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 / ד'ר אליעזר מלכיאלשביניהן ומה היכללות, נפרדות: יתברך השם על עצמו להשליך מאוד טוב

 :הקדמות

 שבתוכו, אחדות של ראשוני מרקם מאיזשהו' האני' של ההיבדלות לתנועת אתייחס' אינדיווידואציה' במונח

 שקודם משום, האני של אינה ההיבדלות שתנועת לומר יש המושג של לדיוקו. מלכתחילה מזוג או בלול הוא

': כאחד באות' אני שאינו( ולמה) למי ומודעות שאני למי מודעות. אותו שיוצרת והיא' אני' אין כלל להיבדלות

 ניגודו מתוך האחד ומתבררים זה לעומת זה צומחים אני-והלא והאני, השניה בלעדי אפשרית מהן אחת לא אף

 התגבשותה תהליך, כן ועל; פרדותונ בעצם מהותי מרכיב היא לנפרדותו סובייקט של העצמית מודעותו. לאחר

-וגבולות – אינדיווידואציה -- הזה התהליך. האישיות עצם של התגבשותה תהליך הוא-הוא עצמית מודעות של

 .ואוטונומית עצמאית אישיות של תקינה בהתפתחות חיוני מרכיב אפוא הם בו שמשורטטים המוגדרים האני

 ההתפתחות שלבי ולניתוח לתיאור תקדים לה שאין מקותבע דעתה נתנה לזרמיה המודרנית הפסיכולוגיה

. הבוגר האדם של הנפש בחיי שונות ופתולוגיות הפרעות להבנת מפתח בהם וראתה, בחיים המוקדמים

 של ההיבדלות תהליך את ובראשונה בראש מסמנים, היפרדות ותאומו, אינדיווידואציה המושג, זה בהקשר

 לערוך לומד שהתינוק ההבחנה אבל. הפרד ללא עימה ממוזג הוא שבו טיסימביו ראשוני ממצב, מאימו התינוק

 בתוך (יתמרכז אמנם) אחת הבחנה היא – ועצמיותו' עצמו' עצם את שמכוננת ההבחנה – אימו לבין עצמו בין

 של עולמו, לווכ לומכ הבחנות נעדרת הראשונית הסימביוטית האחדות: לעשות לומד שהוא הבחנות שלל

 של האינדיווידואציה תהליך. הקטבים שני בין מתוחה וההתפתחות, שונות מהבחנות הבחנותב עשיר הבוגר

, והחיצוני הפנימי לעולמה ביחס שלה ההבחנה כישורי העשרת של תהליך וביה מניה הוא עצמיות\האישיות

 העולם לבין בינה היחסים בטיב שלה ההבחנה העשרת וגם, והחיצוני הפנימי עולמה בין שלה ההבחנה העשרת

 גם אלא והאישיות העצמיות מושגי את רק לא אפוא מארגנים פרדותהיוה האינדיווידואציה מושגי. החיצוני

 '.בעולם היות' של השלם השדה את

 נורמטיביות תפיסות גם תמיד מגלם, לה והמושגיים האמפיריים ובתנאים, באינדיווידואציה התיאורטי הדיון

 גם מגלם הוא(, עצמו את למצות לדיון שמרשים אימת כל ואולי) רובותק לעתים. נורמליות ושל תקינות של

 האינדיווידואציה תהליך של' ההשלמה נקודת' או' המנוחה נקודת. 'אנושית שלמות של נורמטיביות תפיסות

 ושאר יצירתיות, חירות, תבונה העולם עם ושיגה ובשיחה בהוויתה שמבטאת, ובוגרת בשלה אישיות היא

 של לדמותו קווים מעלים גם הם התהליך את ומתארים חוקרים כשפסיכולוגים. מעולות ותאנושי סגולות

 .שלהם האנושי האידאל

 החכמה' את מסכם שהוא דומני: ובשכר יוצא כלליותו שהפסד מקווה ואני, מאוד כללי ששירטטתי המתווה

 הרחב השדה בתוך הֶחלקה אותה זו. מתעניין אני שבה המיוחדת החלקה את לסמן אוכל רקעה שעל' המקובלת

 הבדלה לבין אחדות בין מתמדת בתנועה קוטב באינדיווידואציה שרואה אינדיווידואציה על השיח של

 מנת על שלא ממנה שבקעה, הראשונית הסימביוטית מהתלות שנגמלה זו אינה השלמה האישיות. והתייחדות

 מוגדרת היות בין, הריבוי לבין האחדות בין ושוב-רצוא שנעה זו אלא, בגבולותיה והוגדרה ושנתייצבה לשוב

 .היות-אי לבין היות בין לומר אף ואפשר, מוגדרת היות יא לבין

 :לואוולד הנס של רעיונותיו של ובפיתוח בהצגה, מיטשל סטיבן הפסיכואנליטיקן ,למשל, אומר כך
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 הבחנותה כמו ממש אמיתית היא". אמיתית" פחות או אשלייתית[ אינה] המובחנות-אי חווית

 אלה; התפתחותיים שלבים אינם האל. שגרתית במציאות הסתגלותיים לחיים המהותיות, המפרידות

 58. בזה זה הגובלים חוויה אופני

 של במונחים רק לא מאורגנות, החיים בהמשך גם אלא, בינקות רק לא, רבות עזות רגשיות חוויות

 במונחי גם אלא, ברור באופן משורטטים, חרלא עצמי, לחיצוני פנימי בין הגבולות שבו, משני תהליך

 62. הדדית זה את זה כבוראים עצמם חווים המשתתפים שבו, ראשוני תהליך

 המרכיבות הפנטזיות את מחדש להגדיר כדי אלה נושאים על לואוולד של במחשבתו להשתמש אפשר

 התיאורטית המושגית מהמסגרת הסתייגות מציינות המרכאות" ]הפנימי האובייקטים עולם" את

 וכבלתי כאשלייתיות לא[ מ"א; התופעות להסבר כרקע לחיצוני פנימי בין ההפרדה את שמקדשת

 בין המקובלות ההבחנות שבהם, חוויה של מתמשך ולאופן התפתחותי לשלב כשייכות אלא, אמיתיות

 62. תקפות אינן פשוט, לאחר עצמי, לחיצוני פנימי

 שמעמיד מי גם. האחרות החלקות של' דחלילי' מציור להיזהר יש יחודה ובתיאור המיוחדת החלקה בסימון

 עם שלה והשיג השיח חשיבות את להכחיש רוצה אינו אם, לעצמה ונתגבשה שנגמלה אישיות של אידאל

האידאל של אישיות נפרדת ומגובשת . לו שמחוצה למה זיקה חסר מבודד אי כמין אותה יצייר לא, העולם

 בפירוש מאמץ אינו שאיש למרות  אבלדאל של התבצרות אטומה מאחורי גבולות. שגבולותיה ברורים אינו אי

 הפולמוס, וקש איש או דחליל אינה הנטייה; לכיוונה נוטות מסוימות אישיות תפיסות, כזו דחלילית תפיסה

 אחריות של( נלווים) מושגים, עצמית וריבונות אוטונומיה של השפעה-רבי אידאלים. ער ועודנו היה סביבה

חּום דיוקן בציור' ידיים משלבים(, 'agency) פעולה ושל רציונליות של( נלוות) ותפיסות, אשמה ושל מוסרית  תָּ

 והוא אידאל של ציור גם הוא העובדתי הציור, אלה בעניינים כרגיל'; אישיות' ושל' עצמיות' שלו'מזוקק'  היטב

, לעובדות נאמנה אינה שהיא אחרים יםטוענ, זו מגמה כנגד. וההיפרדות התחימה תהליך את מעודד גם

 אחת ובעונה בעת היא הזו הנגדית הטענה גם. נאורים עצמית ומודעות עצמי קיום מסכלת וגם אשלייתית

 העצמי גבולות של' דיפוסיה' מעודד הציור. תיאורטי שן במגדל נותר אינו האידאל וציור, ונורמטיבית תיאּורית

 .ותוהתגבש של' מיתון' לכנות שאפשר ומה

 ושוב-הרצוא תנועת של להאדרה בהכרח מובילה אינה בגבולותיו התחום העצמי של לאידאל הנגד מגמת

 הסימביוטית האחדות שיקום על' להתלבב' מבלי המבודד האי בדימוי להיאבק אפשר: היקפה במלוא שתיארתי

 הנגדי בקוטב אפוא בניצ ושוב-הרצוא אידאל. דיאלקטית בתנועה מתמיד קוטב בה לראות ומבלי הראשונית

 מכלל נוציא אם) בגבולותיה ונתייצבה הבראשיתית מההוייה ולתמיד אחת שהתבחנה האישיות לאידאל

 עמדות של רחבה משרעת על ,(וכול מכול ההיפרדות את ושולל שמכחיש מיסטי או' פרמינידי' אידאל אפשרות

 הנגד מגמת של מתונות היותר ותיהגרסא את שמזינים ומהשיקולים מהרגישויות רבים, זאת עם. ביניים

, ושוב-רצואה אידאל מתרפק שעליה' המהפכה גלגלי על שמן'כ לראותם אפשר. הרדיקלית גרסתה את מזינים

 העמוק הנטיעות בקיצוץ ההכרה כאן מפעמת. שלהם מיצוי המבוקשת במהפכה לראות אפשר ההפוך ומהכיוון

-העולם לבין בינו לחולל עלולות, לחוץ פנים בין חדה יהודיכוטומ, לעצמו שעומד מוגמר כיש העצמי שתפיסת

; ברצונו ואפילו בחייו האדם של שליטתו במוגבלות -- שלו האוטונומיה בגבולות הכרה; עצמו לבין ובינו עולמו
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 בה מטביעו המציאות על פועל כשהוא שגםו, פועל משהוא פחות לא שנפעל יצור הוא שאדם בעובדה הכרה

 .וובתלות בסופיותו הודאה, בקיצור. בחותמה נטבע הואו עליו פועלת המציאות חותמו את

 העצמי של האוטונומיה את להעצים שמנסה רציונליות תפיסת על ויליאמס ברנרד הפילוסוף אומר למשל כך

 :לו שמחוצה המציאות לבין בינו חדים גבולות ולתחום

 עצמנו את ננהיג אם, יכולים אנוש: גדול כזב להציג גם הוא רציונליות של כזה מושג על להתעקש

 בהשליכנו, פעולותינו של מכוונים הלא מההיבטים לגמרי עצמנו את להרחיק, מפוכחת מספיק בדרך

 ההיסטוריה. כפועלים אופיינו ואת זהותנו את לשמר ועדיין, הביטוח חברת על עלויותיהם את כביכול

 על מתעצב ובחלקו ונתמך מוקף הרצון לש תוצר שהינו מה כל שבה רשת היא( agents) כפועלים שלנו

'[: אחראית פעילות' המושג את] לטהר דבר של בסופו אפשר אי[. הרצון של תוצר] שאינם דברים ידי

 בעולם הדברים ושל, שעשינו מה של במונחים נקבע שאנחנו מי שבו למובן חשיבות מייחסים אם

 מחמת פשוט הזה בסבך שמעורב ממה הרבה לקבל מוכרחים, לפתחנו ומונחים בגללנו שהתרחשו

 (. בהשמטות) מוסרי זלמ. קרה שכך העובדה

 יש( והמציאות הגורל, ההיסטוריה מפגעי העצמי על סוכךול זהותנו את לבודד שבניסיון' )הגדול כזב'ב להכרה

 אינדיווידואציה של יותר מוגבלת לתפיסה אותה לסגל והדרכים, עצומות ואתיות קיומיות השתמעויות

 והאידאל, הקיומי הלקח מהו לשאלה אחת תשובה אין, לענייננו יותר מכוון באופן. מרובות הן ומיהואוטונ

 נתונים מייצר שהוא העצמי וגבולות האינדיווידואציה שתהליך מהתובנה להפיק שיש, החלופי הנורמטיבי

 שבמגמת םוהשיקולי הרגישויות את ממצה ושוב-הרצוא שאידאל אומר כשאני. יםדימתמ ולכרסום סחףל

 לפעול להם נותן שהוא בכך אותם ממצה הוא'. הטבעית מסקנתם'ל אותם מוליך שהוא לטעון בא איני, הנגד

 אחרים(. בהמשך שארחיב כפי) אותם מלבה ואף וסייגים עכבות ללא העצמי בהיפרדות' לכרסם'ו פעולתם את

 .אחרות מסקנות מהם מסיקים (בכללם וויליאמס)

 כל את רותם, דיאלקטית בתנועה נכסף כקוטב' המקורית האחדות שיקום' את מציבש', ושוב-רצוא'ה אידאל

 שמעצם, העצמי של יחסותי-הזיקתי באופי הכרה בהן מרכזיות. נוספות( ודתיות) רוחניות לרגישויות אלה

 מעבר אל חריגה -- העצמית החריגה בממד הכרה; הוא שאינו מה עם זיקותיו דרך ומתקיים דיאלוגי הוא טבעו

. ומבחוץ מבפנים, בה נתון שהעצמי המתמדת בזרימה הכרה; ובהתחדשות ביצירתיות שכרוך -- לעצמו

 סבלו את להעצים יםעשוי לאורה העצמית והבנתו כלפיה העצמי של יחסו; אנושי לסבל מקור היא זו חלופיות

 שבסיסו וכמי זיקית מעיןכ' נהיה לבל, ובחסינות ביציבות הכורח מול אל. לפוגגו ואף מעליו להקל ולחילופין

 הקריאה את ובמערב במזרח דתיות במסורות מוצאים אנו, (32' עמ, ניקומכוס מהדורת אתיקה, אריסטו) 'רופף

 נראית האוטונומי האני התגבשות. האינסופי בתוך הסופי את לפוגג, עצמה הזרימה על היציבות את להשתית

 ואילו --' אמלוך אני' המרד קריאת היא היא -- זרה בודהוכע האלוהי האין נגד היש כהתרסת זו ראות מנקודת

 זכות שלו אנושית עשייה של ידועים לפרדוקסים רומזות המרכאות) אמונה של' מעשה'כ והמסתו התבטלותו

 בכל שתיארתי הנגד מגמת את מלוות ואינן המשרעת לקצה כמובן ייחודיות האלה הנימות(. חסד לעומת

 .בו ממלא' המציאות עקרון'ש והתפקיד העצמי של גיבושו לבטי רקע על ראותל פורה אותן גם אבל, רוחבה

 הוא הפרק על שעומד מה -- בכלל אם –' מנוחתו מקום'ו האינדיווידואציה תהליך בהבנת, אמרתי שכבר כפי 

 העצמי-ותפיסת המציאות-תפיסת, בעולם שלו והפעולה ההוויה אופני -- האדם של היסודי בעולם-ההיות
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 מהותה -- בעולם ההיות של נוסף לממד היריעה את פותח ושוב-הרצוא באידאל הדיון. שלו ביותר ותהבסיסי

 תופס הוא שבו מהאופן להפרדה ניתן אינו העולם את ומרגיש תופס האדם שבו האופן. אמונתו של ועצמותה

; שלו-המציאות מתפיסת להפרדה ניתנת אינה שלו המציאות-תפיסת(; עצמו על חושב וגם) עצמו את ומרגיש

 אלה וכל, לאלוהים-ביחס-כעומד-לעצמו וביחסו כשלעצמו-לעצמו ביחסו התר ללא שזור לאלוהים יחסו

 .בעולם וחי פועל הוא שבו באופן מתבטאים

-היות"ה על מדברים כשאנו מדברים אנחנו מה על. מטפיסיות לכנותן שאפשר השתמעויות גם יש זה לכל

 הנפש של התפתחות תיאוריות מציעים כשהם פסיכולוגים מדברים מה על"? האדם של היסודי בעולם

 אחת טבעית תופעה?(, מה אלא) האדם נפש על מדברים הם: היא אחת' טבעית' תשובה? הנפש של ותיאוריות

 הזו' טבעית'ה התשובה. ממכלולה ותחומה האובייקטיבית המציאות בתוך ממוקמת, העולם תופעות במכלול

 העצמית להבנתו מייבאת היא. ושוב-הרצוא לחזון ששותף התיאורטיקן הפסיכולוג של ראותו מנקודת בעייתית

 בין, לסובייקט אובייקט בין לזעזע מנסה הוא תוקפן שאת המטפיסיות ההבחנות את כפסיכולוג 'מקצועית'ה

' מגנה'ו, חוקר שהוא התופעה מול אובייקטיבי באופן אותו' ממצבת( 'גם) היא. לאחדות נפרדות בין, לחוץ פנים

'. מחקרו מושא'ל ביחס חפץ הוא שביקרּה, דיפוזיה ושל' הגבולות ערעור' של דינמיקה באותה מלהינגע עליו

 :אומר הוא וכך(, מה-במידת לפחות) הזה לאתגר ער מיטשל

 של המוסכם לעולם הילד של הגוברת וההסתגלות, היקסמות של תחושה כוללת המוקדמת החוויה

 כי ואמר חזר לואוולד. מהיקסמות נמנעת בלתי התפכחות של בתחושה לווהמ אובייקטיבית מציאות

 לנורמה שהפכה, גורלית טעות היא, האמתית, היחידה המציאות הוא האובייקטיבי שהעולם הקביעה

 ובמחצית 19-ה המאה בסוף המדע של האידיאליזציה בעקבות שהלכה, הפסיכואנליזה. תרבותית

 הנוירוטי של וחוויותיו המציאות תפיסות ברוב בחוכמה שלא קהנדב, "העשרים המאה של הראשונה

 63'". האובייקטיבית מציאות'כ מאליו מובן באופן אותן וקיבלה, האובססיבי

 מי של המטפיסית בתפיסה תמורה מחייב' ושוב-רצואה אידאל' מכנה שאני מה של אימוץה, אחרות במלים

 -- שלו המחקר מושא בנעלי עצמו את להעמיד בנסותו רק ולא, בעצמו -- מיטשל את ומביא ,אותו שמאמץ

  .במרכאות' אובייקטיבית מציאות' הביטוי את לשים

 שהשמת דעתי את אביע אמנם) חלופית מטפיסיקה ולהציע הזה לאתגר להיענות אנסה לא הנוכחי במאמר

 יש לאתגר אבל 1(.ול היענות, כשלעצמה, ואינה, האתגר את מנסחת במרכאות' אובייקטיבית מציאות' הביטוי

 להציג בחרתי. עליה שלי הכתיבה דרך לגבי ובפרט, אינדיווידואציה על השיח של אופיו לגבי גם השתמעויות

 לא בעיניי הוא נחמן רבי. מברסלב נחמן רבי של ולאמרות לתורות פרשנות באמצעות ושוב-רצואה אידאל את

ל רק לֵּ  ההפרדות ואת המחיצות את בעצמן מערערות( ואישיותו) הבעתו דרכי; האידאל של הגדול הְממָּ

 של הניתוח את למזג  -- וצורה תוכן( כוחי כפי) להתיך לי מאפשרת, הפרשנות דרך על, אליהן וההיטפלות

 .שלו המימוש עם האידאל

                                                           
 הרטורי האמצעי על ידיים בשתי' קופצת(, 'השל למטפיסיות קרובות לעתים שמתכחשת) מודרנית-הפוסט המטפיסיקה 1

 מקום כאן ואין, יצלח לא זה ניסיון אך. לנרטיב אמת בין, מציאות-ליצוג מציאות בין בהבחנות לכפור ומנסה הזה
 .להאריך
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 פנים בין המפגש כזירת הפעולה את מאירות הראשון בסעיף דונוישי וההנהגות העצות: המאמר לתכנית ומכאן

 עת, שלהם הנדיר התזמון בשעת ובפרט, והחיצוניים הפנימיים תנאיה בהישלם רק במיטבּה היא ולהפע; וחוץ

 במושגי( בה שכרוך ההיות ואופן) האידאלית הפעולה תיאור את מעשירה השני הסעיף שבמוקד התורה. רצון

 אל יביאנו, מרכזיה, השלישי הסעיף. חלופיים הוויה אופני של יותר רחבה במפה אותה וממקמת, ורוח אמונה

 כאן. הקודמים בסעיפים שתוארו והרוח האמונה חיי של היוצר-בית אל, והתמורה היצירה של כבשונּה תוך

ל והמטפורות הסמלים לשון צעיף את אסיר לֵּ  להנהיר אנסה. יותר מושגית בלשון היסודיות הדינמיקות את וֲאמָּ

 של יםשגבמו, לאינטגרציה אינדיווידואציה בין ,להיכללות היפרדות בין ושוב-הרצוא תנועת את ולהמחיש

 שסותר' מציאות עקרון' לבין העצמי של הזהות-מכונני-הערכים בין -- המצוי לבין הראוי בין המתח עיבוד

 את ואבליט אשוב הרביעי בסעיף. העצמי של מתמדת-התפרקות-גם-שהיא-מתמדת-היווצרות לכלל – אותם

 אדם של אמונתו את גם הזה המכלול לתוך אשזור החמישי ובסעיף, רוחו אמונה של הווייתי-הקיומי אופיים

ש רצוני; נחמן רבי לדברי ובראשונה בראש נתונה המהלך פרקי של נאמנותם. בעצמו  בהם ולמצוא בהם ְלַמְשמֵּ

א ַטַעם  וההיכללות ההיפרדות תנועת לש המבע-כלי נענה בכך. התימטי הסדר שורת את ביודעין מקלקל ִנְפלָּ

 .עצמה הזו נועהלת

 לשעה מכוון ולהיות השעה את לכוון: א

ינוֹ  ִלישן ֶשרֹוֶצה ִמי ה, ִלישן יָּכֹול ְואֵּ צָּ עֵּ ֶזה הָּ ל ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ְלַבל לָּ ְך כָּ ל ִכי. ִליֹשן כָּ  ַעְצמוֹ  ֶשַמְכִריחַ  ַמה כָּ

ר ר, ִליֹשן יֹותֵּ יו ִמְתַגבֵּ לָּ ר עָּ ה ְמִניעֹות ְביֹותֵּ נָּ ן. ַהשֵּ ל ַגם ֶזה ְוִעְניָּ ִרים ְבכָּ ם ַהְדבָּ עֹולָּ  ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי, ֶשבָּ

ר ל ִכי. ְביֹותֵּ ר ַעְצמוֹ  ֶשַמְכִריִחין ַמה כָּ יֶזה ְביֹותֵּ ר ְלאֵּ בָּ ר, דָּ יו ִמְתַגבֵּ לָּ ר עָּ א ַהֶהֶפְך ְביֹותֵּ  ן"מוהר חיי). ַדְיקָּ

 (תלא

 מבטאים בהם וכיוצא כאלה ביטויים; אותנו ומרגיעה אופפת, חיקה לא אותנו אוספת, אותנו מערסלת שינה

 מעירות המעבר של אופיו גם נגזר מכאן. והרפייה התמסרות של, שליטה חוסר של מצב שינה של היותה את

 אלא בשינה עצמנו את משקיעים איננו, בנו שנעשה משהו אלא עושים שאנו מעשה אינה הירדמות: לשינה

 עירות בין הגבול-קו את בכוח לחצות הניסיון כן על. האדם על תרדמה אלוהים' ה ויפל ,עלינו נופלת היא

ל: יפה יעלה ולא, יפרוץ וכן ירבה כן אותו יענו כאשר בבחינת, יותר אותו ומבצר מקשיח לשינה  ֶשַמְכִריחַ  ַמה כָּ

ר ַעְצמוֹ  ר, ִליֹשן יֹותֵּ יו ִמְתַגבֵּ לָּ ר עָּ נָּ  ְמִניעֹות ְביֹותֵּ  והעירנות הדריכות את מעצימה העצמית ההכרחה. הַהשֵּ

 ְמִניעֹות בעצמה היא העצמית ההכרחה. כאן הנחוצה, מעצמו העצמי-להרפיית במהותה ומנוגדת, והשליטה

ה נָּ  .ַהשֵּ

ה צָּ עֵּ ֶזה הָּ ל ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ְלַבל לָּ ְך כָּ  עותמני התגברות של השבר את רק לרפא עשויה העצה, לכאורה. ִליֹשן כָּ

ר ַעְצמוֹ  ֶשַמְכִריחַ  מי עצמו על שהביא משבר-לפנים-ֶשבר, השינה ל או יֹותֵּ ְך כָּ  שברו בדבר מה אבל. ִליֹשן כָּ

ינוֹ  ִלישן ֶשרֹוֶצה ִמי של הראשוני ה היא היעוצה שהעצה נראה? ִלישן יָּכֹול ְואֵּ צָּ ֶזה גם עֵּ  את' להמשיך' ועלינו, לָּ

 גם אלא העצמית הכפייה מאמץ על רק לא ולוותר להרפות היא העצה: וזיםהרמ מחוזותיו אל במפורש הנאמר

-היותך של המציאות על עצמך-כפיית היא הרצון כפיית. ממנו לעצמך ולהניח לו להניח -- לישון הרצון עצם על

 הרחוק באופק. השינה לבין בינו שחוצץ המחסום ואת הער העצמי את ומגבשת מחשלת והיא, עצמך ועל ער

 הגבול גם ימוג ובהימוגו העצמי ימוג אז או, למציאות להניח, לעצמך להניח עליך, לכיוונו מצביעה שהעצה

 .השינה נפשו-משאת לבין בינו שהעמיד
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ן אבל(. לעיל כמתואר) המיוחדים מאפייניה בשל, שינה על רק נסוב העצה של שכוחה לחשוב אפשר , ֶזה ִעְניָּ

ל ַגם ויפה נצרך, נחמן רבי אומר ִרים ְבכָּ ם ַהְדבָּ עֹולָּ  :ֶשבָּ

ם ַבֲעבֹוַדת ַוֲאִפלּו ִמים ְצִריִכין ַהשֵּ ר ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי ֹזאת ִלְפעָּ  ְצִריִכין ֶשֶבֱאֶמת ִפי-ַעל-ַאף, ִמַדי יֹותֵּ

ִריז ִלְהיֹות דֹול זָּ ש ְמֹאד גָּ אּוי ַעְצמוֹ  ְלַקדֵּ רָּ ם ַלֲעבֹוַדת ְוִלְזכֹות, כָּ דֹול ִבְמִהירּות לֵּמּותִבְש  ַהשֵּ  ְלַהִניחַ  ְוָאסּור, גָּ

רוֹ  ִמּיֹום ל ַלֲחבֵּ ין ִכי, ְכלָּ ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ ן-ְוַעל, ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ ל כֵּ ר ֶשְּיכֹוִלין ַמה כָּ  ַלֲעׂשֹות ְלִהְתַגבֵּ

יֶזה ר אֵּ בָּ אַדיְ  ִמּיָּד ַלֲעׂשֹותוֹ  ְצִריִכין' ה ַבֲעבֹוַדת דָּ ל ְוִעכּוב ִאחּור ְבִלי קָּ עַ  ִמי ִכי, ַאַחת ֶרַגע ֲאִפלּו, ְכלָּ ה יֹודֵּ  ַכמָּ

ה לוֹ  ִיְהֶיה ְוִהְרהּוִרים ְוִעכּוִבים ְמִניעֹות עָּ ַאֶחֶרת ַבשָּ ין ִכי, הָּ ם אֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ  ְואֹותָּ

ֶרַגע ִמים ןכֵּ -ִפי-ַעל-ַאף, ִבְלַבד הָּ יֶזה ַעְצמוֹ  ּוַמְכִריִחין ֶשִמְתַגְבִרין ְכֶשרֹוִאין ִלְפעָּ ר ְלאֵּ בָּ ינוֹ  דָּ , ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ְואֵּ

ִמים ְצִריִכין ל ְוִלְבִלי, ִמֶזה ְבַדְעתוֹ  ִלֹפל ְוִלְבִלי ְלַהְמִתין ִלְפעָּ ל ַדְעתוֹ  ְלַבְלבֵּ ינוֹ  ַבֶמה ְכלָּ רַהדָּ  ְלאֹותוֹ  זֹוֶכה ֶשאֵּ . בָּ

ת ְוַיְמִתין בֹוא ַעד ְקצָּ ר ְוִאי. ִעתוֹ  ֶשתָּ ר ֶאְפשָּ אֵּ ר ְלבָּ בָּ ב ֶזה דָּ ל ִבְכתָּ   (שם. )ְכלָּ

, מטפורי פחות באופן; אותו ואוספת השינה באה, לישון הרצון מן ומרפה לישון עצמו מלהכריח שחדל מי

 בהתרופף. לעייף ומרגוע ליגע מנוחה אהב וממילא, דברּה את לומר למציאות נותנת ומהעצמי מהרצון ההרפייה

-שוטפת והעייפות, הטבעי במהלכו החיים נהר נוהר -- השינה לרפיון להתנגד הוא ַעְצמוֹ  וְלַהְכִריחַ  -- ההתנגדות

 של המתרחב בהקשרּה' המציאות של ְדברּה' מהו, השאלה נשאלת. שנתו אל עייף-היגע את מערסלת-נושאת

ל, ולעצמו לרצונו שהניח מי את יערסל-ישא-ישטוף מה? העצה ִרים ְבכָּ ם ַהְדבָּ עֹולָּ ם וַבֲעבֹוַדת ֶשבָּ  גם שהרי? ַהשֵּ

ל ַעְצמוֹ  ֶשַמְכִריחַ , המתעקש שהרצון והְמִניעֹות המכשולים את לסקל היא העצה מטרת כאן ְך כָּ ר כָּ  מעמיד, ויֹותֵּ

 .'דברּה את לומר למציאות מקום לפנות' כדי, הרוצה לפני ומגביה

 שזכה מי את מערסל-נושא-השוטף, הנהר של העז כוחו את מרגישים אנחנו נחמן רבי של דִלשניה משטפא

ן-ִפי-ַעל-לַאף הראשון ִפי-ַעל-הַאף בין המוסגר במאמר. ולהרפות הרצון מׂשּוכות את( הנהר של) מדרכו לסקל  כֵּ

, ְלַהִניחַ  הָאסּור את דווקא מפתח נחמן רבי -- היסודית העצה של והסיפא הרישא בין שמפריד מאמר -- האחרון

-ִפי-ַעל-ַאף בלשון כנגדו ויוצאת ממנו מתבדלת שהעצה הרקע את, ְלַהְכִריחַ  ְלַבל דנן העצה של לכאורה-ניגודּה

ן ר מילים בפרץ, עזה נפשית ודבקות רגשית התקשרות מתוך אותו מפתח הוא. כֵּ  הלהט את ניסוחו בעצם שאוצֵּ

ִריז. הנהר של והשצף יפותוהדח והזרימה והאון דֹול זָּ דֹול ִבְמִהירּות ְמֹאד גָּ א ִמּיָּד גָּ ל ְוִעכּוב ִאחּור ְבִלי ַדְיקָּ , ְכלָּ

 דווקא נתונים נחמן רבי של ומעייניו דבקותו שעיקר, לספק מקום מותיר אינו הניסוח להט. ַאַחת ֶרַגע ֲאִפלּו

 נשטף נגרף הוא ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי העצה שעניינו אמרמ של ובעיצומו, מתבדלת העצה שממנה הרקע-להווית

? דברּה את כאן אומרת מציאות איזו: שוב שואל ואני. בו ומתערסל ִמּיָּד ַלֲעׂשֹותוֹ  ְצִריִכין של הנהר בשטף נישא

  ?רצונו משוכות את מדרכו שסיקל מי את ומערסל שנושא נהר אותו מהו

ִמים השטף את שמכשיל רצון אותו -- הרצון הוא הזו מערסלת-השוטפת בהוויה אחד מכריע מרכיב  ִלְפעָּ

יֶזה ַעְצמוֹ  ּוַמְכִריִחין ֶשִמְתַגְבִרין ְכֶשרֹוִאין ר ְלאֵּ בָּ ינוֹ  דָּ , רצון בעתות: חותם כחומר מתהפך הרצון. ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ְואֵּ

ִמים, אחרים בזמנים. עצמי של ונוהר מלא ביטוי הם מעשיי, שלמה היא עושה שאני מה עם הזדהותי , ִלְפעָּ

 רצוני, לעשותו רוצה לא גם אני המעשה את לעשות רוצה היותי ובצד ברצוני חצוי אני: הזו הזרימה משתבשת

 גם אחת ובעונה בעת פועל במעשה שלי הרצון, אלה בנסיבות. כוליותי את מבטא ואינו שלם אינו לעשותו

-אני'ש משום אחת אינה הרצון פעולת; אותי ומנפץ סותר גם הוא בעת-בה אך אותי מבטא הוא, נגדי וגם בעדי

 הפוכות ותוצאותיו, עצמי של וכפייה אילוץ הוא הרצון אימוץ, נחמן רבי אומר, כאלה בזמנים. אחד איני' עצמי

ל ִכי: המקווה מן ר ַעְצמוֹ  ֶשַמְכִריִחין ַמה כָּ יֶזה ְביֹותֵּ ר ְלאֵּ בָּ ר, דָּ יו ִמְתַגבֵּ לָּ רְבי עָּ א ַהֶהֶפְך ֹותֵּ  הפנימית המלחמה. ַדְיקָּ
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 את יד מהישג ומרחיקה, עצמו לבין האדם בין יותר מסכסכת, הפנימי הקרע את מעצימה העצמי חלקי בין

 .עצמי-ביטוי-שמתוך-הפעולה

 ונגדיים מתחים בו כשמתגלעים וגם, השם את לעבוד הוא, נחמן רבי של ראותו מנקודת, אדם של רצונו עיקר

 בעת גם. יצאו לא הרצון של בדרכו ְוִעכּוִבים ְמִניעֹות מכלל -- שונים לרצונות ומתפרד מתפצל צוןכשהר --

', ה בעבודת הוא ומגמתו רצונו שעיקר דבריו ממרוצת ניכר, רצון-עתות שאינן עתות על נחמן רבי של שיחתו

, בזה גם מתבטאת הקונפליקט דימצ אחד לצד התייצבותו. מדרכו והעיכובים המניעות שיוסרו -- ייחולו ועיקר

 לאמץ עלינו הרצון מימוש של האידאלי הדברים למהלך בניגוד כאשר, רצון עת שאינה בעת, העתים בצוק שגם

ן-ִפי-ַעל-וַאף כבד בלב  מכול שוללת אינה העצה, דבריו מכותלי משתמע כך, אז גם, ְלַהְכִריחַ  ְלַבל העצה את כֵּ

ר ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי רק מפצירה היא; עצמית ברותוהתג התאמצות, עצמית-כפייה וכול  קוראת היא, ִמַדי יֹותֵּ

יֶזה ַעְצמוֹ  ּוַמְכִריִחין ֶשִמְתַגְבִרין ְכֶשרֹוִאין רק לוותר ר ְלאֵּ בָּ ינוֹ  דָּ  לנסות רצוי אף ואולי מותר: משמע. ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ְואֵּ

 במידה שרק אלא. עצמו על מקים שהוא והמכשולים מטיםהק את' לגהץ'ו הרצון של ההדורים את וליישר

ר שלא כדי ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי ְצִריִכין, מתיישרים אינם ההדורים אם -- ובמׂשּורה   .הקרע ויתעמק ַהֶהֶפְך יְתַגבֵּ

 הרצון בפעולת הפנים-שריבוי להוסיף יש לכך. אחד איני' עצמי-אני'ש משום אחת אינה הרצון שפעולת אמרתי

 ועושה למעשיי אדון אני האם. הרצון תופעת ובעצם לרצון העצמי של ביחסו גם פנים-ריבוי הוא, עצמיובַ 

ינוֹ  ְוִאם, עֹוֶׂשה רֹוֶצה ִאם', רצון' של אחד טבעי מובן פי-על ודאי הוא כך? כרצוני אותם ינוֹ  רֹוֶצה אֵּ  עֹוֶׂשה אֵּ

 רצוני את אגביר אם, לעשות לי כשקשה שגם, עוד ֹנאמר זה מובן עם ברצף(. קי תורה תניינא ן"מוהר ליקוטי)

 היא בזה וכוונתנו, רצון-בכוח ניחן שהוא אומרים אנו זה מסוג חזק ברצון שניחן אדם על. ואעשה אצליח

 האדם של ליחסו המודל אינו שזה ברור אבל. להם יכול הוא וכך מכשולים נוכח רצונו את לאמץ מסוגל שהוא

 כוח, הרצון אימוץ. רצון-כוח אינו רצון עת על בדבריי הזכרתי שאותו הרצון רכיבשמ וברור, דנן בהקשר לרצונו

-השוטפת להוויה הקריטי הרצון ואילו, מפניה מתריעה נחמן רבי שעצת ַעְצמוֹ  הְלַהְכִריחַ  בדיוק הוא, הרצון

 עצמיה משליטת מהותי באופן מופקע -- העצה מדברת שעליהן המניעֹות בסיטואציית שנעדר -- מערסלת

ֶשק כמו במושגים לעתים משתמש נחמן רבי, הרצון של זה פן על בדברו. ומכוחניותו  ליקוטי למשל ראו) חֵּ

צֹון) ִהְשתֹוְקקּות או( סו קמא ן"מוהר ג רָּ ק ֻמְפלָּ זָּ יו ְמֹאד חָּ לָּ ַרְך אֵּ ץ ְבִהְשתֹוְקקּות ִיְתבָּ (. לב ן"הר שיחות; ְמֹאד ִנְמרָּ

 -- והכרעה החלטה של קונוטאציה בהן שכרוכה(, דלעיל הרצון כוח כגון) רצון המושג של אחרות כבפנים שלא

 יותר הרבה היפעלותי שהוא ממד, והרגש הנפשית ההבעה ממד בולט האלה במושגים -- אקטיביות פעולות

 השולט העצמי, מחד: העצמי של שונות פנים בין ההבחנה במונחי גם לנסח ניתן גופּה זו תובנה. )פעיל משהוא

 (.ַברצון עצמו את שמביע, ברצון ביטוי לידי שבא העצמי, מאידך; הרצון-כוח בעל העצמי, רצונוב

. ְלַהְמִתין ְצִריִכין, כזה רצון שחסר ובמקום, מערסל-שוטף-הנוהר רצונו את רצונו בכוח לזמן יכול אינו אדם

 אלה מלבד הרצון של דרכו על נוספים מוקשים להעמיד עלולים הרצון-העדר נוכח הנפש-ומפח הרוח-קוצר

 ממכשלות והרגעתה הנפש פינוי אלא מעש-אפס רק אינה ההמתנה כן ועל, העצמית ההכרחה עליה שמערימה

ל ְוִלְבִלי, ִמֶזה ְבַדְעתוֹ  ִלֹפל ִלְבִלי(, השינה לנפילת הנחוצה ההירגעות כדוגמת) אלה ל ַדְעתוֹ  ְלַבְלבֵּ ינוֹ  ַבֶמה ְכלָּ  ֶשאֵּ

ר ֹותוֹ ְלא זֹוֶכה בָּ  ואורך בסבלנות להתאזר האדם על; רצון-עת של הרצון, הנכסף הרצון את לחולל אפשר אי. ַהדָּ

ת ְוַיְמִתין(, להלן שנראה כפי, מפתח מושג זהו) רוח בֹוא ַעד ְקצָּ  מכריעה חוליה הוא שהרצון מכיוון. ִעתוֹ  ֶשתָּ

 ונצבעת הרצון-כוח של הפעילה יטתומשל מופקעת עצמה העשייה, העשייה של מערסלת-השוטפת בהוויה
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ם ַלֲעבֹוַדת ִלְזכֹות הוא והנכסף, ההיפעלותיות וההיגרפות ההיסחפות של בצבעיה דֹול ִבְמִהירּות ִבְשלֵּמּות ַהשֵּ  גָּ

בֹוא זֹוֶכה: השוו) צֹון ִלְבִחיַנת לָּ   .(55' עמ ותמימות בחכמה זה על כ"ומש, לב ן"הר שיחות, רָּ

 ולעצמו לרצונו שהניח מי את במהלכה לשאת שעתידה מערסלת-נושאת-השוטפת ההוויה מהי לשאלה

 רצון-בעת שנטהר, עצמו הרצון הוא זו בהוויה אחד מכריע שמרכיב, השבתי( השינה דוגמת של בהרחבה)

ֶשק ונעשה, הפנימים ומסכסוכיו מסיגיו  אהו זו בהוויה אחר מרכיב. שלם עצמי של שלם ביטוי, וִהְשתֹוְקקּות חֵּ

 ַלֲעבֹוַדת ִלְזכֹות כדי ואיכותו ברצון די לא שהרי; פועל אני שבתוכה החיצונית המציאות -- שלי הפעולה שדה

ם יֶזה ַלֲעׂשֹות וכדי ִבְשלֵּמּות ַהשֵּ ר אֵּ בָּ א ִמּיָּד' ה ַבֲעבֹוַדת דָּ ל ְוִעכּוב ִאחּור ְבִלי ַדְיקָּ  גם דרוש. ַאַחת ֶרַגע ֲאִפלּו, ְכלָּ

 יהפכו ושעקוביה לפניי מפולסת תהיה שהדרך, רצוני עם' פעולה תשתף' פועל אני שבתוכה שהמציאות

 אבל, בפירוט להלן שיעסיקנו גדול עיקר היא פנימיות עכבות לבין חיצוניות עכבות בין היחסים הבנת. למישור

ת ַיְמִתין -- המיוחלת העת. לו חיוני ושסילוקן, הנהר של לשטפו מפריעות הסוגים משני שעכבות ברור  ַעד ְקצָּ

בֹוא ה עת גם אלא רצון של עת רק אינה – ִעתוֹ  ֶשתָּ  העת של נדירותה-יקרותה. לרצון חסד נוטה העולם שבָּ

 חלון מהווה שהיא, זמנית-בו בה מסולקים המכשולים סוגי ששני העובדה לאור שבעתיים מבוררת המיוחלת

-חד מהדהדים רצון-העת בתיאור. והחיצוני פנימיה בזה זה משתלבים שבה הרמונית לפעולה הזדמנויות

ין ִכי, שסולקו המכשולים של הסוגים וריבוי ההזדמנות של פעמיותה ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ  וִמי ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ

עַ  ה יֹודֵּ ה לוֹ  ִיְהֶיה ְוִהְרהּוִרים ְוִעכּוִבים ְמִניעֹות ַכמָּ עָּ ַאֶחֶרת ַבשָּ  ממוזגת רצון-העת של נדירותה-תהיקרו והכרת; הָּ

רוֹ  ִמּיֹום ְלַהִניחַ  ָאסּור, תוחמץ שההזדמנות הסכנה נוכח אל הדחיפות תחושת עם ל ַלֲחבֵּ ין ִכי, ְכלָּ ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ  עֹומֵּ

ל ן-ְוַעל, ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ ל כֵּ ר ֶשְּיכֹוִלין ַמה כָּ יֶזה ַלֲעׂשֹות ְלִהְתַגבֵּ ר אֵּ בָּ א ִמּיָּד ַלֲעׂשֹותוֹ  ְצִריִכין' ה ֲעבֹוַדתבַ  דָּ  ַדְיקָּ

ל ְוִעכּוב ִאחּור ְבִלי עַ  ִמי ִכי, ַאַחת ֶרַגע ֲאִפלּו, ְכלָּ ה יֹודֵּ ה לוֹ  ִיְהֶיה ְוִהְרהּוִרים ְוִעכּוִבים ְמִניעֹות ַכמָּ עָּ ַאֶחֶרת ַבשָּ  ִכי, הָּ

ין ם אֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ עָּ  אֹותָּ ּה הַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ   2.ִבְלַבד הָּ

 פנימיים תנאים של בהתמלאותם כרוכה לפעולה רצון-שהעת ההכרה. חייו מחומרי נחצבו נחמן רבי של העצות

ין; וחיצוניים ם שאֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ ; רצון-בעת הרצון במימוש עילאית דחיפות יש כן ושעל ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ

 בעתות הנכונה ושההנהגה; אותה ירחיק רק אותה לאלץ ושהניסיון, ברצוננו רצון-עת לאלץו לזמן בידינו שאין

 ההכרה -- הזאת העת תוך אל והתרגעותה הנפש פינוי, אפיים אריכות בחינת המתנה היא, זה כל לאור, אחרות

 :הכותב פליאת את ומעוררת נחמן רבי של והפעולה ההוויה באופן פניה בשני התגלמה הזו

נּוְורַ  ה ִזְכרֹונוֹ  בֵּ כָּ יָּה ִלְברָּ ר הָּ בָּ א ִחדּוש ֶזה ְבדָּ יָּה ִכי, ְמֹאד ִנְפלָּ ִריז הָּ יָּה ֶשֹּלא ַהְזִריזּות ְבַתְכִלית זָּ תוֹ  הָּ  ֻדְגמָּ

ם עֹולָּ ל, בָּ ר ְוכָּ בָּ יָּה דָּ ִריְך ֶשהָּ י ֲאִפלּו ַלֲעׂשֹות צָּ ם ַגְשִמּיֹות ֲעבֹודֹות ְבִעְנְינֵּ י ֶשהֵּ ְרכֵּ ָאדָּ  צָּ יָּה, םהָּ הּו הָּ  עֹוׂשֵּ

א ִבְזִריזּות א ִמּיָּד ִנְפלָּ ל, ַדְיקָּ ן-ִמכָּ ם ַבֲעבֹוַדת ֶשכֵּ ן-ִפי-ַעל-ְוַאף. ַהשֵּ יָּה כֵּ תּון הָּ דֹול מָּ ָאה, גָּ ינוֹ  ְכֶשרָּ  עֹוֶלה ֶשאֵּ

יָּה ְביָּדוֹ  תּון הָּ תּון מָּ ם ְוִלְכֹסף ְלִהְתַגְעגֵּעַ  ֶשְצִריִכין ַרק. מָּ ִמיד ַרְךִיְתבָּ  ְלַהשֵּ ת ַגם תָּ עֵּ ין בָּ  ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ֶשאֵּ

ם ֲעבֹוַדת אּוי ַהשֵּ רָּ ש ְוִלְבִלי, כָּ ל ַעְצמוֹ  ְלַיאֵּ ר ִמשּום ְכלָּ בָּ ֶכף, דָּ ם ְותֵּ ַרְך ְכֶשַהשֵּ  ַלְחטף יָּכֹול ְוהּוא עֹוזֵּר ִיְתבָּ

יֶזה ר אֵּ בָּ ה דָּ הּו, ֶשִבְקֻדשָּ ד ִבְזִריזּות ִמּיָּד ַיֲעׂשֵּ ר ְוִאי. ֹולגָּ ר ֶאְפשָּ אֵּ ר ְלבָּ בָּ ב ֶזה דָּ ץ ְוַהַמְׂשִכיל. ִבְכתָּ פֵּ  ֶבֱאֶמת ֶהחָּ

ִבין ת ִמֶזה יָּ צֹות ְקצָּ   (שם. )ה ַלֲעבֹוַדת עֵּ

                                                           
ִמים, ָאַמר: קכד תורה תניינא ן"מוהר ליקוטי גם ראה ההזדמנות מוטיב על 2 ם ַמִגיעַ  ֶשִלְפעָּ ָאדָּ התְ  ִהְרהּור לָּ  ְוִהְשתֹוְקקּות שּובָּ

ם ַרְך ְלַהשֵּ יֶזה ִיְתבָּ קֹום ְבאֵּ ִריְך, מָּ ם ֶשצָּ קֹום ְבאֹותוֹ  שָּ א ַהמָּ ה ַהִהְרהּור ְבֶזה ְלִהְתַחזֵּק ַדְיקָּ ר ְכגֹון, ְוַהִהְשתֹוְקקּות ְתשּובָּ ם ְלַדבֵּ  שָּ
יֶזה שֹות ְתִחנֹות ֶשל ִדבּוִרים אֵּ יִדבְ  אוֹ  ּוַבקָּ ב ַבֶפה ִהְשתֹוְקקּות רֵּ ן ְכִפי ּוַבלֵּ ִעְניָּ זּוז ְוֹלא ַיְמִתין ְוֹלא, הָּ ין ִפי-ַעל-ַאף, ִמְמקֹומוֹ  יָּ  ֶשאֵּ

קֹום ֶזה ן ַהמָּ ְך מּוכָּ ה ְקִביעּות ִבְמקֹום ֶשֹּלא ְכגֹון, ְלכָּ ה ְלתֹורָּ א ִהלּוכוֹ  ְבֶדֶרְך ַרק, ּוְתִפלָּ כֹול, ִמְמקֹומוֹ  ּוזְכֶשּיָּז ִכי. ְוַכּיֹוצֵּ  ִלְהיֹות יָּ
 ' .עמ ותמימות בחכמה זה על כ"מש וראו. ֶשִּיְפֹסק
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 ִבְזִריזּות לפעול היכולת. היסודית ההכרה של פניה שני, ומתינות זריזות בין השילוב על מוסבת הכותב פליאת

א תּון תּוןמָּ  ולהיות רצון בעת ִנְפלָּ  ולהיות השעה את לכוון היכולת על אגפיה בשני נשענת אחרות בעתות מָּ

ין התובנה את אגפיה בשני מבטאת היא; לשעה מכוון ם שאֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  הָּ

 אינו ההנהגות חילוף: קיומי הישג, ההווי של אופן ובעיקר גם אלא גרדא אינטלקטואלית אינה זו תובנה. ִבְלַבד

 -- קבועות בתבניות ולתתה מראש אותה לנסח שניתן, ולזו לזו הראויות הנסיבות בדבר כללית בתובנה מעוגן

ר ִאי ר ֶאְפשָּ אֵּ ר ְלבָּ בָּ ב ֶזה דָּ ּה אל החיבור הוא ההנהגות חילוף את שמדריך מה; ִבְכתָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ . הָּ

 כלליים במושגים אותו (articulate) ולהבר יותר אותו לפתוח אנסה ובהמשך, כללי כמובן הוא בעצמו הז ניסוח

נּו, וסודי נשגב והוא כללי ביאור מכל סוף-סוף חורג מימושו אך; נוספים ה ִזְכרֹונוֹ  ְוַרבֵּ כָּ יָּה ִלְברָּ ר הָּ בָּ  ִחדּוש ֶזה ְבדָּ

א  .ְמֹאד ִנְפלָּ

 כאן שעומד הדבר בעומק אלא, מופשטות בנוסחאות הקונקרטי את ללכוד ולתהיכ-באי מתמצה אינו המסתורין

יֶזה בעשיית עצמית בכפייה התועלת שאלת -- המפורש הנידון של צניעותו מאחורי, כאמור. הפרק על ר אֵּ בָּ  דָּ

 היסודי בעולם-ההיות אופן הוא הפרק על שעומד מה -- פנימי ומיאון חיצוני מכשול עם ההתמודדות ואופני

, הפותחת הפסיכולוגית מההכללה החל - כלה ועד מראשית. ולפנים לפניי קונקרטיים וחייו שהוא, האדם של

 כתבו-מפי) נחמן רבי של הנהגותיו תיאור ועד(, בעצמו נחמן רבי מפי כנראה) ממנה הנובעת הדרכה-העצה דרך

ר רֶאְפשָּ  ְוִאי: מסתורין של עמוקה בהרגשה אפופים הדברים --( נתן רבי של אֵּ ר ְלבָּ בָּ ב ֶזה דָּ ל ִבְכתָּ  הכותב. ְכלָּ

 חושש והוא, לביטוי ניתן-הבלתי לבין המבוטא בין לפער מודע הוא, לבטא מסוגל שהוא ממה יותר יודע

 .כברם שתוכם לחשוב ויטעו הדברים של הנסתר עומקם את יחמיצו שהקוראים

   סלעים ומשבר הרים מפרק( ואמונה) רוח: ב

 זריזותו את, העצמית התפיסה ועם המציאות תפיסת עם בעולם הפעולה אופני את דבריי בראש קשרתי

ם עם האדם של העצמית והכרחתו העצמית והתגברותו ומתינותו עֹולָּ ין) הָּ ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ מוֹ  ועם( ְכלָּ ין) עֹולָּ  אֵּ

ם ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  של ועצמותה מהותה ועם לאלוהים יחסו עם להא כל ואת(, הָּ

 יהיה נחמן רבי של בתורותיו נוכחות וכולן, להתרה ניתנת שאינה אחת אחדות של שונות פנים אלה. אמונתו

 באמירות מובלעת שהיתה, האמונה-צלע. הדרשניים עוגניהן יהיו אשר ויהיו, יהא אשר המפורש נושאן

 :הבימה למרכז הבאה רהבתו מוזחת, כה עד דנו שבהן ובהנהגות

י-ֶשַעל, ַדע ם ְידֵּ עֹולָּ ם ֶשהָּ י הֵּ ה ִמְקַטנֵּ נָּ ן-ַעל, ֲאמָּ ם כֵּ שֹות ֲעבֹודֹות ְדַהְינּו, ְלַתֲעִנית ְצִריִכים הֵּ  ְבַוַדאי ִכי. קָּ

ר, יָּדּועַ  ם ַלֲעֹבד ֶשֶאְפשָּ ַרְך ַהשֵּ ל ִיְתבָּ ר ְבכָּ בָּ ין' ִכי, דָּ דֹוש אֵּ רּוְך-ַהקָּ א אהּו -בָּ יו ִעם ִבְטרּוְניָּא בָּ  ַמה ַאְך', ְבִרּיֹותָּ

ִמים ֶשְצִריִכין שֹות ַלֲעבֹודֹות ִלְפעָּ ינּו ֶשָאְמרּו ַמה ִבְבִחיַנת הּוא, קָּ ם ַרבֹותֵּ ה ִזְכרֹונָּ כָּ ד ִבְשַעת' ִלְברָּ  ֲאִפלּו ְשמָּ

א י ַאַעְרְקתָּ אנֵּ ג ִדְמסָּ רֵּ א'. ַיֲעֹבר ְוַאל יֵּהָּ ין ֶבֱאֶמתשֶ  ֶשַאף ִנְמצָּ אּוי אֵּ ג רָּ רֵּ ֲחַמת ַאְך, ֶזה ַעל ֶשּיֵּהָּ  ְשַעת ֶשהּוא מֵּ

ד ם, ְשמָּ א ְורֹוִצים ִמְתַגְבִרים ְוהֵּ ת ַעל ְלַהֲעִבירוֹ  ַדְיקָּ לֹום ַחס, ִלְכִפירֹות ְוַלֲהִביאוֹ  דָּ ן-ַעל, ְושָּ ח הּוא כֵּ  ֻמְכרָּ

ר ַעל ֲאִפלּו ַנְפשוֹ  ִלְמֹסר בָּ ֲעבוֹ . ַקל דָּ הְוהָּ ה-דָּ רָּ ם ְוַהְכִפירֹות זָּ ין ַאף' ִבְבִחיַנת הֵּ ֶהם רּוחַ  יֵּש אֵּ ין --' בָּ ֶהם ֶשאֵּ  בָּ

ל רּוחַ  שּום י. ְכלָּ ה-ְוַהְקַטנֵּ נָּ ם ֲאמָּ ע ְכמוֹ  ֶשהּוא', רּוחַ  -ִמֹקֶצר' ִבְבִחיַנת הֵּ ין ְדַהְינּו, ְמֻמצָּ ֶהם ֶשאֵּ ה לָּ  ֱאמּונָּ

ה מָּ א, רּוחוֹ  יְךַמֲאִר  ְבִחיַנת ֶשִהיא ְשלֵּ קֹום ַכמּובָּ ר ְבמָּ י) ַאחֵּ ן א ְבִלקּוטֵּ ן-ִפי-ַעל-ְוַאף(, קנה ִסימָּ ם כֵּ ינָּ  אֵּ

י כֹוְפִרים ין, ְלַגְמרֵּ ֶהם ֶשאֵּ ל רּוחַ  שּום לָּ ם ַרק, ְכלָּ ע ְכמוֹ  הֵּ ם, ְמֻמצָּ ה ְורּוחָּ רָּ  ְוֶזהּו. רּוחַ -ִמֹקֶצר ְבִחיַנת ְקצָּ

ה רּוחַ -ִמֹקֶצר' ֲעֹבדָּ הקָּ  ּומֵּ ֲחַמת --' שָּ ם ֶשמֵּ ֲחַמת', רּוחַ -ֹקֶצר' ִבְבִחיַנת ֶשהֵּ ם מֵּ י ֶשהֵּ ה ְקַטנֵּ נָּ י-ַעל, ל"ַכנַ  ֲאמָּ -ְידֵּ
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שֹות ַלֲעבֹודֹות ְצִריִכין ֶזה ד ֶשִבְשַעת ְכמוֹ . ל"ַכנַ  ּוְלַתֲעִניִתים קָּ ה ִקְלקּול ֶשִהיא ַהְשמָּ י ֱאמּונָּ  ְצִריִכין ְלַגְמרֵּ

ם ֹסרִלמְ  ֲאִפלּו ש ַנְפשָּ ר ַעל ֲאִפלּו ַממָּ בָּ ן-ְכמוֹ , ַקל דָּ ם ַקְטנּות ְכֶשּיֵּש כֵּ ה ּוְפגָּ  ֲעבֹודֹות ַלֲעׂשֹות ְצִריִכין ֶבֱאמּונָּ

שֹות  (פו תניינא) .ל"ַכנַ  קָּ

י – הפותח במשפט מצויה הדרשה לפענוח המפתח מלת ה ְקַטנֵּ נָּ  ושאר תענית האם. ְלַתֲעִנית ְצִריִכים ֲאמָּ

שֹות ֲעבֹודֹות שֹות ֲעבֹודֹות ושאר תענית האם? מדרגתם לפי, אמונה לקטני הנאותה העבודה הן קָּ  העבודה הן קָּ

 ְצִריִכים לשון, אלה פרשנויות לפי? אמונה-קטני ִמַמדרגת ַמדרגתם ולעילוי אמונתם לתיקון והמועילה הדרושה

 של העבודה כדרך הקשות העבודות את מאשרו מחייב והוא, והדרכה עצה דרך נוקט נחמן שרבי לשון היא

ִמים ֶשְצִריִכין העובדה המחשת. האמונה קטני שֹות ַלֲעבֹודֹות ִלְפעָּ  תומכת השמד-בשעת הנפש-מסירות בדוגמת קָּ

 בשעת והנדרשת הנאותה העבודה דרך בוודאי היא -- שבעבודות הקשה – נפש-מסירות שהרי, זו בפרשנות

 .תונעלי נשגבת עבודה, השמד

 ֲעבֹודֹות שמעודדת נורמטיבית כקביעה ְצִריִכין לפירוש השמד-בשעת נפש-ממסירות שהבאתי הראיה אבל

שֹות  כאן מערבבת נחמן רבי של הדרשנית האמן שיד, ברור מלכתחילה. פנינו על וטופחת פניה על מתהפכת, קָּ

 העבודה לקושי דווקא דוגמא ובדברי משמשת, עילאית אמונה של מסורתי ביטוי, הנפש-מסירות. היוצרות את

 היא הנפש-מסירות זו קביעה של המקורית ובמשמעותה, השמד בשעת נדרשת נפש-מסירות. אמונה-קטני של

 בהקשר אבל. המאמינים על כפירתם את לכפות המשמדים של ניסיונותיהם נוכח-אל עילאית אמונה של ביטוי

ה בשעת קרי, נפשם את שמוסרים מי של השמד בשעת נדרשת נפש מסירות, הדרשה ֲעבֹודָּ ה-הָּ רָּ  ְוַהְכִפירֹות זָּ

ין ַאף' -- נפשם את המוסרים – שהם בשעה קרי, שלהם ֶהם רּוחַ  יֵּש אֵּ ין' בָּ ֶהם ֶשאֵּ ל רּוחַ  שּום בָּ  אפילו. ְכלָּ

א -- שבקלות הקלה העבודה י ַעְרְקתָּ אנֵּ ( ודיםיה של הנעל-נעילת אורחות לשמירת והכוונה, הנעל שרוך)=  ִדְמסָּ

ח האמונה קטן; כפשוטו בדמים האמונה-לקטני עולה -- ר ַעל ֲאִפלּו ַנְפשוֹ  ִלְמֹסר ֻמְכרָּ בָּ  היפוך בהקשר. ַקל דָּ

ח ְצִריִכים, הזה היצירתי היוצרות  אפיון אלא, מאחוריה עומד נחמן שרבי והדרכה עצה לשון אינם וֻמְכרָּ

העֲ  של ביסודה. אמנה קטני של העבודה דרך של ביקורתי ה ֹבדָּ שָּ  קטנות מונחים קיצונית עצמית-עריצות ושל קָּ

ר ַעל ֲאִפלּו ליהרג צריך האמונה קטן; אמונה וחוסר אמונה בָּ ין ֶשֶבֱאֶמת ַקל דָּ אּוי אֵּ ג רָּ רֵּ  חי והוא, ֶזה ַעל ֶשּיֵּהָּ

 שצריכים סוכרת בבעלי האמורה זו מעין אינה כאן שנאמרת ְצִריִכים לשון. ְטרּוְניָּא של בצילה השם את ועובד

 שצריכים בחירשות-בלוקים האמורה זו מעין אלא, שבדיעבד במצב לכתחילה הדרכה, מזונם במיתוק להמעיט

 שהיא הצטרכות -- לסם שצריכים ובמכורים לראות כדי להתאמץ שצריכים ראות-בחלשי לשמוע כדי להתאמץ

 .פתולוגיה של היבט

, שלו היוצר-ביד כחומר הם משתמש נחמן רבי שבהם והמקורות, אמונה לפגם ביטוי הוא העבודה קושי

 במנותו אותה מבטא הוא. האמונה לאופי העבודה אופן בין הזיקה לביטוי, מקצר וברצותו מרחיב ברצותו

ה מִקְלקּול הסובלים של עבודתם: המשרעת על נקודות שלוש י ֱאמּונָּ  נפש-הְמַעֶרצת, ביותר הקשה היא ְלַגְמרֵּ

ה-ַהְקַטנֵּי של ודתםעב; נפש מסירות, ביותר נָּ ע ְכמוֹ  ֶשהּוא ֲאמָּ  בעלי של בעבודתם ואילו; כתענית קשה היא ְמֻמצָּ

ה ה ֱאמּונָּ מָּ ר יָּדּועַ  באשר, נפשי ועיקום ְטרּוְניָּא כל אין ְשלֵּ ם ַלֲעֹבד ֶשֶאְפשָּ ַרְך ַהשֵּ ל ִיְתבָּ ר ְבכָּ בָּ  הביטויים וכל, דָּ

  .עבודה בגדר הם רצונם-נפשם של נוהרים-הטבעיים

( לקושי וחילופה) לנייחא האמונה וזיקת, אחד בכתר ומשמשים בדרשה מתחלפים ורוח אמונה המושגים

ין: רוח בלשון גם מובעת ֶהם אֵּ ל רּוחַ  שּום בָּ ר ַעל ֲאִפלּו ַנְפשוֹ  ִלְמֹסר מקבילתוו ְכלָּ בָּ ם, ַקל דָּ ה רּוחָּ רָּ  ְבִחיַנת ְקצָּ

ֲעֹבדָּ  מקבילתוו רּוחַ -ִמֹקֶצר ה הּומֵּ שָּ ה ִבְזִריזּות ֶשלוֹ  ֶאת ַיֲעֶׂשה מקבילתוו רּוחוֹ  וַמֲאִריְך, קָּ  ההתאמה. ְוִׂשְמחָּ
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(, כאן אליה ומפנה לה רומז נחמן שרבי) קנה בתורה בהרחבה מפורשת, דנן פו בתניינא נרמזה שרק, האחרונה

 שבהם והמתינות ריזותהז ענייני בין הרעיונית והזהות המשותפת הפרובלמטיקה שאת-ביתר מתחדדות ושם

 :ןכא דבריו שבמוקד והאמונה הרוח ענייני לבין( א סעיף) פתחתי

ינוֹ  ַמה ַהְינּו, ַאַפִים ֶאֶרְך ְבִחיַנת ְוֶזה א ֶשאֵּ ר ִמשּום יָּרֵּ בָּ ינוֹ , דָּ תוֹ  ּוִבְלבּול ִבּטּול שּום ַעל ַמְשִגיחַ  ְואֵּ , ַבֲעבֹודָּ

ין ַאַפִים ֶאֶרְך ִחיַנתבְ  ֶזה, ֶשלוֹ  ֶאת עֹוֶׂשה ַרק ר שּום ֶשאֵּ בָּ ל יָּכֹול דָּ ּה ִאְכַפת ֹלא ִכי, אֹותוֹ  ְלַבְלבֵּ ר שּום לֵּ בָּ , דָּ

תוֹ  ֶשלוֹ  ֶאת עֹוֶׂשה ַרק ם ֶאת ַבֲעבֹודָּ ַרְך ַהשֵּ לּוי הּוא ַאַפִים ֶאֶרְך ִכי. ִיְתבָּ ה ִבְבִחיַנת תָּ ל' ִכי, ֱאמּונָּ  ֶשּיֵּש ְזַמן כָּ

הֲעבוֹ  ה דָּ רָּ ם זָּ עֹולָּ ם ַאף ֲחרֹון בָּ עֹולָּ ל', בָּ י-ַעל ֲאבָּ ה ְידֵּ ה ֶהֶפְך ֶשהּוא ֱאמּונָּ ה ֲעבֹודָּ רָּ ל, זָּ , ַאף ַהֲחרֹון ִנְתַבּטֵּ

י-ַעל ֶשזֹוֶכה ַהְינּו, ַאף ַהֲחרֹון ֶהֶפְך ֶשהּוא, ַאַפִים ַלֲאִריַכת ְוזֹוִכין ה ְידֵּ  ַעל ַאפוֹ  ְךֶשַּיֲאִרי, ַאַפִים ַלֲאִריַכת ֱאמּונָּ

ל ה ִבְלבּול ְדַבר כָּ ר ּוְמִניעָּ יו ֶשעֹובֵּ לָּ תוֹ  עָּ תוֹ  ִבְתִפלָּ ב ְוֹלא, ַהכֹול ֶשִּיְסֹבל, ַוֲעבֹודָּ ל ְוֹלא ִיְתַעצֵּ י-ַעל ִיְתַעצֵּ  ֶזה-ְידֵּ

ל ּה ִיְכַפת ְוֹלא רּוחוֹ  ַיֲעֹצר ַרק, ְכלָּ ל לֵּ תוֹ  ֶשלוֹ  ֶאת ְוַיֲעֶׂשה, ְכלָּ ל ַעל יָּחּוש ְוֹלא, ַהכֹול ַעל ְוַיֲעֹבר, ַבֲעבֹודָּ  כָּ

ל ְוַהְמִניעֹות ַהִבְלבּוִלים ל ְכלָּ י-ַעל ֶשזֹוִכין, ַאַפִים ֶאֶרְך ְבִחיַנת הּוא ֶזה ֶשכָּ ה ְידֵּ  ֹכחַ  ְבִחיַנת ֶשהּוא, ֱאמּונָּ

ל חַ  ְוֹכחַ  ַהגֹודֵּ י-ַעל ִכי ַהצֹומֵּ ל הּוא ֶזה-ְידֵּ דֵּ חַ  גָּ תוֹ  ְצִליחַ ּומַ  ְוצֹומֵּ  מֹונֵּעַ  שּום ְלַבְלְבלוֹ  יּוַכל ֹלא ִכי, ַבֲעבֹודָּ

לֹום ַחס ְוַעְצלּות ְבַעְצבּות ְלַהִפילוֹ  ְנעוֹ , ְושָּ י-ַעל ּוְלמָּ לֹום ַחס, ֶזה-ְידֵּ ה ִבְזִריזּות ֶשלוֹ  ֶאת ַיֲעֶׂשה ַרק, ְושָּ , ְוִׂשְמחָּ

ל ְוֹלא ל ַעל ִיְסַתכֵּ ל, לְכלָּ  ַהִבְלבּוִלים כָּ ה ְבִחיַנת, ַאַפִים ֶאֶרְך ְבִחיַנת הּוא ֶזה ֶשכָּ ל ֹכחַ  ְבִחיַנת, ֱאמּונָּ  ְוֹכחַ  ַהגֹודֵּ

חַ   (קנה תורה) .ַהצֹומֵּ

ה ִקְלקּול וניגודה, רּוחוֹ  ַמֲאִריְך של ַאַפִים ֶאֶרְך ְבִחיַנת של השורש היא אמונה י ֱאמּונָּ  הֲחרֹון של השורש הוא ְלַגְמרֵּ

 את שמיישרים והם, רוח ואורך סבלנות נמסכים המאמין של השם-בעבודת, אחרות במילים. הרוח וקוצר ַאף

 אנו הסבלני למאמין השבח מלשון. מניעות נוכח-אל ודעתו רוחו את – והרגעה נייחא לשון – ומניחים דרכו

ה ּוִבְלבּול ִבּטּול, חתחתים דרך היא שהדרך שומעים  של הרוח-הלך שמתוך אלא; ִניעֹותומְ  ִבְלבּוִלים ּוְמִניעָּ

 עושה הוא, ומתפוגג מתאיין קושי כל, ְוַעְצלּות ְלַעְצבּות אותו מפילים אינם החתחתים, רוחו שמאריך המאמין

ה ִבְזִריזּות ֶשלוֹ  ֶאת ל והּוא ְוִׂשְמחָּ דֵּ חַ  גָּ  (.ובחילופ וחילופו) ּוַמְצִליחַ  ְוצֹומֵּ

 והעיכובים המניעות, פתחנו שבו בתיאור. בזריזות-העשייה פניב נמוגים החתחתים, זה אידילי בתיאור

 לבין זריזות בין ההבדל אף על אבל. במתינות מתחלפת והזריזות, העשייה שטף את מסכלים והבלבולים

 מן לא) רוחו המאריך המאמין של, אחד הוויה אופן של פנים שני בשורשן הן האלה ההנהגות שתי, מתינות

ָאה -- ותהמתינ שאפשרות הנמנע ינוֹ  ְכֶשרָּ יָּה ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ֶשאֵּ תּון הָּ תּון מָּ  האידילי בתיאור גם מובלעת -- מָּ

ינוֹ : שבכאן תוֹ  ּוִבְלבּול ִבּטּול שּום ַעל ַמְשִגיחַ  ְואֵּ  ְבִחיַנת ֶזה, ֶשלוֹ  ֶאת עֹוֶׂשה ַרק -- ובלבול בטול יש דהיינו -- ַבֲעבֹודָּ

ין ַאַפִים ֶאֶרְך ר שּום ֶשאֵּ בָּ ל יָּכֹול דָּ ּה ִאְכַפת לא ִכי, אֹותוֹ  ְלַבְלבֵּ ר שּום לֵּ בָּ (, א סעיף סוף) לעיל שאמרתי כפי(. דָּ

ין התובנה מונחת שתיהן ביסוד ם שאֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  את לכוון והיכולת ִבְלַבד הָּ

 .יקיומ הישג ובעיקר גם אלא גרדא אינטלקטואליים שאינם ריםכש, לשעה מכוון ולהיות השעה

( אחותה ומתינות) שזריזות העובדה את לבטא כדי אלה בתארים משתמש אני --' קיומי הישג', 'הוויה אופן'

 מחליט שאדם פעולה-כלל מעין, כזו השקפה של מעשי יוצא-פועל לא וגם אינטלקטואלית עולם-השקפת אינה

 של אופנים הן ואמונה ורוח ומתינות זריזות. ואדם אלוהים על לו שיש אחרת או זו דעה יסוד על לנקוט

 – הוויתו לשורשי עד ויורדת שנוקבת התייחסות, אותו ומקיף ולסובב לעצמו אדם של ראשונית התייחסות

 של שייםהשור והפעולה ההוויה אופני את לערטל טעות זו תהיה, זה עם יחד. אלה אופנים דרך והווה חי הוא
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-אינסטינקטיביות, רפלקטיביות-קדם ופעולה התנהגות נטיות מעין היו כאילו, ותובנותיו ממושגיו האדם

 חטוטרת אינה מושגית-הרפלקטיבית אדם-וקומת'(, פרקים שמונה'ב ם"רמב) היא אחת האדם נפש. חייתיות

 נפרד בלתי ממד הוא ושגימ-הרפלקטיבי. שלו יותר הקמאיות והרגש התחושה קומות על המולבשת חיצונית

 בדברי. אותו ומנהירה ההווייתי של לעומקו חודרת מושגית-הרפלקטיבית( ארטיקולציה) וההברה, ההווייתי של

 אופני על נסובים הם לדעתי אולם; נזכרים אינם ואמונה ורוח ומתינות זריזות המושגים, הבאים נחמן רבי

  .נידוננו של הקורה לעובי להיכנס נוכל דרכם. וכניותת-המושגיות מהברותיהם אחת ומפרטים הללו הקיום

  ומציאות זהות: להיכללות נפרדות בין: ג

 את לממש העתיד-מוכוונת התשוקה: קטבים שני בין מתוחה לשעה מכוון ולהיות השעה את לכוון היכולת

 בתיאורו הבלולה, נחמן רבי של הבאה עצתו. ִבְלַבד הזה לֶרַגע ההווה-מוכוונת והעירנות הנכספת העבודה

 :ליחסיהם צוהר ותספק, האלה הקטבים שני על מתוחה, העצמי

ם ַעל ַעְצמוֹ  ְלַהְשִליְך ְמֹאד טֹוב ַרְך ַהשֵּ יו ְוִלְסֹמְך ִיְתבָּ לָּ א, ְוַדְרִכי. עָּ ר ֲאִני ַהּיֹום ְכֶשבָּ ל מֹוסֵּ  ֶשִלי ַהְתנּועֹות כָּ

ַני ְוֶשל ַרְך םַהשֵּ  ַעל ִבי ְוַהְתלּוִיים בָּ ַרְך ִכְרצֹונוֹ  ַהכֹול ֶשִּיְהֶיה ִיְתבָּ ין ֲאַזי ַגם. ְמֹאד טֹוב ְוֶזה, ִיְתבָּ ִריְך אֵּ  ִלְדֹאג צָּ

ל ְוַלְחֹשב ג ִאם ְכלָּ אּוי ִמְתַנהֵּ רָּ או ִאם כָּ ַאַחר, לָּ ְך מֵּ יו ֶשּסֹומֵּ לָּ ַרְך עָּ ַרְך הּוא ְוִאם. ִיְתבָּ ר ְבִעְניָּן רֹוֶצה ִיְתבָּ , ַאחֵּ

ג ְמֻרֶצה הּוא ן ְלִהְתַנהֵּ ר ְבִעְניָּ ַרְך ִכְרצֹונוֹ  ַאחֵּ  .ִיְתבָּ

ן ת ְכֶשַמִגיעַ  ְוכֵּ ר ֲאִני ֲאַזי טֹוב-יֹום אוֹ  ַשבָּ ל מֹוסֵּ ל ַהִהְתַנֲהגּות כָּ ִנים ְוכָּ ִעְניָּ ת אֹותוֹ  ֶשל ְוַהְתנּועֹות הָּ  אוֹ  ַהַשבָּ

ם טֹוב-ַהּיֹום ַרְך ְלַהשֵּ ַרְך ִכְרצֹונוֹ  כֹולהַ  ֶשִּיְהֶיה ִיְתבָּ יְך ַוֲאַזי. ִיְתבָּ ג אֵּ ת ְבאֹותוֹ  ֶשִמְתַנהֵּ  שּוב, טֹוב-ְויֹום ַהַשבָּ

ינוֹ  ב אֵּ ש חֹושֵּ ל ְוחֹושֵּ א ְכלָּ א ֹלא ֶשמָּ י יָּצָּ ה ְידֵּ ַגת חֹובָּ ַאַחר, ַהּיֹום אֹותוֹ  ְקֻדַשת ְבַהְנהָּ ר מֵּ ַסר ֶשְכבָּ  ַהכֹול מָּ

ם ַרְך ְלַהשֵּ ַמְך ִיְתבָּ יו ְוסָּ לָּ ַרְך עָּ  (ג-ב אות, ן"הר שיחות) .ְלַבד ִיְתבָּ

 רק אינה זו שהמלצה, ניכר מדבריו; ְמֹאד טֹוב ונכפלת חוזרת בלשון מתאר שהוא ההנהגה על ממליץ נחמן רבי

 של נהנתנית-מעין הבעה בעיקר אלא -- ראויה, רצויה הנהגה זו: לנו הורה כאילו -- מוסרית-נורמטיבית הוראה

 של האישית הנימה. בה לנהוג מוזמנים אנו אף שמכוחה, בהנהגה שכרוכים הפנימית והרווחה הפנימי נגהעו

 העדות של ראשון-גוף לשון; ְוַדְרִכי נחמן רבי של המפורשת העצמית בעדותו הגילוי אל יוצאת ְמֹאד טֹוב השבח

ין ֲאַזי, שלישי-גוף בלשון ונשזרת מתחלפת העצמית ִריְך אֵּ ינוֹ  ושּוב ִלְדֹאג צָּ ב אֵּ ש חֹושֵּ ל ְוחֹושֵּ  כאן גם, לאמור. ְכלָּ

  .ְמֹאד בטֹוב חלק ליטול אדם כל ומזמין משתף האישי הלב גילוי

ם ַעל ַעְצמוֹ  ְלַהְשִליְך ההנהגה של פשרה מהו ַרְך ַהשֵּ יו ְוִלְסֹמְך ִיְתבָּ לָּ ר מי ומרגיש וחושב עושה מה, עָּ ל שמֹוסֵּ  כָּ

ל ַהִהְתַנֲהגּות ִנים ְוכָּ ִעְניָּ ם ְוַהְתנּועֹות הָּ ַרְך ְלַהשֵּ  אחר ונתחקה ההנהגה של הישיר הבירור את שעה לפי נשעה? ִיְתבָּ

א הוא זמנה. ומוצאותיה מבואיה  כך; יום של ולעשייתו להמולתו קודם, יום של בשחרו כלומר, ַהּיֹום ְכֶשבָּ

א ת ְכֶשַמִגיעַ  וכך, יום כל ְכֶשבָּ  תוצאותיה. השנייה בפסקה דיבורו את עליהם מייחד נחמן שרבי, טֹוב-יֹום אוֹ  ַשבָּ

 ֲאַזי: ומסלקת מפזרת שהיא הרעות במטבע, השלילה דרך על מתוארות, ְמֹאד טובה היא שבעטיין, ההנהגה של

ין ִריְך אֵּ ל ְוַלְחֹשב ִלְדֹאג צָּ ג ִאם ְכלָּ אּוי ִמְתַנהֵּ רָּ או ִאם כָּ ינוֹ  שּוב, לָּ ב אֵּ שְוחוֹ  חֹושֵּ ל שֵּ א ְכלָּ א ֹלא ֶשמָּ י יָּצָּ ה ְידֵּ  חֹובָּ

ַגת  שמא ומחשבות וחששות בדאגות אפוף יומו, הזו בהנהגה מתנהג אינו אדם אם. ַהּיֹום אֹותוֹ  ְקֻדַשת ְבַהְנהָּ

 מעשה בשעת הן(, ֶשִּיְהֶיה מה על במחשבות) מעשה קודם הן. עליו שמושתות ובחובות בתביעות עומד אינו

יְך על במחשבות) ג אֵּ א במחשבות) מעשה לאחר והן(, ֶשִמְתַנהֵּ א ֹלא ֶשמָּ  נאמן המצוי אם בשאלה מוטרד הוא(, יָּצָּ

לּו ַעל, נחמן לרבי היטב מוכרים כראוי לנהוג הדתית לשאיפה שנספחים הנפשיים העיוותים. לראוי  אֵּ
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רֹות ְבֻחְמרֹות ּוַמְחִמיִרים ַהְמַדְקְדִקים יֶהם, ְיתֵּ ֶהם ְוַחי: ֶנֱאַמר ֲעלֵּ ֶהם ֶשּיָּמּות ְוֹלא, בָּ ין ִכי. בָּ ֶהם אֵּ ל ִחּיּות שּום לָּ , ְכלָּ

ִמיד ם ְותָּ ה הֵּ רָּ ה ְבמָּ ֲחַמת, ְשחֹורָּ ֶהם ֶשִנְדֶמה מֵּ ם לָּ ינָּ י יֹוְצִאים ֶשאֵּ ם ְידֵּ תָּ ין, ֶשעֹוִׂשין ְבַהִמְצוֹות חֹובָּ ֶהם ְואֵּ  שּום לָּ

ה ִמשּום ִחּיּות ֲחַמת ִמְצוָּ ה ְקדּוִקיםַהדִ  מֵּ רָּ ֶהם ְשחֹורֹות ְוַהמָּ ינוֹ  ְבַעְצמוֹ  ְוהּוא. ֶשלָּ א שּום ַמְחִמיר אֵּ ל ֻחְמרָּ  תניינא) ְכלָּ

 .כלה ועד מראשית, הדאגות ענני את ומפזרת אלה מטרדות השם עובד את פוטרת הנידונה ההנהגה(. מד

ג שאינו החשש אּוי ִמְתַנהֵּ רָּ א ושֹלא כָּ י יָּצָּ ה ְידֵּ  נועדה דנן שהעצה הדאגות בין כבוד של מקום אמנם תופס חֹובָּ

ַני שיעשו למה גם אלא שאעשה למה רק נוגע אינו הראוי. יותר רחבה הדאגות של מצודתן אבל, לפוגג  בָּ

 של בחללו שמתרחש למה גם נוגע והוא(; הישירה לפחות, משליטתי וחורג ביִדי לגמרי שאינו) ִבי ְוַהְתלּוִיים

ת ְכֶשַמִגיעַ  ציפיותי. לשליטתי כלל נתון שאינו, עולם  התנהגויותיי כלפי רק מכוונות אינן טֹוב-יֹום אוֹ  ַשבָּ

-ולהשראת להתעלות, לדבקות, היומיום מחולין הנפש לרוממות הבטחה בחובו נושא הקדוש היום; ומעשיי

ם ַעל ַהְשִליְךלְ  ְמֹאד שטֹוב הדברים שאר בין. תיכזב שמא החרדה גודל כן הציפייה וכגודל, שכינה ַרְך ַהשֵּ  ִיְתבָּ

ִנים גם אפוא מצויים, החרדה את כך ולהשקיט ִעְניָּ ת אֹותוֹ  ֶשל ְוַהְתנּועֹות הָּ  עניינים -- טֹוב-ַהּיֹום אוֹ  ַהַשבָּ

  .שלי כתפיי על שמוטלות ולהנהגה להתנהגות מעבר, בכנפיה תביא שהשבת ומקווה מייחל שאני ותנועות

ל ירתמס של משמעה מהי ל ַהִהְתַנֲהגּות כָּ ִנים ְוכָּ ִעְניָּ ם ְוַהְתנּועֹות הָּ ַרְך ְלַהשֵּ  הדאגה סיבת? תוצאותיה שאלה, ִיְתבָּ

-בזיהוי, הרצוי בהבנת מערכות-בשידוד הוא המסירה תורף; הרצוי-הראוי לבין המצוי בין הפער היא והחשש

ַרְך הּוא ִאם: המצוי עם שלו מהפכני מחודש ןבְ  רֹוֶצה ִיְתבָּ ר ִעְניָּ ג ְמֻרֶצה הּוא, ַאחֵּ ן ְלִהְתַנהֵּ ר ְבִעְניָּ  ִכְרצֹונוֹ  ַאחֵּ

ַרְך ה רצונו בפני רצונך את כופף דהיינו(, ד, ב אבות' )כרצונך רצונו עשה' של זו רדיקלית בגרסה. ִיְתבָּ  את וְרצֵּ

 כראוי להתנהג, ה"הקב של רצונו את לקיים רוצה אני כאשר שגם להבין נקרא אני, רוצה( ה"הקב) שהוא מה

 הרצוי-הראוי אבל; לרצונו באשר שלי תובנותיי ידי על מודרך אני, מועדיו וקדושת מצוותיו חובת ידי ולצאת

ַרְך הּוא וִאם. שלו בעיניו הרצוי בפני ראש להרכין חייב בעיניי( לפניו) ר ְבִעְניָּן רֹוֶצה ִיְתבָּ  תיכזבנה אם -- ַאחֵּ

ג ְמֻרֶצה אהיה -- הבנתי-פי-שעל-כרצונו לנהוג ציפיותיי ן ְלִהְתַנהֵּ ר ְבִעְניָּ ַרְך ִכְרצֹונוֹ  ַאחֵּ  .ִיְתבָּ

ן אותו הוא איזה ר ִעְניָּ ן ברור הדברים מהקשר? מרוצה להיות עליי ושבו יתברך רצונו את שמשקף, ַאחֵּ  שהִעְניָּ

ר  לקיים וברצותי, זה יראו מהו בתורתו לי וגילה כראוי שאנהג רוצה השם. במציאות שקורה מה אלא אינו הַאחֵּ

' משה בתורת ככתוב ועדותיו ומשפטיו מצוותיו חקותיו לשמור'ו כראוי לנהוג רוצה אני אף השם דבר את

ַרְך ְרצֹונוֹ  הוא ויקרה קורה, שקרה מה', התחתונה בשורה' אך(. ב, א מלכים)  הוא גם בפועל שקורה מה. ִיְתבָּ

 הפער. בציפיותיי אותי והדריך בתורתו לי שנגלה כפי רצונול בסתירה לעמוד עלול והוא, השם רצון של גילוי

ם ַעל ַעְצמוֹ  וְלַהְשִליְך, השם רצון של הגילויים שני בין פער הוא המצוי לבין רצוי-הראוי בין שנפער ַרְך ַהשֵּ  ִיְתבָּ

יו ְוִלְסֹמְך לָּ  הקודמות פיותייוצי וסברותיי מחשבותיי את מפניו ולהסיג האחרון רצונו דין את לקבל משמעו עָּ

, המצוי לבין הרצוי-הראוי בין הפער את מבטל שקורה מה עם השם רצון של המחודש-הזיהוי. לרצונו באשר

ין שוב וממילא. שקרה מה על שלי הנפש-מפח וביסוד שיקרה מה בדבר חרדתי ביסוד שעומד ִריְך אני אֵּ  ִלְדֹאג צָּ

ל ְוַלְחֹשב ג אני ִאם ְכלָּ אּוי ִמְתַנהֵּ רָּ או ִאם כָּ  .לָּ

 של ההווה וזמן, הציפייה-חרדת של העתיד זמן, הנפש-מפח של העבר זמן בין משוטט אני, נחמן רבי בעקבות

 עם שבדיעבד להשלמה רק מוגבלות אינן עליו וההסתמכות השם על היהב השלכת -- העשייה-התכווננות

 השאלה מתחדדת בכך .והפעולה התכנון לאופקי( בעיקר ובעצם) גם יפה וכוחן, העניינים השתלשלות

ם ַעל להשליך אוכל כיצד: המתבקשת  כיצד: והולכת מתפרטת והשאלה? לעשות שעליי המעשים את ַהשֵּ

ג אני ִאם והמחשבה הדאגה את מלבי אסיר אם, כראוי לעשות אצליח אּוי ִמְתַנהֵּ רָּ  כיצד: ותוקף עוז וביתר? כָּ
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 לאור -- השם לרצון באשר וסברותיי בותיימחש את ואבטל לאחור אסיג אם, השם רצון את לעשות אוכל

 המצפן יהיה מה, בעשייתי אותי ידריך מה? נחמן רבי בדברי לעיל שחשפתי, השם רצון בהבנת המהפכני הפשר

  ?ילעשיית קודם אותו מבין שאני כפי השם רצון לא אם, אפעל שלאורו

 ואולי – זאת ובכל. המאמין של יהוההוו האמונה לשורשי נוגעת נחמן רבי של הנהגתו-עצתו, שהקדמתי כפי

 .תומצוו בתורה אמונה של ההקשר מן יותר רחב בהקשר אותה לראות מוטב – זאת בגלל דווקא

, ועיסוק עשייה כל וכן, מחקר סוגיית וכל אמנות כל) כלשהי לתכלית טיבם מעצם מכוונים ומעשה פעולה

, מטרותיו, ציפיותיו את בהם מבטא והעושה'(, אתיקה'ב אריסטו; טוב שהוא למה שואפים שהם עליהם חזקה

 הזה הפער על לגשר נועד המעשה: למעשה המניע בהיותו, ַלמעשה חיוני המצוי לבין הרצוי בין הפער. ערכיו

 של מידותיו פי על הרצוי' ִכיּול' דרך לרצוי המצוי בין הפער שגישור, אפוא ברור. הרצוי את במציאות ולממש

ן פונה כשמהלכה גם מהלכה עם ְמֻרֶצה היעשות, שהיא כפי קבלתה, תהמציאו עם השלמה – המצוי ר לִעְניָּ  ַאחֵּ

 יכולה אינה הפער על כך לגשר ההדרכה; לפעולה ההכרחיים התנאים את מצמית – מלכתחילה רציתי שבו מזה

 שהפער ולמצוקות לסכנות משקל-תשובת, הפער של לפעולה-ההכרחי לקיומו דיאלקטי תבלין אלא להיות

  .בחובו שאנו

 לאורו פועל (agent) שהפועל פעולה-מדריך-מצפן של קיומו את לקעקע נועדה לא הנהגה-שהעצה ברור, לאמור

 במצפן האדם של אחיזתו את ולרופף לרכך נועדה העצה. עליו וטפילית המצפן של קיומו את מניחה העצה –

 לבין העצמי בין' ממשק'ה היא עולהפ. לרצונותיו חסד נוטה אינה שהמציאות מתברר כאשר, אותו שמדריך

 העצמי של הקוטב בין שמתוח קיום של כאופן, בעולם-כהיות העצמיות של ליבה-ללב נוגעת והעצה; המציאות

 .עצמו את ומממש מתממש הוא שבו המדיום, העצמי של פעולתו שדה -- המציאות של הקוטב לבין

 – חותמי את – חותם מטביע, במציאות אותם מממש, המציאות לשפת רצונותיי את מתרגם אני בפעולתי

 וגם; חומריה את משנה אני, באכילה או בבישול, חבר עם בשיחה, בית בבניית, אמנות ביצירת. במציאות

 פרק מוסיף אני, וצם מתבודד אמותיי בדלת מסתגר כשאני, השפעתי ואת נוכחותי את מצמצם כשאני

 ואולי) שבפעולתי לומר אפשר המטפורה דרך על(. ממנה לקח היא שלי שהביוגרפיה) שלה הראלית להיסטוריה

 זה שלובים והמציאות העצמי אבל. אותה ומשנה אותה מזעזע, המציאות את' מאתגר' אני( קיומי בעצם גם

 היא, לפעולתי מכשולים ומציבה כוונותיי את מסכלת כשהיא, לרצונותיי חסד נוטה אינה וכשהמציאות, בזה

 על אותה כשנמקם להבין נוכל דנן ההנהגה את. כפשוטו אלא המטפורה דרך על לא הפעם – אותי מאתגרת

 את לכפות, ולהתעקש רצוני את לחשל אותי מביאות המניעות, לפעמים. לאתגר האפשריות התגובות משרעת

, מתוסכל אני; אותי מנצחות המניעות, לפעמים 3.היד בחזקת דרך בתוכה ולפלס הסרבנית המציאות על רצוני

 התגובות לשתי המשותף. נפש למפח אותי מביאה המניעות נוכח-אל שלי היד אזלת, מובס אף ואולי חמנוצ

 לאתגר למציאות מניח אני: שלישית חלופה מציבה דנן ההנהגה. עומדים הראשוני בעינם ורצוני שאני הוא

 ולשנות לזעזע לה חמני אני; התבוסה ותגובת הבולדוזר תגובת, הקודמות משבתגובות יותר עמוק באופן אותי

                                                           
ִריְך: הזו לאסטרטגיה גם שבחים נעדרים לא נחמן רבי מדברי 3 ן ִלְהיֹות ְוצָּ דֹול ַעְקשָּ ם ַבֲעבֹוַדת גָּ ִניחַ  ִלְבִלי, ַהשֵּ , ְמקֹומוֹ  ֶאת ְלהָּ

ת ְמַעט ְדַהְינּו תוֹ  ִמְקצָּ יו ַיֲעבר ִאם ַאף, ֶשִהְתִחיל ֲעבֹודָּ לָּ ה עָּ ר ּוְזכר מָּ בָּ ב ֶזה דָּ יטֵּ ְך ִכי, הֵּ רֵּ ֶזה ִתְצטָּ ת ְכֶשַתְתִחיל, ְמאד לָּ  ְקצָּ
ם ַבֲעבֹוַדת ִריְך ִכי ַהשֵּ נּות צָּ דֹול ַעְקשָּ ק ִלְהיֹות ְמאד ְמאד גָּ זָּ ְמדוֹ  ַעל ַלֲעמד, ַעְצמוֹ  ֶלֱאחז, ְוַאִמיץ חָּ  ַחס, אֹותוֹ  יִליןַמפִ  ִאם ַאף, עָּ
לֹום ל, ְושָּ  (תו ן"מוהר חיי. )ַפַעם ְבכָּ
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 מניח אני, ומשתנה אוזל הקודם רצוני אלא המניעות נוכח-אל שאוזלת היא ידי לא. עצמי ואותי רצונותיי את

  4.שרציתי וממה שהייתי ממה רצוני ואת אותי להתמיר למציאות

 -- רצונות, ערכים, אידאלים, פעולה עקרונות -- ההתנהגות מצפן על( אפשרי בלתי) ויתור אינה המסירה הנהגת

 אותי להנחות ומוסיף ִבפעולתי אותי ומנחה פעולתי אל אותי שמנחה, במצפן שימוש של מיוחד אופן אלא

 המרחק) המציאות מן במהותו מרוחק, מופשט הוא המצפן. לאחור במבט( יומי או) פעולתי על מתבונן כשאני

 מדריך המצפן. הכלליים, המקדמיים מונותייוא שכנועיי את מבטא הוא; אפריורי(, כמצפן לתפקודו כאמור חיוני

 אהיה שלא כדי אך. להיות רוצה שאני מי ואת שאני מי את מגדיר הוא, זהותי לעצם חיוני והוא בחיי אותי

 להיות עליי שומה -- מופשטים בעקרונות' מה ִויהי' היאחזות של בכנפיה שכרוכה סכנה -- המציאות מן תלוש

 אותה לתזמן, שלי הפעולה בהדרכת המצפן עם להשתתף למציאות שותלהר עליי שומה. למציאות קשוב

 ִלְבִלי בעצת שראינו כפי. עצמי-ואותי עצמו המצפן את מחדש לעצב לה להרשות גם ולפעמים; אותה ולהשהות

ר ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ   גם נוגעת המציאות מן התלישות סכנת: וחוץ פנים של הכולל המרקם היא המציאות, ִמַדי יֹותֵּ

, באמת שאני ממי להיות רוצה שאני מי את לקרוע עלולה במצפן נוקשה היאחזות. שלי הממשית למציאות

 מציאותי ידי על מזה פחות לא אך, שלי והערכים הפעולה-מצפן ידי על אמנם מכונן באמת שאני מי, שכן

ּה ה באֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ ינוֹ  כאשר. הָּ  היאחזות, בו ומתנגשת לרצוני מתנגדת אותכשהמצי, ְביָּדוֹ  עֹוֶלה אֵּ

ר) מולה אל והעצמי הרצון וִביצור במצפן  כניסוחי) אז-ואו, שלי ולמציאות למציאות עורף הפניית הם( ִמַדי יֹותֵּ

 גם הוא בעת-בה אך אותי מבטא הוא, נגדי וגם בעדי גם אחת ובעונה בעת פועל במעשה שלי הרצון( 'לעיל

 ידיים-ובהרמת ביאוש ירפא ולא, המציאות ואת עצמו את להכריח בניסיון יתעצם הקרע'. אותי ומנפץ סותר

ל מעבר, שם כבר ולהיות הכאן על לדלג השאיפה – הרצון תסכול לנוכח ַאף-וֲחרֹון רּוחַ -ֹקֶצר. גרדא  לכָּ

 להתמיר, אותו יבלהרח למציאות מניח שאינו, מעצמו חצוי עצמי של מאפייניו הם -- ְוַהְמִניעֹות ַהִבְלבּוִלים

 ו תורה ראו לתמורה המתנה בין הקשר על עוד) נייחא עליו ולהשרות( בקרבו שלום לעשות)= להשלימו, אותו

 (.2011, משכל רודריגז דעאלו נחמני משה: ורכים, עלב לו יש העולםב" וישתוק ידום בזיונו ישמע" ומאמרי

ר ַעְצמוֹ  ְלַהְכִריחַ  ִלְבִלי העצה בֹוא ַעד תיןלהמ, ִמַדי יֹותֵּ  ַרק תבוא-בוא אכן שהעת ויחול השתוקקות מתוך ִעתוֹ  ֶשתָּ

ם ְוִלְכֹסף ְלִהְתַגְעגֵּעַ  ֶשְצִריִכין ַרְך ְלַהשֵּ ִמיד ִיְתבָּ ת ַגם תָּ עֵּ ין בָּ ה ַאַפִים ַלֲאִריַכת הקריאה, ְביָּדוֹ  עֹוֶלה ֶשאֵּ ה ולֱאמּונָּ מָּ  ְשלֵּ

ם ַעל ַעְצמוֹ  ְלַהְשִליְך גהוההנה, רּוחוֹ  ַמֲאִריְך ְבִחיַנת ַרְך ַהשֵּ יו ְוִלְסֹמְך ִיְתבָּ לָּ  שונות פנים הן, ובדיעבד מלכתחילה עָּ

א ִחדּוש, הנדיר האיחוד זהו'. במצפן שימוש של המיוחד האופן' שקראתי מה של  התשוקה בין, ְמֹאד ִנְפלָּ

                                                           
 על הבאים בדברים, המציאות אתגרי עם ההתמודדות כלקח, העצמית ההתמרה חלופת של נוספת גרסה מוצא אני 4

ם ַוַּיֲעמד: מניעות עָּ חק הָּ רָּ ֶפל ֶאל ִנַגש ּומֶשה מֵּ ֲערָּ ם ֲאֶשר הָּ ֱאלִקים שָּ ְך ֶשהּוא ימִ  ִכי( כ ְשמֹות) הָּ ל ְבַגְשִמּיּות הֹולֵּ יו כָּ מָּ  ְוַאַחר, יָּ
ְך ב כָּ ְך ְורֹוֶצה ִנְתַלהֵּ ילֵּ י לֵּ ם ְבַדְרכֵּ ַרְך ַהשֵּ ג ַהִדין ִמַדת ֲאַזי, ִיְתבָּ יו ְמַקְטרֵּ לָּ ינוֹ , עָּ ְך אֹותוֹ  ַמִניחַ  ְואֵּ ילֵּ י לֵּ ם ְבַדְרכֵּ ַרְך ַהשֵּ  ּוַמְזִמין, ִיְתבָּ
ה לוֹ  כֹול ַעְצמוֹ  ֶאת ירּוַמְסתִ  ְמִניעָּ ה ִכְביָּ ל הּוא, ַדַעת ַבר ֶשהּוא ּוִמי ַהזאת ְבַהְמִניעָּ ה ִמְסַתכֵּ א, ְבַהְמִניעָּ ם ּומֹוצֵּ א שָּ רּוְך ַהבֹורֵּ  בָּ

א ְכמוֹ , הּוא ם ְלָך יאַמר ִאם(: 'א"פ ַתֲעִנית) ִבירּוַשְלִמי ְדִאיתָּ ן ָאדָּ יכָּ דֹול ְךִבְכרָּ  לוֹ  תאַמר ֱאלֶקיָך הֵּ ם גָּ ַלי: "ֶשֶנֱאַמר', ֶשַבֲארָּ  אֵּ
א ִעיר קרֵּ ינוֹ  ּוִמי" ִמשֵּ ה ְכֶשרֹוֶאה, ַדַעת ַבר ֶשאֵּ ר ַהְמִניעָּ ֶכף חֹוזֵּ יו תֵּ ה ַלֲאחֹורָּ ן ְבִחיַנת הּוא ּוְמִניעָּ נָּ ֶפל עָּ ן ִכי, ַוֲערָּ נָּ ֶפל עָּ  ַהְינּו ַוֲערָּ
ה ְלשֹון הּוא חֶשְך, חֶשְך תּוב וֹ ְכמ, ְמִניעָּ אִשית) ֶשכָּ ַׂשְכתָּ  ְולא(: "ב"כ ְברֵּ ם ַוַּיֲעמד" חָּ עָּ חק הָּ רָּ ֶפל ְכֶשרֹוִאין ִכי, מֵּ ֲערָּ  ַהְינּו, הָּ

ה חק עֹוְמִדין, ל"ַכנַ  ַהְמִניעָּ רָּ ל ַדַעת ְבִחינֹות ֶשהּוא, ּומֶשה מֵּ ל כָּ אֵּ ֶפל ֶאל ִנַגש, ִיְׂשרָּ ֲערָּ ם ֲאֶשר, הָּ ֱאלִקים שָּ ה ֶאל ַהְינּו הָּ , ַהְמִניעָּ
ּה ּה ֶשבָּ ר ְבַעְצמָּ ם ִנְסתָּ ַרְך ַהשֵּ  רדיקלי בשינוי כרוכה היא -- יותר ורדיקלית יותר מודעת עצמית התמרה של זו גרסה. ִיְתבָּ
בֹוא ַעד ְוַיְמִתין בגרסת מאשר -- לה ונענה למציאות המתייחס העצמי של ובעקבותיו, למציאות היחס של יותר . ִעתוֹ  ֶשתָּ

 חידלון של פיסה שתהיינה תחת: המעכבות המניעות כלפי חדש יחס מערבת ולהמתין סיפוקים לדחות היכולת גם
 אינה בה שמדובר ההמתנה) והוויה נוכחות של למדיום נעשות הן, ולהיות לשוב מנת על מעליו לדלג חותר שהעצמי

 פיסת את תוכו-לתוך סופח שהוא בכך תרחבמ והעצמי'(, סוף סוף עיתו תבוא כבר מתי' רוח קצרת פרסות טפיפת
ל, הערפל תוך אל לגשת אבל. נרתע שממנה החידלון ה ולמצוא לִהְסַתכֵּ א את ְבַהְמִניעָּ רּוְך ַהבֹורֵּ  בסימן להעמיד הוא, הּוא בָּ

 .מטפורי פחות באופן הזו ההתמרה את אבהיר הבא בסעיף. מניעה המניעה של היותה עצם את שאלה
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 ְוָאסּור הנכספת העבודה למימוש השעה את לכוון היכולת בין: ההווה-מוכוונת העירנות לבין העתיד מוכוונת

רוֹ  ִמּיֹום ְלַהִניחַ  ל ַלֲחבֵּ ין ִכי, ְכלָּ ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ ֶכף ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ ם ְותֵּ ַרְך ְכֶשַהשֵּ  ַלְחטף יָּכֹול ְוהּוא עֹוזֵּר ִיְתבָּ

יֶזה ר אֵּ בָּ ה דָּ הּו, ֶשִבְקֻדשָּ ִמים שְצִריִכין בזה ולהכיר לשעה מכוונן להיות היכולת לבין, דֹולגָּ  ִבְזִריזּות ִמּיָּד ַיֲעׂשֵּ  ִלְפעָּ

ין באמירה כאחד באות הפנים שתי. רּוחוֹ  ַמֲאִריְך בְבִחיַנת ולהיות ְלַהְמִתין ם שאֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ  אֹותָּ

ה עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  .ִבְלַבד הָּ

 תיאוריה לא: ד

 נוכח אל אפיים ואריכות סבלנות, המציאות של הלאו-לאמירת והדעת התשוקה הרצון תפתיח, הלב רכות

 וסגולות, נכונות דרכים, טובות מידות רק אינן אלה כל -- וערעור לתמורה והתמסרות פנימית פתיחות, מניעות

ה בהם שאין קלים לחיים ה ֲעֹבדָּ שָּ  ובראשונה שברא הן, האלה הבחינות מכל ְמֹאד טֹוב גם שהן למרות. קָּ

ה רּוחַ  של תגבורת  ורגע שעה בכל בשלמות פתוח ולהיות שקורה מה פני את ברצון לקדם הנכונות. וֱאמּונָּ

ּה ה לאֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  תנועה, חיים-הווית אלא מטפיסית-תיאורטית עולם-השקפת או דעה אינה ִבְלַבד הָּ

ם ַעל ַעְצמוֹ  ְלַהְשִליְך -- בהמשגה וגם בהרגשה במעשה מתבטאת הזו וההוויה; והתמסרות אמון של נפשית  ַהשֵּ

ַרְך יו ְוִלְסֹמְך ִיְתבָּ לָּ  .שלמה במזיגה – עָּ

 נוקשותו-מוגדרותו את ממוססים, שיבוא למה וההתמסרות שיבוא במה האמון, שיבוא ְלמה להיענות הנכונות

 נעשה האינסופית מציאות-ההוויה לבין הסופי העצמי בין' ממשק'ה. האינסופי אל אותו ופותחים הסופי של

ין) החיצונית במציאות הרצון את לממש הנחישות– מתפוגגת והנחישות מתרופפת האחיזה. וחדיר דיפוזי  ֶשאֵּ

ר שּום ַעל ַלֲעֹמד ְצִריִכין בָּ א ֶשִּיְהֶיה דָּ ן ַדְיקָּ  הּוא ִאם) עצמו הפנימי הרצון של ונחישותו(, תלג, ֶשרֹוֶצה ְכמוֹ  כֵּ

ַרְךיִ  ר ְבִעְניָּן רֹוֶצה ְתבָּ ג ְמֻרֶצה הּוא, ַאחֵּ ן ְלִהְתַנהֵּ ר ְבִעְניָּ  כוונו הקודמים הסעיפים שבמוקד וההנהגות העצות(. ַאחֵּ

 :ודרכיו העולם כלפי כללית לאוריינטציה כמובן נוגעות הן אבל; פעולה שאופפים ולרצונות לציפיות בעיקר

ה ּוְבאֹותוֹ  יל הּוא[, נחמן רבי של פטירתו ליל] ַהַלְילָּ ה ּוְבאֹותוֹ . ֶאְצלוֹ  ַלְנִתי, ֻסכֹות ֶעֶרב ִשִשי לֵּ ר ַהַלְילָּ  ִסדֵּ

ָאה ַני ַצּוָּ ַשְבִתי? לֹוַמר ַמה עֹוד יֵּש: ִלי ְוָאַמר, ]…[ ְלפָּ ין ֶזה ַגם: לוֹ  הֵּ  ֹלא ִכי]…[ ) לֹוַמר ְצִריִכים ַאֶתם אֵּ

ִציִתי ל ִביְבלִ  ּוְלַהְכִניס ִלְשֹמעַ  רָּ ר ֶשהּוא ַמה ְכלָּ ִהְסַתְלקּותוֹ  ְמַדבֵּ ה(. מֵּ נָּ ֶצל: ְוָאַמר עָּ ם אֵּ ַרְך ַהשֵּ  ַהכֹול ִיְתבָּ

ר ן ִכי) ֶאְפשָּ ה כֵּ ְיתָּ יָּה ֶשֹּלא ַבֹקֶדש ַדְרכוֹ  הָּ ש הָּ ר שּום ַעל ִמְתַעקֵּ בָּ ם שּום ִעם דָּ  .ָאדָּ

ִניִתי]...[  ן-ִאם: לוֹ  ְוָאַמְרִתי עָּ נּות ְבַוַדאי כֵּ ַרֲחמָּ דֹול הָּ ינּו גָּ לֵּ  ֹלא ִכי) עֹוד ִלְחיֹות ְצִריִכים ַאֶתם ּוְבַוַדאי עָּ

ִייִתי יֶזה ִלי ֶשַּיִגיד ְלַהְפִצירוֹ  רֹוֶצה הָּ ָאה ְדַבר אֵּ יָּה ֶזה ִכי, עֹוד ֶשִּיְחֶיה ַרק ַצּוָּ ל הָּ נּו כָּ תֵּ ִשיב(. ל"ַכנַ  ְמַגמָּ : הֵּ

ֶצל ם אֵּ ר ַהכֹול ַרְךִיְתבָּ  ַהשֵּ ר) ֶאְפשָּ עַ  ֲאִני: ְכאֹומֵּ רֹוב יֹודֵּ ם ְבַוַדאי ַרק, ַהִהְסַתְלקּות ֶשקָּ ַהשֵּ ַרְך מֵּ ין ִיְתבָּ  שּום אֵּ

ר בָּ ע דָּ   5(נו א ת"מוהרנ ימי) .(ִנְמנָּ

 נחמן לרבי ליחס מהין אינו עצמו הכותב? יסתלק ושלא עוד שיחיה נחמן רבי האמין ובתמים באמת האם

ר אותו מבאר עצמו והוא, כזו ונהאמ עַ  ֲאִני: ְכאֹומֵּ רֹוב יֹודֵּ  כשהוא נחמן רבי מאמין כן אם במה. ַהִהְסַתְלקּות ֶשקָּ

ֶצל אומר ם אֵּ ַרְך ַהשֵּ ר ַהכל ִיְתבָּ רֹוב ידיעתו את לישב נוכל איך? ֶאְפשָּ  ַרק מידיעתו הסתייגותו עם ַהִהְסַתְלקּות ֶשקָּ

                                                           
העָּ : זה כעין 5 ם נָּ ם ְוָאַמר ַהתָּ כָּ ן ִמי: ְלֶהחָּ בֹוא, ִיתֵּ ה ֶשתָּ גָּה ַעל ַאתָּ ִשיב! ֶשִלי ַמְדרֵּ ם הֵּ כָּ ר ֶזה: ְוָאַמר ֶהחָּ  ָאבֹוא ֶשֲאִני, ִלְהיֹות ֶאְפשָּ

ל, ֶשְלָך ַעל טֵּ ֶכל ִמֶמִני ֶשִּינָּ לֹום ַחס, ַהשֵּ לֹום ַחס, חֹוֶלה ֶאְהֶיה אוֹ , ְושָּ ה ֲהֹּלא ִכי, ְמֻשגָּע ַנֲעֶׂשה ְוֶאְהֶיה, ְושָּ ה מָּ ! ְמֻשגָּע ִאיש-?ַאתָּ
ל ה ֲאבָּ בֹוא ֶשַאתָּ ר ִאי ֶזה, ֶשִלי ַעל תָּ ה ֶשִתְהֶיה, ֹאֶפן ְבשּום ֶאְפשָּ ם ַאתָּ כָּ מֹוִני חָּ ִשיב כָּ ם הֵּ ֶצל: ַהתָּ ם אֵּ ַרְך ַהשֵּ ר ַהכֹול ִיְתבָּ , ֶאְפשָּ

כֹול ַחק ֶשְלָך ַעל ָאבֹוא ֶשֲאִני, ןַעיִ  ְכֶהֶרף ִלְהיֹות ְויָּ ם ְוׂשָּ כָּ  מושגי שני על כ"מש וראו, ותם מחכם מעשה מתוך. ְמֹאד ִמֶמנּו ֶהחָּ
 ' .עמ ותמימות בחכמה, כאן שמשמשים האפשרות
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ַהשֵּ  ְבַוַדאי ַרְך םמֵּ ין ִיְתבָּ ר שּום אֵּ בָּ ע דָּ  כאן מדובר שאין בהבנה, כמקודם, הוא הזו לדיאלקטיקה המפתח? ִנְמנָּ

 החיים שבהווית, אומר פרובוקטיבי לחידוד. חיים-בהווית אלא מטפיסית-תיאורטית עולם-בהשקפת או בדעה

 כל; דעתניֹות, נחושֹות, קֹותמוצ( השקפה-של-במובן-לאמונה לא גם) ולידיעה לדעה מקום אין נחמן רבי של

, המתואר הדיאלוג של הבינאישי להקשר גם אוזן נטה אם. ידוע-הלא כלפי בפתיחות הוא אמונתו של עיקרה

 נתן רבי: שיחו-בן על הקודמת אמירתו של הקשה רושמה את לרכך נועדה נחמן רבי שתשובתו בבירור נשמע

ל בלבו ּוְלַהְכִניס ִלְשֹמעַ  רוצה לא ר נחמן שרבי המַ  ְכלָּ ִהְסַתְלקּותוֹ  ְמַדבֵּ נּות משווע הוא, מֵּ דֹול לַרֲחמָּ  ובתשובתו, גָּ

 מכריע תפקיד ממלא הבינאישי שההקשר יודע עצמו נתן רבי. למצוקתו נענה הוא לשוועתו נחמן רבי של

ֶצל שהתשובה יודע הוא, בשיחה ם אֵּ ַרְך ַהשֵּ ר ַהכֹול ִיְתבָּ יָּה ֶשֹּלא נחמן רבי של ַבקֶדש ַדְרכוֹ  את מבטאת ֶאְפשָּ  הָּ

ש ר שּום ַעל ִמְתַעקֵּ בָּ ם שּום ִעם דָּ  ואת כלפיו נחמן רבי של חמלתו את מבטאת שהתשובה יודע הוא, לאמור; ָאדָּ

 גורעת זו שאבחנה -- ובצדק -- סבור אינו הוא אבל. כואבת אמת מולו ולהעמיד עמו להתעקש רצונו-אי

ש ֹּלאשֶ : התשובה של מכנותה ר שּום ַעל להְתַעקֵּ בָּ ֶצל האמונה ושל, להשם ההתמסרות של מפניה פן הוא דָּ  שאֵּ

ם ַרְך ַהשֵּ ר ַהכֹול ִיְתבָּ  אדם שבין ביחסים והן לחברו אדם שבין ביחסים הן מתגלית אמונה של אחת הוויה. ֶאְפשָּ

 .ה"לקב

 באין לאחוז: כאמון ועצמו בעצמו אמון: ה

א ירההמס של ובהנהגה בעצה  הּוא ִאם, שלו לרצונו יחסו עם נקשר יתברך לרצונו האדם של יחסו, ַהּיֹום ְכֶשבָּ

ַרְך -תפיסת אלוהים ותפיסת העולם תפיסת. עצמו אל ביחסו מרכזי היבט שהוא יחס, ְמֻרֶצה הּוא גם, רֹוֶצה ִיְתבָּ

 .יחסיה דרך ומתאפננת שמכּוננת, אחת הוויה של שונות פנים הן אלה כל -- העצמית והתפיסה הזולת

 השלמת עם(. ב סעיף לעיל) פו בתניינא שאמר מה על נחמן רבי שהוסיף בדברים בפירוש עולה זו לכידות

 שמאריכים אמונה-ושלמי, רוח-קצרי אמונה-קטני, רוח-מחוסרי אמונה-מקולקלי בין ראשית-התלת ההבחנה

 :ואומר מוסיף נחמן רבי, רוחם

ה ְויֵּש י ְבִחינֹות ַכמָּ ה ִבְקַטנֵּ ם ַצִדיִקים ֲאִפלּו יֵּש ִכי, ֱאמּונָּ י ֶשהֵּ ה ְקַטנֵּ נָּ ְרשּו ְכמוֹ , ֲאמָּ ינּו ֶשדָּ ם ַרבֹותֵּ  ִזְכרֹונָּ

ה כָּ סּוק ַעל ִלְברָּ ַרם ִמי' -" ְקַטנֹות ְליֹום ַבז ִמי ִכי" פָּ  (שם'. )ְוכּו' ַלַצִדיִקים גָּ

  :הפנימיים קרביה את וגם זו תוספת של הגלגולי את הבא המעשה-בסיפור חושף נתן רבי

ן ִלי ְכֶשָאַמר ס ִעְניָּ י ַהִנְדפָּ א ְבִלקּוטֵּ נָּ ן ִתְניָּ סּוק ַעל פו ִסימָּ ה רּוחַ  ִמֹקֶצר" פָּ ֲעבֹודָּ ה ּומֵּ שָּ י-ֶשַעל", קָּ  ַקְטנּות ְידֵּ

ה שֹות ַלֲעבֹודֹות ְצִריִכין ֱאמּונָּ ם ַעּיֵּן' ְוכּו קָּ ַמְדִתי, שָּ נָּ  עָּ ם יוְלפָּ יּו ּוַמְחְשבֹוַתי ְכִמְשתֹומֵּ ִהים הָּ ן ְתמֵּ , ֶזה ְבִעְניָּ

ה ִלי ֶשּיֵּש ִלי ִנְדֶמה ִכי ת ֱאמּונָּ ה. ְקצָּ נָּ ה ִבְלשֹון ְוָאַמר עָּ רָּ ת ְגעָּ ר, ְקצָּ ה ְלָך יֵּש ְוִאם: ְכאֹומֵּ ין, ֱאמּונָּ  ְלָך אֵּ

ה אְסִטי) ְבַעְצְמָך ֱאמּונָּ ינּו ַמֲאַמר ִמּיָּד ְוִהְזִכיר(! ִניט הֱאמּונָּ  ַקיין ִדיר ִאין הָּ ם ַרבֹותֵּ ה ִזְכרֹונָּ כָּ  ַבז ִמי ִכי: ִלְברָּ

ַרם ִמי, ְקַטנֹות ְליֹום ז ַלַצִדיִקים גָּ ם ִשִּיְתַבְזבֵּ נָּ ִתיד ֻשְלחָּ בֹוא ֶלעָּ יָּה ַקְטנּות? לָּ ֶהם ֶשהָּ ן בָּ  ֶהֱאִמינּו ֶשֹּלא, ְבַעְצמָּ

ֶהם ן בָּ  (רלג ן"רה שיחות) .ְבַעְצמָּ

 הדברים בחילופי שמשתקפת תלמידו לבין נחמן רבי בין היחודית הדינמיקה בניתוח להאריך המקום כאן אין

ה ה"בקב האמונה את כאן קושר נחמן שרבי, הוא לענייננו העיקר. ברמיזא לחכימא ודי, האלה , ְבַעְצְמָך לֱאמּונָּ

 מיוחדים במושא או בתוֶכן שנקב בלי -- הרוחו האמונה משרעת על שערך שההבחנות קובע הוא דיוק וליתר

 על הן שההבחנות. )בעצמו אדם של האמונה משרעת על הבחנות וביה מיניה הן -- נסובה האמונה שעליהם
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 לציטוט בהמשך.( היא אחת שמשרעת הוא דבריי ועוקץ, לאומרו צריך שאין דבר הוא ה"בקב האמונה משרעת

 :שלה הפנים שני במונחי האחדות את ומפרש ףמוסי נתן רבי, במלה מלה רבו דברי של

ה ִזְכרֹונוֹ  י"ְוַרִש  כָּ ש ִלְברָּ רֵּ ם פֵּ ה ַקְטנּות - ִכְפשּוטוֹ  שָּ ל. ֱאמּונָּ א ְלשֹון ִמִדְקדּוק ֲאבָּ רָּ ם ֶשָאְמרּו, ַהְגמָּ  ַקְטנּות שָּ

יָּה ֶהם ֶשהָּ י ְמֹבָאר ִנְרֶאה, בָּ נּו ִדְברֵּ ה ִזְכרֹונוֹ  ַרבֵּ כָּ ה ַקְטנּות ִעַקרשֶ , ִלְברָּ ֱאמּונָּ ֶהן הָּ יָּה ֶשלָּ ֶהן הָּ ן בָּ  ְויֵּש. ְבַעְצמָּ

ש רֵּ דֹוש ֶהֱאִמינּו ֶשֹּלא, ֶזה ְלִפי ְלפָּ רּוְך-ְבַהקָּ ם ַלֹכל טֹוב ֶשהּוא הּוא-בָּ יו ּוְגדֹוִלים ֲחשּוִבים ְוהֵּ ינָּ ַרְך ְבעֵּ , ִיְתבָּ

ֲחַמת יָּה ֶזה ּומֵּ ֶהם הָּ ה ַקְטנּות ִעַקר יָּההָּ  ְוֶזה. ַקְטנּות בָּ ֱאמּונָּ ֶהם הָּ ֶהם ֶהֱאִמינּו ֶשֹּלא ַמה ֶשלָּ ן בָּ  ְויֵּש. ְבַעְצמָּ

ן רּוש ַגם ְלַכּוֵּ ֶזה י"ַרִש  פֵּ ל. לָּ ן ְוַהְכלָּ יו ַהמּובָּ רָּ ם, ִמְדבָּ ָאדָּ ִריְך ֶשהָּ ה לוֹ  ֶשִּיְהֶיה צָּ ִביב הּוא ֶשַגם ְבַעְצמוֹ  ֱאמּונָּ  חָּ

י ינֵּ ם ְבעֵּ ַרְך ַהשֵּ תוֹ  ְגֻדַלת ְלִפי ִכי, ִיְתבָּ ם ֶשל טֹובָּ ַרְך ַהשֵּ דֹול הּוא ַגם ִיְתבָּ שּוב גָּ יו ְוחָּ ינָּ ַרְך ְבעֵּ  (שם) .ִיְתבָּ

א ְלשֹון ִדְקדּוק על שנשען -- כמדרשּה; ה"בקב אמונה קטנות היא הצדיקים של האמונה קטנות, כפשוטה רָּ  ַהְגמָּ

י וְמֹבָאר נּו בִדְברֵּ ֶהם ֶהֱאִמינּו ֶשֹּלא ַמה, בעצמם אמונתם קטנות משמעה שלהם האמונה קטנות -- ַרבֵּ ן בָּ . ְבַעְצמָּ

ן, נתן רבי של פירושו. אחת הוויה של שונים פנים אלה, כאמור יו ַהמּובָּ רָּ  את מבליט, נחמן רבי של ִמְדבָּ

 טֹוב ֶשהּוא אמונה היא ה"קבב אמונה: מכוננים שהם ההוויה של אחדותה את זאת ועם הפנים של נבדלותם

ם ַלֹכל יו ּוְגדֹוִלים ֲחשּוִבים ְוהֵּ ינָּ ַרְך ְבעֵּ  בעיניו וגדולים חשובים הם אם שהרי) בעצמם אמונה גם היא וממילא ִיְתבָּ

 החוץ אל הפִנייה בין הזו המעגלית התנועה(. וגדולים חשובים באמת שהם הרי -- אמונתם היא כך – יתברך

יַפת וכאמור) האנושית ההוויה של היחסותי אופיה להבנת חיונית הְפנים אל קטיביתהרפל החזרה לבין -בסֵּ

 קיומו כאופן אינו אדם של קיומו אופן: לאמור(, יחסיה דרך ומתאפננת שמכּוננת הוויה: הסעיף בראש דבריי

 מכּוננת אדם של הוויתו עצם. זיקה, ְפִניָּה, יחס מטיבו( האופן) הוא אלא, בגבולותיו שגדור חומרי אובייקט של

. ולאלוהים ולמציאות ולזולת לעצמו התייחסותו אופני דרך -- שונים באופנים מתגוונת – ומתאפננת

 לאחד התייחסותי אך(, אלוהים, המציאות, הזולת, עצמי-אני) שונים מוקדים או קטבים בוודאי יש להתייחסות

 .אחת אורגנית הוויה של שונות פנים שהן כך, לאחר התייחסותי את ומעצבת ומשקפת מתנה

 באופן אותה פירש לא נחמן רבי. נחמן רבי מדברי מזקק נתן שרבי המשוואה איברי את הצבתי רק כאן עד

? המשוואה של הפנימי תוכנה מהו. לעומקה אותה פענח לא, בכתובים אותה שעיגן עם, נתן רבי וגם, מושגי

ה של טיבה מה דֹוש האמונה מטבע של ניהש צדה שהיא ְבַעְצְמָך הֱאמּונָּ רּוְך-ְבַהקָּ  נוכל זה ענין להבהרת? הּוא-בָּ

ַרְך הּוא ִאם -- לרצון רצון שבין ההדדית וההיקבעות הדינמיקה. ג בסעיף מדיוננו שעלו בדברים להיעזר  ִיְתבָּ

 .עיוננו נושא, הזיקות הווית של קונקרטית להבנה המפתח היא – ְמֻרֶצה הּוא גם, רֹוֶצה

ם ַעל ַעְצמוֹ  ְלַהְשִליְך ההנהגה של הברור הקשרה ַרְך ַהשֵּ יו ְוִלְסֹמְך ִיְתבָּ לָּ  הפחות ולכל – לפעולה התכווננות הוא עָּ

 נכונות: שיקרה מה כלפי רדיקלית פתיחות בה כרוכה. הנכנס היום לי לזמן שעתיד למה, לעתיד התכווננות

 ועל השם רצון אודות-על -- מוקדמות תפיסות, בעקבותיו, ולשנות השם כרצון שיקרה במה להכיר פנימית

 אמונה במונחי הזו הפתיחות את לנסח בנקל נוכל, לעתיד התכווננות של כאופן. שיקרה מה של ערכו אודות

 בשתי אימוצו גם אלא שקורה מה של קבלה רק לא משמעה כזו פתיחות: ה"בקב אמון, מוטב, או, ה"בקב

 .אליו אמון-מלאת והתמסרות לידיו העצמי מסירת, ידיים

 מניח ה"לקב כך שמתמסר מי – ולעצמו לרצונו אדם של יחסו על כזו התכווננות של בהשלכותיה כבר נקבתי

 ומוטב – גם היא שיקרה מה כלפי הרדיקלית הפתיחות. עצמו ואת רצונו את להתמיר, השם רצון, למציאות

 פרשנותי לפי, אומר נחמן רבי. היהשא מי כלפי, העצמי כלפי רדיקלית פתיחות – בשורשה שהיא לומר
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 של הרדיקלית לפתיחות הזה האפיון מעניק נוסף גוון איזה. בעצמי אמונה בשורשה שהיא, לדבריו המאחדת

 ?מתבקש הוא ומדוע, עצמו כלפי אדם

 גמור אמון גם גם אלא במציאות גמור אמון רק אינה, שאהיה מי וכלפי שיקרה מה כלפי שלי רדיקלית פתיחות 

 כל שהרי, כה-עד-אותו-מכיר-שאני-כפי-העצמי להיות יכולה לא הזה האמון של הכובד נקודת אולם. יבעצמ

, אחרות במלים. שאהיה העצמי, חדש עצמי אל זה קודם מעצמי לחרוג בנכונות הוא הפתיחות של עיקרה

 התמורות שבכל –' אהיה אשר אהיה'ש הפנימית בהכרה היא בעצמי אמוני של, המשען או, הכובד נקודת

 או זו בהגדרה תלוי שאיני הפנימית בהכרה; להיות אוסיף, יהיו אשר יהיו, שלי הזהות וחילופי עליי שיעברו

 על האמונה נשענה כאילו, להטעות כדי יש' משען-נקודת' בביטוי. עצמי ואת זהותי את כרגע שמגדירה אחרת

 זה מסוג אמון לאדם שמעניק מה; מורהות זרימה, רוח היא האמונה, דבר של לאמתו. זהות של קבוע מוקד

 מה כלפי הרדיקלית פתיחותו אלא שאינו חיבור, שלו ההתמרה אפשרות עם שלו הפנימי החיבור הוא בעצמו

 אמונתי של המשען נקודת היא-היא בעצמי אמונתי של המשען נקודת. שקורה למה והתמסרותו שקורה

 .אותי קורותל וההתמסרות והזרימה התנועה בעצמה והיא; אלוהיםב

  ושסופר בהשם הביטחון מידת את ציורי-סיפורי באופן לפענח -- שמו שמעיד כפי – שנועד', מביטחון מעשה'

 למרות: רבתי תמיהה החיצונית בעלילתו מעלה(, זו מידה של חשיבותה על שמעיד מה) הנוראים הימים בפרוס

ַטח שהביטוי  אינו הגיבור של דרכו את שמצליח מה, הסיפור גיבור את בתארו המספר לשון על שגור' ַבה בָּ

 שצצים והכשלות ומהמורות קשיים לנוכח שלו הפנטסטית האלתור יכולת –' העצמי בטחונו' אלא ה"הקב

 ה"לקב פנייה -- והשגחה ביטחון של המסורתי המתכון. הסיפור סיום לקראת ביותר מתחדדת התמיהה. בדרכו

 התרחיש: אירוני היפוך שנראה בהיפוך אך, הסיום בסצינת נוכח -- מצרתו הפונה את ומחלץ לה נענה שהוא

 -- עצמו בכוחות -- שלו ולהיחלצותו והאולטימטיבי הסופי אלתורו בביצוע הגיבור את משמש המסורתי

 של כוזבת עין-מראית אלא, כאן יש להשם פנייה לא הגלוי הסיפור מהלך פי על 6.נקלע שאליו הסתום מהמבוי

. הצופים לעיני שנועדה, נס של כוזבת עין-מראית אלא, כאן יש משמים נס ולא; הצופים לעיני שנועדה, פנייה

 להזדמנויות המלאה התמסרותו את מבטאת הסיפור גיבור של הפנטסטית האלתור יכולת, הענין בעומק אבל

ין ִכי הרגע ם אֵּ ָאדָּ מוֹ  ְלהָּ ּה ִאם-ִכי ְבעֹולָּ ה אֹותָּ עָּ ּה ַהשָּ ֶרַגע ְואֹותָּ  ִכי תדיר המשתנה למציאות חיבורו את, ִבְלַבד הָּ

ין ם אֵּ עֹולָּ ד הָּ ל עֹומֵּ  היא והיא, מתמדת עצמית לתמורה פתיחותו גם היא זו והתמסרות; ַעִין ְכֶהֶרף ֲאִפלּו ְכלָּ

 את דווקא לעתים מציין' עצמי ביטחון' השגור שהביטוי, בזה הוא המרכאות של טעמן'. בעצמו בטחונו'

 ואילו'(; הבולדוזר מנטליות' לעיל שכיניתי מה) המוגדר העצמי של והאיתנּות הקביעּות של הההפוכ הסגולה

 מראש מתוכננים פעולה בדפוסי בטוחה-מנחמת-הכפייתית מהאחיזה להשתחרר שמסוגל בבוטח ענייננו כאן

 בהשם חונוובט הבוטח של העצמי בטחונו. להזדמנויות ולהיענות, העולם של ונוהגיו דפוסיו על ובתחזיות

 .רוח אריכות מלאים וחייו, הרוח תישאנו לאשר מתמסר הוא, ברוח מיוסד קיומו – כאן מתלכדים

                                                           
 את רק כאן אביא. 6 פרק ותמימות בחכמה פירוש עם והבאתיו, נחמן רבי כתבי של שונות באסופות נדפס המעשה 6

 בנוכחות חרבו בעזרת להורג מיתה-חייב להוציא מתבקש הגיבור שבה, האולטימטיבי הסתום המבוי את, סיוםה סצינת
 להורג מיתה החייב את להוציא מסוגל אינו שהגיבור -- יודעים שהם יודע אינו שהוא אלא – יודעים הכול. ושריו המלך
' התחנן'ש לאחר. להיחשף עתידה קלקלתו; עץב שלה הברזל להב את והחליף לכן קודם חרבו את השחית שהוא משום
!(, המשימה את לבצע מסוגל אינו הוא היטב לו שידוע כפי שהרי, במרכאות) מהמשימה אותו שיפטור המלך לפני לשווא

ָאה: יאומן-הלא את מבצע הוא ר-ֶשִאי רָּ ֶצל ִלְפעֹול ֶאְפשָּ ה, ַהֶמֶלְך אֵּ נָּ ם ֶאל ַעְצמוֹ  פָּ ַרְך ַהשֵּ ל: רְוָאמַ  ִיְתבָּ ַפְכִתי ֹלא ֲאִני, ַשַדי אֵּ  שָּ
ם ַדם עֹולָּ ִאיש ֶזה ּוְבִאם; מֵּ ינוֹ  הָּ ה ַחּיָּב אֵּ ה ִיְהיּו ִמיתָּ ַהַבְרֶזל ַנֲעׂשָּ ץ מֵּ ַטף. עֵּ ּה ַהֶחֶרב ְוחָּ פָּ ה ּוְשלָּ אּו מַתֲערָּ ץ ֶשהּוא ַהכֹול ְורָּ  עֵּ

ה ם ְוַנֲעׂשָּ דֹול ְׂשחֹוק שָּ ָאה. גָּ ֶאה ישאִ  ֶשהּוא ַהֶמֶלְך רָּ ֶזה נָּ רוֹ  כָּ לֹום ּוְפטָּ  .ְלשָּ
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 אני ואין )מעין סיכום(:

אינו מוגמר ושלם, אינדיווידואל נפרד  --האדם האידאלי של רבי נחמן  --עובד השם איש האמונה והרוח 

ואף נמחים תדיר. ואדרבה: לא זו בלבד שהוא אינו  שהגדיר את גבולותיו ונגדר בהם. גבולותיו מתערערים

מנסה לחשל עצמו, לסכור את עצמו או להתגונן נוכח לחצה של המציאות, הוא פותח את עצמו לקראתה, 

ם בה את מבטחו ומפקיד בידיה את עצם זהותו ועצמיותו. במונחים פרוידיאניים לקריאתה, ׂש נימוח מתוכו

ון העונג אינם מגיעים באגו האידאלי לכדי פשרה כואבת, אלא מותכים אפשר לומר שעקרון המציאות ועקר

יחדיו; המונחים מונחי פרויד אך עיקר עוקצם ניטל, באשר היתוך זה סותר ופורע את עצם מובנו של האגו 

כעוגן לייצוב ולמשטור המתח בין שני העקרונות. האני אינו מגן על עצמו מהתפרקות עקב הלחצים הסותרים, 

קטבי האנלוגיה: האני אינו מנגנון ההגנה מפני ההתפרקות  בשניחיב את עצמו באמצעותם. נוקב יותר, אלא מר

עצם התהליך של ההשתנות העצמית, מתפרק מ'עצמו' ונימוח לאין.  אלא עצם מנגנון ההתפרקות: 'הוא' נעשה

גם גבולות ומחיצות בתוך מה שעומד בדרכו של האיון ונמחה במהלכו אינו רק הגבול בין בין פנים לחוץ אלא 

לא רק התהום והדואליות בין רצוי למצוי, בין עתיד להווה, בין חלום לשברו; גם התהום והדואליות  --נים' 'הפְ 

רפה שמתגלות באלימות שבהכרחה העצמית, בקוצר הרוח של אדם כלפי עצמו וכלפי עיתו. ההרפייה שהאני מְ 

, ומשנעשה האדם דברּה את לומר למציאות נותנתעצמו; היא מ עצמו היא הרפייה של האני אתפוי( )לשון רָּ 

 אחד עימה היא אומרת את דברה לא רק אליו אלא גם מתוכו. 

ֻמל ַנְפִשי ְודֹוַמְמִתי ִשִּויִתי ֹלא ִאם י ְכגָּ ֻמל ִאמוֹ  ֲעלֵּ ַלי ַכגָּ )תהלים קלא א(. במרכזה של התמונה האידילית  ַנְפִשי עָּ

בכותבי את המאמר  8נמצא התינוק השרוי בחיק אמו. -- 7ונה של רוגע, דממה ואחדותתמ --שהמזמור מצייר 

הזה עשיתי שימוש בשם התואר 'נגמל' לציון התינוק שנגמל מיניקה ונעשה יש נפרד ממנה, והתקשיתי בלשון 

ליש המזמור: אם 'גמול' הוא מי שנגמל מאימו, מה למטבע לשון זו בתיאור 'התכללותו' באימו? מה מקום 

  9בתמונת האחדות? --ובפרט להטעמת נפרדותו  --הנפרד 

: במקום אחר רבי נחמן מתאר את )מה שכיניתי כאן( תהליך ההתאיינות כחזרה לאחדות מקורית, בראשיתית

י ל ְכדֵּ אֵּ ן ְוִיְדְבקּו ַּיְחְזרּוְושֶ , ְרצֹונוֹ  ַיֲעׂשּו ֶשִּיְׂשרָּ ְרשָּ ַרְך בוֹ  יְֻכְללּווְ  ַּיַחְזרּושֶ  ְדַהְינּו. ְבשָּ , ַהְמִציאּות ְמֻחַּיב ֶשהּוא, ִיְתבָּ

א ֶזה ִבְשִביל[ּו] -גם הפסיכואנליטיקאים שמדבריהם הבאתי בסעיף הראשון כחברים לחזון הרצוא 10.ַהֹכל ִנְברָּ

ושוב של רבי נחמן, מדברים בלשון של חזרה לאחדות הראשונית. איני יודע אם יש להבין את דבריהם 

                                                           
 וכן .אותו מבזין או אדם אותו בני שמשבחין ענין בין, אצלו שוה הכל יהא לו שיארע דבר בכל השתוות לשון שיוויתי" 7

" )צוואת הריב"ש(. בעיניו שווהי הכל דברים שאר שאוכל בין מעדנים שאוכל בין אכלותמה בכל וכן, דברים שאר בכל
", אבל דומני שבפירוש 'שיוויתי' היא קולעת קרוב לפשט תמיד לנגדי' ה תיישיוו"ט נסובה על הפסוק "דרשת הבעש

 הפסוק בתהלים.
לואוואלד: "]כשהאם[ מדברת עם התינוק או אליו ]...[ היא מדברת כאילו אל  של הדימוי הזה מפרנס גם את דמיונו 8

-רם דיבור שהוא חלק בלתי נפרד מחוויה גלובלית של המרחב אםעצמה, כולל התינוק ]...[, הוא טבול כולו, משוקע בז
תינוק". "בשעה שהאם מבטאת מילים, התינוק אינו תופס מילים אלא רוחץ בצליל, בקצב וכו' כבמרכיבים מוטעמים של 

נוק, תיאופן הווית ה(. תיאור זה מתיימר אמנם להיות תיאור לא מטפורי של 45חוויה אחדותית" )מצוטט במיטשל, עמ' 
אבל חשיבותו בתיאוריה נעוצה בכך ש"החוויה האחדותית" שהוא מתאר מוסיפה להתקיים כרובד בהווית העצמי הבוגר: 

"השפה בצורתה היומיומית, המסתגלת )בתהליך המשני(, מהדהדת את מקורה המוקדם יותר, הבלתי מובחן, הרגשי 
 .(  47והחושי )שבתהליך הראשוני(." )שם, עמ' 

את הביטוי 'עלי אמו', והוא מבטא  --כנראה מתוך התלבטותם בשאלה זו  --ורתיים נדחקו להוציא מפשוטו פרשנים מס 9
מהאקדמיה ללשון עברית, שהעירה את תשומת לבי  ֶסליג רחללדעתם דווקא את ריחוקו של הגמול מאמו. תודה לגב' 

 לכך בתשובתה לשאילתא שלי.
 .שלי הדגשה, נב קמאליקוטי מוהר"ן  10
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ושוב -ומהו בדיוק 'פשוטם' )גם איני יודע אם יש בכלל דבר כזה(, אבל ברי בעיניי שתנועת הרצואכפשוטם 

מושגי, ואף אינה מגע עם או זיקה אל מצב -מילולי וטרום-שתיארתי כאן אינה חזרה למצב קמאי, עוברי, טרום

ב' יכול לעשות תנועת ה'שוֹ  ברוח זו(. את 11נאיבי-כזה )דברי מיטשל ולאווואלד ניתנים לפעמים לפירוש רומנטי

יתכלל בו, הוא צריך -וכדי שהעצמי ימסור עצמו לאלוהים, ימוח בו ויתאיין 12רק מי שעשה את תנועת ה'רצוא',

; ומה שחשוב יותר ללקח הנוכחי: תנועת ה'שוב' נעשית בכוחה של חשיבה מושגית, שחורגת אמנם שוב להיות

אבל את זה היא עושה מתוך הבנה מושגית של פתיחותה ושוב מגבולותיה של מערכת מושגים מסויימת, 

מילולית -לאינסוף, לסוד, לנסתר )שאותו כמובן היא אינה יכולה להכיל(. השיבה אל האחדות היא אכן טרום

התרחבה אליהן. אבל 'האחדות' שהיא  טרםמושגית, בהיותה שוקקת להמללות ולהבנות חורגות ש-וטרום

דרת הבחנות שמקופלת בתוך עצמה אלא עצם היותה שלמה ואחת עם חוסר 'שבה אליה' אינה מין הוויה נע

שלמותה, חריגתה המתמדת מעצמה. ההבחנות, ההבנות והזהויות הן המנוע שמייצר את החריגה הזו, והן גם 

 .'חומרי הבערה' שמזינים אותה ומתכלים באשּה

 

                                                           
-, ששלילת החשיבה המושגית היתה קו18תרבותית בסוף המאה ה-ובן הצר של 'רומנטיקה', אותה תנועה רוחניתבמ 11

 אופי יסודי שלה.
 ואולי מוטב לומר: תנועת ה'שוב' יכולה להיעשות רק במי שעשה את תנועת ה'רצוא'. 12


