנו, התקופה  ,העמוקות שככה אנשים חווים את המציאות

ציונית. אנשים מאוד גדולים, חווים את החוויה  פוסט תקופה גםזו אולי  .הפוסטמודרנית

 ול נגמר. דשהסיפור הג ,הזו

                                                      
16
 טוב בעולם'.אסתר פלד, 'להרבות  


