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להשקיט את ה"אנוכי"
יעקב,  הרי "נו תפי"ה בצורתה הברטשיתית, העזה, החזיונית: 
"בדו, רחוק מביתו, שושב "ישון ורק טבנים "מרטשותיו, וחו"ם 
ומ"טשי  השמימה  מגיע  רטשו  טך  הטרץ  ע"  הניצב  סו"ם  ע" 
ט"והים עו"ים ויורדים בו. זהו מפגש רטשוני עם לבית ט"והיםל 
ששעבור דורות רבים יהפוך "בית השנסת; הח"ום הרטשון ע" 
לשער השמייםל שיפתח נתיב ט" ט"והים הניצב "מע"ה ויגרום 
הל )ברטשית שח, אז(. קֹום ַהּזֶ ּמָ "נו "דעת ט"־נשון: לָטֵשן ֵיׁש ה' ּבַ

המשך הפסוק הזה אומן רמז. דברי יעקב בהקיצו משנתו, 
יל.  ָיָדְעּתִ לְוָטנִֹשי "ֹט  הל, נמששים במי"ים  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ֵיׁש ה'  לָטֵשן 
בפוע"  ג"ומה  היט  שהרי  "שטורה,  מיותרת  לטנשיל  המי"ה 
לידעתיל, המואה "גוף רטשון יחיד. "שם מה השפי"ות? תשובה 
נפ"טה נתן טחד מרטשוני החסידות, ר' פינחס ה"וי טיש הורוויץ, 
לבע" הפ"טהל, בחיבורו ע" התורה לפנים יפותל. הוט קורט טת 
המי"ים ה""ו ש"ט ע" פי פשואן. טיך "מד יעקב "דעת שי ליש 
ה' במקום הזהל? ע" ידי שך ש"ט ידע טת עצמו, טת הלטנושיל 
ש"ו: לו)טת( טנושי "ט ידעתיל. ששטנו חורגים מהעצמיות ש"נו, 
ה'.  טת  הגדו",  הנסתר־הנושח  טת  מרגישים  טנחנו  מהלטנושיל, 
ששטנחנו מפסיקים "חשוב ע" עצמנו טנחנו נפתחים בטמת ט" 

העו"ם וט" בורטו.

בתובנה זו אמונה תשובה "שמה מהשט"ות הגדו"ות ביותר 
ע" התפי"ה: הטם היט משפיעה? הטם היט בטמת משנה משהו 
הטם  "שך:  ומעבר  משתנה.  טינו  ט"והים  הרי  הט"והים?  טצ" 
שטנו   — הטמונה  ש"  בסיסי  עיקרון  סותר  טינו  התפי"ה  רעיון 
ט"ה שצרישים "עשות טת רצון הט", ו"ט הט" צריך "עשות טת 

רצוננו? מה טם שן קורה ששטנחנו מתפ""ים?

"תפי"ה יש שני פנים, הטחד מסתורי והשני "ט. תפי"ותינו 
ע"  "השפעתן  "התשחש  שנוש"  משדי  רבים  במקרים  נענות 
גור"נו. הן משפיעות. שמעתי פעם סיפור. טסיר במחנה רישוז 
נטצי טיבד טת רצונו "חיות — ובמחנות ה""ו, מי שּשבה בו יצר 
החיים מת עד מהרה. טותו "י"ה הוט שפך טת "יבו בתפי"ה. 
הצ"יח,  שם  המחנה.  במאבח  "עבוד  הועבר  בבוקר  "מחרת 
ששהק"גסים היו מסירים ממנו טת עיניהם, "גנוב ק"יפות ש" 
תפוחי טדמה. הק"יפות ה""ו החזיקו טותו בחיים. שמעתי טת 

הסיפור הזה מבנו.

טו"י "ש" טחד מטיתנו יש סיפור שזה, גם טם גור"י פחות. 
ומשהו  נשמתנו,  ממעמקי  צועקים  טנו  וטובדן  מצוקה  בשעות 
קורה. "פעמים טנחנו מג"ים טותו רק "טחר זמן רב, בהביאנו 
"טחור. תפי"ות משפיעות ע" העו"ם. טיך זה קורה? חידה היט. 

טך יש "תפי"ה גם פן טחר, שטינו מסתורי. התפי"ה משנה 
"ט רק טת העו"ם. היט משנה גם טותנו. הפוע" להתפ""ל הוט 
התפי"ה  פעו"ת  טת  במקרה.  ו"ט  הרפ"קסיבי,  התפע"  בבניין 
עושה הטדם ע" עצמו. השורש פ"ל" עניינו שיפוא, ולהתפ""ל 
הוט, ביסודו, שפא טת עצמו. מדוע? מפני שהתפי"ה היט בריחה 
מש"ט העצמי ורטיית העו"ם, ובש"" זה עצמנו, מבחוץ. התפי"ה 
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מדמימה "רגע טת הטני, טת הלטנושיל, וטנו נזשרים שטיננו מרשז 
היקום. יש מציטות מחוץ "נו. זה רגע ש" השתנּות.

שי  נרטה  "יל  נותן  זה  למה  "שטו"  "הפסיק  נצ"יח  רק  טם 
טנחנו מוקפים בניסים: האבע, שהוט עו"ם ש" יופי ומורשבות שמעא 
ה', מורשתנו היהודית הגדו"ה, הג"ומה בספרייה  טינסופיים; דבר 
שטנו קורטים "ה התנלך; והדרמה שטין דומה "ה, ההיסאוריה ידועת 
זה טרבעת ט"פים שנה.  ישרט", הנמששת  והגי" ש" עם  הדמעות 
ש"ושת ט"ה מייצגים טת ש"ושת ממדי דעת־הט"והים הטנושית: 
והגטו"ה  בתורה(  )ט"והים  ההתג"ות  באבע(,  )ט"והים  הבריטה 

)ט"והים בהיסאוריה(.

"פעמים משבר קשה הוט הגורם "נו "הבין שמה ממוָקדים היינו 
בעצמנו. השט"ה היחידה החזקה דיה "מ"ט טת קיומנו במשמעות 
טיננה למה טני צריך מהחיים?ל ט"ט למה החיים צרישים ממני?ל. זטת 
השט"ה שטנחנו שומעים ששטנחנו מתפ""ים בטמת. התפי"ה, יותר 
משפי שהיט פעו"ה ש" דיבור, היט פעו"ה ש" הקשבה: הקשבה ט" 
מה שט"והים רוצה מטיתנו שטן ועששיו. טם טנחנו מסוג"ים "חו"" 
בנפשנו טת הדממה הדרושה "שך, טנו מג"ים שטיננו "בד. שטנחנו 
שטן מפני שמישהו, הטחד־והיחיד, רצה שנהיה שטן, ונתן "נו משימה 
שרק טנחנו ישו"ים "בצע. ההבנה הזו מחזקת טותנו ומשנה טותנו.

יותר משהתפי"ה משנה טת ט"והים, היט משנה טותנו. היט 
טיך  הזהל.  במקום  ה'  ליש  שי  "דעת  "הרגיש,  "רטות,  "נו  נותנת 
"גוף־הרטשון־היחיד,  מעבר  ט"  בתנועה  הזטת?  "מודעות  מגיעים 
ט" מעבר "לטנושיל — שדי ש"רגע נוש", שיעקב טבינו ע" פי דרשתו 
ידעתי. ששטנחנו  לטנושיל "ט  וטת  "ומר:  יפותל,  ש" בע" הלפנים 
הטו"אימאיבי,  הלטתהל  טת  פוגשים  טנו  הלטנושיל  טת  משקיאים 

טת הט"והים. 


